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Yazar Notu
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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
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1.1. Sosyal Güvenliğin Tarifi
Sosyal güvenliğin, her sosyal kavramda olduğu gibi, herkesçe kabul edilen, kesin bir
tarifi yoktur. Bununla birlikte müşterek bir anlayışa kavuşabilmek için önce sosyal güvenlik
terimini gözden geçirmek, sonra da sosyal güvenliğe çeşitli açılardan bakarak, tarifine
girmesi gereken unsurları araştırmak gerekmektedir.

1.1.1. Sosyal Güvenlik Terimi
Sosyal Güvenlik, muayyen bir mücadeleyi ifade eden terim olarak, XX. yüzyılın ilk
çeyreğinden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Terimi meydana getiren iki kelimeden birincisi
olan sosyal kelimesi ise çağımızın gerçekten en çok kullanılan kelimelerinden biridir. Latince
esaslı olan kelime, dilimize Batı dillerinden geçmiş ve içtimaî kelimesinin yerini almıştır.
İçtimai kelimesi daha kolaylıkla anlaşılabileceği gibi bir topluluğa ait, bir cemiyete ait
manasına gelmektedir. Düşünce olarak birlik, eşitlik, dayanışma, yardım esaslarına dayanan
bir zihniyeti akla getirir. Güvenlik kelimesi ise emniyet karşılığı olarak kullanılmaktadır.
Kelime önce tehlike'yi hatırlatır. Tehlikenin olmaması halinde güvenliğe ihtiyaç yoktur. Bir
ülkenin sınırlarına karşı bir düşman tecavüzü muhtemel ise bu sınırların güvenliğinin
sağlanması bir ihtiyaçtır. Tehlike muhtemel olduğu sürece güvenlik tedbirlerine ihtiyaç vardır.
Fakat tehlike gerçekleştiği taktirde bundan kurtulmanın mücadelesini yapmak icap eder. Bu
mücadele güvenlik tedbirlerinin harekete geçirilerek kurtuluşun temin edilmesi mücadelesidir.
Sosyal Güvenlik, kelimelerin tek tek manaları dikkate alındığı zaman, cemiyetin bütün
fertleri için muhtemel tehlikelere karşı çeşitli tedbirlerin alınmış olması demektir. Fertler
tehlikelerle fiilen karşılaşırlarsa, bu tedbirlerin harekete geçirilerek, tehlikenin vereceği
zararlardan ferdin kurtarılması icap eder. O halde sosyal güvenlik, cemiyeti teşkil eden
fertlerin uğrayacakları tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi demektir. Bir yönüyle bu
garantinin sağladığı bir tatmin duygusudur, bir yönüyle de bu garantiyi sağlayan tedbirleri,
vasıtaları akla getirir.
Ancak, tehlikeler çok çeşitli olduğu için, sosyal güvenlik terimi, diğer kavramlarla,
ister istemez, iç içe girer. Meselâ millî güvenlik ile sosyal güvenlik arasındaki fark nedir?
İktisadî güvenlik sosyal güvenlikten farklı bir mana taşır mı? Bunun gibi birçok soru ard arda
sorulabilir.
Diğer taraftan sosyal olması gerekli husus şüphesiz yalnız güvenlik değildir. Sosyal
kelimesini mahfuz tuttuğumuz zaman birçok başka kavramlar ortaya çıkar: Sosyal adalet,
sosyal siyaset, sosyal devlet, sosyal hukuk. Bu kavramların, sosyal kelimesinin hatırlattığı
zihniyet çerçevesinde bir mana taşımakla birlikte, sosyal güvenlikten farklı kavramlar olduğu
şüphesizdir.
Bu açıklamalar, gerek güvenlik kelimesinin başka kelimelerle meydana getirdiği
tamlamaların, gerek sosyal kelimesinin başka kelimelerle meydana getirdiği tamlamaların
kavram kargaşası yaratmaya çok müsait olduğunu göstermektedir. Gerçekten günümüzde
aynı geniş çerçeve içinde kalınmakla beraber herkesin farklı manalarda kullandığı bu kelime

7

tamlamalarıyla artık anlaşmaya imkân bulunmamaktadır. Oysa bunlardan bir disiplinin adım
teşkil eden terimlerin mutlaka sapmaz ve şaşmaz bir manada anlaşılmalarını temin etmek
şarttır. Bilhassa iktisat öğrencilerinin bu birliğe ulaşması çok faydalı olacaktır.
Günümüzde sosyal güvenlik, "sosyal siyaset" disiplini içinde bir dal haline gelmiştir.
Bilindiği gibi sosyal siyaset cemiyetlerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ile birlikte huzurunu sağlamayı gaye edinmiş bir disiplindir. Bu gayeye ulaşmada gelir dağılımım etkileyici ve
geliri yeniden dağıtıcı her türlü vasıtadan yararlanır. Bu vasıtalardan en önemli bir tanesi de
şüphesiz sosyal güvenlik müessesesidir. Sosyal güvenlik müessesesi, sosyal sigortalar ve
kamu sosyal güvenlik harcamalarından mürekkep bir sistem olarak tehlikeye uğrayanları
tehlikelerin zararlarından kurtarır, böylece büyük bir tatmin yaratır. Gelirin yeniden dağılarak
yarattığı bu tatmin, muayyen bir gelirle elde edilmesi mümkün olan tatminden daha yüksektir.
Cemiyetin huzuru, tehlikelerin insanları açlık ve sefaletle yüz yüze getirmelerini önlemeye
bağlı olduğuna göre; sosyal güvenliğe, sosyal siyasetin en önemli vasıtası nazarıyla bakmakta
hata yoktur.
Sosyal siyaseti Türkçe ‘de tarif edenlerin çoğu, bu disiplini kapitalist düzen mahfuz
bırakılmak suretiyle, onun mahzurlarını giderici bir disiplin olarak tarif etmişlerdir. Bu tarif,
sosyalist düzenin, cemiyetin refahıyla birlikte huzurunu da temin için hiçbir tedbire muhtaç
olmadığı manasına gelir ki, bunu kabule imkân yoktur. Ancak doğuş döneminde sosyal
siyaset, gerçekten kapitalist düzenin ortaya çıkardığı sefaleti ve rezaleti hafifletmenin bütün
yükünü üzerine almış bir disiplin olmuştur. XX. asrın ilk çeyreği içinde Rusya'da gerçekleşme
imkânı bulan Sosyalizmden önce doğmuş ve gelişmiştir. Bir iktisat nizamı değildir. Fakat
sosyalist düzende gerekli olmadığı iddia edilemez. İktisadî sistem ne olursa olsun, cemiyet
içinde yöneten ile yönetilen arasında daima ihtilâf çıkabilir. Büyüyen işletmeler ve bunların
teşkilâtları ferdî davranışlara, fertler arası münasebetlere, fert-grup münasebetlerine ve gruplar
arası veya farklı statülere sahip dilimler arası alış verişlere daha karışık; ve daha çelişkili
vasıflar kazandırmaktadır. İşletme içi huzurda, bunların incelenmesini konu edinen ve sosyal
siyaset disiplini içinde yer alan beşeri münasebetlerin görevini teşkil etmektedir. İşletme
verimliliği bakımından da işletme içi huzurun zarureti şüphesizdir. İnsan iradesinin dışında
başa gelmesi muhtemel ve muhakkak olan tehlikeler ise evrensel karakterlidir, tabiîdir. Hangi
iktisadî rejim uygulanırsa uygulansın, insanlar hastalanırlar, yaşlanırlar, sakatlanırlar... ve
ölürler. O halde Sosyal Güvenlik, her rejimin sosyal siyaseti içinde vazgeçilmez yerini
alacaktır. Sosyal siyasetin diğer vasıtaları için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Meselâ Sovyet
Rusya'da da sendikalar bulunmaktadır. Ancak sistemin mantığı içinde bunların mahiyeti ve
görevleri değişiktir. Sendikalar da sosyal siyasetin vasıtası olarak ele alındığına göre sosyal
siyaseti huzur temin edici bir disiplin olarak tarif etmek zorunluluğu vardır. Sosyal güvenliği
sağlayan vasıtalar, ülkeden ülkeye rejimden rejime mahiyetleri farklı da olsa aynı zamanda
sosyal siyasetin vasıtaları addedilirler ve şüphesiz bu mahiyetleriyle cemiyetlerin refah ve
huzurunu sağlamaya, daha özel olarak ele alındıkları taktirde ise, kendi iradesi dışında
tehlikeye uğrayan insanları, içine gömülmeleri muhtemel sefaletten kurtarmaya yararlar.
Kısaca sosyal güvenlik, sosyal siyasetin temin etmek istediği bir tatmin duygusudur.
Tehlikeler karşısında insanları ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarma idealidir.
İnsanlara, ihtiyaçlarının esiri olmayacakları hususunda verilmiş bir sosyal siyaset garantisidir.
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Millî güvenlik ile sosyal güvenlik birbirine karıştırılması kolay, diğer terimlerdir. Her
ikisinde tehlikeye karşı milletin, cemiyetin güvenliği söz konusudur. Millî güvenliği sağlayan
vasıta ordu, sosyal güvenliği sağlayan vasıta ise sosyal sigorta vs.'dir. Birinde tehlike,
mahiyeti itibariyle siyasîdir. Ancak bir siyasî tehlikeyi sosyal güvenlik tehlikelerinden ayırt
etmeye pek imkân yoktur. Sosyal güvenlik tehlikeleri tabiîdirler, evrenseldirler ve insan
hayatı var oldukça mevcutturlar; siyasî tehlikede beşer tarihine ve dünyanın bugünkü
durumuna bir göz atılırsa tabiî hale gelmiştir, evrenseldir ve bütün ütopik görüş ve
temennilere rağmen insan hayatı var oldukça şu veya bu ölçüde mevcut olacaktır. Harpsiz bir
dünya, insanoğlunun sefalet pahasına rağmen, henüz tam olarak gerçekleştirmeyi göze
alamadığı bir hayat durumundadır. Bugün dış güvenliğin milletlere maliyeti, sosyal
güvenliğin maliyetinden daha az değildir.
Millî güvenlik, şüphesiz, sadece dış tehlikeler için söz konusu değildir. İç tehlikelere
karşı da güvenlik; huzurlu bir cemiyet hayatı, adalete dayalı bir beşerî münasebetler düzeni
için gereklidir. Bunun temini için de jandarma, polis, adliye cihazı gibi çeşitli vasıtalar daima
görev başında olmak zorundadır. Aslında, dış tehlikelerin, iç tehlikelere daha çok yansıdığı,
günümüzde, pek çok hadise, iç güvenlik meselesi olarak ortaya çıkmakta, fakat dış güvenliği
de ilgilendirmektedir. Bu açıdan bakılınca, Millî güvenlik, dünyadaki kıt kaynaklar sebebiyle,
iç kaynakların, her türlü açık veya gizli, dış tasalluttan korunması meselesidir. Milletlerin
aralarındaki bütün sıcak veya soğuk ve hatta normal münasebetler, millî ihtiyaçların
karşılanması ve dünya üretiminden ve kaynaklarından millî payın artırılması mücadelesidir.
Bu konuda kitlelere en insanî olarak gösterilen fikir ve doktrinler, bunları yaymak isteyen her
seviyedeki teşkilâtın elinde millî payı arttırmanın vasıtası olmakta ve bu maksatla
kullanılmaktadır.
Milli güvenliğin kaybedildiği bir ülkede sosyal güvenlikten bahsedilemez. Bütün
kutsal değerlerin çiğnendiği, düşman kuvvetlerinin kol gezdiği, her türlü kaynağın dışa
aktarıldığı bir ülkede, sosyal güvenlik elbette bir hayal olur. Çünkü, insanca yaşamak, hür bir
toplumun üyesi olmaya bağlıdır. Bu sebeple bu durumda herkesin gücünü, bu güç hangi
çeşitten olursa olsun, hür toplumun kurulmasına harcaması gerekir. Böyle olmakla beraber,
şüphesiz, tehlikelere maruz kalanların, bu tehlikelerin zararların kurtarılması, fertlerin ve
ailelerin başlıca görevi olmaya devam edecektir.
Millî güvenlik ile sosyal güvenlik arasında, tehlikenin cemiyete etkisi açısından
olduğu gibi, bir de tekerrürü ve meydana çıkışı bakımından fark vardır. Tehlike olarak harp,
alınan caydırıcı tedbirlerle, hiç olmayabilir. Fakat alınan bütün tedbirlere rağmen, insanın
ömrü varsa, ihtiyarlamaması mümkün değildir, hastalanmaması çok az bir ihtimâldir. Sosyal
güvenlik tehlikelerini ileride ayrı ayrı ele aldığımız zaman konu daha iyi anlaşılacaktır.
Şimdilik millî güvenlik ile sosyal güvenliğin, ayrı ayrı devlet hizmetleri olduğunu,
benzerlikleri ne derece olursa olsun, devletin bu hizmetleri birbirine karıştırmadan, ayrı
fonksiyonlar olarak ele alıp, düzenlemesi icap ettiğini söylemeliyiz.
Bilhassa Amerikan literatüründe, İktisadî Güvenlik terimi, önemli bir yer işgal eder.
İktisadî güvenlik çeşitli anlamlarda kullanılır. Sosyal güvenlikten daha dar bir kavram olarak
kullananlar olduğu gibi daha geniş bir kavram olarak kullananlar da vardır.
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İktisadî güvenlik, dar anlamda, sosyal güvenlikte ilgilidir. Sosyal güvenlik
tehlikelerinin birinci zararı sağlığın kaybı, dolayısıyla çalışma gücünün kaybıdır. Bu
sebeple sosyal güvenliği sağlanmış bir kimsenin sağlığı garanti altına alınmış demektir.
Şüphesiz sağlığın garanti altına alınması ferdin hastalıktan, sakatlıktan masun tutulacağı
manasına gelmez. Fakat sağlığı herhangi bir sebep ve şekilde bozulduğu zaman, bunun, tıbbın
mevcut imkânlarıyla, azami ölçüde düzeltileceği; başka bir ifade ile, ferdin çalışma gücünü
yeniden ve mümkün olduğu kadar fazlasıyla kazanabilmesi için her türlü sağlık hizmetinin
yapılacağı manasına gelir. Tehlikenin ikinci zararı ise kazancın kesilmesidir. Çalışma
gücüne bağlı olarak ferdin kazancı da kaybolur. Başka gelirleri olsun olmasın, kaybolan
kazancın yerine, onu telâfi edecek bir meblağın sosyal güvenlik müesseselerince ödenmesi,
ferdin gelir garantisine sahip olması manasına gelir. Bu şekilde, gelir garantisine sahip
olmak, iktisadi güvenlik olarak vasıflandırılabilir.
İktisadî güvenlik, yıllık ücret garantisi gibi herhangi bir sebeple, ücret kesilmelerine
karşı uygulanan metodlarla sağlanan güvenlik anlamına da gelmektedir. Bilindiği gibi ücret
kesilmesine yol açan, sosyal güvenlik tehlikelerinin dışında, pek çok sebep vardır. Tek veya
toplu halde işten çıkarma, grev, lokavt, işçinin ve işverenin kusuru olmaksızın işin kesilmesi...
gibi ücretin kesilmesini gerektiren sebeplerin zuhuru halinde, ferdî veya toplu akitlere
konulmuş olan yıllık ücret garantisi hükmü gereğince, işçiye yılın ücreti tam olarak ödenebilir. Bu durumda işçi bir yıl süre ile iktisadi güvenliğe kavuşmuş olur. İşsizlik
sigortalarının ödediği işsizlik ödenekleri de iktisadî güvenliğin vasıtasıdır. Bu ödenekler,
ülkeden ülkeye değişen sürelerle ödenir. Çoğunlukla altı ayı geçmemektedir. İşçiyi, kusuru
olmaksızın işten çıkarma halinde, ödenmesi mecburî tutulan kıdem tazminatı da dolaylı
olarak iktisadî güvenliğin vasıtası kabul edilebilir. Çünkü bu tazminat, işten çıkarılmayı
önlediği sürece, gelirin ve çalışmanın devamını da sağlamış olmaktadır.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı gibi iktisadî güvenlik,
ücretlilerin geçici bir süre, gelir garantisine sahip olmalarını ifade de kullanılmaktadır. Oysa
sosyal güvenlik, yalnız ücretlilerin değil, meslekteki diğer mevkileri işgal edenlerin, kısaca
işveren ve kendi nam ve hesabına çalışanların da gelir garantisini ifade eder. Üstelik bu gelir
garantisi tehlikenin devam süresiyle kayıtlıdır. Meselâ ihtiyarın ölümüne, dulun ölümüne,
yetimin ekmeği kazanacak yaşa ulaşmasına, hastanın iyileşip işe dönmesine kadar bir sosyal
güvenlik geliri veya ödeneği ödenir. Bunun istisnaları şüphesiz vardır. İşsizlik altı ayı geçtiği
zaman işsizlik sigortasının işsizlik ödeneği kesilir. Buna rağmen iktisadi güvenlik, sosyal
güvenlikten daha dar bir anlam taşımaktadır.
İktisadî güvenlik çok daha geniş bir kavram olarak ele alındığı zaman aile gelirinin
muayyen bir seviyenin üstünde devamlılığını ifade eder. Gelirin muayyen bir seviyenin
altına düşmesine veya sıfıra inmesine yol açan sebepler ister iflâs olsun, ister hastalık, ister
askerlik, isterse kuraklık, devletin, aile gelirim bu muayyen seviyeye yükseltmesi ile iktisadî
güvenlik tam olarak sağlanmış olur. Bunu sağlayan ve son zamanlarda ortaya atılıp henüz
tatbikat safhasına geçirilmemiş olan metoda menfi gelir vergisi sistemi denilmektedir. Bu
sistem aslında sosyal güvenliğin en ideal şeklinde sağlanış biçiminden başka bir şey değildir.
Menfi gelir vergisi sistemi ise, ilk zamanlarında olduğu gibi devletçe uygulanmak şartıyla,
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İslâmiyet'in fitre ve zekât sisteminden başka bir şey değildir. Çünkü, bilindiği gibi fitre ve
zekâtta borçlular (vermekle mükellef olanlar), belirli bir seviyenin üstünde varlık ve gelire
sahip olanlardır. Bu seviyenin altına düşmek, tehlikeye uğramak demektir. Başka bir ifade ile
çalışma gücü mevcut ve bu gücü iktisadî faaliyetlerde kullanabilen herkes, her devirde ayrı
ayrı çizilmesi gereken muayyen bir asgari hayat standardını daima sağlayacaktır. Ancak
tehlikeye uğrayanlar, (hastalanan, ihtiyarlayan, işsiz kalan, dul kalan, yetim kalan...) bu
seviyenin altına düşeceğine göre, bunlara fitre ve zekât verilmesi gerekir. Böylece cemiyette
herkes, muayyen seviyede bir hayat standardı garantisine sahip kılınmıştır.
Görüldüğü gibi sosyal güvenlik terimi birçok terimle komşu bulunmaktadır. Bu
sebeple sosyal güvenlik kavramının kesin şekilde tarif edilmesi gerekmektedir.

1.1.2. Tehlikeler Açısından Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik çeşitli şekillerde tanımlanır. Sosyal güvenlik her fert ve toplum için
mutlaka karşılanması gereken bir sosyal ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı doğuran sebepler
üniversaldır. Her fert ve toplum için bahis konusudur. Ancak bunların karşılanışı cemiyetten
cemiyete değişir. Sosyal güvenlik ihtiyacını doğuran sebeplere kısaca "tehlike (risk)"
diyoruz. Bu tehlikeleri şu şekilde tasnif edebiliriz.
a)
b)
yetersizliği.

Fiziki Tehlikeler: Hastalık, malûliyet, yaşlılık, analık, kazalar, ölüm.
İktisadî Tehlikeler: İşsizlik ve aile gelirinin çocuk sayısına bağlı olarak

Her iki gruba giren tehlikeler demografik (yaş bünyesi, doğurganlık, nüfus artış
hızı, ölüm oranlan, cinsiyet..) sosyo-ekonomik (millî gelir, istihdam), sosyolojik (örf ve
âdetler, din), kültürel (eğitim, sağlık) şartlarla çok yakından ilgilidir. Bu şartların farklılığı,
bu tehlikelerin varlık veya yokluğuna değil, nisbî olarak azlık veya çokluğuna, etkilerinin
uzun veya kısa süreli oluşuna tesir eder. Bu sebeple de en ilkel toplumlardan en gelişmiş
topluma kadar, her toplum için, sosyal güvenlik karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Ancak
nitelik ve niceliği farklı olabilir. Başka bir ifade ile her ihtiyaç çeşidi gibi sosyal güvenlik
ihtiyacı da sübjektiftir. Fertten ferde, toplumdan topluma değişir.
Diğer taraftan bu tehlikeler, insanlık tarihi ile yaşıttır. Nitelik ve nicelikleri değişmiş
olsa bile; mağara insanı da hastalanmış, malûl kalmış, yaşlanıp çalışamaz hale gelmiş, kazaya
uğramış, ana veya baba olmanın risklerine katlanmış, ölmüş, arkasında dul ve yetimler
bırakmış, kendi iradesinin dışında meselâ hava şartlarının muhalefetine bağlı olarak, ava
gidememek suretiyle, sağlamken işsiz kalmış ve çocuk sayısı arttıkça, onlara karşı görevlerini
yapmakta sıkıntıya düşmüştür. Yarının ve hatta en uzak yarınların insanı da bu tehlikelerle
karşılaşacaktır. Çünkü insanoğlunun bu tehlikelerin kökünü kazıma yolunda gösterdiği ezelî
ve ebedî gayret, bu tehlikelerin hiçbirisini ortadan kaldırmağa yetmemiştir ve yetmeyecektir.
Bu tehlikeler, her fert için muhtemel, bazıları mukadder olduğuna göre insanoğlunun
tehlikenin kendisi ile savaşı devam ederken, tehlikenin zararları ile de savaşması tabiîdir.
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Gerçekten insanlar tehlikenin zararlarından kendilerini kurtarmanın veya tehlikelerin
zararlarını azaltmanın veya telâfi etmenin yollarını bulmuşlardır.

1.1.3. Tedbir Olarak Sosyal Güvenlik
Her tehlikenin doğurduğu zarar iki türlü olabilir:
 Çalışma Gücünün Kaybı
 Kazancın Kaybı
Bazı tehlikeler bu iki çeşit zararı birlikte getirdikleri halde bazıları çalışma gücünün
varlığına rağmen kazancın kaybolmasına veya yetersiz hale düşmesine sebep olurlar. Çalışma
gücündeki kaybın yemden kazanılması da gerekli hizmetleri arz eden müesseseler mevcut
oldukça, para ile ifadesi mümkün bir masrafa yol açar. O halde, kaybolan kazançla birlikte,
çalışma gücünü yeniden kazanmak için gerekli masrafın da sağlanması gerekir. Bu masrafa,
gelir ihtiyacını arttıran bir faktör olarak bakabiliriz. Bundan dolayı da zararı gelir yetersizliği
olarak tanımlayabiliriz. Bu yetersizlik çalışma gücünün kaybı halinde artar, tıbbı bakımı
gerektirmeyen hallerde azamî olarak kaybolan kazanca eşittir. İşte sosyal güvenlik insanoğlunu, sayılan tehlikelerin ortaya çıkardığı gelir yetersizliğinden kurtarmak amacı güder.
Sosyal güvenliği, sayılan tehlikelerin doğurduğu zararları ortadan kaldırma, telâfi etme
veya azaltma tedbirleri olarak tanımlamak yanlış değildir. Böyle bir tanımlama geniş anlamda
sosyal güvenliği ifade eder. Çünkü insanları, tehlikelerin zararlarından kurtarmak veya bu
zararları telâfi etmek üzere, tarih boyunca, toplumların gelişmesine paralel olarak, çeşitli
müesseseler kurulmuştur. Bu müesseselerin hepsi sosyal güvenliği sağlama amacını güder.
Başka bir ifade ile ailenin devam ettiği sürece, yeterli bir gelire sahip olmasını, kendi iradesi
dışında uğratılan tehlikelerden dolayı, ihtiyaçlarının esiri olmamasını sağlar.
Bu tedbirler manzumesini üç gruba ayırmak mümkündür.

1.1.3.1. Geleneğe Dayalı Tedbirler
Bunların başında tasarruf gelir. Fakat tasarruf her şeyden önce gelirin bir
fonksiyonudur. Geliri düşük sosyal sınıfların, tasarruf yolu ile uğrayacakları tehlikelerin,
bilhassa bunlardan uzun vadeli olanların zararlarından kurtulmaları çok kere imkânsızdır.
Aynî ekonomi döneminde tasarrufun yetersizliğini telâfi edecek akrabalık,
komşuluk, dostluk, hayırseverlik gibi dinî ve insanî duyguları etkili bir şekilde görmek
kabildi. Bu duygulara dayalı yardımlarla birlikte işletme içi ve işletme dışı yardım
cemiyetleri ile devletçe yapılan yardımları "sosyal yardım" adı altında toplayabiliriz.

1.1.3.2. Modern Tedbirler
Geleneğe dayalı tedbirlerin yetersizliği sanayileşme ile daha iyi ortaya çıkmıştır. Derin
beşerî yaralar açarak ilerleyen sanayi, bir taraftan yepyeni risklerle sefaleti arttırırken, diğer
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taraftan bazı sosyal yardım çeşitlerini zayıflatmış, önemini azaltmış (aileyi parçalamış,
küçültmüş, akrabalık ve din gibi müesseseleri zayıflatmış), öbür taraftan da herkese
güvenlik sağlamaya yeterli yeni kaynaklar yaratmıştır. Bu kaynaklar mecburî sosyal sigortalar
ve kamu sosyal güvenlik harcamalarıyla harekete geçirilmiş ve neticede gelişmiş ülkelerde
herkese uğradıkları tehlikelerin zararlarının telâfi edilmesi garantisi temin edilmiştir. Bu
garantinin esas özelliği, devletçe sağlanan bir garanti oluşu ve insan olarak her ferdin bu
garantiyi talep hakkına sahip bulunuşudur.

1.1.3.3. Munzam Tedbirler
Modern tedbirlerle korunanların, devletçe sağlanan garantinin üstüne çıkmak
amacıyla muhtelif şekillerde aldıkları tedbirlerdir. Tasarruf ve yardımlaşma sandıkları
kurmak, özel sigortalara ferdî olarak veya topluca müracaat etmek gibi. Munzam tedbirlerin
başlıca özelliği de, geleneğe dayalı tedbirlerin belirsizliğine karşı, belirli bir ivazı garanti eden
bir tedbir teşkil etmesi, fakat devletin görev ve sorumluluk sahasının dışında kalmasıdır.
Çok ilkel cemiyetler hariç, bu üç çeşit tedbiri her cemiyette görebiliriz. Cemiyetlerin
iktisadî ve sosyal bünyelerindeki değişmelere paralel olarak bunların da geliştikleri veya
zayıflayıp etkinliklerini kaybettikleri söylenebilir. Ancak modern sosyal güvenlik tedbirlerinin
bünyeleri, farklılık arzetse de üniversal oldukları ve her cemiyette sosyal güvenliği sağlayan
vasıtalar sistemi olarak geliştirildikleri şüphesizdir. Bu tedbirlerin hepsine birden "geniş
anlamda sosyal güvenlik" müesseseleri denir.

1.1.4. Müesseseler Olarak Sosyal Güvenlik
1.1.4.1. Geleneğe Dayalı Müesseseler
1.1.4.1.1. Ferdi Tasarruflar
Geleneğe dayalı tedbirlerin ferdî tasarruf ve sosyal yardımlar olduğuna işaret etmiştik.
İnsanlık tarihi ile yaşıt ferdî tasarruflar üzerinde burada durmayacağız. Aynî ekonomi
döneminde ferdî tasarrufun önemli rol oynadığı, aile istihsâl birimi olmaktan çıktıkça, hiç
değilse belirli gelir gruplarının, sosyal güvenliğinin sağlanmasında müessiriyetini kaybettiği
hatırlanmağa değer. Ayrıca tasarrufun tabiî bir müessese ve hemen bütün canlıların
başvurduğu bir tedbir olduğu, bu yüzden bugün de fertlerin kendi güvenliklerini kendi
güçleriyle karşılamanın yolu olarak kabul edilmekle beraber artık ferdin güvenliğinin geliri
ister yüksek, ister düşük olsun hiç kimsenin kendi basiretine terkedilemeyecek kadar cemiyeti
ilgilendirdiğini unutmamak gerekir.

1.1.4.1.2. Sosyal Yardım
Sosyal yardım bir bakıma geleneğe bağlı sosyal güvenlik tedbirlerinin tümünü ifade
eder. İşletme içi ve işletme dışı yardım cemiyetleri, dinî yardım müesseseleri, aile içi yardımlaşma, komşuluk, akrabalık ve merhamete dayalı yardımlar ve devletçe yürütülen yardımlar
sosyal yardım olarak nitelendirilir. Sosyal yardım zamanla toplu iş sözleşmesine dayansın
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veya dayanmasın işveren ve devletin ücret mukabili çalıştırdıkları memur ve işçilerine
çalışma karşılığı olmaksızın ödediği nakdî ve aynî yardımları da ifade etmeğe başlamıştır.
Devletin kendi personeli dışındaki vatandaşlarına yaptığı sosyal yardımlar da vardır. Ancak
bunların bazılarına "sosyal yardım" değil "kamu sosyal güvenlik harcaması" demek
gerekecektir.

1.1.4.2. Modern Sosyal Güvenlik Müesseseleri
1.1.4.2.1. Sosyal Sigortalar
Sosyal yardım müesseselerinin belirsiz, yetersiz ve garantisiz olan yardımları, sanayi
inkılâbından sonra büsbütün yetersiz hale gelmiştir. Zira sanayileşme, cemiyetlerin sosyal
yapısını değiştirmiş, meydana gelen işçi sınıfının tam bir sefalet içine düşmesinin sebebini
liberal doktrin onların kendi kusur ve tembelliklerinin sonucu olarak değerlendirmiştir. Hızlı
sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte doğan, koyu sefaletin önlenmesi amacıyla olduğu kadar,
ortaya çıkan çeşitli ve hâkim doktrin tarafından zararlı bulunan akımların önlenmesi gayesiyle
kurulan mecburî sosyal sigortalar, görülmemiş bir hızla dünyaya yayılıp, gelişerek sosyal
güvenliğin modern ve müessir bir vasıtası haline gelmiştir. Sosyal sigortaların bu vasıfları
günümüzde de devam etmektedir. İştirakle ivaz arasındaki ilişkiyi gittikçe zayıflatarak,
devletin çeşitli şekillerde iştirakini sağlayarak ve her ne şekilde yönetilirse yönetilsin devletin
mesuliyeti altında çalışarak, bütün milleti kapsama alma dinamizmi içinde daha yaygın, daha
müessir bir vasıta vasfı kazanmaktadır.
Ancak sosyal sigortalar teknik ve idarî güçlüklere bağlı olarak bir takım boşluklar
ihtiva etmektedir. Bütün nüfus gruplarını kapsama almak ve kapsam içi fertlerden muayyen
şartları yerine getirmeksizin tehlikeye uğrayanlarını korumak bakımından ortaya çıkan bu
boşlukları, başka bir müessese ile tamamlamak zarureti hâsıl olmuştur. Bu tamamlama çeşitli
şekillerde yapılmaktadır.

1.1.4.2.2. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları
1.1.4.2.2.1. Hizmet Olarak
Bütün bir millete şamil sağlık hizmeti kurmak suretiyle herkesin bu hizmetten parasız
veya sembolik bir ücretle yararlanmasını sağlamak. Böylece çalışma gücünü azaltan veya
ortadan kaldıran tehlikelerin bu zararından bütün fertleri korumak olarak İngiltere ve Sosyalist
Bloka dahil ülkeleri gösterebiliriz.

1.1.4.2.2.2. Bütün Nüfusa İvaz Ödeyerek
Genellikle yaşlılık tehlikesine karşı bu yol seçilmektedir. Muayyen bir yaşa ulaşan ve
diğer bazı şartları haiz olan herkese muayyen bir miktarda aylık bağlama bu metodun en tipik
örneğini teşkil eder. Aile gelirinin yetersizliği tehlikesine karşı da aynı metod
uygulanabilmektedir. Bu taktirde ailenin gelir durumuna bakılmaksızın birinci çocuktan
itibaren her çocuğa veya muayyen sayıdaki çocuktan sonraki her çocuğa eşit veya artan veya
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azalan miktarda ödenek verilmektedir. Bu metodu belirli bir gelir seviyesinin alfanda gelire
sahip ailelere uygulamak da mümkündür. Yeni Zelanda, Avusturalya ve Kanada'da her
yaşlıya ödenen yaşlılık aylıklarının ve Kanada, Yeni Zelanda, Avusturalya ve İskandinav
ülkelerinde her aileye ödenen çocuk ödeneklerini bu metoda örnek olarak gösterebiliriz.

1.1.4.2.2.3. Kamu Yardımı
Sosyal sigortaların bıraktığı boşlukları doldurmak üzere devletin (merkezi, federe ve
mahallî idareler) tehlikeye uğrayanlara, ihtiyaç içinde bulunanlara yaptığı yardımlardır.
Mahiyeti icabı ihtiyacın olup olmadığının tespitine bağlı bir ödemedir. Fakirlere yardımın
eski gurur ve haysiyet kırıcı şeklinin mümkün olan ölçüde terkedildiği bir yol olarak
değerlendirilebilir. Bu sebeple de "yardım" kelimesini yalnız bu metodda kullanıyoruz.
Sosyal güvenliğin diğer bir müessesesinde "yardım" sözlük anlamıyla mevcut değildir ve
kamu yardımı da yerini testsiz ve üniversal ödeme veya hizmetlere terketmektedir.

1.1.4.2.2.4. Munzam Sosyal Güvenlik Müesseseleri
Sosyal güvenlik müesseseleri bunlardan ibaret değildir. Modern sosyal güvenlik
müesseselerince (sosyal sigortalar ve kamu güvenlik harcamaları) korunan kimselerin
ayrıca başka yollardan korunmaları veya desteklenmeleri halinde "munzam sosyal güvenlik
müesseselerinden" bahsedilebilir. Munzam güvenlik müesseseleri çok çeşitlidir. Geleneğe
dayalı müesseselerin tamamı munzam müesseseler haline gelebildiği gibi, özel sigortalar da
munzam bir müessese olabilir. Sosyal güvenliğin evrimi, her üç grup sosyal güvenlik
müessesesinin de evrimidir. Gerçekten günümüzde tasarruflardan özel sigortalara kadar
hepsinin geliştiği görülebilir. Ancak ferdî sosyal yardımlarda bir azalmadan bahsedilebilir.
Dinî yardımlar, komşular, akrabalar arası yardımlaşma gibi. Bunların da hâlâ az gelişmiş
ülkelerde bilhassa modern sosyal güvenlik felsefesine uygun bir yardımlaşma sistemine sahip
İslâm ülkelerinde çok önemli bir rol oynamakta olduğu şüphesizdir. Bir ülkede bütün nüfus
modern sosyal güvenlik müesseselerinin kapsamına dahil edildikçe, bu müesseseler munzam
sosyal güvenlik müesseseleri haline gelmektedir. Böylece fertlerin sosyal güvenliği devletin
mesuliyeti altına geçmekte, munzam müesseseler de bu güvenliği devletin sağlayabildiği
standartların üstüne çıkarmağa çalışmaktadır.

1.1.5. Devlet Görevi ve İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik insanlık tarihinin acı tecrübelerine bağlı olarak bir "insan hakkı" ve
devlet görevi olarak kabul edilmiştir. "Atlantik Şartı" ve " İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi" ve hemen hemen bütün millî anayasalar bunu teyit ve ilan etmiştir.
Sosyal güvenlik ihtiyacı ile karşı karşıya olan insanların çoğu da yeteri kadar basiretli
değildirler. Bundan dolayı da insanlık, bilhassa sanayi inkılâbından sonra, koyu sefalete
boğulmuştur. Hâlbuki sanayi bu sefaleti ortadan kaldıracak kaynaklara, potansiyel olarak her
zaman sahip olmuştur. Bu potansiyelin tam manasıyla harekete geçirilmesi; insanların kendi
kusurları, arzu ve idarelerinin dışında bir takım sebeplerden dolayı sefaletin kucağına
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düşmemesi, ihtiyaçlarının esiri olmaması, pahalı ve yüz kızartıcı tecrübelerden sonra,
mümkün olabilmiştir.
Bugün de insanların büyük bir çoğunluğu sosyal güvenlik hakkına ancak kâğıt
üzerinde sahiptir. Yeryüzü hâlâ kendi iradeleri dışındaki sebeplerden dolayı ihtiyacın esiri
olan insanlarla dolu bulunmaktadır. Buralarda sosyal güvenlik ile iktisadî kalkınma birbiriyle
çatışan iki uç kabul edilmekte ve devletler sosyal güvenliği baskı gruplarının sosyal talebi
olarak değerlendirip bu grupların baskıları ölçüsünde ve sadece bu gruplar için, üstelik bazen
lüks seviyede karşılayarak diğer grupları yetersiz, sürekli olmayan, belirsiz ve garanti teşkil
etmeyen sosyal yardımların himayesine terk etmektedirler. Kalkınmış ülkeler ise sosyal
güvenliği "millî yaşantılarının başlıca unsuru", millî politikalarının en başta gelen konusu
saymaktadırlar. A.G.S.Fisher 1954'te yayınladığı bir eserinde şöyle demektedir.
"Sosyal güvenlikle iktisadî kalkınma arasında bir çatışma varsa bile ikincisi
birincisine feda edilmeli yahut en azında makul bir güvenlik seviyesi garanti edilinceye kadar
tehir edilmelidir."
Arthur Lewis de bu konuda şunları söylemektedir.
"... İşsizler, yaşlılar, yetimler..., iş göremezler için gerekli hizmetlerin çatısını kurmak,
daha fazla radyo ve bisiklet imâl etmek için gerekli fabrikaların inşasına ayrılacak tasarruf
kadar önemlidir... Sabırsız iktisatçıların tavsiyelerini kabul etmiş olanlar kendilerini ihtilâl
içinde bulurlar.
Kaldı ki, sosyal güvenlik; beşerî sermayeye bir ilâve, şahsî tatmin ve yarından emin
olma şeklinde gayrı maddî bir istihsâl, mecburî bir tasarruf vasıtası, yatırımların hızlandırıcısı,
ekonomide talep istikrarının sağlayıcısı, gelirin adil dağılımına yol açarak millî istihsâlin
faydasını azamîleştiren bir mekanizma kabul edilmektedir. Başka bir deyişle sosyal güvenlik
meselâ eğitim gibi sadece sosyal talep açısından değerlendirildiği gibi insan gücü açısından da
değerlendirilebilir ve iktisadî kalkınmanın bir unsuru haline getirilebilir, ondan farklı olarak
da;
1. Hiç eğitim ihtiyacı duymayan bir cemiyet düşünülebilir, fakat sosyal güvenlik
ihtiyacı duymayan bir cemiyet düşünülemez.
2. Her cemiyet, devlet ilgilensin veya ilgilenmesin, kendi şartlarına göre sosyal
güvenlik ihtiyacını mümkün olduğu ölçüde karşılamaya çalışır. Bu görevi devletin üzerine
alması cemiyete bütünüyle yeni bir yük yüklemek anlamına gelemez.
3. Sadece eğitim, insanın müstakil olması için yeterli olsa bile verimli olması için
yeterli olamaz. İnsanın yarın endişesinden hiç değilse insan haysiyetine yaraşır bir ölçüde
uzak olması gerekir.
4. Eğitim beşeri sermayeyi kıymetlendirir, sosyal güvenlik hem beşeri sermayeyi
kıymetlendirir hem de tasarruf yoluyla maddi sermaye yaratabilir.
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5.

Sosyal güvenliğin yarattığı “tatmin” derhal vukua gelirken, eğitim uzun vadelidir.

Sosyal güvenliğin, devletçe en az eğitim kadar, aslî bir görev kabul edilmesi için başka
hususlar da ileri sürülebilir. Ancak sosyal güvenliğin süratle benimseniş ve yayılışına bakarak,
onun getirdiği "munzam yükün" her cemiyet için katlanılmağa değer ve bunun bir "insan
hakkı-devlet görevi" olarak kabulünün zarurî olduğu söylenebilir.

1.1.6. Bir Sistem Olarak Sosyal Güvenlik
Bir insan hakkı, bir devlet görevi, irade dışı uğranılan tehlikelerin zararlarından
kurtarıcı tedbirler, bu zararlara karşı insana insan haysiyetine yaraşır bir asgarî seviyeyi
garanti eden bir müessese veya müesseseler olarak tanımaya çalıştığımız sosyal güvenlik,
gerçekte devletin birçok sosyal hizmetlerinden biridir. Sosyal güvenliğin bütün sosyal
hizmetlerle vasıtalı veya vasıtasız şekilde ilişkisi vardır. Ancak bundan önceki açıklamalar,
sosyal güvenliğin ne olduğunu göstermek suretiyle ne olmadığını da ortaya çıkarmış
bulunuyor. Fakat sosyal güvenlik hizmeti ile çok yalan komşu olan sağlık ve sosyal refah
hizmetleri üzerinde de biraz durmak gerekir.
Bilindiği gibi sosyal güvenlik esas itibarıyla tehlikelerin zararlarından kurtarıcı bir
"sistem"dir. Tehlikelerin zararları da "gelir kesilmesi" veya "gelir eksikliği" olarak
özetlenebilir. Ancak tehlikelerin çoğunda gelir ihtiyacını arttıran faktör "kaybolan çalışma
gücünün yeniden kazanılması için gerekli tedavi edici sağlık hizmeti"dir. Bundan dolayı
"koruyucu" sağlık hizmeti sosyal güvenliğin dışında tutulurken "tedavi edici sağlık
hizmeti" sosyal güvenlikten ayrılmamaktadır.
Diğer taraftan sosyal güvenlik birim olarak aileyi esas almaktadır. Sağlanan gelir
"aile"nin gelir garantisidir. Halbuki "aile muhitinden mahrum" ve "kendi kendilerini
geçindirme yeteneği olmayan" fertler de bulunmaktadır. Kimsesiz çocuklar ile kimsesiz ve
başkalarının bakımına muhtaç yaşlı ve malûller bunlardandır. Bunların gelir garantilerinin
sağlanmasının hiçbir anlamı yoktur. Bu gelirin bu hizmete dönüştürülmesi gerekir. İşte
kimsesiz çocuklarla kimsesiz ve başkalarının bakımına muhtaç yaşlı ve malûllerle ilgili
"sosyal refah hizmetleri" iki tekerlekli bir arabanın bir tekerleği ise, sosyal güvenlik, de
ikinci tekerleğidir.
Bazı ülkelerde "koruyucu ve tedavi edici" sağlık hizmeti "millî sağlık hizmeti" adı
altında birleştirilmekte ve tek bir devlet görevi olarak yürütülmektedir. Diğer bazı ülkelerde
ise bu hizmetler ayrı ayrı devlet görevini teşkil etmekte, fakat özel sektörün de bu alanda
faaliyet göstermesi mümkün olmaktadır. Bazı ülkelerde ise sosyal güvenlik müesseseleri
kendi tedavi edici sağlık teşkilâtlarını kurup kendileri yürütmektedir. Burada mühim olan
"çalışma gücünün yeniden en kısa zamanda ve azamî şekilde kazanılabilmesi" için
gerekli hizmetin bulunması zorunluğudur. Sosyal güvenlik müesseseleri bunu kendileri
yapmak mecburiyetinde olmadıkları hallerde mutlaka satın alabilmek zorundadırlar. Bundan
dolayı da devletin bu hizmeti yürütmesi gerekir ki, düşük ücretli "sosyal güvenlik geliri"
transfer ettiği kabul edilir ve bu alandaki masrafları sosyal güvenliğin maliyetine dâhil
edilir.
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Buna karşılık kimsesiz ve başkalarının bakımına muhtaç çocuk ve yaşlılar için gerekli
sosyal refah hizmetleri sosyal güvenlik ile bir sistem teşkil eder. Bunun anlamı hizmetin
sosyal güvenliğin haricinde olmakla beraber birbirini bütünleyecek ölçüde bir işbirliği içinde
bulunmalarıdır. Buradaki hizmet sağlık hizmetinden farklıdır. Sağlık hizmeti gelir ihtiyacını
arttıran bir faktör olduğu halde sosyal refah hizmeti gelir garantisine sahip fertlere bu gelirin
hizmete çevrilerek ödenmesidir. Bu hizmeti; devlet, özel sektör veya gönüllü aileler, gönüllü
kuruluşlar yapabilir. Sosyal güvenlik müesseseleri de gerekli tesisleri kurup işletebilir. Her
halükârda sosyal güvenliğin görevi mevcut gelir garantisinin işler hale gelmesini sağlamaktadır.
Sosyal güvenliği sistem olarak düşündüğümüz taktirde ikinci bir hususu da dikkate
almak gerekir. Genel mahiyetlerine göre, dünyada sosyal güvenlik esas vasıtaları itibarıyla
dört çeşit içinde düşünülebilir:
1.

İşveren sorumluluğu,

2.

Sosyal sigorta,

3.

Kamu sosyal güvenlik harcamaları,

4.

Üniversal İvaz.

Hemen hemen hiçbir ülkede bu vasıtalar sosyal güvenliğin tek vasıtası değildirler.
Bazı tehlikelerin zararlarından korunma işveren mesuliyetine verilmiş olsa bile, gene de
sosyal sigorta veya kamu sosyal güvenlik harcamaları bulunabilir. Esas güvenlik sağlayan
unsur sosyal sigorta olsa da, kamu sosyal güvenlik harcamaları ve üniversal ivaz ödemeleri,
aynı ülkede yürürlükte olabilir. Genellikle gelişmemiş ve çok yeni kurulmuş ülkelerde ve
ancak bazı tehlikeler için ender birkaç ülkede geçerli olan "işveren sorumluluğu" bir yana
bırakılırsa diğerleri her ülkede bir arada bulunabilmektedir. Millî sağlık hizmeti hariç
üniversal ivaz ödemeleri de aslında "Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları"nın bir çeşididir.
Buna göre sosyal güvenliği sosyal sigorta ve kamu sosyal güvenlik harcamalarından
müteşekkil bir sistem olarak tanımlamak gerekir. Gerçekten ikisi birlikte bir cemiyette
fertlerin gelir ve sağlık garantilerini sağlayabilir. Zira sosyal sigortalar teknik bir müessese
olarak sosyal güvenlik alanında pek çok boşluk bırakırlar. Daha önce değindiğimiz için
burada bu hususların tekrarı gereksizdir. Ancak bir ülkede kamu sosyal güvenlik harcamaları
sistemi esas vasıta olarak kabul edilmişse kamu sosyal güvenlik harcamaları mutlaka
gereklidir. Bugün bütün tehlike kolları için kamu sosyal güvenlik harcamalarım sosyal
güvenliğin ana vasıtası kabul etmiş hiçbir ülke bulunmamaktadır. Bazı tehlike kollarını bu
vasıta ile karşılayan ülkeler ise çoktur.
Bu açıklamalar, sosyal güvenliği sosyal sigorta ile kamu sosyal güvenlik
harcamalarından müteşekkil bir sistem olarak tanımlamamızı gerektirmektedir. Şimdiki
halde her ikisi sosyal güvenliği sağlayan vasıta durumundadır ve bunlardan sosyal sigorta
gittikçe daha büyük rol oynamakta, fakat gittikçe daha büyük oranda devlet katkısına sahip
olmaktadır.
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Bu bölümde gayemiz, her yönüyle sosyal güvenliği incelemek değil, kabul edilebilir
ve yaygın bir sosyal güvenlik tarifini yapabilmektir. Bu açıklamalardan bu amaca
ulaşabileceğimizi zannediyoruz. Buna göre sosyal güvenlik:
1.

Bir insan hakkıdır.

2.

Bir devlet görevidir.

3.

İrade dışı uğranılan tehlikelerin zararlarından kurtarıcı bir sistemdir.

4.
Bu zararlara karşı fertlere azami “ çalışma gücünü yeniden kazanma” ve
asgari “ insan haysiyetine yaraşır gelir” garantisi sağlayan sistemdir.
5.
Sosyal sigorta ve kamu sosyal güvenlik harcamalarından mürekkep bir
sistemdir (modern sosyal güvenlik müesseseleri).
6.
Koruduğu birim ailedir. Aile muhitinden mahrum ve başkalarının bakımını
gerektiren fertler için sosyal refah hizmetleriyle de sıkı iş birliğini gerektiren bir sistemdir.
Geniş anlamda aldığımız taktirde, irade dışı uğranılan tehlikelerin zararlarından
kurtarıcı bütün müesseseler (sosyal yardım ve munzam sosyal güvenlik müesseseleri dahil)
sosyal güvenliğe dahil kabul edilir.
Gerçekte, sosyal güvenliğin üniversal bir tanımı yoktur. Finansman metoduna bağlı
idealist bir tanımı yaygın olmakla beraber bunu benimsemiyoruz. Fertlere belirli bir
garantinin sağlanması sosyal güvenliğin sağlanması demektir. Bu sağlanırken vergi veya
pirim metodunun uygulanması, kanımızca sadece bir metot farkıdır. Sosyal güvenlik ideal
bir müessese değil, kendi ideali olan bir müessesedir. Sosyal güvenliğin ideali
kapsamının hiçbir fert açıkta kalmaksızın millî genişliğe ulaşması, müessiriyetinin millî
iktisadî gelişme seviyesine uygun olarak ve hiçbir zaman insan haysiyetine yaraşır bir
asgarînin altına düşmemek şartıyla artmasıdır. Bu artış hiçbir zaman çalışmayı
baltalayacak, tasarrufu unutturacak ölçüde kazanca bağlı olmamalı, fakat çalışanla
çalışmayanı birbirinden ayıracak ölçüde kazanca bağlı olmalıdır.
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2. SOSYAL GÜVENLİĞİ DOĞURAN ŞARTLAR
Sanayi inkılâbına kadar dünyada geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri
müessiriyetlerini çok hafif olarak azalan bir seyirle devam ettirmişlerdir. Modern sosyal
güvenliğin ve sosyal sigortaların ortaya çıkış sebeplerini iyi anlayabilmek için sanayi
inkılâbından önceki ve sonraki hayat şartlarım tespit etmek gerekir.

2.1. Sanayi İnkılâbından Önceki Hayat Şartları
2.1.1. Çalışma Hayatı
Geleneksel sektör olan ziraatta çalışma hayatı ile çalışma dışı hayatı birbirinden
ayırmak pek mümkün değildir. Hâlbuki şehirlerde esas faaliyeti teşkil eden sanayi, çalışma
hayatının günlük çalışma dışı münasebetlerden tamamen ayrıldığı bir sektördür. Bu sebeple,
sanayi ihtilâlinden önceki çalışma münasebetlerini ele almamız gereklidir.
Bilindiği gibi makinesiz dünyada sınaî üretim küçük sanayi dediğimiz bir sistemin
parçalarım teşkil eden küçük dükkânlarda yapılmaktaydı. Sadece âlet ve edevatın ve
işgücünün yer aldığı bu dükkânlar, usta-kalfa-çırak münasebetleri dediğimiz karşılıklı sevgi
ve saygı temeline dayalı olarak faaliyet gösteriyorlardı. Bu sistem içinde çalışanların
uğradıkları tehlikelerin zararlarından kurtarılmaları, kendi kendine yardım mekanizması
içinde, pekâlâ mümkün oluyordu.

2.1.1.1. Ustaların Durumu
Bu sistem içinde usta, bugünkü işverene muadil bir şahıstı. Dükkânın sahibiydi, işçisi
ve idarecisiydi. Ustanın bu vasıflarının dışında "bileğinde altın bilezik olan" gerçek bir
sanatkâr oluşunu ve zamanının meslekî ve teknik alandaki öğretmeni durumunda bulunuşu da
saymak gerekir. Diğer taraftan usta, devrin şartları icabı işvereni ı, durumunda bulunduğu
bütün kalfa ve çıraklarından da hemen her zaman daha yaşlı idi.
Yaşça büyüklük, öğretmenlik, sanatkârlık ve işverenlik sıfatları onun, yanında
çalışanlar kadar bütün çevreden saygı görmesi için yeterli idi. Diğer taraftan usta, gelir
seviyesi itibariyle geniş bir aileyi müreffeh olarak geçindirebilecek durumda idi.

2.1.1.2. Kalfa ve Çırakların Durumu
Küçük sanayi sistemi içinde kalfa ve çıraklar bugünkü işçiden çok meslek ve sanatı
öğrenmek durumunda olan öğrenciye benzerlerdi. Küçük yaştan itibaren ustanın yanına
verilirler, imtihanlarla çıraklık ve kalfalık derecelerini iktisap ederlerdi. Usta ile beraber
yiyen, beraber ibadet eden, umumiyetle ustanın komşularının veya akrabalarının çocukları
olan bu öğrenciler zamanla ustanın evlâdı yerine geçerler ve usta taralından sevilirlerdi.
Meslek ve sanatı öğrenmeleri, meslek ve sanat dışı terbiyeleri de hep ustanın mesuliyeti
alfanda idi. En önemli nokta, kalfa ve çıraklarla usta arasında bir sınıf farkının bulunmayışı
idi. Aynı şartlar alfanda çalışırlar, birbirlerinin ailelerinden kız alıp verebilirlerdi.
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Bu durumda ustanın herhangi bir tehlikeye uğraması halinde kalfa ve çırakların
ustanın eksikliğini belli etmeyecek derecede gayretlerim artırmaları mümkündü. Kalfa ve
çıraklar bir tehlikeye uğrarsa, ustanın evlâdına yapacağı her türlü yardımı ve vazifeyi aynen
bunlardan da esirgememesi normaldi.

2.1.1.3. Mesleki Teşekküller
Usta ile kalfa ve çıraklar arasında karşılıklı sevgi ve saygının doğurduğu bu baba oğlu
münasebetlerinin, her iki tarafın, tehlikelerin zararlarından kurtarılmasında az çok müessir
olacağı şüphesizdir. Kaldı ki ustalar mensup oldukları meslek ve sanat dalları itibariyle
mecburi olarak teşkilatlanmışlar, loncaları kurmuşlardı. Loncanın daha önce de bahsettiğimiz
gibi bir sandığı mevcuttu ve bu sandık gerekli sosyal güvenliği sağlayabilirdi. Diğer taraftan
özellikle Türk sistemi içinde bu teşkilâtlar yarı dinî bir mahiyet taşımakta olduğundan,
mensuplarının eline sağlam, beline sağlam, diline sağlam olmasını temin ediyor ve insanların
yardımlaşması, doğruluktan şaşmaması, haram ve hile ile kötülükten daima uzak kalmaları
mümkün olabiliyor, böylece huzur ve ahenk içinde bir çalışma düzeni ortaya çıkmış oluyordu.
Böyle bir düzenin sosyal güvenliğin sağlanmasında ne büyük bir yardım sağlayacağını herkes
takdir edebilir.

2.1.2. Çalışma Dışı Hayat
Statik bir ekonominin tabii sonucu olarak sanayi inkılâbı öncesinde insanlar
umumiyetle doğdukları yerde doyarlar, büyük aileler halinde yaşarlardı. Bugünkü büyük
şehirleri o devirde görmemiz kabil değildi. Bununla birlikte, XVI. asırda Avrupalıların
Türkiye'nin kontrolünde bulunan baharat ve ipek yolundan, kürk yolundan gelecek hammadde
ve mamullere ihtiyacı kalmadı. Açık denizlerden, özellikle siyah derililerin sömürülmesi
sonucu çok ucuza her çeşit hammadde ve mamûlü getirebilir duruma geldiler. Böylece kıyı
şehirlerinin geliştiğini, uzak pazarlar için ev sanayiinin doğduğunu ve ticaret kapitalizminin
geliştiğini görüyoruz. Buna rağmen en canlı ticaret şehirlerinin dahi bugünkülerle mukayese
edilmelerine imkân yoktu ve genel nüfus için büyükçe şehirlerde yaşayanların oranı çok
düşüktü.
İstisnalar bir tarafa bırakılırsa Fransız ihtilâline kadar şehir, ya dört duvarın içi veya
bir kalenin arkasından ibaretti. Mahallelerde yaşayanlar birbirlerini mutlaka tanırdı. Zamanla
birbirlerinin akrabaları durumuna gelmiş olmaları da bir gerçekti. Bu durumda KOMŞULUK
ve AKRABALIK insanları birbirine bağlayan ve çok kuvvetli şekilde mevcudiyetini sürdüren
duygulardı. Tehlikeye uğrayanlar evvelâ geniş aile içinde yaşamanın avantajlarından
faydalanabilirler ve aile fertlerinin birbirine destek olmak suretiyle tehlikenin zararını
paylaşıp hafifletmeleri mümkün olabilirdi. İkinci kademede akrabalar ve komşular arası
yardımlaşma da imdada yetişirdi. Esasen, özellikle Türk- -İslâm dünyasında -ki bu dünyanın
büyük bir kısmı demekti- dinî yardım müesseseleri akrabalık ve komşuluk esası üzerinden
işlemekte idi. Bir de, Türkiye'de çok çeşitli alanlarda kurulmuş ve Türk Vatanını Vakıf
Cenneti demeye lâyık hale getirmiş Vakıfları düşünürsek yeterli bir sosyal güvenlikten
bahsedebiliriz. Kaldı ki devletin de aldığı birçok tedbirler vardı.
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Köy ise bugün dahi herkesin birbirini tanıdığı bir yerleşme yeridir. Aile içi, akrabalık
ve komşuluk yardımlaşmalarının yanında bütün köyün tehlikeye uğrayana elini uzatması
kabildi. Burada bir noktayı hatırlatmayı konu dışı olmakla beraber, faydalı görüyoruz. O da
Türk köyü ile Avrupa'daki köylerin çeşitli açılardan farklarıdır. Avrupa'da köy üzerindeki
insanları ile birlikte derebeylerinin olduğu halde Türkiye'de köy devletin tayin ettiği ve her
zaman değiştirilmesi mümkün olan bir idarecinin idaresindeydi. Dolayısıyla Türkiye'de köylü
hür idi. İstediği yere göçebilirdi, fakat Avrupa'daki köylünün bu hürriyeti yoktu. Dolayısıyla
XVIII. asır insanlarında Avrupa'da söylenen hürriyet şarkılarının bir manası olabilirdi, ama
Türkiye için hiçbir manası yoktu veya sadece gafleti ifade ederdi.

2.2. Sanayi İnkılâbından Sonraki Durum
2.2.1. Çalışma Hayatı
Avrupa, keşifler sonucu, bilinmeyen veya ulaşılmamış dünyanın bütün zenginliklerini
sömürmeye başladı. Kırbaç altında çalıştırdığı siyah derili insanın Afrika'da istihraç ettiği
bütün kıymetli madenleri ve ürettiği hammaddeleri durmadan dinlenmeden Avrupa'ya taşıdı.
Buhar manikasının gemilere tatbikine kadar, bu taşıma işinde gene siyah deriliyi, kırbaç
altında kürek çektirmek suretiyle kullandı. Aynı istismarı Amerika kıtasında da, oradaki yerli
olan Kızılderili vasıtası ile yapmak istedi. Ne var ki, Kızılderili misafir olarak geleni çiçekle
karşılıyor, kendi hürriyetini ve vatanını gasp etmek isteyeni ise mızrağı ve oku ile
karşılıyordu. Bunlara ateşli silâhlarla mukabele eden Avrupalı, neticede Kızılderili ırkı yok
edercesine katletti. Tarihin en büyük katliamı Amerika'da, Avrupalılar tarafından
Kızılderili’ye karşı yapılmış olan bu katliamdır. Bu korkunç katliamla Kızılderili’nin kökü
Amerika'dan kazınırken, Afrika'dan seçilen siyah derililer Amerika'ya taşındı ve geniş kıtanın
maden yataklarında, uçsuz bucaksız ovalarında çalıştırıldı. Kıymetli madenler ve ürünler
Avrupalıyı böylece yoktan zengin etti.
Diğer taraftan rönesans ve reform hareketleriyle Avrupa’da bilim hayatı canlılık
kazandı. Zenginlik, bilimle birleşti, keşiflere icatlar eklendi. 1730'larda makina icat edilip
sanayie aktarılınca fabrika dediğimiz yepyeni bir işletme tipi ortaya çıktı. Üstelik bu
fabrikaları alabildiğine çoğaltmak için bütün imkânlar da mevcut olduğundan Avrupa'da 50
yıl içinde şehir işgücü tamamıyla sanayie, fabrikalara aktarıldı. Küçük sanayi yıkılıp yok oldu.
1780'lerde sanayi hızla kurulmaya devam ettiği için muhtaç olduğu işgücünü şehirlerden artık
temin edemiyordu. Köylü ise tamamen derebeyinin emrinde olduğundan, Avrupa sanayi ilk
darboğaza girmiş oldu. İşte Fransız İhtilâli 1879'dan itibaren bu darboğazın geçilmesini temin
etti. Çünkü derebeylerini ortadan kaldıran köylüler derebeylerinin topraklarını da yağma
ettiler. Fakat yüzbinlerce köylü parasız kaldı. Aynı zamanda da şehirlerde binlerce fabrika
işçisiz durumda idi. İşte bu topraksızlar köylerden şehirlere doğru serbestçe akmağa başladılar
ve fabrikaların kapılarında işçi fazlası meydana getirecek hızlı bir şehirleşme hareketi doğdu.
Bundan sonra sanayi hızla ilerlemeye devam etti. XIX. asır başlarında üretim fazlası ortaya
çıktı ve bu dar boğaz da Avrupa Emperyalizmi sayesinde çözüldü.
Küçük sanayiin yıkılmasından sonra, Avrupa sanayii içinde, eskisinden tamamen
farklı, yepyeni bir çalışma şartlan ortaya çıktı.
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Önce, işveren dediğimiz fabrika sahibinin, muadili olan eski usta ile hiçbir benzerliği
yoktu. Fabrikanın sahibi olan işveren, iş verdiği kimselerden mutlaka yaşça daha büyük
değildi, bileğinde altın bilezik denilen sanatkârlık da yoktu, iktisadî hayat büyük bir dinamizm
kazanmış olduğundan bu dinamizmin birlikte getirdiği iktisadî tehlikeleri ve belirsizlikleri
göze alma cesaretine sahipti, öğretmenlikle de uzak yalan bir alâkası bulunmuyordu.
Emrinde çaktırdığı işçilerle kendi arasında akrabalık ve komşuluk bağları da yoktu. Hatta
işçilerin her biri memleketin bir köşesinden kopup gelmişti ve işveren için sadece bir üretim
aracı idi.
Köyden şehre alan, toprak bölünmesi, nüfus artması, ziraatın makineleşmesi gibi
sebeplerle devam ettikçe, işsizlik büyüdü ve işsizler daima içeride çalışanlardan daha ucuza
emek arz etmeğe hazırdılar. Bu sebeple hastalanalım, yaşlanalım, sakatlananın yerine daima
daha ucuza işçi alındı. Ücretler düştü, ücretler düştükçe kadın ve çocuk emeği de piyasaya
döküldü. Böylece ücretler insan haysiyetine yaraşır seviyenin çok altına doğru kayarak
korkunç bir sefaletin doğmasına yol açtı. İşverenle işçi arasında sadece üretim bakımından
maddî bir bağ vardı. İşin birlikte getirdiği tehlikelerden dolayı tehlikeye uğrayanlar kendi
kaderlerine terkedilir oldular. Küçük sanayideki durumun tam aksi bir durumdu bu.

2.2.2. Çalışma Dışı Hayat
Çok hızlı cereyan eden göç, şehirleri aşırı derecede büyüttü. Duvarların dışında yeni
mahalleler teşekkül etti. Teneke mahalleleri denen bu mahallelerde hiçbir alt yapı tesisi yoktu.
Ücretler çok düşük olduğu için çoluk çocuk herkes çalışmakta veya iş aramakta idi. Normal
mesai 12-16 saat arasında idi. Bu mahallelerde yaşayanlar birbirlerini tanımıyorlardı.
Tanısalar bile 16 saatlik mesaiden sonra birbirlerine karşı akrabalık ve komşuluğun
gereklerini yerine getirmeleri maddeten mümkün değildi. Böylece akrabalık çok daraldı, aile
atom ailesi dediğimiz küçük aileye dönüştü, komşuluk zayıfladı. Herkes mütemadiyen
doğduğu yerden doyduğu yere akmaya devam etti.
İşte bu değişiklikler geleneksel sosyal yardım müesseselerinin müessiriyetini
kaybetmesine yol açtı. Tehlikelerin zararlarından işletme içinde kurtulamayan işçi, fevkalâde
daralmış ailesi içinde de bu imkânı bulamadı. Ücret yetersizliği zaten ferdî tasarrufa da imkân
vermiyordu. Akrabalık, komşuluk gibi duygulara dayalı sosyal yardım müesseseleri de bu çok
hızlı ve çok maddî hayat içinde erimekte idiler.
Bütün bunların sonucu, ne işletme içinde ne de işletme dışında, insanları uğradıkları
tehlikelerin zararlarından kurtarmak imkânı kalmadı. Sefalet de koyulaştıkça koyulaştı.
Bu durumda insanoğlu yeni bir sosyal güvenlik müessesine ihtiyaç duydu. Bu öyle bir
müessese olmalıydı ki, tehlikeye uğrayanları bulup çıkarmak görevi, eskiden olduğu gibi
akrabalara, komşulara, mahalleliye veya hayırseverlere ait olmamalıydı. Çünkü artık kimsenin
kimseyi tanıdığı yoktu. Tanısa bile kimseyi kimsenin bu tür duygularına emanet etmeğe
imkân yoktu. O halde tehlikeye uğrayanlarla artık objektif ve büyük bir güç olan DEVLET
meşgul olmalıydı.
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İkinci olarak, bu yeni müessese yardımların keyfiliğinden sübjektifliğinden tamamen
uzak kalmalıydı. Çünkü sosyal yardım tehlikeye uğrayanın zararını dikkate almazdı. Yardım
edecek kimsenin keyfi veya himmeti ne kadarını münasip bulursa o kadar yardım yapardı.
Başka bir ifade ile başkalarının keyfine kalmış yardımla, tehlikeye uğrayanın hiç değilse insan
haysiyetine yaraşır bir geçim seviyesine sahip kılınması çok kere imkânsızdı. Bu sebeple yeni
sosyal güvenlik müessesesi yeterli bir ödemeyi tehlikeye uğrayan herkese garanti etmeliydi.
Üçüncü olarak, yeni şartlar altında kimse kimseyi düşünecek durumda olmadığına
göre, yeni müessese tehlikeye uğrayan kimseleri otomatik olarak kanadı altına almalıydı.
Hatta tehlikeye uğrayan, uğradığı andan itibaren, bu müesseseye gidip tehlikenin
zararlarından kurtarılmasını bir hak olarak talep edebilmeliydi. Sosyal yardımlar böyle bir
talep hakkı vermediği için müessiriyetlerini kaybetmişlerdi.
Dördüncü olarak, talep hakkına sahip olabilmek, lütuf ve ihsan ister durumdan uzak
bir şekilde tehlikenin zararından kurtarılmayı isteyebilmek için, bu yeni müesseseye iştirak
etmek icap ederdi. Bu yüzden pirimle çalışmalıydı. Müessesenin kapsamına girenler,
tehlikeden uzak çalıştıkları sürece, kazançlarından bir kısırımı muntazam olarak buraya
yatırmalılar, böylece hak sahibi durumuna gelmelilerdi.
Beşinci olarak, ilk sefalete uğrayanlar ücret mukabili çalışanlar olduğuna göre, devlet
bunları kendileri istese de istemese de bu müesseseye mecburen iştirak ettirmeliydi. Çünkü
yeni hayat şartları gittikçe daha çok artan tehlikelerle doluydu ve çok düşük ücretle çalışanlar
bugünlerini düşünmekten yarınlarını düşünmeye vakit ayıramıyorlardı. Vakit ayırabilseler bile
devletin emredici gücü olmadıkça imkân ayırmaları çok az muhtemeldi.
İşte yeni müessese bu şartlar altında ve bu prensiplerin ışığında kuruldu. Bunun
kurulabilmesi için 1880'leri beklemek gerekiyordu. 1880'ler Avrupa'nın oldukça sanayileştiği
ve sosyal güvenliğe ayrılabilecek kaynakların yeterince teşekkül ettiği tarihlerdir. Bununla
beraber bugün anladığımız manada sosyal güvenlik kavramının oluşabilmesi için 1935’leri
beklemek gerekmiştir.
Sosyal sigorta bu tarihlerden sonra sosyal güvenliğin en önemli ve en müessir vasıtası
haline gelmiş ve bütün dünyaya yayılmıştır.
Sosyal sigorta bütün tehlikelerin zararları ile meşgul olabilir. Meselâ tarım ürünlerini
sosyal sigorta kapsamı içinde sigortalayan ülkeler vardır ve pekâlâ mümkündür. Ancak sosyal
sigortanın zararı aynen telâfi etmesi veya tazmin edilecek zararın hacmini fertle yapılacak bir
mukaveleye bağlaması mümkün değildir.
Sosyal sigorta fertlerin insan haysiyetine yaraşır bir geçim seviyesini daima muhafaza
etmesini gaye edinmiştir. Bu geçim seviyesini düşünecek tedavi masraflarım ilâç, protez., gibi
ilâve harcamaları da aynen karşılamak zorunluluğunu benimsemiştir. Aksi halde ferdin insan
haysiyetine yaraşır geçim seviyesinin altına düşmesi ihtimali belirir.
Sosyal sigorta, insanların netice itibariyle pozitif ve negatif olan maddi kayıplarını
daima gelir esası üzerine oturtur. Bu sebeple mal varlığı sosyal sigortalarda kapsam dışında
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tutulur. Buna rağmen geçim garantisi ile ilgilendirmek şartıyla bu sahaya girmesi de
düşünülebilir.
Muayyen hudutları aşan kazanç kayıplarını kapsama alması, onun SOSYAL olma
vasfına halel getirir. Fakat kayıpları daima asgarî seviyede tazmin veya telâfi etmesi de
insanların çalışma arzularını kırar, çok çalışanla az çalışanı aynı seviyeye getirmiş olur. Bu
husus adalet açısından nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, iktisadî dinamizm açısından
büyük önem arz eder. Devletler çalışmayı baltalamak, asgari seviyeye indirmek değil,
azamiye çıkartacak tedbirleri almak zorundadırlar.
Tehlikelerin verdiği zararların muayyen sınırları çok taşarak tazmin edilmesi halinde
de cemiyet için bir zarar söz konusudur. Çünkü bu halde fertler tasarrufa değer vermezler ve
tasarruf baltalanmış olur. Oysa özel sigortalar bu tür sosyal endişeleri duymak zorunda
değildirler.
Görüldüğü gibi sigortanın sahası tehlikelerin doğurduğu zararlardır. Özel de olsa
sosyal da olsa sigortalar daima insanın iradesi dışında uğradıkları tehlikelerin zararlarıyla
uğraşırlar. Ancak sosyal sigorta geçim garantisini, belli seviyeler arasında, kanunun statüsünü
tarif ettiği herkes için sağlamakla yükümlüdürler.
Birçok hususlar bakımından özel sigorta ile sosyal sigortayı birbirinden kesin olarak
ayırt etmeye imkân yoktur. Yukarıda da gördüğümüz gibi her ikisi de tehlikelerin insanoğluna
verdiği zararlarla ilgilidir. Sigorta tehlike kavramı ile gövdelenmiş bir müessese olduğundan
tehlikeler üzerinde biraz durduk. Sigorta şüphesiz sadece tehlike ile ilgili bir müessese
değildir. Çünkü, meselâ tasarruf da tehlikenin zararlarıyla bir mücadele vasıtasıdır, fakat
sigorta değildir. Zekât da tehlikelerin zararlarından insanları kurtarma gayesi güden bir dinî
müessesedir, fakat sigorta değildir. O halde sigortayı sigorta yapan diğer unsurları da kısaca
ele almak ve bu arada özel sigorta ile sosyal sigortaları karşılaştırmak gereklidir.
Sigorta, tehlikelerin doğuracağı zararların insanlar arasında peşinen paylaşılmasıdır.
Bu esas özel ve sosyal sigortaların ana unsurudur.
Zararın peşinen paylaşılmasının tehlikenin bir insanda meydana getireceği bazen
altından kalkılmaz yükün çok hafiflemesine yol açtığı bir gerçektir. Böylece yük önceden ne
kadar çok kimse üzerine dağıtılırsa, herkesin bundan müteessir olma derecesi o kadar
hafiflemiş olur. O halde sigortalar büyük sayılar kanunu içinde düzenlenebilirler. Beş kişi bir
araya gelmek suretiyle bir ölüm sigortası kurarlarsa, ölüm ihtimalinin gerçekleştiği süre içinde
meydana getirilebilen meblağlar ya ölenin geride bıraktığı fertler için pek bir mana ifade
etmeyecek kadar az olur veya yükü çok ağır şekilde beş kişiye paylaştırmak gerekir. Beş
yerine bin kişi, beş bin veya yüz bin veya bir milyon kişi bir araya gelirse, bu takdirde önce
sigortalıların yükü azalır, yükün doğruya yalan bir şekilde hesaplanması mümkün hale gelir
ve tehlikeye uğrayanların tehlikelerin zararlarından kurtarılma emniyetleri artar.
Sigortanın burada muayyen bir meblağı bir kimseye -tehlikeye uğrayanlara
aktarmasını kumarla karıştırmamak icap eder. Kumarda da kumara iştirak edenler, tıpkı
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sigortada öldüğü gibi iştirak edenlerin sayısı arttıkça daha büyük meblağlarla daha fazla
kazanma şansına sahip olurlar. Ancak kumarda kayıp kazanamamak, kazanç ise şanstır.
Diğerinde ise kazanıp kazanamamak diye bir şey yoktur. Önce tehlike ihtimali yüksektir,
hastalanmak, kazaya uğramak daima muhtemeldir, ölüm mutlaktır ve bunlar herkes için aynı
derecede geçerlidir. Kumarda ise belirsizlik kimin kazanacağı üzerindedir. Üstelik kumar
tehlike ile ilgili değildir. Bu sebeple sosyal bir problemi çözmek bir tarafa aksine kendisi
sosyal problem yaratır. Kumarda paylaşılan, sosyal bir yara açan zarar değil, iştirakçilerin
tasarrufları ve hatta bazen geçimlerini sağlamaya yarayacak gelirleridir.
Sigortanın da, kumarın da ihtimal esasına dayandığı şüphesizdir. Ancak paylaşmaya
neden olan sigortadaki tehlike ile ihtimal yüksek olduğu halde, kumardaki kazanma çok
küçük bir ihtimali ifade eden şanstır.
Özel sigorta ile sosyal sigorta arasında zararın paylaşılmasına iştirak etmede bir fark
vardır. Özel sigortalara iştirak ihtiyarîdir. Fertlerin kendi basiretlerine terkedilmiş bir
keyfiyettir. Sosyal sigortalarda ise iştirak mecburidir. Mecburiyet sosyal sigortalar için önemli
bir prensiptir. Ancak mecburi bazı sigortalar vardır ki bunlar özel sigortacılık alanına terk
edilmiştir. Meselâ Türkiye'de trafik sigortası mecburidir ve özel sigorta şirketlerince
yapılmaktadır. Ö halde mecburiyet bir özel sigortayı sosyal sigorta haline getirmeye yetmez,
fakat sosyal sigortayı sosyal sigorta yapan unsurlardan birisi mecburiyettir.
Bugün hastalık, kaza, ihtiyarlık gibi tehlikeler için özel sigortaları tatbik edip, fertleri
kendi isteklerine göre, bu sigortalara katılıp katılmamakta serbest bırakmak sosyal devlet
anlayışına tamamen ters düşmektedir. Hangi gelir grubuna dâhil olursa olsun fertlerin büyük
bir çoğunluğu uzak tehlikeler için sigortayı düşünmemektedirler. Alt ve orta gelir grubuna
dâhil fertlerde ise bu uzak görüşlülükten mahrumiyetin yanında, gelir yetersizliği veya
alternatif âcil ihtiyaçların fazlalığı da sigortalara müracaatı güçleştiren sebepler olmaktadır.
Sosyal yaralar açan ve bu yaraların bütün cemiyeti rahatsız ve sağlıksız hale getirmesi
nedeniyle muhtemel olan tehlikeler için sigortaların mecburi olması kaçınılmaz bir zaruret
olmuştur. Bu sebeple sosyal sigortalar bütün dünyada çok hızlı gelişme göstermektedirler.
Yukarıdaki ifadeden sosyal sigortalarla özel sigortalar arasında bir farka daha işaret
etmiş oluyoruz. Sosyal sigortalar genel menfaatlerle, kamu yaran ile çok sıkı ilişkili olduğu
halde, özel sigortalar özel menfaatleri, kişi yararlarını koruyucu vasıftadır. Ancak kamu
menfaati ile kişi menfaatini birbirinden kesin hudutlarla ayırt etmenin mümkün olduğunu da
söyleyemeyiz. Fertlerin mal varlıklarını zarara uğraması sadece kişilere ait bir kayıp olarak
değerlendirebilir mi? Bir mal varlığının kaybı, iktisadî bünye içinde bir taşın kaybıdır. Ve ne
kadar küçük oranda olursa olsun iktisadî gidişi menfi yönde etkiler. Buna rağmen alt ve düşük
gelir gruplarının çalışma güçlerini kaybetmeleri halinde bir taraftan kazançlarının kesilmesi,
diğer taraftan masraflarının artması sebebiyle sefaletin kucağına düşmeleri çok daha kolaydır.
Üstelik bu grupların genel nüfus içindeki oranları yüksek ise sefaletin yaygınlık ve vahamet
kazanması da mümkün olabilir. Bu sebeple sosyal sigortayı varlıktan çok kazanç ve gelir
kayıplarını telâfi etmede bir vasıta olarak değerlendirebiliriz ve bu noktada nispi olarak, daha
çok varlığın tazminini hedef almış özel sigortalara nazaran amme menfaatlerine, sosyal
ihtiyaçlara daha çok hizmet eden müesseseler sayabiliriz. Bu hükmün klâsik amme menfaati
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ve amme hizmeti kavramlarının değişmesi ölçüsünde nispi bir değer taşıdığını da tekrar
etmekte yarar vardır.
Özel sigortalar esas itibariyle isteğe bağlı olduklarından herkese açıktırlar. İsteyen
malını, canını sigorta ettirebilir, isteyen ettirmez. Dolayısıyla özel sigortaların belirli bir
kapsamı yoktur. Tarım sektöründe çalışan da, hizmet sektöründe çalışan da, sanayi sektöründe
çalışan da hangi meslekten olursa olsun malını, canım sigorta ettirebilirler. Böylece meydana
gelen sigortalılar grubunun sigortalı olmaktan başka müşterek tarafları olmayabilir ve
önceden bu gruba hangi vasfı taşıyanların gireceği belli olmaz. Hâlbuki sosyal sigortaların
kapsamı kanunla önceden belli edilir. Sosyal sigortaya dâhil olanlar kanunun tarif ettiği bütün
müşterek özelliklere sahip olurlar.
Özel sigorta ile sosyal sigorta arasındaki bir diğer fark özel sigortaların mukavele
esasına göre çalışmasına karşılık, sosyal sigortaları düzenleyen hükümler çeşitli kanunlarda
yer almışlardır. Sigortacılıkla ilgili özel kanunlar da çıkarılmış olabilir. Özel sigortacılık için
kanunlar düzenleyici rol oynar. Sosyal sigortalar ise kanunla kurulur ve her türlü muamele
kanun hükümlerine göre yürütülür. Burada fertle sosyal sigorta arasında bir mukavele
imzalanmaz. Esasen sosyal sigortalarda ferdin iradesine yer verilmemiştir.
Bu bakımdan özel sigorta ile sosyal sigortayı ayıran kesin bir ölçüt ortaya koymuş
sayılmayız. Çünkü özel sigortalar da kanun çerçevesi içine alınmış olduktan başka kanunların
yetkili kıldığı amme organlarının denetimi altındadır. Mukaveleye gelince, mukaveleler tip
statü mahiyetinde olup, ferdin iradesi çok az noktada geçerlidir. Meselâ arabasını sigorta
ettiren kimse arabasının değerini tayin edebilir, fakat bu değer piyasa değerinin üstünde
olamaz, altında olabilir. İşte burada ferdî irade geçerlidir. Hâlbuki sosyal sigortalarda fert
ihtiyarlayınca kaç lira maaş almak istediğini beyan edemez, bunu kanun belirler. Mamafih
özel sigortalarda da tazmin edilecek miktarın asgarisini veya azamisini kanun veya
yönetmeliklerin belirlemiş olması pekâlâ mümkündür.
Türkiye'de özel sigortacılık üzerinde ilk düzenleme 1864 tarihli Kanunnâme-i Ticaret-i
Bahriye adlı kanunda yer almıştır. 1890’da Ecnebi Anonim Şirketlerin Memalik-i
Osmaniye'deki Acentaları Hakkında Nizamname çıkarılmıştır. 1906 da özel olarak Sigorta
Kanunu vaz edilmiş, fakat bu kanun 1914 de 49 sayılı bir kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.
Müteakip bazı mevzuat şunlardır:


1906 Tarihli Kanunname-i Ticarete Zeyl Olarak Sigorta Muamelâtına Dair



1908 Yukardaki kanuna ek bir madde,

Kanun,


1908
Nizamname,

Ecnebi

Anonim

Şirketleriyle

Sigorta

Kumpanyaları



1914 Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Muvakkat Kanun,



1926 Kara Ticareti Kanunu,

Hakkında
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1927 Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi Hakkında Kanun,



1956 Türk Ticaret Kanunu,



1959 Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun.

Özel sigortacılığı düzenleyen mevzuatın eskiliğim ve daha çok yabancı şirketlerle
ilgili olduğunu görüyoruz. Bugün sigortacılık alanı Türkiye için fevkalâde önem arz
etmektedir. Biz sosyal sigortalarla meşgul olacağımız için bu tarafını bırakıyoruz. Sosyal
sigortalarla ilgili mevzuat ileride baştanbaşa incelenecektir.
Sosyal sigortalar ile özel sigortaların sosyal güvenlik sahasındaki çatışması dünya
buhranına kadar sürmüştür. Birinci Dünya Harbinden sonra ve bilhassa 1929 dünya
buhranından sonra artan sefalet, sosyal güvenliğin, insanların kendi basiretlerine, dolayısıyla
özel sigortalara terkedilmeyecek kadar cemiyeti ilgilendirdiğini ve vazgeçilmez bir ihtiyaç
olduğunu ortaya çıkardı.
Sosyal sigortaların büyük önem kazanması ve bütün dünyada gittikçe yaygınlaşması,
problemin çözümüne yeterli olamadı. Çünkü sosyal sigortalar teknik müessese olarak bir
takım boşluklar bıraktılar. Sosyal güvenlik sahasında mevcut olan bu boşlukların giderilmesi
için devletin başka görevler de yüklenmesi mecburiyetini doğurdu.
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3.1. Genel Bakış
Tehlike deyince hemen sigorta akla gelir. Sosyal güvenliğin temel vasıtası olan sosyal
sigorta, birçok temel özellikleri bakımından, tam bir sigortadır. Sigorta, günümüzde, iktisadî
ve sosyal hayatımızın hemen her yönünü içine alan, çok yaygın ve çok çeşitli kuruluşlar için
genel olarak kullandığımız bir terimdir. Bir ülkede yaşayan insanların -ülkenin iktisadî ve
sosyal gelişme seviyesine bağlı olarak- muayyen bir kısmı veya tamamı, kendi arzu ve
iradesiyle yahut kanunen mecburî olarak, sigortalarla doğrudan doğruya veya dolaylı bir
şekilde ilgili bulunmaktadır. Evini yangına karşı sigorta ettiren kimse, kendi arzu ve iradesiyle
sigorta ile ilgilidir ve doğrudan doğruya ilgilidir; arabasını trafiğe çıkarabilmek için trafik
sigortası yaptıran kimse de kanunen mecburi olarak ve doğrudan sigorta ile ilgilidir; ölen
kocasından dolayı sigortadan aylık alan dul, dolaylı olarak sigorta ile ilgilidir. Kısaca sigorta
insanlığın gittikçe daha geniş bir kısmım birçok yönden kuşatan kendine has bir müessesedir.
Günümüzde sigorta sadece mal ve can ile değil mesuliyetlerimizle de ilgili bir
müessese haline gelmiştir. Mesela bir doktorun tedaviden doğacak rnesuliyetini sigorta yolu
ile karşılaması mümkündür. Hastanın tedavi sonucu uğradığı zararı, bu mesuliyetine karşı
sigortaya pirim ödeyen doktor yerine, sigorta müessesesinin karşılaması imkân dâhilinde
bulunmaktadır.
Sigorta dar anlamıyla bir âkittir. Sigortacı ve sigortalı dediğimiz iki taraf arasında
mecburî olarak yapılmış sayılan veya serbest irade ile imzalanan bir âkittir. Sigortalının borcu
pirim ödemek, sigortacının borcu tayin edilmiş bir meblağ (bedel) ödemektir. Ancak ödeme,
âkitte veya kanunda yazılı olan hâdise vuku bulunca veya şartlar yerine gelince yapılır. O
halde sigorta, şimdilik hâdise diye geçiştirdiğimiz bir kavramla yakından ilgilidir.
Sigortayı hukukî açıdan bir âkit olarak tarif ederken, sigortalının yazılı olan meblağı
alabilmesi için, yazılı olan hâdisenin vuku bulması gerektiğini söylemiştik. Bu hâdiseye
tehlike denilir. Yangın tehlikesi, ölüm tehlikesi ve hastalık tehlikesi gibi. Bu tehlikelerin
daima mevcut oluşu RİSKTİ doğurur. Tehlike ile risk kelimeleri birbirine bağlı fakat farklı
anlamlar taşırlar.
Risk belirsizlik ifade eden bir kavramdır. Sigortacılık dilinde, mali kayıp veya hasarın
belirsizliğine RİSK denir. Sigorta riskin varlığına dayanır. İnsanlar küçük ve muayyen, fakat
bütçelenebilen (sigorta pirimi) maliyeti; belirsiz fakat potansiyel olarak büyük ve
bütçelenemeyen bir kayıp veya hasara (sigorta edilen miktar) tercih ettikleri için sigorta
vardır.
Risk, hasar veya kayıp ihtimali değildir. Eğer bir işveren yalnız bir tek işçi istihdam
ediyorsa, kayıp veya zarar ihtimali çok düşük olduğu halde, risk derecesi çok yüksektir ve bu
büyük risk altında çalışmayı sürdürme gayri iktisadî olabilir. Çünkü işveren istikbali
kestirmeye muktedir değildir. İşi tam plânlayamaz. Belki işçinin hastalanma ihtimali 1000’de
birdir. Fakat riskin derecesi tamdır, %100'dür. Oysa işverenin kayıp veya zarar ihtimali çok
düşüktür. Buna karşılık aynı işverenin 1000 işçisi olduğunu farz edersek, risk çok azalmış
olur. Çünkü belirli herhangi bir zaman aralığında, muhtemelen, işçilerinden biri
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hastalanacaktır. Bununla beraber bu beklenen kayıp veya zarar ihtimali ile fiilen karşılaşılacak
olan kayıp veya zarar, yani tehlikenin ortaya çıkışı aynı olmayacaktır. Daha doğrusu işveren
hastalanma oranının %1 olmasına rağmen daima yalnız bir işçisinin hasta olacağından emin
değildir. Bazen hiçbir işçisi hastalanmadığı halde, bazen iki veya üç işçisi sürekli şekilde
hastalanabilir. İşte bu durumda bir belirsizlik, dolayısıyla bir risk daima söz konusudur.
Risk, risk derecesi, kayıp veya zarar ihtimali gibi kavramları biraz daha açıklığa
kavuşturabiliriz. Muayyen bir sebepten dolayı yıllık ölüm ihtimalinin 100'de bir olduğunu farz
edelim. Eğer 10.000 kişilik bir kitle varsa, beklenen ölüm 100 olmaktadır. (Daha evvel
mevcut ihtimale göre). Gerçekleşen ölümler, bu ihtimale tesadüfen eşit olabilir. Bazı yıllar
100'den fazla, bazı yıllar ise 100'den az olmaktadır. Farz edelim ki, geçmiş birkaç yılda
ortalamadan sapma 50 olmuştur. Bunun manası her yıl muhtemel ölüm vakasının 50 ile 150
arasında değişeceğidir. Belirsizlik alanı 100 vaka yahut %1'dir.
Şimdi gurubu 100 kat artırarak 1.000.000'a çıkartırsak beklenen ölümler 10.000
olacaktır. Gerçekten ölüm beklenen ölümlere nazaran artmaktadır, fakat 100 kat
artmayacaktır. Belki sadece. 10 kat artacaktır ki 100'ün karekökü 10'dur. Daha evvel mevcut
ihtimale göre muhtemel değişme sayısı 500'e yükselecek ve muhtemel ölümler 9.500 ile
10.500 arasında değişecektir. Belirsizlik alanı 100 yerine 1.000'e çıkmıştır. Fakat, bu yüz
önceki 10.000 kişilik gurup içinde %l"e tekabül ederken, şimdiki 1.000.000luk gurup içinde
%l"in onda birine yani %01'e inmiştir.
Belirsizlik alanı (riskin derecesi) gurup büyürken nispi olarak

düşer.

Riskin derecesi beklenen hadise ile fiili hadise arasında muhtemel değişme ile ölçülür.
Kaybetme şansı ile riskin derecesini de birbirine karıştırmamak icap eder.
"Farz edelim ki, kaybetme şansı %0 veya %100'dür. (Yani hadisenin vuku bulması hiç
mümkün değildir veya vuku bulmamasına hiç imkân yoktur.) Burada kaybetme şansı ekstrem
hallerdedir. Bununla beraber riskin derecesi her iki halde de sıfırdır. Çünkü tesbit tamdın Risk
(belirsizlik) olmadığı gibi, riskin derecesi (belirlemede hata payı) da yoktur.
Eğer riskin derecesi ve kaybetme şansı ayrı iki kavram değilse, en büyük kaybetme
şansı ile ilgili olan belirlilik durumu, manasız olarak, en büyük risk derecesi, yani belirsizlik
haline gelecektir. Daha açık bir misalle iki kavram arasında ki farkı kesin olarak
gösterebiliriz:
Farz edelim ki, 1.000 birimlik iki farklı grup var A ve B gurupları. Grup A'da geçmiş
beş yıl içinde her yıl gerçekleşen kayıp 2, 16, 10, 5, 7'dir. Yıllık ortalama olan (8)'den
ortalama inhiraf (4)'dür. (Bu inhirafın bulunuşunda (+) ve (-) 1er dikkate alınmaksızın
gerçekleşme sayıları ile (8) arasındaki farkların toplamının ortalaması alınmıştır.) Gurup B'de
ise gerçekleşen kayıplar 7, 8, 9, 7, 9'dur ve beklenen ortalama gene (8)'dir. Beklenenle fiili
kayıplar arasındaki farkın ortalaması ise 4/5 dir.
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Bununla beraber kaybetme şansı iki gurupta da aynıdır. Grup A'da RİSKİN
DERECESİ daha büyüktür. Beklenen kayıpla fiilî kayıplar arasında daha büyük bir belirsizlik
ortaya çıkabilmektedir.
Tehlike irademizin ve isteğimizin dışında vuku bulması muhtemel, mümkün veya
mutlak bir, hadiseyi, ifade eder. Kayıp, zarar veya hasar (mal için) doğurur. Yangın bir
tehlikedir, istemediğimiz halde, malımızın yanmasına yol açar ve herhangi bir zamanda,
herhangi bir sebeple, herhangi bir malımızın (evimizin, arabamızın, işyerimizin) yangın
tehlikesine maruz kalması ve kısmen veya tamamen yanıp zarara uğramamız muhtemeldir.
Burada uğradığımız zarar veya malın uğradığı hasar bir kayıptır. Tarihi bilgilere
dayanarak bu kayba uğrama ihtimali bellidir. Buna kayıp ihtimali(tekerrür oranı, tehlike
oranı) denir.
Aynı şekilde bir trafik kazası ile daimî ve tam iş göremez duruma düşme tehlikesi
daima mevcuttur. Burada malûliyetin sebebi kazadır. Kazarım sebebi ise nedir? Meselâ bir
sürücü hatası olabilir: Dikkatsiz araç kullanma, görmede zayıflık, içkili araç kullanma gibi.
Yahut araçtaki bir hata kazanın sebebini teşkil edebilir: Bozuk fren, zayıf farlar, kabaklaşmış
lâstikler gibi. Veya trafiğe elverişsiz şartlar kazaya sebep olabilir: Sis, buzlu yol, tipili hava...
gibi. Bütün bunlar tehlikeyi artıran sebeplerdir. Bunlara muhataralı durum veya hareketler
diyebiliriz. O halde bir tehlikeden doğan kaybetme, zarara uğrama veya hasar ihtimalindeki
artışı ifade eden kavram olarak muhatara terimini kullanabiliriz.
Bir tehlike bazen diğeri için bir muhatara teşkil eder. Meselâ hastalık gelir kaybı
doğuran ve ilâve tıbbî masraflara yol açan bir tehlikedir. Fakat ölüm tehlikesiyle meydana
gelecek kayıp ihtimalini artıran bir sebep teşkil eder. Başka bir ifade ile hastalık bir tehlikedir,
ölüm tehlikesi için de bir muhataradır.
Dünya tehlikelerle doludur. İhtiyarlamak, ölmek, sel, yangın, deprem, hastalık... hep
birer tehlikedir. Hepsinin müşterek vasfı irademizin dışında, istemediğimiz halde
karşılaşmamız ve karşılaşınca da bir zarara uğramamızdır. Diğer taraftan bunların başımıza
gelmesinin muhtemel oluşu da tehlikelerin her çeşidinin müşterek özelliğini teşkil eder.
Sigorta işte bu muhtemel tehlikelerle ilgilidir.
Tehlikeler şüphesiz dünya ile yaşıttırlar. İlk insanların da mallarının çalındığı (sosyal
bir tehlike olarak hırsızlık tehlikesiyle karşılaşmış oldukları) söylenebilir, hastalandıkları,
öldükleri, sel ve depremler sonucu zarara uğradıkları da şüphesizdir. O halde insanların
tehlikelere karşı ezelden beri bir mücadele yürüttüklerini kabul edebiliriz. Gerçekten
tehlikelere karşı insanoğlunun iki ayrı şekilde mücadelesi olmuştur ve olmaktadır.

3.2. Tehlikenin Çeşitleri
3.2.1. Genel Bakış
Tehlikeler dünya kurulduğundan beri mevcut olduğu ve tehlikelerin kendisiyle yapılan
mücadele hem tehlikeyi ortadan kaldırma ve hem de tehlikeden korunmak bakımından mutlak
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ve hatta önemli bir başarı elde etmemize imkan vermediği için tehlikenin zararlarından
kurtulma garantisine sahip olmak demek Sosyal Güvenliği de insanlıkla yaşıt saymak icap
eder. Sosyal güvenlik her fert ve toplum için mutlaka karşılanması gereken bir sosyal
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı doğuran sebepler daha önce çeşitli yönlerden kısaca incelediğimiz
tehlikelerdir ve bu tehlikeler üniversaldır. Ancak tehlikelerin hepsini sosyal güvenlik alanına
sokmaya pek imkân yoktur. Hâlbuki bütün tehlikeler hatta düşünülmesi mümkün tehlikeler de
sigorta alanına girebilirler.

3.2.2. Tehlikenin Türleri
Sosyal güvenlik tehlikelerini şu şekillerde gruplayabiliriz:
3.2.2.1. Fiziki ve İktisadî Tehlikeler
3.2.2.1.1. Fizikî Tehlikeler: Hastalık, analık, malûliyet, yaşlılık, kazalar ve ölüm
tehlikeleridir.
3.2.2.1.2. İktisadî Tehlikeler: İşsizlik ve aile gelirinin bilhassa çocuk sayısına bağlı
olarak yetersiz kalması tehlikesidir.
3.2.2.2. Vadelerine Göre Tehlikeler
3.2.2.2.1. Sürekli Tehlikeler: Yaşlılık, ölüm, malûliyet ve sürekli iş göremezlik
tehlikeleridir.
3.2.2.2.2. Kısa Vadeli Tehlikeler: İşsizlik, hastalık, analık,
3.2.2.2.3. Aile Gelirinin Yetersizliği:
Bu gruplamaların yanında başka tasnifler de yapılabilir:

3.2.3. Tehlikenin Ortaya Çıkardığı Zararı Etkileyen Faktörler
Bu tehlikelerin hepsi çeşitli şartlara bağlanabilir. Bu şartları da şu şekilde tasnif
edebiliriz.
3.2.3.1. Demografik Şartlar
Nüfusun yaş bünyesi, doğurganlık derecesi, nüfus artış hızı, ölüm oranları, cinsiyet
oranları, bağımlılık ve ikame oranları gibi hususlar demografik şartları teşkil eder.
3.2.3.2. Sosyo-Ekonomik Şartlar
İşgücünün sektörlere dağılışı, meslekteki mevkiler (statüler) itibariyle bölünüşü ve
meslekî bünyesi sosyo-ekonomik şartları teşkil eder.
3.2.3.3. İktisadî Şartlar
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Millî gelir, devlet gelirleri, gelir dağılımı, istihdam seviyesi, prodüktivite artış hızı, alt
yapı yatırımlarının müessiriyet seviyesi... gibi şartlar iktisadî şartları meydana getirir.
3.2.3.4. Kültürel Şartlar
Örf ve âdetler, dinî müesseselerin gücü ve müessiriyet derecesi, eğitim seviyesi, sağlık
ve beslenme şartlan ve bu hususlarda ulaşılan seviye... kültürel şartları teşkil eder.
Hemen ilâve etmemiz gerekir ki saydığımız bu şartlar yukarıda tasnif ettiğimiz
tehlikelerin varlık veya yokluğuna tesir etmezler. Bu tehlikeler üniversaldır ve her cemiyet
için her gelişme merhalesinde daima mevcut olmuştur ve daima mevcut olacaktır. Çünkü
hiçbir ferdin "Ben hastalanmayacağım, ben kaza geçirmeyeceğim, ben malûl olmayacağım..."
demesine imkân yoktur. Hele bazı tehlikelerin mutlak olduğunu, ancak başımıza, ne zaman
geleceğinin belirsiz olduğunu düşünürsek bu imkânsızlık daha kolay anlaşılır. Gerçekten
ölmemek, ömrü biraz uzun süren kimse için ihtiyarlamamak kabil değildir. O halde
demografik, sosyo-ekonomik, iktisadî ve kültürel şartların cemiyetler arasında farklı oluşu
tehlikelerin sadece nispi olarak azlık veya çokluğuna, doğurduğu zararların hacmine
sürelerinin kısa veya uzun oluşuna tesir eder. İktisaden gelişmiş, fert başına gelirin yüksek,
gelir bölüşümünün âdil, alt yapının tamamlanmış, işsizlik oranının normal, beslenme ve sağlık
şartlarının düzgün ve yeterli, eğitim ve kültür seviyesinin çok gelişmiş olduğu bir ülkede hiç
şüphesiz tehlikelerin tekerrür oranlan düşük, tehlikelerden korunma seviyesi yüksek ve
tehlikelerin, bilhassa kısa vadeli olanlarının zararlarının ortadan kaldırılması hızlıdır. Ne var
ki, bazı tehlikelerin doğurduğu zararların süresi uzun ve telâfisi için gerekli maliyet de
yüksektir. Meselâ gelişmiş bir ekonomide yaşlı nüfus oranı çok yüksektir. Emeklilik
yaşındaki hayat ümidi de çok yüksek olduğundan emeklilere ortalama aylık ödeme süresi
uzamış olur. Diğer taraftan çocukların tahsile katılanlarının oram yüksek, tahsil süresi de daha
uzun olduğundan çocukların geçindirilme maliyetleri fazladır .
Buraya kadar sosyal güvenliği tehlike ile ilgili olduğunu ve tehlikelerin zararlarından
insanı kurtarmak veya ferdin uğradığı zararı telâfi etmek gayesi güttüğünü gördük. O halde
sigortalar tehlikelerin çeşitlerine göre çeşitlilik gösterirler.
Tehlikelerin birinci kaynağı insanların kendisidir. İkinci kaynağını tabiat kuvvetleri
teşkil eder. Üçüncü kaynak ise iktisadi hadiselerdir.

3.2.4. İnsanların Sebep Olduğu Tehlikeler
3.2.4.1. İnsan İradesiyle Meydana Gelip Başkasına Zarar Veren Olaylar
Meselâ hırsızlık, kundakçılık, yaralama ve öldürme olayları bu gruba sokulabilir. Aynı
şekilde cemiyetlerin müşterek iradesiyle meydana gelen baskınlar ve harpler gibi olayları da
bu grup altında incelemek kabildir. Toplum psikolojisinin saptırılması sonucu meydana gelen
karışıklıklar, isyanlar, tedhiş hareketleri, adam kaçırma olaylarını da iradî olduklarından bu
grup tehlikeler içinde ele almak gerekir.
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İnsan iradesinin, şuurun kaybedilmesi, delilik ve hastalık hallerinde bu çeşit
hâdiselerden ne derece mesul olduğu tamamıyla hukukî bir konudur. İradenin tam olarak
işlemesi halinde de, şu veya bu sebeple ifsat edilmiş olması halinde de bir başkası veya
başkaları zarar görmüş olacaktır. Hastalık sebebiyle hırsızlık yapan bir kimse ile meslek
olarak hırsızlığı benimsemiş bir kimsenin, başkasının malım çalması halinde, malı çalınan
kimsenin" gördüğü zarar farklı değildir. Fark suç veya mesuliyetin derecesinde olabilir.
Hırsızlık, iktisadî değerler haline gelecek fikrî değerler üzerinde de cereyan edebilir. Meselâ
başkasının kitabının, kendi kitabı imiş gibi kendi imzasıyla neşredilmesi, bir işletmenin plân
veya formüllerinin çalınması bu kabilden hırsızlık çeşitleridir. Çok büyük finansman
kaynaklarını tüketerek ve yıllar süren araştırmalar sonucu elde edilen yeni buluşlar, tipler ve
formüllerin endüstri casusluğu dediğimiz bir yolla çalınması şüphesiz büyük zararlar doğurur.
Daha çok mal varlığına karşı girişilen bir hareket olan kundakçılık ise bir hakikî veya
hükmî şahsın binasını, makinasını, taşıt aracını, fabrikasını, tarlasını, deposunu uçurması,
yakması, yıkması demektir. Daha çok amme tesisleri üzerinde cereyan eder. Bir hainin uçağa
bomba koyması, gemiyi yakması veya bir düşmanın rafineriyi uçurması hep iradî ve büyük
zarar doğuran insan kaynaklı tehlikelerdir.
İrade dâhilinde, kasten, bir başkasını yaralamak, insanın beden ve ruh bütünlüğüne bir
halel getirir ve insanı geçici olarak veya sürekli olarak kısmen veya tamamen çalışma
gücünden mahrum eder. Bu gücün eksilmesi veya kaybı manasına gelir. Başkasını öldürme
ise çalışma gücünün yok olması demektir. Bu güce bağlı olarak geçimlerim temin edenler için
bu açlık ve sefalet demektir. Yaralama ve öldürme topluluk hareketleri içinde de cereyan
edebilir. Tedhiş, karışıklık, isyan ve harpler gibi. Bu tür hareketler insanın dışında mal
varlığına da zarar verirler.
3.2.4.2. İnsanın İradesi Dışında Meydana Gelip Kendisine ve Başkasına Zarar
Veren Tehlikeler
Bu tehlikeler işletme içinde ve işletme dışında insanın kastı olmadığı halde hata, ihmal
ve kusurlarıyla sebep olduğu hâdiselerdir. İradesi dışında istemeyerek hâdiseye sebep olan
insanın bu hâdiseden dolayı mesuliyeti hukukî bir konudur. Fakat mesuliyet suç derecesine
ulaşmadıkça, ortaya çıkan zararın sigortalanması mümkündür.
Günümüzde insanoğlu işletme içinde ve dışında pek çok âlet ve makinaya kumanda
etmektedir. Özellikle makinalar gün geçtikçe daha karışık ve daha güçlü hale gelmektedir.
Teknik en ufak bir hatayı affetmeyen bir düzendir. İnsanlar ise hatasız olmaktan uzak
değildirler. Bu sebeple, insan idaresinde âlet ve makinalardan, teçhizat ve tesisattan, insan
arzu ve iradesinin dışında, kaza dediğimiz pek çok hâdise ortaya çıkmaktadır. Bu hâdiselerin
zararları idare edene yönelmiş olabildiği gibi başkalarına da yönelebilmekte, çok kere maddî
hasar da meydana getirmektedir:
Kaza tehlikesi irade dışı olmanın yanında kaçınılmaz bir tehlikedir, ani bir tehlikedir
ve dış bir darbe ile maddî hasara ve çalışma gücü kaybına yol açan bir tehlikedir. Teknolojik
gelişme bir bakıma kaza oranını artırmasa bile kazaların mutlak miktarım artırmaktadır.
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Meselâ buhar gücünün kullanılmaya başlamasından önce, karayollarından trafik, yaya, atlı ve
atlı arabalıların seyir halinde olmasından ibaretti. Bunların yol üzerindeki yoğunlukları da son
derece azdı. Bugün ise yolların uzunluğu ve genişliği mütemadiyen artarken, üzerindeki yaya
ve motorlu taşıt araçlarının çeşitliliği ve yoğunluğu da mütemadiyen artmakta, bu affetmeyen
kesif teknik hareket içinde en ufak bir kaide dışı hareket veya hata pek büyük zararlara yol
açan bir kazaya sebep olmaktadır. Denizde, demiryollarında ve havada seyreden on binlerce
vasıtanın da kaza miktarım arttırmış olması tabiidir.
Bugünün işletmeleri ile dünkü işletmeler arasında da kazalar bakımından farklar
vardır. Her şeyden önce işletme sayısı ve cesameti artarken, işletmelerde kullanılan kapital
yoğunluğu da artmaktadır. Makinesiz dünyanın işletmesi ile makinalı dünyanın işletmesi
gerçekten kaza ihtimali, miktarı ve maddî ve insanî zarar bakımından cesamet itibariyle çok
büyük farklılıklar gösterir. Kullanılan eneğinin korkunç bir şekilde artması, enerji
maddelerinin bizatihi bir kaza potansiyeli olmasının yanında, kullanılan sun'i kimyevi
maddelerin de yanıcı, yakıcı, patlayıcı olması kazaların miktarı ve dehşetini artırıcı diğer
unsurlar olarak sayılabilir.

3.2.5. Tabiî Afetler
İnsanın dışında ikinci tehlike kaynağım tabiat kuvvetleri teşkil eder. Bu kuvvetler
seller, dalgalar, yağmurlar, dolular, fırtınalar, buzlar, lâvlar, depremler, yıldırımlar gibi
insanın tamamen dışında cereyan eden olaylardır. İnsanoğlunun bütün bu kuvvetlere karşı
ezelden beri amansız bir savaş yürüttüğü bilinen bir gerçektir. Fakat bütün bu kuvvetlerin
insan arzu ve iradesine tabi hale getirilmesi mümkün olmamıştır. Ancak zararlarını azaltarak
tedbirlerin her gün biraz daha geliştirildiği müşahede edilebilir.
Bu kuvvetler hem insana ve hem de insanların maddî varlıklarına zarar verirler. Çok
kere kitle halinde ölüm ve yaralanmalara sebep olurlar. İktisadî gücü zayıf olan, kültür
seviyesi de düşük olan ülkelerde bu zararın cesameti daha büyük olabilir. Bir şehri yok eden
zelzele, uzun bir süre içinde ekilebilir toprakları denizlere sürükleyen rüzgâr, yağmur,
erozyon bir yolu toprak yığını ile çiğneyip yok eden çığ, bir binayı kül eden yıldırım, sık sık
duyulabilen haberlerdir.
Bu tehlikeleri durdurmaya, yok etmeğe imkân yoktur. Mesela rüzgârı durduramayız,
yönünü değiştiremeyiz, şiddetini (hızını) ayarlayamayız. Fakat en şiddetlisine dayanacak
tekne yapmak kabildir. Toprakları aşındırmaması için toprağı bitki örtüsü ile kaplamak
kabildir. Üşütmemesi için sıkı giyinmek kabildir. Damları uçurmaması için uçuramayacağı
sağlamlıkta çatı kurmak kabildir. Diğerleri için de ayın şekilde koruyucu ve zararı hafifletici
tedbirler alınabilir. Ancak bu tedbirler iktisadî açıdan maliyet meselesidir. Esasen bir bakıma
iktisadî kalkınma bu kuvvetlerin etkilerinin azaltılabilme derecesi ile de ölçülebilir. Karın
yoldan faydalanmayı önlemesi, kışın şehir hayatını felce uğratmaması, yağmurların sel haline
gelerek ürünleri ve hayvanları sürüklememesi, nehirlerin taşarak etrafa dehşet saçmaması,
mümkün hale gelmişse o ülkede iktisadi kalkınma büyük ölçüde sağlanmış demektir. Çünkü
bunlar ancak mükemmel ve yeterli bir alt yapının gerçekleştirilmiş olmasına bağlıdır. Sabit
sermaye yatırımlarının iyi bir seviyeye ulaşmış olmasına bağlıdır.
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3.2.6. Biyolojik Kuvvetlerin Sebep Olduğu Tehlikeler
Yeryüzü insanın dışında milyarlarca canlı varlıkla kaplıdır. Gözle görülen ve
görülmeyen bu canlı dünyasının henüz tamamı insanın emrinde ve hizmetinde değildir. İnsan
dâhil bu canlılar birbirleriyle mütemadi bir kavga halindedir. Her organizmanın, her canlının
tabii bir ömrü bulunmaktadır. Bu ömür içinde canlılar doğmakta, büyümekte, ihtiyarlamakta
ve ölmektedir. Ancak tabiat kuvvetleri bu organizmalara ölüm dâhil çeşitli zararlar
vermektedir. Gözle görülen ve görülmeyen canlılar da buna ilâveten, ölüm dâhil birbirlerine
çeşitli zararlar vermektedirler. Burada insanın insana ve tabiat kuvvetlerinin insana verdiği
zararları, yukarıda ele aldığımız için, bir tarafa bırakıyoruz. Gözle görülen ve görülmeyen
diğer canlıların insana verdikleri zarar ile organizma olarak insan biyolojik varlığının kendi
yıpranması ve ölmesini söz konusu edeceğimiz tabiidir.
Gerçekten insan bünyesi tabii bir ömre sahiptir. Her canlı organizmada olduğu gibi
insan bünyesi de ihtiyarlamakta ve ölmektedir. İhtiyarlık ve ölüm, çalışma gücünün kaybı
manasına geldiğine göre biyolojik tehlikeler olarak zikredilmeleri icap eder. İhtiyarlık insanın
hem kendisi hem de geçindirmekle mükellef bulunduğu aile fertleri için bir tehlike olduğu
halde, ölüm, netice itibariyle iktisadî manada yalnız geride kalan ve kendi geçimlerini kendi
güçleriyle sağlayamayacak durumda olanlar için tehlikedir.
Her iki tehlikeyi çabuklaştıran, bundan evvel saydığımız tehlikelerin haricinde, diğer
biyolojik varlıklar da vardır. İnsanla bu biyolojik varlıklar arasındaki savaşta bazen bu
varlıkların geçici veya kesin bir üstünlük kazandıkları olabilmektedir. Bilinen bilinmeyen
birçok mikropların sebep oldukları hastalıklar, eğer ölümle neticelenmiyorsa, insan üstünde
mikrobun kazandığı geçici bir zafer sayılabilir. Ölümle neticeleniyorsa bu mikrobun kesin bir
zaferidir. Aynı şekilde bir köpeğin ısırması, bir yılanın sokması, bir böceğin zehrini kanımıza
akıtması hep bu savaşın sahneleridir ve insanı çalışma gücünden mahrum edebilir. Keza bir
hayvanın veya hayvanların insanları öldürmesi de pekâlâ kabildir.
Canlılar arası kavgada, insana en az zarar veren bitkiler olmaktadır. Bununla beraber
pek hareket kabiliyetine sahip olmadığı halde, onları iyi tanımamaktan dolayı, bitkiden de
zarar görmek kabildir. Meselâ bir mantar türünden dolayı zehirlenmek gibi.
Biyolojik varlık olarak insanın organlarının kendi tabii görevlerini yaparken
arızalanmaları da pekâlâ mümkündür. Böbrekte taş birikmesi, doğumda sakatlanma, gibi.
Bunları da tıbben sebebi ne olursa olsun bu grup içine giren muhataralar sayıyoruz.
Tehlikenin adına da hastalık veya analık diyoruz.
Kısaca söylemek gerekirse bizatihi insan organizması insanın beden ve ruh
bütünlüğüne tabi olarak zarar verebildiği gibi, insanın da diğer canlılarla savaşı
kaybetmesinden dolayı da zarar görmesi mümkündür. Bu çeşit tehlikeler hastalık, analık,
ihtiyarlık ve ölüm tehlikeleridir ki kaynakları her zaman biyolojik değildir, fakat sonuçları
daima biyolojiktir.
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3.2.7. İktisadi Tehlikeler
İktisat başından beri bahsettiğimiz tehlike doğurucu kuvvetlerin ve varlıkların
savaşında insanın gücünü artıran taktiklerin ve stratejilerin disiplinidir. Bu disiplin insanın
kendisi tarafından oluşturulmuştur. Fakat iktisadi hadiselerin pek çoğu ferdin iradesi dışında
binlerce sebebin bileşkesi olarak cereyan eder. İktisadi hadiseler merkezi bir planlama ile dahi
tam manasıyla kontrol altında tutmaya, bu sebeple, imkân yoktur. Havalar kötü giderse ürün
az olur, planlamada gelecek üzerine yapılan tahminlerde hata olursa -ki her zaman olabilirithalat az olur. Başkalarının iradesine tabi olarak fert veya devlet olarak gerektiği kadar
borçlanamayabiliriz. Enflasyon olabilir, deflasyon olabilir. Tabiat kuvvetlerine bağlı olarak
konjonktür dalgalanmaları, mevsim dalgalanmaları olabilir, tabii afetler planları alt üst
edebilir, işsizlik, iflaslar ortaya çıkabilir.
Görüldüğü gibi iktisat, merkezi sistemlerde dahi, gelecek yılın fert veya cemiyet
olarak daha iyi yaşama kavgasını bu seneden tahmin edilen vasıtalarla yapmaktadır. İktisat
aslında bu vasıtaların cins, miktar ve hacimlerini doğru tahmin etme ilmidir. Binlerce sebep
daima mevcut olduğu için bu tahminde daima az veya çok yanılma payı olacaktır. Bu yanılma
payı da cemiyet için ve fert için bir takım tehlikeler getirebilir. İşte bu tehlikelere iktisadî
tehlikeler diyoruz ki bunların işsizliğin dışında kalanları daha çok gelir eksilmesi yerine varlık
da eksilme sonucunu da doğurur.
İktisadi tehlike gelir yetersizliği sonucu doğduğu zaman aile ve cemiyet için büyük
önem kazanır. Ancak gelir yetersizliği sonucu bütün tehlikelerin zararlarının büyük çapta
azalması -gelir azalışına bağlı olduğu kadar çocuk sayısının artmasına da bağlıdır- ve birbirine
bağlı olarak, bu sonuçlara yol açan pek çok iktisadi hadise hep iktisadi tehlikeler olarak ele
alınabilir.
İktisadi tehlikeler olarak, dünyanın gelişmiş ülkelerindeki sosyal güvenlik sistemleri,
işsizlik ve aile gelirinin yetersizliği esas alınmaktadır. Aile gelirinin yetersizliği, işsizliğin
dışında çocuk sayısı ve askerlik gibi sebeplerle ilgilendirebilir. Gerçekten sabit bir gelir, eşin
çalışmaması halinde evlenme ile ikiye bölünür ve yeterli iken yetersiz hale gelebilir. Her
çocuk doğumundan sonra bu bölünme ve yetersiz hale gelme devam eder. Askerlik hizmetinin
mecburi olduğu ülkelerde ekmeği kazananın asker gitmesi asker ailesini gelir kesilmesi veya
yetersizleşmesi ile karşı karşıya bırakabilir.
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4.1. Tehlikenin Kendisiyle Mücadele
Bu mücadele tehlikeden uzak kalma ve tehlikeyi azaltma, ortadan kaldırma, yok etmek
mücadelesidir. Bu mücadele ferdi olduğu gibi teşkilatlar ve bunun en mütekâmili olan devlet
tarafından da yürütülür.

4.1.1. Ferdin Mücadelesi
4.1.1.1 Gayri İradi Mücadele
Ferdi mücadelenin iki çeşidinden bahsedebiliriz. Birincisi gayri iradi mücadeledir ki,
her canlı kendi beden ve ruh bütünlüğüne yönelen bütün tehlikelere karşı, mevcut tabii
organlarını kullanır. Mesela gözüne bir toz yönelirse gayri iradi olarak göz kapaklarını
kapatır. Başımıza bir cisim çarpmak üzereyse başımızı bu cisimden koruyacak ani bir gayri
iradi hareket yaparız. Bu çeşit hareketler tehlikeden uzak kalma, korunma mücadelesi olarak
vasıflandırılabilir.
İnsan dışındaki canlıların bütün hareketlerinin bu guruba sokulup sokulamayacağını
tartışmadan, hepsinin kendilerini koruyucu organlara sahip olduklarım söyleyebiliriz.
Mürekkep balığının tehlike karşısında etrafını mürekkeple karartması, bukalemunun hemen
muhitinin renklerine bürünmesi, katırın çifte atması, arının sokması, yılanın sokması hep
yaşama kavgasının gereği olan tehlikeden korunma, kurtulma hareketleridir.
4. 1.1.2. İradî Mücadele
Ferdî mücadelenin ikinci çeşidini iradî mücadele teşkil eder. Bu mücadele tehlikeyi
bilmekle çok yalandan ilgilidir. Hastalanmamak için giyinmek bir mücadele şeklidir. Bunun
için hastalığın üşümekten ileri geldiğini bilmek gerekmektedir. Sivrisinekle savaşmak, sıtma
mikrobunu taşıyan bu hayvandan, dolayışıyla tehlikeden uzak kalmak demektir. Görüldüğü
gibi bu tarz ferdî mücadele bilgiyle, bilgi ise eğitimle ilgilidir. Eğitim nesilden nesle
göreneklerin ve geleneklerin aktarılmasının yanında eğitim kurumlarından geçme ile temin
edilir. Bugün çok gelişmiş bulunan kitle basın ve yayın araçları da eğitimin vasıtaları haline
gelmiştir. Buradan şu neticeyi çıkarabiliriz: Fertleri daha çok eğitilmiş olan cemiyetler
tehlikelerden daha çok uzak kalabilirler. Başka bir ifade ile eğitim tehlikelerin tekrarlanma
ihtimalini azaltır

4.1.2. Devletin Mücadelesi
Tehlikeleri kendisine karşı mücadeleyi yürüten en büyük teşkilât şüphesiz devlettir.
Devleti, vatandaşlarını tehlikelerden uzak tutmak, tehlikeleri azaltmak, mümkün olanlarım
yok etmek için kurulmuş bir teşkilât olarak ele almak pek yadırganacak bir husus değildir.
Setler, barajlar, yollar tehlikeleri azaltmak için yapılır. Mikroplarla, zararlı hayvanlarla
mücadele, içme sularının kontrol altında tutulması, ordu ve polis teşkilâtının idame ettirilmesi
ve güçlendirilmesi, yollardaki işaretler hep devletin vatandaşlarım tehlikelerden koruma,
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tehlikeleri azaltma faaliyetleridir. Aynı şekilde ne maksatla yapılmış olursa olsun eğitimde her
şekliyle, vatandaşları daha az tehlike altında yaşatma, sonucunu doğuran bir faaliyettir.
Bunun en iyi örneğim trafik kazaları ile salgın hastalıkların kültür seviyesi düşük
ülkelerde yaygınlığına karşı, kültür seviyesi yüksek ülkelerde düşük oluşu teşkil eder.

4.2. Tehlikenin Zararlarıyla Mücadele
Ferdin ve devletin ezelden beri devam eden ve gittikçe gelişen mücadelesi tehlikeleri
yok etmeye, tehlikesiz bir dünya yaratmaya yetmemiştir. Tehlikelerin kökünü kazımak
insanoğlunun ebediyete kadar sürecek tabii bir tutkusu olarak kalacaktır. Esasen hayat
tehlikelerle mücadele demektir.
İnsanoğlunun ferdî ve toplu mücadelesine rağmen tehlikelerden kurtuluş olmadığını
görmesi, aldığı her türlü tedbire rağmen tehlikelerin başına gelmeğe devam etmesi, onun
ikinci çeşit mücadeleye başvurmasını zarurî kılmıştır. Bu mücadele tehlike başa geldikten
sonraki mücadeledir ve gayesi tehlikenin doğurduğu zararlardan inşam kurtarmaktır. Bu
mücadele tehlikenin doğurduğu zararlardan mümkün olduğu ölçüde kurtulma mücadelesidir.
Bu mücadele çeşidinin de üç şeklini ayırt edebiliriz.

4.2.1. Ferdî Mücadele
Tehlikenin doğurduğu zarardan, meselâ hastalanan kimsenin kazançtan
mahrumiyetinden kurtulmanın ilk yolu, tasarruf etmektir. Kazançtan mahrumiyet açlık
demektir. Açlığa karşı mücadeleyi gayri iradî olarak organizmalar yürütür. Bu manada
tasarruf etmeyen organizma yoktur. İnsan vücudu da bu birikimi yapar. Ancak gayri iradî
mücadele son derece yetersiz olduğu için, canlılar iradî olarak da tasarruf eder. Karıncaların
yuvalarında devamlı olarak yiyecek depo etmelerinin iradî mi gayri iradî mi olduğu
münakaşasını biyologlara zoologlara bırakalım. Fakat insanoğlu için tasarruf ferdî ve iradi
mücadelenin ilk ve hiçbir zaman değerini kaybetmeyen seklidir. Mağarada yaşamış insan da,
bugünkü insan da her türlü tedbire rağmen, başına bir tehlike geldiği zaman, açlıktan
kurtulmanın en iyi yolunun tasarruf olduğunu kabul etmiştir.
Tasarruf, tehlikenin zararlarından kurtulmanın bir yolu olduğu gibi, aynı zamanda
yatırımların da kaynağını teşkil eder. Bu sebeple tasarruf sosyal bir müessese olduğu kadar
iktisadî bir müessesedir ve bu özellikleriyle milli eğitim ve terbiye sistemlerinde daima temel
unsur olarak ele alınır. Burada ailelere düşen görevin yanında devletin de görevi ortaya
çıkmaktadır.
Tasarruf, tehlikelerin zararlarından kurtarıcı bir müessese olarak, pek çok halde
yetersizdir. Meselâ 25 yıl biriktirdiği varlıkla bir ev alan kimsenin evinin yanması halinde
uğradığı zararı telâfi etmesi yeni bir 20-25 yılı gerektirir. Bir ay hasta yatan bir kimsenin, hem
kazancının kesilmesi, hem de hastalığın getirdiği ilâve masraflar sebebiyle uğradığı zarar, orta
gelir seviyesindeki bir kimsenin birkaç yıllık tasarrufuyla karşılanabilir, fakat hastalık 18 ay
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sürerse veya hastalık sonucunda insan malûl durumuna düşerse ne olacaktır? Tasarruf elbette
yetersiz kalacaktır. Tasarrufun yeterliliği birkaç faktöre bağlıdır:
 Kazanç seviyesi,
 Tasarruf terbiyesi,
 Tehlikesiz geçen süre,
 Tehlikenin doğurduğu zararın büyüklüğü.
Bunlardan kazanç seviyesi ve tasarruf alışkanlığı ve terbiyesinin şahsa ait bir mesele
olduğunu kabul etsek bile (ki bunlar da önemli ölçüde ferdin iradesinin dışındadır) tehlikesiz
geçen süre ve tehlikenin doğurduğu zararın büyüklüğü tamamen insan iradesinin dışında
kalan faktörlerdir. Hiç kimse şu kadar süre başıma hiçbir tehlike gelmeyecek diyemeyeceği
gibi, gelecek tehlikenin zararlarının şu kadar süre telâfisinin mümkün olacağını da
söyleyemez. O halde en yüksek gelir grubuna dâhil olanların dahi uğradıkları tehlikeler
sebebiyle, bizim halkımızın deyimiyle, namertlere mümkün olmaları mümkündür, daima
muhtemeldir.
Bu açıklamalar tasarrufun tehlikelerle ilgili bir müessese olduğunu göstermiş
bulunuyor. Ancak tasarruf sigorta değildir. Sigortadan önceki bir müessese olduğu halde
sigorta ile birlikte devam eden ve şahıslar için olduğu kadar millî ekonomiler için de değeri
gittikçe artan bir müessesedir.

4.2.2. Toplu Mücadele
Tehlikelerin zararlarından kurtulmanın yolu olan tasarrufun yetersizliği insanoğlu
tarafından herhalde çok çabuk anlaşılmıştır. Bir taraftan bu yetersizliğin anlaşılması, diğer
taraftan müşterek tehlikelere ve ihtiyaçlara karşı insanların cemiyet halinde yaşama
mecburiyeti, tehlikelerin zararlarına karşı toplu mücadele Yardımlaşma ve Sosyal Yardım
demektir. Dini yardımlar, aile içi yardımlaşma, komşuluk-akrabalık ve merhamete dayalı
yardımlar, işletme içi ve işletme dışı cemiyetler, vakıflar bu guruba girerler. Zamanla toplu iş
sözleşmesine dayansın veya dayanmasın işverenin ücret mukabili çalıştırdıkları memur ve
işçilerine, çalışma karşılığı olmaksızın ödediği nakdî veya aynî yardımlar da sosyal yardım
olarak kabul edilir.
Sosyal yardımı modern sosyal güvenlik müesseselerinden ayıran unsurlar şunlardır:
Sosyal yardım müesseseleri gönüllü kuruluşlardır. Modern sosyal güvenlik
müesseselerini ise, bunu devlet görevi kabul eden anlayış çerçevesi içinde, devletçe kurulan,
yürütülen veya devletin mesuliyeti altında devletin görevini yüklenen müesseseler olarak
kabul etmek gerekir. İşletme içi, işletme dışı cemiyetler ve vakıflar tamamen ferdî irade
beyanlarıyla kurulur. İşletme içi cemiyet, diğer cemiyetlerden farklı olarak karşılıklı bir
yardımlaşma teşkilâtıdır. Bu açıdan sigortaların temelini teşkil eder. Aile içi ve akrabalar,
komşular arası yardımlaşma, karşılıklı, fakat teşkilatsız yardımlaşma şekilleridir. Bunların
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kuruluşundan bahsetmek mümkün değildir. Örf ve âdetlerin hayatiyetini devam ettirdiği
kurumlardır. Dinî yardımlar biraz daha değişik olmakla birlikte bunların da ferdî ve vicdani
mesuliyete dayandığı şüphesizdir.
Sosyal yardım müesseseleri ile modern sosyal güvenlik müesseselerinin faaliyet
alanları arasında da fark olabilir. Gerçekten sosyal yardım müesseselerinin birçoğunda şuurlu
bir tehlike kavramı söz konusu olmaksızın, her alanda yardım fikri vardır. Teşkilatlı sosyal
yardım müesseselerinde, önceden belirtilmiş bir gaye esas alınır. Fakat bu modern sosyal
güvenlik müesseselerinin konusuna giren bir alan olabileceği gibi girmeyen bir alan da
olabilir. Meselâ çeşmeler yaptırmak, tahsil yaptırmak, yetimleri besleyip büyütmek. Çeşme
yapımı, bir sosyal yardımdır, fakat sosyal güvenlik alanına dâhil değildir. Yetimlerin
geçiminin sağlanması ise ölüm tehlikesinin geride kalanlar için doğurduğu zararların ortadan
kaldırılması veya hafifletilmesi anlamında tamamen sosyal güvenlik alanına dâhildir. Sosyal
yardımlar genellikle sebebi ne olursa olsun fakirlikle mücadeleye yönelmiştir. Fakirliğin en
yaygın ve önemli sebeplerini ise sosyal güvenliğe dâhil tehlikeler teşkil eder. Bu bakımdan
her ikisi arasında bir gaye birliği vardır. Fakat sosyal güvenlik daima mevzubahis tehlikelerin
zararlarını ortadan kaldırmak amacını güttüğü halde sosyal yardım bazen tehlikeyi dikkate
almaksızın yapılabilir. Sosyal güvenlikte, genellikle insanın kendi iradesi dışında
uğrayabileceği tehlikeler esas alınır. Bilhassa sosyal sigortalar hata aramadığı halde suçluları
korumayı kesinlikle reddeder. Hâlbuki suçlulara fertler veya devlet sosyal yardım yapabilir.
Sosyal yardımlar, faydalananlar bakmamdan iki gruba ayrılabilir. Birinci grupta bu
yardımlar herkese acıktır. Meselâ cemiyetler, vakıflar ve ferdî esaslı yardımlar (dinî...,)
böyledir. Fakat bu açıklık alabildiğine geniş değildir. Çok kere belirli bir çerçeve içinde kalır.
Meselâ bir mahalledeki fakirler, ferdin akraba ve komşuları gibi. Ayrıca bu açıklık, meselâ o
mahalledeki bütün fakirlerin veya ferdin akraba ve komşuları içindeki bütün fakirlerin
geçimini garanti edemez, etmeyebilir. Kapalı sosyal yardımlar (işletme içi cemiyetlerin ve
toplu iş sözleşmelerinin sağladığı) ise üyelere müteveccihtir. Cemiyetlerin iflâsıyla son bulur,
gelecek toplu iş sözleşmesinde değişebilir.
Bundan dolayı bu tip sosyal yardımlar sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasında
yeterli bir garanti teşkil edemez. Buna karşılık modern sosyal güvenlik müesseseleri,
kapsamları kanunla tayin edilmiş müesseselerin yönetimi, devletin elinde olmasa, bile
kontrolü ve mesuliyeti devletindir.
Sosyal yardımla, modern sosyal güvenlik müesseselerinin arasında "talep" açışından
da fark vardır. Genellikle açık sosyal yardım müesseseleri talep hakkı vermez. Bir cemiyetten
yardım talep edilebilir, bir zenginden "zekât" istenebilir ve isteyen gerçekten muhtaç olabilir.
Buna rağmen bu talebin reddedilmesi mümkündür. Hâlbuki sosyal güvenlik müesseseleri
"kanunen haklı talebi" reddedemez, etse bile ferdin buna itiraz ve hukuki yollara başvurma
hakkı vardır. Kapalı sosyal yardım müesseseleri için, üyelerin de aynı hakka sahip oldukları
şüphesizdir. Ancak hukuken mevcut bu hak, tüzükte belirli yardım miktarını garanti etmez,
zamanla müessese mal varlığını kaybetmiş olabilir. Sosyal güvenlik müesseselerinde ise mal
varlıkları kaybolmuş olsa bile, ferdin "kanunî ivaz miktarı" garantilidir, çünkü devletin
mesuliyeti altındadır.
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Sosyal yardımda mesuliyet, hakiki şahıs olan ferdindir ve onun vicdanına
terkedilmiştir. Hükmi şahıs halindeki sosyal yardım müesseselerinde ise mesuliyet hükmi
şahsın şahsiyetinin ve malvarlığının devamıyla mahduttur. Toplu iş sözleşmelerinde de
sözleşmenin veya en fazla işletmenin hayatiyetiyle sınırlıdır. Modern sosyal güvenlik
müesseselerinde ise bu sınırı devlet varlığı çizer. Bunun çok önemli bir fark olduğu
şüphesizdir.
Başka bir açıdan, sosyal yardım ile sosyal güvenlik ivazları da karşılaştırılabilir. Bir
kere sosyal yardım bir yardımdır. Yani vicdani, keyfi ve karşılıksızdır. Ancak kapalı sosyal
yardımlarda keyfilik, vicdanilik bahis konusu değildir. Buna karşılık yeterlilik bakımından
ivazdan farklıdır. Ne çeşit olursa olsun, sosyal yardımlar bir tehlikeye uğrayan insana insan
haysiyetine yaraşır asgari bir geçim seviyesini garanti edemez. Bazıları tamamen belirsiz,
bazıları belirli olsa da garantisiz, bazıları garantili olsa da yetersiz, yeterli olsa da süreklilik
bakımından elverişsizdir. Buna karşılık sosyal güvenlik ivazları insan haysiyetine yaraşır bir
asgariyi her yönüyle garanti eder. Kelime anlamı itibariyle ivaz, her ne kadar bir karşılık
mahiyeti taşır ise de günümüzde vatandaş olmanın insan olmanın karşılığı anlamını
kazanmıştır. Bu açıdan sosyal sigortalarca ödenenler ne kadar ivaz ise kamu sosyal güvenlik
harcamaları da hiçbir iştirake dayanmadığı veya iştiraklerle ilgisi olmadığı halde o kadar
ivazdır. Belirli kanunî şartları haiz herkesçe talep edilebilir. Hatta gelişmiş toplumların
bazılarında bazı tehlikeler için talep edilmeksizin zengin fakir herkese ödenebilir.
Ferdin sırf kendisi ve ailesi için aldığı bir tedbir olan tasarrufa karşı, sosyal vardım
ferdin başkasına bir tasarruf transferidir. Bu transfer iki şekilde sağlanabilir. Birinci şekilde
transfer teşkilatsız olarak doğrudan doğruya fertlerden fertlere yapılır. Bugün dinî yardım olan
fitre ve zekât bu tipe girer. Akrabalar, dostlar arası yardımlaşma da aynı şekildedir, ikinci
şekilde ise transfer bir aracı teşkilât vasıtasıyla yapılır. Bu teşkilâtları da ikiye ayırmak
kabildir. Birinci gruba giren teşkilâtlar, kendisini meydana getiren üyelerle çevrilidirler ve
bunun dışına çıkmayan kapalı teşkilâtlardır ki, İşletme İçi Cemiyetler bunlara bir örnek teşkil
eder. İkinci gruba giren teşkilâtlar ise kendisini çevreleyen üyelerin dışına da taşabilen açık
teşkilâtlardır. Bunlara da İşletme Dışı Cemiyetleri örnek gösterebiliriz.
Sosyal yardım hangi şekilde olursa olsun tasarrufların transferlerinden başka bir mana
taşımaz. Ancak burada tasarruf işletme içi ve dışı cemiyetlerde olduğu gibi aynı gaye
etrafında bir araya gelen insanların müşterek tasarrufu haline gelebilmektedir. İnsanları veya
onların tasarruflarını bir araya getiren gayenin, hastalanan kimselerin kazançlarındaki
kayıpları kısmen telâfi etmek olduğunu farz edelim. Bu takdirde teşkilât kapalı ise, bir araya
gelen insanlardan sadece hastalananlara bu transfer yapılacaktır. Eğer teşkilât açık ise,
hastalananlardan muayyen kriterlere göre objektif olarak veya doğrudan doğruya sübjektif
olarak seçilenlere bu transfer yapılacaktır. Görüldüğü gibi ikinci halde keyfilik vardır, birinci
halde ise, teşkilâtı meydana getirenlerin kendi aralarında kabul ettikleri bir âkit vardır. Esasen
sigorta müessesesinin temelini işte bu kapalı teşkilâtlarda arayabiliriz.
Misal olarak, XII. inci veya XIII. inci asırlarda Avrupa'da Ruhr havzasında, maden
ocaklarında çalışan işçilerin kurdukları ve Arkadaş Sandığı, Dost Sandığı gibi isimler
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verdikleri işletme içi cemiyetleri ele alabiliriz. Daha iyisi, kendimizden misal vermek
gerekirse, Esnaf Teşkilâtlarımızın (loncaların) Orta Sandıklarını ele alabiliriz.
Orta Sandığında, Loncaya kayıtlı bütün esnaf (meselâ debbağlar), müşterek olarak
tasarruflarını biriktirmektedirler. Bu sandığa muntazam aidat ödedikten başka çırak ve
kalfaların imtihanlarda başarı gösterdikleri zamanda bir para ödenmektedir. Lonca tamamıyla
kapalı ve mecburî bir teşkilâttır. Herhangi bir debbağın hastalanması halinde kazancı
kesilecek veya eksilecektir. Ölüm halinde geriye gelirsiz dul ve yetimler bırakacaktır. Bir
tehlikeler teşkilâta dâhil her debbağ için söz konusudur. Eğer tasarrufu ferdî olarak yapsalardı,
şöyle bir durumla karşılaşılabilirdi:
Bir esnaf 10 yıl hiç tehlikeye uğramazsa, yılda 1000 liradan 10 yılda 10.000 lira
biriktirebilirdi. Bunun bir faraziye olarak doğru olduğunu kabul edelim. 10 yıl sonra 10.000
lirası olan debbağın öldüğünü düşünelim. Geride eşi ve 5, 7 ve 10 yaşlarında üç çocuğu varsa,
bunların geçimleri bu 10.000 liraya baliğ kalacaktır. 10.000 liranın da bunlara üç yıl yettiğini
kabul edelim. Üç yıl sonra 8, 10 ve 13 yaşlarında üç yetimle bir dul açlığa ve sefalete
mahkûm olacaktır.
Aynı tasarruf gücüne sahip 1000 debbağın bir araya geldiğini ve 10.000’er liradan
Orta Sandığında 10.000.000 lira biriktirmiş olduklarım düşünelim. 10 yılda 1000 kişinin %10
yani 100 kişinin öldüğünü farz edelim. Sandıktaki 10.000.000 TL. nın bu yüz kişinin geride
bıraktıklarına verilirse her biline 100.000 TL ile 30 yıl geçim imkânı doğmuş olacaktır. Buna
göre beşikte kalan çocuk bile kendi kendine geçindirilebilir duruma gelecek zararları ve ölüm
tehlikesinin dul ve yetimler için doğurduğu zarar, onların namerde muhtaç olmalarına imkân
kalmaksızın ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu çok kaba bir hesaptır ama özellikle bugün sosyal
sigortaların yüklenmiş olduğu tehlikelerin sahasında bugünkü sigortaların temellerini teşkil
eder.

4.2.3. Devletin Mücadelesi
Tehlikenin zararlarından vatandaşları kurtarmak devletin varlığının sebeplerinden
birisi ve en önemlisi sayılabilir. Devlet tehlikelerin zararlarına karşı vatandaşların toplulukla
yaptığı mücadeleyi düzenlemenin yanında kendi organlarıyla da bu mücadeleye katılır. Ancak
devletin direkt olarak bu mücadeleye katılması XIX uncu asrın sonlarına doğru başlamıştır.
Diğer taraftan devletin ferdi mücadeleyi kolaylaştırıcı tedbirler aldığını da eklemek gerekir.
Meselâ eğitim bu fonksiyonlarından birisidir. Bina yapandan muayyen şartlara uymasını
istemesi keza, bu mücadelede ferde yardımcı olmak gayesini taşır. Araştırmalarla mikropları
yok edecek tedbirler bulması, şehir hizmetlerini görmesi, çevre sağlığı ile ilgili tedbirler
alması, aşı kampanyaları hep devletin vatandaşlarını tehlikelerin kendisinden uzak tutma
gayesini güder.
Devletin kurtarıcı fonksiyonu ise sigortaları bizzat kurup işletmesiyle ortaya çıkar.
Ancak devlet sigortaların dışında başka yollarla da vatandaşları uğradıkları tehlikelerin
zararlarından kurtarabilir veya fertlerin bu zararlarım telâfi edebilir. Devletin bu fonksiyonuna
SOSYAL GÜVENLİK hizmeti denir. İşte sosyal sigorta bu hizmetin vasıtalarından biri ve en
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önemlisidir. Ancak devletin sosyal güvenlik alanına girmeyen tehlikelerle de uğraştığı bir
gerçektir. Özel sigortaların sahalarım kendi üstüne almış devletler bulunduğu gibi, afetler ve
sair yollarla kitle halinde zarara uğrayan vatandaşların zararlarım telâfi etmede büyük
kolaylıklar sağlama hemen her devletin yaptığı bir iştir.
Devletin, vatandaşların uğradığı tehlikelerin zararlarından kurtarılması için sigorta
vasıtasını düzenlemesi ilk olarak 1435 tarihinde Barcelone Emirnamesiyle olmuştur. Bu
kanun deniz taşımacılığı ile ilgili olup deniz sigortası akdinin unsurlarını, kaidelerini, in'ikat
şartlarını, neticelerini, icra ve takibat yollarını tanzim etmiştir. Bu konularda çıkacak
anlaşmazlıkları çözmekle görevli olan mahkemeleri de tayin etmiştir. Zaten bugün
anladığımız manaya en yakın sigortacılık ilk önce XIV inci asırda deniz aşırı yük taşıyan ve
büyük ölçüde tehlikeye maruz gemiler ve taşıdıkları yükler üzerinde görülmeye başlanmıştır.
Daha sonra karada taşınan mallar için aynı sistem tatbik edilmeye başlanmış ve zamanla
sigortalar her çeşit mal varlığını, insan hayatını ve hatta mesuliyetlerini kapsamlarına alıp
gelişmişler ve her ülkede genel olarak medenî kanunların içinde veya özel bir takım
kanunlarla tanzim edilmişlerdir. Mecburi olarak ve bugün sosyal güvenlik tehlikeleri
dediğimiz alanda devlet ilk sigortayı Almanya'da 1883 te kurmuştur. 15.6.1883’te çıkarılan
Hastalık Sigortası Kuruluş Kanunu, 1.12.1884'te; 6.7.1884 de çıkarılan İş Kazaları
Sigortasının Kuruluş Kanunu 1.10.1885' te; 22.6.1889'da çıkarılan Malullük ve İhtiyarlık
Sigortası Kuruluş Kanunu da 1.1.1891 de yürürlüğe girmişler.

4.3. Tehlikelerin Zararları
Sigorta, aslında tehlike ile değil tehlikenin doğurduğu zararlara ilgili bir müessesedir.
Kısaca çeşitleri tanımaya çalıştığımız tehlikelerin hepsinin müşterek özelliğinin irade ve
arzunun dışında başımıza gelerek malvarlığımıza, gelirimize veya bunlarla birlikte bunlardan
önce sağlığımıza zarar vermeleridir.

4.3.1. Varlık Zararları
Varlık, işletme kapsamı içinde olan ve olmayan her çeşit makina, teçhizat, bina,
hammadde, eşya vb. maddî kıymetleri içine aldığı gibi, senet, alacak, ihtira beratı gibi
değerleri de içine alan geniş bir kavramdır. Bütün bu kıymetlerde, irademizin dışında,
yukarıda saydığımız tehlikeler sebebiyle, meydana gelen, sıfır dâhil olmak üzere, düşme
varlık zararlarını kapsar. Varlıkta meydana gelen kıymet kaybı veya bütününün kısmen veya
tamamen kaybı sigortanın esas konusunu teşkil eder. Bu tür kayıplarla esas itibariyle özel
sigortalar meşgul olur. Meselâ bina yangın sigortası, ev eşyası yangın sigortası, işletme
yangın sigortası, işletme yağma sigortası, tarım yangın sigortası; aynı değerler için hırsızlık
sigortaları, cam sigortası, makina sigortası, garanti sigortası, montaj sigortası; hayvan
sigortası, dolu sigortası, inşaat sigortası, nakliyat sigortaları bu çeşit sigortalardır. Sigortaya
mevzu teşkil eden değer, her sigortada kanunlarla sayılan tehlikelere veya istisna edilen
tehlikelerin dışındaki tehlikelere karşı sigortalanır. Meselâ bir iç nakliyat sigortasında, köprü
ve yol yıkılması, bozulması, yangın, taşıt araçlarının çarpışması, heyelan, çığ, su basması,
hırsızlık, haydutluk, ihtilâs, patlama, yıldırım, kaybolma gibi muhataralar söz konusudur.

74

Bazen ferdin varlığında eksilme, kendisinin kastı olmaksızın başkalarının can ve
malvarlığına verdiği zararları tazmin etme borcundan da doğabilir. Çünkü bu çeşit tazminatlar
ferdin varlığından ödenecek veya gelirini aşıyorsa muayyen bir seviyeyi aşan kısmının mal
varlığı haline dönüşmesini engelleyecektir. Bu çeşit tehlikeleri mevzu edinen sigortalara
mesuliyet sigortası denilmektedir.

4.3.2. Çalışma Gücü ile İlgili Kayıplar
Tehlikelerin verdiği zararlar yalnız mal varlığının ve gelirinin azalması değildir.
Bizim, konumuz açısından asıl önemli olan tehlikelerin insanın çalışma gücü üzerinde
azalmalara yol açmasıdır.
İnsanın beden ve ruh bütünlüğünün bozulması onu çalışmaktan alıkoyar. Çalışma
gücünün azalması ile ilgili olarak birkaç farklı durum ayırt edilebilir.
4.3.2.1. Çalışma Gücündeki Kaybın Geçici Olması
Herhangi bir tehlikeye uğramanın sonucu olarak, özellikle hastalık ve her çeşit
kazaların sonucunda, insan çalışma gücünü geçici olarak kaybedebilir. Geçici kayıplar tıbbı
açıdan en fazla altı ay içinde ortadan kaldırılır. Bazı hallerde ise on sekiz aylık bir tedavi
insana yeniden çalışma gücü kazandırmak için şart hale gelebilir.
Sosyal güvenliğin asıl manası bu geçici çalışma gücü kaybının insanı sefaletle
yüzyüze bırakmamasında temerküz eder. Umumiyetle kısa vadeli tehlikeler dediğimiz,
hastalık, analık, meslek hastalığı, iş kazası, işsizlik gibi tehlikeler insanların çalışma gücünde
geçici olarak bir kayıp doğurur.
Bu kayıp cemiyet açısından ele alındığı zaman, ekonomide büyük bir üretim
eksikliğinin sebebini teşkil eder. Bundan dolayı insanların tehlikeye uğradıktan sonra çalışma
güçlerini yeniden kazandırma faaliyetlerini içine alan sosyal güvenlikten daha çok, insanları
tehlikeye uğratmamaya çalışan koruyucu faaliyetler önem kazanır.
4.3.2.2. Çalışma Gücünün Sürekli Olarak Kaybı
Herhangi bir tehlike çalışma gücünü sürekli olarak da ortadan kaldırılabilir. Çalışma
çağı içindeyken insanların sakat veya malûl kalmaları, cemiyetin bu insanların çalışma
gücünden kısmen veya tamamen mahrum olması demektir. Harp zamanı cemiyetlerin içine
düştüğü durum budur. Bilhassa trafik kazalarının çok olduğu ülkelerde bu sonuçla karşı
karşıyadır.
4.3.2.2.1. Kısmî Sürekli Kayıp
Çalışma gücünün bir kısmının sürekli olarak kaybı halinde insan ömrü boyunca sakat
olarak kalır. Yahut iç organlardan herhangi birinin arızası sebebiyle ancak uygun işlerde
çalışması mümkün olabilir.
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Genellikle çalışma gücünün % 10'a kadar kaybolması, insanın eski verimiyle
çalışmasına pek engel teşkil etmez. 2/3 aşan kayıplar ise insanın çalışmasına tam olarak
engeldir. O halde kısmı sürekli kayıp % 10 ile % 66 arasındaki kayıpları ihtiva eder. Daha
doğrusu bunların yerine tıbben kabul edilebilecek herhangi nispetler arasındaki kayıpları
ihtiva eder.
4.3.2.2.2. Tam Sürekli Kayıp
Çalışma gücünün büyük bir nispetinin kaybı insanın çalışmasına tam olarak engeldir.
Bunun sürekli olması halinde bu insan malûl sayılır ve çalışması mümkün olmadığından,
tehlikenin bu kayıpla birlikte doğan diğer sonuçlarıyla da karşı karşıya kalır.
Çalışma çağı içindeyken insanların sakat veya malûl kalmaları, cemiyetin bu
insanların çalışma gücünden kısmen veya tamamen mahrum olması demektir.
Harp sonrası cemiyetlerin içine düştüğü durum budur. Bilhassa trafik kazalarının çok
olduğu ülkelerde bu sonuçla karşı karşıya kalanlar örnek gösterilebilir.
Sakatlık veya malullük söz konusu olmadığı halde, insanların ileri derecede
yaşlanması da aynı sonucu doğurur. Bilindiği gibi belli bir yaştan itibaren insanların çalışma
gücü süratle düşmeye başlar ve sıfıra yaklaşır. Yaşlılık tehlikesi, bu bakımdan ortalama
ömrün uzun olduğu ülkelerde, yalnız iktisadî değil, sosyal bakımdan da çok büyük bir
problemdir. Sürekli kayıplar için iki farklı durum ayırt edebiliriz.
4.3.2.2.3. Ölüm
Çalışma gücü ve onun kaynağını teşkil eden insanın biyolojik varlığı ölümle son bulur.
Ölüm, ancak ölmeden evvel insan için bir tehlikedir, fakat öldükten sonra geride kalanlar için
bir tehlike teşkil eder.
Ölüm ve doğum oranlarının çok düştüğü, hayat ümidinin yüksek olduğu ülkelerde,
umumiyetle ölümler geride kalanlar için de bir sosyal güvenlik ihtiyacı doğurmamaktadır.
İleri yaşta vefat eden bir şahsın geride bıraktığı insanlar dul veya yetim olmanın dışında
iktisadî açıdan bir gelir kesikliğine uğramazlar. Ancak ölümü ileri yaşla sınırlama imkânı
olmadığından, diğer tehlikelerin getirdiği ölümler, geride kalanlar için gerçek bir sosyal
güvenlik tehlikesi teşkil ederler.
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5.1. Genel Bakış
Sosyal güvenlik tehlikeye uğrayan insanları tehlikelerin zararlarından kurtarmak
gayesiyle aileyi kapsamına alır. Aile reisinin başkanlığındaki hane halkı, kaç kişiden
müteşekkil olursa olsun, eğer geçimi sağlayan, ekmeği temin eden yalnız aile reisi ise bu kişi
vasıtasıyla "gelir garantisine" kavuşturulur. Tek başına bir aile teşkil eden kimseler veya bir
ailede ekmeği kazanan bütün kişiler, aynı şekilde, sosyal sigorta kapsamına dâhil edilirler.
Genel olarak nüfusu, çalışma çağı içi ve çalışma çağı dışı nüfus olmak üzere ikiye
ayırabiliriz. Sosyal güvenliğin kapsamını bu açıdan ele almak çok daha yerinde bir inceleme
tarzı teşkil eder. Çünkü bu takdirde doğrudan doğruya kapsama dâhil olan insanları ele
alabiliriz. Dolaylı olarak sosyal güvenlik vasıtalarının gelir ve sağlık garantisine kavuşturduğu
kimseleri de ayrıca ele almanın avantajlarından yararlanabiliriz.
Çalışma çağı içindeki nüfusu "faal nüfus" ve "faal olmayan nüfus" olarak ikiye
ayırmak mümkündür. Faal olmayan nüfusla çalışma çağı dışında bulunan nüfus arasında,
sosyal sigortalar bakımından herhangi bir fark yoktur. Diğer taraftan "kanunî çalışma çağı"
veya "istatistikî çalışma çağı" gibi fiilen geçerli olmayan kavramları da bir tarafa bırakmak
icap etmektedir. Çünkü bu kavramların dışına çıktığı halde, başka bir ifade ile yaş bakımından
kanuni asgarinin altında istatistikî azaminin üstünde olup fiilen çalışan insanları da sosyal
sigortalar doğrudan doğruya bir garantiye kavuşturmak zorundadır. Bu sebeple, sosyal
sigortaların nüfus kapsamını, faal nüfus ve gayri faal nüfus olmak üzere iki kategoride
incelemek doğru olacaktır. Ancak burada "faal nüfus" dediğimiz zaman istatistiklerin aksine,
yaşı ne olursa olsun çalışan veya çalışmak isteyen herkesi anlamakta olduğumuzu
belirtmeliyiz. Bu tarif bazı noktalarda mahzurlar ortaya çıkarırsa da, sosyal sigortaların
çalışanı doğrudan doğruya sigortalaması mecburiyetinden hareket edildiğinde, başka çare
yoktur. Faal nüfus yerine işgücü terimini de kullanabiliriz. Ancak bu terimde yaş sınırlaması
olmaksızın, çalışma gücüne ve arzu, iradesine sahip, fiilen çalışan veya iş arayanları içine
alacaktır.
İşgücüne dâhil olup, belli bir aile reisinin riyasetinde yaşayan aile fertleri de tek
başlarına sigortaya dâhil edilirler. Hatta ücret almak kayıt ve şartıyla yardımcı aile fertleri de
sigorta kapsamı içinde yer alırlar. Bu noktalar dikkate alınınca sosyal sigortaların kapsamını
işgücü olarak ele almak mecburiyeti teyit edilmiş olur. Bununla birlikte çeşitli yaş tehditlerini
dikkate almaksızın işgücünü esas kabul ettiğimiz zaman, sosyal sigortaların da genel
hükümlere paralel veya özel hükümler şeklinde koyduğu yaş tehditlerini de dikkate
almayacağımızı söyleyemeyiz. Çünkü sosyal sigortalar muayyen yaşın aşağısında kalanların
çalışmasını yasak eden kanunlara paralel olarak sigortalanmalarını da ret edebilirler. Bazen da
bu yaştan önceki çalışmaları kısa vadeli tehlikeler için sigorta kapsamı içinde kabul ederken,
ancak bu yaştan sonraki çalışmaları, uzun vadeli sigorta kollarında ivazlara esas olan şartların
tespiti bakımından değerlendirirler. Çırakların durumu da umumiyetle her ülkede böyledir.
Çıraklık süresinden sonra ancak uzun vadeli sigorta kolları işlemeye başlar.
Sosyal güvenlik kapsamı bakımından, yukarıdaki tehditler mahfuz kalmak şartıyla,
işgücünü çeşitli kategorilere bölerek inceleyebiliriz. İşgücünün dışında kalanlar ise, işgücüne
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dâhil bir sigortalı aracılığı ile dolaylı olarak kapsama alınabildikleri sürece mesele yoktur.
Meselâ, evlât olarak (kanunî çocuk tariflerine uygun olmak şartıyla sağlam veya sakat olarak)
eş ve ana-baba olarak, çocuk yaşını aşmış olmakla birlikte malul olarak kapsamdan
faydalananlar, gelir ve sağlık garantisine kavuşturulabilir. Böyle dolaylı olarak faydalanma
imkânı olmayanlar ise bir ülkede daima sosyal bir mesele teşkil ederler.
İşgücü dışında kalan, dolaylı veya dolaysız olarak sosyal sigorta kapsamı içine alınmış
olan insanlardan bazıları da aile muhitinden mahrum olabilirler. Bu mahrumiyet, herhangi bir
dolaylı veya dolaysız gelir garantisinin varlığına rağmen, bu insanların "GEÇİM" garantisine
sahip olmalarına engel olur. Bu gurupları şöylece sıralayabiliriz:
1. Doğrudan doğruya gelir garantisine sahip olanlar: Bunlar âciz duruma düşmüş ve
yalnız kalmış yaşlılardır. İleri yaşlılık sebebiyle kendi kendilerini geçindirme gücünden
mahrumdurlar ve bir başkasının bakımına muhtaçtırlar. Bu bakımın aile muhiti içinde olması
esastır. Aileden mahrum olunca, aile muhitine en yalan bir muhit içinde bakılmaları icap eder.
Bu çeşit muhitlere "huzur evi" denir.
Doğrudan doğruya gelir garantisine sahip olan ve malûliyet sebebi ile kendisini
geçindirmekten âciz olup aile muhitinden mahrum olan kimseler de bulunabilir. Yaşlı
olmadıkları halde bunların da başkalarının himayesine ve bakımına ihtiyaçları vardır.
Bunların da aile muhitine benzer bir muhit içinde geçim garantisine kavuşturulmaları icap
eder.
2. Vasıtalı olarak gelir garantisine sahip olanlar: Bunlar kimsesiz kalmış ve aile
muhitinden tamamen yoksun çocuklardır. Kendi kendilerini geçindirip yetiştirilmelerine
imkân olmadığından mümkünse bir "aile muhiti" içine alınmaları, mümkün değilse yaşlarına
göre "çocuk bakım evleri" veya "yetiştirme yurtları" içinde barındırılıp büyütülmeleri,
yetiştirilmeleri icap eder.
Vasıtalı olarak gelir ve geçim garantisine sahip olan ve fakat aile muhiti içinde
yetiştirilmeleri mümkün olmayan veya barındırılmalarına imkân bulunmayan gruplar da
bulunabilir. Bunlar geri zekâlılar, körler, sağır ve dilsizler" malul ve akıl hastaları gibi
kimselerdir. Bu kimselerin özel bir eğitime veya özel bir bakım ve tedaviye ihtiyaçları vardır.
Bütün bu guruplar, sosyal sigortaların gelir ve sağlık garantisinin yeterli olmadığını,
buna ilâve olarak mutlaka yeterli kapasitede "Sosyal Refah Hizmetleri’nin arz edilmesinin
gerekliliğini gösterir. İşgücünün dışında kalanlardan aile muhitine sahip olup normal bir
beden ve ruh sağlığına ve bütünlüğüne sahip olmayanlarla, sahip olsalar bile aile muhitine
sahip olmayanlar, sosyal sigortaların ister doğrudan doğruya, ister dolaylı olarak kapsamı
içinde bulunsunlar, yeterli bir garantiye sahip değildirler. Bu sebeple sosyal sigortaların
"nüfus kapsamı" kadar sosyal refah hizmetlerinin kurulu kapasitesi de önem arz eder. Ancak
sosyal refah hizmetleri, konumuzun dışında bulunmaktadır.
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5.2. Sosyal Güvenliğin Kapsamını Tayin Eden Faktörler
5.2.1. İhtiyaç Faktörü
Bir işverene bağlı olarak çalışan ücretlileri çeşitli açılardan gruplara ayırmak
mümkündür. Sosyal güvenlik kapsamı bakımından, memurlar (kamu ücretlileri) ve diğer
ücretliler bu tasnif tarzlarından birisidir. Dünya'da sosyal güvenlik sağlayıcı programların ilk
tatbikatı daima memurlar için yapılmıştır. Devlet, asker ve sivil memurunu, bilhassa
emekliliğe, henüz sosyal sigortalar yokken kavuşturmuştur. 1880'lerden sonra kurulduğu
kabul edilen sosyal sigortalar ise ilk önce kamu ücretlilerini değil, diğer ücretlileri kapsama
almıştır.
Memurları asker ve sivil olarak ikiye ayırabildiğimiz gibi, kamu hizmetlerinin
dışındaki ücretlileri de çeşitli kategorilere ayırmak mümkündür. Meselâ bu tip ücretlileri tarım
içindeki ve tarım dışındaki ücretliler olarak ikiye ayırırsak bu iki grubun sosyal sigorta
kapsamı bakımından çok farklı durumda bulunduklarını söyleyebiliriz. Keza ücretlileri beden
ve fikir işçileri olarak da ikiye ayırmak mümkündür ve iki grup da kapsama dâhil olma
bakımından farklar gösterir.
İşgücünü esas itibariyle bağımlı çalışanlar ve bağımsız çalışanlar olarak ikiye
ayırabiliriz. Sosyal sigortaların kapsamı tespit edilirken de birkaç faktörün tayin edici rol
oynayacağım kabul edebiliriz.
Tayin edici faktörlerden birincisinin ihtiyaç faktörü olması icap eder. Uğradıkları
tehlikelerin zararlarından kendilerini kurtarmakta en fazla güçlük çekenler birinci derecede,
ihtiyaç faktörüne göre, kapsama alınmaları icap edenlerdir. Bu açıdan bağımlı çalışanların
bağımsız çalışanlardan önce kapsama alınması icap eder. Sosyal sigortaların tarihi gelişimi bu
prensibe uygun olmuştur. Meselâ bugün sosyal sigorta yolu ile sağlık garantisi gelişmiş,
gelişmekte veya az gelişmiş ülkelerin pek çoğunda ücretlilere tanınmış bir hak durumundadır.
Bağımsız çalışanlar ise bu hakkı ancak gelişmiş ülkelerde temin etmiş durumdadırlar.
Bağımsız çalışanların oldukça geç sosyal güvenliğe kavuşturulabilmesinin en önemli
sebebini ihtiyaç faktörü değil, bunların gelişmiş ülkeler hariç hemen her yerde çok dağınık
olmaları, teşkilatsız ve çok küçük işletmelere sahip olmaları, daha çok aile işletmesi
karakterine sahip bu işletmelerde ise muntazam gelir gider akışlarının olmayışı, ücret
kavramının yer almayışı ve işlemlerin daha çok belirli zamanlara (mevsim) inhisar etmesi
teşkil eder.
Bununla birlikte, böyle bir tatbikat, ihtiyaç faktörünün tam olarak birinci plânda
tutulduğunu göstermektedir. Aynı tabloya dikkat edilirse, fert başına millî gelirleri düşük olan
ülkelerde ücretlilerin tarım kesiminde çalışanları sağlık garantisine kavuşturulmamıştır. Başka
bir ifade ile sosyal sigortalar tarım kesimindeki ücretlilere teşmil edilmemiştir. (Hastalık
sigortası bakımından).
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Bunun yanında aile fertleri ve emekli aylığı almak suretiyle aktif sigortalılığın dışına
çıkmış olanlar da sosyal sigortaların hastalık halinde sağladığı sağlık garantisinin dışında
bulunmaktadırlar. İhtiyaç bakımından ise, bu saydığımız gruplar tarım dışındaki ücretlilerden
daha az ihtiyaç içinde değildirler. Hiç değilse teorik olarak bunların, tarım dışı ücretlilerden
daha fazla sağlık garantisine muhtaç olduklarını söylememiz kabildir.
Fert başına geliri düşük olan ülkelerden bazılarında, tarım dışı ücretliler de tam olarak
kapsama dâhil edilmiş değildir. Hastalık sigortası bakımından, tarım dışı ücretlileri, çeşitli
faktörlere göre belirlenmiş, ancak bazı grupları kapsama alınırken bazı gruplar bu kapsama
henüz alınmamıştır. Meselâ bazı ülkelerde ancak bazı bölgelerde tarım dışında çalışanlar, bazı
ülkelerde ancak bazı işkollarında tarın dışında çalışanlar, bazı ülkelerde de ancak muayyen
cesametin üstündeki tarım dışı işletmelerde çalışanlar kapsama dâhildir. Bu gibi tehditler
sebebiyle kapsam dışında kalanlar ise, genellikle, kapsama dâhil edilmişlere nazaran daha çok
ihtiyaç içinde bulunurlar. Meselâ 10 ve daha fazla işçi çalıştıran tarım dışı işletmelerin
ücretlilerini kapsama alan bir sosyal sigorta, aslında ihtiyaç faktörüne birinci derecede riayet
etmemiştir. Çünkü organize olmayan işletmelerin ücretlileri her bakımdan daha belirsiz bir
çalışma hayatı içindedirler. Sağlık şartları bakımından da daha kötü şartlar altındadırlar. Daha
düşük ücretle çalışmaktadırlar. Dolayısıyla beslenme seviyeleri de daha düşüktür. Hastalık
tehlikeleriyle daha sık karşı karşıya oldukları gibi, bu tehlikelerin zararlarından kendilerini
kurtarmakta daha fazla güçlüklerle karşı karşıya kalabilirler.
Gelir garantisi açısından ihtiyaç faktörünü, sadece ücretliler bakımından değil bütün
işgücü bakımından değerlendirdiğimiz zaman, tarımın daima daha avantajlı olduğu iddia
edilir. Bu sebeple de tarımın sosyal sigortaların kapsamı dışında kalmasının veya en geç dâhil
edilmesinin doğru olduğu savunulur. Bu iddianın gerekçelerinden birini tarımda aile yapısının
farklılığı teşkil eder. Gerçekten, şehire nazaran köyde aile, geniş ailedir. Çok çocukludur.
Çocuklar küçük yaştan itibaren ziraî faaliyete katılır. Bu sebeple herkes gelirin temininde
(ekmeğin kazanılmasından) şu veya bu ölçüde görev sahibidir. Bunlardan birinin tehlikeye
uğraması, gelirin tamamen kesilmesine sebep olmaz. Ailenin diğer üyeleri bu boşluğu biraz
daha fazla gayretle veya zaten atıl olan çalışma kapasitelerinin bir kısmını daha harekete
geçirmekle doldurmak mümkün olur. Bu durum köyde çocuk sayısının çok olmasının
sebebini ve bilhassa erkek çocuğun niçin arzu edildiğini de gösterir.
Diğer bir gerekçe, köyde şehre nazaran akrabalık ve komşuluk bağlarının güçlü
olduğudur. Gerçekten aynı köyde yaşayan insanlar birbirlerinin akrabası olmuşlardır ve en
azından her zaman birbirlerinin yüzüne bakan komşu durumundadırlar. Akrabalar ve
komşular arası dayanışma da müessiriyetini muhafaza etmektedir. Gelir boşluklarını bu
kanallarla doldurmak mümkün olabilir.
Üçüncü bir gerekçe, köyün örf ve âdetlerine inançlarına bağlı geleneksel bir toplum
oluşudur. Geleneksel toplumda dayanışmayı temin edecek ve onun müessiriyetini devam
ettirecek unsurlar vardır. Bu unsurlar, aynı tasarruflarla da birleşince, gelir kesilmesinin
vahim sonuçlar doğurması önlenmiş olur.
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Bu noktaları dikkate alarak, ihtiyaç faktörü açısından tarım kesiminin ikinci plâna
itilmesini haklı görmek mümkün olsa bile, sosyal sigortaların tarım dışında daima ihtiyaç
faktörüne göre kapsamını genişlettiğini iddia edemeyiz. Kaldı ki tarım için yukarıda ileri
sürülen gerekçeleri, günümüzde artık münakaşa konusu yapmak mümkündür.
Her şeyden önce toprağın mahdut oluşu ve buna karşılık gittikçe artan bir süratle
makineleşme, ziraî istihdamı alabildiğine daraltmaktadır.
Diğer taraftan şehrin net cazibesi diğer çeşitli sebeplerle artmaktadır. Bu sebeple köylü
mütemadiyen "doğduğu" yerden "doyduğu" yere doğru akmaktadır. Bu akın günümüzde millî
hudutları da aşmıştır. Bunların sonucu, ailenin "parçalanması" ve "küçülmesi" demektir.
Akrabalığın zayıflaması, gayri resmi menfaat birliğinin bir taraftan resmileşirken diğer
taraftan köy dışı faktörlere bağlanması demektir. Aynî ekonomiden nakdî ekonomiye
geçtikçe, ürün standardizasyonuna gidildikçe, aile için üretim değil pazar için üretim esas
alındıkça, köyün sosyal yapısı değişecektir. Yapıda meydana gelen bu değişmeler, tarımda
işgücünün, özellikle ücretlilerin, artık sosyal güvenlik ihtiyacı balonundan ikinci sırada yer
almasına imkân vermemektedir. Bu sebeple sosyal sigortaların kapsamının tarımdaki
ücretlilere ve diğer gruplara, yapı değişikliğine paralel bir zaman planlamasıyla teşmil
edilmesi icap etmektedir.
İhtiyaç faktörünün, ücretliler için bağımsız çalışanlardan, sanayide çalışanlar için
tarımda çalışanlardan daha önde gelmesi, çok kaba bir varsayımdan ibarettir. Meseleye daha
yakından baktığımız zaman başka noktalar da tespit etmek kabildir.
Bağımlı çalışanları, tarım ve tarım dışı olarak, küçük veya büyük işletmelerin
ücretlileri olarak, statü hukukuna tâbi olanlar ve bu hukukun dışında kalanlar olarak
derecelendire bildiğimiz gibi, medenî halleri itibariyle de derecelendirebiliriz. Gerçekten
geniş bir ailenin tek başına ekmeğini kazanan aile reisinin sosyal sigortanın sağlayacağı gelir
garantisi ihtiyacı ile az çocuklu veya çocuksuz bir aile reisinin ihtiyacı farklıdır. Keza
çocukları tahsil yapan aile ile yapmayan aile reisi, eşi birlikte çalışan aile reisi ile yalnız
çalışan aile reisi de farklı ihtiyaç içindedirler. Bu bakımdan derecelenmeyi daha da ileri
götürmek mümkündür. Bu derecelendirme, tarım ve tarım dışı sektörlerde tersine de
işleyebilir. Köyde çok çocuklu geniş aile, tehlikelerin zararlarından kurtulma bakımından bir
avantaj teşkil ederken, şehirde aynı durumdaki bir aile sosyal sigortanın gelir garantisine
öncelikle kavuşturulması gereken ailedir.
Sosyal sigortaların kapsamı tayin edilirken, ihtiyaç faktörü birinci plâna alındığı
takdirde, ailelerde erkeklerin kadınlara nazaran, bekâr kadınların evli kadınlara nazaran,
yaşlıların gençlere nazaran öncelik alması icap eder. Bütün bunlardan başka her sigorta kolu
için ihtiyaç faktörünün farklı olduğunu ve ayrı ayrı tahlilleri gerektirdiğini de unutmamak
gerekir.
Bunlara benzer belki başka hususları da dikkate almak icap edebilir. Ancak sosyal
sigortaların kapsamını bu derece, ailelerin veya fertlerin sübjektif durumlarını dikkate alarak
tayine imkân yoktur. Umumiyetle, mali ve idari faktörlerle kapsamın dar tutulması gerektiği
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zaman ihtiyaç faktörü tamamen terkedilir ve sosyal sigortalar, öncelikle daha çok sesi çıkan
teşkilatlı gruplara yönelir.

5.2.2. Mali İmkânlar
Sosyal güvenliğin nüfus kapsamının tespitinde ihtiyaç faktörünün dikkate alınması çok
kere bir temenni iken, mali imkânlar fiilen rol oynayan bir faktördür. Umumiyetle ihtiyaç
faktörüne göre kurulan bir sosyal sigorta malî bakımdan yeterli gelir kaynaklarından mahrum
kalır veya ödediği ivazların fazlalığı sebebiyle malî dengeyi teminde güçlüklerle karşılaşır.
Çünkü korunmaya en çok ihtiyaç duyan grupların iştiraklerinin az olmasına karşılık, ivaz
talepleri yüksek olur. Yüksek ivaz talepleri ise yüksek prim oranlarıyla karşılanabilir. Oysa
sözü geçen gurupların yüksek prim oranlarına tahammülü yoktur. Bu terslikten dolayı, ihtiyaç
faktörü ya tamamıyla bir tarafa bırakılır veya cemiyette gelir seviyesinin yükselmesine,
iktisadî istikrarın ve gelişmenin sağlanmasına ve sosyal sigortaların malî gücünün artmasına
kadar dikkate alınmaz. Böyle bir sosyal sigortanın esas fonksiyonunu da ikinci plâna ittiği
düşünülebileceğinden şöyle bir yol seçilmesi daha uygun olabilir:
 Yüksek gelirlilerle düşük gelirliler,
 İstikrarsız endüstrilerle istikrarlı endüstriler,
 Farklı gelir seviyesindeki bölgeler,
 Farklı bölgelerde farklı cesametteki işletmelerin ücretlileri.
Aynı zamanda veya belli bir zaman içinde kapsama alınabilir. Aslında mali faktörü de
tayin eden faktör idarî faktördür. İdarî bakımdan güçlüklerin olmaması halinde, bütün grupları
birden kapsama almak, en müessir yoldur ve mali problemleri de çözer. Çünkü sosyal sigorta
"büyük sayılar kanunu"na dayanır ve sigortalıların sayısı arttıkça mâlı dengenin sağlamlığı ve
sosyal sigortanın müessiriyeti artar.
Malî bakımdan, en düşük prim oranıyla en müessir ivaz ödeyen bir sosyal sigorta,
gelir garantisi ihtiyacı en az olan grupları seçerek kapsama almakla kurulabilir. Meselâ,
istikrarlı bir endüstride, sadece 100 den fazla işçi çalıştıran işletmelerin yalnız 25 ve daha
genç yaştaki işverenlerini uzun vadeli sigorta kollarının kapsamına alırsak, bu sigorta kolu
uzun süre çok az ivaz ödeyecek, çok büyük fon birikimi sağlayarak bir prim tahsilatı
yapabilir. Ancak bu sigorta, esas gaye olan ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm tehlikelerinin
zararlarından insanları kurtarmak yerine, sadece kurulmuş olmak için kurulmuş bir sigorta
olur.
Sosyal sigortanın prim gelirlerim şüphesiz sadece fertlerin sübjektif durumları tayin
etmez. Daha doğrusu fertlerin prim ödeme güçleri ve süreleri ve prim ödemede kesiklikler, bu
kesikliklerin sıklığı ve uzunluğu kısalığı, biyolojik faktörlerle ilgili olduğu kadar belki
bunlardan daha çok objektif, dış faktörlerle ilgilidir.
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Bu faktörlerin başında, bütünüyle ülkenin iktisadî yapısı ve kalkınma seviyesi gelir.
Gerçekten millî gelir seviyeleri itibariyle, yalnız hastalık sigortasının kapsamına giren faal
nüfusun ve ücretlilerin yüzdesi tetkik edilirse, bu yüzdenin gelişmiş ülkelere doğru gittikçe
arttığını görürüz.
Şüphesiz böyle bir münasebet yalnız millî gelir ve kalkınma seviyesi faktörüne
bağlanamaz. Ancak bu faktörün bu konuda önemli bir tayin edici faktör olduğunu
söyleyebiliriz. Ülkenin sanayileşme seviyesi ile millî gelir ve iktisadî kalkınma arasında da
kuvvetli bir bağ bulunduğu hatırlanırsa, faal nüfusun ve ücretlilerin çok küçük bir kısmını
ancak sosyal sigorta kapsamına alabilmiş ülkelerin, sanayileşmemiş ülkeler olduğu tabiidir.
Aslında sosyal sigortalar sanayi devriminden sonra Avrupa'da meydana gelen büyük sefaletin
ürünüdürler. Sanayileşme ücretlilerin oranını artırmakta ve ücretliler, şehirleşmenin sosyal
yardımların müessiriyetini azaltan sosyal sonuçlarının kurbanı olmaktadırlar.
Sanayileşme ve iktisadî gelişmenin teşkilatlanma ile de sıkı ilişkisi vardır. Organize
olmamış, muayyen bir cesameti aşamamış dağınık ve kültür seviyeleri düşük işverenlerce
yönetilen işletmelerde, sosyal sigortaların kolaylıkla tatbik edilmesini beklemek güçtür. Bu
sebeple de bu tip işletmelerin çok yaygın olduğu sanayileşmemiş ve geri kalmış ülkelerde,
kapsam çok kere işletmelerin cesametiyle tahdit edilmektedir. Böyle bir tahdit ihtiyaç
faktörünü terk etmek anlamına gelirken, idarî kolaylık ve malî imkân sağlamaktadır.
Bölgeler arası sanayileşme farklılıkları da sosyal sigortaların kapsamına tesir
etmektedir. Geri kalmış bölgelerde organize işletmelerin azlığı veya yokluğu hem malî ve
hem idarî bakımdan, bu bölgenin kapsam dışında tutulmasına sebep olmaktadır. Birçok
ülkede, sosyal sigortaların tatbikatına, gelişmiş bölgelerden başlayarak, kapsamın ağır ağır
diğer bölgelere doğru teşmil edilmesinin sebebi budur.

5.2.3. İdari İmkânlar
Sosyal güvenliğin kapsamının tayininde, hatta kurulup işletilmesinde, diğer
faktörlerden ayırt edilmesi güç bir faktörün daha rol oynadığı şüphesizdir. Bu faktörü idarî
imkânlar teşkil eder.
İdarî imkânlar, sosyal sigortaların veya herhangi bir çeşit sosyal güvenlik vasıtalarının,
cemiyet içinde ihtiyacının duyulup benimsenmesi ve siyasî çevrelerde baskı yaratan bir sosyal
talep haline getirilmiş bulunmasının dışında bunu kuracak siyasî ve ilmî kadronun
mevcudiyetiyle ve ehil bir bürokrat zümresinin kısa sürede yetiştirilip işbaşına
getirilebilmesiyle ilgilidir.
Çağımızda sosyal müesseselere özellikle sosyal güvenlik vasıtalarına karşı, bilhassa
aydın kesiminde kolaylıkla sosyal talep yaratılabilmektedir. Kitle haberleşme vasıtaları ve
eğitimin doğurduğu sosyal talep, bütün aydınları gelişmiş ülkelerdeki benzer müesseseleri
örnek almağa ve onların kopyalarının ülkelerine getirilmesi için bir mücadeleye itmektedir.
Bu mücadelelerin siyasî kadroları etkilememesi mümkün değildir. Diğer taraftan gelişmekte
olan ülkelerde, sosyal haklar, üstten alta doğru giden bir mekanizma içinde verilmekte ve
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hükümetler Avrupa'da sanayi ihtilâlinin doğurduğu kanlı ve sefalet içinde cereyan eden
kavgaları ülkelerine sokmamağa azami dikkat göstermeğe kendilerini mecbur
hissetmektedirler. Bununla birlikte ortaya çıkan sosyal talep ve hatta bunun önünde giden
aydın zümrenin istekleri, her ülkede sosyal sigortanın kuruluşu ve işleyişi için yeterli idarî
kolaylıkların bulunduğu manasına gelmemektedir.
Aydın, çok kere memleketinin iktisadî ve sosyal şartlarını düşünmeden ve hatta
bilmeden bir müessesenin kopya edilmesine karşı aşırı talep göstermekle, kendi tembelliğini
ve halkla kendisi arasındaki mesafenin çok aşılmış olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun
sonucu da tabiî olarak meselâ Avrupa'da mükemmel işleyen bir müessesenin bir başka ülkede
birkaç sene içinde hastalıklı hale gelmesi olmaktadır. Müessesenin sağlamlığını kaybetmesi,
fonksiyonlarını ancak ağır aksak yürütebilir duruma düşmesi bir yana; bundan memleket
ekonomisi ve sosyal bünye de çok zarar görebilmektedir. Bu sebeple idarî imkânlardan
bahsederken, bir ülkede gayeye götürecek vasıtayı en iyi şekilde seçebilecek, vasıta ile gayeyi
karıştırmayacak; iktisadî ve sosyal bünyeyi zaafa uğratmak, baltalamak yerine destekleyip
kuvvetlendirecek bir modeli seçebilecek ve hatta yaratabilecek bir kadronun mevcut olup
olmadığım kastetmiş oluyoruz. Maalesef özellikle İkinci Dünya Harbinden sonra sosyal
sigorta kuran ülkeler, bu manada idarî imkânlardan mahrum bulunuyorlardı. Dolayısıyla
sosyal sigortalar, batıdan aynen kopya edildiği için, bugün bu ülkelerin istihdam seviyesini
artırma imkânlarını köstekleyici, tasarrufu baltalayıcı, emeğin nispi maliyetini artırıcı, çalışma
yerine tehlikeye uğramayı teşvik edici, geliri alt gelir guruplarından üst ve orta gelir
guruplarına doğru yeniden dağıtır ve üstelik bizatihi bozuk işleyen müesseseler
durumundadırlar. Çünkü bu ülkelerin aydınları vasıta ile gayeyi birbirine karıştırmış, sosyal
sigortayı gaye sanıp bunun mücadelesini yapmıştır. Hâlbuki gaye tehlikeye uğrayan insanı
tehlikenin zararından kurtarmak, başka bir ifade ile insanları sosyal güvenliğe kavuşturmaktır.
Bunun vasıtası ise Batı için sosyal sigorta olabildiği gibi, başka ülkeler için başka çeşit
vasıtalar olabilirdi veya en azından yukarıdaki mahzurları doğurmayacak, "nevi şahsına
münhasır" (özel) bir sosyal sigorta olabilirdi.
İdarî imkânlar deyince üst seviyede düşündüğümüz ilmî ve araştırıcı, plânlayıcı bu
kadronun altında, yönetici kadronun yeterliliği de akla gelir. Gerçekten kültür ve eğitim
seviyesi çok düşük olan ülkelerde böyle bir müessesenin kurulup işlemesine kolaylıkla intibak
edebilecek yetişmiş ve yeterli sayıda bir bürokrat ve teknokrat kadronun varlığı daima
münakaşa edilebilir. Sosyal sigortaların kuruluşundan yayılışına kadar her devresinde bu
kadro meselesi önem arz eder. İlmî ve kurucu kadronun yetersizliğini gelişmiş ülkelerin
uzmanlarıyla tamamlamak mümkün olsa bile, işletmeyi gelişmiş ülkelerin bürokrat ve
teknokratlarına terk etmek pek mümkün değildir. Aslında birinci boşluğun yabancı
elemanlarla doldurulması da, ülke şartlarını hiç bilmemenin birlikte getireceği bütün
mahzurları taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunlukla, eğitim sistemlerinin, meslekî
ve teknik alanda eleman yerine genel eğitimden geçmiş eleman bolluğuna sahip oldukları
düşünülürse, bu çeşit kadro sıkıntısından bahsedilmesi ve sosyal sigortaların kuruluşları ve
kapsamının genişletilmesinde bu noktada bir engelin bulunduğu iddiası yanlış olur.
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Araştırıcı, kurucu ve yönetici personel imkânlarının yanında, sigortalılarla sigorta
arasındaki münasebetleri düzenleyecek kadro meselesinden bahsetmek gerekir. Bu kadro da
memleketin iktisadî ve sosyal gelişmesinin bir fonksiyonudur. Yukarıda sözü geçen kadrolar
devletin gücü ile kısa zamanda yetiştirilebilir ve doldurulabilirler. Fakat sosyal sigortalar,
sigortalılarla olan münasebetlerini düzenleyecek, kanuni yükümlülükleri yerine getirecek
kadroyu bir veri olarak ele almak zorundadırlar. Bu veri sosyal sigortanın gerek endüstriler,
gerek bölgeler, gerekse işletme cesameti itibariyle kapsamının tayininde esas tayin edici rolü
oynar.
İşgücünün sosyal güvenlik kapsamına alınmasında muayyen ara organizasyondan
yararlanılır. Meselâ ücretlilerin kapsama alınmasında işyerleri (işletmeler), bağımsız
çalışanların kapsama alınmasında meslekî teşkilâtlar, aracı-düzenleyici rol oynar ve bir takım
mükellefiyetler altına girerler. Bu mükellefiyetlerin yerine getirilmesi, bu organizasyonların
muayyen seviyede bürokratik güce sahip olmalarıyla yakından ilgilidir. Bu da işletmelerin
organize olanlarının seçilmesine yol açar. Bahsettiğimiz kadro işte bu bürokratik kadrodur.
Az gelişmiş bir ülkede bu çeşit kadrolaşma devlet işletmelerinde ve kamu
hizmetlerinde vardır. Bu sebeple başlangıçta, kamu hizmetleri (memurlar) ve devlet
işletmelerinde (kamu sektöründe) çalışanlar sosyal sigorta kapsamı içine alınır. Bu, tarım
kesiminin tamamen kapsam dışı bırakılması demek olur. Diğer taraftan bağımsız çalışanlar da
çok küçük işletme birimlerinden ibaretse ve sayılan çok yaygın ise (ki az gelişmiş ülkelerde
böyledir) hem bu işletmelerin işverenlerini hem de ücretlilerini kapsama almanın maliyeti çok
artar ve esasen bunlar bu bürokratik hizmetleri yürütmekten de âciz kalırlar. Özel sektörün
kapsama alınmasında idarî meselelerden dolayı çok kere muayyen bir işletme cesameti
"taban" kabul edilir. Meselâ 20 ve daha fazla işçi çalıştıranlar, daha sonra 10 ve daha fazla
işçi çalıştıranlar gibi. Sosyal sigortalar ülke içinde benimsendikçe ve kadrolar yetişip malî
imkânlar da arttıkça daha küçük işletmelere doğru kapsam genişletilir. Buna rağmen
tarımdaki işletmelere doğru inmek muayyen bir iktisadî ve sosyal gelişme seviyesine
ulaşılıncaya kadar, güçlüğünü muhafaza eder. Çünkü tarımda işletmeler hem çok yaygın ve
hem de çoğunlukla aile işletmeleri durumundadır. Sosyal sigorta ile bunlar arasında
münasebet kurmak, ulaşım ve muhabere imkânlarıyla eğitim seviyesi dikkate alındığı zaman,
son derece güçlük arz eder. Gelir seviyesi de düşükse malî bakımdan da primlerin tahsilâtına
ayrılacak harcamalar primlerin yekûnu ile mukayese edilebilecek halde bulunur.
Sosyal güvenlik kapsamının bölge (veya il) itibariyle kapsamının tahdit edilmesi,
bölgelerin yukarıda bahsettiğimiz iktisadî yapısıyla ilgilidir. Dağınık, yaygın, çok sayıda ve
aile işletmeciliğinin hâkim olduğu bölgelerde (illerde) idarî güçlükler malî güçlüklerle beraber
ortaya çıkar.
Diğer taraftan, sosyal sigorta kapsamına alınmanın sosyal talep olarak ortaya çıkışı da
yukarıda söylediğimiz hususlarla çok ilgilidir. Meselâ aile işletmeciliğinin çok hâkim olduğu
bölgelerde bu talep henüz söz konusu değildir. Sanayie nazaran tarımda çok daha az söz
konusudur. Organize işletmelere nazaran organize olmayan küçük sanayide de çok daha az
söz konusudur. Devlete nazaran özel sektörde de sosyal talep daha zayıftır ve daha geç ortaya
çıkar. Sosyal sigortaların nüfus kapsamı bakımından genişlemesiyle, sosyal talebinin ortaya
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çıkışı arasında bir paralellik vardır. Bu paralellik, teknik bir müessese olan sosyal sigortalar
için idarî ve malî bakımdan mecburiyete dayanır. Sosyal talebin ortaya henüz çıkmadığı
bölgelerde, sektörlerde ve küçük işletmelerde, sosyal sigortayı tatbik etmek, idarî
imkânsızlıkların ve mali güçlüklerin birlikte getireceği problemlerle uğraşmak demektir.
Sosyal sigortanın bunları yenmek için harcayacağı malî güç ve işgücü, sosyal güvenlik
gayesinin bir tarafa bırakılmış olması gibi mana kazanabilir.
Sosyal talebin, sosyal sigorta gibi teknik bir müesseseyi işletmeye imkân vermeyeceği
yerlerde, insanların sosyal güvenlikten mahrum oldukları veya mahrum bırakılmaları
manasını çıkarmamak gerekir. Sosyal güvenliği sağlayan ve sağlayabilecek olan başka
müesseselerin var olduğunu hatırlamalıyız.

5.3. Sosyal Güvenlik Programları ve Kapsam
Sosyal güvenlik, hastalık, analık, iş kazaları, meslek hastalıkları, işsizlik gibi esas
itibariyle zararları (çalışma gücünde ve gelirde meydana gelen eksilmeler) kısa sürede ortadan
kalkan veya kaldırılabilen tehlikelerle; ihtiyarlık, malûliyet ve ölüm gibi zararları uzun süre
devam eden tehlikeleri kapsama alırlar. Ve bunlar için kurulmuş bulunan sigorta kollarından
veya programlarından oluşur. Bütün bu tehlikeler ya çalışma gücü ile birlikte kazancı da
ortadan kaldıran tehlikelerdir veya çalışma gücü mevcut kalsa bile kazancı ortadan kaldırırlar
(işsizlikte olduğu gibi). Kazancın mevcudiyetine rağmen, ailenin büyüklüğüne bağlı olarak,
yetersizliğini de, günümüzde bir tehlike sayabiliriz. İşte gelir yetersizliğini takviye etmek
üzere kurulmuş bulunan ve "aile ödemeleri, aile yardımları veya çocuk paraları" gibi isimler
altında işletilen programlar bu tehlikeyi esas almışlardır. Fakat bu programlar sosyal sigorta
vasfını taşımazlar ve başka esaslarla işlemektedirler.
Sosyal sigorta vasfı taşımayanı aile ödenekleri dâhil insanları tehlikelerin
zararlarından kurtarıcı sigorta kollarının kuruluş devrelerini gösteren tablo incelendiği zaman,
sigorta kollan üzerinde tarihi bir malûmat edinmek kabildir. Bu tablo, bundan evvel sosyal
sigortaların kuruluş kapsamım etkileyen mali ve idarî faktörlerin, ülkelerin iktisadî gelişme
seviyeleriyle ilgili olduğunu ve sosyal sigortaların özellikle kuruluşunu ihtiyaç faktörünün
dışında başka faktörlerin tayin ettiğini göstermektedir.
1883 yılında dünyada ilk hastalık sigortasını kuran Almanya'dan sonra, bu sigorta
kolunu 1925 yılma kadar gerçekleştirebilmiş ülkelerin sayısı ancak 27 civarındadır. 1939'a
kadar bunlara 8 ülke daha eklenmiş, diğer 10 yılda ise 16 ülke bu sigorta kolunu kurmayı
başarmıştır. 1959'a kadar ise az gelişmiş denilen ülkelerden birçoğu (30 kadar ülke) birer birer
bu sigorta kolunu harekete geçirmiştir. Genel bir ifade kullanmak gerekirse, sosyal sigorta
ikinci dünya harbini takip eden yıllarda süratle yaygınlaşmıştır.
Dünyada, yeni kurulmuş olsun olmasın, bütün ülkelerde, sosyal güvenlik bir hedef
olarak benimsenmiştir. Herhangi bir tehlikeye karşı, en azından bir program tesis etmemiş
ülke yok gibidir. Sosyal güvenlik programlarının çok büyük bir kısmı sosyal sigorta
şeklindedir. Aşağıdaki tabloda sosyal güvenlik tehlikelerine karşı herhangi bir program tesis
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etmiş ülkelerin çeşitli yıllardaki sayıları ile uzun vadeli ve kısa vadeli tehlikelere karşı
çoğunlukla sosyal sigorta kurmuş olan ülkelerin sayısı verilmektedir.
Sosyal Güvenlik Programları İtibariyle Ülkelerin Sayısı
YILLAR
Program veya Tehlike

1940 1949 1958 1969 1975 1977 1981

Herhangi bir program

57

58

80

120

128

129

139

Yaşlılık, Malullük, Ölüm

33

44

58

92

108

114

127

Hastalık-Analık

24

36

59

65

71

72

79

İş Kazaları

57

57

77

117

128

129

136

İşsizler

21

22

26

34

27

38

37

Aile Ödenekleri

7

27

38

62

66

65

67

1950-1970 arasında herhangi bir sosyal güvenlik programına sahip olan ülke sayısı iki
misline çıkmıştır. Bu dönemde, yeni kurulan ülkelerin çokluğunun yanında sosyal güvenliğin
bütün dünyada hızla yayıldığı da bir gerçektir.
Ülkeler, bilhassa iş kazaları ile ilgili sosyal sigorta veya değişik bir tazminat
programını öncelikle tesis etmektedirler. 1940 da iş kazaları ile ilgili herhangi bir sosyal
güvenlik programına sahip ülke sayısı 57 iken 1969 da bunların sayısı 117 ye 1981 de de 136
ya yükselmiştir. Şüphesiz bu programlar çok büyük çoğunluğu itibariyle sosyal sigorta
vasfındadır.
İş kazalarının yanında ülkeler uzun vadeli tehlikelere karşı olan programlara da ağırlık
vermektedirler. Uzun vadeli sigorta kollarının yer aldığı ülke sayısı 1981 de 127 ye ulaşmıştır.
1940 da sadece 33 ülkede kurulabilmiş olan bu sigorta kolları 1949 da 44, 1958 de 58, 1969
da 92, 1975 de de 108 ülkeye yayılmıştır. İş kazalarına karşı sigorta şeklinde veya diğer
herhangi bir program kuran ülke umumiyetle uzun vadeli sigorta kollarım da gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.
Kısa vadeli tehlikeler içinde hastalık ve analık kolları, uzun vadeli sigorta kollarını
gerçekleştirmiş ülkelerin pek çoğunda yer almamaktadır. Bunun sebeplerinden birisi hastalık
ve analık için ülkelerin belirli ölçüde sağlık hizmeti gerçekleştirmeğe çalışmaları ve bu
hizmeti mümkün olduğu ölçüde parasız veya düşük ücretle yapmalarıdır. Bu tehlikeler için en
önemli mesele fiziki yatırımlardan çok sağlık personelinin yeterli sayıya ve seviyeye
ulaştırılması ve bunların ülkelerin her bölgesine ihtiyaca göre dağıtılabilmesidir. İktisadi
gelişme seviyesi pek yükselmemiş ülkelerde bu meselenin çözülememiş olması hem sağlık
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hizmetinin ve hem de hastalık ve analık sigortalarının gelişememesinin en önemli engelini
teşkil etmektedir.
1981 yılında 67 ülkenin aile ödenekleri ile ilgili herhangi bir program işlettiği
görülmektedir. Pek çok ülkede aile ödenekleri yer almamıştır. Aile gelirinin yetersizliğinin ve
ailede çocuk ve yaşlıların devletçe gelir desteğine kavuşturulmamasının çok önemli bir
mesele sayılması gerekirse de diğer taraftan bir mesele nüfus artış hızı oluşmuş olan ülkelerde
bu programlar çok geniş bir şekilde yer alabilmektedir. Aslında, gelişmemiş ekonomilerde
çocukların beslenme ve eğitim ihtiyaçları bakımından desteklenmesi şüphesiz daha
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
İşsizlik tehlikesi ile ilgili programlar bakımından dünyanın birçok ülkesi henüz
herhangi bir adım atamamıştır. Dünyada işsizlik sigortası kurabilmiş ancak 37 ülke mevcuttur.
Bunların da tamamı batının gelişmiş ekonomileridir. 1958’den beri işsizlik sigortası kurabilen
ülke sayısı 10'u geçmemiştir. Diğer taraftan kurulmuş bulunan işsizlik sigortalarını veya başka
çeşit işsizlik programlarını yürürlükten kaldıran ülkeler de göze çarpmaktadır. 1969-1975
arasında 7 ülke 1977-1981 arasında da 1 ülke bu durumdadır.
Türkiye'nin milletlerarası mukayeselere dahil edilmesi gereken sosyal güvenlik
programı S.S.K. tarafından yürütülen programlardır. Bizde olduğu gibi başka ülkelerde de
şüphesiz böyle bir temel programın dışında çeşitli gruplar için özel bazı programlar
bulunmaktadır. Bunlar bilhassa memurlar veya bağımsız, kendi nam ve hesabına çalışan
gruplar gibi geniş ve statü itibariyle özelliği olan gruplar veya tarım sektöründe çalışanlar gibi
sektör özelliği olan gruplar veya çok bariz çalışma şartları farklı küçük gruplar (demiryolu
işçileri, malûl gaziler... gibi). Türkiye'de imparatorluktan müdevver asker ve sivillerin
emekliliği sağlanmakta iken 1921’den itibaren küçük küçük birçok gruplar da çeşitli sosyal
güvenlik programlarına bağlanmış ve bunlar sadece uzun vadeli tehlikeleri dikkate almıştır.
Belediyeler, Devlet demiryolları memur ve müstahdemleri, askeri fabrikalar... da çalışanların
yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları bunlara misal teşkil eder.
1940’da dünyada herhangi bir sosyal güvenlik programına sahip 57 ülke içine
yukarıda işaret ettiğimiz programlara rağmen dâhil olmadığımız halde 1949'da 58 ülkeden biri
de biz olduk.
1981'e geldiğimiz zaman aile ödenekleri ve işsizlik programları hariç bütün sosyal
güvenlik tehlikelerine karşı sosyal sigortalarımız bulunmaktadır. Gerek S.S.K., gerek BağKur ve gerekse Emekli Sandığı bünyesinde yaşlılık, malullük ve ölüm tehlikelerine karşı
sigorta vasfında programlar faaliyet göstermekte, S.S.K. bünyesinde ayrıca hastalık, analık ve
iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sosyal sigortalar bulunmaktadır.
İşsizlik tehlikesi bakımından herhangi bir program yok gibi görünmekte ise de,
devletin 1980'lere kadar tatbik ettiği kamu istihdam politikası, kamu kesimi içinde (gerek
statü itibariyle memurlar, gerekse kamu iktisadi teşekkülleri içinde çalışan işçiler) gizli
işsizlik şeklinde bir çeşit işsizlik sigortası oluşmasına yol açmıştır. Diğer taraftan zamanla çok
yaygınlaşıp işletmeler açısından ağır bir yük haline geldiği iddia edilmiş olan kıdem tazminatı
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müessesesi de işsizliğe karşı özel bir program olarak değerlendirilmiştir. Gerçekten bu
tazminat hem işçi çıkarmağı güçleştirmek suretiyle ve hem de çıkarılan işçiye uzun süre iş
arama imkânı verecek bir garantiye kavuşturmak suretiyle, bu babda önemli bir rol
oynamıştır. İleride bu programın fon teşkili yoluyla yeni bir mahiyet kazanacağı muhakkaktır.
Aynı durumdaki veya daha kötü durumdaki pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de
işsizlik programlarının yer alamayışı, işsizlik tehlikesinin önemli bir hacim teşkil etmesine ve
geniş bir programın ekonomiye oldukça ağır bir yük getireceği gerçeğine dayanmaktadır.
Kıdem tazminatının primli bir sistemle finanse edilmeye başlanmasıyla daha da artacak olan
pirim nispetlerinin işsizlik sigortasının kurulmasından sonra ulaşacağı seviye de bu engeller
arasında sayılabilir.
Türkiye için açıkça söylenebilecek bir diğer husus da, diğer tehlikelere karşı tatbik
edilen programların millî çapta bir kapsama ulaştırılmadan, sadece Sosyal Sigortalar Kurumu
bünyesi içinde kurulacak mahdut bir işsizlik sigortasının bir imtiyazlı grubun, daha da
imtiyazlı hale gelmesine yol açması endişesidir. Bilindiği gibi pek çok ülkede ve bizde sosyal
sigortaların kapsamı pek geniş değildir. Her nasılsa sigortalı iş bulabilmiş olanlar, gittikçe
artan işsizlik baskısı karşısında gerçekten imtiyazlı durumdadırlar. İşsizlik sigortası önce
sigortalı işsize iş bulmak mecburiyetinde olduğundan bu grup daha kapalı ve daha imtiyazlı
bir grup haline gelmiş olur. Bu sebeple işsizlik sigortaları sosyal sigortaların yeni kurulduğu
ve kapsamın dar olduğu ülkelerde en son düşünülen sigorta kolu olmaktadır.
Aile ödenekleri açısından da Türkiye'nin durumunu ele almak gerekir. Türkiye'de kök
ücretlere bağlı işçi gelirleri, toplam işçi gelirleri içinde, pek büyük bir yer işgal etmemektedir.
Başka bir ifade ile sosyal yardımlar başlığı altında toplanabilen yakacak, yiyecek, çocuk,
tahsil ödemeleri gibi aileyi destekleyen ödemeler çok büyük yer tutmaktadır. Buna karşılık bu
ödemeler, toplu sözleşmelerden yararlanabilen ücretliler için söz konusu olmaktadır. Bunların
arasında da bu tür aileyi desteklemeye yönelen aynî ve nakdî ödemeler son derece gayri âdil
bir dağılım göstermektedir. Toplu sözleşme kapsamı dışında kalan işletmelerin pek çoğunda
ise bu tür ödemeler hiç yer almamaktadır. Bu bakımdan işletmeler arasında gayri âdil bir yük
dağılımı bulunduğu gibi ücretliler arasında da bu ödemelerden yararlanma son derece gayri
adildir. Ayrıca işletmelerin üstünde birikmiş olan bu yük, iş değerlemeleri ile teşkil edilen ve
"eşit işe eşit ücret" prensibini gerçekleştiren normal ücretin de fonksiyonunu azaltmaktadır.
Meselâ aynı kök ücret üzerinden aynı işi yapan ve aynı işte çalışan iki işçiden bekâra ödenen
nihai ücretle 5 çocukluya ödenen nihai ücret arasında büyük fark teşekkül etmektedir. İşsizlik
sigortasının aksine bu gerçeklerden dolayı aile ödenekleri müessesi öncelikle kurulması
gereken bir müessese mahiyeti kazanmıştır. Bu takdirde bu ödemeler sosyal sigortalar
bünyesinde yapılacak ve işletme yönetimleri eşit işe eşit ücret ödemek suretiyle nispi ücret
adaletini sağlayabilecekler, yönetim kolaylaşacak ve iş değerlemesi veya benzeri teknikler
yaygınlık kazanacaktır. Ancak işverenlerin üzerinde mevcut bu yükü pirime çevirerek sosyal
sigortaya ödemek mevcut toplu sözleşmeye dâhil işverenlere yeni bir yük teşkil etmeyecekse
de diğer işverenlerin böyle bir yük altına girmesini sağlayarak müesseseyi millî çapta kurmak
uygun olacaktır.
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Aile ödeneklerinin (çocuk paraları dâhil) nüfus artış hızını artırdığı iddiası ise, en
geniş şekilde tatbik edildiği ülkelere bakarak pek doğru gözükmemektedir. Bununla beraber
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde böyle bir tesir söz konusu olabilirse de, aslında bu
ülkelerde zaten nüfus artış hızı yüksektir ve bizde olduğu gibi belli bir kesimde geliştirilmiş
aileye destek sağlayan aynî ve nakdî ödemeler de zaten vardır.

5.3.1. Hastalık ve Analık Sigortaları
Hastalık ve analık sigortalarının nüfus bakımından kapsamı, ülkeden ülkeye çok geniş
farklılıklar gösterir. Bu farklılıkların sebeplerinin başında hiç şüphesiz iktisadî gelişme
seviyesi itibariyle mevcut farklar gelmektedir.
Hastalık ve analık halinde çalışma gücünün ortadan kalkmasının yanında kazancın da
kaybolması söz konusudur. Çalışma gücünün kaybı tıbbî bakımı ve tedaviyi gerektirir.
Kazancın kaybı da bunu telâfi edecek bir ödeneğin aile durumunu da dikkate alarak,
verilmesini gerektirir. Hemen bu sigorta kollarının mevcut olduğu bütün ülkelerde ücretliler
için ikisi beraber sağlanırken, kendi nam ve hesabına çalışanlara sadece tıbbî bakım ve tedavi
yapılır. Kendi nam ve hesabına çalışanların hastalık halinde gerçekten kazançlarında bir kayıp
olmadığı veya mevcutsa bile bunun ne kadar olduğunun hesabının güç olup olmayacağı daima
münakaşa konusudur. Bu sebeple sadece birkaç ülkede kendi nam ve hesabına çalışanlara
tıbbî bakımın yananda geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
Hastalık ve analık sigortaları, yeni kurulmuş bulundukları bazı ülkelerde dahi yalnız
sanayi ve ticaret sahasındaki büyük firmalarda ücretli çalışanları kapsamına alır. Hatta bu
kapsam Hindistan'da olduğu gibi yalnız büyük fabrikalarla da tahdit edilmiş olabilir. Az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde ise hangi statüde olursa olsun tarım
kesiminde çalışanlar tamamen kapsam dışında tutulurlar. Kapsamın ağır ağır genişletilmesi
söz konusu olduğu zaman, bilhassa tıbbı bakım imkânlarının geliştirilmesine, yataklı ve
yataksız kurumların tesisine ve personel ihtiyacının karşılanmasına paralel olarak, tarım hariç
olmak üzere, bölge bölge veya il il ücretliler kapsama alınır. Bazen belediye hudutlarının
dışında, ücretlileri (tarım dışı) kapsama almak için, işletmelerin belediye hudutları içinde
kapsama alınanlara nazaran daha büyük cesamette olmaları şartı aranır.
Hastalık ve analık sigortasının kapsamının, ücretlilerin gelir seviyesi ile de tahdit
edilmiş olduğu ülkeler vardır. Bu ülkeler Avrupa'da Federal Almanya ve Hollanda'dır. Bu
çeşit tahdidin yer aldığı ülkelerde, üst gelir gurubuna dâhil ücretlilerin, kısa vadeli tehlikelerin
zararlarından kendi imkânlarıyla kendilerini kurtarabilecekleri gerekçesi ağır basmıştır. Sağlık
hizmetinin, (tıbbî bakım ve tedavinin) serbest piyasasının bulunması halinde, devletin veya
sosyal sigortaların imkânlarım bunlara arz etmenin, diğer gelir guruplarına arz edilen hizmetin
kalitesini düşüreceği gerekçesi de ileri sürülür.
Sosyal sigortaların tıbbî bakım ve tedavi garantisini bütün nüfusuna yaygınlaştırdığı
ülkeler de vardır. Japonya, İsveç, Norveç ve İzlanda'da bütün ikamet eden nüfus kanunî
mecburiyet olarak, istisnasız, hastalık sigortası kapsamına dâhildir. Avusturalya, İsviçre ve
Danimarka'da kapsama alınmış nüfus, nüfusun tamamına yakın bir kısmım teşkil eder. Bu üç
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ülkede "Sağlık Sigortası’na devlet büyük çapta iştirakte bulunur. Bütün nüfusa açık olan bu
sigorta kolu esas itibariyle ihtiyaridir. Buna rağmen devlet desteğinin yüksek olması sebebiyle
nüfusun çok büyük bir kısmı kapsama dâhil olmuştur.
Bu şekilde çok geniş kapsamlı sağlık veya hastalık sigortalarının tatbik edildiği
ülkelerin dışında birçok ülkede; emekli, dul, malullük ve yetim aylığı gibi sosyal sigorta
ivazları almakta olanlar da hastalık sigortasının kapsamı içinde tutulurlar. Sosyal sigorta
ivazları almakta olanların, hastalık sigortası kapsamı içine alınmaları iki türlü olmaktadır.
Birinci şekilde, aldıkları ivazdan bir iştirakte bulunmak suretiyle sağlık garantisine
kavuşturulurlar, diğer şekilde ise hiç bir iştirakte bulunmadan bu hakka sahip olurlar. Uzun
vadeli sigorta kollarından ivaz almakta olanların, hiçbir iştirakte bulunmadan sağlık sigortası
veya hastalık sigortasından yararlanmalarının mümkün olduğu ülkeler gittikçe artmaktadır.
Belçika, İtalya, Fransa ve son zamanlarda bunlara eklenen birçok ülke ile birlikte Türkiye'de
de durum böyledir. Buna karşılık Şili, Federal Almanya, Hollanda, Panama, Lüksemburg,
Paraguay, Meksika ve Peru'da muayyen bir miktar veya oranda pirim ödemek suretiyle,
sürekli ivaz alanlar, hastalık sigortasından yararlanır.
Hastalık sigortasının bazı gruplara ayrı olarak tatbik edildiği ülkeler de vardır.
Denizciler, Demiryolcular ve kamu personeli gibi gruplar, umumiyetle hastalık tehlikesine
karşı en erken sigortalanmış gruplardır. Sadece bu gibi gruplar için yürürlüğe konulan bir
hastalık sigortası, sonradan millî kapsamlı sigortalar kurulsa dahi hayatiyetlerini devam
ettirebilmektedir ve millî kapsamın dışında kalma imkânını bulabilmektedir. Bunun tipik
misallerinden birisi yakın zamana kadar hayatiyetini sürdüren Türkiye'deki "Amele
Birliği’dir. Bu birliğe dahil olanlar, 506 sayılı sosyal sigortalar kurulduktan sonra dahi tıbbî
bakım ve tedavi bakımından bunun kapsamı dışında kalabilmişlerdir!.
Hastalık ve analık sigortalarının çok mahdut bir bölge, sektör, şehir veya işletmelerde
tatbik edildiği ülkeler bu kapsamı yıldan yıla genişletmektedirler. Özel veya devlet sektörünce
yürütülen tıbbî yataklı ve yataksız bakım imkânlarının yetersiz olduğu ülkelerde, hastalık
sigortaları, kendi fonlarıyla bu hizmetle ilgili bütün yatırımları da kendileri yapma yolunu
seçebilmektedirler. Böylece merkezi bir sağlık politikasına sahip olmamanın doğuracağı
birçok mahzur ortaya çıkmakla birlikte, ülkenin sağlık yatırımlarının daha hızlı artması da
mümkün olmaktadır. Buna en tipik bir misal Türkiye'deki durumdur. Kendi tedavi edici sağlık
hizmetini kendisi kurmuş olan bir hastalık ve analık sigortası, çalışma gücü ortadan kalkan
kimselere hizmet şeklinde aynî bir sağlık ivazı vermektedir. (Yataklı tedavi, muayene, tahlil,
röntgen, ilâç, protez, ameliyat.) Diğer ülkelerde ise bu hizmet ve mallar dışarıdan satın
alınmakta ve bedeli hastalık sigortaları tarafından ödenmektedir. Millî sağlık hizmetinin tatbik
edildiği ülkelerde ise sadece kaybolan kazancın telâfisi bakımından hastalık ve analık
sigortaları faaliyet göstermektedir.
Analık sigortasının, hastalık sigortasına nazaran, kapsam açısından bazı özellikleri
vardır. Hastalık sigortaları öncelikle yalnız sigortalıları sağlık garantisine kavuşturur. Aile
fertlerinin hastalıkları halinde tıbbî bakım ve tedavi görmeleri, diğer vatandaşların tabi olduğu
statüye bağlıdır. Ancak hastalık sigortalarının nüfus kapsamının genişlemesi, yalnız bölge, il,
işkolu ve işletmeler itibariyle olmamakta, aile fertlerine doğru da olabilmektedir. Sigortalının
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eş ve çocuklarının veya daha geniş bir ifade ile geçindirmekle mükellef olduğu kimselerin de
kapsama alınması sağlanmaktadır. Eğer sigortalının eş ve çocukları da kapsama alınmışsa,
sağlık garantisi bakımından analık sigortalarının fonksiyonu azalır. Ancak analık sigortası
erkeğin sigortasız eşine sağlık garantisi ile doğum hizmetlerini sağlarken, kadının da sigortalı
olması halinde, gebelik ve doğum sebebiyle çalışılamayan günler için kaybolan kazancın da
telâfisi söz konusu olur.
Bir ülkede her çeşit tehlikeyi içine alan bir sosyal güvenlik sisteminin kurulabilmiş
olması, bunun bütün nüfusu veya bütün düşük gelir gruplarım kapsadığı anlamına gelmez.
Sisteme dâhil risklerin çeşidi ne kadar önemli ise, her riskin kapsamının dar veya geniş oluşu
da o derece önemlidir. İktisadî gelişme seviyesine bağlı olarak kapsamın da genişlediği, düşük
gelir gruplarının öncelikle kapsama dâhil edilmiş olduğu kolaylıkla tahmin edilebilir.
Hastalık halinde sağlık ve gelir garantisi, bilindiği gibi, muhtelif yollarla sağlanabilir.
Bunlardan en yaygın olanı sosyal sigortalardır. Fert başına G.S.M.H'nın 1000 dolardan aşağı
olduğu ülkelerin bir çoğunda sağlık ve gelir garantisi işverenlerce sağlanmaktadır. Gelişmiş
ülkelerden bazıları ile sosyalist ülkelerde kamu sağlık hizmeti yoluyla bütün vatandaşlara
sağlık garantisi tanınmıştır. Bu ülkelerden birçoğu gelir garantisini sosyal sigortalar yoluyla
temin etmektedir.
Her metodun gelirin yeniden dağılımında farklı etkileri olduğu şüphesizdir. Ancak
gelir dağılımım asıl etkileyen husus hangi gruplara sağlık ve gelir garantisi sağlandığıdır.
Az gelişmiş ülkelerin pek çoğu henüz hastalık sigortasını veya sağlık hizmetini
kuramamışlardır. Muayyen hastalık ivazlarının sağlanması işverenlere bırakılmıştır. Böyle
olunca bu ülkelerde ancak sanayi işçileri, bunlardan da çoğunlukla muayyen bölgelerdeki iş
kollarındaki veya muayyen sayıdan fazla işçi çalıştıran işletmelerdeki işçiler sağlık
garantisine sahip olmaktadırlar. İşverenlerin bunları istihsal ettikleri mal ve hizmetlerin
fiyatına aksettirmeleri mümkündür. Zira bu tip ülkelerde mal arzı az, rekabet hemen hemen
yoktur. Neticede müstehliklerden (bunlara daha çok düşük gelir gruplarına dâhil çiftçiler, iş
kanunlarının kapsamı dışında kalan işçiler dâhildir) mevzubahis az sayıdaki işçilere doğru bir
gelir transferi meydana gelir.
Gelişmekte olan ülkelerde, daha çok mahdut kapsamlı sosyal sigortalar yaygındır.
Bunlardan millî sağlık hizmeti kurabilmiş olan ve oldukça yüksek gelir seviyesine ulaşmış
Şili hariç diğerlerinde, tarımda kendi hesabına çalışanlar ya tamamen tıbbı bakım
garantisinden yoksundurlar veya Kolombiya, Nikaragua'da olduğu gibi ihtiyarî bir sosyal
sigorta yoluyla veya Dominik’te olduğu gibi ihtiyarî olmamakla beraber kapsamı çok mahdut
bir sosyal sigorta yoluyla kısmen bu garantiye sahiptirler. Bunun anlamı, bu tip ülkelerde
fakirliğin en fazla yaygın olduğu ziraî alanın henüz sağlık garantisine kavuşturulamadığıdır.
Bu gruba giren ülkelerde tarım-dışı kesimde dahi ücretliler de dâhil bütün gruplar sosyal
güvenlik kapsamına -tıbbî bakım açısından- alınamamıştır. Sağlık garantisi birçok ülkede hem
ücretliler ve hem de kendi hesabına çalışanlar için mahdut kapsamlıdır.

102

Bu neticelere bakarak bu ülkelerde hastalık sigortalarının orta gelir gruplarına doğru
bir gelir akımı sağladığını söyleyebiliriz. Bu akım, yükün müstehlike yüklenebilmesi oranında
düşük gelir gruplarından ve hem müstehlik olarak ve hem de yükü yansıtamadığı oranda
yüksek gelir gruplarından korunan gruplara doğrudur. Korunan gruplar genellikle büyük
işletmelerin işçileri, memurlar, bir bölge veya işkolunun işçileridir. Bunları, gelişmekte olan
ülkelerde orta gelir dışında çok mahdut kapsamlı sağlık garantisinin de yüksek ve orta gelir
gruplarındaki bağımsız çalışanlara tanınmış olması normaldir. Çünkü bu kesimlerde düşük
gelir gruplarım kapsama almak gerçekten teknik, idarî ve malî pek çok güçlük yaratır.
Gelişmiş ülkelerin hiç birisinde tarım dışındaki kesimlerde ücretlilere sağlık garantisi
sağlayan sosyal sigortalar mahdut kapsamlı değildir. Tarımda ise ücretlileri ancak mahdut
ölçüde koruyabilen ülkeler azdır. Kendi hesabına çalışanlar ise her iki kesimde de bir kaç ülke
hariç tam olarak kapsama dâhil edilmiştir. Bu sonuçlar yeniden gelir dağılımı açısından,
fakirden zengine doğru bir transferin güç olduğunu ifade eder. Ancak finansman metodu
azalan oranı olursa veya yüksek gelir grupları sosyal güvenlik yükünü düşük gelir gruplarına
yansıtabilirse mümkün olabilir. Hâlbuki gelişmiş ülkelerin iktisadî problemleri mal ve hizmet
arzının bolluğundan çıkar. Ayrıca sosyal güvenliğin finansmanında devlet katkısı önemli yer
tutar ve devlet gelirleri çoğunlukla müterakki vergilerle elde edilir.
Sosyalist ülkeler bütün vatandaşlarına sağlık garantisini, Millî Sağlık Hizmetiyle,
temin etmişlerdir. M.S.H.'nin primli bir sistem olmadığı, genel devlet gelirleri ile finanse
edildiği düşünülürse, bu yoldan sağlanan güvenliğin; hastalık sebebiyle geliri kesilen herkesi,
çalışma gücünü yeniden kazanmanın giderlerinden kurtarmak suretiyle, gelir akımı sağladığı
ve fakirliğin sebebini ortadan kaldırdığı -kesilen gelirin de kısmen de olsa ikamesi şartıylasöylenebilir. Bu gelir akımının devlet gelirlerinin müterakkiliği ölçüsünde yüksek gelir
gruplarından düşük gelir gruplarına doğru olduğu açıktır. Tehlikeye uğranılandan uğrayana
doğru olduğu açıktır. Tehlikeye uğramı yandan uğrayana doğru olan gelir akımı, bilindiği gibi
bu incelememizin sınırlan dışında tutulmaktadır.
M.S.H.'nin İngiltere (Birleşik Krallık) ve Yeni Zelanda'da uygulanmakta olduğunu
görüyoruz. Bütün nüfusu kapsayan bu hizmetin bu ülkelerde de devlet gelirlerinin
müterakkiliği ölçüsünde dikey bir transfere sebep olacağı açıktır. Sosyal sigortalar yoluyla
bütün nüfusuna sağlık garantisi sağlamış ülkeler de bulunmaktadır. Bu ülkeler Finlandiya,
Norveç ve İsveç'tir. Aynı yoldan nüfusunun çok büyük bir kısmına sağlık garantisi vermiş
ülkeler olarak Belçika, Danimarka, Fransa, Federal Almanya, İzlanda, İtalya, Japonya,
Lüksemburg'u saymak mümkündür. Fert başına millî gelirin yüksek olduğu ve tarımsal aktif
nüfus oranının düşük olduğu bu ülkelerde kapsam dışı kalan küçük orandaki nüfus daha
ziyade tarım alanındaki uygulamanın mahdutluğuna bağlı kalmaktadır. Tarım alanında da
bağımsız çalışanlar kısmen kapsam dışıdır. Bazılarında tarım dışı sektörlerde de kendi
hesabına çalışanlardan bazı gruplar kapsama dahil edilmemiştir. Bunların hem nispi
önemlerinin çok az oluşu hem de dâhil edilebilecekleri gelir grubunun en alt grup olmama
ihtimalinin büyüklüğü, gelirin tersine yeniden dağıtılmasının güç olduğunun delillerini teşkil
eder.
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Gelişmekte olan ülkelerde faal nüfusun çok azının korunabilmesi ve korunanların
çoğunluğunu ve hatta tamamım ücretlilerin teşkil etmesi, daha önce söylediklerimizi teyit
edebilir. Bu ülkeler de ücretliler ortalama gelir gruplarım teşkil ederler. Daha doğrusu
korunan ücretliler herhalde en düşük gelir grubuna dâhil değildirler. Diğer gruplar
korunmadığına veya çok azı korunduğuna göre sosyal güvenlik, geliri daha çok orta gelir
grubuna doğru akıtmaktadır. Bu gelir büyük çapta müstehlikten elde ediliyorsa en azından
düşük ve yüksek gelir gruplarından orta gelir grubuna doğru bir akımdan bahsedebiliriz.

5.3.2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
Bütün dünyada en yaygın şekilde sosyal sigorta kapsamı içine alınabilmiş tehlike ve
nüfus kapsamı bakımından da en fazla genişlemiş sigorta kolu budur. Bugün bu veya şu
şekilde bu tehlikeye karşı koruyucu bir program tatbik etmeyen ülke hemen hemen yok
gibidir.
Başlangıçta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 'Tazminat" ödenmesini işverene
mecburiyet olarak yükleyen programlar, sonradan sigorta mahiyeti kazanmıştır. Uzun bir
dönemde meydana gelen bu bünye değişikliği, özel sigorta ile de ifadesi kabil olmayan ve
ülkelerin beşte üçünden fazlasında merkezi bir "kamu fonu" vasıtasıyla işletilen ve sosyal
sigorta vasfı ağır basan programlara müncer olmuştur. Fon, genel sosyal sigortalar içinde bir
tek fonun ayrılmaz parçası olarak yer alabileceği gibi aynı bir parça olarak da
işletilebilmektedir.
Bu sigorta kolu için ülkelerin hemen hemen yarısından fazlasında sadece işverenler
prim ödemektedir. Prim nispetleri de, daha önce gördüğümüz gibi çeşitli esaslara göre tespit
edilirler. İşkollarının tehlike derecelerine göre işkolundan işkoluna, geçmiş tecrübelere göre
işverenden işverene değişen oranlarda, "müterakki" veya. "azalıp artabilen" primler
finansman kaynağım teşkil etmektedir.
Kanunî bir mecburiyet altında işverenlerin işçilerini iş kazaları ve meslek
hastalıklarına karşı, özel sigortalara sigorta ettirmeleri de mümkündür. Bu yolu seçen 7-8 ülke
bulunmaktadır. Bazı ülkelerde de, işverenler işçilerini özel sigortalara veya "kamu fonu "na
sigorta, ettirmekte serbest bırakılmışlardır. Bu ülkelerin sayısı da 7-8'i geçmemektedir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları, işyerlerinde iş emniyeti tedbirlerine ve işyerlerinin
sağlık şartlarına uygunluğuna riayet edilip edilmemesi ile çok yakından ilgilidir. Bu sebeple
tıpkı trafik kazaları gibi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yetersiz olduğu ülkelerde iş
kazaları ve meslek hastalıkları oranı da çok yüksektir.
İş kolları itibariyle ise kaza oranlan çok farklıdır. Günümüzde bir taraftan emniyet
tedbirlerini geliştirme, diğer taraftan eğitim yoluyla iş kazalarına ve meslek hastalıklarına
karşı şiddetli bir savaş yürütülmektedir. Şu veya bu şekilde, çalıştırtılan kimseleri bu tehlikeye
karşı sigortalamış olan işverenlerin görevleri ve mükellefiyetleri bitmiş sayılmaz.
İhtiyaç faktörünün en fazla dikkate alındığı sigorta kolunun, iş kazaları ve meslek
hastalıkları sigortası olduğunu iddia etmek mümkündür. Buna rağmen, bu sigorta kolunun da
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ihtiyaç faktörünü bir tarafa iterek idarî ve malî güçlükler yüzünden henüz kapsamına
alamadığı birçok iş kolları vardır. Bütün az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
"Ormancılık" bu çeşit kapsam dışı, tehlike derecesi yüksek faaliyetlerin başında gelir.
Bununla birlikte tarım kesimi içinde de bu sigorta kolunu tatbik eden az gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkelere rastlamak mümkündür. Meselâ Kosta Riko'da, makina gücü kullanan
tarım işçileri bu sigortadan yararlanmaktadırlar. Çekoslovakya gibi bazı sosyalist ülkelerde
de, tarımda çalışanlar için (kooperatif üyeleri, çiftçi ve kendi nam ve hesabına çalışanlar) özel
sistemler kurulmuştur. Bütün ücretlilerin kapsama alındığı Danimarka'da ise balıkçılar ve
kayıkçılar da bu sigorta kolunun kapsamı içinde yer alırlar. Demiryolu, denizyolu ve devlette
istihdam edilenler için ise özel sistemler tatbik edilmektedir.

5.3.3. İşsizlik Sigortası
İşsizlik sigortası bütün dünyada, diğer sigorta kollarının kurulması ve gelişmesine
nazaran daha geç ve daha güç kurulup gelişen bir sigorta koludur. Buna karşılık işsizlik
tehlikesinin doğurduğu zararlar cemiyette bir takım ihtilâflara sebep olmakta, sosyal
ekonomik bir takım zararları daha derin ve geniş olmaktadır.
İşsizlik:
 Memleketin prodüktif insan gücü kaynaklarının israfı neticesini doğurur.
 İşsizlerin satın alma gücünde meydana gelen azalma ülke istihsaline olan talebi
düşürür.
 Aynı azalma istihsal ve istihdamı tekrar alçalmaya zorlar.
 Cemiyette moral sağlık, hayat standardı ve aile saadetinde çözülmelere yol açar.
Bugünkü işsizlik sigortalarının temelini sendikaların, bilhassa Avrupa'da işsiz
üyelerine ödedikleri ödenekler teşkil eder. İşletme içi istikrar, işçinin sadakatinin arttırılması,
devrinin azaltılması, işçilerin vasıflarını kaybetmelerini önleme gibi sebeplerle, işverenlerin
de işsizliğe karşı programlar tatbik ettikleri bilinmektedir. 1890’lardan sonra işsizliğin
"mahallî bir dert" olarak da kabul edilmeye başlandığını ve 1893 de Bern'de amme
otoritelerince ilk işsizlik programının yürürlüğe girdiğini görmekteyiz. Belediye ve
sendikaların da daha sonra işbirliği yaptıkları ve sendikaların işsizlikle ilgili harcamalarına
belediyelerin de katıldığını görüyoruz.
Bugün 25'i aşan ülkede, çok geniş kapsamlı mecburî işsizlik sigortası mevcuttur. Bazı
ülkelerde de ihtiyarîlik esasına dayalı işsizlik sigortaları faaliyetlerini sürdürmektedir.
Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te sendikalar tarafından işletilmekte olan "fon birikimine"
dayalı bu ihtiyarî işsizlik sigortalarını geniş çapta devlet desteklemektedir. Avusturalya,
Macaristan, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve Yugoslavya'da ise işsizlik tehlikesine karşı
"işsizlik ödemeleri" şeklinde yürütülen ve sigorta vasfı taşımayan programlar vardır.
Diğerlerinde ise sadece "toplam ödeme" yapmak suretiyle işsizliğe karşı koruma yolu
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seçilmiştir. Bu toplam ödemeler işten çıkarma halinde işverenin ödemeğe mecbur olduğu
asgarî miktarı kanunla tayin edilmiş çeşitli isimler altındaki tazminatlardır.
İşsizlik sigortalarının en geniş kapsama ulaştığı ülkelerde, kapsam bölge, işkolu gibi
herhangi bir tahdide tâbi olmaksızın bütün ücretlilerden ibarettir. Daha dar kapsamlı işsizlik
sigortaları ise tarım kesimi hariç, sanayi ve hizmet sektörlerinin ücretlilerine tatbik edilir.
Kapsam tahditlerinin, bazı ülkelerde maaşı muayyen seviyeyi aşan maaşlılarla, mevsimlik
işçiler ve geçici arızî işlerde çalışanları da içine aldığı görülmektedir.
İşsizlik sigortası, teknik olarak, çok önemli problemleri çözmeyi gerektiren bir sigorta
koludur. İşsizin tayin ve tespiti, çalışma gücü ile ilgili işsizlik meselelerinin çözümü, iktisadî
dalgalanmalara karşı sağlam kalabilecek asgarî prim oranlarının hesaplanması, dar kapsamlı
olması halinde istihdam edilenlerin kapalı ve imtiyazlı bir grup haline gelmelerinin
önlenmesi, gibi birçok meseleyi çözmekte güçlük çekeceklerini bilen gelişmekteki ülkeler, bu
sigortanın kuruluşunu geciktirme mecburiyeti ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İşsizliğin
büyük hacimlere ulaşmış olması bu gecikmeyi daha da artırmaktadır.
Bütün ülkeler için kapsam bakımından mesele olmaya devam eden konu ise kendi nam
ve hesabına çalışanların durumudur. Bunların işsiz kalması çeşitli piyasa şartları altında vuku
bulabildiği gibi, sağlık sebebiyle ve ferdî basiretsizlikten de doğabilmektedir. Yangın, zelzele,
sel, dolu gibi tabiî afetlerin de kendi nam ve hesabına çalışanları işsiz bırakması veya gelirden
mahrum etmesi mümkündür. Bütün bu durumlarda ücretlilere nazaran muayyen farklardan
bahsedilebilir. Daha çok mal varlığına gelen zararlar sebebiyle bir işsizlik söz konusudur.
Hiçbir işsizlik sigortasının ise, sosyal sigorta olarak, kaybolan mal varlığını telâfi etmesi
mümkün değildir. Böyle bir sigorta "sosyal" değil "özel" sigorta olabilir. Buna rağmen
bilhassa tarımda "mahsul" sigortalarının devlet eliyle kurulup işletildiği ve bunların sosyal
sigorta mahiyeti taşıdığı görülmektedir. Burada, mahsulün tabiî afetlerle kaybı aslında "yıllık
gelirin kaybı" mamasına gelmektedir. Bütün alt gruplarıyla bağımsız çalışanlar için "afetler
fonu" gibi fonlar kurarak kredi mekanizması yoluyla destek sağlayan ülkeler çoğunlukta
bulunmaktadır. Diğer taraftan bu kesim için asıl sigorta sahası özel sigortalardır.

5.3.4. İhtiyarlık, Malûliyet ve Ölüm Sigortaları
Dünyada devlet eliyle insanların gelir garantisine kavuşturulmak istendikleri en
önemli tehlike ihtiyarlık ve malûliyet tehlikeleridir. Ekmeği kazananın ölümünden sonra
geride kalan dul ve yetimler de daima mesele teşkil etmiştir. Bugünkü manada sosyal
sigortalar kurulmadan önce de devlet bu tehlikelerle meşgul olmuş, çeşitli yollardan bilhassa
kendi asker ve sivil memurlarım, çeşitli gerekçelerle "emeklilik" gelirine kavuşturmuştur.
Türkiye'de devlet memurunun bu manada korunmasının çok uzun bir geçmişi vardır
Avrupa ülkeleri de devlet memurunu korumuştur. 1790 da Fransa’da, 1814 de
Hollanda'da, 1817 de İngiltere'de, 1833 de Belçika'da, 1866 da Türkiye'de memurlar için
sandıklar kurulmuştur. 1880 de Türkiye'de sivil memurlar için sandık kurulmuştur. Oturak ve
arpalık tahsisi gibi metotlardan sonra Tanzimat’ta Avrupa örnek alınarak sandık sistemiyle
koruma başlamıştır.
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Bugün dünyadaki ülkelerin pek çoğunda ihtiyarlık, malûliyet ve ölüm tehlikelerine
karşı, dar veya geniş kapsamlı bir sosyal sigorta, kurulmuş bulunmaktadır. Bunların en eski
olanları Avrupa ülkelerindedir. Diğerlerinde 1930’1ar ve 1940’Iarda kurulmuştur.
1960’lardan sonra da yeni kurulmuş fakir devletler bu sigorta kolunu faaliyete geçirmeye
çalışmışlardır. Nijer ve Uganda'da 1967 de, Malagazi Cumhuriyeti ve Togo’da 1968 de;
Guatemala, Guyana ve El Salvador'da 1969 da kurulmuş.
Bilhassa yaşlılık tehlikesine karşı sosyal sigortalar her ülkede değişik ivaz sistemleri
tatbik etmektedir. "Üniversal yaşlılık aylığı" ödeyen Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda,
Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç gibi memleketlerin yanında, sosyal sigorta bünyesinden
sadece "toptan ödeme" yapıp aylık vermeyen Lübnan ve Milliyetçi Çin gibi ülkeler de vardır.
Dul ve yetimlere toptan ödeme tatbik eden ülkeler ise Burundi, Komünist Çin, Dominik
Cumhuriyeti, Gabon, Paraguay, Filipinler, Ruanda ve birçok hallerde Portekiz'dir.
Uzun vadeli sigorta kollarının kapsamının tayininde de idarî ve mal faktör ihtiyaç
faktöründen daha fazla rol oynamaktadır. Bu sigorta kollarının diğer sigorta kollarından farkı,
fertleri ivazlara elverişli hale gelinceye kadar, çok kere, şahsen takip etme mecburiyetinin
bulunuşudur. Başka bir ifade ile çok uzun bir süre (25 yıl, 15 yıl...) fertlerin kazançlarını ve
primlerini her ay veya biraz daha uzunca devreler itibariyle kaydetmek ve milyonlarca insanın
hesaplarını birbirlerine karıştırmadan tutmak mecburiyetidir. Bu mecburiyetin doğurduğu
idarî ve malî güçlükler, hiç değilse kuruluşta, kapsamın mümkün olduğu kadar dar tutulmasını
icap ettirir. Sanayileşmenin başlangıcında olan ülkelerde, tarım kesiminin çok ağırlık taşıması
ve çok yaygın yerleşme, kayıt ve prim tahsilini hemen hemen imkânsız kılar. Diğer taraftan
bölünmemiş aileler, uzun vâdeli tehlikelerin zararlarına karşı kendi kendilerini koruma
imkânına sahiptirler ve geleneksel müesseselerin müessiriyeti de bu korumayı takviye eder.
Ancak göçlerin, ülkelerin sanayileşme hızını çok aştığı ve milletlerarası işçi dolaşımının
mümkün olabildiği çağımızda, tarım kesiminde de aile büyüklüğü ve geleneksel müesseseler
müessiriyetini süratle kaybetmektedir. Çocuklarının, yaşlandığı zaman kendi geçim
garantisini sağlayacağını düşünen, bu yüzden bilhassa erkek evlâda önem veren ve çok
çocuğu zarurî sayan köylü, bugün bu evlâtlarının her birinin kendisinden kopmuş olduğunu ve
başka başka vilâyetlere değil hatta ülkelere dağılmış olduğunu görmekte; akrabalık ve
komşulukla insanların geçim garantisinin sağlanmasında çok güçlüklerin bulunduğu bir
devrenin bütün acıklı sonuçlarıyla karşılaşabilmektedir. Bu sebeple de, tarım kesimini sosyal
sigortaların dışında tutarken ileri sürülebilecek gerekçeler geçerliliklerini süratle
kaybettiğinden, günümüzün az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri, eski dönemlerin
gelişmekte olan ülkelerinden çok farklı mükellefiyetlerle ve dezavantajlarla karşı karşıya
bulunmaktadırlar.
Uzun vadeli tehlikeler, her ülkede, şiddetli bir sosyal güvenlik ihtiyacı ortaya
çıkarmıştır ve bu ihtiyaç yaygın bir ihtiyaç halini almıştır. Buna rağmen idarî ve mali
güçlükler ülkelerin gelişme seviyelerine göre yenilebilen güçlükler olma durumlarım
muhafaza etmektedir. Bu güçlüklerin en şiddetli şekilde duyulduğu alan gene tarım
sektörüdür. Bugün ülkelerin pek çoğunda, tarım sektöründe çalışanlar, bu sigorta kollarının
kapsamı dışındadırlar.
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Tarım kesiminde ücret mukabili çalışanlar, kendi nam ve hesabına çalışanlara nazaran,
daha kolaylıkla kapsama alınabilirler. Çünkü bunlar, tarımda organize hale gelmiş büyük
işletmelerde söz konusu olabilirler. Büyük işletmelere bağlı olmaları da idarî ve malî
problemleri azaltır. Ancak tarımda ücretlilerin tamamı şüphesiz aynı durumda değildir. Çok
büyük bir kısmı belli bir işletmenin değil, mevsimden mevsime değişen işletmelerin
ücretlileridir. Çok büyük bir kısmı da şehirlerle köyler arasında gidip gelen ve ne tam olarak
şehre, ne de tam olarak toprağa bağlanan insanlardır. Ücretli olarak çalışma süreleri de çok
kısa olabilmektedir. Mevsimlik, muvakkat ve çok seyyal oluşun, bu sigorta kolları
bakımından ortaya çıkaracağı pek çok mesele vardır. Bu meselelerin büyüklüğüne ilâve
olarak, bunların dağınık ve teşkilatsız oluşları, sendikalaşma meyillerinin hemen hemen sıfır
olması, siyasî iktidarların mesele üzerine gitmelerini engellemekte, en azından
geciktirmektedir.
Uzun vadeli sigorta kollarının çok kere kapsam dışında bıraktığı ikinci büyük gurup
"kendi nam ve hesabına çalışanlardır. Bazen tarımdaki ücretlileri dahi kapsama alabilmiş olan
ülkelerin, sanayide ve tarımda bu grubu kapsam dışında bırakmış olduğunu görebiliriz. Bu
konuda, diğer sigorta kolları için ileri sürülen gerekçeler aynen bu sigorta kolu için de geçerli
olmaktadır. Bazı ülkeler ise, kendi nam ve hesabına çalışanları "tarım ve tarım dışı"
sektörlerde çalışanlar olarak ikiye ayırmakta ve tarımı kapsam dışı bırakmaktadır. Kendi nam
ve hesabına çalışanların ayrı özellikler taşıması sebebiyle, bunları özel bir ayrı sigorta
kuruluşu içinde sigortalamak yolu seçilmektedir.
Böyle bir yol genel ve tek bir "Milli Sosyal Sigorta" yerine her gurup için birçok
sosyal sigorta kurmayı gerektirmektedir. Çok kere de bunun sebebi, önceleri şu veya bu
sebeple sadece bir "grup" için kurulmuş olan sosyal sigortanın kökleşmiş hak ve borçlarını
yeni gruplara teşmil etme imkânsızlığı olmaktadır. Böyle bir yol açılınca da cemiyette
birbirinden farklı istikâmetlerde gelişen, sosyal güvenlik kavramından da uzaklaşmış,
birbiriyle "imtiyaz" yarışına yol açan ve "vahdet"i artık hayâl dahi edilemez hale getiren
birçok sosyal sigorta kuruluşları doğmaktadır. Yoksa statü farklarının doğurduğu idarî ve malî
meseleleri tek bir millî sosyal sigorta içinde halletmek o kadar zor bir iş değildir. Meselâ,
ücretlilerle kendi nam ve hesabına çalışanların idarî bakımdan tek bir sigorta içine alınmaları
güçlük değil kolaylık yaratır. Mali bakımdan ise birinin "tavanı" aşan kazançlar hariç "fiilî"
kazançlar üzerinden prim ödemesine karşılık, diğerinin "ihtiyarî kazanç guruplarından" birini
seçerek, fiilî kazancı ne olursa olsun onun üzerinden prim ödemesi gerekir. Bu farklı
muameleyi aynı sigorta için de birlikte yürütmek pekâlâ mümkün olabilir.
Uzun vâdeli sigorta kollarının hemen her ülkede oldukça geç kapsama aldığı
guruplardan bir diğeri de "ev sanayiinde" çalışanlarla "ev hizmetlerinde" çalışanlardır. Ev
sanayii, yakın akrabalar arasında, işçi-işveren münasebetlerine benzemeyen münasebetler
içinde yürütüldüğü ve ücretten çok "menfaatlerin bölüşülmesine" imkân verdiği için kapsam
dışı kalmaktadır. Ev sanayiinde çalışanlar bir tek işyerine bağlı olmadıkları gibi, işyerleriyle
aralarındaki sözleşme de iş akdinin unsurlarını taşımamaktadır. İşin yürütümü işverenin emir
ve kumandasının dışında, aile havası içinde ve "bağımsız" olarak sağlanmaktadır. Çalışma;
sürekli, belli saatler arasında ve muntazam değildir ve çok kere ek veya yan iş vasfındadır.
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Bağımsız çalışanların sigortalanması bakımından mevcut güçlüklere ilâveten ve bu
güçlüklerden çok daha şiddetli olarak, kazancın sürekli olmayışı, 'muntazam olmayışı, cüz'i
oluşu; kimlere ne kadar isabet ettiğinin belirsiz oluşu ve işi yapanlar içinde çocukların ve
yaşlıların da bulunuşu gibi güçlükler vardır.
Ev hizmetlerinde çalışanlar ise üç gruba ayrılabilirler. Birinci gurup küçük sanayideki
ücretliden farksızdır. İkinci grup evde yatıp kalkan ve evin bir ferdi gibi evin hizmetlerini
gören ve aynı zamanda ücret de alan gruptur. Bu gruba girenler "evlâtlık"tan farklıdırlar.
Çünkü evlâtlık evin ayrılmaz parçasıdır. Ancak bunun istismarı halinde büyük problemler
doğar. Üçüncü gurup ise haftada birkaç gün evin muayyen işlerini yapan ve bundan dolayı
ücret alan gruptur. Bunlardan son iki grup uzun vadeli sigorta kollarının kapsamı bakımından
çok önemli problemlerin sebebini teşkil eder. Bu problemleri yenme güçlüğü ekseriya
devletin "aile mahremiyeti ‘ne girmesini gerektirdiğinden, birçok ülkede kapsam dışı
tutulurlar.
Uzun vadeli sigorta kollarının kapsamını, bu saydıklarımızın dışında; yaş, cinsiyet,
gelir seviyesi, bölge, işletme cesameti, çalışmanın eğitim amacı güdüp gütmediği gibi
hususlar bakımından da tahdit etmiş olan ülkeler görülebilmektedir.
Yaş bakımından tahdit, umumiyetle, ivaz talep hakkının yaşa bağlı olmaksızın
doğabildiği ve belli bir süre hizmet etmenin veya sigortalı olmanın yahut prim ödemenin yeter
sayıldığı sistemlerde söz konusu olabilir. Böyle sistemlerde muayyen yaşın altında geçen
sigortalılık süresi hesaba katılmaz yahut muayyen bir yaştan önce çalışmaya başlayanlar uzun
vadeli sigorta kollarının kapsamı dışında tutulurlar. Bu yollar "çırak" sıfatıyla çalışanlar için
de söz konusu olabilir. Aynı şekilde eğitim maksadıyla okullarda, hapishanelerde ve
rehabilitasyon merkezlerinde çalışanlar da umumiyetle kapsam dışında bırakılırlar.
Kısa vadeli sigorta kollarında olduğu gibi uzun vadeli sigorta kollarında da muayyen
bir gelir seviyesinin üstündeki maaş ve ücretlileri kapsam dışında bırakan ülkeler vardır. Aynı
şekilde kapsamı, coğrafi olarak, kısım kısım genişletmek isteyen ülkeler, bu sigorta kollarını
bölge bölge tatbike koyarlar. Bu metodun kuruluş yıllarında hemen bütün ülkelerde tatbik
edildiği, söylenebilir. Bölge tahdidi ile birlikte işletme cesameti açısından kapsam tahdidine
başvurulabildiği gibi, yalnız işletme cesameti itibariyle tahdit uygulayan ülkeler de vardır.
Şu veya bu şekilde kapsamın tahdidi, sosyal sigortaların başlangıç yıllarında; idarî,
mali sebeplerle veya ihtiyaç faktörü açısından bir zarurettir. Zamanla tahditleri kaldıran
ülkelerde, kapsam ne derece genişlemiş olursa olsun nüfusun tamamına ulaşamamıştır. Bunun
sebebi sosyal sigortaların teknik bir müessese oluşudur. Çalışmayanlar, çalışamayanlar,
yabancılar gibi kapsama alınmasında çeşitli imkânsızlıklar bulunan gruplar daima mevcut
olabilir. Uzun vadeli sigorta kollarından yararlanma imkânını elde edemeden kapsam dışına
çıkanlara ekseriya, belli bir asgarî süre sigortalı olmak şartıyla, ihtiyarî olarak sigortalılığı
devam ettirme hakkı verilebilir. Ancak bunların bu hakkı elde edemeden ölümleri halinde geri
kalan ve ölen tarafından geçindirilmesi mecburî olan kimseler, sosyal sigortaların desteğinden
mahrum kalırlar.
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Kuruluş yıllarında sosyal sigortaların çeşitli şekillerde tahditli bir kapsam uygulaması,
insanlar arasında büyük adaletsizlikler doğurur. Meselâ bir azami yaş tahdidinin konulduğu
bir ülkede, bilfarz 49 yaşında olan, ileride emekli aylığı alabilecekken, 50 yaşında olan bu
haktan mahrum kalacaktır.
İşletme cesameti itibariyle tahdidin tatbik edildiği bir ülkede meselâ "4"den az işçi
çalıştıran işletmeler kapsam dışında tutulmuşsa, aynı yaşta ve aynı meslekte olan iki kişiden
biri büyük işletmede çalıştığı için ileride emekli olabilecek, diğeri ise bilfarz üç kişilik bir
işyerinde çalıştığı için bu hakka sahip olamayacaktır. Her çeşit tahdidin benzer şekilde
haksızlıklar doğuracağı şüphesizdir. Buna rağmen yeterli kadro ve mali imkânlarla
teşkilatlanma gücüne ve tecrübelerine sahip olmadan millî kapsamlı bir sosyal sigortanın
kurulması da gerçekçi bir yol değildir. Hatta birdenbire kurulan millî kapsamlı bir sigorta bile
çeşitli adaletsizliklere -ister istemez- yol açacaktır. Meselâ en iyi ivaz verme şartlarına sahip
bir sigortanın kurulduğunu ve yaşı ne olursa olsun, kaç gün pirim öderse ödesin ölen bir
sigortalının çocuklarına yetim aylığı vereceğini kabul edelim. Bu takdirde bile sigorta
yürürlüğe girmeden bir gün önce yetim kalan çocuk bu aylıktan mahrum kalır. Esasen
aktuaryal denge icabı ivazlara elverişli hale gelmenin, tespit edilen pirim oranına göre daima
"asgarî" şartları bulunacaktır ve bu şartlar yukarıdaki misali extrem bir misal olarak
vasıflandırmamızı icap ettirir.
Görülüyor ki, uzun vadeli sigorta kolları ile çeşitli grupların korunmasına imkân
bulunamaz. Daima kapsam dışında kalanlar olacaktır. Bu sebeple ya tehlikeden başka hiç şart
aramayan veya tehlike ile birlikte gelir yetersizliği şartından başka şart sormayan "kamu
sosyal güvenlik ödemeleri veya harcamalarına da ihtiyaç vardır.
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6.1. Sosyal Güvenliğin Kapsamı ve Gelir Dağılımı
6.1.1. Genel Bakış
Nüfus bakımından kapsam iki açıdan önem arz eder. Korunan nüfus gruplarının
mahiyeti ve korunan nüfusun toplam nüfusa oranı. Bir ülkede eğer sadece üst gelir dilimlerine
dâhil nüfus grupları konmuyorsa sosyal güvenlik tersine dikey olarak geliri yeniden dağıtıcı
etki yapar. Zira millî gelirden sosyal güvenliğe ayrılan pay üst gelir grupları arasında yeniden
dağıtılmış olur. Buna karşılık, kapsama dahil nüfus gruplan en alt gelir dilimlerine dahil ise
sosyal güvenlik dikey veya gelir dağılımındaki eşitsizliği giderici yönde yeniden gelir
dağılımına sebep olmuş olur. Korunan nüfusun toplam nüfusa oranı %100 oluncaya kadar,
kapsama dâhil nüfus gruplarının hangi gelir dilimlerine dâhil olduğu, yeniden gelir dağılımı
bakımından önem arz edecektir. Bu noktadan sonra ise, asıl etkileyici faktör olarak,
finansman metoduna veya sosyal güvenlik gelirlerinin nihaî olarak hangi gelir gruplarından
elde edildiğine bakmak gerekecektir. Eğer sosyal güvenlik yükü düşük gelir gruplan üzerinde
kalıyorsa tersine dikey, yüksek gelir gruplan üzerinde kalıyorsa dikey bir yeniden gelir
dağılımından bahsedilebilir.
Sosyal güvenliğin, fertleri hangi tehlikelerin zararlarından koruduğu veya hangi nüfus
grupları için hangi tehlikelere karşı bir koruma uygulandığı da yeniden gelir dağılımım
etkiler. Bütün nüfusun kapsama dâhil olması halinde eğer bütün tehlikelere karşı koruma
programlan yoksa, finansman metodu ve millî gelirden sosyal güvenliğe ayrılan payın etkileri
mahfuz olmak kaydıyla, korunan tehlikeyle daha çok karşılaşanlara doğru bir gelir akımı
meydana gelir. Sosyal güvenliğin konusuna dahil bütün tehlikelere uğrama ihtimali hemen
hemen gelirle ters orantılı, daha doğrusu tersine münasebetlidir. Bu hal yatay bir yeniden gelir
dağılımının dikey dağılıma da yol açtığını gösterir. Bütün nüfusun bütün risklere karşı
korunması halinde diğer faktörlerin sebep olduğu dikey yeniden gelir dağılımı mahfuz olmak
üzere yatay bir gelir dağılımı, başka bir ifade ile sağlamdan hastaya, gençten ihtiyara,
çocuksuz ve az çocukludan çok çocuklulara, çalışandan işsize doğru bir gelir akımı bahis
konusudur.
Koruyucu programlarla nüfus gruplan arasında yakın bir ilişki vardır. Sosyal güvenlik
programlarını Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, istatistik amaçla altı gruba ayırmıştır.
1.

Sosyal Sigorta Kurumları,

2.

Aile Ödenekleri,

3.

Askeri ve Sivil Personel için programlar,

4.

Kamu Sağlık Hizmeti,

5.

Kamu Sosyal Güvenlik Ödemeleri,

6.

Harp Malûlleri ile ilgili programlar.
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Aslında bunları sosyal güvenliğin iki ana vasıtası içinde toplamak mümkündür:
Sosyal Sigorta niteliğindeki kurumlar,
Kamu sosyal güvenlik ödemeleri1.
Milletlerarası mukayeseler bakımından altı gruba ayırmanın bizim amaçlarımız için de
faydalı olacağı şüphesizdir. Bu programlardan bazıları yalnız özel grupları korumayı amaç
edinmiş olduğu için, iktisadı gelişme seviyesi itibariyle gruplar arası gelir dağılımına sosyal
güvenliğin etkisini araştırmamız mümkün olur. Eğer bir ülkede yalnız devlet personelim
koruyan program mevcut ise ve askerî ve sivil personel gelir bakımından çok yüksek seviyede
olmasa bile bazı gruplara göre bir hayli iyi durumda ise, bu takdirde o ülkede sosyal
güvenliğin tersine dikey olarak geliri yeniden dağıttığını söyleyebiliriz. Buna karşılık,
bilhassa gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sosyal güvenlik harcamaları içinde askerî ve sivil
devlet personeline ayrılan kısım düşük ise ve memurların kendi aralarındaki gelir dağılımı,
millî gelirin dağılımına oldukça uygunsa, bu takdirde sosyal güvenliğin gelir dağılımındaki
eşitsizliği giderici yönde geliri yeniden dağıttığı söylenebilir. Diğer kapsam kavramlarıyla
nüfus kapsamı arasındaki sıkı bağlılıktan dolayı burada nüfus kapsamının gelirin yeniden
dağılımı ile ilgisine daha yalandan bakmakta fayda vardır.
Bilindiği gibi, sosyal güvenlikte, korunan birim ailedir. Gelir dağılımı ile ilgili
kantitatif çalışmalar da genellikle tüketici birim olarak aileyi ve ailenin toplam gelirini esas
alır. Bu esasa göre yapılan çalışmaların fonksiyonel gelir dağılımına veya işgücünün
meslekteki mevkii itibariyle gelir dağılımına tekabül etmesi mümkün değildir. Çünkü sermaye
sahibinin aynı zamanda emek sahibi olarak gelir elde etmesi mümkün olduğu gibi küçük bir
çiftçinin gelirinin içinde ücret, faiz, rant ve kârı toplam olarak bulmak mümkündür. İşgücünün
meslekteki mevkii itibariyle işveren, bağımsız çalışanlar, ücretliler ve ücretsiz aile efradı
olarak bölünüşü de, her grup içinde aile birimi başına gelirin oldukça mütecanis dağıldığını
kabul etmemize imkân vermez. Bir işçi çalıştıran işverenle bin işçi çalıştıran işveren, asgarî
ücret alan işçi ile bunun 15-20 katını alan ücretli aynı gelir grubuna dahil olamaz, fakat aynı
meslekteki mevkide bulunurlar. Diğer taraftan, aynı zamanda ücret alan işveren, kendi
tarlasında kendi hesabına çalıştığı gibi muayyen zamanlarda ücretli çalışan çiftçi de vardır.
Bunlara rağmen sosyal güvenliğin kapsamı açısından işgücünü en mütecanis şekilde
meslekteki mevkii itibariyle gruplamak mümkündür ve bu çeşit gruplama istatistikî açıdan da
kolaylık sağlar.

6.1.2. Çalışma Çağı Dışı Nüfus ve Gelir Dağılımı
Sosyal güvenlik bütün nüfusu işgücü yoluyla kapsar. Ancak işgücü dışında (çalışma
çağı dışında) bulunan çocuk ve yaşlılardan işgücü içinde bir ferde tabiî veya hukukî bir
velâyet ve vesayet müessesesi ile bağlı olmayanlar, sosyal güvenlikçe sağlanan gelir
garantisinin sosyal refah hizmetlerine dönüştürülmesine muhtaçtırlar. Sosyal güvenlik
kurumlarının yeni yeni kurulduğu ülkelerde bunların gelir garantisine kavuşturulmaları da
mühim problemler teşkil eder. Çünkü yaşlıların çoğu çağlar boyunca sosyal güvenlik
kapsamına alınmamış olduklarından, eğer kendi güvenliklerini sağlayacak bir tasarruf yoluna
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gidememişlerse ve çocuklarının himayesinden de şu veya bu sebepten mahrum kalmışlarsa,
muhtaç durumda kalmağa mahkûm olurlar. Sosyal sigortaların yeni kurulmuş ve iş kolları ve
coğrafî bölgeler itibariyle peyderpey kapsamının genişletmiş olmasına rağmen henüz pek çok
nüfusu kapsamına alamamış olduğu ülkelerde bu tip ihtiyarların kamu sosyal güvenlik
ödemeleriyle gelir garantisine kavuşturulmaları gerekir. Bu açıdan az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde kamu sosyal güvenlik harcamalarına nispi olarak daha fazla ihtiyaç vardır. Bu
tip ülkelerde ayrıca yoksulluğun en esaslı sebeplerinden birini yaşlılık teşkil eder. Buna
rağmen ilerde göreceğimiz gibi bu ülkelerde korunan yaşlılar azdır dolayısıyla gelirin yeniden
dağılımı gelir dağılımındaki adaletsizliği sosyal güvenlik yoluyla giderecek yönde pek az
etkilidir. Tamamen muhtaç durumda olan yaşlıların korunmasında, kullanılan gelir kaynakları
ne olursa olsun, sağlanan yeniden gelir dağılımı dikey özellik taşır.
Korunmaya muhtaç çocuklar için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Bunlardan
bazıları sosyal güvenlik yoluyla gelir garantisine sahip olabilirler. Ancak sosyal sigortaların
dar kapsamlı olduğu ve uzun bir geçmişe sahip olmadığı ülkelerde bunların oranı çok
düşüktür. Dolayısıyla hem gelir garantisi ve hem de bu gelirin sosyal refah hizmetine
dönüştürülmesi problemi önem arz eder. Korunmaya muhtaç çocuklara sosyal güvenliğin
sağladığı gelir veya hizmetin dikey bir yeniden gelir dağılımına yol açtığı şüphesizdir.

6.1.3. İşgücü Dışı Nüfus ve Gelir Dağılımı
Çalışma çağı içinde de olsa, iş bulma ümidinin hem objektif ve hem de sübjektif
sebeplerle çok düşük olduğu ülkelerde, kimsesiz dul kadınları da aynı grup içinde mütalâa
etmek gerekir. Çünkü iş aradıkları için bunları işgücüne dâhil etsek bile bunlar mesleksiz
oluşları, emek arzının bol ve talebin düşük olması ve cemiyetin değer hükümleri sebebiyle
büyük ölçüde daima "işsiz" kalabilirler ve gelişmiş ülkelerden farklı olarak bunların da sosyal
güvenlik kurumlarıyla korunmaları, gerekir. Kimsesiz, gelirsiz ve işsiz kadınlara ve bilhassa
dullara yapılacak ödemelerin de yeniden gelir dağıtıcı etkisinin dikey olacağı, yani zenginden
fakire bir transfer sağlayacağı açıktır.
Çalışma çağı içinde olmakla beraber öğrencilik, sakatlık gibi, sebeplerle çalışamayan
ve çalışmasına imkân olmayanlardan bir aile muhitinden mahrum olanların ve gelir
garantisine sahip bulunmayanların da sosyal güvenlik ihtiyaçları fazladır. Bunların da
öncelikle kamu sosyal güvenlik harcamaları yoluyla kapsama dâhil edilmeleri gerekir ve
bunlara yapılan sosyal güvenlik ödemelerinin gelir dağıtıcı etkisi büyüktür.
Görüldüğü gibi sosyal güvenliğin gelir dağılımını düzeltici etkisinin en fazla olduğu
alan çalışma çağı ve işgücü dışında kalan nüfustan bir "ekmeği kazanan"a, bir "aile muhitine"
bağlı olmayanlara ve bunlardan da hiçbir gelir garantisine sahip bulunmayanlara (daha
doğrusu ihtiyarlar için kendileri, dullar için kocaları, çocuklar için ana ve babaları yoluyla
sosyal güvenlik kanalından bir gelir garantisine kavuşturulamamış olanlara) yapılacak sosyal
güvenlik harcamalarıdır. Bu harcamalar, hangi yoldan finanse edilirse edilsin, sıfır gelir
grubundakilere bir transfer teşkil edeceğinden tamamen ve pozitif bir gelir akımına sebep
olurlar. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geleneksel sosyal güvenlik müesseselerinin
zayıflaması (akrabalık, din), şehirleşme ve göçler sebebiyle ailenin küçülmesi, sosyal
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güvenlik müesseselerinin yeni kurulmuş olması, kapsamın darlığı gibi sebeplerle işgücü ve
çalışma çağı dışındaki nüfustan muhtaç durumda olanlar oldukça fazladır ve büyük bir
problem teşkil eder. Bunlar daha çok kamu sosyal güvenlik harcamalarını gerektirdiği halde,
aksine bu ülkelerde sosyal güvenliğin en zayıf vasıtası budur. Politik sebeplerle bu ihtiyaç bir
tarafta dururken, baskı gruplarının kapsama alınması ve hatta bunlardan bazı grupların
munzam güvenliklerinin sağlanması yoluna gidilir.

6.1.4. İşgücü ve Gelir Dağılımı
İşgücüne dâhil ve çalışma çağı ve işgücü dışında bulunmakla birlikte bir aile muhiti
içinde yaşayanlar, esas itibariyle ekmeği kazanan vasıtasıyla korunurlar. İşgücünün kapsam
içine alınmış olması çok kere onların da kapsama alınmış olması demektir. Bütün işgücünün
kapsama alınması her ülkede halledilebilmiş bir problem değildir. İşveren, kendi hesabına
çalışan, ücretli ve yardımcı aile efradı kategorileri gibi teorik olarak derece derece kazançları
azalan grupları ifade eder. Ancak bunların hemen hiç birisinin kazanç bakımından mütecanis
olduğunu söylemek mümkün değildir. Ücretsiz aile efradı ile ailenin diğer fertlerinin bütün
tüketimi kendilerine aile reisinin ve aile içinde kazanç getiren işte çalışan diğer fertlerin
gelirinden yapılan transferden ibarettir. Eğer aile reisi ve ailenin çalışan diğer üyeleri sosyal
güvenlik kapsamına alınmışlarsa, ailenin işgücü dışında kalan fertleri bazı ahvalde aileye bir
sosyal güvenlik geliri transferinin sebebini teşkil edebilirler. Meselâ hastalık sigortasının aile
birimini esas alması, aile ödeneklerinin mevcudiyeti halinde, aile reisinin yükünü hafifleten
bir gelir transferi söz konusu olur. Bu transferin dikey yönde olup olmadığı ailenin düşük
kazanç gruplarına dâhil olup olmamasına, sosyal güvenliğin finansmanına bağlıdır.
İşverenler ve kendi hesabına çalışanlar, iktisaden gelişmiş ülkelerden bazıları hariç
genellikle kapsam dışındadırlar. Ancak hemen her ülkede işveren sosyal güvenliğin
finansmanına iştirak eder. Bu iştirakin işverenden işçiye bir gelir transferine yol açtığı kesin
değildir ve görüldüğü gibi özellikle az gelişmiş ülkelerde fiyatlar yoluyla müstehlike ve düşük
ücretler yoluyla işçilere bu yük aktarılabilmektedir. Böyle ülkelerde işverenlerin de sosyal
güvenlik kapsamına alınmalarının dikey bir yeniden gelir dağılımına sebep olması gelir
vergileri gibi müterakki ve yansıtılması güç bir sistemle iştirak ettirilmelerine bağlı olur.
Diğer taraftan ivazların müterakki olmaması, bütün sigortalılar için insan haysiyetine yaraşır
bir asgariyi sağlayacak seviyede tutulması, yeniden gelir dağılımının gelir dağılımındaki
eşitsizliği giderici etkisini artırır. 1944'den bu yana süratle genişleyen sosyal güvenlik
kapsamı içine hemen bütün batı ülkelerinde işveren ve bağımsız çalışanlar sınıfı da dâhil
edildi. Ancak bu sınıf esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, sanayici, çiftçi gibi çok gayri
mütecanis olduğundan ve her küçük grupta kendi içinde değişik özellikler gösteren
kategorilerden teşekkül ettiğinden, bir takım teknik ve idarî problemler doğdu. Az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde bu problemlerin çözümünün daha güç olduğu şüphesizdir. Bununla
beraber bu gruba dâhil küçük çiftçi ve esnaf hariç diğerlerinin toplumunun diğer kesimlerine
göre oldukça yüksek gelir seviyesine sahip oldukları ve sosyal güvenliğin kapsamı için
önemli bir potansiyel gelir kaynağı teşkil ettiği söylenebilir. Bunların gelir garantisine
kavuşmaları için mevcut yollar; çalışmağa devam etme, çocuklarına yük olma, tasarruflarını
yeme ve özel sigortalara başvurma veya bunların birkaçından mürekkep bir korumaya sahip
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olmadır. Çalışmağa devam her zaman insan arzusu ve iradesine bağlı değildir, çocuklara yük
olmak çağımızda ailenin küçülmesi, geleneklerin değişmesi ve çocuk sayısının azalması gibi
sebeplerle hem arzu edilmez ve hem de garantili olmayan bir yol haline gelmiştir. Diğer
taraftan tasarruflar herkes için bir kaynak değildir ve yeterli kaynağa kavuşamadan insanların
yaşlandıklarını veya diğer tehlikelerle karşılaştıklarını görmek mümkündür. Özel sigortalar
ise A.B.D. gibi gelişmiş ve özel teşebbüse özel bir önem veren ülkelerde bile gerekli kapsama
ulaşamamış ve mecburî olmadığı için başvurmaları mümkün olanlardan birçoğunun bu yola
gitmediği, birçokları için de faydalanılması mümkün bir kaynak olmadığı görülmüştür. Bu
şartlar altında işverenler ve bağımsız çalışan gruplar için sosyal sigortaların mukavemetle
karşılaşması pek beklenemez ve idarî ve teknik güçlükler yenildiği takdirde bunların kapsama
alınması sosyal güvenliğe yeni bir dinamizm ve daha müessir bir yeniden gelir dağıtımı
fonksiyonu kazandırabilir.
Görüldüğü gibi herhangi bir grubun sosyal güvenlik kapsamına alınmasında birbiriyle
çatışan faktörlerin bağdaştırılması gerekmektedir. Sosyal güvenlik ihtiyacı en fazla olan
grupları ön plâna aldığımız takdirde, malî problem (finansman meselesi) ve idarî ve teknik
güçlükler ortaya çıkmaktadır. Meselâ geleneksel sektörün ağır bastığı az şehirleşmiş ve
dağınık yerleşme tipine sahip ülkelerde çiftçilerin sosyal güvenlik ihtiyacı, geleneksel sosyal
güvenlik müesseselerinin yıkılışı oranında artmaktadır. Emeğin coğrafî seyyaliyetinin
ülkelerin millî sınırlarını aştığı zamanımızda, geleneksel sosyal güvenlik müesseselerinin
zayıflaması, şehirleşme hızını çok aşmaktadır. Bu şartlar altında köylüye sosyal güvenliğinin
tanınması en ön sırada bir ihtiyaç olduğu halde finansman meselesi ve idari-teknik zorluklar
fakir ülkeleri bu yola gitmekten alıkoymaktadır. Diğer taraftan teşkilatsız köylü nüfusun
sosyal taleplerini duyurması ve kabul ettirmesi de güç olduğundan kendilerine nazaran çok
yüksek gelir gruplarına dâhil olan grupların sosyal güvenliği daha önce sağlanmaktadır.
Böylece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik tersine dikey bir yeniden
gelir dağılımına yol açabilmektedir.
İşgücünün bünyesi de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenliğin
kuruluşunu güçleştirmektedir. Bilindiği gibi ziraî işgücü, bu tip ülkelerde toplam işgücü
içinde çok önemli bir pay işgal eder. Bunlar içinde düşük gelir grubuna dâhil olanların payı da
çok yüksektir. Böyle olunca geleneksel müesseseler hiç dikkate alınmadığı takdirde, modern
sosyal güvenliğin millî gelirin önemli bir kısınma ihtiyaç göstereceği açıktır. Genellikle
bunun prodüktivite yatırım arzusu ile çeliştiği iddia edilir. Bundan dolayı geniş fakir kütleler
sosyal güvenlikten mahrum bırakılmak suretiyle sosyal güvenlik fakirden zengine transfer
yapan bir kurum olur.

6.2. İktisadî Gelişme Seviyesi ve Kapsam İçinde Kamu Personeli
Risk kapsamı bakımından az gelişmiş ülkelerin güçlüklerini, gerek nüfus, gerek risk
bakımından kapsamın dar veya geniş oluşunun gelirin yeniden dağılımına muhtemel etkilerini
kısaca ve genel olarak gördük. Şimdi de iktisadî gelişme seviyesi (fert başına millî gelir
ölçüsüyle) itibariyle ülkeler arasındaki nüfus kapsamı farklarını rakamlarla ortaya çıkarmağa
çalışacağız. Bunları yaparken teferruattan kaçınmak üzere yeniden gelir dağılımını en fazla
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etkileyen veya bu bakımdan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında keskin farkları
ortaya çıkaran hususlara değineceğiz. Bu bakımdan en iyi örnek kamu personelidir.
Sosyal güvenlik harcamalarının önemli bir kısmı askerî ve sivil personele ayrılıyorsa,
bu personel diğer nüfus grupları içinde en düşük gelir grubuna dâhil değilse ve sosyal
güvenlik gelirleri nihaî olarak tüketime yansıtılabiliyorsa, bu gelirlerden bir kısmı vasıtalı
vergiler yoluyla zaten tüketimden alınıyorsa, sosyal güvenliğin geliri fakirden zengine doğru
tersine yeniden dağıttığını söyleyebiliriz. Fert başına gayri safi hâsıla yükseldikçe, sosyal
güvenlik harcamaları içinde kamu personeline ayrılan payın düştüğünü görürüz.
Bu düşüşün muhtemel sebeplerinden birisi, şüphesiz, kapsam genişledikçe memurlara
ayrılan payın kendiliğinden düşeceğidir. Başka bir sebep az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde memurları koruyan programların nispi olarak diğer programlara nazaran daha eski
olduğudur. Sosyal sigorta niteliğindeki kurumların bilhassa uzun vadeli tehlikeler açısından
ivaz harcamalarına muayyen bir süre geçtikten sonra başlayacağı düşünülürse, bu ülkelerde
devlet personelinin payının yüksek olmasının sebebi anlaşılmış olur. Eğer sadece kamu
personelini koruyucu programlar için tahsis edilen gelirleri ayırabilirsek ve bunların da
yüksek olduğunu ispat edebilirsek bu takdirde bu ülkelerde sosyal güvenliğin önemli ölçüde
memurları imtiyazlı hale getirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bizatihi kapsamın dar oluşu,
memurların imtiyazlılığını göstermektedir. Zira bilhassa bu ülkelerde memurların en düşük
gelir gruplarına dâhil olduğu pek iddia edilemez.
Sosyal güvenlik gelirinden memurları koruyan programların payı, fert başına G.S.Y.H.
ölçüsüyle, gelişmiş ülkelere doğru gittikçe, azalmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde sosyal güvenliğin daha çok memurlara ağırlık vermiş olmasını tabii karşılamak
gerekmektedir. Bu hususa birçok gerekçe bulmak mümkündür. Fakat bizi ilgilendiren bunun
gerekli veya gereksiz, hatta haklı veya haksız olduğu değil, fiilî durumun tespiti ve bunun
sonucu olarak da sosyal güvenliğin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde geliri fakirden
zengine doğru ters yönde yeniden dağıttığıdır.

6.3. İktisadî Gelişme Seviyesi ve Aile Ödenekleri
Genellikle çok çocuklu ailelerin düşük gelir gruplarına dahil olduğu iddia edilir. Diğer
taraftan, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış hızının fazla olduğu ve genel
nüfus içinde çocuk oranının yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Aile ödenekleri, çok çocuklu
ailelerin geçim sıkıntılarını azaltır ve genel devlet gelirleriyle finanse edildiği hallerde bu
gelirlerin tahsilinde mevcut müterakkilik derecesine göre yüksek gelirlilerden düşük gelir
gruplarına transfer mahiyeti taşır. Pirimle finanse edilmesi halinde de işverenden çocuklu
ailelere ve az çocuklu veya çocuksuzlardan çok çocuklulara bir transfer sağlar. Bazı ülkelerde
sosyal sigorta içinde, bazı ülkelerde yalnız işveren iştirakleriyle finanse edilir. Bu hallerde de
gelir dağılımındaki dengesizliği düzeltici bir rol oynar.
1967 sonuna kadar 59 ülke bu programı gerçekleştirmiş bulunuyordu. Bunlardan Yeni
Zelanda, Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Federal Almanya, İzlanda, İrlanda,
Norveç, İsveç, S.S.C.B. ve Birleşik Krallık genel devlet gelirleriyle finanse edilen, ailenin
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iktisadî durumuna ve işverenlerin ödediği ücretlere bakmaksızın ödenen sistemi
benimsemişlerdir. Bu tipin öncüsü Yeni Zelanda ve 1926'dan önce yalnız düşük gelirli
ailelere ödenebilen bu ödenekleri birkaç yıl sonra her aileye teşmil etmiştir. Başka bir ifade ile
“gelir ve servet testi”ni terk etmiştir. Bir sigorta programı içinde düzenlenmiş olan aile
ödenekleri sisteminde bunu ya işveren öder veya kurulmuş bulunan bir "eşitleme fonu"ndan
ödenir.
Her iki sistemde de hangi yaşa kadar olan çocuklara ve kaçıncı çocuktan sonra
ödeneceği; çıraklık, öğrencilik ve malûliyet hallerinde hangi yaşa kadar ödemenin süreceği
değişiktir. Bazı sistemler bütün çocuklara, bazı sistemler ikinciden veya üçüncüdendördüncüden sonraki çocuklara ödeme yapar.
Bu kısa bilgi konumuz bakımından şu noktalarda önem taşımaktadır:
 Gelişmiş ülkelerde geniş kapsamlı sistemler yaygın olduğu halde gelişmekte
olanlarda kapsam dardır. Genellikle sosyal sigortaların uygulama alanı ile (coğrafî bölge,
işletme büyüklüğü, işkolu) tahdit edilmiştir.
 Gelişmiş ülkeler genellikle, sistemi genel devlet gelirleri ile finanse ettiği halde,
gelişmekte olanlarda devlet katkısı pek bahis mevzuu değildir.
Bunların tabii sonucu olarak aile ödenekleri, gelişmiş ülkelerde de çok çocuklular
düşük gelir gruplarına dâhil olduğuna göre genel vergi sistemlerinin müterakkiliği ölçüsünde
dikey yeniden gelir dağılımına sebep olurken, gelişmekte olanlarda daha ziyade sigortalıların
kendi aralarında yeniden gelir dağılımına sebep olur. İşveren katkıları yansıma imkânına göre
bu dağılımın dikey veya tersine dikey hale gelmesini sağlar.
Bu bölümün sonundaki tabloda fert başına milli gelir rakamlarına göre sıralanmış
ülkelerden hangilerinde aile ödenekleri sisteminin bulunduğu görülmektedir. Fert başına milli
geliri 1000 $,ın altında olan ülkelerden çok azında sistem kurulmuşken yukarı gelir
guruplarına doğru gidildikçe sistemi kurmamış olanlar istisna teşkil etmeye başlamaktadır.
Burada dikkate alınması gerekli olan husus, düşük gelirli ülkelerde aile başına çocuk sayısının
fazla, dolayısıyla aile ödenekler sisteminin nispi maliyetinin yüksek olmasına karşılık, yüksek
gelirli ülkelerde durumun tam tersi olmasıdır. Ayrıca asıl ihtiyacın,
gelir
yetersizliği,
tehlikesi dolayısıyla fakir ülkelerde kendini göstermesine karşılık sistemi zengin ülkelerin
kurup işletilebilmesi mümkün olmaktadır.
Aile ödenekleri sistemi, nüfus artış hızı ile ilgilendirilerek, gelişmiş ülkelerde zaruri
görülürken, gelişmemiş ülkelerde gereksiz hatta zararlı görülmektedir. Tabii burada ailenin
gaye olmak yerine vasıta olarak değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde bir taraftan ortalama çocuk sayısı az diğer taraftan gelişmemiş
ülkelerin aksine çocukların hemen tamamı korunmakta ve böylece çocuklar arasında fırsat
eşitliğine imkân sağlanmaktadır.
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Genellikle her iki tipe dâhil aile ödenekleri, çocuk başına, ücretle ilişkisi olmayan,
muayyen bir miktar olarak ödenir. Bunun nispi değeri şüphesiz:
 Ücret düştükçe artar,
 Çocuk sayısı arttıkça artar.
Böylece aile ödenekleri yüksek gelirliden düşük gelirli ailelere doğru nispi bir transfer
anlamı taşır. Vasıfsız bir işçi ücreti esas alınarak yapılan çalışmalar birinci çocuğa ödenen
ödeneğin, mevzubahis ücretin %3.3'ü ile %11'i arasında değiştiğini göstermiştir. Şurasını da
belirtmek gerekir ki genel kapsamlı ve devletçe finanse edilen sistemlerde hem ücretlerin
yüksek ve hem de aile ödeneklerinin miktarca düşük olmasından dolayı, ödeneklerin ücretle
ifadesi de düşüktür. Ancak çocuk sayısı arttıkça bunun da yükseleceği tabiidir. Meselâ dört
çocuklu bir aile için Belçika'da vasıfsız işçi ücretinin %51,6’sı, Polonya'da %66,8’i, Fransa'da
da %100,8’i kadar, aile ödeneği ödenmektedir. Bu nispetlerin çocuk sayısı farklarından dolayı
çocuklar arasındaki fırsat eşitsizliğim gidermede ne kadar önemli rol oynayacağı açıktır.
Aile ödenekleri yoluyla meydana gelen yeniden dağılımın yanında başka tedbirlerin
bulunduğunu veya bu yeniden dağılımı ters istikâmete çevirebilecek etkenlerin olduğunu da
unutmamak gerekir. Meselâ gelir ve gelirinin dışında kalacak ölçüde düşük gelirli gruplar,
yüksek gelir gruplarına tanınmış olan ve eş ve çocuk sayısına göre değişen geçim
indirimlerinden yararlanamazlar. Dolayısıyla ailenin gelir seviyesine bakılmaksızın her aileye
ödenek veren ülkelerde, geliri bir limitin üstündeki gelir gruplarına çift yardım yapılmış olur.
Fakat verginin müterakkiliği bu etkiyi tersine çevirebilir. Eğitimin paralı olduğu ülkelerle
parasız olduğu ülkelerde de durum farklı olabilir. İkincilerde aile ödenekleri eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanmasına daha çok yardım eder. Ancak bu gibi çeşitli etkenler konumuzun
dışında kalmaktadır.
Türkiye açısından da Aile Ödenekleri sisteminin çok önemli yönlerine temas etmek
mümkündür.
Türkiye'de aile son zamanlarda üzerinde çok durulan ve yeni kurumlarla
desteklenmeye çalışılan bir müessese haline gelmiştir. Ancak buna rağmen meselenin asıl
çözümünü teşkil eden aile ödenekleri sistemi henüz tartışmalara dâhil edilmemiş
bulunmaktadır. Kanaat’ımızca şu hususlar çok mühimdir:
1. Aile, halen Türkiye'de birçok mevzuatta, gaye olarak değil bir vasıta olarak ele
alınmıştır. Mesela, aile Türkiye'de nüfus hızını azaltma politikasının bir vasıtasıdır.
Doğumların azaltılması için devlet aileye destek sağlamakta olduğu halde doğan çocuk İçin
bu desteği esirgemektedir. Bu politika zamanla o hale getirilmiştir ki, 2'den fazla çocuğu olan
memura fazla çocuklar için çocuk parası ödenmez olmuştur. Bu nüfusun artış hızını azaltma
politikasının bir vasıtası olabilir ama öbür yönüyle doğmuş çocuğa devletin verdiği haksız bir
cezadır.
2. Ailenin korunması nasihatle, eğitimle, danışma müesseseleriyle elbet sağlanabilir.
Ama geliri yetersiz bir aileye bu tedbirler hiç bir suret ve şekilde tesir etmez. Dolayısıyla önce
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ve mutlaka aile gelirini yeterli hale getirecek aile ve çocuk ödenekleri sistemini kurmak
gerekir. İyi hesap edilirse bu laftan ibaret tedbirlerden ve müesseselerden daha ucuza
gelebilir.
3. Türkiye'de ücret kavramının mekanikliğini toplu sözleşmelerle kısmen
yumuşatmak ve sosyal ücrete doğru geçmek mümkün olmuştur. Mesela aynı işi yapan ve aynı
kıdem ve vasfa sahip 2 işçiden biri bekâr diğeri evli 3 çocuklu ise ücretleri de 1000 TL ise bu
eşit işe eşit ücret prensibinin zaruri bir sonucu olarak makul görülebilir. Ancak ailedeki fert
başına baktığımız zaman birincide fert başına gelir 1000 TL ikincide 200 TL’dir. İşte burada
sosyal ücret kavramı kendini gösterir. İkinci aileye aile ödeneği ve çocuk ödenekleri yoluyla
destek sağlamak lazımdır. Ta ki aile gelirinin yetersizliği gibi aileyi çökerten, dolayısıyla
cemiyeti çökerten, çocukları mutsuz ve çok kere ana ve baba şefkatinden mahrum büyümeye
zorlayan ve akıllı sosyal siyaseti olan her ülkede SOSYAL GÜVENLİK TEHLİKESİ olarak
kabul edilmiş olan, en feci tehlike ortadan kalkmış olsun. Toplu sözleşmeler ülkemizde bu
faciayı kısmen de olsa önlemek için yakacak parası, izin parası, evlenme parası, çocuk parası,
tahsil parası gibi isimlerle aileyi desteklemeye çalışmaktadırlar.
4. Burada başka bir husus vardır ki, o da sözleşme kapsamı dışında kalanlarla
henüz teşkilatlanmamış milyonlarca ücretliler bu imkândan mahrum olduğu için adaletsizlik
ortaya çakmıştır. Adaletsizlik iki yönlüdür. Birinci yönü ücretliler, aileleri ve çocuklan
arasında adaletsizliktir. İkinci yönü ise işverenler arasındaki adaletsizliktir. Teşkilatsız
işçilerin işverenleri ile teşkilatlı işçilerin işverenleri kendi arasında da ayrıca adaletsizlik
olabilir. Mesela hep genç işçi çalıştıran yeni kurulmuş bir işletme ile işçileri arasında sosyal
yardım ödemeleri bakımından elbette büyük fark olabilir. Bu adaletsizlikleri gidermenin tek
yolu aile ve çocuk ödenekleri sisteminin ihdasıdır. Bu suretle işverenler üzerinde gayri adil
dağılmış olan bugünkü sosyal yardım yükü adil bir dağılıma tabi tutulmuş olur. Ve cemiyette
bu açıdan mevcut adaletsizlikler giderilmiş olur. Cemiyette aile de gerçek şekliyle korunur.
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7.1. Primlere Genel Bakış
7.1.1. Primlerin Özellikleri
Sosyal güvenliğin en önemli vasıtası sosyal sigorta, onun da en önemli finansman
vasıtası primdir.
Özel sigortalar gibi sosyal sigortalar da primle finanse edilirler. Prim, muayyen
hizmetlerden faydalanmanın bedelini teşkil eden iştiraklerin bir çeşidi olarak vasıflandırabilir.
Sosyal sigortaların sağladığı sosyal güvenlik duygusunun ve temin ettiği ivazların bedelini
teşkil eder. Özel sigortalar için bedel veya karşılık yahut fiyat vasıfları sosyal sigortalara
nazaran daha ağır basmakla birlikte, primlere tam olarak fiyat-bedel-karşılık olarak bakmak
güçtür. Günümüzde, bilhassa sosyal sigortalarda, primler gittikçe karşılık vasıflarını
kaybetmektedir. Sosyal sigortalar özel sigortalardan farklı olarak yalnız sigortalı primleri ile
değil, işveren ve hatta devletin de ödediği primlerle finanse edilirler.
Sosyal sigortalarda primlerin birinci özelliğini mecburiyet prensibi teşkil eder. Bu
mecburiyet, karşılığında temin edilen ivazın fiyatını teşkil edişi ile ilgili değildir. Çünkü bazı
mücbir sebeplerle pirim ödeme halinin son bulması, çok kere ivaz elde etme hakkına halel
getirmez. Meselâ bizim ihtiyarlık sigortamızda 5000 günü takiben ödenen primlerin ivaza
müspet veya menfi yönde bir tesiri olmadığı halde; çalışmaya, başka bir ifade ile ücret almaya
devam etme halinde primlerin de ödenmeye devam olunması mecburidir. Bu durum primlere,
sosyal sigortalarda, bir vergi karakteri kazandırır.
Sosyal sigortaların temin ettiği ivazlarla ödenen primler arasında bir münasebet
kurulabilirse de, bu münasebet çok zayıftır. Tıpkı vergilerle devletin sağladığı hizmetlerden
yararlanma arasındaki münasebete benzeyen bu durum primlerin vergi karakterini
kuvvetlendirir. İşgücünün çok geniş bir kısmını veya tamamını sosyal sigortaların kapsamı
içine almış olan ülkelerde, primlerin vergi karakteri daha da ağır basar. Buna rağmen ivaz
sağalabilmek için belirli şartları yerine getirecek ölçüde prim ödemek şart olduğu halde,
devlet hizmetlerinden yararlanmak için vergi ödemiş olmak şartı yoktur. Ödenen ivazların
miktarı ile primlerin miktarı arasında ise az da olsa bir münasebet olabilir. Bu münasebet
çeşitli açılardan tahdide tâbi tutulmuş, orantılı olmayan, bir münasebettir.
Primle ivaz arasında sıkı bir münasebetin bulunması halinde prime bir "fiyat"
nazarıyla bakabiliriz. Ancak primin bir diğer özelliğini teşkil eden fiyat karakteri de çok
kuvvetli değildir. Çünkü bu fiyat mecburiyet prensibinin zaruri sonucu olarak, "satın alınması
mecburi bir güvenliğin" fiyatıdır. Hâlbuki insanlar hiç bir mal ve hizmeti satın almak
mecburiyetinde bırakılmazlar. Bırakılırlarsa bunun fiyatı değil, iştirak veya vergi şeklinde bir
ödeme ile yapıldığı kabul edilir. Ayrıca kanuni şartlar mevcut olunca güvenliği satın almaktan
vaz geçmek de mümkün olamaz. Milli çapta bir sosyal sigortanın kurulmamış olduğu
hallerde, vergi kaçakçılığına benzer bir kaçakçılıkla ancak prim ödemeden kurtulmak söz
konusu olabilir.
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Fiyat genellikle satın alınan mal ve hizmetin kalitesi ve miktarıyla ilgilidir. Hâlbuki
primlerle satın alındığı farz edilen güvenliğin herkes için ifade ettiği değerin başkalığı
yanında, objektif olarak da fertten ferde değişen miktar ve kalitededir. Meselâ çok hastalanan
zayıf bir kimsenin hastalık sigortası için ödediği primle sağlam ve hiç hastalanmayan birisinin
ödediği prim arasında hiç bir fark yoktur. Tehlikeye uğrama ihtimali fazla olan veya uğradığı
tehlikelerin zararlarından kurtulmanın çok daha ağır bir maliyeti gerektiren bir kimsenin
diğerine nazaran satın aldığı hizmet, farklı miktarda olduğu halde, aynı primle satın
alınabilmektedir. Dolayısıyla primin "fiyat" karakteri de çok zayıftır.
Primlere bir başka açıdan ücretin bir parçası nazariyle de bakılabilir. Gerçekten
bilhassa işveren primlerinin bu özelliği daha ağır basar. İleride bu konuya tekrar geleceğimiz
için şimdilik üzerinde fazla durmayacağız. Ancak işçi primi bir bakıma işçiye sonra ödenecek
bir ücret parçasıdır, işveren primi de faktör geliri olarak ücretin işçi yerine sosyal sigortaya
ödenen bir kısmıdır. Bununla beraber primleri ödeyenlerle primlerin yüküne katlananların
farklı olabilmesi primin faktör gelirinin bir parçası sayılması hususunda bazı şartların varlığını
gerektirmektedir.

7.1.2. Primlerin Vergilerden Üstünlüğü
Görüldüğü gibi primler ne vergidir, ne de bir fiyat. Kendine has özellikleri olan bir
finansman vasıtasıdırlar. Sigortaların özelliklerine uygun bir gelir kaynağı teşkil ederler.
Sosyal sigortalar bakımından ise vergilere nazaran bir takım üstünlüklere de sahiptirler.
Her şeyden önce primler, sigortalıların yükünü pek hissetmeden ödedikleri bir
vergidirler. Kaynakta tevkif edilmeleri yükü hissetmemenin bir sebebini teşkil ederse, diğer
sebebini de karşılık vasfına sahip olmaları teşkil eder. Çünkü sigortalı prim ödeyerek
muayyen bir güvenliğe kavuştuğunu, hastalandığı veya ihtiyarladığı zaman bu prim
ödemelerinin karşılığı olarak nasıl ve ne kadar bir destek (tıbbî ve nakdî) temin edeceğini
bilmektedir. Diğer taraftan bir üçüncü sebep olarak primlerin satın alınan güvenlikle
mukayese edilemeyecek ölçüde az oluşu da gösterilebilir. Bilhassa bu hususun yükün
hissedilmesine engel olduğunu ileri sürmek mümkündür. Sosyal sigortalar bir taraftan nesiller
arası bir transfer (dikey transfer), diğer taraftar, geniş bir sigortalı kitlesi arasında transfer
(yatay transfer) sağladığı için, sağlanan ivazların fertlere maliyetinin çok düşük ve kolay
katlanılabilir, direk ivaz sağlayan bir yük olmasına yol açar.
Vergi versin vermesin, vatandaşların devletten bekledikleri sonsuzdur. Bu isteklerini
beyan ederken, maliyeti karşılayacak vergilerin başkalarının omuzuna kaydırılmasını da
isteyebilirler ve hatta kendi omuzlarına düşen vergi yükünü başkalarına aktarabilmeleri yahut
bazen vergilerden kaçınabilmeleri de mümkündür. Hâlbuki sosyal sigortalarda primle ivaz
arasında bir münasebet bulunduğundan ve belirli bir güvenliğe kavuşmanın bedeli prim
olduğundan, fertler ivaz artışlarının prim artışı ile kabil olduğunu düşünmek zorunda kalırlar.
Böylece primler ivaz artışı taleplerini otomatik olarak baskı altına alır. Bununla beraber prim
ödeme devresini tamamlayıp ivaz almakta olanların bu tür talepleri daima baskıdan uzak
olarak beyan edilebilir. Emekliler mütemadiyen aylıklarının arttırılmasını isterler. Bu
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taleplerinde enflasyon ve hayat standardındaki yükseliş gibi haklı sebeplerin yanında artacak
primlere iştirak ettirilmelerinin imkânsız oluşu da rol oynar.
Primler sosyal güvenlik fonları teşkili suretiyle mecburi bir tasarruf vasıtası ve
dolayısıyla iktisadî kalkınmanın finansman kaynağını da teşkil edebilirler. Bu kaynak başka
yönlerden tenkitlere de açıktır.
Primlerin karşılığında muayyen ivazların sağlanması ferdin gelir ve varlık bakımından
sübjektif özelliklerine bağlı değildir. Başka bir ifade ile bir yaşlı muayyen şartları yerine
getirip kanunda yazılı prim ödeme süresini doldurduğu zaman, kendisinden başkaca şartlar
aranmaksızın kendisine aylık bağlanacaktır. Zengin de olsa fakir de olsa, başka türlü gelirleri
bulunsa da bulunmasa da bu aylık kendisinin kayıtsız şartsız hakkı olacaktır. Bunun sağladığı
faydalardan birisi, vergilerle finanse edilen yoklamalı sistemlerin bürokratik muamelelerine
lüzum bırakmamasıdır. Diğer bir faydası da bu bürokratik muameleler cereyan ederken, insanî
yönden, ferdin gururunun incitilmesinin daima mümkün oluşu gibi bir tehlikeye meydan
vermemesidir. Gururunun yaralanmasından korkacak derecede onurlu ve haysiyetli insanların
sırf ve bu sebeple aylık talep etmedikleri, yoklamalı ivaz sistemlerinin uygulandığı ülkelerde
çok görülmüştür.
Bu konuda geliştirilmiş olan insanî yoklama metotlarına rağmen gelişmiş ülkeler, sırf
bu sebeple, bu sistemi terk edip yoklamasız üniversal ivaz sistemlerine geçmektedirler. Sosyal
sigortaların primli sistemi işte bu beşeri mahzuru da taşımamaktadır.

7.1.3. Primlerin Çeşitleri
Yukarıda genel olarak primlerin özelliklerini ele aldık. Aslında bilhassa vergilere
üstünlükleri bir taraftan çeşitlerine, diğer taraftan da sosyal sigortaların finansmanında
kullanılan metotlara göre bir takım farklılıklar gösterir.
7.1.3.1. Ödeyenlere Göre Primler
Sosyal sigortaların ana gelir kaynağını teşkil eden primleri:
 Yalnız işçiler,
 Yalnız işverenler,
 İşçi ve işverenler,
 İşçiler, işverenler ve devlet,
 İşverenler ve devlet,
 İşçiler ve devlet
 Yalnız devlet, ödeyebilir.
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Bu ihtimallerin hepsinin geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Birçok ülkede
işçi-işveren, bazılarında da işçi-işveren ve devlet olmak üzere üçlü primlerden bahsedilebilir.
Aslında sigorta kollarına göre de prim ödeyenler değişmektedir. Meselâ iş kazaları ve meslek
hastalıkları sigortasında primi yalnız işveren ödeyebilir veya işveren ve devlet ödeyebilir.
Nitekim bizde, bu sigorta kolu ile birlikte analık sigortası primlerini de yalnız işveren
ödemektedir. Diğer sigorta kollarında ikili ödeme, işçi- -işveren primleri söz konusudur. Buna
karşılık İngiltere'de üçlü ödeme, işçi-işveren ve devlet primleri söz konusudur. Durum ne
olursa olsun bu bakımdan primler üç çeşittir.
7.1.3.1.1. Sigortalı Primleri
Sosyal sigortalarda ivazlar bakımından daima tek hak sahibi sigortalıdır. Sigortalının
prim ödemesi de normaldir. Sigortalının prim ödemesinin, sadece ivaz talep etme bakımından
bir hak kazandırması faydası yoktur. Bunun yanında, onu bir çeşit mecburi tasarrufa sevk
etmesi, ivaz taleplerini gelişi güzel arttırmaktan alıkoyması, sosyal sigorta idaresini
benimsemesi gibi faydaları da vardır.
Sigortalıların ödedikleri primler yalnız kendilerine bir güvenlik sağlamakla
kalmamakta, aynı zamanda nesiller arası ve nesil içi bir dayanışmanın da vasıtasını teşkil
etmektedir. Bu yönü, sigortalı primlerinin insanlara şahsî mesuliyet yanında toplum için de bir
mesuliyet kazandırdığını iddia etmemize temel teşkil etmektedir. Sosyal sigortaların mevcut
olmaması halinde de işçi veya herhangi bir kimse yalnız kendisi ve ailesi için mesuliyet
duymaz. Bu mesuliyetinin yanında, başkaları için de en az üzüntü duyar. Sigortalı primi,
işveren primleri gibi mesuliyetin ötesinde cemiyet içinde insanların başkaları nam ve hesabına
duydukları üzüntüyü de azaltır ve daha mutlu bir hayatın gerçekleşmesini sağlar.
Sigortalı primlerinin en önemli özelliği, mecburî bir tasarruf vasıtası oluşudur. İhtiyarî
tasarrufa nazaran bunun farkı; muntazam oluşu, kazancın devam ettiği sürece kesiksiz oluşu,
ferdin basiretine, keyfine ve iradesine terk edilmemiş olmasıdır. Böylece yalnız gönüllü
tasarruflarla sağlanan güvenliğin yetersizliği de ortadan kalkmış olmaktadır. Bunun yanında
tatbik edilen bazı finansman sistemlerinin zaruri sonucu, millî ekonomi yararına geniş bir
yatırım kaynağı doğmakta ve ülke kalkınmasına sigortalılarında kendi ölçüleri içinde
katılması mümkün hale gelmektedir.
7.1.3.1.2. İşveren Primleri
Sosyal sigortaların finansmanına hemen her ülkede işverenlerin prim ödeyerek
katıldıklarım görmekteyiz. Bazı ülkelerde bu bir katılma olmaktan çıkmakta, işçinin sosyal
güvenliği tamamıyla işverenin mesuliyetine terkedilmiş bulunmaktadır.
Bazı sigorta kolları ise yalnız işveren primi ile finanse edilmektedir. Bundan başka
işverenler hemen her sigorta kolunda işçi nam ve hesabına, işçinin ödediği prime ilâveten
bordro üzerinden, bir çeşit "bordro vergisi" olarak prim ödemektedirler. Bazı ülkelerde bu
primlere devlet de muayyen bir payla katılmaktadır.
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İşveren primleri, her şeyden önce sigortalıların prim yükünü azaltmaktadır. Esasen
düşük gelir gruplarına dâhil işçilerin, sosyal sigortaların sağlayacağı veya sağlaması gereken
güvenliğin bütün maliyetine katlanabilmeleri mümkün değildir veya bu maliyet onlar için çok
ağır bir maliyettir. İşverenin bu maliyete katılmasının belli başlı iki gerekçesi olabilir. Birinci
gerekçe, sosyal güvenliği sağlanan bir işçinin istikrarlı ve verimli bir işçi haline gelmesidir ki,
işverenin böylece sağalacağı menfaatin bir karşılığının olması icap eder. Gerçekten yarınından
emin olan bir işçinin çalışma hayatındaki morali daha yüksek olmaktadır. Bunun iktisadî
manası gönül gücünün yüksekliğidir. Verimlilik sadece bedeni veya zihni gücün bir
fonksiyonu değildir. Bunların yanında gönül gücünün yüksek olmasını icap ettirir. Gönül
gücüne tesir eden birçok faktörden birisi de şüphesiz yarın endişesinden uzak olma, bir başka
deyişle sosyal sigorta kapsamı içine girmedir. Diğer taraftan işçilerin uğradıkları tehlikeler
çok kere işverenin işinden doğar. İş kazaları ve meslek hastalıkları, maluliyet, ihtiyarlık, hatta
normal hastalıklar iş şartlarının taşıdığı muhataplarla uzaktan veya yakından ilgili olan
tehlikelerdir. Böyle olunca işverenin, işçinin sigortalanmasında muayyen bir mesuliyete sahip
olması ve bunun kanunlarla mecburî hale getirilmesi tabiî sayılabilir.
Aslında sosyal sigortalar yolu ile sağlanan güvenlik tamamıyla bir beşeri sermaye
yatırımı olarak vasıflandırılabilir. Maddî sermayesini amorti ederek daima tam kapasite ile
çalışır vaziyette tutma mecburiyetinde olan işveren, beşerî sermayesini de korumak, amorti
etmek mecburiyetindedir. Beşerî sermaye bakımından bu görevi bir yönü ile yüklenmiş olan
sosyal sigortalara işverenin iştirakini bu bakımdan da tabiî, hatta zaruri saymak icap eder. Bu
zaruret işverenlerin de sosyal sigortaya prim ödemelerinin mecburî olmasını da açıklar.
Mecburî olmaması halinde, işverenler arasında haksız rekabetin doğması gibi çok büyük bir
mahzurun ortaya çıkacağı şüphesizdir.
İşveren primlerinin zarurî oluşunu bir başka açıdan daha değerlendirebiliriz. Bilindiği
gibi sosyal güvenlik, insanlık tarihi ile yaşıt bir ihtiyaçtır. Üstelik bu ihtiyaç tabiidir. İktisadi
gelişme merhalesi ve kültür seviyesi ne olursa olsun yeryüzünde bu ihtiyacı duymayan ve
kendi ölçüleri içinde şu veya bu tarzda karşılamaya çalışmayan hiç bir toplum yoktur.
Çalışanlar asgari zarurî ihtiyaçlarının tamamım karşılamak mecburiyetinde olduklarına göre
asgari ücret içinde de sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayacak bir payın mutlaka bulunması
icap eder. O halde sosyal güvenlik sağlayacak olan primler ücretin ayrılmaz bir parçasıdırlar.
Bundan dolayı işveren primleri, işverenin katkısı değil, ücretin ayrılmaz parçası da sayılabilir.
Bu açıdan baktığımız zaman işveren primlerinin daha doğru bir değerlendirmesini yapmış
oluruz.
7.1.3.1.3. Devlet Primleri veya İştirakleri
İnsanlığın uzun tecrübelerinden sonra, sosyal güvenliğin bir devlet görevi kabul
edildiğini ve sosyal güvenliğin artık tarifinin unsurlarından birisinin devlet görevi olduğunu
biliyoruz. Sosyal güvenliğin bütün dünyada en yaygın ve ana vasıtası olan sosyal sigortalara,
devletin taraf olarak prim ödemesi bu sebeple normal kabul edilmek icap eder.
Devletin sosyal sigortalara ödediği primler, onun işveren sıfatıyla ödediği primlerin
dışında kalan primler manasına gelmektedir. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi kamu iktisadî
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teşebbüslerini yürüten devlet, bu teşebbüslerin işletmelerinde işveren sıfatına sahip
bulunmakta ve bu bakımdan tıpkı "Özel işverenler" gibi prim ödemektedir. Bu primlerin
işveren primlerinden, genel özellikleri bakımından, herhangi bir farkı yoktur. Ayrıca devlet
çeşitli şekillerde sosyal sigortalara transferler yapmaktadır. Kuruluş masraflarını karşılama,
idarî masraflarını karşılama, açıklarını kapama gibi maksatlarla yapılan bu transferler de prim
özelliklerine sahip değildirler ve şimdilik konumuzun dışındadırlar. Bunlara karşılık "üçüncü
bir taraf olarak devletin" sosyal sigortaların finansmanına katılması mümkündür ve bu metodu
tatbik eden ülkeler vardır.
Devletin üçüncü bir taraf olarak prim ödemesi, işçi ve işveren primlerinin yükünün,
özellikle işçi primlerinin düşük tutulmasına imkân verdiği şüphesizdir. Bunun düşük gelir
grupları bakımından çok önem arz etmesinin yanında, sosyal sigortaların mana ve
ehemmiyetinin anlaşılmadığı, uzun vâdeli faydasının takdir edilmediği ve az çok bir direnişin
bulunduğu ülkelerde, bilhassa kuruluş yıllarında, daha kolay ve çabuk benimsenmesini
sağladığı da muhakkaktır.
Devlet sosyal sigortalara üçüncü bir taraf olarak prim öderken, aslında sosyal
yardımlar döneminde katlandığı ve sosyal sigortaların kuruluşu ile büyük çapta kurtulduğu
yükü taşımaya devam etmekten başka bir iş yapmış olmamaktadır. Gerçekten sosyal
sigortalar, devleti çeşitli açılardan birtakım külfetlerden kurtarmaktadır. Hatta bununla da
kalmamakta, fon birimine yol açan finansman sistemleri vasıtasıyla, büyük bir mali güç ve
yatırım kaynağı kazanmaktadır.
Devletin, sosyal sigortalara üçüncü taraf olarak prim ödediği bazı hallerde
adaletsizliğe yol açtığı da ileri sürülebilir. Bu haller sosyal sigortaların kapsamının çok dar
olduğu hallerdir. Bu takdirde devlet sadece küçük bir grubun sosyal güvenliğinin
sağlanmasında devlet gelirlerini kullanmış olmakta, diğer grupları ise kendi haline terk etmiş
olmaktadır. Eğer bu küçük grup, sosyal güvenlik ihtiyacı bakımından en fazla önceliğe
kavuşturulması gereken grup yerine, orta ve üst gelir dilimlerine mensup gruplardan teşekkül
ediyorsa, bu takdirde adaletsizlik daha fazla göze çarpar. Umumiyetle sosyal güvenlik hemen
her ülkede siyasî maksatlara âlet edildiği için, daha çok ve öncelikle, teşkilatlanabilen ve sesi
çıkan gruplara bahşedilmekte ve tarifi icabı "insan hakkı" oluşu sadece anayasalarda yer alan
bir hüküm olarak kalmaktadır. Bu durumda devletin primlere iştiraki, bu grupları bir kat daha
imtiyazlı hale getirir.
7.1.3.2. Nispi Primler- Mutlak Primler
Primleri, ödeyenler bakımından, işçi işveren ve devlet primleri olarak üçe
ayırabildiğimiz gibi; kazançla olan münasebetine bakarak, nispi ve mutlak primler olarak da
ikiye ayırabiliriz.
7.1.3.2.1. Nispi Primler
Esas itibariyle primler nispidir. Kazancın muayyen bir nispeti olarak tespit ve tahsil
edilirler. Böylece sigortalılar üzerindeki nispi yük, görünüşte, eşit olarak dağıtılmış olur.
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Ancak asgari ücret üzerinden alınan her hangi bir orandaki primin, çok yüksek bir kazanç
üzerinden alınan aynı orandaki bir prime nazaran yüklediği yükün eşit olmasına imkân yoktur.
Gerçekte 1500 lira kazancı olandan alınan %10 oranındaki 150 liralık primin 7000 lira
kazancı olandan alınan 700 liraya nazaran daha ağır olduğu şüphesizdir.
Nispi primlerin sabit oranlı olması halinde, negatif olarak, geliri yeniden dağıtıcı bir
tesiri yoktur. Çünkü müstahsil gelirleri ile müstehlik gelirleri arasında nispi bir fark meydana
getirmezler. Primlere, vergilerin negatif yoldan gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltıcı
fonksiyonuna benzer bir fonksiyon icra etmesini isteyenler, hemen bütün sosyal sigortaların
sabit orantılı bir primle finanse edilmesini tenkit ederler. Aslında ileride göreceğimiz fon
birikimine yol açan finansman şeklinde, sabit orantılı primlerin, düşük gelir gruplarına fazla
yük yüklediği, fonların kalkınmanın finansmanında kullanılması sebebiyle kalkınmanın alt
gelir gruplarının omuzuna daha çok basarak gerçekleştirilmesi sonucunu doğurduğu bir
gerçektir.
Sabit oranlı primlerin, artan oranlı hale getirilmesi pekâlâ mümkündür. Bu takdirde
kazançlar arttıkça ödenen pirim nispeti de artacak, böylece alt gelir grupları daha az yükle
güvenliğe kavuşturulurken üst gelir grupları (aynı ivaz nispetinin tatbik edilmesi halinde) eş
nispetteki bu ivazı nispi olarak daha büyük fedakârlıkla temin etmiş olacaktır. Aynı zamanda
primler de müterakki vergiler gibi, gelir eşitleyici bir tesire sahip olacaktır. Ancak, müterakki
prim şeklinin dünyada hiç rağbet görmediğini burada zikretmemiz icap etmektedir. Bunun
sebebi, sosyal de olsa, bir sigortanın "karşılık" mahiyeti taşıdığı, sağladığı ivazların primlerle
şu veya bu şekilde ilgili olması icap ettiği ve primlere tam bir vergi karakteri kazandırmanın
sosyal sigortaların ve dolayısıyla primlerin avantajlarını tamamen kaybettireceğidir.
Gerçekten, özellikle primlerin vergilere nazaran üstünlüklerinin sosyal sigortalara büyük bir
dinamizm ve gelişme imkânı sağladığı, bundan dolayı da primi vergi haline getirmenin sosyal
sigorta yerine kamu sosyal güvenlik harcamalarım esas almak manasına geleceği şüphesizdir.
Hâlbuki bütün dünya, çeşitli üstünlüklerine ilâve olarak kolay benimsenmesi ve devlete ayrı
bir mali kaynak yaratması sebebiyle vergi dışı finansman yolunu tercih etmektedir. Bu da
vergi karakteri az olan primle finansman demektir.
Sosyal sigortalarda artan veya azalan oranlı primlere rastlamak mümkündür. Bunları
yukarıda bahsettiğimiz kazanca göre artan (müterakki) primlerle karıştırmamak icap eder.
Artan veya azalan oran zaman içinde söz konusu olabilir. Meselâ uzun vadeli sigorta
kollarında önceleri düşük oranda tahsil edilen primler, daha önce tespit edilmiş tarihlerden
başlayarak gene daha önce tespit edilmiş oranlara çıkarılabilir.
Diğer taraftan bilhassa işsizlik sigortasında, istihdamı teşvik edici bir unsur olarak,
işverenlerin istihdam seviyesindeki değişmeler dikkate alınmak suretiyle primlerin azaltılması
veya artırılması da mümkündür.
Zaman içinde, önceden belli olmayan prim oranını artırma veya eksiltme hâdisesi ile
de sık sık karşılaşılır. Sosyal sigortaların matematik ve teknik karşılıkları, ivazlarda artışlar
dikkate alınarak yapılan bu artırma veya eksiltmeler sadece aktuaryal dengeyi muhafaza etme
zaruretinin bir sonucudur.
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7.1.3.2.2. Mutlak Primler
Sosyal sigortalar kazanca göre sabit oranlı bir primle finanse edilebildiği gibi, kazanç
dilimleri itibariyle belirlenmiş olan bir prim miktarıyla de finanse edilebilirler. Hatta kazanç
seviyeleri hiç dikkate alınmaksızın, herkesten maktu prim tahsil etmek mümkündür.
Miktar olarak kazanç dilimlerine göre kademeli bir şekilde tespit edilmiş bulunan
primler, bir manada nispilik vasfı taşırlar. Meselâ 2400 liralık kazanç seviyesindekiler 312 lira
öderken 2800 liralık kazanç seviyesindekiler 364 lira öder, 4500 liralık kazanç
seviyesindekiler de 585 lira öderse, bütün sigortalılar %13 oranında, sabit oranlı bir pirim
ödemektedir. Bu tarz pirimin sabit oranlı bir pirimden farkı 2400 ile 2800 lira arasında
kazancı olanların da ödediği pirimin 312 lira olmasıdır. Başka bir ifade ile tespit edilmiş olan
kazanç dilimleri arasında nispi yükün değişirken mutlak miktarın değişmemesidir. Bu
durumda 2799 lira kazancı olan 312 lira öderken 2800 lira kazancı olan 364 lira ödeyecektir.
Bilindiği gibi, sosyal sigortalarda bu tür mutlak primler, kazancı muayyen
olmayanlara, çok dalgalanan veya tespit edilemeyenlere tatbik edilir. Bunlar daha çok kendi
nam ve hesabına bağımsız çalışanlardır. Kazançları negatif de olabilir. Aynı tatbikatın vergi
hesaplamalarını kolaylaştırmak bakımından vergilemede de kullanıldığını görmekteyiz. Bu tür
bir vergi veya primin doğurduğu adaletsizlik, kazanç dilimleri arasındaki farklara bağlıdır. Bu
farklar sıfıra doğru yaklaştıkça bu primler de sabit oranlı primler haline gelirler.
Mutlak primlerin kullanıldığı sosyal sigortalarda sigortalılar çok kere belli sınırlar
içinde kalarak, mensup oldukları kazanç dilimini kendileri seçerler. Böylece ödeyecekleri
primleri de önceden kendileri tespit etmiş olurlar. Primlerle ivazlar arasında çok yakın bir
münasebet olunca, bunun pek fazla mahzuru yoktur. Ancak bu hâl sosyal sigortaların "sosyal"
oluşlarına büyük çapta aykırı düşer. Bu takdirde fertler uzun vadede asgarî primle azamî ivazı
elde edecek tarzda seçime giderler. Özel sigortalarda olduğu gibi, menfaatini azamileştirmesi
ön plâna geçer.
Mutlak primlerin kademeli olmaları ve kademelerin büyüyen kazanç gruplarına doğru
yükselmeleri, kazanç grupları ile fiili kazançlar arasında da az çok paralelliğin temin edilmesi
hallerinde yukarıdaki mahzurlar oldukça azalmış olur. Bilhassa primler kademeli olurken
ivazlar seyyanen (her kazanç seviyesindekine aynı) olursa, sosyal sigortaların geliri yeniden
dağıtıcı gücü çok daha fazla artırılmış olur.
Seyyanen ödenen mutlak primler, sigortalılar içinde en alt gelir grubunu teşkil
edenlerin ödeme gücüne göre tespit edilirler. Bu üst gelir grupları için çok hafif bir prim yükü
teşkil eder. Ayrıca primlerin fon biriktirme gücünün de zayıf kalmasına yol açar. En alt gelir
gurubunu dikkate alınca, kadın işçi ücretlerinin daha da düşük olması sebebiyle kadınların
priminin ayrıca ve erkeklerinkinden daha aşağıda tespit edilmesi gerekir.
Maktu primlerin tespitinde, bu kaidenin dışında; kazançlar dikkate alınmamakla
birlikte, bazı statü farklılıkları dikkate alınabilir. Böylece kazanç dilimlerine göre değil, statü
farklılıklarına göre bir kademeli prim şekli ortaya çıkar. Kadın-erkek, gençler, istihdam
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edilenler, edilmeyenler ve kendi hesabına çalışanlar ayrı statülere sahip gruplar olarak maktu
prim mükellefiyetine tâbi tutulurlar. Bu durum, eğer statü ile kazanç arasında bir münasebet
varsa, pirimle kazanç arasında da dolaylı olarak ve az çok bir münasebet kurulabilmesine
imkân verir. Daha çok nispi esaslı primlerde görülmekle beraber, kazancın ve statünün dışına,
başka unsurlara göre de primler kademelendirilebilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları
sigortasında primlerin miktar veya oranlarının işkollarının tehlike derecelerine bağlı olarak
artmaları bunun misalini teşkil eder. Bunun tersi olarak, tehlike derecesi yüksek olmakla
birlikte çok müessir iş güvenliği tedbirlerini devam ettiren işverenlere, münferit olarak,
sicilleri dikkate alınmak suretiyle, indirimli prim tatbik edilmesi de mümkündür.
7.1.3.3. Tek Prim- Sigorta Kollarına Göre Ayrı Prim
Primler, sosyal sigortaların kapsama aldığı tehlikelerin hepsi için tespit edilmiş bir tek
miktar veya nispetten ibaret olabileceği gibi, her sigorta kolu için tespit edilmiş ayrı ayrı
miktar veya nispetlerden de oluşabilir. Aslında, ikisi arasında önemli bir fark bulmak pek
kolay değildir. Çünkü bütün sosyal sigortalar; tek de olsa aynı aynı da olsa tahsil ettikleri
primlerle işlerler ve görevlerini yerine getirirler. O halde pirim her iki halde de genel
aktuaryal dengeyi sağlayacak miktar veya oranda tespit edilmiştir.
Bilindiği gibi, sosyal sigortalar kuruluşlarında bir veya birkaç tehlikeyi kapsamlarına
alırlar ve zaman içinde diğer tehlikelere de teşmil edilirler. Bütün dünyadaki tatbikatın böyle
olması, sosyal sigortaların ayrı ayrı prim oranlarıyla çalışmasına yol açmıştır. Diğer taraftan
bu sistem sigorta kollarının daha hassas hesaplarla idare edilmesine de yardım eden bir
sistemdir. Her sigorta kolu kendi gelirine göre giderini ayarlamaya mecbur olur. Bundan
başka bazı tehlikelerle hiç ilgisi olmayan kişilerin veya işyerlerinin prim yüklerinin dâhil
oldukları sigorta kollarıyla sınırlı olması imkânı da doğar. Aksi halde, meselâ uzun vadeli
sigorta kollarından yararlanması gerekmeyen bir emeklinin bazı sistemler içinde çalışması
halinde, ödediği tek pirimin bu kollara tekabül eden kısmı fuzulî bir ödeme mahiyeti alır. Bu
ve benzeri durumlarda sigorta kollarına göre ayrı ayrı prim tespit edilmiş olması yarar
sağlayacaktır.
Tek prim sistemi ise, bürokratik muameleleri azaltması ve basitleştirmesi bakımından
tercih edilebilir. Yukarıda bahsettiğimiz adaletsizlikler bir tarafa bırakılırsa, tek primin
anlaşılması, benimsenmesi, muhasebesi ve kontrolü kolaydır. Bu bakımdan, küçük
işletmelerin çok yaygın olduğu, bağımsız çalışanların oranının çok yüksek bulunduğu,
işletmelerin fonksiyonel iş bölümüne göre teşkilatlanamadığı ülkelerde, tek prim uygulanması
tercih edilebilir.
Tek pirim, psikolojik açıdan daha çok vergi karakteri hissettirir. Ayrı ayrı primlerde
ise fiyat veya karşılık vasfı; görünüşte, biraz daha barizdir. Gerçekte ise primlerin vergi ve
fiyat karakteri daha çok başka unsurların belirlediği hususlardır. Sosyal sigortaların toplam
aktuaryal dengesinin oldukça yüksek prime ihtiyaç göstermesi halinde tek prim psikolojik
bakımdan hiç de kolay benimsenmez. Sigorta kollarına göre primleri dağıtma ve her birisini
benimsenebilir oranlar çerçevesi içinde tutma bir zaruret olabilir. Bununla beraber işveren ve
devlet iştirakleri tek primin de benimsenme imkânını arttırmaktadır.
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Ancak, bilindiği gibi, devlet her ülkede sosyal güvenliğin finansmanına iştirak
etmemektedir. İştirak ettiği ülkelerin hepsinde ise taraf olarak değil, açıklarını kapama,
kuruluş harcamaları veya başka masraflarını karşılama gibi sebeplerle iştirak etmektedir. Bu
yüzden tek primi tercih etmek güçtür.
7.1.3.4. Safi Prim- Gayri Safi Prim
Gerek özel, gerek sosyal sigortalarda, teknik olarak primin ivazları karşılamaya yeterli
olması şarttır. Sosyal sigortaların kapsamı içine alınmış (doğrudan doğruya veya sigortalılar
vasıtasıyla) nüfusun karşılaşacağı mutlak ve muhtemel tehlikeler sonucu kendilerinin veya
diğer hak sahiplerinin talep edeceği ivazların hali hazır değerleri primi tayin eder. Bu şekilde
hesaplanan prime safi prim denir. Safi prim, sigortalıların ve diğer dolaylı olarak kapsama
dâhil olanların (eş, çocuklar, ana, baba) istatistik özellikleri ile tehlike ihtimalleri esas alınarak
hesaplanmaktadır. Ancak sosyal sigortalar da bir teşkilattır ve görevlerini yerine getirmek
üzere çeşitli masraflar yapmak zorundadırlar. Bu masraflar, primlerin tahsili dâhil, ivazların
ödenmesi ve bu arada yapılacak her türlü yatırım ve idare harcamalarıdır. Bunların da
karşılanabilmesi için primlerin muayyen miktar veya oranda artırılması icap eder. Bu ilave ile
birlikte sosyal sigortaların tatbik ettiği prim oran veya miktarı elde edilir ki teknik olarak bu
prim daima gayrisafidir.
Teknik bir konu olduğundan incelememizin dışında kalmakla birlikte sigortaların mali
dengesi bakımından gayri safi primler son derece önem arz ederler. Sigortalının ivaz dışı
harcamalarının gelişi güzel artması gayri safi primlerin de arttırılmasını icap ettirir. Buna
engel olmak için sosyal sigorta kanunları, masrafları tahdit edici hükümler ihtiva ederler.
Sosyal sigortaların (diğer sigortalar gibi) gelirlerini yalnız primler teşkil etmez. Temel prim
gelirleri yanında yatırım gelirleri (her çeşit mevduat ve tahsil faizi dâhil) ve bağışlar da yer
alır. Gayri safi prim oranının düşük tutulabilmesinde fonların kullanılış şekli çok rol oynar.
Kaide olarak gayri safi prim; sosyal sigortaların bütün sigorta ivaz ödeme ve
harcamalarıyla her çeşit idare masraflarından prim dışı bütün gelirlerini düştüğümüz zaman
bulacağımız meblağa yakın bir gelir sağlamalıdır. Bu gelir de (tatbik edilen finansman
metoduna göre) şu karşılıkları ayırabilme imkânını verecek hacimde olmalıdır.
 Matematik Karşılık: Sosyal sigortaların halen ödemekte bulunduğu bütün
sürekli ivazların (sürekli iş göremezlik geliri, ihtiyarlık, malûliyet, dul ve yetim aylıkları)
ödenmesini sağlamak üzere hesaplanacak peşin değerler toplamı.
 Ödenmiş primler karşılığı: Sosyal sigortaların doğrudan doğruya veya vasıtalı
şekilde dâhil olanların tehlikeye uğradıkça kendilerine ödenecek olan sürekli ivazların peşin
değeri ile bunlar için ödenecek olan uzun vâdeli sigorta kolları primlerinin peşin değeri
arasındaki fark.
 Olağanüstü Karşılık: Herhangi bir hesap yılında elde edilen gelirler toplamının
karşılık ve giderlere yetmemesi halinde kullanılmak üzere ayrılan ve o yılın gelirlerinden
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matematik ve ödenmiş primler karşılıkları ile her çeşit ivaz ödemeleri ve diğer giderler
çıktıktan sonra kalan miktar.
Matematik ve ödenmiş primler karşılığı sosyal sigortaların müstakbel taahhütlerini
ifade eder. Bu taahhütler birçok faktörü dikkate almak suretiyle hesaplanabilir. Ancak
özellikle kapsamı çok genişlememiş sigortalarla, sosyal sigortaların politik maksatlara
kolayca âlet edilebildiği ülkelerde, ivaz ve diğer harcamalarda önemli dalgalanmalar olabilir.
Meselâ sadece teşkilatlı işçinin kapsama alındığı bir ülkede, seçim yaklaşırken, sigortalılara
yeni haklar verilebilir, ivaz elde etme şartları hafifletilebilir, İvazların miktarı arttırılabilir
Bunun yanında tabiî ve ekonomik tehlikeler normal ortalamaları aşan oranlarda
gerçekleşebilir. Bu gibi hallerde prim ve diğer gelirler matematik ve ödenmiş primler
karşılığına yetmez duruma düşerler. Bunun için gayri safi primlerin normal zamanlarda
olağanüstü karşılık ayrılmasına da imkân verecek şekilde hesaplanmasında yarar vardır.
Safi pirimin hesaplanmasında sağlam istatistiklere ihtiyaç vardır. Her şeyden önce
sigorta kolunun ödeyeceği ivaz çeşitleri ve bunların ücretlerle ilişkisini; sigortalıların sayısı ve
pirim ödeyenlerin sayısını, yaş ve aile durumlarını, her yıl muhtemel olarak gerçekleşecek
tehlike oranını ve dolaylı ve dolaysız ivaz talep sayısını ve bunların hacmini, yıllık taleplerle
müstakbel taleplerinin peşin değerlerini, faiz faktörünü (mürekkep olarak) bilmek icap
etmektedir. Bütün bu bilgiler safi primi tayin edecek faktörler olacaktır. Ancak sosyal
sigortaların kapsamı genişledikçe, sosyal sigortalar teknik özelliklerini büyük ölçüde
kaybederek daha müessir ve esnek bir sosyal güvenlik vasıtası haline geldiklerinden, bu
hesaplar da önemini kaybetmektedir. Çünkü bu takdirde zaten devlet garantisi altında olan
sosyal sigorta, bir gruba hitap etmekten çıkmakta ve bütün milleti içine alarak devlet hazinesi
ile irtibatı kuvvetlendirmektedir. Bir gruba hitap ederken sosyal sigortaya şu veya bu şekilde
iştirakte ve yardımda bulunmayı mahzurlu bulan devlet, millî kapsama ulaştırdığı zaman
iştirake veya yardımına itiraz için bütün sebepleri de ortadan kaldırmış olmaktadır.
Dolayısıyla sosyal sigortanın teknik bir müessese olarak pirim hesapları içinde kavranmasına
lüzum kalmamaktadır.

7.2. Sosyal Güvenlikte Prim Dışı Gelirler
Sosyal sigorta veya genellikle sigorta denilince akla prim gelir. Ancak primler sosyal
sigortaların en önemli gelir kaynağı oldukları halde tek gelir kaynağı değildirler. Primlerin
yanında sosyal sigortalar, yatırım gelirleri ve vergi gelirlerine veya devletin gelir
kaynaklarından ayırdığı çeşitli iştirak ve katkılara da sahip olabilirler. Buna ilaveten sosyal
sigortanın münhasıran devletçe, devlet gelirleriyle finanse edilmesi de mümkündür. Prim dışı
gelirler dediğimiz zaman önce devlet gelirleriyle finansmanı sonrada normal primlere destek
olan gelir çeşitlerini ayrı ayrı incelememiz icap eder.

7.2.1. Sosyal Sigortanın Devletçe Finansmanı
Sosyal sigorta eğer devletin genel gelirlerinden ayrılan tahsisatlarla işliyorsa, bu
takdirde diğer kamu hizmetlerinin yürütülmesine uygulanan yol caridir ve sosyal sigorta;
sigorta değil, diğer kamu hizmeti gören kuruluşlar gibi fonksiyonundan başka özelliği
150

olmayan bir kuruluştur. Bu yolu seçmiş olan bir ülkede sosyal sigorta, sosyal güvenliğin
vasıtası olmaktan çıkmış olur ve sosyal güvenlik kamu sosyal güvenlik harcamaları yapan bir
kamu idaresi ile yürütülen bir hizmet olmuştur.
Aslında, sosyal güvenliğin, ileride kamu sosyal güvenlik harcamalarıyla
yürütüleceğini, primli sistemlerin ortadan kalkacağını iddia eden müellifler vardır. Ne var ki,
sosyal sigortalar gittikçe daha fazla devlet iştirakleri ve ödemeleriyle finanse edilmekte ise de,
primli sistemler ortadan kalkmış değildir.
Sosyal güvenliğin primle veya vergi ile finansmanı aslında bir metod meselesidir ve
teknik-iktisadî şartların gereği olarak bir tercih meselesidir. Primle finansmanın tercihine yol
açan amillerden birisi, şüphesiz daha önce de ele aldığımız gibi primlerin vergilere nazaran
üstünlükleridir. Büyük fon birikiminin, yükün ağırlığı fazla duyulmadan sağlanabilmesi ve
fonların kalkınmada kullanılabilmesi, iktisadî istikrarı sağlaması, geliri yeniden dağıtıma tâbi
tutmasıdır.
Vergi ile finanse edilen bir sistemde, sosyal güvenlik ivazlarından yararlananlar, prim
ödemezler. Fakat vergi mükellefi olarak ivazların maliyetinin bir kısmım şüphesiz kendi
omuzlarında taşırlar. Bu sistemde yıllık ivaz maliyetlerinde meydana gelecek küçük
dalgalanmaları karşılamak üzere bir fon da tesis edilebilir. Meselâ İngiltere ve Kanada'da aile
yardımlarının finansmanı bu esaslarla sağlanmaktadır. Sosyal güvenlik hizmeti saydığımız
tedavi edici sağlık hizmetlerini genel bütçe gelirleriyle karşılayan ülkelerde de finansman
metodu budur. Bu metotta ivazlar, parlâmentonun bütçe tahsisatlarına bağlıdır. Şüphesiz bu
tahsisatlar her yıl ayrılacaktır. Devamlılık emniyetinden mahrum oldukları da ileri sürülemez.
Ancak devletin kalkınma problemlerini halletmiş olması, başarı için şarttır. Aksi halde sosyal
güvenlik diğer hizmetlerle alternatif hale gelir ve çok kere maddî sermaye yatırımları
hükümetler için daha cazip gözükür. Diğer taraftan cemiyetler, kendi töreleri ve dini inançları
çerçevesinde, zaten tehlikeye uğrayan insanları kendi içlerinde koruyucu sosyal yardım
müesseselerine sahiptirler. Ek maliyet olarak hükümetler bu durumu da dikkate alarak üzerine
almak istemeyebilir. Hâlbuki pirimler, bilindiği gibi vergilere ek bir finansman kaynağı
yaratırlar ve kolayca benimsenirler.
Vergi ile finansman yılı yılına finansmandır. Her yılın toplam ivaz maliyeti tahmin
edilip, devletin diğer masraf kalemlerine eklenir ve normal gelirleriyle bu ek maliyetin de
karşılanması çareleri aranır. Yıldan yıla meydana gelecek dalgalanmaları gidermek üzere
gerekirse küçük fon teşkili cihetine de gidilebilir. Bunun dışında büyük fonlara ihtiyaç yoktur.
Çünkü devlet diğer masraf kalemlerinde olduğu gibi bu masraf kaleminde de meydana
gelecek artışları tahmin edip bütçesinde tahsisatım ayıracaktır. İvaz almaya başlamış olanlar
veya zamanı gelince ivaz alacak olanların haklan devletin garantisi altındadır. Tıpkı bir devlet
istikrazının faiz ve ana paralarının zamanı gelince devlet tarafından ödenmesi gibi ivazlar da
ödenecektir. Bunun için ayrı tahsilat ve tediyat teşkilâtına lüzum yoktur. Vergi ile ivazlar
arasında herhangi bir münasebet de olmadığından özel kayıtlara da ihtiyaç duyulmayacaktır.
Bu metodun en önemli mahzurunu ivaz alanların özel durumları teşkil eder. Bunlar
yüksek gelir gruplarına veya teşkilatlı ve kuvvetli baskı gruplarına dâhil kimseler ise, ivaz
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artış talepleri devamlı ve güçlü olur. Aksine bütün nüfusa yaygın bir sistemde ise bu mahzur
ortadan kalkabilir. Çünkü ivaz artışı bu takdirde vergi gelirlerinin, dolayısıyla kendi vergi
yüklerinin artışına bağlı olacaktır.
Devlet sosyal sigortanın teknik özelliklerini önemli ölçüde muhafaza ederek, vergi
gelirleriyle yılı yılına finansman metodunu da tatbik edebilir. Birinci hale nazaran bu sistemin
farkı, her ferdin özel bir vergiyi devlet hazinesi yerine sosyal sigortaya ödemesi ve
ödemelerin ivazlara esas olmak üzere kayıtlara geçerek muayyen şartların yerine
getirilmesinin sağlanması ve devletin bütçesinden ayırdığı tahsisatlarla bunların birleştirilip
ivaz harcamalarında kullanılması yoludur. Burada şahısların ödemeleri şüphesiz prim
karakteri kazanmış vergiler olacaktır. Gene fon birikimine lüzum olmayacaktır. Bu metotta
işveren ve işçi iştirakleri de kullanılabilir. Bu iştirakler, sosyal sigortanın koyduğu teknik
şartların yerine getirilip getirilmediğini araştırmak üzere kayıtlara geçer. İvaz harcamalarının
ve diğer masrafların ihtiyaç gösterdiği açıklar devletçe genel bütçeden karşılanır. Devlet
burada sosyal sigortaya taraf olarak pirim ödememekte, fakat sigortanın finansman ihtiyacını
tamamlamaktadır. Bu metotla fon birikimi de söz konusu olabilir.
Devlet sosyal sigortalara, kurumların ve şahısların vergiye tâbi gelirlerinin muayyen
bir yüzdesini kaynakta tevkif ederek devretmek suretiyle de gelir sağlayabilir. Bazı vasıtalı
vergileri doğrudan doğruya sigortanın da tahsil etmesi mümkündür.

7.2.2. Devletin Yardımları
Sosyal sigortalar çeşitli şekillerde devlet tarafından desteklenirler. Destekleme, sosyal
sigortanın sigorta vasfına hiç bir halel getirmez.
Birinci tarz destekleme, sigortanın ilk kuruluş masraflarının devletçe karşılanmasıdır.
Aslında bu yol dünyanın her yerinde biraz da zarurî olarak tatbik edilir. Bizim ülkemizde de
kuruluş masraflarını karşılamak üzere, devlet daima bütçesinden tahsisat ayırmıştır.
İkinci tarz destekleme, sosyal sigortaların gerek duydukça finansmanına iştirak
etmektir. Bu iştirak açıkları kapamak şeklinde olabildiği gibi, ivaz ödemelerinin muayyen bir
yüzdesini doğrudan doğruya yüklenmek şeklinde de olabilir. Bunun yanında, sosyal
sigortaların ivaz dışı bütün harcamalarım veya bu harcamaların bir kısmını yüklenen devletler
de vardır.
Bütün bu iştirak şekillerinde, sosyal sigortalar pirim gelirlerini takviye edici ikinci bir
kaynağa sahip olmuşlardır. Şüphesiz bu kaynak safi veya gayri safi pirim oranlarının düşük
tutulması bakımından son derece önem arz eder.
Devletin sosyal sigortaları şu veya bu şekilde kendi kaynaklarından tahsisat ayırarak
desteklemesinin en büyük mahzuru, sosyal sigortaların kapsamının dar olduğu ülkelerde
ortaya çıkan durumdur. Bu ülkelerde sigorta kapsamına alınmış olmak zaten bir imtiyaz
sayılabilir. Bu imtiyaz hiç sosyal güvenliğe sahip olmayan ve büyük kısmı itibariyle alt gelir
grubuna dâhil olan geniş bir müstehlik kitlesinden elde edilen vergi gelirlerinin
kullanılmasıyla bir kat daha artmış olur. Hâlbuki kapsamın çok geniş olduğu ülkelerde, ne
152

çeşit olursa olsun, devlet iştirak veya desteklerin böyle bir mahzur ortaya çıkarması mümkün
değildir.

7.2.3. Fon Gelirleri
Herhangi bir sosyal sigorta kolu veya sosyal sigorta; tahsil ettiği pirim gelirleri ile
devlet iştirak ve yardımlarını, tahsil ettiği anda kullanmayacağına göre, en azından, yılı yılına
finansman metodunun tatbik edilmesi halinde dahi, bir faiz gelirine sahip olacaktır. Bunun
yanında fonların çeşitli yerlerde kullanılmasından doğan faiz, rant ve kâr gibi gelir unsurlarına
da sahip olabilecektir. Bütün bu gelirler de primlerin tespitinde dikkate alınacak ve fon
birikiminin kullanıldığı ülkelerde bu fonların iyi kullanılması ölçüsünde prim yükünün hafif
tutulması mümkün olabilecektir.
Fonların kullanılışı üzerinde ayrıca duracağımız için, fon gelirleri konusunu burada
tekrar etmek istemiyoruz.
Son olarak sosyal sigortaların, kamu otoritesi ile mücehhez kuruluşlar olarak, pirim
gelirleri yanında çeşitli ceza gelirlerine de sahip olduğunu, ajanca her türlü bağış ve
yardımlarla da desteklenmesinin mümkün bulunduğunu hatırlatalım.
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8.1. Primler ve Finansman Sistemleri
Sigortalarda tatbik edilen finansman sistemlerinin primlerin hesabına tesir
edeceklerine değinmiştik. Gerçekten tatbik edilen iki ayrı finansman sistemini ayırt etmek ve
her birinde prim oranının diğer şartlar sabit kalmak üzere, farklı olacağım söylemek
mümkündür.
Sosyal sigorta ivazlarının ve diğer masraflarının toplam maliyetini aynı yılın cari
gelirleri toplamı ile karşılamak yoluna gidilmesi mümkündür. Bu takdirde yılı yılma
finansmandan veya dağıtım metodundan bahsedilmiş olunur. Aynı toplam maliyeti biriken
fonlardan karşılamak da mümkündür. Buna da kapitalizasyon veya fon biriktirme metodu
denilir.
Bu iki temel metod, çeşitli şekillerde farklılaştırılarak kullanılabilirler. Meselâ dağıtım
metodu, kısa devreli bir istikbali dikkate alarak bir fon birikimini de temin edecek şekilde
hesaplanmış primle tatbik edilebilir. Bu takdirde esas itibariyle cari yılın bütün harcamaları
cari yılın gelirleriyle karşılanacak, fakat dalgalanmaların doğuracağı mahzurları hafifletmek
için küçük bir fon da birikecektir. Buna değiştirilmiş dağılım metodu denir. Kapitalizasyon
metodunu da ferdi veya kollektif şekilde uygulamak kabil olur ki, bunlara ferdi
kapitalizasyon, kollektif kapitalizasyon metodları denir. Bu iki temel metoddan veya karma
metodlardan hangisinin seçileceği sadece idari ve siyasi bir karar meselesi değildir. Kapsama
dâhil tehlikelerin özellikleri de seçimde rol oynadığından aynı zamanda bir teknik meseledir.
Primlerin hesaplanmasında fon birikimi veya yıllık gelirlerin yıllık giderlere eşitliğini
sağlayacak metodlardan birini seçebilmek için sosyal sigortanın kapsamına giren tehlikelerin
şu özelliklerine dikkat etmek gerekir.
Tehlikenin doğurduğu yıllık ivaz taleplerinin yıldan yıla pek farklılık gösterip
göstermediği hususu. Eğer talepler muntazam bir seyir takip ediyorsa, yılı yılma finansman
metodu tatbik edilebilir ve yıllık prim gelirleri yıllık toplam harcamaları karşılayacak
seviyede hesaplanır.
Tehlikelerin doğurduğu yıllık ivaz taleplerinin gayri muntazam olarak
gerçekleşmesinin yanında tehlike derecelerinin ve tekerrür oranlarının da sıçramalar gösterip
göstermediği hususu.
Tehlikelerin doğuracağı yıllık ivaz taleplerinin muntazam ve hesaplanabilir olmakla
beraber, sigortalıların çok büyük bir kısmı için tehlikelerin uzak bir ihtimal olup olmadığı
hususu.
Son iki durumda yılı yılına finansman metodunun doğuracağı bir takım büyük
aksaklıklar söz konusu olabilir. Bu sebeple bu hallerde ya dağıtım metodunda değişiklik
yapmak veya kapitalizasyon metodunu seçmek icap eder.
İdarî ve siyasî bakımından ise kapitalizasyon metodu büyük fon birikimine yol açması
ve bu fonların iktisadi kalkınmanın kaynağını teşkil etmesi sebebiyle tercih edilir.
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8.1.1. Yılı Yılına Finansman
Saf şekliyle bu metod, bir yılın gelirleri ile bir yılın giderlerini denkleştirme esasına
dayanır. Biraz daha değişik şekillerinde ise yıl yerine oldukça kısa ve önceden belirlenmiş bir
devrenin giderlerinin aynı devrenin gelirlerinden karşılanması, başka bir ifade ile bu dönemde
toplanan primlerin aynı dönemde ivaz ve diğer sigorta harcamalarına dağıtılmasıdır. Kısa bir
dönem söz konusu olduğu zaman, sosyal sigorta büyük sayılar kanunu çerçevesinde ne kadar
isabetli hesaplara istinat ederse etsin bu hesaplar gene de ihtimallere dayandığından, kısa
dönemin dalgalanmalarını giderecek küçük bir fona ihtiyaç duyulur. Bu fon beklenmeyen
masrafları, hesaplanamayan ivaz taleplerini karşılama gayesiyle meydana getirilir ve fondan
gelir sağlama, bu gelirle net pirimin oranını düşürme veya iktisadî kalkınmaya destek olma
gibi gayeler mevcut değildir.
Yıldan yıla müracaatların oldukça muntazam olduğu hastalık gibi tehlikeleri, dağıtım
usulü ile finanse etmek mümkündür. Fakat ivaz talep hacminin her yıl içinde oldukça belirli
olduğu bu tehlikede dahi geniş dalgalanmalar vukua gelebilir. Sağlık şartlarındaki düzelmeler,
beslenmedeki iyileşmeler ve tıbbın gelişmesine rağmen salgın hastalıkların ortaya çıkması ve
ivaz talep hacminde beklenmedik artışların meydana gelmesi ihtimal dışı değildir. Bu ihtimali
dikkate alarak primleri küçük bir fon birikimine imkân verecek tarzda hesaplayıp biraz
değiştirilmiş dağıtım metodu tatbik edilebilir. Hastalık tehlikesinin gerektirdiği yatırım
harcamaları (yataklı ve yataksız kurumların inşaatı) ile tıbbî teçhizat ve bunlardaki
gelişmelerin ve yenilenmelerin gerektirdiği maliyetler de belirli bir devreyi kapsayan plânlarla
yıllara dağıtılabilir ve pirime intikal ettirilebilir.
Hastalık tehlikesinin yanında, iş kazalarının sürekli iş göremezlik doğurmayan kısmî
ve analık tehlikeleri de bu metodla prim tespitine elverişli tehlikeler sayılırlar. Hatta çocuk
ödenekleri gerektirdiği ivaz harcamaları da aynı metodla hesaplanacak primlerden
karşılanabilir. Burada nüfusun doğurganlık oranında meydana gelecek değişme çok ağır
cereyan eder ve nüfus içinde çocuk oranı kısa devrede oldukça sabittir.
Günümüzde saydığımız tehlikeler için bu metodu uygulayan ülkeler pek çoktur.
Çünkü bu metodun birinci özelliğini basit oluşu ve herkes tarafından anlaşılmasının kolay
oluşu teşkil eder. Sigortanın kuruluş yıllarında tespit edilen safi ve gayri safi pilim oranları bir
kaç yıllık tecrübe ile kesinlik kazanır. Sosyal sigortanın derhal faaliyete geçirilmesini
mümkün kılar. Fon birikiminden doğacak fonların kullanılması ile ilgili dev problemlere hiç
bir zaman yer vermez. Bu sebeple de idarî teşkilâtın genişlemesine, müessir kontrol
organlarının çalışmasına ihtiyaç göstermez. Primlerle ücretler arasındaki sıkı ilişki
enflâsyonun uzun dönemli tahribatının su yüzüne çıkmasına engel olur.
Dağıtım metodunun, diğer tehlikeleri, bilhassa işsizlik gibi iktisadî konjonktüre dayalı
olarak yıldan yıla büyük dalgalanmalar gösteren, hatta bir yıldan diğerine farklı olmak üzere
yıl içinde mevsimden mevsime sıçramalarla karşımıza çıkan tehlikeler için tatbiki imkânsızdır
veya kapitalizasyon metoduna çok yakın bir tadilâtı icap ettirir. Çok uzun bir devreyi dikkate
alarak pirim hesabına yöneldiğimiz zaman ise, dağıtım metodu ile kapitalizasyon metodu
tamamen üst üste çakışır, aralarında herhangi bir fark kalmaz.
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Diğer taraftan, sosyal güvenliğin hâlâ bütün dünyada (Sosyalist bloklar dâhil) primle
finanse edilmesinin sebebinin, fon teşkilinin avantajlarına bağlayabiliriz. Böyle olmasaydı,
sosyal güvenliği prim yerine vergi ile finanse etmek icap ederdi. Yılı yılına finansman, aslında
devletin diğer bütün hizmetleri ve yatırımları için uyguladığı bir metoddur. Çünkü bütçe
gelirleri aynı yılın bütçe giderlerine tevzi edilir. Sosyal güvenlik hizmeti de, bir devlet hizmeti
olarak, pekâlâ aynı bütçe içine alınabilir. Ancak, primlerin vergilere nazaran üstünlüklerinden
faydalanma imkânı kaybolur ve sosyal güvenliğin iktisadî kalkınmaya olan desteğinden
mahrum kalınır. Bu sebeple primler hesaplanırken fon birikimini esas almayan bu metoda
ancak bazı tehlikeler için başvurulur.

8.1.2. Kapitalizasyon Metodu
Bu finansman metoduna göre primlerin hesabında, yıllık giderlerin karşılanması değil,
uzun bir dönemdeki giderlerin, uzun bir dönemde elde edilecek primlerle ve bunların
kullanılmasından doğacak gelirlerle karşılanması esas alınır. Temel olarak iki ayrı şeklini
ayırt edebiliriz.
8.1.2.1. Ferdi Kapitalizasyon
Bu metodda fertlerin hesapları tek tek ele alınır. Kendilerinin ve kendileri nam ve
hesabına pirim ödeyenlerin bütün ödemeleri ferdin hesabında birikir. Bu ferde ödenecek
ivazların malî kaynağını bu birikim teşkil eder.
Görüldüğü gibi, ferdî kapitalizasyon usulünde her fert tek tek ele alınacaktır. Böyle
olunca ödenecek primlerle ivazların denkliğinin sağlanabilmesi, ivazların önceden belli
olmasının yanında, şahsın en azından yaş ve medeni hâl ve biyolojik ve sübjektif
özelliklerinin dikkate alınarak hesapların yapılmasına bağlıdır. Bu takdirde herkes için farklı
prim nispetleri karşımıza çıkabilir. Nitekim özel sigortalarda çok kere durum böyledir. Esasen
bu metod, geniş bir sosyal dayanışmanın gereğinden hareket eden ve dayanışmanın mali
külfetini mevcut ve gelecek nesiller arasında dağıtan sosyal sigortalar için pek uygun değildir.
8.1.2.2. Kollektif Kapitalizasyon
Bu metodda denklik, kollektif mükellefiyetler içindir. Sosyal sigorta, şahısların
sübjektif durumlarına bakmaksızın herkesten aynı pirimi tahsil eder. Şüphesiz pirimler kazanç
kategorilerine göre veya zaman içinde devreler itibariyle farklılaştırılabilir. Elde edilecek
toplam primlerin peşin değerinin, bütün ivaz taleplerinin peşin değerine toplam olarak eşit
olması esasından hareket edilir. Uzun vadeli mükellefiyetler için dahi, her an sağlanan bu
eşitlik çok geniş bir fon birikimine yol açar ve teknik olarak ivaz taleplerinin zaman içinde
dalgalanmalarının mahzurlarını bertaraf ettiği gibi, sosyal sigortaların iktisadî kalkınmanın
vasıtalarından biri haline de gelmesine yol açar. Öbür taraftan nesil içi ve nesiller arası bir
dayanışma sağlar ve böylece sigortanın gerçekten "SOSYAL" bir vasıf kazanması mümkün
olur.
Kapitalizasyon metodunda fon birikimi, fonların kullanılmasındaki iktisadî isabet ve
müessiriyet ölçüsünde fayda sağlar. İsabetsiz ve düşük müessiriyetli fon kullanımı, bu mevcut
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şartları temel sayılarak hesap edilmiş olan prim oranlarının zamanla yetersiz kalarak büyük
açıkların doğmasına ve böylece gelecek nesillerin üzerine büyük yüklerin yüklenmesine yol
açar. Diğer taraftan, isabetsiz fon kullanımı; çağımızın başlıca iktisadî hastalığı olan
enflâsyonun bunları kemirmesi ve malî bünyenin bu yüzden de zaafa uğraması sonucunu
doğurur. Sık sık başvurulan devalüasyonların da aynı sonucun doğmasına yardımcı olacağı
şüphesizdir. Uzun vadede doğacak ivaz artış taleplerinin enflâsyon ve devalüasyonlar sebebi
ile haklılık kazanması da kaçınılmaz olunca, kapitalizasyon metoduna karşı geniş bir tepki
doğabilir ve sistem bütünüyle sağlam bir malî bünyeye kavuşturulmak ihtiyacı ile karşı
karşıya kalınca, bu metodun terkedilerek dağıtım metoduna geçiş bir zaruret olabilir. Dağıtım
metodu ise devletin çok önemli bir yatırım ve mecburî tasarruf kaynağım kaybetmesi
demektir.
Görüldüğü gibi kapitalizasyon esası üzerinden prim hesaplanması bazı kayıt ve
şartlarla büyük faydalar sağlamaktadır. Bu kayıt ve şartlar ise hükümetlerin iktisat politikasına
sıkı sıkı bağlıdır. Başka bir ifade ile büyük fon birikimine imkân veren kapitalizasyon
metodunun, uzun vadede büyük mahzurlar ortaya çıkarması; metodun değil, hükümetlerin
başarısızlığı olarak değerlendirilmesi icap eder. Bütün iktisadî bunalımlarının temelinde
yatırım yetersizliği ve talep fazlalığı yatan gelişmekte olan ekonomiler, bu metodu terk
edemezler. Her ne kadar günümüzde dağıtım metodunu tercih ve teklif edenler çoğalmışsa da,
bunların sermaye fazlalığının iktisadî problemlere yol açtığı ülkelerin iktisatçılarının tesiri
altında kaldıklarım söylemek, pekâlâ mümkündür. Diğer taraftan bu ülkelerin birçoğunun hâlâ
bu metodu devam ettirmelerinin yanında, kalkınma devrelerinde sosyal sigorta fonlarım
kullandıkları ve hatta bu fonların kullanılışında EMNİYET prensibine riayet etmeyip, meselâ
İngiltere'nin Disraeli zamanında "Suez Conal Campany" eliyle kanal inşaatına yatırdığı bir
gerçektir. "Cablo and Wireless" ve "British Petroleum" gibi milletlerarası güvensizliğe sahip
alanlarda çalışan yatırım şirketleri de bu fonlarla desteklenmiştir. Kalkınmak için dev alt yapı
yatırımlarını gerçekleştirmek ve ağır sanayii kurmak zorunda olan ülkeler de, bu işler için
gerekli dev fonların bir kısmını elbette sosyal sigorta fonlarından karşılayacaklardır.
Büyük fon birikimi sağlayan kapitalizasyon metodu, ekonominin durgunluk
devrelerinde, hükümetlerin de içine düşmüş bulunacağı büyük mali sıkıntıyı ağırlaştırmadan,
ekonomiyi canlandıracak bir araç haline gelir. Böyle devrelerde hükümetlerin fon elde etmek
için istikraza gitmesi, vergileri artırması, ivazları düşürmesi zaten mümkün değildir. Hâlbuki
durgunluk kamu harcamalarını artırmayı, bu harcamalar da yeni mali kaynakları gerektirir.
İşte kapitalizasyon metodunun temin ettiği fonların, ivazları azaltmadan, harcamalara
yöneltilebilmesi bu metoda büyük üstünlük sağlar.
Kapitalizasyon ayrıca, enflasyondan müteessir olabildiği kadar, enflâsyona karşı bir
fren vazifesi de gören bir metoddur. Çünkü iktisadî istikrarın sağlanmasında büyük rol oynar.
Özellikle gelişmiş ekonomilerde geniş işsizlik dönemlerinde, geniş işsizlik ivazları ödeme
imkânını temin etmek suretiyle talep hacminin daha da düşmesine engel olur. Bilindiği gibi
bu tip ülkelerin problemleri arzdan çok talep eksilmelerinden doğar.

167

8.2. Fon Teşkilinde Primler
8.2.1. Fon Teşkilinde Primlerin Mahzurları
1. Fakire fazla yük yüklenmiş olur. Hiç değilse başlangıçta uzun vadeli sigorta
kolları için primleri düşük tutmak mümkündür. Zira yılı yılına finansman veya başka bir
deyimle dağıtım metodu uygulanmış olsaydı, primleri bir yılın ivaz ve diğer harcamalarını
karşılayacak ölçüde tutmak mümkün olabilirdi. Hâlbuki fon birikimine gitmek için primleri
yüksek tutmak gerekir. Böylece ödeme gücü zayıf olanlara fazla yük yüklenmiş olmaktadır.
2. Fonları, devlet; muhtelif prensiplere bağlı kalarak kullanmak üzere genellikle borç
alır. Devletin bu yoldan sağladığı istikraz bir bakıma fakirlerin de cebren devlete borç
vermeleri anlamını taşır. Böylece bu fonların kullanılışından dolayı bölünebilir ve bölünemez
ivaz sağlayanlara fakirlerden de bir transfer yapılmış olur. Bunun konumuz bakımından
önemi tersine dikey bir yemden gelir dağılımına az veya büyük ölçüde imkân sağlamış
olmasıdır.
3. Fonlar genellikle devlet tarafından yalnız ihtiyarların müstakbel ihtiyaçlarını veya
ivazlarını karşılamak için değil, fakat kendisinin başka türlü mükellefiyetlerini yerine
getirmek için kullanılabilmektedir.
4. Gençler yalnız kendi primlerini değil, mevcut yaşlılar için de bir pay ödemiş
olurlar. Böylece uzun vade dikkate alınmadığı takdirde gençten yaşlıya doğru gelir yeniden
dağıtılmış olur.
Primlerin mecburî tasarruf ve iktisadî kalkınma için mühim bir kaynak teşkil etme
özelliği, fon teşkiline gitmeyen finansman sistemleri için mevzubahis değildir. Diğer taraftan
fon teşkilinin tersine dikey yeniden gelir dağılımı etkisini ve fon teşkilinin yukarıda zikredilen
mahzurlarını gidermenin yolları da bulunabilir.

8.2.2. Primlerin Mahzurlarına Karşı İleri Sürülen Fikirler
İşçi ve işverenlerin pirim yükünü ödeme güçlerine göre ayarlamak suretiyle fakire
fazla yük yükleme önlenebilir. Ayrıca işçi primlerinin İngiltere'de olduğunun aksine seyyanen
belirli gruplara göre sabit miktar üzerinden tespit edilmesi yerine kazançlar arttıkça artan
miktar veya oran üzerinden veya başka bir ifade ile vergilerin müterakkiliğine paralel şekilde
tespit edilmeleri mümkündür.
Genellikle pirime esas kazançlar için konulan tavanların çok yüksek tutulması, buna
karşılık asgarî ücret seviyesindeki işçilerin pirim ödemeden muaf tutulması gibi yollar da
fakirlere yük yüklememeyi sağladığı gibi, dikey bir yeniden gelir dağılımına yol açar ve bu
dağılım gelir bölüşümü dengesizliğini gidermede daha etkili bir rol oynayabilir.
Primlerin zengin ve fakir üzerindeki nispi yük farkını azaltmak veya gidermek için
genel vergi düzeni de yardımcı olabilir ve zenginlere daha fazla pirim ödetilmese bile
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yüklerini artırıcı bir "sosyal güvenlik vergisi" alınabilir. Bu kaynak kamu sosyal güvenlik
ödemelerine tahsis edilebilir.
Fakirin devlete borç vermeye zorlanmış olmasının aslında bir karşılığı olduğunu da
düşünmek gerekir. Zira işveren primleri sigortalıların pirim yüklerini azaltmakta ve bundan da
faydalanmalarım sağlamaktadır. Böylece, biraz mecburî tasarrufa gitmeleri kendilerine bu
tasarruflarıyla elde edemeyecekleri ölçüde bir güvenlik temin etmektedir. İngiltere'de sosyal
sigortanın 1919'da ilk defa hastalık ve işsizlik ivazları sağlamak üzere kullanılan slogan bunu
çok iyi ifade etmektedir. Lloyd George plânı işçinin dört penisine karşılık dokuz peni
sağlayacağını, zira kendisinin dört penisine karşılık işverenin üç, devletin de iki peni
ödeyeceğini bir slogan olarak kullanmıştır.
Pirimler yoluyla fon birikimi ileride fon gelirleri yoluyla primlerin düşürülmesine ve
sosyal güvenliğin daha ucuza mal edilmesine yol açabilir. Bugün ucuz satın alınması mümkün
sosyal güvenliğin, yarın ucuza satın alınması, gelirin zaman içinde yeniden dağıtılması
demektir. Ayrıca gençlerden yaşlılara doğru yeniden gelir dağılımı da uzun vadede
geçerliliğini kaybetmektedir. Zira ilerde herkes yaşlı olacak ve onlara da gençlerden gelir
transferi devam edecektir.
Görülüyor ki inikâslar dikkate alınmadığı ve ne çeşit olursa olsun pirim ödeyenin bu
yükü başkalarına aktarma imkânı mevcut olmadığı faraziyesi altında primler, vergilere
nazaran daha avantajlı bir finansman kaynağıdır, hiç değilse bu hale getirilebilir.

8.2.3 Yeniden Gelir Dağılımı Açısından Primler
Sosyal güvenliğin finansmanında bazı üstünlükleri ve mahzurlarına değindiğimiz
primler, yeniden gelir dağılımı açısından, negatif bir transfer kanalı olarak nitelendirilebilir.
Primlerin negatif transfer kanalı niteliğim zayıflatan hatta ortadan kaldıran hususları dikkate
almadan bu hükme varmak doğru değildir:
Primler belirli ivazlara karşılık olarak tahsil edilirler. Böyle olunca gelirin yeniden
dağılımına değil gelir, dağılımına yol açar. Çünkü karşılığında bir ivaz alınmasa dahi bir
güvenlik satın alınmıştır.
Bu güvenlik, kazançla orantılı olarak ve gene kazançla orantılı bir fiyatla temin
edilmektedir. Başka bir ifade ile fertlere yüklenen nispi yük aynıdır. Hâlbuki vergi fertlerin
nispî yükünü, onların ödeme gücüne göre değişik tutar ve bu farklılık negatif transfer sebebini
teşkil eder. Vasıtalı vergilerde de negatif transfer vasfı zayıftır. Ancak vasıtalı vergilerin
düşük gelir gruplarının tüketim harcamalarına tesir etmemesi halinde kazanç grupları arasında
bir gelir transferine yol açtığı söylenebilir.
Primlerin ve ivazların kazançlarla orantılı olmasına ilâveten genellikle kazançlar için
bir üst sınır tespit edilmiş olması yeniden gelir dağılımım etkiler. Eğer bu sınır yalnız ivazlar
için tespit edilmiş ve pirimler için böyle bir tavan konulmamışsa, yeniden gelir dağılımı etkisi
artar. İvazlar için tespit edilmiş sınırdan yukarı kazanç sahiplerinin ödediği primlerden bu
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sınırın üstüne tekabül eden miktarlar negatif bir transfer teşkil eder. Ancak bu yolu kullanan
ülkeler nadirdir.
Primlerin herkes için eşit miktarda tahsil edilmesi, başka bir ifade ile kazançlarla
ilgilendirilmemiş olması, kazançlar üzerinden eşit oranda tahsil edilmesine nazaran, yeniden
gelir dağılımı etkisini daha çok kısıtlar. İvazlar da aynı olunca sistem geliri tersine yeniden
dağıtmasa bile dikey yeniden gelir dağılımına yol açamaz. Çünkü primlerin nispi yükü, düşük
kazanç gruplarında fazla, fakat ivazların nispi avantajı da yüksek kazanç gruplarında düşük
olacaktır. Böyle bir sistem; sosyal güvenliği bir insan hakkı olarak kabul eder ve sosyal
güvenlik açısından insanlar arasında hiç bir fark olmadığı esasına dayanır.
Primlerin yeniden gelir dağıtıcı etkisi gelir vergileri gibi müterakki olarak
uygulanmaları halinde büyük olabilir. Ancak böyle bir metod sosyal güvenliğin
finansmanında hiç rağbet görmemiştir. Genel vergi geliriyle finansman bunun istisnasıdır.
Özel ve tahsisi vergiler bile genellikle müterakki değil eşit oranlıdır.

8.3. Yansıma
Çeşitli yönlerden incelediğimiz primler, gerçekte fiilen ödeyenlerden başkalarına
aktarılabilen bir yük haline gelebilirler. Primi ödeyenin, prim yükünü zaman içinde
başkalarının omuzuna aktarabilmesi, vergilerde de olduğu gibi bazı kayıt ve şartlarla mümkün
olabilir. Bu sebeple sosyal sigortaların ana gelir kaynağım teşkil eden, işçi işveren primleriyle
devlet pirim veya katkılarına "yansıma" açısından da bakmak icap eder.

8.3.1. Sigortalı Primlerinde Yansıma
8.3.1.1. Bağımsız Çalışanlar
Sigortalıları, dolaylı olarak sosyal güvenliğe kavuşturulmuş olanlar hariç, ücretliler ve
bağımsız çalışanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. Ödedikleri primlerin yükünü başkalarına
aktarma imkânı bakımından bu iki grubun durumu farklılık gösterir.
Bağımsız çalışanlar, başka bir ifade ile serbest meslek sahipleri, esnaf ve sanatkârlarla,
işverenler ödedikleri primleri ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarına ilâve etmek suretiyle
müstehlike aksettirebilirler. Bunlar için işçi ve işveren primi söz konusu değildir. Her ikisine
tekabül eden primi kendileri öder. Bu sebeple prim yükü oldukça yüksek görünür. Bu yükü,
müstehlike, fiyatlar yolu ile aktarmak mümkün olduğu zaman, birim mal ve hizmet miktarına
veya fiyatına isabet eden kısım; şüphesiz, çok cüz'i olacaktır. Bilhassa üretim gücü veya
cirosu yükseldikçe fiyata eklenecek "pirim payı" düşecektir. Bu bakımdan, üretim güçleri çok
düşük olan ve daha çok emek-yoğun tekniklerle üretim yapan esnaf ve sanatkârlarla, cirosu
büyük olan diğer bağımsız çalışanlara nazaran daha avantajsız durumdadırlar.
Bağımsız çalışanlar; umumiyetle, muayyen kazanç dilimlerine ayrılarak ve bu
dilimlerden hangisi üzerinden pirim ödeyeceğini kendi iradesiyle kararlaştırarak sigortalı
olurlar. Başka bir ifade ile prime esas kazançlarını kendileri seçerler. Bu hususta bütün
dünyadaki sigortalarda konulmuş olan çeşitli tahditler ve şartlar, ücretlilerin "stopaj" yolu ile
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pirim ödeme mükellefiyetlerinin nispi dezavantajını ortadan kaldırmaya yetmez. Bu prim
yüklerini de, iktisadî şartlar elverdikçe, ürettikleri mal ve hizmetin fiyatları yolu ile
müstehlike aktardıkları zaman, aslında bu yükün müstehlikler için duyulmayacak kadar hafif
olması gibi bir avantaja da sahip olurlar ve bu avantaj daha fazla mal ve hizmet üreten
bağımsız çalışanlara doğru gittikçe artar.
Bunlarla birlikte, primlerin mal ve hizmet fiyatlarına eklenebilmesi, pirim yükü ne
kadar hafif olursa olsun, "talebin" müsait olmasına bağlıdır. Bu nokta bağımsız çalışanların,
bilhassa işveren pirimi olarak, sigortalı nam ve hesabına ödediği pirimler için çok önemlidir.
Bu konuyu, bu sebeple, işveren primlerini incelerken ele alacağız.
8.3.1.2. Ücretliler
Ücretlilerin ödedikleri, sigortalı primleri, yansıtılma imkânları bakımından, bağımsız
çalışanların sigortalı primlerinden çok farklıdır.
Kaide olarak bir ülkede, ücretlilerin ücretleri prim oranı kadar yükseltilerek sosyal
sigorta faaliyete geçirilirse, prim yükü kısa bir devre için, işverene aksettirilmiş olur. Ancak
işverenler zamanla bu yükü başkalarının omuzlarına kaydırma imkânını bulabilirler. Herhangi
bir şekilde ücret artışı sağlanmışsa, bu artışlar için üç ayrı gerekçe gösterebiliriz:
Ücretlilerin millî gelirden aldıkları payın, kârlara oranla nispi olarak düşük oluşunu
telâfi etmek,
Reel (gerçek) ücretleri eski seviyesine çıkarmak,
Millî gelir artışım ücretlilere aktarmak suretiyle millî hayat standardının yükselişi
ölçüsünde ücretlilerin hayat standardını yükseltmek.
Primler, eğer bu gerekçelere bağlı artışlardan sonra, ücretlerin tekrar artırılmasına
vesile teşkil ederler ve sendikalar bunu da kabul ettirecek gücü gösterirlerse, pirim yükü
işverenlere aktarılmış olur. Aksi halde, ücretlerin pirimler kadar, hatta daha fazla artmış
olması, pirim yükünün işverenlere kaydırıldığı mamasına gelmeyebilir. Çünkü bu artışa
rağmen ücretler, reel seviyesini muhafaza edememiştir veya ancak etmektedir. Bu artışa
rağmen ücretliler millî gelirin sağladığı refah artışı ölçüsünde refah artışı sağlayamamış
olabilirler ve ücretlerin nispi düşüklüğünü telâfi edecek bir ilâve pay almamış olabilirler.
Ücretlilerin pirim yükünü başkalarına aktarabilmenin tek yolu ücretlerini artırmaktır.
Ücret artışlarının ücretlilerin yukarıda söylediğimiz şartlara göre, pirim yükünü işverene
aktardıklarını kabul etsek dahi, bu yükün işverenlerin omuzunda kalacağım söylememiz
mümkün değildir.
Primlerin, ücret gelirlerini büyük ölçüde düşürmesi halinde, ücret artışlarını
kolaylaştıracağı söylenebilir. Çünkü ücretlerin insan haysiyetine yaraşır millî asgarî seviyenin
çok altına inmesi halinde, pirim yükü kadar ücret artışı elde edilmesi, yükün işverene kayması
demektir. Bunun bir tek şartı, ücret düşüklüğünün emek prodüktivitesindeki düşüklükten
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doğmasıdır. Ücret düşüklüğü emek prodüktivitesine bağlı olmayan sebeplere dayanıyorsa, bu
takdirde pirimler kadar ücretlerin artması, işverene bir yük aktarması manasına gelmez.
Meselâ ücret düşüklüğünün emek arzının bolluğuna, işçilerin teşkilatlanamamış olmasına,
sosyal siyaset tedbirlerinin ve kendi kendine yardım mekanizmasının yetersizliğine veya
işlemeyişine bağlanabilmesi hallerinde prim oranı kadar ücretleri yükseltmek ücret artışının
primlerden doğduğunu iddia etmeye imkân vermez. Bu hallerde ücret artışı primlerden değil,
saydığımız sebeplerden yararlanmanın son sınırına ulaşılmış olmasından doğmuştur.
Sigortalı primlerinin bilhassa ücretliler için yansıtılma bakımından şahsî gelir
vergilerine çok benzediğini söyleyebiliriz. Sigortalı primini yansıtmanın tek yolu olan ücret
artışları, emek piyasasının iyi teşkilatlanmasına, sosyal siyaset vasıtalarının müessiriyetine,
sendikacılık ve toplu pazarlık düzeninin yerleşmesine ve güçlü bir şekilde işlemesine bağlıdır.
Bu imkânların zayıf veya bulunmadığı ülkelerde zaman zaman gerçekleşen ücret artışları,
pirim yükünün başkalarına aktarılmasını değil, belki; ancak, hayat standardının muhafazasını
sağlayabilir.

8.3.2. İşveren Primlerinde Yansıma
İşverenlerin kendi nam ve hesabına ödedikleri "sigortalı" primlerini mal ve hizmet
fiyatları yoluyla müstehlike aktarmasının mümkün olduğunu söylemiştik. Bunun için gerekli
şartlar, işverenlerin işçileri nam ve hesabına ödediği "işveren" primleri için de geçerlidir.
Aslında işveren primlerinin yükünün başkalarının omuzuna aktarılması, işverenlerin sigortalı
sıfatıyla ödedikleri primlerin aktarılmasından çok daha önemlidir.
İşveren primleri, işverenler açısından ücretin bir parçasıdır. Bu sebeple de ücret gibi
bir “emek maliyeti”dir. Diğer maliyet unsurlarından da farksızdır. Kendi sigortalı primlerini
doğrudan doğruya ürettiği mal ve hizmet maliyeti içine kaydedemeyen işveren, işveren
primlerini doğrudan doğruya maliyete geçirme imkânına sahiptir. Bununla beraber, fiyatların
aynı oranda yükseltilmesi her zaman mümkün olmadığına göre bu yük her zaman müstehlike
aktarılamaz. Tam bir aktarmadan bahsedebilmek için sosyal sigorta kurulduktan sonra da,
diğer iktisadi şartlarda bir değişiklik olmadığı halde, kâr payında bir değişikliğin olmaması
gerekir.
İşveren primleri "bordro "üzerinden alınan bir "vasıtalı vergi" olarak düşünülebilir. Bu
verginin toplam yükü, işçi primleri de işverenlere yansıtılabiliyorsa toplam pirim oranına eşit
olur. Her vasıtalı vergi gibi bu primlerde fiyata dâhil edilir. Ancak yükün tamamen müstehlike
aktarılması her zaman söz konusu değildir. Tam yansıma, toplam talebin aynı oranda artmış
olması halinde gerçekleşir. Toplam talep de bir değişiklik yoksa ve faktör fiyatlarım da
düşürmek mümkün değilse, yük işverenlerin sırtında kalır ve kâr oranının düşmesi yoluyla
işverence karşılanmış olur.
İşveren primleri, başka bir açıdan da değerlendirilebilir. Farazi olarak işveren
primlerinin ücretleri düşüreceğini iddia etmek mümkün olabilir. İktisadî şartlarla
desteklendikçe bu iddia geçerlilik kazanabilir. Yahut işveren primlerinin ücretleri
düşürmesinin mümkün olmadığı hallerde, istihdam hacmini düşüreceği ve marjinal
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prodüktivite teorisi içinde, marjinal prodüktivitenin ücretlerle eşitleşmesine kadar istihdamın
düşmeye devam edeceği ileri sürülebilir. Aslında ücretlerle istihdam hacmi arasında
münasebet kuran klâsik görüş bu iddiayı doğrulamaktadır. İşveren pirimi, emek maliyetini
artırdığına göre, emek talep eğrisi düşecektir. Böylece emek fiyatı düşerek pirim yükü
ücretlilerin omuzuna yansıtılmış olacaktır. Nakdî manada ücret düşmesi mümkün olmazsa bu
takdirde denge; istihdam hacmindeki azalma ile karşılanacaktır. Eğer işveren primleri
marjinal maliyetleri yükseltirse neticede hasılat düşer. Tam rekabet şartları mevcutsa, fiyatlar
yükseltilemeyeceğine göre marjinal işletmeler piyasadan çekilir ve mecmu arz düşmüş olur.
Bu takdirde fiyatların yükseltilmesi imkânı doğacağından yükün tüketiciye kaydırılması
imkân dâhiline girer.
İşveren primleri gerçekte, sosyal güvenlik maksadıyla, sanayi üzerine konulmuş bir
vergi durumundadır. Emek yoğunluğu çok az olan işletmelerin, özellikle ticaretin; bu yük
bakımından çok büyük bir avantajı vardır. Çünkü böyle bir verginin, aynı kazancı elde etse
dahi, 1000 kişi istihdam eden bir sanayi işletmesi için yükü başkadır. 10 kişi istihdam eden bir
deposuz toptan ticaret işletmesi için yükü başkadır. Bu çok aşırı farklılık bu primlere
"istihdamı cezalandıran" bir vergi gözüyle bakmanızı icap ettirebilir. Ancak istihdamı
cezalandırması, yükün sanayici üzerinde kalması halinde tam doğrudur. Buna karşılık likit
ihtiyacını artırma bakımından sanayii tam cezalandırdığı şüphesizdir. İşveren pirimi sebebiyle
emek maliyetinin yükselmesi, emeğin marjinal kârlılığım düşürür. Marjinal kârlılığın düşmesi
bütün nakdî sisteme tesir eder. Kredi talebi artar veya işletmelerin atıl likiditelerini harekete
geçirmelerine sebep olur. Atıl likit kaynakların mevcut olması veya bunun yerine para arzının
genişleyebilmesi imkânının mevcut olması halinde, emeğin nispi fiyatının yükselmesinden
yararlanmak isteyen endüstrilerin yatırımlara gitmesi ve böylece toplam talebi artırmaları
mümkün olabilir. Pirimler, biriken fonlardan başka ivazlar yoluyla da tekrar ekonomiye
enjekte edildiklerinden bu talep artışına pek mâni olmazlar. Primlerin düşük ücret gruplarında
talebi azaltıcı tesirleri, tasarruf meyillerinin sıfıra yakın ve hayat standartlarının zarurî
ihtiyaçları karşılama ölçüsünde olması sebebiyle pek söz konusu edilecek dereceye varamaz.
Yüksek ücret gruplarında ise, talepte meydana gelen menfi tesiri telâfi edecek başka faktörler
söz konusudur. Meselâ kredi hacmindeki genişleme, yeni yatırımlar, ivazlar ve pirim
fonlarının çeşitli alanlara enjekte edilmesi bu tesiri bazen fazlasıyla telâfi eder. Bu şartlar
altında da işveren, primleri kolaylıkla müstehlike yansıtabilir.
Ancak primlerin, kredi kaynağını genişletmenin mümkün olmadığı, atıl likit
kaynakların bulunmadığı hallerde, sanayiciyi cezalandıran bir faktör olarak çok menfi tesirler
meydana getirmesi mümkündür. Bu takdirde sermayenin istihdam yaratıcı alanlardan kayması
tehlikesi vardır. Ticaret kesiminde faaliyet gösterenlerin artması bunun delilini teşkil eder.
Diğer taraftan, endüstrilerin piyasa şartları karşısında, homojen bir durumda
bulunmadıklarını da hatırlamak gerekir. Emek maliyetini artıran istihdam vergisi niteliğindeki
bir işveren primiyle, toplam maliyeti artan işletmelerin bir kısmının ürettiği mal ve
hizmetlerin talebinin sabit kalması ve hatta düşmesi de mümkündür. Bu işletmeler için işveren
primlerinin daha ağır bir ceza niteliği taşıyıcılığı şüphesizdir.
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Bu ve benzer halleri dikkate alarak, sosyal sigortaların bu tarz primlerle finansmanını,
yalnız yansımanın mahzurları açısından değil ülkenin istihdam şartları açısından da
değerlendirmek icap eder. Kısaca işveren pirimi, emeğin nispi maliyetini sermaye karşısında
artıran bir faktördür.

8.3.3. Devlet Primleri veya Katkılarında Yansıma
Devletin sosyal sigortalara çeşitli şekillerde iştirak ettiğini görmüştük. İşveren sıfatının
dışında kalan bu iştiraklerin şekli ne olursa olsun, kaynağını genel devlet gelirleri teşkil
etmektedir. Genel devlet gelirleri içinde sigortalıların da payı bulunduğuna göre devletin bu
katkılarının içinde de sigortalıların şu veya bu ölçüde bir payları vardır.
Devlet katkısının sigortalılar üzerindeki, daha doğrusu primler üzerindeki tesirini
çeşitli açılardan inceleyebiliriz.
İdarî masrafların genel vergi gelirlerinden karşılanması halinde, sigortalılara vergi
gelirlerinden karşılanması halinde sigortalara vergi mükellefi olarak düşen pay onların pirim
yükünde, devletin idarî masrafları üzerine almasından dolayı sağlanan indirime eşit veya
bundan az olabilir. Devletin idarî masrafları karşılama şeklinde bir iştirakini bunlara göre
değerlendirmek icap eder.
Eğer sigortalılarca ödenen genel vergi gelirlerini (s) harfi ile devletin sosyal sigortalara
idarî masraf karşılığı olmak üzere transfer ettiği miktarı (İ) harfi ile ve bu iştirakten dolayı
pirim yükünde sağlanan indirimi (P) harfi ile gösterirsek teorik olarak (İ=P) eşitliğini sağlarız.
Gerçekten sigortalıların pirim yükü, primlerin hâli hazır değerlerinin, ivazların ve masrafların
hâlihazır değerlerine eşit olduğu faraziyesi altında, devletin transfer ettiği miktar kadar
azalmış olur. Ancak bunun için pirimler hesaplanırken devletin iştirakinin dikkate
alınmadığını ve sonra hesaplanan pirim oranından devlet iştirakine tekabül eden bir oranın
düşüldüğünü farz ediyoruz. Devletin genel vergi gelirlerini (V) harfi ile gösterdiğimiz
takdirde, devletin iştiraki içinde sigortalıların payım s/v ile gösterebiliriz.
Bu oran genel vergi gelirleri içinde sigortalıların ödediği genel vergi nispetini tayin
eder. Bu paydan sosyal sigortaya akan kısmı ise
İ. s/v ye eşittir. O halde sigortalıların pirim yükünü azaltan (İ=P) kadar azaldığı halde
gerçekte bu kadar değil kadar azalır. Çünkü devlet katkısının bir kısmım zaten vergi olarak
sigortalılar ödemiştir.
Bunun manası vergi gelirlerinin hepsinin sigortalılar tarafından ödenmesi yahut vergi
mükelleflerinin tamamının sosyal güvenlik kapsamına alınmış olması demektir. Sosyal sigorta
kapsamının çok geniş olduğu bir ülkede bu eşitliğe aşağı yukarı ulaşılmış olur.
Bu takdirde:
Primler sabit oranlı iken vergilerin müterakki olması halinde (ki genellikle her ülkede
durum böyledir), pirim yükünün bir kısmım vergi gelirleriyle ikame etmek, alt gelir gurupları,
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özellikle düşük ücretliler için müspet bir tesir meydana getirir. Çünkü farazi olarak, alt gelir
grubuna dâhil ücretliler % 10 vergi öderken, üst gelir grubuna dâhil ücretliler müterakkilikten
dolayı %80 oranında vergi ödüyorlarsa, sabit oranlı pirimde devlet katkısı sebebiyle %10
yerine %8'e indirilebilmişse, alt gelir grubunun toplam yükünde meydana gelen %2 lik düşüş,
üst gelir grubunun yükünde meydana gelen aynı orandaki düşüşe nazaran büyük bir tatmin
doğurur. Buna karşılık toplam yükte de azalma olur. Bu da hem alt ve hem de üst gelir
guruplarının sosyal sigortalan daha kolay benimsemesine yol açar.
Buna karşılık, yanı eşitliğin sağlandığı bir ülkede primleri de müterakki yaparsak,
pirimin veya sosyal sigortaların pirimle finansmanının hiç bir özelliği kalmaz. Bu takdirde
vergi oranlarını biraz artırarak, sosyal sigortayı vergi ile finanse etmek icap eder. Bu da sosyal
güvenliğin temel vasıtası olarak sosyal sigorta yerine "Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları"
nı seçmek demektir.
Primlerin herkesten eşit miktarda veya bir kaç kazanç grubuna göre sabit miktarlarda
tahsil edilmesi de birinci halde olduğu gibi neticeler doğurur.
Bu neticelerin geçerlilik kazanabilmesi, sosyal sigortaların millî kapsama
ulaşabilmesinin yanında, prim ve vergi yüklerinin kazanç grupları arasında aktarılabilme
ihtimalinin bulunmadığı faraziyesine bağlıdır. Hâlbuki çok kere yüksek gelir gruplarındaki
sigortalılar veya vergi mükellefleri, pirim yüklerini kısmen veya tamamen düşük gelir
guruplarına aktarabilirler.
s/v oranının 1 (bir) den küçük olması halinde, sosyal sigortaların kapsamı dardır.
Başka bir ifade ile vergi mükelleflerinin tamamının sosyal sigorta kapsamına alınmadığı
haldedir.
s/v<1 bu oran 1’den ne kadar uzaklaşırsa
İ-İs/v
o kadar büyük olur. Başka bir ifade ile devletin sosyal sigortalara katkısı daha çok
kapsam dışı olan vergi mükelleflerin den karşılanmış olur. Bu da vergi mükelleflerinden
sigortalılara doğru devlet eliyle bir transfer demektir. Eğer bu miktar büyükse ve vergi
müterakki ise (daha "doğrusu devlet gelirleri müterakkiye prensibine uygun esaslarla teşekkül
ediyorsa) üst gelir gruplarından sigortalılara doğru bir akış sağlanmış olur. Vergi adaletinin
sağlanamadığı bir ülkede ise bu akış yatay bir mahiyet kazanır.
Diğer taraftan, devletin sosyal sigortalara iştiraki, ister taraf olarak, ister açıklarını
kapamak üzere olsun, yukarıda yaptığımız tahliller geçerlidir. Devletin herhangi bir şekil veya
tarzda sosyal sigortalara katılmasına makul gerekçeler de bulunabilir. Her çeşit katılmanın,
sağlam bir aktuarya hesabına dayalı olan sosyal sigortalarda, pirim yükünü azaltıcı bir tesir
meydana getireceği de şüphesizdir. Her halükarda ülke şartları içinde meselelerin
değerlendirilmesi icap eder.
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8.4. Dolaysız Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları
Devlet sosyal sigortalara katkıda bulunduğu gibi, doğrudan doğruya sosyal güvenlik
harcamaları da yapar. Bu harcamaların birinci amacı; sosyal sigortaların teknik yönden
kapsama dâhil edemediği grupların sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak, diğer taraftan
kapsama dâhil olsalar dahi sosyal sigortalarca gereği şekilde korunamayan veya sosyal
sigortalardan faydalanma hakkını yitirmiş olanları korumak ve nihayet sosyal sigortaların
kapsamına dâhil olmayan risklere karşı vatandaşları korumaktır. Bu tip harcamalar genel
vergi gelirleriyle karşılanır. Sosyal güvenliğin finansmanını özel ve tahsisi vergilerle kısmen
veya tamamen karşılamak da mümkündür. Bu konuda mahallî idareler de devlet kavramına
dâhildir.
Doğrudan doğruya devletçe finanse edilen sosyal güvenlik ödemeleri ya sadece
ihtiyacı esas alır veya bütün nüfusa, ihtiyacı olsun olmasın teşmil edilir. Bu tip ivazların
bazıları aynî de olabilir. Tıbbı bakım, analık yardımları böyledir. Belirli bir yaştan sonra
bütün nüfusa ödenen yaşlılık aylıkları, belirli bir yaştan aşağıda bütün küçük çocuklara
ödenen aile ödenekleri nakdî ve ihtiyaç faktörünü dikkate almayan sosyal güvenlik
ödemeleridir. Sadece ihtiyacı olanlara yapılan ödemeler sosyal sigortaların boşluklarını
doldurma amacı güder.
Bazı ülkelerde doğrudan doğruya devletçe finanse edilen sosyal güvenlik
ödemelerinin, sosyal güvenliğin gayesini aştığı iddia edilir. Sosyal güvenliği insan hakkı
olarak değerlendirdiğimiz takdirde, zengin-fakir herkesi, tanımlanmış bir tehlikeye uğradığı
zaman, sosyal güvenlik ödemeleri veya hizmetlerinden faydalandırmanın, insanların eşitliği
ilkesine uygun olduğu sonucuna varabiliriz.
Konumuz bakımından bunların ihtiyaç faktörüne göre ödenip ödenmemesinin önemi
büyüktür. İhtiyaç faktörüne göre ödenmesi halinde; genel vergi gelirlerinden, herhangi bir
sosyal güvenlik tehlikesi sonucunda muhtaç hale düşenlere bir gelir transferi yapılmış olur.
Bunun gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmada önemli rol oynayacağı tabiidir. Bu rol, genel
vergi gelirlerinin, daha çok müterakki ve yansıtılması güç vergilerle elde edilmiş olmasına,
başka bir ifade ile vasıtalı ve vasıtasız vergilerin toplam devlet gelirleri içindeki payına ve
vasıtasız vergilerin müterakkilik derecesine göre değişir. İhtiyaç faktörünü dikkate
almaksızın, tanımlanmış bir tehlikeye uğrayan herkese ödenmesi halinde de aynı faktör
mühim rol oynar. Ancak yüksek gelirlilere de sosyal güvenlik ödemeleri yapılacağından ve
hizmetleri arz edileceğinden gelir dağılımındaki eşitsizlik nispi olarak daha az düzelmiş olur.
Görülüyor ki, dolaysız kamu sosyal güvenlik harcamalarının; geliri yeniden, gelir
dağılımı eşitliğini sağlayıcı yönde dağıtması, bu harcamaların kaynağını teşkil eden vergilerin
cinsine ve mahiyetine bağlı olmaktadır. Konu buraya gelince, kamu maliyesinin gelir dağılımı
üzerindeki etkileri çok geniş bir maliye konusudur ve primlerde olduğu gibi burada da bizim
bu derinliğe inmemize imkân yoktur. Mecburî olarak, bu ödemelerin ve hizmetlerin
finansmanı genel vergi gelirleriyle yapıldığına göre, vergilerin yeniden gelir dağıtıcı
etkilerine, kavramlar, metod, mekanizma gibi çok karışık ve teoride daima münakaşalı
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konulara girmeden, sadece genel sonuçlarıyla değinmemiz gerekmektedir. Konuyu daha
ileriye götürmemizin tamamen konu dışına çıkmak demek olacağı açıktır.
Vergilerin,
 Çeşitli grupların tüketim ve yatırım harcamalarının seviyesini,
 Çeşitli gruplar için değişik önemler taşıyan tüketim mallarının fiyatlarını ve
yatırımların maliyetini etkileyecek hasıla dağılımını değiştirdiğini, dolayısıyla gelir dağılımını
etkilediğini biliyoruz.
Yeniden gelir dağıtıcı etkileri yönünden vergileri genellikle vasıtalı ve vasıtasız
şekilde ayırmak geleneği vardır. Maliye teorisi vasıtalı vergilerin vasıtasız vergilere nazaran
geliri dikey yönde daha az yeniden dağıttığını, başka bir ifade ile vasıtasız vergilerin gelir
dağılımındaki adaleti sağlamada daha müessir olduğunu kabul eder. Bu faraziyeye dayanarak
sosyal güvenliğin devletçe finansmanının gelir dağılımında eşitlik sağlamaya nispi olarak
daha fazla yardımı olabilmesi için, devlet gelirlerinin büyük oranda vasıtasız vergi
gelirlerinden müteşekkil olması gerekir.
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9.1. İvazlara Genel Bakış
9.1.1. İvazların Özellikleri
Sosyal güvenlik ödemelerine umumiyetle ivaz denir. İvazlar, sosyal güvenlik
kurumlarının tehlikeye uğrayanlara yaptığı transfer harcamaların genel adıdır. Bunlar nakdî
ödemeler olduğu gibi hizmete çevrilerek de verilebilirler. Kamu otoritelerinin yaptığı sosyal
güvenlik ödemelerim de ivazlara dâhil etmek gerekir. Meselâ parasız sunulan tedavi edici
sağlık hizmetleri için devletin yaptığı harcamalar kamu sosyal güvenlik harcamaları olup
faydalananlara sosyal güvenlik ivazı olarak aksederler. Sosyal sigortanın parasız verdiği bir
ilacı veya bir gözlüğü de aynî ivaz sayabiliriz. İvazların başlıca özellikleri şunlardır.
9.1.1.1. İvaz Tehlikenin Zararıyla İlgilidir
Sosyal güvenlik tehlikeye uğrayan insanları tehlikelerin zararlarından kurtarmak
gayesiyle devletçe kurulan müesseselerle sağlanır. Tehlikenin zararlarım ise esas itibariyle
kazanç kaybı şeklinde ifade etmenin kabil olduğu şüphesizdir. Hastalanan bir ücretli için iki
çeşit kayıp söz konusudur. Bunlardan birincisi ücretin kesilmesi suretiyle meydana gelen
kayıp, diğeri de yeniden ücret geliri elde edebilir hale gelinceye kadar, yani çalışma gücünü
kazanıncaya kadar ve sırf bu maksatla yapılan sosyal tıbbî harcamalardan doğan kayıp. Her
iki kalemin de müşterek özelliği, ferdin geliri açısından bakıldığı zaman “negatif” karakter
taşımasıdır.
Her çeşit Sosyal güvenlik vasıtası, tehlikenin kendisiyle değil zararlarıyla mücadele
etmek için kurulmuştur. Aslında hastalıkları önlemek, hastalığın insana verdiği zararı ortadan
kaldırmağa nazaran daha ucuz ve daha akıllıca bir mücadele yoludur. Fakat unutulmamalı ki
insanlığın ezelden beri yaptığı mücadeleye rağmen hastalıkların kökünü kazıması mümkün
olmadığı gibi herkesi her çeşit hastalıktan uzak tutmak da mümkün değildir. İşte bu sebeple
hastalığın insana verdiği zararları ortadan kaldırmayı da iş edinmek icap eder. Sosyal sigorta
bu fonksiyonu yüklenmiş bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Hastalıkların kendisiyle mücadele
ayrı bir iştir, vatandaşları hastalıklardan koruyucu mücadele ayrı bir iştir. Bu fonksiyonu
devletin ayrı bir fonksiyonu sayıyoruz. Bu iki fonksiyonu birbirine karıştırmamaya itina
göstermek gerekir.
9.1.1.2. İvaz Zararı Telâfi veya Tazmin Eder
İvaz, sosyal güvenlik için, tehlikelerin fertlerin geliri açısından sebep olduğu negatif
unsuru ikame veya telâfi gayesi güder. Negatif unsurun birinci kısmı, kazancın kaybıyla
ilgilidir ki, ivaz burada sadece telâfi edicidir. Bu noktada özel sigortaların tazmin edici, ikame
edici bir rol oynayabilmesine karşılık, sosyal sigortalar telâfi edici rol oynar. Gerçekten de
sosyal sigortaların telâfi edicilik vasfım aşmaması gerekir. Çünkü telâfi yerine tazmin esas
alındığı zaman insanın kendisine kendi güvenliği için hiçbir hareket serbestisi bırakılmamış
olur. Böyle bir durum ise insanların çalışma şevklerini kırdığı kadar tasarruf arzularını da
baltalar ve üstelik tehlikeleri cazip kılar.
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Negatif unsurun ikinci kalemi, tehlikelerin bir kısmı fakat büyük bir kısmı için söz
konusudur. İnsanın tehlike sonucu bozulan beden ve ruh bütünlüğünün yeniden düzeltilmesi
için gerekli masrafları içine alır. İşte bu noktada, sosyal güvenlik ferdin beden ve ruh
bütünlüğünü mümkün olduğu kadar fazlasıyla ferde yeniden kazandırmayı gaye edinir ve
bunun birlikte getireceği masrafları aynen öder. Bunun başka bir manası kaybolan çalışma
gücünün, tıbbın bütün imkânları kullanılarak ferde yeniden kazandırılması, hatta fazlasıyla
kazandırılması demektir. Burada ivazın rolü gerçek tazmindir.
9.1.1.3. İvazlardan Tasarruf Mümkündür
Sosyal güvenlik müesseseleri, bir müessese olarak, her müessese gibi, ivazlardan
tasarrufu şüphesiz düşünebilir. Bunun için tehlikeleri önleyici tedbirlere başvurması gerekir.
Ancak böyle bir yol onun gerçek fonksiyonunun maliyetini düşürme gayesinden başka bir
mana taşımaz. Çünkü kuruluşunun sebep ve hikmeti tehlikelerin zararlarım hafifletmek veya
ortadan kaldırmaktır.
İvazlardan tasarruf etmenin bir yolu da, çalışma gücündeki kaybın süreklilik
kazanması halinde, ferde durumuna uygun yeni bir meslek veya sanat kazandırmaya
çalışmaktır. Buna rehabilitasyon hizmeti denilir ki, sosyal güvenliğin sağladığı bu ivaz
olmaktan ziyade ivazların maliyetini azaltan bir hizmet sayabiliriz. İvazlardan tasarrufu, daha
sonra sigorta kollan itibariyle ayrı ayrı inceleyeceğimizden, burada sadece bunu ivazların bir
özelliği olarak kaydediyoruz.
9.1.1.4. İvaz Bir Garantidir
İvaz bir garanti teşkil eder. Bu garantiye iktisadi bir karşılık vermek icap ederse geçim
garantisi diyebiliriz. Geçim garantisi tehlikenin doğurduğu ikinci zararı, yani masraf
artışlarım da içine alır. Çünkü hastanın geçindirilmesi sadece normal insanın geçim
harcamalarıyla sağlanamaz. İlâve olarak yataklı ve yataksız tedavinin birlikte getireceği her
çeşit tıbbî olsun olmasın bütün masrafları da gerektirir. Meselâ yataklı sağlık kurumuna
göndermek için yol parası ihtiyacı, hastaya bu seyahatte birisinin refakat etmesi gerekiyorsa
onun da yol parası bu masraflardandır. Sosyal güvenlik ivazlarına bu tür harcamaların da
dâhil olacağı şüphesizdir.
9.1.1.5. İvaz Talep Edilebilir Bir Haktır
İvazın hukukî açıdan en önemli özelliği, talep edilebilen bir hak teşkil etmesidir.
Sosyal güvenlik ivazlarım sosyal yardımlardan ayıran en önemli fark bu noktada düğümlenir.
Tehlikeye uğrayanlar, kanunda yazılı şartlan yerine getirmişlerse, kanunda yazılı İvazların
kendilerine verilmesini, yapılmasını veya ödenmesini isteyebilirler. Kanunda yazılı şartlar,
sosyal sigortanın "sigorta" özelliğinin tabii bir sonucudurlar. Yoksa günümüzde sosyal
güvenlik ivazlarım talep edebilmenin bir tek şartı vardır: Tehlikeye uğramak. Buradan şu
sonucu çıkarabiliriz: İvaz muayyen bir karşılığı olan hak değildir. Buna rağmen talep edilebilen bir haktır. Bu haklan talebinde, gerekirse mahkeme yolları da acıktır. Bir sosyal
yardım kuruluşunu, tehlikeye uğrayan bir kimsenin, kendisine yardımı red etmesi sebebiyle,
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mahkemeye vermesi mümkün değildir. Meselâ zekâtım vermeyen şahsı dâvâ etmek, devlet
desteği altında işlediği halde KIZILAY’ı dâvâ etmek kabil değildir. Dolayışıyla, ivaz ile
yardım arasında hukuken önemli bir fark vardır. İvaz lütuf, ihsan, iane manasına gelmez. İvaz
bir haktır.

9.1.2. İvaz ile Kazanç Arasındaki Münasebet
Primle kazanç arasındaki münasebet ayrı bir konudur. Genellikle prime esas kazanç
bir alt ve üst sınırla tespit edilir. Üst sınırı aşan kazançlar prim hesabında dikkate alınmaz.
İvaz ile kazanç arasında mevcut olması muhtemel bağıntılar şunlardır:
9.1.2.1. Kazancın İkamesi
Sosyal sigortalarda ivazların kazançların yerine aynen geçmesi mümkün değildir.
Böyle bir yolun çalışmakla çalışmamayı -çalışamamak dahi olsa- bir tutmak manasına
geleceği açıktır. Ancak netice olarak ivazlar eş süredeki bir kazanca eşit ve hatta kazançtan
fazla olabilirler. Bu haller, tehlikenin ilâve masraflar getirmesi halinde mümkündür. Meselâ
hastalık süresince ödenen ödenekler, ferdin prime esas kazancından düşüktür ama sosyal
sigortanın yataklı ve yataksız tedavinin birlikte getirdiği tıbbî ve tıbbî olmayan bütün ödeme
ve harcamalarıyla birlikte toplam olarak sağlanan menfaat (ivaz) prime esas kazancı aşabilir.
Bazı hallerde de, sigortalının, başkasının bakımına muhtaç hale gelmesi söz konusudur. Bu
takdirde de ivazın kazancı aşması mümkün olabilir. Çünkü ivaz geçim garantisi teşkil ettiğine
göre, kendi kendisini geçindiremeyecek duruma düşen kimse için bu durumunun birlikte
getireceği ilâve harcamalar olacaktır. Bu harcama bir başkasından satın alınması düşünülen
hizmetle ilgilidir.
İvaz kazancı esas itibariyle ikame etmez dediğimiz zaman, sınırı aşan kazançları da hiç
dikkate almaz, demek istiyoruz. Esasen ivaz, sosyal güvenlik kavramı içinde yer alan bir terim
olarak, insanın sadece ihtiyacını dikkate almalıdır. Bu ihtiyacı karşılama görevi devletin
olunca, devletin insanları fiilen sahip oldukları lüks içinde veya sefalet içinde yaşatma
mükellefiyetinde olması düşünülemez. O halde ivaz insan haysiyetine yaraşır bir çizginin
altına düşemeyecektir. Fakat sosyal güvenliği sigorta vasfı olan sosyal sigorta vasıtası ile
sağladığımız zaman, ister istemez ivazla kazanç arasında, belli bir çizgiyi aşmayan münasebet
kurmak zorunda kalacağız demektir. Bu münasebetin, çalışmayı ve kazanmayı teşvik edecek
ölçünün aşağısına düşmemesi gereken bir münasebet olmasının sosyal ve iktisadî faydaları da
söz konusudur. Prime ve ivaza esas kazanca bir tavan çizmeden, ivazların kazancı ikame
edecek şekilde tespiti halinde ise lüks güvenlik dediğimiz bir sistem ortaya çıkar ki bu da
sosyal güvenliğin manasını ortadan kaldırır.
Bununla beraber, dünyadaki çeşitli ülkelerin sosyal sigorta programları tetkik
edildiğinde kazancı ikame eden ivaz ödemelerinin mümkün olduğu görülür. Teferruatı bir
yana bırakılmak suretiyle, bazı kayıt ve şartlarla, kazancı ikame eden ivaz sistemini
uygulayan ülkelerde vardır.
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9.1.2.2. Kazancın Telâfisi
İvazların tehlikenin zararının birinci unsuru, yani kazanç kesilmesi ile ilgili kısmı
daima telâfi edici bir nitelik taşır. Telâfi edicilik hiç şüphesiz muayyen sınırlar içinde söz
konusudur.
9.1.2.2.1. İvaz Boş Zaman Talebini Artırmamalıdır
Başka pek çok faktör söz konusu olmakla birlikte, ivazların kazanca yaklaşması
halinde boş zaman talebinde de artış meydana gelir. Tehlikenin zarar ika etmeğe devam ettiği
sürenin bir an evvel son bulmasında ferdin üzerine düşeni yapıp azamî gayreti göstermesi ile
ivazların düşüklüğü arasında da bir münasebet kurulabilir. İvaz öyle bir oranda tespit
edilmelidir ki insanları tehlikenin zararları devam ederken de çakışmaya mecbur etmesin,
fakat tehlikenin zararının devam ettiği süreyi kısaltmada da ferdi kendine düşen bütün gayreti
göstermekten alıkoymasın. Burada bir noktayı da belirtmekte yarar vardır. Tehlikenin
zararının ortadan kalktığını tespit etmek tıbbın görevidir. Bu bakımdan ivazla kazanç
arasındaki münasebetin, sürenin uzatılıp kısaltılmasına tesirinin olmayacağı düşünülebilir.
Ancak ivazların çok yüksek veya çok düşük olmasının tıbbı zorlayacağı da gözden uzak
tutulmamalıdır. Kaldı ki tehlikelerin zararları sürekli ise, ihtiyarlık ve malûliyet de olduğu
gibi, ivazlar daha da önem kazanır. Tıbbın işin içine dâhil olmadığı yerlerde, meselâ
kronolojik yaş esasına göre ihtiyarlık tehlikesinin başladığı kabul edilmişse, o tespit edilen
yaşa gelen fert için emekli olup olmamakla boş zaman talebi çok önemli rol oynayacaktır. Boş
zamanın fiyatı, ivazın miktarı azaldıkça artar. İvazın kazanca oranı yükseldikçe boş zamanın
fiyatı düşer ve fert boş zamanı tercih eder. Böylece tehlikeye doğru koşan insanlar söz konusu
olabilir.
Diğer taraftan, tehlikenin devam etme süresinin yanında temaruz (yalandan
hastalanma) bakımından da tıbbın rol oynadığı söylenebilir. Özellikle doktorlara muayene
başına ücret veya prim verilmesi hallerinde, fertlerin boş zaman talebi ile doktorların
gelirlerini artırma talepleri birleşmiş olur. Tehlikeye uğrayanın doktorunu seçme imkânına
veya hürriyetine sahip olması halinde, bu birleşme daha da kolaylaşır. Buradan asıl
çıkarılması gereken sonuç, doktorların gelirlerini artırma imkânlarını düşünsünler veya
düşünmesinler, ivazların doktorlar üzerinde çok büyük baskı yaratacak ve her iki tarafı
ahlâksızlığa teşvik edecek derecede asla yüksek olmamasının gerektiğidir.
Bununla beraber, meselenin çözümünü yalnız ivazların kazanca nispetle
olmaları gerektiğine değil başka tedbirlerle birlikte düşünmek icap eder. Bu
doktorlara ücret ödeme sistemlerinde, tehlikeye uğrayanların ve doktorların çeşitli
kontrol edilmelerinde, temaruzun tespiti halinde iki taraflı olarak tesirli
uygulanmasında aranabilir.

ne kadar
tedbirler,
açılardan
cezaların

9.1.2.2.2. İvaz Fertlere Tasarrufu Unutturmamalıdır
Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi, tehlikelerin zararlarından kurtulmanın ilk
yolu tasarruftur. Diğer bütün canlıların da tasarruf ettikleri bir gerçektir. Bu açıdan tasarrufu
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canlı, olmanın bir gereği saymak icap eder. Böyle olunca, her merhaledeki sosyal güvenlik
tedbirlerini tasarrufun yerine ikame edilen tedbirler olarak değil, tasarrufa ilave olarak
geliştirilen tedbirler saymamız icap etmektedir.
Özellikle, uzun vadeli tehlikelerin ivazlar ile kazançlar arasında bir münasebet
kurulurken, tasarrufun gerekliliği prensibi daima göz önünde tutulmalıdır. Meselâ emekli
aylıklarını ele alalım. Eğer insanlar çalışırken elde ettikleri kazancı, emekli oldukları zaman
sosyal sigortadan aynen alacaklarını bilirlerse, kazançlarında, dolayısıyla hayat
standartlarında hiçbir düşme olmayacağından, çalışma hayatları boyunca tasarruf etmelerinin
pek fazla manası kalmayacaktır. Bunun aksine, emekli olunca hayat standardında önemli
düşme olacağını düşünen bir fert, bu standardı düşürmemek için tasarruf tedbirine riayeti
elden bırakmayacaktır. Diğer taraftan, devletin sağlayacağı güvenlik seviyesinin daima
muayyen bir çizgiyi aşmaması sosyal güvenlik sistemlerinin bu amaçla tespit edilmiş bir
prensip olması icap eder. Tehlikeye uğradığı zaman hiç kimsenin namerde muhtaç
olamayacağını ve insan haysiyetine yaraşır bir seviyede tehlikelerin zararlarından devletçe
mutlaka kurtarılacağını bilmesi sosyal güvenliktir. Uğradığı tehlikeye rağmen bunun üstünde
yaşama imkânı ise fertlerin ancak kendi kendilerine sağlayabilecekleri bir husustur. Bunun da
yolu tasarruftan ve bu tasarruflarla yapılacak yatıranlardan, kurulacak munzam sosyal
güvenlik müesseselerinden geçer.
Tasarrufu unutturmamak bakımından kısa vadeli tehlikelerde ödenen ivazlarda çok
mühim rol oynayabilirler. Özellikle hastalık tehlikesine uğrayan sigortalılara birkaç günlük
geçim için ivaz verilmemesi, mali tasarruf bakımından sağlayacağı avantajdan çok bu
bakımdan mana taşır. Ancak geliri asgarî ücret seviyesinde olanların böyle bir tasarrufu
gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri daima tartışılabilir. Bizim kanaatıımıza göre, bu süre
ne çok, ne az olmalı, fakat ivaz ödenmeyen bir süre özellikle hastalık ve kaza hallerinde
mutlaka bulunmalıdır. Buna karşılık asgari ücret bu sürenin geçim masraflarını içine alacak
şekilde tespit edilmeli, başka bir ifade ile asgari ücretin tespitinde kullanılan kriterlere tasarruf
terbiyesini verecek bir faktör de dâhil edilmelidir.

9.1.3. İvazların Çeşitleri
9.1.3.1. Nakdi İvazlar
İvazlar çeşitli açılardan tasnif edilebilirler. Bir tasnif tarzı aynî ivazlar, hizmet ivazları,
nakdî ivazlar şeklinde olabilir. Diğer bir tasnif, ivazların ödenme süreleri dikkate alınarak
yapılabilir. Geçici ivazlar, sürekli ivazlar, bir defalık ivazlar gibi. Başka bir açıdan ivazların
hesaplanış şekline göre nispi ivazlar, maktu ivazlar ve toptan ödemeler olarak da
sınıflandırabiliriz.
9.1.3.1.1. Geçici İvazlar
Herhangi bir tehlikenin zararının geçici olması halinde ödennen ivazlara geçici ivazlar
denir. Hastalık, analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile işsizlik tehlikesine uğrayan
sigortalılara verilen ivazlar böyledir.
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Bu tehlikelerden işsizlik hariç diğerleri, çalışma gücünün geçici olarak ortadan
kalkmasına sebep olur. Yeniden ve mümkün olduğu kadar, fazlasıyla ferdin çalışma gücünü
kazanabilmesi için, tıbbî bakımın birlikte getirdiği bütün masraflarda geçici ivaz olarak ele
alınabilir. Ancak bu ivazlar ferdin kaybolan kazancı ile ilgili değildir ve maliyeti de değişik
ivazlardır. Bununla beraber bunlar da geçici ivazlardır.
İşsizlik tehlikesinde, kaybolan bir çalışma gücü söz konusu değildir. Dolayısıyla
sadece kaybolan kazancın telâfisi için azamî süresi tayin edilmiş bir ödenek, bu tehlikenin
geçici ivazını teşkil eder.
Ferdin kaybolan kazancının telâfisi gayesini güden ivazların, her şeyden önce nakdî
olarak ödenmesi icap eder. Bu özellikle ücretlerin millî para birimi ile ve muayyen bir sürede
ödenmesi mecburiyeti koyan kanunların bir gereği olduğu kadar aynî ekonomi döneminin
çoktan aşılmış olmasının bir sonucudur.
Miktarının veya kazanca nispetinin tespitinde daha önce zikrettiğimiz prensiplerin göz
önünde tutulması icap eder. Her çeşit ivaz gibi vergiden muaf ödemeler olduğundan, aslında
net kazanca nispetleri, tespit edilen nispetlerden, vergi oranlarına göre değişmekle beraber,
daima daha yüksek olur. Nispetlerin veya günlük miktarın tayininde sigortalının aile durumu,
başkalarını geçindirmekle mükellef olup olmadığı, hatta mükellefse kaç kişiyi geçindirdiği de
dikkate alınabilir. Buna karşılık yataklı her çeşit tedavi kurumunda geçen iş göremezlik
süresince, biraz daha düşük olarak ödenirler.
9.3.1.2. Sürekli İvazlar
Uğranılan tehlikenin zararlarının ömür boyu devam etmesi halinde ödenen ivazlara
sürekli ivazlar denir. İş kazaları, meslek hastalıkları ve her çeşit hastalık ve kazalar ferdî
kısmen veya tamamen fakat ömür boyu çalışma gücünden mahrum edebilir. İhtiyarlık ve
geride kalanlar için ölüm tehlikesi de sürekli ivazları gerektirirler.
9.3.1.2.1. Sürekli İş Göremezlik Tam Olabilir
Sürekli iş göremezliğin tam olduğu haller, kısa vadeli tehlikelerin çalışma gücünün
muayyen bir orandan daha fazlasının ortadan kalkmasına sebep olduğu hallerdir. Meselâ
çalışma gücünün 2/3 ünü veya daha fazlasını kaybeden iş kazası geçirmiş veya meslek
hastalığına yakalanmış ve iyileşmez bir hastalığa duçar olup tıbbî imkânların son haddine
kadar kullanıldığı bir kimse sürekli iş göremez duruma düşmüştür. Bu tür sürekli iş
göremezlere malûl denir.
Buna karşılık çalışma gücünde aynı oranda bir eksilmenin mevcut olup olmamasına
bakılmaksızın muayyen bir yaşa ulaşanlar da sürekli iş göremezler gibi sürekli ivaza hak
kazanırlar. Bunlara yapılan ödemelerin başka gerekçeleri vardır. Ödenen yaşlılık veya emekli
aylıkları, nesiller arası bir dayanışma zaruretinden doğar. Keza bugünkü üretim kapasitesine
ulaşılmasında, asgari muayyen süre çalışanların veya asgari muayyen bir yaşa ulaşanların
ekonomiye yaptıkları ilâvelerin esas olduğu bir gerçek olduğundan bu durumdakilere ekonominin yaşlılık veya emekli aylığı şeklinde bir pay ayırmasının normal ve hatta zarurî olduğu
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kabul edilebilir. Bir başka açıdan yaşlıya saygı ve onu mükâfatlandırma her cemiyetin örf ve
âdetlerinin olduğu kadar her dinin kaidelerinin de bir eniridir. Nihayet sigorta olarak sosyal
sigorta muayyen şartları yerine getirenlere muayyen bir ivaz ödemeyi taahhüt etmiş bir
kuruluş olduğuna göre yaşlılık ivazlarını sigortacılığın da bir sonucu saymalıyız.
Ölümde, ölenin çalışma gücü zaten söz konusu değildir. Ancak cemiyetlerin temel
taşını aile teşkil ettiğinden, ailenin ekmeğini kazanan kimsenin ölümü geride kalan kimseler
için tıpkı çalışma güçleri yok olmuş gibi bir sonuç doğuracaktır. Dolayısıyla bunlara da
sürekli ivaz verilmesi, kaybolan kazancın telâfisi bakımından şart olmaktadır.
Hangi tehlike ile ilgili olursa olsun sürekli ivazların aylık miktarlarının veya kazanca
nispetle oranlarının tespitinde genel prensiplerin yanında ülkenin istihdam seviyesinin de rol
oynadığı görülebilir. Bilhassa emekliliği cazip kılma bakımından sürekli ivazların yüksek
tutulması bir yol olarak kullanılır. Ancak aynı gayeye, ikramiyeler verilmesi, şartların
hafifletilmesi gibi yollardan da varılabilir. Gerçekte sosyal güvenliğin bütün unsurları ile
iktisadî şartların yakın ilişkisi bulunduğundan bu meseleyi ayrıca ele almak icap eder.
9.3.1.2.2. Sürekli İş Göremezlik Kısmi Olabilir
Yaşlılık ve ölümün dışında diğer tehlikelerden doğan sürekli iş göremezliğin, çalışma
gücünün sadece bir kısmının eksikliğiyle de, hayat boyu sürmesi mümkündür. Çalışma
gücünün çok kere 2/3 ünden azının yitirilmesi halinde, ferde bağlanacak gelir kısmî olacaktır.
Kaideden çalışma gücündeki kayıpla kazançtaki kaybın birbiriyle doğru orantılı olduğu kabul
edilir. Bu sebeple kısmî sürekli iş göremezlik gelirinin tayininde en önemli faktör çalışma
gücündeki kaybın ölçülmesidir.
Çalışma gücündeki kayıp insanın sadece ruh ve beden bütünlüğünün bozulmasıyla
ilgili değildir. Çünkü bu bozukluk derecesinin çalışmaya tesiri fertten ferde değişecektir.
Çünkü fertlerin yaşı, mesleği ve faaliyet gösterdiği iş kolları ayrıdır. Herhangi bir işkolunda
ve meslekte önemli olan kayıp diğerinde çok önemli olmayabilir. Bunlar yerine genel iş
piyasasının şartlarını da dikkate almak mümkün olabilir. Ancak bu takdirde istihdam
garantisini de tatbik etmek icap eder.
Kısmî sürekli iş göremezlik geliri, sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu
olarak ödenebildiği gibi aynı sonucu doğuran diğer hallere de teşmil edilebilir. Sürekli iş
göremezlik derecesinin muayyen bir yüzdeden aşağıda olması halinde kazanca tesir
etmeyeceği faraziyesiyle, gelir bağlanmayabilir. Genellikle iş göremezlik derecesinin
tespitinde önemli güçlükler vardır. Mümkün olduğu kadar objektif tespitler yapılabilmesi için
hemen bütün sosyal sigortalarda önceden hazırlanan, malûliyet cetvelleri kullanılır.
9.3.1.3. Toptan Ödemeler
Genellikle sürekli sonuç doğuran tehlikelerle ilgili bir ivaz çeşididirler. Ancak en
önemli özelliklerini "asıl" değil "istisna" olarak ödenmeleri teşkil eder.
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Toptan ödemeler işten çekilme sebebiyle, sigortalının o güne kadar ki prim
ödemelerinin işvereninki ile birlikte kısmen veya tamamen, faizli veya faizsiz olarak,
sigortalıya iade edilmesi demektir. Esas itibariyle işten çekilmenin sebebi bir tehlike ise
(yaşlanma, malûliyet, ölüm) iade işverenin ödediği primlerle birlikte yapılır. Bu hallerde
toptan ödemenin yapılabilmesi aylık alma şartlarının yerine getirilememiş olmasına bağlıdır.
Tehlikeye uğrayan aynı zamanda aylık almak şartlarım da yerine getirmişse, bu takdirde, esas
olan aylığın bağlanmasıdır. Çünkü ivazın gayesi ferdin geçim garantisini muayyen bir
seviyede sağlamaktan ibarettir.
Aslında tehlikeye uğrayan insan için toptan ödemenin pek fazla manası yoktur.
Sigortalılar veya geride kalanlar, özellikle malûller ve ölüm sonucu ailenin geride kalan
çocukları, bu toptan ödemeyi sermaye olarak kullanmak suretiyle gelir garantisi temin
etmeleri pek mümkün değildir. Toptan ödemeler muayyen bir süre içinde bitince tehlikeye
uğramış fertlerin, kendilerine ait başka imkânlarının bulunmaması halinde, sefaletle yüz yüze
gelmeleri mümkündür. İşte bu nokta, sosyal sigortaların teknik boşluğunu teşkil eder. Bu
teknik boşluk dolayısıyla sosyal sigorta, sosyal güvenliğin en önemli vasıtası olduğu halde
hiçbir zaman yeterli ve tek vasıtası olamaz.
Tehlikeye uğramadığı halde, asgari süre prim ödemiş olmak şartıyla, sigortalılar için
evlenme sebebiyle de toptan ödemeler yapılabilir. Bunlar da prim iadesi olduğu halde, tehlike
söz konusu olmadığı için bu iadelerde işveren primler dikkate alınmayabilir veya toplam
primin tamamı yerine muayyen bir yüzdesi sigortalıya toptan ödenebilir. Bunun geliri telâfi
etme gayesi yoktur. Sadece sigortacılık tekniği değerlendirilebilecek bir meseledir.
9.3.1.4. Sermaye Ödemesi
Sürekli iş göremezlik gelirinin peşin değerinin sigortalıya bir defada ödenmesi
demektir. Aslolan gelir devamlılığının sağlanması olduğuna göre, tam sürekli iş göremezlik
gelirinin veya aylıkların (ihtiyarlık, malûliyet, dul ve yetim aylıkları) sermayeye çevrilmesi
mümkün değildir. O halde sermaye ödemesi, sadece kısmî sürekli iş göremezlik geliri için söz
konusu olabilir.
Kısmî sürekli iş göremezlik derecesi muayyen bir oranı aşmış ise, sigortalının,
sermayeyi kullanarak, kaybolan gelirini bu vasıta ile telâfi etmesine gene imkân olmayacaktır.
Bu sebeple gelirin sermayeye çevrilmesi, çalışma gücündeki kaybın çok yüksek olmaması
halinde mümkündür. Diğer taraftan, hayat boyu kendisine ödenecek geliri bir defada sermaye
olarak alacak olan sigortalının bunu iyi kullanacağı hususunda bir bilginin de edinilmesi icap
edebilir. Ayyaş, kumarbaz olan sigortalılara sermaye ödenmemesi ile sermayeyi
kullanamayacak derecede çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sermaye ödenmesi arasında,
müzmin kullanma bakımından, pek fark olacağı söylenemez. Bu sebeple idarenin, sürekli iş
göremezlik gelirini sermayeye çevirip çevirmemekte bir takdir hakkına sahip olması gerektiği
iddia edilebilir.
Genel olarak, sermayeye çevrilme kararlarında, çalışma gücündeki kaybın muayyen
bir sürede ortadan kalkmayacağı hususunda tıbbî raporlara da dayanılır. Bunun sebebi gelirin
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sermayeye çevrilmesinde, sigortalının yaşının hesaba dâhil bir tayin edici faktör olarak
kullanılmasıdır. Şüphesiz bu faktör sigortalının yaşı değil, fakat o yaştaki hayat ümididir.
Hayat ümidi büyüdükçe gelirin sermaye değeri artacaktır. Birkaç yıl sonra çalışma gücündeki
kayıp ortadan kalkma ihtimali taşıyorsa, sigortalıya sermaye verilmesi, gelir ödenmesine
nazaran sigortalı lehine çok fark doğurur. Sermayeye çevrilme de peşin değer hesaplaması
yapılacağı için faiz de kullanılacak faktörlerdendir. Sermaye ortalama hayat ümidine göre
muayyen süre ödenecek gelirlerin kabul edilmiş faiz haddi üzerinden ıskonto edilmiş peşin
değeridir.
Sermayenin ülke ortalamasına göre hesaplanmış olan hayat ümidi tablolarına
dayanarak hesaplanması, daima ferdin lehine olduğu kadar aleyhine de netice doğurabilir.
Sigortalı ortalama hayat ümidine nazaran daha az yaşayabileceği gibi, birkaç gün sonra
ölebilir veya ortalama hayat ümidini çok aşan bir ömre sahip olabilir. Sermaye ferdin talebi ile
gelirin çevrilmesi demek olduğundan, ferdde de, sigortaya da bu tür farklar sebebiyle
birbirlerine rücû etme imkânı vermeyen kesin bir ödeme mahiyeti taşır.
9.3.1.5. Maktu İvazlar
Sosyal güvenlik ivazlarından bir kısmı da maktu olarak ödenen ivazlardır. Bu çeşit
ivazlar bir defada ödenirler. Miktarı önceden tespit edilmiştir. Gayesi de daha çok gelir
kesilmesine ilâve edilmesi gereken masraf artışlarını karşılamak veya telâfi etmektir. Bazen
sadece yardımcı olmak gayesi de güder.
Daha önce de belirttiğimiz gibi tehlikeler sigortalının sadece gelirinin kesilmesine yol
açmaz, bazıları birlikte bazı masrafları da getirir. Bu masraflar geçici bir süre için devam eden
harcamalar ise bunları geçici ivazlar içinde mütalâa edebiliriz. Meselâ birlikte getireceği
bütün harcamalar dâhil tıbbı masraflar böyledir. Bir de doğum, ölüm gibi hallerde ailenin
birden harcama artışı ihtiyacı ile karşılaşması mümkündür. İşte bu ihtiyacın karşılanmasına
yardımcı olmak üzere maktu olarak emzirme ödeneği, cenaze masrafı karşılığı gibi ödemeler
yapılır. Bazı hallerde, tıbbî harcamalar maktu ödeme ile de karşılanabilir. Mesela gebelik ve
doğum maktu ödemeleri böyledir. Bunlar gerçek tıbbî harcamaların telâfisini sağlamak için
yapılan ve gerçekle ilgisi pek bulunmayan ödemelerdir. Uzun süre değiştirilmeleri halinde
sembolik hale gelirler.
Bütün maktu ödemelerin, ücret gelirine dâhil edilmesi mümkün sosyal yardımlar gibi,
ücretle (primle-kazançla) ilgisinin bulunmaması ve herkese eşit olarak ödenmesi ayrılmaz
özelliğini teşkil ederler. Birçok ülkelerde tatbik edilen aile ödenekleri veya çocuk paralarını
da aynı gruba dâhil ivazlar sayabiliriz.

9.2. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları
Sosyal güvenlik ivazları, hangi çeşitten olursa olsun, ferdin tehlikeye uğraması
halinde, tehlikenin birlikte getirdiği harcamalar da dâhil, geçim garantisini sağlama amacı
güder. Geçim garantisi ise her zaman gelir garantisi manasına gelmez. Çünkü gelir garantisine
sahip olan bir kimsenin, özellikle aile muhitinden mahrumiyet halinde, bazen, ihtiyacı
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bulunan hizmetlerin kendisine mutlaka arz edilmesi icap eder. Sosyal güvenliğin esas görevi
gelir garantisine kavuşturmaktadır. Ancak mevzubahis hizmetlerin satın alınması suretiyle,
sosyal sigorta bu görevinde hiçbir eksiklik bırakmamış olur. Bu zaruri hizmetleri kısaca
incelemekte fayda vardır.

9.2.1. Aile Muhitine Benzer Hizmetler
9.2.1.1. Yaşlılar, Malûl ve Sürekli İş Göremezler İçin
Yaşlılık, tehlikesine uğrayan bir kimsenin gelir garantisini sosyal sigorta yaşlılık aylığı
ile sağlar. Ancak yaşlı insan ömrü oldukça yaşlılığın son merhalesi olan belin büküldüğü,
dizlerin tutmaz, gözlerin görmez, kulakların duymaz ve hafızanın çalışmaz olduğu bir devreye
ulaşır. Bilhassa bu devrede, aile muhitinden mahrum ise veya aile yapısı icabı kendisine
destek olacak güçten mahrum ise, bu ihtiyara aylık ödenmesinin onun geçimini sağlama
manasına gelemeyeceği açıktır. Bu durumda olan bir ihtiyarın aile muhitine en yakın bir
muhite ihtiyacı vardır. İşte ihtiyar için önemli olan bu hizmettir. Huzur evi dediğimiz bu
hizmetin mutlaka arz edilmesi icap eder. İhtiyarlık aylığı bu hizmeti satın alabildiği zaman
ancak geçim garantisini de ihtiva etmiş olur.
Bir başkasının bakımına muhtaç hale gelen malûller ve sürekli iş göremezler için de
malûliyet aylığı veya sürekli iş göremezlik gelirinin de, aile muhiti ve desteğinden
mahrumiyet hallerinde, geçim garantisi sağlayamayacağı şüphesizdir. Çok kere sosyal
sigortalar başkasının bakımına muhtaç olan malûl ve sürekli iş göremezlere muayyen miktar
veya oranlarda artırılmış aylık veya gelir öderler. Ancak ödenen miktar ne kadar arttırılırsa
arttırılsın, geçim garantisi bunların aile muhitine, mümkün değilse böyle bir muhite en yalan
şartlar ihtiva eden bir müesseseye teslim edilmedikçe hiçbir mana ifade etmez.
9.2.1.2. Çocuklar İçin
Her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir almakta olan çocuklar da bazen aile
muhitinden mahrum olabilirler. Bilindiği gibi 7 yaşına kadar olan çocukların aileden mahrum
olmaları halinde Bakım Evlerine, 7 yaşından yukarıda olan çocukların da Yetiştirme
Yurtlarına ihtiyaçları vardır.
Çocukların önce sağlam olduğunu, herhangi bir bedenî veya ruhî arızaya sahip
olmadığını düşünüyoruz. Aile muhitinden mahrum olunca, sağlam da olsa, sakat da olsa aile
muhitine benzer bir muhite ihtiyaçları olacaktır. Aslolan, bu muhitin suni müesseseler olması
yerine gerçek gönüllü ailelerin tabii muhitleridir. Buna da imkân olmayınca müessese bakımı
zaruri hale gelir. Kendi kendisini besleyip büyütemeyeceğine göre 7 yaşına kadar olan
çocuklara ve kendi kendilerini geçindirip okutamayacaklarına göre 7 yaşından büyük
çocuklara yetim aylığı verilmesi yeterli değildir. Hemen tekrar edelim ki sosyal sigortanın
görevi bu hizmeti de ihtiva etmez. O halde bu hizmeti arz edecek veya arzını düzenleyecek
kuruluşlara ihtiyaç vardır. Bu hizmetlere sosyal refah hizmeti diyoruz.
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Gelir garantisine sahip çocukların bir de sakat olmaları ve sakatlıkların çeşidine göre
özel bakım ve eğitim ihtiyacı duyulması da mümkündür. Bu özel bakım ve eğitim aile
muhitine sahip bu durumdaki çocuklar için de gereklidir.
Görüldüğü gibi, sürekli gelir veya aylıkların ödenmesi, gelir garantisi sağlamak
bakımından, sosyal sigortaların vazifesini yapmış sayılmasına yeter. Ancak geçim garantisi
için (geçimi insan hayatının idamesi için gerekli bütün ihtiyaçların giderilmesini kavrayan bir
manada kullanıyoruz), sosyal refah hizmetlerinin de arz edilmesi ve gelir garantisinin
mevzubahis ettiğimiz durumda olanlar için hizmete çevrilmesi icap eder.
9.2.2. Sağlık Hizmetleri
Sağlık hizmetlerini; koruyucu sağlık hizmeti ve tedavi edici sağlık hizmeti olarak ikiye
ayırabiliriz. Koruyucu sağlık hizmeti, tehlikenin kendisine karşı bir mücadele şeklidir ve çok
geniş kapsamlı bir hizmet olarak, devlet açısından ele alındığı zaman, ayrı bir devlet
görevidir. Daha önce de açıklamaya çalıştığımız gibi sosyal güvenlik kavramının dışına çıkan
bir hizmettir.
Tedavi edici sağlık hizmeti ise tehlikenin zararından kurtarıcı bir hizmettir. Çünkü
tehlikelerin birçoğu ferdin çalışma gücünü geçici veya sürekli olarak ortadan kaldırmaktadır.
Aslında kazancın kesilmesi toplumun büyük bir kesimi için bu sebeple ortaya çıkmaktadır.
Başka bir ifade ile kazancın eksilmesi veya kesilmesi, işsizlik ve aile gelirinin yetersizliği
hariç, bütün tehlikelerin çalışma gücünü ortadan kaldırmasının bir sonucudur. Buradan ferde
yeniden ve mümkün olduğu kadar fazlasıyla çalışma gücü kazandırma gayretleri tamamıyla
sosyal güvenlik kavramına dâhil edilecek sonucu çıkar.
Bununla beraber sosyal sigortalar için ferde yeniden çalışma gücü kazandırmanın iki
yolu vardır. Bunlardan birisi bu hizmeti satın almak, diğeri de bizzat arz etmektir. Aslında her
iki yolun dışında bir üçüncü yol olarak, bütün sağlık hizmetinin devletçe ve parasız olarak
millî sağlık hizmeti şeklinde arz edilmesi düşünülebilir. Nitekim millî sağlık hizmeti arz eden
ülkeler de vardır. Bu takdirde devletin eğer bir fonksiyonel masraf ayrımı yapma mecburiyeti
varsa, millî sağlık hizmeti içindeki tedavi edici sağlık hizmeti masraflarını bütçenin sosyal
güvenlik hanesine yazması icap eder. Görüldüğü gibi tedavi edici sağlık hizmeti bakımından
çeşitli alternatifler mevcuttur. Önemli olan sosyal sigortaların ister parasını verip satın almak
yoluyla, ister bizzat sağlık tesislerini kurup işleterek bu hizmeti arz etmek yoluyla olsun,
ferdin çalışma gücünü yeniden kazandırmak için bütün gücünü kullanmak mecburiyetinde
oluşudur. Millî sağlık hizmeti kurulduğu zaman ise bu fonksiyon, sosyal sigorta dışındaki bir
diğer sosyal güvenlik vasıtasına, yani kamu sosyal güvenlik harcamalarına terkedilmiş olur.
Sosyal güvenlik bir gaye olduğuna göre, bu gayeye şu veya bu vasıta ile ulaşılmasının önemi
yoktur.
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9.3. İvazların Satın Alma Gücü
9.3.1. Genel Bakış
İvazların tespit edildikleri tarihte satın alabildikleri mal ve hizmet miktarının zamanla
azalması, ivaz sahiplerinin başka bir ifade ile tehlikenin zararlarından muztarip olanların
ızdırabını daha da artırır. Özellikle enflâsyonist bünyeli dediğimiz, talebin arza nazaran daha
hızla arttığı ve arzın yeterli sermaye ve teçhizat kapasitesine sahip olunmadığından talebi
daima gecikme ile takip edebildiği, kalkınmakta olan ülkelerde, her" çeşit sabit gelirle zaman
içinde gerçek değerlerini muhafaza edemezler. Bu tehlike aslında yalnız bu tür ülkelere de has
değildir. Nispi olarak daha az da olsa günümüz ekonomileri hep enflâsyonla mücadele
zarureti içine düşmüşlerdir.
Diğer taraftan her çeşit sabit gelirlerin olduğu gibi, ivazların da insanların büyük bir
kısmının geçim garantisi bakımından tek kaynak olması halinde, sadece gerçek değerinin
muhafazası da yeterli değildir. Artan refah seviyesinden tehlikeye uğramış olan insanların da
paylarını almaları gerektiği iddia edilebilir. Bu iddiayı hem sosyal, hem de iktisadî zaruretlere
bağlamak pekâlâ mümkündür.
Sosyal bakımdan, cemiyetin çalışan kesimlerinin refah
seviyesi devamlı yükselirken, tehlikeye uğrayan kesiminin tehlikeye uğradıkları devredeki,
hatta daha geride kalan bir devredeki hayat standardını yaşamaya devam etmeleri büyük bir
adaletsizliktir. Gelir dağılımındaki adaletsizliği arttırır. Kaldı ki tehlikeye uğrayanların
çalışmakta iken elde ettikleri geliri ivaz olarak aynen elde etmeleri doğru olmadığından,
sağlıklarında kendi tasarruf güçleriyle kapamaları gereken bir gelir açıkları da vardır. Bir
ekonominin ve cemiyetin sağlamlığı ve dinamizminin tasarruf ve çalışma arzusunun daima
kamçılanmasına bağlı olduğu düşünülürse bu açık gereklidir. Bu sebeple, tehlikeye
uğrayanların ivazlarının satın alma güçleri üzerinde özellikle durmak icap eder.
İktisadî açıdan ise, ekonomilerin prodüktivite artışlarını gerçekleştirmelerinde,
sermaye ve teçhizat kapasitelerini yükseltmenin rolü vardır. Bunun yükselmesinde ise
tehlikeye uğrayanların, çalışma devrelerindeki gayret ve tasarruflarının rolünü inkâr etmek
kabil değildir. O halde artan refah seviyesinden bütün cemiyetin, bu arada ivaz almakta
olanların da pay almaları iktisadî bir zarurettir. Dengeli kalkınmanın yolunun da buradan, adil
bir gelir politikasından geçtiğini unutmamak icap eder.
İvazların satın alma gücü deyince iki nokta önem arz etmektedir. Birinci nokta, tespit
edildiği tarihteki satın alma gücünün nispi olarak kazancın satın alma gücüne denk olması,
ikinci nokta zaman içinde bunun gerçek değerinin muhafazasından başka artan refah oranını
da takip etmesidir.

9.3.2. İvazların Tespiti
İvazların tespit edildiği tarihte kazanca paralel bir satın alma gücüne sahip olması veya
olmaması birinci önemli noktayı teşkil eder. Hiç şüphesiz burada kastettiğimiz ivazın kazancı
ikame etmesi değildir. Onu telâfi etmekle beraber, işçinin veya sigortalının ulaştığı hayat
standardını yansıtması, yani aynı gerçek değerler üzerinden hesaplanmasıdır.
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Geçici ivazlar, genellikle sigortalının son kazançları (en azından son aylar) üzerinden
hesaplanırlar. Bu sebeple de sigortalının ulaştığı hayat standardını yansıtırlar. Burada problem
ivazın kendisinden çok, kazancın durumunda yatar. Sigortalı tam terfi arifesinde, toplu
sözleşme arifesinde tehlikeye uğrayabilir. Tehlikeye uğradığı tespit edilinceye kadar, özellikle
primli ücret, parça başına ücret sistemlerinin uygulandığı işletmelerde, ağır ağır kendini belli
eden bir hastalık veya hastalığın sonucu olarak kazancı düşmüş olabilir.
Geçici ivazlar genellikle kısa süre ödenmekle birlikte, bazı tehlikelerde 18 aya kadar,
bazı tehlikelerde de tahdit edilmiş bir süre olmaksızın tıbbın imkânları bitinceye, tedavi sona
erinceye kadar ödenebilir. Oldukça uzun sayılabilecek bu süreler içinde ise tespit edilmiş
ivazın satın alma gücünü şu veya bu oranda kaybetmesi pekâlâ mümkündür.
Geçici ivazların son ücret üzerinden hesaplanması, başka çeşit tesadüfi sebeplerle de
düşük veya yüksek olabilir. Umumiyetle son üç aylık kazanç ortalaması, yukarıda
söylediğimiz mahzurları doğurabilmekle birlikte, son günlerin kazancının taşıyabileceği her
iki istikametteki tesadüflikleri de bertaraf eder. Bilindiği gibi bilhassa ücret ekleri olarak
ödenen prim ve ikramiyeler ücretlerin dalgalanmasına sebep olur. Hele ikramiyelerin
muayyen zamanlarda ödenmesi bu dalgalanmayı arttırır. Bu sebeple birkaç aylık kazanç
ortalamasının ivaza esas alınması, ivazın gerçek kazancı yansıtması bakımından gereklidir.
Sürekli ivazların, sigortalının ulaştığı kazanç seviyesinin gerçek değerini yansıtması
çok daha önemlidir. Umumiyetle sürekli ivazlar, hayat boyu elde edilen kazançların veya son
5 yıl, 10 yol gibi muayyen bir sürede elde edilen kazançların ortalaması üzerinden
hesaplanırlar. Bu sebeple de genel hayat seviyesindeki gelişmeleri takip etmesi, bilhassa hızlı
kalkınan ve enflâsyonist bünyeli ekonomilerde mümkün değildir.
İvaza esas kazanç ortalamasının hesaplanmasında geriye doğru gidilen yılların sayısı
ne kadar fazla olursa, ivazın gerçek hayat seviyesini yansıtma derecesi o kadar azalır. Çünkü
uzun bir devrede gerçekleşmiş olan ücret artışlarının ortalaması, ulaşılan son seviyeyi
göstermez. Başka bir ifade ile bir sigortalının ücreti on yılda 1000 liradan 10.000 liraya
çıkmış olsa, sigortalının ulaştığı hayat seviyesi 10.000 lira ile satın alabileceği mal ve
hizmetlerin miktarıyla tayin edilebilir. Hâlbuki bu on yılın ortalaması, ücretlerin farazi olarak,
her yıl biner lira arttığını farz edersek, şöyle olacaktır:
Görüldüğü gibi ivaza esas kazanç 10000 lira yerine 5500 liraya inmektedir. İvaza esas
kazançların hesabında, kazanç tavanı da daima tespit edilmiş olacağından, bu ortalama daha
da düşebilir. Kazançların, yukarıdaki misalde gittikçe azalan oranlarda arttığını farz ettik.
Gerçekte artışların muntazam (muayyen karakterleri olan) seriler teşkil etmesi mümkün
değildir. Bu sebeple bu tür ortalamaların alınışında gerçek değer esasının uygulanması
gerekir. Çünkü 10 yıl evvelki bin liranın, paranın bugünkü satın alma gücü ile ifadesi halinde,
bugünkü 1000 liradan çok daha yüksek olması icap eder. Ortalamaya dâhil edilecek her yılın
kazancını, bugünkü satın alma gücü ile ifade eden rakamlara çevirdiğimiz zaman, bulacağımız
ortalama, şüphesiz 5500 liranın çok üstünde olacaktır ve bu takdirde ancak 10 yılın hayat
standardının ortalamasını gerçeğe yakın olarak bulmuş oluruz. Bu ortalama da 10.000 lira ile
sağlanan seviyenin aşağısında kalacaktır. Eğer sürekli ivazların, sigortalının son ulaştığı hayat
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seviyesini aksettirmesini istiyorsak, ivazın hesaplandığı tarihe çok yakın geçmişteki
kazançları dikkate almamız icap eder. Bu takdirde ise, geçici ivazların hesaplanmasında
ortaya çıkan bütün mahzurlar geçerli olur. Geçici ivazların çeşitli sebeplerle, gerçek seviyeyi
şu veya bu ölçüde yansıtmaması pek o kadar önemli olmayabilir. Ama hayat boyu ödenecek
ivazlar için böyle bir durum çok tesirli olur. Ne var ki fikir alanında çalışan ve hatta fikir
alanında çalışmasa bile, statü hukukuna tâbi olup ücretleri muntazam bir seyirle artan
memurlar için son ücret, ivaza esas alınabilir ve son refah seviyesini de yansıtır. Statü
hukukunun dışında kalanlar için ise kazançlarda dalgalanma çok yüksek derecelere varabilir.
Beden işçilerinin yaşlandıkça prodüktivitelerinin düşeceği düşünülürse, son yıllarına doğru
kazançları aşağıya doğru bir trend gösterir. Bu da ivaza esas kazancı düşürür.
Görüldüğü gibi ivazların hesaplanmasında, son refah seviyesinin yansıtılması konusu,
sigortalıdan sigortalıya değişen bir önem arz etmektedir. İvazların, kazancın sağladığı refahı
devam ettirmek gayesi yoktur. Ancak çalışma ve kazanmayı teşvik bakımından ve tehlikelerin
cazip hale getirilmemesi açısından, muayyen bir seviyeden yukarıda ivaz ödenmemesi ne
kadar doğru ise, sigortalının kazançları arasındaki farkların orantılı olarak ivazlara da
yansıması o kadar doğrudur. Bu adaleti tavan çizgisi biraz bozarsa da sosyal sigortaların sağladığı gelir garantisinin sosyal olması esası bunu gerektirmektedir.
Hem geçici ve hem de sürekli ivazların tespitinde yukarıda mevzubahis olan muhtemel
mahzurların ortadan kaldırılmasında, daha değişik bir sistem, ivazların tespit edilmesinde her
sigortalıyı tek tek dikkate almak yerine kazanç gruplarını esas almaktır. Bu sistem de
sigortalılar dört-beş veya daha fazla kazanç grubuna bölünürler. Bunun gruplanmasında bir yıl
evvelki ortalama ücret temel alınır. Ortalama ücretin (meselâ %50'si en alt kazanç
kategorisini, %75'i ikinci kategoriyi, kendisi üçüncü kategoriyi, %125'i dördüncü, %150'si
beşinci, %175"i, altıncı, %200'ü de en üst ve yedinci kategoriyi teşkil eder. Her ücret
kategorisinin karşısına, kanunda yazılı olan geçici ve sürekli ivazlara ait oranlar, sabit çarpan
olarak yazılır. Böylece bir yıl geriden ivazlarla kazançlar birbirlerini takip edebilir duruma
gelmiş olur. Şüphesiz böyle bir sistem de çeşitli mahzurları birlikte getirecektir.
Tabii ki asıl mahzur, herkesin kazanç kategorisine dâhil olduğunu tespit ederken
doğacaktır. Bu tespitte, yukarıda kısa süreli ivazlar için söylediğimiz bütün mahzurlara
ilâveten, gerçek ortalama kazançla, dâhil edeceğimiz kazanç kategorisi arasındaki alta veya
üste doğru atlamalar en önemli mahzur olacaktır.
Kısa vadeliler için mevcut olan bu mahzur aynen sürekli ivazlar için de mevcuttur.
Ancak sürekli ivazlar bakımından, millî gelişmelerin (fiyatların, prodüktivitenin ve hepsini
içine alan ücretliler refah ortalamasındaki artışların) ivazlara her yıl aynen yansıması kabil
olacaktır. Böylece zaman içinde ivazları değiştirme, ayarlama bakımından başka kriterlere
ihtiyaç kalmamış olacaktır.

9.3.3. İvazların Ayarlanması
Bağlanan ivazların, zaman içinde bir taraftan fiyatların yükselmesi, diğer taraftan
hayat standardının yükselmesi sonucu, sağlayabileceği gerçek ve nispi hayat standardı

201

devamlı düşme gösterecektir. Geçici ivazlar için bu düşüşün pek önemli olmadığı açıktır.
Dolayışıyla geçici ivazların ayarlanması pek söz konusu da değildir.
Buna karşılık, sürekli ivazlar, maktu ödemeler, toptan ödemeler, bu satın alma gücü
kaybından, zaman uzadıkça aşırı derecede müteessir olurlar. Sürekli ivazların bir tek istisnası,
iş kazaları ve meslek hastalıkları tehlikesinde ödenen sürekli iş göremezlik gelirinin
sermayeye çevrilmesi halidir. Bu sermayenin kullanılması ferde bırakılmış bir keyfiyettir.
Para olarak muhafaza edilmeyip yatırılması halinde değerini koruduğu gibi bazı alanlarda
değeri artabilir de.
İvazların hem fiyat artışlarını, hem refah artışlarını takip etmesi istenen bir husustur.
Sadece fiyat artışları esas alınarak ayarlandığı takdirde, ivaz tespit edildiği tarihteki gerçek
değerini muhafaza etmiş olur. Ücretler veya millî gelir artışları esas alınarak ayarlanırsa, refah
seviyesindeki yükselmeler de takip edilmiş olur. Hangi kriter esas alınırsa alınsın,
ayarlamanın hangi aralıklarla ve hangi otorite tarafından yapılacağı çok büyük önem
taşımaktadır.
Sosyal sigorta ivazlarının ayarlanmasında, genellikle kanunî yol takip edilmektedir.
Parlâmentolar, siyasî maksatla veya baskılar sonucu zaman zaman bu ayarlamayı
yapmaktadırlar. Bu yolun en büyük mahzuru, özellikle sosyal sigortaların genç olduğu
ülkelerde, sürekli ivaz sahiplerinin unutulmasıdır. Tabii bir diğer mahzur olarak, sosyal
güvenliğin siyasete âlet edilen bir insan hakkı olmasına yol açmasıdır.
Parlâmentolar veya siyasî organları, muayyen aralıklarla bu konuya eğilmeye mecbur
eden ayarlama sistemleri de söz konusudur. Bu sistem de diğerinin ayarlama zamanının
belirsizliğine karşı, ne ölçüde ayarlanacağı hususu belirsizlik taşır ve siyasî organın nihaî
kararma terkedilmiş olur.
Üçüncü bir sistem, ayarlamanın önceden tespit edilmiş kriterlere göre, önceden tespit
edilmiş zaman aralıkları ile otomatik olarak yapılmasıdır. Böyle bir sistem şüphesiz en
objektif yoldur ve siyasi gayeleri bertaraf eder. Ne var ki parlamentolar ve siyasî organlar, çok
büyük bir siyasî kozun ellerinden çıkmasını genellikle istemeyecekleri için, otomatik
ayarlama, dünyada sanıldığı kadar yaygın bir metod haline gelememiştir. Sosyal sigorta
idarelerinin de, ödemeleri artıracağı endişesiyle bu yolu benimsemeleri her zaman kolay
olmaz.
Aslında ivazların zaman içinde ayarlanması meselesi aktuarya hesaplarıyla çok
yalandan ilgilidir. Alınan primlerin baliği ile sosyal sigortaların her çeşit ödemelerinin daimi
denkliğinin sağlanmasında, klâsik aktuarya hesapları ivazların gerçek değeri muhafaza etmesi
yanında refah artışlarını takip etmesi faktörünü de ihtiva etmez. Hâlbuki ayarlamaların
yapılması, sürekli ivazların bağlanma tarihlerine göre çok farklı değerler iktisap etmesine yol
açar ve meselâ 15 yıl evvel bağlanmış bir ivaz ile bugün bağlanan bir ivaz arasında korkunç
bir fark meydana gelir ki, bu farkın ortaya çıkaracağı adaletsizlik cemiyeti sarsacak derecede
büyük olabilir.
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Görüldüğü gibi aktuaryal dengenin nominal dengeye mi yoksa reel dengeye mi
dayanması gerektiği meselesi karşımıza çıkmaktadır. Reel denge kabul edildiği takdirde
primlerin bu ayarlama payını da ihtiva edecek şekilde yüksek tutulması bir zaruret olur.
Ancak devletçe kurulan ve siyasî otoritelerin düzenlemelerine göre yürütülen sosyal
sigortaların bu çeşit dengeyi muhafaza etmesi çok güçtür. Primlerin yükseltilmesi, çalışan
neslin yükünü artırmak demek olduğundan, siyasî organlar bu noktada çok hassas
davranmaya mecbur olurlar. Buna karşılık ivazların artırılması ve daha çok ivaz temin etme
şartlarının hafifletilmesi, siyasî organların daha çok işine gelir. Özellikle, ivaz temin etme
şartlarının hafifletilmesi, bütün çalışan nesle verilen bir taviz mahiyetinde olduğundan
siyasetçiler bunu daha çok tercih eder. Böylece bir taraftan sosyal güvenlik hak olmaktan
çıkıp imtiyaz haline gelirken diğer taraftan da aktuaryal denge bozulur ve gelecek nesillerin
üzerine binecek yük mütemadiyen, artırılmış olur. Dünyadaki hemen bütün sosyal sigortaların
değişmez kaderi budur.
İvazların kazancın daima altında olması esası ile yukarıdaki görüşlerin bir ilgisi
bulunmadığını burada tekrar hatırlatmayı faydalı buluyoruz. Ancak tespit edilen ivazın tespit
edildiği tarihteki kazancın satın alma gücüne paralel olması ve bu paralelliğin, zaman içinde
hayat standardındaki yüksekliği de takip ederek muhafaza edilmesi ayrı bir konudur ve
kanaatımızca şarttır. Bunun için aktuaryal dengenin gerçek değerler dengesi olması icap eder
ve prim tespitlerinin de buna göre yapılması gerekir. Bu takdirde prim oranlarının çok yüksek
olması mecburiyetinden kurtulmak için, prim artışlarının da zaman içinde otomatik hale
getirilmesi yolu düşünülebilir. Aksi halde prim oranlarının yüksek tutulması, gelecek
nesillerin refah artışından alacakları payların yükünü de geçmiş nesillere fazlasıyla yüklemek
gibi bir adaletsizlikle karşılaşırız.
İvazların otomatik olarak ayarlanmasında, ortalama ücret veya asgari ücret esasını ve
sigortalıların bunların muayyen katsayılarına göre kazanç gruplarına ayrılması yolunu en
uygun metod kabul ediyoruz. Bu metodun adaletsizliğinin asgariye indirilmesi için
primlerinde bu kazanç kategorileri üzerinden alınması icap eder. Bu metod bağımsız
çalışanların aynı sosyal sigorta izinde yer almalarını kolaylaştıran bir metod olarak da önem
arz eder. Diğer taraftan ivaz ayarlamalarını her yıl yapılan ve otomatik olarak işleyen, siyasî
tercihlerden tamamıyla uzak bir müessese haline getirir. İvazların gerçek değerinin muhafazası yanında refah artışlarını da takip etmesine imkân verir.
Bütün bunlardan daha önemli olarak, ivaz ayarlamalarının şahsileştirilmesinin
muazzam bürokratik mekanizmayı son derece basitleştirmesini de unutmamak gereklidir.
Diğer sistemlerde, kazancın veya ivazın yeni değerinin bulunması şahsî dosyalar üzerinden ve
bağlandıkları veya esas alınacakları yıllara geri dönülerek yapılmaktadır. Hâlbuki bu sistemde
ferdin kazançlarıyla da meşgul olmaya lüzum kalmayabilir. Çünkü primini ödediği kazanca
ait olduğu grup bellidir. Bütün bu gruptakilerin, bu yıl, ivazlarının aynı olacağı düşünülürse
ferdi dosyalara inmeye hiç lüzum kalmayacaktır. Diğer taraftan sigortalıların ivaz artışları ile
ilgili baskıları da son bulacaktır. Çünkü otomatik ivaz artışları otomatik prim artışlarına bağlı
olduğuna göre, ivazların daha fazla artması, ya daha yüksek prim artışlarını birlikte
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getirecektir veya mümkün olmayacaktır. Herkesin bu hususu önceden bilmesinde sosyal
güvenliğin siyasete âlet edilmesini önlemek bakımından sayısız faydalar vardır.

204

Uygulamalar

205

Uygulama Soruları

206

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

207

Bölüm Soruları

208

10. SOSYAL SİGORTALAR

209

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

210

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

211

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

212

Anahtar Kavramlar

213

Giriş

214

10. SOSYAL SİGORTALAR
Sosyal güvenliğin ana vasıtası sosyal sigortalardır. Buraya kadar sosyal sigortalardan
pek çok bahsedilmiş, pek çok yönüyle incelenmesi mümkün olmuştur. Bu bölümde sosyal
sigortalar biraz da teknik açıdan ele alınacaktır.
Sosyal sigortalar, çok yaygın bir tasnif tarzıyla, kısa vadeli ve uzun vadeli sigortalar
olarak ikiye ayrılırlar.

10.1. Kısa Vadeli Sigorta
10.1.1. Hastalık ve Analık Sigortası
Her sigorta kolunda ivaz talep hakkının doğabilmesi için bazı şartların, asgari olarak,
yerine getirilmiş olması icap eder. Hastalık ve analık sigortasında gerek maddî ivazlar, gerek
tıbbî ivazlar için ülkeden ülkeye değişen bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartların
konulmasının iki sebebi ayırt edilebilir.


yüklemesi.

Programın gelir ve giderleri arasında denge kurulabilmesi,
Nakdî ve tıbbî ivazların "boş zaman" talebini arttırmasını önleyecek bir maliyet

Birinci sebep, sigortanın maliyetini hesaplayabilmek için gerekli olan asgari verilerin
de ortaya çıkmasına ve buna göre dengeyi sağlayacak bir pirim oranının tespitine de imkân
verir. İvaz talep hakkını doğuran şartlar ağırlaştıkça, prim oranı düşürülebilir. Buna karşılık
tehlikeye uğrayan insanlardan tehlikenin zararlarından kurtarılabilenlerin nispeti düşmüş olur.
Bu sebeple bu şartların tayin ve tespitinde bir "optimum" seviyenin bulunması icap eder.
Şartlar çok hafifletilirse veya ivaz talep hakkının maliyeti ortadan kaldırılırsa, bu
takdirde çalışma yerine hastalanma tercih edilebilir hale gelir. Tehlikenin boş zaman talebinin
vasıtası olarak kullanılmasına yol açılır. "Temaruz" dediğimiz bu hâdise sosyal sigortalar için
önemli bir problem teşkil eder. İvaz talep şartlarının tespitinde gelir gider dengesi ile birlikte
temaruzu da önleyecek bir seviyenin tutturulması veya bunun için başka şartların konulması
gerekir.
Hastalık ve analık sigortalarında bu iki maksadı birden gerçekleştirmek için kullanılan
şartlar şunlardır:
10.1.1.1. Sigortalılık Süresi
Bir aydan altı aya kadar değişir; bazı ülkelerde prim ödeme gün sayısı veya istihdam
süresi olarak tespit edilen ve 10 aya kadar uzayabilen bir süreyi son bir veya iki yıl içinde
doldurma mecburiyeti şeklinde vaz edilebilir.
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Muayyen bir süre sigortalı olmak veya son bir iki yıl içinde muayyen bir prim ödeme
veya istihdam süresini doldurmak şartını yerine getiren sigortalılar hastalık ve analık
sigortasının nakdî ve tıbbî ivazlarını talep edebilirler. Bu süreler her ülkede farklı olduğu gibi,
bazı ülkelerde tıbbî ivazlar için hiç gerekli olmayabilir.
Gerçekten tıbbî ivazları, hiç bir şarta bağlı olmaksızın veren ülkeler veya sosyal
sigortalar oldukça yaygındır. Bir ülkede nakdî ivazların çeşitlerine göre de "süreler"
değişebilir. Meselâ analık sigortasında geçici iş göremezlik süresine verilen “ödenek”ler için
son bir yıl içinde 90 gün pirim ödeme şartı aranırken, hastalık sigortasında aynı ödenek için
daha uzun bir pirim ödeme şartı aranabilir. Keza maktu ivazlar için de farklı süreler tespit
edilebilir. Genellikle tıbbî ivazlar için bu süreler çok daha fazla kısa olmakta veya hiç bir süre
şartına yer verilmemektedir.
Kısa vadeli sigorta kollarında sigortalılık süresi, esas itibariyle prim ödemenin son
bulduğu gün veya bugünden başlayarak geçecek kısa bir süre sonunda biter. Bu süreyi iş
kaydıyla paralel kabul eden sosyal sigortalar da vardır.
10.1.1.2. Sağlanan Menfaatlerin Hacminde Tahditler
10.1.1.2.1. Nakdî Menfaatler
Sigortalılık süresi, gelir ve gider dengesinin sağlanmasında, sosyal sigortanın belli bir
ivaz ödeyebilmek için temin edeceği asgari geliri tayin etmek bakımından rol oynadığı gibi,
sağlanan menfaatlerin hacmi de bu gelire karşı yapılacak giderleri tayin eder. Sağlanan
menfaatlerin hacmini, nakdî ivazlar balonundan (maktu olanlar hariç);
Günlük ödeneğin miktarı ve ödeneğin verilme süresi, tayin edecektir.
10.1.1.2.1.1. Günlük Ödeneğin Miktarı
Daha önce de gördüğümüz gibi, günlük ortalama fiilî kazancın muayyen bir yüzdesi
olarak tespit edilir. Günlük ortalama fiilî kazancın tamamını ödeyen ülkeler varsa da esas
itibariyle ödenekler, medenî hale göre de değişmek şartıyla % 50 ile % 75 arasında değişir. Bu
ödenekle kazanç arasındaki fark bir taraftan sosyal sigortaların ivaz maliyetini azaltırken,
diğer taraftan boş zaman talebini de kısıtlar. Çünkü bu takdirde, fiilî ortalama kazançla
ödenek arasındaki fark kadar bir gelir kaybetmekte, buna karşı boş zaman satın almış
olmaktadır. Eğer fert gerçekten hasta (iş görmez) değilse, boş zaman için ödediği bu fiyatın
kendi psikolojik tatmini ve ihtiyaçları açısından değer olup olmadığını düşünecektir. Bu
farkın sıfır olması halinde boş zamanın fiyatı sıfır demektir.
Ancak, ferdin boş zaman ihtiyacını kendisi tespit etmekle beraber, bunu satan
alabilmesi doktorun aracılığına bağlıdır. İyi niyetin asıl olması halinde, istisnaî olarak sağlam
bir kimsenin boş zaman satın alabilmesi mümkün olduğu gibi, hasta olan bir kimsenin (çok
ilerlemiş olmamak şartıyla) bu zamana kavuşamaması da mümkündür. Hasta olan bir kimse
için, aslında bu zaman tamamen bir "sağlık ihtiyacı" dır. Ferdin bunun dışındaki ihtiyaçlarının
tatminine tahsis edilmesi mümkün olmayan bir zamandır. Kötü niyetin doktorda da var olması
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halinde, ferdin boş zaman talebi bazen, kazançla ödenek arasındaki farktan daha fazlaya mal
olabilir.
Sendikalar umumiyetle toplu sözleşmeler yoluyla, boş zamanın fiyatını sıfıra indirici
tedbirler getirirler. Boş zamanın tamamen sağlık ihtiyacına ayrılması halinde, farkın ortadan
kalkması ivazın telâfi edici olmaktan çıkarak tazmin edici ivaz haline gelmesine yol açar.
Temaruzu düşünmediğimiz takdirde dahi, kazancın tazmini, insanın tehlike karşısında fert
olarak daima alması gereken bir tedbirin, tasarruf tedbirinin, en azından zayıflamasına yol
açar.
Nakdî geçici ivazların günlük miktarının bütün bu hususları dikkate alarak, boş zaman
talebini, temaruzu teşvik etmeyecek, tasarrufu baltalamayacak bir nispette tespit edilmesi
gerekir. Bununla beraber, iş göremez duruma düşen kimseyi, sağlıklı olmamanın ızdırabına
ilâveten geçim sıkıntısının ızdırabı ile de boğmaması daima düşünülmelidir.
10.1.1.2.1.2. Sağlanan Menfaatlerin Hacmi
Bunu tayin eden ikinci unsur ödeneğin verilme süresidir. Umumiyetle ödenek geçici iş
göremezlik süresince verilir. Fakat çok kere bu süre, altı ay, bir yıl veya ferdin özel durumu
da dikkate alınarak 18-24 ay gibi, bir süre ile tahdit edilir. İyileşmez bir hastalığa yakalanan
ve mümkün olan en uzun süre içinde de iyileştirilemeyen hasta, uzun vadeli sigorta kollarına
devredilir. Hastalık ve analık sigortasında, geçici iş göremezliğin devam edeceği süre
belirsizdir ve doktor tarafından tayin edilir. Analık sigortasında doğumdan evvel de
doğumdan sonra da, kadının çalıştırılmasının mümkün olmadığı ve hatta yasak olduğu
süreleri kanunlar tayin etmiş olabilir. Bu takdirde ödenek verilme süresi de otomatik olarak
belirlenmiş olur. Buna rağmen doğumdan evvelki süre çok kere "gebelik muayeneleri" nin
muntazam yapılmadığı ülkelerde pek geçerli olmaz.
Kaide olarak, sigortalının sağladığı nakdî menfaatin hacmi ödenekle sürenin
çarpılması suretiyle bulunur. Bu menfaatin maliyeti de geçici iş göremez duruma düştüğü
güne kadar ödediği primlerdir. Daha doğrusu iki geçici iş göremezlik devresi arasında
ödenmiş primlerin toplamıdır. Prim ödenen bu sürenin uzunluğu da boş zaman talebini arttırır.
Uzunca bir süre prim ödeyip sosyal sigortadan, psikolojik güvenlik duygusunun yanında,
maddî hiç bir menfaat sağlamayan sigortalının, menfaat sağlama arzusuna kapılmış olması
mümkün olabilir. Bu yüzden belli bir süre tehlikeye uğramayanlara, ödedikleri primlerin bir
kısmını iade etme gibi tedbirler teklif edilmiştir.
Ancak böyle tedbirler, toplu dayanışmanın özüne, dolayısıyla sosyal sigorta kavramına
aykırı düşerler.
Geçici iş göremezlik süresini tayin yetkisine sahip olan doktorların serbestçe
seçilebilmeleri ve doktorlar arasında bu yüzden bir rekabetin yaratılarak gelir temin etmek
bakımından hastalık müracaatlarını arttıracak yollardan biri olarak boş zaman taleplerini
kolaylıkla karşılama yolunu seçmeleri, toplam ivaz maliyetini artırır. Buna karşı hastaların
kontrolü ile doktorlar arasında rekabeti önleyecek tedbirler düşünülebilir. Kontrollerin nakdî
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ve hukukî müeyyidelerle güçlendirilmesi, doktor seçme hürriyetinin kısıtlanması ve
doktorlara hasta başına değil zamana göre ücret ödenmesi bu tedbirlerin başarısı için şarttır.
İvaz sağlanan sürenin kısaltılması bakımından, bir çok ülkede ödenek verilmeyen bir
süre konulmuştur. İlk iki gün veya daha fazla gün ödenek verilmemesi halinde sağlanacak
olan toplam menfaat azalırken boş zaman talebinin günlük ortalama fiyatı da artırılmış
olmaktadır. Bu çeşit "bekleme devresi" uygulayan ülkelerden bazıları, geçici iş göremezliğin
belli bir süreyi aşması halinde, bu devreye ait ödeneği de vermek yolunu seçmişlerdir.
10.1.1.2.2. Tıbbı İvazlar
10.1.1.2.2.1. Genel Olarak
Hastalık ve analık sigortalarının ikinci çeşit ivazı tıbbî ivazlar, teşhisin ve tedavinin
birlikte getirdiği bütün harcamaları kapsar. Bu harcamalar bazı ülkelerde hizmete çevrilerek,
bazı ülkelerde de "fatura"ları ödenerek yapılır. Hangi şekilde olursa olsun tıbbî ivazların
maliyetini doktorların kararları tayin eder. Teşhisin birlikte getireceği muayene, tahlilî
röntgen vs. masraflarla tedavinin birlikte getireceği ilâç, ameliyat, yatak, protez, dinlenme,
kaplıca ve ılıcalarla tedavi, yurt içi ve yurt dışı nakiller vs. nin kararı ve gerçekleştirilmesinde
ferdin iradesi son derece az rol oynar. Bu harcamalardan, sigortalının doktorun karar ve
tavsiyelerini dinlememeleri veya reddetmeleri sebebi ile "tasarruf' mümkündür. Böyle bir
tasarruf ise çalışma gücünün yeniden kazanılmasını geciktirme, iş göremezlik süresini uzatma
manasına geldiğinden, sosyal sigortanın ivaz maliyetini azaltmak yerine artırmak yönünde bir
sonuç doğuracağı tabiidir. İş göremezlik süresinin tavanı aşmamak suretiyle uzaması bu
sigorta kolunun nakdî ivazlarının hacminin artması demektir. Tavanı aşması halinde de uzun
vadeli sigorta kollarına (maluliyet sigortasına) büyük bir yük aktarması söz konusu olur.
Tıbbî ivazlar ister hizmete çevrilerek, yani sigortanın kendi arz ettiği tedavi edici
sağlık hizmetlerinden sigortalıları yararlandıracak veya başka tedavi kurumlarında ve
anlaşmalı doktorların ve eczanelerin faturalarını ödeyerek verilsin daima "tam" olarak, hiçbir
kesinti ve kısıntı yapılmaksızın verilmeye çalışılır. Hatta arz edilen veya satın alınan hizmetin
en üstün kalitede olması da, sosyal sigortanın toplam ivaz maliyetini azaltır. Diğer taraftan,
sigortalının bir an evvel çalışmaya başlamasından sigortalının ve millî ekonominin
sağlayacağı birtakım menfaatler vardır. Bu yüzden geçici iş göremezlik ödenekleri telâfi edici
iken, tıbbı ivazlar tazmin edicidir ve ferde mümkün olduğu kadar kısa süre içinde, eski
çalışma gücünü, hatta mümkün olduğu kadar fazlasıyla, yeniden kazandırma gayesi güder.
Tıbbî ivazlardan tasarruf, hizmetin kalitesini düşürmeksizin sağlanması icap eden bir
tasarruftur. Bunun için de bazı tedbirlerin alınması mümkündür.
10.1.1.2.2.2. Tıbbi İvazlardan Tasarruf İmkânları
10.1.1.2.2.2. 1. Ücret
Düşük maaşlı personel kullanmak bu konuda hiç düşünülmemesi gereken bir tedbirdir.
Aksine kaliteli ve yüksek maaşlı tıbbî personel maliyetin düşmesinde başlıca rolü oynar.
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Muayene başına veya her hangi bir tıbbî muamele başına (tahlil) ücret ödeme yolu da, ücretin
düşük olması halinde rekabeti, dolayısıyla boş zaman taleplerinin karşılanması imkânını
artırır. Parça başı veya primli ücret sistemlerinin "tıb"la bağdaştırılması son derece zordur. Bu
tür sistemler tatbik edilirse "Kök Ücret' son derece yüksek tutulmalıdır ki tıbbî personel
"yeterli kazanç" elde edebilmek için kalitesiz fakat bol hizmet arz etmekten vazgeçebilsin.
Çünkü kalitesiz tıbbî hizmet, tıbbî yanlışlıkların artması demektir. Bu da bir taraftan insan
sağlığı için korkunç neticelere yol açarken, diğer taraftan sosyal sigortaların toplam ivaz
maliyetini artırır ve millî ekonomide iş gücünden yararlanma oranını düşürür.
Bu noktanın önemini idrak etmiş olan "ülkelerden bazılarında "sağlık, serbest piyasada
alınıp satılabilen bir mal" olmaktan çıkarılmıştır. Sağlığın ticarete mevzu teşkil etmemesi ye
bir kamu hizmeti olarak yürütülmesi esas kabul edilmiştir. Diğer bazı ülkelerde de, tıbbî
hatalar, ağır tazminatlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Böyle ülkelerde doktorlar, bu
mesuliyetlerinin çok ağır yükünden ancak özel sigortaların desteğine başvurmak yolu ile
kurtulabilirler.
10.1.1.2.2.2. 2. Koruyucu Hekimlik
Tıbbî ivazlardan, dolayısıyla toplam ivaz maliyetinden tasarruf sağlamanın bir diğer
yolu, "Koruyucu Hekimlik" faaliyetine ağırlık vermektir. İnsanlara sağlıklı iken takip etmek,
koruyucu tedbirleri almak ve almanın yollarını öğretmektir. Çevre sağlığına önem vermek,
tarama faaliyetleriyle erken teşhisi sağlamak, aşılama ile muafiyet kazandırmak da koruyucu
hekimliğe dâhil tıbbı hizmetlerdir. Bütün dünyada koruyucu hekimliğin sağlık hizmetlerinin
maliyetini çok düşürdüğü ispatlanmıştır. Ancak koruyucu hekimlikte başarının artması
fertlerin kültür seviyeleri, gelir ve beslenme seviyeleri ile de çok yakından ilgilidir.
Aslında koruyucu hekimlik sosyal güvenliğe dâhil bir hizmet değildir. Çünkü sosyal
güvenlik tehlike başımıza geldikten sonra, doğurduğu zararlardan kurtarılma garantisidir.
Sosyal sigortanın vazifesi de hastalananın kaybettiği sağlığını kendisine iade etme ve
kaybolan kazancını telâfi etmedir. Koruyucu hekimlik başka bir devlet görevi olarak
karşımıza çıkar. Ancak sosyal sigortalar, tedavi maliyetini azaltmak için koruyucu hekimlik
faaliyetlerine katılırlar. Bu yüzden birçok hastalık sigortası koruyucu tedbirlere
başvurulduğunda sigortalılara bunu reddetmek hakkını vermez. Meselâ kontrol muayenelerine
çağrılma veya aşı kampanyalarına katılma gibi hallerde durum böyledir. Bu faaliyetler için
yapılan harcamalar, tıbbî ivazların ve dolayısıyla toplam ivaz harcamalarının maliyetini
düşürür. Yoksa sosyal sigortalar, bu faaliyetleri, aslı görevi olduğu için yapmamaktadır.
10.1.1.2.2.2. 3. Kusurlu Hallerde Müeyyide
Maliyetleri azaltmada tatbik edilen bir başka yol, tedavide ve teşhiste doktor, ebe ve
diğer sağlık personelinin tavsiyelerine uyma mecburiyetinin bir müeyyide ile sağlanmaya
çalışılmasıdır. Gerçekten doktor veya ebelerin tavsiyelerine uymama "yap" dediklerini
yapmayıp "yapma" dediklerini yapma, tedavi süresinin uzamasına yol açacağından, bu gibi
hallerde, geçici iş göremezlik ödeneklerinden ceza kesilmesi kanuni bir muamele kabul
edilmiştir. Hatta normal aklın icap ettirdiği tedbirleri almamak suretiyle kasten hastalığa
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yakalanma ve kast olmasa dahi tedavi süresince "kusurlu davranma" ödeneğin kusur oranında
kesilmesi için yeterli şart sayılır. Ancak bu tür kusurlar sebebiyle ceza kesintileri her ülkede
muayyen bir yüzdeyi aşamaz.
Bundan başka, evde devam eden tedavilerde, sigortalının, tedavinin birlikte getirdiği
normal kısıtlamalara veya doktorun özel tavsiyelerine uyulup uyulmadığını "kontrol" da bir
tasarruf yoludur. Meselâ hastanın çalışması, iyileşme için gerekli olan muhitin dışına çıkması,
ilaçlarını kullanmaması, hep iş göremezlik süresine tesir eden faktörlerdir. Kontrollerle,
sigortalıların bu tahditler içinde tutulmaları mümkün olabilir.
10.1.1.2.2.2.4. Sigortalının İvaz Maliyetine İştiraki
Tıbbı ivazlardan tasarruf sağlamanın bir diğer yolu, bu ivazların maliyetine kısmen
sigortalıyı da iştirak ettirmedir. Meselâ verilen ilâç bedellerinin muayyen bir yüzdesini
sigortalıya ödettirme böyle bir yoldur. Ancak bu yol, her zaman ve herkes için aynı tesiri
meydana getirmez. Ödenen bedelin geri alınabilmesi için ilâçların satışa çıkarılması veya
verilen reçetelerin kullanılmaması da mümkündür. Her iki halde de tedavi uzar ve ivaz
maliyeti artmış olur.
10.1.1.2.2.2.5. İvazların Kullanılmasını Sağlayacak Tedbirler
Tıbbî ivazların satışa çıkarılmasını önleyecek tedbirler, meselâ ilâç kutularının değişik
olması da aynı tedbirlerden biri olarak düşünülebilir. İlâç ve protez gibi aynî olarak verilen
veya reçete ile parasız yahut küçük bir iştirakle sağlanabilen tıbbî ivazların, yerinde
kullanılmasını sağlayacak bütün tedbirlerin, yalnız toplam maliyeti azaltma bakımından değil
fert ve toplum sağlığı ile millî ekonomi bakımından da çok faydalı olduğunu kabul edebiliriz.
Satılması bir yana, bu ivazların kullanılmaması da aynı kötü sonuçları doğurur ve aynı
zamanda büyük bir israfa da yol açar.
Sağlık ivazlarına, sosyal sigortalar çerçevesi içinde olmasa dahi, bazı ülkelerde
yiyecek ve giyecek yardımları da dâhil edilir. Bu tür aynî yardımların, az gelişmiş ülkelerde
çok faydalı olduğu şüphesizdir. Ancak zaman zaman bunların da piyasaya çıktığı ve gayeden
uzaklaşan bir durum doğduğu çok görülmüştür. Bu sebeple aynı ivazların yerini nakdî
ivazların alması icap ettiği, insanın kendi ihtiyaçlarını en iyi kendisinin tespit ettiği kabul
edilmiştir. İhtiyaç ise, eğitim ve kültürün fonksiyonudur. Yeterli gelirle tatmin edilmeyen
uyarılmış ihtiyaçların aynî olarak dağıtımı (ancak) çok faydalı olabilir. Tıbbî ihtiyaçların ise
"çok faydalı olduğu" daha zor kabul ettirilebilir.
Sadece eğitim ve kültür değil, hastanın psikolojik yapısı, doktorla ilişkileri ve bu
ilişkilerden doğan güven ve güvensizlik de, tıbbî ivazların alınıp alınmamasına veya kullanılıp
kullanılmamasına yol açar. Güven vermeyen ve "baştan savmacasına" yapılan muayeneler,
doktorun sigortalıya olan güvensizliği, bazen de muayenenin parasız veya ucuz olması,
hastaların da doktora güvenini sarsar. Bu sebeple ivazların piyasaya çıkmasını önleyecek
tedbirler yetersiz kalır. Bunun yerine sigortalının eğitimi ve hasta doktor ilişkilerinin
iyileştirilmesi, karşılıklı itimat ve saygının yaratılması daha geçerli bir yoldur.

220

10.1.1.2.2.2.6. Başka Tedbirler
Tıbbî ivaz maliyetinin kısıtlanmasında kullanılan bir diğer yol da sigortalılara
verilecek ilâçların bir liste ile tahdidi; protez, araç ve gereçlerinde ya standartlarının veya
tavan fiyatlarının önceden tespitidir. Bu metod için çok makul gerekçeler ileri sürülebildiği
gibi, bu gerekçelere karşı da çok makul itirazlar ileri sürülebilir. İlâçların liste ile tahdidinin
psikolojik olarak çok büyük bir güvensizlik, dolayısıyla ilâç israfı yarattığı bir gerçektir.
Doktorlar bu güvensizliği artırır yönde tesirler meydana getirebilirler. Standartların çok düşük
tespiti de aynı şekilde bir mahzur doğurursa da herkese "altın çerçeveli gözlük" verilmesinin
imkânsızlığı da ortadadır.
Bu arada, kutu ile ilâç yerine, ihtiyaç kadar sayılıp paketlenen ilâç vermek, protezlerin
bakım ve onarımlarını tıbbî ömürleri içinde muntazam yapmak veya yaptırmak gibi başka
tedbirler de düşünülebilir. Ancak her tedbiri ülkelerin kendi şartları içinde değerlendirmek
icap eder.

10.1.2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
Bu sigorta kolunun finansmanında, esas itibariyle yalnız işveren primleri kullanılır.
Sigortalı açısından bu sigorta kolundan sağlanan ivazların maliyeti, yansıma ve aktarmaların
mümkün olması halleri mahfuz olmak üzere, sıfırdır.
Diğer taraftan bu sigorta kolundan ivaz elde etmenin, genellikle tehlikeye uğramış
olmaktan başka hiç bir şartı yoktur. Bu sebeple sigorta kolunda ivazların maliyetinin
azaltılabilmesi, her şeyden önce tehlike oranının düşürülmesine bağlıdır. Bundan başka
ödenen ivazların miktar ve hacmi de önem arz eder. Miktar bakımından hastalık ve analık
sigortası için ileri sürülen bütün hususlar, bu sigorta kolu için de geçerlidir. Tehlikenin süresi
ise, kazanın beden ve ruh sağlığında meydana getirdiği kaybın şiddetine, meslek hastalığının
erken teşhis edilip edilmemesine bağlıdır.
10.1.2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği
10.1.2.1.1. Genel Olarak
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının nispetini, tekerrür oranını düşürmenin en
mantıklı yolu, işyerlerinde, kullanılan teknolojinin gerektirdiği her türlü iş emniyeti
tedbirlerinin alınması ve sağlığa zararlı iş muhiti şartlarının zararlılık derecesinin asgariye
indirilmesidir.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri, yalnızca, iş kazaları ve meslek hastalıkları
sigortasının toplam ivaz maliyetini azaltıcı tedbirler olarak değerlendirmek elbette mümkün
değildir. Bu tedbirler "İNSAN" hayatı ile ilgili tedbirlerdir ve doğurduğu iktisadî ve malî
sonuçlar sonra gelir. Bu yüzden de bu tedbirlerle yalnız sosyal sigortalar değil, devlet de
meşguldür.
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İş güvenliğinin temini ve işçi sağlığının korunması, aslında koruyucu bir faaliyet
olarak sosyal güvenliğin dışında, ayrı ve çok önemli bir devlet hizmetidir. Bu hizmetin en iyi
şekilde görülmesi, sadece sosyal sigortalar açısından maddî bir mana ifade etmez. Başka bir
ifade ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının ivaz harcamaları ile ilgili maliyetini
azaltma gayesini gütmez. Bu tehlikelerin zararları fertten ailelere, ailelerden cemiyete ve bir
mal veya hizmet piyasasından milli ekonomiye ve servete yansır. Beşerî sermayeyi atıl
bırakmasının yanında, yok olan veya sakat kalan insan söz konusudur. Tıbbın bütün
tedbirlerine rağmen bu insanı ve hatta onun aile muhitini eski haline getirmek mümkün
değildir. İş kazaları ve meslek hastalıkları tehlikelerinin doğurduğu zararlar, bunları azaltmak
için uyulması gereken iş emniyeti ve işçi sağlığı tedbirleri; maddî ve manevi önemleri,
cesameti, şekil ve cinsleri, sebep ve sonuçlar, gibi birçok açılardan incelenebilir. Ancak
bunlar konumuzun dışındadır. İş emniyeti ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirlere, bizim bakış
açımız, sosyal sigortalar bakımından ivazlara tesiri yönünden olacaktır.
10.1.2.1.2. Hata, Kusur ve Suç
İş kazası sayılan haller ve meslek hastalıkları ülkeden ülkeye farklar gösterebilir.
Ancak her ülkede bu tehlikelerin meydana geliş şekli ve şartlarıyla, bu sigorta kolundan
ödenen ivazlar arasında bir münasebet kurulmuştur.
Kaideden, bütün" dünyada, işverenin ve sigortalının suçu, bağışlanmaz kusuru veya
hatası ile meydana gelen tehlike arasında mevcut olan münasebete göre, sigortanın ivazları
değişir. İş kazası veya meslek hastalığının ortaya çıkardığı iş göremezlik halinin tamamen
düzeltilmesi veya mümkün olduğu ölçüde asgariye indirilmesi için gerekli olan her çeşit tıbbî
ivazlar kayıtsız şartsız ferdin hakkı kabul edilmiştir. Kazanın oluşunda veya meslek
hastalığına yakalanmada sigortalının suçunun, bağışlanmaz derecede kusurunun veya
hatasının olması buna tesir etmemektedir. Esasen bütün sosyal sigortalar için "geçerli" olan
bir özellik, sosyal sigortaların hata aramamasıdır. Sağlıkla ilgili ivazlar için ise kusur ve suç
da aramamakta olduğu görülmektedir. Hatta bazı ülkelerde, bundan başka, bu sigorta kolunun
sağladığı tıbbî ivazlar, hastalık sigortasının sağladıklarından daha geniş muhtevalıdır. Meselâ
süre veya başka bakımlardan tahdit edilmemiştir. Tıbbî imkânların durduğu yere ve zamana
kadar tedaviyi sürdüren ülkeler pek çoktur.
Kazanın oluşunda veya meslek hastalığına yakalanmada, sigortalının kastı veya suçu
bulunsa dahi sağlık ivazlarından yararlanması mümkünken, nakdî ivazlardan yararlanması
mümkün değildir. Burada kendisine zarar verecek hareket veya davranışları kasten yapmak
demek, iş emniyeti ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirlere kasten uymamak demektir. Bir insanın
elinin kesilmesine kasten müsaade etmesi demek olan halin şüphesiz düşünülmesi çok zordur.
Buna karşılık, kusurlu hallerde, nakdî ivazlardan kusur oranında bir kesinti yapılabilir.
Konumuz açısından kusur; iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirlere, kasıt olmaksızın,
uyulmaması hallerini içine alır. Kendisine zarar verme (veya başkalarına) kastı olmaksızın bir
işçinin: "tehlikeli ve yasak olduğu belirtilmiş" bir yere girmesi, yetkililerin tehlikeli olduğu
için yapılmamasını" emrettiği hususlara riayet etmemesi, kullanılması gereken "tahaffuz
malzemesi” 'ni kullanmaması kusurun varlığı için yeterli sayılan hallere misal teşkil eder. Bu
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gibi durumlarda nakdî ivazlardan bir kesinti yapılır ki, ivazla iş güvenliği ve işçi sağlığı
tedbirleri arasında bir münasebet kurulmuş olur. Bundan dolayı tedbirlere riayetsizlik, nakdî
ivazı azaltan bir faktör kabul edilebilir.
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmekle beraber, kazaya uğramak
muhtemeldir. Çünkü insanlar hata yapabilir. Hataların sebep olduğu kazalarda, nakdî
ivazlardan da kesinti yapılamaz. Esasen sosyal sigortalar hata aramaz. Bununla beraber suç,
kusur, hata gibi kavramlar çok ince hukukî kavramlardır ve hukuk yolu ile tespit edilebilir. Bu
sebeple nakdî ivazlardan kusur sebebiyle kesinti yapılabilmesi sigortalının "yapılması gereken
bir hareketi" niçin ve hangi maddî ve psikolojik şartlar altında "yapmadığının" veya
"yapılmaması gereken bir hareketi" niçin ve neden yaptığının araştırılması icap eder. Meselâ
gürültü sebebiyle dikkatin azalması, işçinin gerekli tepkiyi zamanında gösterememesine,
gerekli davranışta bulunmamasına sebep olmuşsa, bu hata mıdır yoksa kusur mudur? Burada
hukuk kadar tıp biliminin verilerine ve hatta "İş Sağlığı ve Güvenliği" başlığını verdiğimiz
yeni ve son derece önemli bir disiplinin verilerine dayanma ihtiyacı vardır.
İşçinin, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tedbirlere riayette kasıt veya kusurunun
bulunup bulunmamışıyla nakdî ivazlar arasında bir münasebet bulunduğu gibi, bu tedbirlere
işverenin riayet derecesi de ivazların ödenme süresi ve hacmi arasında bir münasebet vardır.
Bu yüzden sosyal sigortalar, bu sigorta kolu ile ilgili harcamaları için kusuru oranında
işverene rücu ederler. Gerek iş kanunlarında, gerekse umumi olarak Borçlar Kanununda,
işverenin mesuliyeti ile ilgili hükümler bulmak mümkündür. İş kazaları ve meslek hastalıkları
primini ödemek bu türlü mesuliyetin sosyal sigortaya aktarılması manasına gelmez. Çünkü
kazayı ve meslek hastalığını her türlü alınması mümkün, kanunen veya teknik olarak zarurî
tedbir alındıktan sonra, kaçınılması mümkün olmayan irade dışı hâdise olarak tarif etmek
gerekmektedir. Bu takdirde kaza veya meslek hastalığının bir tek sebebi vardır: İnsan
biyolojisi ile teknoloji arasındaki intibaksızlığın insani, ani olarak ve irade dışında kazaya
sebep olacak "Hatalı" davranışlara itmesi veya muayyen bir süre içinde bu intibaksızlığın
insanın beden ve ruh sağlığını bozması. Başka bir ifade ile kaza ve meslek hastalıklarının
sebebi teknolojidir, iştir.
İşverenler yukarıdaki sebepten dolayı, işyerlerinde tatbik edilen teknolojiye göre bir
pirim öderler. Aynı iş kolundaki bütün işverenlerin, aynı oranda pirim ödemesi son derece
yanlıştır. İşverene daima günü gününe teknoloji değiştirme mükellefiyeti de yüklenemez.
Daha gürültüsüz bir makina kullanan bir işverenle, tedbirsizlikten değil makinanın
bünyesinden dolayı daha gürültülü bir makina kullanan işverene oranla daha düşük prim
ödemelidir. Buna rağmen her ikisinin de şartlarına uygun bütün emniyet ve sağlık tedbirlerim
alma borçları vardır.
Görüldüğü gibi bu tedbirler, işçiyi ve devleti aynı derecede ilgilendirmektedir. Sosyal
sigorta da doğan zararı tazmin veya telâfi etme borcunu; tarafların bu tedbirlere riayet
derecesine göre tespit etmektedir. Daha doğrusu nihaî olarak, yükünü bu riayet derecesi ile
sınırlı hale getirmeğe çalışmaktadır. Devletin bu tedbirlerle ilgili görevi, tedbirleri otoritesini
kullanarak aldırması ve daimi olarak kontrol etmesidir.
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Bizim ülkemizde bu görevin yerine getirilmesinden büyük menfaat sağlayacağı
gerekçesiyle, iş güvenliği teşkilâtının finansmanına sosyal sigortaların da katılması kabul
edilmiştir. Hiç şüphesiz bu teşkilatın çalışmaları tehlike oranını düşürecek, tehlikelerin
şiddetini ve cesametini azaltacaktır. Bunlara bağlı olarak da sosyal sigortaların tıbbî ve nakdî
ivazlarında nispi kazanç sağlanabilecektir.
10.1.2.2. Sağlanan Menfaatlerin Hacmi
10.1.2.2.1. Nakdi İvazlar
10.1.2.2.1.1. Geçici İvazlar
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasında nakdî ivazlar hastalık ve analık
sigortasının ivazlarından farklıdır. Bu ivazlar, aşağı yukarı daha önce gördüğümüz bütün ivaz
çeşitlerini içine alır. Geçici ivazlar, tedavinin devam ettiği sürece ödenir. Çalışma gücünde bir
eksikliğin daimi olarak kalması halinde sürekli ivazlar ödenir. Bunlarda kaybın derecesine
göre kısmî veya tam olabilir. Bu tehlike sonucu ölüm dul ve yetim aylıklarının ödenmesini
gerektirir. Sürekli ivazların sermayeye çevrilerek verilmesi mümkündür. Prim ödeme süresine
bağlı olarak ödenmeleri halinde bu süreyi dolduramadan bu tehlike ile ölen sigortalının eş ve
çocuklarına toptan ödeme yapılabilir. Ölüm halinde maktu bir ödeme de ekseriya söz
konusudur.
Bunlardan geçici ivazların günlük ödeneğin miktarı ile ödeneğin verilme süresine
bağlı olduğu şüphesizdir. Günlük ödeneğin miktarı, genellikle hastalık sigortasında olduğu
gibidir. Ancak bazı ülkelerde ortalama kazancın % 100 üne kadar çıkabildiği gibi, kazanın
olduğu günden veya meslek hastalığının tespit edildiği günden başlayarak ödenir. 1 ilâ 3 gün
arasında bir bekleme süresi ile 26 ile 52 haftalık bir ödeme süresi tavanı tatbik eden ülkeler de
vardır. Ödeneğe esas olan günlük kazancın da bir tavanla tahdit edilmesi çok yaygın bir
tatbikattır.
Geçici iş göremezlik ödenekleri, tehlike ile ferdin tehlikeye sebep olan hareketi
arasında kasıt veya kusura dayandırabilecek bir münasebet bulunması halinde, hemen her
ülkede eksik olarak ödenir. Suç sayılan hareketlerde hiç ödenmemesi, kusur sayılan
hareketlerde de bir tavanla tahdit edilmiş olmak şartıyla kusur oranında ödenmemesi esastır.
Buna karşılık kazanın oluşundan veya meslek hastalığının tespitinden itibaren de ödeneğin
kesilmesine sebep olan haller vardır. Aslında hastalık ve analık sigortaları için de söz konusu
olan bu haller, hekimin tedbir ve tavsiyelerine uymama hali ile tedaviyi kabul etmeme halidir.
Tehlikeye uğradığı halde, tedaviyi ret etmek suretiyle tehlikenin zararından kurtulmak
istemeyenlere hiç bir ödenek verilmez. Hatta sürekli ivazlardan da yararlanma hakkı kaybolur.
Tedaviyi ret etmemekle birlikte hekimin tedbir ve tavsiyelerine uymadığı için tedavi
süresinin uzamasına veya çalışma gücündeki kaybın artmasına sebep olanların da geçici ve
sürekli ivazlarında, belli bir tavanı aşmamak üzere, kusur oranında kesinti yapılır. Bu çeşit
sonuçların doğmasına şüphesiz sağlık personelinin (her kademedeki) kusuru veya hatası da
sebep olabilir. Bu takdirde sosyal sigortanın işverenin kusurlu olduğu hallerde yapıldığı gibi,
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hekime veya sağlık kurumuna rücu etme hakkı mahfuz olmakla beraber, sigortalıdan her
hangi bir kesinti yapması mümkün değildir.
Görüldüğü gibi hem tıbbî maliyetler, hem nakdî ivazlar bakımından tehlike öncesi ne
kadar önemli ise, tehlikeden sonra da mümkün olan en yüksek kalitede bir sağlık hizmetinin
tatbik edilmesi o kadar önemlidir ve tasarruf sağlar. İş güvenliği ve sağlık tedbirleri ile sağlık
hizmetlerinin kalitesi yükseldikçe maliyeti artar ve fakat bu artan maliyete nazaran kat kat
fazlasıyla ferdi ve millî ekonomi açısından fayda sağlanır, sosyal sigorta açısından da tasarruf
sağlanır.
10.1.2.2.1.2. Sürekli İvazlar
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasında sürekli ivazlar iki çeşittir. Her ikisi de
tehlike öncesi ve sonrası alınan güvenlik ve sağlık tedbirleriyle hizmetlerin kalitesine bağlı bir
külfet (zarar) yaratır. Bunun yanında diğer uzun vadeli sigorta kollarında olduğu gibi,
tehlikeye uğramış şahsın biyolojik yaşı da önemli faktör olarak karşımıza çıkar. Bu konuyu
uzun vadeli sigorta kollarının incelenmesinde ele alacağımız için burada sadece, malûliyetin
aşağısında kalan sakatlık halleri için ödenecek sürekli ivazları ele alacağız.
Sürekli şekilde ve kısmen iş göremez duruma düşen sigortalılara verilen sürekli iş
göremezlik gelirinin hali hazır değerini dolayısıyla hayat ümidi, çalışma gücündeki kayıp
oranı (sakatlık) ve faiz haddi tayin eder. Şüphesiz ortalama günlük kazanç diğer bir faktördür.
Faiz ile günlük kazancı birer veri olarak alırsak diğer iki faktör üzerinde durmamız icap eder.
Bu iki faktörden de hayat ümidinin tesirleri uzun vadeli sigorta kollarındakinin aynı olacaktır.
Çalışma gücündeki kayıp, insanın beden ve ruh bütünlüğündeki kayba bağlıdır. Beden
ve ruh bütünlüğündeki kaybın "meslekte kazanma gücü"nü ne oranda azaltacağı ise şu
faktörlere bağlıdır. Bu faktörler de topluca, sosyal sigortanın hayat boyu ödeyeceği "sürekli iş
göremezlik gelirinin" hesabına temel teşkil ederler:

İş kazası ve meslek hastalıklarının çeşidi ve vücudun neresinde bir arızaya
sebep olduğu.
Bir insanın bütün uzuvları birbiriyle ilâhî bir ahenk içinde belli bir fonksiyon ifa eder.
Bu uzuvlarda meydana gelen herhangi bir arızanın çalışma gücüne tesiri farklı olacaktır.
Meselâ gözlerde meydana gelen bir arıza, arızanın iki gözde birden, bir gözde fazla bir gözde
az olmasına göre insanın çalışmasını etkileyecektir. İki gözün birlikte tam görmesi ile hiç
görmemesi arasında yüzlerce değişik tesir ihtimali vardır. Aynı şeyler baş, kulak, yüz, boyun,
göğüs, omuz ve kol, bilek ve el, parmak, karın arızaları için de söz konusudur. Bu arızaların
ağırlık derecesi kazanın oluşuna, dış darbenin cinsine, şekline, şiddetine, tahaffuz
malzemelerine bağlıdır. Meslek hastalıklarının meydana getirdiği arızalarda, hastalığa sebep
olan muhit şartlarına, bu şartlara maruz kalma süresine ve şiddetine, insan biyolojisinin
sağlamlığına, dayanma gücüne bağlıdır. Her iki tehlike içinde arızanın ağırlık derecesi iş
güvenliği tedbirleri ve işçi sağlığı (işyeri hekimliği) ile ilgili tedbirlerle asgariye indirebilirler.
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Bu arızaların, sigortalının çalıştığı işkolu veya iş dalında ifa ettiği meslek veya
iş çeşitlerine göre çalışmaya tesirleri farklıdır.
Bu sebeple arıza ile meslek arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Bir piyanistin parmağı
ile bir soğuk hava deposu memurunun parmağı, kazanma gücünü azaltma oranı bakımından
çok farklıdırlar. Şüphesiz insanın mesleği ve çalıştığı işkolu da bir veridir. Ancak aynı
mesleği aynı işkolu içinde yapan sigortalıların sırf işyeri farklılığından dolayı farklı bir fiziki
ve beşeri muhit içinde bulunmalarına bağlı olarak kazaya uğrama ve meslek hastalığına
yakalanma ihtimalleri de farklı olabilir. Çok benzer fiziki muhitler temini (aynı bina şekli,
aynı cesametler, aynı makinalar, aynı ışıklandırma, aynı ısı, aynı rutubet) bir dereceye kadar
mümkün olsa bile aynı beşeri muhiti yaratmak imkânsızdır.
Bu sebeple de meslek ve işyerleri kaza ve hastalanmalara, bunlar da çeşitli azaların
arızalanma derecesine, bu dereceler de kazançtaki hayat boyu devam edecek kayıplara tesir
eder. İşyerlerinin sigortanın ivaz maliyetine iştiraki manasına gelen primleri yalnız işkollarına
göre değil işyerlerinin fiziki muhit şartlarına göre de farklı ödemeleri âdil bir yoldur. İşyerinin
iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından tarihi kayıtlarının da bu primlerin
değiştirilmesinde mesnet olarak kullanılmasında fayda vardır. Böylece iş güvenliği ve işçi
sağlığı ile ilgili tedbirler teşvik edilmiş olur.


Yaş

Herhangi bir meslek sahibinin vücudunun her hangi bir yerinde herhangi bir ağırlıkta
meydana gelen arızanın, kazanca tesiri, sigortalının yaşı ile de ilgilidir. Normal olarak bir
insanın çalışma gücünde meydana gelen azalma, bir gence nazaran bir yaşlıda daha büyüktür.
Bunun sebeplerinden birisi, insanın yaşlandıkça yeni bir hayata intibak kabiliyetinin azalması,
rehabilitasyon yoluyla tekrar iş yapabilir hale getirilmelerinin daha güç ve hatta daha ileri
yaşlarda imkânsız olmasıdır. Diğer bir sebep de biyolojik iyileşme ve düzelme ihtimalinin
yaşlandıkça ortadan kalkmasıdır.
Buna karşılık sosyal sigorta açısından yaşın ivaz maliyetine tesiri ters bir münasebet
gösterir. Genç yaşta kazaya uğrayanlar veya meslek hastalığına tutulanların sosyal sigortadan
temin edecekleri ivazların toplamı, yaşlıların teinin edecekleri ivazların toplamına nazaran
çok daha fazla olur. Bu husus bu ivazların hâli hazır değerlerini hesapladığımız zaman
kolayca ortaya çıkarılabilir. Çünkü umumiyetle bu meblağ hayat ümidiyle doğru orantılıdır.
Bir kısım ülkelerdeki sosyal sigortalar, kazanma gücündeki kaybın muayyen bir
tavandan (meselâ %20) aşağı olması halinde, hayat boyu ödenecek sürekli kısmı ivazları
“SERMAYE” ‘ye çevirerek öderler. Böylece hayat boyu ödenecek şartların muayyen bir faiz
haddi üzerinden peşin değeri bulunmuş olur. Bu peşin değer hayat ümidi uzadıkça artar.
Gençlerin yaşlılara nazaran hayat ümidi daha yüksektir.
10.1.2.2.2. Telâfi Edilen Kazanç Oranı
Sürekli iş göremezlik geliri, çalışma gücünü tam olarak kaybeden sigortalıya verilmesi
gereken gelirin, kazanma gücündeki kayıp oranı ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu suretle
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tam kayıp halinde kazancın ne nispette telâfi veya tazmin edileceği hususları ivazların
tayininde büyük rol oynar. Bu husus uzun vadeli sigorta kollarında tatbik edilen nispete eşit
olur. Birçok ülkede normal maluliyette tatbik edilen nispetten daha yüksek bir nispetle
karşılaşabiliriz. Ne olursa olsun telâfi edilen kazanç oranı, uzun vadeli sigorta kollarındakine
benzer tesir icra eder. Geçici iş göremezlik ödenekleri bakımından hastalık sigortasında
incelediğimiz hususlar, bu sigorta kolu için de aynen geçerlidir. Belki tek fark ödenme
süresinde ortaya çıkmaktadır.
10.1.2.3. Tıbbi İvazlar
Kısa vadeli sigorta kollarının hepsi için aynı olduğundan tekrar ele almamız
gereksizdir. Ancak, hastalık sigortasına nazaran tahdit edilmemiş bir süre boyunca devam
etmesi, bir çok ülkede başlıca farkı teşkil eder. Tıbbî imkânların gelişmemiş olduğu
ülkelerden bazılarında, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebi ile çalışma gücünü
kaybedenlerin bu güçlerini yalnız yurt dışında yeniden kazanmaları mümkün ise, yurt dışında
tedavi imkânı bahşedilmektedir. Çok kere ağız protezi bakımından da hastalık sigortalarına
nazaran farklı bir muamele tatbik edilir. Bunlar ve benzeri başka farklılıklar, bu sigorta
kolunda tıbbî ivazlar maliyetinin daha yüksek olmasına yol açar.

10.1.3. İşsizlik Sigortası
Dünya'da en geç gelişen bir sigorta kolu olan işsizlik sigortasının diğer sigorta
kollarından farkı, insanın çalışma gücünde her hangi bir kayıp olmamasına rağmen kazancını
kesen bir tehlike ile ilgili olmasıdır. Emeğin "bağımlı" oluşu özelliğinden doğan bu durum
farklı ivaz şartlarının tatbik edilmesini gerektirir.
İşsizlik sigortası, geçici ivaz ödeyen bir sigorta koludur. Bunun dışında maliyet
unsurları söz konusu değildir. İvazların maliyeti ise işsiz miktarına, ivaz ödenen süreye, ivazın
kazançla olan münasebetince bağlıdır. Bu maliyetin ferdi karşılığı ise istihdam süresine
ödenen pirimlerdir.
İşsiz, kendi arzu ve iradesi dışında işten çıkmış, çalışma gücü mevcut ve çalışma
arzusu ile iş arayan insandır. Bu tarife uyan insanların sayısı, hiç şüphesiz ülkenin iktisadi
yapısı ve gelişme seyri ile çok yakından ilgilidir. İşsizlik sigortaları konjonktürel
dalgalanmalardan çok müteessir olan fakat sağlam işleyebilmeleri halinde de bu
dalgalanmaların tesirlerini asgariye indirebilen sigortalardır.
İşsizlik, mevsim işsizliği, teknolojik işsizlik, bünyevi işsizlik, konjonktürel işsizlik,
arızî işsizlik gibi çeşitlere ayrılabilir. Hangi sebeple olursa olsun işverenler istihdam
seviyesini düşürmek istedikleri zaman önce genç ve yaşlı işçileri işten çıkarmayı tercih
ederler. Ekonomik sebebe dayanmayan işten çıkarmalarda ise sübjektif faktörler rol oynar.
İster sübjektif, isterse objektif faktörlere dayansın işten çıkarmayı güçleştirecek kanunî ve
toplu sözleşmelerle geliştirilmiş bir takım tedbirler vardır. Örneğin tensikatın izne
bağlanması, kıdem tazminatı ödenmesi gibi. Bunların yanında ülkenin iktisadi ve malî siyaseti
de işsizliği azaltma bakımından büyük rol oynar.
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Sosyal sigortalar için ise işsizlik bir veridir. Sosyal sigortalar ancak işsizleri
kaydetmek veya iş ve işçi bulma kurumlarına kaydettirip en kısa süre içinde iş bulmalarına
yardımcı olmak suretiyle kendi yüklerini hafifletecek bir tedbire başvurabilirler. "Uygun" bir
işi "mâkul" bir sebep olmaksızın reddeden işsizin, işsizlik ivazları almaya devam etmesi
önlenir. Ancak uygun iş ve makul ret sebebi teoride ve tatbikatta daima münakaşa konusu
olmaya devam etmektedir. Arz edilen yeni işin eski işin ücretine nazaran ücret seviyesi,
işçinin evine olan mesafesi, işçinin mesleği ile olan irtibatı, fiziki kapasitesine ve eğitim
durumuna uygunluğu, işin tehlike derecesi ve sağlığa zararlılık gibi birçok ret sebepleri
münakaşa edilebilir. Her ülkede "uygun iş" kavramı bunlar ve benzeri unsurlarla ayrı ayrı tarif
edilmiştir.
10.1.3.1. İş Bulma Ümidi
İşsizin miktarını ve ivaz alma süresini, tayin eden bir gösterge olarak "İş bulma ümidi"
formüle edilmiştir. İş bulma ümidi yükseldikçe işsizlik sigortasının ivaz harcamaları düşer. İş
bulma ümidini artırma veya eksiltmede işsizlik sigortalarının vasıtasız olarak her hangi bir
rolü olamaz.
İşsizlik sigortasının maliyetinde, ülkenin istihdam seviyesi ile işsizlik sigortasının
kapsamının esas tayin edici faktör olduğunu ileri sürmek yanlış değildir.
Muayyen sektörlerde çalışanlar, muayyen bir cesametin altında kalan işletmelerde
istihdam edilenler, muayyen bir kazanç seviyesinin üstünde istihdam edilenler, muayyen bir
yaşın altında veya üstünde olanlar, evli kadınlar, part-time çalışanlar, geçici işlerde çalışanlar,
kâr gayesi gütmeyen kurumların işçileri, aile içinde çalışanlar ve yabancılar gibi grupları
kapsam dışında tutan işsizlik sigortaları ile ivazlara elverişliliği çok geniş şekilde tahdit
edilmiş olan işsizlik sigortaları daha düşük ivaz maliyeti ile çalışırlar.
Sosyal sigorta kapsamına dâhil olanların sayısını (S), ortalama ücreti(Ü) ile
gösterirsek, işsizlik sigortasının azamî yükleneceği külfet (K), (SxÜ) ye eşittir. Sosyal
sigortanın bir taraftan kapsamı genişlerken diğer taraftan ortalama ücret de yükselmektedir.
Bu artış oranlarım da kat sayılarla ifade edebildiğimiz takdirde: K=n.S.p.Ü (n sigortalı artış
katsayısı, p ücret artış katsayısı olmak üzere) eşitliği bulunur.
Bu hiç bir zaman gerçekleşmeyecek farazi, azami işsizlik külfetini teşkil eder. İşsizlik
sigortaları, umumiyetle işsize muayyen bir bekleme süresinden sonra ivaz öderler. Bu süre
ülkeden ülkeye değişmekle beraber 1 ilâ 7 günden ibarettir. Bu süreye tekabül eden kazanç
telâfi edilmeyecektir.
Diğer taraftan işsizlik süresinin ivazla karşılanan azamî bir müddeti vardır.
Umumiyetle 26 haftayı geçmeyen bu müddet bazı ülkelerde daha azdır. Nadir olarak 52 hafta
işsizlik ivazı ödeyen ülkelere rastlanır.
Bu iki tahdide göre;
M fiilî işsizlik süresi ise,
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m1 bekleme süresi,
m2 ivaz ödenen süre,
m3 ivaz ödenmeyen işsizlik süresi olmak şartıyla
M=mı + m2 + m3 yazılabilir.
Buradan m2 = M - mı - m3) eşitliğini elde edebiliriz.
Sosyal sigortanın ivaz maliyetini tayin eden m2 süresi azami olarak kanunla bellidir.
Fakat fiilî olarak M ortalama işsizlik müddeti çok önemlidir. Bu müddet iş ve işçi bulma
hizmetinin iyi işlemesinin yanında, esas itibariyle ülkenin iktisadi durumu ile ilgilidir. İşsizlik
sigortası açısından bu durumu "iş bulma ümidi" ile ifade edebiliriz.
U = İşsizler (belli bir devre başı)
Uı = belli devre içinde yeniden işsiz kalanlar
İ = Aynı devre içinde işe girenleri gösterirse;
𝑠

S= İş bulma ümidi = 𝑣

Belli bir devre içinde iş bulabilenlerin artması, aynı devre içinde yeniden işsiz
kalanların azalması iş bulma ümidini yükseltir. Tabii ki bu, ülkede hızlı bir yatırım
politikasının tatbikine bağlıdır.
Toplam olarak nakdî ivaz maliyetini hesaplayabilmek için ortalama günlük maksimum
kaybından hareket edip, ivaz ödeme süresi ile ücret yüzdesi olarak işsizlik ödeneğini de
kullanabiliriz.
E: Ortalama günlük ücret kaybı (kapsama dahil endüstrilerde)
Ç: İstihdam
Ü: Günlük ortalama ücret
T: İşsizlik eğilimi ise
T

E = Ç.Ü – 100 dür.

İşsizlik sigortasının kapsamına dahil endüstrilerin toplam azamî ücret kaybıdır.
İşsizlik eğilimi T=

İşçi girişleri−işçi çıkışları
Toplam işçi

ile ifade edilir. Aslında işsizlik eğilimi işçi değişim oranını göstermektedir. Gerçekten
kapsama dâhil ekonomide toplam istihdama ödenen ücretin işsizlik eğilimi ile çarpımı kadar
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bir ücret kaybı olmaktadır. İşsizlik sigortası bu kaybın ücret yüzdesi olarak işsizlik ivazı ve
ivaz ödeme süresi ile çarpımı kadar bir kısmını tazmin veya telâfi edecektir.
B = Toplam işsizlik ivazları
m2 = Fiil ivaz ödeme süresi
b = Ücret yüzdesi olarak işsizlik ivazı ise
b

B = E. m2100

E yerine yukarıdaki değeri konursa
B = Ç.Ü.

T

100

m2

b

100

bulunur.

Burada m2 = M - (mı + m.2) yazılabilir.
T

B = Ç.Ü. 100

b

. [M - (mı + m2)]

100

formülü nihai olarak toplam işsizlik ivazları maliyetini verir.
Buna göre sosyal sigortanın işsizlik ivazları maliyeti iş bulma ümidi ve dolayısıyla
toplam sigortalı sayısı ile ilgilidir. Kapsanan bazen ihtiyaç faktörünü de dikkate almaksızın
daraltılmasının sebebi budur.
10.1.3.2. Ortalama Ücret
Ortalama ücretle ilgilidir. İvaza esas ücret, tehlikeye en yakın devredeki ortalama
kazanç olarak hesaplanırsa ücret artışlarının ivaz maliyetine tesiri kolayca anlaşılır. Gerek bu
yüzden, gerekse işsizlik hallerinde kendi tasarruflarıyla kendi geçimlerini sağlayabilme ve
pazarlık güçlerini muhafaza edebilme ihtimalinin fazla oluşundan; muayyen bir seviyenin
üstünde kazanç sahiplerini işsizlik sigortalarının kapsamı dışında tutan ülkeler vardır. Ancak
yüksek kazanç sahiplerinin oldukça istikrarlı bir istihdam şekli gösterdikleri iddiası bu
gerekçeyi çürütür. Çünkü istikrarlı bir istihdam işsizlik sigortasının pirim gelirlerini artırır.
10.1.3.3. İşsizlik Eğilimi
İşsizlik eğiliminin düşük olması, iş bulma ümidinin yüksek olması demektir. İşsizlik
eğilimi yükseldikçe ivaz maliyeti artar. Bunun için bir işletmede işe girenler, işten çıkanlara
nazaran çok olmalıdır. Bu durum işletmelerin toplam istihdamının arttığını gösterir. İşgücü
sabit kalmak şartıyla bu hesap doğrudur. Ancak işgücü, her yıl, nüfus artış hızına ve bilhassa
geleneklerdeki değişmelere bağlı olarak işgücünün dışında kalan ev kadınlarının işgücüne
katılmasıyla belli bir artış gösterir. Dar kapsamlı işsizlik sigortalarının en büyük mahzuru,
emek arzına yeni ilâve edilen grupların iş bulma imkânlarım büyük ölçüde tahdit etmesidir.
Çünkü umumiyetle işsizlik sigortaları, öncelikle ivaz ödemekte olduğu "işsizler"e iş
bulunmasını isterler. Bunun maliyeti azaltma bakımından sağladığı menfaat söz konusudur.
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Doğum kontrolü ile işsizlik arasında bir münasebet kuranların da dayandığı temel,
nüfus artışının işsiz sayısını arttırdığıdır. Ancak doğum kontrolünün emek arzına tesiri 20 yıl
kadar sonra görülebilir. Dolayısıyla nüfus artışı ile emek arzı artışına, doğum kontrolünün
tesiri, vadeleri bakımından farklıdır ve bu hususu dikkate almak icap eder.
10.1.3.4. Ödenek Miktarı
Maliyete doğrudan tesir eden bir diğer faktör ödenek miktarıdır. Bu miktar kazancın
bir yüzdesidir. Sigortalının başkalarını geçindirmekle mükellef olup olmadığına göre de
değişir. Umumiyetle kazancın %50 ile %75'i arasında tespit edilir. Bazı ülkelerde kazanca
bağlı bir nispet yerine "ücret kategorilerine göre" ödenir. Bu takdirde düşük ücret
kategorilerine doğru gidildikçe ivaz nispeti yükselir. Burada ivaz miktarını tayin eden bir
diğer husus, ivaza esas bir ücret tavanının bulunup bulunmamasıdır. Pek çok ülkede, diğer
sigorta kollarında olduğu gibi işsizlik sigortalarında da ivaza esas kazanç tavanı tespit
edilmiştir.
Belçika, İzlanda, İrlanda, Malta gibi bazı ülkelerde de işsizlik ivazları seyyanen
mutlak bir miktar olarak ödenir ve geçmiş ücretlerle ilgili olarak hesaplanmaz. Ancak bu
miktar işçinin medeni haline ve yaşına göre biraz farklılaştırılmış olabilir. Birleşik Krallıkta
da seyyanen ödenen işsizlik ivazları ortalama kazancın muayyen bir kısmının üçte birine eşit
bir ilâve ile farklılaştırılmakta, daha doğrusu kademelendirilmektedir.
10.1.3.5. İvaz Ödeme Süresi
İvaz maliyetini asıl artıran veya azaltan faktör şüphesiz ivaz ödeme süresidir. Bu
süreyi azamî olarak kanun tayin eder. Azamînin altında kalan ivaz ödeme süreleri ise,
bekleme süresi ile ortalama işsizlik süresinin tesiri altındadır.
Her ülkede, ivaz ödenmeksizin geçen bir bekleme süresi tespit edilmiştir. Bu süre 7
günü geçmemektedir. İş bulma ümidinin çok yüksek olduğu ülkelerde, böyle bir uzun sürenin
tespiti ivaz maliyetini son derece düşürür. Ancak ülkelerin pek çoğunda bekleme süresi 3 ile 7
gün arasında değişmektedir. Deflâsyon dönemlerinde bütün ülkelerde, her zaman da az
gelişmiş ülkelerde iş bulma ümidi maalesef çok yüksek değildir. Bu sebeple bu süre maliyete
çok tesir etmekle birlikte onun sıfıra inmesine hiçbir zaman sebep olmaz. Şüphesiz bu sürenin
konulmasından maksat da maliyetin sıfıra inmesi değildir.
Bazı ülkelerde, bazı işçi grupları için, bekleme süresi çok daha uzun tutulmuştur.
Bunlara en güzel misali "mevsimlik işçiler" teşkil eder.
Kanunî azamîyi kısaltan diğer faktör, normal olarak iş bulma ümidi ile ilgilidir.
Matematik olarak iş bulma ümidinin sıfıra yakın olduğu devrelerde fiilî ivaz ödeme süresi,
kanuni azamî ivaz ödeme süresine eşittir ve bu süre de ortalama işsizlik süresinden kısadır.
Ortalama işsizlik süresi, bekleme süresi ile kanunî süreyi aşan işsizlik süresinin toplamına eşit
olursa, bu takdirde ivaz ödenecek süre sıfıra eşit olur. Böyle bir dununda ortalama işsizlik
bekleme süresine eşittir ve (m3) kanunî süreyi aşan işsizlik süresi diye bir şey söz konusu
olamaz; çünkü zaten sıfıra eşit olur.
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Ortalama işsizlik süresini iktisadî şartlar tayin eder. Azamî ivaz ödeme süresi ise
kanunlarla 8 hafta ile 36 hafta arasında tespit edilmiştir. Çoğunlukla 26 hafta olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bazı ülkelerde bu azamî süre her sigortalının prim ödeme süresinin uzunluğuna
bakılarak ayrıca uzatılabilmektedir.
İvaz ödeme süresi ne kadar uzun olursa olsun, işsizlik sigortaları, tehlikenin kendisine
karşı değil zararlarına karşı bir savaşın vasıtalarıdır. Bu bakımdan iş ve işçi bulma hizmeti,
kıdem tazminatı gibi "PASİF' tedbirlerdendir. Diğer tehlikelere karşı olduğu gibi işsizliğe
karşı da asıl savaş, işsizliği azaltacak, hatta yok edecek "AKTİF' tedbirlerle mümkündür.
Hastalık tehlikesi için Koruyucu Hekimlik ve Çevre Sağlığı, Analık tehlikesi için Eğitim, iş
kazaları ve meslek hastalıkları tehlikesi için de Yatırım ve Tam İstihdamı Sağlayıcı Ekonomik
Politikalar aynıdır. Ancak bütün bunlar devletin ayrı görevlerini teşkil eder. İşsizlik
sigortasının ve hatta buna ilâveten işsizlik yardımlarının, işsizliğin bütün zararlarını ortadan
kaldırması mümkün değildir.

10.2. Uzun Vadeli Sigorta Kolları
Zararları geçici olmayan ömür boyu devam eden, hatta aile, cemiyetin en küçük gelir
ve harcama birimi olarak kabul edildiği takdirde, öldükten sonra da devam eden tehlikelerle
ilgili sigortalara uzun vadeli sigorta kolları denilir. İhtiyarlık, malullük ve ölüm tehlikelerinin
zararlarından fertleri ve aileleri kurtarmak için kurulan bu sigorta kolları, Aktuarya Hesabı
dediğimiz bir hesaba dayanırlar.
Hangi çeşit olursa olsun, her hangi bir sigorta, taahhüt edilen ödemelerin (ivazlar) hali
hazır değerinin, tahsil edilecek primlerin hâlihazır değerine daima eşit olması prensibine
dayanır. Başka bir ifade ile sigortanın (sosyal sigorta) vecibeleriyle, sigortalının vecibeleri
eşittir. Şüphesiz bu eşitlik, sosyal sigortanın masraflarını ve faizi de daima bir faktör olarak
dikkate almak suretiyle ulaşılacak bir eşitlik olacaktır. Bu eşitlikle iştigal eden matematik
alanına aktuarya hesabı denir.

10.2.1. Ferdin Sigorta Karşısındaki Durumları
10.2.1.1. Dolaylı Faydalanma
İhtiyarlık, malullük ve ölüm sigortalarında, ivazların maliyetine tesir eden faktörlerden
birisi "sigorta süresi"dir. Uzun vadeli sigorta kollarında bir fert "Sigortaya prim ödeyen" veya
"Sigortadan ivaz alan" durumunda olabilir. Sigortadan ivaz alma döneminin de iki farklı
şeklini ayırt edebiliriz. Birinci hal "dolaylı olarak ivaz alma devresi" diğeri de "vasıtasız ivaz
alma dönemi” dir. İnsan ömrü içinde yer alan bu farklı devreler, uzun vadeli sigorta kollarının
ivaz maliyetim çok yalandan ilgilendirirler.
Sigorta ile ilgisi bakımından insan ömrünü şu şema içinde gösterebiliriz.

O C

B

D

A
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İnsan ömrü OA gibi belirsiz bir süreyi ifade eder. Bu belirsiz süre içinde OB gibi
çalıma hayatının dışında kalınan bir çocukluk devresi vardır. Bu devrede insan, aile reisinin
veya ekmeği kazanan başka bir mükellefin geçim garantisi altında bulunur. Bu devre,
kanunlar, örf ve adetlerle tayin edilmiştir. Ancak fiili olarak bu belirlenmiş sürenin altına
inebildiği gibi üstüne de çıkabilir. Bu süre içinde ferdin sosyal sigortanın ihtiyarlık sigortası
koluna yüklediği herhangi bir maliyet söz konusu değildir.
OB devresi içinde bulunan kimsenin (çocuğunun) bu devrenin herhangi bir gününden
itibaren ekmeği kazanan kimseden (babadan veya başka bir mükelleften) mahrum kalması
mümkündür. Bu takdirde, ekmeği kazanan belli şartları yerine getirdikten sonra ölmesi
şartıyla, ferdin dolaylı olarak sosyal sigorta ile ilgisi başlar. Ekmeği kazanan öldüğü tarih
ferdin sosyal OB devresi için (C) gibi her hangi bir "önceden belirsiz" noktaya isabet
edecektir. (C) noktasının OB arasında işgal ettiği "mevki" sosyal sigortanın "ivaz maliyeti" ne
tesir eden önemli bir faktör olacaktır. Gerçekten (C) nin (O) ya doğru yakın olması halinde
ivaz maliyeti artacak, (B) ye yakın olması halinde ivaz maliyeti azalacaktır. Ferdi açıdan (CB)
ye, sigortadan dolaylı olarak faydalanma devresi diyebiliriz. Görüldüğü gibi bu devreyi OB
kanuni "çocukluk devresi" ile "ekmeği kazananın" (babanın ölüm) tarihinde çocuğun yaşı
tayin etmektedir.
Kanuni çocukluk devresi, ülkeden ülkeye farklı şekillerde tarif edilmiş olabilir. Esas
itibariyle kanunî "rüşt" yaşı bu devreyi sınırlamaktadır. Ancak bu yaşı aşan çocuk tarifleri de
vardır. Bu tariflerde dikkate alınan unsurlar 'tahsil", "cinsiyet" ve "malullüktür.
Umumiyetle rüşt yaşını doldurduğu halde, bu yaşın üstündeki yaşlara kayan tahsil
müesseselerinde tahsillerini sürdürenler sosyal sigorta ivazlarından faydalanmaya devam
ettirilirler. Ancak bu süre de konulmuş azami yaşlarla tahdit edilir. Meselâ yüksek tahsil
yapanlar için, (OB) devresi 25 yaşında, orta tahsil yapanlar için 20 yaşında herhalde son
bulur. O halde diğer şartlar sabit kabul edilmek kaydıyla, rüşt yaşını aşan tahsile iştirak
edenlerin oranı arttıkça sosyal sigortaların ivaz maliyeti artar.
Rüşt yaşını doldurduğu halde, bazı ülkelerde "kız çocuklarına" ivaz ödenmeye devam
edilir. Bu takdirde kız çocuğu ile erkek çocuğu arasında bir fark gözetilmiş olur. Kız
çocukların "evleninceye" kadar ivaz almaya devam etmeleri, sosyo-kültürel şartların bir
sonucu kabul edilir. İş bulma ümidinin kız çocukları için sadece ekonomik sebeplerden değil,
sosyo-kültürel sebeplerden çok düşük olduğu ülkelerde 'yetim kızların" geçim garantilerinin
büyük ölçüde "kocalarına, babalarına" bağlı olduğu görüşünden hareket eden bu tatbikat,
kanunda hiç bir değişiklik yapılmasa dahi zamanla fiilen kendiliğinden ortadan kalkacaktır.
Bu sebeple bu müesseseyi "kadın-erkek eşitliğine" bir misal olarak değerlendirmek yanlış
olabilir. Bu değerlendirmede ülkelerin sosyo-kültürel şartlarının göz önünde bulundurulması
icap eder. Bu tatbikatın yapıldığı ülkelerde ivaz maliyetine tesir eden bir faktör olarak OB
devresi içinde bulunan çocukların "cinsiyet oranları"nı sayabiliriz. Hiç şüphesiz çocuklar
içinde kız oranının yüksek oluşu doğrudan doğruya maliyeti arttırmaz. Çünkü bu ülkelerde,
kızların evlenme yaşları erkeklere nazaran daha düşüktür. Diğer taraftan "evlenme ihtimali"
veya "evlenme ümidi" gibi bir kavramdan hareket ederek bu ümit gelişmiş ülkelere nazaran
daha yüksektir. Ancak bu "ümit" köylerden şehirlere doğru gittikçe düşme gösterir. Bundan
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dolayı köylü nüfus da kapsama alınmış olmak şartıyla, ülke içinde köy nüfusunun daha
yüksek oran işgal etmesi, ivaz maliyetini azaltır.
Kanunî (OB) devresini aştığı halde ivaz almağa (dolaylı olarak) devam eden bir grup
da malullerdir. Hemen her ülkede malûllere dolaylı ivaz ödenmesi kaydı hayat şartıyladır. Bu
takdirde ferdin sosyal sigortadan temin edeceği ivaz, (CA) devresi boyunca sürer. Bu devreyi
de (C) yaşında olan malûllerin Hayat Ümidi tayin edecektir. Tabii bundan önce, sigortalıların
çocukları için de malûl olanların oranı önem arz edecektir.
10.2.1.2. Sigortalılık Süresi
İnsan ömrünün dolaylı olarak sigortadan ivaz temin edebilmesinin muhtemel olduğu
(OB) döneminden sonra, kendisinin sigortaya pirim ödediği "aktif sigortalılık devresi" başlar.
Aktif sigortalılık devresinin azami süresi (BA) ya eşit olabilir. Kaide olarak (BD) aktif
sigortalılık süresini ifade eder.
(D) noktası, ferdin "emekliliğe ayrıldığı" daha doğru bir ifade ile kendisine "yaşlılık
aylığı"nın bağlandığı tarihtir. Bu nokta (A) dan ne kadar uzakta ve (B) ye ne kadar yakın ise,
ihtiyarlık sigortasının ivaz maliyeti o kadar yüksek olur.
Yaşlılık aylığı bağlanmasının şartlarından birisi sigortalık süresidir. Genel olarak bu
süre sigortalı işe ilk girişle, uzun vadeli sigorta kollarının birinden aylık bağlandığı tarih
arasında geçen takvim süresidir. Bu sürenin asgarisi kanunla tespit edilir. Fiilî sigortalık süresi
ise (OB) döneminin tamamlanmasından önce veya sonra sigortalı işe girme ile ilgili olduğu
kadar (D) noktasının ferdi bir kararla belirtilmesi ile de ilgilidir. Bu sürenin uzun veya kısa
olmasının bağlanacak aylığın miktarına tesir edip etmemesi, bu süreyi dolduran ferdin
kronolojik ve hatta psikolojik yaşı, yıpranma durumu, bağlanacak aylığın satın alma gücü ile
sağlanacak hayat standardının mevcut standarttan seviye itibariyle farkı, bu süre sonunda
emekliliğin mecburi olup olmaması gibi birçok faktöre bağlıdır.
Sigortalılık süresini, terim olarak kendisine yakın diğer terimlerden ayırmak icap eder.
Sigortalılık süresi fiilen çalışılan veya iştirakte bulunulan süre ile ilgili değildir.
Bazı ülkelerde sigortalılık süresi fiilî hizmet süresi ile ve iştirakte bulunulan süre
(pirim ödeme süresi) ile üst üste gelebilir. Sigortalılık süresinin fiili hizmet ve iştirakle tarif
edildiği ülkelerde, umumiyetle yaş haddi uygulanmaz. Aksi olan ülkelerde ise, ihtiyarlık
sigortasından yararlanabilmek için muayyen bir yaşa ulaşmakla birlikte muayyen iştirak
süresini de tamamlamak icap eder. Yalnız fiilî hizmet süresinin aylığa esas teşkil ettiği
programlara Emeklilik programları demek daha doğru olur. Bu programlar muayyen bir süre
hizmet etmenin karşılığı olarak emekli aylığı ödeme hakkını bahşetmektedir. Bu manada
programın "Sosyal Güvenlik" kavramı ile bağdaştırılması oldukça güçtür. Çünkü bilindiği
gibi, sosyal güvenlik muayyen tehlikelere uğradıktan sonra ferdi koruyan bir hizmettir.
Muayyen bir süre çalışmış olmak ise, çok kere tehlikeye uğramış olmak manasına gelmez.
Sosyal sigortanın ivaz maliyetine asıl tesir eden unsur, sigortalılık süresi değil iştirak
süresidir. İştirak süresi uzadıkça ivaz alma süresi (DA) kısalmış olur ve ivaz maliyeti düşer.
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İştirak süresi uzadıkça ivaz maliyetinin ferdin omuzuna yüklenen kısmı da artmış olur.
Sigortalılık süresinin uzaması ise aynı manaya gelmeyebilir.
(BD) devresi, ferdin çalışma çağını teşkil eder. Hiç bir fert için bu çağ "belirli"
değildir. Erken yaşlarda çalışma hayatına katılan insanların, daha geç çalışma hayatına
katılanlara nazaran daha erken çalışma hayatını Terk ettikleri söylenemez. Aksi de doğru
olmayabilir.
Çalışma çağının dışında olduğu halde çalışma hayatına öğrenim gayesiyle katılanlara
çırak denir. Çırak hangi yaşta olursa olsun öğrenim gayesi ağır bastığından çalışma hayatına
atılan insan sayılmamaktadır. Bu sebeple de uzun vadeli sigorta kollarının kapsamı dışında
tutulurlar. Emekli olmak suretiyle çalışma çağının dışına çıktığı halde sonradan çalışmaya
tekrar katılanlar da olabilir. Bunlar için bazı sigortalar aylığın kesilmesi şeklinde tatbikat
uygularken, bazıları da "düşünülmüş aylık" sistemini tatbik etmektedirler. Aylığın kesilmesi
veya düşürülmesi ivaz maliyetine tesir eden faktörlerdir. Ancak bunların çalışma çağı dışına
çıkanlar içindeki oranı asıl tayin edici faktördür. İşgücü arzının yetersiz olduğu ülkelerde
çalışma çağının dışına çıkanların çeşitli teşvik tedbirleriyle çalışmaya devam etmeleri
sağlanmak istenir.
Bütün bunlara göre sigorta karşısında fert, sigortanın tamamen dışında olabilir. Dolaylı
olarak sigortadan faydalanan durumunda bulunabilir. Bu durum ekmeği kazananın ölüm
tarihindeki yaşı ile öğrenim durumu, cinsiyeti ve malûliyet durumu ile ilgili olarak uzun veya
kısa sürebilir. Bundan sonra fert çalışma hayatına atılan ve sigortaya pirim ödeyen aktif
sigortalı sıfatım kazanır. Bundan sonra da sigortadan ölünceye kadar aylık alan durumuna
geçer. Bu çeşitli durumların devam süresi "ivaz maliyetim" tayin eden faktörlerdir.

10.2.2. Biyometrik Veriler
10.2.2.1. Ölüm ve Yaşama İhtimali
Fertlerin sigorta ile ilgilerinin belirsiz sürelere tekabül eden farklı devrelerden ibaret
olduğu şüphesizdir. Sosyal sigorta bir fertle değil, kapsama dâhil bütün nüfusla meşgul
olduğuna göre bu devrelerin ortalama değerlerinin hesaplanması icap eder. Daha teknik bir
ifade kullanmak gerekirse, kapsama dahil her yaştaki insanın "hayat ihtimali" ve "ölüm
ihtimali" sosyal sigortanın ivaz maliyeti (veya tersi olan prim oranı) nın hesaplanması
bakımından çok büyük önem arz eder .
Bir yıl içinde, ölüm sigortasından yararlanma şartlarım yerine getirdikten sonra ölenler
dolayısıyla, yetim aylığı bağlanacak (O) (sıfir) yaşındaki çocukların sayısının 1000 olduğunu
farz edelim. Sosyal sigorta bu 1000 çocuğa farz edelim ki 12 yaşını dolduruncaya kadar aylık
ödeyecektir. Hiç şüphesiz bu 1000 çocuğun hepsi 12 yıl boyunca bu aylıkları
alamayacaklardır. Çünkü bunlar için ölüm ve yaşama birer "ihtimal"dir. Bu çocuklardan her
yaşta hayatta kalacaklar ve öleceklerin sayısını farazi olarak arkadaki şekilde olacağını
düşünelim:
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Bu tabloya göre (0) yaşında yaşayanların sayısı (lo) 1000 kişidir. Herhangi bir yaşta
yaşayanların sayısı (lx) yıllar ilerledikçe azalmaktadır. Sıfır yaşında ölenlerin sayısı (do) 250
kişidir.
90=

do
lo

=

250

1000

= 0.25 olarak hesaplanır. Ölüm ihtimali (O) yaşında %25 dir. Yaşama

ihtimali ise 1-0.25=0.75 olarak bulunur. Bir kimsenin müteakip bir yaşa ulaşmak ihtimaline o
yaşa ait yaşama ihtimali denir.
Sosyal sigortanın sıfır yaşındaki 1000 çocuğa olan taahhütlerinin toplamı, diğer
faktörler mahfuz kalmak şartıyla her yıl azalacaktır. Çünkü 1 yaşına 750, 5 yaşına ancak 320
çocuk ulaşacaktır. Binaenaleyh 5 inci yıl 320 çocuğa aylık öderken 9 uncu yıl 100 çocuğa
aylık ödeyecektir. Her çocuğa ölünceye kadar (Bu tabloda 12 yaş) aylık ödeneceğine göre her
yıl ölen çocukların yaşadığı yılların toplamı kadar yıl için ivaz ödeme mecburiyeti vardır.
Bunları da şöyle bir tablo ile gösterebiliriz:
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Eğer sıfır yaşındaki 1000 çocuk 12 yıl yaşasaydı 12x1000=12.000 çocuk/yıl için ivaz
ödememiz icap edecekti. Hâlbuki tabloya göre 4340 çocuk/yıl için ivaz ödenecektir. Böylece
ölüm ihtimali yüksekse ve hayat ihtimali düşükse, ivaz maliyeti düşecektir (Ancak pirimle
ivaz arasındaki münasebetleri bir tarafa bırakıyoruz).
Buraya kadar fertlerin OB devresi içinde sadece (O) yaşında yetim aylığı alanların
durumunu incelemiş olduk. Aslında her yaştaki aktif sigortalının ölüm ihtimaline göre kaç
yaşında kaç çocuk bırakacaklarının da tahmin edilmesi gerekir. 1 yaşında, 2 yaşında aylık
alma hakkım kazanmış olanlar da olacaktır ve bunların da ölüm ve yaşama ihtimallerine göre
her yıl ancak bir kısmı gelecek devreler için ivaz alacaktır. Tabii diğer taraftan şartları yerine
getiremeden ölenler olacağı gibi geride aylık alacak yetim bırakmayanlar da olacaktır. Bunları
ancak geçmiş devrelerdeki tecrübelere dayanarak hesaplara dahil etmek mümkündür.
10.2.2.2. Hayat Tabloları
OB devresinde olup yetim aylığı alanların sayısı ve bunların yetim aylığının kesileceği
yaşa kadar olan "yaşama ihtimalleri" nin önemi ne kadar çoksa, aktif sigortalılık devresinde
bulunanların ölüm ihtimalleri de o kadar önem arz eder. Hiç şüphesiz aktif sigortalılardan
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bütün ölenlerin eş ve çocuklarına aylık bağlanmayacaktır. Aylık bağlanmayacak olanların bir
kısmı için sebep, ölenin "ölüm sigortasından faydalanma ve şartlarını yerine getiremeden
ölmüş olmaları, diğer bir kısmı için de sebep geride aylık bağlanma şartlarına sahip "dul ve
yetim" bırakmamış olmalarıdır. Bunların da geçmiş yıllardaki tatbikata göre tahmin edilmesi
icap eder. Aynı şekilde aylık alacak dul ve yetimlerin de ölenlere oranının tecrübe ile
bulunması gereklidir. Buna karşılık "ölecek olanların" takribi sayısı "mortalite tablolarından"
yararlanarak tespit edilebilir. Bunun için ölüm sigortasından faydalanma şartı meselâ 5 yıllık
sigortalılık süresi ise, 5 yılını doldurmuş sigortalılardan her yaştakilerin ölüm oranlarını
bilmemiz icap eder.
Tatbikatta Mortalite Tabloları kullanılmaktadır. Bu tablolar müstakbel ivaz
taleplerinin muhtemel miktarının tahmin edilmesinde kullanılan verileri ihtiva ederler. Bu
tablolara, bir grubun ölümlerinin tarihi kayıtlarım tespit eden tablolar gözüyle bakmamak icap
eder. Verilen bir yaştaki yaşayanların muhtemel sayısı ile ölenlerin muhtemel sayısı
arasındaki münasebetleri izah eden veriler olarak değerlendirmek daha doğrudur.
Meselâ 10 yaşındakiler için hayat ümidi, 55.47 yıldır. 20 yaşındakiler için 46.54 yıl,
55 yaşındakiler için 17.78 yıldır. Bu rakamlar, 10 yaşına gelen herkesin 55.47 yıl veya 55
yaşına gelen herkesin 17.78 yıl yaşayacağı manasına gelmez. Ancak sigorta hesapları için son
derece önemli bir "gösterge" teşkil ederler. Sigortanın 55 yaşına ulaşmış bir kimseye emekli
aylığı bağlamış olması halinde, bunlara karşı toplam ortalama aylık ödeme mükellefiyetinin
17.78 yıl süreceği hesap edilir. Bu arada şüphesiz, bu insanların bazıları çok erken, bazıları da
çok geç öleceklerdir. Tablo her yaştaki farklı "hayat ümidi" süresi vermiş olduğuna göre,
emeklilik yaşının veya yaşlılık aylığından faydalanma yaşının çok büyük önem taşıdığı
kendiliğinden ortaya çıkmış olur.
Görüldüğü gibi teknik olarak hayat tabloları, sigortacılık alanında çok önem taşırlar.
Maksadımız aktuarya hesaplarıyla derinliğine ilgilenmek olmadığından konuyu burada
kesmek mecburiyetindeyiz. Hayat tablolarının, bir ülkenin "demografik özelliklerini"
aksettirme ve sigortanın mükellefiyetlilerinin bu özelliklerle ilgisi bakımından her ülkede ayrı
ayrı yapılması icap ettiği bir gerçektir. Aslında bu tabloların kadın-erkek bakımından da farklı
sonuçlar vereceği şüphesizdir. Bu sebeple her ülkenin hayat tabloları aynı zamanda cinsiyet
itibariyle de farklı olarak hazırlanması icap eder. Aksi halde başka ülkelerin tablolarım
kullanmanın doğuracağı mahzurlara veya hesap hatalarına katlanmak mecburiyeti ortaya
çıkacaktır.

10.2.3. İvaz Formülü
Uzun vadeli sigorta kollarında, ivaz maliyetini etkileyen asıl faktör ivaz formülüdür.
Bu formülde, ivaz bağlanma şartlarından birisi olarak, her sosyal sigortada yer alan, prim
ödeme süresi, sigortalılık süresi ve yaş gibi birbiriyle bağlantılı olan faktörler daha önce
incelediğimiz hususlardır. Bir misal olarak Türk Sosyal Sigortasının ivaz formülünü tespit
edip ele alabiliriz:
n

m mı
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OB

D

AM

İlk pirim ödemenin başladığı B tarihinde ferdin pirime esas kazancının (K) olduğunu
farz edelim. Ücretlerin her yıl (k) oranında arttığını düşünürsek, ivazın bağlanacağı /D/
tarihinde ferdin pirime esas kazancı (K, k") olacaktır, (n) sigortalılık süresini ifade eder.
Eğer sosyal sigorta son üç yılın kazançları ortalamasını ivaza esas kabul ediyorsa
(Türk Sosyal Sigortasında böyledir), ivaza esas yıllık kazanç ortalaması (Ko) şöyle hesap
edilebilir:
K (li^ "2+kn"1+kn)
Ko =
Görülüyor ki uzun vadeli sigorta kollarının ivaz maliyetini inceleyebilmek için önce,
sigortalılık süresi, ölüm ve yaşama ihtimali ve yaş ve hayat tabloları gibi demografik verileri
incelemek gerekmektedir.
İvaz maliyeti formülünün (mm) gibi biyolojik hâdiselerle ilgili sürelerin dışında, tayin
edici diğer faktörünün ücret artış haddi (k) teşkil etmektedir. Formülde yer alan (K) nın ise,
(K) , eğer aynı zamanda pirime de esas ücret ise, ivaz maliyetine bir tesiri olmayacaktır.
Bununla birlikte istikbale ait hesaplar, fiilî ücret artış hadleri belli olmadığından, faiz haddi
kullanılarak ve peşin değerlerle yapılır. Bu sebeple faiz haddinin de bir faktör olarak dikkate
alınması lâzımdır. Bunların dışında ve ortalama kazancın hesap şekli gibi her ülkede farklı
olan unsurları da ihmal etmemek icap eder. Aşağıda kabaca bu faktörlere kısa bir bakış
yapacağız.

10.2.4. Yaş
Fertlerin sosyal sigorta ile münasebetlerinde yaşın önemi, verdiğimiz tablolardan ve
kısa açıklamamamızdan ortaya çıkmıştır. Dul aylığı almaya başlayan kimsenin yaşı, yetim
aylığı almaya başlayan kimsenin yaşı, sigortaya prim ödemeye başlayan kimsenin yaşı,
emekli aylığı veya yaşlılık aylığı almaya başlayan kimsenin yaşı, fertlerle sigorta arasındaki
hak ve vecibelerin cesametini tayin eden önemli demografik ve biyolojik faktördür.
Bunlardan özellikle yaşlılık aylığı bağlanma bu yaşın yüksek veya düşük tespit edilmiş
olması, fertlerin sigorta ile münasebetlerinin her devresinin de uzun veya kısa olmasına
(ortalama olarak) tesir eder.

O

D

A

İnsan ömrünü (ortalama) ifade eden (OA) süresi içinde emekli aylığımın bağlandığı
tarih eğer (D) ise, (D)'yi zaruri olarak (DA) yani emekli aylığı alma süresi tayin edecektir. (D)
ne kadar (A) ya yalan (yüksek) tespit edilirse emekli aylığı alma ümidini teşkil eden (DA)
süresi o kadar kısalmış olacaktır. Bununla da kalmayacak, (D), (A) ya yaklaştıkça, ferdin
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ölümü tarihinde eşinin de hayat ümidi o kadar kısalmış olacak, dolayısıyla "dul aylığı ödeme
mükellefiyeti" de azalacaktır. Ayrıca ferdin "yetim aylığı ödeme mükellefiyeti" de azalmış
olacaktır. Farz edelim ki evlenme yaşı ortalama olarak erkeklerde (25), kadınlarda (20) olsun.
Eğer yaşlılık aylığı bağlanma yaşı (55) ise erkeğin eşi bu tarihte (50) yaşına ulaşmış olacaktır.
Buna göre sigortanın mükellefiyetleri şöyle sıralanabilir:
Emekli aylığı (55 yaşında hayat ümidi 18.2 yıl)
18,2 yıl (x) yıllık ödeme Dul aylığı (50 yaşında kadın hayat ümidi 23,6 yıl)
(23,6 - 18,2 yıl] x yıllık ödeme Emeklilik yaşının (60 a) çıkarıldığı faraziyesi altında
aynı mükellefiyetleri de ortaya koyalım:
Emekli aylığı (Erkek 60 yaşında hayat ümidi 14,8 yıl)
14,8 yıl x yıllık ödeme
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Dul aylığı (kadın 55 yaşında hayat ümidi 19,7 yıl)
(19,7 - 14,8 yıl) x yıllık ödeme
Görüldüğü gibi erkeğin emeklilik yaşına ulaştığı tarihte kadının da sağ olması halinde,
birinci misalde 18,2 yıl emekli aylığı, 5,4 yıl dul aylığı ödenecektir. Buna karşılık ikinci
misalde 14,8 emekli aylığı, 4,9 yıl dul aylığı ödenecektir. Bunlara ilâveten (74,8) yaşında
öleceği farz edilen erkeğin aylık alacak yaşta çocukları belki hiç olmayacak, buna karşılık,
birinci misaldeki erkek buna nazaran sigortayı biraz daha büyük ihtimalle böyle bir
mükellefiyet altına sokabilecektir.
Sosyal güvenlik açısından yaş, "yaşlılık" dediğimiz bir "tehlike" ile ilgili bir
kavramdır. Ancak yaşlılık dediğimiz tehlikenin hangi "yaşta" başlayacağı meselesi, bütün
dünyada, münakaşa konusu olmuştur. Yaşlılık, objektif olarak ancak tıbbî metotlarla tespiti
mümkün bir "tehlike" olduğu halde, çoğunlukla politik veya iktisadı yönden tespit edilen bir
tehlike durumundadır.
Yaşlılığın bir sosyal güvenlik tehlikesi oluşu, çalışma gücünü azaltması hatta daha da
ileride yok etmesi sebebine bağlıdır. Böyle olunca bu tehlikenin tespitinin yaşanılan yılların
sayısına (kronolojik yaşa) bağlanması mümkün değildir. İnsanlarda üretim hangi yaştan
itibaren düşer? Şüphesiz bu sorunun cevabı fertten ferde, işten işe, memleketten memlekete
göre değişecektir.
Ülkelerin içinde bulundukları iktisadî şartlar da insanların çalışma hayatını daha erken
veya daha geç terk etmelerini zarurî kılabilir. Emek arzının bol olduğu ülkelerde, gençlerin "iş
bulma ümidi"nin yükselmesi, insanların daha erken yaşta çalışma hayatını terk etmelerine
bağlıdır. Yeterli yatırım gücünün olmaması halinde, bu yola bel bağlamak bir zaruret olarak
düşünülür ve "yaşlılık tehlikesi" kavramı terkedilerek "emeklilik" veya erken emeklilik gibi
kavramlara yerini bırakır. Böylece iktisadî yaşlılık tarifi ortaya çıkar.

240

Genel olarak insanlar, erken yaşta iş hayatından çekilmeyi arzu ederler. Daha kısa
süreli çalışma haftası veya daha uzun, ücretli tatil gibi erken emeklilik de bir mükâfat ve
sendikaların sağladığı bir hak olarak değerlendirilir. Hükümetlerin, sendikaların bu tür
taleplerini karşılamakta politik menfaat bulmaları, politik yaşlılık tariflerinin ortaya çıkmasına
yol açar.
Diğer taraftan sosyal sigortaların, yaşlılığı; ülkenin demografik verilerinin çok üstünde
tarif etmesi de güçleri azalmış insanların yaşama yerine emeklilik yaşına ulaşma mücadelesi
içine itilmesi manasına gelir.
Görüldüğü gibi, insanların ihtiyar sayılmaları gereken yaşın tespitinde çeşitli politik,
iktisadî ve sosyal meseleler rol oynamaktadır. Her ülke insanların ihtiyar kabul edildiği bir
kronolojik "Yaş" ı ihtiyarlığın başlangıcı olarak kabul etmiştir.
Bu yaşın gerçek ihtiyarlık yaşı ile üst üste gelmesi mümkün değildir. Çünkü ihtiyarlık,
"ferdin muntazam ve kâfi gelirli bir iş tutamaz veya kendi geçimini kendi gücüyle sağlayamaz
hale geldiği" biyolojik bir durumdur. Bu biyolojik yaşın her ülkede, her bölgede, her sektörde,
her meslekte, her işletmede ve her fertte ayrı bir kronolojik yaşa tekabül edeceği şüphesizdir.
Sosyal sigortalar "tehlike" ile ilgili kurumlar olduğuna göre, ideal olan, her fert için yaşlılığın
ayrı ayrı tespit edilmesi ve tıbbın verilerinin bu tespitte diğer faktörlerle birlikte esas rolü
oynamasıdır. Ancak bunun için de yeterli bir müessir ölçülere sahip olduğumuz pek vardır
denemez.
İhtiyarlığın başlangıcı olarak kabul edilen yaşın, gerçek ihtiyarlık yaşından çok altta
veya üstte olmasının maliyete tesiri çeşitli yönlerden ele alınabilir.
Çok altta tespit edilmiş olması halinde, gençlere yükselme imkânı ve emek arzının
bolluğundan doğan iş bulma ümidinin düşüklüğü arttırma ihtimali gibi faydaların yanında
çalışma güçleri olan insanların bu güçlerinden yararlanmama gibi bir sonuç da doğar.
Emekliliğin mecburi olması halinde bu daha kesin bir sonuçtur. Bu durumu "arızasız çalışan
bir makinayı fırlatıp atmaya" benzetebiliriz. Hâlbuki insan makineden daha kıymetli ve pahalı
bir "beşerî sermaye" dir. Tespit edilen yaşta emeklilik mecburi değilse, bu defa emekliliğin
çalışma hayatının maddî cazibesiyle mukayese edilmesi icap eder. Eğer insanların çakşırken
elde ettikleri gelir emekli oldukları takdirde elde edecekleri yaşlılık aylığına yakın veya eşitse,
mecburî emekliliğe benzer bir durum ortaya çıkar. Sosyal sigortanın ivaz maliyeti bir tatil
rüyasıyla erken emekliliğe koşanların sonradan işe dönmeleri de çok güçtür Çünkü iş
piyasaları yaşı biraz ilerlemiş işsizlere karşı son derece haşindir. Bu durumda fertlerde
psikolojik çöküntü başlar. Zaten ihtiyarlık yaşının düşük tespit edilmesi, psikolojik olarak
herkesi erkenden ihtiyarlama korkusuna düşürebilir.
İhtiyarlık yaşının yüksek tespit edilmiş olması, ivaz maliyetini düşürür. Ancak bu
takdirde güçleri azalmış bir takım insanlar, yaşama yerine, emeklilik yaşına ulaşma
mücadelesi içine itilmiş olurlar. Bu da beşeri saadet için kurulmuş bir sosyal güvenlik
müessesesinin en adaletsiz ve en insafsız bir kuruluş olmasına yol açar. Diğer taraftan
gençlerin yükselme imkânları, iş bulma ihtimalleri azaltılmış olur ve işletmelerde ve kamu
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yönetiminde kudretin yaşa bağlı bırakılmasına ve nesiller arasında devamlı bir çatışmanın
ortaya çıkmasına yol açılmış olur.
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, 1944 Filedelfiya Konferansı'nda "ivazların önceden
tayin edilmiş ve normal olarak insanların müessir çalışma güçlerini ciddî hastalıklara,
maluliyete duçar olarak kaybettikleri ve neticede ağır veya devamlı işsiz duruma benzer hale
geldikleri bir yaşta ödenmeye başlanmasını" tavsiye etmiştir. Bu yaş asgari olarak erkeklerde
65, kadınlarda 60 olarak tespit edilmiş fakat daha ağır ve tehlikeli işlerde çalışma süresinin de
uzunluğu dikkate alınmak şartıyla daha düşük bir yaş haddinin de kabul edilebileceği ileri
sürülmüştür. Meselâ 1946 tarihli "Denizcilerin Emekliliği" ile ilgili bir konvansiyonunda,
denizcilikte hizmetin uzunluğuna bağlı olarak 55 veya 60 yaşındaki denizcilere aylık
bağlanmasını kabul etmiştir.
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1952 Genova Konferansında, "Sosyal Güvenliğin
Asgari Standartları" hakkındaki karar tasarısının müzakeresi sırasında, ihtiyarlık yaşının
tespiti ile ilgili şöyle bir formül ortaya atılmıştır: İhtiyarlık yaşı öyle tespit edilmelidir ki, bu
yaşa ulaşmış ve aşmış olanların, 15 yaşla bu yaş arasındaki nüfusa oranı %10 dan aşağı
olmasın. Bu formül yalnız sosyal sigortanın ivaz maliyeti açısından düşünülmüş bir
formüldür. Çünkü böyle bir oran mevcut olduğu takdirde, yaşlılık aylığı alanların çalışma
çağındakiler üzerindeki yükü çok fazla veya çok az olmayacaktır. Gelişmiş ülkelerde fiilen bu
oranı veren yaş 65 ve hatta daha yukarıda bir yaştır. Gerçekte bu ülkelerde, bu yaşın
üstündekilerin büyük bir kısmı kendi geçimlerini kendi çalışmalarıyla sağlayabilirler. Ancak
ülkelerin nüfus bünyelerinin birbirlerine nazaran önemli farklar gösterdiği de bir gerçektir.
Dolayısıyla böyle bir formülün çok yanlış neticeler doğuracağı düşünülebilir. Bu yüzden bu
formülden vazgeçilip "emeklilik yaşı, mütehassıs organın memleketin şartları ve yaşlıların
çalışma kabiliyetlerini dikkate alarak tespit edeceği 65 ve daha yukarı bir yaştan daha yüksek
olmayacaktır" şeklinde elâstiki bir yola gidilmiştir.

10.2.5. Ücret Artış Haddi
Prim ödemenin devam ettiği (n) yıl boyunca, sigortalıların pirime esas kazançları
devamlı değişecektir. Bir taraftan primler daima değişen bu kazançlar üzerinden tahsil
edilirken, ivaz ödenmek üzere prim ödemenin sona erdiği tarihte bağlanacak aylıklar da,
kanunun tespit ettiği son yılların kazançlarının ortalaması üzerinden hesaplanacaktır. Bu
yüzden sosyal sigortanın tahsilat ve tediyatını hesaplayabilmesi, ücret (kazanç) artış seyrinin
bilinmesine bağlıdır .
Yaşlılık aylığı için vaz ettiğimiz formüle dikkat edilirse, (n) ivazın bağlandığı yıl ile
(n-1) ve (n-2) nci yıllardaki kazanç ortalaması alınmaktadır, (n), prim ödemeye başlanılan
tarihten itibaren 25 inci yılı temsil ettiğini farz edersek, başlangıçtaki (K) ücreti ne kadar
yükselmiş olacaktır? Mürekkep artış emsali olarak (k) yı kullanırsak: K-k11
(n) inci yıldaki ücreti gösterir.
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Görüldüğü gibi uzun vadeli sigorta kollarında (k) ücret artış haddi çok önem
taşımaktadır. Sosyal sigorta kapsamına yalnız ücretlilerin (maaşlılar dâhil) alındığını farz
edersek, bu ücret seviyesinin nasıl değişeceğinin tespitini ifade eder.
Esas itibariyle ücretler, üç sebeple artış gösterirler:
 Fiyat artışlarım takip etmek,
 Artan hayat standardını takip etmek (prodüktivite artışı)
 Diğer gelir gruplarının millî gelirden aldığı payın adaletsizliğini telâfi etmek.
Makro seviyede ücret artışlarının bu üç ayrı gerekçesine karşılık ferdî seviyede
ücretler, birinci faktöre ilâveten kıdem ve kapasite artışlarına bağlı olarak yükselir.
Mürekkep ücret artış haddini tayin etmek için elimizde geçmişe ait verilerden başka,
millî ekonominin yukarıdaki gerekçelerle ilgili geleceğe ait tahminleri vardır.
Bilindiği gibi sosyal sigortalar prime ve ivaza esas kazançlar için bir tavan tespit
ederler, (k) nın oldukça yüksek olduğu ülkelerde bu tavanın da sık sık yükseltilmesi icap eder.
Primlerle birlikte dikkate alındığı zaman, prime ve ivaza esas kazanç tavanının üstünde geliri
olanlarla, bu gelire ancak emeklilik çağında ulaşabilen veya hiç ulaşamayanlar arasında
önemli farklar ortaya çıkar. Çünkü bunların prim ve ivazları değişmediği halde, prime esas
kazançları her yıl artan ve tavana ulaşamayanların ödedikleri prim artışı alacakları ivaz
artışından daha fazla olur. Zira primler fiilî kazançlar üzerinden hesaplanırken, ivazlar hayat
boyu ve son yılların kazançları üzerinden hesaplanacaktır. Meselâ kazancı 3000 liradan 4000
liraya çıkan bir kimsenin prim ödemeleri %33 artmış olurken, ivazı 4000 lira üzerinden değil
mutlaka daha aşağı bir ortalama üzerinden (hayat boyu, son on yıl, son beş yıl gibi)
hesaplanacaktır. Bu ise ivazdaki artışın %33 den daha az olması sonucunu doğurur.
Gerçekte kazanç artış haddi, (k) yıldan yıla büyük dalgalanmalar gösterebilir. Bu
dalgalanmalar enflâsyonun tesirlerinden başka reel gelir artışları ile de ilgilidir. Ancak
gelecek için tahminler yapılırken geçmiş yılların ücret artışlarının trendini, hesaplanması
mümkün olan bazı faktörleri düzelterek uzatmaktan başka yapılabilecek pek bir şey yoktur.
Bundan dolayı geçmişteki (k) yı her yıl için ayrı ayrı hesaplayabildiğimiz halde, gelecek için
tek bir had olarak dikkate alırız. Bunun gerçekleşen fiilî hadlerden inhirafları, sosyal
sigortaların ivaz ödemelerinden çok prim gelirlerine yansır.
Ücret artış haddi, ivaza esas kazancın nasıl hesaplandığına bağlı olarak ele alındığı
zaman daha da önem taşır. İvaza esas kazanç, sigortalılık süresince elde edilen kazançların
ortalaması olarak hesaplanabildiği gibi, son yılların kazançlarının ortalaması olarak da kabul
edilmiş olabilir. Enflâsyonist bünyeli ekonomilerde, ücret artış hadleri, çok yüksektir.
Sigortalının giriş yıllarındaki ücretleriyle emekliliğe yaklaştığı yıllardaki ücretleri arasında
çok büyük farklar vardır. Böyle ülkelerde son yılların ücret ortalaması üzerinden ivaza esas
kazancı hesaplamak bir zaruret olur. Aksi halde enflâsyon hadlerini dikkate alarak geçmiş
kazançların paranın yeni satın alma gücüne göre düzeltilmeleri icap eder. Ücret artış
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hadlerinin düşük olduğu ülkelerde ise hayat boyu kazançların ortalaması kullanılabilir. Ücret
artışlarının statü hukuku çerçevesi içinde gerçekleştiği kesimde, sigortalının son maaşının
ivaza esas kazanç olarak kabul edildiği de yaygın bir tatbikattır. Bu takdirde kazançlardaki
sıçramalar doğrudan doğruya ivazlara yansıyacağı için, her sıçramada ayrı bir "yükselme
pirimi" tahsil edilir.

10.2.6. Faiz Haddi
Uzun vadeli sigorta kollarında sosyal sigortaların ödeyeceği ivazlar, kanuni asgarileri
aşan belirsiz sürelerin sonunda mükellefiyetlerini teşkil eder. Diğer taraftan, bu belirsiz
süreler boyunca her sigortalıdan tahsil edeceği pirimler de iktisadî manada gelir elde etme
potansiyeli olan ve asgari normal faiz haddi üzerinden gelir getirmesi muhtemel olan
ödemelerdir. Bunlardan dolayı uzun vadeli sigorta kollarında ivazların maliyetini tayin eden
önemli faktörlerden birisi de “faiz haddi” dir.
Bugün yatırılan bir liralık bir prim, sigortalıya 20 yıl sonra ivaz ödenecekse, 20 yıl
boyunca mürekkep olarak faiz getirecektir. Faiz haddinin %2 olduğunu kabul edersek, 1 yıl
sonra 1.02 TL.na ulaşacak olan pirim, ikinci yıl 1.02 TL. olarak faiz getirecek ve bu böylece
"Bileşik Faiz" metoduyla devam edecektir. Şüphesiz sosyal sigortalarda her ay kazançlar
üzerinden prim tahsil edileceğinden mesele bu kadar basit olmayacaktır. Diğer taraftan
kazançların değişmesine bağlı olarak her ay yatırılacak primlerde değişecektir. Bu yüzden
istikbale ait "kazanç artış hadleri" de daha önce gördüğümüz gibi sosyal sigorta bakımından
faiz kadar önem taşır.
Başlangıç yılı prim miktarı (P) olan bir sigortalıyı düşünelim. Bu sigortalının kazancı
nadir istisnalar dışında devamlı olarak artış gösterecektir. Bu artışın sigortalılık süresince
yıllık olarak (k) olacağını farz edelim. Bu takdirde sigortalının kazanç artışı sebebiyle prim
artış emsali (1+k) a olacaktır.
Sigortalının her yıl (a) emsaliyle artacak olan primlerinin (i) faiz haddi üzerinden
mürekkep olarak faiz getireceği tabiidir. Bu takdirde de (1+i) b bileşik faiz emsalidir. Buna
göre devre başında yatırılan (P) lira, birinci yılın sonunda
yi=P.b ye baliğ olacaktır.
İkinci yıl, ücret artışı (a) olduğuna göre yatırılacak ve (P.b) nin üstüne ilâve edilecek
pirim (P.a) olur. Bu da 2. yılın sonunda (b) faiz emsali ile,
y2=(P.b+P.a) b ye baliğ olur.
Aynı
mantıkla
devam
y3=[(P.b+P.a)b+P.a2].b

ettiğimiz

takdirde

üçüncü

yıl,

YAL

Dördüncü yıl:
y4=[(P.b2+P.a.b2.)+P.a3]b
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(n+1) yıl ise.
y +1 = P.b (an+nn" b2+an2b+an3b3+....+a.bn"1bn) olur. Bu da:
an-bn y (n+l)= P.b —

ye eşittir.

Bu baliğ, sigortalının n yıl boyunca istihlâkten vazgeçtiği primlerin (n) inci yıldaki
tutarıdır ve bu yıldan itibaren almaya başlayacağı ve (veya) eş ve çocuklarına ödenecek
olan ivazların kendisi açısından maliyetini teşkil eder. Ancak bu formül sosyal sigorta
açısından herhangi bir mana ifade etmeyecektir. Sosyal sigorta için önemli olan gelecekte
tahsil edeceği bu primlerin hali hazır değeri ile istikbalde bu primlere karşılık yükleneceği
ivaz ödemelerinin hali hazır değeridir. Bu değerlerin her yıl için (masraflar hariç) eşit
olmasıdır.
"Hali Hazır Değer" kavramı faiz haddi ile ilgili bir kavramdır. Bu değer bir liranın
mürekkep faiz ile herhangi bir yıldaki baliğinin tam tersi olarak, gelecekte muayyen bir
yılda bir liraya baliğ olması için mürekkep faiz haddi ile şimdi kaç liranın elimizde
bulunması gerektiğini gösterir (Tablo ve )
Ş: Şimdiki değer (halihazır değer)
B: Baliğ (1 lira)
i: faiz haddi
n: yıl olmak üzere
𝐵

Ş= (1+i)n

(n) inci yılda (i) mürekkep faiz haddi üzerinden (B) liraya eşit olacak bugünkü
değerin kaç lira olduğunu gösterir.
Çok basit bir misalle sigortanın ivaz maliyetinin hesabında faiz haddinin önemini
ortaya çıkarabiliriz.
Hayat tablolarına göre 35 yaşındaki 906.554 kişiden 4161'i 36 yaşına ulaşamadan
ölecektir. Eğer herkes 1000 TL'lık bir ölüm sigortası ivazı alacaksa, bunların müstakbel
taleplerinin toplamı 4.161.000 TL dır. Ancak bu meblağ şimdi prim yatıranlara bir yıl
sonra ödenecektir. Dolayısıyla sigortanın bir yıl sonraki mükellefiyetinin hali hazır değeri,
%2 faiz haddi üzerinden tabloya göre 0,9804’le çarpılarak bulunacak meblağa eşittir
(4.161.000x0.9804=4.079.444.40 $). Buna göre her sigortalıdan alınması gereken prim
şöyle bulunabilir:
Yaş: 35
İvaz Ödenecekler:4.161
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İvaz miktarı: 1000 TL
Toplam ivaz: 4.161.000 TL
Yıl: 1
Halihazır değer faktörü: 0.9804
İvazların Hâlihazır değerleri: 4.079.444.40 TL. Sigortalılar: 906544
Pirim: 4.50 TL
Buna göre her sigortalıdan bir defalık 4,5 TL prim tahsil ederek ölen sigortalıların
(Hayat tablolarına göre) geride bıraktıklarına bir defalık ivaz olarak 1000 TL ödeyebiliriz
(Masraflar hariç). Görüldüğü gibi faiz ve faiz yılları, ivaz maliyetinin hesabında önemli
bir rol oynamaktadır. Aynı misali faiz yıllarını uzatmak suretiyle yeniden ele alırsak, bu
rolü daha açık gösterebiliriz.
30 yaşında sigortaya dahil olan herkese 65 yaşına ulaştıkları zaman 1000 TL
ödeyeceğimizi farz edelim:
Yaş: 30
Sigortalı: 924.609
65 yaşına ulaşacaklar: 577.882
Faiz yılı: 35
Halihazır değer faktörü: 0.5000 olduğundan
İvaz talepleri: 577.882 x 1000 = 577.882.000
İvaz taleplerinin hali hazır değeri: 577.882.000 x 0.5000 = 288.941.000
Bir defalık pirim: 288.941.000 : 924.609 = 301,69
Aynı hesabı mürekkep faiz haddi % 4 olmak üzere yeniden yaparsak:
İvaz Talepleri: 577.882 x 1000 = 577.882.000
Halihazır değer faktörü: (% 4, 35 yıl) 0.253416
İvaz taleplerinin halihazır değeri: 577.882.000 x 0.253416 = 146.444.544,91
Prim: 146.444.544,91 : 924.609 = 158,38
Bu misalin bize gösterdiği gerçek, faiz haddi yükseldikçe ivaz maliyetinin düşeceğidir.
Hiç şüphe yok ki 35 yıl yerine
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40 yıl üzerinden halihazır değer hesaplasaydık ivaz maliyeti daha da düşük çıkacaktı.
Ancak bu takdirde 70 yaşına ulaşacakların sayısı, hayat tablolarına göre daha değişik olacaktı.
Sosyal sigortaların işleyiş tarzı bu derece basit değildir.
1 Liranın herhangi bir yıldaki baliği (%2)
Yıl %2 Yü

%2

Yü

1 1.0200

16

1.3728 31

1.8476

2 1.0404

17

1.4002 32

1.8845

3 1.0612

18

1.4282 33

1.9222

4 1.0824

19

1.4568 34

1.9607

5 1.1041

20

1.4859 35

1.9999

6 1.1262

21

1.5157 36

2.0399

7 1.1487

22

1.5460 37

2.0807

8 1.1717

23

1.5769 38

2.1223

9 1.1951

24

1.6084 38

2.1647

10 1.2190

25

1.6406 40

2.2080

11 1.2434

26

1.6734 41

2.2522

12 1.2682

27

1.7069 42

2.2972

13 1.2936

28

1.7410 43

2.3432

14 1.3195

29

1.7758 44

2.3901

15 1.3459

30

1.8114 45

2.4397

%2

Herhangi bir yıldaki 10.000 TL. halihazır değiri (2 bileşik faiz)
Yü %2 Yü

%2

Yü

1 9804

16

7284 31

5412

2 9612

17

7142 32

5306

3 9423

18

7002 33

5202

4 9238

19

6864 34

5100

5 9057

20

6730 35

5000

6 8880

21

6598 36

4902

7 8706

22

6468 37

4806

8 8535

23

6342 38

4712

%2
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9 8368

24 .

6217 39

4619

10 8203

25

6095 40

4529

11 8043

26

5976 41

4440

12 7885

27

5859 42

4353

13 7730

28

5741 43

4268

14 7579

29

5631 44

4184

15 7430

30

5521 45

4102

Kaynak: Rabert I. Afete Robert W. Oslen Modern... a.g.e. s. 494

Fakat faizin önemi bakımından işleyiş tarzının karışıklığı bir değişiklik getirmez.
Sosyal sigortalarda kullanılacak faiz haddinin ne olması gerektiği çok önem
taşımaktadır. Bilindiği gibi fonların kullanılışında elde edilen ortalama gelir oranı bunu tayin
eder. Gerçekte faiz haddinin kanunî olarak veya piyasa şartlan icabı çok daha yüksek
olmasına karşılık fon gelirleri çok düşük olabilmektedir. Bunun idarî, iktisadî ve politik
sebepleri vardır. Sosyal sigortanın malî bünyesinin sağlamlığı isabetli bir faiz haddinin
seçilmesine bağlıdır. Aksi halde pirim oranlarının (dolayısıyla ivazların maliyetini) düşük
tutmak isterken, sosyal sigortaların gelecekte mükellefiyetlerini yerine getiremez duruma
düşmeleri muhtemeldir.

10.2.7. Masraflar
Sosyal sigortalar, hizmet müesseseleridir. Gördükleri hizmet, fertlere tehlikeye
uğradıkları zaman gelir garantisi sağlamaktır. Bu garantiyi "ivaz" ödemek suretiyle temin
ederler. Ancak bu ödemeyi yapabilmek için primlerin tahsilinden ivazların ödenmesine kadar
her safhada çeşitli "masraflar" yapmak zorundadırlar. Tahsil, kayıt, tediye ve bunların birlikte
getireceği her çeşit idarî masraflar ve fonların işletilmesi ile ilgili harcamalar, ivazların
karşılığı farz edilen primlere ilâve edilir. Bu takdirde cari pirim oranı bulunmuş olur. Masraf
yüzdesini ihtiva etmeyen primlere özel sigortalarda Net Prim denir.
Özel sigortalarda net primlere masrafların ilâvesi:


Pirim miktarıyla orantılı,



Sigorta edilen meblağla orantılı,



Veya her ikisine de bakılmaksızın sabit bir miktarın eklenmesi yoluyla yapılır.

Sosyal sigortalarda ise bu alternatifler söz konusu değildir. Aktuaryal denkliği
sağlayan net primler, her sigorta kolunun masraf hacmini karşılayacak bir miktarda yüksek
tutulur.
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Sosyal sigortalar devletin başlıca görevlerinden Sosyal Güvenlik hizmetini sağlayan
bir vasıta olduklarından idarî masraflarının devletçe genel bütçeden karşılanması da
mümkündür.
Sosyal sigortaların ivaz dışı harcamalarının asgaride tutulması esastır. Ekseriyetle
sosyal sigorta kuruluş kanunları bu harcamaları tahdit eden hükümler de ihtiva ederler.
Aktuaryal dengeyi bozan politik ivaz dağıtımı arttıkça ve ivaz elde etmek şartlarında
kolaylıklar sağlandıkça, sosyal sigortaların "sigorta" vasfı azalır. Bunların karşılığında prim
gelirlerinin veya fonların devletin başka fonksiyonları ile ilgili harcama ve yatırımlarında
kullanılması eğilimi de artar. Bunun yanında sosyal sigortalara sosyal güvenliğin dışında
başka yan görevler de yüklenebilir. Bu yan görevler hükümetler kadar sigortalılar için de
caziptir. Bu yüzden sosyal sigortaların ivaz dışı masrafları da büyür. Bunların yükü ya
müstakbel hükümetlerin veya gelecek nesillerin omuzuna bineceğinden, hükümetleri de,
sigortalıları da bu cazibeden kurtarmak güçtür.
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11.1. Kamu Sektörü İçinde Sosyal Güvenlik
11.1.1. Kamu Malı (Hizmeti) Kavramı
Bilindiği gibi, kullanılmaları mantıkî olarak doğru olmayan veya mantıken
kullanılmaları arzu edilmeyen mal ve hizmetler kamu hizmeti tarifine uygundur. Atalarımız
bunu "Allah, ne muhtaç etsin ne de eksikliğini göstersin" deyimiyle ifade etmişlerdir. Meselâ
milli savunma hizmetine muhtaç olmamız mantıki olarak arzu edilmez. Çünkü bu vatanın
düşman işgaline uğramasıdır. Bu, sebeple milli savunma hizmetinden de vaz geçilemez.
Çünkü bu hizmetin eksik olması halinde düşman işgalinden kurtulmak mümkün değildir.
Benzeri bir düşünce ile kamu sağlık hizmeti de böyle değerlendirilebilir. Hiç kimse, bir salgın
hastalığın bütün bir milleti kasıp kavurmasını istemez. Böyle bir tehlike doğmadan kamu
sağlığını temin edecek her türlü tedbirin alınmasından vazgeçilemez. Bataklıkların
kurutulması, çocukların aşılanması da böyledir.
İnsan ihtiyaçları, sonsuzdur, süratle değişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu ihtiyaçları
kamu sektörü ile özel sektör karşılayacaktır. Bu iki sektör arasında öyle bir paylaşma
olmalıdır ki, belirli kaynakların belirli seviyedeki teknoloji ile kullanılması halinde, azami
müessiriyet temin edilmiş olsun. Aslında burada kastettiğimiz iki sektör değil iki tür mal ve
hizmettir. Kamu mal ve hizmetlerini yalnız kamu, özel mal ve hizmetleri de özel sektörün
ürettiğini farz edersek,
eğride görüldüğü gibi birinin artması diğerinin üretiminden
vazgeçmek manasına gelir. Ancak bu artırma ve eksiltmeyi de, müessiriyetin
azamileştirilmesinden vazgeçmedikçe, istediğimiz ölçülerde değiştirmemize imkân yoktur.
Diğer taraftan kamu mal ve hizmeti kavramı pek kesin ve saf değildir.
Bizim sorumuz:
1.

Sosyal güvenlik hizmeti hangi hacimde üretilmelidir?

2.

Sosyal güvenlik hizmeti kamu sektörü tarafından mı üretilmelidir?

3.
Sosyal güvenlik hizmeti tamamen veya kısmen özel sektör tarafından üretilip
kamu sektörünce satın alınabilir mi?
4.
Kamu sektörünün satın alması söz konusu olmadan bu üretim her iki sektörün
kendi ihtiyarına ve fertlerin serbest iradesiyle dilediğini talep etmesine terk edilebilir mi?
Bu soruların cevaplarını kesin olarak teoride bulsak bile, tatbikatta ülkeden ülkeye
değişen kararlar ve mekanizmalar karşımıza çıkmaktadır. Şüphesiz önce saf kamu hizmeti
nedir ve sosyal güvenliğin buna nispetle yeri nerede bulunmaktadır sorusuna bir cevap
aramalıyız.
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Şekil 1: Özel Mal Ve Hizmetlerle Kamu Mal Ve Hizmetleri Arasında Üretimin
Dağılma İmkânı Eğrisi

Aşağıdaki grafikte, kamu malları (hizmeti) iki ana faktöre dayandırılmıştır: Bunlardan
birincisi üretiminden vazgeçmenin maliyeti, diğeri ilâve her fert için üretimin marjinal
maliyetidir. Saf kamu malı (hizmeti), üretiminden vazgeçilmesinin mümkün olmadığı veya
vazgeçme maliyetinin hudutsuz denecek kadar çok yüksek olduğu mal veya hizmetlerdir.
Yukardaki misale göğe milli savunma hizmetinden vazgeçmenin maliyeti vatanı kaybetmeğe
eşitse bu saf bir kamu hizmetidir. Buna karşılık bu hizmetin nüfusumuza eklenecek her yeni
fert için uçta üretim maliyeti sıfırdır. Deniz fenerinin de sahilden geçecek her ilave gemi için
marjinal maliyeti sıfıra eşittir. Ancak deniz fenerinden vazgeçmenin maliyeti çok yüksek
değildir. Deniz feneri olmayınca bütün gemiler yollarını kaybetmez veya çarpışmaz, ama
kaybolma veya çarpışma ihtimali vardır. Buna karşılık bisiklet imalini ele alırsak
vazgeçilmesinin maliyeti sıfır civarında olduğu halde ilave her fert için yeni bir bisiklet
üretiminin maliyeti yüksektir.
Bu sebeple, Milli Savunma Hizmeti, tam bir kamu malı(hizmeti), bisiklet de tam bir
özel maldır. (O) noktasından yukarıya doğru çıktıkça, kamu sektörünün üretim sahasına ve
sağa doğru gittikçe özel sektörün üretim sahasına girmiş oluruz. Görüldüğü gibi, kamu
taralından arz edilen özel mallar olduğu gibi, özel sektör tarafından arz edilen kamu malları da
olabilir. Ancak bunların saf olmaları halinde işin içine maliyet ve müessiriyet meseleleri
girecektir.

11.1.2. Kamu Malları (Hizmetleri) İçinde Sosyal Güvenliğin Yeri
Bu esaslara göre sosyal güvenliği nereye koyabiliriz?
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Sosyal güvenlikten vazgeçmek imkânsız değildir. Çünkü devlet sosyal güvenlik
hizmetini arz etmese de cemiyet bu işi kendi kendine şu veya bu şekilde yapar. Ancak gene
de bu hizmetten vazgeçmenin maliyeti sıfır değildir. Çünkü cemiyetin koruyamadığı insanlar
daima olabilir ve cemiyetin fertleri üzerinde bu yükün çok gayri âdil dağılmış olmasından
dolayı ızdırap veren, cemiyeti sağlıksız yapan bir durum ortaya çıkar. O halde bu hizmeti
yapmamanın sosyal maliyeti vardır. Bu maliyet sıfırla sonsuz arasında cemiyetin örf ve
âdetlerine, dini inançlarına göre değişen bir yerdedir.
Sosyal güvenlik özel mal (ve hizmetler) gibi ilâve her fert için marjinal maliyeti olan
bir üretimdir. Bu haliyle özel sektör bu hizmeti pek âlâ arz edebilir.
O halde sosyal güvenlik hem devletin arz edebileceği ve hem de özel sektörün arz
edebileceği özel bir hizmettir. Nitekim yaşlılık tehlikesine karşı faaliyet gösteren özel sigorta
ile devletin işlettiği sosyal sigorta arasında pek fark yoktur.
Özel sektörün, üretiminden vazgeçmenin cemiyeti az çok ilgilendirdiği bir alanda
üretim yapması hangi şartlarda tercih edilebilir? Sosyal güvenlik ihtiyacı herkes için mevcut
olduğu halde bu hizmeti basiretsizliği sebebiyle talep etmeyen veya maliyeti sebebiyle talep
edemeyenlerin durumu ne olacaktır. Daha doğrusu bunlar sebebiyle cemiyetin içine düşeceği
durumdan nasıl kurtulunacaktır?
Basiretsizliği sebebiyle sosyal güvenlik talep etmeyen veya maliyeti sebebiyle talep
edemeyenlerin durumu, cemiyetler için utanç verici tabloların ortaya çıkmasına yol açabilir.
Bir ferdin sağlamlığı için her hangi bir uzvunun çürük olması ne ifade ederse, bir cemiyette
bazı fertlerin sürünmesi de odur.
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Şekil 3: Kamu Sosyal Güvenlik Harcamalarının Müessiriyetinîn En Yüksek Olduğu
Seviye

( SOSYAL GÜVENLİK) KAMU HARCAMALARI
O halde, sosyal güvenlik hizmetinin hemen bütün ülkelerde devlet görevi olarak kabul
edilmiş olmasının tarihî bir sebebi vardır. Bu sebep de, daha önceki bölümlerde gördüğümüz
gibi hızlı sanayileşme ve şehirleşme ile yıkılan veya büyük ölçüde müessiriyetini kaybeden
geleneksel sosyal güvenlik müesseselerinin yerine devletin modern sosyal güvenlik
müesseselerini kurmakta gecikmiş olması veya ferdin basiretine güvenerek bu fonksiyonu
özel sigortaların tamamen yüklenebileceğine inanılmış olmasıdır.
Sosyal güvenliği bir devlet görevi kabul ederek kamu sosyal güvenlik harcamaları ile
sağladığımız zaman, yukarıdaki eğride görüldüğü gibi, bu harcamalar arttıkça marjinal fayda
azalacaktır. Kamu sosyal güvenlik harcamaları düşük seviyede iken, fertlerin bu hizmet
üzerindeki talebi, dolayısı ile bu hizmetin marjinal faydası çok yüksektir. Ancak kamu sosyal
güvenlik harcamaları arttıkça, fertler daha az özel mal ve hizmet talebinde bulunabilecekler,
bundan dolayı da özel mal ve hizmetlerin marjinal faydası yükselecektir. Tabii marjinal fayda
düşerken marjinal maliyet de yükselmiş olacaktır. Fert açısından, bunların kesiştiği nokta,
kamu sosyal güvenlik harcamalarının optimum seviyesini tespit edecektir.
Dünyada, sosyal güvenliği, yalnız kamu sosyal güvenlik harcamaları ile tamamen
karşılayan hiç bir ülke olmamakla birlikte, bu harcamayı sabit bir veri kabul edersek,
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aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi kamu sosyal güvenlik harcamalarının marjinal faydası
azalırken ve marjinal maliyeti artarken net marjinal fayda, düşük harcama seviyesinde negatif,
yüksek harcama seviyesinde ise pozitiftir olacaktır. Bu durumda, menfaatin azami olduğu
nokta, faydanın maliyete eşit olduğu (G) noktasıdır. Bu noktada marjinal fayda marjinal
maliyete eşit olup net marjinal fayda sıfırdır.
Şekil 4: Net Marjînal Faydanın Pozitif Ve Negatif Olduğu Sahalar

Görüldüğü gibi kamu sosyal güvenlik harcamalarının istenildiği kadar artırılması
mümkün değildir. Diğer taraftan, kamu veya özel, toplam üretimi de, sosyal maliyet dikkate
alınmadan artırmak doğru değildir.

11.1.3. Sanayiin İnsana Verdiği Zararlar ve Sosyal Güvenlik
Sanayiin, daha umumi bir deyişle üretimin, işletme içi maliyetinin yanında bir sosyal
maliyetinin bulunduğu şüphesizdir. Sosyal maliyetin içinde çevre kirliliğine sebep olma da
vardır. Bunun yanında meselâ çalışan annelerin çocuklarının durumu, yaşlıların durumu,
işletme içi iş kazaları ve işçi sağlığı gibi problemler de sosyal maliyete dâhildir. Bu maliyet
bir vergi veya pirim yoluyla işverenlere yüklenmezse, yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, Qe
Qm kadar üretim fazlası meydana gelir. EA kadar bir sosyal maliyet karşılığı vergi veya pirim
(çalışana gelen zararlar için bunun büyük kısmı sosyal güvenliğin finansmanına ayrılan
işveren primleridir), üretimi en müessir seviyesi olan 0 Qe ye indirir, fiyat da OC seviyesinde
teşekkül eder. Bu noktada marjinal sosyal fayda ile maıjinal sosyal maliyet (çevre ve insana
zararlar dahil) eşittir.
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Şekil 5: Çevre ve sosyal zararlarının sanayie telafi ettirilmesi halinde üretim ve fiyat

Sanayiin çevreye ve insana verdiği zararları azaltmak mümkünse de sıfıra indirmek
mümkün değildir. Azaltma derecesi artırıldıkça bunun marjinal maliyeti artacaktır.
Çevre ve insana zararların marjinal sosyal maliyetini bir veri olarak kabul edersek, P
noktasında bu zararın marjinal maliyetini azaltma derecesi tespit edilmiş olacaktır.
Bu nokta çevre kirlenmesi ve insan zararlarının azaltılması için sanayie "zarar birimi
başına " bir ceza (meselâ havaya bıraktığı zararlı parçacıkların adediyle orantılı) veya belli bir
azaltma seviyesini mecbur etmeyi ifade eder. Bu noktadan daha fazla külfet yükleyecek
şekilde tespit edilmesi marjinal sosyal maliyeti yukarıya çeker.
Kirliliğin ve insana zararların marjinal sosyal maliyetini çok artırmanın ülke
ekonomisine tesirleri olacaktır. Meselâ bir istihdam vergisi sayabileceğimiz sosyal sigorta
işveren primleri emek maliyetini yükseltecek, faktör fiyatı olarak sermayenin nispi fiyatının
düşmesine ve netice olarak istihdamın daralmasına yol açacaktır. İstihdamın Qm den Qe ye
düşmesi, AE kadar sosyal sigorta pirimi ile emek fiyatının OB den OC ye çıkarken, kamunun
birim başına EA kadar sosyal güvenlik sağlama gücüne kavuşması mümkün olacaktır.
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Şekil 6: Çevre Kirliliğini Ve Sosyal Zararları Asgariye İndirmenin Maliyeti

Bir tarafıyla menfi, bir tarafıyla müspet olan bu tesiri sübvansiyonlar yoluyla
değiştirmek kabildir.
Sosyal güvenlik primlerinin, üretimi veya faktör istihdamım çok etkilediği alanlarda,
sanayiin sosyal zararlarını ortadan kaldırmak için kaynak yaratalım derken, yeni sosyal
zararlarla karşılaşmamak için, gerektiği ölçüde sübvansiyona gitmek gerekebilir. Kaynak
kullanımının azamî müessiriyeti sağlayacak şekilde dağılmadığı, devletin yanlış kararlarının
sonucu olarak yüksek marjinal maliyetle çalışan endüstriler bu sübvansiyon mecburiyetinin
bir sonucu olarak devlete yük olurlar. Özelleştirme ile bu yükten kurtulmak, sübvansiyonu
özel sektöre aktarmakla mümkündür.
Hiç şüphesiz, istihdamın insana ve ailesine verdiği zararları sıfıra indirmek mümkün
değildir. Başka bir ifade ile zararları azaltmanın marjinal maliyeti azaltma derecesini
arttırdıkça artacak, zararın sıfır veya azaltmanın % 100 olduğu noktadan evvel marjinal
maliyet sonsuza yükselecektir. Maliyeti ne kadar artırırsanız artırın zararın sıfır olması
mümkün olamayacağına göre, devletin bunun maliyetinin tamamım firmalara yüklemeğe
kalkması da mümkün olamaz. Sosyal güvenlik söz konusu olunca primleri belirli bir
seviyeden yukarı çıkarmak doğru değildir. Böylece, insana zararlar sıfıra inmiş olmaz. Diğer
taraftan bu maliyet dolayısıyla firma piyasadan çekilir, üretim düşer, istihdam düşer ve zararı
sıfıra indirmek yerine cemiyetin zararı artırılmış olur.
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi zararların maıjinal sosyal maliyetinin, zararları
azaltmanın marjinal maliyetine eşit olduğu noktada ulaşacağımız sosyal zararları azaltma
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derecesine razı olmamız gerekmektedir. Bu derece "P' dir. "P" derecesinde sosyal zararı
azaltabilmek için "f' fiyatını veya primi ödemek icap etmektedir.
"f' nin yükseltilmesi, daha önce de tekrar ettiğimiz gibi şu zararların doğmasına yol
açar:
1.
Emeğin nispi fiyatını yükseltmiş olur. Sermayenin nispi fiyatı kendiliğinden
düşer. Bunun tabii sonucu, yatırımların, sermayenin yoğun alanlara kaymasıdır. Bu da
istihdamı daraltır, iş bulma ümidini düşürür, işsizliği artırır.
2.
Emeği korumak veya insana zararları azaltmak, karşılığında işsizlik gibi başka
bir sosyal maliyetin katlanılmasına yol açar. Emeği korumanın maliyetinin bir kısmını bütün
cemiyete, başka bir ifade ile genel vergilere aktarmak gerekebilir.
3.
Aslında, sosyal zararları asgariye indirmenin maliyetinin bir kısmını devletin
sübvansiyon olarak yüklenmesi daha doğru yol olabilir.
4.
Sosyal güvenlik sahasında, gelişmiş ülkelerin bir çoğunda devletin sosyal
güvenliğin maliyetine;


taraf olarak



sosyal güvenlik müesesselerinin açıklarını kapayarak


kuruluş masrafı ve zaman zaman tahsisatlar ayırarak katıldığını görmekteyiz.
Sosyal güvenliğin milli kapsamının çok genişlemesi halinde bu tür sübvansiyonlar kolayca
müdafaa edilebilir.

11.1.4. Kamunun Arz Ettiği Özel Hizmet Olarak Sosyal Güvenliğin
Mahzurları
Özel sektörle kamu sektörü arasında müessiriyet bakımından bir fark olduğu iddia
edilir. Bu meseleye girmeden önce bu gün bütün dünyadaki sosyal sigortaların hemen
hepsinin kriz içinde bulunduğu gerçeğini hatırlatabiliriz.
Sosyal güvenlik hizmeti veya umumiyetle kamu sektörünün arz ettiği her çeşit hizmet
bakımından ferdin durumunu ele aldığımız zaman ortaya şu durumlar çıkabilir:
i)
Bazıları kamu mal ve hizmetlerini tercih eder. Meselâ kamuya açık plajlar,
park ve bahçeler veya kamu sektörünce üretilen ayakkabılar, bu guruba giren kimseler
tarafından azami derecede talep edilir ve kullanılır.
ii)
Kamunun arz ettiği bu tür mal ve hizmetlere karşı hiç arzu duymayanlar da bir
grup teşkil eder. Meselâ zenginler kendi bahçelerine, kendi plajlarına, kendi araçlarına
sahiptir. Dolayısıyla halk otobüsüne, şehir parkına veya halk plajına ihtiyaçları yoktur.
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iii)
Kamu harcamalarına karşı fertlerin tutumunu tayin eden üçüncü faktör vergi
bünyesidir. Herkes aynı miktarda vergi ödemeye mecbur olduğu zaman, fakirler tercihan daha
düşük kamu harcamalarını seçerler.
Şekil 7: Gelir Guruplarına Göre Net Marjinal Fayda

Bunların sonucu olarak net maıjinal faydanın sıfır olduğu noktayı fakirler ve zenginler
için ayrı ayrı göstermemiz gerekir. Gerçekten Gp seviyesinde azami tatmine ulaşan bir fakire
karşı, bir zengini azami tatmine ulaştıracak mesela sosyal güvenlik aylığı Gr seviyesindedir.
Ancak vergilerin herkese eşit yüklenmediği bir halde, fakirler eğer hiç vergi
ödemeyeceklerse, kamu sosyal güvenlik harcamalarının devamlı artırılmasını isterler. Hatta
nispi olarak aynı ivazı elde etmek için daha düşük iştirakte bulunanlar da ivazların devamlı
artışı istikametinde baskıda bulunurlar.
Bu problemin çözümünde, meselâ sosyal sigortalarda, ivaz artışlarının pirim artışlarına
bağlı olması bir dereceye kadar rol oynar. Ancak prime esas kazançlara çizilen tavan
dolayısıyla, bilhassa enflasyonun hızlı geliştiği devrelerde, primleri yükseltmek, prim
yükünün toplam kazanca oranını pek yükseltmez. Aşağıdaki rakamlardan bu husus kolayca
anlaşılabilir:
Pirim Nispeti

Kazanç

Tavan

Pirim Yükü

%

%10

1.500

1.500

150

10.0

%15

3.000

1.500

225

7,5

%15

3.000

2.000

300

10.0

Bu düzenleme üst gelir guruplarının da kamu ivazlarının artırılması istikametinde
baskılarının artmasına yol açar. Sosyal sigortaların içine düştüğü aktuaryal dengesizliklerin
veya kamu harcamaları içinde sosyal güvenlik harcamalarının çok büyük bir pay işgal
etmesinin sebebi budur.
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Sosyal güvenlik gibi özel bir malın (hizmetin) özel sektör tarafından üretilmesi halinde
ise bu mahzur ortadan kalkar. Çünkü özel sektör, sosyal güvenliğin fiyatını (primleri)
(ivazlar+masraflar+kâr) esasına göre belirleyecektir. Daha fazla ivaz talep etmenin fiyatı
daima daha fazla olacaktır.
Bu noktada, sosyal güvenlik ivazlarını artırmak veya ivaz elde etme şartlarını
hafifletmek istikametinde, cemiyetin baskılarım da incelemek gerekmektedir.
Şekil 8: Sosyal Güvenlik Programlarının Hazırlanmasında Siyasî Vetire

11.1.5. Menfaat Gurupları ve Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik ivazları üzerinde menfaat gurupları üç ayrı mekanizma ile müessir
olur.
I.
Fertler umumiyetle meselelere karşı kayıtsız kalırlar ve bilgi edinmek için
olduğu gibi çözmek için de gayret sarf etmekten uzak olurlar. Menfaat grupları fertlerin bu
zaaflarından hareket ederek onların yerine geçerler, onların oylarıyla veya desteğiyle onların
hak ve menfaatlerini azamileştirirler.
II.
Siyasetçiler, umumiyetle, kendi tabanlarından, onların tercihlerini öğrenmek
hususunda, büyük güçlük çekerler. Menfaat grupları işte bu güçlükten faydalanarak tabanla
siyasetçi arasına girerler.
III.
Üçüncü mekanizma doğrudan veya dolaylı rüşvet mekanizmasıdır. Doğrudan
rüşvet mekanizmasının işleyişini yalnız alanla veren bildiği için bundan bahsetmek, bunu
kayıtlara geçirmek zordur. Dolaylı rüşvet mekanizmasında, özel menfaat grupları, kendi
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menfaatlerini destekleyen politikacıları hem mali yönden finanse eder, hem de başka yollarla
(reklamlarını yaparak) destek olurlar. Politikacıların hedefi koltuklarım muhafaza etmek ve
yeniden seçilebilmek için muhtaç olduğu oyları artırmaktır.
Nasıl olursa olsun, netice itibariyle çeşitli inanç, alâka ve menfaatlerden mürekkep
fertler kendi temsilcilerini seçerler. Kendi siyasi yoldan seçilmiş kamu temsilcilerine olduğu
kadar menfaat guruplarına da tesir ederler. Ayrıca menfaat guruplarının hem siyasî
faaliyetlere ve propagandalara, hem seçilmiş kamu temsilcilerine, hem de bürokratlara tesir
etmek suretiyle menfaatlerini korumak ve azamileştirmek istedikleri şüphesizdir. Kamu
temsilcilerinin tayin ettikleri bürokratlar, kamu temsilcilerinin tasdikinden geçen programları
icra ederler. Tatbik edilen bu programlar cemiyet içinde değişik inanç ve menfaatlere sahip
gruplar içinde bazılarını tatmin ederken bazılarında tatminsizlik doğurur. Bunu yeniden
seçilecek siyasilerle birlikte baskı (menfaat) grupları da dikkate alarak yeniden aynı
mekanizmaları işletmeye başlarlar. Siyasi hayat bu mekanizmaların bütünüdür, siyasi
faaliyetler de bunların tekrarından ibarettir.
Serbest piyasa şartları altında, demokrasi gereği olarak ortaya çıkan bu
mekanizmaların, özel malların arz ve talebini dengelemede çok müessir olduğu söylenebilir.
Ancak Adam Smith'in görünmez elinin, kamu mal ve hizmetlerinin arz ve talebinin
dengelenmesine pek imkân vermediği de çok ispata muhtaç değildir. Özellikle sosyal
güvenlik ivazlarının dağılımını incelediğimiz zaman bunu açıkça görebiliriz.

11.1.6. Optimum İvaz Miktarı
Kamu hizmeti olarak sosyal güvenlik ivazlarının seviyesinin bir optimumu olmalıdır.
Şüphesiz sosyal güvenlik ivazları ile özel mallar arasında bir münasebet vardır. Birini
artırırken diğerinin üretiminden vazgeçilmiş olur.
Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi eğer sosyal güvenlik ivazlarını AB kadar artırırsak,
bunu CD kadar bir üretimin tüketiminden vazgeçmekle sağlayabiliriz. Sosyal güvenlik ve
diğer sosyal hizmetlerle veya bunların gerektirdiği sabit sosyal sermaye yatırımları ile
prodüktif yatırımlar dediğimiz dayanıklı-dayanıksız tüketim malları üretimine dönük
yatırımlar arasında daima bir çatışmadan söz edilir. Gerçekten kaynaklar sabit kalmak
şartıyla, bir alanda yapmak istediğimiz ilave yatırım, diğer alandan vazgeçmemizi gerektirir.
İki alan arasındaki bu eğriyi siyasi tercihler belirler. Umumiyetle gelişmekte olan ülkelerde,
prodüktif yatıranlar ön plana geçer ve bu sebeple zamanla, millî eğitim, sağlık, sosyal
güvenlik gibi hizmetlerde büyük açıklar meydana gelir.
Buna karşılık, kapitalist ekonomilerde de, gelişme safhasında yetersiz sosyal
hizmetlerden dolayı büyük problemler çıkar.
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Şekil 9: Sosyal Güvenliğin Sağlanması İle Özel Mal Ve Hizmetlerin Üretiminden Vaz Geçme
Arasındaki Münasebet
İster sosyalist ister kapitalist sistemlerde olsun optimum bir kompozisyon tespit
edebilmek son derece güçtür. Cemiyet içinde huzursuzlukları asgariye indirmek, refahı da
azamiye çıkarmak, sosyal siyasetin başlıca gayesini teşkil eder. Huzursuz bir refah toplumu
olmak ne kadar arzu edilmezse, huzurlu fakat medeniyetin ve teknolojinin nimetlerinden o
kadar uzak bir toplum da arzu edilmez. Sosyal siyasetin vazifesi mutlaka optimumu
bulmaktır.
Optimum arayışı, hizmetlerin icrası için gerekli sabit sosyal sermaye yatırımları
dediğimiz yatırımlarda atıl kapasite yaratamamakla ilgili olduğu kadar, bu hizmetlerin
kullanımında israfa kaçmamakla da ilgilidir. Bu da sosyal hizmetlerin fiyatlandırma
meselesinin çözümünü gerektirir.
Sosyal hizmetlerin, bu arada mesela tıbbı hizmetlerin fiyatlandırılması da çok güçtür.
İster sosyal sigortalar, ister kamu sosyal güvenlik harcamaları yolu ile parasız veya düşük bir
fiyatla arz edilen hizmet, gereğinden fazla kullanıma yol açar.
Aşağıdaki grafikte, P fiyatı ile Qo kadar satın alınabilecek olan hizmet sosyal sigorta
sayesinde Q1 kadar satın alınacaktır.
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Şekil 10: Sağlık Hizmetinin Fiyatının Düşürülmesinin Problemleri

P, marjinal maliyetle tıbbî hizmet talebinin kesiştiği noktadaki fiyattır. Bu fiyattan
kullanılması gereken sağlık hizmeti miktarı da Qo kadardır. Bu takdirde kullanılan sağlık
hizmeti dolayısı ile cemiyete yüklenen yük OPCQo kadardır. Gerçekte, tıbbî hizmet talep
eğrisi vatandaşların daha fazlasını kullanabileceğini göstermektedir. İşte burada ne kadarını
kullanmalıdır sorusu cevapsız kalmaktadır. Çünkü, maliyeti dolayısı ile hizmetten yeterince
yararlanamayanların bulunması cemiyet için yüz karasıdır. Bu sebeple fiyatı sıfır yapmak
düşünülebilir. Millî sağlık hizmeti sistemini tatbik eden ülkelerde bu yol esastır. Bu takdirde
cemiyetin maliyeti (OQ2 x OP) kadardır. Eğer, maıjinal mafiyetin % 20 sini ferde yüklersek,
bu takdirde kullanılan hizmet miktarı OQ1’e çıkmış olacaktır. Toplam maliyet, CQoQıE
kadar artmış olacaktır. Kamunun maliyeti ABCE kadar artarken, bunun BCE kadarı ivazı aşan
ilave maliyet olacaktır. Sağlık hizmeti maıjinal maliyetinin altında istihlak edilmiş olacaktır.
Sağlık garantisinin maliyetinin %80 nin sosyal sigortaca karşılanması (özel sigorta da
olabilir), ahlaki mahzur doğurabilir. Sigorta ivazını almak için evini yakanın tutumuna
benzeyen bu hale TEMARUZ (yalandan hastalanma) denir. Sağlık hizmetinin fiyatını sıfır
yaparsak (Milli sağlık hizmeti), talep edilen hizmet miktarını talep eğrisinin (x) eksenini
kestiği nokta tayin eder. Bu Q2 miktarı hiç şüphesiz israfı içine alır. İsraf Qo ile Q2
arasındadır. Sağlık hizmetinin talebine %20 lik bir maliyet yüklerseniz talep edilen miktar
0Q1 kadar olur. Bu miktarın içinde de israf vardır. Çünkü fert ancak 0Qo kadar sağlık hizmeti
tüketebilecekken, bu tüketimini 0Q1’e kadar yükseltme imkânı bulmuş olur. İşte burada C E
B A cemiyete ilave olarak yüklenmiş sağlık hizmeti yüküdür. Bütün mesele cemiyetin bu
yüke katlanıp katlanmamasının gerektiği konusuna karar vermektedir.

272

Bu kararı tayin eden birinci unsur, ekonominin gücü ve diğer mal ve hizmetlerle sağlık
hizmeti üretimi arasında bir tercih yapma meselesidir. Bu tercihi halkın, baskı guruplarının
gücü ile siyasi iktidar yapacaktır.
Bu karan tayin eden ikinci unsur, cemiyete yüklenen ilâve yükün içinde ne kadarının
gayri ahlaki bir tutumdan doğduğudur. Başka bir deyişle TEMARUZ hadisesidir.
Sosyal güvenliğin sağlık garantisi yanında gelir garantisi de sağlaması gerekmektedir.
Gelir garantisi ile ilgili problemler daha da büyüktür.
Gelir garantisi ile ilgili özel programların (özel sigortaların yaşlılık sigortası) idari
maliyetleri çok yüksektir. Çünkü reklam ve satış harcamaları yüksektir. Hâlbuki kamu
sektörünün tatbik ettiği mecburi programlarda bu masraflar çok düşüktür.
Gelir garantisi ile ilgili programlarda SOSYAL RİSK çok önem taşır. Cemiyeti
bütünüyle ilgilendiren risklere özel sektörün katlanması güçtür. Meselâ enflasyon bir sosyal
risktir. Harp bir sosyal risktir. Enflasyonu dikkate alarak düzenlenmiş bir özel sigorta poliçesi,
enflasyonun beklenenin üstüne çıkması halinde manasını kaybeder. Harbin birlikte getireceği
ölümler de belirsizdir. Özel sigortalar, bu tür sosyal riskleri karşılamakta çok yetersiz
kalabilirler.

11.1.7. Devlet Görevi Olarak Sosyal Güvenlik
Sosyal sigortalar veya kamu sosyal güvenlik harcamaları yoluyla sosyal güvenliğin
sağlanması halinde ise şu avantajlar doğar:
I.
Devlet iflâs etmez, devletin sosyal risklere katlanma gücü vardır. Bunun için
başvurabileceği çarelerden biri vergileri yükseltmektir.
II.
Devlet sosyal risklerinin yükünü gelecek nesillere aktarma gücüne sahiptir.
Meselâ harp masraflarını, yatırımları azaltarak, gelecek nesillere aktarmış olur. Yahut gençler
üzerindeki sosyal güvenlik yükünü artırarak yaşlıların ivazlarını yükseltir, böylece gelecek ve
şimdiki nesillerden eski nesillere aktarma yapar.
Devletin sahip olduğu, fakat özel sektörün kullanamayacağı veya çok sınırlı olarak
kullanabileceği bu avantajlar, sosyal güvenliğin kamu sektörünce üretilmesinde çok rol oynar.
Sosyal güvenliğin devlet görevi olarak kabul edilmesinin esas sebepleri arasında bunları da
saymak gerekmektedir.
Diğer taraftan bilindiği gibi özel sigortalarda tehlikeye yakın olanlardan çok, uzak
olanlar sigortalanmak istenir. Bunun tam aksine ivaz elde edenlerin de çabuk ölmeleri tercih
edilir ve bununla ilgili poliçelerde bu esasa da dikkat edilir. Buna ZIT SEÇİM denir. Devlet,
sosyal sigortalarda, herkesi mecburi olarak sigortaladığı için ZIT SEÇİM söz konusu olmaz
ve bütün cemiyet birbirleriyle tam bir dayanışma içine sokulmuş olur.
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Sosyal güvenlik ivazlarından yararlanmak için konulmuş olan sınırlar bazı hallerde
AHLAKI problem doğurur. Meselâ 60 yaşında yaşlılık aylığı bağlanması mümkünse fertler
bilhassa kazancın yüksek nispette ikame edilmesi halinde, dinç ve verimli olmalarına rağmen,
çalışma hayatını terk edebilirler.
Görüldüğü gibi sosyal güvenlik, bir sigorta, bir mecburi tasarruf sistemidir. İktisadi
açıdan da bir TRANSFER programıdır.
Bu programın konunun başında sorduğumuz suallerin kesin bir cevabını bulacak
şekilde düzenlenmesi pek çok güçtür. Bütünüyle özel sektöre bırakılması, hizmetin maliyeti
icabı ve tarihi tecrübeler ışığında imkânsızdır. Bütünüyle devlet görevi olarak yürütülmesi,
kamu sektörünün bütün mahzurlarının göze alınması demektir.

11.2. Ekonomi İçinde Sosyal Güvenlik
11.2.1. Millî Gelir ve Sosyal Güvenlik
Bir hizmet olarak sosyal güvenliği değerlendirdikten sonra bu hizmetin iktisadi
boyutlarını ele almak gerekmektedir. İktisadî açıdan sosyal güvenliğin bir kamu hizmeti
olarak cesametini, onun millî gelir içinde işgal ettiği pay belirler. Burada millî gelirle sosyal
güvenlik arasında bir sebep-netice münasebeti bulmak çok güçtür. Çünkü millî gelir arttıkça
sosyal güvenliğe ayrılan payın arttığı bir vakıa olmakla birlikte, sosyal güvenliğe ayrılan payı
artırdıkça millî gelirin artıp artmayacağı hususu çok tartışmalıdır.
ülkeler fert başına milli gelir seviyeleri itibariyle sıralanmıştır. Her ülkede hangi
sigorta kollarının kurulduğu işaretlenmiştir. Millî gelirle sigorta kollarının kuruluşu arasında,
tabii sosyal sigorta sistemini benimsemiş olmak şartıyla, bazı münasebetler vardır. Bunlardan
en belirli olanı, aile ödeneklerinin ancak gelişmiş ülkeler için söz konusu olduğudur. İşsizlik
sigortasının da ancak gelişmiş ülkelerde kurulabilmiş olduğunu görüyoruz. Gelirleri düşük
olsa dahi, aile ödeneklerini ve işsizlik sigortalarım kuran ülkeler elbette mevcuttur. Çünkü
millî gelirden sosyal güvenliğe pay ayırmak, bundan evvelki sahifelerde gördüğümüz gibi,
başka üretim alanlarından vaz geçmek demektir. Başka bir ifade ile bazı tüketim mallarından
vaz geçerek ülkede daha yaygın bir sosyal güvenlik sistemi kurulabilir.
İhtiyarlık malullük ve ölüm sigortaları ile, hastalık-analık ve iş kazaları-meslek
hastalıkları sigortalarının kuruluşu, fert başına millî gelirle ilgili olmaktan çıkmış, âdeta her
ülke için bir mecburiyet olmuştur. 1945lerden sonraki bu gelişme, daha çok bir zihniyet
meselesidir. Ancak bu sigortaların kurulmuş olması elbette nüfus bakımından kapsamlarının
çok yaygınlaşmış ve ivazlar bakımından müessir bir kurtarma sağladığı manasına
gelmemektedir. Millî gelirle sosyal güvenliğin kapsamı ve müessiriyeti arasında bir
münasebetin varlığı şüphesizdir .
Milli gelirden merkezi hükümetin aldığı pay ile bu pay içinde sosyal güvenliğin payı
bize sosyal güvenliğe verilen önemi belirtir. Bu payları millî gelirle münâsebetlendirmek
yanlış neticelere ulaşmamıza yol açabilir. Meselâ aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi merkezi
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hükümet gelirleri içinde sosyal güvenlik iştiraklerinin payının bazı ülkelerde niçin zamanla
azaldığını izah etmek çok güçtür. 1972'de Kolombiya'da bu pay %13,7 iken neden 1988'de
%8,6 ya inmiştir. Umumiyetle Güney Amerika ülkelerinde görülen benzeri düşüşlerin
sebepleri, genelleştirilmeye müsait olmayan sebeplerdir.
Gayri safi millî hâsıla içinde merkezi hükümet gelirleri artmaktadır. 1972-1988
arasındaki bu gelişmenin daha da devam edeceği pek söylenemez. Çünkü devletler,
üzerlerindeki iktisadî yükleri hafifletmek suretiyle daha müessir bir hale gelebilmektedirler.
Diğer taraftan fert başına milli gelirin yükselişine paralel olarak toplam gelirler arttığı
gibi bu gelirler içinde sosyal güvenlik iştiraklerinin payı da artmaktadır.
Gayri safi milli hasılanın 1/3 ünden fazlasını merkezi hükümet geliri olarak kullanan
ülkelerde bunun da 1/3 ü hemen hemen sosyal güvenlik maksadıyla kullanılmaktadır.
Devletin sosyal güvenliği bir devlet görevi olarak ele alması halinde, Gayri Safi Milli
Hasıladan daha büyük bir paya tasarruf etmesi bir zaruret olmaktadır. Çünkü sosyal
güvenliğin maliyeti yüksektir.
OECD ülkelerinde G.S.M.H.ya oranla sosyal güvenlik primlerini aşağıdaki tablodan
incelemek mümkündür. Bu ülkelerde sosyal güvenlik primlerinin G.S.M.H içindeki payları
%10 u bulmuştur. Ayrıca topluluğunda bu oran %11,6 ya çıkmıştır. 1965-1988 arasında
meydana gelen artış hemen hemen iki mislidir. Ancak bu artışın son yıllarda durduğu da
gözden uzak tutulamaz.
Bilindiği gibi sosyal güvenlik bakımından devletler gittikçe ağırlaşan bütçe yüzünden
kurtulmanın yollarını aramakta ve sosyal güvenliğin saf bir kamu hizmeti olmadığı
noktasından hareket ederek yeni metodları geliştirmeye çalışmaktadırlar .
Toplam vergi gelirleri içinde, sosyal güvenlik primlerinin nispeti, gelişmiş ülkelerde
ortalama %25 civanndadır. Kanada, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda'yı bu tarafa bırakarak
bu nispet 1/3 ü geçmektedir. Bu bir taraftan sosyal güvenlik primlerinin tahsilat ve yüküne
katlanma bakımından arz ettiği kolaylığa bağlanabilirken diğer taraftan sosyal güvenliğin mali
bakımından önemli bir problem olduğunu ifade eder. Bununla birlikte, sosyal güvenlik
primlerinin vergiler içindeki nispeti de son yıllarda donmuş gibidir. İktisadi gelişmeye bağlı
olarak sosyal güvenlik ihtiyacının devlet kadar, kamu dışı ticarî teşekküller eliyle de
karşılanması yeni bir sosyal güvenlik politikası arayışı içinde mühim bir yer tutmaktadır.

11.2.2. Kamu Harcamaları İçinde Sosyal Güvenlik
Ülkeleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak ikiye ayırırsak, birinci guruba giren
ülkelerde, devlet bütçe gelirlerinin 1/3 ünden fazlasını sosyal güvenlik iştirakleri teşkil
etmektedir. İkinci gruba giren ülkelerde ise bu oran %9,1 dir.
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Teorik olarak, sosyal güvenliğin saf kamu hizmetine nispetle işgal ettiği yeri tespit
ettikten sonra, ülkelerin bu hizmeti ne ölçüde kamu harcamalarıyla yürüttüğüne bakmak
gerekmektedir.
Sosyal güvenlik daha çok devletçe üretilen bir özel hizmet (mal) tir. İlk bölümde
gördüğünüz gibi, insanlığın yaşadığı acı tecrübelerden sonra "devlet görevi" olarak kabul
görmüştür. Bütün milli anayasalar, sosyal güvenliği bir devlet görevi ve insanları için de bir
hak olarak kabul edilmiştir. Ancak devletin bu görevini bizatihi kendi kurum ve kuruluşlarıyla
yapabilmesi ne kadar mümkünse, özel kurum ve kuruluşlardan satın alması veya tamamen
onlara bu hizmeti gördürmesi de mümkündür.
Kamu harcamaları, sosyal güvenliğin kapsamının %100'e yaklaştığı ülkelerde, büyük
nispette sosyal güvenliğe ayrılır. Devlet görev olarak kabul etmiş olsa da nüfusun çok küçük
bir kısmını sosyal güvenlik kapsamına almışsa, tabii olarak bu nispet çok düşüktür. Kapsama
alınmayanların sosyal güvenlik yükü fertlerin üzerinde gayri adil bir dağılım gösterir.
Ülkelerin sosyal güvenlikle ilgili kaynak kullanımını incelerken, maalesef elimizde
standart istatistikler bulunmamaktadır. Hükümet harcamaları ile kamu harcamaları kavramları
farklı kavramlardır. Bütçeye dâhil olmayan kamu harcamaları da vardır. Bazı ülkelerde çeşitli
bütçeler yer alır. Mesela bizim ülkemizde merkezi hükümet bütçesinin yanında, mahalli
idarelerin kendi bütçeleri, katma bütçeli idarelerin bütçeleri, fonlar gibi kamu harcamaları
içinde yer alması gereken kalemler vardır. Bunların her ülkede benzerleri bulunabilir veya
bulunmayabilir. Bu sebeple de mukayeseler ke sin sonuçlar değil ancak bazı temayülleri tayin
ve tespit etmek için faydalı olabilir.
11.2.2.1. Toplam Vergi Gelirleri ve Sosyal Güvenlik Primleri
Kamu sektörü içinde vergi gelirlerinin temel olduğu şüphesizdir. Toplam vergi
gelirleri, cemiyetin kamuca karşılanan bütün ihtiyaçlarına tahsis edilir. Sosyal güvenlik
primleri de, kim ödese ödesin, netice itibariyle, sosyal güvenliğe tahsis edilen vergidir.
Toplam vergi gelirleri OECD ülkeleri için ayrı ayrı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Bu tablonun bize gösterdiği temayül, toplam vergi gelirlerine göre sosyal güvenlik
primlerinin nispeti 1965'den itibaren yükselmiş 1983' Ierden itibaren, ise çok ağır bir düşüşe
geçmiştir.
1965'lerde Amerika’da ve toplam OECD ülkelerinde ortalama % 16-18 civarında olan
pay daha sonra %24-30 civarına çıkmıştır. Bunun manası sosyal güvenlik vergilere nispetle
daha çok artmıştır. İkinci dünya harbinden itibaren, gelişmiş ülkeler sosyal güvenliğe
gittikçe artan ölçüde önem vermişlerdir.
Bu husus, sosyal güvenliğin ancak sanayileşmiş ülkelerde, yüküne kolayca katlanılan
bir ihtiyaç olmasıyla ilgilidir. Umumiyetle sanayileşmekte olan ülkeler, ülke kaynaklarını
sosyal hizmetlerden çok prodüktif yatırımlara yöneltmeyi teşvik etmektedirler. Fert başına
milli gelirle, merkezi hükümet harcamaları içinde sosyal güvenliğin payını gösteren aşağıdaki
tablo bu hususu göstermeye yetmektedir.
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Bu tablo mütecanis rakamlardan müteşekkil değildir. Sosyal güvenlik müesseselerinin
veya bazılarının muhtar olduğu ülkelerde, devlet bütçeleri bu rakamları ihtiva etmemektedir.
Her ülke, kendi şartlarına uygun bir bütçeleme metodu kullanmaktadır. Bunlara rağmen,
devletin harcamaları hacim olarak dikkate alındığı takdirde, sosyal güvenlik bu harcamalara
dâhil olsun olmasın, çok mühim bir harcama alanıdır. Sosyal güvenlik muhtar bir bütçeye
sahipse, devlet bütçesine kıyasla onun %3 ilâ %50'sini teşkil edecek yekûna baliğ olmaktadır.
Genel devlet bütçesi içinde verilmişse, devletin en önemli harcama kalemlerinden birini teşkil
etmektedir.
Hükümetlerin harcama kalemlerini mukayeseli olarak ele aldığımız zaman,
sanayileşmiş ülkelerde en büyük payı sosyal güvenlik harcamaları teşkil ederken, gelişmekte
olan ülkelerde yol, ulaştırma, muhaberat, ziraat ve madencilik gibi alanların yer aldığı
prodüktif yatırımlar teşkil etmektedir.
Burada dikkate değer olan husus, sosyal güvenliğin büyük pay işgal etmesinden
hükümetlerin şikâyet etmesine karşılık, düşük pay işgal etmesinden halkın şikâyet etmesidir.
Çünkü bütün dünyada sosyal güvenlik sistemleri program olarak artarken şu gelişmeleri de
beraberinde getirmiştir:


İvazlar (Emekli, dul, yetim aylıkları ve ödenekler) artmıştır.



Nüfus itibariyle kapsam genişlemiştir.



Emeklilik yaşça aşağıya çekilmiştir.


geçilmiştir.

Yoklamak ivazlarda daha hoş görülü ve daha çok göz yumucu bir tatbikata



Malullük aylığının şartlarında devamlı yumuşamaya gidilmiştir.



Tıbbı tedavi imkânları mümkün olduğu ölçüde genişletilmiştir.

Bunların tabiî sonucu olarak sosyal güvenliğin finansmanına tahsis edilmiş vergilerde
veya prim nispetlerinde yükselmeler olmuştur.

11.3. Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yeni Arayışlar
Sosyal güvenliğin finansmanında sosyal sigortaları başlıca vasıta olarak kurmuş olan
ülkeler, gittikçe artan bir şekilde sosyal güvenliğin finansmanına şu veya bu şekilde iştirak
etmektedirler. Sosyal sigortaların aktuaryal dengelerinin bozulmasından, sosyal güvenliğin
politikaya âlet edilmesi suretiyle ortaya çıkan finansman açıklarının kapatılması
mecburiyetinden, sosyal sigortalara mecburi olduğu halde katılmayı kolaylaştırmak ve teşvik
etmek düşüncesinden (İngiltere'de olduğu gibi), emeğin nispi maliyetini daha çok
yükseltmeğe yol açan prim nispetlerini artırmaktan kaçınma arzusundan veya benzeri
sebeplerden devletin sosyal güvenliğin finansmanına iştiraki kaçınılmaz olmaktadır. Bizim
ülkemizde de, sosyal sigortalar üzerinde, mevcut olan, sosyal güvenlik fonksiyonu dışında
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yüklenmiş bütün yükler birer birer kaldırılmakta ve sosyal sigorta fonlarının kullanılışında
cari gelir hadlerine yaklaşılması istikametinde baskılar doğmuş bulunmaktadır. Hiç şüphesiz
hâlen mevcut mali bünye bunlarla yetinilmesine imkân vermeyecektir. Pirim nispetlerini
artırma da artık güçleşmiş olduğundan, devlet, sosyal güvenliğin sağlanmasında sosyal
sigortalara şu veya bu şekilde katılma yollarını aramaya mecbur olacaktır.
Dünya ülkeleri içinde, hemen hiçbirisi yoktur ki, (ister gelişmiş ister gelişmemiş
olsun) sosyal güvenlik sistemleri bakımından bir krize uğramamış olsunlar. Dünya sosyal
güvenlik sistemlerinin bugün ulaştığı önemli bir nokta, sıraladığımız şekillerin zaruri sonucu
olarak, krizdir. Daha doğrusu finansman krizidir. Bu krizi, yeniden prim artışlarıyla
karşılamak imkânı belki henüz daha birçok ülke için mevcut olabilir ama bizim ülkemiz için
bu imkân hemen tamamıyla ortadan kalkmış durumdadır. Çünkü şu anda dünyadaki en
yüksek prim nispetlerinden biri bizim ülkemizde caridir.
Prim nispetleri yükselmemiş de olsa finansman krizi ile karşı karşıya olan ülkeler,
bugün, sosyal güvenlik bakımından uğradığı krizi atlatmak açısından sosyal güvenliğe başka
alternatifler aramağa başlamıştır. Bu alternatif metodlardan birisi belki insanlığın ilk
döneminde tatbik ettiği bir metod olan ferdî mesuliyet metodudur. Yani tehlikeye uğrayan
insanların, tehlikenin zararlarından kurtulmalarının kendi basiretlerine terk edilmesidir. Bu
metodun insanları daha çalışkan, daha fazla tasarrufa riayet edici, daha dinamik fertler haline
getireceği iddia edilir. Bu görüşün dayandığı asıl nokta budur. Çünkü kamu, öyle bir yük
yüklendiği zaman, insanlar büyük ölçüde tasarruftan vazgeçmekte, büyük ölçüde daha fazla
çalışmayı terk etmekte ve insanlığın dinamizmi azalmaktadır. Onun için böyle bir teklif,
bugün için, özellikle gelişmiş ülkelerde, sosyal güvenliğe alternatif olarak gerçekten ortaya
atılmış ve halen münakaşa edilir hale gelmiş bulunmaktadır.
Krizi atlatmak için ortaya atılan diğer alternatif tekliflerden birisi de sosyal güvenliğin
yoklamalı ivazlara dönüştürülmesidir. Aslında günümüzde yoklamalı ivazlar uygulanan bir
metoddur. Fakat diğer müesseseleri tamamıyla kaldırarak, sadece kendi gücüyle uğradığı
tehlikenin zararlarından kendisini kurtaramayacak olanlara devletin sosyal gelir aktarması
metodu pek âdil bulunmamaktadır. Bu metodu da müdafaa edenler vardır. Tabiî bu
metodunda lehinde ve aleyhinde pek çok şey söylenebilir.
Diğer bir münakaşa edilen, halen tatbik edilen bir metod, Üniversal ivaz metoduna
geçiş arzusudur. Bu metodla insanlar, durumları ne olursa bir evvelkinin tam aksine, tehlikeyi
kesin olarak tespit etmek şartıyla, o andan itibaren hiçbir şahsi duruma bakmaksızın, devletin
o insanlara gelir aktarmasıdır. Zengin olsun, fakir olsun, durumu ne olursa olsun, meselâ 70
yaşına gelen herkese devlet mutlaka aylık ödesin, bir çocuğu olan herkese devlet mutlaka
aylık ödesin, iki çocuğu olan herkese biraz daha fazla ödesin gibi. Diğerine ters olan bu
metod, insanların yoklamadan hoşlanmadığı esasına dayanmaktadır. İnsanların gururlarının
rencide edilebileceği noktasından hareket eden bir görüştür. Tabii bunun da kendine göre pek
çok faydalı ve mahzurlu tarafları vardır.
Diğer bir alternatif olarak son zamanlarda daha çok konuşulan ve daha çok münakaşa
edilen metod da ferdi mesuliyetin yerine işveren mesuliyetini ikame etme metodudur. Aslında
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dünyada birçok ülkede özellikle gelişmiş ekonomilerde işverenler özellikle emeklilik
programları uygulamakta ve böylelikle devletin sağladığı sosyal güvenliğin yanında munzam
bir sosyal güvenlik kaynağı yaratmaktadırlar. Fakat bu söylediğimiz teklif devletin sosyal
güvenlik metodundan veya yükünden tamamıyla kaçınması, bütünüyle işverenlere bu yükü
aktarması ve işverenleri de bu açıdan kanun zoruyla takip etmesi metodudur. Tabii bu da
münakaşa edilecek ve söylenebilecek birçok husus olan bir alternatiftir.
Başka bir alternatif, bunların tam tersi, tamamıyla mesuliyeti devlete bırakan ve bu
diğer devletin gelir elde etme usullerini de içine alan, adeta tek vergi diyebileceğimiz bir vergi
metoduyla sosyal güvenliğin sağlanmasıdır. Yani devlet bir geçim asgarisi çizecektir. Bu
asgari gelir seviyesine ulaşıp bu seviyeyi aşan insanlardan devlet vergi alacak, herhangi bir
sebeple bu seviyenin altına düşenlere de devlet vergi verecektir. Biz bunu menfi gelir vergisi
sistemi diye tercüme ediyoruz. Menfi gelir vergisi sistemi dediğimiz ve son zamanlarda sosyal
güvenliğe ve diğer vergi metodlarına alternatif olarak ileri sürülen bu metod aslında bizim
zekât müessesimizin hemen tamamıyla esas unsurlarını ihtiva etmektedir.
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12.1. Genel Bakış
Sosyal güvenlik kuruluşları, sık sık tekrar ettiğimiz gibi, iktisadî gayeli kuruluşlar
değildir. Bütün tedbirlere rağmen insanların başına gelen tehlikelerin doğurduğu zararları
telâfi etmek veya ortadan kaldırmak üzere kurulurlar. Bu sebeple iktisadı değil, sosyal gayeli
kuruluşlardır.
Böyle olmakla beraber, sosyal sigortalar, tahsil ettiği primler, ödediği ivazlar,
biriktirdiği fonlar, yaptığı yatırımlar ve diğer harcamalar sebebiyle, kendiliğinden çeşitli
iktisadî fonksiyonlar da icra ederler. Bu iktisadî fonksiyonlardan ülke ekonomisine çeşitli
şekillerde fayda sağlayacak bir sosyal güvenlik politikası ile yararlanılması, aslî gaye olan
sosyal gayeyi mahfuz tutmak şartıyla, hemen her ülke tarafından çok cazip bulunmuştur. İşte
bu sebeple sosyal güvenliğin sağlanmasında primle finanse edilen ve fon birikimine imkân
veren sosyal sigortalar, dünyada sosyal güvenliğin ana vasıtası olarak tercih edilmiştir. Aksi
halde sosyal güvenliği kamu sosyal güvenlik harcamaları ile pekâlâ sağlamak mümkün
olabilirdi. Devlet bunu sağlayacak çapta bir bütçe gelirini veya bütçeden ayıracağı yeterli bir
ödeneği bütün tehlikeye uğrayanlara her yıl muntazam olarak öder ve tehlikelerin birlikte
getirdiği diğer hususlar için harcardı. Böylece sosyal güvenlik, sosyal sigortaya lüzum
olmaksızın, yalnız kamu sosyal güvenlik harcamaları ile sağlanır, bunlar da dolaylı olarak
birtakım iktisadî fonksiyonlar icra ederdi. Fakat büyük fonlar biriktirmek ve bunlarla
ekonomiyi etkileyecek ilâve yatırımlar yapmak, sosyal sigorta içinde daha kolaylıkla mümkün
olmaktadır. Bu yüzden ancak bazı alanlarda kamu sosyal güvenlik harcamaları, sosyal
güvenliğin sağlanmasında vasıta olarak kullanılırken, esas sosyal güvenlik hemen her ülkede
daima sosyal sigortalara terkedilmiştir.
Sosyal sigortaların kendiliğinden ve dolaylı olarak esas gayesinin dışında başardığı
iktisadi fonksiyonları şöylece ayırıp kısaca özetleyebiliriz.

12.2. Mecburi Tasarruf Fonksiyonu
12.2.1. Mecburi Tasarruf
Sosyal sigorta, primle finanse edilen bir müessese olarak, özünde, bir toplu tasarruf
müessesesidir. Prim ödeme kanunî bir mecburiyet olduğundan, sosyal sigortaya mecburi
tasarruf kuruluşu gözüyle bakmak hiç de yanlış değildir.
Sosyal sigortalarda kapitalizasyon metodunun tatbik edilmesi, mecburî tasarrufların
miktarım artırmakta, fonların sermaye teşekkülüne yol açması mümkün olmaktadır. Ancak
burada mecburî tasarrufların özel tasarrufları azaltacağı veya düşük gelir grupları için
tamamen ortadan kaldıracağı düşünüldüğü takdirde, bir tasarruf artışından bahsetmek
mümkün olmaz. Ne var ki bu hususun doğru olması için şu soruların cevaplarının müspet
olması icap eder:

Sosyal sigorta olmasaydı fertler, sosyal sigortaya prim öder gibi muntazam bir
tasarrufa, kendi arzu ve iradeleriyle ve kendi basiretlerinin bir sonucu olarak, giderler miydi?
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Alt gelir gruplarında tüketim meyli çok yüksek, tasarruf meylinin de çok düşük
olduğu bilindiğine ve bunun bir iktisadî temayül olduğu bir gerçek olduğuna göre, bu
grupların kazançlarından prim oranı kadar bir kısmı bir yana ayıracakları ümit edilebilir
miydi?
Bu sorulara eğer "hayır" cevabı veriyorsak, sosyal sigortaların mecburî bir tasarruf
müessesesi olmasından başka, tasarrufları arttırdığını da iddia edebiliriz ve iddiayı kabul
edebiliriz.
Bu iddiayı kabul etmek için, mecburî sosyal sigortaların kurulmasından önce veya
mecburi sosyal sigortaların kapsamı dışında kalan riskler için, fertlerin uzak görüşlülükleri
sonucu, ne derece tedbir aldıkları incelenebilir. XIX. asrın koyu bir sefalet asrı olması ve
A.B.D. de, hastalık tehlikesi için özel sigortalara müracaat edenlerin sayısının son derece az
olması bize insanların çoğunlukla kendi arzularıyla, uzağı görerek tedbir almadıklarını
gösterir. Diğer taraftan, asgari ücret seviyesinde olan insanların, artan tüketim talebi
karşısında asgari kazançlarının bir kısmım ayırmakta dirençli bir kararlılık göstereceklerini
söylemek de zordur. Bu nokta ihtiyaçların oldukça mahdut olduğu XIX. asır için geçerli ise
(ki koyu sefalet bunun delilidir), ihtiyaçların alabildiğine çeşitlendiği ve en ücra köşelere
kadar ulaşan kitle yayın araçlarının tüketimi çılgınca teşvik ettiği XX. asırda ve bilhassa
günümüzde daha da geçerlidir.
Sosyal sigortaların mecburî tasarruf müessesesi oluşunu kabul ettiğimiz zaman hemen
aklımıza başka bir soru gelebilir. Bu soru, fertlerin kazançlarının bir kısmım cebren, sosyal
sigorta vasıtası ile tasarrufa aktarmakta, ferdin kendi gelirinin tamamına hâkim olma imkânını
elinden almış, böylece onun tüketim hürriyetini tahdit etmiş olmuyor muyuz? Şeklinde vaz
edilebilir. Burada hemen cevabımız bu tasarrufu, tasarruf olsun, yatırım yapalım, diye mecbur
tutmadığımızdır. Gerçekten sosyal sigortayı tasarruf ve kapital teşekkül ettirici bir müessese
olarak, hiçbir şekilde, değerlendirenleyiz. İnsanlığın içine düştüğü koyu sefaletin
tekrarlanmaması için sosyal sigorta kurulmuştur. Koyu sefaleti önlerken, kendiliğinden
tasarruf fonksiyonu da icra etmektedir.
Sosyal sigortaların olmaması halinde, tasarrufların gene aynı ölçüde gerçekleşeceği
faraziyesini bir an için kabul edelim. Acaba bu tasarruflar, dolaylı olarak gerçekleşen iktisadî
fonksiyonlar bir tarafa, bugün icra edilen sosyal fonksiyonu gerçekleştirebilir miydi? Bu
soruya da cevabımız "hayır" olacaktır. Çünkü sosyal sigortalarda, hiç kimse, tehlikeye
uğrayıncaya kadar ödediklerinin baliğini, tehlikeye uğradıktan sonra aynen geri almamaktadır.
Başka bir ifade ile hiç kimse kendi tasarruflarıyla kendisini uğradığı tehlikelerin
zararlarından kurtaramamaktadır. İnsanların pek çoğu için bu tasarruflar zaten yetmez. Fakat
herkes aynı anda tehlikeye uğramadığı ve tehlikeye uğramayanlar daima tehlikeye
uğrayanlardan pek çok fazla olduğu için, herkes uğradığı tehlikenin zararından kurtarılma
garantisine sahip olabilmektedir.
Diğer taraftan, gene yukarıdaki faraziye altında, bu ferdi tasarrufların ekonomiye ne
katabileceklerini araştırabiliriz:
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Ferdi tasarrufların, sosyal sigorta bünyesinde olduğu gibi dev yatırımlar
gerçekleştirebilecek fonlar haline gelme ihtimali ne derece mevcut" olurdu? Bankalarda
birleşmesi, şüphesiz bazı yatırımlara kaynak teşkil etmek avantajını korurdu. Ancak
bankaların sayısına bölünecek ve küçülecekti. Diğer taraftan bankalara kısmen vadeli, kısmen
de vadesiz yatırılacaktı. Fakat alt gelir gruplarının büyük çoğunlukla acil ihtiyaçları için
vadesiz yatırmayı tercih edecekleri şüphesizdi ki bu durumda her an ferdin emrine amade
tutulmaları zaruri olacağından ancak bir kısmının yatırımlara aktarılması mümkün olabilirdi.
Vadeli yatırılanların da uzun vâdeli yatırılma ihtimali her halde azdır. Böyle olduğu için ve
tüketim ekonomisi meyli her ekonomide dizginlenmesi güç bir temayül olduğundan,
bankaların bu tasarrufları daha çok yatırımlarda mı yoksa ticarî krediler olarak mı kullanacağı
sorusunu da hatırlamak gerekir. Bankalar esas itibariyle kısa vadeli ticarî kredileri tercih
ederler. Özellikle tasarrufların kıt, sermaye birikiminin az olduğu ülkelerde, bankaların
kârlarını azamileştirmeleri, muamele hacimlerini artırmaları, riskleri azaltmaları bunu
gerektirir.
Aynı konuda bir noktayı daha hatırdan çıkarmamakta fayda vardır. Enflâsyonun
paranın satın alma gücünü mütemadiyen ve hiç göze görünmeksizin kemirdiği düşünülürse,
küçük tasarruf sahiplerinin, paralarım bankalarda vadeli mevduat halinde biriktirmek yerine,
dayanıklı tüketim mallarına taksitle" sahip olmaya ayırmaları daha caziptir. Enflâsyona
dayanıklı yatırımlar ise (arsa, bina v.s.) ancak daha büyükçe tasarruf sahiplerinin başarı
sahasına girebilir.
Görüldüğü gibi, sosyal sigortalar gerçekten çok önemli ve vazgeçilmesi imkânsız
derecede mecburî bir tasarruf kaynağıdırlar. Bu vasfı, sosyal sigortayı dünyanın her yerinde,
ana sosyal güvenlik vasıtası yapmıştır.
Mecburî tasarrufun yolu olarak kullanılabilen pirimler, kazançlardan otomatik olarak
kesilmek suretiyle tahsil edildiği için, sigortalılar bakımından yükü pek duyulmayan veya
yüküne katlanılması oldukça kolay olan iştiraklerdir. Karşılığında ferdi tasarruflarla satın
alınmasına imkân olmayan bir güvenliği de temin etmektedir. Kaldı ki fertler, psikolojik
olarak genellikle eline geçen paraya bakarlar. Binaenaleyh tasarruf mecburiyetlerini ortadan
kaldıran bir ödeme olarak, primleri değerlendirmeleri pek muhtemel değildir. Bunun manası
sosyal sigortaların tasarrufun önleyici bir etkisinin sanıldığı kadar olamayacağıdır. Kaldı ki
sosyal sigortalar, kendi ivaz sistemleri içinde, daha evvel değindiğimiz gibi, tasarrufu ayrıca
teşvik edici birçok tedbirler de almışlardır. Meselâ, geçici ivazların, birkaç günlüğünü
ödememek, ivazları daima kazancın altında tutmak gibi tedbirler, ferde hep tasarrufu
hatırlatan, onun elden bırakılmasının doğru olmadığını zihinlere yerleştiren, bir bakıma
tasarruf terbiyesi verici tedbirlerdir. Dolayısıyla sosyal sigortalar, mecburî bir tasarruf vasıtası
olmaktan başka, mecburî tasarrufların müessir seviyeye ulaşmasına yaradığı gibi, ayrıca ferdî
tasarrufları da teşvik eden müesseselerdir. Gerçekten sosyal sigortaların kuruluşu, tasarrufları
azaltmamış, aksine artırmıştır.
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12.2.2. Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimine Tesirleri
Sosyal güvenliğin tasarrufu artırıcı etkisi, kendiliğinden tüketimi kısıcı bir tesir yaratır.
Gerçekten ferdi tüketimin doğrudan doğruya kısılmasına yol açtığı gibi, işveren primlerinin
maliyetlere intikali dolayısıyla da tüketimi azaltıcı vasıtalı bir tesir meydana getirir. Çünkü
böylece mal ve hizmetlerin fiyatları artmış olur ve talebi azalır. Böyle bir sonuç için şüphesiz
diğer şartların mahfuz kaldığını farz ediyoruz.
Farazi olarak insanların hayatını üretim, tasarruf ve tüketim yaptıkları I. devre ile
sadece tüketim yaptıkları n. devreden müteşekkil sayarsak, şekilde görüldüğü gibi OY
gelirlerini, modern sosyal güvenlik sisteminin olmadığı bir halele, kısmen tasarruf ederek E.
döneme aktaracaklardır. I. dönemde OCC1 kadar tüketim, OY-OCC2 kadar tasarruf etme
kararı verdiklerini düşünelim. OY-OCC1 kadar tasarruf n. dönemde OFC1 kadar tüketme
imkânı verecektir. Bu seviye bütçe imkânları doğrusuna teğet olan kayıtsızlık eğrisiyle
belirlenecektir. Çünkü teğet noktasında toplam fayda azamidir.
Eğer sosyal güvenlik sistemi kuruluşa ferdin OY gelirinden Y Ys kadar sosyal
güvenlik iştirak payı olarak eksilecektir. Buna karşılık bütçe imkânları doğrusu kendiliğinden
sağa kayacaktır. Çünkü n. dönemde fert kendisine sağlanacak sosyal güvenlik ivazları kadar
tüketebilecektir. Bu faraziye ile tüketim seviyesi n. dönemde OFC2 ye, I. dönemde ise OCC2
ye çıkacaktır. Tasarruflar ise OYSs - OCC2 = CC2YS kadar olacaktır.

Burada ferdi (veya harcama birimi olarak aileyi) mensubu bulunduğu gelir dilimine
göre değerlendirmek icap eder. Eğer alt gelir dilimine mensupsa, sosyal güvenlik iştirakini
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muhtemelen tasarruf gücünden değil tüketiminden kırarak ödeyecektir. Tasarrufunda azalma
söz konusu edilemeyecek, ama n. devresinde tüketimi artacaktır.
Üst gelir gurupları için ise, bilhassa pirime esas kazanç tavam ile ivaz tavanının
bulunduğu sistemlerde (ki hemen bütün sosyal sigortalarda böyledir.), iştirak payı tasarruf
gücüne oranla çok küçük olacak, n. dönemde elde edeceği, ivazlarda tüketiminin artması
istikametinde değil azalması istikametinde bir tesir meydana getirecektir. Sistem netice
itibariyle üst gelir gurubundan alt gelir gurubuna bir transfer sağlayacaktır.
Burada sosyal güvenlik ivazlarının ferdin müstakbel servetinin yerine geçtiği kabul
edilebilir. Başka bir ifade ile fertler sahip oldukları ivaz garantisi kadar özel tasarruflarından
vaz geçerler. Ayrıca, bu ivaz garantisi sebebi ile kendilerine emeklilik hakkı verilen yaştan
daha ileriye çalışmaları muhtemelken bundan vaz geçerler. Başka bir ifade ile sosyal güvenlik
sistemi olmasa fertler muhtemelen daha uzun süre çalışmayı kabul ederler. O halde sosyal
güvenlik erken işgücü dışına çıkma tesiri meydana getirmektedir. Bu iki tesirden birincisi
tasarrufu azaltırken ikincisi yani erken emeklilik de tasarrufu artırıcı tesir yapacaktır. Bu iki
zıt terimin cebri değeri sosyal güvenliğin tasarrufa tesirini ortaya çıkarır.

12.3. Yatırım Fonksiyonu
Sosyal sigortaların, özellikle kapitalizasyon metoduyla, mecburî tasarrufları yatırıma
imkân verecek bir kaynak haline getirdiği şüphesizdir. Sosyal sigortalar tehlikelerin
zararlarından tehlikeye uğrayanları kurtarmak için gerekli likit ihtiyacını asgariye indirirler.
Herkes kendi kendisini kurtarmak için 100.000 lira ayırmak zorunda ise yüz kişinin
kurtarılması için gerekli likit ihtiyacı:
100 x 100.000 = 10.000.00 olur.
Hâlbuki tehlikeye uğrama oram %10 ise,
10.000.000: 10 = 1.000.000 TL.lık bir likit yeterli olur. Böylece 9.000.000 liralık bir
artık likit imkânı doğar ki, kabaca yatırım gücü yaratma özelliği, mecburî olarak herkesi, bir
çatı altında sosyal dayanışma içine almasından doğmaktadır. Böylece dayanışmanın likit
ihtiyacını asgariye indirmek kabil olmaktadır.
Kapitalizasyon metodunun tatbik edildiği sürekli netice doğuran tehlikeler için kurulan
sigorta kollarında, tehlikeye uğramanın dışında aranılan şartlar da oldukça uzun süre pirim
ödemeyi gerektirdiğinden, başlangıçta ivaz ödemeleri sıfır veya kaale alınmayacak kadar az
olur. Böylece bir taraftan da genişlemesine bağlı olarak muazzam bir fon birikimi ve yatırım
kaynağı elde edilebilir. Bu yüzden sosyal sigortalarını yeni yeni kurmak durumunda olan
ülkeler, bu cazip kaynağa çok büyük ihtiyaç duyarlar ve kalkınmada âdeta sosyal sigortayı
dolayısıyla sosyal güvenliği bir vasıta haline getirirler. Hiç şüphesiz sosyal sigorta
kalkınmanın bir vasıtası değildir ve onu böyle bir vasıta olarak plânlamak bazı bakımlardan
çok mühim mahzurlar doğurur .
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Sosyal güvenliğin kapsamına girenler, ilk devrelerde daima işçiler ve memurlar
olmaktadırlar. Cemiyet içinde tarım kesiminden sonra en düşük gelir grubunu bunlar meydana
getirirler. Sosyal sigortalara kalkınmanın vasıtası gözü ile bakıldığı ve bunun önemli
araçlarından birisi olarak plânlandığı takdirde, mecburî tasarrufları sağlayan bu alt gelir
gruplarının omuzuna fazla basılmış olur. Kalkınmanın yükünü bu gruplara çektirmenin sosyal
adalet bakımından ne kadar haksızlık olduğu ortadadır. İşte bunu dikkate alan iktisatçılar,
değil bu derecesine, normal fon birikimi sağlayacak bir kapitalizasyon sistemine de karşı
çıkarlar. Ancak normal bir fon birikimi yoluyla yatırım kaynağı yaratmanın bu derece
mahzurlu sayılabilmesi için, primlerin yükünün çok hissedilir olması ve yatırımların
yaratacağı kaynakların özellikle alt gelir gruplarına geri dönmesi icap eder. Buna rağmen
sosyal adaleti sağlayıcı çeşitli tedbirler almadan sosyal sigortalar yoluyla büyük yatırım
fonları yaratmanın doğru olmadığı üzerinde birleşmemiz icap eder.
Sosyal güvenlik yoluyla yaratılan yatırım fonlarının devlet kapitalizmine yol açtığı
veya bunu kolaylaştırdığı da söylenebilir. Gerçekten devlet bu kaynakla özel teşebbüsün
yatırım alanlarını tahdit edebildiği gibi, müteşebbislerin şevkini de kırabilir ve nihayet
ekonomiyi daha sıkı şekilde kontrol altında tutma imkânlarını eline geçirebilir. Bu iddia
taşıdığı doğruluk derecesi ne olursa olsun, devletin siyasî temayüllere göre plânlarını
gerçekleştirmesinde, gücünü küçümsemek manasına gelir. Çünkü ülke içinde kökleşmiş siyasî
temayülleri müsaitse, devletin ekonomiyi bütünüyle kontrol altına alacak, devlet kapitalizmini
kuracak, sosyal sigortalardan çok daha müessir ve çabuk netice veren vasıtaları mevcuttur.
Sosyal sigortaların yatırım fonlarından faydalanma az gelişmiş ekonomilerde,
yukarıdaki iddianın tamamen dışında, ekonomik ihtiyaçların doğurduğu bir zaruret olabilir.
Esasen devletin iktisadî alana geniş çapta girişi, devlet kapitalizmini kurmak veya ekonomiyi
sosyalleştirip kontrol altına almaktan çok, yetersiz özel sermayenin ve teşebbüsün boşluklarını
doldurmak ve hatta bunların temel ihtiyaçlarını karşılayacak temel maddeleri üretmek gayesi
taşıyabilir. Nitekim gelişmekte olan ülkelerin çoğunda durum budur.
Sosyal güvenliğin yatırım fonksiyonunu, esasen, sosyal sigortanın, sosyal
fonksiyonunun zaruri bir sonucu, birlikte getirdiği tali, fakat bilhassa gelişmekte olan
ekonomiler için de, vazgeçilmez bir fonksiyon kabul ettiğimizi burada tekrarlayarak yatırını
prensiplerine geçmek istiyoruz.
Sosyal güvenlik fonlarının yatırımlara aktarılmasında, muayyen prensipler kabul
edilmiştir. Bu prensipler şunlardır :
1.

Likidite Prensibi

Bu prensip sosyal sigorta fonlarının, ivaz ödemeleri ve cari idare harcamalarım
karşılamaya yeterli bir likit imkânının muhafaza edilmesi prensibidir. Hiç şüphesiz bu
muayyen bir fonun para olarak muhafazası manasına gelmez. Aksine ivaz ödemeleri ile "cari
harcamaların gerektiği anda, temininde herhangi bir güçlükle karşılaşmamak demektir. Diğer
taraftan bu prensipten, plâsmanların gerektiği zaman, gerektiği ölçüde, nakde tahvil
edilebilecek alanlara yapılması da anlaşılabilir. Hiç şüphesiz aslolan, sosyal sigortanın nakit
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ihtiyaçlarının tahsil edilen primlerle karşılanamayan kısmının, yatırımları nakde çevirerek
değil, yatırımların gelirleriyle karşılanabilmesidir. Kısaca özetlemek gerekirse, bu prensip bir
işletmecilik prensibidir ve gerektiği anda gerektiği kadar parayı temin etmede güçlükle
karşılaşmamayı ifade eder ki, her işletme için geçerlidir.
2.

Rantabilite Prensibi

İkinci prensip rantabilite prensibidir. Hiç şüphesiz bu dar normal işletmecilik
prensiplerinden birisidir. Her işletme kârını azamî kılacak şekilde ve sahada sermayesini
kullanmak ister. Sosyal sigortaların da buna riayet etmesi tabiidir. Ancak kârlılığını yüksek
olduğu alanları seçmeğe engel olan diğer prensipler söz konusu olabilir. Diğer taraftan sosyal
sigortalar yatırım alanlarını seçerken, kalkınma plânlarının gereği olarak daha az kârlı fakat
ekonomi için zaruri olan yatırımlara yönelmek zorunda kalabilirler. Hatta sosyal gayeleri
gerçekleştirecek yatırımlara da girişebilirler. Fon teşekkülünün dolaylı da olsa sebeplerinden
birisi eğer bu alanlarda kullanılması ise, kârlılık prensibinin bir tarafa bırakılması pekâlâ
mümkündür.
3.

İstikrar Prensibi

İstikrar prensibi de sosyal sigorta fonlarının kullanılışında dikkate alınır. Bunun
manası, yatırımlardan elde edilen gelirin düzenli olması, kesilmelere yer vermemesi,
belirsizlik gösterecek hesapları alt üst etmemesidir. Gerçekten çok geniş kitlelere, üstelik en
muhtaç oldukları devre için taahhütleri bulunan bir sosyal sigortanın malî hesaplarının geniş
dalgalanmalara tahammülü yoktur. Esasen bu tarz sonuçlar doğurması mümkün yatırımlar
kârlılık prensibine uygun olsalar bile likidite prensibi ile çelişebilirler.
4.

Emniyet Prensibi

En önemli prensip olarak ileri sürülen emniyet prensibi ise, fonların tehlikeye
düşmesini intaç edecek risk taşıyan alanlardan uzak tutulmasıdır. Aynı zamanda fon
gelirlerinin de emniyeti yani gerçekleşme bakımından ve tahsili yönünden risk taşımamasını
da ifade eder. Hiç şüphesiz emniyet prensibi içinde enflâsyona karşı dayanıklılığı da bulmak
kabildir. Fonlar öyle alanlara yatırılmalıdır ki, bu alanlar enflâsyon yolu ile yatırılan
değerlerin kemirilmesine yol açmasın, herhangi bir zarar ihtimali taşımasın ve başka çeşit
tehlikelerle de daima kucak kucağa bulunmasın.
Bu prensiplerin, aslında hep bir arada düşünülmeleri gerekir. Bir yatırım bütün bu
prensiplerin hepsine birden uygun ol malıdır. Bilhassa çok emniyetli alanların dışına asla
taşımamalıdır.
Bu prensipleri normal işletmecilik kaideleri içinde normal saymamıza rağmen, sosyal
sigortaları bu derece tahdit etmeyi de doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz. Hemen
hatırlatmalıyız ki sosyal sigortalar devletin sosyal güvenlik sağlama görevini yüklenmiş
kuruluşlardır. Muhtar idareye dahi sahip olsalar bile devletin mesuliyeti altındadırlar ve
taahhütler aslında devletçe yapılmış taahhütlerdir. Tıpkı primlerin, devlet otoritesiyle tahsil
edilen bir çeşit vergi olmaları gibi. Eğer bir devlet alt gelir gruplarına çok yüklenmeden veya
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yüklenmeyi telâfi edecek tedbirleri alarak, mecburî tasarruf yoluyla, yatırım kaynakları
yaratmak istemiş ise, bu kaynağı kendi kalkınma plânları doğrultusunda ve kendi iktisadî
gayelerine en uygun şekilde pekâlâ kullanabilir. Ekonomi için zaruri olan alanlar, tehlikeli
olabilir, kârsız olabilir, hatta istikrarsız da olabilir. Ama bu yatırım kaynağının yaratılmasının
amacı bu alana yatırım yapmak ise devlet elbette bu alana fonları kaydıracaktır. Bu takdirde
iflâs edilebilir, ama unutmamak gerekir ki devlet iflâs etmez ve tehlikeye uğrayanları
tehlikelerin zararlarından kurtarır. Kurtarmaya da mecburdur.
Bu tür görüşlere karşı genellikle, fonların sigortalılara ait olduğu, hele sigortalılar
homojen bir gruptan teşekkül ediyorsa, (meselâ işçi gibi) bu grubun malı olduğu, devletin
bunun üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığı gibi iddialar ileri sürülür. Bu iddialara karşı,
primlerle ivazların pek münasebeti bulunmadığı, primlerin sosyal sigorta yerine vergi olarak
devlet hazinesine aktarılıp ivazların devletçe ödenmesinin pekâlâ mümkün olduğu, o halde
sigortaların devlet için bir vasıta olmaktan öte bir öneminin olmadığı ve devletin kendi
vazifesini teknik bir teşkilât olarak yürütmesi için meydana getirildiği, diğer taraftan primlerin
vergiden muaf tutulmak suretiyle zaten devletçe karşılandığı, işveren primlerinin de bütün
millete yansımak suretiyle işvereni sadece bir çeşit vergi sorumlusu haline getiren ödemeler
olduğu, bu sebeplerle sosyal sigortaların bir grubun malı addedilmesinin mümkün olmadığı
ileri sürülür.
Hiç şüphesiz bu iddialar önemli değildir. Önemli olan, teknik bir müessese olan sosyal
sigortaların teknik özelliklerinin muhafazası isteniyorsa devletin buna itina göstermesi, hangi
sebeplerle olursa olsun açıklarını kapamasıdır. Diğer taraftan basiretle ve ehliyetle idare
edilmesinin sağlanmasıdır. Yoksa, unutmamak gerekir ki İngiltere Sosyal Sigorta fonlarım
Volta Barajına, Süveyş Kanalına yatırmıştır. Kalkınmakta olan ülkelerin, ekonominin ileride
yaratacağı kaynakları düşünerek, bu fonları iktisadî kalkınmaya en fazla hizmet edecek
alanlarda kullanmasını pek tabii saymak icap eder. Ancak bunu sosyal sigorta fonları nereye
yatırılırsa yatırılsın ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, mesuliyet devlete ait oldukça,
sigortalılar devlet garantisine sahip bulundukça, tenkit etmeğe imkân yoktur, mutlaka
doğrudur şeklinde anlamamalıyız. Sosyal sigortaların kuruluşundan beri kaderleri dünyanın
her yerinde politik maksatlara alet olmalarıdır. Başka bir ifade ile devletin menfaati değil,
siyasi iktidarların kısa vâdeli menfaatlerine âlet edilmeleridir. Devletin plân ve hedeflerine
uygun yatırımlarla siyasî iktidarların kısa vadeli menfaatlerine yönelik fon kullanılışı arasında
çok büyük fark vardır.

12.4. İktisadi İstikrar Fonksiyonu
Sosyal sigortalar özellikle işsizlik sigortası kolu ile iktisadî istikrarın sağlanmasına da
yardımcı olurlar. Diğer sigorta kollarının da talebin muayyen bir seviyeden aşağıya düşmesini
önlemek suretiyle istihdam seviyesinin muhafazasına ve iktisadî istikrara yardımcı olduğu
ileri sürülebilir. Diğer taraftan primlerin de vergiler gibi talebi düşürücü bir malî etkisinin
olduğu inkâr edilemez. Ancak talebin düşürülmesinin zaruri olduğu hallerde, bu etkinin
kendisini gösterebilmesinin, tahsil edilen primlerle birikmiş fonların çeşitli yollardan tekrar
piyasaya dönmemesi şartına bağlı olduğu şüphesizdir.
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Sosyal sigortaların aslî fonksiyonuna halel getirmeden iktisadî konjnoktüre istikrar
kazandırma yönünde rol oynayabilmesi, bilhassa işsizlik sigortaları çerçevesi içinde
mümkündür. İşsizlik sigortası bizatihi işsizliği önleme maksadına matuf bir sigorta değildir.
Fakat insan arzu ve iradesinin dışında işsiz kalırsa, çalışma gücünde herhangi bir kayıp
olmadığı halde kazanma gücünü kaybetmiş olur. Bu yönüyle diğer herhangi bir tehlikeden
farksızdır. Çünkü diğer tehlikeler de, netice itibariyle kazancın kaybolmasına yol açarlar.
İşsizlik sigortası çerçevesi içinde istihdam seviyesinin yüksek olduğu dönem boyunca biriken
fonlar, işsizlik tehlikesi ortaya çılanca kullanılmaya, işsizlik ödenekleri olarak işsizlere
akmaya başlar. Bu gelir akımı, işsizlik sebebiyle çok daha fazla düşmesi muhtemel olan
talebin seviyesini muayyen bir çizgiye yükseltir. Böylece bu fonlar vasıtasıyla yaratılan talep
kendi istihdamım yaratmak suretiyle ekonominin büyük çapta dalgalanmasını önler.
Bu devrede, diğer sigorta kolları çerçevesinde birikmiş bulunan fonlardan yatırımlara
kaydırılmamış olanların da, piyasaya çıkarılması istikrarın sağlanmasına büyük çapta
yardımcı olabilir. Meselâ bankalardaki fonların inşaat yatırımlarında kullanılmaya başlanması
gibi. Sosyal sigortaların yatırımlarının sonradan değerlendirmesini yapan iktisatçıların, bu
yatırımların yapıldığı tarihlerdeki iktisadî konjonktürü iyi bilmeleri zarureti buradan çıkar. Bir
depresyon döneminde fonlar inşaatlara aktarılmışsa bunun dönemin para ve maliye
politikasının bir sonucu olarak zaruri olduğunu kabul etmek gerekir.
Ödenen ivazların, diğer sigorta kollarında, işsizlik sigortası ivazlarına benzer bir tesir
meydana getirmeyeceği açıktır. Bütün sigorta kollarının primlerinin talebi kırıcı etkisine
rağmen işsizlik sigortası dışındaki ivazların talep artırıcı etkisi pek düşünülemez. Ancak
mevcut talep seviyesinin muhafazası için şart oldukları bir gerçektir. Talep seviyesini
artırmaları için ya büyük çapta artış göstermeleri veya işsizlikte olduğu gibi yalnız buhran
dönemlerinde ödenmeleri icap eder. Bunlardan her ikisi de ihtimal dışıdır. Böyle devrelerde
kullanılmamış likit fonların kullanılması en iyi yoldur. Yoksa pirim oranlarım düşürmek, ivaz
oranlarını artırmak gibi aynı tesirleri yapacak tedbirler, sosyal sigortanın aslî fonksiyonuna
ters düşerler. Hele kalkınmakta olan ekonomilerde, yatırım gücü yaratma ve bu gücü
kalkınmanın emrinde kullanma gayesi primlerin düşürülmesi ile çelişir. İvazları artırma ise
daha çok talep enflâsyonundan müteessir olan bu ekonomiler için dönüşü çok zor olan bir
kapı açmak manasına gelir.
İktisadî istikrar fonksiyonunun ülkelerin gelişme seviyesi itibariyle değerlendirilmesi
daha doğru bir yoldur. Gelişmiş ekonomiler esas itibariyle tam istihdam seviyesini sürdüren
ve işsizlik sigortalarını çok zaman evvel kurmuş olan dolayısıyla büyük fon birikimi
sağlayabilmiş ülkelerdir. Bu ülkelerde ortaya çıkacak bir işsizlik hali bu fonların işsizlik
ödenekleri olarak piyasaya çıkmasıyla kolaylıkla yenilebilir. Hâlbuki gelişmekte olan
ekonomilerin ya işsizlik sigortaları yoktur, ya çok yeni kuruluşlardır veya kapsamları çok dar
kuruluş durumundadırlar. Bu sebeple birikmiş fonlardan söz edilmesi kabil olsa bile bunların
çok cılız olması kaçınılmazdır. Diğer taraftan bu ülkelerde işsizlik açık ve gizli şekliyle dev
bir problemdir. Bu problemi bu cılız fonlarla çözmek hiçbir zaman söz konusu değildir.
Ancak sosyal sigortaların bu ülkelerde birikmiş bütün fonlarının azami istihdam yaratıcı
alanlara kaydırılması suretiyle işsizliğe karşı kullanılabilmesi mümkündür. Esasen bu
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ekonomilerde sosyal sigorta fonlarına yatırım alanı aranırken, kârlılık, emniyet, likidite,
seyyaliyet gibi prensipleri bir tarafa bırakıp istihdam yaratıcı alanlara öncelik vermek her
devlet için en akılcı yol olur. Ancak hemen eklemeliyiz ki yatırım alanı neresi olursa olsun,
sosyal sigortaların asli fonksiyonunun sekteye uğratılması hiçbir şekilde kabul edilemez.
Çünkü sosyal sigorta mecburi tasarruf kurumu, yatırım kurumu veya işsizliği ortadan
kaldırma kurumu değildir. Sosyal sigorta sosyal sigortadır. Tehlikeye uğrayan sigortalıları
tehlikelerin zararlarından kurtarmak zorundadır.
Sosyal sigortaların iktisadi istikrar bakımından bir başka rolünden de bahsetmek
kabildir. Bu rolü asli fonksiyonunun yani sigortalılara sağladığı tehlikelerin zararlarından
kurtarılma garantisinin bir sonucudur. Gerçekten bu garanti, iktisadî bunalımları daha
ağırlaştıran güvensizlik duygusunu yok eder veya hafifletir. Sosyal sigortanın bu rolünün
bütün iktisadi hayata tesir edebilmesi hem tehlikeler açısından hem de nüfus açısından
mümkün olan azami kapsama ulaşmış olmasına bağlıdır.

12.5. Transfer Fonksiyonu
Sosyal güvenliği bir "devlet görevi" olarak ele alan tanıma göre, cemiyetten sosyal
güvenlik kurumlarına ve bu kurumlardan cemiyete gelir akımları meydana gelmektedir. Bu
akımlar sosyal güvenliğin transfer fonksiyonunu teşkil eder. Aşağıdaki şekilde açıkça
görüldüğü gibi sosyal güvenlik 3 yönde gelir akımı sağlamaktadır.
Bu şekilde açıkça görüldüğü gibi, sosyal güvenlik bahis konusu olunca, üç yönde gelir
akımı olmaktadır:
1.

Özel kesimden kamu kesimine doğru,

2.

Kamu kesiminden kendi içinde hazine ile sosyal sigortalar arasında,

3.

Kamu kesiminden özel kesime doğru.

Bu transferleri kısaca ele almakta fayda vardır.

12.5.1. Özel Kesimden Kamu Kesimine Transferler
Özel kesimden kamu kesimine doğru gelir akışım ikiye ayırabiliriz:
12.5.1.1. Hazineye
Firma ve ailelerden hazineye gelir akışı devletin tahsil ettiği çeşitli vergilerden
meydana gelmektedir. Bütün amme otoriteleri tarafından tahsil edilen vasıtalı vasıtasız her
çeşit vergi bu yönde akar. Hazineyi yalnız merkezî hükümet çapında değil; mahalli idareleri,
federatif devletlerde federe devletleri de içine alacak şekilde düşünmek gerekir.
Sosyal güvenlik genel vergi gelirleri ile finanse edildiği takdirde bütün vergiler bu akış
içinde ele alınabilir. Ancak hazineye akmakla beraber yalnız sosyal güvenliğe tahsis edilen
özel vereler de olabilir. Meselâ Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşlılık aylıkları bu tip vergilerle
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finanse edilir. Vergi ile finansman, sosyal güvenlik literatüründe önemli bir yer tutar. Sosyal
güvenliğin tanımında finansmanın vergi ile yapılmasını gerekli ve yeterli bir şart olarak ileri
süren müellifler vardır.
Sosyal güvenliğin genel vergi ile özel tahsisi vergi ile finansmanı yeniden gelir
dağılımım büyük ölçüde etkiler. İlerde bu konu, bu yönüyle ele alınacaktır.

12.5.1.2. Sosyal Sigortaya
Firma ve ailelerden sosyal sigortaya doğru gelir akımı da özel kesimden kamu
kesimine doğru bir akıştır. Sosyal sigorta, modern sosyal güvenliğin halen, hemen bütün
dünyada en önemli aracıdır. Kendi iradeleri dışında tehlikeye uğrayan fertlere gelir garantisi
sağlamak için ya hazineden veya sosyal sigortalardan ödeme yapılır. Bu iki tip ödeme
arasında esas itibariyle pek fark yoktur. Her ikisi de artık talep edilebilir haklardandır. Diğer
taraftan sosyal sigortanın tahsil ettiği primlerle ödediği ivazlar arasında kuvvetli bir ilişki
bulunmamakta ve pirim birçok vasıfları ile özel bir vergi olarak nitelendirilebilmektedir.
Sosyal güvenlik bir devlet görevi olarak hemen bütün millî anayasalarda yer almıştır. Bu
görevi kısmen gören sosyal sigorta da bir kamu müessesesidir. Dolayısıyla fertlerden sosyal
güvenliğe doğru gelir alaşım kamu kesimine bir transfer saymak yanlış değildir.
Fertlerden sosyal sigortaya akan gelirin esas kaynağı primlerdir. Primler kısmen
sigortalı, kısmen de işverenler tarafından ödenir. Bunları ivaz esası üzerine tarh edilen bir
"baş vergisi" saymak mümkündür. Negatif bir transfer kanalı olarak bunların, bütün bir vergi
sistemi içinde düşünülmeleri, zenginden fakire doğru bir transfer sağlamalarının temin
edilmesi gerekir. Gelir dağılımının oldukça âdil olduğu ülkelerde felâketten kurtulabilen veya
kaçınabilenlerden felâketin kurbanlarına doğru bir gelir akımı sağlamalıdırlar. Genel
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vergilerle finansmana nazaran bunların benimsenme ve aşırı talepleri kontrol yönünden
avantajları vardır. Kolay benimsenirler. Çünkü belirli ivazlara bağlıdır ve ferdî talep edilebilir
bir hakla teçhiz edip onu "sadaka isteme" duygusundan kurtarır. İvazlar üzerindeki politik
baskıyı azaltır, çünkü iştirak artmadıkça ivaz artmaz.
İştirakler işçi ve işveren iştirakleri olarak ikiye ayrılabilirler. Bunların yeniden gelir
dağıtıcı etkileri ileride ele alınacaktır.

12.5.2. Kamu Kesimi İçinde Transferler
Hazine ile sosyal sigorta arasında karşılıklı bir gelir akımı vardır. Hazineden sosyal
sigortaya doğru olan gelir akımı üç şekilde olabilir:


Devlet işveren olarak pirim öder.



Devlet primlere üçüncü bir taraf olarak katılır veya yardım eder.



Devlet sosyal sigortaya faiz öder.

Devletin işveren sıfatıyla ödediği primler, genel vergi gelirlerinden bir kısmının sosyal
sigortaya transferi demektir. Bunlar genellikle kamu kesiminde toplu pazarlık konusu
olmadığına göre, bir bakıma ücretin bir parçası da sayılabilirler.
Devletin primlere üçüncü bir taraf olarak katılması da genel vergi gelirlerinden sosyal
sigortaya bir pay ayırma anlamındadır. Sosyal sigortanın kapsamının geniş olması halinde
bunun pek fazla mahzuru yoktur. Kapsamın dar olduğu ülkelerde üçlü finansman, muayyen
gruplar lehine vergi mükellefinden bir transfere sebep olur. Ücretlerin ve hayat standardının
düşük olduğu ülkelerde işçi primlerinin yüksek tutulamaması sebebiyle bu katılma bir bakıma
zarurî de olabilir. Ancak primlerin kazanç kategorilerine göre farklı miktarlarda veya
oranlarda tahsil edilmesi hem devletin iştirakini gereksiz kılabilir ve hem de yüksek
kazançlıdan düşük kazançlıya doğru bir transfere sebep olabilir.
Sosyal sigorta, hazineden, hazineye açtığı kredilerin faizini tahsil etmek suretiyle de
bir gelir akışı sağlar. Genellikle sosyal sigorta fonları, kanunla, kamu kesiminin tahvillerine
yatırılır. Muayyen bir faiz haddi üzerinden hazineye açılan bu kredilerin faizleri, net yeniden
gelir dağılımım etkiler.
Sosyal sigortadan hazineye doğru olan gelir akışı ise yukarıda değindiğimiz gibi
hazineye açılan kredilerdir. Fonların kullanılması ile ilgili olan bu problem, yeniden gelir
dağılımı bakımından da önem arz eder. Zira genellikle düşük gelir grubuna dâhil ücretlilerin
devlete borç vermesi, daha doğrusu borç vermeye mecbur edilmesi şeklinde yorumlanabilir.

12.5.3. Kamu Kesiminden Özel Kesime Gelir Akışı


Hazineden fertlere sosyal güvenlik ödemeleri



Sosyal sigortadan fertlere sosyal güvenlik ödemeleri.
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Bu ödemeler, çeşitlidir. Aynî ve nakdî olabilir. Nakdî olanlar; maktu, toptan, geçici
veya sürekli olabilir. Sürekli olanlar genellikle aylıktır.
Hazineden fertlere yapılan sosyal güvenlik ödemeleri, sosyal sigorta niteliğinde bir
kurum tarafından sosyal güvenliği sağlanmamış olanlardan tehlikeye uğrayıp muhtaç hale
gelenlere, sosyal sigortanın teknik bir kurum olarak bıraktığı boşluklar dolayısıyla sigortalı
olduğu halde bundan faydalanamayan ve faydalanma hakkı sona ermiş olanlardan tehlikeye
uğrayan veya tehlike kendisi için devam edenlere veya durumu ne olursa olsun belli bir şarta
durumu uyan herkese yapılan ödemelerdir. Bazen tehlikeye uğramış olmak yeterli
olmayabilir, bir varlık testine tâbi tutulur, bazen genel olarak herkese ödenebilir. Varlık
testlerinin uygulanmasında, fertlerin gurur ve haysiyetlerini zedelemeyecek usuller
geliştirilmiş olmakla beraber, bu tip ödemelerin zengin ülkelerde, testsiz ve genel olarak
ödenmesi temayülü kuvvet kazanmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ise hazineden ödenen sosyal
güvenlik ödemeleri ekseriya yok denecek kadar az olmaktadır.
Sosyal sigortadan fertlere akan gelir, çeşitli şekillerde tasnif edilebilir. Bunların
yeniden gelir dağıtıcı etkileri, hepsinde direkt olmakla beraber, net etkileri farklıdır. Sosyal
sigorta ivazlarının genellikle, gittikçe kamu sosyal güvenlik ödemelerine yaklaştığı
söylenebilir. Zira ivazla iştirakler arasındaki münasebet azalmakta, kamu sosyal güvenlik
ödemeleri de talep edilebilir bir hak olarak yaygınlaşmaktadır. Diğer taraftan kamu sosyal
güvenlik ödemeleri varlık testi yapılmaksızın ödenme yönünde gelişmektedir.
Nakdî ivazlar, kaynağın dağıtımı mesuliyetini fertlere bırakan, dolayısıyla, az çok
suiistimal edilse dahi, aynî ivazlara tercihi gereken ödemelerdir. Aynî ivazlar da suiistimal
edilebilir. Çünkü satılıp kumara veya lüzumsuz tüketime ayrılması pekâlâ mümkün olabilir.
Ancak nakdî ivazların her zaman aynî ivazlara nazaran daha üstün olduğunu savunmak kolay
değildir. Çünkü hiçbir desteği olmayan düşkün ihtiyarlarla, kimsesiz çocukların nakdî
ivazlarla kendi ihtiyaçlarını kendilerinin tayin, tespit ve gidermesi mümkün değildir. Bu
sebeplerle bunlara tanınacak gelir garantisinin bir sosyal hizmete çevrilmesi şart olabilir.
Ayrıca herkesin sağlığa verdiği önem farklı olduğu halde, cemiyet için bunun önemi
büyüktür. Tıbbî yardımların parasız veya çok düşük ücretli olmasının, herkesin sağlığına
eğilinmesini kolaylaştırmak bakımından faydası çoktur. Bundan dolayı da bilhassa koruyucu
hekimliğin ayrı bir devlet görevi olarak, hemen bütün dünyada üzerinde çok önemle
durulduğunu görmekteyiz. Beslenme yardımı yapılmasında özel yarar olan gruplar (meselâ
okul çocukları, ağır işçiler) da bu yardımın aynî olarak, (süt, yumurta, meyve suları) verilmesi
çok isabetli olabilir. İvazların aynî veya nakdî olmasının suiistimal halleri hariç, yeniden gelir
dağılımı bakımından farkları yoktur.
Gerek kamu sosyal güvenlik ödemeleri, gerekse sosyal sigorta ivazlarının, nakdî
olarak ödenmesinin önemli mahzurunu, tesis edildikleri yıllar eskidikçe paranın satın alma
gücünde düşme meydana gelmesi teşkil eder. Devletin para değerini sabit tutmak görevini
başarılı şekilde yerine getirememesinin sonucu olarak, ivazların reel kıymeti çok düşer ve
tamamen sembolik hale gelebilir. Bunun manası bir çeşit vergileme, dolayısıyla; bilhassa
uzun vadeli sigorta kollarında, yaşlılardan hazineye bir transferdir. İvazların artırılması
halinde devletin maliyete iştiraki bunu iade etmek anlamına gelebilir.
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13.1. Yeniden Gelir Dağıtıcı Kanallar İçinde Sosyal Güvenliğin Yeri
ve Önemi
13.1.1 Geniş Anlamı ile Sosyal Güvenliğin Yeri ve Önemi
Sosyal güvenliği geniş anlamı ile düşündüğümüz zaman, özel yeniden gelir dağıtıcı
kanallardan "şans" esaslı olanlar hariç hepsi sosyal güvenliğe dâhil olur ve gerçekten cemiyet
içinde gelir kesilmesi yoluyla muhtaç duruma düşenlere, ticarî sigorta ivazı, dinî yardım,
sosyal yardım şeklinde önemli gelir transferi sağlar. Ancak bunların genel olarak
kullandığımız sosyal güvenlik kavramıyla pek ilgileri yoktur, çünkü her şeyden evvel sosyal
güvenlik risklerine bağlı olarak işledikleri kesin değildir, sosyal güvenlik risklerine
uğrayanlara müteveccih olsalar bile, bu riske uğrayan için garantili bir ödeme teşkil etmezler.
Ticarî sigortalar yahut sosyal esaslı munzam sigortalar da, herkes için bahis mevzu değildir,
ihtiyaridirler. Bununla beraber sosyal güvenlik kapsamının dar olduğu ülkeler de bütün bu
kanalların önemi çoktur. Bunların önemi tehlikeye uğrayana yönetebildikleri, devamlılık arz
ettikleri oranda artar ve ticarî ve munzam sigortalar hariç diğerleri tamamen net transfer
sağlar.
Sosyal güvenliği bir devlet görevi ve insan hakkı olarak tanımladığımız takdirde -ki
esas tanımımız budur- sosyal sigortalar ve kamu sosyal güvenlik ödemeleri aklımıza gelir ve
kamu yeniden gelir dağıtıcı kanalları içinde bunların işgal ettiği ağırlığa bakmak gerekir. Her
şeyden evvel hatırlanması gerekli husus, sosyal güvenliğin bizatihi yeniden gelir dağıtmak
üzere kurulan bir müessese olmadığıdır. Böyle olsa idi, yeniden gelir dağıtıcı yönü ağır basan,
gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermede daha esaslı rol oynayan bazı vergilere
başvurulabilirdi. Sosyal güvenlik sosyal gayeli bir müessesedir. Kendi iradeleri dışında
tehlikeye uğrayan vatandaşlara gelir güvenliği ve sağlık güvenliği sağlamak suretiyle onları
ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarır. Bu iktisadî bir amaç değildir. Ancak iktisadî tesirler icra
eder. Bu tesirlerden biri sosyal ve iktisadı yönü olan gelir eşitleyicisi fonksiyonudur.
Sosyal güvenlik, her şeyden evvel, geliri kesilenlere gelir akımı sağlamak suretiyle
gelir eşitliğini sağlayıcı bir etki yapar. Gelirin insan iradesi dışında bir takım sebeplerle
kesilmesi önlenemez. Başka bir ifade ile hastalık, kaza gibi sebepler hem ferdin, hem devletin
aldığı tedbirlere, sarf ettiği gayretlere rağmen her insan için mukadderdir. Diğer bazı
tehlikeler ise bir tabiat kanunudur ve bu kanunları geçersiz hale getirmek insanoğlu için belki
hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Meselâ ölmek ve ihtiyarlamak böyledir. O halde, gelir
kesilmesine yol açan sebepler var oldukça, bu sebeplere bağlı olarak yoksulluk ve sefalet
muhtemeldir. Yoksul ve sefil olması muhtemel olan insanlara bunlardan uzak olma garantisi
sosyal bir amaçtır; fakat pek çok insan için ancak bir gelir transferi yoluyla başarılabilir.
Sosyal güvenlik bu gelir transferini sağlamaktadır. Bu transferin gelir dağılımının en âdil
olduğu ülkelerde dahi zaruri olduğu açıktır.
Devletin tasarruflarının pek çoğu gelirin yeniden dağıtılması sonucunu doğurmaktadır.
Bu yeniden dağılımın gelir bölüşümünü, eşitleyici yönde uygulaması mümkündür. Gelir
bölüşümünün eşitliği ise sosyal ve iktisadî bir amaçtır. Vergiler ve devlet hizmetleri ile
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ivazlar, gene aslî gayeleri ne olursa olsun bu amaca hizmet etmektedirler. Vergiler kısmen
sosyal güvenliğin finansmanında kullanılmaktadır. Sosyal güvenliğin aracı olarak sosyal
sigortalar da bir çeşit vergi olan primlerle finanse edilmektedir. O halde sosyal güvenlik,
finansmanı yoluyla, yeniden gelir dağıtıcı bir müessesedir. Burada vergilerden üstün olmasa
bile, vergi yükü olarak katlanılması kolay hatta arzu edilir bir bünyeye sahiptir. Zira sağladığı
ivazlar direktir.
Devletin hizmetleri ve ivazları içinde de sosyal güvenlik önemli bir yer işgal eder.
Devlet hizmetleri genellikle zengin-fakir herkese aynı şekilde fayda sağlar. Sosyal güvenlik
ivazları ise tehlikeye uğrayanlara fayda sağlamak suretiyle yoksulluk ve sefaletin direk olarak
ortadan kaldırıcısıdır. Devletin doğrudan doğruya sağladığı ivazlar çoğunlukla ekseriya sosyal
güvenlik ödemelerinden mürekkeptir.
Görülüyor ki sosyal güvenlik, yeniden gelir dağılımı sağlaması yönünden, miktar
olarak olmasa bile, fertlere sağladığı "tatmin" açısından çok önemlidir. Diğer taraftan sosyal
güvenlik, devlet harcamaları içinde çok önemli yer işgal etmektedir.

13.1.2. Kalitatif Açıdan Sosyal Güvenliğin Önemi
Sosyal güvenlik yoluyla yeniden dağıtılan gelirin gerek millî gelir içinde işgal ettiği
payın, gerekse devlet harcamaları içinde gösterdiği ağırlığın önemli olduğunu görmüştük.
Miktar yönünden önemi yanında, sosyal güvenliği kalitatif yönden de ele almak gerekir.
13.1.2.1. Sosyal Güvenlik Hem Negatif, Hem Pozitif Transfer Kanalıdır
Sosyal güvenlik vergilerle, primle veya her ikisi ile finanse edilir. Vergiler, genel
vergiler olabildiği gibi sosyal güvenliğe tahsis edilen özel vergiler de olabilir. Bunların
mahiyetine göre negatif bir transfer sağlayacağı ve gelir eşitleyici etkiye sahip olacağı açıktır.
Primler, çok kere gelir eşitleyici bir etkiye sahip olabildiği gibi tersine etki de yapabilir.
Bunlar ilerde tekrar ele alınacaktır. Burada şunu tekrar etmek gerekir ki, sosyal güvenlik özel
bir gelir kaynağına sahip olabilir ve bu gelir, negatif bir transfer sağlar. Diğer taraftan sosyal
güvenlik ivazları direk bir transfer temin eder. Bu transfer, devletin diğer yeniden gelir
dağıtıcı tedbirlerine nazaran, mutlaka bir tehlikeye uğrayana doğrudur. Bu vasfı ile sosyal
güvenlik ivazlarının direk, pozitif bir transfer olduğu açıktır. Diğer yeniden gelir dağıtıcı
kanallar, sosyal güvenlik ölçüsünde direk, net ve zenginden fakire doğru bir transfer
sağlamayabilir. Esasen devletin diğer sosyal hizmetlerinden faydalanma herkese açıktır.
Bunları paralı yapıp fakirlere parasız yapmak suretiyle zenginden fakire transferi esas alan
ülkeler de yok değildir. Sosyal güvenlik ivazları ise her yerde tehlikeye uğrayana ödenir ve
tehlikelerin dün olduğu kadar bugün de fakirlik ve sefaletin esas sebebini teşkil ettiği kabul
edilir.
13.1.2.2. Sosyal Güvenlik İvazları "Tatmin" Açısından En Müessirdir
Diğer yeniden gelir dağıtıcı kanallar, sosyal güvenlik ivazları gibi açık ve kesin bir
gelir transferi sağlamazlar. Bilhassa negatif kanallar böyledir. Pozitif kanallar da genel olarak
direk olmayan ve herkese yaygın hizmetlerdir. Bu bakımdan sosyal güvenlik ivazları fertleri
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en çok tatmin eden pozitif bir transferdir. Ödediği iştirakler sağladığı ivazlara eşit ve hatta
daha fazla olsa bile uzun zamana yayılmış olacağından fert gene tatmin olur. Tehlikeye
uğradığı andan itibaren biraz eksik de olsa gelirin kesilmemesi, ferdin satın alma gücünün
devam ettirilmesi, sosyal güvenlik yoluyla gelirin yeniden dağılımına bir talep doğurur. Bu
sebeple de sosyal güvenlik vergileri veya iştirakleri pek fazla mukavemetle karşılaşmaz.
Sosyal güvenliğin finansmanına işveren ve devletin de katıldığı ülkelerde, bu mukavemet çok
daha azdır.
Diğer taraftan sosyal güvenlik ivazları önceden bellidir. Ferde transfer edilecek
meblağ ve transfer şartları önceden bilinir. Diğer yeniden gelir dağıtıcı kanallar ise böyle
değildir. Bölünebilir ivaz sağlayan hizmetler bile kolaylıkla hesaplanamaz.

13.2. Makro Seviyede Yeniden Gelir Dağılımı
Bundan önceki bölümde gördüğümüz gibi, özel kesimden kamu kesimine, kamu
kesiminden özel kesime ve kamu kesiminin kendi içinde gelir akışlarına sebep olan sosyal
güvenlik, bu akımların sonucunda, bazı fertlere ek satın alma gücü sağlarken bazılarının da
satın alma gücünü azaltır. Sosyal güvenliğin net yeniden gelir dağıtıcı etkisi, geniş ölçüde
finansman metoduna ve ivazlarla iştirak veya vergiler arasındaki münasebete bağlıdır. Bu
münasebeti belirsiz veya izahı güç hale getiren ise şüphesiz vergi ve iştiraklerin
"yansıması"dır. Zira kimlerin ne kadar, hangi şartlarla ivaz temin ettiği kesin olarak bilindiği
halde; iştirak ve vergi yükünün nihaî olarak kimin üzerinde ve ne oranda kaldığı belirsizdir
yahut muayyen varsayımlara göre değişir. Bu bölümde, bu hususları araştırmaya çalışacağız.
Sosyal güvenliğin aslî fonksiyonu arasında yer almamakla birlikte, geliri yeniden dağıtmada
çok mühim bir rol oynadığı şüphesizdir. İktisadî fonksiyonları gibi, aslî fonksiyonunu ifa
ederken, başka bir ifade ile kendi iradesinin dışında tehlikeye uğrayıp çalışma gücünü ve
kazancını kaybedenlere, azamî derecede yeniden çalışma gücü kazandırırken ve çalışma
gücünü kazanıncaya kadar kaybolan kazancını telafi ederken, gelir dağılımını da değiştirme
fonksiyonu icra etmiş olur.
Sosyal güvenliğin geliri yeniden dağıtıcı fonksiyonu daha çok mikro seviyede aslî
fonksiyonu bakımından manalıdır. Bununla birlikte önce makro seviyede meseleyi ele
almakta fayda vardır.

13.2.1. Vergilerle Finanse Edilen Sistemlerde Yeniden Gelir Dağılımı
Kamu harcamaları yönünden bunlar transfer ödemelerdir. Tek taraflı para tediyesi
olup karşılığında herhangi bir mal ve hizmet satın alınmaz. Bütün transfer harcamaları sosyal
güvenlik kapsamına dâhil değildir. Meselâ sanayi, ticaret, eğitim ve ilmî araştırmaları teşvik
gayesi ile yapılan ödemeler, millî borçlar ve taksitleri (faiz dâhil), mahalli idarelere ayrılan
para yardımları, sosyal güvenlik ödemelerinden farklıdır. Keza devletin maaş ve ücretlerle
birlikte ödediği sosyal gayeli ödemeler ve sosyal yardımların da sosyal güvenlik kapsamı
içinde düşünülüp düşünülemeyecekleri tartışılabilir. Bunları toplu iş sözleşmeleri gereğince
işverenlerin aynı mahiyetteki ödemelerinden ayırmaya pek imkân yoktur. Ücret ve maaşların
düşük olması halinde bunları ücretten ayırmak mümkün değildir. Devamlı hale gelmiş
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olmaları ücret vasfını artırır. Sosyal yardımları modern sosyal güvenliğe dâhil etmeyişimizin
asıl sebebi sadece ihtiyarî olmaları değildir. Mecburî ve devamlı olsalar bile her zaman bir
sosyal güvenlik tehlikesinin zararlarından kurtarmak amacı gütmeyebilmeleridir.
Hazineden fertlere akan sosyal güvenlik gelirlerinden bahsederken bunların neler
olduğuna çok kısaca değinmiştik. Bu tip ödemeler ilk bakışta net bir yeniden gelir dağılımı
şeklinde görülebilir. Net bir yeniden gelir dağılımı niteliğinde olabilmesi için, bunları
alanların hazineye giren hiçbir verginin mükellefi veya yükünün taşıyıcısı olmamaları gerekir.
Ancak bu takdirde kamu sosyal güvenlik ödemeleri net bir transferdir. Fakat bu ödemelerden
faydalananların vasıtasız vergi mükellefi olmaları mümkün olduğu gibi bir müstehlik olarak
ister istemez vergi mükellefi olmaları gerekir. Hazine, muayyen bir yaştan sonra herkese
yaşlılık aylığı ödüyorsa, bu aylıklar, yaşlıların vasıtasız vergi mükellefi olmaması halinde
bile, net bir yeniden gelir dağılımı değildir. Çünkü yaşlıların satın aldıkları mal ve
hizmetlerden bazıları üzerinde vasıtalı vergiler bulunabilir. Diğer taraftan vasıtasız vergilerin
bile az çok yansıtılabildiği teoride kabul edilmektedir. Ödemelerden, vasıtalı vergilerden
başka, vasıtasız vergilerin mükellef tarafından sosyal güvenlik ödemesi alana yansıtılabilen
kısmını da düşmek gerekir. Kamu" ödemelerinden ibaret olduğu hallerde genel bir aile
ödenekleri sisteminde durum daha değişik olabilir. Bu durumda net yeniden gelir dağılımı,
gelir vergisinin işleyişi ile çok yalandan ilgilidir.
Aile ödenekleri kazançları dikkate aldığı takdirde net yeniden dağılım daha ziyade
zenginden fakire doğru olabilir.
Kamu sosyal güvenlik ödemelerinin şekli ve mahiyeti ne olursa olsun, önemli yanı
bütün bir vergi sisteminin yükünün ne derecede vasıtalı veya vasıtasız şekilde, bu
ödemelerden yararlananlar tarafından taşındığıdır. Konumuz vergi yükü ve vergilerin
yansıması gibi pür malî meseleleri incelemek olmadığından konu üzerinde daha fazla
durmamız gereksizdir.
Kamu sosyal güvenlik harcamaları yoluyla yeniden gelir dağılımı, görüldüğü gibi;
ivaz alanlarla nihaî vergi yüküne katlananların hangi gelir grupları olduğunu tespitle izah
edilebilir. Bunlar aynı gelir grubu içindelerse yatay yeniden gelir dağılımından, farklı gelir
gruplarına dâhilseler dikey yeniden gelir dağılımından; nihaî vergi yükünü taşıyanlar düşük,
ivaz alanlar yüksek gelir grubuna dâhilseler tersine dikey yeniden gelir dağılımından söz
edilebilir.
Sonuç olarak ferdî açıdan; bir ferdin elde ettiği kamu sosyal güvenlik ödemeleri "S",
bu ferde isabet eden direkt veya yansıtılmış Vergi yükü toplam olarak "X" ise net yeniden
dağılım y=S-X olur. "y", vasıtalı vergileri bir yana bırakırsak, kazançla tersine münasebetli
olur. Çünkü kazancı yüksek olana, genellikle ya sosyal güvenlik ödemeleri yapılmaz veya
yapılsa bile vasıtasız vergilerle geri alınır. Buna karşılık vasıtalı vergiler kazançtan çok
tüketim kompozisyonuna bağlıdır. Tüketim vergili mal ve hizmetlere yöneldikçe net dağılım
azalır. Fakat şunu da eklemek gerekir ki, vasıtalı vergiler daha ziyade yüksek gelirlilerin
tüketim harcamalarını hedef alır. Bu da vergileme açısından ayrı ve mühim bir problemdir.
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13.2.2. Sosyal Sigortalarda Yeniden Gelir Dağılımı
Sosyal sigorta niteliğindeki müesseselerden yapılan sosyal güvenlik ödemelerinin
yeniden gelir dağıtıcı etkisi yukarıdakinden daha karışıktır. Genel olarak burada ivaz alanlar
üç ayrı kaynaktan faydalanmaktadırlar. Birinci kaynak kendi ödemeleridir. Hem kısa vadeli
ve hem de uzun vadeli sigorta kollarında aldıkları ivazlar kısmen kendi ödediklerinin
karşılığıdır. Ancak bu karşılık matematik değildir. Daha doğrusu ivazla sigortalının kendi
iştiraki arasında çok yakın bir münasebet yoktur. Bazı sigorta kolları için ülkeden ülkeye
farklı olmakla beraber bu münasebet hiç bahis mevzu değildir. Meselâ primini yalnız
işverenlerin ödediği sigorta kollarında durum böyledir. İşçi iştiraklerinin ender vasıf
derecesindeki işçiler için işveren ve başkalarına aksi mümkündür. İkinci kaynak işveren
iştirakleridir. İşveren iştirakleri işçilere bir gelir transferi görünüşündedir. Ancak bu iştirakler
işçilere de yansıyabilir, müstehlike de yansıyabilir. Eğer sendikalar yoksa veya zayıfsa işveren
iştirakleri düşük ücretler yoluyla doğrudan doğruya birinci kaynağın bir parçası durumuna
geçerler. Aksi halde iki şık vardır. Ya istihsal edilen mal ve hizmetlerin fiyatlarına
aksettirilmek suretiyle müstehlike ödetilirler. Bu takdirde ikinci kaynak bizzat sigortalılar da
dâhil müstehliklerden sağlanmış olur. Yahut bu inikâs kısmen olabilir. O takdirde kısmen de
işverenlerin kazançlarından bir transfer mahiyeti alır. Bir başka ihtimal de işveren
iştiraklerinin fiyatlar yoluyla müstehlike yansıtılmasının hiç mümkün olmaması halidir.
Ancak bu takdirde ikinci kaynağı işveren gelirlerinden bir transfer sayabiliriz. Üçüncü kaynak
devlettir. Devlet işveren olarak pirim ödeyebilir. Bu pirimler tamamen vasıtalı ve vasıtasız
vergi mükelleflerinden transfer sayılır ki bu takdirde bizzat mükellef olalı ivaz sahiplerinin de
bunda payı var demektir. Devlet ayrıca sosyal sigortaların finansmanına üçüncü bir taraf
olarak iştirak edebilir. Bu takdirde üçüncü kaynak içinde de gene ivaz sahipleri bir paya sahip
olurlar. Devlet, nihayet sosyal sigortalardan aldığı borçların faizini ödemek suretiyle buraya
gelir transfer eder. Bu ivaz alanlara bir transfer değil birçok hallerde sigortalıları yeniden
vergilendirme mahiyetindedir. Bu haller faiz haddinin cari piyasa faizine nazaran çok düşük
tutulması hali ile devlet borcunun ödenmemesi halidir. Bunları aslında tersine bir akım yani
sosyal sigortadan hazineye bir akım saymak mümkündür. Bu hal keza birtakım devlet
görevlerinin sosyal sigortalara yükletilmesi halinde de bahis mevzudur.
Görülüyor ki sosyal sigortaların ödediği ivazlarda net yeniden gelir dağılımını
hesaplamak çok güçtür. Ancak bunun ekstre mumlarını formüle etmek mümkündür:
Görüldüğü gibi sosyal sigortalarda da net pozitif transfer sahipleri, net negatif transfer
sahipleriyle aynı veya farklı gelir gruplarına dâhil olabilir ve buna göre geliri yatay veya
dikey olarak yeniden dağıtır. Bu yönü tayin edebilmek için sosyal sigortanın finansman
bünyesinin tetkiki gerekmektedir. Çünkü işçi veya işveren olarak prim ödeyenler veya
bunlardan muayyen gelir gruplarına dâhil olanların bu yükü kısmen veya tamamen
başkalarına aksettirmesi mümkündür. Ayrıca finansmanın iştirak veya vergilerle yapılması
veya bunların muayyen oranlarda bileşimiyle sağlanması, iştirakler içinde işverenlerin payının
az veya çok oluşu, ekonominin diğer şartlarıyla birlikte yükün dağılımım tayin edecektir.
Esasen sosyal güvenliğin finansman metodu ve kaynaklan cemiyetin bütünü içinde
yeniden gelir dağılımının yönünü tayin eden en önemli faktördür. Bu sebeple burada bu
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konulara fazla girmeksizin, sadece sosyal sigortaların gelir grupları açısından yeniden geliri
dağıtıcı yönü kısaca incelenmiştir.

13.2.3. Sosyal Güvenlik Dolayısıyla Cemiyetin Katlandığı Yük
Sosyal güvenlik yoluyla net gelir akımı, sosyal güvenliğin cemiyete yüklediği yüke
eşittir. Bu eşitlik matematik olarak net gelir akımına idari harcamaları eklediğimiz zaman
tahakkuk eder. İdari harcamaları bir yana bırakırsak yukarıdaki formüllerden hareketle
s+i=xs+x1 yazabiliriz, (e+i), sosyal güvenlik ö- deme ve ivazlarının toplamı,
sosyal
güvenliğe tahsis edilen özel veya genel vergi gelirleri ile sosyal sigorta primlerinin toplamıdır.
Sosyal güvenliği, tanımı icabı, kamu maliyesinin dışında bağımsız olarak düşünmeğe imkân
olmadığından, bu eşitliğin farazi olduğu şüphesizdir. Bu eşitlikten net yeniden dağıtılan
gelirin, cemiyetin tümü için sıfır olduğu sonucu çıkarılabilir.
y1 = s-îf
y = İ-Xl
y1+y2 = s+İ-^-JC1
yı+ya. = o
Matematik toplamın sıfır olmasına karşılık, yeniden dağıtılan gelir, hayatın birlikte
getirdiği tehlikeler karşısında insanları sefaletin, açlığın esiri olmaktan kurtarmakta; insanları
başa gelmesi muhtemel ve mukadder olan bu tehlikeler karşısında daha emin kılmaktadır.
Cemiyetten sosyal güvenlik müesseselerine transfer edilen gelir, tekrar cemiyete dönerken bu
faydaları yaratmaktadır. Bu faydalara karşı başka faydaların yaratılması daima bir alternatiftir.
Meselâ iktisadî yatırımlar, alt yapı yatırımları gibi. Bunlarla sosyal güvenlik arasında bir
tercih her zaman söz konusudur. Ancak sosyal güvenlik yükü muayyen bir ölçüde her
cemiyetin omuzunda mutlaka vardır. Zira insanoğlu yaşadığı sürece bazı tehlikelere mutlaka,
bazılarına da muhtemelen uğramakta ve ilk çağlardan beri tehlikeye uğrayanlara da sosyal
gelişme merhalesine göre çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Modern sosyal güvenliği hiç
kurmamış olan bir cemiyet düşünebiliriz. Bu cemiyet geleneksel metotlarla gene sosyal
güvenlik ihtiyacını karşılamaktadır. (Tasarruf, dinî yardımlar, cemiyetler vs.) Sosyal sigorta
veya kamu sosyal güvenlik ödemeleri tesis edilince fertler geleneksel yüklerinin büyük bir
kısmından kurtulmaktadırlar. Meselâ, evlâdın anne ve babayı geçindirme mükellefiyeti
kamuya geçmektedir. Ancak arada bir gecikme olabilir: Sanayileşme aileyi küçültmüş,
akrabalık müessesesini zayıflatmıştır. Şehirlerde geçimini ancak sağlayan insanlardan çoğu
zaten ana-babalarına yardım imkânından mahrum hale gelmiştir. Bu takdirde yaşlı anababanın korunması diğer geleneksel müesseseler de işlemiyorsa devletin görevi olmuştur.
Devlet bu görevi benimsemezse sefalet mutlaktır. Diğer yandan ana-babasını da geçindiren
bir aile reisi ana-babasına devletin veya sosyal güvenlik kurumlarının aylık ödemesi halinde
bu yükten kurtulmuş olur. Bu yükten kurtulana mümkünse sosyal güvenlik vergisi veya pirimi
ödetilmesi ona yeni bir yük yüklemek anlamına gelmez. Üstelik bu yük eskisine oranla daha
hafif de olabilir. Zira yalnız aile içinde, akrabalar ve komşular arasında sosyal güvenlik
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yükünün paylaşılması yerine bu defa cemiyetin iktisadî seviyesine göre belirli bir gelirin
üstündeki bütün fertler arasında paylaşılmış olur. Ancak geleneksel sosyal güvenliğin
sağladığı geçim ve sağlık garantisine nazaran daha yüksek standartta sağlanması halinde
aradaki fark cemiyete yeni bir yük teşkil eder.
Geleneksel sosyal güvenliğin sağladığı geçim ve sağlık standardı cemiyetin muhtelif
grupları arasında olduğu kadar aileler içinde de çeşitli sebeplerle büyük değişiklikler gösterir
ve hiç kimseye asgarî bir seviye garanti edilemez. Hâlbuki modern sosyal güvenlik, hangi
finansman metoduyla karşılanırsa karşılansın herkese insan haysiyetine yaraşır bir asgariyi
garanti eder. Geliri yeniden dağıtırken yüksek kazançlıların net negatif, düşük kazançlıların
net pozitif transfer sağlamalarını temin ederek cemiyet içinde gelir bölüşümünün daha âdil
hale gelmesine de yardım eder.

13.3. Mikro Seviyede Yeniden Gelir Dağılımı
Sosyal sigortaların yemden gelir dağıtıcı yönünü daha ya-kından inceleyebilmek için
uzun vadeli sigorta kolları ile kısa vadeli sigorta kollarım birbirinden ayırt etmek gerekir.
Gerçekten gelir dağılımı mekanizması her ikisinde oldukça farklı şekilde işler. Harcama
birimlerinin müstahsil gelirleri ile müstehlik gelirleri arasındaki fark, yeniden gelir
dağılımının daimi esas sebebini teşkil eder. Sosyal sigortalardan ivaz alanların müstehlik
gelirleri artar, uzun vadeli sigorta kollarında müstahsil gelirleri çok uzun bir süre ağır ağır
azaldığı halde, kısa vadeli sigorta kollarında bu azalış bahis mevzu olmayabilir veya çok kısa
bir süre azalma devam ederken, birden müstahsil gelirinin yerine buna eşit veya bunun belirli
bir oranında ve yalnız sigorta ivazlarından mürekkep müstehlik geliri alabilir. Burada alınan
veya alınması muhtemel olan ivazların mahiyeti açısından giderek yeniden gelir dağılımım
açıklamaya çalışacağız.

13.3.1. Uzun Vadeli Sigorta Kollarında
Uzun vadeli sigorta kolları, ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm sigortalarıdır. İş kazaları ve
meslek hastalıkları sebebiyle sürekli gelir bağlanması hali de bunlarla aynı neticeleri doğurur.
Harcama birimi açısından ele aldığımız takdirde, ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm tehlikelerine
karşı fert asgarî olarak belirli bir süre pirim ödemek zorundadır. Ödenen bu pirimler yansıma
ihtimalleri bir tarafa bırakıldığı takdirde ve yalnız sigortalı tarafından ödendiği faraziyesi
altında müstahsil gelirini azaltan bir faktördür. Bu prim mutlak bir miktar üzerinden
alınmıyorsa, başka bir ifade ile kazancın muayyen bir oranı olarak tahsil ediliyorsa, nominal
değeri itibariyle kazanç arttıkça artacaktır. Ücretliler için, bunlardan da bilhassa maaşlılar için
kazanç kıdem arttıkça artar. Nadir istisnalar dışında nominal olarak ücretler daima yükselir.
Diğer taraftan müstahsil gelirinden ayrılan bu pirim, fertler için en az kendisiyle birlikte faiz
haddi kadar bir istihlâkten vazgeçme, feragat anlamını taşır. O halde ferdin müstahsil
gelirinden eksilen kısmı şöyle hesap edebiliriz:
P - (Başlangıç yılı pirim miktarı) p - (Ücret dolayısiyle pirimde meydana gelen
ortala¬ma yıllık artış oranı) (1+p) - a. (Pirimin yıllık mürekkep artış emsali) i
= faiz haddi
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(1+i) - b. (Yatırılan pirimlerin bileşik faiz emsali) Bu takdirde ferdin birinci yıl
sonunda (pirimlerin yıllık ka¬zançtan devre başında kesilmesi halinde) müstahsil gelirinden
eksilen kısmı faiziyle birlikte:
YENİDEN GELİR DAĞILIMI VB SOSYAL GÜVENLİK
yı - P.b dir. Sonraki yıllar sıra ile,
Y2
ys y*
yn+ı
Bu da
y - Pb
n+1
Bu çabuk yükselen bir baliğ formülüdür ve sigortalı açısından bu eğri bize, sigortalının
beklediği herhangi bir yıldaki ivazların maliyetini verir.
Sigortalının uzun vadeli sigorta kollarından elde edeceği muhtemel geliri de grafiğe
geçirmek mümkündür. Bu gelir kendisine bağlanan yaşlılık aylığı veya malûliyet aylığı,
ölümünden sonra muayyen şartlarla eş ve çocuklarına bağlanacak dul ve yetim aylıklarıdır.
Bazı hallerde kendisi bu geliri almadan ölmüş olabilir ve gelir yalnız eş ve çocuklarına
ödenecek aylıklardan ibaret kalabilir. Her hal ve kârda bu aylıkların toplamı yıllık bir miktar
olarak sabittir. Dolayısıyla y=Bm doğrusuyla bu geliri ifade edebiliriz. Burada (B) sigortalıya
ödenen yaşlılık veya malûliyet yıllığı ortalaması, m bu yıllığın ödenme süresidir. B,
sigortalının ölümünden sonra aylık alma hakkım haiz çocuk sayısına göre de belli bir oranda
düşük olabilir. Keza bir yetimin bulunması ve eşin de ölmüş olması halinde (B) gene belli bir
oranda düşük olur. Bu ihtimalleri (B) nin düştüğü yıldan itibaren doğruyu yaklaştırmak
suretiyle dikkate almak mümkün olduğu gibi, ivaz almaya başlama ile bu hakkın aile
açısından son bulduğu tarihe kadar alınan ivazların toplamının yıllık ortalaması olarak sabit
bir miktar da kabul edilebilir.
Bu farazi maliyet formülünün özellikleri vardır. Görüldüğü gibi sigortalı için farazi
pirim maliyetini artıran faktörler; pirim, ücret artışı, pirim ödemeden dolayı kaybettiği
alternatif faiz geliri ve pirim ödeme süresidir.
an-bn
(Pb+Pa)b
(|Pb+Pa)b] + Pa2)b
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l(Pb2+Pab2+Pa2b) + Pa3]b
Pb (an+an" 1b+an"2b2+ an"3b3 ... ab^Vrdlr.
UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDA
an-bn a-b
Teorik olarak, bP

— = Bm

a-b
eşitliği, ferdî açıdan yeniden gelir dağılımının sıfır olduğu hali verir. Ancak bu
eşitlikten ferdin ödedikleri ile almayı umduğu değerler halihazır değere çevrilmemiş, belirsiz
ve uzun bir süre içinde tahakkuk eden toplam nominal değerler olarak ele alınmıştır. Bm,
a"-bn
bP
a-b
değerini aştıkça ferde net gelir transfer edilmiş olacaktır. Bunun büyüklüğünü,
formüller üzerinden hareket ederek, tayin edecek faktörleri inceleyebiliriz.
Primlerle kazanç arasında muayyen bir ilişkinin bulunması halinde, kazanç arttıkça
pirimin mutlak miktarı artacaktır. Ancak, bu takdirde çok kere olduğu gibi kazançla ivaz
arasında da benzer bir ilişki bulunacağından kazancın, gelirin yeniden dağılımına etkisi
olamaz.
Bununla beraber, ivazın hesaplanma tarzının, ivazlar sabit tutulurken prim oranlarının
arttırılmasının, eksiltilmesinin ve primler değişmediği halde ivaz oranlarında değişiklik
yapılmasının, ferde net yeniden gelir dağılımının başlayacağı süreyi uzatıp kısaltacağı tabiidir.
Ferdî açıdan, ivazlara esas teşkil eden kazançların hesap şekli, çalışma süresi içinde
hangi yılların kazançlarından nasıl seçildiği gibi hususlar, gelir dağılımım büyük ölçüde
etkiler. Genellikle bedenen çalışan işçilerin kazançlarının yaşlandıkça azalacağı iddia
edilebildiği gibi, ücretlerin daima yükseleceği de iddia edilebilir. Bedenî faaliyeti ağır basan
vasıfsız işçiler için birinci iddianın az çok geçerli olduğunu kabul etmemek mümkün değildir.
Bu takdirde ivazlara esas alınan kazançlar son yılların kazançlarından seçiliyorsa bu tip
işçilere net yeniden gelir dağılımının farazî olarak başlayacağı süre uzar.
an-b"
bP

= Bm

a-b
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formülünde "n" (prim ödeme süresi, yıl olarak) ile "m" (ivaz alma süresi, yıl olarak)
arasındaki münasebet daha yakından dikkate alınırsa, "n"'nin asgarî süresinin kanunlarla tayin
edildiğini, buna karşılık m'nin ferdin sübjektif şartlarına bağlı olduğunu görürüz.
Bu sübjektif şartlar aynı kazanç seviyesindeki fertler arasında yatay gelir dağılımına
yol açar. Aynı kazanç seviyesindeki fertler arasında ivaza esas alınan yıllardaki kazanç
farklılığı veya aksine, ivaza esas alınan yıllardaki kazanç eşitliğine karşı daha evvelki yıllar
kazançların farklı olması, "m" ve "n"nin kendileri için aynı olduğu iki fert arasında da gelir
dağılımı bakımından farklar doğurur. Çünkü belirli bir asgarî sürenin üstünde "n"yi tayin
ferdin iradesine bağlı ise de, "m"nin tayini tamamen fertlerin iradesi dışında hayat ümidine,
eşin hayat ümidine, çocukların sayısına ve yaşlarına bağlıdır.
Kazanç artışı hiç şüphesiz bir intizam göstermez. Nominal ücret artışları için yıllık
ortalama artış haddi hesaplanabilir. Bu artış, bir ülkede enflasyonun sebep olduğu fiyat
artışlarından başka ferdin artan millî refahtan haklı olan payını ve kendi istihsal gücünde
meydana gelen artışın karşılığını da ihtiva etmelidir. İvazlara esas alınan yıllarda kazanç,
bütün bu faktörleri karşılayacak ölçüde artamamışsa, o takdirde bağlanacak ivaz, ferdin prim
yatırırken umduğu hayat standardını sağlayamaz. Bu yüzden farazî maliyet eğrisi fiilî maliyet
eğrisinden farklı olabilir ve fert için asıl mühim olan kendi farazî maliyet eğrisidir.
İvazlar, kazançlara bağlı olarak ödendiği takdirde prim de ivaz da kazanç üzerinden
hesaplanacağı için ilk bakışta kazancın önemli olmadığı kanaati doğmaktadır. Ancak prim
ödemeğe başlanılan yıldan umulan ivazın satın alma gücü, ivaz almağa başlanan yılda
bağlanan ivazın fiili satın alma gücünden mutlaka biraz yüksek olmalıdır. Çünkü aradan
geçen "n" yıl içinde bu yıllarda çalışanların cemiyetin istihsal gücüne yaptıkları ilâveden
dolayı hayat standardı yükselmiştir. Ayrıca fert de bizzat kendi istihsal gücünü bu süre içinde
artırmıştır. Başka bir ifade ile cemiyetin ulaştığı verimlilik seviyesinde o günün yaşlılarının da
payı vardır ve bu pay kendilerine ödenmelidir.
Kazanç gelir dağılımına etkisini primler yoluyla da gösterebilir. Primle kazanç
arasında ilişki olmak ve diğer şartlar sabit tutulurken prim oranlarını değiştirmek, yeniden
gelir dağılımını etkiler. Gerçekten meselâ prim oranları artırılırsa, yeni nesillerin gelir
garantisini daha yüksek fiyatla satın almaları neticesi doğar. Eğer ivazlar, yalnız yüksek prim
ödeyenler için buna paralel şekilde artırılırsa, gelir dağılımı değişmez. Ancak bu değişmezlik
herkesin aynı süre yüksek prim ödedikten sonra ivaz alma hakkını elde etmesi halinde
doğrudur. Gerçekte ise bu tip değişiklikler herkese birden uygulanır. Dolayısıyla asgarî prim
ödeme süresini doldurmuş veya doldurmak üzere olanlar kısa süre yüksek prim ödeyerek
yüksek ivaz elde ederler. Böylece kendilerine derece derece gençlerden gelir transfer edilmiş
olur. Ücretler fiyat ve refah artışlarını aynen takip etmişse, ivaza esas olarak kazanç yıllarında
primlerin ve ivazların artırılması, yaşlıların refah seviyesini yeniden artırmak, başka bir
deyişle gençlerden yaşlılara yeniden bir transfer anlamı taşır.
Bazı ahvalde prim oranlan sabit tutulurken ivaz oranları yükseltilebilir. Böyle bir
değişiklik eğer ivaz almakta olanlara teşmil edilmezse, genç nesiller için gelir garantisinin
fiyatı nispi olarak ucuzlatılmış olur. Bu ucuzlatma yaşlıların primleriyle biriken fonların
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müessiriyetinden ve miktarından dolayı mümkün olmuşsa, yaşlılardan gençlere doğru bir
transferden söz edilebilir. Buna karşılık devletin iştiraki gibi yeni bir kaynağın doğuşuna bağlı
olmuşsa bu takdirde vergi mükelleflerinden sigortalılara bir transfer doğar. Bu tip transferlerin
mahiyeti bu incelemenin esas konusu olarak ileride ele alınacaktır.
Bu tahlilleri uzatmak ve çok değişik ihtimalleri dikkate almak mümkündür. Ancak
görüldüğü gibi bütün ihtimallerin formüldeki terimler yardımıyla izahı kabil olmaktadır.
Buradaki maksadımız sosyal sigortanın uzun vadeli tehlikelerde kendi içindeki yeniden gelir
dağıtıcı mekanizmasını kısaca belirtmektir. Hatırlanacağı gibi bu tip yeniden gelir dağılımı
esas itibariyle konumuzun dışında tutulmuştur.
an-bn
Bm
a-b
formülünde "n" (pirim ödeme süresi, yıl olarak), m (ivaz alma süresi, yıl olarak),
yeniden gelir dağılımını tayin eden önemli faktörlerdir.
Bilindiği gibi prim ödeme süresi "n", kanunla, bir asgarî süre olarak tayin edilir. Bu
asgarî süreyi doldurduktan sonra, kendisinin ivaz alma hakkı doğar. Ancak bu süre ivazlara
elverişliliği bazen tek başına tayin edemez. Ferdin başka şartları da yerine getirmesi gerekir.
Meselâ ölüm halinde belirli bir süre sigortalılık ve prim ödeme, dul ve yetimler için ivaz alma
hakkının iktisabına yettiği halde, ihtiyarlıkta belirli bir yaşa ulaşma da mecburî olabilir. Süre
ile yaşın birlikte aranan şartlar olması, yeniden gelir dağılımını büyük ölçüde etkiler. Bu
etkinin nötr olduğu hal, herkesin aynı yaşta sigortalı olması ve aynı yaşta yaşlılık aylığını
iktisap ve fiilen almaya başlaması halidir. Erken işe girenler, geç girenlere (geç girenin asgarî
süre, kadar çalışmakla ihtiyarlık yaşına ulaşması halinde), şartları yerine getirdiği halde
çalışmaya devam edenler etmeyenlere, kadının asgarî yaşı erkeğe nazaran düşük kabul
edilmişse, aynı yaşta işe giren erkekten kadına bir transfer olur.
Kadın ve erkeklerin farklı yaşlarda aylık alma hakkını kazanmaları, fazla sürelerin
hesaba katılmaması halinde, erkekten kadına fazla gelir transferine yol açabilir. Çünkü genel
olarak, kadınlar uzun süre çalışmaya mütemayil olmadıkları gibi muntazam bir çalışma
hayatına da sahip olmayabilirler. Bu yüzden asgarî şartları yerine getirerek aylık alan
kadınların toplam aylık alan kadınlara oranı, erkeklerin aynı oranına nazaran daha düşük
olabilir. Bu da erkekten kadına gelir akışına yol açan bir etkendir.
"n" asgari olarak kanunla tayin edilmekle birlikte fertler bu süreyi, işverenle
aralarındaki anlaşmaların müsait olması halinde, kendi arzularıyla uzatabilme imkânına
sahiptirler. Rasyonel olarak bu uzatma, alınacak ivazla çalışılarak elde edilen kazanç
arasındaki farkın cazibesine bağlı olur. İstihdam seviyesinin yüksek olmadığı ülkelerde
işsizliği azaltmak için emeklilik yaş haddinin düşürüldüğü ve emekli aylıklarının cazip hale
getirildiği bilinen bir politikadır.
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13.3.2. Kısa Vadeli Sigorta Kollarında
Genel yeniden gelir dağılımı mekanizması kısa vadeli sigorta kollarında da aynen
işler. Gerçekten bir ferdin kısa vadeli sigorta kollarından sağladığı çeşitli ivazların toplamını
(geçici iş göremezlik ödenekleri, aynî ivazlar, hizmet, maktu ödemeler, sürekli iş göremezlik
gelirleri) ferdin bu sigorta kolları için ödediği primler toplamı ile mukayese ettiğimiz zaman,
aradaki farkın pozitif veya negatif oluşuna göre ferde net bir transferden veya fertten
başkalarına net bir transferden söz edebiliriz.
Bu transferi tayin eden faktörler, "n" ve "m" süreleri farklı olmak üzere, uzun vadeli
sigorta kollarında müessir olan faktörlerdir. Kazanç, prim oranları, asgari ivaz sağlama
şartları, ferdin medeni hali, çocuk sayısı, vs. uzun vadeli sigorta kollarında olduğu gibi kısa
vadeli sigorta kollarında da gelir dağılımını etkiler.
Ancak asgarî prim ödeme süresi "n" kısa vadeli sigorta kollarında çok kısadır. Bu
asgarî süreyi uzatmak ferdin ihtiyarında değildir. Tehlikeye uğrama bu süreyi tayin eder ve
tehlike sigortalılık süresinin devam ettiği sürece tekerrür edebilir veya hiç karşılaşılmayabilir.
"m" ivaz alma süresi ise azamî olarak kanunla tayin edilmiştir. Bu süre üzerinde de ferdin
iradesi işlemez. Bir sigortalıyı bütün çalışma hayatı süresince ele alırsak, bu sigorta
kollarından elde ettiği ivazların maliyetini gene
an-bn
y = bP
348
olarak hesaplayabiliriz. İvazların yekûnunu ise Bm ile hesap edemeyiz, çünkü ivazlar
sürekli değildir ve çoğunlukla ivaz alma süresi günlerle ölçülür. Bu sebeple her defasında
ivaza esas olan günlük kazancın belirli bir oranı olan günlük ivaz C1, C2, Cn olarak, her
defasındaki süreyi, S1 S2, Sn olarak gösterirsek, ivazların toplam değeri (C1S1 + C2S2 + ...
CnSn) olur.

an-bn
bP
a-b
(C1S1+C2S2+...CnSn)
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eşitliği ferdî açıdan yeniden gelir dağılımının "sıfır" olduğu hali gösterir. Bu eşitlik
bize kısa vadeli sigorta kollarında yeniden gelir dağılımının faktörlerini açık bir şekilde
göstermektedir.
Sürekli olarak "n" yıl çalışan bir sigortalı için, elde ettiği ivazların maliyeti prim, prim
artış oranı, faiz haddi tarafından tayin edilmektedir. Primlerle ivazlar arasında bir ilişki varsa,
"x" ve C1, C2, ... Cn gibi herhangi bir zamandaki kazanç üzerinden hesaplanan ivaz arasında
da bir ilişki olacak, dolayısıyla bunların gelir dağılımını tayinde pek fazla rolü olmayacaktır.
Buna karşılık C1, C2, Cn gibi muhtelif zamanlarda alınan ortalama günlük ivaz miktarının her
defasında kaç gün alındığını gösteren S1 S2, S önem arz edecektir. Bunun yarımda çalışma
süresi boyunca kaç defa kısa vadeli sigorta kollarından faydalanıldığı da önemli bir faktördür.
Başka bir ifade ile fert için tehlikeye uğrama (hastalanma, analık, kaza) sayısı ile her
defasında tehlikenin devam süresi, ivazların toplamını tayin edecek ve bunun maliyetten
düşük, ona eşit veya ondan fazla olmasını sağlayacaktır.
Bunlara göre sık sık tehlike ile karşılaşanların, iş göremezlik süresi uzun sürenlerin
toplam net yeniden gelir dağılımı elde etmeleri muhtemeldir. Buna karşılık kısa bir süre için iş
göremez duruma düşen ve hayatı boyunca bir daha tehlike ile karşılaşmayan bir kimse için
aldığı ivazların maliyeti çok yüksek olur. Ekstrem durumları belirtmek gerekirse:

Çalışma hayatı boyunca hiç tehlikeye uğramayan bir kimse mutlaka gelir
transfer eden durumdadır.

Hiç pirim ödemeksizin iş kazası ile çalışma gücünü sürekli olarak yitiren kimse
ömrü boyunca ve öldükten sonra eş ve çocukları kanalı ile mutlak surette kendisine azamî
gelir transfer edilen kimseyi teşkil eder.
Her fert, bu ekstremler arasında bir yer işgal eder. Fakat kısa vadeli sigorta kollarını,
aslında daha kısa bir zaman süresi içinde, meselâ bir yıllık olarak tahlil etmek gerekir. Bir yıl
esas alındığı takdirde, günlük prim miktarını, n azamî 360 gün
olmak üzere pirim ödeme gün sayısını gösterirse, diğer taraftan bir yıl içinde ivaz alma
süresi "m" ve ortalama ivaz miktarı C ise, yeniden gelir dağılımının nötr olduğu hal
nP = mC
olur. Bu eşitliğin sağlanabilmesinde "P" ile "C" arasındaki münasebet önemli rol
oynar. "X" kazancın oldukça önemsiz bir yüzdesi iken "C" önemli bir yüzdesidir. Meselâ
P=%5, C=%50 ise C=10 P'dir ve
nP=mC
eşitliğini de
nP = (10 P) şeklinde yazabiliriz. Buradan
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n=10m
eşitliği elde edilir. Bunun anlamı yeniden gelir dağılımının nötr olabilmesi için prim
ödeme süresinin ivaz alma süresinin 10 katma eşit olması gerekir. Daha fazla süre ile prim
ödeyenler gelir transfer eden; daha fazla süre ivaz alan, kendisine gelir transfer edilen
kimsedir. Bir yıl içinde hiç iş göremez durumuna düşmeyen kimse mutlaka gelir transfer eder.
İvaz elde edebilmek için asgarî bir pirim ödeme süresi gerekli ise pirimle ivaz arasındaki
münasebetten yararlanarak net yeniden gelir dağılımının başlayacağı asgarî süre
hesaplanabilir. Gerçekten en az 120 gün pirim ödemek gerekiyorsa,
𝑛

M = 10 =

120
10

= 12

günden fazla ivaz almak şarttır. Eğer belirli bir ivaz ödememe süresi varsa bu takdirde
geçici iş göremezlik süresi, bu asgarî süreye ivaz ödenmeyen süreyi eklemek suretiyle
bulunacak süreden fazla olmalıdır.
Genel olarak birçok sosyal sigortalarda "C" ferdin başkalarını geçindirmekle mükellef
olup olmadıklarına göre değişir. Başkalarını geçindirmekle mükellef olanlara daha yüksek bir
oran uygulanır. Bu takdirde net transferin başlayacağı ivaz alma süresi daha kısalır. Böylece
sosyal sigortalar başkalarını geçindirmekle mükellef olmayanlardan geçindirmekle mükellef
olanlara doğru da bir gelir transferine yol açarlar.
Çeşitli faktörlere bağlı olarak cereyan eden transferlerin asıl önemli yanı bunların
hangi yöne aktığıdır. Başka bir deyimle aynı kazanç seviyesindekiler arasındaki gelir akımı ile
yüksek kazançlılardan düşük kazançlılara doğru cereyan eden gelir akımı, sosyal siyaset
açısından, çok farklıdır. Bu sebeple biraz da yeniden gelir akımlarının yönü üzerinde durmak
gerekir. Ancak daha evvel de değindiğimiz gibi dikey yeniden gelir dağılımı, cemiyeti bir
bütün olarak ele almayı gerektirmektedir. Başka bir deyişle pozitif transfer sahipleriyle
negatif transfer sahiplerinin hangi gelir gruplarına dâhil olduklarını ve net transferlerin her
gelir grubunun geliri içinde işgal ettiği payı araştırmak icap etmektedir. Bu husus daha sonra
ele alacağımız konuyu teşkil etmektedir.
Sosyal sigortaların ivazların maliyeti açısından yeniden gelir dağıtıcı yönünü esas
itibariyle mevzuat tayin etmektedir. Bundan başka piyasa şartlarının da maliyeti esas tayin
eden faktörler olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim "a" kümülatif ücret artış emsali ve "b" faiz
emsali tamamen piyasa faktörleridir. Prim ödeme ve ivaz alma süreleri ise uzun ve kısa vadeli
sigorta kollarında farklı faktörlerin tesiri altındadır. Bütün bu faktörleri Türk Sosyal Sigorta
mevzuatını da dikkate alarak rakamlarla ifade etmek konuyu özetlemek bakımından faydalı
olacaktır.
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13.4. Örnekler
13.4.1. Makro Yeniden Gelir Dağılımına Bir Örnek
Millî gelirden sosyal güvenliğe ayrılan payın hangi gelir gruplarına ne oranda
dağıldığı ve bu gelirin nihaî yüküne bu gelir gruplarının hangi oranda katıldığının tespiti
makro seviyede yeniden gelir dağılımı araştırmalarının konusunu teşkil eder. Bu tip
araştırmaların yapılmasının çok zor olduğu ortadadır. Bunun yerine örnekleme yoluyla küçük
bir grup üzerinde, sosyal güvenlik yük ve ivazlarının tesirleri ve net tesiri araştırılabilir.
Unutmamak gerekir ki bu araştırma eğer, bir grup cemiyetteki gelir dağılımım temsil
kabiliyeti olan bir terekkübe sahipse anlamlıdır. Bu temsilin sağlanabilmesi için ise
istatistiklerin cemiyette gelir dağılımının nasıl olduğunu göstermesi gerekir.
Bununla beraber sosyal güvenliğin gelir dağılımına şu veya bu yönde mutlak etkili
olduğunu; grubun takribi temsil kabiliyeti olması halinde de ortaya çıkarmak mümkündür.
Başka bir ifade ile sosyal güvenliğin yeniden gelir dağıtıcı mekanizması rakamlara
dökülebilir. Fakat bu rakamların birtakım varsayımlarla gölgelendirilmesi istenmiyorsa, vergi
ve prim yükündeki yansımaları dikkate almamak gerekir.
Arkadaki tabloda negatif transferler olarak vergilerin de yeniden gelir dağıtıcı etkileri,
sosyal güvenliğin etkileriyle birlikte görülmektedir. Hâlbuki vergilerden sosyal güvenliğe
ayrılan payın hesaplanıp alınması gerekirdi. Sonuç olarak en düşük gelir grubundaki ailelerin
toplam aileler içindeki oranı %0,7’den %1,8’e çıkmakta, son gelir grubunda ise %8'den
%7,1’e inmektedir. Başka bir deyişle yüksek gelir gruplarının müstehlik geliri nispi olarak
azalırken düşük gelir gruplarının müstehlik geliri artmaktadır.
Türkiye'de gelir dağılım araştırmaları metod ve sonuçlan itibariyle çok tartışmalıdır.
Sosyal güvenliğin gelir dağılımına tesiri ise hiç ele alınmamıştır. Daha fazla eksikleri olsa da
Türkiye'de de benzeri araştırmaların yapılması mutlak bir ihtiyaçtır.

13.4.2. Mikro Yeniden Gelir Dağılımına Bir Örnek
13.4.2.1. Uzun. Vadeli Sigorta Kollarında
Uzun vadeli sigorta kollarının, mikro seviyede gelir dağılımına etkisini, Türk Sosyal
Sigortasını esas alarak, müşahhas bir örnek altında, daha iyi göstermek mümkündür. Bunun
için aşağıdaki tabloya bakılabilir. Bu tablonun hazırlanmasında şu esaslardan hareket
edilmiştir:

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, Yaşlılık, Malûliyet ve Ölüm Sigortaları kolu
için yürürlükte olan mevzuat esas alınmış ve uygulanan prim oranları, yaşlılık, malûliyet ve
ölüm yıllığının hesaplanma tarzı kullanılmıştır.

Kazancın muntazam olarak her yıl % 10 arttığı ve her yıl prim ödeme süresinin
hiç değişmediği (gün olarak) kabul e dilmiştir.
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Faiz oram %5 olarak alınmıştır.



Primlerin yıllık olarak yatırıldığı farz edilmiştir.


Herhangi Bir Yıla Kadar Ödenmiş Bilimlerin Baliği, (A); Herhangi Bir Yılda
Ödenmeğe Başlanan Yıllık İvaz (B), Miktarı ve Yeniden Gelir Dağılımının Sıfır Olduğu Süre,
(m)

an-b°
A= Pb
B=
n
m
CM)
a-b
33
Cîil)
aa"2 (1+a+a2)
1
5
6
7
8
9
10

15 20 25 30 35

2
3
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4
7.03 9.05 11.38 13.97 16.95 20.16 44.06 85.55 156.32 275.63 495.16
8.90 9.73 10.73 11.73 12.s)4 14.20 22.95 36.88 59.43 95.70 154.25
0.79 0.93 1.06 1.19
1.31

1.42 1.92

2.32

2.63 2.88 3.21

Not P-l; cizLİ.10; b-1.05. (2 Numaralı sütun herhangi bir yılın sonunda başlangıç
pirimi olan 1 Uranın baliğini gösterir. Burıa göre m-n+l]
Bunlara göre "1" numaralı sütun pirim ödenen yılların 355 sayısını "N" vermektedir.
"2" numaralı sütunda MİKRO
RANİDEN
GELİR DAĞILIMINA
„ n r_ rı
a -D

Pb

BİR

a-b
ÖRNEK

formülüne göre herhangi bir yılda, o yıla kadar her yıl muntazam olarak %10 artmış
ücretler üzerinden yatırılan primlilerin %5 faiz oranı ile bileşik faiz getirmesi faraziyesi
altında ulaştığı baliğ gösterilmektedir. Burada "P" (başlangıç, yılı pirim miktarı 1 lira kabul
edilmiştir. Çünkü y, P ile doğru orantılıdır.) "3" numaralı sütunda herhangi bir yılda
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bağlanacak ivazın (ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm aylığının) miktarı verilmiştir. Bu miktar (B),
ilk yıl ödenen pirim P olmak üzere
100P an"2+an"1+an 70 P.70
B
11

).
3

.=

. an"2. (1+a+a2)

100 33

dir. Burada 11 ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm sigortaları pirim oranı,
70
TÖĞ

son üç yılın kazanç ortalamasının %70'ini göstermektedir. "4" numaralı sütunda ise
elde edilen ivazı primlerin baliğine eşit leyen süre "m" verilmektedir. Bu süreden sonra ferde
net pozitif gelir akımı başlayacaktır.
Görülüyor ki, Türk Sosyal Sigortasında bağlanan ivazlar çok kısa bir süre için
sigortalının ve işverenin ödediği pirimler ve bunların mürekkep faizi ile karşılanmakta, ondan
sonra sigortalılardan yaşlı, dul ve yetimlere transfer başlamaktadır. Bu transfer süresi ferdin
ve ailesinin özel şartlarına bağlı olmaktadır. Bu şartları da asıl tayin eden faktör ferdin yaşlılık
ve maluliyet aylığı almağa başladığı veya öldüğü andaki yaşıdır. Çünkü kendi hayat ümidi
buna bağlıdır, eşinin hayat ümidi ve evlenme ihtimali de, bıraktığı çocukların yaşı da buna
bağlıdır. Kaideden yaşlının karısı da yaşlıdır ve ivaz alacak çocukların ivaz alma yaşını aşmış
olmaları ihtimali fazladır.
Bu tablodan uzun vadeli sigorta kollarının yeniden gelir dağıtıcı yönü bakımından
önemli bir sonuca varabiliriz. Ferdi açıdan, bu dağılım zannedildiği gibi, çalışma devresinden
yaşlılık devresine doğru değil; büyük ölçüde çalışan kuşaktan yaşlı kuşağa ve onların dul ve
yetimlerine doğrudur. Türk sosyal sigortası için pirim oranları artırılmadan ivaz oranının
%70'e çıkarılması çalışma çağındaki sigortalılardan yaşlılara doğru olan net transferi daha da
artırmıştır. Bu yüzden eğer aktuarya hesapları bozulmuş ve Türk sosyal sigortası teknik ve
matematik karşılıklarında açık vermeğe başlamışsa, sonunda ya prim oranı artırılarak çalışma
çağındaki sigortalıların yükü artırılacak veya herhangi bir formülle devletin katkısı zarurî
olarak kabul edilecek ve yükün bir kısmı bütün vergi mükelleflerine aktarılacaktır.
Diğer taraftan uzun vadeli sigorta kolları da kendi içinde dikey yeniden gelir
dağılımına sebep olabilir. İvaz alanların kendi kaynaklarının tükendiği farz olunan andan
itibaren, kendilerine hem düşük kazançlı ve hem de yüksek kazançlılar gelir transfer
etmektedir. Fakat bu transfer teorik olarak müstahsil geliri "sıfır" olanlara doğrudur.
Dolayısıyla her gelir grubundan geliri sıfır farz edilen gruba doğru bir gelir akımı
düşünülebilir.

330

13.4.2.2. Kısa Vadeli Sigorta Kollarında
Kısa vadeli sigorta kollarından hastalık ve analık sigortası için de bir örnek vermemiz
mümkündür. Bu örnek dört Batı Avrupa ülkesiyle Türkiye'de kısa vadeli sigorta kollarının
yeniden gelir dağıtıcı etkilerini müşahhas ve mukayeseli bir şekilde göstermek imkânını
vermektedir. Arkadaki tablo bu gaye ile hazırlanmıştır.
Tablonun hazırlanmasında dikkate alınmış hususlar şunlardır:
1.
Sigortalılar kazançları itibariyle dört gruba ayrılmıştır. Bunun için Sosyal
Sigortalar Kurumu'na dahil işçilerin 1967 yılındaki ortalama ücret, kazançları %100 olan
grubu teşkil etmiş, diğer üç grup bu ücretin %75, %150 ve %200 kadar kazananlardan
teşekkül etmiştir.
2.
Ayrıca sigortalılar, medenî hal itibariyle üç gruba ayrılmıştır. Bunlar bekâr,
geçindirmekle mükellef ve karısı da sigortalı olup çocuğu doğan sigortalı kategorileridir. Bu
kategorilerden her biri dört kazanç grubuna bölünmüştür.
3.
Her kazanç seviyesindeki sigortalının ödediği farazî prim ve elde ettiği farazî
ivaz geçindirmekle mükellef olup olmadığına ve yatakta veya ayakta tedavi edilmesine ve bu
kuruma ortalama başvurma sayısına göre hesaplanmıştır. Bunlar 1967 S.S.K. istatistik
yıllıkları ve Çalışma Raporları esas alınarak hesap edilmiştir.
4.
İvazlar işçi ve işveren iştirakleri toplamının yüzdesi olarak hesaplanmış ve
geçindirmekle mükellef olan bu kazanç grubunun sağladığı ivaz yüzdesi 100 olmak üzere
diğer grupların ivaz yüzdesi hesap edilmiş ve böylece yatay yeniden gelir dağılımı
bulunmuştur. Diğer taraftan en düşük kazanç grubunun elde ettiği ivaz oranı 100 kabul
edilerek diğer grupların indeksi yapılmış ve böylece de dikey yeniden gelir dağılımı
gösterilmiştir. Türkiye için elde edilen rakamlar tablonun altında gösterilen başka bir
kaynaktan yararlanılarak dört Batı Avrupa ülkesinin aynı rakamlarıyla mukayeseli olarak
verilmiştir.
Bu tablonun konumuz bakımından ortaya çıkardığı önemli nokta, kısa vadeli sigorta
kollarının geliri hem yatay, hem dikey olarak yeniden dağıttığıdır. Ancak bu dağılım
sigortalıların kendi içinde cereyan etmektedir. Aslında primlerin yansıması oranında
cemiyetin diğer grupları da bu gelir dağılımı mekanizmasının içindedir. Burada yalnız işveren
primlerinin tamamının ücretlere yansıtıldığı, daha doğrusu işveren primlerini de aslında
işçilerin ödediği varsayımından hareket edilmiştir.
Yatay ve dikey yeniden gelir dağılımı, her şeyden önce tehlikeye uğramayandan
tehlikeye uğrayana doğrudur. Herkesin tehlikeye uğraması halinde de gelir yeniden dağıtılmış
olmaktadır. Çünkü aynı primi ödeyen bekâr, geçindirmekle mükellef olanlara nazaran daha az
ivaz elde edebilmektedir. Kazançlarına ve iştiraklerine nazaran her kazanç grubunun ivazları
da nispi bakımdan farklı olmaktadır.
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Şimdiye kadar sosyal güvenliğin yeniden gelir dağıtıcı fonksiyonunu genellikle bir fert
üzerinde inceledik. Bu incelemede prim veya vergi yükünün tamamen kendi üzerinde kaldığı
var sayıldı ve ödedikleri ile aldıkları arasındaki fark değerlendirilmeye çalışıldı. Bu farkı tayin
eden belli başlı faktörler üzerinde kısaca duruldu. Ferdden cemiyete geçtiğimiz takdirde
yeniden gelir dağılımının yönü ortaya çıkar. Negatif net transfer sahipleriyle pozitif net
transfer sahiplerinin farklı gelir seviyesinde olmaları (gelir grupları) dikey net yeniden gelir
dağılımına, aynı gelir grupları içinde bulunmaları yatay net yeniden gelir dağılımına yol açar.
Hem kamu sosyal güvenlik ödemelerinin ve hem de sosyal sigortaların her iki yönde yeniden
gelir dağılımını inceleyebilmek için negatif transferlerin nihai yükünün kimler üzerinde
kaldığını ve pozitif transferlerin kimlere aktığını tespit etmek gerekir.
Kolaylıkla kabul edilebileceği gibi bu tespitin kesinlikle yapılabilmesi imkânsızdır. Bir
kere "kimler" dediğimiz farklı gelir gruplarıdır. Ancak farklı gelir grupları kendi içinde
mütecanis değildir ve hele fonksiyonel gelir dağılımı üzerinden gittiğimiz takdirde istihsal
faktörlerinin sahiplerine tekabül etmez. Ücretliler yalnız ücret geliri elde eden kimseler
olamayacağı gibi sermaye sahipleri yalnız faiz, toprak sahipleri yalnız rant elde eden
kimselerden mürekkep değildir. Diğer taraftan bütün ücretlilerin aynı gelir grubu içinde
düşünülmeleri de mümkün değildir. Bu yüzden bu karışıklığı gidermek, her harcama
biriminin, meselâ ailenin toplam gelirini hesaplayıp belirli hudutlar içinde gruplamalara
başvurmadıkça, imkânsızdır. Bu yol ise küçük bir nüfus grubuna uygulanacak anketler sonucu
elde edilecek bilgiler hariç, pek zordur. Bu takdirde cemiyeti nispi gelir gruplarından
mürekkep sosyo-ekonomik sınıflara ayırmaktan başka çare yoktur. Bu sınıfların da gelir
bakımından mütecanis olmayacakları şüphesizdir. Meselâ memur ve işçiler bir grup olarak ele
alınırsa, mütecanis bir gelir grubu teşkil etmezler. Ancak muayyen karinelere, verilere ve
varsayımlara göre bunlar orta gelir grubuna dâhil edilebilirler. Kalan nüfus da bundan daha
düşük ve daha yüksek gelir gruplarını teşkil eder. Kapitalist sisteme dâhil her ülkede tüccarsanayici, daha genel olarak işverenler şüphesiz yüksek gelir grubuna, bağımsız çalışan
çiftçiler bilhassa az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde düşük gelir grubuna dâhil
edilebilirler.
Düşündüğümüz sosyo-ekonomik veya fonksiyonel sınıfları tam olarak karşılamamakla
beraber cemiyet izafî bir şekilde "fakir ve zengin" olarak iki gruba da ayrılabilir. Yahut fakirorta-zengin olmak üzere gene üç grupta düşünülebilir. Ancak böyle belirsiz bir kavram
kullandığımız takdirde fakir içine işçi, çiftçi ve hatta işveren de dâhil olabilecektir. Zengin
içine de keza her fonksiyonel sınıftan kimseler dâhil olabilir. Fakat bunların nispi olarak bu
gruplar içinde işgal edecekleri pay çok farklıdır. Meselâ fakirler içinde işverenler çok cüz'i bir
nispet teşkil edebilirler.
Bundan sonra, sosyal güvenliğin, geliri dikey olarak, hangi yönde dağıttığını, ülkelerin
iktisadî gelişme seviyeleri değiştikçe bu yönde nasıl bir değişme olabileceğini araştırmaya
çalışacağım. Sosyal güvenliğin, kendi içinde yansımaların olmadığı faraziyesi altında, sebep
olduğu yatay ve dikey gelir dağılımı üzerinde çok fazla durmayışımız dikkat çekmiş olacaktır.
Bunun sebebi, yansımaların bir gerçek oluşu, sosyal sigortayı veya kamu sosyal güvenlik
harcamalarını, cemiyet içinde kapalı bir kutu farz etmenin imkânsız oluşu, ayrıca böyle bir
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incelemenin mutlaka sosyal güvenlik mevzuatına dayanılarak yapılabilmesi ve hepsinden
önemlisi de bu tip iç yeniden gelir dağılımının gelir dağılımındaki eşitsizliği gidermede
müessir bir rol oynamamasıdır. Oysa bizim amacımız, sosyal güvenliğin gelir dağılımına
etkisini incelemek, bu etkinin hangi yönde olduğunu ve bu yönün iktisadî gelişme seviyesi ile
ilgili olup olmadığını araştırmaktır. Bundan sonraki kısımda bu hususlar ele alınacaktır.
Sosyal güvenliğin (muayyen gelir gruplarına tekabül eden) sınıflar arası gelir
dağılımını hangi yönde etkilediğini araştırabilmek için, bu etkiyi yapan faktörlerin iktisadî
gelişme seviyesi (fert başına millî gelir ölçüsüyle) farklı ülkelerdeki durumlarına bakmak
gerekir. Çok kolaylıkla kabul edilebilir ki sosyal güvenliğin sınıflar arası gelir dağılımını
eşitleme fonksiyonu, her şeyden önce millî gelirden sosyal güvenliğe ayrılan payla ilgilidir.
Millî gelirden ayrılan pay ne kadar çok ise, eşitleme etkisi, tabiî olarak, o kadar fazla
olacaktır.
İkinci olarak, millî gelirden ayrılan pay yüksek de olsa, eğer bu pay düşük gelirli
sınıfların kaynaklarıyla finanse ediliyorsa, sosyal güvenlik gelir dağılımım eşitleme yerine,
eşitsizliği artırma yönünde etki yapar. Bu bakımdan sosyal güvenliğin finansman metodu ve
finansman kaynakları çok önemli bir faktör olarak ele alınmak mecburiyetindedir.
Üçüncü bir faktör olarak sosyal güvenliğin kapsamım incelemek şarttır. Muhtelif
kaynaklardan elde edilen ve sosyal güvenliğe tahsis edilen gelirlerin hangi sınıfların veya
grupların korunmasına yaradığı, başka bir ifade ile pozitif transferlerin kimlere aktığı,
bunların aynı zamanda negatif transferlerin sahipleri olup olmadığı, elbette gelir dağılımının
değişmesi bakımından çok önemlidir. Diğer taraftan, korunan grupların hangi tehlikelere karşı
korunduğu da gelir dağılımını etkiler. Gerek nüfus kapsamı, gerek tehlike kapsamı
bakımından muhtelif gelişme seviyesindeki ülkeler arasında mevcut farklar, sosyal güvenliğin
yeniden gelir dağıtıcı yönünde de farklılıkların olmasını icap ettirir.
Birinci kısımda sosyal güvenliğin yeniden gelir dağıtıcı kanal olarak yerini, önemini
ve yeniden dağıtıcı mekanizmasını gördükten sonra, artık bu faktörleri ele almamız ve iktisadi
gelişme seviyesine bağlı olarak geliri hangi yönde dağıttığım araştırmamız mümkün olabilir.
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Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Yatay Yeniden Gelir Dağılımı

YENİDEN

Yatay Yeniden Dağılım (Geçindirmekle Mükellef=100)

GELİR
DAĞILIMI

Bekâr iştirakler

İvazlar %

Avns. Fr.

Alnı. İng. Türk.

VE %75

362,- 555,25 153
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21
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82

SOSYAL

%100 437,50 593,29 135
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24
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24
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53

27

88

100

100

100

100

100
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Geçindirmekle Mükellef (1!
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362,- 675,18 186
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%100

437,50 727,54 166

100

100

100

100

100
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100

100

100

100
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100

100

100

100

Kansı da Sigortalı Olup Çocuğu Doğan Erkek®
%75

. 1438,-

2089,- 145 " 28
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58

31

78

%100
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2516,26
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28
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56

31
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31

25

56

31

84
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26

56
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Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikey Yeniden Gelir Dağıkmı
Dikey Yeniden Dağılımı (%75 Kazanç Seviyesi=lQQ)
Bekâr İştirakler

Avus. Fr.
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100
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Uygulamalar

335

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1)
Geniş ardamı ile ele aldığımız zaman, sosyal güvenlik, geliri yeniden dağıtıcı
kanallar içinde nasıl bir yer işgal eder?
2)

Geliri yeniden dağıtma bakımından sosyal güvenlik niçin mühimdir?

3)
Vergilerle finanse edilen bir sosyal güvenlik sisteminde yeniden gelir
dağılımını araştırınız.
4)

Sosyal sigortalar geliri yeniden nasıl dağıtır?

5)

Sosyal güvenlik dolayısıyla cemiyetin katlandığı yükü açıklayınız.

6)

Uzun vadeli sigorta kollarında müstahsil gelirin eksilen kısmı ifade eden

an-bn
yn+ı . Pb
a-b
formülünü değerlendiriniz.
7)

İvazları matematik ve grafik olarak gösteriniz.

8)

"n" pirim ödeme süresini tahlil ediniz, "m" ivaz alma süresi ile mukayese

9)

Kısa vadeli sigorta kollarında yeniden gelir dağılımını formüllerıdiriniz.

ediniz.

10)
belirtiniz.

Kendisine kısa vadeli sigorta kollarından en fazla gelir transfer edilen şahısları
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14. DİNİ SOSYAL YARDIMLAR (SOSYAL GÜVENLİK
AÇISINDAN ZEKÂT)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

340

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

341

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

342

Anahtar Kavramlar

343

Giriş
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14.1. Genel Bakış
Sosyal yardımlar, sosyal güvenlik tarihinin ikinci merhalesinde, tehlikeye uğrayan
insanları tehlikelerin zararlarından kurtarmak bakımından çok tesirli rol oynamış
müesseselerdir. Esas itibarıyla dinî mahiyet taşıyan bu yardımlar, yeryüzünde gelmiş geçmiş,
tek tanrılı-çok tanrılı bütün dinlerde çok önemli bir yer işgal ederler. Netice itibarıyla sosyal
yardımlar, vasıtalı veya vasıtasız şekilde "ferdî tasarruflar"ın; tehlikeye uğrayan, dolayısıyla
"kazanma gücü"nü kaybedip tasarruflarını tüketen açlık ve sefaletle yüz yüze gelmesi mutlak
olan diğer fertlere aktarılmasından ibarettirler. Bu aktarma, dinî bir emri yerine getirme,
merhamet gibi duygulara dayanmaktadır. Her din, değişik müesseselerle ve değişik şekillerde
sosyal yardımların işletilmesini sağlamıştır.
Hiç şüphesiz bu satırların yazarının dinî bilgileri yetersiz, hatta köksüzdür. Bu sebeple
bu inceleme fitre ve zekât konusunda bilgi vermek cüretine, hiçbir zaman sahip değildir. Bu
incelemeyi modern bir yorum denemesi olarak da kabul etmemek gerekir. Çünkü yorum
denemesi yapmak çok daha büyük ve yanlış bir cüret olur. Bu inceleme, fitre ve zekât
hakkındaki asgarî bilgilerimizin sosyal güvenlik ve vergileme açısından, iddiasız olarak
gözden geçirilmesinden ibarettir.

14.1.1. Kuranda Sosyal Dayanışma
Kuran-ı Kerim'de aynî ve nakdî veya manevî transferlerle ilgili pek çok hüküm yer
almaktadır. Sayabildiğimiz kadarıyla en az 88 ayette yer alan bu çeşit transferler, İslamiyet’in
yüce bir din oluşunun gereği olduğu gibi, Müslüman'ın yüce bir insan gerçek bir insan
olmasını da sağlamaktadır.
Genel olarak bu transferler, bir cemiyet içinde, sosyal dayanışmayı en geniş şekilde
sağlamaktadır. Sosyal dayanışma; sosyal yardım, sosyal güvenlik, iktisadî yardım ve manevî
yardımla sağlanır. Bunların hepsinin temel özelliğini, karşılık beklemeksizin yapılmaları
teşkil eder.
Sosyal dayanışma, her şeyden önce manevî yardımlarla sağlanır. Herhangi bir kimseye
karşılık beklemeksizin iyilik etmek, tatlı dil-güler yüzle muamele etmek manevî yardımdır.
Bunu yapabilmek için bir kimsenin zengin olması şart değildir. Aynı şekilde manevî yardım
yapılan kimsenin, yoksul olması da gerekmez. İslâmiyet'te, birçok ayetle insanlar "hayır
işlemeye" çağrılmakta, anaya, babaya, komşuya, yolcuya, misafire maddî güçten yoksun
olunsa dahi iyilik yapmaları emredilmekte, gönül alınması istenmektedir.
Sosyal dayanışmanın, dolayısıyla bir cemiyetin mutluluğunun en önemli unsuru,
şüphesiz manevî yardımlaşmadır. Böyle bir yardımlaşma için kendisini hazırlayamamış,
nefsini yenememiş; bunu bir vazgeçilmez ahlak kaidesi, her zaman başvurulması gerekli bir
davranış biçimi olarak benimseyememiş bir ferdin maddî transfer yapması imkânsızdır.
Mümkün olsa bile bu tür transferler cebrî transferler olabilir.
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Hâlbuki sosyal yardımlarda zorunluluk yoktur. Sosyal dayanışmayı sağlayan sosyal
yardımlar, gönüllü ve karşılıksız olarak verilen aynî veya nakdî değerlerdir. İslâmiyet'in
sosyal yardımlarla ilgili hükümleri de pek çoktur. İnsanların para ve mallarından başkalarına
infak etmeleri, ihsan etmeleri, sadaka vermeleri, sosyal yardımı ifade etmektedir. Bazı
yerlerde, "yoksullar için harcayın, yoksulları doyurun" şeklinde de sosyal yardım yapılması
istenilmektedir. Sosyal yardım, bir yardımlaşma çeşidi olarak daima zenginden fakire doğru
bir transferi ifade etmektedir. Nitekim İslâmiyet'te de bazı hallerde yoksul olmayanlara veya
yoksul olup olmadıkları belli edilmeksizin hısım-akrabaya, komşuya, misafire transfer
yapılması mümkün olabilmektedir. Meselâ bir çeşme yaptırmak (hayır işi) böyledir. Bu
çeşmeden herkes su içecektir. Kurban etinin bir kısmını komşuya vermek -fakirlerin hakkı
mahfuz- de buna misal teşkil eder. Fakat esas itibarıyla sosyal yardım, muhtaç olmayandan
muhtaç olana doğru bir transferdir.
Günümüzde sosyal yardım; bu manalarına ilâve olarak, işverenlerin çalışanlara, kök
ücretlerine bağlı olarak ayırım yapmadan eşit şekilde verdiği aynî ve nakdî değerleri de içine
alan bir terim haline gelmiştir. Aslında bu durum yukarıda söylediklerimizle çelişmemektedir.
Çünkü sosyal yardım için verenin zengin, alanın muhtaç olması mutlaka şart değildir. Tıpkı
manevî yardımlarda olduğu gibi, sosyal yardımlarda da, insanlar arası sosyal dayanışmanın
sağlanması esastır. Ancak işverenlerce yapılan bu çeşit transferlerin (çocuk parası, yakacak
parası veya yakacak, yemek parası veya yemek) sosyal yardım mı yoksa ücretin başka
isimdeki bir parçası olarak faktör geliri mi olduğu tartışılabilir3.
Ne çeşit bir transfer olursa olsun, sosyal yardımın VEREN insan tipine mahsus bir
transfer olduğudur. En sevdikleri servet unsurlarından dahi verebilmeyi âdet edinmiş insan,
müslüman tipini temsil edebilen insandır. Bu husus birçok ayette belirtildiği gibi, pek çok
hadiste de tespit edilebilir.
Sosyal dayanışmanın üçüncü unsuru sosyal güvenliktir. İslâmiyet, manevî transferlere,
sosyal yardımlara ne derece önem vermişse sosyal güvenliğe de aynı derece önem vermiştir.
Tehlikeye uğrayan insanın, tehlikenin zararlarından kurtarılması sosyal güvenliği teşkil eder.
İslâmiyet'te bu güvenlik ZEKÂT yoluyla sağlanmaktadır. Zekâtın, İslam’ın beş şartından biri
oluşu İslâmiyet'te sosyal güvenliğin önemini anlamamıza yeter. Bu kavram, asıl konumuzu
teşkil ettiğinden, ilerideki sahifelerde derinliğine incelenmeye çalışılacaktır.
Bir cemiyette sosyal dayanışmayı sağlayan diğer bir unsur, iktisadî yardımdır. Her ne
kadar transfer, mal canın yongası olsa da, başkasına bir kısmım aktarabilmek, son derece
insanî, İslâmî bir davranıştır. Ancak, asıl olan, muhtaç olmamaktır. Bu sebeple muhtaç hale
gelmeyi önleyici yardımlar daha mutlu bir cemiyet için şarttır. İşte bunlara iktisadî yardım
denir. İş kurana yardım etmek, ödünç vermek bu cümledendir. Desteklenmediği takdirde işi
bozulacak ve muhtaç hale gelecek bir kimseyi bu duruma düşürmemek, sosyal dayanışmanın
en güzel örneklerinden biridir. Tam bir sosyal dayanışma cemiyeti yaratabilen İslâmiyet,
iktisadî yardımı da emretmiştir. Gerçekten zekâtın verileceği yerlerden birisi de borçlulardır
(Tevbe: 60). Günümüzde borçluları sosyal güvenlik müesseseleriyle destekleyen bir ülke
yoktur. Diğer taraftan ribâ ile ilgili hükümler de, dolaylı olarak borçluların korunmasını
sağlamakta, onların ağır faiz yükü altında iktisadî hürriyetlerini kaybederek muhtaç hale
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gelmelerini önleme gayesi gütmektedir. Darda olan borçluya kolaylık gösterilmesi
hususundaki ayet de bu bakımdan çok manalıdır.
İktisadî yardım, tehlikenin zararı doğmadan, tehlikenin kendisine karşı yapılan bir
mücadele şeklidir. Bir kimsenin hastalanmadan evvel, hastalanmasını önlemek için tedbir
almak ne ise (temizlik, beslenme, aşı) insanların işsiz kalmalarını, iflâs etmelerini önleyici
tedbirleri almak da odur. Her ikisi de hem iktisadî açıdan maliyeti düşürür, hem de sosyal
açıdan daha sağlam bir cemiyet demektir. Gerçekten veremliyi tedavi etmek, veremi
önlemekten daha zor, daha yüksek maliyetlidir. Muhtaç hale gelenin sürekli ihtiyaçlarını
karşılamak, onun işinin bozulmasını önlemekten daha zor ve pahalıdır. Üstelik veremli bir
cemiyet veya dilencili bir cemiyet; veremsiz ve dilencisiz bir cemiyetten daha kötüdür.

14.2. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Fitre-Zekât
Sosyal dayanışmanın sağlanmasında en büyük rolü oynayan müessese, şüphesiz sosyal
güvenliktir. Günümüzde sosyal güvenlik, kendi iradeleri dışında tehlikeye uğrayan insanların,
bu tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi olarak tarif edilebilir. Bu basit ve kısa tarifin
unsurları teker teker ele alınırsa, fitre ve zekâtın modern sosyal güvenlik kavramına yakın
değil, fakat tıpa tıp uygun oldukları söylenebilir.

14.2.1. Tehlikeye Uğrayanlar
Sosyal güvenlik, tehlikeye uğrayanlar için söz konusu olan bir garantidir. Tehlike,
insanın iradesi dışında başına gelen ve onu kazanmaktan alıkoyan her çeşit hadisedir.
Gerçekten hastalanan insan, istemeyerek hasta olmuştur ve hastalığı devam ettiği sürece
çalışmazsa, kazanamaz. İhtiyarlayan insan, malûl kalan insan, işsiz kalan insan, yetim kalan
çocuk, dul kalan kadın hep aynı durumdadır. Kendi istekleri dışında ve kazanma güçlerim
kaybeden bu insanlar, tehlikeye uğramış insanlardır. Bunların sosyal güvenliğe İhtiyaçları
vardır. Başka bir ifade ile toplum bu insanları açlık ve sefaletle yüz yüze bırakmamak
zorundadır.
Eğer herhangi bir çeşit transfer ödeme (aynî-nakdî, fertten- ferde, cemiyetten ferde,
devletten ferde) bu insanlara gidiyorsa bu transferler sosyal güvenlikle ilgilidir. Bunların
dışındaki insanlara yani tehlikeye uğramayanlara gidiyorsa, bu transferlerin mutlaka sosyal
güvenliğin dışında tutulmaları gerekir. Bu bakımdan hâlen Türk sosyal sigortasında 25 yıl
sigortalı ve 5000 gün (14 yıl kadar) pirim ödediği için kendilerine aylık bağlananlar, eğer
yaşlılık tehlikesine ilmen, bilhassa tıbben uğramamışlarsa, bunların aldıkları aylık, sosyal
güvenlik aylığı değildir. O halde bir müessesenin adının sosyal sigorta olması, sosyal
güvenlik teşkilâtı içinde yer alması, onun sosyal güvenlik müessesesi olması için yeterli
değildir. Mutlaka ve mutlaka tehlikeye uğrayan insana eğilmesi gerekir.
Türk sosyal sigortasının yaşlılık aylığı adı altında ödediği her aylık, yukarıdaki sebeple
nasıl sosyal güvenlik aylığı değilse; İslâmiyet'in bütün yardım müesseseleri de sosyal
güvenliğe dâhil edilemez.

347

Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde fakirlere muhtaçlara, yetimlere, vermek, infak
etmek, zekât vermek, ihsan etmek gibi SOSYAL terimler geçmektedir. Birçok yerinde ise
akraba, komşu, yolcu, Allah yolunda gaza eden, fakir, muhtaç, yetim ve benzerleri için
harcamak, hayır etmek, haklarını ayırmak gibi terimler geçmektedir. Bunlardan bir kısmı daha
önce işaret ettiğimiz sosyal yardım mahiyeti taşımakta, bir kısmı ise sosyal güvenlik manasına
gelmektedir. Diğer transfer çeşitleriyle birlikte sosyal dayanışmayı temine yönelik
bulunmaktadırlar. Zekât konusunu inceleyen eserler, hemen hemen ittifak halinde zekâtın
verileceği grupları, şöyle tespit etmişlerdir.


Fakirler,



Miskinler,



Zekât üzerinde çalışanlar,



Kalpleri İslâm'a ısındırılmak istenenler,



Köleler,



Allah (C.C.) yolundakiler,



Borçlular,



Yolcular,

Bu tespit, bu grupların birçoklarını yer yer ifade eden pek çok ayetin yanında hepsini
birden ifade eden Tevbe sûresinin 60. ayetine dayanmaktadır. Bu grupların ilk bakışta
"tehlikeye uğrayanlar"dan teşekkül ettiği açıktır. Ancak bu gruplar içinde tehlikeye uğrama
bakımından farklılıklar olduğu düşünülebilir:
i) Birinci olarak "kendi iradelerinin dışında tehlikeye uğrayanları" ayırt etmemiz icap
eder. Bunlar ne kadar tedbir almış olursa olsun, hatta devlet olarak da ne kadar tedbir alınmış
olursa olsun önlenmesi, kaçınılması, kurtulunması imkânsız olan veya mümkün olamayan
tehlikelere uğrayanlardır: Babası ölen yetim, ihtiyarlayıp iş tutamaz hale gelen kimse,
doğuştan sakat olan ve para kazanamayan kimse, herhangi bir kazaya uğrayıp çalışma gücü
ebediyen eksilen ve hatta tamamen yok olan sakat veya malûl, hastalanan ve belli bir süre
para kazanamayan kimse, evin ekmeğini kazanan erkeği ölen ve dul kalan kadın. Bunlar
önlenmesi mümkün olmayan veya olamayan tehlikelere uğramışlardır. Bu tehlikeler ise tabiî
tehlikelerdir. Allah (C.C.)'m nizamı içinde vardırlar: ölüm, kaza, afetler, hastalık, insanların
hayatı, bu dünyada, bu tehlikelerle mücadele etmekten ibarettir. Ama daima mağlûp olmak
kaderi ile karşı karşıyadırlar.
Bu tehlikelerin sonucu fakirliktir. Çünkü bu tehlikeler biyolojik tehlikelerdir ve insanı
çalışma gücünden mahrum bırakır. Eğer insanın, ailenin geçimi bu çalışma gücüne bağlı ise,
(ki insanların çok büyük çoğunluğu için böyle olduğu şüphesizdir) gelir eksilir ve hatta sıfıra
düşer. Yani insanlar muhtaç hale gelir.
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İşte zekâtın verilmesi gerekli olan fakirler ve miskinler, böyle tehlikeler sonucu
muhtaç hale düşmüş olanlardır. Bu manada muhtaçlık bazı insanlar için geçicidir, bazı
insanlar için ise ölünceye kadar sürer. Meselâ yetim çocuk, çalışma çağma gelip iş buluncaya
veya kuruncaya kadar; ihtiyar ölünceye kadar, hasta iyileşip işe başlayıncaya kadar muhtaç
olabilir. O halde fakirlik ve miskinlik insanın elinde olan bir sonuç değildir. Bunun için de
onlara transfer gerekir.
Burada miskinler kelimesi üzerinde biraz durmak gerekmektedir. Miskinin tehlikeye
uğrayan yani muhtaç olan kimse olduğuna hiç şüphe yoktur. Ancak bilinen midir, dilenmeyen
veya dilenmekten çekinen midir, yoksa kitap ehli gayrı müslimlerden muhtaç olanlara mı
miskin denir, münakaşa edilmektedir. Gayri müslim olup tehlikeye uğrayan bir kimse olarak
kabul edilirse, şu nokta çok önem kazanmaktadır: Günümüzde sosyal güvenlik bir İNSAN
HAKKI olarak kabul ve tescil edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş
Milletler Anayasası, hemen hemen bütün millî anayasalar, bu arada bizim 1961 ve 1982
Anayasalarımız da sosyal güvenliği bir insan hakkı olarak kabul etmiştir. Bir ülkedeki
vatandaşlar arasında ayırım yapmadan, onlardan herhangi biri kendi iradesi dışında tehlikeye
uğradığı zaman, bu tehlikenin zararlarından kurtarılması, yani belli bir seviyede geçim
imkânına kavuşturulması, dünyanın ancak XX. yüzyılda düşünebildiği bir husustur. İslâmiyet
ise VII. yüzyılda gerçekleştirmiştir. Gerçekten Kuran’da fakirlerden ayrı olarak miskinlerden
bahsedilmesi, gayrı müslim olup, tehlikeye uğrayanların da sosyal güvenlik haklarının
bulunduğunu bilhassa belirtmektedir.
İkinci olarak çalışma gücü olduğu halde de bazen muhtaç hale gelebilen insanları ayırt
edebiliriz. Bunlar biyolojik değil fakat iktisadî bir tehlikeye uğramış kimselerdir. İslamiyet’te
bu grup henüz modern sosyal güvenlik müesseselerinin ulaşamadığı bir genişliğe, elastikiyete
kavuşturulmuştur. Bu grup içine işsizler, borçlular, gaziler ve yolcularla köleler dâhil
edilebilir. Herhangi bir sebeple istemediği halde işinden çıkarılan veya işi bozulan bir kimse,
çalışma gücü mevcut olduğu halde geliri kesilmiştir ve muhtaç hale düşebilir. Çok açık bir
şekilde iş buluncaya veya iş kuruncaya kadar bu işsizin ihtiyaçlarının esiri olmaktan yani
fakirlikten kurtarılması gerekir. Bunların aksi halde geçimlerini sürdürmeleri ancak "borçla"
kabildir. Eğer işsizlere, İslâm müfessirlerince fakirler grubu içinde yer verilmiyorsa mutlaka
borçlular grubu içinde sosyal güvenlik hakkına sahip kimseler olarak yer verilmesi icap eder.
Kaldı ki, "iyilik" için borçlanan ve varlığından bunu ödeyince çalışma gücü kaldığı halde belli
bir geçim seviyesinin altında yaşamakla yüz yüze kalabilecek olan kimseler de, tehlikeye
uğramış sayılır. Ancak burada iradî borçlanma, tehlike kavramım ortadan kaldırmaz. Yeter ki,
ödemek niyetiyle borçlansın, fakat istemediği halde ödeyemez duruma düşsün.
Günümüzde, askerlik de bir sosyal güvenlik tehlikesi sayılmak icap eder. Çünkü eğer
ekmeği kazanan, askere gittiği için, geride bıraktığı aile efradı, muhtaç duruma düşüyorsa, bu
onların iradesi dışında bir tehlikedir. Askere gideni, Allah (C.C.) yolunda olanları içine alan
grup dışında mütalâa edemeyiz. Aynı şekilde gazi olarak askerden dönen ve sonuç olarak
çalışmak ve kazanmak imkânından mahrum kalanlar da sosyal güvenliğe muhtaçtırlar.
Kölelerin durumu ise, hem köleliğin kaldırılması bakımından, hem de kölenin istese de kendi
nam " ve hesabına kazanmasının mümkün olmaması açısından önem taşımaktadır. Bunlara,

349

bilhassa kölelikten kurtulabilmeleri için zekât verilmesi gerçekten tehlikenin zararını da
kendisini de ortadan kaldırabilecek bir sosyal güvenlik tedbiridir.
Üçüncü grupta, zekât gelirlerinin "tahsis"inin mümkün olduğu kimseler yer
almaktadır. Dikkat edilirse bunlar, biyolojik veya iktisadi bir tehlikeye uğrayanlar değildir:
"Müellefe-i Kulûb" ve zekâtı toplayan memurlar. Herhangi bir fon meydana geldiği zaman,
bu fon tahsis edilen gayesi dışına sarf edilmemelidir. Bunun önlenmesi son derece önem arz
eder. Zekât da tahsisi bir vergidir. Nerelere tahsis edileceği belli edilmiştir. Ancak eğer fon,
gayeyi tahakkuk ettirip artıyorsa artan kısmın gelişi güzel harcanmaması icap eder. İşte bu
üçüncü grup bir elastikiyeti sağlayan grup olarak değerlendirilebilir. Bu gruba giren
"Müellefe-i Kulûb", zekâtın aslî gayesi dışında ancak insanların doğru yola getirilmesi, doğru
yoldan yani İslâmiyet'ten sapmamaları için harcanabileceğini belirtmektedir. Bunun yanında
İslamiyet’e taarruzların yalnız askerî yoldan olmadığı hatırlanırsa, bu harcamaların önemi ve
yerindeliği daha kolay anlaşılır. Zekâtı toplayan memurlara gelince, tahsisî bir vergi
sisteminin böyle bir harcamayı kabul etmesi kadar tabiî bir husus düşünülemez. Daha ileride,
modern sosyal güvenlik temayüllerini incelerken bu konunun önemini daha iyi anlamak
mümkün olacaktır.
Zekâtın tehlikeye uğrayanlarla ilgisini araştırırken, ele aldığımız üç grubun hangisine
öncelik vereceğimiz, kendiliğinden ortaya çıkmış bulunmaktadır. Aslında zekâtın
verilebileceği yerleri belirten ayeti kerime, öncelik sırası bakımından İslâm âlimleri arasında
tartışmalıdır. Zekât gelirlerinin her gruba eşit şekilde bölüştürülmesi, hal ve şartlara göre
dağıtılması, verenin arzusuna bağlı olarak dağıtılması gibi çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, zekâtla ilgili veya genel olarak "sosyal dayanışma"
müesseseleri ile ilgili pek çok hüküm bulunmaktadır ve bunlardan verilmesi gerekli yeri veya
yerleri gösteren ayetlerin de pek çoğu umumiyetle fakirleri, miskinleri, muhtaçları, yetimleri,
dulları hedef göstermektedir. Kısaca bizim birinci gruba soktuğumuz manada tehlikeye
uğrayanları hedef almaktadır. Bu durum gerçek bir sosyal güvenlik kavramı ile karşı karşıya
olduğumuzu gösterir.
Umumiyetle tatbikatta, zekâtın fertten ferde verilmesi halinde, ön sırayı akraba
içindeki yoksulların aldığı görülmektedir.
Kuran’da da hısım kelimesi sık sık geçmekte ve gerçek yoksulu yani tehlikeye
uğrayanı bulmanın yolunu belirtmektedir. Bunun anlamı, kimin hasta, kimin dul, kimin yetim,
kimin ihtiyar olduğunu önce akrabaları bilir dolayısıyla zekât mutlaka ve mutlaka tehlikeye
uğrayana gitmiş olur. İkinci sırada komşunun yer almasının sebebi de gene, tehlikeye uğrayıp
uğramadığını bilmek ve zekâtı, insanları uğradıkları tehlikelerin zararlarından kurtarmak için
vermektedir. Günümüzde, cemiyet çok dinamik bir bünye kazanmış olduğu, herkesin
doğduğu yerden mütemadiyen doyduğu ve doyacağını tahmin ettiği yere aktığı, akrabalığın ve
komşuluğun zayıflayıp çok daraldığı düşünülürse fertten ferde zekâtın sosyal güvenliği
sağlayacağı veya başka bir ifade ile tehlikeye uğrayanları isabetle seçmemize imkân
bulunamayacağı kolaylıkla kabul edilebilir. Fakat zekât, İslâmî bir müessese olarak fertten
devlete, devletten ferde doğru da işlemesi mümkün bir müessesedir. Dolayısıyla günümüz
şartlarına da uygundur.
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14.2.2. İnsan Haysiyetine Yaraşır Asgari Geçim
Sosyal güvenlikte en önemli husus tehlikeye uğrayan insanların tehlikelerin
zararlarından, insan haysiyetine yaraşır asgarî bir geçim seviyesine kavuşturularak
kurtarılmalarıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu seviye YOKSULLUK çizgisinin üstü olarak
belirlenmiş başka hiçbir maddî ölçüye yer verilmemek suretiyle ZAMANA ve MEKÂNA
göre değişebileceği gerçeği gün gibi aşikâr kılınmıştır. Gerçekten "yoksul'a, muhtaca...," verin
emri içinde zamana ve mekâna göre değişmesi gereken bir asgarî geçim seviyesi gizlidir.
Muhtaçlık da daha önce belirtmeğe çalıştığımız gibi, ifade dışında tehlikeye uğramakla ortaya
çıkan bir sonuçtan ibarettir.
Muhtaçlık çizgisinin bittiği yerde varlık veya en azından insanın kendi kendine
yeterlik çizgisinin başlayacağı şüphesizdir. Ancak bu çizgileri çizmek, günümüzde de son
derece önem arz etmekte ve güçlük doğurmaktadır. Menfaat grupları arasında ihtilâf
çıkarmayacak bir çizginin çizilebilmesi imkânsızdır.
Peygamberimiz ‘in hadis-i şeriflerinde, kendi dönemi için şu çizginin çizildiğini
görüyoruz: "Beş "ukiyye"den az gümüşten, beş "zevd'den az deveden, beş "vesat'tan az
hububattan zekât vermek mükellefiyeti yoktur. Atlarla kölelerin zekâtını affettim Fakat sizler,
her kırk dirhemden bir dirhem zekât verin" " altından yirmi dinara kadar bir şey yoktur.
Senin yirmi dinar'ın bulunduğu ve üzerinden bir yıl geçtiği vakit, ondan yarım dinar zekât
vermen gerekir" , "Yağmur, nehir ve göze suları kendiliğinden sulanan veya kendiliğinden
sulu olan arazi mahallelerinde onda bir, hayvanlar ve havuzlar yardımı ile sulanan toprak
mahsullerinden ise yirmide bir zekât verilir .
Bu ve benzeri hadisler dikkate alınırsa, bu devre ait çizilmiş olan varlık çizgisinin bazı
özellikleri tespit edilebilir.


Çeşitli servet unsurları zekâta tâbidir.



Üretim zekâta tâbidir.



Servet unsuru da olsa zarurî ihtiyaçlar zekâttan istisna edilmiştir.


Köle, insan olarak bir servet unsuru, bir mal değildir. İnsan zenginliğine
basamak yapılamaz. Dolayısıyla zekâtını vermek değil, kendisini hür kılmak icap eder ve
hatta hürriyetini sağlayabilmek için gerekirse kendisine zekât verilmelidir. Nitekim kölelerin,
zekât verilmesi gereken, dolayısıyla tehlikeye uğramış bir grup olduğu daha evvel tespit
edilmiştir.
Servet unsurları -başka bir ifade ile sermaye-zekâta tâbidir. Devrin başlıca sermaye
unsurları da hadislerde sayılmıştır. Altın, gümüş deve, koyun, sığır. Bunların üretimde
kullanılması veya kullanılmaması sonucu değiştirmemektedir. Altın ve gümüş iktisadî hayata
dâhil edilsin edilmesin, eğer bir yıl boyunca ferdin net aktifini teşkil etmiş ve belli bir miktarı
aşmışsa zekâtının verilmesi icap etmektedir. Buradan çıkarılabilecek sonuç İDDİHAR’ın
önlenmesi ve varlık unsurlarının üretimde kullanılması, belli bir birikim seviyesinin üstüne
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çıkınca da, zekâtının verilmesi suretiyle servetin törpülenmesi ve yaygınlaşmasının
sağlanmasıdır.
Servet unsurunun bizatihi zekâta tâbi olmayıp, üretimin zekâta tâbi olması da
mümkündür. İktisadî bir gaye ile servet unsurları bir fabrikaya dönüştürülse bu takdirde
üretimden zekât vermek icap etmektedir. Tıpkı tarladan değil, mahsulden zekât verilmesi gibi.
Üretimden zekât verilebilmesi için ise üretimin de belli bir seviyeyi aşması gerekmektedir.
Ayrıca üretim teksifi ise yani dış girdiler kullanılarak yapılıyor ise verilen zekât nispeti de
düşmektedir. Buradan kendi kendine üreyen bir hayvancılıkla, özel olarak yapılan bir
besicilik, sütçülük veya tavukçuluğun veya fabrika üretiminin veya sulama ve gübreleme
yolu ile yapılan entansif ziraatın teşvik edildiğim de çıkarmak pekâlâ mümkündür. Aynı
zamanda izdiham, yığılma ve birikimi önleyip mümkün olduğu kadar faktör bileşimine
gitmenin zaruretini de bu hadiseler tespit etmemize imkân vermektedir.
Görülüyor ki, zekâtta hem BİRİKİM ve hem de ÜRETİME göre bir asgarî
ZENGİNLİK çizgisi çizilmiştir. Birikim yerine üretim, az faktör -az girdi- kullanarak üretim
yerine çok faktör çok girdi kullanarak üretim (modern üretim) tercih edilmiştir.
Birikimden ve üretimden zekât alınabilmesi için belli bir birikim ve üretim seviyesine
ulaşmak gerekmektedir. Bu seviye yoksulluk çizgisinin üstünde bir seviyedir ve Kuran’da
belirtilmemiş, zaman ve mekâna bırakılmıştır.
İslâmiyet'in ilk döneminden ve dört halife devrinde bu çizgi hadislere göre tatbik
edilmiştir. Çizginin bir ülkedeki hayat standardı ile yakından ilgili olduğu, zekâtın varlık ve
üretime dayalı olmasından kolaylıkla anlaşılabilir. Bu seviye ekonomik gelişmeye paralel
olarak devamlı yükselen bir seviyedir. Zekât bu yükselişi bütün cemiyete yaymak gibi son
derece önemli bir rol oynamaktadır.
Yoksulluk çizgisinin üstünde olan bu çizgi, günümüzdeki asgarî ücret ve asgarî geçim
seviyesi gibi Çizgilerden farklıdır. Bu farklılık asgarî ücretin ve asgarî geçimin sadece gelire
nispetle ifade edilmiş çizgiler olmasındandır. Zekât ise sadece üretim (yani gelir) değil, aynı
zamanda varlıkla da ilgilidir. Bu sebeple "zenginlik çizgisi" de diyebileceğimiz bu asgarî
hayat standardı çizgisini çizmek çok daha zordur.
Yetersizlik çizgisi varlıkla ilgili olarak, eskiye kıyasla çizilemez. Çünkü günümüzde
varlık veya sermaye unsurları son derece çeşitlenmiştir. Sadece altın, gümüş ve hayvandan
ibaret değildir. Varlığa dâhil taşınır ve taşınmaz malların bir kısmı da sermaye malı vasfında
değildir. Dolayısıyla, sermaye malı vasfında olmayan ve hemen hemen hudutsuz çeşidi olan
değerlerin hangileri ve ne kadarı zenginlik çizgisinin altında tutulacaktır ve çizgisinin gerçek
seviyesini bulmak için bunlara asgarî ne kadar sermaye malı eklemek gerekecektir? Bu
sorunun cevabı nasıl verilirse verilsin netice itibarıyla bir "kabul''den ibarettir.
Konuyu uzun uzun tartışmak daima mümkündür ve tartışmaya da açmak gerekir.
Burada görevimizin bundan ibaret olduğunu zannediyoruz.
IPıj^llll
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Varlık
B
Gelir

ŞEKİL: 1 ASGARÎ HAYAT STANDARDI: BC Asgarî Varlık, OB Asgari Gelir.
İnsanın asgarî ihtiyaçlarını, sadece belirli bir gelir seviyesi ile karşılamaya imkân
yoktur. İnsanoğlu istihlâkinden arttırdığı gelirinin bir kısmı ile ailesine zarurî olan dayanıkdı
tüketim mallarını alır ve ev-bark sahibi olmaya çalışır. O halde bir tek çizgi ile ASGARİ'yi
çizmek daima yanlıştır. Bu sebepledir ki İslâm hukuku her iki asgarîyi birden dikkate
almaktadır. OA, varlık unsurlarında asgarî seviyeyi, OB'de katma değer veya gelirde asgarî
seviyeyi belirtmektedir.
OA'ya yapılan ilâvelerin bir kısmı İDDİHAR edilen değerler olabilir, bir kısmı
dayanıklı tüketim malları (lüks), bir kısmı da istihdamı mümkün istihsal malları olabilir.
Hangi gruba girerse girsin OA seviyesini geçen varlık unsurları ZEKÂT’a tâbi olmaktadır.
Gelirden servete aktarılan (üzerinden bir yıl geçen) ve iktisadî hayata dâhil edilmeyen altıngümüş, para, mücevher gibi unsurlar sadece zekâta tâbi olmakla kalmaz, aynı zamanda
gösteriş istihlâkinin, israf ve lüksün sebebini de teşkil eder. Bu ise ideal MÜSLÜMAN tipinin
hayat tarzına ters düşen bir durumdur.
İNSAN
HAYSİYETİNE YARAŞIR ASGARİ GEÇİM
OA seviyesini aşan ve istihsâlde kullanılmayan ve gizli olan bu tür varlık unsurlarına
sahip olan bir kimsenin geliri sıfır dahi olsa, bu insanın zekât vermesi icap etmektedir. Meselâ
ihtiyarlık, hastalık, sakatlık, dulluk..., gibi bir tehlike ile geliri sıfır olan bir kimse OA
seviyesini aşan bir varlığa sahipse kendisine zekât verilemeyeceği gibi, varlığı nakde
çevirecek (veya trampa) varlığı OA seviyesine düşünceye kadar
ZEKAT borçlusu olmaya da devam edecektir. Yeter ki OA'yı aşan varlıktan bir
kısmım satmakla OB gelir seviyesine te¬kabül eden bir bedel aknabilsin. Varlığın gelire,
gelirin varkğa Çevrilmesi daima mümkün olduğu için İslâm hukukunun böyle bir içtihada
ulaşmış olmasını çok tabiî ve doğru bulmak gerekir. Aksi halde evinde veya bankada birkaç
milyon parası veya altını olduğu halde dilenen bir kimsenin dilenciliğini meşru saymamız
icap ederdi. İşte İslâm böyle bir duruma cevaz vermemektedir.
Varlık
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OA asgarî varlık sınırını çizmekle beraber, geliri sıfır olan, bir tehlikeye uğramış insan
için, zekât verme seviyesini teşkil etmemektedir. Geliri sıfır olanın ve varlığı OA olanın zekât
alması icap etmektedir. Çünkü OA her insan için (aile) asgarî varlık seviyesini teşkil
etmektedir. Bu varlıktan fedakârlık "insanın haysiyeti zedelenmeden- edilemez. Eğer insanın
varlığı AC-OA kadar fazla ise tam sınıra gelmiştir. OC'yi aşan varlık sahipleri zekât borçlusu
OC'nin altındaki varlık sahipleri de zekât alacaklısıdır.
Varlık+Gelir
Zekât Sınırı
Asgarî Varlık Sınırı
Gelir
ŞEKİL: 2 GELİRİ SIFIR OLANIN ZEKAT ALMA VE VERME SINIRI
Bu durumun tam tersi, varlığı sıfır, geliri OB kadar olan ^ir insan da düşünebiliriz:
Varlık
Asgari Gelir Suırn
İİİ11S18I111I1I
Gelir+Varhk
(illİIiSllİiI

Zekât Sınırı

iPiiUlliüüiSMIl
B

D Gelir

YARAŞIR
ASGARİ
GEÇİM

ŞEKÎL : 3 VARLIĞI SIFIR OLANIN ZEKÂT ALMA VE VERME SINIRI
Varlığı sıfır olduğu halde geliri OB kadar olan bir kimse de zekât borçlusu değildir.
Çünkü cemiyet hayatı içinde aile olarak yaşayabilmek için birtakım dayanıldı tüketim
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mallarına da asgarî seviyede sahip olmak icap eder. Eğer yıllık gelir, OB geçim maliyetini
karşıladıktan başka, OA varlık seviyesini de satın almaya yetip aşıyorsa bu taktirde, evi, yeri,
mobilyası, arabası, tarlası, bağı... olmayan (dikili ağacı bulunmayan), fakat yıllık geliri lüks
bir otelde lüks bir şekilde yaşamaya yeten ve gelirinin hiçbir kuruşunu varlığa aktarmadan
tüketip bitiren bir kimseyi zekât borçlusu saymamamız gerekir. İslâmiyet böyle bir hayatı da
tasvip etmemekte, iddiharı yasakladığı kadar, israfı ve lüks tüketimi de yasaklamakta ve
tasarrufu teşvik etmektedir. O halde bu insanın asgarî geçim seviyesini aşan gelirini tasarruf
etmesi, yurt, yuva sahibi olup sağlam bir aile hayatı içine girmeye çalışması gerekir.
Dolayısıyla DA kadar bir varlığa sahip oluncaya kadar, geliri OC = DA + AC kadar olan bir
kimse de zekât vermeyecektir. Yıllık geliri OC'yi geçmiş kimse bunun OA kadarı ile,
mütevazı geçim seviyesini sağla¬yacak, AC kadarı ile OA ya eşit bir asgarî varlığa sahip
olacak, artarı kısmından da zekât verecektir.
Bu bakış tarzı içinde geliri varlığa, varlığı gelire çevirme imkânının mevcut olduğunu
düşünmekteyiz. Aynı şekilde OB'yi veya OA'yı da millî para birimine çevirmemiz
gerekmektedir.
Çok güç gibi görünen bu husus, aynî ekonomi döneminde, DİNİ gerek varlık
unsurlarının, gerek tüketim mallarının çok az
)SYAL
ujj^ cinste olduğu dönemde, belirli fizikî miktarlarla tespit edilmiştir. Günümüzde de
tıpkı asgarî ücretin tespiti gibi, asgarî geçim ve varlık seviyeleri de tespit edilebilir. Ancak bu
husus ayrı bir konudur. Şimdilik OA ve OB seviyelerim tespit edilmiş muayyen Türk liraları
olarak kabul edip varlıkla geliri birleş-tirerek tahlilimizi sonuçlandırabiliriz.
Vaxlık+Gelir
Mükellefler

Tehlikeye Uğrayanlar

O
ŞEKİL : 4 ASGARÎ HAYAT STANDARDI
O, sıiir gelir ve varlık çizgisidir. OB + AB, insan haysiyetine yaraşır asgarî geçim
seviyesidir. Bu seviye, aile dikkate alınarak ve aile genişliğine bağlı şekilde
farklılaştınlmalıdır. Sağlıklı ve çalışan bir aile reisi bu seviyeyi sağladığı zaman normal bir
hayat seviyesine ulaşmış demektir. Bu seviyeye ulaşıncaya ka-dar, insanlardan en azından
sosyal güvenlik vergisi alınamaz. Bu seviyenin üstü, diğer vergiler bir tarafa zekâta tâbidir.
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Bu seviyenin üstüne çıkmakta insanlar hürdürler. Gelirleri arttıkça varlıkları da artabilir.
Varlık içinde iddihar ve gösterişe yarayan
lüks eşyalar tercih edilmemelidir. Üretime ayrılan sermaye un¬surları ise aksine teşvik
edilmelidir. Nitekim teksifi ziraatte (traktör, sulama, gübreleme), zekât daha düşük nispette
olduğu halde üretimin tamamen tabiata terkedilmesi halinde daha yüksek nispette
ödenmektedir.
Ancak insanlar, tehlikeye uğrayınca, yıllık toplam itibarıyla OA seviyesini
tutturamazlar. Önce gelir düşer, bir yıl boyunca çalışamaz duruma gelen bir insan OB asgarî
varlık seviyesine düşer. Daha da uzun sürerse, asgarî varlıktan da vazgeçmek icap eder. İşte
bu vazgeçme durumuna gelen insana FAKİR denebilir. Aynı şekilde hiç -varlığı olmayan
ancak AB gelir seviyesi ile yaşayan insan da FAKİRdir. Çünkü zarurî eşyalar¬dan
mahrumdur. O halde zekât fakirlik çizgisinin üstünde bir seviyeden itibaren alınıp
verilebilmektedir. Böylece insanların aile, mal, mül ve eşya sahibi olmaları teşvik edilmekte,
fakat harcamalarının her zaman lüks ve israftan uzak tutulması sağlanmaktadır.
3. VERGİ AÇISINDAN ZEKÂT VE FİTRE
VERGİ AÇISINDAN ZEKAT VE
FİTRE
Buraya kadar sadece ZEKÂT müessesesini, sosyal güvenlik tarifinin unsurlarından
tehlikeye uğrayanlar ve insan haysiye¬tine yaraşır asgarî seviye açısından ele aldık. Sonuç
zekâtın tehlikeye uğrayanlara verileceği ve tehlikeye uğrayanların belli bir asgarî hayat
standardının altına düşeceğinin kabul edildiği merkezinde toplanmıştır. Bu standardın ise
sadece gelire veya sadece varlığa göre değil, her ikisine göre çizilen çok orijinal ve makul bir
standart olduğu ortaya çıkmıştır.
Buraya kadar fitreden bahsedilmemesinin sebebi, gerek fit¬renin verileceği tehlikeye
uğrayanlar, gerekse vermesi ve alması gerekenleri tayin eden asgarî hayat standardı çizgisinin
her ikisinde de aynı oluşudur. Bu özelliklerinden dolayı fitre de zekât gibi bir sosyal güvenlik
müessesesidir. İkisi arasındaki en önemli fark ise, zekâtın İslâm'ın Beş Şartından biri
olma¬sına karşılık fitrenin bazı mezheplere göre farz bazılarına göre ise'vacip olmasıdır.
Hatta bazı ilim adamlarına göre fitre sünnet kabûl edilmişken bazılarına göre de zekâtla
birlikte neshedil- miştir .
378 ZEKAT borçlusu olmaya da devam edecektir. Yeter ki OA'yı DİNİ aşan varlıktan
bir kısmını satmakla OB gelir seviyesine te- kabül eden bir bedel alınabilsin. Varkğın gelire,
gelirin varlığa
MLÂR
çevrilmesi daima mümkün olduğu için İslâm hukukunun böyle bir içtihada ulaşmış
olmasını çok tabiî ve doğru bulmak gerekir. Aksi halde evinde veya bankada birkaç milyon
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parası veya altını olduğu halde dilenen bir kimsenin dilenciliğim meşru saymamız icap ederdi.
İşte İslâm böyle bir duruma cevaz vermemektedir.
Varlık
OA asgarî varlık sınırını çizmekle beraber, geliri sıfır olan, bir tehlikeye uğramış insan
için, zekât verme seviyesini teşkil etmemektedir. Geliri sıfır olanın ve varlığı OA olanın zekât
alması icap etmektedir. Çünkü OA her insan için (aile) asgarî varlık seviyesini teşkil
etmektedir. Bu varlıktan fedakârlık -insanın haysiyeü zedelenmeden- edilemez. Eğer insanın
varlığı AC-OA kadar fazla ise tam sınıra gelmiştir. OC'yi aşan varlık sahipleri zekât borçlusu
OC'nin altındaki varlık sahipleri de zekât alacaklısıdır.
Varlık+Gelir
Zekât Sınırı
Asgari Varlık Sınırı
Gelir
ŞEKİL: 2 GELİRİ SIFIR OLANIN ZEKAT ALMA VE VERME SINIRI
Bu durumun tam tersi, varlığı sıfır, geliri OB kadar olan bir insan da düşünebiliriz:
Varlık
Asgarî Gelir Sınırı
E
Gelir+Varlık
Zekât Sınırı

A
O
D Gelir

ŞEKİL : 3 VARLIĞI SIFIR OLANIN ZEKÂT ALMA VE VERME SINIRI
Varlığı sıfır olduğu halde geliri OB kadar olan bir kimse de zekât borçlusu değildir.
Çünkü cemiyet hayatı içinde aile olarak yaşayabilmek için birtakım dayanıklı tüketim
mallarına da asgarî seviyede sahip olmak icap eder. Eğer yıllık gelir, OB geçim maliyetini
karşıladıktan başka, OA varlık seviyesini de satın almaya yetip aşıyorsa bu taktirde, evi, yeri,
mobilyası, arabası, tarlası, bağı... olmayan (dikili ağacı bulunmayan), fakat yıllık geliri lüks
bir otelde lüks bir şekilde yaşamaya yeten ve gelirinin hiçbir kuruşunu varkğa aktarmadan
tüketip bitiren bir kimseyi zekât borçlusu saymamamız gerekir. İslâmiyet böyle bir hayatı da
tasvip etmemekte, iddiharı yasakladığı kadar, israfı ve lüks tüketimi de yasaklamakta ve
tasarrufu teşvik etmektedir. O halde bu insanın asgarî geçim seviyesini aşan gelirini tasarruf
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etmesi, yurt, yuva sahibi olup sağlam bir aile hayatı içine girmeye çalışması gerekir.
Dolayısıyla DA kadar bir varkğa sahip oluncaya kadar, geliri OC = DA + AC kadar olan bir
kimse de zekât vermeyecektir. Yıllık geliri OC'yi geçmiş kimse bunun OA kadarı ile,
mütevazı geçim seviyesini sağla¬yacak, AC kadarı ile OA ya eşit bir asgarî varkğa sahip
olacak, artan kısmından da zekât verecektir:
İNSAN
HAYSİYETİNE YARAŞIR ASGARİ GEÇİM
Bu bakış tarzı içinde geliri varkğa, varlığı gelire çevirme imkânının mevcut olduğunu
düşünmekteyiz. Aynı şekilde OB'yi veya OA'yı da millî para birimine çevirmemiz
gerekmektedir.
382 Gerek zekât, gerek fitre, fertten ferde transfer edildiği zaman
DİNİ hem sosyal güvenlik vergisi veya pirimi hem de ivazı mahi3SYAL yetindedir. Fertten devlete transfer edildiği zaman ise sosyal MLAR
güvenlik vergisi veya pirimi mahiyetleri açıklık ve kesinlik ka-zanmaktadır. Bu
taktirde devletin tehlikeye uğrayanları nasıl seçeceği, onları hangi seviyeye kadar tehlikelerin
zararlarından kurtaracağı daha önce tespit etmeğe çalıştığımız esaslarla be-lirlenmiştir.
Bilindiği gibi, günümüzde sosyal güvenlik vergi ve pirimler yoluyla sağlanmaktadır.
Zekât tam bir VERGİ, fitre ise hem vergi hem pirfin karakteri arzetmektedir. Her ikisine de
vergi olarak baktığımız takdirde kanaatimizce, çok ilgi çekici bazı prensipler tesbit edilebilir.
Gelir
Vergi Verenler
Sınır
Vergi Alanlar
ŞEKİL : 5 MENFÎ GELİR VERGİSİ
3.1. ZEKAT
3.1.1. Mükellef
Gerek zekâtın, gerek fitrenin mükellefleri, eğer şimdiye kadar yaptığımız açıklamalar
yanlış değilse, en azından İslâm huku¬kuna aykırı değilse; çizmeğe çalıştığımız asgarî hayat
standardı çizgisinin üstünde kalanlardır.
Bilhassa zekât için böyle bir çizginin çizilmiş olduğu, daha
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önce de belirttiğimiz gibi pek çok hadisle sabittir. Bu çizginin 353 üstünde kalanların
bir çeşit sosyal güvenlik vergisi mükellefi VERGİ olmaları, gerek vergileme prensipleri
açısından, gerekse sosyal AÇİSİNDAN
ZEKAT
güvenlik prensipleri açısından son derece uygundur. Modern m denilen vergileme
prensipleri içinde de daima bir İSTİSNA haddi FİTRE söz konusudur. Bu had, gelir
vergisinde asgarî geçim indirimi şeklinde uygulanmaktadır. Diğer vergiler içinde çeşitli asgarî
seviyeler çizilmiştir . Asgarî geçim indirimi seviyesi ile fitre ve zekâttaki asgarî hayat
standardı çizgisi birbirinden çok farklıdır. Burada önemli olan herkesin mükellef olması değil,
belirli bir ekonomik güce ulaşmış olanların vergi mükellefi olmasıdır ki, bu bakımdan, fitre ve
zekâtta çizilen çizgiyi çok daha modern, -çok daha makul saymamız gerekir. Çünkü hiçbir
mal varlığı olmayan asgarî ücretli bir kimseyi vergi ödemeye mecbur tutan bugünkü
sistemimiz, bu insanın ilelebet değil bir dikili ağaç, evine bir hah bile almasına imkân vermez.
Zira asgarî ücret -aileyi de dikkate almadan- insanın sadece tüketim ihtiyaçlarım karşılamaya
yeter asgarî gelir belirlemektedir. Bunun tamamen vergiden müstesna tutulması da maksadı
sağlamaya yetmez. İnsandan vergiyi, belirli bir varlık birikimine/asgarî/ sahip olduktan sonra
ve belirli bir geliri aşmak şartıyla almak gerekir. İşte bu nokta ancak İslâmiyet'in ruhu içinde
çizilen asgarî hayat standardı çizgisinin üstüne çıkabilen mükellef saymak suretiyle
gerçekleştirilmiş olmaktadır.
Vergide iktidar prensibi bakımından ele aldığımız zaman, gerçekten vergi ödeme
iktidarı kanaatimizce, ancak ferdin gelir ve varlığını birlikte mütalâa etmekle çizilebilir. Hele
bu vergi bir sosyal güvenlik vergisi ise mutlaka varlık ve gelirin beraber ele alınması gerekir.
Sahibi bulunduğu sosyal meskeni yanan . bir aile reisinin, ancak ortalama bir kirayı içine
aldığı kabûl ve farz edilen bir asgarî ücretle yeniden ev sahibi olması mümkün olmadığı gibi,
aynı ücrete sahip fakat ev sahibi olan diğer bir kimseyle aynı vergi ödeme gücüne sahip
olduğu da iddia edilemez. İşte modern vergileme prensibi içinde düşünü- lememiş veya tatbik
edilememiş olan bu husus, zekâtta çizilen asgarî ile tam olarak gerçekleştirilmiştir.
Hangi seviyede ekonomik gücü olanların vergi mükellefi sa-yılması gerektiği hususu,
günümüzde, bilhassa Türkiye'de çok tartışılmaktadır. İslâmî düşüncenin getirdiği VARLIK da
asgariyi
384 dikkate almadan yapılacak vergi reformlarının MODERN ola- jjjjjj mayacağı
açıktır. Bilhassa MODERNlik uğruna yüzünü hemen SOSYAL Baü'ya çevirenlerin bunu
kavramaları gerekmektedir.
YARDIMLAR
3.1.2. Mevzu
Bilindiği gibi zekât, başta hadis-i şerifler olmak üzere pekçok kaynağa göre şu
değerler üzerinden alınmaktadır.
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-

Gümüş-alün,

-

Deve, koyun-keçi, sığır, atlar ve diğer hayvanlar,

-

Toprak mahsûlleri (arpa, buğday, mısır...)

-

Meyveler,

-

Ziynet eşyası,

-

Madenler,

-

Defineler,

-

Ticarî mallar

,_

r
Bu değerler, Kurân'da geçen "mal" kelimesinin yorumu ile, zamanla gruplanmışlardır.
Mal kelimesi ise "mal-mûlk ve servet" manasma gelmektedir. Buna göre zekâtta verginin
mevzuu "varlık" tır. Ancak İslâm hukuku bazı varlık unsurlarının ü- retimini vergiye tâbi
tutmuştur: Toprak mahsûlleri, meyveler..., gibi. Aslında bu tür üretimden alman ve "öşür"
denilen vergiyi ve bu verginin üretimin teksif! olması halinde, rüsbetinin onda birden yirmide
bire düşmesini dikkate alarak, üretim faktörü olarak sahip olunan sermaye mallarının zekât
dışmda bırakıl¬dığım ve bunların en üretken şekilde kullanılmasının teşvik edildiğini
düşünmek mümkündür. Diğer taraftan, aynî ekono¬minin hakim olduğu bir devirde ziraat
sektörünün ana sektör olduğu ve hayvancılık ve ziraî üretim yapan işgücünün vergisini aynî
olarak ödemesinin daha kolay olacağı dikkate alınarak, sermaye malı yerine üretimden bir
payın (hayvancılıkta ana üretim gene hayvandır) verilmesinin kabûl edilmesi, mevzuda bir
değişiklikten çok, ödemede bir kolaylık olarak da düşünü¬lebilir. Ziraatten hareket ederek,
sınaî üretimin de teşvik edil¬mesi gerektiği sanayide kullanılan sermaye mallarının da
(ma¬kine, teçhizat dahil) kendilerinin değil, üretimin vergilendirile¬ceği kabûl edilebilir. Bir
başka görüş olarak, üretimde kullanılan sermaye faktörünün, diğer servet unsurlarından ayrı
tutulduğu böylece modern vergileme prensiplerinden biri olarak kabûl edilen AYIRMA
prensibinin zekâtta da geçerli olduğu iddia edilebilir. Buna göre, üretimde kullanılan servet
unsurlarıyla, tüketimde kullanılan servet unsurlarının farklı vergilendirmeye tâbi olduktan
başka, teksifi üretim (veya fazla girdi kullanımı 385 veya sermaye yoğun teknik) de kullanılan
servet unsurları ZEKAT arasında da farklı vergilendirme söz konusu olmaktadır. O halde
AYIRMA prensibini MODERN vergileme prensibi olarak takdim eden maliyecilerimiz
ZEKÂTı da bu prensibe uygun bir vergi olarak kabûl etmiş olmuyorlar mı?
Belirli bir tavam aşan servet unsurları eğer üretimde kul- lanılmıyorlarsa kendileri
üzerinden, üretimde kuüanıbyorlarsa üretimleri üzerinden vergiye mevzu teşkil etmektedirler.
Ancak burada, üretimin gayrı safî üretim olduğu anlaşılmaktadır. Dış girdilerin kullanılması
net üretime geçerek vergilendirmeyi değil daha düşük nisbette vergilendirmeyi
gerektirmektedir (%10'dan %5'e). Günümüzde, dış girdiler mütemadiyen artmaktadır. Ge¬rek
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ziraatte gerekse sanayide devam eden bu gelişme, zekâtta vergi mevzuunun yeniden
yorumlanması ihtiyacım doğurabilir. Gerçekte Kurân'da verginin mevzuu ve nisbeti açıkça
belirlen¬memiş oluduğuna göre, İslâm hukuku zaman ve zemine göre bu kaideleri
geliştirmiştir. Bugün ana esaslar (ayırma prensibi, girdi kullanılmasının teşviki...) sabit
tutularak vergi mevzuunun ve nisbetinin yeniden ele alınması düşünülebilir.
Başka bir açıdan, ihtiyaçların pekçok çeşitlendiği günümüz¬de, zekâtın aynî olarak
verilmesinin de mümkün ve makûl olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Tehlikeye uğrayan
insanlara, tehlikenin zararından kurtarılması için, arpa, koyun ve kumaşın verilmesi artık
bunları zarardan kurtarma manasına gelmez. Devletin bu türlü bir vergi tahsili mümkün
değildir. O halde ödemelerin para ile yapılması gerekecektir. Hesabın aynı olarak yapılması,
para değerindeki değişmelerin bertaraf edilmesine yol açması gibi son derece önemli bir fayda
sağlamaktadır. Başka bir ifade ile zekât sabit değerli bir ödemedir. Nisabı aşan 40 koyuna
sahip bir çiftçi, bir koyun yerine bunun cari bedelini ödeyecektir. İslâm hukuku içinde
geliştirilen hangi koyun sorunun cevabı ise artık toplam nisap fazlası varille değerinin 1 / 40'ı
veya ihtiyaca göre tesbit edilecek yeni nispeti şeklinde olabilir. Tabiî bu cevap bizim bu
satırlarla verebile¬ceğimiz bir husus değildir.
Burada asıl önemli olan, devletten ferde transfer edilecek ivazm (zekât aynı zamanda
bir ivazdır) da sabit değerli olmasıdır. Başka bir ifade ile her yıl çizilecek olan her tehlikeye
uğrayanın mutlaka bu seviyeye çıkartılmasıdır. Bu otomatik olarak sosyal güvenlik
gelirlerinin saün alma gücünün sabit tutulması de¬
mektir. Şu veya bu şekildeki ayarlamalara rağmen emeklileri¬mizin feryadım başka
şekilde ortadan kaldırmaya imkân yoktur. Bu noktanın fitrede daha bariz olduğunu şimdiden
hatırlamakta yarar vardır.
Zekât açısından dikkati çeken diğer bir husus, şüphesiz zekâtın sabit orank bir ödeme
oluşudur. Vergileme prensipleri içinde yer alan MÜTERAKKİLİK, zekâtta ilk bakışta yer
alma¬maktadır. Genel olarak 1/40 veya %2.5'luk nisbet, hadislere dayalı olarak günümüze
kadar geçerliliğini korumuştur. Bu¬nunla birlikte servet unsurlarının bazılarında bu nisbetin
%20 olarak uyguladığı da bilinmektedir. Meselâ ister sonradan insan eliyle konulmuş olsun,
isterse zaten tabiatta mevcut olsun, bulunan defineler ve madenler; başka bir ifade ile yer altı
kaynaklan, kolayca çıkartıldığı ve doğrudan değer ifade ettiği takdirde bunların zekâtı %2.5
değil %20'dir. Ancak girdi kul¬lanarak bir üretim faaliyeti sonucu değer ifade etmeleri
halinde bu nisbet %2.5'a düşmektedir. Bu husus, bir taraftan üretimi teşvik sayılabileceği gibi,
bir taraftan da varlığın çeşidine göre vergi oranının yükseltilebileceğini göstermektedir. Aynı
zamanda hazıra konma ile üretim faaliyetini birbirinden vergi nisbeti ile AYIRMA söz
konusudur.
DİNİ SOSYAL YARDIMLAR
Varlık vergilerinin, umumiyetle müterakki olmadığı dikkate alınırsa, bu bakımdan
zekâtın modern vergileme prensipleriyle çeliştiği söylenemez. Gerçekten, varlık vergilerinden
maksat var¬lığı yok etmek değil, törpülemek ve yaymaktır (malî maksat ayn bir konudur).
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Varlığı yok etmek, ekonomik açıdan tasarrufu da birlikte yok etmek manasına gelir. Bu ise
insanların hay¬vanlar gibi bulduklan ile hayatlarım sürdürmeğe mecbur ol- maları demektir.
Tasarrufu devlete aktaran ve çok sınırlayan sosyalist rejimlerle varkğı sadece törpüleyip
yaygınlaştırmak isteyen İslâmiyeti birbirine karıştıranlar için bu noktanın önemi büyüktür.
Ancak Müslüman, VARLIKtan VAZ GEÇEN değil, öbür dünyaya götüremeyeceği şeylerden
ibaret olan varlığa KÖLE OLMAYAN, ona bu dünyada bekçilik ve onu arttırma görevi
yüklenmiş insandır. Hem de "hiç ölmeyecekmiş gibi" çalışma ve tasarruf etmek suretiyle...
Görülüyor ki İslâmiyet, istihsâl faktörü de dahil hiçbir varlık unsuruna sahip olmayı
engellememiş, aksine' bilhassa üretim-tasarruf yoluyla bunların arttırılmasını teşvik etmiş,
fakat bunların kölesi olmadan bir kısmını daima tehlikeye uğrayan insanlara veya bunlara
ak¬tarılmak üzere devlete devredilmesini ibadet saymıştır. Düşünmek gerekir ki, bu sadece
bir İBADET değil, İslâm'ın beş 387 şartından biridir.
FİTRE
Vergiler genel bütçe gelirleri içinde kaybolacağı gibi, belirli bir gaye için belirli bir
verginin de tahsil edilmesi mümkündür. Eğer bir vergi, münhasıran sosyal güvenlik gayesine
tahsis ediliyorsa bu tahsisi bir vergidir. Zekât, işte bu tür, tahsisi bir sosyal güvenlik vergisi
mahiyetindedir. Daha önce zekâtın sa¬dece sosyal güvenlik tehlikesine uğrayanlara tahsis
edilmesinin zarurî olduğunu tesbit etmiştik. Bir verginin tahsisi oluşu, onu sosyal sigorta
pirimine çok yaklaştırmaktadır. Diğer taraftan bazı ülkelerde, pirim dışmda, sosyal güvenliğe
tahsis edilen vergiler de vardır. Bu tip vergilerin en büyük avantajları yüküne katlanılmasının
kolay oluşu, halka kolayca benimsetilmesi, aşırı ivaz taleplerini tahdit etmesi ve nihayet
müstakil bir hazine teşkiline, dolayısıyla fon birikimine imkân vermesidir. Fon bi-rikimi ise
kalkınmakta olan ülkeler için yeni bir yatırım kaynağı yaratması bakımından önem
arzetmektedir.
3.2. FİTRE
Fitrenin sosyal güvenlik bakımından zekâttan farkı olmadı¬ğını tesbit etmiştik. Vergi
veya pirim olarak değerlendirdiğimiz zaman ise, belli başlı şu özelliklerini belirtmek
mümkündür.
Fitrede mükeEef, tıpkı zekâtta olduğu gibi belirli bir asgarî hayat standardı çizgisinin
üstünde kalandır. Bu standart İslâm Hukuku içinde umumiyetle zekât standardı olarak kabûl
edil-miştir.
Ancak fitre, aile içinde -hatta daha doğru manası ile hane halkı içinde- bir fert için baş
başma ödenir. Fitrenin zekâttan bu farklılığı onu baş vergilerine yaklaştırmaktadır. Hane halkı
içinde küçük büyük herkes için fitre borcunun doğması ise bugünkü sosyal sigorta
tatbikatından ayrılmaktadır. Fakat hane halkı reisine veya aile reisine transfer edilen (fertten
veya devletten) fitrenin neticede bütün aile için önem taşıdığı dü-şünülürse, baş başma pirim
veya vergi kabûl görebilir. Ne var ki, günümüzde eskisinden çok farkh olarak kalabalık aileler
. değil, dar aileler daha zengin, daha müreffehtirler. Bu bakımdan fitre yükünün ailelere
dağılışında gelir ve varlık yönünden bir terslik söz konusudur. Çizilmiş olan asgarî hayat
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standardı eğer aile veya hane halkı genişliğini dikkate alıyorsa -ki alması gerektiği açıktır- bu
mahzur ortadan kalkmış olur.
388 Fitrede transfer, asgarî hayat standardı çizgisinin üstünde¬nim kilerden
altındakilere doğru (araya devlet girsin girmesin)dur. SOSYAL Bu bakımdan da zekâttan
farkı yoktur. Bu özelliği fitrenin de DİMLAR TAM KJY sosyal güvenlik müessesesi olması
sonucunu doğur¬maktadır.
Fitre nisbî olarak değil, mutlak miktarlarla belirlenen bir ödemedir. Bu zekâttan
farkıdır. Aynı zamanda fitreyi mutlak -kademeli- bir sosyal sigorta pirimine
yaklaştırmaktadır. Bilin¬diği gibi İngiltere'de sosyal sigorta pirimleri mutlak miktar olarak
tahsil edilir. Bizdeki ise nisbîdir. Belirli bir miktar olarak ve kazanca göre değişen seviyelerde
pirim ödemesi veya fitre, nisbî pirimlere nazaran daha âdildir. Gerçekten kazanç seviyesi ne
olursa olsun herkesten meselâ %10 pirim tahsil ettiğimiz zaman, pirim yükü nisbî olarak
zengine de fakire de aynı ölçüde yansımış olur. Halbuki alt gelir grubundan bir kimsenin
kazancının %10'u kendisi için çok mana ifade ederken, üst gelir grubundakiler için pek mana
ifade etmeyebilir.
Fitre, kazanç gruplarına göre, kademeli bir mutlak pirimdir. . Başka bir ifade ile fitre,
nisbî olmamakla birlikte müterakkidir. Modern vergileme prensipleri içinde müterakkîlik
prensibinin çok önemli bir yer tuttuğu ve teoride daima müdafaa edildiği ise açık bir gerçektir.
Böylece herkesten gücü ölçüsünde öde¬mesi sağlanmakta, buna karşılık tehlikeye uğrayanlar
belirli bir asgarî hayat standardı çizgisine ulaşmcaya kadar veya bu çizgiye ulaşması için
transfer yapılmaktadır. Böylece bu metod sosyal dayanışma için en geçerli ve güçlü bir
yoldur.
Müterakkîliğin tesbitinde çeşitli mal türleri dikkate alınmak-tadır. Arpa, buğday, kuru
üzüm, hurma... gibi... Bunlar ka-naatimizce iki bakımdan önem taşımaktadır:
Birincisi, gelir gruplarının tayininde, temsil edici tüketim maddeleridir. Tüketim
kompozisyonu ise gelire bağlı olarak ve zamana göre; mekâna göre değişmektedir. Bu sebeple
bu mad¬deler değişmez maddeler değildir. Meselâ Türkiye'de temsil edici tüketim maddeleri,
Arabistan için geçerli olmayabildiği gibi, 100 yıl evvel geçerli olan tüketim maddeleri bugün
için önemini kaybetmiş olabilir. Fert kendi vicdanında kendi gelir grubunu temsil eden
maddeyi kendisi seçmektedir. Bunu seçerken ödeme gücüne göre en yüksek veya en düşük
ödeme yapmaya vesile olacak maddeye bakmaktadır.
İkincisi, fitrenin sabit değerli bir ödeme olmasını sağlamak-tadır. Fitre ile İslâm sosyal
güvenlik nizamına getirilen sabit
değer esası son derece önemlidir. Gerçekten 50 yıl evvel nakdî 389 olarak verilen fitre
ile ne kadar, meselâ buğday alınabilmişse, YENİDEN bugün de nakdî olarak verilecek fitre
ile o kadar buğday satın DAĞİİİMİ alınabilecektir. Buna göre tabir caizse fitrede yılda bir
defa VE uygulanan bir ayarlama -eşel mobil- sistemi mevcuttur. Üstelik, ZEKAT bütçe
kanunu ile ve kat sayı yolu ile parlamento iradesine bağlı olarak yapılan keyfî ayarlama yerine
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burada gerçek bir ayarlama -fiyatlara göre- söz konusudur. Bugün ülkemizde üzerinde
durulan bu konunun, çağ dışı denilen süre içinde çağ ötesi için halledilmiş olmasına dikkat
etmek gerekir.
Gerek fitrenin, gerekse zekâtın müşterek özelliği olarak zik-retmemiz gereken bir
husus da her ikisinin BEYAN usûlüne tâbi olmasıdır. Fitrede bu husus çok açık bir şekilde
bellidir. Zira her mükellef kendi ödeme gücünü kendisi tayin etmektedir ve belirli bir tüketim
maddesini esas alarak fitresini ödemek¬tedir. Zekât'ta açık servet unsurları ile gizli servet
unsurları arasında biraz fark varsa da bu fark beyan usûlünü ortadan kaldırmamakta, hâlen bu
prensibin birlikte, getirdiği bir yol olarak kontrole baş vurulmasını mümkün kılmaktadır.
4. YENİDEN GELİR DAĞILIMI VE ZEKÂT
'Yeniden gelir dağılımı" dediğimiz zaman, aslında bir gelirin, yaratabileceği belirli bir
faydanın, belirli bir tatminin matematik olarak katlandınlması, arttırılması ifade edilmiş olur.
Biliyor¬sunuz, bir ülkede üretime katılan faktörler belirli bir üretim meydana getirirler. Buna
toplam olarak "Millî Gelir" diyoruz. Biz üretim faktörlerinin, üretimden aldıkları payı, eğer
sadece kendilerine kullandırma imkânı versek o taktirde bu millî gelir diyelim ki (A) kadar bir
fayda, (A) kadar bir tatmin yaratmış olur. Fakat faktör sahiplerinin elde ettikleri, kendilerine
düşen üretim payını (kendilerine düşen geliri), şu veya bu şekilde dağıtıma tâbi tuttuğumuz
zaman, bu dağıtım öyle yapılabilir ki (A) kadar teşekkül etmesi beklenen fayda veya tatmin
(A+B) kadar olabilir. Bu (B)'yi alabildiğine arttırmak da mümkündür. İşte mutlu, huzurlu,
tatmin edilmiş mutmain bir cemiyet, bu (B)'nin büyüklüğüne bağlı olarak ifade edilebilir.
Evvelâ işi basitleştirerek şöyle diyelim: Üretime katılan emek, meselâ ben, devlet memuru
olarak yaptığım bir vazifenin karşılığı bir maaş almaktayım. Bu, benim, üretimden aldığım
paydır. Diyelim ki
390 150.000 lira ve 200.000 lira. Brütünü bilmiyorum.Diyelim M D™ brüt olarak
200.000 lira. Ben buna fayda veya tatmin yaratacak İ2JJ herhangi bir ilâve olmadan yalnız
kendim kullanırsam bu 200.000 liranın yaratacağı bir fayda, bir tatmin vardır. Böyle değil de
bu 200.000 liranın devlet, benden meselâ 80.000 lirasını alırsa, benim elime geçen 120.000
lira olur. Bu 80.000 lirayı kaybetmekten dolayı benim aslında (tabiî bugünkü şart¬larda değil
de aynı paranın daha yüksek bir satm alma gücü olduğunu düşünürsek) fayda ve tatmin
açısından pek fazla kaybım olmayabilir. Ama devlet, aldığı 80.000 lirayı âciz, kim¬sesiz,
desteksiz 10 ihtiyara dağıtırsa, o 10 ihtiyarın herbiıinde yaratılan tatmin, benim kaybettiğim,
kaybettiğimi farzettiğimiz tatminin çok üstündedir. Ve bu 10 ayrı yaşlı insanda teşekkül eden
tatmini topladığımız zaman, bundan benim kaybettiğim tatmini düşersek işte bu, demin
bahsettiğimiz (B) kadar ilâve tatmin karşımıza çıkar. Gelir değişmemiştir. Yine toplam harcama, toplam gelir 200.000 liradır; fakat birinci halde 200.000 liranın bende yaratacağı tatmin
(A) kadardır, ikinci halde 10 ihtiyarın çok yüksek olan tatminini de eklediğimiz zaman bulacağımız tatmin doğar. (A + B).
Hükümetler, faktör paylarıyla yani millî gelirin bölüşümüyle değil de milli gelirin
yeniden bölüşümüyle uğraşırsa o ce¬miyette faydayı, huzuru sağlamak daha kolaydır; üstelik
yara¬tılan tatmin de daha fazla yükseltilebilir. Söylemek istediğimiz şudur: Gerçekte üretime
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katılan faktör sahipleri, evvelâ sahip oldukları faktörlerin hem hacimleri, büyüklükleri
itibârıyla, hem de bu faktörlerin müessiriyyetleri bakımından katiyen eşit de¬ğildirler. Bu
Allah'ın yarattığı dünyanın başlıca vasıflarından birisidir. Benim emeğim hiçbir kimsenin
emeği ile mukayese edilemez. Belki herkesinkinden daha verimsiz, belki başkala- rınınkinden
çok daha verimlidir; faydalıdır veya iyidir, mües¬sirdir. Standart emek bulmak kabil değildir.
Emekteki kabiliyet ve müessiriyyet farkları gibi, diğer üretim unsuru olan serma¬yenin
dağılımı da kesin olarak âdil değildir. Aslında yeryüzünde kaynakların dağılımı milletler ve
bölgeler arasında âdil değildir. Dünyanın yaradılışı icabı olarak böyle bir dağılım söz
konu¬sudur. Bunu değiştirmek herhalde dünyayı değiştirmek olur ki; düşünmek bile sadece
hayalciliktir.
Gelirin gayrı âdil dediğimiz dağılımına, kaynakların gayrı âdil dağılımına karşı biz
insanlar müstehlik olarak, istihlakimizi âdil hale getirmek suretiyle bir tasarruf imkânına sahip
ola¬
biliriz. İnsanlar esasen cemiyet haline geldikten itibaren, mut¬laka elde ettikleri
üretimi kendi aralarında paylaşmaya başla¬mışlardır. Keza, insanlar eğer devlet kurmuşsa;
devletin bizim açımızdan bu manada bir tek tarifi olabilir: "Geliri yeniden dağıtan güç".
Devlet kimin tarafından temsil edilirse edilsin, devlet şekli ne olursa olsun, ister bir şahsın
idaresinde, ister Meşrutî Krallık, ister Cumhuriyet, ister Komünist devlet, ister bir başka şekil;
ne olursa olsun, isterse aşiret şeklinde bir devlet.., hepsinin tek tarifi, tek önemli özelliği;
geliri yeniden dağıtma gücüne sahip olmasıdır.
Devletin geliri yeniden dağıtmak için, evvelâ sadece hukukî birtakım tasarruflar
yapma yetkisini kullanması kâfidir. Yani devlet, bir kanun çıkardığı zaman, kanunun mahiyeti
ne olursa olsun, mevzusu ne olursa olsun, mutlaka geliri yeniden da¬ğıtmış olur. O kanun
çıkmadan evvel teşekkül eden gelir da¬ğılımı, o kanun çıktıktan sonra şu veya bu şekilde
değişir. Bazı kanunlar buna doğrudan doğruya, bazıları da dolayh tesir ederler; ama gelir
dağılımına tesir etmeyen bir kanun düşü¬nülemez. Aynı şekilde bir kararname, bir
yönetmelik de dü¬şünemezsiniz; devletin her kademesindeki hukukî tasarruflar geliri mutlaka
yemden dağıtır. Meselâ İş Kanunu'nda bir de¬ğişiklik yapılıp, günlük çalışma süresi 8 saatten
7.30 saate indirilirse, bu, ülkedeki gelir dağıkmının değiştirilmiş olması demektir. Keza devlet
ihracata pirim verdiği veya bir fiyat tesbit ettiği zaman da gelir dağılımı değişmiş, yani, gelir
yemden dağıtıma tâbi tutulmuş olur. Devlet para ile ilgili hiçbir muamele yapmadan, para alıp
vermeden, hazine ile ilgili hiçbir giriş çıkış muamelesine girişmeden, bu kanun, kararname,
tüzük, yönetmelik gibi hukukî tasarruflarıyla ülkedeki gelir dağılımım değiştirme gücüne
sahiptir. Bu bakımdan çıkarılan kanunlar ister medenî hukuk sahasında, ister ceza hukuku
sahasında, ister amme hukuku sahasında, ister ticaret hukuku sahasında ve isterse iş hukuku
sahasında vs. hangi sahada olursa olsun mutlaka ve mutlaka gelir dağılımına şu veya bu
şekilde tesir edecekleri için, kanunların, kararnamelerin, yönetmeliklerin çı¬karılmasında aslî
maksat, her neyse, onun yanında bir de sosyal siyaset bakımından incelenmesi ihtiyacı vardır;
çünkü gelir dağılımım değiştirme gücüne sahiptir. Dolayısıyla kanunlar hiçbir suret ve şekilde
sosyal siyaset tarafı ihmâl edilerek çıkarılamaz veya çıkarılmamakdır.
YENİDEN GELİR DAĞILIMI VE ZEKAT
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Bunun yanında devlet üretim faaliyetlerine katılıp ürettiğini
392 piyasaya arzetmekle de gelir dağılımım değiştirebilir. Burada DİNİ devlet, ürettiği
mal ve hizmeti carî piyasa fiyatlarının altında SOSYAL satabilir. Böylece ülkedeki gelir
dağılımına tesir eder. Yani DİMLAR Sümerbank, eğer piyasada fiyatı 15.000 lira olan
elbiseyi 11.000 liraya satıyorsa, bu elbiseyi alan şahsın cebine, elbise başına 4.000 lirayı
koyuyor demektir. Aytıı şekilde, devlet, piyasa maliyeti fert başma, öğrenci başına 100.000
lira olan eğitimi, eğer 2.000 liraya veya çok daha sembolik bir karşılıkla yapı¬yorsa, bu
eğitimden yararlanan vatandaşların cebine öğrenci başma 98.000 lirayı koymuş olur. Bu da o
vatandaşların müs¬tehlik gelirini arttıran bir unsurdur. Faktör geliri değişmediği halde, yani
üretimden aldığı pay değişmediği halde, müstehlik olarak harcayabildiği, kendisini tatmin
eden geliri artmış olur. Devlet bu şekilde bazı hizmetleri tamamen parasız da yapabilir.
Sağlık, eğitim veya başka türlü hizmetler icra edebilir.
Bunların yaranda devlet bir de doğrudan doğruya vatan-daşlara aktarma yapabilir.
Meselâ Türkiye'de yapıldığı gibi 65 yaşından yukarı veya sakat olup hiçbir desteği olmayan
in-sanlara aylık ödeyebilir. Bu, devletin, doğrudan doğruya onların müstehlik gelirini, faktör
gelirine dokunmadığı halde, arttıran bir muameledir.
Bunun gibi, devlet, almak yoluyla da gelir dağılımım değiş-tirebilir. Hatta tatmini
değiştirebilir. Yani yukarıda söyledikle-rimizde devletin vermesi veya hiçbirşey vermeden sırf
hukukî tasarrufu söz konusuydu. Devlet bir de alarak gelir dağılımını değiştirme gücüne
sahiptir (Meselâ vergi ile, pirimlerle, harçlarla vs.). Bunların benzeri olan devletin alma
gücünü kullandığı her türlü devlet geliriyle, gelir dağılımım değiştirmek mümkün¬dür. Devlet
eğer aylık kazancı 50.000 lira olandan 5.000 lira alırken, 50.000.000 Ura olandan 25.000.000
lira veya 30.000.000 lira alıyorsa, bu şekilde de tatmin arttırılabilir. Birinin tatminini çok az
eksiltirken, diğerinin tatminini hemen hiç eksiltmemiş olur. Çünkü geriye kalan 20.000.000'nu
ne yaparsa yapsın onun arzu ettiği her türlü tatmine imkân verecek bir miktar olarak
düşünmek mümkündür. Böylece devlet görüldüğü gibi gerçekten vatandaşların elde ettikleri
fak¬tör veya müstahsil gelirini olduğu gibi bırakmıyor. Bunların bir kısmında azaltıyor, bir
kısmında da dolaylı veya doğrudan doğruya vermek suretiyle onların müstehlik gelirini
arttırmak yolunu seçiyor. Bunların yapılmadığı bir devlet düşünmek mümkün değildir. Zaten
arzettiğim gibi devletin var oluş sebebi geliri yeniden dağıtmak, belirli bir gelirle daha fazla
fayda yaratmaktır.
Diğer taraftan cemiyet de geliri yeniden dağıtır. Devlet gibi birden fazla insan bir
araya geldiği zaman mutlaka üretilen, yaratılan gelir bir yeniden dağıtıma tâbi tutulur. Yani
kısanlar cemiyet haline gelmişse, cemiyet haline gelişin tabiî sonucu"' olarak, gelir yeniden
dağıtıma tâbi tutulur. Bunun olmadığı cemiyet düşünülemez. İnsanın ancak tek başma
yaşadığı, tek tek, birbiriyle hiçbir teması olmadan yaşadığı bir hayal için söylenebilir ki, bu,
Robenson Cruzoe gibi tamamıyla romantik birşey olur. Mutlaka insan cemiyet halinde
yaşıyorsa paylaş¬maya da gidecektir. Cemiyet, geliri ya vasıtalı veya vasıtasız olarak yeniden
dağıtıma tâbi tutar. Birinci şekilde, vasıtalı dağıtımda, bir teşkilât söz konusudur. Meselâ
sigorta. Özel sigortalar, geliri yeniden dağıtır. Meselâ ikramiyeler, piyango biletleri, spor-toto,
gazoz kapakları vs. bunlar da geliri yeniden dağıtır. Burada gelirin yeniden dağıtılmasında,
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şans ihtimâlleri çok düşerse, buna (piyango vs. gibi) biraz meşru gözle bakmak belki
mümkündür. Amma ihtimâl arttığı zaman, yani %50'ye çıktığı zaman bildiğimiz gibi bunun
adı kumardır. Geliri ne kadar yeniden dağıtırsa dağıtsın, cemiyetin gayrı meşru saydığı, hatta
kanunların da, devletin de gayr-ı meşrû saydığı bir yeniden dağıtım vasıtası ortaya çıkmış
olur.
Asıl gelirin yeniden dağılımını cemiyet vasıtasız olarak dü¬zenler. Burada din çok
önemli bir rol oynar. Meselâ İslâmiyet'in getirdiği fitre, zekât, sadaka müesseseleri... Bunlar,
aslında gelirin ve varlığın yeniden dağıtıma tâbi tutulmasını sağlarlar. Bu tarzdaki yeniden
dağıtımda, esaslar dikkate alındığı tak¬dirde, yukarıdan aşağıya, yani belirli bir çizginin
üstünde varlığı ve geliri olanlardan, belirli bir çizginin altında gelir ve varlığı olanlara veya bu
gelir ve varlığı sıfıra yaklaşmış olanlara, hatta sıfır olanlara doğru bir aktarım, bir yeniden
dağıtma, sözko- nusudur. Burada fitreyi ve zekâtı alanların, belirli bir seviyenin altında gelir
ve varlık sahibi olmaları dolayısıyla duyacakları tatminin son derece yüksek olduğunu
kolaylıkla tahmin ede¬biliriz. İşin başka bir tarafi, verenler de eğer verirken bir tatmin
duyuyorsa, yani gerçek müslümansa, o takdirde belirli bir gelirin, belirli bir müstahsil
gelirinin, belirli bir müstahsil varlığının, bir kısmım bu işe ayırmaktan dolayı cemiyette çok
fazla katlanmış bir tatmin ortaya çıkacaktır.
YENİDEN GELİR DAĞİLİMİ VE ZEKAT
Dinî müesseselerin yarımda, geliri yeniden dağıtan ve mü- 392 piyasaya arzetmekle de
gelir dağılımını değiştirebilir. Burada DİNİ devlet ürettiği mal ve hizmeti carî piyasa
fiyatlarının altında SOSYAL satabilir. Böylece ülkedeki gelir dağılımına tesir eder. Yani
DİMLAR sümerbank, eğer piyasada fiyatı 15.000 lira olan elbiseyi 11.000 liraya satıyorsa, bu
elbiseyi alan şahsın cebine, elbise başma 4.000 lirayı koyuyor demektir. Aynı şekilde, devlet,
piyasa maliyeti fert başma, öğrenci başma 100.000 lira olan eğitimi, eğer 2.000 liraya veya
çok daha sembolik bir karşılıkla yapı¬yorsa, bu eğitimden yararlanan vatandaşların cebine
öğrenci başma 98.000 lirayı koymuş olur. Bu da o vatandaşların müs¬tehlik gelirini arttıran
bir unsurdur. Faktör geliri değişmediği halde, yani üretimden aldığı pay değişmediği halde,
müstehlik olarak harcayabildiği, kendisini tatmin eden geliri artmış olur. Devlet bu şekilde
bazı hizmetleri tamamen parasız da yapabilir. Sağlık, eğitim veya başka türlü hizmetler icra
edebilir.
Bunların yatımda devlet bir de doğrudan doğruya vatan-daşlara aktarma yapabilir.
Meselâ Türkiye'de yapıldığı gibi 65 yaşından yukarı veya sakat olup hiçbir desteği olmayan
in-sanlara aylık ödeyebilir. Bu, devletin, doğrudan doğruya onların müstehlik gelirini, faktör
gelirine dokunmadığı halde, arttıran bir muameledir.
Bunun gibi, devlet, almak yoluyla da gelir dağılımım değiş-tirebilir. Hatta tatmini
değiştirebilir. Yani yukarıda söyledikle-rimizde devletin vermesi veya hiçbirşey vermeden sırf
hukukî tasarrufu söz konusuydu. Devlet bir de alarak gelir dağılımım değiştirme gücüne
sahiptir (Meselâ vergi ile, pirimlerle, harçlarla vs.). Bunların benzeri olan devletin alma
gücünü kullandığı her türlü devlet geliriyle, gelir dağılımım değiştirmek mümkün¬dür. Devlet
eğer aylık kazancı 50.000 lira olandan 5.000 lira alırken, 50.000.000 lira olandan 25.000.000
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lira veya 30.000.000 lira alıyorsa, bu şekilde de tatmin arttırılabilir. Birinin tatminini çok az
eksiltirken, diğerinin tatminini hemen hiç eksiltmemiş olur. Çünkü geriye kalan 20.000.000'nu
ne yaparsa yapsm onun arzu ettiği her türlü tatmine imkân verecek bir miktar olarak
düşünmek mümkündür. Böylece devlet görüldüğü gibi gerçekten vatandaşların elde ettikleri
fak¬tör veya müstahsil gelirini olduğu gibi bırakmıyor. Bunların bir kısırımda azaltıyor, bir
kısmında da dolaylı veya doğrudan doğruya vermek suretiyle onların müstehlik gelirini
arttırmak yolunu seçiyor. Bunların yapılmadığı bir devlet düşünmek mümkün değildir. Zaten
arzettiğim gibi devletin var oluş sebebi geliri yeniden dağıtmak, belirli bir gelirle daha fazla
fayda yaratmaktır.
Diğer taraftan cemiyet de geliri yeniden dağıtır. Devlet gibi birden fazla insan bir
araya geldiği zaman mutlaka üretilen, yaratılan gelir bir yeniden dağıtıma tâbi tutulur. Yani
kısanlar cemiyet haline gelmişse, cemiyet haline gelişin tabiî sonucu" olarak, gelir yeniden
dağıtıma tâbi tutulur. Bunun olmadığı cemiyet düşünülemez. İnsanın ancak tek başma
yaşadığı, tek tek, birbiriyle hiçbir teması olmadan yaşadığı bir hayal için söylenebilir ki, bu,
Robenson Cruzoe gibi tamamıyla romantik birşey olur. Mutlaka insan cemiyet halinde
yaşıyorsa paylaş¬maya da gidecektir. Cemiyet, geliri ya vasıtalı veya vasıtasız olarak yeniden
dağıtıma tâbi tutar. Birinci şekilde, vasıtalı dağıtımda, bir teşkilât söz konusudur. Meselâ
sigorta. Özel sigortalar, geliri yeniden dağıtır. Meselâ ikramiyeler, piyango biletleri, spor-toto,
gazoz kapakları vs. bunlar da geliri yeniden dağıtır. Burada gelirin yeniden dağıtılmasında,
şans ihtimâlleri çok düşerse, buna (piyango vs. gibi) biraz meşru gözle bakmak belki
mümkündür. Amma ihtimâl arttığı zaman, yani %50'ye çıktığı zaman bildiğimiz gibi bunun
adı kumardır. Geliri ne kadar yeniden dağıtırsa dağıtsın, cemiyetin gayrı meşru saydığı, hatta
kanunların da, devletin de gayr-ı meşrû saydığı bir yeniden dağıtım vasıtası ortaya çıkmış
olur.
Asıl gelirin yeniden dağılımını cemiyet vasıtasız olarak dü¬zenler. Burada din çok
önemli bir rol oynar. Meselâ İslâmiyet'in getirdiği fitre, zekât, sadaka müesseseleri... Bunlar,
aslında gelirin ve varlığın yeniden dağıtıma tâbi tutulmasını sağlarlar. Bu tarzdaki yeniden
dağıtımda, esaslar dikkate alındığı tak¬dirde, yukarıdan aşağıya, yani belirli bir çizginin
üstünde varlığı ve geliri olanlardan, belirli bir çizginin altında gelir ve varlığı olanlara veya bu
gelir ve varlığı sıfira yaklaşmış olanlara, hatta sıfır olanlara doğru bir aktarım, bir yeniden
dağıtma, sözko- nusudur. Burada fitreyi ve zekâtı alanların, belirli bir seviyenin altında gelir
ve varlık sahibi olmaları dolayısıyla duyacakları tatminin son derece yüksek olduğunu
kolaylıkla tahmin ede¬biliriz. İşin başka bir tarafı, verenler de eğer verirken bir tatmin
duyuyorsa, yani gerçek müslümansa, o takdirde belirli bir gelirin, belirli bir müstahsil
gelirinin, belirli bir müstahsil varlığının, bir kısmını bu işe ayırmaktan dolayı cemiyette çok
fazla katlanmış bir tatmin ortaya çıkacaktır.
YENİDEN GELİR DAĞILIMI VE ZEKAT
Dinî müesseselerin yanında, geliri yeniden dağıtan ve mü- 394 eyyidesi dinî değil
fakat örfî, yani ayıplanma, kanama gibi DİNİ birtakım içtimaî müeyyideler olan örf ve âdetler
de geliri yeniden dağıtırlar. Meselâ evlenene, çocuğu olana, sünnet olana götür-düğümüz
hediyeler... Yahut bunun gibi örf ve âdetlere bağlı pekçok müessese sayılabilir ki; bu
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müesseseleri bu açıdan incelediğimiz zaman, burada, hem gelirin yeniden dağıtımı, (böylece
belirli bir gelirden daha fazla tatmin), hem de dostluk, akrabalık, arkadaşlık, insanlık gibi
birtakım uygulamaların gelişmesi söz konusu olur. Dinî duygularla birlikte bunları
birleştirdiğiniz zaman, işte böylesine, bir cemiyeti birbirine bağ-layan gelişmiş ulvî duygular
ortaya çıkar ki biz, bunun maddî yönüne bakıp gelirin yeniden dağılımı diyoruz. Aslında
gelirin yemden dağılımı bu manada bir vasıta; fakat asıl gaye insan¬ların birbirini seven,
birbirine hürmet eden, birbiriyle konuşan, anlaşan, paylaşan, birbiriyle dertleşen, birbirinin
dertlerine or¬tak olan gerçek bir cemiyet, mutlu bir cemiyet, huzurlu bir cemiyet olmasıdır.
Başka bir ifade ile, demin arzettiğim gibi, geliri yeniden dağıtma dediğimiz teknik, yukarıdaki
fonksiyonu gerçekleştirmek için bir vasıtadan başka bir şey değildir. Gaye: İnsan cemiyetinin
gerçekten insanca yaşayan bir cemiyet haline gelmiş olmasıdır. Çünkü bilindiği gibi; insan
dışında bu manada düşünceye, iradeye bağlı bir paylaşmayı hiçbir hayvan topluluğunda
görmek kabil değildir. Gelirin yemden dağıtılmasını meydana getiren sebeplerin veya
vasıtaların, gö¬ründüğü gibi asıl önemli kısmını cemiyetin vasıtaları teşkil ediyor. Yani din,
örf ve âdetler.
Burada bizim açımızdan şu çok önemli: Bir ülkede gelir dağılımı ile ilgili araştırmalar
yapılır ve bu araştırmaların so-nucunda faktör paylaşımı ortaya çıkmış olun Denir ki,
ücretliler millî gelirin %30'unu alıyor. Halbuki kendileri nüfus içinde %40'ür, o halde eksik
alıyorlar, gayr-ı âdil paylaşma var... İşte serbest meslek erbabı, millî gelirin şu kadarım alıyor
vs. Ül-kemizde böyle araştırmalar yapılmış ve bunlar ilân edilip, et-rafında fırtınalar da
koparılmıştır. Fakat müstahsil gelirleri benim şimdiye kadar verdiğim izahtan anlaşılacağı gibi
hiç de önemli değildir.
Eğer bu önemli olsaydı, benim faktör payımın 200.000 lira olduğunu ve benim
yapabileceğim, duyabileceğim tatminin bu 200.000 liranın yaratacağı tatminden ibaret
olduğunu düşün-memiz gerekirdi. Halbuki benim millî gelir içinde hissem ayda 200.000
liranın çok ötesindedir. Evvelâ devletine bağlı bir vatandaş olarak devlete verdiğim vergide
hiç gözüm yok, gereklidir, helâl olsun diyorum. Belki vermekten dolayı bu manada zaman
zaman aksini duysam bile memnun olmak veya bu istikamette kendimi zorlamak ihtiyacım
duyuyorum. Diğer taraftan benim müstehlik gelirim, elime geçen bu 120.000 liranın belki bir
kısmım eşime dostuma ziyafette veya otobüs bileti ısmarlayarak harcamakla dostluğun,
arkadaşlığın veya akrabalığın gerektir¬diği birtakım zevklere ayırmak suretiyle yine
eksiltiyorum. Ama eksilirken de tatmin duyuyorum. Bunları 10.000'er lira olarak düşünsek
geriye kaldı 100.000 lira. Benim duyduğum tatmin 100.000 liranın doyuracağı tatmin değil...
Çünkü ben, meselâ Çeşme'de 3 gün yiyip, içip yan gelip, yatabilirim. Ama bu 100.000 liranın
içinden değil... Bunu bana faktör karşılığı değil, üretim karşılığı değil; amma dostluk,
arkadaşlık veya belirli bir seviyeye ulaşmış olmanın, belirli hizmetler yapmış olmanın
karşılığı olarak (daha doğrusu karşılık dememek lâzım); cemi¬yetin değer hükümlerinin
sonucu olarak pekâlâ böyle bir har¬cama imkânı verebilirler. Cebimden hiçbir şey
çıkmadan!.. Bu¬nun bedelini düşünseniz zaten maaşımı geçer. Öbür taraftan, herhangi bir
akşam arkadaşım gelse, beni alıp, pek gözümüzde büyüttüğümüz Hilton'un çatışma çıkarsa,
pekâlâ orada, benim için 30.000-40.000 lirayı harcayabilir. Bu da benim tatminim içine girer;
ama bu, benim müstahsil gelirlerimde hiçbir zaman gözükmez. Bunu daha çok uzatabilir,
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arttırabilirsiniz. Burada söylemek istediğimiz şu: Müstahsil gelirlerinin paylaşımı hiç de
önemli değildir. Öyle olsaydı ben 120.000 liralık tüketim gücü olan bir insan olacaktım.
Halbuki gerçek hiç de öyle değildir.
YENİDEN GELİR DAĞILIMI VE ZEKAT
Bir cemiyetin müstehlik gelirleri hakkında bir araştırma yapabiliyorsak, o, cemiyet
içindeki harcama birimlerinin müs¬tehlik harcamalarıdır. Eğer bir de bu harcamalardan
duyulan tatmini ölçebiliyorsak, buna bağlı bir dağılım hesabı ortaya çıkarabiliyorsak, işte bu,
gerçekten cemiyetin mutluluk seviye¬sini, refah seviyesini göstermeye elverişlidir. Bizim
ülkemizin asıl ihtiyacı olan araştırma budur. Eğer fırtınalar kopanlacaksa bunun üzerinden
koparılmalıdır. Yani cemiyette örf ve âdetler işlemiyorsa, bunun üzerinde fırtına koparmaya
değer. Ce¬miyette dinî inançlar zaafa uğruyorsa bunların gereği olan gelirin yeniden
dağıtılması yerine getirilmiyorsa, getirile- miyorsa bunun üzerinde fırtınalar kopanlabilir.
Ama müs¬tahsil gelirlerinin şu veya bu şekilde dağılımı, gerçekten o 396 insanların mutluluk
seviyesini, refah seviyesini, göstermez. DİNİ Zekât ve fitre, geliri yeniden dağıtma ve
cemiyetin refah ve mutluluğunu artırma yönünden, çok önemli bir müessesedir. Bu açıdan da
ele aldığımız zaman, daha önceki açıklamaları¬mızın ışığında, şu hususları kaydetmek
gerekir:
Zekât ve jitre geliri yukarıdan aşağıya yeniden dağıtır. Üst varlık ve gelir gruplarından
alt gelir gruplarına doğru. Buna dikey yeniden gelir dağılımı denir.
Bu bakımdan zekât ve fitrenin, devletin yaptığı gelir aktar-malarına (yemden
dağıtıma) nazaran son derece büyük bir üstünlüğü vardır. Çünkü fitre ve zekâtta dağıtım
daima yuka¬rıdan aşağıya doğrudur. Halbuki devletin yaptığı hizmetlerden, hatta ucuza
sattığı mal ve hizmetlerden yararlananların daima alt gelir gruplarına dahil vatandaşlar olduğu
söylenemez. Dev¬letin sosyal güvenlik ödemelerinde de kanunî zaruretleri yerine getiren
herkes sosyal güvenlik geliri alabileceği için bunların da alt gelir gruplarına dahil olmaları
gerekmemektedir. Halbuki fitre ve zekâtta verenin mutlaka üst, alanın da mutlaka alt gelir ve
varlık grubunda olması gerekmektedir. Fertler bunu araştırmakla mükelleftirler.
Zekât ve fitre "verirken" de tatmin yaratır: Literatürde vergilerin yüküne katlanmanın
güçlüğü kabûl edilmiştir. Buna karşılık sosyal güvenlik pirim ve iştirâklerin yüküne
vatandaşların daha kolay katlanabilecekleri ileri sürü¬lür. Halbuki zekât ve fitrenin yüküne
katlanmaktan değil bunu öderken haz duymaktan bahsedilebilir. Gerçekten bu vazifesini
yerine getiren insan, inancı, sevabı, büyük bir mutluluk ve huzur duyar. Böylece belki bir
gelir ve varlık çok fazla bir tatmin yaratmış olur.
Şüphesiz vergiden, pirimden ve iştiraklerden kaçmak, kur-tulmak veya bunların
yükünü çeşitli şekillerde başkalarına aktarmak mümkün ise, fitre ve zekâtı da borcun olduğu
halde vermemek, eksik vermek pekâlâ mümkündür. Üstelik bu tak¬dirde yakasına da
yapışacak bir kuvvet yoktur. Bu sebeple fitre ve zekât eğer veriliyorsa bu mutlaka bundan haz
duymayı, mutluluk duymayı gerektirir. Dolayısıyla fitre ve zekât yoluyla yeniden dağıtılan
gelirin, hem verirken ve hem de alırken ayn ayrı tatmin yarattığım kesinlikle ifade edebiliriz.
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SOSYAL YARDIMLAR
3M —»
Günümüzde inananlar için problem, tehlikeye uğrayanlan isabetli olarak
seçebilmektedir. Bu güçlük Ramazan ayında iş yerlerine sık sık dilencilerin uğramaya
başlamasından da belildir. Gerçekten, herkesin doğduğu yerden mütemadiyen doy- 397 duğu yere doğru
göç ettiği günümüzde akrabalar birbirini ta- ' SONUÇ nımaz olmuştur. Komşuların hiç birini
tanımadığı da bir ger-çektir. Dolayısıyla kime verileceği hususunda doğan tereddüt¬lerin, bu
müesseselerin işlemesini güçleştirdiği ileri sürülebilir.
Son zamanlarda kurulmuş bulunan "dayanışma vakıfla- rı"nın, üst gelir gruplarıyla alt
gelir grupları arasında bir aracı olarak bu ihtiyacı karşılamaya yönelmesi beklenebilir. Vatandaşın bulamadığı gerçek manada tehlikeye uğramış inşam bu vakıfların bulup çıkarması
mümkün olursa, bu herşeyden önce varlık sebeplerine uygun olur ve bu vakıfların gelişip
kökleşe- bilmeleri için gerekli ve yeterli şartı teşkil eder.
SONUÇ
Fitre ve zekât müesseselerine, sosyal güvenlik ve vergi açı-sından baktığımız takdirde,
şu sonuçlara ulaşmış olduğumuzu kabûl edebiliriz:
Sınır
Fitre ve zekât, sosyal güvenliğin finansmanında ve tehlikeye uğrayan insanların
tehlikelerin zararlarından kurtarılmasında tatbiki mümkün ve mükemmel birer müessesedirler.
Modern vergileme prensiplerinin hemen hepsi bu müesseselerin bünyesi içinde mevcuttur.
Bütün bunlardan öte, zamana ve mekâna göre, özü mahfuz (Kurân'daki esaslar) tutularak
daima değer-lendirilmesi mümkündür.
Gelir
Vergi Verenler
Vergi Alanlar
ŞEKİL : 6 MENFÎ GELİR VERGİSİ
398 Diğer taraftan günümüzde, ABD'de sosyal güvenlik alanında
Dini ortaya çıkan temayüller, menfî gelir vergisi adı altında zekât
SOSYAL ve fitreden ilham alınarak ortaya çıkmıştır. Menfî gelir vergisi,
DİMLAR , .

,, , . . . _ ,
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bir asgari gelir seviyesi çizgisi çizmekte ve bu çizginin üstünde
geliri olanların DEVLETE, devletin de bu çizginin altında geliri
olanlara GELİR VERGİSİ ödemesi esasma dayanmaktadır.
OA, asgarî gelir seviyesini belirtiyorsa, OA'mn üstünde gelir sahipleri devlete vergi
verecektir. Geliri OA arasında kalanlara da (sıfır dahil) devlet vergi verecektir. Tabiîdir ki bir
kimsenin geliri, ancak tehlikeye uğradığı zaman OA'dan düşük olur, hatta sıfıra iner.
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