SOSYAL GÜVENLİK

SOSYAL HİZMETLER ÖN LİSANS PROGRAMI

PROF. DR. YUSUF ALPER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMETLER ÖN LİSANS PROGRAMI

SOSYAL GÜVENLİK

Prof. Dr. Yusuf ALPER
2018

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Sosyal hizmetler, geniş anlamda sosyal güvenliğin bir alt alanı olmakla birlikte zaman
içinde gelişen ve farklılaşan ancak bu farklılaşmaya rağmen sosyal güvenlikle ilişkisi doğrudan
devam eden ve sosyal güvenlik içinde önemli bir ayağı oluşturan bir alandır.
Sosyal güvenlik, sosyal hizmetleri de içine alan şemsiye bir kavramdır. Dar anlamda
sosyal güvenlik; “insanların kendi istek ve iradeleri dışında kaçınılmaz olarak maruz kaldıkları
tehlikelerin ortaya çıkardığı zararların karşılanmasını” ifade eder. Bu tehlikeler her insan için
hayatının bir döneminde mutlak olan hastalık, yaşlılık ve ölüm veya birçok insan için muhtemel
olan iş kazası-meslek hastalığı, malullük, işsizlik ve analık gibi hâllerdir. İnsanların bu risklerle
karşılaşması hâlinde çalışma gücünü kaybetmesi, gelir kesilmesi ve/veya gider artışı ile
karşılaşması söz konusudur. Bunlardan birinin veya birkaçının birlikte meydana gelmesi, kişinin
kendisinin ve varsa bakmakla yükümlü olduğu ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çekmesi
anlamına gelir. Sosyal güvenlik bu bakımdan insanları bu geçim güçlüğünden kurtarmaya
yönelik tedbirler bütününü ifade eder.
Temel insan ihtiyaçlarından biri olan sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmaması, onu
yaşadığı toplum içinde başka insanların bakım ve desteğine muhtaç kılar. Bu muhtaçlığın son
noktası dilenmektir. Hiçbir yardım ve destek karşılıksız olmayacağından insanlar bu yardımların
karşılığında bir diyet ödemek zorunda kalacaklardır. Ortaya çıkan muhtaçlık hâli dolayısıyla
hayatını sürdürebilmek için başkasının yardım ve ianesi ile geçinmek zorunda kalma, fizyolojik
ihtiyaçların dışında insanların bağımsızlıklarını koruma ve şahsiyetlerini serbestçe geliştirme
imkânlarını da ortadan kaldırır. Bu noktada sosyal güvenlik insanları başkalarına (namerde)
muhtaç olmaktan kurtarma, onlara yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat
standardına kavuşturma idealidir.
İhtiyaçlar sıralamasında hayatta kalma ihtiyacından sonra ikinci sırada yer alan sosyal
güvenlik ihtiyacının karşılanması gerekliliği, zaman içinde sosyal güvenliği, başta İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi olmak üzere uluslararası sözleşmelerde ve ulusal belgelerde hukuki
düzenlemelerle ile garanti altına alınmış temel bir insan hakkı hâline getirmiştir. Bu hakkın
gereklerini yerine getirme görevi de devlete verilmiştir. Devlet, sosyal güvenlik hakkını yasalar
ile garanti altına almanın ötesinde bu hakkın her insan tarafından eşit fırsatlar yaratılarak adil
olarak kullanılmasından da sorumludur. Bir sosyal güvenlik sistemi kurmak, işleyişini
düzenlemek ve sürekliliğini garanti altına almak, sistemin gerektirdiği finansman desteğini
sağlamak sosyal (refah) devletinin görevlerinden biri hâline gelmiştir.
Hangi araçları kullanarak kurulmuş olursa olsun bütün sosyal güvenlik sistemleri, varlık
sebebini oluşturan sosyal risklerin zararlarını ortadan kaldırmak için bazı garantiler sağlar. Bu
garantiler; işsizlik, hastalık, malullük ve benzeri durumlarda ortaya çıkan gelir kesilmesini
giderecek gelir garantisi sağlamak (aylık bağlamak); hastalık, kaza, yaşlılık ve malullük gibi
hâllerde ortaya çıkan tedavi edici sağlık hizmetlerini karşılamak olarak belirtilebilir. Kısaca
belirtmek gerekirse, tarihi gelişim süreci içinde devlet sosyal güvenlik sisteminin kurulması ve
işleyişinin sağlanması yanında sürdürülebilirliğini sağlayan garantörlük görevini de
üstlenmiştir.
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Sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı garanti, gelir transferi olarak parasal ödemeler
(gelir, aylık veya ödenek) şeklinde sağlanabileceği gibi, hizmet olarak da temin edilebilir.
Sosyal güvenlik garantisinin hizmete dönüştürülerek sağlandığı iki temel alan tedavi edici
sağlık hizmetleri ve bakım hizmetleridir. Bu kapsamda, özellikle yaşlılar, engelliler, korunmaya
muhtaç çocuklar gibi dezavantajlı gruplara yönelik bakım hizmetleri sosyal güvenlik
sistemlerinin sosyal hizmetler ayağını oluşturur. Sosyal güvenliğin yeni ve gelişen bir alanı
olarak sosyal hizmetlerin her türü sosyal güvenlik sisteminin bir parçasıdır.
Ders notu formatında hazırlanan bu kitap, sosyal hizmetler programında olan ve sosyal
hizmetleri çeşitli yönleri ile ve derinliğine öğrenen öğrencinin, kendi uzmanlık konularına
başlamadan önce sosyal hizmetlerin de içinde yer aldığı üst yapıyı oluşturan sosyal güvenlik
sistemini daha bütüncü bir yaklaşımla kavramasını sağlama amacıyla hazırlanmıştır. Her bir
bölüm öğrencinin sosyal hizmetleri daha iyi anlamasını ve sınırlarını çizmesine yardımcı
olacaktır. Mesela, sosyal güvenliğin finansman konusu, öğrencinin sosyal güvenlik
sistemlerinin çok yüksek maliyetli ayağını oluşturan sosyal hizmet ayağı için sürdürülebilir bir
sistem oluşturulmasının önemini kavramasına yardımcı olacaktır. Benzer şekilde, kitap içinde
değişik bölümlerde ele alınan genel sosyal güvenlik konuları ile sosyal hizmetlerin doğrudan
veya dolaylı bağlantıları verilecektir.
Kitabın içeriği ve bölümlendirilmesi, AUZEF’in akademik programıyla uyumlu olarak
her hafta bir konuyu ele almak üzere 14 ana başlık altında toplanmıştır. İçerik olarak bir hafta
da aktarılması mümkün olmayan sosyal güvenlik riskleri ve finansman gibi konular birden fazla
bölümde ele alınmıştır. Bölümler, uzaktan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak; bu
bölümde neler öğreneceğiz, bölümün öğrenciye sağladığı kazanımlar, bölümün özeti, okuma
parçası ve bölümle ilgili sorular gibi eklerle birlikte sunulmuştur.
Bu çalışmanın Türkiye’de yeni gelişen ve yaygınlaşan sosyal hizmetler alanında eğitim
gören ve mesleki kariyerini bu alanda sürdürmeyi planlayan öğrencilere ve sosyal güvenlikle
ilgilenenlere yararlı olması dileğiyle…
Prof. Dr. Yusuf Alper
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1. SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal Politika İçindeki Yeri, Tanımı ve Tarihsel Gelişimi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Sosyal Politika ve Tanımı
2) Sosyal Güvenliğin Sosyal Politika İçindeki Yeri ve Önemi
3) Sosyal Güvenliğin Tanımı
4) Sosyal Güvenliğin Tarihi Gelişim Süreci

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Niçin sosyal güvenlik sosyal politikanın en geniş kapsamlı aracı olarak
değerlendirilmektedir?
2) Sosyal
kazandırmaktadır?

kelimesi,

sosyal

güvenlik

kavramına

nasıl

insani

bir

boyut

3) Sosyal güvenliğin soyut ve somut anlamı arasındaki fark nedir?
4) Tehlikelerle sosyal güvenlik arasındaki ilişki nedir?
5) Hangi tehlikeler sosyal güvenlik tehlikesi olarak tarif edilmektedir?
6) Tehlikenin zararları ile mücadelenin sosyal güvenlikle ilişkisi nedir?
7) Sanayi devrimi sosyal güvenlik ihtiyacını nasıl etkilemiştir?
8) Şehirleşme sosyal güvenlik ihtiyacını neden artırmıştır?
9) Devlet ne zaman sosyal güvenlik sistemlerinin doğrudan gelişimine etki etmeye
başlamıştır?
10) Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin temelini hangi kurumsal yapı
oluşturur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal Politika ve Sosyal
Güvenlik Kavramı

Sosyal politika ve sosyal
güvenlik kavramları
arasındaki ilişkiyi anlamak
ve tanımlarını yapabilmek

Birbirine benzer kavramlar
arasındaki parça-bütün
ilişkisini kurarak,
aralarındaki ilişkiyi
anlayarak ve sınırlarını
belirlemeye çalışarak

Sosyal Güvenliğin Tanımı
ve Kapsamı

Sosyal güvenliğin sınırlarını
anlamak, araçlarını bilmek
ve ortaya çıkışını gerekli
kılan şartları saptamak

Okuyarak, değerlendirerek
ve tartışma soruları
çıkarmaya çalışarak

Sosyal Politika, Sosyal
Güvenlik, Geleneksel
Dönem, Sanayi Devrimi,
Dinî Sosyal Yardımlar,
Sosyal Sigortalar gibi temel
kavramlar

Temel kavramları ve
aralarındaki bütünleyici
ilişkiyi detaylı olarak ortaya
koyabilmek.

Okuyarak, kronoljik gelişme
sürecini izleyerek ve
birbirleri ile ilgili kavramları
karşılaştırmalı olarak
anlamaya çalışarak

Sosyal Güvenliğin Tarihsel
Gelişimi

Sosyal güvenlik ihtiyacının
karşılanması için geliştirilen
tedbirlerin dönemsel
gelişimini izleyerek gelecek
dönemlere yönelik gelişme
eğilimlerini öngörmek.

Dönemler arası değişimi
izleyerek, dönemsel
farklılıkların sosyal güvenlik
ihtiyacının niteliğine etkisini
belirlemeye çalışarak
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Anahtar Kavramlar
 Sosyal politika: Gelirin bölüşümünden kaynaklanan problemleri çözerek toplum
hayatının huzur içinde devamlılığını sağlamaktır.
 Dar anlamda sosyal politika: İşçi sınıfı merkezli politikalardan oluşur, işçi ve
işveren ( emek ve sermaye) arasındaki bölüşüm problemlerini çözmeye ve işçi sınıfının
refahını artırmaya yöneliktir.
 Sosyal güvenlik: Bir toplumu oluşturan insanların istek ve iradeleri dışında
meydana gelen tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisidir.
 Sosyal güvenlik tehlikeleri: Uluslararası Çalışma Teşkilatının, 1952 tarih ve 102
sayılı Sözleşmesinde belirtilen; hastalık, iş kazaları-meslek hastalıkları, analık, malullük,
yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile gelirinin yetersizliğidir.
 İşveren sorumluluğu: Sosyal sigortalar kurulmadan önce, işverenlerin kusurlarına
bağlı olarak çalışanların sosyal güvenliklerinin sağlanmasından sorumlu tutulmalarıdır.
 Sosyal güvenlikte geleneksel dönem: Sanayi devrimi öncesi dönemde toplumun
sosyal güvenlik ihtiyacının aile, komşuluk-akrabalığa bağlı yardımlaşma, dinî sosyal yardımlar
ve vakıflar benzeri kuruluşlar sağlandığı dönemdir.
 Sosyal sigorta: Sosyal risklerin konusu olan kişilerin riskin zararlarını sigorta
anlayışı ile paylaştıkları, katılımın ve prim ödemenin zorunlu olduğu sosyal güvenlik
müesseseleridir.
 Sosyal güvenlikte refah devleti dönemi: İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde
sosyal sigorta haklarının standardının yükseldiği, kamu sosyal güvenlik harcamalarının
kapsamının genişlediği 1945 sonrası dönemdir.
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Giriş
Bu bölümde, öncelikle sosyal politikanın en geniş kapsamlı aracı olarak tarif edilen
sosyal güvenliğin sosyal politika içindeki yeri ve önemi vurgulanacaktır. Öğrencinin sonraki
bölümleri daha kolay takibi için sosyal güvenlik kavramının terim olarak anlamı verildikten
sonra değişik açılardan yapılan sosyal güvenlik tariflerine yer verilecektir. Sanayi devrimi
esas alınarak sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel gelişimi ele alınacaktır. Tarihsel gelişim
süreci ile ilgili bilgiler verilirken sosyal güvenliğin kurumsal gelişimi ve genişleyen kapsamı
daha belirgin olarak anlatılmaya çalışılacaktır. Bölümde sosyal güvenliğin tarihsel gelişim
süreci, belirli gelişmelerin sağlandığı kronolojik tarihleri ele almaktan ziyade, toplumların
sosyal güvenlik anlayışındaki değişmeleri öne çıkaracak vurgulayacak şekilde işlenmeye
çalışılmıştır.
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1.1. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politika İçindeki Yeri
İlgi alanının genişliği dolayısıyla çok çeşitli ve kapsamlı sosyal politika tarifleri
yapmak mümkündür. Ancak sosyal güvenliğin tanımına referans olabilecek bir tanımını
yapmak gerekirse sosyal politika (siyaset), esas olarak, insanlığın iki temel problem alanından
biri olan bölüşümle (paylaşım) ilgilidir. En geniş anlamda amacı, toplumu oluşturan fertler
ve sosyal gruplar arasında bölüşümden kaynaklanabilecek çatışmaları ortadan
kaldırarak, toplum hayatının huzur içinde devamlılığını sağlamaktır. Sosyal politika bu
amacını, üretim faktörlerinin piyasa şartlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri ilk (faktörel)
gelir dağılımını değiştirerek, aynı gelirden sağlanan toplam faydayı artıracak şekilde yeniden
dağıtarak gerçekleştirmeye çalışır. Sosyal politikanın bu amacı gerçekleştirmesine hizmet eden
çok sayıda tedbiri ve vasıtası vardır. İlgi alanı ve kullandığı araçlar esas alınarak sosyal
politikayı en çok bilinen şekliyle dar anlamda ve geniş anlamda sosyal politika olarak ikiye
ayırmak mümkündür.
 Dar anlamda sosyal politika: Temel ilgi alanı sanayi toplumunun sosyal politika
sorunlarıdır ve sanayi toplumunu oluşturan en belirgin iki sosyal grup; emek ve sermaye,
(çalışan ve çalıştıran; işçi ve işveren) arasındaki bölüşüm/paylaşım problemlerini çözmeye
yönelik tedbirlerden oluşur. Bu kapsamda sosyal politikanın esasen endüstri ilişkileri başlığı
altında toplanan kurumları (işçi ve işveren sendikaları, iş bulma kurumları, ekonomik ve
sosyal komiteler, arabuluculuk ve uzlaşma kurulları vb.), ile koruyucu sosyal mevzuatı
(bireysel ve toplu iş hukuku, ILO sözleşme ve tavsiye kararları, vb.) ve uygulamaları (toplu iş
sözleşmeleri, asgari ücret tespiti, istihdam politikaları vb.) dar anlamda sosyal politikayı
oluşturur. Sosyal politika bu süreçte taraftır ve iki sosyal taraf arasındaki bölüşüm
mücadelesinde kullandığı bütün araçlar ve mekanizmalarla doğrudan veya dolaylı olarak gelir
dağılımını emek (çalışan) lehine değiştirmeye yönelik tedbirleri içerir.
 Geniş anlamda sosyal politika ise yalnızca iki sosyal grup arasındaki bölüşüm
problemini değil toplumu oluşturan bütün sosyal gruplarla ilgili gelir dağılımı problemlerini
konu olarak alır. Bu anlamda kendi adına ve bağımsız çalışan bütün meslek grupları, kamu
görevlileri, tarım kesiminde bağımlı/ücretli olarak çalışanlar, kendi adına bağımsız çalışan
çiftçiler, kısacası düşük gelirli bütün gruplar ve kesimler geniş anlamda sosyal politikanın
kapsamı içindedir. Yalnızca çalışan gruplar değil çeşitli sebeplerle ekonomik ve sosyal hayatla
bütünleşmesi sağlanamayan bütün dezavantajlı gruplar (engelliler, yaşlılar, kadınlar,
göçmenler, çocuklar vb.) geniş anlamda sosyal politikanın konusunu ilgi alanına girer. Geniş
anlamda sosyal politika yalnızca bölüşüm sorunları ile ilgilenmez. Çalışma hayatının
insanileştirilmesi, insana yakışır iş ve sosyal hayatın oluşturulması, ayrımcılığın ortadan
kaldırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, sosyal dışlanmanın ortadan kaldırılması ve
toplumsal bütünleşmenin sağlanması gibi konular geniş anlamda sosyal politikanın içinde
değerlendirilir. Bu konu ve alan genişlemesi sosyal planlama, şehirleşme ve konut politikaları,
sosyal güvenlik, sağlık, göç ve sosyal içerme gibi konuları da geniş anlamda sosyal politikanın
ilgi alanına dâhil eder.
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Sosyal güvenlik, geniş anlamda sosyal politikanın ilgi alanlarından birini
oluşturmaktadır. Ancak, sosyal güvenliği, sosyal politika tedbirleri içinde diğerlerinden ayıran
ve onu diğerlerine göre daha önemli hâle iki önemli özelliği vardır:
 Sosyal güvenlik herkesi ilgilendirir: Sosyal güvenlik ihtiyacı evrensel olduğu
için, yaşı, cinsiyeti, inancı, gelir seviyesi, statüsü ne olursa olsun toplumu oluşturan herkesi
ilgilendirir. Hiç kimse sosyal güvenliğin ilgi alanı dışında değildir. Diğer sosyal politika
tedbirleri gibi toplumun belirli kesimlerini (yalnızca işçileri, memurları, çiftçileri veya
yoksulları gibi) ilgilendiren bir alan değildir.
 Herkesi, bütün hayatı boyunca ilgilendirir: Sosyal güvenlik, insan hayatının
yalnızca belirli dönemlerinde değil, doğumdan ölüme, bütün hayatını ilgilendirir. Kişilerin
sosyal güvenlikle ilişkisi doğumla başlar. Hatta analık sigortası ile insanların sosyal güvenlikle
ilişkisi doğumdan önce, anne rahminde iken başlar. Hiçbir insan doğumdan sonra hayatının
herhangi bir döneminde sosyal güvenlik risklerinin dışında değildir. Hiç kimse, hastalıktan,
sakatlıktan, yaşlanmadan ve nihayet ölümden istisna değildir. Kişilerin sosyal güvenlikle
ilişkisi ölümleri ile sona ermez. Ölen kişinin, sağlığında bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eşi,
çocukları, anne-babası) ölüm sigortası ile gelir ve sağlık güvencesine kavuşturulur. Yaklaşık
olarak bir süre vermek gerekirse bir kişinin sosyal güvenlik sistemi ile ilişkisi 70-110 yıl
arasında değişen bir süreye kadar uzayabilir.
Bu özellikleriyle sosyal güvenlik, ilgilendirdiği kişiler ve süresi bakımından sosyal
politikanın en kapsamlı ve önemli aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal güvenliğin
önemini başka göstergeler kullanarak da vurgulamak mümkündür. Kişilerin kullanılabilir
gelirlerinden bu amaçla ayırdıkları pay ile toplumların yarattıkları millî gelirden yine sosyal
güvenlik için ayırdıkları payın büyüklüğü bu anlamda bir göstergedir. Nitekim, bireyler
gönüllü veya zorunlu olarak hayatlarının değişik dönemlerinde kullanılabilir gelirlerinin 1/3
ile 1/5’i arasında değişen bir geliri sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanırlar.
Aynı şekilde, gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi,
gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzdesi olarak % 25-30 arasındadır ve bu payın ölçüsü
sosyal refah devletinin de bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Sosyal politikanın başka
hiçbir alanında bu kadar yüksek gelir tahsisi ve kaynak kullanımı söz konusu değildir.
Geniş toplum kesimlerinin durumlarını iyileştirmeye yönelik en etkin ve kapsamlı
sosyal politika araçlarının başında sosyal güvenlik gelmektedir. Nitekim İkinci Dünya Savaşı
sonrası dönemde, sanayileşmiş/gelişmiş ülkelerin, savaş sonrası dönem sosyal politilarının
merkezinde sosyal güvenlik yer almış ve refah devleti anlayışını güçlendiren uygulamalar
sosyal güvenlik üzerinden gerçekleştirilmiştir. Refah devleti anlayışının pratiğe yansıyan en
önemli görüntüsünü sosyal güvenlik oluşturmuş veya bir başka ifade ile sosyal refah devleti
anlayışı sosyal güvenlik uygulamaları ile somutlaşmış, vücut bulmuştur.
Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemleri esas olarak çalışan insanların belirli risklerle
karşılaşması hâlinde ortaya çıkan gelir kesilmesini gidermeye yönelik tedbirlerden oluşurken,
zaman içinde sebebi ne olursa olsan gelir ve geçim imkânlarından mahrum olan bütün
kesimler sosyal güvenliğin kapsamına alınmıştır. Geniş anlamda sosyal güvenliğe geçiş,
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başta yoksulluk olmak üzere küreselleşmenin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik
politikaları da (sosyal dışlanmayı önlemek, sosyal içermeyi gerçekleştirmek vb.) sosyal
güvenlik kapsamına almayı gerekli kılmıştır. Sosyal güvenlikte bu kapsam genişlemesi terim
değişikliğini de beraberinde getirmiş, sosyal güvenlik yerine daha yaygın olarak sosyal
koruma (social protection) terimi kullanılmaya başlanmıştır. Bu terim değişikliği ile birlikte,
sebebi ne olursa olsun fakirliğe ve muhtaçlığa yol açan bütün sebepler sosyal güvenlik riski
olarak kabul edilmekte ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik bütün tedbirler de sosyal
güvenlik içinde düşünülmektedir.

1.2. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Tarifi
Toplumu oluşturan herkesi ve bütün hayatı boyunca ilgilendirmesi sosyal güvenliğin
birkaç cümle veya paragrafla kapsayıcı bir tanımının yapılmasını da zorlaştırmıştır. Değişik
açılardan bakarak sosyal güvenliği tarif etmek mümkündür ve hepsi de doğru olmakla birlikte
bir büyük gerçeğin ancak bir yüzünü veya yönünü açıklar. Bu bakımdan Turan Yazgan,
sosyal güvenliğin birkaç cümlelik bir tarifi yerine değişik açılardan sosyal güvenliği
açıklamaya çalışmış (tehlikelerin zararları ile mücadele olarak sosyal güvenlik, müessese
olarak sosyal güvenlik, bir insan hakkı ve devlet görevi olarak sosyal güvenlik gibi), sonra bu
farklı açılardan bakışlardan ortaya çıkan özellikleri alt alta sıralanarak kapsamlı bir sosyal
güvenlik tarifi yapmıştır1. Bu kitapta da benzer bir yöntem benimsenerek, değişik açılardan
ele alınarak sosyal güvenliğin geniş kapsamlı bir tarifi yapılmaya çalışılacaktır.

1.2.1. Terim Olarak Sosyal Güvenlik
1.2.1.1. Terim Olarak Sosyal Güvenliğin Ortaya Çıkışı
Terim olarak sosyal güvenlik, ilk defa 1935 yılında ABD’de Sosyal Güvenlik
Kanunu (The Social Security Act of 1935) ile kullanılmış ve sosyal bilimler literatürüne
girmiştir. Ancak temel ve evrensel bir ihtiyaç olan sosyal güvenliğin kavramlaşması, sosyal
bilimlerle ilgili diğer bütün kavramların ortaya çıkışı gibi uzun bir süreç sonucunda
gerçekleşmiştir. Sosyal bilimlerde kavramlar, bazen birkaç on yıl, bazen birkaç yüzyıl, bazen
de daha uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. Bir kavramın ortaya çıkışı aşağıdaki süreçle
gerçekleşir:




1

Öncelikle insanoğlu, günlük hayatın devamını güçleştiren problemlerle
karşılaşınca bu problemleri tanımlamaya ve sebeplerini anlamaya çalışır.
Tanımladığı ve sebeplerini tespit ettiği problemleri çözmek ve kendi hayatı için
bir problem olmaktan çıkarmak için tedbirler, yöntemler ve müesseseler
geliştirmeye çalışır ve bunları hayata geçirir.
Hayata geçirdiği tedbirler ve yöntemlerden problemin çözümünde etkili
olanlar süreklilik kazanmaya başlar ve ne zaman o problemle karşılaşılsa tedbir
olarak başvurulan araç olur.

Turan Yazgan (1992), İktisatçılar İçin SOSYAL GÜVENLİK, KUTYAY, Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı, İstanbul.
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Son aşamada insanoğlu, problemin kendisi, geliştirdiği tedbirler ve alınan
başarılı sonuçların tamamını ifade etmek üzere günlük hayatta kullandığı
birden fazla kelimeyi birlikte kullanarak bütün bu süreci kavramlaştırır.
İnsanlar bu kavramı kullandıkları zaman gerçekte bütün bir süreci ifade eden
kapsayıcı ve derinlikli bir anlamı kast ederler.

Sosyal güvenlik teriminin ortaya çıkışı ve kavramlaşması da benzer bir süreç sonunda
gerçekleşmiştir. Nitekim sosyal güvenlik terimi, 1929 yılında ABD’de başlayan ve diğer
ülkeleri de etkisi altına alan Dünya Ekonomik Krizi’nin ortaya çıkardığı sosyal sorunların
çözümü ve gelecekte benzer problemlerin yaşanması hâlinde halkı korumak için alınan
tedbirleri ifade etmek için kullanılmıştır. 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu ile ABD’de
esasen krizden en fazla etkilenen çalışan gruplarının ve işsizlerin sosyal risklere korunması
amaçlanmıştı. Kanun, yalnızca malullük, yaşlılık, ölüm ve işsizlik risklerine karşı koruma
garantisi sağlamayı amaçlıyordu. Bu noktada ilginç olan, sosyal güvenliğin terim olarak
Sanayi Devrimi’nin çok daha önceki yıllarda gerçekleştiği ve daha derin sosyal sorunların
yaşandığı, sosyal devlet anlayışına daha yakın olması beklenen İngiltere, Almanya ve Fransa
gibi ülkelerde değil, daha liberal ekonomik politikalar izleyen ABD’de kullanılmış olmasıdır.
Terim olarak sosyal güvenliğin ikinci olarak kullanıldığı ülke Yeni Zelanda olmuştur.
1938 yılında mevcut sosyal güvenlik uygulamalarına yenilerini ekleyerek genişleten bir
sosyal güvenlik kanunu yürürlüğe girmiştir. Terim olarak sosyal güvenlik, aslında bir sıcak
savaş dönemi belgesi olan 1941 tarihli Atlantik Şartı’nda da geçmiş, uluslararası barışın bir
şartı olarak her ülke vatandaşının korku ve yokluktan uzak bir hayat yaşamasının
öneminden bahsedilmiştir. Sosyal güvenlik terim olarak ILO (International Labour
Organization-Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından kullanılmaya başlandıktan sonra hem
kapsamı genişleyen hem de insanlık tarihinin en çabuk benimsenen ve yaygın kullanımı olan
kavramlarından biri hâline gelmiştir. Özellikle 1952 tarih ve 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin
Asgari Normları Sözleşmesi” ile kavram sosyal politikanın en yaygın kullanılan terimi
hâline gelmiş ve kavram olarak da sınırları somutlaşmıştır.

1.2.1.2. Terim Olarak Sosyal Güvenliğin Anlamı
Sosyal ve güvenlik kelimelerinin birleşiminden oluşan “sosyal güvenlik” terimi,
anlam olarak kendisini meydana getiren kelimelerin anlamları ile yakın ilgisi olmakla birlikte,
tek tek bu kelimelerin ifade ettiği manadan daha geniş bir anlama sahiptir.
Sosyal bilimlerin öznesi ya birey/kişidir ya da birden fazla kişiden oluşan gruplar,
topluluklar ve toplumdur. Terimin ilk kelimesini oluşturan sosyal kelimesi; genel olarak en
küçüğünden en büyüğüne, birden fazla insanın oluşturduğu insan toplulukları, yani toplumla
ilgili anlamında kullanılır. Kelime olarak, toplumla ilgili olan, topluma ait olan anlamında
kullanılır. Ancak, sosyal politika ile ilgili alanlarda kullanıldığı zaman sosyal kelimesi,
toplumla ilgili olmak manasının çok ötesinde bir anlam kazanır. Bu manada sosyal kelimesi,
hangi diğer kelimenin önüne gelirse, o kelimeye insani, insancıl bir boyut kazandırır. Sosyal
kelimesi, sosyal politika ile ilgili olarak kullanıldığı zaman özünde; “karşılıklı yardımlaşma
ve dayanışma anlayışı ile birlikte hareket etme” felsefesi vardır. Bu yardımlaşma ve
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dayanışmanın temelinde de, “toplum içinde zayıf olanı, güçsüz olanı koruma, onu
muhtaçlıktan kurtarma amacı” vardır. Nitekim politika, devlet ve adalet kelimelerinin tekil
kullanım anlamları ile bu kelimelerin önüne sosyal kelimesi geldikten sonraki “sosyal
politika”, “sosyal devlet” ve “sosyal adalet” terimlerinin kazandıkları anlam tamamen
farklıdır. Her üç terim de gelirin yeniden dağılımı ile ilgilidir ve bu yeniden dağılımın
toplumda iktisaden zayıf durumda olanların lehine değiştirilmesi yaklaşımı hâkimdir.
Terimin ikinci kelimesini oluşturan güvenlik; “insanın tehlikeden ve zararlarından
uzak olma durumunu” ifade eder. Güvenlik kelimesinin anlamı içinde hem tehlikelerden
korunmuş olma, hem de tehlikelere karşı ihtiyaç duyulan güven hissinin tatmin edilmişliği
duygusu vardır. Güvenlik, mutlaka karşılanması gereken temel insan ihtiyaçlardan biridir2 ve
her insan, bütün hayatını tehlikelerden ve tehlikelerin zararlarından uzak bir ortamda, “ruh ve
beden bütünlüğü” içinde, bunlara yönelik bir zarar gelmeksizin, acı çekmeksizin, sıkıntıyla
karşılaşmaksızın ve hayattan zevk alarak, mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek ister. Bu
bakımdan güvenlik içinde olma duygusu, ruh ve beden bütünlüğüne zarar vermeye yönelik
bütün tehlikelerden ve zararlarından uzak olma manasında kullanılır.
Sosyal güvenlik, diğer sosyal politika tedbirleri gibi, gelirin yeniden dağılımını
sağlayan sosyal politika araçlarından birisidir, ancak bu kavramın kullanıldığı yerlerde
tehlikeler ve bu tehlikelerin insanlara verdiği zararlar vardır. Bu anlamda sosyal güvenlik, “
bir toplumu oluşturan insanların istekleri ve iradeleri dışında karşı karşıya kaldıkları
tehlikelerin verdiği zararlardan kurtarılma garantisini” ifade eder. Bu zararlar, insanı
muhtaç duruma düşüren, onu başkalarına bağımlı hâle getiren, Türkçe’mizdeki yaygın ifade
ile “namerde muhtaç kılan”, kısacası “insanı ihtiyaçlarının esiri” hâline getirebilecek
sonuçlar doğurur. Bu manada terim olarak sosyal güvenlik, “insanı ihtiyaçlarının esiri
olmaktan kurtarma garantisi, onu başkalarına muhtaç etmeyerek şahsiyetini koruma ve
serbestçe geliştirme garantisi” anlamını taşır.

1.2.2. Sosyal Güvenliğin Soyut ve Somut Anlamı
Sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı sosyal güvenlik garantisinin “soyut ve somut”
olmak üzere iki farklı boyutu vardır. Soyut boyutunu, huzurlu bir hayat sürdürmenin ve
huzurlu bir toplum hayatı oluşturmanın temelini teşkil eden, “yarınından emin olma,
gelecek endişesi taşımama” duygusu oluşturur. Kişinin, hastalandığı, kazaya maruz kaldığı
veya yaşlandığı zaman, başkasına muhtaç olmayacağını bilmesi ve bu garantiye sahip
olmanın verdiği “tatmin duygusu” sosyal güvenlik garantisinin soyut boyutunu oluşturur.
Bu duygunun varlığı, kişiyi yaşadığı toplum içinde huzurlu ve diğer insanlarla ilişkilerinde
uyumlu kılan faktörlerin başında gelir. Sosyal güvenliğin bu özelliği sigorta fonksiyonundan
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenlik ihtiyacı ikinci sırada yer almaktadır. Maslow, ihtiyaçları şu
şekilde kategorize etmektedir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Maslow_teorisi).
1. Fizyolojik ihtiyaçlar (nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım)
2. Güvenlik ihtiyacı (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)
3. Ait olma, sevgi, sevecenlik ihtiyacı (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)
4. Saygınlık ihtiyacı (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)
5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme, önyargısız olma,
gerçeklerin kabulü)
2
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kaynaklanır. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamında olmak bir bakıma gelecek dönemde
karşılaşılması muhtemel tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisine sahip olmayı ifade
eder. Sosyal güvenliğin soyut boyutu; sabah iş için evden çıkan kişinin, kendisi, eşi ve
çocuklarından biri hastalanırsa sağlık hizmetlerinin temin edileceği ve tedavilerinin
sağlanacağı garantisi duygusu ile ilgilidir. Bu, aynı şekilde kişinin çalışırken iş kazasına
maruz kalması hâlinde veya malul kalması hâlinde sağlık hizmetlerinin sağlanacağı ve gelir
garantisinin olduğunu bilme duygusudur. Yine kişilerde, kendisi vefat ettiği zaman geride
kalan eş, çocuk ve ana-babasının geçimlerini garanti altına alacak gelir sağlanacağı
duygusuna sahip olması, halk arasındaki yaygın deyimle “gözünün geride kalmaması”
hissiyatıdır.
Sosyal güvenlik garantisinin somut boyutunu ise kişi bizzat tehlikeye maruz kaldığı
zaman sistemin garanti ettiği hakların fiilen sağlanması, hizmet olarak veya para olarak sosyal
güvenlik yardımlarının sağlanmasını ifade eder. Bu manada kişi hastalandığı zaman hastalık
sigortasından sağlanan tedavi hizmetleri, malul olduğu veya yaşlandığı zaman aylık
bağlanması veyahut işsiz kaldığı zaman işsizlik sigortasından ödenen ödenekler sosyal
güvenlik garantinin somut boyutunu oluşturur.

1.2.3. Sosyal Güvenliğin Tarifi
Kapsamının ve ilgi alanının genişliği sosyal güvenliğin kavram olarak çok yaygın
kullanımını da beraberinde getirmiştir. Herkesi ilgilendirdiği ölçüde günlük hayatta ve günlük
dilde de yaygın bir kullanımı vardır. Bu sebeple akademik tarifleri yanında günlük hayatta
kullanıldığı şeklini kapsayan tarifleri de yapılmaktadır. Aşağıda, çeşitli açılardan ve
özellikleri esas alınarak sosyal güvenlikle ilgili bazı tariflere yer verilmiştir. Gerçekte sosyal
güvenliğin anlamı, bütün bu tariflerde yer alan özelliklerin hepsi ile birlikte ifade edilebilir.


Sosyal güvenlik; cemiyeti teşkil eden fertlerin uğrayacakları tehlikelerin
zararlarından kurtarılma garantisi demektir. Bir yönüyle bu garantinin sağladığı
tatmin duygusudur, diğer yönüyle de bu garantiyi sağlayan tedbirleri, vasıtaları
akla getirir3



Sosyal güvenlik; cemiyetlerin huzur ve refahını temin etmeyi amaçlayan sosyal
siyasetin temin etmek istediği bir tatmin duygusudur. Tehlikeler karşısında
insanları ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarma idealidir4



Sosyal güvenlik; belirli sosyal risklerin iktisadi sonuçlarına, daha açık bir deyişle,
yol açabilecekleri gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin güvenliklerinin

3

Yazgan (1992), 3.

4

Yazgan (1992), 3.
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sağlanmasıdır. 5 Sosyal güvenlik; dar anlamda insanın karşılaşacağı tehlikelerin
sonuçlarına karşı korunması, ona bu konuda emniyetin sağlanması, geniş anlamda
ise; refah seviyesinin asgari seviyede muhafaza edilmesini sağlayan ve bir bütün
olarak fakirliğe karşı yürütülen mücadele aracıdır6.


Sosyal güvenlik; gelir güvenliği sağlamayı amaç edinen bir tedbirler sistemi.
Gelirleri ne olursa olsun, insanlara belirli sosyal riskler karşısında sosyoekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum veya kurumlar topluluğu.
Herhangi bir sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı azalmış kişilerin,
başkalarının yardımına gerek kalmaksızın yaşama ve geçinme ihtiyaçlarını
karşılayan sistemler bütünüdür7.



Sosyal güvenlik; Evrensel bir ilkeye dönüşen ve çağdaş uygarlığın simgesi olan
sosyal güvenlik veya daha geniş anlamı ile sosyal koruma; özde, bireyin
karşılaşacağı, ekonomik veya fizyolojik yaşamı için tehlike (risk) oluşturan
olaylara karşı güvence arayışının ürünüdür. Tehlikeyle karşılaşan bireylere, asgari
bir güvence, sosyal koruma sağlamak, sosyal güvenliğin varoluş nedenidir8



Sosyal güvenlik; gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında
ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğudur.



Sosyal güvenlik; çağdaş devlet anlayışının bir ürünü olan sosyal hukuk devletinin
kişinin korunması ve toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması
ilkesinin gerçekleşmesini sağlayan tedbirler bütünüdür (AYM; 1988).



Sosyal güvenlik; Herkesin gerek kendisi gerek ailesi için yiyecek, giyim, konut,
tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlık ve refahını
sağlayacak, uygun bir yaşam düzeyine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk,
yaşlılık veya geçim imkânlarından kendi iradesi dışında yoksun bırakılması
hâlinde güvenliğinin sağlanması hakkıdır (İHB, m.25).

Bütün bu tariflerden hareketle sosyal güvenliğin bir tarifini yapmak gerekirse, bu tarif
içinde, “ Temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu ve bu hakkın gereklerini devletin
yerine getirmekle yükümlü olduğunu, insanları ve geçimini sağladıkları ailelerini gelir
kesilmesi yaratan hastalık, malullük, yaşlılık, işsizlik gibi sosyoekonomik risklerin
zararlarından kurtarmaya yönelik bir gelir transferi mekanizması olduğunu, kişiye ve

Sait Dilik (1991), Sosyal Güvenlik, Kamu İşverenleri İşletmeleri Sendikası Yayınları.
Ankara. s.10.
6
Kadir Arıcı , (1999); Sosyal Güvenlik, Tes-İş Sendikası Yayınları, Ankara-1999. s.3.
5

Ali Seyyar (2005), Sosyal Güvenlik Terimleri, Ansiklopedik Sözlük, Papatya Yayınları.
İstanbul. s.265.
8
A. Güzel, A.R.Okur, N. Caniklioğlu (2013), Sosyal Güvenlik Hukuku 14. Bası. Beta
Yayınları, İstanbul. s.2.
7
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ailesini ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtaracak bir garantiyi sağlamayı amaçladığını”
vurgulamak gerekir.

1.3. Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi
Sosyal güvenlik ihtiyacı ilk insanla birlikte var olan evrensel bir ihtiyaç olduğu için
sosyal güvenlik tedbirlerini de ilk insanla ve birlikte yaşama ile başlatmak mümkündür. Bu
anlamda sosyal güvenliğin tarihsel gelişim sürecine İlk Çağ’da sosyal güvenlikle başlamak
çok da yanlış olmaz. Ancak, günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin ortaya çıkışında ve
gelişiminde 17’inci yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi ve şehirleşme çok belirleyici olmuştur.
Günümüz sosyal güvenlik sistemine yönelik etkilerini de dikkate alarak sosyal güvenliğin
tarihi gelişim sürecini Sanayi Devrimini kilometre taşı olarak alıp incelemek pedagojik açıdan
daha doğru olacaktır. Bu tespitten hareketle sosyal güvenliğin tarihi gelişim süreci, sanayi
devrimi öncesi ve sonrası dönemler esas alınarak iki temel dönemde incelenecektir.

1.3.1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönemde Sosyal Güvenlik: Geleneksel
Dönem
Bilinen ilk insanlık tarihinden 17. yüzyılın sonlarına kadar uzanan, çok farklı gelişme
dönemlerini içeren uzun bir evreyi kapsar. Her toplum içinde yaşadığı dönemin de etkisi ile
ekonomik ve sosyal şartların belirleyiciliği altında kendi sosyal güvenlik ihtiyacını
karşılayacak tedbirler almış, yöntemler geliştirmiştir. Bu dönem esas olarak bireyin sosyal
güvenlik ihtiyacının başta ailesi olmak üzere içinde yaşadığı topluluklar ve toplum tarafından
karşılandığı bir dönemdir. İlk çağlardan Sanayi Devrimi’ne kadar geçen süreyi birlikte
değerlendirirsek dönemi belirleyen temel ekonomik, sosyal ve idari bakımlardan yapısal
özellikleri şu şekilde sıralanabilir:


Nüfus ağırlıklı olarak kırsal kesimde yaşamaktadır ve temel ekonomik faaliyet
alanı tarım sektörüdür.



Şehirler idari merkezler olmakla birlikte, aynı zamanda küçük esnaf ve zanaatkâr
üretiminin yoğunlaştığı, ticaretin geliştiği merkezlerdir.



Geniş aile yapısı hâkimdir ve güçlü bir aile içi yardımlaşma söz konusudur.
İhtiyaçların karşılanmasında büyük ölçüde ayni ekonomi şartları geçerlidir.



Sosyal hayatta birlikte yaşama ve yardımlaşma eğilimlerinin güçlü olduğu cemaat
tipi sosyal hayat tarzı hâkimdir. Dinî inançların bireysel ve toplumsal hayatı
şekillendirmedeki etkisi büyüktür.

Geleneksel dönem olarak adlandırılabilecek bu dönemin temel sosyal güvenlik
tedbirleri ve yöntemleri, tarihi gelişim süreci de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde
özetlenebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, bu tedbirler ve yöntemler bütün toplumlarda eş
zamanlı olarak aynı etkiye ve kapsama sahip değildirler.

14

Bireyin sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan ilk çevre ailesidir. Geleneksel toplumda
aile aynı zamanda üretim ve tüketim birliği olan sosyoekonomik bir kurumdur. Tarım
sektörünün ayni ekonomiye dayanan işleyişi ailenin ekonomik ve sosyal bir kurum olmasını
güçlendirmektedir. Bu aile esasen çok sayıda kişiden oluşan, birden fazla kuşağın birlikte
yaşadığı geniş ailedir. Kişinin sosyal güvenlik ihtiyacı (hastalık, kaza, malullük, bakım
ihtiyacı, yaşlılık, doğum vb.) esas olarak aile içinde karşılanır. Çocuklar, çalışanlar ve
yaşlıların bir arada yaşaması, aileyi doğal bir sosyal güvenlik sistemine dönüştürmektedir.
Çalışanlar, çocuklar ve yaşlıların sosyal güvenliğini sağlarken, bir dönem sonra nesil
değişimine bağlı olarak çocuklar çalışan grup, çalışanlar yaşlı grup statüsüne geçmekte ve
bakım garantisi bu geçişle birlikte kuşak değiştirmektedir. Bir arada yaşayan fert sayısı
arttıkça, yani aile sayıca büyüdükçe ailenin sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonu da
güçlenmektedir. Aile, yapısı ve genişliği ne olursa olsun bütün toplumlarda ilk ve temel
sosyal güvenlik fonksiyonu olma vasfına sahiptir.
Geleneksel dönemin aile dışındaki ikinci kuşak sosyal güvenlik tedbirlerini tanıma
bilme faktörüne bağlı yardımlaşma oluşturur. Komşuluk ve akrabalığa bağlı
yardımlaşma ferdin ve hatta ailesinin sosyal güvenlik garantisini sağlayan ikinci koruma
çemberini oluşturmaktadır. Birlikte yaşayan ve özellikle kırsal kesimde birbirlerini yakinen
tanıma imkânı bulan kişiler, yaşadığı çevrede aralarında kan bağı bulunan akraba ve
hısımlarından veya tanıdığı-bildiği komşularından birileri ihtiyaç içine düşerse ya ayni yardım
(beslenme, barınma ve giyim gibi) yaparak destek sağlar, ya da bakım ihtiyacını karşılayacak
şekilde yardım eder. Bu destek çok zaman ihtiyaç sahibi kişinin üretim faaliyetinin
sürdürülmesi (tarlasının ekilmesi, bahçesine bakılması veya hayvanlarının güdülmesi vb.)
şeklinde olabilir.
Dini sosyal yardımlar geleneksel dönemde bireyin ve ailesinin sosyal güvenlik
ihtiyacını karşılayan bir başka koruma ağını oluşturmuştur. Bütün dinlerin özünde zayıf
durumda olana yardım etme ve güçsüzü koruma felsefesi vardır. Dinî sosyal yardımlar,
tanıma bilme faktörüne bağlı yardımlaşmayı kurumsallaştırarak ve düzenli hale getirerek
insanların yardım yapma eğilimlerini teşvik eder. Farklı seviyelerde olmakla birlikte, her din
sosyal yardımlaşmayı dinî hayatın, o dine mensup olan kişilerin inançlarının merkezine alan
müesseseler geliştirmişlerdir. Bütün dinler, kimlerin, kimlere ne şekilde yardım edeceğinin
genel esaslarını belirler. Dinlerin yardımlaşmayı teşvik eden ilkeleri bireyden bireye sosyal
yardımları güçlendirdiği gibi yeni sosyal yardım müesseselerinin doğuşuna ve gelişmesine de
katkıda bulunmuştur.
Sanayi devrimi öncesi dönemde özellikle şehirlerde o dönemin temel üretim sektörünü
oluşturan küçük esnaf ve zanaatkârların meslek örgütleri, mesleki kuralları belirleme
yanında zaman içinde kendi mensuplarının sosyal güvenliğini sağlayan tedbirler de
geliştirmişler, kurumlar oluşturmuşlardır. Dışa kapalı üretim sistemi oluşturan meslek
birlikleri (loncalar) öncelikle işyeri sahiplerine (ustalara) yanlarında çalıştırdıkları kalfa ve
çırakların sosyal güvenlik ihtiyacını karşılama yükümlülüğü getirmişler, bu yükümlülüğü
kurumsallaştıran yardımlaşma “orta-teavün” sandıkları oluşturmuşlardır. İşyeri sahibi ustalar
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ile kalfa ve çıraklar arasındaki ilişki, çalışan-çalıştıran ilişkisinden öte bir aile mensubiyeti ile
sürdürülmüştür.
Toplumlar, sosyal hayatın ortaya çıkardığı çeşitli sorunları çözmek üzere devlet örgütü
dışında bireysel ve toplumsal irade ile oluşan kurumlar geliştirmişlerdir. Bireyden bireye
yönelik yardımların yerini bu kurumların aracılığı ile gerçekleştirilen yardımlar almıştır.
İslam kültürü ile desteklenmiş vakıf müessesesi ve Batı toplumlarındaki kilise; merkezli
yardım organizasyonları da geleneksel dönemde sosyal güvenlik garantisi sağlayan
kurumsal yapılar olarak ortaya çıkmıştır. Sanayi toplumu öncesi sosyal yardım kurumları,
insanların birbirini tanıma ve yüzyüze gelme ihtiyacı olmadan gelir transferine imkan veren
müesseseler olma fonksiyonu görmüşlerdir.

1.3.2. Sanayi Devrim Sonrası Dönemde Sosyal Güvenlik: Sosyal
Sigorta Dönemi
1.3.2.1. Sanayi Toplumu ve Değişen Sosyal Güvenlik İhtiyacı
18. yüzyılda başlayan sanayileşme ve bunu takip eden şehirleşme, insanlık tarihinin
yaşadığı en önemli değişim ve dönüşüm süreçlerinden birini oluşturmuştur. Sanayi devrimi
ve birlikte gelen şehirleşme geleneksel dönem sosyal güvenlik anlayışı ve sistemi üzerinde
çift yönlü ve olumsuz bir etki yaratmıştır. Yeni üretim süreci ve toplumsal yapı ilk olarak,
geleneksel sosyal güvenlik müesseselerinin sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonlarını
zayıflatmış veya bu müesseseleri tamamen ortadan kaldırmıştır. Nitekim sanayi üretimi ile
birlikte rekabet gücünü kaybeden esnaf ve zanaatkâr üretimi sona ererken, bu meslek
mensuplarının sosyal güvenlik garantisini sağlayan “yardımlaşma ve dayanışma sandıkları”
da ortadan kalkmıştır. Öte yandan kırsal kesimden kentlere göç, ailenin küçülmesine bağlı
olarak aile içi yardımlaşmayı, aynı yörede birlikte yaşamanın getirdiği komşuluk ve
akrabalığa bağlı yardımlaşmayı ve dinî sosyal yardımların etkinliğini azaltmıştır. Kentlerde
hâkim olan para ekonomisi de kırsal kesimde hâkim olan ayni ekonominin ağırlığını azalttığı
ölçüde ayni olarak yapılan ferdî tasarrufları ve bütün bu geleneksel müesseselerin sosyal
güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu sona erdirmiştir.
Sanayileşmenin sosyal güvenlikle ilgili ikinci etkisi, yeni işyerinin (fabrika) çalışma
şartları dolayısıyla sosyal güvenlik ihtiyacını artırması olmuştur. Her yaştan iş gücünün,
çalışma süresi sınırı olmaksızın düşük ücretle çalıştığı yeni işyerlerindeki çalışma şartları
çalışmadan kaynaklanan sosyal güvenlik tehlikelerini artırmıştır. Nitekim iş kazaları ve
meslek hastalıkları esasen fabrika tipi işyerinde ortaya çıkan, sanayi üretimine bağlı
tehlikelerdir. Kısaca belirtmek gerekirse, sanayi devrimi sonrasında şehirleşme ile birlikte
ortaya çıkan gelişmeler, bir yandan geleneksel toplumun mevcut müesseseleri sosyal
güvenlik fonksiyonlarını yerine getiremez hâle getirirken, diğer yandan fabrika ortamı çalışma
şartlarının doğurduğu yeni sosyal güvenlik tehlikeleri dolayısıyla sosyal güvenlik ihtiyacı
artmış, çift yönlü olumsuz bir gelişme ortaya çıkmıştır.
Artan sosyal güvenlik ihtiyacı ve geleneksel müesseselerin etkinliğini kaybetmesi
dolayısıyla ortaya çıkan boşluk, sanayi toplumlarında geçiş dönemi olarak adlandırılabilecek
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dönemi ve bu dönemle ilgili yeni kurumsal arayışları gündeme getirmiştir. Öncelikle, işçi
sendikaları, Sanayi Devrimi öncesi esnaf ve zanaatkâr birliklerinin sosyal güvenlik
garantilerini sağlayan sandıklardan esinlenerek, çalışma hayatı ile ilgili sorumluluk alanlarını
genişletmişler ve üyeleri için “karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma sandıkları” (mutual
funds) oluşturmaya veya bu sandıkların oluşturulmasına öncülük etmeye başlamışlardır.
Ancak, mali bakımdan zayıf olan sendikalar, özellikle kriz dönemlerinde yaşadıkları üye
kaybı dolayısıyla, güçlü yardımlaşma ve dayanışma sandıkları oluşturamamışlardır.
Sendikaların yanısıra işverenlerin de kendi çalışanları için işletme içi yardımlaşma
sandıkları oluşturdukları görülmüştür. Ancak kriz dönemlerinde faaliyetine son veren veya
küçülen işletmelerin kendi çalışanlarına yönelik olarak oluşturduğu bu sandıklar da artan
sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmıştır.
Sendikaların ve işverenlerin teşebbüslerinin yetersiz kalması devletin devreye girmesi
gereğini ortaya çıkarmıştır. Devlet, yasal düzenlemelerle işverenleri, çalıştırdıkları işçilerin
sosyal güvenlik ihtiyacını karşılama bakımından sorumlu tutmuş ve özellikle iş yerinde ortaya
çıkan iş kazaları için n işveren sorumluluğunu getirmiştir. Ancak bu sorumluluk, şarta ve
kusura bağlı bir sorumluluk olarak gündeme gelmiştir. Yani işveren çalıştırdığı işçinin iş
kazasına ve meslek hastalığına maruz kalması ve sakatlanması hâlinde çalıştırma ilişkisinden
kaynaklanan bir işveren borcu olarak sosyal güvence sağlayacaktır. Bu güvencenin şartı
işverenin kusurlu olması, süresi ise işverenin iktisadi gücüne bağlı olacaktır. Beklendiği gibi
iktisadi hayatın acımasız rekabet şartları ve yaygın krizler, işveren sorumluluğuna bağlı sosyal
güvenlik garantisi sağlanması yöntemi de yetersiz kalmıştır.
Çalışanların sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için geçiş döneminde kullanılan bir
başka sosyal güvenlik kurumu özel sigortalar olmuştur. Ancak çalışmaya, gelir sahibi olma
ve prim ödemeye bağlı bu yöntem sigortacılık tekniğinin özelliğinden dolayı geniş çalışan
kesimlerinin sosyal güvenceye kavuşturuldukları bir araç olamamıştır. İşveren
sorumluluğunun özel sigortalar aracılığı ile yerine getirilmesi anlamına da gelen özel
sigortalar sürekli istihdamın imkânlarının yetersizliği ve düşük gelir seviyesi dolayısıyla artan
sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayamamıştır.

1.3.2.2. Devletin Değişen Rolü ve Sosyal Sigortalar
Sanayi devrimi sürecinde devlet, dönemin liberal iktisat politikasının bir gereği olarak
çalışanların ve geniş toplum kesimlerinin sosyal sorunlarının çözümü ve sosyal güvenlik
ihtiyacının karşılanması konusunda doğrudan sorumluluk almaktan kaçınmıştır. Ancak, süreç
içinde, işveren sorumluluğunun getirilmesi gibi, bazı düzenleyici ve koruyucu yasal
düzenlemeler yaparak sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Devletin sosyal
güvenlikle ilgili sorumluluğu merkezi devlet veya yerel yönetimlerin, idari ve mali
imkânlarının yeterliliği ölçüsünde, yoksullara yönelik beslenme ve barınma yardımları ile
sınırlı kalmıştır.
Devletin sosyal güvenlik alanına doğrudan ve en geniş kapsamlı müdahalesi sigorta
tekniği üzerine geliştirilen sosyal sigortalar oluşturarak gerçekleşmiştir. İlk sosyal sigortalar,
19. yüzyılın son çeyreğinde Almanya’da oluşturulmuştur. Otto Von Bismarck’ın 1880’li
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yıllarda, gelirin yeniden dağılımını gerçekleştirmeye yönelik olarak izlediği “sosyal
reformlar politikasını” açıklarken, zayıf ve zor durumda olanların sosyal korumalarının
sağlanmasının bir devlet görevi olarak tanımlamasından sonra, sosyal sigorta kurumları
oluşturulmaya başlanmıştır. Sosyal sigortalar, sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını
karşılamak için bütün çalışanları kapsamına alacak şekilde oluşturulan ve sigortacılık ilkeleri
üzerine geliştirilmiş bir işleyiş sistemine sahiptir. Özel sigortalardan farklı olarak sosyal
sigortalara çalışan kişilerin sisteme üyelikleri zorunludur. Sosyal sigortaların işleyişinde
ödenen primlerle sağlanan gelirler arasında gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonu
güçlendirecek algoritmalar esastır. Sosyal sigortaların bu iki temel özelliği, özellikle de
zorunlu üyelik, düşük gelirli geniş çalışan gruplarının sosyal güvenlik kapsamına alınmasını
sağlamıştır.
Sosyal sigortalar, insanoğlunun sosyal sorunlarına çözüm için geliştirdiği en önemli
müesseselerin başında gelmektedir. ilk sosyal sigorta, Almanya’da, 1883 yılında, ücretleri
belirli bir miktarın altında bulunan sanayi işçilerine yönelik “hastalık sigortası” olarak
oluşturulmuştur. Bunu 1884 yılında “iş kazası sigortasının”, 1989 yılında da “sakatlık ve
yaşlılık sigortasının” oluşturulması takip etmiştir. Sosyal güvenlik garantisini sağlama
bakımından sosyal sigortaların sahip olduğu avantajlar, bu müessesenin diğer sanayileşmiş
ülkelerde de hızla yaygınlaşmasına ve gelişmesine sebep olmuştur. Nitekim 1887 yılında
Avusturya’da, 1891 yılında Macaristan’da, 1894 yılında Norveç ve Fransa’da, 1895 yılında
Finlandiya’da, 1898 yılında İtalya’da ve 1900 yılında İspanya’da ve 1911 yılında da
İngiltere’de ilk sosyal sigortalar oluşturulmuştur. 1930’lu yıllardan itibaren Rusya, Japonya,
ABD ve Kanada gibi ülkelerde, özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gelişmekte
olan ülkelerde sosyal sigortalar sosyal güvenlik garantisinin sağlanmasında temel müesseseler
olarak kabul edilmiş ve hızla yaygınlaşmıştır. Benzer bir gelişme ülkemiz için de söz konusu
olmuş, 1800’li yılların ikinci yarısında memurlar için oluşturulan emeklilik (tekaüt) sandıkları
bir yana bırakılırsa Türkiye’de bir sosyal sigorta kurumunun kurulması 1936 tarihli İş Kanunu
ile kabul edilmiş, ancak filen kurulması 1945 yılında gerçekleşmiştir. İlk sosyal sigorta kolu
ise; 1946 yılında “iş kazaları ve meslek hastalıkları ve analık sigortası” olarak
oluşturulmuştur.

1.3.2.3. Refah Devleti Dönemi
İkinci Dünya Savaşı sonrası 1945-1975 yılları arası 30 yıllık dönem genel olarak refah
devletinin, özel olarak da sosyal güvenliğin altın çağını oluşturmuştur. Bir yandan sosyal
sigortaların kişi ve tehlike itibarıyla kapsamı genişlerken diğer yandan sağladığı sosyal
güvenlik garantisinin seviyesi ve standardı yükselmiştir. Altın çağ olarak adlandırılan bu
döneme özel bir ad vermek gerekirse “sosyal sigorta çağı” olarak adlandırmak yanlış
olmayacaktır. Tablo 1 verileri, bu dönemin neden sosyal güvenliğin (sosyal sigortaların) altın
çağı olarak adlandırıldığını ortaya koyan somut gelişmeleri göstermektedir.
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Tablo 1: İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Sosyal Sigorta Programlarının
Gelişimi
Sosyal Sigorta Programı

1940

1949

1958

1967

1977

1989

1995

Herhangi bir Sosyal Sigorta Programı Olan 57
Ülke Sayısı

58

80

120

129

145

165

Mal. Yaş. Ölüm Sigortaları

33

44

58

92

114

135

158

Hastalık-Analık Sigortaları

24

36

59

65

72

84

105

İş Kazaları ve Meslek Hast. Sigortası

57

57

77

117

129

136

159

İşsizlik Sigortası

21

22

26

34

38

40

63

Aile Ödenekleri Sigortası

7

27

38

62

65

63

81

Kaynak: SSA; “Social Security Programs Throughout The World-1995”; Social
Security Administration, Research Report:64; Washington DC, 1995, s.XII.
Tablo 1, 1940 yılından sonra sosyal sigorta programlarının ülkeler ve sigorta kolları
itibarıyla gelişimi konusunda yıllar itibarıyla genel bir fikir vermektedir. Özellikle İkinci
Dünya Savaşı sonrası dönemde, 1970’li yılların ikinci yarısına kadar sosyal sigorta
programlarında çok hızlı bir gelişme görülmüş ve sosyal sigorta programı uygulayan ülke
sayısı o döneme kadar olan ülke sayısını ikiye katlamıştır. Herhangi bir sosyal sigorta
programı olan ülke sayısı 1940 yılında 57 iken 1977 yılında 129’a ulaşmıştır. Benzer gelişme,
aynı yoğunlukta olmasa da, tek tek sigorta kolları ile ilgili olarak da ortaya çıkmıtır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem sosyal güvenlik bakımından bir başka gelişmeye
daha yol açmıştır. Primli rejimler olarak da adlandırılan sosyal sigortalar, sigorta özelliği
dolayısıyla herkesi sosyal güvenlik kapsamına alma bakımından boşluklar bırakabilmektedir.
Geliri olmayan, prim ödemeyen veya yeterli prim ödeyemeyenler sosyal güvenlik kapsamın
dışında kalmaktadır. Bu noktada gelişen sosyal-refah devleti anlayışı, devletin sosyal
sigortalar dışında da sosyal güvenlik sistemi içinde yer almasını beraberinde getirmiştir. 1948
tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (İHB), “Sosyal güvenlik, temel ve vazgeçilmez
insan haklarından biridir, toplumu oluşturan herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve
bu hakkın kullanımı ile ilgili gereklerin yerine getirilmesi devletin görevidir.” ifadeleri ile
özetlenebilecek bir ifadenin yer alması devletleri doğrudan sosyal güvenlik sistemi içinde rol
almaya itmiştir. Devlet vergi gelirleri ile finanse edilen, primsiz ödemeler veya kamu sosyal
güvenlik harcamaları olarak adlandırılan gelir transferi uygulamaları ile sosyal sigorta
kapsamında olmayan kişilere sosyal güvence sağlamaya başlamıştır. Kamu sosyal güvenlik
harcamaları karşılıksız faydalanma imkânı olan sosyal güvenlik uygulamalardır. Kamu sosyal
güvenlik harcamaları ile birlikte devletin sosyal güvenlik sistemi içindeki rolü ve önemi
artmış bu anlayış değişikliği ile sosyal güvenlikte “toplumu oluşturan herkesi, her
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tehlikeye karşı koruma kapsamına alma” hedefinin ön plana çıktığı yeni bir dönem
“Genellik (Üniversallık-Evrensellik) Dönemi” başlamıştır.
21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren, 1980’li yıllarda başlayan küreselleşme sürecinin
ekonomik ve toplumsal hayata yönelik olumsuz etkileri, diğer birçok alan gibi sosyal
güvenliği de etkilemiştir. Küreselleşme sürecinin yarattığı krizlerle derinleşen gelir dağılımı
eşitsizliği ve kronik yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik arayışlar sosyal güvenliği çok
daha kapsamlı şekilde gündeme getirmiştir. Dönemi şekillendirecek bazı gelişmelerle birlikte
21. yüzyıl, henüz adı tam konulamayan yeni bir sosyal güvenlik dönemine girmiştir.
Küreselleşme süreci ve beraberinde getirdiği yapısal değişiklikler, ekonomik ve sosyal
hayatın diğer bütün alanlarını etkilediği gibi sosyal güvenlik sistemlerinin de işleyişini
etkileyecektir. Başkaca bir faktör devreye girmez ise, 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin
belirleyicisi küreselleşme süreci olacaktır.
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Uygulamalar
Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi: Temel Sebepleri ve İngiltere’de Ortaya Çakışı
Avrupa‘da 18 ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle
çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki
sermaye birikimini arttırmasına denir. Sanayi Devrimi, ilk olarak (Birleşik) Krallıkta ortaya
çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya sıçramış ve ardından bütün
dünyaya yayılmıştır.
Sebepleri
Düşünsel nedenlerin yanında, Sanayi Devrimi’ni doğuran diğer nedenler şunlardır:


Hızlı nüfus artışı: 16. yüzyıldan başlayarak Avrupa’nın nüfusu hızla arttı.

Tarımdaki gelişmeler: Bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak kırsal kesimdeki
nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu. Böylece kent sanayisine hazır iş gücü oluştu.


Yaşam düzeyinin yükselmesi: Eskiden lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar
artık orta sınıf ve alt sınıflar için doğal bir gereksinme olmaya başlıyordu. Bu da dolaylı
olarak tüketim malı talebini arttırdı.


Geniş çaplı yağmalar ve zenginlik transferleri: Sanayi Devrimi’nin en önemli
finans kaynağı olmuştur. Gerek İspanyollar tarafından yağmalanan Orta Amerika altınları
gerekse de İspanyol gemilerini vuran, yağmacıları yağmalayan İngiliz gemileri, Avrupa’ya
tonlarca altın taşımıştır. Bütün bunlar 16 ve 17. yüzyıllarda, Sanayi Devrimi’ne götüren
süreçleri desteklemiştir. Aynı şekilde, Hindistan’da 23 Haziran 1753 tarihinde, Fransız
birliklerini savaş alanında yenen İngilizler tarafından el konulan Babür imparatorlarının
devasa hazinesinin İngiltere’ye taşınmasıyla ortaya çıkan para ve finans olanaklarının,
dokuma ve buhar makineleriyle ilgili tüm teknik buluşların (1758-1791) gerçekleşmesine
katkısı olmuştur.


Sömürgecilik: Avrupa ülkeleri yeni koloniler oluşturarak buradan getirdikleri
malları sanayide kullanmaya başladılar, işlediler ve tekrar sömürgelere sattılar.




Bankacılık ve sigortacılık çalışmalarının önemi artmıştır.

Küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması bir itici
kuvvet oldu.


Kapitalizm. Orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital birikimi
oluşmaya başladı. Böylece yeni yatırım alanları aranmaya başlandı.




Taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler.
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Protestan reformu; "Bugün çok çalışıp yarını düşünmek" öğretisinin önemli bir
değer olarak yerleşmesi.


Bilimsel yöntem ve rasyonel düşünme ilkelerinin bilimleri ortaya çıkarması ve
teknolojik gelişmeleri etkilemesi.


Fransız Devrimi aracılığıyla sanayi toplumuna uygun siyasal bir yapılanmanın
temellerinin atılması.


İngiltere’de Sanayi Devrimi
Sanayi Devrimi’nin önce İngiltere’de başlamasının nedenleri şöyledir:
İngiltere’de uzun süredir bir anayasal monarşi düzeni oluşmuştur. Bu düzenin
temelinde mülkiyet hakkının ve bireysel hak ve özgürlüklerin korunması öne çıkar.


18. yüzyıl İngiltere’si zaten dünyanın mali merkezi konumunda idi. Borsa ve
bankacılık sektörleri diğer ülkelerden çok ileri idi.


Parlamento, kapitalizm ilkeleri doğrultusunda iç piyasada özgür rekabeti önleyici
bütün engelleri kaldırmıştı.



İngiltere, sanayi için gerekli en temel hammaddeler olan kömür ve demir
yönünden zengin yeraltı kaynaklarına sahipti.

İngiltere, dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu idi. Bu da ona hammadde
kaynakları ve üretilmiş mallar için geniş pazar olanağı sağladı.




İngiliz donanması ve güçlü ticaret filoları, taşımacılığı kolaylaştırdı.

İngiltere Avrupa’da zaten Rönesans döneminden beri dokumacılık sanayisinde
başı çekiyordu.


İngiltere bir ada ülkesidir. Bundan dolayı Avrupa’daki derebeylik mücadelesi,
savaşlar, mezhep kavgaları gibi olaylardan uzak kalmıştır.


Fabrika sistemi ile üretim, talep artışı doğrultusunda bir gereksinme olarak ortaya çıktı.
Büyük makineler ev üretimi için elverişsizdi. Bu nedenle evler yerine işçilerin makinelerin
bulunduğu büyük binalara giderek çalışma sistemi, başka deyişle fabrika sistemi süreç içinde
meydana geldi.
Fabrika sistemi hızlı üretim gibi olumlu sonuç yanında sosyal açıdan olumsuz birtakım
sonuçlar da doğurdu. Erkek işçiler yanında, hatta onların yerine (daha ucuza çalıştıkları için)
çocuk ve kadınlar çalıştırılmaya başlandı. 20 saate kadar varan iş saatleri küçük çocuk ve
kadınları eziyordu.
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Buna rağmen ücretler yetersizdi. İşçilerin kalifiye olması artık o kadar önemli değildi.
Makineler tekdüze, basit, mekanik hareketler yapabilen herkesle çalışabiliyordu. Kalifiye
işçilerin normal ücretle iş bulması imkânsızlaşıyordu.
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi (Aralık 2015)

Uygulama Soruları
1) Kısaca Sanayi Devrimi’ni nasıl tanımlarsınız?
2) Hangi gelişmeler, Sanayi Devrimi’nin ihtiyaç duyduğu ilave insan gücünün
teminini kolaylaştırdı?
3) Kapitalizm ve protestan reformunun Sanayi Devrimi’ne etkileri nasıl olmuştur?
4) Sanayi Devriminin önce İngiltere’de başlamasının finansal sebepleri nelerdir?
5) Sanayi Devrimi hangi sebeplerle kadınlar ve çocukların çalışma hayatına
girmesini gerekli kılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal politika insanlığın iki temel problem alanından; üretim ve
paylaşım/bölüşümden ikincisi ile ilgilidir. Gelirin yeniden dağıtılarak toplumsal refahı
artırmayı ve huzuru sağlamayı amaçlayan tedbirler bütünü olarak adlandırılan sosyal politika,
dar anlamda Sanayi Devrimi sonrası toplumsal yapının (işçi-işveren) problemlerini, geniş
anlamda ise bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını ele alır. Sosyal güvenlik geniş anlamda
sosyal politikanın araçlarından biri olarak karşımıza çıkar. Ancak, diğer sosyal politika
tedbirlerinden farklı olarak sosyal güvenlik, toplumu oluşturan herkesi, doğumlarından
ölümlerine bütün hayatları boyunca ilgilendirir ve bu anlamda sosyal politikanın en geniş
kapsamlı aracını oluşturur.
Sosyal güvenlik ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik tedbirler insanlık tarihi
kadar eskidir. Çünkü ilk insanın da sosyal güvenlik ihtiyacı vardır ve bunu karşılayacak
tedbirler geliştirmiştir. Ancak bugünkü anlamda sosyal güvenlik kurumları Sanayi Devrimi
sonrası dönemin şartlarında ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Sosyal güvenlik, esasen insanların
istek ve iradeleri dışında meydana gelen tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisini ifade
eder. Sosyal güvenlik garantisinin soyut anlamı, tehlike meydana geldiği zaman insanın bu
tehlikenin zararlarından kurtarılacağı garantisine sahip olduğunu bilmesi, somut anlamı ise
tehlike meydana geldiği zaman ortaya çıkan zararın karşılanmasıdır. Bu anlamda gelir
kesilmesini giderecek gelir transferi yapılması, tedavi ihtiyacını karşılayacak sağlık
hizmetlerinin sunulması sosyal güvenlik garantisinin somut boyutunu oluşturur.
Sosyal güvenlik sistemlerinin ve anlayışının gelişimi 2 temel dönemde incelemek
mümkündür. İlk dönem, geleneksel dönem olarak adlandırılabilir ve esasen insanların tanıma
bilme faktörüne bağlı olarak yaptıkları yardımlardan oluşur. Aile, komşuluk ve akrabalığa
dayalı yardımlaşma, dinî sosyal yardımlar geleneksel sosyal güvenlik müesseselerinin başında
yer alır. Bu dönemi, Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı sorunları gidermeye yönelik olarak
oluşturulan sosyal sigortalar dönemi takip eder. Sosyal sigortalar devlet tarafından kurulan,
aynı ihtiyacı olan ve prim ödeyebilen herkesin zorunlu olarak dâhil olduğu, ihtiyaç ortaya
çıkınca objektif şartlarla sosyal güvenlik haklarının sağlandığı bir kurumsal yapıyı ifade eder.
Sosyal sigorta dönemini, vergi gelirleri ile finanse edilen sosyal güvenlik harcamalarının
yaygınlaştığı, refah devleti görüntüsünün güçlendiği İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem takip
eder. Bu dönem, ihtiyacı olan herkesin insan olarak içinde bulunduğu yoksunluktan
kurtarılması anlamına gelir. Daha çok toplumdaki dezavantajlı grupların sosyal güvenlik
ihtiyacının karşılandığı, genel bir yoksullukla mücadele döneminin başladığı dönemdir.
Sosyal güvenlikte son dönem, henüz adı tam olarak konulmayan, küreselleşme süreci
ile başlayan dönemdir. Esasen 1980’li yıllardan itibaren sanayi toplumu sosyal güvenlik
sistemlerinin yeniden yapılandırılması gerekçesiyle yapılan müdahalelerle başlamış, ancak
küresel krizler dolayısıyla henüz sonuçlanmamış bir dönemdir. Çok muhtemeldir ki, sanayi
toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin günümüz toplumsal yapısının ve çalışma hayatının
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden yapılandırılması, sosyal güvenlik anlayışı ile
ilgili yeni prensipler belirlenmesi ile şekillenecektir.
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Bölüm Soruları
1)

Terim olarak sosyal güvenlik, ilk defa hangi ülkede kullanılmıştır?
a) Almanya
b) İngiltere
c) Amerika Birleşik Devletleri
d) Fransa
e) Hiç biri

2)

Sosyal güvenliğin soyut anlamı nedir?
a) İnsanların sosyal güvenlik bilincinin gelişmiş olması
b) Devletin yasalarla sosyal güvenlik hakkını düzenlemiş olması
c) İnsanların tehlike meydana geldiği zaman zararlarının karşılanacağı duygusuna
sahip olmaları
d) Tehlikelerin zararlarının fiilen karşılanması
e) Hastalanan kişiye tedavi yardımı sağlanması.

3)
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi öncesi dönemin sosyal güvenlik
müesseselerinden biri değildir?
a) Dini sosyal yardımlar
b) Komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma
c)

Aile içi yardımlaşma

d) İşveren sorumluluğu
e)
4)

Esnaf ve sanatkarların yardımlaşma sandıkları

İlk sosyal sigorta aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?
a) Avusturya
b) Almanya
c) İngiltere
d) Amerika Birleşik Devletleri
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e) Hiç biri

5) Tarihi gelişim süreci içinde “sosyal güvenliğin altın çağı” olarak bilinen
dönem ne zaman başlamıştır?
a) İlk sosyal sigortaların kurulduğu 1880’ yılında
b) Uluslararası Çalışma Örgütünün kurulduğu 1919 yılında
c) İkinci Dünya Savaşı sonrası 1945 yılında
d) Petrol krizinin başladığı 1973 yılında
e) Finansal krizin yaşandığı 2009 yılında
Cevaplar

1) c, 2) c, 3) d, 4) b, 5) c
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2. TEHLİKELERLE MÜCADELE VE SOSYAL GÜVENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Tehlike ve Sosyal Güvenlik İlişkisinin Boyutları
2) Sosyal Güvenlik Tehlikeleri ve Zararları
3) Tehlikenin Zararlarına Karşı Mücadele Aracı Olarak Sosyal Güvenlik
4) ILO tarafından belirlenen sosyal güvenlik tehlikeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal güvenlik ihtiyacı bakımından tehlikenin zararları nelerdir?
2) Tehlikeler çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır?
3) Tehlikenin zararlarına karşı mücadelede sosyal güvenliğin önemi nedir?
4) Bir tehlikenin sosyal güvenlik kapsamına alınması için gereken şartlar nelerdir?
5) Tehlikenin kendisine
mücadeledeki fark nedir?

karşı mücadelede

ve

tehlikenin zararlarına karşı

6) Sosyal güvenliğin kapsamına giren tehlikelere hangi uluslarası belgelerde yer
verilmiştir?
7) ILO’nun 1952 tarihli 102 sayılı sözleşmesinde belirtilen sosyal güvenlik
tehlikeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tehlikelerle mücadele ve
sosyal güvenlik ilişkisi

Güvenlik ihtiyacı ve
tehlikelerle mücadelede
insanoğlunun tarihi gelişim
sürecinde kullandığı araçlar

Tehlikelerin sebeplerini ve
sonuçlarını inceleyerek
tehlikelerle mücadele ile
güvenlik ihtiyacının önemini
karşılaştırarak

Tehlikelerin zararlarına karşı Tehlikenin zararlarıyla
mücadele aracı olarak sosyal mücadele aracı olarak sosyal
güvenlik
güvenliği anlamak

Tehlikenin kendisi ile
mücadele ve zararları ile
mücadele arasındaki farkları
vurgulayarak

Sosyal Güvenlik Tehlikeleri

ILO’nun sınıflandırmasını
esas alarak ve sosyal
güvenlik tehlikelerini
irdeleyerek

Bir sosyal güvenlik sistemi
oluştururken hangi
tehlikelerin, hangi zararların
kapsama alınacağını
belirlemek.

30

Anahtar Kavramlar

Tehlike: Tehlike, insanların istek ve iradeleri dışında meydana gelmesi,
muhtemel, mümkün veya mutlak bir hadisedir.


Risk: Tehlike meydana geldikten sonra yol açacağı zarar ihtimalidir.


Tehlikenin Zararlarına Karşı Mücadele: Sosyal güvenlik, bu tür
mücadeleye verilen addır ve kısaca kişileri ve ailelerini istek ve iradeleri dışında meydana
gelen tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisini ifade eder.

Sosyoekonomik Tehlike: Toplum olarak bir arada yaşama zorunluluğunun
beraberinde getirdiği risklerdir. En bilinenleri; işsizlik, fakirlik ve evsizliktir.

Hastalık (tedavi edici hizmetler temini): Bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak
hastalık, geçici olarak çalışma gücü kaybı yaratır. Sosyal güvenlik sistemleri hastalık hâlinde,
ferdin çalışma gücünün yeniden kazandırılması ile ilgili tedavi giderlerinin karşılanmasına
yönelik koruma garantisi sağlar.

Hastalık (gelir garantisi temini): Hastalık, geçici süre ile çalışma gücü
kaybına yol açtığı için çalışılamayan süre için kişinin gelirinin de kesilmesi sonucunu
doğurur.

Malullük: Bir daha çalışamayacak şekilde çalışma gücü kaybı, yani sürekli
sakatlık hâlidir.

Analık: Doğum, aileye yeni bir ferdin katılması mutlu bir olay olmakla
birlikte, analık hâli çalışan kadın için doğumdan önce ve sonra belirli süre çalışma gücü
kaybı ve buna bağlı olarak gelir kesilmesi anlamına gelir.

Yaşlılık: Çalışma gücünün sürekli olarak kaybedilmesine, bu kayba bağlı
olarak da gelirin sürekli olarak kesilmesine ve yaşlılığa bağlı artan hastalıklar dolayısıyla
harcamalarının artmasını ifade eden bir tehlikedir.

Ölüm: Ölüm, ölen kişinin geçimini sağladığı kişilerin (ailesinin) geçim
imkânlarının ortadan kalkması dolayısıyla bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul
edilmiştir.

İşsizlik: Bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak işsizlik, kişinin iradesi dışında
geçici olarak çalışma imkânlarının ortadan kalkması ve gelir kesilmesine maruz kalmasıdır.
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Giriş
Sosyal güvenlik terim olarak incelendiği zaman mutlak anlamda tehlike ile ilişkilidir.
Bu ilişki, sosyal güvenliğin tehlike ile mücadelede kullanılan araçlardan biri olmasından
kaynaklanır. Çok basit gibi görünmekle birlikte tehlike ve sosyal güvenlik ilişkisi sıklıkla
karıştırılır veya sosyal güvenliğin ruhunu veren ayırım yapılmaz. İlgili kısımda açıklanacağı
gibi kendisine zarar veren bir faktör olarak insanoğlu sürekli olarak tehlikelerle mücadele
etmiştir. Bir anlamda insanlık tarihi gerçekte bir tehlikelerle mücadele tarihidir. Tehlikelerle
mücadele iki şekilde yapılır. ilk mücadele şekli tehlikenin kendisine karşı onu yok etmek,
ortadan kaldırmak için verilen mücadeledir. İkinci mücadele şekli ise her şeye rağmen
tehlike meydana gelmişse zararlarına karşı verilen mücadeledir. Sosyal güvenlik, tehlike ile
mücadelede ikinci tür mücadele ile ilgilidir. Yani, sosyal güvenlik insanoğlunun tehlikenin
zararlarına yönelik olarak mücadelede geliştirdiği bir araçtır.
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2.1. Tehlikelerle Mücadele ve Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik ihtiyacını ortaya çıkaran tehlikedir ve sosyal güvenlik kavramı ile
tehlike birlikte değerlendirilir. Sosyal güvenliği daha iyi anlamak ve kapsamlı bir sosyal
güvenlik tarifi yapmak için, tehlike, çeşitleri, zararları ve tehlikelerle mücadelede kullanılan
araçlar ve yöntemler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ayrıntılı olarak incelemek gerekir. Bu
inceleme ile zaman içinde sosyal güvenlik ihtiyacının ortaya çıkışını, bu ihtiyacın
karşılanması için insanoğlunun geliştirdiği sosyal güvenlik tedbirlerini ve müesseseleri tespit
etmek mümkün olabilecektir. Sosyal güvenlik tehlikelerinin değişmesi, sosyal güvenlik
sistemlerinin işleyişini de değiştirecektir. Öte yandan, günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin
temel müesseselerini oluşturan sosyal sigortalar tehlike ve risk kavramları üzerine inşa edilir.

2.1.1. Tehlike: Tanımı ve Zararları
Tehlike insanlık tarihi ile yaşıttır ve bu bakımdan insanlık tarihi gerçekte bir
tehlikelerle mücadele tarihi olarak da adlandırılabilir. “Tehlike, insanların istek ve iradeleri
dışında meydana gelmesi, muhtemel, mümkün veya mutlak bir hadiseyi ifade eder9” .
Kısacası tehlike; istenmeyen ancak meydana gelme ihtimali yüksek olan, meydana geldiği
zaman da zarar veren olaylar. Tehlike meydana geldiği zaman insan hayatının devamını tehdit
eden sonuçlar ortaya çıkar. Bu bakımdan tehlike, kaçınılması ve uzak durulması gereken, eğer
mümkünse, hiç karşılaşılmak istenmeyen hâl ve durumları ifade eder. Tehlike meydana
geldiği zaman ortaya çıkardığı zararlar aşağıda belirtildiği gibi 4 grupta toplanabilir:


Çalışma gücünün kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak
kaybedilmesine yönelik zararlar,



Geçimini sağlayan satın alma gücünü ifade eden gelirinin, tamamen veya
kısmen, geçici veya sürekli olarak kesilmesine yönelik zararlar,



Hayatını sürdürmek için yapmak zorunda olduğu harcamaların (giderlerin)
artmasına yönelik zararlar,



Hayatını idame ettirmek için ihtiyaç duyduğu mal varlığının kısmen veya
tamamen yok olmasına yönelik zararlar,

Tehlike meydana geldiği zaman, bu zararların hepsi aynı anda ortaya çıkabileceği gibi,
yalnızca biri veya birkaçı birlikte ortaya çıkabilir. Nitekim bir tehlike olarak hastalık; geçici
bir süreyle kişinin çalışma gücünün kaybına, çalışarak elde ettiği gelirinin kesilmesine ve
tedavi harcamaları dolayısıyla giderlerinin artmasına yol açarken, işsizlik; yalnızca gelirinin
kesilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bir başka örnek vermek gerekirse, bireyler için yaşlılık,
çalışma gücünün sürekli olarak kaybedilmesine, bu kayba bağlı olarak da gelirin sürekli
olarak kesilmesine ve yaşlılığa bağlı artan hastalıklar dolayısıyla harcamalarının artmasını

9

Yazgan (1992), s.52.
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ifade eden bir tehlikedir. Daha sonraki kısımlarda belirtileceği gibi, sosyal güvenlik yukarıda
sayılan 4 zarardan mal varlığına yönelik zararlar dışındakilerle ilgilidir.
Birbiriyle çok yakın ilişkisi olan ancak aynı anlama gelmeyen iki terim tehlike ve risk
terimleridir. Tehlike, zarar verme potansiyeli olan durum ve hâlleri, risk ise tehlike meydana
geldikten sonra yol açacağı zarar ihtimalini ifade eder. Deprem, zarar verme potansiyeli olan
bir tehlikedir. Bir tehlike olarak deprem meydana gelirse, insanların canlarını ve mallarını
kaybetme ihtimali (riski) vardır. Yüksek bir yerde çalışmak tehlikelidir. Eğer meydana gelirse
düşmeye bağlı olarak insanların yaralanma ve/veya hayatlarını kaybetme ihtimali (riski)
vardır.

2.1.2. Tehlikenin Çeşitleri
Tehlikeler, değişik faktörlerden hareketle sınıflandırılabilir. Buna göre tehlikeleri,
meydana getiren faktörler, tehlikelerin yol açtığı zararlar ve zararların niteliği bakımından
sınıflandırmak mümkündür.

2.1.2.1. Meydana Getiren Faktörler, Riskin Kaynağı Bakımından
Tehlikeler
Meydana getiren faktörler bakımından tehlikeleri sınıflandırmak gerekirse tehlikeler;


Fizyolojik tehlikeler,



Tabii afetlerden kaynaklanan tehlikeler,



Sosyoekonomik tehlikeler ve



İnsanların sebep olduğu tehlikeler,

olmak üzere 4 başlık altında toplanabilir10.
Fizyolojik tehlikeler, canlı bir varlık olması sebebiyle insan fizyolojisinden
kaynaklanan tehlikelerdir. Çünkü insan fizyolojisi yaradılış bakımından bazı tehlikelerin hem
nedeni hem de kaynağı durumundadır. Canlı bir organizma olarak insanlar da fizyolojik
yapısı dolayısıyla birçok tehlike ile karşı karşıyadır.
Fizyolojik tehlikelerin bir kısmı kaçınılmaz, mutlak tehlikelerdir. Nitekim ölüm ne
kadar geciktirilirse geciktirilsin bütün insanlar mutlak bir tehlikedir. İnsanların bu tehlikeyi
ortadan kaldırma, önleme ve kaçınma imkânları yoktur. Hastalık bir tehlikedir ancak
insanların bu tehlikeyi önleme, geciktirme veya zararını azaltma imkânı vardır. Fizyolojik
olarak varlığını sürdürme yaşam hakkı ile doğrudan ilgili olduğu için kişinin fizyolojik
10

Tehlikelerin sınıflandırılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Yazgan (1992), s.16-24.
Arıcı (2016), s.36-42.
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yapısına yönelik bütün tehlikeler sosyal güvenliğin konusudur. Bu anlamda hastalık, kazalar,
malullük, yaşlılık ve ölüm gibi fizyolojik tehlikelerin ortaya çıkması halinde sosyal güvenlik
ihtiyacı mutlaka karşılanması gereken tehlikeleri ifade eder.
Tabii afetlerden kaynaklanan tehlikeler, yaşanılan ortamdan dolayı ortaya çıkan,
deprem, su baskını, toprak kayması, yıldırım, fırtına, çığ gibi tehlikelerdir. Tabii (doğal)
afetler insanların hem mal varlığına hem de fizyolojik yapısına yönelik zararlar verir. Bilinen
en ciddi ve yaygın tabii tehlike depremdir. Ancak, son yıllarda doğal dengenin bozulması
dolayısıyla iklim değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan aşırı yağışlara bağlı su baskınları
ve toprak kaymaları gibi tehlikeler, gelişmiş ülkelerde ciddi mal varlığı kayıplarına,
gelişmekte olan ülkelerde ise; hem can ve hem de mal varlığı kayıplarına yol açmaktadır.
Ekolojik dengenin bozulması, uzun dönemde kuraklık ve çevre kirlenmesi ile bunlara bağlı
tehlikelere yol açabilmektedir. Sosyal güvenlik sistemleri tabii afetlerin yol açtığı fizyolojik
yapıya yönelik zararları kapsama alırken, insanların ev, araba ve diğer eşyalarına yönelik
maddi zararları sosyal güvenlik kapsamı dışında bırakmaktadır. Bu kayıplar daha çok özel
sigortaların konusu olarak düşünülmektedir.
Sosyoekonomik tehlikeler ise; toplum olarak bir arada yaşama zorunluluğunun
beraberinde getirdiği risklerdir. En bilinen sosyoekonomik tehlikeler; insanların çalışacak ve
gelir elde edilebilecekleri bir işinin olmaması (işsizlik), evlenme ve çocuk sahibi olma
dolayısıyla artan harcamalar karşısında aile gelirinin yetersizliği (fakirlik/yoksulluk),
barınma ihtiyacını karşılayacak imkânların olmaması (evsizlik), aile reisinin ölümüne bağlı
olarak dul ve yetim kalınarak geçim imkanlarının ortadan kalkması olarak saymak
mümkündür. Sosyoekonomik tehlikeler ve riskleri sosyal güvenliğin doğrudan ilgi alanını
oluşturur. Bu anlamda işsizlik kişisel bir beceriksizlik veya vasıfsızlık olarak görülmez, işsiz
kalan insanın çalışamadığı süre için ortaya çıkan gelir kesilmesi karşılanır. Bir çocuk sahibi
olma yalnızca kişileri ilgilendiren bireysel bir karar olarak görülmez, doğum ve çocuk bakımı
sebebiyle ortaya çıkan ilave harcamaların karşılanması bir sosyal güvenlik konusu olarak
kabul edilir.
İnsanın sebep olduğu tehlikeler ise; iradi (bilerek) veya gayri iradi olarak
(sonuçlarını istemeden) kendisine ve diğer insanlara verdiği zararlarla ilgilidir. Bu zararlar
malvarlığına yönelik olarak gasp, tahrip ve hırsızlık olabileceği gibi, insana yönelik olarak
yaralama, sakat bırakma veya öldürme olabilir. Savaşlar, insanoğlunun kendi sebep olduğu ve
sonuçları itibarıyla yine kendi cinsine toplu olarak en fazla zarar veren tehlikelerin başında
gelmektedir. Tanıma faktörüne bağlı olmaksızın her türlü bireysel öldürme ve yaralama
yanında insanların bilmeden veya istemeden sebep oldukları trafik kazaları ile iş kazaları da
insanların sebep olduğu yaygın ölüm ve yaralanmalara yol açan tehlikelerdir.

2.1.2.2. Yol Açtıkları Zararlar Bakımından Tehlikeler
Sosyal güvenlik esasen tehlikelerin zararlarına karşı mücadele ile ilgilidir. Tehlikelerin
hangi tehlikelerinin sosyal güvenliğin konusunu oluşturacağı özellikle sosyal sigortalar
bakımından önemlidir. Yol açtıkları veya sebep oldukları zararlar bakımından tehlikeler;
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-

Çalışma gücü kaybı yaratan tehlikeler,

-

Gelir azalması veya kesilmesine yol açan tehlikeler,

-

Gider (harcama) artışına yol açan tehlikeler ve

-

Mal varlığı kaybı yaratan tehlikeler,

olarak sınıflandırılabilir. Bazı tehlikeler bakımından bu zararların biri veya hepsi bir arada
gerçekleşebilir. Tehlikeler ve yol açtıkları zararları sınıflandırmak gerekirse aşağıdaki
gruplandırmayı yapmak mümkündür:
 Çalışma gücü kaybına yol açan tehlikeler: hastalık, iş kazaları ve meslek
hastalıkları, analık gibi kısa süreli, geçici kayıplar yaratan tehlikeler ile malullük, yaşlılık ve
ölüm gibi uzun süreli ve sürekli kayıplar yaratan tehlikelerdir.
 Gelir kesilmesine yol açan tehlikeler: işsizlik, hastalık, iş kazaları ve meslek
hastalıkları, analık.
 Gelir azalmasına yol açan tehlikeler: Yaşlılık ve malullük veya kısmi iş
göremezlik yaratan iş kazaları-meslek hastalıkları ve hastalık.
 Gider artışına yol açan tehlikeler: kişinin yeniden çalışabilir hâle gelebilmesi
için tedavi ve bakım ihtiyacı doğuran hastalık, analık, malullük ve yaşlılık gibi tehlikeler.
 Mal varlığı kaybına yol açan tehlikeler: Yangın, deprem, su baskını, toprak
kayması, yıldırım gibi tabii afetlerle ile insan veya ihmal kaynaklı trafik kazaları.
Hastalık ve iş kazaları gibi tehlikeler mal varlığı kayıpları dışında bütün zararlara
birlikte yol açabilir. Nitekim kişinin hastalanması veya iş kazasına maruz kalması, öncelikle
çalışma gücünü kaybetmesi, bu kayba bağlı olarak gelir kesilmesi ve nihayet yeniden
iyileşebilmesi için gereken tedavi harcamaları dolayısıyla harcamalarının artması anlamına
gelir.

2.1.2.3. Süreleri ve Boyutları Bakımından Tehlikeler
Tehlikeler ortaya çıkardıkları zararların süreleri bakımından da bir sınıflandırmaya
tabi tutulabilir. Bu sınıflandırma özellikle sigortacılık tekniği üzerine kurulan sosyal güvenlik
sistemlerinin sağlayacağı güvencenin sürelerinin belirlenmesi bakımından önemlidir.
Sigortacılık tekniği bakımından olduğu kadar sosyal yardım olarak kamu tarafından tahsis
edilecek kaynakların miktarının belirlenmesi bakımından tehlikelerin yol açtıkları zararların
süresi ile ilgili olarak bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Bu sınıflandırma sistemin fayda /
maliyet analizlerinin de yapılmasına imkân verir. Zararların süresi ile bunların karşılanma
oranı sosyal sigorta sistemlerinin mali sürdürülebilirliğini de belirler. Zararların sürelerine
göre tehlikeler kısa vadeli ve uzun vadeli tehlikeler olarak ayrılabilir. Buna göre;
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 Kısa vadeli veya geçici süreli zararlara yol açan tehlikeler (işsizlik, hastalık, iş
kazaları, analık vb.), ve
 Uzun vadeli veya sürekli zararlara yol açan tehlikeler (malullük, yaşlılık, sürekli
iş göremezlik vb.) olarak sınıflandırılabilir. Tehlikelerin yarattığı zararların süresi yanında
zararın boyutu da önemlidir. Özellikle çalışma gücü kaybı bakımından yapılan bu
sınıflandırmaya göre zararlar kısmi çalışma gücü kayıplarına yol açan zararlar veya tam
çalışma gücü kaybı yaratan tehlikeler olarak sınıflandırılabilir. Süre ve zararın boyutu
bakımından yapılan ayırım sosyal sigorta tekniğinin kullanılması bakımından önemlidir.
Hangi başlık altında toplanırsa toplansın ve ne şekilde sınıflandırılırsa sınıflandırılsın,
tehlike ortaya çıkardığı zararlar dolayısıyla kaçınılması gereken durumlardır ve insanların
güvenlik içinde olma ihtiyaçlarının temel kaynağını oluşturmaktadır.

2.2. Tehlikelerle Mücadele ve Sosyal Güvenlik
Her insan hayatını, ruh ve beden bütünlüğü içinde, tehlikelerden uzak, güvenlik içinde
ve yaşamaktan haz alarak geçirmek ister. Bu sebeple de tehlikelerden uzak olmak, korunmak
ister ve tehlikelerin kendisine vereceği zararlara maruz kalmak istemez. Bunu gerçekleştirmek
için de tehlikelerle mücadele eder. Tehlikenin varlığı ve yaratacağı zarar riski, korunma
ihtiyacını yani sosyal güvenlik ihtiyacını doğuran temel sebeptir. Bu açıdan bakıldığı zaman,
insanlık tarihinin gerçekte bir tehlikelerle mücadele tarihi olduğu dikkat çeker. Bir başka ifade
ile tehlikelerle mücadele insanlık tarihi ile yaşıttır.
İnsanoğlunun tehlikelere karşı yürüttüğü mücadelenin iki boyutu vardır11:
 Tehlikenin kendisi ile mücadele,
 Tehlikenin zararları ile mücadele,
Bu iki mücadele arasında ve sosyal güvenlik arasında çok doğrudan bir ilişki vardır.
Bir anlamda mücadelenin şekli sosyal güvenliğin sınırlarını belirlemektedir.

2.2.1. Tehlikenin Kendisine Karşı Mücadele
Tehlikelerle mücadelenin ilk ve temel yöntemini tehlikenin kendisi ile mücadele
oluşturur. Tehlikenin kendisi ile mücadelenin temel amacı, insanlara zarar vermesini
önlemek için tehlikeyi tamamen ortadan kaldırma, yok etme, eğer bu mümkün değilse,
en azından vereceği zararları azaltmadır. Bu mücadele, ilk insanla birlikte başlamış ve dün
olduğu gibi bugün de sürmekte olup, gelecekte de devam edecektir. Bu açıdan bakıldığı
zaman, gelişmiş ülkeleri tehlikelerle mücadele de başarılı olmuş, vatandaşlarına daha güvenli
bir ortam yaratabilmiş ülkeler olarak tarif etmek çok yanlış olmayacaktır. Tehlikenin kendisi

Tehlikelerle mücadele kısmının yazımında büyük ölçüde Turan Yazgan’ın “İktisatçılar İçin Sosyal
Güvenlik Ders Notları” (1992) kitabından yararlanılmıştır.

11
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ile mücadele, bizzat fertler (bireyler), örgütleri vasıtasıyla toplumlar ve devlet tarafından
gerçekleştirilir.
Ferdî (bireysel) mücadele; tehlikelerin kendisine karşı yürütülen mücadelenin ilk
aşamasıdır. Her insan sahip olduğu fizikî güç ve akli yetenekle tehlikelerle mücadele eder. Bu
mücadelenin ilk basamağını ve en zayıf şeklini gayri iradi mücadele oluşturur. Gayri iradi
mücadelenin özünde, tehlikeyi sezen veya hisseden insanın, refleks olarak kendini koruma
çabası vardır. Nitekim yürürken şiddetli bir ses duyan veya üzerine doğru kendisine zarar
verebileceğini düşündüğü bir cisim geldiğini fark eden kişi, kendini korumak için ani bir
hareketle (refleksle), yana çekilir, sıçrar, yere yatar veya kendini koruyacağını düşündüğü bir
cismin arkasına saklanma gayreti içine girer. Ancak insanoğlunun gayri iradi mücadele için
kullanabileceği fizyolojik özellikleri ve bunları geliştirerek kullanabileceği yetenekleri son
derecede sınırlıdır ve diğer canlılarla karşılaştırıldığı zaman (daha yüksekten ve hızlı uçma,
koku alma, hızlı koşma, yükseğe sıçrama, atlama veya tırmanma vb), gayri iradi mücadele
yeteneği en zayıf olan canlıların başında insan gelmektedir.
Ferdî mücadelenin ikinci şeklini, tehlikeyi bilerek, farkında olarak yapılan bilinçli,
yani iradi mücadele oluşturur. İnsanoğlunu diğer canlılara karşı üstün kılan özelliği de
tehlikelere karşı yaptığı bilinçli mücadeledir. Bu mücadelenin özünü, tehlikeyi ve verebileceği
zararları bilerek, önleyici tedbirleri almak oluşturur. İnsanı bu mücadelede diğer canlılardan
üstün kılan eğitimdir. İnsanoğlu canlılar arasında tehlikelerin kendisine karşı yürütülen
mücadelede fiziki özellikleri (uçma, hızlı koşma, uzağı görme, koku alma ve keskin bir
duyma yeteneği vb.) en zayıf olan varlıklardan biridir. Bu zayıflığı ortadan kaldıran ve insanı
diğer canlılardan daha güçlü kılan eğitim ve öğrenme ile kazandığı yeteneklerdir. Bu
yetenekler eğitim süreci ile nesilden nesle aktarabilmektedir. Eğitim insanoğlunun tehlikelerle
mücadele de kullandığı en etkin araçtır. Çocuk yaşlarda, sıcaktan, soğuktan, düşmekten
korumaya yönelik olarak verilen eğitim, ilerleyen yaşlarda hastalıklardan, kazalardan, kısacası
kişinin kendisine yönelik olarak her türlü tehlikeden korunmasına yönelik eğitime
dönüşmektedir. Tehlikeyi ve kaynağını bilen insan daha tedbirli davranır. Depreme karşı
daha dayanıklı ve güçlü malzeme kullanarak yaptığı evlerde oturur. Kazalara karşı daha
kurallara uygun davranır, kendisine zarar verecek hal ve durumlardan kaçınır.
Tehlikelerle mücadele de ferdin birçok alanda yetersiz kalması ve özellikle de
hayatının belirli dönemlerinde (çocukluk, yaşlılık, sakatlık vb.) bu mücadeleyi kendi başına
gerçekleştirmesinin imkânsız olması, tehlikelerle toplu mücadeleyi gerekli kılmıştır. İnsanlar,
tek başına yürütemedikleri mücadeleyi bir araya gelerek toplu olarak yapma yöntem ve
kurumlarını geliştirmişlerdir. Nitekim toplu mücadelenin ilk basamağını aile kurumu
oluşturur. Kapsamı ve genişliği ne olursa olsun, birlikte yaşama şekillerinin hepsi tehlikelerle
toplu mücadelenin bir aracıdır. Ancak, en gelişmiş, en kapsamlı toplu mücadele devlet
vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu açıdan “devlet, insanoğlunun tehlikelerle mücadele için
oluşturduğu organize olmuş, teşkilatlı bir gücü ifade eder”. Devlet, kendisine bu gücü
devreden insanlar için, onların kaynaklarını, imkânlarını kullanarak oluşturduğu
organizasyonlar, kurumlar ve sistemler ile tehlikelerle mücadele etmektedir. Hastalıkların
ortaya çıkmasına ve önlenmesine yönelik olarak yürütülen her türlü mücadele, iç ve dış
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güvenlik teşkilatları kurarak (asker-polis) diğer insanlardan kendi insanına gelecek tehlikeleri
bertaraf etmek, tabii felaketlere karşı koruyucu setler, barajlar inşa etmek, insanları
bilinçlendiren mücadele yeteneklerini geliştiren eğitim birimleri açmak devletin tehlikelerle
mücadele yöntem ve araçlarından bazılarını oluşturur.

2.2.2. Tehlikenin Zararlarına Karşı Mücadele
Tehlikenin kendisine karşı, tehlikesiz bir dünya yaratmak için yürütülen mücadele,
bütün insanlık tarihi boyunca devam etmesine ve bundan sonra da devam edecek olmasına
rağmen, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmamış, insanoğlu için
tehlikelerle karşılaşmak ve zarar görmek kaçınılmaz bir hal olarak ortaya çıkmıştır.
Nitekim hastalıklarla mücadelede önemli mesafeler kaydedilmiş ve bazı hastalıklar (veba
gibi) tamamen veya büyük ölçüde bir tehlike olmaktan çıkarılmış olmasına rağmen, kanser
gibi hastalıklar hâlâ insanlık için ölümcül ve evrensel bir tehlike olarak varlığını
sürdürmektedir. İlk insan için büyük tehlike kaynağını oluşturan tabii felaketlerden ve vahşi
hayvan saldırılarından dolayı insan ölümleri azalmış, ancak trafik kazaları veya insanların
geliştirdiği öldürücü silahlarla, savaşlarla ölümler artmıştır. Ülkeler arası savaşların ötesinde
terör yaygın bir tehlike kaynağı hâline gelmiştir. Kitle imha silahları ile savaşlar insanoğlu
için hâlâ büyük bir tehlikedir. Sağlık şartlarındaki iyileşmeye bağlı olarak ortalama hayat
ümidi önemli ölçüde yükselmiş olmasına rağmen, yaşlılık ve ölüm hâlâ mutlak ve kaçınılmaz
tehlikeler olarak varlığını sürdürmektedir.
Tehlikenin kaçınılmaz olması ve insanların mutlaka tehlikeye maruz kalarak zarar
görecekleri gerçeği, tehlikelerle mücadele de ikinci bir mücadeleyi zorunlu kılmıştır. Bu
mücadele, tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadeledir ve gayesi, tehlikenin zararlarına
maruz kalmış insanların, bu sebeple maruz kaldıkları muhtaçlık hâlinin ortadan kaldırılmasına
yöneliktir. Sosyal güvenlik, bu ikinci tür mücadeleye verilen addır ve kısaca kişileri ve
ailelerini istek ve iradeleri dışında meydana gelen tehlikelerin zararlarından kurtarılma
garantisini ifade eder.
Tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadele, ferdî (bireysel) mücadele, toplu
mücadele ve devletin mücadelesi olarak üç şekilde gerçekleştirilir.
Ferdî (Bireysel) Mücadele, tehlikenin zararlarına karşı mücadelenin de ilk safhasını
oluşturur. Bu mücadelenin esasını, ferdin tehlikeye maruz kalacağı dönemleri düşünerek,
tehlikesiz dönemlerde sahip olduğu imkânların bir kısmını tüketmekten vazgeçmesi, yani
tasarruf etmesidir. Tehlikenin zararlarına karşı yürütülen ferdî mücadelede temel müessese
tasarruftur. Çok değişik sebepleri olmakla birlikte, insanların tasarruf etmesinin temel
motiflerinden ilkini ve en önemlisini sosyal güvenlik garantisi sağlama amacı oluşturur. İster
ayni, ister nakdî olarak gerçekleştirilsin, sosyal güvenlik amacıyla gerçekleştirilen tasarrufun
amacı, ihtiyaç dönemlerinde maruz kalınan zararları telafi etmek için kullanmaktır.
Ancak tasarruf bilinçli bir mücadele şeklidir ve önce insanın tasarruf bilincine sahip
olması, daha sonra da tasarruf yapma imkânının olması gerekmektedir. Hâlbuki insanoğlu,
hayatının belirli dönemlerinde ve diğer canlılarda görülmeyecek kadar uzun bir süre tasarruf
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imkânlarından mahrum bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanoğlunun bedenen ve
ruhen gelişmesi, kendini koruyabilecek ve varlığını devam ettirebilecek bir yapıya sahip
olması, diğer canlılardan farklı olarak, çok uzun bir süreyi gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan
çocukluk ve yetişme dönemlerinde ( günümüz toplumlarında bu süre eğitim süresine bağlı
olarak 18-25 yıla kadar uzamıştır), insanoğlu tasarruf etme bilincine ve olsa bile tasarruf
yapma imkânına sahip değildir. İnsanların tek başına yaşayamama gerçeği, tehlikelerin
zararları ile mücadele de insanoğlu için toplu mücadeleyi zorunlu kılmıştır.
Toplu mücadele, insanoğlunun hayatın belirli evrelerinde tasarrufu araç olarak
kullanamaması dolayısıyla ortaya çıkar. Toplu mücadelenin ilk safhasını aile oluşturur. Aile
ilk ve temel sosyal güvenlik müessesesidir. Çünkü insanoğlunun aile dışında hayatını
sürdürmesi mümkün değildir. Sosyal güvenlik bakımından aile ferdî tasarrufların nesiller
arasında transferini sağlayan ilk organizasyondur. Çocukluk ve yetişme dönemlerindeki bütün
ihtiyaçlar, ailenin yetişkin (anne-baba) fertleri tarafından gerçekleştirilen tasarrufla karşılanır.
Bu yalnızca çocuklar için değil diğer bütün aile fertlerinin hastalık, sakatlık ve yaşlılık hâlleri
için de geçerlidir. Ailenin sağlıklı ve çalışan fertleri, çalışmayan ve hasta üyelerinin geçimini
sağlamak için tasarruf ederler ve gelir transferi sağlarlar.
Toplu mücadelenin aileden sonraki şekillerini toplum olarak bir arada yaşamanın
doğal sonucu olarak ortaya çıkan yakın ilişkiler oluşturur. Bu anlamda, tanıma ve bilme
faktörüne bağlı olarak aralarında hısımlık ve akrabalık bağı olan kişiler arasındaki her türlü
yardımlaşma ve komşuluğa bağlı yardımlaşma tehlikenin zararlarına karşı yürütülen toplu
mücadele şekillerinin başında gelmektedir. Tanıma ve bilme faktörüne bağlı yardımlaşmalar
dışında, daha geniş kapsamlı olmak üzere organize olmuş, kurumsallaşmış, yardımlaşma
sandıkları ve vakıflar gibi müesseseler de toplu mücadelenin vasıtalarını oluşturmuşlardır.
Benzer şekilde meslek kuruluşlarının yardımlaşma sandıkları da toplu mücadele için
geliştirilen müesseselere bir örnektir. Aynı işyerinde çalışan kişiler, aralarından kim ihtiyaç
sahibi duruma düşerse ihtiyaçlarını karşılamak için küçük tasarruflarla oluşturdukları fonları
kullanırlar. Bu anlamda kapsamı ve genişliği ne olursa olsun, sigorta anlayışı ile oluşturulan
bütün müesseseler, tehlikenin zararlarına karşı geliştirilen toplu mücadele vasıtaları arasında
sayılabilir.
Devletin mücadelesi, toplu mücadelenin sistemli ve örgütlü şeklini oluşturur.
Toplumu oluşturan fertlerin tehlikenin zararlarından kurtarılma garantisinin sağlanması,
devletin varlık sebeplerinin başında gelmektedir. Bu mücadelede devletin fonksiyonu,
fertlerin tek başlarına veya toplu olarak yaptıkları mücadeleyi kolaylaştırmak, teşvik etmek,
düzenlemek ve organize etmek veya bizzat devletin kurallar koyarak ve müesseseler
oluşturarak etkin bir mücadelenin yürütülmesini gerçekleştirmektir. Bu manada devlet, ferdî
teşebbüs ile ortaya çıkan sosyal güvenlik müesseselerinin işleyişini düzenleyici ve
suiistimallerini önleyici tedbirler alabileceği gibi, sosyal sigortalar gibi kurumlar oluşturarak
ve bu kurumları işleterek bu mücadeleyi başlatan ve organize eden taraf olarak da görev
almaktadır.
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2.3. Sosyal Güvenlik Tehlikeleri
Sosyal güvenlik, tehlikelerle mücadele için kullanılan araçlardan biridir ve bu araç
esasen tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadele ile ilgilidir. Tehlikelerin kendisine
karşı yürütülen mücadele sosyal güvenlikle ilgili ancak sosyal güvenliğin ortaya çıkış sebebi
değildir. Sosyal güvenlik tehlikelerin zararları ile mücadele ile ilgilidir ancak tehlikelerin
bütün zararlarını da kapsamaz. Nitekim, tehlikelerin insanların mal varlığına yönelik
zararları sosyal güvenliğin ilgi alanında değildir. Bugün için kişilerin beden ve ruh
bütünlüğüne yönelik (çalışma gücü kaybı yaratan) her türlü zarar, gelir azalması ve
kesilmesine yönelik zararlar ve gider artışına bağlı olarak muhtaçlık yaratan tehlikeler ve
zararları sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır.
Hangi tehlikelerin sosyal güvenlik kapsamında olduğu ilk defa İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinde açıkça belirtilmiştir. Beyannamenin 25. Maddesinde sosyal
güvenlik hakkının esasları ve sınırları belirlenirken “ …işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk,
ihtiyarlık veya geçim imkânlarından mahrum bırakacak diğer hâller…” kişinin kendisi ve
ailesi için sosyal güvenlik hakkını doğuran tehlikeler olarak belirtilmiştir. Bu tehlikelerin,
sosyal sigorta tekniğinin işlemesine imkân verecek şekilde sınıflandırılması ise; Uluslararası
Çalışma Teşkilatı (ILO-International Labour Organisation) tarafından yapılmıştır. ILO’nun
1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde 9 ayrı sosyal
güvenlik tehlikesi sayılmıştır. Bu tehlikeler ve sosyal güvenlik kapsamında karşılanması
gereken zararları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
1) Hastalık (tedavi edici hizmetler temini): Bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak
hastalık, öncelikle geçici olarak çalışma gücü kaybı yaratır. Sosyal güvenlik sistemleri
hastalık hâlinde, ferdin çalışma gücünün yeniden kazandırılması ile ilgili tedavi giderlerinin
karşılanmasına yönelik koruma garantisi sağlar. Hekime muayene, yataklı tedavi hizmeti ile
ilgili harcamaların karşılanması, her türlü ilaç ve iyileştirme araçları temini, protez araç ve
gereçleri temini ile tedavi amacıyla yapılan sevklerle ilgili yol parası ve zorunlu harcamaların
karşılanması sosyal güvenlik kapsamındadır.
2) Hastalık (gelir garantisi temini): Hastalık, geçici süre ile çalışma gücü kaybına
yol açtığı için çalışılamayan süre için kişinin çalışmaya bağlı gelirinin de kesilmesi
sonucunu doğurur. Sosyal güvenlik sistemleri, hastalık dolayısıyla ortaya çıkan geçici süreli
gelir kesilmesinin telafi edilmesine yönelik koruma garantisi sağlar ve çalışılmayan süreler
için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
3) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: İş kazaları ve meslek hastalıkları, sonuçları
bakımından hastalık tehlikesi ile aynıdır. Ayırt edici özellikleri, kazanın ve hastalığın
işyerinde veya çalışırken, işe ve çalışmaya bağlı sebeplerle ortaya çıkmasıdır. Bu durumda,
tıpkı hastalıkta olduğu gibi, ihtiyaç duyulan tedavi ile ilgili giderlerin karşılanması, ortaya
çıkan geçici veya sürekli gelir kesilmesinin veya azalmasının karşılanması esastır. İş kazası ve
meslek hastalığına bağlı sürekli iş göremezlik veya ölüm söz konusu olursa sigortalının
kendisi ve ailesi için gelir kayıplarının karşılanması söz konusudur.
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4) Analık: Doğum, aileye yeni bir ferdin katılması mutlu bir olay olmakla birlikte,
analık hâli çalışan kadın için doğumdan önce ve sonra belirli süre çalışma gücü kaybı ve
buna bağlı olarak gelir kesilmesi anlamına gelir. Ayrıca, doğum kadının çalışması veya
çalışmaması şartına bağlı olmaksızın gider artışı yaratan bir sosyal güvenlik riski olarak kabul
edilmiştir. Sosyal güvenlik sistemleri, doğumla ilgili tedavi giderlerinin karşılanması ve kadın
çalışanların analık hâli dolayısıyla çalışamamadan kaynaklanan gelir kesilmesinin telafi
edilmesi garantisini sağlar.
5) Malullük: Bir daha çalışamayacak şekilde çalışma gücü kaybı, yani sürekli
engellilik hâlidir. Sosyal güvenlik sistemleri, çalışma gücünün sürekli kaybına bağlı olarak
ortaya çıkan gelir kesilmesini telafi eder. Ayrıca, kişinin kendi temel ihtiyaçlarını
karşılayabilecek bir vücut sağlığına kavuşturulması, yeniden sosyal hayata kazandırılması
veya bir başka işi yapabilir hâle getirilmesine yönelik rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili
giderler de karşılanır.
6) Yaşlılık: Her insan için mutlak bir tehlike olan yaşlılık, insan fizyolojisindeki
değişmeye bağlı olarak uzun süreli çalışma gücü azalması ve kaybını ifade eden bir sosyal
güvenlik tehlikesidir. Sosyal güvenlik, bu çalışma gücü kaybının azalmasına veya ortadan
kalkmasına bağlı olarak ortaya çıkan gelir kesilmesi ve azalmasının telafi edilmesini garanti
eder. Bu garanti kapsamında yaşlılık (emeklilik) aylığı bağlanır. Yaşlılık, sosyal güvenlikle
birlikte anılan ve hastalıkla birlikte ilk akla gelen sosyal güvenlik tehlikesidir.
7) Ölüm: Ölüm, ölen kişinin geçimini sağladığı kişilerin (ailesinin) geçim
imkânlarının ortadan kalkması dolayısıyla bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul
edilmiştir. Bu durumda, ölen kişinin geride kalan eş, çocuk ve anne-babasının gelir
kesilmesini telafi etmeye yönelik bir koruma garantisi sağlanır. Dul ve yetim aylıkları
bağlanması bu kapsamda sağlanan sosyal güvenlik garantisini oluşturur.
8) İşsizlik: Bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak işsizlik, kişinin iradesi dışında geçici
olarak çalışma imkânlarının ortadan kalkması ve gelir kesilmesine maruz kalmasıdır. Sosyal
güvenlik, işsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan gelir kesilmesini telafi eder ve kişilere
çalışamadıkları süreler için günlük ödenek verilir.
9) Aile Gelirinin Yetersizliği: Herhangi bir çalışma gücü kaybı veya gelir kesilmesi
söz konusu olmamakla birlikte, aile fertlerinin sayısına bağlı olarak ortaya çıkan aile gelirinin
yetersizliği (fakirlik, muhtaçlık) bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul edilmiştir. Bu
çerçevede, çocuk sahibi olma ailenin giderlerini artıran ve yoksullaşmaya yol açan bir sosyal
güvenlik tehlikesi olarak tanımlanmış ve çocuk parası adı altında gider artışını karşılamaya
yönelik garanti sağlanmıştır. Aile sigortası veya aile ödenekleri sigortası ile çocuk bir
anlamda toplumsal bir varlık olarak kabul edilmekte ve çocuğun bakım ve eğitimi yalnızca
biyolojik anne ve babasına bırakılmamaktadır. Çocuğun bakım ve yetiştirilmesine yönelik
masraflar toplumca üstlenilmiş olmaktadır.
Uluslararası Çalışma Teşkilatının belirttiği bu 9 tehlikeye ilave olarak, 1990’lı
yıllardan itibaren Almanya ve Japonya başta olmak üzere bazı gelişmiş ülkelerde yaşlıların
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ve engellilerin bakım ihtiyacının karşılanması amacıyla bakım sigortası oluşturulmuş, bu
sigorta kolunun konusunu oluşturan bakım ihtiyacı 10. sosyal güvenlik tehlikesi gibi kabul
edilmeye başlanmıştır. Bu tehlike, esasen kendi zorunlu temel ihtiyaçlarını (yemek, giyinme,
tuvalet, temizlik, yürüme vb.) karşılamakta güçlükle karşılaşan kişilerin bu ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik gelir desteği verilmesi ve/veya bakım ihtiyacının karşılanması ile ilgili
bir sosyal güvenlik garantisini oluşturmaktadır. Nüfusun yaşlanması ve engelli bireylere
yönelik duyarlılık arttıkça bakım sigortasının da yeri ve önemi artmaktadır.

43

Uygulamalar
Doğal Bir Tehlike Olarak Deprem ve Sosyal Güvenlik
Doğal afetler denilince şüphesiz ilk akla gelen depremdir. Kısaca tarif etmek gerekirse
deprem; “ beklenmedik bir anda çıkan enerji ve bu enerjiye bağlı sismik dalgaların yeryüzünü
sarsması”, olarak tarif edilebilir. Halk dilindeki ifadesi ile “zelzele” veya yer sarsıntısı. Ne
şekilde tarif edilirse edilsin Türkiye’de tabi veya doğal afetler denilince ilk akla gelen
tehlikedir. Birçok tehlikeli durumun yol açtığı zararın büyüklüğünü ifade etmek için “deprem
gibi” ifadesinin kullanılması tesadüfi değildir. Yakın çevrede oluşan ve bir sarsıntı yaratan
patlama, kaza ve benzeri olaylar hep deprem gibi ifadesi ile açıklanır. Bir evde doğal gaz
patlaması, bir fabrikada kazan patlaması veya bomba atılması hep deprem gibi ile
açıklanmaya çalışılır. Bunda Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması, yakın zamanda geniş
toplum kesimlerine zarar veren Marmara, Düzce, Van gibi depremleri ve zararlarını da
yaşamış olmasının da etkisi vardır.
Deprem bir doğal afettir ve verdiği zararlar bakımından ilk akla gelen mal varlığına
ve özellikle ikamet yerleri, yani evlere yönelik zararlardır. Ortaya çıkardığı en önemli ihtiyaç
da barınma ihtiyacıdır. Depremle çadırların yan yana gelmesi de bu ilişki sebebiyledir.
Gerçekten insanlar deprem olduktan sonra önce canlarının kurtarılmasını isterler. Ancak bu
gerçekleştikten hemen sonra açlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını isterler. Barınma
ihtiyacı önce geçicidir; günlük, haftalık, birkaç aylık veya biraz daha uzun. Devamında
mutlaka kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması gelir. Orta vade için barakalar ve konteynır
sistemleri ile bu karşılanır. Ancak uzun dönemde insanlar hayatlarını düzen altına
alabilecekleri kalıcı ve deprem öncesi hayat standartlarına yakın bir konut isterler.
Bir tehlike olarak deprem sosyal güvenlik ihtiyacı doğurduğu ölçüde doğrudan sosyal
güvenlikle ilgilidir. Depremle sosyal güvenlik arasındaki ilişki, insanların beden ve ruh
bütünlüğüne yönelik olarak verdiği zararlarla ilgilidir. Deprem bir sosyal güvenlik sisteminin
kapsamında olan insanlar için, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, ölüm ve
işsizlik risklerinin kaynağını oluşturabilir.
Deprem esnasında işyerinde olanlar için meydana gelen yaralanmalar iş kazasıdır.
Buna bağlı olarak geçici veya sürekli iş göremezlik söz konusu olabilir. Sigortalı ancak
deprem esnasında çalışmayanlar için bir yaralanma söz konusu olursa bu hastalık hâlidir. Eğer
sigortalının hastalığı ve buna bağlı iş göremezliği bir daha tedavi edilemeyecek şekilde kalıcı
ise bir tür malullüktür ve sigortalıya bu durumu devam ettiği müddetçe aylık bağlanır.
Sigortalı deprem sonucunda hayatını kaybederse diğer şartlar da yerine gelmişse ölen
sigortalının eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanır. Son olarak deprem, sigortalının işyerine
kalıcı ve giderilemez bir zarar vermiş ise sigortalı işini kaybeder işsiz kalır. İşsizlik dışındaki
bütün hâllerde sosyal güvenlik sistemleri kişilerin kısa veya uzun dönemli sağlık ihtiyacını da
karşılarlar.
Türkiye’de depremlerin sosyal güvenlik sistemine etkisi yukarıda sayılan hâllerin
dışına taşmaktadır. Öncelikle depremler işverenlerin ve sigortalıların prim borçlarının
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ertelenmesi için sosyal sigorta mevzuatında düzenlenmiş haklı bir sebeptir. Bir yıla kadar
prim borçları ertelenebilir, hatta bu süre SGK kararı ile uzatılabilir. Ancak, yukarıdaki
etkilerin dışında Türkiye önce Marmara depreminde, daha sonra diğer depremlerde hatta
Soma Maden kazası gibi toplu ölüme yol açan kazalarda alışılmadık bir uygulamayı
gerçekleştirmiştir. Deprem veya kaza sebebiyle hayatını kaybeden veya malul derecede sakat
kişilere, ilgili sigorta kanunu gereğince malullük veya ölüm aylığı bağlanması için yeterli
prim ödeme gün süreleri yok ise eksik günleri Hazine tarafından ödenerek aylık bağlanmıştır.
Bir bakıma devlet, esasen sosyal yardımların konusu olabilecek bir grubun sosyal güvenlik
maliyetini eksik gün primlerini ödeyerek sosyal sigorta sisteminin kapsamına almıştır. Geçmiş
uygulamalardan hareketle, bir daha olmamasını temenni etmekle beraber, geniş toplum
kesimlerini etkileyen deprem veya maden kazası gibi tehlikelerde benzer uygulamalar devam
edecek gibi görünmektedir.
Marmara depreminin insanların günlük hayatını etkileyen en geniş kapsamlı
uygulaması, insanların “zorunlu deprem sigortası” diye bildikleri “Doğal Afetler Sigortasını”
zorunlu ve kapsamlı hâle getirmesi olmuştur. Mal varlığına yönelik bir özel sigorta alanı,
zararın büyüklüğü ve bireysel sorumluluğun yeterli olmadığı bir alanda zorunlu hâle
gelmiştir. 17 Ağustos 1999, Marmara depremini takip eden dönemde 27 Aralık 1999 tarih ve
23919 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile
oluşturulan Doğal Afetler Sigorta Kurumu DASK ve zorunlu deprem sigortası, Türkiye’de
özel sigortacılık bakımından bir dönüm noktası olarak da kabul edilebilir.
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Uygulama Soruları
1) Doğal bir tehlike olarak deprem sosyal güvenlik sistemlerini ilgilendiren hangi
zararlara yol açar?
2) Deprem ile sosyal güvenliğin zorunlu olma ilkesi arasında nasıl bir ilişki
kurulabilir?
3) 1999 Marmara depreminin sosyal güvenlik sistemimize yönelik etkileri ne
olmuştur?
4) Doğal Afetler Sigortasının zorunlu olması, sizce beklenen sonucu doğurmuş
mudur? İnsanların tehlike bilinci artmış mıdır? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, tehlikenin zararlarına karşı mücadele aracı olarak sosyal güvenlik ve bu
kapsamda tehlike tanımı ve zararları, tehlikenin çeşitleri, tehlikelerle mücadele ve sosyal
güvenlik ve sosyal güvenlik tehlikeleri açıklanmıştır.
Tehlike insanlık tarihi ile yaşıttır ve bu bakımdan insanlık tarihi gerçekte bir
tehlikelerle mücadele tarihi olarak da adlandırılabilir. Ortaya çıkardığı sosyal güvenlik
ihtiyacı bakımından tehlikelerin zararları; çalışma gücünün kısmen veya tamamen, geçici
veya sürekli olarak kaybedilmesine yönelik zararlar, geçimini sağlayan satın alma gücünü
ifade eden gelirinin, tamamen veya kısmen, geçici veya sürekli olarak kesilmesine yönelik
zararlar, hayatını idame ettirmek için ihtiyaç duyduğu mal varlığının kısmen veya tamamen
yok olmasına yönelik zararlar ve hayatını sürdürmek için yapmak zorunda olduğu
harcamaların (giderlerin) artmasına yönelik zararlardır.
Tehlikenin çeşitleri; meydana getiren faktörler, riskin kaynağı bakımından, yol
açtıkları zararlar bakımından, süreleri ve boyutları bakımından tehlikeler olmak üzere dört
başlıkta incelenmiştir. Meydana Getiren Faktörler, veya Riskin Kaynağı Bakımından
Tehlikeler; fizyolojik tehlikeler, tabii afetlerden kaynaklanan tehlikeler, sosyoekonomik
tehlikeler ve insanların sebep olduğu tehlikeler olmak üzere 4 başlık altında toplanabilir. Yol
Açtıkları Zararlar Bakımından Tehlikeler; çalışma gücü kaybı yaratan tehlikeler, gelir
azalması ve kesilmesine yol açan tehlikeler, gider (harcama) artışına yol açan tehlikeler ve
mal varlığı kaybı yaratan tehlikelerdir. Süreleri ve Boyutları Bakımından Tehlikeler ise;
kısa vadeli veya geçici süreli zararlara yol açan tehlikeler ve uzun vadeli veya sürekli
zararlara yol açan tehlikelerdir.
Tehlikelerle mücadele ve sosyal güvenlik ise, tehlikenin kendisine karşı mücadele ve
tehlikenin zararlarına karşı mücadele başlıkları altında incelenmiştir. Tehlikenin kendisi ile
mücadelenin temel amacı, insanlara zarar vermesini önlemek için tehlikeyi tamamen ortadan
kaldırma, yok etme, eğer bu mümkün değilse, en azından vereceği zararları azaltmadır.
Tehlikenin kendisi ile mücadele, bizzat fertler (bireyler), örgütleri vasıtasıyla toplumlar ve
devlet tarafından gerçekleştirilir. Tehlikenin zararlarıyla mücadele ise, tehlikenin zararlarına
karşı yürütülen mücadeledir ve gayesi, tehlikenin zararlarına maruz kalmış insanların, bu
sebeple maruz kaldıkları muhtaçlık hâlinin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Sosyal
güvenlik, bu ikinci tür mücadeleye verilen addır ve kısaca kişileri ve ailelerini istek ve
iradeleri dışında meydana gelen tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisini ifade
eder. Tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadele, ferdî (bireysel) mücadele, toplu
mücadele ve devletin mücadelesi olarak 3 şekilde gerçekleştirilir.
Sosyal güvenlik tehlikeleri başlığı altında ise ILO’nun 1952 tarih ve 102 sayılı “Sosyal
Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesinde” belirtilen 9 ayrı sosyal güvenlik tehlikesi
açıklanmıştır. Bunlar; hastalık (tedavi edici hizmetler temini), hastalık (gelir garantisi temini),
iş kazaları ve meslek hastalıkları, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile gelirinin
yetersizliğidir. Uluslararası Çalışma Teşkilatının belirttiği bu 9 tehlikeye ilave olarak, 1990’lı
yıllardan itibaren Almanya ve Japonya başta olmak üzere bazı gelişmiş ülkelerde yaşlıların ve
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engellilerin bakım ihtiyacının karşılanması 10. sosyal güvenlik tehlikesi gibi kabul edilmeye
başlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal güvenlik esasen tehlikelerin kendisine karşı mücadele ile ilgilidir.
b) Tehlikelerle mücadelenin iki boyutu bulunmaktadır.
c) Kısa vadeli tehlikeler; işsizlik, hastalık, analık gibi tehlikelerdir.
d) Uzun vadeli tehlikeler; yaşlılık, malullük, sürekli iş göremezlik gibi
tehlikelerdir.
e) Hiçbiri.
2) Aşağıdakilerden hangisi insanın bir diğer insana yönelik
tehlikelerdendir?
a)

Fakirlik

b)

İşsizlik

c)

Maluliyet

d)

Gasp

e)

Yaşlılık

sebep olduğu

3) Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik bir risk değildir?
a)

Maluliyet

b)

Hastalık

c)

Doğum

d)

İşsizlik

e)

Yaşlılık

4) Aşağıdakilerden hangisi toplum olarak bir arada yaşama zorunluluğunun
sonucunda ortaya çıkan tehlikelerdendir?
a)

Fizyolojik tehlikeler

b)

Ekolojik dengenin bozulmasından kaynaklanan tehlikeler

c)

Sosyo-ekonomik tehlikeler
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d)

Tabii afetlerden kaynaklanan tehlikeler

e)

Hiçbiri.

5) Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun belirttiği 9 tehlikeye ek olarak, 1990’lı
yıllardan itibaren 10. sosyal güvenlik tehlikesi gibi kabul edilmeye başlanmıştır?
a) Aile Ödenekleri
b) Bakım İhtiyacı
c) İşsizlik
d) Hastalık
e) Malullük

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) d, 4) c, 5) b
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3. SOSYAL GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE MÜESSESELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Müessese Kavramı ve Sosyal Güvenlik Müesseseleri
2) Geleneksel Sosyal Güvenlik Tedbirleri ve Müesseseleri
3) Modern (Günümüz) Sosyal Güvenlik Müesseseleri: Sosyal Güvenliğin Kurumsal
Yapısı ve İşleyiş Esasları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri nelerdir?
2) Geleneksel sosyal güvenlik müesseselerini yetersiz kılan faktörler nelerdir?
3) Ferdî tasarrufların sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu tayin eden
faktörler nelerdir?
4) Sosyal yardımların özellikleri nelerdir?
5) Dinî sosyal yardım türleri nelerdir?
6) Sosyal sigortalar ve özel sigortalar arasındaki farkları nelerdir?
7) Kamu sosyal güvenlik harcamaları nelerdir?
8)

Tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseselerinin fonksiyonu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Müessese Kavramı ve
Sosyal Güvenlik
Müesseseleri

Müessese kavramının
iktisadi ve sosyal açıdan
tanımlanarak sosyal
güvenlik içerisindeki yerini
anlamak ve sosyal güvenlik
müesseselerinin kapsamının
neler olduğunu öğrenmek

Sosyal hayatı düzenleyen
diğer müesseselerle sosyal
güvenlik müesseselerini
karşılaştırarak

Geleneksel Sosyal Güvenlik
Tedbirleri ve Müesseseleri

Geleneksel sosyal güvenlik
müesseselerinin neler
olduğunu öğrenmek

Günlük hayatta
karşılaştığımız geleneksel
sosyal güvenlik
müesseselerinin etkinliğini
tartışarak

Modern (günümüz) Sosyal
Güvenlik Müesseseleri:
Sosyal Güvenliğin Kurumsal
Yapısı

Modern sosyal güvenlik
müesseselerinin neler
olduğunu ayrıntılı bir şekilde
öğrenmek

Sosyal sigortalar ve kamu
sosyal güvenlik
harcamalarının temel
özelliklerinin ne olduğunu
araştırarak

Tamamlayıcı Sosyal
Güvenlik Müesseselerinin
Sosyal Güvenlik Sistemi
İçindeki Yeri ve Önemi

Niçin tamamlayıcı sosyal
güvenlik kurumları
oluşturulması gerektiğini
anlamak

Tamamlayıcı sosyal
güvenlik kurumlarının
sosyal güvenlik sistemi
içindeki yerini, önemini ve
fonksiyonlarını tartışarak
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Anahtar Kavramlar
 Sosyal Bilimler Açısından Müessese: Belirli bir iş veya maksada yönelik olarak
geliştirilen, devamlılık gösteren usullere (yollara, yöntemlere) denir.
 Geleneksel Sosyal Güvenlik Müesseseleri: Bir dönem sosyal güvenlik
ihtiyacının karşılanmasında toplumların etkin olarak kullandığı ancak, bugün büyük ölçüde
ortadan kalkmış veya etkinliğini kaybetmiş müesseseleri ifade eder. Ferdî (bireysel)
tasarruflar, aile içi yardımlaşma, sosyal yardımlardan meydana gelir.
 Modern (Günümüz) Sosyal Güvenlik Müesseseleri: Halen varlığını devam
ettiren, günümüz toplumlarının sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için başvurulan ve geniş
kapsamlı bir uygulama alanı bulan müesseselerdir. Sosyal sigortalar, kamu sosyal güvenlik
harcamaları ve tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseselerinden meydana gelir.
 Tamamlayıcı (İlave, Ek) Sosyal Güvenlik Müesseseler: Modern müesseselerin
boşluklarını gideren bir sosyal güvenlik ayağıdır.
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Giriş
Bu bölümde öncelikle, müessese kavramının ayrıntılı tanımı ve bu kavramın sosyal
güvenlik açısından hangi anlama geldiği açıklanacaktır. Sosyal güvenlik tedbirleri ve
müesseseleri açıklandıktan sonra tarihi gelişim süreci içinde öncelikle geleneksel sosyal
güvenlik müesseseleri incelenecektir. Geleneksel sosyal güvenlik müesseselerinin yetersizliği
ve modern sosyal güvenlik müesseselerine olan ihtiyaç vurgulandıktan sonra günümüz sosyal
güvenlik müesseselerinin kurumsal yapısı ele alınacaktır. Modern sosyal güvenlik
müesseselerinin günümüz toplumlarının sosyal güvenlik ihtiyacını karşılama kapasiteleri
değerlendirecek ve bu sistemdeki değişim ve yeniden yapılanma arayışlarının sebepleri ele
alınacaktır. Bölümün son kısmında tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarının sistem içindeki
yeri ve önemi işlenecektir.

3.1. Müessese Kavramı ve Sosyal Güvenlik Müesseseleri
Günlük hayatta kullanılan şekliyle müessese (çok zaman kurum olarak ifade edilir),
iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren teşkilatlara verilen addır ve çok
zaman da bu kuruluşların fizikî yapılarını, birimlerini ve yerlerini ifade etmek için kullanılır.
Bakanlıklar, üniversiteler ve bankalar gibi kuruluşlar müessese olarak adlandırılır. Sosyal
bilimler açısından ise “belirli bir iş veya maksada yönelik olarak geliştirilen, devamlılık
gösteren usullere (yollara, yöntemlere) müessese denir”. Bu tanım çerçevesinde para ve
sermaye piyasası ile ilgili olarak bankalar veya sigorta şirketleri değil, “bankacılık” ve
“sigortacılık” bütün işlemleri ile birlikte bütünü ifade edecek şekilde birer müessese olarak
tanımlanır. Sosyal politika bakımından bir değerlendirme gerekirse “Sendikacılık,
kooperatifçilik, toplu sözleşme” gibi müesseselerden bahsedilebilir. Müessese anlamında
sendikacılıktan bahsedilince çalışma hayatında işçi ve işverenler arasındaki problemlerin
niteliği, sanayi toplumu ve sendikaları doğuran şartlar, sendikal örgütlenme şekilleri, sendikaüye ilişkileri, sendikaların faaliyetleri, toplu pazarlık, sözleşme ve uyuşmazlık süreçleri, grev,
lokavt ve benzeri sendikalarla ilgili bütün işlem ve süreçler kastedilir.
Sosyal hayatla ilgili müesseseler bir süreç sonunda ortaya çıkar ve gelişirler. Bu süreç
bazen birkaç on yıl, bazen birkaç yüzyıl veya daha uzun bir süre, bazen de bilinen bütün
insanlık tarihini kapsayan bir zaman sonucunda gerçekleşir. Mesela aile, bütün bir insanlık
tarihini kapsayan süreçte zaman içinde değişse de temel formunu koruyarak gelişmiş bir
sosyal müessesedir. Bir çok sosyal müessese insanların günlük hayatını güçleştiren
problemlerin yoğunlaştığı dönemlerde ortaya çıkar. Nitekim, sebebi ne olursa olsun
ekonomik, toplumsal ve siyasi krizler veya savaşlar o dönem şartlarında krizin doğurduğu
sorunları çözecek müesseseleri ortaya çıkarabilir.
Bir müessesenin ortaya çıkışı belirli safhaların tamamlanmasıyla gerçekleşir. ilk
safhada, insanoğlunun günlük hayatını sürdürmesini zorlaştıran problemlerle ve sıkıntılarla
karşılaşması söz konusudur. Bu problemler insanoğlunun hayatını idame ettirmesini
güçleştirir ve hatta imkânsız kılar. İkinci safha bu problemleri çözmek ve sıkıntıları aşmak,
56

hayatı normalleştirmek için çözüm arayışları içine girilen dönemdir. Sorunun çözümü için
değişik tedbirler uygulanır ve sonuç alınmaya çalışılır. Bir müessesenin ortaya çıkışında son
safha; problemlerin çözümü için geliştirilen ve uygulanan yol ve yöntemlerden etkin
olanların benzer problemlerin çözümünde sürekli kullanılır hâle gelmesidir. Bu safha ile
birlikte her sorun ortaya çıktığında o sorunun çözümünde etkin olan yol ve yöntemler çözüm
için kullanılmaya başlanır ve o yol ve yöntemler geçerli, kalıcı (müesses) yöntemler hâline
gelir.
Müesseseler, statik yapıya sahip, değişmez ve kalıcı özelliğe sahip usuller-yöntemler
değildir. Müesseseleri ortaya çıkaran şartların ortadan kalkması veya değişmesi, yeni
ihtiyaçların ortaya çıkışı gibi sebepler müesseseleri değiştirir. Bu değişikliklere bağlı olarak
bazı müesseseler ortadan kalkabileceği gibi, yeni müesseseler ortaya çıkar veya mevcutlar
değişim gösterir.
İnsanoğlu, diğer alanlarda olduğu gibi, zaman içinde tehlikenin zararlarına karşı
yürüttüğü mücadelede etkin ve sürekli çözümler sağlayacak sosyal güvenlik müesseseleri
geliştirmiştir. Bu müesseselerin gelişme seyri, sosyal güvenliğin tarihi gelişme seyrini de
ortaya koymaktadır. Sosyal güvenlik müesseselerini;
 Bir dönem sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasında toplumların etkin olarak
kullandığı ancak, bugün büyük ölçüde ortadan kalkmış veya etkinliğini kaybetmiş
müesseseleri ifade etmek üzere geleneksel müesseseler,
 Hâlen varlığını devam ettiren, günümüz toplumlarının sosyal güvenlik ihtiyacını
karşılamak için başvurulan ve geniş kapsamlı bir uygulama alanı bulan
müesseseleri de modern (günümüz) sosyal güvenlik müesseseleri olarak iki temel
başlık altında toplamak mümkündür.
Sosyal güvenlik müesseseleri ile ilgili olarak yapılan geleneksel ve modern ayırımı,
değer yargılarından hareketle doğru/yanlış hükmü verilerek yapılan bir sınıflandırmayı değil,
fonksiyonları ve etkinlikleri bakımından yapılan bir ayırımı ifade etmek için yapılmıştır.
Nitekim, bir dönem insanoğlunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan ve modern olarak
kabul edilen müesseseler, zaman içinde etkinliğini kaybeder ve yerine ikame edilen yeni
müesseseler ortaya çıkarsa geleneksel müesseseler haline gelir. Bugün modern (günümüz)
sosyal güvenlik müesseseleri olarak kabul edilen yöntemler de zaman için de geleneksel hâle
gelebilir. Nitekim bugün modern sosyal güvenlik müesseseleri kapsamında incelenen sosyal
sigortalar, eğer önümüzdeki 30-50 yıllık bir sürede temel sosyal güvenlik müessesesi olma
özelliğini kaybeder, yerine yeni ve daha etkin bir müessese geliştirilirse sosyal sigortalar bu
yeni tasnif içinde geleneksel müesseseler içinde yerini alacaktır.
Sosyal güvenlik müesseseleri ile ilgili sınıflandırmaya, bu ikili tasnif içinde yer
almayan ancak hem geleneksel hem de modern müesseselerden oluşan tamamlayıcı (ilave,
ek) sosyal güvenlik müesseselerini de eklemek gerekir. Tamamlayıcı müesseseler, üçüncü
bir müessese türü olmaktan ziyade modern müesseselerin boşluklarını gideren, onları
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tamamlayan/bütünleyen bir sosyal güvenlik ayağı olarak düşünülebilir. Ancak bu tanımlama
tamamlayıcı müesseselerin önemsiz oldukları anlamına da gelmez.

3.2. Sosyal Güvenlik Tedbirleri ve Müesseseleri
3.2.1. Geleneksel Sosyal Güvenlik Tedbirleri ve Müesseseleri
Geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri, insanlık tarihinin ilk yıllarından, devletin
sosyal güvenlik alanında mücadeleye katılmasına ve sosyal sigortaların ortaya çıkışına kadar
geçen dönemde geliştirilen müesseselerden oluşmaktadır. Gelişme seyri, zamana ve mekâna
bağlı olarak farklılıklar göstermekle birlikte, bütün toplumlarda var olan müesseselerdir.
Geleneksel müesseselerin önemli bir kısmı anlayış veya kurumsal olarak bugün de varlığını
sürdürmektedir.

3.2.1.1. Ferdî (Bireysel) Tasarruflar
Ferdî tasarruflar, insanoğlunun tehlikenin zararları ile mücadelede geliştirdiği ilk ve
temel sosyal güvenlik tedbiri ve müessesesidir. Tehlikenin zararlarına karşı iradi olarak
yapılan mücadelenin temel vasıtasıdır ve insanoğlunu diğer canlılara göre daha üstün kılan
müesseselerin başında gelmektedir. Fertler, tehlikenin ve zararlarının bilincinde olarak,
tehlike dönemlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak ve başkasına muhtaç olmamak için tasarruf
ederler. Nitekim insanların gelirlerini tüketmeyip tasarruf etmelerinin en belirgin sebepleri
arasında sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması düşüncesi vardır. Bir iktisadi tutum-davranış
şekli olarak insanların tasarruf etme sebeplerini ağırlıklı olarak sosyal güvenlikle ilgili
sebepler oluşturur. Bunlar12:
 Beklenmedik durumlar için yedek fonlar bulundurmak (sosyal güvenlik)
 Gelecek dönemleri dikkate alarak ihtiyarlık veya çocukların yetiştirilmesi için
tedarikli bulunmak (sosyal güvenlik)
 Başkalarına muhtaç olmaktan kurtulma ve kendi başına bağımsız olarak
yaşayabilme arzusunu gerçekleştirmek (sosyal güvenlik)
 Gelecek dönemlerde daha yüksek bir gelir elde etmek ve daha yüksek bir hayat
standardı temin etmek için ertelenmiş tüketimin faiz ve değer fazlasından
faydalanmak
 Kolay kazanma veya ticaret yapabilmek için elinde hazır para bulundurmak
 Neslini devam ettirme amacıyla kendisinden sonraki nesillere daha iyi bir hayat
standardı sağlamak için bırakılacak miras miktarını artırmak (dolaylı olarak sosyal
güvenlik)
Tasarruf konusu için daha ayrıntılı bilgi için Keynes’in bu çalışmasının yeni çevrilmiş baskılarından birine
bakınız, John Maynard Keynes (2015), , Genel Teori: İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi, (Çev. Uğur
Selçuk Akalın) Kalkedon Yayınevi,
12
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 Hasislik duygularını tatmin etmek amacıyla tüketimden vazgeçmek ve bu şekilde
sağlanacak servet birikimi yoluyla toplumdan üstünlük statüsü sağlamak.
Tasarruf değişik şekillerde yapılabilir. Nitekim yapılma iradesine bağlı olarak tasarruf,
gönüllü ( isteğe bağlı) olarak yapılabileceği gibi, zorunlu olarak da yapılabilir. Yapılma
şekline bağlı olarak da, para (nakdî) olarak yapılabileceği gibi taşınır veya taşınmaz eşya
olarak (ayni) olarak da yapılabilir. Yapanlar bakımından tasarruf, bireysel olarak
yapılabileceği gibi kurumsal olarak da yapılabilir. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın, eğer
amaç tehlikeye maruz kalındığı zaman ortaya çıkan ihtiyacı karşılama amacı varsa, bu
anlamda tasarruf bir sosyal güvenlik tedbiri ve müessesesi fonksiyonu görür.
Bir sosyal güvenlik müessesesi olarak ferdî tasarruflar, geçmişte olduğu gibi bugün de
bir sosyal güvenlik müessesesi olarak kullanılmaktadır. Ancak, ferdî tasarrufları günümüzde
de yapılmasına rağmen iki temel sebeple geleneksel sosyal güvenlik müessesesi olarak kabul
edilmektedir: Bunlardan ilki, insanoğlunun hayat evreleri içinde bazı dönemler tasarruf
yapma bilinci ve tasarrufta bulunma imkânının olmamasıdır. Nitekim bir gelir sahibi oluncaya
kadar, kişilerin tasarruf yapması mümkün değildir. Bu bakımdan günümüz toplumlarında
insanın 22-25 yaşlarından önce gelir sahibi olması ve tasarruf yapması mümkün
görülmemektedir. Bunun ötesinde, yaşı ne olursa olsun çalışma fırsatı bulamayan ve gelir
sahibi olamayan veya hayatının hiçbir döneminde çalışamayacak durumda olan insanların da
(engellilerin) tasarruf yapması mümkün değildir. Dolayısıyla bu durumda olan kişilerin sosyal
güvenlik garantilerinin ferdî tasarruflarla sağlanması mümkün değildir.
Öte yandan, çalışma ve gelir sahibi olma da ferdî tasarrufları yeterli sosyal güvenlik
garantisi sağlayan bir müessese hâline getirmez. Ferdî tasarrufların sosyal güvenlik garantisi
sağlama fonksiyonunu tayin eden faktörler vardır. Bunları 4 başlık altında toplamak
mümkündür:
 Gelir seviyesi: Fertlerin sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayacak seviyede yeterli
tasarruf yapmalarının ilk şartı, bu amaçla tasarruf yapmalarına imkân verecek
yükseklikte ve süreklilikte gelir sahibi olmaları gerekir. Ancak, gelişme seviyesi ne
olursa olsun, bütün ülkelerde herkesin bu imkâna sahip olmadığı bir gerçektir.
 Tasarruf bilinci ve tasarruf eğilimi: Yalnızca yüksek gelir sahibi olmak, yeterli
ve sürekli tasarruf yapmak için yeterli değildir. Fertlerin tasarruf bilincine sahip
olmaları ve yüksek bir tasarruf eğilimine sahip olmaları gerekir. Bu özellikle
yaşlılık ve malullük gibi uzun vadeli tehlikeler için çok daha hayati önem
taşımaktadır. Her insanın gelecek dönem ihtiyaçları için tasarruf yapma bilincine
sahip olduğu bir toplum yoktur.
 Tehlikesiz geçen süre: Fertlerin yüksek gelir sahibi olma ve tasarruf bilincinin
olması yanında, yeteri kadar tasarruf yapmalarına imkân veren tehlikesiz geçen
süreye de ihtiyaçları vardır. Çalışma hayatının hemen başında sakatlanan veya çok
yüksek harcamayı gerektiren bir hastalıkla karşılaşan kişinin yüksek gelir sahibi
olması ve tasarruf bilincinin olması yeterli tasarruf yapmasının önünde ciddi bir
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engeldir. Hiç kimse hastalıktan, kazadan veya uzun dönemli bir sakatlıktan muaf
değildir.
 Tehlikenin şiddeti: Ferdî tasarrufların yeterliliğini tayin eden son faktör, maruz
kaldıkları tehlikenin şiddeti ve yol açtığı zararın derecesidir. Yeteri kadar tasarruf
yapma imkânı olmadan uzun süreli ve çok yüksek maliyetli bir tehlikenin meydana
gelmesi yine bireysel tasarrufları sosyal güvenlik garantisi sağlamada yetersiz kılan
faktörlerden başında gelir. Mesela hastalıkların bir kısmı birkaç yüz TL’lik bir
harcama ile karşılanabilirken, bir kısmı ( kanser vb) çok uzun süreli ve bütün
kazancın bu amaçla kullanılması halinde bile yeterli olmayabilir.
Bütün bu faktörler birlikte değerlendirildiği zaman, ferdî tasarrufların geniş toplum
kesimleri için etkin bir sosyal güvenlik garantisi sağlamaktan çok uzak olduğu söylenebilir.
Özelikle, geri kalmış/gelişmekte olan ve gelir dağılımının adaletsiz olduğu ülkelerde bu
yetersizlik çok daha belirgindir ve geniş toplum kesimlerinin sosyal güvenlik garantilerinin
sağlanması yalnızca kişinin kendi ferdî tasarruflarına bırakılamaz.

3.2.1.2. Aile İçi Yardımlaşma
Sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasında aile vazgeçilmez bir müessesedir ve
esasen sosyal güvenlik bakımından en temel sosyal güvenlik müessesesi ailedir. Sosyal
güvenlik müesseseleri, fertleri ailelerinden bağımsız, ondan ayrı düşünmezler. Ferdin,
yaradılış özellikleri sebebiyle, en azından çocukluk ve yetişme çağları gibi hayatının belirli
dönemlerinde, hayatını aile dışında sürdürmesi mümkün değildir. Aile, kendini oluşturan
fertler için doğal bir sosyal güvenlik müessesedir. Çocukluk ve yetişme dönemlerinde
ebeveynlerden çocuklara, ebeveynlerin yaşlılık döneminde de çocuklardan ebeveynlere bir
gelir (tasarruf) transferi ve sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonu vardır. Aynı şekilde,
aile içinde sağlıklı olandan olmayana, ihtiyaç içinde olmayandan muhtaç olana da bir sosyal
güvenlik garantisi sağlar.
Ailenin geniş veya çekirdek aile olması, ayni ekonominin hâkim olduğu kırsal
kesimde ve cemaat tipi sosyal hayat tarzının hâkim olduğu bir ortamda bulunması ile para
ekonomisinin hâkim olduğu cemiyet tipi sosyal hayat tarzının hâkim olduğu şehirlerde
olması, ailenin bir sosyal güvenlik müessesesi olarak sosyal güvenlik garantisi sağlama
fonksiyonunu etkiler. Öte yandan, yaşanan toplumun örf ve adetlerine bağlı olarak güçlü aile
bağlarının olması veya tersi de ailenin sosyal güvenlik fonksiyonunu etkiler. Bazı toplumlarda
yaşlılara bakımı kesinlikle aile içinde gerçekleştirilmesi gereken bir örf iken, bazı toplumlarda
aile ortamı dışında, kurumsal bakım benimsenebilmektedir. Ancak, sanayileşmiş, şehir
toplumlarında aile küçüldükçe ve hatta tek ebeveynli aile yapısına dönüşmeye başladıkça
sosyal güvenlik fonksiyonu zayıflamış ve etkin bir sosyal güvenlik müessesesi olmaktan
uzaklaşmıştır. Bu sebeple aile hala varlığını sürdürmesine rağmen geleneksel bir müessese
olarak kabul edilmektedir.
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3.2.1.3. Sosyal Yardımlar
Sosyal yardımlar, geleneksel müesseseler içindeki en geniş grubu oluşturur ve bir
bakımdan da bütün geleneksel müesseselere verilen addır. Sosyal yardımlar, toplumsal
hayatın, bir arada yaşamanın ortaya çıkardığı sosyal güvenlik müesseseleridir ve değişik şekil
ve görüntülerde olmak üzere her toplumda, her dönemde var olmuşlardır.

3.2.1.3.1. Tanıma Bilme Faktörüne Bağlı Sosyal Yardımlar
Sosyal yardımların ilk grubunda, tanıma bilme faktörüne bağlı yardımlaşma ve bu
amaçla yapılan gelir transferleri vardır. Komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma,
tanıma bilme faktörüne bağlı yardımlaşmanın en çok bilinen örneklerini oluşturur. Aynı
yerleşim biriminde birlikte yaşayan ve aralarında komşuluk ilişkisi olan kişilerden birisi
tehlike içine düştüğü zaman, ilk yardım eden en yakın komşusu olur. Cemiyet tipi sosyal
hayat tarzının hâkim olduğu küçük yerleşim birimlerinde ve geleneksel toplumlarda
komşuluğa bağlı yardımlaşma yaygın olmakla birlikte, şehirleşme bu müessesenin etkisini
azaltmıştır.
Akrabalık ve hısımlığa bağlı yardımlaşma da, aidiyet duygusu ile gerçekleştirilen
geleneksel müesseseler arasında yer almaktadır. Birçok toplumda, değer yargıları ve örfadetlerle de güçlendirilmiş olarak, tehlikeye uğrayan kişiye ilk yardım etmesi gereken
kişilerin akrabaları olması gerektiği yönünde yaygın ve köklü bir gelenek oluşmuştur.
Özellikle aşiret toplumlarında bu müesseseler daha güçlüdür. Ancak, şehirleşme bu
müesseseyi de zaman içinde zayıflatmıştır.
Modern toplumda, tanıma bilme faktörüne bağlı yardımlaşma, komşuluk ve akrabalık
ilişkilerinin yanında, aynı sosyal gruba, kuruluşa veya organizasyona mensup olmadan
kaynaklanan aidiyet duygusuna bağlı olarak da yapılmaktadır. Aynı kulüp, dernek veya
topluluk üyesi olmak, yardımlaşmanın da gerekçesini oluşturabilmektedir.
Tanıma ve bilme faktörünün ülkemiz için, sosyal bilimler literatürüne de girecek
yaygın bir uygulamasını “hemşehrilik” faktörüne bağlı yardımlaşma oluşturmaktadır. Başka
toplumlarda görülmeyen bir gelişme Türkiye’de ortaya çıkmış, şehirleşme, geleneksel
toplumun cemaat tipi sosyal hayat tarzı ile modern toplumun cemiyet tipi sosyal hayat
tarzlarının karışımından oluşan yeni bir hayat tarzını beraberinde getirmiştir. Birçok ülkede,
sanayileşme ve şehirleşme ile ortaya çıkan sosyal problemlerin Türkiye’de ortaya çıkmaması
veya daha az ortaya çıkması bu yeni hayat tarzına bağlı faktörlerle açıklanmaya
çalışılmaktadır. Aynı şehirden gelen insanlar, daha önce birbirlerini hiç tanımasalar bile,
büyük şehirlerin aynı yöresinde bir araya gelmekte, bu beraberlik işyerlerinde devam etmekte,
zaman içinde de hemşehri dernekleri ile sosyal hayatın bütününü kapsayan ilişkilerin
geliştirildiği kurumsal bir yapıya sahip hâle gelmektedir.
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3.2.1.3. 2. Dinî Sosyal Yardımlar
Sosyal yardımların, en yaygın ve en kapsamlı şeklini dinî sosyal yardımlar oluşturur.
Bütün dinlerin özünde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma vardır. Bu yardımlaşma ve
dayanışmanın temel gayesi, zayıfı ve güçsüzü koruyarak, toplum hayatının huzurlu bir şekilde
devamını sağlamaktır. Sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasına yönelik dayanışma ve
yardımlaşma sosyal yardımların en geniş uygulama alanını oluşturur.
Diğer dinlerden farklı olarak İslâmiyet, sosyal yardımlaşmaya özel bir önem vermiş,
bu amaçla çok sayıda prensip belirlemiş, müessese geliştirmiştir. “Komşusu aç iken, tok
yatan bizden değildir” hadisi, İslam dininin sosyal yardımlaşma anlayışının temelini
oluşturmaktadır ve bu dine mensup olmanın esaslarından biri sosyal yardımlaşma unsuru ile
bağlantı kurularak dile getirilmiştir. İslâmiyet de mali ibadetler arasında yer alan, ancak
uygulanma şekli ve sonuçları itibarıyla sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonu gören
müesseselerini aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:
 Kurban: Gelir durumu iyi olanların yerine getirmekle yükümlü oldukları mali
ibadetlerden biri olarak kurban kesme, yılda bir defa ve Kurban bayramında, bu imkâna sahip
olmayan düşük gelirlilere yapılan ayni gelir transferidir ve bu anlamda bir sosyal güvenlik
fonksiyonu görür. Kimlerin, kimlere, nasıl, ne zaman ve hangi esaslarla bu transferi
gerçekleştireceği belirlidir.
 Fitre: Fitre de, kimlerin, kime, ne zaman, ne miktarda ve nasıl vereceği
belirlenmiş olan gelir transferi ile gerçekleştirilen bir sosyal güvenlik müessesesidir. Gelir
seviyesi belirli seviyenin (nisap) üzerinde olanlar, tüketim standartları esas alınarak belirlenen
hayat standardına uygun olarak ve aile fertlerinin sayısı esas alınarak hesaplanan tutarı,
Ramazan ayı süresince, gelir seviyesi düşük olanlara vermekle yükümlüdürler. Fitre
miktarının reel değerler üzerinden hesaplanması bir başka özelliğidir.
 Zekât: Kurban ve fitreden farklı olarak zekât, İslam dininin 5 temel şartından biri
olarak kabul edilmiş bir mali ibadettir. Fitrede olduğu gibi, kimlerin, kimlere, nasıl ve ne
zaman vereceği belirli bir ibadettir. Zekâtın tek fonksiyonu sosyal güvenlik garantisi
sağlamak değildir. Ancak, muhtaçlık faktörü ile yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere bir gelir
transferi sağladığı ölçüde sosyal güvenlik fonksiyonu görmektedir. Servet üzerinden
verilmesi, reel değerler üzerinden hesaplanması, oranının belirli olması ve verenin üretim
gücünü zayıflatmamak için üretim araçlarından alınmaması zekâtın olumlu özellikleri
arasında ilk akla gelenlerdir.
Bunların dışında, dinî ve vicdanî duygularla, yeri, zamanı ve miktarı belirli olmaksızın
verilen sadaka, sağlık durumu iyi olmayanların yerine getiremedikleri oruç ibadetinin her
günü için fakirlerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılaması ve çeşitli sebeplerle yapılan
adak kurbanı da sosyal güvenlik garantisi sağlayan dinî müesseseler arasında yer almaktadır.
Bu müesseselerden bazılarının, bazı toplumlarda geleneklerin de etkisi ile sosyal güvenlik
fonksiyonu öne çıkarılan ve güçlendirilen müesseseler hâline getirildiği de dikkat
çekmektedir.
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3.2.1.3.3. Kurumsal (Teşkilatlı, Organize Olmuş) Sosyal Yardımlar
Kırsal kesimlerden şehirlere göç ve tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş tanıma
bilme faktörüne bağlı olarak sosyal yardımların etkinliğini azaltmıştır. Özellikle büyük
şehirlerde yaşayan insanlardan, yardım yapmak isteyenlerle yardım talebinde bulunacak
olanların birbirlerini tanımaları ve gerçekten ihtiyacı olana bu yardımların yapılması imkânı
ortadan kalkınca, bu alanda ortaya çıkan boşluğu giderecek yeni müesseseler ortaya çıkmıştır.
Bunlar bir anlamda sosyal güvenlik garantisi sağlayan aracı kurumlar fonksiyonu
görmüşlerdir.
Özellikle Orta Çağ’da, dışa kapalı bir örgütlenme anlayışı ile gelişen mesleki
teşekküllerin, Ahi Birliklerinin (loncaların), kendi mensuplarına yönelik olarak oluşturdukları
dayanışma ve yardımlaşma sandıkları (teavün, orta sandıkları), sosyal sigorta felsefesi ile
çalışan sosyal güvenlik müesseseleri olarak fonksiyon görmüşlerdir. Orta sandıklarının
özünde, sandık mensuplarının belirli zamanlarda ödedikleri aidatlarla bir fon oluşturma ve bu
fondan da yine sandık mensuplarından biri tehlikeye maruz kaldığı zaman yardım sağlanması
anlayışı vardır.
Yardımlaşma-dayanışma sandıkları dışında bir başka kurumsal sosyal yardım
müesesesesi vakıflardır. “Vakıf, bir iktisadi varlığın ve/veya gelirinin belirli bir amacı
gerçekleştirmek üzere tahsis edilmesidir” ve günümüzde üçüncü sektör olarak tanımlanan
ekonomik ilişkiler sisteminin temel müessesesini oluşturmaktadır. Vakıf bir sosyal güvenlik
müessesesi değildir, ancak vakfın gayesi tehlikeye maruz kalanları bu tehlikelerin
zararlarından kurtarmak olarak belirlenmişse bu tür vakıflar avârız vakıfları olarak
adlandırılır ve sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonu görürler. Selçuklular ve özellikle
de Osmanlı Devletinin yükselme döneminde ülke bir vakıf cenneti hâline gelmiş ve sosyal
güvenlik garantisi sağlamak da dâhil olmak üzere devletin vatandaşlarına yönelik olarak
yerine getirmesi gereken birçok hizmet vakıflar vasıtası ile yerine getirilmiştir. Osmanlı’ da
yalnızca insanlar için değil, çeşitli hayvanların korunması için de vakıflar oluşturulmuştur.
Sanayileşme ile birlikte geleneksel sosyal güvenlik müesseselerinin sosyal güvenlik
garantisi sağlama fonksiyonlarının zayıflaması, işletme içinde karşılıklı yardımlaşma ve
dayanışma anlayışı ile oluşturulan yardımlaşma sandıklarının oluşturulmasına yol açmıştır.
Aynı şekilde, sendikalar da işyeri, işkolu ve ülke düzeyinde kendi mensupları arasında
yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan yardımlaşma sandıkları oluşturmuşlardır. Bu
müesseseler, sanayi toplumuna geçiş süreci içinde, sosyal güvenlik garantisi sağlama
bakımından ortaya çıkan boşluğu doldurma gayesi ile oluşturulmuş, geçiş dönemi sosyal
güvenlik müesseseleridir.

3.2.1.4. Sosyal Yardımların Özellikleri:
Geleneksel sosyal güvenlik müesseselerin içinde en önemli paya sahip olan sosyal
yardımların sosyal güvenlik garantisi sağlama bakımından ortak özelliklerini aşağıdaki
başlıklar altında toplamak mümkündür:
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 Sosyal yardımlar, tek taraflı irade beyanı ile gönüllülük esasına bağlı olarak,
yapılırlar. Kimse bu yardımları yapmaya zorlanamaz.
 Sosyal yardımların birçoğunda, “bilinçli bir şekilde” tehlikenin zararlarına karşı
mücadele anlayışı yoktur. Özellikle, vicdanî duygularla yardım yapma arzusunda
olanlar, çok zaman yardımın gerçek ihtiyaç sahibine ulaşıp ulaşmadığına yeterince
önem vermeyebilirler veya bu konuda özel bir gayret göstermeyebilirler.
Yardımlar, her zaman, gerçekten muhtaç olan kişiye veya ihtiyaç duyduğu miktarda
ulaşmayabilir.
 Sosyal yardımlar, karşılıksız olarak yapılırlar. Bu sebeple, yardım alan kişinin bu
yardımı isteme, “talep etme hakkı” yoktur. Böyle bir talepte bulunsa bile karşı
taraf bu talebi mutlaka karşılamak zorunda değildir.
 Sosyal yardımların bir kısmı, yalnızca belirli bir gruba ait olanlara yönelik olarak
yapılırlar ve dışa kapalı yardımlardır. Özellikle meslek örgütlerinin yardımları
yalnızca kendi mensuplarına yöneliktir. Bu gruba dâhil olmayanlar, gerçekten
muhtaç olsalar bile yardımlardan faydalanamazlar.
 Sosyal yardımlarla sağlanan gelir transferi, çok zaman kişinin sosyal güvenlik
ihtiyacını karşılamaktan son derece uzaktır. Yapılan yardım, hem miktar hem de
süre bakımından ihtiyacı karşılamada yetersiz kalır. Sosyal yardımlar çok zaman
günü birlik veya birkaç günlük ihtiyacı karşılayacak seviyede yapılır.
 Sosyal yardımların verilme zamanı ile yardıma ihtiyaç duyulan zaman aynı
olmayabilir. Sosyal yardımların verilme zamanı ile insanların en çok ihtiyaç
duydukları zaman farklı olabilir.
 Sosyal yardımlar karşılıksız olmakla birlikte, yardımı alan kişide veren kişiye karşı
doğan “minnet” duygusu dolayısıyla bir bağımlılık yaratabilir. Zaman içinde bu
bağımlılık yardım alanın kişiliğinin zedelenmesine, şahsiyetinin rencide olmasına
ve eziklik duygusu içinde yaşamasına yol açabilir.

3.3. Modern (günümüz) Sosyal Güvenlik Müesseseleri: Sosyal
Güvenliğin Kurumsal Yapısı
Modern veya günümüz sosyal güvenlik müesseseleri esas olarak Sanayi Devrimi
sonrası dönemde, özellikle sosyal sigortaların ortaya çıkışı ile ve gelişen müesseselerdir.
Sosyal güvenliğin finansmanının kimin tarafından sağlandığı bu müesseselerin oluşumunu ve
günümüz sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısını belirlemektedir.
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3.3.1. Sosyal Sigortalar
3.3.1.1. Sosyal Sigortaların Özellikleri
Tarihsel gelişim süreci ile ilgili kısımda belirtildiği gibi ilk defa 1883 yılında
Almanya’da Otto Von Bismark tarafından oluşturulmuş ve kısa sürede bütün sanayileşmiş
ülkelerin benimsediği sosyal güvenlik müessesesi hâline gelmiştir. Bu geniş ve yaygın
benimsemede sosyal sigortaların dönemin sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamada sahip
olduğu üstün özelliklerin etkili olduğunu söylemek abartı olmayacaktır.
Bir sosyal güvenlik müessesesi olarak sosyal sigortalar esas olarak sigorta tekniğini
esas alarak geliştirilmiştir. Terim olarak sosyal sigorta müessesesini açıklamak gerekirse;
sosyal kelimesinden hareketle sosyal politikanın “ karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma”
ilkesini, gelir-gider dengesini esas alan matematik (aktüeryal) hesap dengesi üzerine
kurulmuş sigorta sisteminin işleyişi ile gerçekleştiren bir müessese olarak tanımlanabilir. Bir
ülkeden diğerine bazı farklılıklar göstermekle birlikte, onu diğer sosyal güvenlik
müesseselerinden ayıran ve sosyal sigortaları günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin temel
müessesesi hâline getiren temel ve ortak özelliklerini şu başlıklar altında toplamak
mümkündür:
 Sosyal sigortalar, devlet tarafından veya devletin öncülüğünde kurulurlar. Bu
müesseselerle sağlanan garanti kanunlarla düzenlenir ve garanti altına alınır.
Taraflar arasındaki ilişkiler kamu hukuku çerçevesinde düzenlenir.
 Sosyal sigortaların kapsamına girmek zorunludur. Sosyal sigortaları düzenleyen
kanunda belirtilen şartları yerine getirenler sigortalı olma hakkından vazgeçemezler
ve yine bu kanunlarla getirilen yükümlülüklerden kaçınamazlar.
 Sosyal sigortaların finansmanı, ilgili tarafların prim ödeyerek, doğrudan ve zorunlu
katılımları ile gerçekleştirilir. Bu bakımdan sosyal sigortalar “primli rejimler”
olarak da adlandırılırlar. Primler, sigortalı, işveren ve devlet tarafından değişik
oranlarda ve değişik kombinasyonlarla ödenir.
 Sosyal sigortalar, devlet tarafından kurulmakla birlikte, yönetiminde sistemle ilgili
tarafların da söz hakkı vardır. Bu bakımdan sosyal sigortalar çok taraflı katılım
esasına göre yönetilen özerk kurumlardır.
 Sosyal sigortalarda, ödenen primlerle sağlanan sosyal güvenlik garantisi arasında
bir ilişki vardır. Bu ilişki, hastalık, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi kısa vadeli
sigorta kollarında daha zayıf iken, yaşlılık gibi uzun vadeli sigorta kollarında daha
kuvvetlidir.
 Sosyal güvenlik hakları kanunla garanti altına alınmıştır ve kanunlarla belirlenen
şartlar gerçekleştiği ve yükümlülükler yerine getirildiği zaman bu garantiyi talep
etme hakkı vardır.
 Sosyal sigortalar, kanunlarla düzenlenmiş olmalarının doğal sonucu olarak haklar
ve yükümlülükler bakımından tam bir belirlilik altında düzenlenmiştir.
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Sigortalıların hangi şartlarda, hangi yardımlardan, ne miktarda ve ne kadar süre ile
faydalanacakları belirlidir.

3.3.1.2. Sosyal Sigortalar ve Özel Sigortalar Arasındaki Farklar
Sosyal sigortalar da özel sigortalar gibi sigortacılık ilkeleri üzerine geliştirilmiştir.
Sigorta esas olarak serbest irade ile yapılan bir akittir ve “insanların karşılaşmaları
mümkün, muhtemel veya mutlak tehlikelerin belirsiz ancak potansiyel olarak
bütçelenemeyecek ölçüde büyük olan zararlarını, küçük, belirli ve ödeyebilecekleri bir
maliyetle (prim) karşılamaları esasına” dayanmaktadır. Sigorta, çok sayılar kanunun
sağladığı avantajlarla, “benzer tehlikelere maruz kalması muhtemel olan kişilerin,
tehlikelerin ortaya çıkaracağı zararları (maliyeti) kendi aralarında peşinen paylaşması”
esası üzerine kurulmaktadır.
Her iki müessesede sigortacılık ilkeleri üzerine kurulmuş olmalarına rağmen, hangi
tehlikelerin, ne tür zararlarının, kimler tarafından ve ne şekilde paylaşılacağı ile zararın
ne şekilde karşılanacağı sorularına verilen cevaplara bağlı olarak özel sigortalarla sosyal
sigortalar birbirinden ayrılmaktadır. Ancak, her iki sigorta sistemi arasındaki fark, bazı
özellikler bakımından çok belirgin farklar olmayıp, zaman içinde iki sigorta sistemini
birbirine yaklaştıran ve benzeten bazı gelişmeler de olmuştur.
Sosyal sigortalarla özel sigortalar arasındaki farkları aşağıdaki başlıklar altında
özetlenebilir:
 Sosyal sigortalar devlet tarafından kurularlar ve kanunlarla belirlenen esaslar
dâhilinde faaliyet gösterirler. Sosyal sigortalar, özerk olarak oluşturulsalar bile, kamu
hukukuna tabidirler ve ilgili taraflar için emredici hukuk kuralları geçerlidir. Özel sigortalar
ise; özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterirler. Devlet, yalnızca faaliyet alanları ile
ilgili çerçeve düzenlemeler yapar ve sistemin sağlıklı işlemesi için denetimde bulunur.
 Sosyal sigortalar, devlet tarafından kurulmalarına rağmen ilgili tarafların da
yönetime katılmalarına imkân veren, çok taraflı temsil esasına dayanan özerk yönetim
yapılarına sahiptirler. Özel sigortalar ise; şirketler hukukuna tabi olarak yönetim yapılarını
oluştururlar ve yalnızca sermayedarlar yönetimde söz sahibidirler.
 Sosyal sigortalarda kapsama girmek zorunlu (mecburî), özel sigortalar da ise; isteğe
bağlı (gönüllü ) olarak gerçekleşir. Zorunlu ve isteğe bağlı kapsama girme iki sigorta kolu
arasında temel farklılıklardan birini oluşturmasına rağmen, zaman içinde bu özellik
bakımından iki sigorta sistemi arasında yakınlaşmalar olmuştur. Nitekim sosyal sigortalarda
isteğe bağlı sigortalılık uygulamasına yer verilirken, sonuçları geniş toplum kesimlerini
ilgilendiren, kamu menfaatinin olduğu alanlarda özel sigortalar için de zorunluluk ilkesi
geçerli kılınmıştır. Ülkemizde uygulanan şekliyle zorunlu trafik sigortası ve Marmara
depreminden sonra uygulamaya konulan zorunlu deprem sigortası bu kapsamda
değerlendirilebilir.
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 Zorunluluk ve isteğe bağlılık özelliklerinin doğal sonucu olarak, sosyal sigortalarda
kişiler ile kurumlar arasında akit serbestisi yoktur. Sigortalılar ile kurumlar arasındaki
ilişkiler, haklar ve yükümlülükler kanunlarla belirlenmiştir, kişilerin bu şartları kendi özel
durumlarına göre farklılaştırmaları söz konusu değildir. Hâlbuki özel sigortalarda kişiler,
süresi ve miktarı kendileri tarafından belirlenen primleri ödeyerek sigorta şirketleri ile
serbestçe akit yapabilirler.
 Sosyal sigortalar, çalışma gücü kaybı ve gelir kesilmesine yönelik zararlara karşı
koruma garantisi sağlarken, özel sigortalar mal varlığına yönelik kayıpları karşılar. Ancak,
özel sigortaların sosyal güvenlik tehlikeleri ile ilgili branşlarının varlığı bu alanda da bir
benzeşme ortaya çıkarmıştır. Nitekim hayat sigortaları, kaza ve ölüm sigortaları, sağlık
sigortaları ve bireysel emeklilik uygulamaları, özel sigortaları faaliyet alanı olarak sosyal
sigortalara yakınlaştırmıştır.
 Sosyal sigortalar kapsama aldıkları kişiler bakımından bir risk farklılaşmasına
gitmezken, özel sigortalar hem insana, hem de mal varlığına yönelik uygulamalarda risk
farklılaştırmasına giderler. Nitekim sosyal sigortalar 18 yaşında, sağlıklı bir genç ile 55
yaşında, sağlıklı olmayan ve tedavi gerektiren bir rahatsızlığı olan kişi arasında kapsama alma
bakımından herhangi bir ayırım yapmaz. Eğer gelirleri aynı ise; her ikisinden de aynı oranda
ve miktarda prim alınır. Hâlbuki özel sigortaların sağlık sigortası uygulamalarında, kişi sağlık
sigortası kapsamına alınmadan sağlık kontrolünden geçirilerek risk derecesi ve grubu
belirlenerek farklı miktarda prim tahsili yoluna gidilir veya kişi sigorta yapılmaz.
 Sosyal sigortalarda, yükümlülükler (prim ödeme) ferdî seviyede belirlenirken,
sosyal güvenlik garantisi fertle birlikte ailesine sağlanır. Sosyal sigortalarda koruma birimi
ailedir. Koruma birimi sağlanan aile esas olarak çekirdek aile olmakla birlikte, bazı
toplumlarda daha geniş aile tarifleri yapılarak (ülkemizde olduğu gibi) koruma kapsamı
genişletilebilmektedir. Özel sigortalarda ise; prim ödeme yükümlülüğü de sağlanan koruma
garantisi de ferdî seviyededir. Ailesine sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişi, her bir fert için
ayrı ayrı prim ödemek zorundadır.
 Sosyal sigortalarda prim ödeme yükümlülüğü sigortalının yanı sıra işvereni ve
devlet tarafından yapılabilir. Hatta bazı sigorta kollarının bütün primleri veya bütün bir sosyal
sigorta sisteminin ağırlıklı prim yükü işverenin üzerindedir. Özel sigortalarda primler esas
olarak sigortalının kendisi tarafından, nadiren de işverenin katkısı sağlanarak, ödenir.
 Sosyal sigortalar kar amacıyla faaliyet göstermezler. Bu sebeple, ticari şirketlerde
olduğu gibi zarar, iflas veya faaliyetlerine son verilmesi söz konusu değildir. Sosyal sigortalar
devlet garantisi altındadırlar. Özel sigortalar, esas olarak kar amacıyla faaliyet gösterirler.
Zarar edebilirler, çok sık rastlanmamakla birlikte alınan bütün tedbirlere rağmen, iflas
edebilirler ve faaliyetlerine son verebilirler. Özel sigortalar için sosyal sigortalarda var olan
devlet garantisi yoktur.
 Sosyal sigortalarda, özellikle riskin kişiler için belirsiz olduğu hastalık, iş kazaları
ve meslek hastalıkları, malullük ve ölüm sigortalarında, ödenen primlerle sağlanan garanti
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arasında son derece de zayıf bir ilişki varken, özel sigortalarda bu ilişki çok kuvvetlidir. Özel
sigortalarda kişilerin ödedikleri primler ile sağlanan koruma garantisi arasında çok kuvvetli ve
doğrudan bir ilişki kurularak sistemin işleyişi sağlanır.
 Sosyal sigortalar, primleri belirlerken, sigorta giderleri ve yönetim giderlerini
dikkate alırken, özel sigortalarda, sigorta ve yönetim giderlerine ilave olarak kar unsuru da
primlerin belirlenmesinde esas alınır. Bu sebeple özel sigortaların brüt primleri miktar olarak
daha yüksektir. Öte yandan, zorunlu sigortalılık dolayısıyla sosyal sigortalar kapsama alma ile
ilgili olarak herhangi bir tanıtım ve pazarlama faaliyetine ihtiyaç duymaz ve bu amaçla
yapılacak masrafa katlanmazken, özel sigortaların en önemli gider unsurlarının başında
reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları gelmektedir.
Özel sigortalarla sosyal sigortalar arasındaki bu önemli farklar dolayısıyla, sosyal
güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesi ve sosyal güvenlik garantisi sağlanması fonksiyonunun
tamamıyla ferdin kendi inisiyatifine bırakılarak kurumsal yapılanmanın özel teşebbüs eliyle
yürütülmesi mümkün değildir.

3.3.2. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları
3.3.2.1. Niçin Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları?
Günümüz toplumlarının sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan modern, sosyal güvenlik
müesseselerinin ikincisini kamu sosyal güvenlik harcamaları oluşturur. Bütün olumlu
özelliklerine rağmen, sosyal sigortaların sigorta karakterinden dolayı sosyal güvenlik garantisi
sağlama bakımından eksiklikleri ve bıraktığı boşluklar vardır. Bu boşluklar şunlardır:
Sosyal sigortaların finansmanına zorunlu katılım özelliği gereği, kapsamda olmak için
öncelikle çalışmak ve/veya gelir sahibi olmak gerekir. Bu durumda, hayatı boyunca hiç
çalışma ve gelir sahibi olma şansı olmayan grupların, mesela engellilerin veya iş
bulamayanların sosyal sigortalar kapsamında sosyal güvenlik garantisine kavuşmaları
mümkün değildir. Sigortalı olma şartlarını yerine getirmemek, sosyal sigortaların herkesi
koruma kapsamına alma hedefinin gerçekleştirilmesi bakımından eksikliği hissedilen ilk
boşluğu, “kapsam boşluğu” oluşturmaktadır.
Sosyal sigortalarla ilgili ikinci boşluk, sistemin aktüeryal hesap dengesi esas alınarak
işletilmesinden dolayı “teknik boşluk” veya “aktüeryal boşluk” olarak ortaya çıkar. İş
kazaları ve meslek hastalıkları hariç, bütün sigorta kollarında, sigorta yardımlarından
faydalanmak için “staj süresi” olarak da adlandırılan, belirli süre sigortalı olma ve prim
ödeme şartı vardır. Mesela, ülkemizden bir örnek vermek gerekirse malullük ve ölüm
sigortaları için 1800 gün, yaşlılık sigortası için de 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortası primi ödemek gerekir. Keza, 2000 yılında hayata geçirilen işsizlik sigortasından
faydalanmak için de son üç yılda 600 gün prim ödemiş olmak gerekir. Bu durumda, kişi SSK
kapsamında olsa bile 1800 günden az, mesela 1795 gün prim ödese bile malullük aylığı
bağlanmaz veya öldüğü zaman hak sahiplerine dul-yetim aylığı bağlanmaz. Aynı şekilde, son
üç yılda 598 gün prim ödeyen sigortalı da işsizlik sigortası ödeneğinden faydalanamaz. Bu
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özellik, sosyal sigorta kapsamında olan fertleri bile sosyal güvenlik garantisinden mahrum
bırakabilir.
Sosyal sigortalarla ilgili bir başka boşluk, sistemin bir anda herkesi kapsama
alamamasından kaynaklanan “idari boşluk”tur. Sosyal sigortaların geç kurulması veya
kurulduktan sonra yerleşim birimi, işyeri büyüklüğü gibi faktörlerle yapılan sınırlandırmalar
bazı kimseleri isteseler bile sistemin dışında bırakır. Nitekim Türkiye’de çalışan esnaf ve
zanaatkârlar, Bağ-Kurun kurulduğu 1971 yılına kadar kendileri ile ilgili bir sosyal sigorta
kurumunun yokluğundan dolayı sigortalı olamamışlardır. Aynı şekilde, yine Bağ-Kur
sigortalıları 1985 yılına kadar sağlık sigortasının kapsamı dışında kalmışlardır. Öte yandan
Türkiye gibi kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu ülkelerde, sigortalılardan, işverenlerden ve
sistemin denetim eksikliğinden dolayı önemli kapsam boşlukları ortaya çıkmaktadır. Burada
problem, sosyal sigortalarla ilgili mevzuat veya kurumsal yapı eksikliğinden çok sistemin
işleyişi ile ilgili boşluklardır ve sonuçta ihtiyacı olan bütün kesimlere yönelik sosyal güvenlik
garantisi sağlanması hedefinin gerçekleştirilmesini engelleyen unsurlar olarak etkilerini
gösterirler. ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesine göre sosyal sigorta kollarından biri olan aile
ödenekleri sigortası olmadığı için bu sigorta kolu ile ilgili idari boşluk vardır.

3.3.2.2. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları: Tarif ve Özellikleri
Sosyal sigortaların kapsam bakımından ortaya çıkardığı boşlukları doldurmak üzere
geliştirilen ve primsiz rejimler olarak adlandırılan kamu sosyal güvenlik harcamaları
(KSGH), devlet tarafından organize edilen ve finansmanı vergilerle karşılanan sosyal
güvenlik uygulamalarının bütününü ifade etmek için kullanılır. Esas olarak gelişmiş ülkelerde
daha yaygın ve kapsamlı olarak gelişen sosyal güvenlik müesseselerdir. Sosyal yardımlar,
kamu yardımları veya kamu sosyal yardımları, olarak da bilinen KSGH’nin başlıca
özellikleri şunlardır:
 KSGH ile sağlanan sosyal güvenlik garantisi, kanunlarla düzenlenmiş ve
garanti altına alınmış sosyal güvenlik haklarıdır. Kimlerin, nasıl ve ne şekilde
faydalanacağı belirlidir. Belirlenen şartlara uyan kişi veya gruplar bir hak olarak sosyal
güvenlik garantisinden faydalanabilirler.
 KSGH ile sağlanan sosyal güvenlik garantisi karşılıksızdır. Kişilerin sosyal
sigortalarda olduğu gibi belirli süre prim ödemesi şartı yoktur. O ülkenin vatandaşı olmak,
sosyal güvenlik ihtiyacı bulunmak faydalanmak için yeterlidir. Karşılıksız olması, fertlerin bu
yardımları talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.
 KSGH’nin finansmanı vergilerle sağlanır. Bu harcamalar, merkezi idarenin
genel bütçesinden yapılan tahsislerle karşılanacağı gibi mahallî idarelerin bütçesinden de
karşılanabilir. Finansman için tahsisi bir vergiden ziyade genel vergilerden faydalanılır.
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3.3.2.3. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları Çeşitleri ve Uygulama
Şekilleri
KSGH vasıtasıyla sosyal güvenlik garantisinin sağlanması çeşitli şekillerde
gerçekleştirilir. Bunlar, hizmete çevirerek sunma, kamu yardımı yapma, aylık bağlama ve
sosyal refah hizmetleri olmak üzere 4 grupta toplanabilir.
 Hizmet olarak sunulan KSGH: Karşılıksız veya çok düşük bir bedelle sosyal
güvenlik garantisi sağlamaya yönelik hizmetlerin sunulmasıdır. En bilinen şekli sağlık
harcamaları ile ilgilidir. Herhangi bir sosyal sigorta kurumu kapsamında olmayan veya sağlık
harcamalarını karşılamada yetersiz kalan kişilere devlet, bedelsiz olarak veya çok düşük bir
katkı karşılığında sağlık hizmeti sunar. Ülkemizde 1992-2012 yılları arasında uygulanan ve
Yeşil Kart olarak bilinen uygulama bu kapsamdaki KSGH için en kapsamlı örneği
oluşturmaktadır.
 Kamu yardımı olarak sunulan KSGH: Bir veya birkaç defaya mahsus olarak ve
çoğunlukla da ayni olarak yapılan yardımlar bu gruba girer. Beslenme ihtiyacının
karşılanması için gıda yardımı yapılması, giyim yardımları, yakacak yardımları veya eğitim
harcamaları için yapılan kırtasiye yardımlarının yanı sıra evsizlerin barınma ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik kira yardımı yapılması veya sürekli ikamet edecekleri bir mesken
sağlanması da bu gruptaki yardımlar arasında yer almaktadır. Çoğunlukla ayni olarak yapılan
bu yardımlar, gıda yardımlarında olduğu gibi belirli aralıklarla sürekli olarak verilebileceği
gibi, bazen nakit olarak da sağlanabilir. Ülkemizde, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla gerçekleştirilen yardımlar bu gruptaki KSGH’nin en yaygın
uygulamasını oluşturmaktadır.
 Sürekli gelir veya aylık ödeyerek yapılan KSGH: Bu grupta yer alan
harcamalar, belirli durumda olanlara sürekli olarak aylık bağlanması ile ilgilidir. Hiçbir sosyal
güvenlik garantisi olmadığı için muhtaç durumda olan ve belirli şartları yerine getirenlere
(vatandaş olma, belirli süre ikamet etme vb.) sağlanan yardımlardır. Ülkemizde, 1976
yılından itibaren 2022 sayılı Kanun gereğince 65 yaşını geçmiş, muhtaç veya 65 yaşını
geçmemiş olmakla birlikte, sakatlığı dolayısıyla muhtaç durumda olan vatandaşlara ödenen
“65 yaş aylığı” bu tür KSGH’nin en kapsamlı uygulamasını oluşturmaktadır.
 Sosyal Refah Hizmetleri: Bir sosyal güvenlik sisteminin en önemli ayaklarından
birini oluşturan sosyal refah hizmetleri, gelir garantisinin tek başına bir anlam ifade
etmediği, yaşları ve durumları gereği özel bakım ve eğitime ihtiyaç duyan gruplara
yönelik olarak yapılan KSGH’yi oluşturur. Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar, özel
bakım ve eğitime ihtiyaç duyan engelliler ve bakıma muhtaç yaşlılara yönelik hizmetler bu
grupta yer almaktadır. Sosyal güvenlik garantisi en pahalı ve zor olarak gerçekleştirilen bu
gruplar için yaşlarının ve durumlarının gerektirdiği özel bakımın ve eğitimin verilmesi, devlet
tarafından açılan yetiştirme ve bakım yurtları, çeşitli özürlü gruplara yönelik olarak yapılan
özel bakım ve eğitim kurumları ile yaşlılar için oluşturulan huzurevlerinde gerçekleştirilir.
Her üç gruba yönelik hizmetlerin de kamu sorumluluğu içinde yerine getirilmesi gerekir.
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3.3.3. Tamamlayıcı (ilave/ek) Sosyal Güvenlik Müesseseleri
İster sosyal sigortalar vasıtasıyla, isterse KSGH vasıtasıyla olsun, modern sosyal
güvenlik müesseseleri ile sağlanan sosyal güvenlik garantisi, “kişiye yaşadığı toplum içinde
insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı sağlanması” amacına öncelik verir. Çünkü
sosyal güvenlik ihtiyacı, herkes için karşılanması gereken temel bir ihtiyaçtır. Bu
müesseselerle sağlanan sosyal güvenlik garantisinin seviyesi, ne o insanı yaşadığı toplum
içinde onu sefalet içinde yaşatacak bir seviyede olmalı, ne de ona çok yüksek bir hayat
standardı temin etmelidir. Bu sebeple, sosyal güvenlik sistemleri, gelir kesilmesine yönelik
tehlikeler ortaya çıktığı zaman bu zararı birebir karşılama anlamında “tazmin” etmezler,
ancak belirli ölçüde (% 50, 60 veya % 70 gibi) “telafi” ederler. Sosyal güvenlik
sistemlerinin yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru veya tehlikeye uğramayanlardan
uğrayanlara yönelik olarak gerçekleştirdiği gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonu,
bu prensiple hayata geçirilir. Bu prensip, birçok kişi için tehlikeye maruz kaldığı zaman hayat
standardının düşmesi, çalışırken veya sağlıklı iken sahip olduğu hayat standardını devam
ettirememesi anlamına gelir. Modern sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamında olmasına
rağmen, bu kurumların sağladığı koruma garantisini yetersiz bularak, bu seviyeyi yükseltmek
için alınan veya başvurulan her türlü sosyal güvenlik tedbiri, tamamlayıcı (ilave ek/munzam)
sosyal güvenlik müesseselerini oluşturur.
Şekil 1: Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Tedbirleri

Tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseselerinin sistem içindeki yeri ve fonksiyonunu
Şekil 1 üzerinden açıklamak gerekirse, çalışma hayatı süresince (20-60 yaş arası-AB) 100
birim gelir ve bunun sağladığı hayat standardıma sahip olan kişi, emekli olduğu zaman (60
yaş-C-D dönemi) geliri 60 birime düşecektir. Eğer kişi, bu gelir azalması dolayısıyla hayat
standardındaki düşmeyi telafi etmek için geçmişte çeşitli şekillerde tasarruf etmiş ve
emeklilik döneminde bunu kullanarak (DE), daha önceki hayat standardına kavuşursa (BE),
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bu tamamlayıcı bir sosyal güvenlik tedbiridir. Amaç, daha önce sahip olduğu hayat
standardını korumak ve devam ettirmektir.
Sosyal sigorta kapsamında olan bir ferdin, yaşlandığında daha yüksek bir gelire sahip
olmak için yaptığı her türlü tasarruf, tamamlayıcı sosyal güvenlik müessesesidir. Bu
tasarruflar nakdî tasarruflar olabileceği gibi, ayni tasarruf şeklinde de olabilir. Bu anlamda,
yaşlılık aylığına ilave gelir sağlamak için tasarruflarını vadeli mevduat hesabında tutma ile bir
gayrimenkul satın alarak kira gelirini ek bir gelir olarak kullanmak aynı sonucu doğurur.
Tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseseleri, bireysel tedbirler şeklinde ortaya
çıkabileceği gibi, kurumsal tedbirler olarak da gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda olmak üzere
çeşitli kurumlarda veya işletmelerde oluşturulan bütün yardımlaşma sandıkları tamamlayıcı
sosyal güvenlik müessesesi fonksiyonu görür. Nitekim Ordu Yardımlaşma Kurumu
(OYAK), ülkemizde, zaten Emekli Sandığı kapsamında olan askeri personel için, 1921
yılında kurulan Amele Birliği de SSK kapsamındaki maden işçileri için tamamlayıcı birer
sosyal güvenlik müessesesidir. Çok bilinen bu örneklerin dışında, sayıları kesin olmamakla
birlikte, kamu ve özel sektöre ait 200 den fazla kurumda tamamlayıcı sosyal güvenlik
müessesesi niteliğinde sandığın varlığından söz edilmektedir.
Kurumsal olarak en gelişmiş tamamlayıcı müesseseler, özel sigortalardır. Sosyal
sigorta kurumlarının kapsamında olanların yaptırmış oldukları hayat, kaza, ölüm, sağlık ve
bireysel emeklilik sigortaları tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseseleridir. Gelir seviyesine,
tasarruf alışkanlıklarına ve tehlike bilincine bağlı olarak gelişme imkânı bulan özel sigortalar,
gelişmiş ülkelerde en temel tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseselerini oluştururken,
ülkemizde, yukarıda sayılan faktörlere ve kurumsal yapı ile ilgili eksikliklere bağlı olarak
yeterince gelişmemiştir. 2003 yılında başlayan “Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi”
tamamlayıcı kurumsal bir tamamlayıcı sosyal güvenlik müessesesidir.
Zorunlu sosyal güvenlik sisteminin kapsamında bulunanlar için eğer varsa, bütün
geleneksel müesseseler, aile içi yardımlaşma, komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımlaşma ve
dinî sosyal yardımların bütünü, tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseseleridir. Tamamlayıcı
müesseselerin amacı, kişilere daha yüksek bir hayat standardı temin etmek veya devamını
sağlamaktır. Bu bakımdan daha çok, yine sosyal güvenlikle ilgili olan, gelir kesilmesinin veya
azalmasının sonuçlarının ortadan kaldırılması anlamına gelen “iktisadi güvenlik” kavramı ile
yakından ilgilidirler.
Tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseselerinin gelişmesi, temel sosyal güvenlik
kurumlarına yönelik talepleri azaltacağı ve baskıları hafifleteceği için, sağlıklı şekilde
işlemelerini de kolaylaştıracaktır. Ancak, ülkemizde mevcut tamamlayıcı sosyal güvenlik
müesseseleri, bireysel tasarruflar ve dinî sosyal yardımlar başta olmak üzere ağırlıklı olarak
geleneksel müesseselerden teşekkül etmektedir.
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Uygulamalar
DAR’ÜL ACEZE (Acizler Yurdu)
KURULUŞ AMACI
Darülaceze’nin kuruluş süreci 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar uzanmaktadır. Bu
savaşın ardından, göçler başlamış 1877-79 arasında İstanbul’a dört yüz bine yakın göçmen
gelmiştir. Sokaklarda evsiz, barksız, hasta, kimsesiz çocuk ve dilenciler artmıştır.
İstanbul’daki dilencileri, sokaklarda başıboş gezen kimsesiz çocukları, cami avlusunda
yatan kimsesiz muhtaçları bir araya toplayıp ıslah ederek sanat sahibi yapmak, kimsesizlerin
son ömürlerini huzur içinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla zamanın Padişahı II.
Abdülhamid Han, bir Darülaceze kurulmasını ferman ile emir buyurmuştur. Bu ferman
sonrası oluşturulan komisyonun tetkikleri neticesinde, Darülaceze’nin Okmeydanı’nda
kurulmasının muvafık olacağı ve inşaatının 72.000 altın liraya çıkabileceğini padişaha arz
etmişlerdir. Bunun üzerine Darülaceze’nin Okmeydanı’nda inşasına başlanması Padişahın 25
Mart 1306 (6 Nisan 1890) tarihli fermanı ile emir buyrulmuş ve bu ferman 30 Mart 1306 (11
Nisan 1890) tarihli Resmî Tebliğ ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sultan Abdülhamid Han, Darülaceze’nin kuruluş masraflarını karşılamak üzere 7.000
altın lira kıymetindeki eşyasını hediye etmiş, 10.000 altın lira da nakit olarak bağışlamıştır.
Ayrıca yardım kampanyası düzenlenmiş, geniş bir katılım sağlanmış ve toplanan teberrularla
50.000 altın lira toplanmıştır.
Böylelikle temin edilen inşaat parası ile 6 Ekim 1892 tarihinde 21 koyun kesilerek
Darülaceze’nin temeli atılmış ve Sultan Abdülhamid Han’ın cülusunun sene-i devriyesi olan
19 Ağustos 1895 tarihinde binaların inşaatı tamamlanarak fotoğraflardan oluşan iki albümle
birlikte anahtarları Sultan Abdülhamid Han’a teslim edilmiştir. Darülaceze’nin resmî açılışı
31 Ocak 1896 tarihinde yapılmıştır.
DARÜLACEZE’NİN FAALİYET ALANLARI
1895 yılında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulan, kurulduğu günden bu
yana 29.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olan Darülaceze; din,
dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa
terk edilmiş kimsesiz yavrulara hizmet vermektedir.
Şu an Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren
Darülaceze’de barınan sakinlerin tüm giyinme, barınma, gıda, sağlık ve bakım ihtiyaçları
kurum tarafından karşılanmakta, hizmet 24 saat aralıksız devam etmektedir. Sakinlerin
muayene ve tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleriyle acil veya kronik rahatsızlıklar
tedavi edilmeye çalışılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastanelerle bağlantı
kurularak her türlü tıbbi tedavileri yapılmaktadır.
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Rehabilitasyon merkezi ile de psikologlar ve gönüllüler eşliğinde atölye çalışmaları
yapan sakinlerimizin sosyal yaşantıya adaptasyonları ve motivasyonları sağlanmaktadır.
BÖLÜMLERİ
Darülaceze Başkanlığı’nın yerleşim yeri yaklaşık 30 dönüm olup, yerleşkede; 1
başkanlık binası, 1 çocuk yuvası, 7 adet aceze binası, 1 poliklinik binası, iş ocakları,
rehabilitasyon merkezi, soğuk hava depoları, çamaşırhane ve mutfak bulunmaktadır.
Dünyanın hiçbir ülkesinde rastlanmayan ve büyük dinlerin ibadethanelerinden olan
cami, kilise ve havra Darülaceze’nin bahçesinde bir aradadır.
Kurumumuzun yatak kapasitesi çocuklar için 50, erişkinler için 504 olmak üzere
toplam 554’tir. Bugüne kadar 29.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiyi ağırlamış ve
her gün yeni sakinlere hizmet vermeye devam etmektedir.
KURUMA KABUL ŞARTLARI
Darülaceze Nizamnamesi’ne göre;
1) Darülaceze’ye ancak, İstanbul’da doğmuş veya en az 5 seneden beri devamlı
oturmakta olan çalışma gücünü kaybetmiş, bakıma ve korunmaya muhtaç kimsesiz fakir
olanlarla; geçinebilecek kâfi mala malik olmakla beraber, çalışamayacak durumda olanlardan
kanunen bakmakla mükellef kimsesi mevcut olmayan 18 yaşını doldurmuş engelli, güçsüz ve
yaşlılar,
2) 0-3 yaş grubu kimsesiz çocuklar ve koruma altında olan çocuklar,
3) Çocuklarının kendilerine bakamayacak durumda olduklarını mahkeme ilanı ile
belgeleyenler,
4) Sağlık bakımından diğerine bakamayacak durumda olduklarını
hastanelerinden alacakları sağlık kurul raporu ile tespit ettiren evli kişiler,

devlet

5) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı ve akıl hastalığı olmayanlar,
Kurum’a kabul edilir.
BÜTÇE
Darülaceze Başkanlığı, özel bütçeye ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumdur. Genel
Bütçe’den pay ayrılmamakta olup; hayırsever vatandaşların bağışları, Darülaceze’ye ait
gayrimenkullerin kira gelirleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin
tahsil ettikleri Eğlence Vergisi Geliri’nin %10’u ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.
Kaynak: http://www.darulaceze.gov.tr/kurulus-amaci (5 Ocak 2015)

74

Uygulama Soruları
1) Darül Aceze, hangi dönemde ve niçin kurulmuştur?
2) Darül Aceze hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
3) Darül Aceze şu anda hangi Bakanlığın ilgisi altında faaliyet göstermektedir?
4) Darül Aceze’nin gelirleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümde öncelikle, müessese kavramı ve sosyal güvenlik müesseseleri başlığı altında
müessese kavramı incelenmiştir. Bu kapsamda genel olarak müessese kavramının tanımından
sonra sosyal güvenlik müesseselerinin neler olduğu ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sosyal
güvenlik müesseselerini; geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri ve modern (günümüz)
sosyal güvenlik müesseseleri olmak üzere iki temel başlıkta toplamak mümkündür. Sosyal
güvenlik müesseseleri ile ilgili sınıflandırmaya, bu ikili tasnif içinde yer almayan ancak hem
geleneksel hem de modern müesseselerden oluşan sistemi tamamlayıcı (ilave, ek) sosyal
güvenlik müesseseleri de bunlara eklenebilir.
Bölümde ikinci olarak, geleneksel sosyal güvenlik tedbirleri ayrıntılı incelenmiştir.
Buna göre geleneksel müesseseler; ferdî tasarruflar, aile içi yardımlaşma ve sosyal
yardımlardan meydana gelmektedir. Sosyal yardımlar, geleneksel müesseseler içindeki en
geniş grubu oluşturur ve bir anlamda da bütün geleneksel müesseselere verilen addır. Sosyal
yardımlar; tanıma- bilme faktörüne bağlı sosyal yardımlar, dinî sosyal yardımlar ve kurumsal
sosyal yardımlar olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. Ayrıca modern sosyal güvenlik
müesseselerinin ortayı çıkışını zorunlu kılan sosyal yardımların özelliklerine de bölümde yer
verilmiştir.
Bölümde üçüncü ve son olarak modern (günümüz) sosyal güvenlik müesseseleri:
sosyal güvenliğin kurumsal yapısına yer verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak sosyal
sigortaların özellikleri ile sosyal sigortalar ve özel sigortalar arasındaki farklara değinilmiştir.
Daha sonra kamu sosyal güvenlik harcamaları açıklanmıştır. Sosyal sigortaların kapsam
bakımından ortaya çıkardığı boşlukları doldurmak üzere geliştirilen ve primsiz rejimler olarak
adlandırılan kamu sosyal güvenlik harcamaları (KSGH), devlet tarafından organize edilen ve
finansmanı vergilerle karşılanan sosyal güvenlik uygulamalarının bütününü ifade etmek için
kullanılır. KSGH vasıtasıyla sosyal güvenlik garantisinin sağlanması çeşitli şekillerde
gerçekleştirilir. Bunlar, hizmete çevirerek sunma, kamu yardımı yapma, aylık bağlama ve
sosyal refah hizmetleri olmak üzere 4 grupta toplanabilir. Son olarak tamamlayıcı sosyal
güvenlik müesseseleri açıklanmıştır. Tamamlayıcı müesseseler, üçüncü bir müessese türü
olmaktan ziyade modern müesseselerin boşluklarını gideren bir sosyal güvenlik müessesedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sosyal güvenlik müessesesi kapsamında
değerlendirilemez?
a) Ferdî tasarruflar
b) Sosyal yardımlar
c) Sosyal sigortalar
d) Aile içi yardımlaşma
e) Dini sosyal yardımlar
2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kurban kesme, yılda bir defa ve Kurban bayramında, bu imkâna sahip olmayan
düşük gelirlilere yapılan ayni gelir transferidir.
b) Fitre, kimlerin, kime, ne zaman, ne miktarda ve nasıl vereceği belirlenmiş olan
gelir transferi ile gerçekleştirilen bir sosyal güvenlik müessesesidir.
c) Zekât, İslam dininin 5 temel şartından biri olarak kabul edilmiş bir mali ibadettir.
Kimlerin, kimlere, nasıl ve ne zaman vereceği belirlidir.
d) Fitrenin oranının belirli olması ve verenin üretim gücünü zayıflatmamak için
üretim araçlarından alınmaması olumlu özelliklerindendir.
e) Sadaka yalnızca dini amaçlarla yapılan bir yardım şekli değildir.
3) Sosyal sigortalar ilk olarak aşağıda belirtilen ülkelerden hangisinde
oluşturulmuştur?
a) Almanya
b) İngiltere
c) Fransa
d) Amerika Birleşik Devletleri
e) İtalya

77

4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaları ile özel sigortalardan ayıran
farklardan biri değildir?
a) Sosyal sigortalar çok taraflı temsil esasına dayanan özerk yönetim yapılarına
sahiptirler.
b) Sosyal sigortalarda kapsama girmek zorunludur.
c) Sosyal sigortalar mal varlığına yönelik kayıpları karşılar.
d) Sosyal sigortalar kapsama aldıkları kişiler bakımından bir risk farklılaşmasına
gitmez.
e) Sosyal Sigortalar devlet tarafından kurulur.
5) Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal güvenlik harcamaları ile ilgili yanlış bir
ifadedir?
a) KSGH’nin finansmanı vergilerle sağlanır.
b) Hizmet olarak sunulan KSGH, karşılıksız veya çok düşük bir bedelle ihtiyacı
olanlara sunulur.
c) KSGH ile sağlanan sosyal güvenlik garantisi, belirli yükümlülüklerin yerine
getirilmesine karşılık olarak verilir.
d) Ülkemizde, Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla
gerçekleştirilen yardımlar kamu yardımları grubunda KSGH’nin en yaygın
uygulamasını oluşturmaktadır.
e) Ülkemizde 65 yaşını geçenlere aylık bağlanması bir kamu sosyal güvenlik
harcaması uygulamasıdır.
Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) c, 5) c
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4. TEMEL İNSAN HAKKI VE DEVLET GÖREVİ OLARAK SOSYAL
GÜVENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Temel İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik
2) Sosyal Güvenlik Hakkının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
3) Uluslararası Belgelerde Sosyal Güvenlik Hakkı
4) Ülke Anayasalarında Sosyal Güvenlik Hakkı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Temel insan hakları bakımından birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakları
açıklayınız.
2) Temel bir insan hakkı olarak sosyal güvenliğin önemi nedir?
3) Sosyal güvenlik hakkının somut hâle gelmesini ifade eden kapsamın boyutları
nelerdir?
4) Sosyal güvenliğe uluslararası boyut kazandıran gelişmeler nelerdir?
5) Sosyal güvenlik hakkının ortaya çıkışında ülkeler düzeyindeki gelişmeler nasıl rol
oynamıştır?
6) ILO Anayasası’nda sosyal güvenlik hakkının temelini oluşturan ilkeler nelerdir?
7) Sosyal güvenlik hakkı Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde nasıl ele alınmıştır?
8) Sosyal güvenlik hakkı Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerinde nasıl ele
alınmıştır?
9) Sosyal güvenlik hakkı diğer uluslararası sözleşmelerde nasıl ele alınmıştır?
10) T.C. anayasalarında sosyal güvenlik hakkı nasıl ele alınmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Temel İnsan Hakkı Olarak Temel insan haklarının
Sosyal Güvenlik
sınıflandırılması, temel
insan hakkı olarak sosyal
güvenlik hakkının niteliği ve
önemi, sosyal güvenlik
hakkının kapsamı ve
sınırlarını ve sosyal
güvenliğe uluslararası boyut
ve temel insan hakkı
kazandıra gelişmelerin
analiz edilemesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Temel haklarla sosyal
güvenlik hakkının ortak
özellikleri üzerinde fikir
yürüterek ve tartışarak

Sosyal Güvenlik Hakkının
Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

Ülkeler ve uluslararası
Hangi şartların sosyal
düzeydeki gelişmelerin neler güvenlik ihtiyacının
olduğunun öğrenilmesi
karşılanmasını bir hak
olarak düzenlenmesine
neden olduğunu okuyarak ve
fikir yürüterek

Uluslararası Belgelerde
Sosyal Güvenlik Hakkı

Birleşmiş Milletler,
Uluslararası Çalışma Örgütü
sözleşmeleri ve diğer
sözleşmelerde sosyal
güvenlik hakkının ele alınış
biçiminin analiz edilmesi

Temel Uluslararası
belgelerde sosyal güvenlik
hakkının hangi esaslarla
düzenlendiğini inceleyerek

Ülke Anayasalarında Sosyal
Güvenlik Hakkı

Sosyal güvenlik hakkının
ülke ve T.C. anayasalarında
ele alınmasının incelenmesi

Ülke anayasalarında nasıl
bir hak olduğunu
düzenlendiğini tartışarak.
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Anahtar Kavramlar
 Birinci kuşak haklar: Devleti sınırlandırarak kişiyi korumayı amaçlayan, topluma
ve diğer kişilere dokunamayacağı alanlar yaratan haklardır.
 İkinci kuşak haklar: sosyal haklar olarak da bilinen bu haklar başta Sanayi
Devrimi olmak üzere ortaya çıkan ekonomik ve sosyal gelişmelerin yarattığı eşitsizlikleri
gidermeye yönelik haklardır.
 Üçüncü kuşak haklar: Dayanışma hakları olarak bilinen üçüncü kuşak haklar
toplum olarak bir arada yaşamanın gereği olarak ortaya çıkan haklardır.
 Kişi olarak kapsam (herkesi kapsama alma hedefi): Hiç kimse dışarıda
kalmaksızın bütün nüfusun kapsama alınmasını ifade eder.
 Sosyal riskler itibarıyla kapsam (her tehlikeye karşı koruma hedefi): Sosyal
güvenlik sistemlerinin dikey olarak gelişimini ifade eder.
 Seviye olarak kapsam (insan onuruna yaraşır seviyede, yeterli koruma
sağlama hedefi): Sosyal güvenlik sisteminin kapsamına aldığı kişilere sağladığı garantinin
yeterliliği, ihtiyaçları karşılama derecesi ile ilgilidir.
 Yasal kapsam: Sosyal güvenlik hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemelerle
sağlanan kapsamdır.
 Efektif kapsam: Fiilen kimlerin sosyal güvenlik hakkından faydalanabildiği ile
ilgilidir.
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Giriş
Sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması geleneksel dönemde bireyin ve yakın
çevresinin kendi imkânları ile karşılamak zorunda olduğu bir ihtiyaç olarak kabul edilirken
Sanayi Devrimi’nden sonra bu ihtiyacın bireyin kendi çabaları ile karşılanmasının mümkün
olmadığı görülmüştür. Nitekim devlet yasal düzenlemelerle sosyal sigortaları kurarak sosyal
güvenlik ihtiyacının karşılanmasında doğrudan bir rol üstlenmiştir. Bu müdahale ile sosyal
güvenlik yasalarla güvence altına alınan, sınırları belirli bir hak hâline dönüşmeye başlamıştır.
Sanayi devrimi sonrası gelişmeler sosyal güvenliğin hak olarak ve gereğinin de devlet
tarafından yerine getirilmesi gereğini ve zorunluluğunu ortaya koymuştur. Dünya Savaşları
sonrası dönemde sosyal güvenlik hakkının öneminin vurgulanması ve dünyada kalıcı ve
sürekli bir barış için gerekli olan sosyal adaletin temel unsurlarından birini oluşturması hak
olarak kabul edilmesini kolaylaştırmıştır. Öte yandan 1960’lı yılları takip eden uluslararası
emek göçü başta olmak üzere diğer gelişmeler, sosyal güvenlik hakkını ulusal mevzuatın
ötesinde uluslararası hukuki düzenlemelerin konusu hâline getirmiş ve sosyal güvenliğin
temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu bölümde
temel bir insan hakkı olarak sosyal güvenlik hakkı ve uluslararası boyutu incelenecektir.

84

4.1. Temel İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik13
4.1.1. Temel İnsan Hakları Sınıflandırması
Sosyal güvenlik hakkının da içinde yer aldığı temel insan hakları, yaklaşım ve öncelik
farklılıklarına bağlı olarak çeşitli sınıflandırmalara göre incelenebilmektedir. En bilinen
sınıflandırmalar (ayırımlar):


Bireysel haklar-kollektif haklar



İnsan hakları-vatandaşlık hakları



Kişisel haklar-siyasal haklar- ekonomik haklar- kültürel haklar



Birinci kuşak haklar-ikinci kuşak haklar ve üçüncü kuşak haklar,

olarak sıralanabilir. Hangi sınıflandırma esas alınmış olursa olsun esas olarak insan hakları
“insanın maddi ve manevi gelişimi sağlamayı, insan onurunu korumayı amaçlayan, insan
olmasından kaynaklanan haklar” olarak tanımlanabilir. Bu cümlenin sonunda yer alan
“insan olmasından kaynaklanan” ifadesi insan haklarının bütün insanlık için esas olduğunu,
yaş, cinsiyet, ırk, milliyet, din, ekonomik-sosyal statü ve benzeri farklılıklara bağlı olmaksızın
herkes için geçerli olduğunu ortaya koyar. Temel insan hakları sonradan değil, doğuşla
birlikte kazanan, kişinin bedensel ve ruhsal bütünlüğünün bir parçası olarak kabul edilen
haklardır. Temel insan hakları tanımında yer alan evrensel ifadesi de bunu ifade eder. Ne
yazık ki, yukarıdaki tanıma bağlı olarak esasen insanlık tarihine eşit olması gereken insan
hakkı çok da eski değildir. Magna Carta gibi daha eski belgelere dayandıran bazı
yaklaşımlar olsa da esasen Sanayi Devrimi ve sonrası gelişmelerle Fransız Devrimi ile devam
eden süreçte daha somut hâle gelmiştir.
Temel insan haklarını, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar olarak sınıflandıran
yaklaşım sosyal güvenlik hakkının niteliğini anlama bakımından daha amaca uygun bir
ayırımdır. Buna göre;
 Birinci kuşak haklar: Devleti sınırlandırarak kişiyi korumayı amaçlayan,
topluma ve diğer kişilere dokunamayacağı alanlar yaratan haklardır. Klasik haklar olarak da
bilinir. Kişinin özgürlük alanı olarak da tanımlanabilir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
3-21 maddesinde yer alan; yaşama hakkı, işkence yasağı hakkı, adil yargılanma hakkı,
seyahat özgürlüğü, sığınma hakkı, mahremiyet hakkı, mülkiyet hakkı, din ve vicdan
özgürlüğü hakkı bunlardan bazılarıdır.

13

Temel insan hakkı olarak sosyal güvenlikle ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz, Sosyal
İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII, Bildiriler Kitabı. Aralık 2015, Denizli,
www.sosyalhaklar.net/2015.
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 İkinci kuşak haklar: sosyal haklar olarak da bilinen bu haklar başta Sanayi
Devrimi olmak üzere ortaya çıkan ekonomik ve sosyal gelişmelerin yarattığı eşitsizlikleri
gidermeye yönelik haklardır. Bir başka ifade ile birinci kuşak hakların fiilen kullanılmasına
imkân veren haklardır. Sosyal güvenlik hakkının de yer aldığı ikinci kuşak haklar arasında;
eğitim, dinlenme, sağlık, çalışma, örgütlenme, beslenme ve konut hakları sıralanabilir.
 Üçüncü kuşak haklar: Dayanışma hakları olarak bilinen üçüncü kuşak haklar
toplum olarak bir arada yaşamanın gereği olarak ortaya çıkan haklardır. Esasen henüz
tamamlanmadığı belirtilen bu grup haklar arasında barış hakkı, çevre hakkı, kendi geleceğini
belirleme hakkı ve gelişme hakkı gibi alanlar sayılmaktadır.
Bu klasik üçlü ayırıma özellikle bilişim teknolojisinin gelişmesi, haberleşmenin
yaygınlaşması ve sosyal medya kullanımının artması ile dördüncü kuşak haklar da ilave
edilmektedir. Diğer hak sınıflandırmalarına göre daha somut düzeyde kalmıştır ve iki ana
başlıkla toplanmaktadır. Buna göre, birinci yaklaşımda sürdürülebilir haklar olarak da tarif
edilen 4. Kuşak haklar, çevre kirlenmesi, üretim-tüketim dengesinin bozulması, iklim
değişiklikleri gibi tehlikeli gelişmelere karşı sürdürülebilir bir çevre oluşturma ve gelecek
nesillerin korunması hakkı olarak belirtilmektedir. Eko sistemin korunması ile ilgili ulusal ve
uluslararası sözleşmeler bu hakların düzenlendiği yasal metinleri oluşturmaktadır. İkinci
yaklaşımda insan onurunun korunmasına yönelik haklar olarak tarif edilmektetir. Gen
teknolojisindeki gelişmelerin beraberinde getirdiği etik sorunlar “cenin hakları” gibi
başlıklardan oluşmaktadır.

4.1.2. Temel İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik Hakkının Niteliği
ve Önemi
Sosyal güvenlik, en genel şekli ile kişilerin karşılaştığı tehlikelerin zararlarından
korunma hakkı olarak tarif edilirse yaşam hakkının korunmasına ve sürdürülmesine imkân
veren ikinci kuşak haklar içinde yer alır. Çalışma, dinlenme ve örgütlenme gibi sosyal
haklar içinde yer alır. Tekrar vurgulamak gerekirse, yaşama hakkı,, eşitlik hakkı, din ve
vicdan özgürlüğü gibi haklar bu hakları kullanmaya imkân veren imkân ve araçlarla
desteklenmedikçe bir anlam ifade etmez. Sosyal güvenlik hakkı birinci kuşak hakların
kullanımını ortadan kaldırmaya yönelik engellerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir.
Hastalandığı, kazaya uğradığı için çalışma gücünü kaybeden, gelir kesilmesi ile karşılaşan ve
bu sebeple temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşen insanın bu sebeple içine düştüğü
muhtaçlık hâli, bütün temel hakları tanınmış olsa bile onu “ihtiyaçlarının esiri” hâline getirir.
Muhtaçlık ve bu durumu ifade eden yoksulluk (yoksunluk) hâli temel insan haklarını anlamsız
hâle getirir. Birinci kuşak hakları düzenleyen pozitif hukukun varlığı, bu hakları kullanmaya
yönelik imkânlar olmadığı müddetçe, kullanılamayan “soyut haklar” olarak kalır. İşsizlik
hâlinde gelir garantisi, yaşlılık ve malullük hâlinde aylık bağlanması, hastalık hâlinde tedavi
ihtiyacının karşılanmasına yönelik sosyal güvenlik hakları birinci kuşak hakların kullanımına
imkân veren “sosyal içermeyi” sağlar veya bu hakları kullanmaktan alıkoyan sosyal
dışlanmayı ortadan kaldırır.
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Sosyal güvenlik hakkının önemi yalnızca birinci kuşak hakların kullanımına imkân
vermesinden kaynaklanmaz. İnsanların ILO standartlarında bir sosyal güvenlik hakkına sahip
olması ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmenin garantisi ve aynı zamanda toplumsal
barış ve huzurun temel unsurudur. Nitekim ILO kapsamlı bir sosyal güvenlik hakkının
önemini aşağıdaki gerekçelerle açıklamaktadır14:
 Kapsamlı bir sosyal güvenlik hakkının varlığı yoksulluğu ve eşitsizliği azalttığı
ölçüde temel insan haklarının kullanımının yanı sıra insan gücü verimliliğini artırarak
kapsayıcı bir iktisadi büyümeyi teşvik eder.
 Sosyal güvenlik haklarına erişimdeki yetersizlik veya boşluklar beraberinde
yüksek oranlı ve kalıcı yoksulluk, ekonomik güvensizlik, eşitsizlikte artış, insan sermayesine
yatırımda yetersizlik, yetersiz iç talep ve ekonomik krizleri getirir
 Kalıcı ve sürekli bir barış ancak sosyal adalet ile mümkündür ve sosyal adaletin
de en önemli ayaklarından biri sosyal güvenliktir.
 Sosyal güvenlik hakkının yaygınlığı, geniş toplum kesimlerini ve özellikle de
krizlerden en olumsuz şekilde etkilenen kırılgan grupları sosyal risklerin zararlarından
koruduğu ölçüde sosyal içermeyi, istikrarı ve dayanışmayı güçlendirir
 21. yüzyılın ilk 10 yılında yaşanan küresel krizler, sosyal güvenlik tedbirlerinin
varlığının; iç talebi canlı tuttuğu ölçüde makro-ekonomik bir istikrar aracı fonksiyonu
gördüğünü ortaya koymuştur.
 Sosyal güvenlik, ekonomik büyüme için bir engel olmayıp, ekonomik ve sosyal
gelişmenin, birbirleri ile çatışmaksızın, dengeli şekilde gerçekleşmesini sağlar.
Kabul etmek gerekir küreselleşme ve beraberinde getirdiği krizler sosyal güvenliğin
öneminin anlaşılmasını sağlamasının yanı sıra ve başta Dünya Bankası, OECD ve IMF gibi
ekonomik hayatla ilgili uluslararası kuruluşların sosyal güvenliğin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasına yönelik çabalarını da artırmıştır. Bugün gelinen noktada sosyal güvenlik
yalnızca ILO’nun ilgi alanında olan “sosyal boyutlu bir konu” olmaktan çıkmış, küreselleşme
ve sürdürülebilirliğine katkısı dolayısıyla ekonomik sistemi düzenleyen kurumların da temel
ilgi odağı hâline gelmiştir.

4.1.3. Sosyal Güvenlik Hakkının Kapsamı ve Sınırları
Sosyal güvenlik hakkının varlığı somut olarak kapsam konusunda karşılığını bulur.
Sosyal güvenlik hakkına erişim ve somut olarak kullanımı sosyal güvenliğin kapsamı ile
ilgilidir. Sosyal güvenliğin kapsamı, sosyal güvenlik hakkının tarifinde yer alan ve sosyal
güvenlik ideali olarak özetlenebilen; “Herkesin(1) iradesi dışında maruz kaldığı, bütün
sosyal risklerin (2) zararlarından kurtarılarak, yaşadıkları toplum içinde onurlarını
14

ILO (2014), World Social Protection Report; Building economic recovery, inclusive development
and social justice, International Labour Office, Geneva.
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koruyacak ve şahsiyetlerini geliştirecek şekilde, insan haysiyetine yaraşır seviyede (3)
karşılanması hedefinin” pozitif hukuk düzenlemeleri ve uygulamaları ile somutlaşmasını
ifade eder.
Sosyal güvenlik hakkının somut hâle gelmesini ifade eden kapsamın 3 farklı boyutu
vardır. Bu boyutlar objektif kriterlerle ölçülebilir ve esasen bir sosyal güvenlik sisteminin
etkinliğinin ölçülmesine de imkân verir.
 Kişi olarak kapsam (herkesi kapsama alma hedefi): Sosyal güvenliğin
kapsamının yatay olarak genişlemesi olarak da adlandırılır. Hiç kimse dışarda kalmaksızın
bütün nüfusun kapsama alınmasını ifade eder. Bütün bir sistem için kullanılabileceği gibi tek
tek her sosyal risk için oluşturulan sistem için de öngörülebilir. Mesela, 2017 yılı verilerine
göre Türk sosyal güvenlik sisteminin sosyal sigorta ayağı toplam nüfusun % 89’unukapsama
almaktadır. Bir başka ifade ile % 11’i sosyal güvenlik kapsamı dışındadır.
 Sosyal riskler itibarıyla kapsam (her tehlikeye karşı koruma hedefi): Sosyal
güvenlik sistemlerinin dikey olarak gelişimini ifade eder. İdeal olan bütün sosyal risklere
karşı koruma hakkının sağlanmış olmasıdır. Bu bakımdan ILO tarafından belirlenen 9 farklı
sosyal riskin hangilerinin var olduğu ve eksiklerin ne olduğu belirlenir. Buna göre Türkiye 9
sosyal güvenlik riskinin 8 ine karşı sosyal koruma sağlamış ve sosyal güvenlik hakkının bu
riskler bakımından kullanımına imkân vermiştir. Ancak, aile ödenekleri sigortası yoktur ve
çocuk sayısının çokluğuna bağlı yoksulluk hâline karşı bir sosyal güvence sağlanmamıştır.
Türk insanı bu haktan faydalanamamaktadır.
 Seviye olarak kapsam (insan onuruna yaraşır seviyede, yeterli koruma
sağlama hedefi): Sosyal güvenlik sisteminin kapsamına aldığı kişilere sağladığı garantinin
yeterliliği, ihtiyaçları karşılama derecesi ile ilgilidir. Parasal ödemelerin ülke gelir seviyesi,
yoksulluk seviyesi, asgari ücret veya çalışırken elde ettiği geliri karşılama oranı gibi
ölçümlerle belirlenir. Hizmet olarak verilen sosyal güvenlik garantisinde ise, (sağlık ve
bakım) hizmetin standardı ve hizmeti alan kişilerde sağladığı tatmin dikkate alınır.
ILO dünya nüfusunun yalnızca %27’sinin ILO standartlarında bir sosyal güvenlik
hakkından faydalanabildiğini ve Dünya nüfusunun %73’ünün sosyal güvenlik hakkından hiç
yararlanamadığını veya yetersiz seviye ve kapsamda yararlandığını belirtmektedir. Bu
istatistikler sosyal güvenlik hakkının somutlaşmış hâlidir. Benzer değerlendirmeleri sosyal
riskler bakımından da yapmak mümkündür. Mesela, bir sosyal güvenlik programı olan 177
ülkenin yalnızca 97’sinde işsizlik sigortası vardır. Aynı şekilde 177 ülkenin 79 unda aile
gelirinin yetersizliğine karşı sosyal güvence sağlanmıştır15.
Sosyal güvenlikte kapsam boşluğu ve yetersizlikleri, sosyal güvenlik hakkının
kullanılabilirliğini ortaya koymaktadır. Uluslararası Çalışma Teşkilatı, sosyal güvenlik
hakkının kullanımında etkinliği ölçmek için yeni bir kapsam kavramı daha geliştirmeye
15

ILO (2017), World Social Protection Report: Universal social protection to achieve the
sustainable development goals:2017-19. International Labour Office, Geneva.
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başlamıştır. Bu yasal ve efektif kapsam ayırımıdır. Yasal kapsam, sosyal güvenlik hakkının
kullanımı ile ilgili yasal düzenlemelerle sağlanan kapsamı, efektif kapsam ise fiilen kimlerin
bu haktan faydalanabildiği ile ilgilidir. Kayıt dışı istihdam yasal kapsam ile efektif kapsam
arasındaki farkı ortaya koyan ölçülerden biridir. Buna göre 2015 yılı itibarıyla çalışanların
%35’inin kayıt dışı olması, yasal olarak bir boşluk olmamasına rağmen bu haktan çalışanların
yalnızca %65’inin faydalanabildiğini bir başka ifade ile Türk sosyal sigorta sisteminin efektif
kapsamının %65 olduğunu ortaya koymaktadır. ILO verilerine Türkiye’de iş kazaları ve
meslek hastalıkları sigortasının efektif kapsamı %68; analık sigortasının %67, yaşlılık
sigortasının ise %88’dir. Efektif kapsam bakımından en vahim durum işsizlik sigortası ile
ilgili olup toplam işsizlerin ancak %12-15’i işsizlik ödeneği alabilmektedir.

4.1.4. Sosyal Güvenliğe Uluslararası Boyut ve Temel İnsan Hakkı
Niteliği Kazandıran Gelişmeler
Her insan için temel bir ihtiyaç olarak tanımlanan sosyal güvenlik ihtiyacının
karşılanmasının büyük kaynak tahsisini gerektirmesi bireysel çabalarla bu ihtiyacın
karşılanmasına imkân vermemiştir. Bu bakımdan Sanayi Devrimi sonrası sosyal sigortalarla
birlikte bütün ülke içinde bütün çalışanları veya bütün nüfusu kapsayan sistemler
oluşturulmaya başlanmıştır. Ancak, ülke içindeki çabaların da zaman içinde yetersiz kalması
sosyal güvenlik hakkı ile ilgili düzenlemeler uluslararası bir boyut kazandırmıştır. Sosyal
güvenliğin, yaşı, cinsiyeti, ırkı, inancı ve yaşadığı yöre ne olursa olsun herkes için evrensel bir
ihtiyaç olarak tanımlanması sosyal güvenliği bir toplumun veya bir ülkenin meselesi olmaktan
çıkarmış uluslararası bir boyuta taşımıştır.
Sosyal güvenliğin temel bir ansan hakkı olarak kabul edilmesi, bu ihtiyacın herkes için
mutlaka karşılanması gereken bir ihtiyaç olması dolayısıyla kendiliğinden gerçekleşmemiştir.
Sanayi devrimini takip eden dönemde ortaya çıkan çeşitli gelişmeler, zaman içinde sosyal
güvenliğin bir hak olarak kabulünü kolaylaştırmıştır. Genel olarak sosyal güvenliğin
uluslararasılaşması ve buna bağlı olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde temel bir hak
olarak tanımlanması aşağıdaki gelişmelerin sonucu olarak gerçekleşmiştir.
 Sosyal devlet anlayışının güçlenmesi: Sanayi Devrimi esas alınırsa, günümüze
kadar geçen dönemde devlet anlayışını değiştiren ve sosyal güvenliği temel insan hakkı hâle
getiren 3 önemli büyük dönüşüm yaşanmıştır. Bunlar; Sanayi Devrimi ve devletin sosyal
güvenliğe müdahale etme ihtiyacının ortaya çıkışı. Bu müdahale ile devlet hukuk sisteminin
bir konusu hâline gelmiştir. İkinci önemli gelişme refah devleti anlayışının yaygınlaştığı
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdir. Devlet, refahı yaygınlaştırmanın bir aracı olarak
sosyal güvenliği etkin bir sosyal politika aracı olarak kullanmaya başlamıştır. Nihayet,
küreselleşmenin olumsuz sonuçlarını gidermek için sosyal güvenliğin bir araç olarak
kullanılması. Bu gelişmeler sosyal güvenliği ulusal ve uluslararası mevzuatın konusu hâline
getirmiştir.
 Ülkeler arası emek ve insan göçü: Sebebi ne olursa olsun, insanların doğdukları
yerlerden başka yerlere doğru göçü ciddi bir sosyal güvenlik sorunu ortaya çıkarmıştır.
Başlangıçta ülkeler arasındaki iktisadi gelişme farklılığı dolayısıyla daha çok ekonomik
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faktörlerle açıklanan insan ve emek göçü zaman içinde savaşlar ve iç karışıklıklar dolayısıyla
artmıştır. Başlangıçta, önce çalışmak isteyen ve kendi ülkesinde uygun şartlarda iş bulamayan
kişilerin geri dönmek üzere bir süre diğer ülkelerde çalışmak istemesi ile başlayan emek
göçü, zaman içinde çalışan kişinin eş ve çocuklarının da katılması ile insan göçüne
dönüşmüş, sürekli ve kalıcı hâle gelmiştir. Yalnızca iktisadi şartlar değil, savaşlar ve iç
karışıklıklar da bir ülkeden diğerine yoğun emek ve insan göçüne neden olmuştur.
Uluslararası Çalışma Teşkilatı verilerine göre göç ederek başka ülkelerde yaşayan 200 milyon
civarında insan, nüfus bakımından Dünyanın 5. Büyük ülkesi hâline gelmiştir.
 İktisadi gelişmeler: İktisadi gelişmeler birden fazla boyutta uluslararası insan ve
emek göçünü etkilemiştir. Öncelikle, ülkeler arasındaki iktisadi gelişme farkları ve bunun
yarattığı iş imkânları farklılığı uluslararası emek göçünün başta gelen sebeplerindendir. Daha
iyi bir gelecek arayan insanlar bu imkânı sunan işlerin sahip olduğu ülkelere doğru göç
etmişlerdir. Ancak ülkelerarası gelişme seviyesi farklılıkları yanında bölgesel siyasi ve
ekonomik bütünleşme (entegrasyon) hareketleri de ülkelerarası insan göçünü hızlandırmıştır.
Başta Avrupa birliği olmak üzere bölgesel entegrasyonların insan ve emek göçünü hem
kolaylaştıran hem de teşvik eden uygulamaları da beraberinde getirmiş, zaten iktisadi
sebeplerle var olan göçü hızlandırmıştır.
 İnsan Hakları Anlayışının Değişmesi: 20. yüzyılda yaşanan iki Dünya Savaşı,
yalnızca ülkelerin coğrafi sınırları ve siyasi sınırlarını değil ülkelerarası ilişkilerin sürekli
barış ortamı içinde sürdürülmesini sağlayacak yöntemleri de değiştirmiştir. Sürekli ve
evrensel bir Dünya barışının ancak hürriyet ve sosyal adalet temelleri üzerine inşa
edilebileceğinin benimsenmesi sosyal politikayı ve sosyal güvenliği önemli hâle getirmiştir.
Başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların
uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarında sosyal güvenliğin hak vurgusuna önem verilmiş
öne çıkarmıştır.

4.2. Sosyal Güvenlik Hakkının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
4.2.1. Ülkeler Düzeyindeki Gelişmeler
Sosyal güvenlik ihtiyacının ilk insanla başladığı tespitinden hareketle sosyal güvenlik
hakkının doğuşunu ilk çağlara kadar götüren, sosyal yardımları bu hakkın kullanımına yönelik
başlangıç yapan yaklaşımlar olsa da kabul görmemiştir. Esasen Sanayi Devrimi ve olumsuz
sonuçlarını gidermeye yönelik düzenlemelerin başladığı 19. yüzyıl çeşitli ülkelerdeki
düzenlemelerle sosyal güvenlik hakkının doğuşu ve gelişmesine öncülük etmiştir. Fransız
Devrimi ile yaygınlaşan liberalizmin ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta yönelik etkileri ve
işçi sınıfının ücret düşüklüğü, uzun çalışma süreleri başta olmak üzere çalışma şartlarının
ağırlığı sosyal hakların sağlanmasına yönelik devlet müdahalesinin gerekçesini oluşturmuştur.
1789 Tarihli Bildirin aksine 1848 tarihli Fransız Anayasası klasik hakların yanı sıra ekonomik
ve sosyal haklara da yer veren ilk düzenleme olarak kabul edilebilir.
Birçok ülkede çalışma hakkı ve aileye yönelik düzenlemelerle dolaylı yoldan sosyal
güvenlik hakkına yer veren düzenlemeler yapılırken Almanya 1871 yılından itibaren sosyal
90

güvenlik hakkını doğuran, işveren sorumluluğuna yönelik ilk düzenlemeleri yapmaya
başlamıştır. Gerçek anlamda sosyal güvenlik hakkı 1883 yılında, sosyal sigorta olarak kurulan
hastalık sigortası ile başlamıştır. Bunu takip eden yıl iş kazaları ve meslek hastalıkları
sigortası takip etmiştir. Sosyal güvenlik hakkının sosyal sigortalar aracılığı ile garanti altına
alınması Almanya’da hızla gelişirken Avusturya, Fransa ve İngiltere gibi diğer ülkeler de
kendi çalışanları için sosyal sigortalar oluşturmaya başlamıştır. Avusturya 1887 yılında iş
kazaları, 1888 yılında hastalık sigortasını kurmuştur. İngiltere 1911 yılında Ulusal Sigorta
Kanunu’nu çıkarmış, hastalık, analık ve işsizlik risklerine karşı yasal koruma sağlanmıştır.
Fransa 1893 yılında iş kazası ile ilgili düzenlemeleri takiben 1928 yılında ilk sosyal sigorta
yasasını yürürlüğe koymuştur.
Sosyal güvenlik teriminin doğrudan kullanıldığı yasa, beklenenin aksine sanayileşmiş
Avrupa ülkelerinde değil ABD’de gerçekleşmiştir. 1935 yılında Amerikan Sosyal Güvenlik
Yasası kabul edilmiş, 1950’li yıllardan sonra diğer sosyal riskler de yasalarla güvence altına
alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında hazırlanan ve 1942 yılında tamamlanan Beveridge
Raporu sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına yönelik gelişmeleri sosyal sigorta dışına
taşımıştır. Bütün vatandaşlar için hak olarak kabul edilen sosyal güvenliğin ülke çapında bir
gayretle ve vergi gelirleri ile karşılanması benimsenmiştir. Sosyal güvenlik hakkının ülke
anayasalarında açık olarak yer alması 1949 tarihli Alman, 1958 tarihli Fransız anayasaları ile
gerçekleşmiştir. Ancak, sosyal güvenlik hakkı ile ilgili doğrudan ve ayrıntılı düzenlemeler
1947 tarihli İtalyan Anayasası’nda yer almıştır.
Sosyal güvenlik hakkının yasalarla garanti altına alınması yalnızca gelişmiş sanayi
ülkeleri ile sınırlı kalmamış, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra siyasal bağımsızlığına
kazanan çok sayıda geri kalmış ve gelişmekte olan ülke özellikle sosyal sigorta yöntemi ile
sosyal güvenlik hakkını kullanılabilir hâle getirmeye başlamıştır. Türkiye, bir sosyal sigorta
kurulmasını 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunu’nda düzenlemiş, ancak ilk sigortanın
kuruluşu 1946 yılında İş kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortası ile başlamıştır. Takip
eden yıllarda diğer sigorta kolları ve çalışan gruplarını oluşturan sosyal sigorta kolları
oluşturulmuştur. Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olduğu, bu hakkın gereklerini yerine
getirmenin devlet görevi olduğu da en açık şekli ile 1961 Anayasası’nda yer almıştır. 1982
Anayasasında da yine açık ve daha ayrıntılı olarak sosyal güvenlik hakkına yer verilmiştir.

4.2.2. Uluslararası Düzeydeki Gelişmeler
Sosyal güvenlik hakkının ilk defa yer aldığı belgenin 1919 tarihli ILO Anayasası
olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Nitekim ILO, 1919 yılında Birinci Dünya Savaşını
sonlandıran Versailles Anlaşması’na atıfla “evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal
adalet temeli üzerine inşa edileceği” inancını esas almıştır. Doğrudan sosyal güvenlik
hakkını terim olarak kullanmamakla birlikte bu hakkın gelişimine esas teşkil edecek sosyal
adalet ilkesine vurgu yapılan ILO Anayasası’nda bütün sosyal politika araçları ve sosyal
güvenlik hakkının temelini oluşturan ilkeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 Evrensel ve kalıcı barışa ancak sosyal adalet temelinde ulaşılabilecektir.
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 Çok sayıda insan için, dünyadaki barışı ve uyumu tehlikeye düşürecek ölçülerde
adaletsiz, zorlu ve yoksullaştırıcı çalışma koşulları söz konusu olduğunda ve bu
koşulların ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.
 Herhangi bir ülkenin insancıl çalışma koşulları sağlamadaki başarısızlığı kendi
ülkelerinde çalışma koşullarını iyileştirme çabasındaki diğer uluslar için de bir
engel oluşturacaktır.
Bu genel ilkeler yanında sosyal sigortalara kaynaklık eden tedbirler de sıralanmıştır.
Bu haklar:
 İşçinin, işi dolayısıyla ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve
kazalardan korunması;
 Çocukların, gençlerin ve kadınların korunması.
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, doğrudan sosyal güvenlik hakkına yer veren
eden çok sayıda uluslararası belge ülkeler tarafından imzalanmıştır. 1941 tarihli Atlantik
Paktı, ILO’nun 1944 tarihli Filadelfiya Bildirgesi ve şüphesiz Birleşmiş Milletlerin 1948
tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bu belgelerin ilk akla gelenleridir. Daha tahsisi olarak
ILO’nun 1952 tarihli Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi, 1961 tarihli Avrupa
Sosyal Şartı, 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 1972 tarihli
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sosyal güvenlik hakkının düzenlendiği uluslararası
belgelerdir.

4.3. Uluslararası Belgelerde Sosyal Güvenlik Hakkı
4.3.1. Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde Sosyal Güvenlik
4.3.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde Sosyal Güvenlik Hakkı
Sosyal güvenlik hakkının en somut ve kapsayıcı şekilde yer aldığı en önemli belge
şüphesiz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir (1948) yer almıştır.
Bildirgenin hem önsöz (giriş) hem de ilgili kısımlarında doğrudan sosyal güvenlik hakkına
yönelik hükümler yer almıştır. Nitekim Bildirgenin giriş bölümünde insan haklarının
çerçevesi vurgulanırken sosyal güvenliğin genel amaçlarını da içeren “İnsanlık ailesinin
bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının
tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, insan
haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevk eden
vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların,
içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması” ifadelerine
yer verilmiştir. Bu ifadede özellikle yoksulluk dolayısıyla insanların birinci kuşak haklardan
nasıl mahkûm kalınacağına vurgu da yapılmıştır.
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İnsan Hakları Evrensel bildirgesinin doğrudan sosyal güvenlik haklarına yer veren
hükümleri 30 maddelik bildirgenin 22. ve 25. maddelerinde yer almıştır. Nitekim Bildirgenin
22. maddesinde “Herkesin toplumun bir üyesi olarak sosyal güvenliğe hakkı vardır; ayrıca
şahsiyeti ve kişiliğinin serbestçe gelişmesi için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel
hakların ulusal çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgüt ve kaynaklarıyla
orantılı olarak gerçekleştirilmesine de hakkı vardır” ifadesi yer almıştır. Bu madde ile
yapılan ilk vurgu, sosyal güvenlik hakkının herkesin insan olması dolayısıyla, başkaca bir
şarta gerek kalmaksızın temel bir insan hakkı olduğu belirtilmektedir. Bir diğer ifade ile
sosyal güvenlik hakkı yalnızca kişilerin veya ülkelerin kendi imkânları ile yerine getirmeleri
gereken bir hak değil, uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilmesi gereken bir hak olduğu
vurgulanmaktadır. Bu ILO Anayasası’nın 1919 yılında yaptığı vurguyu daha da
güçlendirmektedir. Madde sosyal güvenlik hakkının gerekliliği yanında karşılanmasının
ülkelerin imkânları ile orantılı olarak temin edileceğine de yer vermektedir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesi, sosyal güvenlik hakkından ne
anlaşılması ve hangi sosyal risklere karşı ne tür garantilerin sağlanması gerektiği ile ilgilidir.
Özellikle belirtmek gerekir ki, bu madde daha çok sosyal sigortalarla sağlanan sosyal
güvenlik garantisinin sınırlarını belirlemektedir. Nitekim Madde 25’te “Herkesin, gerek
kendisi gerek ailesi için yiyecek, giyim, konut, tıbbî bakım ve gerekli sosyal hizmetler dâhil
olmak üzere, sağlık ve refahını sağlayacak uygun bir yaşam düzeyine ve işsizlik, hastalık,
sakatlık, dulluk, yaşlılık veya geçim olanaklarından kendi iradesi dışında yoksun bırakacak
başka durumlarda güvenliğe hakkı vardır” denilmektedir. Bu maddenin önemli vurgularından
biri de sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasından bahsederken yalnızca ferdi dikkate
almaması, ailesini de kapsamasıdır.
Bildirgenin 23. Maddesi çalışma hakkını düzenlerken belirlediği temel ilkeler arasında
sosyal korumaya da yer vermesidir. Nitekim 23. Maddenin 3. fıkrasında “Herkesin kendisi ve
ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle
desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.” ifadesine yer
verilmiştir. Gerçekte bu madde ILO’nun daha sonraki yıllarda geliştirdiği insana yakışır iş
(düzgün iş) kavramının olmazsa olmazlarından birinin sosyal güvencesi olan bir işe olan
vurgu yapmasıdır.

4.3.1.2. Diğer Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde Sosyal Güvenlik
Hakkı
Birleşmiş Milletlerin sosyal güvenlik hakkı ile ilgili düzenlemeleri yalnızca İnsan
Hakları Bildirgesi ile sınırlı kalmamıştır. Takip eden yıllarda çeşitli uluslararası sözleşmelerde
sosyal güvenlik hakkı ile ilgili düzenlemeler yer verilmiştir. Bu sözleşmeler ve kısaca sosyal
güvenlikle ilgileri aşağıda verilmiştir16

Uluslararası Sözleşmeler ve sosyal güvenlik hakkı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz; Kadir Arıcı (2016),
“Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyutu”, Sosyal Güvenlik (Ed. Y. Alper-S.Tekeli), Anadolu Üniversitesi,
Eskişehir.
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 Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme (1951): 102 ülkenin onayladığı
sözleşmenin “İş Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik” başlığını taşıyan 24. Maddesinde” sosyal
güvenlikle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Sosyal güvenlik hakkı 6 ayrı fıkrada
düzenlenmiş hem sosyal sigorta hakları hem de kamu sosyal güvenlik harcamaları
bakımından mültecilerin sosyal güvenlik hakkı ile ilgili hükümlere yer vermiştir. Bunlardan
sosyal sigorta hakları ile ilgili 24/3’te “Sosyal güvenlik alanında İKMH, analık, hastalık,
maluliyet, yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile yardımları bakımından mültecilerin ülke vatandaşları
ile eşit muameleye tutulması” öngörülmüştür.
 Vatansızların Statüsüne Dair Sözleşme (1954): Sözleşmeye taraf ülkelerde
vatansızlara da sosyal güvenlik bakımından eşit davranma yükümlülüğü getirmiştir. Esas
olarak mültecilere tanınan sosyal güvenlik hakkına benzer düzenlemeler yer almış,
vatansızlara da sosyal güvenlik hakları bakımından eşit davranılması gerektiği belirtilmiştir.
 Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi (1966): Sözleşmenin 23.
Maddesinde aileden hareketle dolaylı olarak sosyal güvenlik hakkını güçlendiren ifadeler yer
almaktadır. İnsanların yaşama hakkı, ailenin devletçe korunmasından hareketle sosyal
güvenlik hakkını kapsayan hükümlere yer vermektedir.
 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966):
Türkiye’nin 2000 yılında imzalamış olduğu sözleşmede sosyal güvenlik hakkı ile ilgili
doğrudan hükümler vardır. Bugüne kadar 137 ülke taraf olarak sözleşmeyi imzalamıştır.
Sözleşmenin 9, 10, 11 ve 12. Maddelerinde hem sosyal sigortalar, hem de kamu sosyal
güvenlik harcamaları bakımından sosyal güvenlik hakları ile ilgili hükümlere yer vermiştir.
 Her Çeşit Irk Ayırımının Ortadan Kaldırılmasına Dair Uluslararası
Sözleşme (1966): Sözleşmenin 5. maddesinde sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerde ırk
ayırımına dayalı farklı işlem yapılmasını önleyici hükümler vardır. Bugüne kadar 128 ülkenin
taraf olduğu sözleşmenin 5. maddesinde sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler bakımından ırk
ayırımına dayalı ayırım yapılmaması ile ilgili hükümlere yer vermiştir.
 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Kaldırılmasına Dair Sözleşme
(1979): Sözleşmeye taraf ülkelerin sosyal güvenlik uygulamaları bakımından kadına yönelik
ayırımcı uygulamalar yapmasını önlemeye yönelik hükümler vardır. Sözleşmenin 11.
Maddesinde çeşitli sosyal risklere karşı sosyal güvenlik hakkının sağlanmasında kadın-erkek
ayırımının kaldırılması, kadınların eşleri üzerinden değil kendi çalışmaları üzerinden sosyal
güvenlik hakkına sahip olmalarına yönelik düzenlemeler yer almıştır.
 Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989): Sözleşmenin 26. maddesinde taraf devletlerin
çocukların sosyal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik yükümlülükleri sayılmıştır. Doğrudan
hükümlerle Sözleşmeye taraf ülkelerin her çocuğun sosyal sigorta ve sosyal güvenlik
hakkından faydalanmasına imkân veren düzenlemeleri gerçekleştirmesi gereğinden bahseden
sözleşme ailenin çocuğun sosyal güvencesini sağlayamaması hâlinde devletin
yükümlülüklerine işaret etmektedir.
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 Bütün Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair
Uluslararası Sözleşme (1990): Sözleşmenin 27. maddesinde göçmen işçiler ve ailelerinin
sosyal güvenlik hakları bakımından bulundukları ülkenin vatandaşları ile eşit haklara sahip
olmalarının sağlanmasına yönelik hükümler vardır. Aynı sözleşmede genel sosyal güvenlik
haklarına yer veren 27. madde yanında takip eden 28. maddede göçmen işçilerin ve ailelerin
onarılması imkânsız zarar görme ihtimallerinin olduğu durumlarda sağlık hakkının
vatandaşlarla eşit şekilde sağlanması ile ilgili yükümlülükler belirtilmiştir.

4.3.3. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinde Sosyal Güvenlik
Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Beyannamesinden önce ve İkinci Dünya
Savaşı’nın son yılında Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) amaçları ile ilgili 1944 tarihli
Philadelphia Bildirgesi’nde, “Her nerede olursa olsun, fakirlik, bütün insanların refahı
için büyük bir tehlike oluşturur” denilmiştir. Sosyal güvenlikle ilgili olarak “Korunmaya
muhtaç olan herkes için bir esas gelir sağlamak üzere sosyal güvenlik önlemlerinin ve
sağlık yardımlarının sağlanması” ile ilgili hedeflerin, bütün uygar dünyayı ilgilendiren
ortak bir amaç olduğu belirtilmiştir. ILO bu temel ilkeden hareketle çok sayıda sözleşme ve
tavsiye kararı ile sosyal güvenlik hakkının sınırlarını ve amaçlarını belirgin hâle getirmiş,
somutlaştırmıştır.
ILO’nun sosyal güvenlik hakkı ile ilgili olarak uluslararası düzeydeki en kapsamlı
düzenlemesi, “1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları
Sözleşmesi’dir”. Bu sözleşme, uluslararası düzeyde sosyal güvenlik hakkının sınırları ile
asgari standartları hakkında genel ve uygulamaya yönelik teknik bilgiler vermektedir. Esas
olarak sosyal sigortalar üzerine kurulmuş bir sosyal güvenlik sisteminin işleyişine yönelik bir
sosyal güvenlik sistemi oluşturmayı amaçlayan ülkeler için bir tür uygulama rehberi
niteliğinde bir sözleşmedir.
Uluslararası Çalışma Teşkilatı, temel faaliyet alanlarından biri olan sosyal güvenlikle
ilgili olarak doğrudan hükümler ihtiva eden Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının yanı sıra,
özellikle çeşitli sosyal sigorta kolları ile ilgili standartları belirleyen teknik bilgiler içeren
sözleşme ve tavsiye kararları da almıştır.

4.3.3.1. Uluslararası Çalışma Örgütünün Genel Nitelikli Sosyal
Güvenlik Sözleşmeleri
 Filadelfiya Bildirgesi (1944). Her nerede olursa olsun fakirlik bütün insanların
refahı için bir tehlikedir. Ülkeler ve toplumlar korunmaya muhtaç olan herkese asgari gelir
sağlamayı garanti eden sosyal güvenlik tedbirleri almak zorundadır.
 Gelir Güvencesine Dair 67 nolu Tavsiye Kararı (1944): Filadelfiya
Bildirgesi’nde yer alan hükümlerin ülkeler tarafından hayata geçirilmesine yönelik özel
düzenlemeler yer verilmiştir.
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 Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi (1952). ILO’nun sosyal
güvenlikle ilgili en doğrudan ve en kapsamlı sosyal güvenlik sözleşmesidir. Esasen ülkelerin
sosyal sigorta sistemlerinin kuruluşu aşamasında önce genel olarak daha sonra her bir sigorta
kolu için teknik bilgilere yer verilmektedir. Kapsam, hakların niteliği, finansmanı ve devlet
yükümlülüğü bu sözleşmede her bir sigorta kolu için ayrı ayrı verilmiştir.
 Sosyal Güvenlik Açısından Vatandaşlarla Vatandaş Olmayanlara Eşit İşlem
Yapılmasına Dair 118 nolu Sözleşme (1962): İkamet şartına bağlı olmaksızın vatandaş
olanlarla olmayanlara aynı sosyal güvenlik haklarının uygulanması ile ilgili bir sözleşmedir.
Sosyal güvenlik hakkını uluslararasılaştıran önemli sözleşmelerden biridir. Bu hakkı vatandaş
olmaktan çıkarıp, o ülkede yaşama ve insan olma hakkına getirmiştir.
 Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması İçin Uluslararası Bir Sistem
Kurulmasına Dair 157 Nolu Sözleşme (1982): Sosyal güvenlik haklarının korunmasını
sağlamaya yönelik getirilen kuralların belirlendiği sözleşmedir.

4.3.3.2. Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Sigorta Kollarına
Yönelik Sözleşme ve Tavsiye Kararları
ILO, 102 sayılı Sözleşme ile genel esasları belirlenen sosyal sigorta kollarının
kuruluşu, kapsamı, finansman ilkeleri ve yardımlara hak kazanma şartlarını düzenleyen çok
sayıda sözleşme ve tavsiye kararı kabul etmiştir. Nitekim Hastalık sigortası ile ilgili olarak
ilki 1927 yılında olmak üzere 5; malullük, yaşlılık ölüm sigortaları ile ilgili 9, iş kazaları ve
meslek hastalıkları ile ilgili 7, işsizlikle ilgili 4 ve analıkla ilgili 3 ayrı sözleşme ve tavsiye
kararı kabul etmiştir.

4.3.3.3. Uluslararası Çalışma Örgütünün İçinde Sosyal Güvenlikle
İlgili Hükümler Bulunan Değişik Sözleşme ve Tavsiye Kararları
Bu sözleşme ve tavsiye kararlarından bir kısmı belirli sektörlerin özellikleri dikkate
alınarak (denizcilik sektörü ve denizcilerle ilgili sözleşmeler gibi) getirilen düzenlemelerdir.
Bir kısmı Birleşmiş Milletlerin genel hükümler içeren düzenlemelerine çalışma ilişkileri ve
sosyal güvenlik hakları bakımından boyut kazandıran (göçmen işçilerle ilgili sözleşmeler
gibi) sözleşmelerdir.

4.3.4. Diğer Uluslararası Sözleşmeler
Sosyal güvenlik hakkı ile ilgili en kapsamlı düzenlemelerin yer aldığı uluslararası
belgelerden bir grubunu da Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen sözleşmeler ve belgeler
oluşturmaktadır. Bu kapsamda 1953 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi (1950), sosyal güvenlikle ilgili dolaylı hükümler içermektedir.
Sosyal güvenlik hakkı ile ilgili en kapsamlı Avrupa Konseyi belgesi 1961 tarihli
“Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi (Sosyal Şart)”dir. Nitekim sözleşmenin genel hakların
belirtildiği birinci bölümünün 12. maddesinde “Bütün çalışanlar ve geçimini sağladıkları
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kişiler (aileleri) sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” ifadesine yer verilirken, aynı bölümde
sosyal refah hizmetlerinden, özel olarak korunması gereken gruplardan ve sağlık hakkından
da bahsedilmektedir. Yine aynı sözleşmenin 12. maddesinde özel olarak “Sosyal Güvenlik
Hakkı” ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Öte yandan aynı sözleşmenin 11, 13. 14, 15,
16, 17 ve 19. maddelerinde de sosyal güvenlikle ilgili doğrudan ve dolaylı hükümlere yer
verilmiştir. Aynı sözleşmenin ikinci bölümünde sosyal güvenlik haklarının yerine
getirilmesine yönelik yükümlülüklere yer verilmiştir. Bir sosyal güvenlik sistemi kurma,
sosyal güvenlikte eşit işlem yapma, sosyal güvenlik sisteminin seviyesini yükseltme gibi
yükümlülükler bu bölümde düzenlenmiştir.
1972 yılında imzalanan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bölgesel düzeydeki en
ayrıntılı sosyal güvenlik belgesidir. Belge esas olarak temel sosyal güvenlik ilkelerinin
sözleşmeye dâhil ülke vatandaşlarına uygulanmasına yöneliktir. Bir başka açıdan sözleşmeyi
değerlendirme gerekirse ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesinde belirtilen sosyal güvenlik norm ve
standartlarının kapsam ve hakların seviyesi bakımından daha geliştirilmişinin yer aldığı bir
sözleşme olarak değerlendirilebilir. Bir bakıma gelişmiş ülkelere yönelik sosyal güvenlik
standartları sözleşmesi olarak kabul edilebilir.

4.4. Ülke Anayasalarında Sosyal Güvenlik Hakkı
Sosyal güvenlik hakkı ülke anayasalarında da açık olarak yer almıştır. Nitekim 1948
tarihli Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi’nin 16. maddesi “Sosyal Güvenlik
Hakkı” başlığı ile düzenlenmiş ve “Her kişi, işsizlik, yaşlılık hâlinin ve kendi iradesi dışında
açığa çıkıp geçimi için bir kazanç elde etmesini fiziksel ya da zihinsel açıdan olanaksız kılan
nedenlerden kaynaklanan herhangi bir maluliyetin sonuçlarına karşı onu koruyacak sosyal
güvenlik hakkına sahiptir” ifadesine yer verilmiştir. Bu madde dışında da sosyal güvenlik
hakkını dolaylı olarak ilgilendiren bazı düzenlemelere de ayrıca yer verilmiştir.
Sosyal güvenlik Hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında da temel bir insan hakkı
olarak tarif edilmiştir. 1961 Anayasası’nın 48. maddesinde; “Herkes, sosyal güvenlik hakkına
sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatları kurmak ve
kurdurmak devletin ödevlerindendir” denilmiştir. Devletin bu alandaki görevlerinin sınırı ise;
Anayasanın 53. maddesinde, “... iktisadi gelişme ve mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde
yerine getirir” denilerek sınırlandırılmıştır.
1982 Anayasası’nda sosyal güvenlikle ilgili olarak daha ayrıntılı düzenlemelere yer
verilmiş, Sosyal Güvenlik Hakları başlıklı kısımda, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına
sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” (md.60),
denilmiştir. Yine Anayasa’nın 61. maddesinde “Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak
Korunması Gerekenler” başlığı altında, malul ve gaziler, vazife ve harp şehitlerinin dul ve
yetimleri, sakatlar, yaşlılar ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili sosyal güvenlik
düzenlemelerine yer verilmiştir. 1961 Anayasası’ndan daha ayrıntılı düzenlemelere yer
verilen 1982 Anayasası’nda yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik
haklarının sağlanması ile ilgili olarak da devleti görevlendirmiş, son olarak 65 madde ile de
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“...devlet bütün bu görevlerini ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, mali kaynaklarının
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” denilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında yer alan düzenlemeler, sosyal güvenlikle ilgili
uluslararası sözleşmelerde yer alan düzenlemelerle paralellik arz etmekte olup, sosyal
güvenliğin temel bir insan hakkı olduğu ve bu hakkın gereklerini yerine getirmenin devletin
görevi olduğu açık olarak belirtilmektedir.
Sosyal güvenlik hakkının hayata geçirilmesi hususunda ortaya çıkan çeşitli
uyuşmazlık konuları ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi karar verirken, önce Anayasanın 2.
maddesinde belirtilen Sosyal Hukuk Devletinin tarifini yapmış ve bu tarif içinde de sosyal
güvenliğin yeri ve önemini vurgulamıştır. Nitekim 1988 tarihli bir kararında; “ Sosyal hukuk
devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yanı sosyal adaleti ve
toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk
devletinin, bütün kurumlarıyla Anayasa’nın özüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını
gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin
ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Böylece sosyal güvenlik, sosyal
hukuk devleti içerisinde yer alan ve bu ilkeyi oluşturan temel kavramlardan biridir”
denilmiştir.
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Uygulamalar
Avrupa Sosyal Şartı ve Sosyal Güvenlik
Avrupa Sosyal Şartı 1961 yılında Turin‘de imzaya açılan ve 1965 yılında
uygulamaya konulan, Avrupa Konseyi‘ne üye devletlerin ve bu "şartnameyi" imzalayan
devletlerin uymayı kabul ve taahhüt ettikleri, temel sosyal ve ekonomik hakları koruyan,
medeni ve politik hakları garanti eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘ni takviye eden bir
Avrupa Sözleşmesi’dir. Avrupa Konseyi‘nin bağlayıcı bir sözleşmesi olarak Avrupa Sosyal
Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi‘nin, ekonomik ve sosyal haklar alanındaki karşılığı
olarak görülebilir. Bu sözleşme 1996 yılında revize edilmiş, 1999 yılından bu yana kademeli
olarak eskisinin yerini almıştır. Bu sözleşmeyle insan hakları ve özgürlüklerle ilgili konular
ve sözleşmeye taraf olan ülkelerin bu konulardaki uygulamalarını denetleyecek mekanizmalar
ele alınmıştır.
"Şart", tüm bireylerin günlük yaşantılarına ait pozitif hakları ve özgürlük alanlarını da
düzenlemektedir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_SosyalŞartı)
Avrupa Sosyal Şartı 31 Ayrı Başlıkta insan hakları ve özgürlüklerini düzenlemiştir.
Sosyal Şartın 12. Maddesi doğrudan sosyal güvenlik hakkı ile ilgilidir. Ancak, Şartın 13, 14,
23 ve 30. Maddeleri de dolaylı olarak geniş anlamda sosyal güvenlik hakkı ile ilgilidir.
Aşağıda Avrupa Sosyal Şartının son hâli ile sosyal güvenlik hakkı ile ilgili düzenlemelerine
yer verilmektedir.
Madde 12 - Sosyal güvenlik hakkı
Akit Taraflar, sosyal güvenlik hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak
amacıyla:
1) Bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı ya da sürdürmeyi;
2) Sosyal güvenlik sistemini Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onaylanması için
gereken düzeyden daha düşük olmamak üzere yeterli bir düzeyde sürdürmeyi;
3) Sosyal güvenlik sistemini giderek daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışmayı;
4) Uygun ikili veya çok taraflı sözleşmeler akdiyle ya da başka yollarla bu
sözleşmelerde yer alan koşullara bağlı olarak, aşağıdaki hususları sağlamak için girişimlerde
bulunmayı;
a) Korunan kişilerin Taraf Ülkeler arasında ne suretle olursa olsun yer değiştirmeleri
sırasında, sosyal güvenlik mevzuatından doğan yardımların muhafazası da dâhil olmak üzere
sosyal güvenlik hakları açısından diğer Tarafların vatandaşları ile kendi vatandaşlarının eşit
muamele görmeleri,
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b) Akit Taraflardan her birinin mevzuatına göre tamamlanan sigorta ve çalışma
sürelerinin birleştirilmesi yoluyla sosyal güvenlik haklarının verilmesi, sürdürülmesi ve
yeniden başlatılması
Madde 13 - Sosyal ve tıbbi yardım hakkı
Akit Taraflar sosyal ve tıbbi yardım hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını
sağlamak amacıyla:

Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya başka kaynaklardan,
özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir olanak sağlayamayan herkese
yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık hâlinde bunun gerektirdiği bakımı sunmayı;

Böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve sosyal haklarının
kısıtlanmasını önlemeyi;

Herkesin, kişisel veya ailevi mahrumiyet hâlini önlemek, gidermek ya da
hafifletmek için gerekebilecek öneri ve kişisel yardımları uygun kamusal ya da özel hizmetler
eliyle alabilmesini sağlamayı;
 Bu maddenin 1, 2 ve 3 fıkralarında değinilen hükümleri, ülkelerinde yasal olarak
bulunan diğer Akit Tarafların vatandaşları ile kendi vatandaşlarını eşit tutarak, 11 Aralık
1953’te Paris’te imzalanmış olan Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi ile üstlendiği
yükümlülükler çerçevesinde uygulamayı taahhüt ederler.
Madde 14 - Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı
Akit Taraflar Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının etkili bir biçimde
kullanılmasını sağlamak amacıyla:
1) Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak, toplumda bireylerin ve grupların
refah ve gelişmelerine ve sosyal çevreye uyum sağlamalarına katkıda bulunacak hizmetleri
teşvik etmeyi ya da sağlamayı;
2) Bireylerin ve gönüllü ya da diğer örgütlerin bu tür hizmetlerin kurulması ve
sürdürülmesine katılmalarını özendirmeyi taahhüt ederler.
Madde 23 - Yaşlıların sosyal korunma hakkı
Akit Taraflar, yaşlıların sosyal korunma hakkını etkili bir biçimde kullanmalarını
sağlamak amacıyla, doğrudan ya da kamusal veya özel örgütlerle işbirliği yaparak, özellikle –
Yaşlılara,
a) İyi bir yaşam sürmeleri ve kamusal, sosyal ve kültürel yaşama etkin olarak
katılmalarına olanak sağlayan yeterli kaynaklar;

100

b) Yaşlılar için var olan hizmetler ve kolaylıklar ve onların bunlardan yararlanma
olanakları konusunda bilgi sağlamak yoluyla, yaşlıların olabildiğince uzun bir süre toplumun
bütün haklara sahip üyesi olarak kalabilmelerine olanak sağlamayı;
Yaşlılara;
a) gereksinimlerine ve sağlık durumlarına uygun konutlar ya da konutlarının buna
uygun hâle getirilmesi için yeterli destek sağlamak,
b) durumlarının gerektirdiği sağlık bakım ve hizmetleri yoluyla yaşlıların kendi yaşam
biçimlerini özgürce seçmelerine ve alıştıkları çevrede yaşamlarını istedikleri ve yapabildikleri
sürece bağımsız olarak sürdürmeye olanak vermeyi,
Kurumlarda yaşayan yaşlılara, özel yaşamlarına saygı içinde, uygun yardım ve
bunların kurumdaki yaşam koşullarına ilişkin kararlara katılımlarını sağlamayı amaçlayan
önlemler almayı ya da bunları özendirmeyi taahhüt ederler.
Madde 30 - Toplumsal dışlanma ve yoksulluğa karşı korunma hakkı
Akit Taraflar, toplumsal dışlanma ve yoksulluğa karşı korunma hakkının etkili bir
biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla;
a) Toplumsal dışlanma ve yoksulluk durumunda yaşayan ya da bu duruma düşme
tehlikesinde olan kişilerin ve ailelerinin, özellikle istihdam, konut, eğitim, öğrenim, kültür ile
sosyal ve tıbbi yardım olanaklarına fiilen ulaşmalarını teşvik edecek genel ve eşgüdümlü bir
yaklaşım çerçevesinde önlemler almayı;
b) Bu önlemleri, uyarlanmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde gözden geçirmeyi
taahhüt ederler.
Yukarıda sayılan maddeler dışında da daha dolaylı olarak sosyal güvenlik hakkı ile
ilgili hükümler içeren maddeler vardır. Bunlar;


Çocukların ve gençlerin korunma hakkı (Madde 7),



Çalışan kadınların annelik hâlinde korunma hakkı (Madde 8),



Sağlığın korunması hakkı (Madde 11),

 Özürlülerin toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma
hakkı (Madde 15),


Ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı (Madde 16),



Çocukların ve gençlerin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı (Madde 17),



Konut hakkı (Madde 31) olarak sayılabilir.
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Uygulama Soruları
1) Avrupa Sosyal Şartı ne zaman yürürlüğe girmiştir?
2) Avrupa Sosyal Şartı’nda sosyal güvenlik hakkı ile ilgili düzenleme hangi
maddede yer almıştır?
3) Avrupa Sosyal Şartında dolaylı olarak sosyal güvenlik hakkını düzenleyen
maddeler hangileridir?
4) Avrupa Sosyal Şartında sosyal güvenlik hakkı bakımından özel olarak korunması
söz konusu olan gruplar hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde temel insan hakkı olarak sosyal güvenlik incelenmiştir. Bu bağlamda
birinci, ikinci ve üçüncü kuşak hakların sınıflandırılmasına yer verilmiştir. Sosyal güvenlik
hakkı; eğitim, dinlenme, sağlık, çalışma, örgütlenme, beslenme ve konut haklarının da
bulunduğu ikinci kuşak hakların içinde yer almaktadır. Bölümde daha sonra temel insan hakkı
olarak sosyal güvenlik hakkının niteliği ve önemi incelenmiştir. Sosyal güvenlik hakkının
önemi yalnızca birinci kuşak hakların kullanımına imkân vermesinden kaynaklanmaz.
İnsanların ILO standartlarında bir sosyal güvenlik hakkına sahip olması ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel gelişmenin garantisi ve aynı zamanda toplumsal barış ve huzurun temel
unsuru olmasından da kaynaklanır. Sosyal güvenlik hakkının kapsamı ve sınırları başlığında
ise, kişi olarak, sosyal riskler itibariyle ve seviye olarak kapsama yer verilmiştir. Daha sonra
sosyal güvenliğe uluslararası boyut ve temel insan hakkı niteliği kazandıran gelişmeler genel
hatlarıyla incelenmiştir. Sosyal güvenliğin uluslararasılaşması ve buna bağlı olarak İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’nde temel bir hak olarak tanımlanması; sosyal devlet anlayışının
güçlenmesi, ülkeler arası emek ve insan göçü, iktisadi gelişmeler, insan hakları anlayışının
değişmesi sonucunda olmuştur.
Sosyal güvenlik hakkının ortaya çıkışı ve gelişimi başlığında ülkeler ve uluslararası
düzeydeki gelişmeler ortaya konmuştur. Sanayi Devrimi ve olumsuz sonuçlarını gidermeye
yönelik düzenlemelerin başladığı 19. yüzyıl çeşitli ülkelerdeki düzenlemelerle sosyal güvenlik
hakkının doğuşu ve gelişmesine öncülük etmiştir. Fransız Devrimi ile yaygınlaşan
liberalizmin ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta yönelik etkileri ve işçi sınıfının ücret
düşüklüğü, uzun çalışma süreleri başta olmak üzere çalışma şartlarının ağırlığı sosyal hakların
sağlanmasına yönelik devlet müdahalesinin gerekçesini oluşturmuştur. Sosyal güvenlik
hakkının yer aldığı en ayrıntılı uluslararası belge 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesidir. Bu Sözleşmenin 22 ve 25’inci maddelerinde sosyal güvenlik hakkının tanımı,
sınırları ve kapsamı çizilmeye çalışılmış ülkelerin ve uluslarararası camianın sorumluluğu
belirtilmiştir. Bu bağlamda, bu bölümde Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinde, Uluslararası
Çalışma Örgütü Sözleşmelerinde ve diğer uluslararası sözleşmelerde sosyal güvenlik hakkı
ile ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak ülke anayasalarında sosyal güvenlik
hakkına yer verilmiştir. Bu kapsamda, Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi’nin 16.
maddesi ve T.C. anayasalarında sosyal güvenlik hakkının nasıl tarif edildiği açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir hak olarak sosyal güvenlik aşağıda belirtilen hangi kuşak haklar
arasında yer alır?
a) Birinci kuşak haklar
b) İkinci kuşak haklar
c) Üçüncü kuşak haklar
d) Dördüncü kuşak haklar
e) Klasik haklar
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kişi olarak kapsam sosyal güvenliğin kapsamının yatay olarak genişlemesi olarak
da adlandırılır.
b) Sosyal riskler itibarıyla kapsam ideal olan bazı sosyal risklere karşı koruma
hakkının sağlanmış olmasıdır.
c) Seviye olarak kapsam, sosyal güvenlik sisteminin kapsamına aldığı kişilere
sağladığı garantinin yeterliliği, ihtiyaçları karşılama derecesi ile ilgilidir.
d) ILO, dünya nüfusunun %73’ünün sosyal güvenlik hakkından
yararlanamadığını veya yetersiz seviye ve kapsamda yararlandığını belirtmektedir.

hiç

e) Dikey olarak kapsam sosyal koruma sağlanan risklerin sayısının artmasını ifade
eder.
3) Aşağıda belirtilen ülkelerden hangisi sosyal güvenlik hakkını doğuran,
işveren sorumluluğuna yönelik ilk düzenlemeleri yapmaya başlamıştır?
a) Almanya
b) İngiltere
c) Hollanda
d) Fransa
e) ABD
4) Sosyal güvenlik hakkı ilk defa aşağıda belirtilen hangi uluslararası belgede
yer almıştır?
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a) 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b) 1919 tarihli ILO Anayasası
c) Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
d) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
e) 1952 Tarihli ILO Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi
5) Sosyal güvenlik hakkının en somut ve kapsayıcı şekilde yer aldığı
uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Her Çeşit Irk Ayırımının Ortadan Kaldırılmasına Dair Uluslararası Sözleşme
b) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
d) Vatansızların Statüsüne Dair Sözleşme
e) Çocuk Hakları Sözleşmesi
Cevaplar
1) b, 2) b, 3) a, 4) b, 5) c
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5. SOSYAL GÜVENLİĞİN KAPSAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Genel Olarak Sosyal Güvenliğin Kapsamı
2) Kişi Olarak Sosyal Güvenliğin Kapsamı
3) İktisadi Gelişme Seviyesi ve Sosyal Güvenliğin Kapsamı
4) Sigorta Kolları İtibarıyla Kapsam
5) Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Sosyal Güvenliğin Kapsamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal güvenlikte kapsamın boyutları nelerdir? Kısaca açıklayınız.
2) Sosyal sigortaların kapsamına dâhil olan nüfus grubu kimlerden oluşmaktadır?
3) İş gücü sosyal sigortaların kapsamını hangi boyutlarla etkilemektedir?
4) Sosyal sigortalıların kişi olarak kapsamını etkileyen bağımlı nüfus kimlerden
oluşmaktadır?
5) Sosyal
oluşmaktadır?

sigortalıların

kapsamını

etkileyen

pasif

sigortalılar

kimlerden

6) Sosyal sigortalarda kişi olarak öncelikle kimlerin kapsama alınacağını belirleyen
faktörler nelerdir?
vardır?

7) İktisadi gelişme seviyesi ile sosyal güvenliğin kapsamı arasında nasıl bir ilişki

8) Sosyal sigortaların kapsamına giren sosyal riskler ve bunlarla ilgili sigorta kolları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Genel Olarak Sosyal
Güvenliğin Kapsamı

Sosyal güvenlikte kapsamın
boyutlarının neler olduğunu
tanımlayarak öğrenmek

Temel sosyal güvenlik
müesseselerinin kapsamla ilgili
gelişmelerini belirleyen
faktörleri anlayarak

Kişi Olarak Sosyal
Güvenliğin Kapsamı

Kişi olarak kapsamda
dünyadaki durumu incelemek

Kapsamla ilgili bilgileri Türk
sosyal güvenlik sisteminin
kapsamı ile ilgili bilgiler ile
karşılaştırarak

Sosyal sigortaların kişi olarak
kimleri kapsadığını
öğrenmek, sosyal sigortalarda
kapsamın boyutunu
yükümlülükler ve haklar
bakımından analiz etmek ve
sosyal sigortaların kapsamını
iş gücü, bağımlı nüfus ve
sigortalılar açısından
incelemek
Kuruluş ve gelişme
dönemlerinde sosyal
sigortaların kapsamını
belirleyen faktörlerin neler
olduğunu öğrenemek

İktisadi Gelişme Seviyesi Sosyal güvenliğin kapsamı ile Tablolardaki istatistiki verileri
ve Sosyal Güvenliğin
iktisadi gelişme seviyesi
karşılaştırmalı olarak
Kapsamı
arasındaki ilişkiyi ülke
inceleyerek
örnekleri üzerinden analiz
etmek.
Sigorta Kolları İtibarıyla
Kapsam

Sigorta kollarının kapsamını
ILO’nun 102 sayılı
Sözleşmesi’nde belirtilen
sosyal güvenlik tehlikeleri
boyutuyla dünyadaki durumu
incelemek.

Çeşitli ülke uygulamalarını
öğrenerek
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Anahtar Kavramlar


Kişi itibarıyla kapsam: oluşturulan sosyal güvenlik sisteminin, hiçbir kimseyi
dışarıda bırakmaksızın toplumu oluşturan herkesi (nüfusun tamamını), kapsamına almasıdır.



Tehlikeler veya sigorta kolları itibarıyla kapsam: Oluşturulan sosyal güvenlik
sisteminin bütün sosyal güvenlik tehlikelerine karşı (ILO tarafından belirlenen 9 sosyal
güvenlik tehlikesi) koruma garantisi sağlayacak şekilde teşkilatlanmasını gerçekleştirmesidir.
 Sağlanan garantinin seviyesi itibarıyla ilgili kapsam: sosyal güvenlik
sistemlerinin koruma garantisine aldıkları kişileri, “yaşadıkları toplum içinde insan
haysiyetine yaraşır bir hayat standardına kavuşturmaları”, sosyal güvenlik idealine uygun
olarak, “onları ihtiyaçlarının esiri olmaktan ve muhtaçlık dolayısıyla başkalarına muhtaç
olmaktan kurtarmaktır”.
 Aktif sigortalı: çalışan ve/veya geliri olan ve sosyal sigortalara prim ödeyen
(yükümlülük getirilen) kişidir.
 Pasif sigortalı: Belirli süre sigortalı olma ve prim ödeme şartlarını (yükümlülük)
yerine getiren ve sosyal sigorta rejiminden gelir veya aylık alma hakkını kazanan kişilerdir.
 Bağımlı nüfus: Aktif ve pasif sigortalıların bakmakla (geçindirmekle) yükümlü
olduğu kişiler olarak sosyal güvenceye kavuşan kişilerdir. (Eş, çocuklar ve anne-baba)
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Giriş
Bir sosyal güvenlik sisteminin nihai amacını gerçekleştirmesi, tehlikenin zararlarına
maruz kalanlara sosyal güvenlik garantisi sağlaması sosyal güvenlik risklerini ve bunların
konusu olan kişileri kapsama alması ile mümkündür. ILO, Dünya nüfusunun %27’sinin ILO
standartlarında bir sosyal güvenceye sahip olduklarını, %40’ının ise hiç sosyal güvencesi
olmadığını belirtmektedir. Aynı şekilde her 3 ülkeden 2 sinde temel sosyal risklere karşı
herhangi bir sosyal güvenlik garantisi sağlayan kamusal program yoktur. Bir ülkede yaşayan
herkesi kapsama almayan bir sistemin sosyal güvenlik idealini gerçekleştirmesi mümkün
değildir. Bu bölümde sosyal güvenliğin kapsamı konusu incelenecektir. Kapsam konusu, kişi
olarak, sosyal güvenlik riskleri olarak ve sağlanan sosyal güvencenin standardı olarak 3 farklı
boyutta ele alınabilmektedir. Bu bölümde kişi olarak kapsam başta olmak üzere sosyal
güvenliğin kapsamı ele alınacak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde herkesi kapsama alacak
bir sistem oluşturmanın temel esasları belirtilmeye çalışılacaktır.
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5.1. Genel Olarak Sosyal Güvenliğin Kapsamı
Sosyal güvenlik ihtiyacı zaman ve mekândan bağımsız olarak, yaşı, cinsiyeti ve gelir
seviyesi ne olursa olsun, her insan için mutlaka karşılanması gereken evrensel bir ihtiyaç
olduğu için bir sosyal güvenlik sisteminin temel hedefi de (ideali), toplumu oluşturan
herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına almak ve onlara, sosyal güvenlik
idealine uygun bir koruma garantisi sağlamaktır. Bu ifade de belirtildiği gibi sosyal
güvenlikte kapsamın, birbiriyle ilgili üç boyutu vardır. Bunlar:


Kişi itibariyle kapsam (yatay kapsam)



Tehlikeler (sigorta kolları) itibarıyla kapsam (Dikey kapsam)



Sağlanan garantinin seviyesi itibarıyla kapsam (Derinliğine kapsam)

Kişi itibarıyla kapsam, oluşturulan sosyal güvenlik sisteminin, hiçbir kimseyi
dışarıda bırakmaksızın toplumu oluşturan herkesi (nüfusun tamamını), kapsamına alması;
tehlikeler veya sigorta kolları itibarıyla kapsam ise; yine oluşturulan sosyal güvenlik
sisteminin bütün sosyal güvenlik tehlikelerine karşı (ILO tarafından belirlenen 9 sosyal
güvenlik tehlikesi) koruma garantisi sağlayacak şekilde teşkilatlanmasını gerçekleştirmesidir.
Kamu sosyal güvenlik harcamaları da dikkate alınırsa tehlike itibarıyla kapsam sebebi ne
olursa olsun bütün risklere karşı koruma garantisi altına alınmayı ifade eder. Sağlanan
garantinin seviyesi itibarıyla ilgili kapsam ise sosyal güvenlik sistemlerinin koruma
garantisine aldıkları kişileri, “yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir
hayat standardına kavuşturmaları”, sosyal güvenlik idealine uygun olarak “onları
ihtiyaçlarının esiri olmaktan ve muhtaçlık dolayısıyla başkalarına muhtaç olmaktan
kurtarmaktır”.
Ancak, sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamla ilgili hedeflerini gerçekleştirmeleri her
zaman çok kolay değildir. İktisadi olarak en gelişmiş ülkelerde bile, herkesi, her tehlikeye
karşı koruma kapsamına alan ve yeterli koruma garantisi sağlayan bir sosyal güvenlik
sistemini oluşturmak, en azından başlangıçta, son derecede güç ve hatta imkânsızdır. Nitekim
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari
Normları Sözleşmesi’nde, bir ülkenin bu sözleşmeyi imzalaması için gerekli şartları
belirtirken, “oluşturulan sosyal güvenlik sisteminin, toplam nüfusun en az %20’sini,
çalışanların ise; (işçi ve hizmetliler) en az %50’sini kapsama alması” hâlini bir ülkede
sosyal güvenlik sisteminin varlığının kabulü için asgari şart görmüştür. Yine aynı
sözleşmede, bir sosyal güvenlik sisteminin İKMH, işsizlik, yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigorta
kollarından en az birisi olmak şartıyla en az 3 sigorta kolunu oluşturması gerektiği
belirtilmiştir.
Öte yandan, 1964 tarihli “Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu” kapsamla ilgili hedeflerle
konusunda, KOD’u imzalayan ülkelerin başlangıçta ILO’nun belirlemiş olduğu %20 ve
%50’lik kapsam hedeflerini gerçekleştirmesini yeterli görürken, zaman içinde bunu %30 ve
%80 olarak yeniden belirlemiştir. Sigorta kolları itibarıyla da, Kodu imzalayan ülkelerin en
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az 6 sigorta kolunu uygulamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Bu gelişmeler, kişi ve
sigorta kolları itibarıyla kapsam hedefinin zaman içinde gerçekleştirilebilecek bir hedef
olduğunu açık olarak ortaya koymaktadır.
Nüfus itibarıyla kapsama alma konusunda en başarılı ülkeler, şüphesiz özellikle 2.
Dünya Savaşından sonra sosyal refah devleti anlayışını bütün yönleriyle hayata geçirmeye
çalışan Avrupa ülkeleridir. Bu ülkelerde, zaten çok sınırlı olan kayıt dışı çalışma dışında
bütün çalışanlar ve nüfus kesimleri sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır.
Öte yandan, kapsamla ilgili olarak “yeterli ve adil bir sosyal güvenlik garantisi
sağlama hedefi”, kişi ve sigorta kolları ile kapsamın belirlenmesinden farklı olarak, hem tarif
edilmesi hem de sınırlarının belirlenmesindeki güçlükler dolayısıyla çok daha zor bir hedeftir.
Hizmet olarak sağlanan koruma garantisinin standardını belirlemek (sağlık hizmetleri ve
bakım hizmetleri gibi) ne kadar güç ise; aynı şekilde, nakdî olarak verilen ödeneklerin,
aylıkların ve gelirlerin sağladığı koruma garantisinin seviyesini de belirlemek ve “yeterli”
ifadesini kullanmak son derece de güçtür. Bu güçlük son dönemde sosyal güvenlik sistemleri
ve yoksulluk ilişkisini kuran çalışmalarda, sağlanan gelir garantisinin yoksulluk seviyesi ile
karşılaştırmasını yaparak yeterliliğini belirleyerek aşılmaya çalışılmaktadır.
Ancak, sosyal güvenlik garantisinin seviye olarak yeterliliği konusunda primli
rejimlerin verdiği parasal ödemeler için bu değerlendirmeyi yapmak ne kadar kolay ise;
hizmet olarak sağlanan sosyal güvenlik hizmetleri veya ayni olarak verilen sosyal yardımlar
için hâlâ büyük güçlükler arz etmektedir. Kaldı ki, zaman ve mekân farklılıkları standart
oluşturma ve yeterli kavramlarının anlamını fazlasıyla etkilemektedir.

5.2.

Kişi Olarak Sosyal Güvenliğin Kapsamı

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), küreselleşme sürecinde yaşanan gelir dağılımı
adaletsizliği ve yoksulluk artışına karşı en etkin çare olarak sosyal güvenlik sistemlerinin
kapsamının artırılmasını görmüştür. Sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamının yeterli olduğu
ülkelerin kriz dönemlerinde sosyal problemleri daha kolay aştıkları, toplumların krizin
olumsuz sonuçlarına karşı daha dirençli oldukları ortaya çıkmıştır. Bu tespitten hareketle ILO
2001 yılında “Herkes için sosyal güvenlik” kampanyasını başlatmıştır. Çünkü bugün
itibarıyla “herkes için temel bir hak olan sosyal güvenlik” Dünya nüfusunun ancak %
27’sinin çağdaş bir sosyal güvenlik hakkına sahip olabildiği bir imtiyaz hâline gelmiştir.
Dünya nüfusunun % 40’ı hiçbir sosyal güvencesi yok ve %33’ünün de sınırlı bir sosyal
güvenlik garantisi var.17 Ancak, sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamı, bazı gelişmekte olan
ülkelerde (Afrika ülkeleri başta olmak üzere) toplam nüfusun %5-10’lar seviyesine
düşebilmekte, bu ülkeler insanları için sosyal güvenlik hakları nerede ise bazı toplum
kesimleri için hiç gerçekleşmeyecek “ütopik hak” hâline dönüşmektedir.

17

ILO (2014), World Social Protection Report, excetutive summary.
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Sosyal güvenlik sistemleri, toplumu oluşturan herkesi sosyal güvenlik kapsamına alma
hedefini sosyal sigortalar (primli rejimler) ve sosyal yardım ve hizmetler (primsiz rejimler) ile
gerçekleştirecektir. Primli rejimler ile çalışan ve geliri olanlar ile çalışmayan ancak prim
ödeyebilecek geliri olanlar, primsiz rejimler ile çalışmayan ve geliri olmayanlar ile çalışan
ancak prim ödeme gücü olmayanlar sosyal güvenlik kapsamına alınmaktadır.

5.2.1. Sosyal Sigortalar ve Kişi Olarak Sosyal Güvenliğin Kapsamı
Sigorta tekniği üzerine kurulan sosyal sigortalarla toplumu oluşturan herkesi sosyal
güvenlik kapsamına alma amacı, çalışan ve prim ödeyen kişi üzerinden dolaylı olarak
gerçekleştirilir. Sosyal sigortaların kapsamına aldığı nüfusla ilgili 3 grup vardır. Bunlar:

kişidir.

Aktif sigortalı: çalışan ve/veya geliri olan ve prim ödeyen (yükümlülük getirilen)

 Pasif sigortalı: Belirli süre sigortalı olma ve prim ödeme şartlarını (yükümlülük)
yerine getiren ve sosyal sigorta rejiminden gelir veya aylık alma hakkını kazanan kişilerdir.
 Bağımlı nüfus: Aktif ve pasif sigortalıların bakmakla (geçindirmekle) yükümlü
olduğu kişiler olarak sosyal güvenceye kavuşan kişilerdir. (Eş, çocuklar ve anne-baba)
Sosyal sigortaların nüfusun tamamını kapsama alma hedefi, çalışan ve prim ödeyen
sigortalılar ile aylık alanlar üzerinden gerçekleştirilir.
Şekil 2: Sosyal Sigortalarda Kişi Olarak Kapsam: Prim Ödeme Yükümlülükleri
Bakımından

Toplam Nüfus

Çalışma Çağı
Nüfusu
(15-64
Yaş Grubu)

İş Gücü

Kayıt

Dışı
Çalışanlar

Prim
Ödeyen
Aktif
Sigortalılar
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Sosyal sigorta yükümlülükleri bakımından kişi olarak kapsam prim ödeyen aktif
sigortalılardan oluşur. Ancak, bu nüfusa ulaşmak için aşağıdaki formülde olduğu gibi, toplam
nüfustan önce 0-14 ve 65+ yaş grubunu oluşturan bağımlıları, sonra bu nüfus grubundan da
çalışmayanları ve çalışmak istemeyenleri çıkararak iş gücüne ulaşmak gerekir. Son olarak
işgücünden de işsizleri çıkararak sosyal sigortaların yükümlülük bakımından kapsamını
oluşturan prim ödeyen aktif sigortalılara ulaşmak gerekir. Ancak, bu da gerçek aktif
sigortalıları vermeyebilir. Bu noktada iş gücü içinde olan ve çalışan ancak kayıt dışı (KD)
çalışanları da aktif sigortalılar dışına çıkarmak gerekir.

Prim ödeyen aktif sigortalılar =
[((Toplam Nüfus-(0-14 ve 65 +))–Çalışma arzu ve iradesinde olmayanlar) - işsizler]

Bu formül genel olarak sosyal sigorta kurumlarının prim ödeyen aktif sigortalılar
bakımından kapsamını belirlemede yardımcı olmaktadır. Şekilde de gösterildiği gibi prim
ödeyen aktif sigortalılar toplam nüfus esas alınarak ancak çalışma çağı dışında olanlar,
çalışma çağı içinde olmakla birlikte çalışmayanlar ve işsiz olanlar ve nihayet en son olarak da
kayıt dışı çalışanlar dışarıda bulunarak hesaplanmaktadır.
Sosyal sigortaların özellikle sağlık sigortası bakımından daha farklı bir kapsamı vardır.
Sosyal sigortalar haklardan faydalanma konusunda yalnızca prim ödeyen aktif sigortalıları
değil, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri (eş, çocuklar, anne - baba), bir dönem
sosyal sigorta kurumlarına prim ödedikten sonra malullük ve yaşlılık aylığı alanlar ile
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler (bağımlı nüfus) ve nihayet ölen sigortalıların
geride kalan hak sahibi eş ve çocukları sağlık sigortası kapsamındadır. Sosyal sigortalar
bakımından kapsam bu şekilde değerlendirildiği zaman Şekil 2’deki şematik gösterimle ifade
edilen ikinci bir kişi olarak kapsam daha karşımıza çıkmaktadır.

116

Şekil 3: Sosyal Sigortalarda Kişi Olarak Kapsam: Sağlanan Haklardan Faydalanma
Bakımından

BAGIMLI NÜFUS
Aktif ve Pasif Sigortalıların

Prim Ödeyen
Aktif
Sigortalılar

Bakmakla Yükümlü Olduğu

Aile Fertleri
(Eş, Çocuklar, Anne-Baba)

Aylık Alan Pasif
Sigortalılar

Ölen
sigortalıların
eş ve
çocukları

Şekil 1 ve 2’den hareketle, sosyal sigorta sisteminin prim ödeyen aktif sigortalılar
bakımından kapsamını öncelikle nüfusun büyüklüğü tayin eder. Ancak;
 Aynı nüfusa sahip iki ülkeden nüfusu genç olan ülkenin,
 Aynı genç nüfus oranına sahip olan iki ülkeden iş gücüne katılma oranı yüksek olan
ülkenin,
 Aynı iş gücüne katılma oranına sahip olan 2 ülkeden istihdam oranı yüksek olan
ülkenin,
 Aynı istihdam oranına sahip 2 ülkeden kayıtdışı çalışma oranı ve işsizlik oranı daha
düşük olan ülkenin
aktif sigortalı sayısı bakımından kapsamı potansiyel olarak daha yüksektir. Yukarıda belirtilen
ilişki, bir anlamda sosyal sigortaların kapsamını artırmaya yönelik olarak alınacak tedbirlerin
de neler olması gerektiği konusunda ipuçları vermektedir.

5.2.2. Sosyal Sigortaların Kişi Olarak Kapsamını Belirleyen Faktör
Olarak İş Gücü
Sosyal sigortalar, primle finanse edilen kurumlar olduğu ve sistemden faydalanma
prim ödeme şartına bağlı olduğu için, bu kurumların potansiyel olarak kapsamını prim ödeme
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yükümlülüğünü yerine getirebilecek çalışma arzu ve iradesinde olan kişiler ve bunların
toplamını ifade eden iş gücü oluşturur. Ancak, iş gücünün yapısı ve sektörel dağılımı ve
mesleki statü esasına göre dağılımı özellikle kuruluş ve kapsamın genişleme dönemlerinde
sosyal sigortaların kapsamını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Nitekim iş gücünün sektörel
dağılımı sosyal sigortaların kapsamını belirleyen ilk ve önemli faktörler arasında yer
almaktadır. Sosyal sigortalar başlangıçta, sanayi, daha sonra hizmetler kesiminde bağımlı
olarak çalışanlar için oluşturulmuş kurumlardır. Tarım kesimi ve bu kesimde çalışanlar çok
daha sonraları kapsama alınmıştır. Bu durumda ülke iş gücünün önemli bir yüzdesinin sanayi
ve hizmetler kesiminde olduğu ülkelerde kişi olarak kapsama almak daha kolay, tarım
kesiminde olduğu ülkelerde ise; daha zordur.
İş gücünün statüsüne (meslekteki mevkie göre) göre dağılımı da sosyal güvenliğin
kapsamının belirlenmesinde etkilidir. Sosyal sigortaların en kolay kapsama aldığı grup,
gelirleri belirli ve sürekli olan bağımlı çalışanlardır. Bağımlı çalışanlar içinde de kamu
kesiminde memur statüsünde çalışanlar ile yine kamu ve özel sektöre ait büyük işyerlerinde
örgütlü olarak çalışanlar daha öncelikle ve kolay olarak kapsama alınırlar. Kendi adına
bağımsız çalışanlar, gelirlerinin belirsiz ve istikrarsız olmalarına bağlı olarak daha geç ve zor
olarak kapsama alınan kesimi oluştururlar. Bu belirsizlik ve kapsama almadaki güçlük, tarım
sektörü için çok daha belirleyicidir. En geç ve en zor sosyal güvenlik kapsamına alınan kesim
tarım kesimidir. Burada gelirlerinin belirsiz ve süreksiz olmasının yanı sıra, eğitim
seviyelerini düşüklüğü, sosyal güvenlik sisteminin kapsamında olmanın gerektirdiği kayıtlarla
ilgili bürokratik işlemleri yerine getirmedeki zorluklar ve nüfus yoğunluğunun düşük olması
dolayısıyla bu kesime hizmet götürmedeki güçlükler de kapsamı belirlemektedir.
İş gücünün sektörel dağılımı ve statüsü yanında sosyal sigortaların kapsamını
belirleyen başka yapısal özellikler de vardır. Özellikle, sosyal sigortaların ilk kuruluş yılları
ve kapsamının genişletilmek istendiği dönemlerde bu özellikler belirleyici olur. Bunlar:
 Sendika ve benzeri örgütlerin çatısı altında olan çalışan grupları, sosyal taleplerini
daha kolay dile getirebildikleri için daha önce ve kolay kapsama alınırlar.
 Yüksek eğitimli ve vasıflı iş gücü (ağırlıklı olarak beyaz yakalılar ve vasıflı mavi
yakalılar), daha önce ve kolay kapsama alınırlar.
 Büyük işyerlerinde çalışanlar, denetim kolaylığı dolayısıyla daha önce ve kolay
kapsama alınırlar.
 İşyerlerinin büyüklüğüne ve denetim kapasitesine bağlı olarak sosyal sigortaların
kapsamı da daralır veya genişler. İşyerleri küçüldükçe çalışanların tespiti, kayıt altına
alınması ve çalışma hayatları ile ilgili denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi daha
güçtür.
 Kayıtlı ekonomide çalışanlar arttıkça, sosyal sigortaların da kapsamı genişler.
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Kapsamı belirleyen son faktör sosyokültürel yapıya bağlı iş gücü tutum ve
davranışlarıdır. Toplumsal hayatı şekillendiren geleneksel değerler ve inanç sistemi, modern
sosyal güvenlik müesseselerinin gerekliliğini ve önemini azalttığı ölçüde sosyal sigortaların
kapsamını daraltır veya genişlemesini geciktirir. Geleneksel tedbirlerle ( aile içi yardımlaşma
gibi) sosyal güvenlik garantisini sağlamaya çalışan toplumlarda modern sosyal güvenlik
kurumlarının kişi olarak kapsamını genişletmek zordur.

5.2.3. Sosyal Sigortaların Kapsamını Belirleyen Faktör Olarak
Bağımlı Nüfus ve Pasif Sigortalılar
Sosyal sigortalar, sağlanan haklar bakımından yalnızca prim ödeyen aktif sigortalıları
değil, aylık alan pasif sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini de
(bağımlı nüfus) dikkate alır. Koruma kapsamı bakımından sistemin genişlemesi de büyük
ölçüde bu kesimlerle gerçekleşir.
Aktif sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin nasıl tarif edildiği bağımlı
nüfusun genişliğini belirleyen önemli faktörlerin başında gelir. Sosyal sigortaların kapsama
aldığı bakmakla yükümlü olunan kişiler esasen çekirdek aile üyeleridir ve bu çerçevede prim
ödeyen sigortalının eşi bakmakla yükümlü olunan ilk kişidir. Sosyal sigortaların ilk yıllarında
eş, aralarında resmî evlilik bağı bulunan kadın olarak kabul edilmiştir. Zaman içerisinde
çalışan kadın sigortalının kocası da geçindirmekle yükümlü olunan eş kapsamına alınmış,
eşlerin tanımı bakımından kadın erkek farklılığına dayanan ayırım ortadan kaldırılmıştır.
Çocuklar, yaşları ve eğitim durumlarına göre sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu
kişiler arasında değerlendirilmekte ve koruma kapsamına alınmaktadır. Genellikle 18 yaşına
kadar olan çocuklar bağımlı nüfus içinde olmakla birlikte eğitim şartına bağlı olarak bu yaş
yükseltilmektedir. Nitekim ülkemizde çocuklar koşulsuz olarak 18 yaşına kadar, ancak
eğitimlerine devam ederlerse 25 yaşına kadar bağımlı nüfus içinde yer alırlar. Öte yandan,
ülkemizde olduğu gibi bu iki faktöre cinsiyet, çalışma ve gelir sahibi olma, evlenme ve
engellilik gibi faktörler de eklenerek koruma süresi uzatılabilmektedir. Genel olarak, koruma
kapsamına alınan çocukların sayısı bakımından herhangi bir sayı sınırlaması yoktur. Yalnızca
evlilik bağı içinde doğan çocuklar değil, evlat edinilen, nüfusu kaydedilen çocuklar da
koruma kapsamına alınmaktadır.
Sigortalının eş ve çocuklarının yanı sıra, geçimi sigortalı tarafından sağlanan annebabanın da bağımlı nüfus kapsamında sosyal güvenlik kapsamına alınması söz konusudur.
Ancak, anne-babanın sigorta kapsamına alınması çok zaman eş ve çocuklara göre daha
sınırlayıcı şartlarla olabilmektedir.
Sosyal sigorta sisteminde aktif sigortalılık süresini tamamlayarak çalışma hayatından
ayrılan ve aylık almaya başlayan pasif sigortalılar diğer kesimi oluşturmaktadır. Malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık gelir ve aylık bağlama şartlarının kolaylığı veya
zorluğu bu kesimin genişliğini belirler.
Özellikle finansman kısmında ele alınacak olmakla birlikte prim ödeyen aktif
sigortalı sayısı ile aylık alan pasif sigortalı arasındaki dengeyi gösteren oran, bir sosyal
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sigorta sisteminin aktüeryal dengesi ile çok yakından ilgilidir. Sürdürülebilir ve finansal
bakımından dengeli bir sosyal sigorta sistemi için bu oranın 4 prim ödeyene karşılık 1 aylık
alan olması gerektiği ileri sürülür. Ancak, özellikle yarım asrı aşan ve aylık bağlamaya
başlayan sistemlerde bu oranları tutturmak çok da kolay değildir.
Benzer şekilde bağımlı nüfus oranı da sosyal sigortaların sağlık derecesini belirleyen
bir göstergedir. Bir anlamda bir sigortalının kendisi dışında kaç kişiyi sosyal sigorta sistemine
taşıdığı ile ilgilidir. Bu oranın da normal olarak 2, en fazla 3 olması beklenir.
Sosyal sigortaların kişi olarak kapsamını incelemek bakımından Türk sosyal güvenlik
sisteminin kapsamına bakmak faydalı olacaktır. Tablo verileri Türk sosyal sigorta sisteminin
çalışan ve prim ödeyen aktif sigortalı, bunların bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları,
malullük ve yaşlılık aylığı alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve nihayet
ölüm geliri alan eş ve çocukları görmek mümkündür.
Tablo 2: Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumunun Sosyal Sigorta Programları İle Sosyal
Güvenlik Kapsamına Aldığı Nüfus (Mayıs 2018)
I- AKTİF SİGORTALILAR
1- Zorunlu
2 - Çırak
3- Yurt dışı Topluluk
4 - Tarım (4/a)
5 - Tarım (4/b)
6 - Muhtar
7- Diğer Sigortalılar
8-Stajer ve Kursiyerler
II- PASİF (Aylık Alanlar) SİGORTALILAR
-Kişi
1 - Yaşlılık
2 - Malullük
3 - Vazife malulü
5 - Ölen Sigortalıların Hak Sahipleri
6 - İKMH Sonucu Sürekli İş göremezlik Geliri Alanlar.
8 - İKMH Sonucu S.İ Ölüm Geliri Alan Haksahibi
III- BAĞIMLILAR
Aktif / Pasif Oranı
IV-ÖZEL SANDIKLAR
1- Aktif Sigortalılar
2- Aylık Alanlar
3- Bağımlılar
4- Özel Sandıklar Aktif /Pasif Oranı
Türkiye Nüfusu
Sosyal Güvenlik Kapsamı
V-SİGORTALI NÜFUS ORANI (%)
Kapsam Dışı Nüfus (%)

22.580.941
19.813.473
360.101
21.606
47.451
709.685
24.581
429.832
1.174.212
12.352.340
8.531.022
123.570
13.160
3.518.621
73.994
91.973
34.830.498
1,95
409.741
142.458
92.247
175.036
1,54
80.810.525
70.173.520
86,8%
13%
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Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/sigortalı-2018-5
Tablo verileri incelendiği zaman SGK’nin 70,1 milyon kişiyi (Türkiye nüfusunun
%86,8’i) kapsama aldığını, bunlardan 22,5 milyon kişinin çalışan ve prim ödeyen aktif
sigortalı, 12,3 milyon kişinin gelir ve aylık alan pasif sigortalı, 34,8 milyon kişinin de
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişi olduğu görülmektedir. Kısaca bir değerlendirme
yapmak gerekirse, çalışan ve prim ödeyen bir sigortalının yanı sıra pasif sigortalı ve bağımlı
nüfus kapsamında 2,3 kişi daha sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır.

5.2.4. Sosyal Sigortaların Sağlık Göstergesi Olarak Aktif/Pasif
Sigortalı Oranı
Bir sosyal güvenlik müessesesi olarak sosyal sigortalar, sigorta tekniği üzerine
kurulduğu için gelir/gider dengesinin sağlanmış olması gerekir. Bu sosyal sigortaların
sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Sosyal sigortaların gelir dengesinin en önemli
göstergesi de sisteme prim ödeyen aktif sigortalıların sayısı ile sistemden gelir ve aylık alan
pasif sigortalıların sayısı arasındaki orandır.
Sosyal sigortaların sürdürülebilirliği bakımından aktif/pasif sigortalı oranının 4
olmasının arzu edilen bir durum olduğu belirtilmektedir. Yani, prim ödeyen 4 sigortalıya
karşı, aylık alan bir pasif sigortalı olması sürdürülebilir bir durumu ifade etmektedir.
Aktif/pasif sigortalı oranının bu değerin altına düşmesi sosyal sigortalar için dengenin
bozulmaya başlaması anlamına gelir. Nüfusun yaşlanması ve aylık alanların sayısının
çalışanlara göre artması bu dengenin bozulmasına yol açan ilk faktördür.
Sosyal güvenlik sistemleri aktif/pasif sigortalı dengesini sağlamak üzere:
 Aktif sigortalı sayısını artırmaya yönelik tedbirler,
 Pasif sigortalı sayısını azaltmaya yönelik tedbirler alırlar.
Aktif sigortalı sayısını artırmak üzere, iş gücüne katılım oranının yükseltilmesi,
çalışma çağı içinde bulunan kadınlar ve gençlerin iş gücüne katılım oranlarının yükseltilmesi
ilk akla gelen tedbirlerdir. Pasif sigortalı sayısını azaltmak üzere alınan en belirgin tedbir ise
emekli aylığı bağlama yaşının yükseltilmesidir. Nitekim 1980’li yıllara kadar 60 yaş civarında
olan emekli aylığı bağlama yaşı kademeli olarak önce 65’e yükseltilmiş, 2000’li yıllardan
sonra 67-68 yaşları bazı ülkelerde emeklilik yaşı olarak belirlenmiştir.
Gelişmekte olan ülkeler için aktif/pasif sigortalı oranını etkileyen bir önemli faktör de
kayıt dışı çalışmadır. Kayıt dışı çalışma yaygınlaştıkça aktif sigortalı sayısı düşer. Eğer etkin
bir kontrol ve denetim sistemi yok ise kayıt dışı çalışanlar diğer sigortalılar üzerinden bağımlı
statüde sosyal güvenlik sisteminin kapsamına girerler ve sistemin giderlerini artırırlar. Yani
sosyal sigortaların öde ve faydalan, maliyetine katlan ve fayda sağla ilkesinin dışına çıkarlar.
Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması aktif/ pasif sigortalı dengesinin bozulmasının
en geçerli sebebini oluştururken, gelişmekte olan ülkelerde başta erken emeklilik (genç
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yaşlarda emeklilik) uygulamaları olmak üzere yanlış politikalar aktif pasif sigortalı dengesini
bozan faktörlerin başında gelir. Erken emekliliğin işsizliğe karşı bir politika olarak
benimsenmesi, özelleştirme uygulamalarında fazla iş gücünü azaltmanın yolunun emeklilik
olarak görülmesi ve siyasi faktörlerle emeklilik hakkının borçlanma uygulamaları ile
kolaylaştırılması pasif sigortalı sayısını hızla artıran nedenlerdir.
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Grafik 1: 2000-15 Döneminde Çeşitli Çalışan Gruplarına Göre Aktif/Pasif Sigortalı Oranının
Gelişme Seyri

Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/temelgostergeler/2015-6
Grafik, Türk sosyal sosyal sigorta sisteminin 2000’li yılların başından itibaren
aktif/pasif sigortalı oranları bakımından gösterdiği gelişme seyrini ortaya koymaktadır. Bütün
sigortalılar bakımından aktif/pasif sigortalı oranı 2015 yılı için 1,97dir ve bu olması gereken 4
e 1 oranın çok uzağındadır. Sigortalılar arasında en iyi durumda olan grup, kamu ve özel
sektörde işçi olarak çalışan (4/a’lı sigortalılar) sigortalılardır, ancak bunlarda bile oran
2,35’tir. Kendi adına bağımsız çalışanlar ile memurların aktif/pasif oranı kesinlikle
sürdürülebilir değildir. Memurlarda bu oran 1,59; kendi adına bağımsız çalışanlarda ise
yalnızca 1,24’tür. Hemen belirtmek gerekir ki bu oranlarla bir sosyal sigorta sisteminin
sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün değildir. Kaldı ki 1999 yılında kademeli olarak
yükseltilen emeklilik yaşına rağmen aktif pasif sigortalı sayısı bu oranda kötüye gitmiştir.

5.2.5. Kuruluş ve Gelişme Dönemlerinde Sosyal Sigortaların Kişi
Olarak Kapsamını Belirleyen Faktörler
Bir sosyal güvenlik sisteminin, özellikle de sosyal sigortalar tekniğini kullanarak
sistemin ilk kuruluşunda bütün çalışanları kapsama alacak bir kurumsal yapılanma ve
mevzuat oluşturması mümkün değildir. Bu zorluk, doğal olarak sistemin ilk kuruluş yıllarında
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hangi çalışan grubunun öncelikle sosyal sigorta kapsamına alınacağı sorununu da beraberinde
getirir. Benzer problem, sistemin kişi olarak kapsamı genişletileceği zaman da ortaya çıkar.
Kişi olarak sosyal sigortaların öncelikle hangi çalışan grubunu kapsamına alacağını
belirleyen faktörleri:
 Objektif faktörler: ihtiyaç faktörü (kriteri), mali imkânlar faktörü ve idari
imkânlar faktörü
 Subjektif faktörler: baskı grubu (politik) faktör olarak sınıflandırmak
mümkündür. Ancak bu faktörler yalnızca sosyal sigortaların değil, kamu sosyal güvenlik
harcamalarının da kapsamının belirlenmesinde etkili faktörlerdir.

5.2.5.1. İhtiyaç Faktörü
İhtiyaç faktörü, “uğradıkları tehlikelerin zararlarından kendilerini kurtarmada en
fazla güçlük çekenlerin, yani en zayıf durumda olan grupların, öncelikle ve birinci derecede
sosyal güvenlik programlarının kapsamına alınması” gerektiğini ortaya koyan faktörü ifade
eder. İhtiyaç faktörü, sosyal politika açısından sosyal güvenliğin kapsamını tayin eden
öncelikleri belirler. Nitekim bu faktöre göre, gelir seviyesi en düşük ve en istikrarsız olan
grupların, yani koruma ihtiyacı en fazla olan grupların öncelikle sosyal güvenlik kurumlarının
kapsamına alınması gerekir.
İş gücü içinde, hangi grupların gelir seviyesi bakımından düşük ve yetersiz olduğu
zaman ve mekâna göre değişmekle birlikte, Sanayi Devrimi’nin ilk dönemleri dikkate
alındığında, ihtiyaç faktörü bakımından iş gücü içinde ücretli olarak bağımlı çalışanlar, kendi
adına bağımsız çalışanlara göre daha öncelikli olarak kapsama alınması gereken grubu
oluşturmuştur. Bu durum, gelişmekte olan ülkeler için hâlen büyük ölçüde geçerlidir. Bu
sıralamada daha sonra kapsama alınması gereken grup olan kendi adına bağımsız çalışanlar,
toplumun orta sınıfını teşkil eden sanayi ve hizmetler kesiminde faaliyet gösteren ve
şehirlerde yaşayan esnaf ve zanaatkârlarla daha çok büro tipi işyerlerine sahip olan serbest
meslek mensuplarıdır.
Bağımlı çalışanlar içinde de; özel sektörde hizmet akdi ile çalışanlar, kamuda statü
hukukuna göre çalışanlardan; işsizliğin yaygın olduğu istikrarsız işkollarında çalışanlar
sürekli istihdamın olduğu daha istikrarlı işkollarında çalışanlardan; düşük ücretle çalışanlar,
yüksek ücretle çalışanlardan; küçük, sendikasız ve toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındaki
işyerlerinde çalışanlar, büyük, sendikalı ve toplu iş sözleşmesi kapsamında olan işyerlerinde
çalışanlardan daha öncelikli olarak kapsama alınması gereken kesimleri oluşturur.
Sektörel açıdan bir değerlendirme yapılırsa, özellikle sanayileşmenin ilk safhalarında
sanayi ve hizmetler kesimi, tarım kesiminde çalışanlara göre daha önce kapsama alınması
gereken grubu oluşturur. Çünkü bütün ihtiyaçlarını para ekonomisi içinde karşılama zorunda
olan sanayi ve hizmetler kesiminde çalışanların, büyük ölçüde ayni ekonominin hâkim
olduğu, geleneksel sosyal yardımlaşma ve dayanışma müesseselerinin hâkim olduğu kırsal
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kesimde yaşayanlar ve tarım kesiminde çalışanlara göre daha öncelikli olarak kapsama
alınmışlardır. Ancak, zaman içinde, bir yandan nispi ürün fiyatları dengesinin sanayi ürünleri
lehine değişmesinin tarım kesiminin gelir seviyesini düşürmesi, diğer yandan eğitim ve sağlık
gibi taleplerin bu kesim içinde para ekonomisi ile karşılanmak zorunda olması ve tarımda
mevcut geleneksel tanıma ve bilme faktörüne bağlı akrabalık ve komşuluğa bağlı
yardımlaşmanın zayıflaması, tarım kesimini sosyal güvenlik ihtiyacı bakımından diğer
kesimlerin önüne geçirmiş ve öncelikle kapsama alınmasını gerektirmiştir.
Aile yapısı ve büyüklüğü bakımından kapsama alınma bakımından bir öncelik
belirleme gerekirse, çok çocuklu olan ailelerin az çocuklulardan, çocukları eğitim görenlerin
görmeyenlerden ve tek kişinin çalıştığı ailelerin iki ve daha fazla kişinin çalıştığı ailelerden
önce sosyal güvenlik programlarının kapsamına alınmaları gerekir. Kapsamın aile bakımından
bu kriterler dikkate alınarak belirlenmesi, sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımı sağlama
fonksiyonunu da güçlendirmiş olacaktır.

5.2.5.2. Mali İmkânlar (Ödeme Gücü) Faktörü
İhtiyaç faktörünün sosyal sigorta uygulamalarının kapsamını belirlemede tek faktör
olarak alınması, sistemi daha başlangıçta işlemez hâle getirebilir. Çünkü sosyal güvenlik
ihtiyacı en fazla olan gruplar, hem ödeme gücü en zayıf olan gruplardır ve hem de sosyal
güvenlik kurumlarından ivaz talebi en yüksek olan gruplardır. Özellikle, primli rejimler
olarak adlandırılan sosyal sigortaların, gelirleri ile giderleri arasında bir dengenin sağlanması
zorunluluğu, bu kurumların sosyal güvenlik garantisi sağlayabilmeleri için sürekli ve istikrarlı
gelir kaynaklarının varlığını zorunlu kılmaktadır. Özellikle başlangıç yıllarında, ödeme gücü
faktörü, sosyal sigortaların kapsamını tayinde birinci derecede rol oynayabilir ve ihtiyaç
faktörü ikinci planda dikkate alınabilir.
Mali imkânlar faktörüne göre, iş gücü içinde ödeme gücü en yüksek olan grupların
öncelikle kapsama alınması gerekir. Buna göre, sürekli ve yüksek gelire sahip olarak
çalışanların bulunduğu istikrarlı iş kolları, büyük işyerleri, sendikal örgütlenmenin
gerçekleştiği, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerleri ve gelişmiş bölgeler öncelikle
kapsama alınmalıdır. Ancak, yalnızca ödeme gücü faktörüne göre kapsamın belirlenmesi,
sosyal güvenliğin “sosyal” olma prensibini zedeleyecek, kamu vicdanını rahatsız edecektir.
Çünkü mali imkânları güçlü, ancak en çok ihtiyacı olanı kapsama almayan bir sosyal güvenlik
sistemi, sistemin varoluş amaçlarına uygun olmayacaktır.
Yalnızca ödeme gücü yüksek olanların kapsama alınmasının yaratacağı sıkıntıları
ortadan kaldırmanın yolu, ihtiyaç faktörü ile mali imkânlar faktörünü birlikte dikkate alarak
kişi olarak sosyal güvenliğin kapsamını belirlemektir. Bu bakımdan, yüksek gelirlilerle düşük
gelirlilerin; istikrarlı işkollarında çalışanlarla istikrarsız işkollarında çalışanların, toplu
sözleşme kapsamındaki büyük işyerleri ile kapsam dışındaki küçük işyerlerinin aynı zamanda
kapsama alınması gerekir. Aynı şekilde, az çocuklu ailelerle çok çocuklu aileleri, ülkenin
gelişmiş ve yüksek gelirli bölgelerinde çalışanlarla, geri kalmış ve yeterince gelişmemiş
bölgelerinde düşük gelirlerle çalışanları aynı zamanda kapsama almak gerekir. Sosyal
güvenlik kurumlarının kapsamı belirlenirken, ihtiyaç faktörü ve mali imkânlar faktörünün
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birlikte ele alınması, sosyal güvenlik kurumlarının gelirin yeniden dağılımını sağlama
fonksiyonunu güçlendirecektir.
İktisadi gelişme seviyesi arttıkça, devletin sosyal güvenliğin finansmanına doğrudan
veya dolaylı şekilde katılma imkânları fazlalaştıkça, ödeme gücü faktörünün kişi olarak
kapsamı belirleme etkisi azalacaktır. Devlet katkısının artışı ile birlikte sosyal güvenlik
kurumlarının açık verme endişelerinin azalması, ödeme gücü zayıf olan grupların daha kolay
kapsama alınmalarına imkân verecektir. Bu gelişme, kapsam bakımından ihtiyaç faktörü ile
mali imkânlar faktörünün birlikte ve birbirini dengeleyici şekilde ele alınmalarına imkân
verecektir.

5.2.5.3. İdari İmkânlar Faktörü
Sosyal güvenliğin ve özellikle sosyal sigorta kurumlarının kişi olarak kapsamını
belirleyen önemli faktörlerden biri de idari imkânlar faktörüdür. İdari imkânlar faktörü,
“sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi” oluşturulmasının ve devam ettirilmesinin
öncelikli unsurunu oluşturmaktadır. İdari imkânlar faktörünün birkaç boyutu vardır. Bunlar:
sistemi kuracak ve yönetecek insan gücünün varlığı, hizmet birimlerinin fizikî alt yapılarının
yeterliliği, iş gücünün örgütlülüğü ve eğitim seviyesi gibi başlıklar altında toplanabilmektedir.
Sosyal güvenlik sistemleri ve özellikle de sosyal sigortalar, kapsamına aldıkları
fertlerle ilgili olarak, çok uzun dönemli sağlıklı ve düzenli kayıtlar tutmak ve bu kayıtlarla
ilgili istatistiki verilere sahip olmak zorundadırlar. Bir sosyal güvenlik kurumunun, kapsamına
aldığı kişilerle ilgili olarak, kendisi ve aile fertleri için tutmak zorunda olduğu kayıt süresi 70110 yıl arasında değişmektedir. Kayıtlarla ilgili olarak yalnızca sürenin uzunluğu değil,
kapsama alınan kişilerin sosyal güvenlikle ilgili hak ve yükümlülüklerini belirleyen çalışma
süresi, prim ödeme gün sayısı, prime esas kazançlar gibi verilerin de sağlıklı ve sürekli
şekilde kurumlara ulaşması gerekir. Bu açıdan, özellikle uzun vadeli yaşlılık, malullük ve
ölüm sigortaları ile ilgili olarak, en kolay ve öncelikli olarak sosyal güvenlik kapsamına
alınan kesimi kamu kesiminde memur statüsünde çalışanlar oluşturmaktadır. Çünkü bu
kesimlerle ilgili kayıtlar, devlet tarafından düzenli olarak tutulmaktadır.
Diğer bağımlı çalışanlarla ilgili olarak, sosyal güvenlik kurumlarının ihtiyaç duyduğu
bilgilere ilgili kayıtlara esas bilgilerin toplanması ve kurumlara aktarılması işverenlerin
yükümlülüğü olarak belirtilmiştir. Bu bakımdan, sanayi ve hizmetler kesiminde çok sayıda
kişinin çalıştığı büyük işyerlerinde çalışanlar öncelikle kapsama alınmakta, işyerleri
küçüldükçe kapsama alınmaları güçleşmektedir.
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Tablo 3: Bağımlı Olarak Çalışanların İşyeri Büyüklüğüne göre Dağılımı (2016)
İşyeri
Büyüklüğü

İşyeri Sayısı

Oran

ÇOK KÜÇÜK
(mikro)

1-3

1.088.009

62,6

4-9

398.033

22,9

KÜÇÜK

10-49

215.488

12,4

97.9

ORTA

50-249

31.373

1,9

99.8

BÜYÜK

250 +

4.646

0,2

100

100.0

100.0

İşyeri Tipi

TOPLAM

1.737.049

Birikimli Oran

85,5

Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/temelgostergeler/2016)
2016 yılı itibarıyla Türkiye’de 14 milyon civarında bağımlı statüde çalışan sigortalı
1,7 milyon işyerinde çalışmaktadır. İşyerlerinin ortalama büyüklüğü sadece 8 civarındadır. Bu
kadar küçük ölçekli işyerlerinin olduğu bir ülkede başta sosyal sigorta mevzuatı olmak üzere
sosyal hukuku uygulamak çok kolay değildir. Nitekim kayıtdışı çalışmanın yaygın olmasının
sebeplerinden biri işyerlerinin küçük ve dağınık olmasıdır.
Kendi adına bağımsız çalışanlar, idari imkânlar faktörü bakımından her zaman bağımlı
çalışanlara göre daha geç, tarım sektöründe çalışanlar ve kırsal kesimde yaşayanlar ise; en geç
kapsama alınan kesimi oluşturmuşlardır. Bu gelişme Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihi
gelişim süreci içinde de görülmüş, ilk sosyal güvenlik kurumları memur statüsünde çalışanlar
için 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren oluşturulmaya başlamışken, sanayi ve hizmetler
kesiminde işçi olarak çalışanlar 1946, bu kesimlerde kendi adına bağımsız çalışanlar da 1971
yılında sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır. Tarım kesiminde çalışanların kapsama
alınması ise; ancak 1983 yılı sonunda gerçekleşmiştir. Ancak, yasal mevzuat ve kurumsal
yapı ile ilgili eksiklikler, yukarıda belirtilen tarihlerde giderildiği halde, kişi olarak kapsam
bakımından bu sektörde arzu edilen hedefin çok uzağında kalınmıştır. Nitekim 30 yıllık
uygulama döneminden sonra tarım kesiminde çalışanlardan ancak %12-15’i sosyal güvenlik
kapsamına alınabilmiştir.
Kurumsal yapının tamamlanmış olması, kapsamla ilgili problemlerin çözüldüğü
anlamına gelmemektedir. Kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı kişi olarak kapsamı belirleyen
diğer idari faktörlerin başında gelmektedir. Nitekim ülkemizde statüsü ne olursa olsun, bütün
çalışanlar için sosyal güvenlik kapsamına girmelerine imkân veren yasal ve kurumsal
düzenlemeler tamamlanmış olmasına ve nüfusun %90’ı da sosyal güvenlik kapsamına
alınmışken, iş gücünün ancak yarısı prim ödeyen aktif sigortalı olarak sosyal sigortaların
kapsamına alınabilmiştir. Yine ülkemizle ilgili olarak, Bağ-Kur kapsamında olan sigortalıların
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yalnızca %15’inin prim borcunun olmaması, üçte birlik kesiminin sadece sisteme kayıt
yaptırdığı ve hiç prim ödemediği gerçeği de dikkate alınırsa, idari imkânlar faktörünün
kapsamı tayindeki önemi ortaya çıkmaktadır. Bir sistemi oluşturmak yeterli olmamakta,
sürdürülebilirliğini de sağlamak gerekmektedir.
İdari imkânlar faktörünün kapsamı tayin eden ikinci boyutunu sosyal güvenlik
sisteminin ilk defa kurulması, sağlıklı şekilde işletilmesi ve günlük işlemlerin yerine
getirilmesi için ihtiyaç duyduğu insan gücünün varlığı oluşturmaktadır. İlk kuruluşla ilgili
olarak bir yetişmiş bir planlayıcı kadronun varlığı, kurulduktan sonra da sistemin sağlıklı
şekilde işletilmesini sağlayacak basiretli yönetici kadrolara ihtiyaç vardır. Bu nitelikteki insan
gücü eksikliği bir sosyal güvenlik sisteminin daha başlangıçta yanlış kurulmasına veya
kurulmuş bir sistemin yanlış işletilmesine yol açabilmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinden
reform yapılması veya sistemin yeniden yapılandırılması dönemlerinde de sistemin bütününü
gören, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir sistemi oluşturabilecek yetişmiş,
planlayıcı iş gücüne ihtiyaç duyulur. Sosyal güvenlik sistemlerinin reformu ile ilgili olarak
diğer ülke veya uluslararası kurumlardan proje ve insan gücü desteği istenmesi bu eksikliğin
bir göstergesidir.
İdari imkânlar faktörü içinde değerlendirilen insan gücü ile ilgili son faktör, sosyal
güvenlikle ilgili günlük işlemleri gerçekleştirecek icracı personel ihtiyacının karşılanmasına
yöneliktir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve sosyal güvenlik sisteminin ilk kurulduğu
yıllarda sistemin yerleşmesi ve sürekliliğinin sağlanmasında icracı insan gücü faktörü son
derecede önemlidir. Nitekim ülkemizde bu vasıftaki insan gücü eksikliği dolayısıyla kapsama
alınan kişilerin sosyal güvenlik kurumları ile ilişkilerinde önemli zaman ve maliyet kayıpları
ortaya çıkabilmekte ve ülkemizde olduğu gibi, sigortalıların sosyal sigorta kurumlarından
alacağı hizmetler için “kuyruklarda” zaman harcaması gerekmiştir. Bilişim teknolojisindeki
gelişmeler, eğer uygun alt yapı oluşturulursa, sosyal sigorta kurumlarının kayıt altına alma ile
ilgili problemlerini büyük ölçüde çözebilmektedir. Sigortalıların sosyal sigorta kurumları ile
olan ilişkilerinde, Kurumların işverenler ve diğer taraflarla olan ilişkilerinde bilişim
teknolojilerinin etkin olarak kullanılması önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
Bilişim teknolojilerinin kullanılmadan önce düzenli kayıt tutma ve dosyalama
işlemlerini yürütecek insan gücü ihtiyacı bilişim teknolojisini kullanarak düzenli ve sağlıklı
kayıt tutacak yetişmiş insan gücü ihtiyacını doğurmuştur. Bilişim teknolojilerinin yaygın
olarak kullanılması getirdiği avantajlar yanında hak kayıplarına yol açan hatalara da yol
açabilmektedir. Bu sistemin kullanılması ile bireysel problemler yerine çok sayıda çalışanı ve
geniş toplum kesimlerini ilgilendiren yeni hatalar yapılabilmektedir.

5.2.5.4. Baskı Grubu Faktörü
Bir sosyal güvenlik kurumunun ilk defa oluşturulması veya mevcut sistemin
kapsamının genişletilmesi, siyasi rejimi ne olursa olsun, siyasi karar alma mekanizması içinde
gerçekleştirilecektir. İhtiyaç, idari ve mali imkânlar faktörleri, karar alıcılara kapsamla ilgili
önceliklerin belirlenmesi konusunda objektif ve somut sonuçlar ortaya koyabilir. Ancak,
nihayetinde bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması kararı, siyasi karar alma süreci içinde
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gerçekleşecektir ve bu süreci etkileyen subjektif faktörler kapsamla ilgili önceliklerin
belirlenmesi konusunda objektif faktörlere bağlı olarak belirlenen sıralamayı
değiştirebilecektir. Sosyal güvenlik ihtiyacı ile ilgili sosyal talebini en iyi ve en güçlü şekilde
dile getiren gruplar öncelikle kapsama alınacak veya sosyal güvenlik sisteminin gelişimini
dikey olarak kendi lehlerine değiştirebileceklerdir.
Günümüz toplumlarında örgütlü gruplar, sayı olarak temsil ettikleri gruplardan daha
fazla ancak örgütsüz olan sosyal gruplardan daha fazla olarak kendileri ile ilgili problemleri
daha yüksek sesle dile getirebilmekte ve kamuoyunun önceliklerini değiştirebilmektedirler.
Nitekim genel olarak bağımlı çalışanlar, kendi adına bağımsız çalışanlara göre örgütlenme
bakımından daha avantajlıdırlar ve öncelikle koruyucu sosyal hukukun ve sosyal güvenlik
sisteminin kapsamına alınırlar. Kendi adına bağımsız çalışanların örgütlenmesi, bir araya
gelmesi ve sosyal taleplerini kamuoyunun gündemine getirmeleri, sayılarının bağımlı
çalışanlardan daha fazla olduğu durumlarda bile kolay gerçekleşmemiştir. Bağımlı çalışanlar
arasında da öncelikler konusunda farklılıklar vardır. Nitekim büyük işyerlerinde çalışan,
sendikalı ve toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçiler, çalışma şartları daha iyi olmasına
rağmen, öncelikle sosyal güvenlik kapsamına alınabilmektedir. İhtiyaç faktörüne en önce
kapsama alınması gereken, küçük işyerlerinde, düşük gelirle, örgütsüz ve istikrarsız
endüstrilerde çalışanlar, sosyal taleplerini siyasi karar mekanizmasını etkileyecek şekilde dile
getiremedikleri ve karar sürecini etkileyemedikleri için daha sonra kapsama alınmaktadırlar.
Tarım kesimi, en zor örgütlenen ve sosyal taleplerini dile getirmede en büyük zaafı gösteren
kesimi oluşturmaktadır. Bu sebeple en geç kapsama alınan kesimi oluştururlar.
Baskı grubu faktörü, mevcut sosyal güvenlik sistemleri içinde sosyal güvenliğin dikey
gelişmesini etkileyecek bir faktör olarak karşımıza çıkar. Nitekim nüfusun tamamının sosyal
güvenlik kapsamına alınmadığı ülkelerde, zaten sosyal güvenlik kapsamında olanlara yeni
haklar tanınması veya yeni sigorta kollarının oluşturulması konusunda baskı grubu faktörü
önemli bir etken olarak karşımıza çıkabilmektedir. Aynı şekilde, henüz hiçbir sosyal güvenlik
garantisine sahip olmayan grupların olduğu ülkelerde, bu kesimlerin sosyal güvenlik
kapsamına alınması yerine, zaten kapsamda olanların durumlarının iyileştirilmesine, sahip
oldukları sosyal güvenlik garantisinin seviyesini yükseltmeye yönelik ilave tedbirler
alınabilmektedir.

5.3. İktisadi Gelişme Seviyesi ve Sosyal Güvenliğin Kapsamı
Sosyal güvenlik ile ülkenin iktisadi gelişme seviyesi arasında çok doğrudan bir ilişki
vardır. Çünkü nihayetinde sosyal güvenlik bir gelir transferi mekanizmasıdır ve bu transferin
gerçekleştirilmesi de kaynak tahsisine ihtiyaç vardır. Sosyal güvenlik için tahsis edilecek
kaynakların genişliği, en azından mali imkânlar faktöründen kaynaklanan sınırlayıcı
faktörlerin etkisini azaltacaktır. Bu kapsamda, devletin prim ödeyerek, harcamaların belirli
kısmını karşılayarak veya sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını kapatarak finansmana
iştiraki, düşük gelirli grupların daha önce ve geniş olarak kapsama alınmasını sağlayacaktır.
Nitekim gelişmiş ülkelerde nüfusun iş gücünün ve nüfusun tamamına yakını sosyal güvenlik
kurumlarının kapsamında iken gelişmekte olan ülkelerde nüfusun önemli bir kesimi hiçbir
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sosyal güvenlik garantisine sahip değildir. İktisadi gelişme seviyesi ile kişi olarak kapsam
arasında doğrudan bir ilişki vardır.
Tablo 4: Dünyada ve Çeşitli Ülkelerde Sosyal Sigortalara Prim Ödeyenler
BÖLGE VE ÜLKELER

Emeklilik sistemine prim ödeyenlerin
Çalışma çağındaki nüfusa oranı (%)

DÜNYA

26,4

Afrika

10,4

Asya-Pasifik

18,0

Latin Amerika ve
Karayipler

36,6

Batı Avrupa

65,3

Kuzey Amerika

72,4

İspanya

63,2

Yunanistan

58,5

Polonya

52,2

Almanya

65,5

Türkiye

29,2
Kaynak: www.ilo.org/2014

5.4. Sigorta Kolları İtibarıyla Kapsam

Sigorta kolları veya tehlike itibarıyla kapsam, sosyal güvenlik sisteminin “herkesi, her
tehlikeye karşı koruma kapsamına alma” ideali ile ilgili hedefini ifade için kullanılır. Bu
anlamda, ILO’nun 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde belirtilen
bütün sosyal güvenlik tehlikelerinin (9 ayrı sigorta kolu) oluşturulması anlamına gelir. Sigorta
kolları itibarıyla kapsam sosyal güvenliğin dikey kapsamı olarak da belirtilmektedir. Tablo 5,
ülkeler itibarıyla, sosyal sigorta kollarının zaman içinde nasıl bir gelişme seyri gösterdiğini
ortaya koymaktadır.
Tablo 5: Dünyada Sosyal Sigorta Programlarının Yıllar İtibarıyla Gelişimi
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Sosyal Sigorta Programı

Herhangi bir Sosyal
Sigorta Programı Olan
Ülkeler
Mal.
Yaş.
Ölüm
Sigortaları
Hastalık-Analık
Sigortaları
İş Kaz. ve Mes. Hastalığı
Sigortası
İşsizlik Sigortası
Aile Ödenekleri Sigortası

1
1940

1
949

5
57

5
58

3
33

4

2
36

57
2
21

77

120

129

145

165

172

169

92

114

135

158

171

169

65

72

84

105

126

137

117

129

136

159

167

165

34

38

40

63

81

88

62

65

63

81

98

112

2
26

2
27

1995

7

2

7
7

59

22

1989

5

5
57

1977

5
58

3

5

2003/ 2015/
2004* 2016

1967

8
80

44

34

1
1958

3
38

* Amerikan Sosyal Güvenlik İdaresi, uluslararası verileri tek ve çift yıllarda 2 kıta için birlikte yayınladığı için 2003/2004 yılları ve 2015/2016
yılları birlikte tek bir sütunda yer almıştır. Avrupa kıtası için 2016 ve Asya-Pasifik ülkeleri ile ilgili veriler 2014, Afrika ve Amerika kıtası
ülkeleri için ise 2015 verileri yayınlanmıştır. (http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/ ).
Kaynak: 1995 yılına kadar tüm ülkeler tek bir kitapta yayınlanmıştır. Bkz: SSA,Social Security Programs Throughout the World, 1995:12.

Ülkeler arasında yapılan karşılaştırmalarda, veri tabanlarının farklılığına bağlı olarak
bazı hatalı sonuçlar çıkması muhtemel olmasına rağmen, genel çizgileri ile tablonun bir
değerlendirilmesi yapıldığı zaman aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkündür:
 2015- 2016 yılları itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik programı olan ülke sayısı
169’dur. 1940 yılında 57 olan bu sayı geçen 63 yıllık sürede 3,1 kat artmıştır. Bu
artış, tabloda belirtilen 9-10 yıllık dönem aralıklarının her birinde aynı hızda
olmamıştır.
 Sosyal güvenlik programı olan ülke sayısındaki en çarpıcı artış 1949-58 ve 1958-67
döneminde yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ve sosyal ve sosyal refah
devleti anlayışının yaygınlaştığı dönemlerde, bu anlayış değişikliği en belirgin
şekilde sosyal güvenlik alanında göstermiş ve çok sayıda ülke sosyal güvenlik
sistemlerini ilk defa oluşturmuş veya mevcut sistemlerini geliştirmiştir.
 Bağımsızlığını kazanan ülke sayısının artışı ile sosyal güvenlik programına sahip
ülkeler arasında doğrudan bir ilişki vardır. Nitekim hem İkinci Dünya Savaşı
sonrası dönemde, hem de Doğu Bloku’nun çözüldüğü 1989-sonrası dönemde ülke
sayısı diğer dönem aralıklarından farklı olarak hızla artmıştır.
 İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kolu ile yaşlılık, malullük ve ölüm
sigortalarının hemen hemen bütün ülkelerde var olan sigorta kolları olduğu dikkat
çekerken, işsizlik ve aile ödenekleri sigortalarının daha az sayıda ülkede olduğu
dikkat çekmektedir. Bu sigorta kollarının olduğu ülkeler, iktisaden gelişme seviyesi
yüksek olan ülkelerdir.
 İşsizlik sigortasına sahip ülke sayısı, 1989-95 döneminde 20 ülke birden artmış ve
bu önceki 49 yıla göre %58’lik bir artışı ifade etmektedir. İşsizlik sigortasının
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kurulması ile ülkenin iktisadi gelişme seviyesi arasında çok doğrudan bir ilişki
vardır. Ancak, bu yıllardaki artış Doğu Blokunun çözülmesi ile bağımsızlığını
kazanan Polonya, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerle, Sovyetler Birliğinin
Dağılması ile bağımsızlığını kazanan Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan gibi
ülkelerin piyasa ekonomisine geçiş sürecinde bu sigorta kollarını kurmalarından
kaynaklanmıştır.
 Küreselleşme sürecinin getirdiği yoksulluk başta olmak üzere olumsuz sosyal
sorunları çözmeye yönelik çabalar, sosyal güvenlik alanında aile ödenekleri
sigortasının 2000’li yıllarda dikkat çekici şekilde yükselmesine yol açmıştır.
Sigorta kollarının varlığı, uluslararası karşılaştırmalar için sağlıklı sonuçlara
ulaşılmasında kesinlikle yeterli değildir. Çünkü aynı sigorta kolunun olduğu iki ülkeden
birinde söz konusu sigorta kolunun hem kişi olarak kapsamı daha geniş, hem de sağladığı
sosyal güvenlik garantisinin seviyesi daha yüksek olabilir. Bu bakımdan, daha sağlıklı ve
anlamlı sonuçlara ulaşmak için, gerekirse ülke bazında daha detaylı karşılaştırmaların
yapılması gerekir.

5.5. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Sosyal Güvenliğin
Kapsamı
Primsiz ödemeler olarak da bilinen kamu sosyal güvenlik harcamaları kapsamındaki
sosyal güvenlik uygulamalarının kişi olarak kapsamı sosyal sigorta sistemlerine göre daha
farklı şekilde belirlenir. Sosyal sigortalarda primlerin fiyat ilişkisi, kapsamın belirlenmesinde
kolaylık sağlar. Bir anlamda kim prim ödemiş ise sosyal sigortaların kapsamına da onlar
alınır. Ödeme ve faydalanma ilişkisi kişisel kapsamın sınırlarının belirlenmesini kolaylaştırır.
Kamu sosyal güvenlik harcamaları vergilerle finanse edilir ve ödeyenler ile alanlara
arasında bir ilişki olmayabilir. Bu kapsamdaki sosyal güvenlik uygulamalarının kapsamına
kimin sosyal güvence ihtiyacı var ise onlar alınır. Ancak bu uygulamalarda sorun, kimlerin
kapsama alınacağının nasıl belirleneceği ile ilgilidir. Özellikle vurgulamak gerekir ki kamu
sosyal güvenlik harcamaları da kanunlarla sağlanan haklardan oluşur ve yasal çerçevesi
vardır. Bu bakımdan ihtiyacı olan herkese eşit ve adil davranmayı sağlayacak objektif ve
nesnel şartlar belirlenmiş olmalıdır. Kamu sosyal güvenlik harcamaları da “hak temelli”
yardımlardır ve kimlerin, hangi şartlarla, ne kadar süre ile ve ne miktarda faydalanacağı
kanunlarla ilgili kanunlarla belirlenir.
Sosyal yardım ve hizmetlerden kimlerin faydalanacağının belirlenmesinde iki temel
yöntem vardır:


Yoklamalı sistem



Yoklamasız (üniversal) sistem

Yoklamalı sistem, yardımlardan faydalanacak kişilerle ilgili olarak gelir testi başta
olmak üzere detaylı bir inceleme yapılması ve yardımın bu şartları sağlamaları hâlinde
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verilmesidir. Bu sistem, gerçek ihtiyaç sahibinin belirlenmesi bakımından faydalı olmakla
birlikte yeterli kayıt ve insan gücü altyapısının varlığı hâlinde başarılı olabilir ve maliyetli bir
sistemdir. Yoklamasız sistem ise detaylı bir araştırmaya gerek kalmadan başvuru veya ön
inceleme şartı ile yardımların başvuran herkese verilmesidir. Bu sistemin idari işlemler
bakımından maliyeti düşük ancak istismar ve kötüye kullanmaya açık bir sistemdir. Olması
gereken, ülkenin kayıt sistemi, denetim imkânları ve uzman insan gücünün yeterliliği
ölçüsünde gerçek ihtiyaç sahiplerini bulacak ve ihtiyaç duydukları yardımı yapacak yoklamalı
sistemi oluşturmaktır.
Sosyal yardımlar ve hizmetlerin kapsamı konusunda merkezi otorite veya yerel
otoritenin yetkili olması söz konusu olabilir. Yardımların merkezileşmesi objektifliği sağlar,
ancak gerçek ihtiyaç sahibine ulaşılmasını engelleyebilir. Yerelleşme ise gerçek ihtiyaç
sahibine ulaşılmasını kolaylaştırır ancak bu defa da tanıma-bilme faktörüne bağlı olarak
objektiflikten uzaklaşma riski vardır. Bizden veya benden olanlara öncelik verilebilir, gerçek
ihtiyaç sahipleri dışarda kalabilir. Merkezi olmadığı için itiraz ve şikâyet mekanizmaları
sağlıklı işlemez.
Kamu sosyal güvenlik harcamalarından olması gereken yoksulluk sınırlarının belirli
olması ve gerçek yoksulun belirlenmesidir. Bu da ülkedeki kayıtlı ekonominin sınırları ile
doğrudan ilgilidir. Öncelikle gerçekten kimlerin yoksul ve muhtaç olduğunun belirlenmesi,
sonra da yoksulluğunu giderici gelir desteği ile ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlerin temini
birlikte gerçekleştirilmelidir. Bu da sosyal güvenlik kurumları
arasında güçlü bir
koordinasyon ile gerçekleştirilebilir. Sosyal sigorta kapsamında olmayanlar öncelikle sosyal
yardım ve hizmetlerin kapsamına alınır. Güçlü bir sosyal yardım ve hizmet ağı kurulursa
yardımların çakışması ve israfı önlenebilir. İyi işleyen bir sosyal sigorta sistemi sağlıklı bir
sosyal yardım ve hizmet sistemi kurulmasını, iyi işleyen bir sosyal yardım ve hizmet sistemi
de sürdürülebilir bir sosyal sigorta sistemi oluşturulmasına imkan verir.
Kamu sosyal güvenlik harcamalarının nakdi yardımlar mı yoksa hizmet yardımları
mı şeklinde olacağı da kapsamı belirler. Sağlık ve bakım hizmetlerinin hizmet olarak
verilmesi daha amaca uygun olabilir. Gıda ve giyim yardımlarının ise hem ayni hem de nakdi
olarak verilmesi mümkündür. Para olarak verilmesi hâlinde o paranın gıda ve giyim için
harcanmasının sağlanması, eşya olarak verilmesi hâlinde ise insanların gerçekten ihtiyaç
duydukları gıda ve giyim araçlarının verilmesi gerekir. Ancak bir alan var ki mutlaka sosyal
güvenlik garantisinin bakım hizmeti şeklinde verilmesi gerekir. Bunlar kimsesiz ve bakıma
muhtaç çocuklar ile muhtaç yaşlılardır. Bu grupta yer alan bazı engelliler için de bakım ve
eğitim hizmetlerinin verilmesi zorunlu olup, bu hizmetlerin piyasadan para ile temini
mümkün değildir.
Kamu sosyal güvenlik harcamaları tazminat ve teşvik amaçlı da verilebilir. Esasen
toplumun geneli için fedakârlıkta bulunan insanlara yönelik olarak yapılan bu harcamalara
savaş gazileri ve şehitleri, terör mağdurları, doğal afet mağdurları veya olimpiyat
şampiyonları gibi gruplar dâhildir.
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Hangi belirleme yöntemi tercih edilmiş olursa olsun, kamu sosyal güvenlik
harcamalarından hem kişi hem de yardımların seviyesi ve standardı bakımından kapsamı
belirlemek kolay değildir. Sosyal sigortalarda prim ödeyen ve hizmetten faydalanan ilişkisi
kapsamın belirlenmesini kolaylaştırırken, kamu sosyal güvenlik harcamalarının karşılıksız
olması, prim/vergi ödemeden ihtiyaç faktörüne bağlı olarak yararlanma imkanının olması
kapsamın belirlenmesini, özellikle kayıtdışılığın yüksek olduğu ülkelerde güçleştirir. Öte
yandan toplumun değer ve ahlak anlayışı da sosyal yardım ve hizmetlerin kapsamını olumsuz
etkiler. Gerçekten ihtiyacı olanlar yardım için başvurmayı gurur meselesi yaparak
başvurmaktan vazgeçerken, hiç ihtiyacı olmayanlar yardımlar için başvurmayı tercih
edebilirler.
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Uygulamalar
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
Türk tarihindeki sosyal güvenlik uygulamaları Orta Asya, Anadolu Selçuklu, Osmanlı
ve Cumhuriyet Dönemi olarak ele alınabilir. Orta Asya Döneminde, Eski Türklerde aile
bağları güçlü olduğu için aile içi yardımlaşmalar önemli bir sosyal yardım olarak ön plana
çıkarken, yerleşik hayata geçişle birlikte daha sağlam temellere dayalı olarak oluşturulan ve
iyilik, dayanışma, yardım için tesis edilen vakıf kurumları diğer bir sosyal yardım anlayışı
olarak ortaya çıkmıştır.
Anadolu Selçuklu Döneminde halk göçebe, köylü ve şehirli olmak üzere üç gruba
ayrılmış; göçebe Türkmenler hayvancılıkla, köylüler hayvancılık ve tarımla, şehirliler ise
ticaret ve zanaatla uğraşmışlardır. Şehirlerde ticaretle uğraşanlar tarafından Ahi Teşkilatları
ile bu teşkilat içinde zanaatkârların iş kollarına göre loncaları kurulmuş, zanaatkârlar
arasındaki güçlü bağ ve dayanışma ile de sosyal yardım amaçlı vakıf kurumları tesis edilmiş,
devlet malı olarak kabul edilen ve miri arazi olarak adlandırılan topraklardan vakıf arazisi
olarak ayrılanlardan elde edilen gelirler (tesis edilen bu sosyal hizmet) dayanışma ve yardım
kurumlarının giderlerine tahsis edilmiştir.
Osmanlı Devletinde sanayileşme hareketleri ve işçi sınıfının doğuşu Avrupa’ya oranla
çok geç başladığından Türkler modern anlamda bir sosyal güvenlik sistemine oldukça geç
kavuşmuşlardır. 19. yüzyılda Darülaceze (düşkünler yurdu), Darüşşafaka (yoksul, öksüz ve
yetimler için okul) gibi kurumların kurulmaya başlamasıyla birlikte Loncaların yardımlaşma
sandıkları yıkılmaya yüz tutmuş, yine de yüzyılın sonuna kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Osmanlıda tekaüt (emekli) ve teavün (yardımlaşma) sandıkları ile Tanzimat
sonrasında işçilerle ilgili sınırlı kapsamlı toplumsal politika düzenlemelerinin yer aldığı 1865
tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi sosyal güvenlik alanında oluşturulan önemli
düzenlemelerdendir. Ayrıca, 1866 tarihinde Askeri Tekaüt Sandığı ve 1881 tarihinde Sivil
Memurlar Emekli Sandığı kurulmuştur.
1921 yılında 151 sayılı Ereğli Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile
kurulan Amele Birliği, ülkemizin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal
güvenlik kuruluşudur. Yeni devletin ilk Anayasası olan 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu
devletin içinde bulunduğu dönemin ekonomik, sosyal ve siyasi durumu nedeniyle hak ve
özgürlüklere yer verememiştir. 1924 Anayasası’nda ise temel hak ve hürriyetlerden kişinin
hak ve özgürlükleri sıralanmış olup, diğer ekonomik ve sosyal hak ve özgürlükler ile siyasi
hak ve özgürlüklerden bahsedilmemiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, sosyal sigortalara benzeyen fakat kişiler ve riskler
açısından çok dar kapsamlı olmasına rağmen sayıca oldukça fazla olan birtakım emeklilik ve
yardımlaşma sandıklarının kuruluşunu öngören kanunlar çıkarılmıştır. Bu alanda çıkarılan
yasalar ve oluşturulan sandıklardan bir kısmı, 1926 tarihli ve 895 sayılı Kanun’la kurulan
İmalatı Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı, 1934’te 2454 sayılı Kanun’la kurulan Devlet
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Demir Yolları ve Limanlar İdaresinin Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı, 1935’te
kurulan Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı, 1935’te kurulan PTT
Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı, 1937’de 3137 sayılı Kanun’la
kurulan Deniz Yolları ve Akay İşletmeleriyle Fabrika ve Havuzlar İdareleri Memur ve
Müstahdemleri Tekaüt Sandığı, 1937’de 3202 sayılı Kanun’la kurulan T.C. Ziraat Bankası
Memurları Tekaüt Sandığı, 1938’de Emlak ve Eytam Bankası Memurları Tekaüt Sandığı,
T.C. Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı, Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü
Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı şeklinde sıralanabilir.
1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu ile ilk kez Türkiye’de sosyal sigortaların
kuruluşu ve sosyal sigortalara ilişkin temel ilkeler öngörülmüştür. Ancak Kanunda öngörülen
sistem, İkinci Dünya Savaşının araya girmesi nedeniyle 1945 yılına kadar oluşturulamamıştır.
Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun, 27.06.1945 tarihli ve 4772 sayılı İş Kazaları,
Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu’dur. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesi ile İş
Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası uygulanmaya başlamıştır. Anılan Kanuna
paralel olarak 16.07.1945 tarihinde 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmıştır.
Bu Kanun’un 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe girmesiyle İşçi Sigortaları Kurumu kurularak
1945 yılına kadar kurulan çok sayıdaki sandığın da birleştirilmesi sağlanmıştır. İşçi Sigortaları
Kurumu kurulduğu yıl, ilk önce 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık
Sigortaları Kanunu kapsama alınmıştır. Sonrasında ise, 1950 yılında 5417 sayılı İhtiyarlık
Sigortası Kanunu, 1951’de 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu ve 1957’de de
6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortası Kanunu kabul edilmiştir.
Sosyal güvenlik alanında değinilen bu düzenlemelerin dışındaki en önemli gelişme,
1961 Anayasası’dır. 1961 Anayasası’yla, “sosyal güvenlik” kavramı ilk kez çalışma hayatı ve
sosyal politikalara ilişkin ana yasal terminolojiye girmiştir.
1961 Anayasası’nın sosyal güvenlikle ilgili 48’inci maddesine benzer hükme
yürürlükteki 1982 Anayasası’nın “sosyal güvenlik” başlıklı 60’ıncı maddesinde de yer
verilmiştir. Söz konusu maddede “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu
güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” denilmek suretiyle, sosyal
güvenlik alanında Devlete önemli görevler yüklenmiştir.
Tarihsel süreç içerisinde, işçi statüsünde çalışanlara ilişkin sigorta kollarına ait çeşitli
kanunlara dağılmış bulunan düzenlemeler, sosyal güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961
Anayasası’nın yürürlüğe girmesini takiben yeniden gözden geçirilerek, 17.07.1964 tarihli ve
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda birleştirilmiştir. 01.03.1965 tarihinde yürürlüğe giren
bu Kanun’la, İşçi Sigortaları Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu adını almış, işçi statüsünde
çalışanların sosyal güvenlikleri alanında yeni haklar getirilmiştir.
08.06.1949 tarihinde kabul edilen ve 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile sayıları 11’i bulan mevcut emeklilik sandıkları ortadan
kaldırılmış, çalışanlardan ve işverenlerden prim alınması ilkesine dayalı, modern anlamda
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bütüncül bir sosyal güvenlik yapısı oluşturulmuştur. Bu yapının tek elden yürütülmesi için de
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BağKur) 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, Kanun’un sigortalılıkla ilgili
hükümleri 01.10.1972 tarihinde uygulamaya konulmuş, 01.01.1986 tarihinden itibaren de bu
Kanuna tabi sigortalılara sağlık sigortası yardımları verilmeye başlanmıştır. 10.09.1977 tarihli
ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası’yla köy ve mahalle muhtarlarının
Bağ-Kur kapsamında zorunlu sigortalı olmaları sağlanmıştır. 04.05.1979 tarihli ve 2229 sayılı
Kanun’la herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan Türk vatandaşlarıyla ev
kadınlarına Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı sigortalı olma hakkı verilmiştir. Bu
sigortalıların da zorunlu sigortalılarla aynı hak ve mükellefiyetlere tabi olması öngörülmüştür.
1983 yılında 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kabul edilerek tarım
kesiminde çalışanların sosyal güvenliklerinin sağlanmasına dönük önemli düzenlemeler
yapılmıştır.
Ülkemizde; hizmet akdiyle çalışanların 506, kendi nam ve hesabına çalışanların 1479,
devlet memuru olarak çalışanların 5434, tarımda hizmet akdiyle çalışanların 2925, tarımda
kendi nam ve hesabına çalışanların 2926 sayılı Kanunlara tabi olarak sosyal güvenlikleri
sağlanmaktaydı. Diğer bir deyişle, sigortalıların sosyal güvenlik hakları 5 ayrı yasa ile
düzenlenmişti. Ayrıca, 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesindeki sandıklara tabi
olanlar da kendi vakıf senetlerine göre sosyal güvenliklerini sağlamaktaydı. Ancak, bu tarz bir
sosyal güvenlik sistemi farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olarak çalışanların hak ve
yükümlülükleri arasındaki norm ve standart birliğini bozmaktaydı.

Söz konusu norm birliğinin sağlanması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi
oluşturulması amacıyla sosyal güvenlik reformu yapılması gerekli görülmüştür. Bu
doğrultuda, yukarıda tarihsel süreçleri özetlenen Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünü aynı çatı altında toplayan
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 20.05.2006 tarihli ve 26173 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun’la kurulmuştur. Bu reformla sigorta hak ve
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yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebilir tek bir emeklilik ve sağlık sigortası
sisteminin kurulması öngörülmüştür.
Reform ile aynı zamanda nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir ve kaliteli sağlık
hizmeti sunumunu amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir.
Bu itibarla, 31.05.2006 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu kabul edilmiş, 01.01.2007 tarihinde de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Ancak 5510
sayılı Kanun’un bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi, kanuna ek ve
değişiklik getiren mevzuatın çıkarılması gibi nedenlerle yürürlük tarihi; önce 01.07.2007
tarihine, sonra 01.01.2008 tarihine ertelenmiş ve nihayet 5510 sayılı Kanun 01.10.2008
tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun ile sosyal sigortalar
alanında birçok konuda norm ve standart birliği sağlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
Son olarak, anılan reform, dağınık bir hâlde yürütülen sosyal yardımların merkezi
olarak izlenebildiği ve objektif yararlanma ölçütlerine dayalı bir sosyal yardımlar sisteminin
oluşturulmasını hedeflemektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışmalarını tüm personelinin katılımıyla, bireysel ve
kurumsal enerjisini ortaya koyarak vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla
sürdürmektedir. Bu doğrultuda, vatandaşların kolay, hızlı ve kaliteli hizmet alabilmelerini
sağlamak amacıyla e-devlet uygulamasına geçilmiştir.

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/kurumumuz/tarihce/tarihce
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Uygulama Soruları
1) Osmanlı döneminde kurulan ilk sosyal güvenlik kuruluşları hangileridir?
2) Sosyal güvenlik ifadesi ilk defa hangi anayasada yer almıştır?
3) İşçilerin sosyal güvenliği ile ilgili ilk yasal düzenlemeler ne zaman başlamıştır?
4) Tarım kesiminde çalıaşanlar ne zaman sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır?
5) Sosyal güvenlik sisteminde niçin reform yapma ihtiyacı doğmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak genel olarak sosyal güvenliğin kapsamından bahsedilmiştir. Bu
bağlamda, kişi, sigorta kolları ve sağlanan garantinin seviyesi itibarıyla kapsam
tanımlanmıştır. Konuyla ilgili olarak uluslararası belgelere değinilmiştir.
Bölümde ikinci olarak kişi olarak sosyal güvenliğin kapsamı açıklanmıştır. Başlık
altında sosyal sigortalar ve kişi olarak sosyal güvenliğin kapsamına yer verilmiştir ve aktif
sigortalı, pasif sigortalı ile bağımlı nüfusun tanımı yapılmıştır. Ayrıca sosyal sigortalarda
kapsam, yükümlülükler ve haklar bakımından incelenmiştir. Kişi olarak kapsam başlığı
altında sosyal sigortaların kapsamını belirleyen faktör olarak iş gücüne yer verilmiştir. Bu
bağlamda kapsamı iş gücü yönüyle etkileyen faktörler açıklanmıştır. Daha sonra sosyal
sigortaların kapsamını belirleyen faktör olarak bağımlı nüfus ve pasif sigortalılar alt başlığına
yer verilmiştir. Pasif sigortalılar ve bağımlı nüfus ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kişi olarak
kapsam başlığı altında son olarak kuruluş ve gelişme dönemlerinde sosyal sigortaların
kapsamını belirleyen faktörlere yer verilmiştir. Bu kapsamda objektif faktörler: ihtiyaç
faktörü (kriteri), mali imkânlar faktörü ve idari imkânlar faktörü sübjektif faktörler: baskı
grubu (politik) faktör ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bölümde üçüncü olarak iktisadi gelişme seviyesi ve sosyal güvenliğin kapsamı
başlığına yer verilmiştir. Sosyal güvenlik ile ülkenin iktisadi gelişme seviyesi arasında çok
doğrudan bir ilişkinin vardır. Bu durum, dünyada ve çeşitli ülkelerde sosyal sigortalara prim
ödeyenler üzerinden de görülmektedir.
Dördüncü olarak sigorta kolları itibarıyla kapsama yer verilmiştir. Sigorta kolları
itibarıyla kapsam ILO’nun 102 sayılı sözleşmesinde belirtilen sosyal güvenlik tehlikeleri
boyutuyla dünyadaki durumu incelenerek açıklanmıştır. Tablo verilerinden hareketle ülkeler
itibarıyla sigorta kollarının tarihi gelişimi incelenirken, iktisadi gelişme seviyesi ile sigorta
kollarının kurulması arasındaki ilişkiler de incelenmiştir. Bu kapsamda, işsizlik ve aile
ödenekleri sigortası ile iktisadi gelişme seviyesi arasında çok güçlü bir bağ kurulurken,
yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarının gelişme seviyelerinden bağımsız olarak her ülkede
kurulduğu görülmektedir. Benzer durum iş kazaları sigortası için de söz konusu olup, gelişme
seviyesi ne olursa olsun bütün ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası vardır.
Beşinci ve son olarak kamu sosyal güvenlik harcamaları ve sosyal güvenliğin kapsamı
başlığına yer verilmiştir. Bu başlıkta özellikle sosyal yardım ve hizmetlerden kimlerin
faydalanacağı konusunda karşılaşılan güçlüklerden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal güvenlik sistemlerinin koruma garantisine aldıkları kişileri,
yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardına
kavuşturmaları kapsamın hangi boyutuyla ilgilidir?
a) Kişi itibarıyla kapsam
b) Sağlanan garantinin seviyesi itibarıyla kapsam
c) Tehlikeler itibarıyla kapsam
d) Yatay kapsam
e) Hiçbiri
2) ILO, 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları
Sözleşmesi’nde, bir ülkenin bu sözleşmeyi imzalaması için asgari şartları belirtirken
oluşturulan sosyal güvenlik sisteminin sırasıyla toplam nüfusun ve çalışanların en az %
kaçını kapsama alması gerektiğini belirtmiştir?
a) %20 - %80
b) %10 - %60
c) %20 - %50
d) %10 - %50
e) % 30-%80
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Aktif sigortalı çalışan ve/veya geliri olan, prim ödeyen kişidir.
b) Bağımlı nüfus aktif ve pasif sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler
olarak sosyal güvenceye ulaşanlardır.
c) Sosyal sigorta yükümlülükleri bakımından kişi olarak kapsam prim ödeyen aktif
sigortalılardan oluşur.
d) Aynı iş gücüne katılma oranına sahip olan 2 ülkeden istihdam oranı daha düşük
olan ülkenin aktif sigortalı sayısı potansiyel olarak daha yüksektir.
e) Pasif sigortalı, prim ödeme şartlarını yerine getirdikten sonra gelir ve aylık alan
sigortalılardır.
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4) Aşağıdakilerden hangisi kişi olarak sosyal sigortaların öncelikle hangi çalışan
grubunu kapsamına alacağını belirleyen objektif faktörlerden biri değildir?
a) İhtiyaç faktörü
b) Baskı grubu faktörü
c) Mali imkânlar faktörü
d) İdari imkânlar faktörü
e) Hiçbiri
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal güvenlik sisteminin gelişmesi
arasında pozitif bir ilişki vardır.

ile ülkenin iktisadi gelişme seviyesi

b) Tehlike itibarıyla kapsam sosyal güvenlik sisteminin “herkesi, her tehlikeye karşı
koruma kapsamına alma” ideali ile ilgilidir.
c) İşsizlik ve aile ödenekleri sigortaları diğer sigorta kollarına göre daha çok sayıda
ülkede bulunmaktadır.
d) Mali imkânlar faktörüne göre, iş gücü içinde ödeme gücü en yüksek olan
grupların öncelikle kapsama alınması gerekir.
e) İhtiyaç faktörüne göre en düşük gelirli çalışan grupları öncelikle sosyal sigorta
kapsamına alınırlar.
Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) b, 5) c

142

6. SOSYAL GÜVENLİK RİSKLERİ VE SAĞLANAN HAKLAR 1
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Riskleri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
2) Hastalık Sigortası: tedavi hizmetleri ve gelir garantisi sağlanması
3) Analık Sigortası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiği zaman, çalışan kişinin maruz
kaldığı zararlar nelerdir?
2) İş kazası ve meslek hastalıklarının finansmanı ne şekilde olmaktadır?
3) İKMH hâlinde sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı parasal haklar nelerdir?
4) İKMH hâlinde sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı tıbbi yardımlar nelerdir?
5) Hastalık hâlinde ortaya çıkan zararlar nelerdir?
6) Hastalık sigortasının kişi olarak kapsamı nasıl belirlenir?
7) Hastalık hâlinde sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı haklar nelerdir?
8) Analık hâli hangi dönemlerden oluşmaktadır?
9) Analık hâlinin yol açtığı zararlar nelerdir?
10) Analık hâlinin ortaya çıkması hâlinde sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı
haklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları Sigortası

İKMH’nin ortaya çıkış
sebeplerini ve İKMH riski
ve zararlarını öğrenmek

İş kazaları ve meslek
hastalıklarının yol açtığı
zararlar ile sosyal güvenlik
sistemlerinin sağladığı
garantiyi karşılaştırarak

İKMH kapsamı ve
finansmanı hakkında bilgi
edinmek
İKMH hâlinde sosyal
güvenlik sisteminin
sağladığı hakları öğrenmek.
Hastalık Sigortası

Hastalık sigortasını
tanımlamak, hastalık riski ve
zararlarının neler olduğunu
öğrenmek

Hastalık sigortasından
sağlanan hakların niteliğini
araştırarak

Hastalık sigortasının
kapsamı ve finansmanı
hakkında bilgi edinmek
Hastalık hâlinde sağlanan
hakların neler olduğunu
öğrenmek
Analık Sigortası

Genel olarak analık
hâllerinin neler olduğunu ve
analık hâlinde ortaya çıkan
zararları öğrenmek

Analık halinin çalışan
kadınlar bakımından ortaya
çıkardığı zararları
inceleyerek

Analık sigortasının kapsamı
ve finansmanı hakkında bilgi
edinmek
Analık hâlinde sağlanan
hakları öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
 İş kazaları ve meslek hastalıkları: Çalışan kişinin işyerinde ve işverenin
otoritesi altında iken meydana gelen bir olay dolayısıyla veya işyerindeki çalışma şartları veya
ortamından kaynaklanan etkilere maruz kalması dolayısıyla ruhsal ve bedensel açıdan zarar
görmesi, çalışma gücünü geçici veya sürekli olarak kaybetmesi ile ilgilidir.
 Hastalık: İnsan organizmasının bozulması, bedensel
aksaklıkların ortaya çıkması, görev bozuklukları ortaya çıkması hâlidir.

ve ruhsal

olarak

 Sosyal güvenlik açısından hastalık: İnsanların çalışma gücüne zarar veren, buna
bağlı olarak gelir kesilmesi ve gider artışına yol açan bir risktir.
 Bir sosyal güvenlik riski olarak analık: Gebelik ve doğumun kadın bünyesinde
yarattığı değişim ve doğan çocuğun bakım ihtiyacı dolayısıyla çalışan kadının doğumdan
önce belirli bir süre ve doğumdan sonra belirli bir süre çalışma hayatından ayrı kalması
hâlidir.
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Giriş
Sosyal güvenlik garantisinin somut, faydalanılabilir bir hak hâline dönüşmesi, sistemin
özünü oluşturan gelir transferini sağlayacak bir sistemin oluşturulması ile mümkündür.
Gerçekte sosyal güvenliğin kapsamı ve sağladığı sosyal güvenlik garantisi ancak bir sistem
oluşturulduğu ve gelir ve hizmet garantisi sağlandığı zaman somut hale dönüşür. Bu da her
bir sosyal güvenlik riski ile ilgili bir kurumsal yapının kurulması, kapsamı, işleyişi ve hakları
ile bir sistem oluşturulması ile mümkündür.
Kitabın bu bölümünde, ILO’nun klasik sosyal güvenlik riskleri sınıflamasına bağlı
kalarak her bir sosyal risk için kapsam, sağlanan haklar ve faydalanma şartları incelenecektir.
Sosyal risklerin ve bunlarla ilgili sigorta kollarının birbirinden fazla olması, bu ders kitabının
ana temalarından birini oluşturması sebebiyle, sosyal güvenlik haklarının kitapta birden fazla
bölümde incelenmesinin daha isabetli olacağını ortaya koymuştur. Sosyal güvenlik
tehlikelerinin ortaya çıkardığı zararların süresi dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli sigorta
kolları ayırımı yapılmış ve ilk bölümde kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan iş
kazaları ve meslek hastalıkları sigortası, hastalık sigortası ve analık sigortası yarattığı zararlar
ve bunları karşılamaya yönelik yardımlar bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. Sosyal güvenlik
hakları ile ilgili her bölümde 3 ayrı sosyal riskin incelenmesi yapılmıştır.
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6.1. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası
6.1.1. Genel Olarak
Bugün itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik programı olan ülkelerde en fazla sayıda
oluşturulan sosyal sigorta kolu, yaşlılık sigortası ile birlikte, iş kazaları ve meslek hastalıkları
(İKMH) sigorta koludur. Siyasi rejimi ne olursa olsun, iktisadi gelişme seviyesi ne olursa
olsun bütün bunlardan bağımsız olarak hemen hemen her ülkede iş kazaları ve meslek
hastalıkları sigortası vardır. Tarihi gelişim süreci de dikkate alındığı zaman bunun öne çıkan
iki sebebi vardır.
 Korunma ihtiyacı ilk ve en belirgin olan kişiler çalışan kişilerdir. Dolayısıyla
çalışırken meydana gelen zararların giderilmesine yönelik koruyucu tedbirler
öncelikle alınmıştır. Öte yandan, çalışanın öncelikle korunması düşüncesi iş
kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının kuruluşunu kolaylaştırmaktadır.
 Devletler bakımından kuruluşu en kolay sigorta kolu iş kazaları ve meslek
hastalıkları sigorta koludur. Çünkü sistemin bütün maliyetini işverenlere yüklemek
mümkündür. Nitekim bu sigorta kolunun bütün primleri işveren tarafından ödenir,
kuruluşunun devlete ilave ve sigortalıya ilave yük getirmesi söz konusu değildir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kolunun dikkat çekici bir özelliği de, benzer
risk olan hastalık ile karşılaştırıldığı zaman, bu sigorta kolundan sağlanan haklardan
faydalanma şartlarının daha kolay olması ve yine sağlanan sosyal güvenlik garantisinin
standardının yüksek olmasıdır.

6.1.2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Riski ve Zararları
Bir sosyal risk olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları birlikte anılmakla birlikte,
kişinin çalıştığı işle ve iş ortamı ile ilişkili olmasının ötesinde iş kazaları ve meslek
hastalıkları birbirinden oldukça farklıdır. En basitinden iş kazaları anlık bir olaydır. Kişinin
anlık bir dış etki ile (vurma, çarpma, çarpışma, düşme vb.) yaralanmasıdır. Meslek hastalığı
ise kişinin yaptığı iş veya çalıştığı iş ortamında aynı etkiye (gürültü gibi) daha uzunca bir süre
maruz kalması dolayısıyla kişinin iyilik hâlinden uzaklaşma hâlidir. İster iş kazası, ister
meslek hastalığı olsun, bütün tanımlarda kişinin işverenin otoritesi altında olması önemlidir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkışı ile Sanayi Devrimi çalışma ortamı,
yani fabrika çalışma ortamı ve şartları arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Ancak zaman içinde
bütün işler çalışan kişiler için iş kazasının ve meslek hastalığının kaynağı hâline gelmiştir.
Bugün bütün sektörler ve işler iş kazaları ve meslek hastalıklarının kapsamındadır. Ancak,
sektörü ne olursa olsun iş kazaları ve meslek hastalıkları kişinin yaptığı işe, işyerine ve iş
ortamı ile çalışma şartlarına bağlı olarak tanımlanır. Tanımın önemi bu sigorta kolundan
sağlanacak hakların da kapsamı ve sınırlarını belirlemesidir.
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Çok genel olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları; çalışan kişinin işyerinde ve
işverenin otoritesi altında iken meydana gelen bir olay dolayısıyla veya işyerindeki
çalışma şartları veya ortamından kaynaklanan etkilere maruz kalması dolayısıyla
ruhsal ve bedensel açıdan zarar görmesi, çalışma gücünü geçici veya sürekli olarak
kaybetmesi ile ilgilidir. Ülkelerin hukuk sistemleri, esası bu olmak üzere çalışanı koruma
düşüncesiyle daha geniş iş kazası ve meslek hastalığı tarifi yapabilirler. Türk sosyal sigorta
mevzuatı için böyle bir durum söz konusudur.
Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları aynı sigorta kolu altında birlikte
düzenlenmiş olmasına rağmen 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın 13
ve 14. maddelerinde ayrı ayrı tarif edilmiştir. Buna göre:
İş kazası (m.13)
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b).) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka
bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren
kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi
sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli
hâle getiren olaydır.
Meslek hastalığı (m.14);
Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya
işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal
engellilik hâlleridir
Türk sosyal sigorta hukukundaki iş kazası ve meslek hastalığı tariflerine bakınca, iş
kazası tarifinin çok geniş olarak yapıldığı, çalışan kişinin zarar gördüğü hâllerden bazılarında
o anda işini yapıyor olmasına veya işle ilgili olmasına bakılmaksızın iş kazası sayıldığı dikkat
çekmektedir. Nitekim öğle tatili sırasında arkadaşları ile işyerinde oynarken düşen ve
yaralanan kişinin bu hâli, olay işyerinde olduğu için başkaca bir şarta bakmaksızın iş kazası
sayılmaktadır. Ancak meslek hastalığı tarifi yapılırken kişinin rahatsızlığının mutlaka işten ve
işyeri ortamından kaynaklanmasına dikkat edildiği görülmektedir.
İş kazasının tespiti, çok zaman görülebilir bir ortamda gerçekleştiği için nispeten
kolaydır. İş kazalarının olaya maruz kalan kişi ve olayın olduğu yerdeki kişilerin görgü
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şahitliği veya görüntülü kayıt cihazları ile tespiti mümkündür. Ancak meslek hastalıkları çok
zaman çalışan kişinin zarara maruz kaldığı işten ayrılmasından sonra ortaya çıkabilir. Belirli
bir çalışma ortamında bulunan kişilerin meslek hastalıkları birkaç hafta, birkaç ay veya yılda
ortaya çıkabileceği gibi 5, 10 yıl gibi daha uzun sürelerde de görülebilmektedir. Özellikle
sigortalının işten ayrılmasından çok sonraları ortaya çıkan meslek hastalıklarının kişinin
geçmişte yaptığı iş ile arasındaki illiyet bağının kurulması kolay değildir. Bu sebeple, iş
kazalarının aksine meslek hastalıklarının sağlık raporları ile tespit edilmesi gerekir. Hangi
hastalıkların meslek hastalığı olduğunun tespiti veya sigortalının hastalığının meslek hastalığı
olup olmadığının tespiti, tıp teknolojisinin gelişmesi ile de yakından ilgili olup, çok zaman
sigortalıyı veya ilgili kurumu uzun süre meşgul eden bir süreç sonucunda
gerçekleşebilmektedir.
Tarifi ne şekilde yapılırsa yapılsın bir iş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiği
zaman, çalışan kişinin maruz kaldığı zararlar şunlardır:
 Çalışma gücünün kaybedilmesi: Bu kayıp sürekli veya geçici olabileceği gibi,
tam veya kısmı bir çalışma gücü kaybı şeklinde olabilir.
 Gelir kesilmesi: Çalışma gücü kaybının niteliğine göre çalışan kişi iş göremez
olduğu sürece kısmi veya tam gelir kesilmesi tehlikesi ile karşılaşır.
 Tedavi ihtiyacı: Kişinin tekrar çalışma hayatına dönebilmesi veya iyileşmesi için
ihtiyaç duyduğu tedavi edici ve iyileştirici sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyar.
 Gider artışı: ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti ve ilaç iyileştirme araçlarının temini
için gider artışı ile karşılaşır.
İş kazası ve meslek hastalığına maruz kalan sigortalıya sağlanacak sosyal güvencenin
kapsamı ve süresi bir ülkeden diğerine farklılıklar göstermekle birlikte, ana hatları ile
yukarıdaki zararların tamamını veya önemli bir kısmını kapsar.

6.1.3. Kapsamı ve Finansmanı
İKMH bir risk olarak belirgin şekilde Sanayi Devrimi çalışma şartlarının bir ürünü
olduğu için öncelikle sanayi sektöründe bağımlı olarak çalışanları kapsamına almak için
oluşturulmuş bir sigorta koludur. Bağımlı çalışanlar içinde de öncelikle ve ağırlıklı olarak
beden gücünü daha yoğun olarak kullanan mavi yakalılar İKMH sigorta kolunun kapsamına
alınırlar.
Tarihi gelişim süreci içinde sanayi sektörünü, bağımlı çalışmanın yaygın olduğu
hizmet sektörü takip etmiştir. Hem sanayi sektöründe hem de hizmet sektöründe eğer bütün
ülkeyi aynı anda kapsayacak bir sosyal sigorta kolu oluşturulmamışsa öncelikle şehirlerde ve
büyük işyerlerinde çalışanlar kapsama alınmışlardır. Hizmetler kesiminde kendi adına
bağımsız çalışanlar, özellikle emeğini kullananlar için bağımlı çalışanlardan sosyal İKMH
sigorta kolu kapsamına en son alınan kesimi oluştururlar.
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Tarım sektörü, emek yoğun çalışmanın yoğun olduğu, özellikle mekanizasyon
dolayısıyla en fazla iş kazasının olduğu sektörlerin başında gelmesine rağmen çok zaman
İKMH sigorta kolunun dışında tutulmuştur veya çok geç olarak sigorta kapsamına alınmıştır.
Bunda tarım sektörüne has özellikler etkili olmaktadır. Çalışma sürelerinin değişkenliği, işyeri
tarifini yapmanın güçlükleri ve kayıt altına alma güçlükleri tarım sektöründe çalışanları
dışarda bırakmaktadır.
İKMH sigorta kolunun uygulanmasına yönelik önemli problem alanlarından birini
meslek hastalıklarının tespiti oluşturmaktadır. Çalışılan sektör, yapılan iş ve çalışma ortamına
bağlı olarak meslekle ilgili hastalıkların birkaç gün ile 10-15 yıl arasında değişen bir zaman
diliminde ortaya çıkması ve bunun kişinin yaptığı işle bağlantısının kurulması çok zaman son
derecede güç olmaktadır. Hangi hastalıkların meslek hastalığı olduğunun tespiti veya
sigortalının hastalığının meslek hastalığı olup olmadığının tespiti, tıp teknolojisinin gelişmesi
ile de yakından ilgili olup, çok zaman sigortalıyı veya ilgili kurumu uzun süre meşgul eden bir
süreç sonucunda gerçekleşebilmektedir.
İKMH sigorta kolu esas olarak işveren primleri ile finanse edilen sigorta koludur.
Daha önce de belirtildiği gibi bütün primler işveren tarafından ödendiği için kolay kurulur.
İster hizmet, ister se tarım sektöründe olsun kendi adına bağımsız çalışanlar kendi primlerini
kendileri ödemek zorunda kaldıkları için çok zaman bu sigorta kolunun kapsamı dışında
tutulurlar. İşverenlerin ne kadar prim ödeyeceği konusunda değişik uygulamalar olabilir. En
sık rastlanan iş kazası meydana gelme sıklığı ile ödenen prim miktarı arasında bir ilişki
kurulmasıdır. Buna göre, işyerlerinin tehlike sınıf ve derecesi arttıkça, yani iş kazası ve
meslek hastalığı meydana gelme riski arttıkça işverenlerin primleri de artar. Buna göre,
maden işyerleri, metal sanayi, yeraltı işleri her zaman büro işyerlerine göre daha yüksek prim
öderler. Kendi adına bağımsız çalışanlar kapsama alınmışsa onlar basit ve kolay anlaşılması
için tek oranlı prim öderler.
Eğer ülkede işyerleri küçük ve dağınık, sosyal sigorta sisteminin bilgi toplama ve kayıt
sistemi ile ilgili yetersizlikler var ise, %2-5 arasında değişen tek oranlı bir primle de finanse
edilebilir. Prim gelirlerine ilaveten işverenlere yönelik idari para cezaları, iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerine uymama hâlinde verilen cezalar da sigorta sisteminin gelirleri arasında
yer alabilir.

6.1.4. Sağlanan Haklar ve Sosyal Güvenlik Garantisi
İKMH hâlinde sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı haklar ortaya çıkan zararları
gidermeye yöneliktir. Bu hakları para olarak sağlanan haklar ve sağlık hizmeti (tedavi ve
bakım) olarak sağlanan haklar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
İKMH hâlinde para olarak sağlanan haklar şunlardır:
 Sigortalı geçici süre için iş gücünü kaybetmişse, çalışamadığı günler için geçici iş
göremezlik ödeneği verilmesi.
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 Sigortalı iş kazası meslek hastalığı sonucunda bir daha çalışamayacak şekilde
çalışma gücünü kaybetmişse, bu durumu devam ettiği müddetçe sürekli iş
göremezlik geliri (aylığı) verilmesi. Sigortalının iş gücü kaybına göre bu gelir tam
veya kısmi olabilir.
 Eğer sigortalı İKMH sonucu hemen veya sonradan ölmüş ise sağlığında
geçindirmekle yükümlü olduğu hak sahiplerine (eş, çocuk ve anne-babasına) gelir
veya aylık bağlanması.
 Eğer sigortalı çeşitli sebeplerle (tedavi için bir başka yere sevk edilme gibi)
iyileşme sürecinde bazı harcamalar yapmış ise (yol parası ve konaklama bedeli
gibi) bu tür ilave harcamaları karşılayacak parasal ödemeler de sigorta kolları
tarafından yapılır.
İKMH hâlinde sigortalıya yönelik ikinci grup yardımlar, tedavi edici sağlık
hizmetleri ve bu süreçte sağlanan diğer yardımlardır. Tıbbî yardımlar, kişinin çalışma
gücünün yeniden kazandırılması veya kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir sağlık
durumuna kavuşturulması amacıyla yapılır. Genel olarak iyileştirici sağlık hizmetlerinin
temininde süre ve hizmetin kapsamı bakımından bir sınırlandırılma yapılmaz. Sigortalı
iyileşinceye kadar bu yardımların yapılması esastır.
Tedavi edici yardımlar, hekime muayene, klinik teşhis ve tespitler için gerekli
testlerin yapılması, filmlerin çekilmesi, gerekiyorsa sigortalının yataklı sağlık kurumlarında
tedavisinin sağlanması ve bütün bu hizmetler süresince ilaç ve iyileştirme araçlarının temini
de İKMH sigorta kolundan sağlanan sağlık hizmetlerinin bir parçasıdır. İKMH sigorta
kolundan sağlanan önemli haklardan biri de sigortalının tedavi süresince veya sonrasında
ihtiyaç duyduğu protez araç ve gereçlerinin teminidir.
İKMH sigorta kolundan sigortalılara yönelik en kapsamlı yardımlardan birini de sağlık
hizmetlerinin bir parçası olarak görülmekle birlikte çok farklı bir karaktere sahip olan
rehabilitasyon hizmetleridir. Bir anlamda sigortalının eski hâline kavuşturulmasına yönelik
hizmetleri kapsar. Uzun süreli hizmet niteliğindedir. Sağlık hizmetleri gelişmiş ülkelerde daha
kapsamlı hizmet verilen bir alandır. Rehabilitasyon hizmetleri, iş kazaları veya meslek
hastalıkları sonucu çalışamaz duruma gelmiş sigortalıları tekrar eski hayatına döndürdüğü
ölçüde sosyal güvenlik sistemlerin önem ve öncelik verdiği hizmetlerin başında gelir.
İşverenin bu sigorta kolunun bütün primlerini ödemesi iş kazası ve meslek hastalığı
hâlinde başka yükümlülüğü almadığı anlamına gelmemekte, kazanın veya hastalığın meydana
gelmesinde kusuruna bağlı olarak sigorta kurumlarına veya zarar görenlere tazminat
ödemesi de söz konusu olmaktadır. İşverenin ödemek zorunda olduğu maddi ve manevi
tazminatların seviyelerinin yüksek olması, çok zaman işvereni, çalışanlarını özel sigortalara
sigorta ettirmelerine de yol açmaktadır.
İKMH sigorta kolu ile ilgili önemli bir tartışma alanı da, bu sigorta kolunun hastalık
sigortası ile olan ilişkisidir. Hastalık sigortası ile İKMH arasında yalnızca sebebe bağlı bir
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ayırım yapılmakta, aynı tehlikeye maruz kalarak aynı derecede zarar gören iki kişiden birinin
durumu İKMH sigorta kolunun kapsamına girerse, kolaylaştırılmış şartlarla yüksek standartta
bir sosyal güvenlik korumasına sahip olurken, diğeri daha zor şartlarla sosyal koruma hakkına
sahip olabilmektedir. Nitekim ülkemizden bir örnek vermek gerekirse, sigortalı iş kazası
sayılan bir sebeple rahatsızlanırsa bir günlük sigortalılıkla bütün sağlık yardımlarından ve
geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirken, İKMH sayılan durumlar dışında bir
sebeple hastalanırsa en az 30 gün prim ödemesi hâlinde sağlık yardımlarından, 90 gün prim
ödemesi hâlinde de iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilmektedir.

6.2. Hastalık Sigortası
6.2.1. Genel Olarak
Sosyal sigorta sistemlerinin kişi olarak en fazla sayıda kişiyi kapsama aldığı sigorta
koludur. Her kişinin hayatı boyunca mutlak olarak karşılaşacağı bir sosyal güvenlik riskidir.
Diğer sigorta kollarından farklı olarak yalnızca çalışan ve prim ödeyen kişiyi değil, bunların
geçindirmekle yükümlü oldukları kişileri de (eşlerini, çocuklarını ve varsa anne babalarını)
kapsar. Bu bakımdan bir toplumu oluşturan herkesi kapsama almayı amaçlar. Nüfusun
tamamını ilgilendiren bir sigorta koludur.
Uluslararası Çalışma Örgütü, hastalık riskini iki ayrı sosyal güvenlik riski gibi
değerlendirmektedir. Bu ayırıma göre, hastalık sigortasından parasal ödemeler yapan sosyal
sigorta kolu ile yalnızca tedavi edici sağlık hizmetleri veren sağlık sigortaları birbirinden
ayırılabilir. Bu ayırım iş gücünün yapısına bağlı olarak bir anlamda zorunlu olarak ortaya
çıkmıştır. Esasen, bağımlı olarak çalışanlar için hastalık sigortası hem tedavi edici yardımları
sağlayabilir, hem de parasal ödemeler yapabilir. Ancak kendi adına bağımsız çalışanların
gelirlerinin belirsizliği bu kesim için hastalık sigortası parasal ödemelerden ziyade yalnızca
tedavi edici sağlık yardımlarını kapsayan bir sigorta kolunu ifade eder. Birçok ülkede farklı
kesimleri kapsama alan hastalık sigortaları bu ikili yapıya göre organize edilmiştir. Ülkemizde
de hastalık sigortası bağımlı çalışanlar ve kendi adına bağımsız çalışanlar için bu ayırıma
uygun şekilde oluşturulmuştur.

6.2.2. Hastalık Riski ve Zararları
Hastalık, insanların bedensel ve ruhsal iyilik hâlini kaybetmeleri hâlidir. İnsan
organizmasının bozulması, bedensel ve ruhsal olarak aksaklıkların ortaya çıkması, görev
bozuklukları ortaya çıkması hâlidir. Acı ve ızdırap kaynağı olduğu kadar, kişinin gündelik
hayatını sürdürmesini güçleştirdiği ölçüde bir sosyal güvenlik problemidir. Sebeplerine göre,
insan organizmasında verdiği zararlara göre bulaşıcı olup olmamasına göre, bedensel veya
zihinsel olup olmamasına göre çok çeşitli sınıflandırmalar altında incelenebilir.
Sosyal güvenlik açısından hastalık, insanların çalışma gücüne zarar veren, buna bağlı
olarak gelir kesilmesi ve gider artışına yol açan bir risktir. İş kazaları ve meslek hastalıkları
hastalığın özel bir hâli olarak değerlendirilir ve yol açtıkları zararlar bakımından aynıdırlar.
Hastalık ve meslek hastalığı ayırımı yalnızca sebebe bağlı olarak yapılan bir ayırımdır.
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Nitekim Türk sosyal sigorta hukuku, iş kazaları ve meslek hastalıklarının tarifini yaptıktan
sonra bu hâller dışında kalan ve sigortalıyı bedensel ve zihinsel olarak iyilik hâlinden
uzaklaştıran her hal ve durumu hastalık olarak tarif etmiştir.
Hastalık tehlikesinin zararları iş kazaları ve meslek hastalıkları ile aynıdır. Ancak, iş
kazalarından farklı olarak hastalık kısa vadeli zararlar yaratır. Aynı yaklaşımla hastalık
hâlinde ortaya çıkan zararlar:
 Çalışma gücünün kaybedilmesi: Hastalanan kişinin çalışan kişi olması hâlinde
ortaya çıkan geçici süreli bir zarardır.
 Gelir kesilmesi: Hastalanan kişi çalışan kişi ise hastalık sebebiyle çalışamadığı
süreler için gelir kesilmesi yaratır.
 Tedavi ihtiyacı: Kişinin tekrar bedensel ve ruhsal iyilik hâlini kazanması için
ihtiyaç duyduğu tedavi edici ve iyileştirici sağlık hizmetleridir.
 Gider artışı: ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti ve ilaç iyileştirme araçlarının temini
için katlanılan ilave maliyeti ifade eder.
Hastalık sigortası bakımından bir ayırım yapmak gerekirse, çalışan kişiler için
yukarıda sayılan bütün zararlar ortaya çıkarken, kişinin bakmakla yükümlü olduğu eş ve
çocuklarının hastalanması hâlinde yalnızca tedavi ihtiyacı ve gider artışı ortaya çıkacaktır.

6.2.3. Kapsamı ve Finansmanı
Hastalık sigortasının kapsamı diğer sigorta kollarından farklı şekilde belirlenir. Kişi
olarak hastalık sigortasının kapsamına öncelikle fiilen çalışan kendi adına prim ödeyen veya
ödenen sigortalı alınır, daha sonra sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu aile fertleri, eş
ve çocukları, hatta anne ve babası kapsama alınır. Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu
kimselerin tanımında çekirdek aile esas alınmakla birlikte, ülkelerin örf ve adetlerine veya
sosyal yapılarındaki farklılıklara göre kapsam daha geniş veya daha dar şekilde
belirlenebilmektedir. Yalnızca sigortalının eş ve çocukları değil, geçimi sigortalı tarafından
sağlanan anne ve baba da (ülkemizde olduğu gibi) sigortalıya bağlı olarak kapsama
alınabilmektedir. Sigortalının prim ödemesine bağlı olarak hastalık sigortasının kapsamına
alınan kişiler bağımlı nüfusu oluşturur.
Genel kabul görmüş ilkeler dâhilinde sigortalının eşi hastalık sigortasının
kapsamındadır. Çocukların hastalık sigortasının kapsamına alınmasına yönelik yaş sınırı
getirilir. Bu sınır eğitimle veya çocuğun özel durumuna bağlı olarak değiştirilir. Nitekim
esasen bütün çocuklar l8 yaşına kadar sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak
kapsama alınır. Eğer eğitimine devam ederse bu yaş sınırı, 20, 22 veya 25 yaşlarına
yükseltilebilir. Öte yandan ülkemizde olduğu gibi kız çocuklarına duydukları korunma
ihtiyacına bağlı olarak yaş şartı aranmaksızın evlenmedikleri müddetçe sağlık koruması
sağlanır. Benzer şekilde, eğer çocuklar malul derecede sakat ise onlar için de yaş sınırı
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kaldırılabilir. Anne babanın çocukları üzerinden hastalık sigortası kapsamına alınmaları,
geçime muhtaç olmaları gibi ilave şartlarla sağlanır.
Tarihî gelişim süreci içinde hastalık sigortasının kişi olarak kapsamı genişlerken
öncelikle sanayi sektöründe bağımlı olarak çalışanlar kapsama alınmıştır. Daha doğrusu
hastalık sigortası bu kişiler için oluşturulmuştur. Zaman içinde diğer bağımlı çalışanlar ve
kendi adına bağımsız çalışanlar sırası ile kapsama alınmıştır. Hastalık sigortasının sektör
olarak kapsamı önce sanayi sektörü çalışanları, daha sonra hizmetler sektörü çalışanlarını
kapsayacak şekilde genişlemiştir. En son tarım kesimi çalışanları ve kırsal kesimde yaşayanlar
kapsama alınmıştır. Birçok ülkede önce sigortalının kendisi, daha sonra eş ve çocukları
kapsama alınmıştır. Öte yandan, bir süre sigortalı olduktan sonra malullük ve yaşlılık aylığı
alanlar ile ölen sigortalıların eş ve çocukları, çalışırken ödedikleri hastalık sigortası
primlerinin karşılığı olarak hastalık sigortası kapsamındadırlar. Pasif sigortalı ve bağımlıları
olarak adlandırılan bu grup prim ödemeksizin, hatta düşük katkı payları ile sağlık
hizmetlerinden faydalanırlar.
Bazı ülkelerde işletme büyüklüğü, kentlerde veya kırsal kesimde yaşama da hastalık
sigortasının kapsamının belirlenmesinde belirleyici olmuştur. Özellikle kapsamın kademeli
olarak genişletildiği ülkelerde bölge ve il-ilçe ayırımı da yapılmıştır. Benzer bir uygulama
ülkemizde 1985 yılında Bağ-Kur sigortalıları hastalık sigortası kapsamına alınırken
gerçekleşmiştir. 1985 yılından itibaren 5 yıllık sürede bütün illerin kapsama alınması
planlanmış, hastalık sigortası pilot il olarak seçilen bölgelerden başlatılmıştır.
Hastalık sigortalarının kapsamını belirleyen çok sayıda faktör vardır ve bunların
başında da, gerek yapılması gereken fizikî yatırımların maliyeti gerekse ihtiyaç duyulan insan
gücü yetersizliği dolayısıyla sağlık hizmetlerinin arzına bağlı sebepler gelmektedir. Sağlık
tesislerinin nüfus yoğunluğunun düşük olduğu yerleşim birimlerine kurulmasının iktisaden
etkin olmaması, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde yaşayanların öncelikle, kırsal
kesimde yaşayanların ise; çok daha sonra sağlık sigortaları kapsamına alınmalarını
beraberinde getirmiştir. Tarım kesimi her zaman sağlık sigortası bakımından en son kapsama
alınan kesimi oluşturmuştur. Çünkü bu kesim çalışanlarının yaşadıkları bölgelerde sağlık
tesisleri oluşturmak veya sağlık personelini bu bölgelere göndermek hizmetin maliyetini
yükseltmektedir. Yine bu kesimde yaşayanlar için sağlık hizmetlerinin, sağlık tesislerinin
olduğu yerlerden temini için ödenen yol parası ve zorunlu masrafların varlığı da maliyetleri
yükseltmektedir. Her durumda, tarım kesimi en son ve en güç sağlık sigortası kapsamına
alınan kesimi oluşturmaktadır.
Hastalık sigortası sosyal güvenliğin ikinci büyük maliyet yaratan sigorta kolunu
oluşturmaktadır. Genellikle toplam sosyal sigorta giderlerinin %20-35’i arasında değişen bir
miktar hastalık sigortası için kullanılır. Primle finanse edilirler. Sigortalı ve işverenin yanı
sıra devletin de üçüncü taraf olarak prim ödediği sigorta kollarının başında gelir. Devlet
yalnızca prim ödemekle kalmaz, doğrudan veya dolaylı katkılarda da bulunur. Bu katkı sağlık
hizmetlerinin düşük bedelle sunulması, sosyal sigortaların sağlık yatırımlarının ve
harcamalarının her türlü vergi, harç ve benzeri yükümlülükten muaf tutulması şeklinde dolaylı
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şekilde olabileceği gibi doğrudan sağlık harcamalarının maliyetine katlanma şeklinde de
olabilir.
Primler bağımlı çalışanların ücretleri üzerinden, kendi adına bağımsız çalışanlar ise
beyan ettikleri kazanç ve gelirleri üzerinden ödenir. Finansmanı zor bir sigorta kolu olduğu
için, özellikle bağımsız çalışanlar için prim borçlarının olması hâlinde sağlık hizmetlerinden
faydalandırılmazlar.
Hastalık sigortalarının önemli bir gelir kaynağını da sağlık hizmeti alan kişilerden
alınan katkı payları oluşturur. Bu paylar ilaç bedeli üzerinden veya sağlık tesisine
başvurulması hâlinde alınabilir. Benzer şekilde protez araç ve gereçlerinden de katkı payı
alınır. Katkı payı yalnızca gelir amaçlı olmayıp, ilaç ve sağlık hizmeti kullanımında tasarruf
sağlama ve kötüye kullanmayı önleme amacı ile de alınabilir. Burada dikkat edilmesi gereken
katkı payı ödemelerinin insanları sağlık hizmeti talep etmekten alıkoymamasıdır.

6.2.4. Hastalık Sigortasının Organizasyonu ve Kapsamı
Hastalık sigortası, sektör ve çalışma statüsüne bakılmaksızın bütün ülkede yaşayanları
kapsamına alacak bir genel veya millî sağlık sigortası şeklinde organize edilebileceği gibi,
ülkenin sosyal güvenlik sisteminin tarihi gelişim seyrine bağlı olarak farklı çalışan grupları
için farklı sağlık sigortalarının da oluşturulması şeklinde de organize edilebilir. Genel veya
millî sağlık sigortalarında hedef bütün nüfusu kapsama almaktır ve bu amaçla devletin de
özellikle ödeme gücü olmayanlar veya çok düşük olanlar için sistemin finansmanına üçüncü
taraf olarak katılımı söz konusudur. Ayrı programların olması hâlinde ise; her çalışan grubu,
sigortalı ve işveren olarak eşit veya işveren ağırlıklı şekilde prim ödeyerek sistemin
finansmanına katılmaktadır.
Hastalık sigortası ile ilgili bir başka özellik, sosyal güvenlik sistemlerinin hem
sistemin finansmanı, hem de hizmetin arzını sağlama yükümlülüğünü üzerine almaları veya
yalnızca finansman boyutu üzerinde durarak sigortacılık yapmaları şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Birinci tercih, özellikle sağlık hizmetleri arzının yetersiz olduğu ülkelerde ve ilk
yıllarda olumlu olarak değerlendirilmekte, hizmet arzı geliştikçe sosyal güvenlik kurumlarının
sağlık hizmetlerini satın almalarının daha isabetli olacağı belirtilmektedir. Sosyal güvenlik
reformunun yapıldığı 2008 yılına kadar ülkemizde SSK birinci tercih doğrultusunda sistemin
finansmanı ve sağlık hizmetlerinin arzını birlikte üstlenmişken, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı
sağlık hizmetlerini diğer sağlık kurumlarından satın alma yoluyla karşılamışlardır. 2008
yılından sonra SGK bütün sigortalılar için sağlık hizmetini satın alma yoluyla temin etme
yolunu tercih etmiştir. SGK bakımından Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, Üniversite
hastaneleri veya özel hastanelerin hizmet temini bakımından bir farkı yoktur. Hangi sağlık
kuruluşu ile hizmet satın alma sözleşmesi almış ise oradan bu hizmetleri temin yoluna
gitmektedir.
Sosyal sigorta kurumlarının sağlık hizmetinin arzını kendilerinin gerçekleştirmesinin,
bu kurumların sağlık hizmetlerinin maliyeti üzerindeki kontrolünü sağlayacağı için maliyet
düşürücü bir etkisi olacağı ileri sürülmektedir. Ancak, bu yöntem, sigorta kurumlarının idari
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açıdan büyümeleri, fazla personel istihdam etmeleri ve bürokratik işlemlerin artması anlamına
geleceği için eleştirilmektedir. Bu yöntem, sigortalının sağlık hizmetleri ile ilgili talebini tek
bir yerden karşılama zorunluluğu getirdiği için tercih hakkını da ortadan kaldırmaktadır.
Hizmetin dışardan satın alınması hâlinde ise; sigortalıların sağlık hizmetlerini farklı yerlerden
temin etme ile ilgili tercih hakları olmasının yanı sıra sosyal güvenlik sistemlerinin bürokratik
işlem yükü azalacaktır. Ancak, bu yöntem zaten çok pahalı olan sağlık hizmetlerinin maliyeti
konusunda sosyal güvenlik kurumlarının denetim ve kontrol yetkisini ortadan kaldıracak,
sistemin sağlık hizmetleri maliyeti artacaktır.

6.2.5. Sağlanan Haklar ve Sosyal Güvenlik Garantisi
Başlangıç kısmında belirtildiği gibi hastalık sigortası iki ayrı sigorta kolu gibi organize
edilmektedir. Bağımlı olarak çalışanların hastalanmaları hâlinde, belirli süre prim ödeme ve
prim borcu olmama gibi şartlara bağlı olarak hastalık sebebiyle çalışamadıkları süreler için
günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Sigortalılara verilecek olan ödeneklerin hesabında
ödedikleri primlerin matrahını oluşturan prime esas kazançlar belirler.
Sosyal sigorta sistemleri hastalık hâlinde sigortalılara her gün için aynı miktarda ve tek
oran üzerinden bir ödeme yapabilecekleri gibi, ayakta veya yatarak tedavi olmalarına bağlı
olarak veya evli, bekâr veya çocuk sayısına bağlı olarak farklı oranlarda ödeme de
yapabilmektedir. Türk sosyal güvenlik sistemi bir işverenin yanında bağımlı olarak
çalışanların hastalanmaları hâlinde, eğer hastalanmadan önceki 1 yıl içinde 90 gün hastalık
sigortası primi ödenmiş ise hasta oldukları sürece günlük geçici iş göremezlik ödeneği verir.
Son hâli ile bu ödeme ayakta tedavilerde günlük kazancının 2/3’ü, yataklı sağlık kurumlarında
tedavi görmeleri hâlinde 1/2’dir. Hemen belirtelim ki iş kazaları ve meslek hastalıkları
hâlinde de bu miktarlarda ödeme yapılmaktadır.
Birçok ülke yalandan hastalanmayı (temaruz) önlemek için kısa süreli hastalıklarda
ödenek vermez. Bekleme süresi olarak adlandırılan bu süre birkaç gün ile bir hafta arasında
değişebilir. Ülkemizde ilk 2 gün olarak uygulanmakta, sigortalının 10 gün hastalık sebebiyle
iş göremez olması hâlinde yalnızca 8 günlük ödenek verilmektedir.
Hastalık sigortasından tedavi edici sağlık hizmetleri çalışan ve prim ödeyen sigortalı
ile birlikte kapsama alınan eş ve çocuklarına da sağlanır. Bu hizmetler iş kazaları ve meslek
hastalıkları sigortasında olduğu gibi hasta kişinin hekime muayene ettirilmesi, klinik teşhis ve
tespitler için gerekli testlerin yapılması, filmlerin çekilmesi, gerekiyorsa sigortalının yataklı
sağlık kurumlarında tedavisinin sağlanması ve bütün bu hizmetler süresince ilaç ve iyileştirme
araçlarının teminini kapsar. Benzer şekilde eğer sigortalının ve bakmakla yükümlü kişinin
tedavisinin bir parçası olarak ihtiyaç duyduğu protez araç ve gereçleri varsa bunlar da hastalık
sigortasından sağlanır.
Ülkeler harcamalarda tasarruf amacıyla sağlık hakkının özünü zedelemeden sağlık
hizmetlerinden faydalanmaya yönelik bazı sınırlamalar getirebilir veya düzenlemeler
yapabilirler. Aynı hastalıktan belirli süre geçmeden tekrar muayene için başvurmama,
poliklinik teşhis ve tespitlerine sınırlama getirme, protez araç ve gereçlerinde fonksiyonel
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olanı karşılama, belirli bedelin üzerindeki harcamalar için sigortalıdan katkı payı alma, ilaç
kullanımına sınırlama bunlardan ilk akla gelenlerdir.

6.3. Analık Sigortası
6.3.1. Genel Olarak
Analık hâlinin bir sosyal risk olarak kabul edilmesi sosyal sigortaların gelişim
sürecinde önemli anlayış değişikliklerinden birini oluşturur. Bu sigorta kolunun oluşturulması
ile insanların çocuk sahibi olması bireysel bir karar ve ailenin kendi sorumluluğu olmaktan
çıkarılarak bir sosyal risk olarak tanımlanmaya başlamıştır. Kadının çalışma hayatını girmesi
ve düzenli işlerde çalışmaya başlaması ile birlikte analık sigortasının da önemi artmaya
başlamıştır. Analık sigortası esasen kadın çalışanlara yönelik bir sosyal risk olarak
tanımlanmakla birlikte erkek sigortalının doğum yapan eşi de analık sigortası yardımlarından
faydalanacak şekilde kapsama alınmıştır. Bazı ülkelerde, analık sigortası hastalık sigortası ile
birlikte ve hatta ayrıca özel düzenleme yapılmadan hastalık sigortası içinde düzenlenmesine
rağmen analık hâli için “bir tür hastalık” tanımı yapılmamış, bundan özellikle kaçınılmıştır.
Bu sebeple ayrı bir sigorta kolu olarak düzenlenmesine, eğer böyle değilse genel hastalık
tehlikesinden çok farklı hükümlerle düzenlenmesine özen gösterilmiştir.

6.3.2. Analık Riski ve Zararları
Bir sosyal güvenlik riski olarak analık, gebelik ve doğumun kadın bünyesinde yarattığı
değişim ve doğan çocuğun bakım ihtiyacı dolayısıyla çalışan kadının doğumdan önce belirli
bir süre ve doğumdan sonra belirli bir süre çalışma hayatından ayrı kalması hâlidir. Kadının
doğum öncesi ve sonrası dönemde çalışma gücünü büyük ölçüde kaybetmesi hâlidir. Bir
sosyal risk olarak analık birbirini takip eden 3 dönemden oluşur. Buna göre analık hâli;


Gebelik hâlinin tespiti ile başlayan birinci dönem (hamilelik dönemi)



Doğum süreci (ikinci dönem)



Doğum sonrası emzirme dönemi (üçüncü dönem)

olmak üzere 3 dönemin toplamından oluşmaktadır. Analık sigortası, bu 3 dönemle ilgili
yardımları kapsar.
Bir sosyal risk olarak analık hâlinin yol açtığı zararlar; kadın sigortalı için doğumdan
önce belirli bir süre ve doğumdan sonra belirli bir süre çalışamama ve bu sebeple gelir
kesilmesine maruz kalma; hem kadın sigortalılar hem de erkek sigortalıların eşleri için
gebelik dönemi, doğum süreci ve sonrasında anne çocuk sağlığı ile ilgili koruyucu ve tedavi
edici sağlık yardımlarının yapılmasıdır. Hastalık hâlinden farklı olarak analık sigortasında,
tedavi edici sağlık yardımlarından ziyade anne çocuk sağlığını korumaya yönelik (düzenli aşı,
testler, beslenme uygulamaları, sürekli kontrol gibi) sağlık yardımları daha öne çıkar.
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6.3.3. Kapsamı ve Finansmanı
Analık sigortası esasen çalışan kadın için oluşturulan bir sigorta kolu olarak
başlamıştır. Sanayi ve hizmetler kesiminde bağımlı olarak çalışan kadının hamilelik, doğum
ve çocuk bakımı dolayısıyla çalışma hayatına ara vermek zorunda kalması bir sosyal güvenlik
problemi olarak görülmüştür. Ancak kısa sürede erkek sigortalıların çalışmayan eşlerinin
doğum yapmaları hâlinde gebelik dönemi sağlık yardımları, doğum ve sonrası koruyucu
sağlık yardımları için onlar da kapsama alınmıştır.
Tarihî gelişim süreci içinde analık sigortası sanayi sektöründe çalışan kadınları
kapsama alarak başlamış daha sonra diğer sektörlerdeki bağımlı çalışanlar dâhil edilmiştir.
Kendi adına bağımsız çalışan kadınların analık sigortası kapsamına alınmaları çok daha
sonraları gerçekleşmiştir. Esas olarak hâlâ bağımlı çalışan kadınlar için oluşturulan bir sigorta
kolu olduğu yaklaşımı hâkimdir.
Analık sigortasının finansmanı sigorta kolunun nasıl organize olduğu ile yakından
ilgilidir. Hastalık sigortası ile birlikte düzenlenmişse ayrıca bir prim tahsil edilmesine gerek
kalmadan hastalık sigortası prim gelirleri ile finanse edilebilmektedir. Bazı ülkelerde yalnızca
bu sigorta kolu için prim alınan durumlar da vardır. Finansman ihtiyacı en az olan sigorta
kollarının başında gelmektedir. Çok düşük bir prim oranı ile (%1 gibi) finanse edilmekte ve
çok zaman da yalnızca işverenden prim alınmaktadır. Analık sigortası ülkemizde iş kazaları
ve meslek hastalıkları ile birlikte ilk kurulan sigorta koludur. 506 sayılı Kanun’la ayrı bir
sigorta kolu olarak düzenlenmiş tek primle finanse edilmiştir. 2008 yılındaki sosyal güvenlik
reformu ile kısa vadeli sigorta kolları içine alınmış, finansmanı İKMH, Hastalık ve Analık
sigortaları için kısa vadeli sigorta kolları primi adıyla tahsil edilen prim gelirlerinden
karşılanmaktadır.

6.3.4. Sağlanan Haklar
Analık sigortasından yapılan en belirgin yardım çalışan kadın için doğumdan önce ve
sonra belirli süre izin verilmesi ve bu sürede ortaya çıkan gelir kesilmesinin karşılanmasıdır.
Belirli süre sigortalılık hâlinde doğumdan önce ve sonrasında 12 haftadan az olmamak üzere
kadın sigortalı iş göremez olarak kabul edilmekte ve günlük iş göremezlik ödeneği
verilmektedir. Analık sigortası ile ilgili tartışmaların merkezini çalışan kadına doğum öncesi
ve sonrası verilen doğum izninin süresi oluşturmaktadır. Birçok ülkede 16-24 hafta arasında
değişen sürede uygulanan bu süre bazı ülkelerde 6 ay veya 1 yıla kadar uzamaktadır. Analık
izinleri esas olarak haftalık olarak kullandırılırken bazı ülkelerde gün olarak verilmektedir. Bu
arada İsveç gibi az sayıda ülkede 1 yılı aşan sürelerde izin kullandırıldığı da
görülebilmektedir.
Analık izni kadar kadın sigortalıların izin süresince çalışırken elde ettiği gelirin ne
kadarını aldığı da önemlidir. Genel olarak sosyal sigorta sistemleri gelir kayıplarını telafi
etmeye yönelik ödemelerde kişinin kazancının %50-60’ı civarında bir ödemeyi esas alırken
analık sigortasında bu oranların daha yüksek olduğu, hatta birçok ülkede çalışırken elde ettiği
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ücretin tamamını aldığı görülmektedir. Ödemeler de kamu sosyal güvenlik programları
tarafından yapılmaktadır.
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Tablo 6: Çeşitli Ülkelerde Analık Sigortası İzinleri ve Sağlanan Haklar
Doğum Yardımını

Annelik İzninin
Uzunluğu

Ödenen Ücret
Yüzdesi

Avusturya

16 hafta

100

Yasal Sağlık Sigortası, işveren, aile yükü
dengeleme fonu

Belçika

15 hafta

72,7

Sosyal güvenlik

Bulgaristan

227 gün

90

Devlet kamu sigorta

Çek
Cumhuriyeti

28 hafta

70

Sosyal güvenlik

105 iş günü

80,7

Sosyal sigorta sistemi

Fransa

16 hafta

98,4

Sosyal güvenlik ve sağlık sigorta fonları

Almanya

14 hafta

100

Yasal sağlık sigortası planı, işveren

Hollanda

16 hafta

100

Sosyal güvenlik

Polonya

22 hafta

100

Sosyal sigorta fonu

İspanya

16 hafta

100

Sosyal güvenlik

İsviçre

14 hafta

80

Sosyal sigorta

İsveç

480 gün

80

Sosyal sigorta

ABD

12 hafta

Ücretsiz

ÜLKE

Finlandiya

Sağlayan Taraf

Ulusal programı yok

Kaynak: OECD, Family Data-base, 2013, http://www.oecd.org/els/family/database.htm
Analık sigortası birçok ülkede nüfus ve aile politikalarının bir parçası olarak
görülmekte ve bu durumlarda yardımların süresi uzayabilmektedir. Öte yandan kadınların
çalışma hayatına katılımlarını teşvik uygulamaları ve kadınların çalışma hayatı ile ailevi
sorumlulukları arasında denge sağlama arayışları da analık sigortası uygulamalarını doğrudan
etkilemektedir. Genellikle iş kanunlarında yapılan kadınların çalışma hayatını düzenlemeye
yönelik uygulamalar analık sigortası yardımları ile birlikte düzenlenmektedir. Özellikle
doğum sonrası kadınların çocuklara daha uzun süre bakma imkânlarını artırmak için kısmi
süreli çalışmanın yaygınlaştırılması, ücretsiz veya yarı ücretli izinler bu çerçevede gündeme
gelmektedir.
Çalışma zorunluluğu ile çocuk bakımı arasında tercih yapmakta olan kadınların
kararlarını daha sağlıklı verebilmeleri için çocukların bakım ve yetiştirilmesine yönelik
hizmetlerin geliştirilmesi, çocuk bakımı için izin alan kadınların işten çıkarılmalarını önlemek
veya doğum izni dolayısıyla çalışma hayatına ara veren kadınların bu süreleri borçlanmalarına
imkân vererek sosyal güvenlik hak kayıplarını önlemek yaygın uygulamalar arasındadır.
Analık sigortası kadın ve çocuğa yönelik koruyucu sağlık hizmetleri yanında çocuğun
sağlıklı beslenmesi ve yetişmesine yönelik ilave masrafları karşılayan yardımlar da
içerebilmektedir. Bu hizmetlerden bir kısmı bakım hizmeti olarak verilirken, süt parası veya
emzirme yardım parası gibi maddi destekler de söz konusu olabilmektedir. Çocuklara yönelik
koruyucu hizmetlerin ücretsiz verilmesi yanında çocuk bezi giderlerinin karşılanmasına
yönelik ayni veya nakdi yardımlar da yapılabilmektedir.
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Analık sigortası, kadın çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla
yeni tartışma konularını da gündeme getirmektedir. Doğum sonrası çocuk bakım izninin anne
yanında eğer ailenin şartları uygunsa erkek tarafından da kullanılması söz konusu
olabilmektedir. Babalık izni ve ebeveyn izinleri düzenlemeleri ile eşlerden hangisinin durumu
uygunsa doğum sonrası iznin onun tarafından kullanılmasına imkân verilmektedir.
Sosyal güvenlik sistemlerinin dışında ülkelerin çalışma hayatını düzenleyen iş
kanunlarında kadınların analık hâlinde çalışma şartlarını düzenleyen hükümler yanında maddi
destek sağlanmasına yönelik hükümler de bulunabilmektedir. Bu düzenlemelerden bir kısmı
kadın istihdamını teşvik etmek, analık hali dolayısıyla kadının işgücü dışına çıkmasını
önlemek için yapılabileceği gibi, bir kısmı da nüfus politikasının bir parçası olarak hayata
geçirilmektedir. Son dönemde çalışma hayatına daha sık olarak giren ebeveyn izinleri de bu
kapsamdaki tedbirlerden birini oluşturmaktadır.
Öte yandan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde kadın sigortalılara ve eşi doğum yapan
erkek sigortalılara yönelik doğum yardımları sosyal yardımlar başlığı altında ele alınmakta
bir defaya mahsus maktu yardımlar sağlanmaktadır.
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Uygulamalar
Prof. Dr. Turan Yazgan ve Sosyal Güvenlik
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı
1938 yılında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğdu. 1948’de Eğirdir Zafer İlkokulu’nu,
1951’de İstanbul Vefa Lisesi orta kısmını, 1955’te parasız yatılı olarak Kastamonu Lisesi Fen
Bölümü’nü pekiyi dereceyle bitirdi. 1959’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni
bitirdikten sonra askerlik görevini yaptı. İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Daire
Başkanlığı’nda “İktisadi Araştırmacı” ve “Bölge Plancısı” unvanlarıyla beş yıl görev yaptı.
1963 yılında İtalya’ya, Güney İtalya Bölge Planlaması konusunda staj yapmak üzere gitti.
1966 yılında İktisat Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1967’de “Şehirleşme Açısından
Türkiye’de İş Gücünün Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bünyesi” adlı tezle ve pekiyi
derece ile doktorasını yaptı. 1971’de “Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik” konulu
tezi vererek doçent oldu. 1977 ve 1978’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi Planının Genel
Koordinatörlüğü görevini yüklendi. Bölgede yapılan araştırmaları müteakip ortaya çıkan yedi
ciltlik Güneydoğu Anadolu Gelişme Planını, Başbakanlık Tarım ve Toprak Reformu
Müsteşarlığına sundu. 1979’da İktisat Fakültesi profesörlüğüne yükseltildi. Üniversite Senato
üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği ve Anabilim Dalı Başkanlığı vazifelerinde
bulundu. 2000 yılında Üniversiteden emekliye ayrıldı. 1980 yılında kurduğu Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı’nın genel başkanlığını yürüttü. Türkiye’de ve Türk Dünyasındaki
hizmetleri nedeniyle 200’den fazla plaketle ödüllendirildi. 22 Kasım 2012 tarihinde
İstanbul’da vefat etti (http://www.avrasyabir.org.tr/2012/11/prof-dr-turan-yazgan-kimdir/)
Turan Yazgan, özgeçmişinde de belirtildiği gibi daha çok Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı başkanı ve Türk Dünyasına yönelik hizmetleri ile bilinir. Bu ne kadar doğru ise bir
başka doğru da Turan Yazgan’ın bilim adamı olarak Türkiye’de sosyal güvenliğin gelişimine
katkısıdır. Turan Yazgan, Türkiye’de sosyal güvenlik kavramına kendi yorumu ile derinlik
kazandıran, Türkiye’ye özgü sosyal güvenlik düşüncesi geliştiren bir bilim adamıdır. 1969
yılında İktisadi Araştırmalar Vakfı için hazırlamış olduğu çalışmada Turan Yazgan’ın sosyal
güvenlikle ilgili yeni ve Türkiye’ye özgün yaklaşımının ilk izlerini görrmek mümkündür.
1977 yılında yayınladığı “Görüşler” kitabı Turan Yazgan’ın sosyal güvenlik anlayışını
yansıtan çalışmalarından ilkidir. Bunu gelir dağılımı ile ilgili doçentlik çalışması, sosyal
sigorta kitabı ve özellikle Türk Dünyası Araştırma Vakfı yayınları arasında çıkan 1981 tarihli
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri kitabı takip etmiştir. Turan Yazgan’ın Türkiye
için nasıl bir sosyal güvenlik sistemi tahayyül ettiğini bu yayınlarda görmek mümkündür.
Ana hatları ile Turan Yazgan’ın sosyal güvenlik anlayışını özetlemek gerekirse
aşağıda bazı temel görüşlerine ve değerlendirmelerine yer verilmiştir:


Sosyal güvenlik insan olmanın doğası gereği her insan için bir haktır.

 Sosyal güvenlik sistemleri insanlara ve ailelerine, “ yaşadıkları toplum içinde
onları başkalarına (namerde) muhtaç etmeyecek seviyede bir koruma garantisi sağlamalıdır”
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 Sosyal güvenlik sisteminin temel müesseseleri sosyal sigortalardır. Sosyal
sigortaların aktüeryal hesap dengesi mutlaka gözetilerek işletilmeli, ancak bu müesseselerin
işleyişi dolayısıyla ortaya çıkan teknik ve idari boşluklar dolayısıyla kapsam dışında kalanlar
mutlaka devletin sosyal güvenlik harcamaları ile kapsama alınmalıdır.
 Kamu sosyal güvenlik harcamaları vergi gelirleri ile finanse edilen, en az sosyal
sigortalar kadar hak temelli olan kamu yardımlarıdır. Bunlar geleneksel sosyal yardımlardan
farklıdır. Kimse bu kapsamda olduğu için bir başkasına minnet duygusu ile kendisini bağımlı
hissetmemelidir.
 Sosyal güvenlik sistemlerinin gelir garantisi insan haysiyetine yaraşır bir seviyede
olmalı ancak insanları çalışmaktan alıkoymamalı, tasarrufu unutturmamalıdır. Hiç bir sosyal
güvenlik sistemi tembelliği özendirmemelidir.
 İnsanların çalışma gücü kaybı söz konusu ise bu gücün yeniden ve azami şekilde
insanlara kazandırılması esas olmalıdır. Bu anlamda sosyal güvenlik sistemleri zararı tazmin
etmelidir.


Devlet sosyal güvenlik sisteminin kurucusu ve garantörü olmalıdır.



Sosyal güvenlikte temel koruma birimi aile olmalıdır.

 Kimsesiz ve muhtaç çocuklar, yaşlılar ve engelliler sosyal güvenlik sistemleri
içinde özel bakım ve eğitimleri verilecek şekilde koruma kapsamına alınmalıdır. Bu kişilerin
sosyal güvenliği toplumun vicdanı ile ilgilidir.
 Sosyal güvenlik gerçekten tehlikeye maruz kalanların bu zarardan kurtarılması
için sağlanmalıdır. Tehlikeye uğramayanları kapsama almak yanlıştır. Bu anlamda
Türkiye’deki erken yaşlardaki emeklilik savunulabilir değildir.
 Sosyal güvenlik fonları ülkenin geleceği için ekonomik ve sosyal fayda
sağlayacak GAP gibi uzun dönemli alt yapı yatırımlarında kullanılmalıdır.
 Devletin sosyal güvenlik garantisi temel ve asgari seviyede olmalı, daha fazla ve
yüksek sosyal güvenlik garantisi isteyen ilave sosyal güvenlik tedbirlerine başvurmalıdır.
Prof. Dr. Yusuf Alper
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Uygulama Soruları
1) Turan Yazgan’ın sosyal güvenlik anlayışını yansıtan iki eseri hangisidir?
2) Turan Yazgan, sosyal güvenlik içinde devlete nasıl bir görev yüklemiştir?
3) Turan Yazgan’a göre, sosyal güvenlik garantisi hangi seviyede olmalıdır? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak bir sosyal güvenlik riski olarak iş kazaları ve meslek
hastalıklarına yer verilmiştir. Bu bağlamda, genel olarak iş kazası ve meslek hastalıkları
sigortasından bahsedilmiştir. Bugün itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik programı olan
ülkelerde en fazla sayıda oluşturulan sosyal sigorta kolu, yaşlılık sigortası ile birlikte, iş
kazaları ve meslek hastalıkları sigorta koludur. Daha sonra iş kazaları ve meslek hastalıkları
riski ve zararları anlatılmıştır. İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiği zaman, çalışan
kişinin maruz kaldığı zararlar; çalışma gücünün kaybedilmesi, gelir kesilmesi, tedavi ihtiyacı
ve gider artışıdır. Sonrasında iş kazası ve meslek hastalıklarının kapsamı ve finansmanına yer
verilmiştir. Bu kapsamda bu sigorta kolunun kapsamına kimlerin girdiği aşamalı olarak
anlatılmıştır. Ayrıca İKMH sigorta kolunun finanse edilme şekli ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
İKMH sigorta kolu esas olarak işveren primleri ile finanse edilen sigorta koludur. Konu ile
ilgili sonrasında İKMH durumunda sosyal güvenlik sisteminin sağladığı haklar belirtilmiştir.
İKMH hâlinde sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı hakları para olarak sağlanan haklar ve
sağlık hizmeti (tedavi ve bakım) olarak sağlanan haklar olmak üzere ikiye ayırmak
mümkündür.
Bölümde ikinci olarak hastalık sigortasına yer verilmiştir. Hastalık sigortası öncelikle
genel olarak ortaya konulmuştur. Bu sigorta kolu sosyal sigorta sistemlerinin kişi olarak en
fazla sayıda kişiyi kapsama aldığı sigorta koludur. Diğer sigorta kollarından farklı olarak
yalnızca çalışan ve prim ödeyen kişiyi değil, bunların geçindirmekle yükümlü oldukları
kişileri de kapsar. Sonrasında hastalık riski ve zararları ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Sosyal
güvenlik açısından hastalık, insanların çalışma gücüne zarar veren, buna bağlı olarak gelir
kesilmesi ve gider artışına yol açan bir risktir. İş kazaları ve meslek hastalıkları hastalığın özel
bir hâli olarak değerlendirilir ve yol açtıkları zararlar bakımından aynıdırlar. Hastalık sigortası
kapsamında incelenen diğer konu ise bu sigorta kolunun kapsamı ve finansmanıdır. Hastalık
sigortasında diğer sigorta kollarından farklı kişi olarak hastalık sigortasının kapsamına
öncelikle fiilen çalışan kendi adına prim ödeyen veya ödenen sigortalı alınır, daha sonra
sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu aile fertleri, eş ve çocukları, hatta anne ve babası
kapsama alınır. Hastalık sigortası sosyal güvenliğin ikinci büyük maliyet yaratan sigorta
kolunu oluşturmaktadır. Genellikle toplam sosyal sigorta giderlerinin %20-35’i arasında
değişen bir miktar hastalık sigortası için kullanılır. Primle finanse edilirler.
Bölümde son olarak analık sigortasına değinilmiştir. Öncelikle genel olarak analık
sigortasından bahsedilmiştir. Analık sigortası esasen kadın çalışanlara yönelik bir sosyal risk
olarak tanımlanmakla birlikte erkek sigortalının doğum yapan eşi de analık sigortası
yardımlarından faydalanacak şekilde kapsama alınmıştır. Daha sonra analık riski ve
zararlarına yer verilmiştir. Bir sosyal risk olarak analık; Gebelik hâlinin tespiti ile başlayan
birinci dönem, doğum süreci ve doğum sonrası emzirme döneminden oluşmaktadır. Başlık
altında sonrasında analık sigortası kapsamı ve finansmanını anlatılmıştır. Analık sigortasının
finansmanı sigorta kolunun nasıl organize olduğu ile yakından ilgilidir. Son olarak ise analık
hâlinde sosyal sigorta sisteminden sağlanan haklara yer verilmiştir. Analık sigortasından
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yapılan en belirgin yardım çalışan kadın için doğumdan önce ve sonra belirli süre izin
verilmesi ve bu sürede ortaya çıkan gelir kesilmesinin karşılanmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası veya meslek hastalığı meydana geldiği
zaman, çalışan kişinin maruz kaldığı zararlardan biri değildir?
a) Çalışma gücünün kaybedilmesi
b)

Kısmi veya tam gelir kesilmesi tehlikesi

c) Tedavi ihtiyacı
d) Gider azalması
e) Hiçbiri
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İKMH öncelikle hizmet sektöründe bağımlı olarak çalışanları kapsamına almak
için oluşturulmuş bir sigorta koludur.
b) Tarım sektörü çoğu zaman İKMH sigorta kolunun dışında tutulmuştur veya çok
geç olarak sigorta kapsamına alınmıştır.
c) İKMH sigorta kolu esas olarak işveren primleri ile finanse edilen sigorta koludur.
d) İKMH hâlinde sağlanan haklar; para ile ve sağlık hizmeti şeklinde olmaktadır.
e) İKMH gelişme seviyesi ne olursa olsun hemen hemen bütün ülkelerde
oluşturulmuş bir sigorta koludur.
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigorta sistemlerinin kişi olarak en fazla
sayıda kişiyi kapsama aldığı sigorta koludur?
a) İKMH
b) Ölüm
c) Hastalık
d) Analık
e) İşsizlik
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4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hastalık sigortasında yalnızca sigortalının eş ve çocukları değil, geçimi sigortalı
tarafından sağlanan anne ve baba da sigortalıya bağlı olarak kapsama alınabilmektedir.
b) Çocukların hastalık sigortasının kapsamına alınmasına yönelik yaş sınırı
getirilmektedir.
c) Hastalık sigortası sosyal güvenliğin en yüksek harcama yapılan, maliyeti büyük
sigorta kolunu oluşturmaktadır.
d) Türkiyedebir işverenin yanında bağımlı olarak çalışanların hastalanmaları hâlinde,
hastalanmadan önceki 1 yıl içinde 90 gün hastalık sigortası primi ödenmiş ise hasta oldukları
sürece günlük geçici iş göremezlik ödeneği verir.
e) Hastalık sigortasından sağlanan ilaç ve iyileştirme araçları için hizmet alanlardan
katkı payı alınır.
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal risk olarak analık birbirini takip eden üç dönemden oluşur.
b) Analık sigortasının finansmanı sigorta kolunun nasıl organize olduğundan
bağımsızdır.
c) Tarihi gelişim süreci içinde analık sigortası sanayi sektöründe çalışan kadınları
kapsama alarak başlamıştır.
d) Analık sigortası esasen çalışan kadın için oluşturulan bir sigorta kolu olarak
başlamıştır.
e) Analık sigortasından sigortalı erkeğin doğum yapan eşine de yardım sağlanır.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) c, 5) b
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7. SOSYAL GÜVENLİK RİSKLERİ VE SAĞLANAN HAKLAR 2
Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortaları
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Malullük Sigortası: Hak kazanma şartları ve sağlanan haklar
2) Yaşlılık Sigortası: Hak kazanma şartları ve sağlanan haklar
3) Ölüm Sigortası: Sağlanan haklar ve kapsamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mallulük sigortasının kapsamı ve finansmanı ne şekilde olmaktadır? Kısaca
açıklayınız.
2) Malullük hâlinde sosyal güvenlik sisteminin sağladığı haklar nelerdir?
3) Yaşlılık, ne tür zarar yaratan bir sosyal güvenlik tehlikesidir?
4) Yaşlılık sigortasının kapsamı ve finansmanı ne şekilde olmaktadır? Kısaca
açıklayınız.
5) Yaşlılık hâlinde sosyal güvenlik sisteminden sağlanan haklar nelerdir?
6)

Yaşlılık aylığının miktarını belirleyen değişkenler nelerdir?

7) Ölüm hâlinde ortaya çıkan zararlar nelerdir?
8) Ölüm sigortasından faydalanan kişiler kimlerdir?
9) Ölüm sigortasından sağlanan haklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Malullük Sigortası

Malullük riski ve zararlarını
açıklamak, malullük
sigortasının kapsamı ve
finansmanını ayrıntılı
incelemek, malullük hâlinde
sağlanan hakları öğrenmek

Bir sosyal güvenlik riski
olarak malullük sigortası
uygulamalarını araştırarak

Yaşlılık Sigortası

Genel olarak yaşlılık
sigortası ile ilgili bilgi
edinmek, yaşlılık riski ve
zararlarını öğrenmek,
yaşlılık sigortası kapsamı ve
finansmanını incelemek,
yaşlılık hâlinde sağlanan
hakları öğrenmek.

Çeşitli ülkelerdeki yaşlılık
sigortası uygulamalarını,
özellikle emeklilik yaşı
bakımından karşılaştırarak

Ölüm Sigortası

Ölüm riskini ve zararlarını
açıklamak, ölüm
sigortasının kapsamını ve
faydalanan kişilerin kimler
olacağını öğrenmek, ölüm
hâlinde hak sahiplerinin
faydalanacağı hakları
açıklamak

Ölüm sigortasının sağladığı
haklardan yararlanma
şartlarını inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Malullük: Kişinin “en azından tıbben bugünden öngörülemeyen bir süre
için”, bir daha çalışamayacak şekilde çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı ile
karşılaşmasıdır.

Yaşlılık: Bir sosyal risk olarak yaşlılık fizyolojik olarak belirli yaşı geçen
insanların çalışma gücünü büyük ölçüde veya tamamen kaybetmeleri hâlidir. Belirli yaşı
geçen kişilerin gelir kesilmesini telafi eden bir sigorta koludur.
Ölüm Sigortası: Ölüm sigortası, sosyal güvenliğin sosyal boyutunu öne
çıkaran sigorta kollarından biridir. Hayatını kaybeden sigortalının sağ iken bakmakla
yükümlü olduğu kişilere gelir güvencesi sağlanması anlamına gelir.
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Giriş
Kitabın bu bölümünde, bir önceki bölümde kısa vadeli sigorta kolları başlığı altında
incelenen sosyal sigorta kollarına ilaveten uzun vadeli sigorta kolları ile devam edilmektedir.
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından oluşan ve çok zaman da tek primle finanse edilen
bu 3 sigorta kolu ile ilgili olarak kişi olarak kapsamları, sağlanan haklar ve finansmanı gibi
başlıklar altında ele alınacaktır. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından oluşan uzun vadeli
sigorta kolları birçok ülkede finansmanı başta olmak üzere birçok bakımdan ortak hükümlerle
düzenlenir. Bu ortak düzenleme zorunlulukları da ilgili kısımlarda vurgulanacak, ancak
sigorta kollarının her biri kendine has özellikleri dolayısıyla ayrı ayrı işlenecektir. Uzun
vadeli sigorta kolları arasında en fazla sayıda kişinin faydalandığı ve sosyal sigortaların en
önemli gider/harcama kalemini oluşturan yaşlılık sigortası diğer sigorta kollarına göre daha
kapsamlı olarak incelenecektir.
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7.1. Malullük Sigortası
7.1.1. Malullük Riski ve Zararları
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uzun vadeli sigorta kolları olarak çok sayıda
ortak hükümle düzenlenir. Ortaya çıkardığı zararlar uzun dönemli olduğu için uzun vadeli
sigorta kolları arasında yer alır. Malullük; kişinin “en azından tıbben bugünden
öngörülemeyen bir süre için”, bir daha çalışamayacak şekilde çalışma gücü ve meslekte
kazanma gücü kaybı ile karşılaşması anlamına gelir. Malullük de bir tür sakatlık ve engellilik
hâlidir. Kişi doğuştan engelli olabilir. Küçük yaşlarda ateşli veya tedavisi imkânsız hastalıklar
dolayısıyla malul kalabilir veya sonradan çeşitli kazalar sonucu malul kalabilir.
Sosyal sigorta hukuku bakımından bir sosyal risk olarak malullük tarifi yapılırken iki
önemli ayırıcı özellik kullanılır. Bunlardan ilki kişinin malul sayılmasını gerektiren
sakatlığının (engellilik hâlinin) sosyal sigorta rejimine tabi bir işte çalışmaya başladıktan
sonra ortaya çıkmasıdır. Bu bakımdan sigortalı olmadan maruz kalınan sakatlık hâli sosyal
sigortacılık bakımından malullük olarak kabul edilmez. İkinci olarak kişinin engellilik hâlinin
çalışma gücünü ne oranda kaybettirdiğidir. Çoğunlukla kişinin çalışma gücünü yarıdan
fazlasını kaybettiği durumlar (%60 ve daha fazla oranda bir kayıp olabilir) malullük olarak
kabul edilir, bu oranın altındaki kayıplar ancak kısmi iş göremez olarak kabul edilir. Hangi
oranda iş göremezliğin malullük hâli kabul edileceği bir ülkeden diğerine değişmekle birlikte
%60 ve üzerindeki bir oran genel olarak yeterli görülür.
Malullük hâlinin tespiti sosyal sigorta sistemlerinin uzun süreli işlerinin başında yer
alır. Kişinin malullük hâlinin ve iş göremezlik derecesinin tespiti bu alanda uzman sağlık
kuruluşları sağlık kurullarınca yapılır. Sigortalıların kendi malullük hâllerinin tespiti ile ilgili
süreçlerde itiraz ve şikâyet hakları vardır.
Malullük hâli sebebe bağlı olarak farklılaştırılabilir. Ne sebepten olduğuna
bakılmaksızın çalışma gücünü kaybeden maluller normal veya adi malul kabul edilirken iş
kazası veya meslek hastalığı sayılan hâllerde malul olanlar bu durumla ilişkilendirilerek bir
tür vazife malullüğü statüsünde değerlendirilir. Bunların ötesinde özellikle silahlı kuvvetler
mensupları için savaş hâllerinde ortaya çıkan harp malullüğü de söz konusu olabilir.
Malullük, kişinin bir daha çalışamayacak şekilde engellilik hâli olarak tarif edildiği
için bir süre sonra iyileşmesi ve çalışma hayatına tekrar dönmesi dikkate alınmaz. Bu
durumda sosyal sigortalar malullük dolayısıyla geliri kesilen kişinin gelir kesilmesini telafi
edecek şekilde malullük aylığı ve geliri bağlarlar. Malullük halinde, sigortalı günlük hayatını
kendi imkânları ile sürdüremez bir durum olarak gerçekleştiği zaman kişinin gündelik
hayatını sürdürebilmesi için bakım desteğine de ihtiyaç duyulan bir risktir.

7.1.2. Kapsamı ve Finansmanı
Malullük sigortası, uzun vadeli sigorta kolu olduğu için özellikle geliri sürekli ve
düzenli grupları öncelikle kapsama alır. Bu bakımdan en kolay kapsama alınan kesim kamu
görevlileridir Bu kesimi sanayi ve hizmetler kesiminde bağımlı olarak çalışan gruplar takip
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eder. Herkes için temel bir ihtiyaç olmakla birlikte, diğer sigorta kollarında olduğu gibi
malullük sigortasında da kendi adına bağımsız çalışanlar ve özellikle tarım kesiminde
çalışanlar en son sosyal sigorta kapsamına alınan kesimi oluşturur.
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile birlikte aynı primlerle finanse edilir. Bu
bakımdan ayrı bir malullük sigortası priminden ziyade bu üç sigorta kolu için alınan toplam
prim oranı içinde malullük giderlerini karşılayacak pay da vardır. Malullük sigortası giderleri
uzun vadeli sigorta kolları prim giderlerinin %4-6 arasında değişir.

7.1.3. Sağlanan Haklar ve Sosyal Güvenlik Garantisi
Malullük, önceden öngörülemeyen ve herkes için karşılaşılması mutlak olan bir sosyal
güvenlik tehlikesi değildir. Nitekim 2018 yılı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu 123 bin
kişiye malullük dolayısıyla aylık bağlamıştır. İş kazası dolayısıyla malul sayılanlar da dahil
edilirse bu sayı 200 bine yükselmektedir. Halbuki SGK’nın 2018 yılı itibarıyla yaşlılık aylığı
bağladığı kişi sayısı 8,5 milyondur. Malullük, yaşlılık sigortasından farklı olarak hâlinin
önceden öngörülemeyen bir tehlike olduğu için aylık bağlama şartları çok daha kolaydır.
Nitekim, 3 veya 5 yıllık sigortalı olma ve prim ödemiş olma bu sigorta kolundan aylık
bağlanmasına hak kazanmak için yeterli olur.
Malullük sigortasından aylık bağlanma şartları süre ve prim gün sayısı bakımından
kolay olmakla birlikte bağlanan aylık miktarı bakımından sosyal güvenliğin gelir transferi
fonksiyonunu güçlendiren bir hesaplama yöntemi kabul edilir. Nitekim, 3-5 yıl arasında
sigortalı olan ve prim ödeyen bir sigortalı malul kaldığı zaman 20-25 yıl prim ödemiş gibi
aylığa hak kazanır. Bu sebeple sosyal güvenliğin geliri yeniden dağıtıcı etkisi çok belirgindir.
Ancak, aylığa hak kazanma şartlarının kolay ve sağlanan aylığın yüksek olması, malullük
şartlarının da sağlık raporu alınması bakımından oldukça uzun ve zor bir süreci de
beraberinde getirir.
Malullük sigortasının en önemli dezavantajı, bu hâlin bütün sigortalılar için sürekli
olmaması hâlidir. Çünkü malullük, tıbben öngörülemeyen bir süre için geçerli bir risktir. Bu
durum bir süre sonra ortadan kalkabileceği, yani sigortalı iyileşebileceği gibi, tıbbi tedavi
teknolojisi ve yöntemlerindeki gelişmeler dolayısıyla tedavisi de mümkün olabilir. Onun için
malullük sigortalarından aylık bağlanan kişiler, malullük sebebine bağlı olarak belirli süre
sonra kontrol muayenesine çağrılabilirler. Kontrol muayenesi, sigortalının malullük hâlinin
devam edip etmediğinin tespiti ve eğer durumunda bir değişiklik var ise bu değişikliğe bağlı
olarak aylığının kesilmesi veya azaltılması için yapılır. Malullük aylığı alan kişiler, tekrar
çalışamazlar. Çalışmaları halinde aylıkları kesilir.
Malullük sigortası yardımları ile ilgili ikinci önemli alan, bu kişilerin ömür boyu aylık
alan, bağımlı kişiler olmaması için, rehabilitasyon hizmetleri verilerek bir başka işi
yapabilecek şekilde yeniden çalışma hayatına dönmelerinin sağlanmasıdır. Sosyal sigorta
kurumları, malul kişileri bu eğitim ve tedaviyi almaya zorlayabilirler, kabul etmeyenlerin de
aylıklarını kesebilir veya büyük ölçüde azaltabilirler. İş kazaları ve meslek hastalıkları
bölümünde belirtildiği gibi rehabilitasyon hizmetleri sosyal sigorta sistemlerinin, özellikle
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gelişmekte olan ülkelerde zayıf kaldıkları alanların başında gelmektedir. Çok zaman
sigortalıya aylık bağlanması yeterli görülmekte, onu yeniden işe döndürecek rehabilitasyon
hizmetlerinin ihmal edilmektedir.

7.2. Yaşlılık Sigortası
7.2.1. Genel Olarak
Sosyal risklerin en uzun süreli olanıdır. İnsanların devlet eliyle sosyal güvenlik
garantisine kavuşturulmak istedikleri sigorta kollarının başında gelir. İnsanların uzun dönemli
riskleri bilmekle birlikte tedbir almada yetersiz kaldıkları kabul edilir. İnsanlar yaşlanmanın
farkında olsalar bile bu uzun süreli risk için yeterli tasarrufu yapmak ve tedbirli davranmak
konusunda miyopik bir tutum içine girebilirler. Kendi yetersizlik ve eksikliklerini devlet
tarafından oluşturulan bir sigorta kolu ile ve zorunlu olarak kapsama alındıkları bir
organizasyon içinde gidermek isterler.
Yaşlılık sigortası sosyal sigortaların en fazla sayıda kişiye aylık bağladığı sigorta
kolunu oluşturur. Buna bağlı olarak da sosyal sigortaların en önemli harcama kalemini
yaşlılık sigortası giderleri alır. Gelişmiş ülkelerde toplam sigorta giderlerinin %55-65’i,
gelişmekte olan ülkelerde ise 60-70’i bu sigorta koluna yapılan harcamalardan oluşur.
Yaşlılık sigortasının sosyal güvenlik bakımından pozitif bir anlamı da vardır. Yaşlılık
sigortası kapsamında aylığa hak kazanmak o yaşa kadar yaşamak anlamına gelir ki birçok
insan için bu uzun ömürün bir belgesidir. Emeklilik, uzun yaşamanın bir belgesi olarak bir
mutluluk vesilesidir. Emekli olmak, bir çok insan için yeni bir hayatın başlangıcıdır. Çalışma
hayatında iken çeşitli sebeplerle gerçekleştiremediği veya fırsat bulamadığı işleri hayata
geçirme dönemidir. Bir yazlık sahibi olmak, uzun tatiller yapmak veya bazı hobileri
gerçekleştirmek gibi.

7.2.2. Yaşlılık Riski ve Zararları
Bir sosyal risk olarak yaşlılık fizyolojik olarak belirli yaşı geçen insanların çalışma
gücünü büyük ölçüde veya tamamen kaybetmeleri hâlidir. İnsan hayatının bir dönemini ifade
edilen yaşlanma (yaşlılık) yaşı, ortalama hayat ümidin uzamasına bağlı olarak daha ileri
yaşlar olarak belirlenmek istenmesine rağmen çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemleri
bakımından işgücü-istihdam analizlerinde 65 yaş olarak alınır. Nitekim iş gücünün yaş olarak
belirlenmesinde aktif çalışma yaşı 15-64 yaş olarak belirlenir. Ortalama hayat ümidinin
uzamasına bağlı olarak, sosyal güvenlik sistemlerini de ilgilendiren bir sınıflandırmaya göre
65-74 yaş arası genç yaşlılar, 75-84 arası orta yaşlılar ve 85 yaş ve üzeri ise ileri derecede
yaşlılar olarak nitelendirilmektedir.
Yaşlılık, insan organizmasının biyolojik verimliliğini kaybettiği, fiziksel ve sosyal
çevreye uyumunun güçleştiği dönem olarak kabul edilir. Bir sosyal güvenlik riski olarak
yaşlılık belirli yaşı geçen insanların çalışma gücünü ve verimliliğini kısmen veya tamamen
kaybetmesi anlamına gelir. Yaşlılık sigortası bakımından en önemli yaşlılık probleminin her
insan için aynı yaşta gerçekleşmemesidir. Her insanın fizyolojik yapısının yanı sıra çalışma
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şartları ve çalıştığı iş de yaşlanma yaşını belirler. Doğrusu her insan için ayrı bir yaşlanma
yaşı belirlemektir. Ancak bu mümkün olmadığı için sosyal sigorta sistemleri kronolojik bir
emeklilik yaşı belirlerler. 55, 60 veya 65 yaş olarak belirlenen bu yaş insanların bu sigorta
kolundan aylık alma yaşının asgari şartını oluşturur. Ancak belirlenen kronolojik yaşın
herkese uygulanması hâlinde bazı insanlar bu yaşa gelmeden çalışma güçlerini kaybederken,
bazı insanlar belirlenen yaşı geçmelerine rağmen çalışma güçlerini koruyabilirler.
Sosyal güvenlik sistemleri genç yaşta erken emekliliği önlemek veya insanların
yaşlandıkları halde çalışmaya devam etmek zorunda kalmalarını önlemek için kronolojik
emeklilik yaşını bazı çalışan grupları için daha düşük veya daha yüksek belirleyebilirler. Bu
mümkün değilse, çalışma şartlarının ağırlığına bağlı olarak bazı insanların çalışma sürelerine
çalışılmış gibi süreler ilave edilerek (ağır ve yıpratıcı işlere uygulanan fiili hizmet zammı
gibi) daha erken yaşlarda aylığa hak kazanmaları sağlanmaktadır.
Yaşlılık sigortası ile ilgili önemli problem alanlarından birini de kadın ve erkekler için
farklı emeklilik yaşı uygulamasıdır. Genel olarak kadınların daha erken emekli olmasına
imkân veren yaklaşım 1990’lı yıllardan sonra terk edilmeye başlanmıştır. Kadınların ortalama
hayat ümidinin erkeklerden yüksek olmasının yanı sıra kadın-erkek eşitliğini savunan
görüşlerin de etkisi ile emeklilik yaşı eşitlenmeye başlamıştır.
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ÜLKELER
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Beyaz Rusya
Belçika
Bosna Hersek
Bulgaristan
Kıbrıs Rum Kesimi
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Ermenistan
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
Gürcistan
İngiltere
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İrlanda
İzlanda
Karadağ
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Kosova
Macaristan
Makedonya
Malta
Moldova
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Ukrayna
Yunanistan

Tablo 7: Çeşitli Ülkelerde Emeklilik Yaşları
ERKEK
65
65
65
63
60
65
65
63
65
63
65/67
63
63
62–68
62
65
65–67
65
65
65
61–67
65
66
65-66
67
65
62
62.5
65
65
62
64
61
65
67
65
66
64
65
62
63
60
60
67

KADIN
65
60
60
58
55
65
65
60
65
59/63 (Çocuk sayısına göre)
65/67
63
61.5
62–68
62
60
65–67
60
60
65
61–67
64
66
66-66
67
60
62
60
65
65
62
62
60
60
67
60
66
59
60
62
61
58
55
60/67 (Çocuk sayısı ve yılı)

Kaynak: http://www.avrupaulkeleri.com/2014/04/avrupada-emeklilik-yas-avrupa.html
Yaşlılık sigortası ile ilgili son gelişme, dünya nüfusunun yaşlanma problemi de
dikkate alınarak emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesidir. Kuzey ülkeleri gibi
ortalama hayat ümidinin yükseldiği ülkelerde emeklilik yaşı için 67-68 yaşları belirlenmiştir.
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Türkiye uzun süre kadınlar için 50, erkekler için 55 olarak belirlediği emekli olma yaşını
1999 yılında kadınlar için 58, erkekler için 60’a çıkarmıştır. 2008 yılında yapılan sosyal
güvenlik reformu ile nüfusun yaşlanması da dikkate alınarak 2036 yılından itibaren emekli
olma yaşının kademeli olarak yükseltilmesi ve 2048 yılından itibaren erkek ve kadınlar için
65 olarak uygulanmasını kanunlaştırmıştır.

7.2.3. Kapsamı ve Finansmanı
Yaşlılık sigortasının kişi olarak kapsamını belirleyen en önemli faktör idari imkânlar
faktörüdür. Bir sosyal sigorta sisteminin yaşlılık sigortası ile ilgili olarak bir kişi için ortalama
olarak 70-110 yıl ve hatta daha uzun süreler için düzenli kayıt tutması gerekmektedir. Bunun
25-40 yılı çalışma hayatı, 10-25 yılı emeklilik ve diğer süreler de sigortalının ölümüne bağlı
olarak eş ve çocuklarına aylık bağlanması ile ilgili sürelerdir. Yaşlılık sigortaları bütün
dünyada düzenli geliri olan ve kolay kayıt altına alınabilen kesimleri kapsamına alarak
başlamıştır. Bu sebeple kamu sektöründe istihdam garantisi ile ve belirli gelirle çalışan
memurlar için bu sigorta kolları oluşturulmuştur. Yaşlılık sigortası için en kolay kapsama
alınan kesim kamuda memur olarak çalışanlar olmuştur. Bu kesimi diğer bağımlı çalışanlar
takip etmiştir. Ancak bağımlı çalışanlar içinde büyük işyerlerinde uzun süreli ve tam gün
çalışanlar diğerlerine göre daha önce kapsama alınmıştır. Diğer sigorta kollarında olduğu gibi
yaşlılık sigortasında da kendi adına bağımsız çalışanlar daha geç kapsama alınmıştır. Gelir
seviyesinin en istikrarsız olduğu tarım kesimi ise en son kapsama alınan kesimi
oluşturmuştur.
Yaşlılık sigortası kişi olarak çalışan gruplarla başlamasına rağmen zaman içinde
çalışma hayatına ara verenler veya uzunca süre çalışamayanlar, prim ödemeleri şartıyla isteğe
bağlı sigortalılık uygulamaları veya hizmet borçlanmaları ile kapsama alınmışlardır.
Yaşlılık sigortası toplam sosyal sigorta harcamalarının yarısından fazlasını oluşturur
ve sosyal sigortaların en yüksek prim oranı bu sigorta kolu için uygulanır. Sigorta kolu için
sigortalı ve işverenler birlikte prim öderler. 1960’lı yıllardan sonra işverenlerin prim yükü
artmış, sigortalılardan bazen iki katına ulaşan yüksek oranlı primler ödemeye başlamışlardır.
Ancak küreselleşme süreci ve rekabet endişesi ile devletin de prim ödeyerek veya katkıda
bulunarak yaşlılık sigortasının finansmanına katıldığı ve işveren prim yükünü azalttığı
görülmüştür. En yaygın katılım şekli istihdamı teşvik politikaları ile birlikte devam eden prim
teşvikleridir. Devlet yeni yatırım yapılması ve istihdam yaratılması durumunda, özellikle
engelliler, gençler ve kadınlar gibi dezavantajlı gruplar için prim desteği ve teşviki sağlayarak
finansmana katılmaktadır.

7.2.4. Sağlanan Haklar ve Sosyal Güvenlik Garantisi
Yaşlılık sigortasından sağlanan en önemli sosyal güvenlik garantisi kişinin yaşlanma
sebebiyle ortaya çıkan gelir kesilmesini telafi etmeye yönelik olarak yaşlılık (emeklilik) aylığı
bağlanmasıdır. Sosyal sigorta kurumlarının yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli şartları
yerine getiren kişiler, statü olarak emekli sıfatını kazanırlar ve emekli aylığı bağlanır. Emekli
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aylıkları, belirli yaşa gelinmesinin yanı sıra belirli süre prim ödeme ve sigortalı olma şartına
bağlı olarak verilir.
Malullük ve ölüm sigortalarından farklı olarak yaşlılık sigortasından bağlanan
aylıklar ile kişinin ödediği primler arasında güçlü bir ilişki kurulması istenir. Bu sebeple
yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar, kişilerin kazançları ile ilişkili olarak hesaplanır. Bu
hesaplamada, daha uzun süre sigortalı olan ve daha fazla prim ödeyenlerin daha yüksek aylık
almalarına imkân sağlayan farklılaştırmalar yapılır. Öte yandan, istihdam piyasasının,
özellikle işsizlik dönemlerinde, işleyişine bağlı olarak belirli yaşa gelen ve yeniden istihdam
piyasasına girmesi güç olanlara, daha düşük bir aylık verilmesi şartıyla, kronolojik emeklilik
yaşından 2-5 yıl daha önce emekli olma hakkı tanınabilir.
Yaşlılık sigortasından bağlanan aylıkların hesaplanması kadar aylık bağlandıktan
sonra emeklilerin satın alma gücünü korumak için aylıkların yeniden belirlenmesi yani
ayarlanması ilgili düzenlemelerdir. Bu konuda ülkeler arasında veya aynı ülkede değişik
zamanlarda değişik metotlar uygulanabilmektedir. En çok rastlanan, kanuni düzenlemelerle
aylıkların artırılması veya endeksleme yöntemidir. Buna göre emekli aylıklarının satın alma
gücünü korumak için enflasyona endekslenmesi her yıl enflasyon artış oranı kadar aylıkların
artırılması yaygın bir yöntemdir. Ancak zaman zaman bir defaya mahsus maktu aylık artışları
da söz konusu olabilmektedir.

7.3. Ölüm Sigortası
7.3.1. Ölüm Riski ve Zararları
Ölüm sigortası, sosyal güvenliğin sosyal boyutunu öne çıkaran sigorta kollarından
biridir. Ölüm kişinin fizyolojik varlığının sona ermesi, dünya hayatının sonlanmasıdır. Ölüm,
hukukun birçok alanında kişisel sorumluluk ve hakların bittiği bir durumdur. Ancak sosyal
güvenlik açısından ölüm kişi için bir son olsa bile ölen kişinin sağlığında geçindirmekle
yükümlü olduğu kişiler için bir başlangıçtır. Sosyal sigortaların sağladığı hakları prim ödeyen
kişinin ölümü ile sonlandırmaması, onun ölümüne bağlı olarak geçim sıkıntısı içine düşen
kişileri kapsama alması sosyal güvenliğin sosyal boyutunu öne çıkarmaktadır.
Bir sosyal risk olarak ölüm, kişinin kendisi için değil, ölen kişinin sağlığında
geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için zararlar doğurmaktadır. Bu zararlar ölen kişinin
desteğinden mahrum kalan kişilerin gelir kesilmesi ile karşılaşmasıdır. Sosyal sigorta
sistemleri de ölen kişinin eş ve çocukları ile varsa anne-babasının geçim sıkıntısını gidermeye
yönelik gelir garantisi sağlar.
Ölüm sigortası (geride kalanlar - survivors) yaşlılık sigortasından sonra en fazla
sayıda kişinin gelir ve aylık aldığı sigorta kolunu oluşturur. Yine Türk sosyal sigorta
sisteminden örnek vermek gerekirse 2015 yılı için 3,2 milyon kişi eş, çocuk ve anne-baba
olarak aylık almaktadır.
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7.3.2. Kapsamı ve Faydalanan Kişiler
Ölüm sigortasının kapsamı ölen sigortalının sağlığında bakmakla veya
geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerdir. Türk sosyal sigorta hukukunda hak sahipleri
olarak tanımlanan bu kişiler, genel olarak çekirdek ailenin üyeleri olarak kabul edilen
sigortalının eşi, çocukları ve anne-babasıdır. Ancak bu kişilerin nasıl tanımlandığı bir ülkeden
diğerine farklılık gösterebilmektedir.
Gelinen nokta itibarıyla ölen sigortalının eşi, erkek veya kadın olduğuna bakılmaksızın
ölüm aylığına hak kazanır. Eşin medeni kanun hükümlerine göre ölmeden önceki eşi olması
şartı aranır. Eşin evlenmesi aylık hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bazı ülkeler eşin çalışması
veya kendi aylığının olmasını hak sahibi olma hakkını etkilemese bile bağlanan aylığın
miktarını belirleyen bir faktör olarak almaktadırlar.
Çocuklar ölüm sigortasından en fazla faydalanan kişi grubunu oluşturmaktadır. Birçok
ülke çocukları öz, üvey veya evlat edinilmiş olmasına bakmadan hak sahibi kabul etmektedir.
Esas olarak çocuğun kendi geçim imkânlarını sağlayacağı bir yaşa ve duruma gelinceye kadar
hak sahibi olması kabul edilmektedir. Çocukların reşit olarak kabul edildikleri 18 yaşına
kadar (bazı ülkelerde 16) başkaca bir şarta bakmaksızın hak sahibi olmaları sağlanmaktadır.
Eğitime bağlı olarak bu süre 20 ve 25 yaşlarına kadar uzatılabilmektedir.
Yaş ve eğitim dışında çocukların cinsiyetine veya malullük hâline bağlı olarak hak
sahibi olma durumu değişebilmektedir. Bu kapsamda bir başka ülkede olmayacak şekilde
ülkemizde kız çocukları evlenmedikleri ve gelir sahibi olmadıkları müddetçe yaştan bağımsız
olarak ölen sigortalının hak sahibi olarak aylık alabilmektedirler. Yine malul derecede sakat
kız ve erkek çocuklar yaşlarına bakılmaksızın ölüm aylığı alabilmektedirler.
Ölen kişinin anne babası, eğer sağlığında geçindirmekle yükümlü olduğu kişi ise ölüm
aylığı alabilmektedirler. Anne babanın hak sahibi olması kendi geçim imkânların yokluğuna
bağlı olarak sağlanmaktadır.

7.3.3. Sağlanan Haklar
Ölüm sigortasından sağlanan en önemli sosyal güvenlik hakkı ölüm aylığı (halk
dilindeki ifadesi ile dul yetim aylığı) bağlanmasıdır. Ölüm aylığı bağlanması malullük
sigortasında olduğu gibi süre ve prim gün sayısı bakımından asgari şartlarla belirlenir. 3-5
yıllık sigortalı olma ve prim ödemiş olma aylık bağlanması için yeterlidir. Çünkü ölüm
sigortalının önceden bileceği, ne zaman olacağını öngörebileceği bir sosyal risk değildir.
Hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesaplanması ile her birine bağlanacak aylık
miktarının belirlenmesi ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Ancak, bağlanacak aylığın önemli
bir kısmı (%50 ve daha fazlası gibi) dul eşe verilirken, çocuklara ve anne-babaya bağlanan
aylık miktarı daha düşük (%25 gibi) olmaktadır. Hak sahiplerinin durumu değiştikçe, geride
kalanların aylık bağlama oranları da değişmektedir.
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Ölüm sigortasından ölen sigortalının dul eşine aylık bağlanması belirli süre sigortalı
olma ve prim ödemiş olma şartının yanında belirli süre evli olma ve yaş farkına ve dul eşin
gelir durumuna da bağlanabilir. Ülkemizde olduğu gibi bazı ülkeler başkaca bir şart
aramaksızın dul eşe her halükarda aylık bağlarken tabloda görüldüğü gibi bazı ülkeler belirli
süre prim ödemiş olma şartı yanında eşler arasındaki evlilik süresi ve hatta yaş farkı aylık
bağlanabilmesi için bir ön şart olarak aranabilmektedir. Bu ölüm sigortasından aylık bağlama
şartının istismarını önlemeye yönelik olarak alınmış bir tedbir olarak görülmektedir.
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Tablo 8: Bazı Ülkelerde Ölüm Sigortasından Dul Eşe Aylık Bağlama Şartları
ÜLKELER

Yaş Şartı

En az Evli
Kalınan Süre

Evlilikte Erkek-Kadın
Arasında Olması Gereken
Yaş Farkı

Hollanda

65

-

-

İsveç

65

-

-

Portekiz

65

-

-

Romanya

63

10 yıl

-

Macaristan

62

-

-

Slovakya

62

-

-

Bulgaristan

60

-

-

Litvanya

60

1 yıl

-

Çek Cumhuriyeti

58

-

4 yaş

Fransa

55

2 yıl

-

İngiltere

55

-

-

Slovenya

53

-

-

Finlandiya

50

5 yıl

Polonya

50

-

-

Almanya

45

1 yıl

-

Belçika

45

1 yıl

-

İsviçre

45

10 yıl

-

Avusturya

35

1 yıl

-

Danimarka

-

3 yıl

-

İrlanda

-

-

-

İspanya

-

1 yıl

-

İtalya

-

-

-

Lüksemburg

-

-

15 yaş

Letonya

-

5 yıl

-

Norveç

-

-

-

Estonya

-

-

-

Kaynak: Ayça Altındal, Ölüm Sigortasında Ölüm Yardımlarının Türkiye’de
Uygulanabilirliği ve Aktüeryal Analizi, TİSK AKADEMİ, C.10, S.19, 2015, s 93.
Şartlar asgari olmakla birlikte sigortalının öldüğü tarihte aylık bağlanması için yeterli
sigortalılık süresi ve prim gün sayısı yok ise sigortalı adına yatırılan primlerin birikmiş değeri
toptan ödeme olarak hak sahiplerine dağıtılır. Toptan ödeme bir sosyal güvenlik hakkı
olmaktan ziyade istisnai bir ödemedir. Sigortacılık ilkesinin uygulanması dolayısıyla yatırılan
primlerin iadesi anlamına gelmektedir.
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Bu sigorta kolundan sağlanan son yardım, ölüme bağlı olarak ortaya çıkan cenaze
giderlerinin karşılanmasına yönelik cenaze yardım parasıdır. Bir defaya mahsus olarak verilen
maktu bir ödemedir.
Ölüm sigortasından sağlanan haklarla ilgili en önemli sorun dul eşe bağlanan aylık
konusunda sigortalının birden fazla evlilik yapması hâlinde kime aylık bağlanacağı ile
ilgilidir. Pratik olarak 29 yıl sigortalı ile evli kalan ve ayrılan eş sigortalının ölümü hâlinde
herhangi bir hak sahibi değilken, sigortalının ikinci veya üçüncü evliliğinde ölmeden önce bir
süre (birkaç ay veya yıl) evli kaldığı eşi aylık alma hakkına sahip olmaktadır. Bu günümüz
sosyal güvenlik sistemlerinin ölüm sigortası ile ilgili olarak çözmek zorunda kaldıkları
problemlerden biri olarak varlığını devam ettirmektedir.
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Uygulamalar
MALULLÜK SİGORTASI
Bağlanmasının Şartları – Kontrol Muayenesi ve Diğer Konular
1-Yasal Düzenleme:
Malullük sigortası ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 25 ila 27’nci, 94’üncü ve Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği’nin eski 53 ila 58, yeni 49 ila 54’üncü maddelerinde yer almaktadır.
2-Malul Sayılma Şartları:
Sigortalının veya işverenin talebi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen
sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve
dayanağı tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesi sonucu,4/1-a (SSK) ve 4/1-b
(BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek
hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği anılan kurulca tespit
edilen sigortalı malul sayılır. Çalışma gücündeki kayıp oranı %60’tan az olmakla birlikte,
%40 veya fazla olanlara da aşağıda belirtilen şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır.
Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma
gücünün %60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği
önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar, bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük
aylığından yararlanamaz.
3-Sağlanan Yardımlar:
Malullük sigortasından sağlanan yardım malullük aylığı bağlanmasıdır.
4-Malullük Aylığı Bağlanmasının Şartları:
Malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;
a-Sigortalının yukarıda belirtildiği şekilde malul sayılması,
b-En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin
sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi
aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
c-Malûliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini
kapattıktan ya da devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması hâlinde malullük
aylığı bağlanır.
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Ancak, 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı sayılanların, yukarıdaki şartlar
yanında ayrıca kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime
ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
5-Kontrol Muayenesi:
Malullük aylığı bağlanmış sigortalılar, malullük durumlarında artma veya başka
birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylıklarında değişiklik yapılmasını
isteyebilecekleri gibi; Kurum da harp malullüğü, vazife malullüğü, malullük aylığı veya
sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma
gücünün en az %60’ını yitiren malûl çocukların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını
isteyebilir. Sigortalının başvurusu dışındaki kontrol muayenesinin yapılmasına ihtiyaç olup
olmadığı ile kontrol muayenesinin süresi Kurum Sağlık Kurulunca belirlenir..
Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde veya sigortalının isteği üzerine ya da işe
alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malullük durumuna göre,
malullük aylığı, yeni malullük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme
dönemi başından başlanarak duruma göre artırılır, azaltılır veya kesilir.
6-Malullük Aylığı Alanların Çalışması ve Aylığın Kesilmesi:
Malullük aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanun’a göre veya yabancı bir ülke mevzuatı
kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip
eden ödeme dönemi başında kesilir ve bu Kanuna tabi olarak çalıştıkları süre zarfında prime
esas kazançları üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait
prim alınır. Bunlardan işten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte
bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve
ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla 4/1-c (Emekli Sandığı)
kapsamında çalışıyorsa görevinden ayrıldığı tarihi, diğerlerine ise istek tarihlerini takip eden
ödeme döneminden itibaren yeniden malullük aylığı hesaplanarak bağlanır.
Kaynak: (http://www.isvesosyalguvenlik.com/malulluk-sigortasi-malul-sayilma-veaylik-baglanmasinin-sartlari-kontrol-muayenesi-ve-diger-konular)
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Uygulama Soruları
1) Malul sayılmanın şartları nedir?
2) Malullük aylığı bağlanması için ne kadar süre sigortalı olmak gerekir?
3) Hangi hallerde malullük aylığı kesilir?
4) Kontrol muayenesi nedir? Sonuçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak uzun vadeli sigorta kollarından malullük sigortası
incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle malullük riski ve zararlarına değinilmiştir. Malullük;
kişinin “en azından tıbben bugünden öngörülemeyen bir süre için”, bir daha çalışamayacak
şekilde çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı ile karşılaşması anlamına gelir. Daha
sonra malullük sigortasının kapsamı ve finansmanı anlatılmıştır. Malullük sigortası, uzun
vadeli sigorta kolu olduğu için özellikle geliri sürekli ve düzenli grupları öncelikle kapsama
alır. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile birlikte aynı primlerle finanse edilir. Sonrasında
ise malullük sigortasından sağlanan haklar incelenmiştir. Sosyal güvenliğin gelirin yeniden
dağıtıcı etkisi en fazla bu sigorta kolunda kendini gösterir. Yardımlar ile ilgili ikinci önemli
alan, bu kişilerin ömür boyu aylık alan, bağımlı kişiler olmaması için, rehabilitasyon
hizmetleri verilerek bir başka işi yapabilecek şekilde yeniden çalışma hayatına dönmelerinin
sağlanmasıdır.
Bölümde ikinci olarak yaşlılık sigortası incelenmiştir. Bu kapsamda genel olarak
yaşlılık sigortasından bahsedilmiştir. Yaşlılık sosyal risklerin en uzun süreli olanıdır.
Sonrasında yaşlılık riski ve zararları açıklanmıştır. Bir sosyal güvenlik riski olarak yaşlılık
belirli yaşı geçen insanların çalışma gücünü ve verimliliğini kısmen veya tamamen
kaybetmesi anlamına gelir. Daha sonra yaşlılık sigortasının kapsamı ve finansmanına yer
verilmiştir. Yaşlılık sigortasının kişi olarak kapsamını belirleyen en önemli faktör idari
imkânlar faktörüdür. Yaşlılık sigortası toplam sosyal sigorta harcamalarının yarısından
fazlasını oluşturur ve sosyal sigortaların en yüksek prim oranı bu sigorta kolu için uygulanır.
Sigorta kolu için sigortalı ve işverenler birlikte prim öderler. Son olarak ise yaşlılık
sigortasından sağlanan haklar açıklanmıştır. Yaşlılık sigortasından sağlanan en önemli sosyal
güvenlik garantisi kişinin yaşlanma sebebiyle ortaya çıkan gelir kesilmesini telafi etmeye
yönelik olarak yaşlılık aylığı bağlanmasıdır.
Bölümde üçüncü olarak ölüm sigortası ele alınmıştır. Öncelikle ölüm riski ve
zararlarına yer verilmiştir. Sosyal sigortaların sağladığı hakları prim ödeyen kişinin ölümü ile
sonlandırmaması, onun ölümüne bağlı olarak geçim sıkıntısı içine düşen kişileri kapsama
alması sosyal güvenliğin sosyal boyutunu öne çıkarmaktadır. Bir sosyal risk olarak ölüm,
kişinin kendisi için değil, ölen kişinin sağlığında geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler için
zararlar doğurmaktadır. Sonrasında ölüm sigortasının kapsamı ve bu sigorta kolundan
faydalananlara değinilmiştir. Ölüm sigortasının kapsamı ölen sigortalının sağlığında
bakmakla veya geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerdir. Çocuklar ölüm sigortasından en
fazla faydalanan kişi grubunu oluşturmaktadır daha sonra ölüm sigortasından sağlanan haklar
açıklanmıştır. Ölüm sigortasından sağlanan en önemli sosyal güvenlik hakkı ölüm aylığı
bağlanmasıdır.

Bölüm Soruları
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1) Malullük sigortası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
alır.

a) Malullük sigortası özellikle geliri sürekli ve düzenli grupları öncelikle kapsama
b) Malullük sigortasından sağlanan hak sadece malullük aylığıdır.
c) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile birlikte aynı primlerle finanse edilir.
d) Malullük hâli sebeplere bağlı olarak farklılaştırılabilir.

e) Malullük aylğı bağlanan kişiler belirli süre sonra kontrol muayenesine
çağrılabilir.
2) Aşağıdaki sigorta kollarından hangisinin kapsamını belirlemede idari
imkânlar faktörü ön plana çıkmaktadır?
a) Malullük Sigortası
b) Ölüm Sigortası
c) Yaşlılık Sigortası
d) Hastalık Sigortası
e) İşsizlik Sigortası
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin doğrudan kişinin kendisi ile ilgili
bir sigorta kolu değildir?
a) Yaşlılık Sigortası
b) İşsizlik Sigortası
c) Aile Ödenekleri Sigortası
d) Ölüm Sigortası
e) Malullük Sigortası
4) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuklar ölüm sigortasından en fazla faydalanan kişi grubunu oluşturmaktadır.
b) Ölüm sigortasından sağlanan en önemli sosyal güvenlik hakkı ölüm aylığıdır.
c) Malullük sigortası toplam sosyal sigorta harcamalarının yarısından fazlasını
oluşturur.
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d) Yaşlılık sosyal risklerin en uzun süreli olanıdır.
e) Yaşlılık sigortasında ödenen primlerle bağlanan aylıklar arasında doğrudan bir
ilişki kurulmaya çalışılır.
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5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık sigortasından farklı olarak ve özellikle malullük
sigortasından aylık alanlara yönelik olarak sağlanan bir haktır?
a) Aylık bağlanması
b) Toptan ödeme yapılması
c) Malul sigortalının yeniden çalışma hayatına dönmesini sağlayacak rehabilitasyon
hizmetleri verilmesi
d) Hastalığı süresince tedavi yardımı sağlanması
e) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması ve onarılması.
Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) c, 5) c
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8. SOSYAL GÜVENLİK RİSKLERİ VE SAĞLANAN HAKLAR 3
İşsizlik, Aile Ödenekleri ve Bakım Riskleri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) İşsizlik Sigortası ve İşleyişi
2) İşsizlik Sigortası ve İstihdam Politikaları
3) Aile Ödenekleri Sigortası ve İşleyişi
4) Aile Ödenekleri Sigortası ve Nüfus-Aile Politikaları İlişkisi
5) Bakım Sigortası Oluşturma İhtiyacı ve Uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İşsizlik sigortası kapsamında kimler yer almaktadır?
2) İşsizlik sigortasının finansmanı ne şekilde olmaktadır?
3) İşsizlik sigortası ile ekonomik politikalar arasındaki ilişki nedir?
4) Aile ödenekleri sigortası kapsamında kimler yer almaktadır?
5) Aile ödenekleri sigortasının finansmanı ne şekilde olmaktadır?
6) Nüfus politikası ile aile ödenekleri sigortası arasında nasıl bir bağlantı vardır?
7) Bakım sigortası hangi sebeplerle ortaya çıkmıştır?
8) Bakım sigortası kimleri koruma kapsamına almaktadır?
9) Federal Almanya ve Japonya bakım sigortaları arasındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

İşsizlik Sigortası

Genel hatlarıyla işsizlik
sigortasını öğrenmek,
işsizlik sigortasının kapsamı
ve finansmanı hakkında bilgi
edinmek

İşsizlik sigortası haklarından
faydalanma şartlarını
öğrenerek ve ekonomik
etkilerini tartışarak

Aile Ödenekleri Sigortası

Genel olarak aile
ödeneklerinin neler
olduğunu öğrenmek, aile
ödenekleri sigortası kapsamı
ve finansmanı hakkında bilgi
edinmek

Gelişmiş ülkelerdeki aile
ödenekleri sigortası
uygulamalarından başarılı
olanları inceleyerek ve
Türkiye’de
uygulanabilirliğini
araştırarak

Bakım Sigortası

Bir sosyal güvenlik riski
olarak bakım ihtiyacını
anlamak, bu ihtiyacı
karşılamak için geliştirilen
sosyal güvenlik tedbirleri
hakkında bilgi edinmek

Almanya ve Japonya bakım
sigortalarını öğrenerek
sigorta kolunun işleyişini
anlamak, diğer ülkelerde
oluşturulma imkânlarını
araştırarak
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Anahtar Kavramlar


İşsizlik: Kişiler bakımından, “çalışma arzu ve iradesi ile yeterliliğinde olan
insanların, içinde yaşadığı toplumun çalışma şartlarına uygun şartlarda (ücret, çalışma süresi
vb.) emeğini arz etmesine rağmen uygun bir iş bulamama hâli”



İşsizlik sigortası: Kendi istek ve iradeleri dışında işsiz kalanların, belirli sürelerle
gelir kesilmesini telafi etmeye yönelik işsizlik ödeneği ödenmesini temin eden bir sigorta
koludur.
 Aile gelirinin yetersizliği: Ailenin çocuk sahibi olması dolayısıyla artan
harcamaları karşılamada yetersiz kalınması halidir. Çocuk bakımı ve yetiştirme masrafları
dolayısıyla ortaya çıkan gider artışıdır.
 Aile ödenekleri sigortası: çocukların bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla gelir
desteği sağlayan sigorta kolu.
 Bakım ihtiyacı, uzun süreli hastalık, doğuştan veya sonradan ortaya çıkan
engellilik hali dolayısıyla kişinin temizlik, tuvalet ve beslenme gibi kendi temel ihtiyaçlarını
karşılayamama halidir.
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Giriş
Kitabın bu bölümünde, önceki bölümlerde kısa ve uzun vadeli sigorta kolları başlıkları
altında incelenen sigorta kollarının devamı olarak ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesinde yer alan
işsizlik ve aile ödenekleri sigortası ile 1990’lı yıllarda gündeme gelen bakım sigortası ile
devam edilmektedir. Bu sigorta kişi olarak kolları da kapsam, sağlanan haklar ve finansmanı
gibi başlıklar altında ele alınacaktır. İşsizlik ve aile ödenekleri sigortası ülkenin iktisadi
gelişme seviyesine en bağımlı olan sigorta kollarıdır ve âdeta yalnızca gelişmiş ülkelerde
kurulabilen ve işletilebilen sigorta kolları gibidir. Bakım sigortası ise yeni gelişmeye başlayan
ve sosyal sigorta tekniğinden ziyade bir kamu sosyal güvenlik harcaması gibi organize edilen
sigorta kolu özelliği kazanmaya başlamıştır.

8.1. İşsizlik Sigortası
8.1.1. Genel Olarak
İşsizlik riskinin bir sosyal güvenlik riski olarak kabul edilmesi sosyal güvenlik
anlayışında bir dönüm noktasını oluşturur. İşsizliğin bir sosyal güvenlik riski olarak kabul
edilmesine kadar geçen dönemde işsizlik kişilerin basiretsizliği, beceriksizliği ve bunların
sonucunda ortaya çıkan bir “aylaklık” veya “boşta gezerlik” hâli olarak değerlendiriliyordu.
Bir anlamda işsizlik kişinin kendi yetersizliklerinden kaynaklanan bireysel bir problem olarak
kabul ediliyordu.
İşsizliğin bir sosyal güvenlik riski olarak kabul edilmesi, kişilerin yetenekleri olsa ve
çok vasıflı olsalar bile kendi istek ve iradeleri dışında işsiz kalabileceklerinin kabul edilmesi
anlamına gelmektedir. Bu kabulle işsizlik bireysel bir problem olmaktan çıkmış, bireyin
etkide bulunamadığı iktisadi ve sosyal politikaların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek bir
risk olarak tanımlanmaya başlamıştır.
İşsizlik sigortası, bütün dünyada en geç ve en az sayıda ülkede kurulan sigorta
koludur. Nitekim işsizlik sigortası, esas olarak sanayileşmiş ve iktisaden gelişmiş ülkelerde
kurulmuş olan bir sigorta kolu olarak dikkati çekmektedir. Kitabın sosyal güvenliğin gelişimi
ve kapsam bölümündeki tablo verileri incelendiği zaman işsizlik sigortasının en az sayıda
ülkede oluşturulan sigorta kolu olduğu görülür. Nitekim 2013 yılı itibarıyla herhangi bir
sosyal güvenlik programı olan 169 ülkenin 88’inde işsizlik sigortası vardır. Bu ülkeler tek tek
incelendiği zaman genellikle sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler olduğu dikkat çekmektedir.

8.1.2. Bir Sosyal Güvenlik Riski Olarak İşsizlik
Sosyal güvenlik riskleri genellikle birden fazla zararı olan risklerdir. Bu kapsamda
hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıkları ve malullük gibi riskler, kişilerin çalışma gücü
kaybı ve buna bağlı gelir kesilmesi ile gider artışının birlikte gerçekleştiği risklerdir. İşsizlik
bu risklerden farklı olarak kişinin çalışma gücü kaybı olmaksızın işini kaybetmesi, yani gelir
kesilmesi tehlikesi ile karşılaşması hâlidir. İşsizliğin çok çeşitli sebepleri ve türleri vardır.
Ancak bir sosyal güvenlik riski olarak işsizlik en temel tarifi ile “çalışma arzu ve iradesi ile
yeterliliğinde olan insanların, içinde yaşadığı toplumun çalışma şartlarına uygun şartlarda
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(ücret, çalışma süresi vb.) emeğini arz etmesine rağmen uygun bir iş bulamama hâli” olarak
tanımlanır. İşsizliğin eksik istihdam, gizli işsizlik gibi şekilleri olmakla birlikte sosyal
güvenlik riski olarak kapsama alınan işsizlik “açık işsizlik” olarak tarif edilen haldir. İlk defa
iş piyasasına girenlerin bir iş bulamaması hâli de açık işsizlik olarak kabul edilmekle birlikte
sosyal güvenlik bakımından bir süre çalıştıktan sonra, kendi istekleri dışında işini kaybedenler
“açık işsiz” olarak kapsama alınmaktadır.
İşsizlik sigortaların kapsamı bakımından koruma sosyal güvenlik garantisi sağlamak
için işsiz tarifinin iki önemli unsuru vardır. Bunlar; öncelikle kişilerin istek ve iradeleri
dışında işsiz kalması, ikinci olarak da işsiz kalmadan önce belirli süre çalışma ve prim ödemiş
olma şartını yerine getirmiş olmalarıdır. Nitekim işsizlik sigortasından yararlanma şartları
belirlenirken kişinin kendi iradesi dışında işten çıkması veya iş akdini haklı sebeple
sonlandırması gerekmektedir. Yalnızca işsiz kalmak yeterli olmayıp, işsizlik sigortasına
belirli süre prim ödeme şartını da yerine getirmiş olmalıdır.

8.1.3. İşsizlik Sigortasının Ekonomik ve Sosyal Boyutu
İşsizlikle mücadelede iki temel yöntem vardır: Aktif istihdam politikaları ve pasif
istihdam politikaları. Aktif istihdam politikası esasen yeni istihdam imkânları yaratılarak
gerek ilk defa iş piyasasına girenlere gerekse bir süre çalıştıktan sonra işsiz kalanlar iş
imkânları yaratılması ile ilgilidir. İktisadi politika yönü daha önceliklidir ve yatırım
yapılmasını gerektirir. Aktif istihdam politikalarını desteklemek üzere işe yerleştirme ve
mesleki eğitim programları da uygulanır. Meslek eğitimi programları bir kişiyi ilk defa iş
sahibi yapma, zaten bir iş ve vasıf sahibi olanın vasfını geliştirme veya yeni bir vasıf
kazandırma amacıyla yapılır. İşe yerleştirme faaliyetleri ise kamu ve özel istihdam
kurumlarının emek arz ve talebini buluşturma programıdır.
İşsizlik sigortası bir pasif istihdam politikasıdır, her şeye rağmen işsiz kalan kişinin
karşılaştığı gelir kesilmesinin telafi edilmesini amaçlar. Ancak, bu politika aracı tek başına
kullanılmaz. İşe yerleştirme ve mesleki eğitim programları ile birlikte yürütülür. İşsizlik
sigortalarına yönelik en önemli eleştiri, insanların gelir garantisi sağlanması dolayısıyla
çalışmaktan vazgeçmeleri veya yeni iş arama konusunda isteksiz davranmalarıdır. Bu sebeple
haklı bir gerekçe ile kendisine teklif edilen işleri kabul etmeyenlere verilen işsizlik
ödeneklerinin kesilmesi söz konusudur.
İşsizlik sigortası iktisadi ve sosyal sonuçları önemli olan bir sigorta koludur. Öncelikle
yüksek işsizlik dönemlerinde işsiz kalanlara verilen ödeneklerle gelirlerinin devamlılığı
sağlanmakta talep yetersizliğine bağlı krizleri ve durgunluğu ortadan kaldırmaktadır.
Ekonomik hayatın canlılığını sağlamaktadır. Öte yandan işsizliğin geniş toplum kesimlerini
etkileyen sosyal barış ve toplumsal huzuru bozacak bir sosyal sorun hâline gelmesi de
önlenmektedir. İşini kaybetmiş insanların yaşadığı psikolojik problemler, intihar başta olmak
üzere kişilerin kendisi ve aile fertleri için ciddi bir tehlikedir. İşsizlikle suç işleme eğilimleri
arasında güçlü bir bağ vardır. İşsizlik sigortasının varlığı bu problemleri ortadan kaldırdığı
ölçüde toplumsal barış ve huzurun devamına katkıda bulunur.
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8.1.4. İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve Finansmanı
İşsizlik sigortasının kapsamı birkaç bakımdan ele alınabilir. Öncelikle işsizlik
sigortası kamu ve özel sektörde hizmet akdi ile bir işverene bağımlı olarak çalışanları
kapsamına alır. Kendi adına bağımsız çalışanlar gelirlerinin belirsizliği ve düzensizliği
dolayısıyla kapsama alınmazlar veya çok az sayıda ülkede sınırlı haklarla işsizlik sigortası
kapsamına alınırlar. Bağımlı çalışanlardan memur statüsündeki kamu görevlileri de, istihdam
güvenceleri olduğu için işsizlik sigortası kapsamına alınmazlar.
Sektör olarak işsizlik sigortası esasen sanayi ve hizmetler kesimi çalışanlarını
kapsama alır. Tarım sektörü işsizlik sigortası kapsamında değildir. Öte yandan işsizlik
sigortasının kapsamı sektör yanında işyerlerinin büyüklüğü bakımından da belirlenebilir.
Düzenli prim ödeme gereği ve kayıt altına alma zorunluluğu dolayısıyla küçük işyerleri ve
küçük işyerlerinin yoğun olduğu sektörler işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılabilir.
Veya bazı ülkelerde olduğu gibi kapsam büyük işyerlerinde çalışanlarla başlar, zaman içinde
küçük işyerlerini de kapsama alacak şekilde genişletilebilir.
İşsizlik sigortasının kişi olarak kapsamını belirleyen bir diğer faktör işsizin nasıl
tanımlandığı ile ilgilidir. Daha önce de belirtildiği gibi işsizlik sigortası, kendi istek ve
iradeleri dışında işsiz kalanların, belirli sürelerle gelir kesilmesini telafi etmeye yönelik
işsizlik ödeneği ödenmesini temin eden bir sigorta koludur. Dolayısıyla ülkelerin çalışma
hayatını düzenleyen iş kanunlarında belirlenen şartlarda işsiz kalma hâlinde işsizlik sigortası
haklarından faydalanılabilir. Kapsam konusunda kesin olan, kişinin kendi istek ve iradesi
dışında işsiz kalmasıdır.
İşsizlik sigortalarına yönelik en önemli eleştiri sebeplerinden birini yalnızca bağımlı
çalışan ve açık işsizlik tarifine uyan kişileri kapsama almasıdır. Ancak, işsizlik yalnızca
bağımlı çalışanların karşılaştığı bir sosyal güvenlik tehlikesi değildir. Kendi adına kendi adına
bağımsız çalışanlar ve tarım kesiminde çalışanlar da işsiz kalabilir. Kendi adına bağımsız
çalışanların işyerleri ve kullandıkları üretim araçlarına yönelik bütün tehlikeler bu kesimin
işyerini ve işini kaybetmesi anlamına gelir. Yangın, su baskını ve deprem gibi işyerlerini
kullanılamaz veya üretime devam edemez hâle getiren bütün sebepler işsizlik yaratır. Aynı
şekilde, tarım kesimindeki üreticinin üretim yerleri ve tarım ürünlerine yönelik telafisi
mümkün olmayan zararlar da bu kesimde çalışanların gelirlerini kaybetmesi, bir anlamda işsiz
kalmaları anlamına gelir. Ancak, bu gruplar için işsizliğin tarifini yapmak ve bu tarife uygun
bir sigorta kolu oluşturmak son derece de güçtür. Bu kesimler için bir işsizlik sigortası
oluşturulmasını engelleyen faktörler, ağırlıklı olarak sistemin yönetimi ile ilgili idari imkânlar
faktöründen kaynaklanmaktadır. Bu zorluklar bütün ülkelerde kendi adına bağımsız kalanların
işsizlik sigortası kapsamı dışında kalması anlamına da gelmemektedir. Tablo incelendiği
zaman Danimarka gibi ülkelerde kendi adına bağımsız çalışanların da işsizlik sigortası
kapsamında olduğu görülmektedir.
İşsizlik sigortaları işçi, işveren ve zaman zaman da devletin ödediği primlerle
finanse edilir. İşveren ve sigortalı primleri genellikle eşit orandadır. Daha az rastlanan bir
uygulama olsa da bütün primlerin işveren tarafından ödendiği ülkeler de vardır. Primler,
sigortalıların çalışırken elde ettikleri kazançlar üzerinden alınır. İşsizlik sigortaları mutlaka
fon yöntemine göre finanse ederler. Bu, iktisadi gelişmenin hızlı ve yüksek oranlı olduğu
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dönemlerde prim ödeyenler işsizlik ödeneği alanlardan fazla olduğu için fon oluşturma
imkânı verir. İşsizlik oranlarının yükseldiği kriz dönemlerinde ise prim ödeyenler azalır,
işsizlik ödeneği alanlar artar. Bu dengenin sağlanması ve sistemin sürdürülebilir olması için
mutlaka fon yöntemine göre finanse edilmesi gerekir. Türkiye işsizlik sigortasını 1999 yılında
ve en son sigorta kolu olarak oluşturmuştur. İlk defa devlet sigortalı ve işveren dışında üçüncü
taraf olarak prim ödeyerek işsizlik sigortasının finansmanına katılmıştır.

8.1.5. İşsizlik Sigortasından Sağlanan Haklar
Bir ülkeden diğerine bazı değişiklikler göstermekle birlikte genel olarak işsizlik
sigortasından faydalanma şartları ana esasları itibarıyla şunlardır:
 Belirli süre çalışmak ve işsizlik sigortası primi ödemek
 Kişinin kendi istek ve iradesi dışında, çoklukla iş kanunlarında belirtilen sebeplerle
işten çıkarılmak veya işten çıkmak,
 Yeniden çalışmaya hazır durumda bulunmak,
 İşsiz kalınan süre boyunca başka bir yerde çalışmamak ve gelir sahibi olmamak,
 Belirli yaşlar arasında olmak ve pasif sigortalı olarak (malul veya emekli) gelir
almamak,
 İş bulma ve yerleştirme kurumuna kayıt olarak gelecek uygun iş tekliflerini kabul
edecek durumda olmak.

İşsizlik
Ödeneği
Seviyesi

İşsizlik
Ödeneğinin
Verilme
Süresi

İşsizlik
Ödeneğini
Alma
Koşulları

İşsizlik
Sigortası
Finansmanı

İşsizlik
Sigortası
Kapsamı

ÜLKELER

Tablo 9: Çeşitli Ülkelerde İşsizlik Sigortası Uygulamaları

Kanada

Kamu çalışanları ve
silahlı/hava/deniz
kuvvetleri
dâhil
olmak üzere tüm
ücretli
çalışanlar
kapsamdadır. Kendi
adına çalışanlar ve
kendi işini yapanlar
hariçtir.

İşçi ve işverenin
katılımı vardır:
bu oran sırasıyla
5/12 ve 7/12’dir.

Kişinin son bir
yıl içinde 420720
saat
çalışmış olması,
işten çıkışının
geçerli
bir
sebebe
dayanması

14-45
hafta
arasında
değişmektedir.

Kişinin
haftalık
kazancının
%55’idir.

Danimarka

Tüm
ücretli
çalışanlar ve kendi
adına
çalışanlar
kapsamdadır.

İşçinin
sabitlenmiş aylık
ücretine
göre
belirlenen
gönüllü katılım
söz konusudur.
Devletin
payı
kalıcıdır.

Kişinin son üç
yıl içinde en az
52
hafta
çalışmak
zorunda olması,
gönülsüz işsiz
olması,
İşsiz
kalınan ilk gün
iş arayan kişi
olarak
kayıt

İki yıla kadar
verilebilmekte
dir.

Kişinin son üç
aylık
kazancının
ortalamasının
%90’ıdır.
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yaptırması

Fransa

Özel sektörde çalışan
tüm ücretliler (evde
çalışanlar da dâhil
olmak
üzere)
kapsamdadır.

İşveren her bir
işçi için ödediği
ücretin
%4’ü,
işçi ise %2,4
oranında
finansmana
katılır

Kişinin son 24
ay içinde en az
4 ay çalışmış
olması,
gönülsüz işsiz
olması,
60
yaşından küçük
olması,
işini
kaybetmesiyle
birlikte 12 ay
içinde iş arayan
kişi olarak kayıt
yaptırması

Verilecek süre
son iki yıl
içinde sigortalı
çalışma
süresine
bağlıdır.

Düşük gelirli
kişilerde
ortalama
ücretin %75’i,
yüksek gelirli
kişilerde
%57’ye kadar
düşebilmekted
ir.

Almanya

Tüm
çalışanlar
kapsamdadır. Aylık
kazancı 400€’dan az
olanlar hariçtir.

İşveren ve işçi
eşit
oranlarda
finansmana
katılmaktadır:
bu oran alınan
ücretin %3’üdür.

Talep
eden
kişinin önceki
üç yıl içinde en
az
12
ay
çalışmış olması,
65
yaşından
küçük olması,
işsiz
olmak,
resmî kuruma
işsiz
olarak
kayıt
yaptırması, aktif
iş araması

Yaşına
ve
çalıştığı
süreye
göre
değişmektedir.

Önceki
kazancının
%60’ıdır.

Japonya

Vatandaş
ya da
vatandaş
olmayan
tüm
çalışanlar
kapsamdadır. 65 yaş
üstü çalışanlar, 20
saatten az çalışan
kısmi
süreli
çalışanlar, çalışması
31 günden daha az
olan
geçici
çalışanlar, 4 aydan
daha az ve ayda 30
saatten
daha
az
çalışan
mevsimlik
işçiler hariçtir.

İşveren ve işçi
eşit
oranlarda
finansmana
katılmaktadır:
bu oran ücretin
%1,2’sidir.
Ayrıca
%0,25’lik oran
devlet
hazinesince
karşılanmaktadır
.

Kişinin geçmiş
2 yıl içinde 6 ay
çalışmış olması,
gönülsüz işsiz
olması,

Yaşına
ve
prim yatırma
süresine göre
değişmektedir.

Kişinin
çalıştığı son 6
ayın ortalama
ücretine bağlı
günlük oran
belirlenir.

Kore
Cumhuriye
ti

Tüm
ücretli
çalışanlar
kapsamdadır. Kamu
çalışanlar ve aylık 60
saatten az çalışan

İşveren ve işçi
eşit
oranlarda
finansmana
katılmaktadır:
bu oran işçinin

Kişinin son 18
ay içinde en az
180 gün ve ayda
en az 60 saat
çalışmış olması,

Çalışma süresi
ve yaşına göre
değişmektedir.

Kişinin
günlük
ücretinin
%50’sidir.
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kişiler hariçtir.

ücretinin
%0,55’idir.

işsiz
olarak
kayıt
yaptırması,
çalışmak
için
uygun olmalıdır.

Amerika

Tüm
ücretli
ve
maaşlı
çalışanlar
kapsamdadır.

Federal vergiler
yıllık olarak her
bir
işçinin
ücretinin
%0,6’sıdır.
İşveren katkısı
ise
fon
kaynaklarıdır.

Talep eden kişi
tamamlanan son
5 ayının ilk 4
ayında sigortalı
çalışmış olması,
kendi
hatası
olmadan
işini
kaybetmesi,
kişinin birçok
eyalette
çalışabilmesi ve
resmî kuruma
kayıt yaptırması

Birçok
eyalette
26
haftaya kadar
ödenmektedir.

Birçok
eyalette
kişinin
haftalık
ortalama
ücretinin
%50’si
verilmektedir.

Arjantin

Özel sektörde çalışan
tüm
ücretliler
kapsamdadır. Evde
çalışanlar,
kamu
çalışanları,
kurumlarda
özel
öğretmen
olarak
çalışanlar hariçtir.

İşveren
tarafından
işçinin ücretinin
ve
devlet
sübvansiyonları
nın %0,89-1,5’i
arasında değişen
oranlarda
finansmana
katılması

Kişinin son 3 yıl
içinde en az 6
ay
sigortalı
çalışması, işini
gönülsüz
kaybetmesi

Prim ödeme
gün sayısına
göre
değişmektedir.

İlk
4
ay
boyunca
kişinin
çalıştığı son 6
ayın ortalama
kazancının
%50’si verilir.
Sonraki 4 ay
ve
üzeri
sürelerde
%42,5-35
arasında
değişmektedir.

Çin

Kentte çalışan tüm
çalışanları
kapsamdadır.
İş
sözleşmesine bağlı
çalışan kırda çalışan
göçmenler
de
kapsama dâhildir.

İşveren ödenen
ücretin %2’si,
işçi
aldığı
ücretin
%1’i
oranında
finansmana
katılır.
Eğer
gerekirse
eyaletler
de
finansmana
katılmaktadır.

İşveren
ve
işçinin en az 1
yıl
prim
ödemesi, kişinin
kendi isteğiyle
işsiz olmaması,
isteyerek resmî
kuruma
kayıt
yaptırması

Prim ödeme
gün sayısına
göre
değişmektedir.

Verilecek
ödenek
eyaletlerce
belirlenir.

Bahreyn

Özel sektörde çalışan
tüm
ücretliler
kapsamdadır.
Silahlı/ordu/kara/den
iz kuvvetleri ve
güvenlik görevlileri

İşveren ve işçi
eşit
oranlarda
finansmana
katılmaktadır:
bu oran işçinin
ücretinin

Kişinin gönüllü
olarak
işsiz
kalmaması
şartıyla
prim
ödeme
gün
sayılarına

6 ay aralıksız
sonrasında
kesintili olarak
verilir

Kişinin
ortalama
ücretinin
%60’ıdır.
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hariçtir.

%1’idir.

bakılır.

Kaynak: ILO, Comparative review of unemployment and employment insurance experiences
in Asia and worldwide,2013
İşsizlik sigortasından sağlanan en önemli sosyal güvence kişinin işsiz kaldığı süre
içinde işsizlik ödeneği almasıdır. Ödenek miktarı sigortalının işsiz kalmadan önceki
dönemdeki kazancının %40-75’i arasında değişebilmektedir. Bu ödeneğe hak kazanabilmek
için kişilerin ne kadar süre ile çalışmaları ve prim ödemeleri gerektiği, verilecek olan işsizlik
ödeneğinin süresi ve ödeneğin seviyesi bir ülkeden diğerine değişebilmektedir. Genel olarak
kişinin 1-3 yıl arasında işsizlik sigortası kapsamında olması, bu süre içinde en az 1 yıl prim
ödemesi şartı aranmaktadır. İşsizlik ödeneğinin süresi 6 ay ile 2 yıl arasında
değişebilmektedir. Ödemenin ne kadar süre ile yapılacağı ile sigortalının işsiz kalmadan önce
prim ödediği süre arasında bir ilişki vardır. Prim ödeme süresi arttıkça işsizlik ödeneği alma
süresi de uzamaktadır. Türk işsizlik sigortası, finansman endişesi ile işsizlik ödeneklerinden
faydalanma şartlarını ağır, ödenek verme süresini kısa tutmuştur. Nitekim işsiz kalmadan
önce 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödeyen kişi ancak 6 ay süre ile işsizlik ödeneği
alabilmektedir. Prim ödeme süresi arttıkça bu sürede 8 ve 10 ay olarak uzamaktadır.
Ancak bir çok ülke işsizlik süresi uzadıkça verilen ödeneğin miktarını azaltmaktadır.
Mesela, işsiz kalınan ilk 6 ay %60 oranında verilen ödenek sonraki altı ay için %50’ye,
sonraki 6 ay için de % 40’ a düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. Kişileri en kısa zamanda
yeniden bir iş bulmaya zorlamak ve işsizliği cazip kılmamak için işsizlik ödeneklerinin düşük
tutulması yaygın bir uygulamadır. İşsizlik ödeneklerinin düşük tutulmasının yanında tavan
uygulaması da söz konusu olabilmektedir. Bu uygulamaya en belirgin örnek Türk işsizlik
sigortası uygulamasıdır. Esasen kişinin çalışırken elde ettiği gelirin %50 sinini ödenek olarak
verilmesi esastır. İkinci bir üst sınır uygulaması daha vardır ve buna göre işsizlik ödenekleri
yürürlükte olan asgari ücretin net tutarını geçmemektedir.
Uzun süreli ekonomik kriz dönemlerinde işsizlik ödeneği verme süresi dolmasına
rağmen uygun şartlarda iş bulamayanlar için bazı ülkelerde vergilerle finanse edilen işsizlik
yardımları verilebilmektedir. İşsizlik yardımları miktar olarak daha az ve süre olarak daha
kısadır. Çoğunlukla yerel yönetimlerce karşılanır.
İşsizlik sigortasının etkinliğini sağlamak üzere aktif istihdam politikalarından mutlaka
işe yerleştirme ve mesleki eğitim ve meslek edindirme programları da uygulanır. İstihdam
kurumları işsizlik ödeneği alanları bu eğitim programlarına katılmaya zorlayabilir veya
katılmayanları ödeneklerden mahrum bırakabilirler.

8.2. Aile Ödenekleri Sigortası
8.2.1. Genel Olarak
Aile ödenekleri sigortası, aile gelirin yetersizliği ile ilgili bir sosyal sigorta koludur. Bu
sigorta kolu için sosyal güvenlik ihtiyacı diğer sosyal risklerden farklı olarak çalışma gücü
kaybı veya gelir kesilmesi ile ilgili değildir. Esasen ailede çalışan ve geliri olan kişi veya
kişiler vardır. Ancak bu gelir, aile bireylerinin sayısına bağlı olarak sosyal güvenlik
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sistemlerinin belirlediği bir standartta geçim sağlaması söz konusu değildir. Aile gelirini
yetersiz kılan faktör çocuk sahibi olma ve çocuk sayısı ile ilgilidir.
Aile ödenekleri sigortası, çocuk sahibi olmayı ve yetiştirmeyi bireysel bir
sorumluluk olmaktan çıkarmakta, çocuk sahibi olmayı gelir yetersizliği yaratan,
yoksulluk tehlikesi doğuran bir sosyal risk olarak kabul etmektedir. Bireyler için sevinçli
bir olay olan çocuk sahibi olmak sosyal güvenlik bakımından yoksulluk yaratan bir sosyal
risktir. Aile ödenekleri sigortası, aileye katılan çocuğun bakımı ve eğitimi için ailenin artan
harcamalarını karşılama amacıyla oluşturulan bir sigorta koludur.
Aile ödenekleri sigortası, çocuk sahibi olma kararı veren fertlerin nüfus artışının
devamlılığını sağlayarak bir anlamda toplumun geleceğini garanti altına aldıklarını ve bu
anlamda bir fedakarlıkta bulunduklarını varsaymaktadır. Kişi çocuk sahibi olmakla yalnızca
bireysel bir tatmin sağlamamakta, toplumun geleceğine yatırım yapmaktadır. Bir anlamda
toplumun üretim gücünün devamlılığını sağlamak üzere çocuk sahibi olmayanların yarattığı
boşluğu doldurarak onların da gelecekteki geçimlerinin garantisini de sağlamaktadır. Modern
toplum, bireylerin çocuk sahibi olma kararlarına müdahale etmemekle birlikte, çocuk sahibi
olmayanların toplumun geleceğini oluşturan çocukların bakım ve yetiştirme maliyetlerine
katılmalarını ve çocuk sahibi olanların katlandığı yüke ortak olmalarını kabul etmektedir.
Toplumsal bir varlık olarak çocuğun bakımı yalnızca kan bağı olan anne-babasına değil,
bütün bir toplumun sorumluluğu hâline getirilmektedir.

8.2.2. Yoksullukla Mücadele, Nüfus ve Aile Politikaları ve Aile
Ödenekleri Sigortası
Aile ödenekleri sigortası sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlama
amacına en doğrudan hizmet eden sigorta koludur. Çünkü çalışan kişinin ücreti veya emekli
aylığı alan kişilerin aylıkları üzerinden aile gelirini artırmaya yönelik uygulamalar çeşitli
sebeplerle istenen sonucu vermeyebilir. Çünkü çalışmaya bağlı olarak verilen ücret ile
çalışma hayatı süresince ödenen primlerin karşılığı olarak alınan emekli aylıklarında eş ve
çocukların durumunu dikkate alarak farklılaşma yapmak genel ücret ve emekli aylıkları
politikasını amacından uzaklaştırır. Aile ödenekleri sigortası ücret ve aylık politikalarını
zorlamadan, gelir yetersizliği ve yoksulluğun kaynağı olan çocuğu özne alarak aileye
doğrudan gelir transferi sağlama amacına hizmet eder.
Birçok Avrupa ülkesi bu sigorta kolunu 19. yüzyılda çeşitli sebeplerle çıkardıkları
yoksullukla mücadele kanunlarının devamı olarak uygulamaya geçirmişlerdir. Bugünkü
anlamda gelişmesi 1930’lu yıllarda yaşanan Dünya Ekonomik Krizinin yarattığı yoksullukla
mücadele etme ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde refah devleti anlayışın
bir yansıması olarak gelişmiştir. Nitekim 1940 yılına kadar Dünya’da yalnızca 7 ülkede aile
ödenekleri sigortası var iken ikinci Dünya Savaşı sonrası dönemde bu sayıl hemen 27’ye
yükselmiştir. 1958 yılında 38, 1969 yılında ise 62 ülkede aile ödenekleri sigortası
oluşturulmuştur. Aile ödenekleri sigortası ile yoksullukla mücadele arasındaki ilişki
küreselleşme sürecinin yaşandığı 1980’li yıllardan sonra da görülmüştür. Nitekim 1990’lı
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yılların ikinci yarısından itibaren aile ödenekleri sigortası oluşturan ülke sayısı %25 artmış,
1995 de 81 olan ülke sayısı 2016 yılında 112 ye yükselmiştir.
Birçok ülke aile ödenekleri sigortasını nüfus ve aile politikalarının bir parçası olarak
kullanmaktadır. Nüfus artış hızını artırmak isteyen ülkelerin ilk aklına gelen çocuk bakımı
dolayısıyla aileye gelen yükü doğrudan ve dolaylı tedbirlerle azaltmaktır. Aile ödenekleri
sigortası bu yükü doğrudan azaltmaya yönelik bir politika aracı olarak görülmekte, bu sebeple
çocuk sayısı arttıkça ödenen miktarlar da artmaktadır.
Aile ödenekleri sigortasının varlığının nüfus artışına etkisi sosyal güvenliğin tartışmalı
alanlarından birini oluşturmaktadır. Çünkü bu sigorta kolu olduğu için Batılı ülkelerde çocuk
sayısı artmamış ve nüfus artış hızı yükselmemiş, ancak bu sigorta kolu olmadığı için
gelişmekte olan ülkelerde çocuk sayısı azalmamış, nüfus artış hızı düşmemiştir. Aile
ödenekleri sigortasının varlığının yüksek gelirli ve eğitimli kesimlerde etkili olmadığı, ancak
düşük gelirli ailelerin çocuk sahibi olma kararına etki ettiği kabul edilmektedir.
Birçok ülke çocukların aile veya aile ortamına benzer bir ortamda bakım ve eğitiminin
sağlanması için aile ödenekleri sigortasını araç olarak kullanmaktadır. Düşük gelirli ailelerin
gelir yetersizliği dolayısıyla çocukları küçük yaşlarda çalıştırmalarını önlemek için bir tür
şartlı ödeme yapılmakta, çocuklara eğitimlerine devam etme ve aileleri yanında kalma şartıyla
ödenek verilmektedir.

8.2.3. Kapsamı ve Finansmanı
ILO’nun 1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nin
Aile Yardımları başlıklı 7. bölümünde bu sigorta kolunun kapsamı esas olarak sanayi ve
hizmetler kesiminde bağımlı olarak çalışanlar alınmıştır. Ancak yine aynı sözleşmede asgari
şart olarak nüfusun belirli bir kesimini veya işletme büyüklüğüne göre belirli büyüklükteki
işyerlerinin kapsama alacak şekilde kurulması öngörülmüştür.
Aile ödenekleri sigortası de diğer sigorta kolları gibi çalışan ve prim ödeyenleri
kapsama alan bir sigorta kolu olarak kurulmakla birlikte herkesi kapsama alma yönünde bir
genişleme göstermiştir. Primle finansmanın esas olduğu ve sistemlerde ağırlıklı olarak işveren
primleri ile finansman benimsenmiştir. Sigortalıdan prim alma eğilimi daha zayıftır. İşveren
primlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devlet katkısı devreye girmektedir.
Aile ödenekleri sigortası bütün nüfusu kapsayacak şekilde oluşturulmuşsa, finansmanı
tamamen veya büyük ölçüde devlet tarafından sağlanmakta ve vergilerle finanse edilen bir
sosyal güvenlik programına dönüşmektedir. Bu sigorta kolunun yoksullukla mücadele amacı
genişledikçe, çocuklar yanında engelliler, yaşlılar, göçmenler gibi dezavantajlı grupları
kapsadıkça devletin finansmana katılma eğilimi artmaktadır. Aile ödenekleri sigortasını yeni
kurma yolunda ülkeler karma bir sistem oluşturma yolunu tercih etmekte, sistemin bir ayağını
primlerle, diğer ayağını vergilerle finanse etmeye çalışmaktadır.
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8.2.4. Sağlanan Haklar
Aile ödenekleri sigortasının temel amacı, çocukların bakımı ve eğitimi için ailenin
katlandığı ilave maliyetin karşılanması olduğu için bu sigorta kolundan sağlanan haklar da bu
çerçevede organize edilmiştir. Çeşitli ülke uygulamaları incelendiği zaman aile ödenekleri
sigortasının ya istihdam bağlantılı ya da herkesi kapsayacak şekilde üniversal olarak organize
edildiğini görülmektedir. İlkinde dar anlamda kim ilgili sigorta koluna prim öderse onlara,
ikincisinde ise o ülkede yaşayan herkese ödenek verilmektedir. Sistemin organize edilme
şekline göre hak kazanma şartları da değişmektedir. Eğer primli bir rejimse belirli süre prim
ödeyenler, genel bir programsa vatandaş olma ve ikamet etme şartlarına bağlı olarak
ödenekler verilmektedir.
Aile ödenekleri sigortasından sağlanan haklarda en belirleyici husus çocukların
yaşlarıdır. Genel olarak, eğitim zorunluluğu da dikkate alınarak 14-18 yaşlarına kadar çocuk
parası altında ödemeler yapılmaktadır. Bu süreler örgün ve mesleki eğitim sürelerine bağlı
olarak uzatılmaktadır. Birçok ülkede eğer çocuk engelli ise ve çalışma hayatına girmesi
mümkün değilse ödenekleri bu durum devam ettiği müddetçe vermektedir. Birçok ülke
çıraklık eğitim süresini de aile ödenekleri verme süresi uzatan bir faktör olarak
değerlendirmektedir.
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Tablo 10: Çeşitli Ülkelerde Aile Ödenekleri Uygulamaları
ÜLKELER
Belçika

KAPSAM
Ücretli
çalışan
ebeveynler
(Ebeveynlerden birinin
sosyal sigorta primlerinin
yatması ve çalışması )

FİNANSMANI
İşveren tarafından
referans ücretlerin %7’si
ödenir.

Hırvatistan

Daimi ikamet eden ülke
vatandaşları ve geçici
ikamet eden yabancılar

Devlet finansmanın
tamamını karşılar

Kıbrıs

Tüm ülke vatandaşları

Devlet finansmanın
tamamını karşılar

Çek Cumhuriyeti

Ülke vatandaşları,
Avrupa Birliği
vatandaşları ve kendi
hukuk kurallarına tabi
olan diğer ikamet edenler

Devlet
finansmanın
tamamını karşılar.

Danimarka

Ülkede bir yıl ya da daha
fazla ikamet eden ülke
vatandaşları, ikili
anlaşmayla kapsama
alınan ülke vatandaşı
olmayanlar ve
sığınmacılar
Ülkede daimi ikamet
edenler ve geçici ikamet
izni almış kişiler
Bir ya da daha fazla
çocuğu olan tüm ülke
vatandaşları

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

İki ya da daha fazla
çocuğu bulunan tüm ülke
vatandaşları

İşveren ücretlerin
%5,4’ünü ödeyerek,
devlet ise gebelik ve
hastalık durumlarında
finansmana katılır.

Estonya

Finlandiya

Fransa

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.
Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

VERİLME ŞARTLARI
Çocuk
sayısına
ve
çocukların yaşına (18
yaşına
kadar;
yükseköğrenim görmesi
hâlinde 25 yaşına kadar)
bağlı
olarak
artan
oranlarda
ödenek
verilmektedir.
Gelir testine bağlı olarak,
15 yaşından küçük olan
(tam gün okuması şartıyla
19 yaş; engelliyse 21;
ağır derecede engelliyse
27 yaşına kadar) çocuklar
için artan oranda verilir.
Ebeveynlerin en az bir
çocukla beraber yaşaması
şartıyla çocuk sayısına ve
çocukların yaşına (18
yaşından küçük; Çocuk
öğrenciyse 19 askerlik
görevinde ise 21 yaşına
kadar; engelli olma
durumunda yaş sınırı
yoktur. ) göre
verilmektedir.
Aileyle yaşayan
bakmakla yükümlü
olunan çocuk ve çocuğun
aile gelirinden 2.4 kat
daha az geliri olması
koşuluyla (öğrenci veya
engelli olması
durumunda 26 yaşına
kadar) ödenek
verilmektedir.
Çocuk sayısına ve
çocukların yaşına (17
yaşına kadar) bağlı olarak
azalan oranlarda ödenek
verilmektedir.
Çocuk sayısına bağlı
artan oranlarda ödenek
verilmektedir.
Çocuğun 17 yaşından
küçük olması ve
Finlandiya’da yaşaması
şartıyla artan oranlarda
ödenek verilir.
Gelir testine bağlı çocuk
20 yaşına gelene kadar
ödenir. Üç çocuktan fazla
olma durumunda ödenek
azalarak verilir.
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Almanya

Bir veya daha fazla
çocuğu olan ebeveynlere;
büyük anne ya da büyük
babaya ya da koruyucu
aileye çocuğun aynı evde
yaşaması şartıyla

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

Macaristan

Ülke vatandaşları ve bazı
ülke vatandaşı olmayan
ikamet eden kişiler

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

İzlanda

Tüm ülke vatandaşları

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

İrlanda

Bir veya daha fazla
çocuğu olan ülke
vatandaşları

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

Letonya

Letonya’da ikamet eden
tüm ülke vatandaşlarına
ve ikamet izni almış diğer
kişiler

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

Hollanda

Tüm ülke sakinlerine
veya ülkede çalışanlar

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

Lüksemburg

Tüm yasal ülke
vatandaşları

Devlet finansmanın
tamamını karşılar.

Çocuk sayısına ve
çocukların yaşına (18
yaşına kadar; öğrenci ya
da işsiz olma durumuna
göre yaş değişebilir.
Engelli olma durumunda
yaş sınırı yoktur.) bağlı
olarak artan oranlarda
ödenek verilmektedir.
Çocuk sayısına ve
çocukların yaşına (18
yaşına kadar; öğrenciyse
23 yaşına kadar) bağlı
olarak artan oranlarda
ödenek verilmektedir.
Gelir testine bağlı olarak
ve ebeveynler tarafından
desteklenmesine bağlı
olarak İzlanda’da ikamet
eden çocuk sayısına ve
çocukların yaşına (18
yaşına kadar) göre artan
oranlarda ödenek
verilmektedir.
Çocuk sayısına ve
çocukların yaşına (16
yaşına kadar; engelli ya
da öğrenci olması
durumunda 18 yaşına
kadar) bağlı olarak artan
oranlarda ödenek
verilmektedir.
Çocukların yaşına (15
yaşına kadar; öğrenci
ise19 yaşına kadar;
engelliyse 18 yaşına
kadar) göre ve
evlenmemesi şartıyla
ödenek verilmektedir.
Çocuk sayısına ve
çocukların yaşına (16
yaşına kadar; öğrenci ise
17 yaşına kadar; engelli
olma durumunda gelir
testine bağlı 18 yaşına
kadar) bağlı olarak artan
oranlarda ödenek
verilmektedir.
Çocuk sayısına ve
çocukların yaşına (18
yaşına kadar; engelli veya
öğrenciyse 27 yaşına
kadar) bağlı olarak artan
oranlarda ödenek
verilmektedir.

Kaynak: Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2014,
https://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/20142015/europe/ssptw14europe.pdf;
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Çocuklar için verilen ödenekler çocuk sayısına bakılmaksızın tek oranlı ve sabit
miktarda verilebildiği gibi çocuk sayısına göre artan veya azalan miktarlarda da
verilebilmektedir. Genellikle çocuk sayısı arttıkça yardımların da miktarının artması
şeklindedir. Yine bazı ülkelerde çocuk parası için 5 çocuk gibi üst sınır koyulabildiği gibi
belirli sayıdan sonra yapılan ödemelerin azaltıldığı durumlar da vardır.
Aile ödenekleri sigortası bütün nüfusu kapsayacak şekilde genişletildiği zaman
yardımların gelir testine bağlı olarak uygulanması gündeme gelmektedir. Tablo verilerinde de
görüldüğü gibi temel ödenek verme yaşını geçenler için gelir testine bağlı olarak ödeneklerin
devamına veya sonlandırılmasına karar verilmektedir.
Aile ödenekleri sigortasının finansmanında devlet katkısı ve vergi gelirleri ile
finansman arttıkça, sigorta uygulamalarının dışında eğitim desteği verilmesi, ulaşım
giderlerinin karşılanması, giyim ve gıda desteği yapılmasına yönelik yardımlar da
yapılabilmektedir.

8.3. Bakım Sigortası
8.3.1. Genel Olarak
Bir sosyal güvenlik riski olarak Bakım muhtaçlık ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesinde
yer almayan ancak 1990’lı yıllarda oluşturulmaya başlayan yeni bir sosyal güvenlik alanıdır.
Dünya nüfusunun yaşlanmasının ortaya çıkardığı yeni bir ihtiyaç ve sosyal güvenlik alanıdır.
Ancak bakım ihtiyacının tek sebebi yaşlılık değildir. Yaşı ne olursa olsun engellilik hâli
sürekli veya geçici olarak bakım ihtiyacı doğuran bir risktir.
Fizyolojik bir risk olan kişinin günlük hayatını sürdürme güçlükleri dolayısıyla bir
başkasının desteğine (bakım) ihtiyaç duyması işsizlik ve aile ödeneklerinde olduğu gibi bu
riski bireysel olarak kişilerin kendi karşılamaları gereken bir tehlike olmaktan çıkarmakta,
toplumsal bir sorun hâline getirmektedir. Değişik ülkelerde bakım ihtiyacının karşılanmasına
yönelik merkezi ve özellikle yerel yönetimlerce yerine getirilen çeşitli hizmetler olmakla
birlikte bir sosyal risk olarak tanımlanması ve bir kamu programı olarak sistemleştirilmesi
1990’lı yılların başında Almanya ve Japonya’da gerçekleşmiştir. Diğer ülkeler için de
örneklendirilirken bu iki ülke uygulaması referans alınmaktadır.
Türkiye’de engellilere yönelik hizmetlerle başlayan yaşlı ve hasta bakımı ile devam
eden ve ağırlıklı olarak güçlü yerel yönetimlerce yerine getirilen bakım hizmetleri vardır.
Merkezi yönetim de yaşlı ve engellilerin bakımına yönelik maddi destek sağlamaktadır. Bu
bakımdan önümüzdeki yıllar aile ödenekleri sigortası gibi bakım sigortası da ülkemizde
sosyal politikanın ağırlıklı gündem konularından birini oluşturacaktır.
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8.3.2. Bir Sosyal Güvenlik Riski Olarak Bakım İhtiyacı18
Bakım ihtiyacı, insanların günlük hayatlarının devamında yaşlılık, engellilik ve
hastalık gibi sebeplerden dolayı beslenme, giyinme, tuvalet-temizlik ve hareket etme gibi
temel ve basit ihtiyaçlarının karşılanmasında başkalarının fiziki bakımına ihtiyaç duyulan hâli
ifade eder. Bir anlamda kişilerin günlük hayatını sürdürmede fiziksel ve mental bakımdan
yetersiz kaldıkları, acziyet içine düştükleri durumu ifade eder.
Bakım ihtiyacı yaşlılık ve engellilik gibi sürekli bir durumdan kaynaklanabileceği gibi
hastalık gibi geçici durumlar dolayısıyla da ortaya çıkabilir. Bakım ihtiyacının sebebi kişilerin
hareket ve yaşama mekanizmalarındaki kayıplar ve fonksiyonel bozukluklardan, iç
organlarındaki fonksiyonel bozukluklardan veya sinir sistemi tahribatına bağlı olarak sevk,
hafıza ve uyum bozukluklarından kaynaklanabilir. Bunlardan biri veya birkaçı aynı anda
ortaya çıkabilir ve her durumda kişinin temizlik, beslenme, tuvalet ve özellikle ev içi gündelik
rutin işlerini yapamaz hâle gelmesi durumu bakım ihtiyacını ortaya çıkarır. Yaşlılar ve
hastalar için ev içi bakım hizmetleri öne çıkarken, engelliler için ev dışı aktivitelerinde de
bakım ihtiyacı ortaya çıkar.

8.3.3. Bakım Sigortasının Ortaya Çıkışı: Almanya ve Japonya Örneği
İlk sosyal sigortaları kuran ülke olarak Almanya ilk bakım sigortasını da oluşturan
ülke olmuştur. Bu gelişme tesadüfi olmayıp, diğer Avrupa ülkelerine göre daha merkezci,
devletçi ve sosyal politika düşüncesine yakın bir ülke olarak Almanya’da bakım sigortasının
oluşturulması bir geleneğin devamıdır. 1 Ocak 1995 de yürürlüğe giren Alman Bakım
sigortası sosyal güvenlik sistemlerinin tarihi gelişimi bakımından da bir dönüm noktasıdır.
Alman bakım sigortası sistemi ve uygulaması diğer birçok ülke için öncü nitelikte bir
uygulama olup kendi ülkelerindeki sistemlerin kuruluşunda referans olarak alınmaktadır.
Bakım sigortası oluşturulmadan önce değişik kamu kurumları ve hatta sivil toplum
organizasyonları tarafından sağlanan çeşitli yardımlar ve hizmetler bulunmaktaydı. Bunların
dağınıklığı ve koordinasyonsuzluğu kapsam bakımından boşluklar bıraktığı gibi bakım
hizmetlerinin de etkin olarak verilmesini engellemekteydi. Bakım sigortası, bir anlamda
değişik kurumlar tarafından verilen hizmetlerin birleştirilmesi, bir hak olarak tanımlanacak
şekilde yasal çerçevesinin çizilmesi ve kurumsal yapının oluşturulmasını sağlamıştır. Diğer
gelişmiş ülkeler gibi Almanya’da da nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak bakım ihtiyacının
artması, yerel yönetimler tarafından karşılanan sosyal yardımlar ve bakım hizmetleri
maliyetlerinin yerel yönetimlerce karşılanamaz hâle gelmesi, artan sosyal yardım
maliyetlerinin bütçeyi zorlaması, 1970’li yıllarda başlayan çalışmaların geniş toplum
kesimlerinin konsensüsü ile 1990’lı yıllarda bakım sigortasının ortaya çıkışını sağlamıştır.

Bu sigorta kolu ile ilgili bölümün hazırlanmasında büyük ölçüde Türkiye’de bu konuyu ilk ve kapsamlı
şekilde ele alan Ali Seyyar’ın çeşitli yayınlarından ve Alpay Hekimler’in ilgili makalesinden
faydalanılmıştır. Ali Seyyar, “ Dünyada ve Türkiye’de Engelli Dostu Sosyal Politikalar”, Rağbet Yayınevi,
İstanbul-2015; Alpay Hekimler, “F. Almanya’da Sosyal Bakım Sigortasının Temel Esasları: Türkiye için
Gözlemler”, Çalışma-Toplum, 2015/1.
18
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Bakım sigortasının Almanya ile aynı yıllarda Japonya’da kurulması benzer gelişmeler
ve gerekçelerle olmuştur. Japon nüfusunun yaşlanması ve bakım ihtiyaçlarının artması,
geleneksel Japon değerler sisteminin yaşlı ve engelliye aile içinde bakım yükümlülüğü
getirmesi ve bu yükümlülüğün çalışan eşler için bir sorun olması yanında bakım yükünün
karşılanmasında güçlükle karşılaşmaları bu ülkede bakım sigortası oluşturulması gereğinin
gerekçelerini oluşturmuştur. Japonya’da yaşlı nüfusun artışı, özellikle yataklı sağlık
hizmetleri bakımından Japon hastalık sigortasının mali dengelerini olumsuz etkilemiştir.
Bakım sigortası bir anlamda hastalık sigortasının mali dengelerinin düzeltme, bu amaçla yeni
gelir kaynağı elde etme amacıyla oluşturulmuştur. Japon hastalık sigortasında yapılan çeşitli
düzenlemeler bakım sigortasının başlangıcını oluşturmuştur. 1992 yılında evde hemşire
bakımı ile başlayan çalışmalar 1997 yılı sonunda tamamlanmış ve nisan 2000 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere Japon uzun süreli bakım sigortası kanunu hayata geçirilmiştir.

8.3.4. Bakım Sigortasının Kapsamı ve Finansmanı
Bakım ihtiyacının yaşlılık dışında engellilik ve hastalık ve kaza gibi hayatın her
aşamasında ortaya çıkabilecek bir risk olarak kabul edilmesi Almanya’da bütün toplumu
kapsayacak bir bakım sigortası oluşturulmasını sağlamıştır. Nitekim hastalık sigortası
kapsamında olan herkes aynı zamanda bakım sigortası kapsamına da alınmıştır. Almanya
hastalık sigortasını referans alarak herkesi bakım sigortası kapsamına alırken, Japonya bazı
sınırlamalar getirmiş bakım ihtiyacının sebebi ve yaş gruplarına göre ayırımlarla bakım
sigortasının kapsamını belirlemiştir.
Bakım sigortasının finansmanı Almanya’da çalışanlar ve işverenlerinin eşit oranda
ödedikleri primlerle finanse edilmektedir. Başlangıçta %1 olarak belirlenen prim oranı, artan
giderlere bağlı olarak 1996 yılında 1,7’ye, 2008 yılında 1,95’e yükseltilmiş 2013 yılından
itibaren ise %2,05 olarak uygulanmaya başlanmıştır. Prime esas kazançlar bakımından tavan
uygulaması olan sisteme prim ödeyen sigortalının eş ve çocukları dâhil edilirken bakım
hizmeti alan emeklilerden de prim kesilmektedir. Artan maliyetler dolayısıyla bakım sigortası
primlerinin 2030 yılında %3-4 arasında olacağı beklenmektedir.
Japon bakım sigortası daha değişik bir finansman sistemine sahiptir. Bakım sigortası
giderlerinin %50’si merkezi ve yerel yönetimlerin topladığı vergilerden, %32’si 40-64 yaş
arasında çalışan ve prim ödeme yükümlülüğü olanlardan kalan %18’i ise 65 yaş üstü
emeklilerden alınan katkılardan oluşmaktadır. 40-64 yaş arasındaki grup sağlık sigortası
primlerine ek %0,9 oranında prim ödeyerek finansmana katılmaktadırlar.

8.3.5. Bakım Sigortasından Sağlanan Haklar
Federal Almanya’da olduğu gibi bakım sigortası bakımından kimlerin bakım
ihtiyacının olduğunun belirlenmesi bu sigorta kolunun önemli bir problem alanını
oluşturmaktadır. Almanya, bakım ihtiyacı olan kişileri; “ bedensel, ruhsal veya psikolojik bir
hastalık veya özürlülük durumu nedeniyle, günlük hayat akışı içinde sürekli tekrarlanan ve
süreklilik arz eden ihtiyaçlarını en azından altı aylık bir süre içinde önemli ölçüde yerine
getiremeyen veya neredeyse hiç yerine getirmeyen kişiler” olarak tarif etmiştir. Kimlerin bu
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ihtiyacı duyan hasta ve engelli sayılacağı da yine pozitif hukuk düzenlemesi olarak kanunda
yer almıştır. Amaç, kişilerin günlük hayatın doğal seyri içinde yer alan ve sürekli olarak
yerine getirilmesi gereken beslenme, temizlik ve vücut bakımı, ev içi ihtiyaçların giderilmesi
ve hareket etme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak bir sosyal güvence sistemi
oluşturmaktır.
İnsanların ihtiyaç duyduğu bakım ihtiyacı, bu ihtiyaçlar için harcanması gereken
zaman üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir. Bu açıdan en az 45 dakika olmak üzere ağır
bakıma ihtiyacı olanlarda günlük 300 dakikaya kadar uzayan bakım ihtiyacı sınıflandırması
yapılmaktadır. Alman bakım sigortası bakım hizmetlerinin verilmesi konusunda bazı
prensipler benimsemiştir. Buna göre;
 Bakım hizmetlerinin öncelikle kişinin yaşadığı evde ve aile ortamında verilmesi,
 Bakıma muhtaç kişilerle bunlara bakanların sosyal güvenlik kapsamın alınması,
 Bakım hizmetlerinde kişinin hayatını bağımsız olarak devam ettirebilme kapasite
ve yeteneğine öncelik verilmesi,
 Bakım ihtiyacının doğru tespit edilerek tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinde
ekonomik ve akılcı bakım esaslarına öncelik verilmesi,
bakım hizmetlerinin sunumunda dikkate alınacak prensipleri oluşturmaktadır. Bakım
hizmetleri, kalite arayışı arttıkça maliyet artışını da beraberinde getiren hizmetlerdir. Bu
bakımdan primli rejimlerle bu ihtiyacın karşılanmasında güçlüklerle karşılanması, hizmet
alandan katkı payı istenmesinin yanında bakım hizmeti alanlarının sınırlandırılmasını da
beraberinde getirmektedir.
Bakım hizmetinin fiilen verilemediği durumlarda eğer kişi profesyonel bir bakıcı
istihdam ediyor veya aile fertlerinden biri bu hizmeti yürütüyorsa Alman sistemi bu durumda
parasal ödeme yapmaktadır. Bu paranın miktarı kişinin bakıma muhtaçlık seviyesine göre
verilmektedir. Bakım hizmetinin profesyonel kişi tarafından verilmesi hâlinde bakım parası
hizmeti alan kişiye değil bu hizmeti sunun kişiye ödenmektedir. Bakım ihtiyacı ve bakım
hizmetinin nerede verildiğine bağlı olarak değişmekle birlikte 2014 yılında Alman Bakım
sigortası 235 Euro (evde bakım) ile 1550 Euro (tamamen yatılı bakım) arasında ödemede
bulunmaktadır.
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Uygulamalar
Koruyucu Aile Nedir?
Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için
sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme
sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde
paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.
Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek,
güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına
ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak
karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel
olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için
çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel,
bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal
sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini
karşılayamaz hâle gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi
yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının
sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen
bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır.
Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psikososyal
gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Koruyucu Aile Hizmetinde amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde
özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam
ettirmesini sağlamaktır.
Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini
sağlayarak yardımcı olur.
Koruyucu aile yanına yerleştirilebilen, korunan, tehlikeli ortamlardan uzak tutulan her
çocuk sorumluluğu paylaşan herkesin sevinci, başarısı olacaktır.
Koruyucu Aile Hizmetinin Önemi
Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek,
güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına
ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak
karşılandığı sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel
olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne-babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için
çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel,
bedensel, ya da psikolojik sorunları veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal
sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini
karşılayamaz hâle gelebilmektedirler. Böyle durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi
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yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının
sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen
bakım
şekli,
ülkemizde
de
olduğu
gibi
koruyucu
aile
bakımıdır.
Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psikososyal gelişiminin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Koruyucu Aile Bakım Modelleri
Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli
Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde
olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih etmeleri hâlinde en az
temel ana, baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.
Geçici Koruyucu Aile Modeli
Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş
bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle
henüz yararlandırılamamış çocuklar için, temel ana, baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci
ve İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en
fazla bir ay arasında değişen bakımdır.
Süreli Koruyucu Aile Modeli
Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile
yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba eğitimleri ve Koruyucu Aile
Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.
Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli
Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip
olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba eğitimleri,
Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı
bakımdır.
Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
Koruyucu ailelere ödenen ücret ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylık
göstergesinin (10270) memur maaş katsayısı ile çarpımı ile elde edilen rakamın sırasıyla
%50’si, %75’i, %80’i, %85’i ve %90’ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş
bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı
sırasıyla 600 (ilköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınıfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve
2000 (Yükseköğrenime devam eden) gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar
kadar ödeme yapılmaktadır.
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Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları (2016)
YAŞ OKUL
DURUMU

ORANLAR
%

Aylık Bakım
Aylık
GÖSTERGE
Ücreti
Harçlık

AYLIK
TOPLAM

0-3 YAŞ

50

456,08

-

456,08

4-5 YAŞ

75

684,11

-

684,11

6-14 YAŞ
(İlköğretim 1-4 ve 80
5-8 sınıflar)

600

53,29

783,01

900

79,94

809,66

729,72

15-18 YAŞ
85

775,33

1200

106,58

881,91

90

820,94

2000

177,63

998,57

(Lise ve Dengi)
19 +YAŞ
(Yüksek Öğrenim)

Servis:189TL
KURS:1.519 TL (Meslek Edinme)
2.856 TL (SBS)
4.448 TL (Üniversiteye Hazırlık)
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ Koruyucu Aile erişim sayfası)
http://www.koruyucuaile.gov.tr/koruyucu-aile/koruyucu-aile-bakim-modelleri
www.koruyucuaile.gov.tr/koruyucu-aile/koruyucu-aile-aylik-odeme-miktarlari
http://www.koruyucuaile.gov.tr/koruyucu-aile/koruyucu-aile-bakim-modelleri
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Uygulama Soruları
1) Koruyucu aile uygulaması nedir?
2) Koruyucu aile uygulaması neden önemlidir?
3) Koruyucu aile bakım modelleri nelerdir?
4) Süreli koruyucu aile bakım modeli nedir?
5) Koruyucu aile uygulaması kapsamında çocuklar için yapılan aylık ödemeler nasıl
hesaplanmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümde ilk olarak işsizlik sigortasına değinilmiştir. İşsizlik sigortası, bütün dünyada
en geç ve en az sayıda ülkede kurulan sigorta koludur. Ayrıca işsizlik sigortası, esas olarak
sanayileşmiş ve iktisaden gelişmiş ülkelerde kurulmuş olan bir sigorta koludur. Bu kapsamda
öncelikle sosyal güvenlik riski olarak işsizlik anlatılmıştır. İşsizlik, kişinin çalışma gücü kaybı
olmaksızın işini kaybetmesi, yani gelir kesilmesi tehlikesi ile karşılaşması hâlidir. Sonrasında
işsizlik sigortasının ekonomik ve sosyal boyutu incelenmiştir. Daha sonra ise işsizlik
sigortasının kapsamı ve finansmanına yer verilmiştir. İşsizlik öncelikle sigortası kamu ve özel
sektörde hizmet akdi ile bir işverene bağımlı olarak çalışanları kapsamına alır. İşsizlik
sigortaları işçi, işveren ve zaman zaman da devletin ödediği primlerle finanse edilir. Başlıkta
son olarak işsizlik sigortasından sağlanan haklar açıklanmıştır.
Bölümde ikinci olarak aile ödenekleri sigortası açıklanmıştır. Aile ödenekleri
sigortası, aile gelirin yetersizliği ile ilgili bir sosyal sigorta koludur. Sonrasında yoksullukla
mücadele, nüfus ve aile politikaları ve aile ödenekleri sigortasına değinilmiştir. Aile
ödenekleri sigortası sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlama amacına en
doğrudan hizmet eden sigorta koludur. Daha sonra aile ödenekleri sigortasının kapsamı ve
finansmanı incelenmiştir. Aile ödenekleri sigortası çalışan ve prim ödeyenleri kapsama alan
bir sigorta kolu olarak kurulmakla birlikte herkesi kapsama alma yönünde bir genişleme
göstermiştir. Başlık altında son olarak aile sigortasından sağlanan haklar incelenmiştir. Aile
ödenekleri sigortasının temel amacı, çocukların bakımı ve eğitimi için ailenin katlandığı ilave
maliyetin karşılanması olduğu için bu sigorta kolundan sağlanan haklar da bu çerçevede
organize edilmiştir.
Bölümde üçüncü ve son olarak bakım sigortası anlatılmıştır. Bir sosyal güvenlik riski
olarak bakım ihtiyacı ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesi’nde yer almayan ancak 1990’lı yıllarda
oluşturulmaya başlayan yeni bir sosyal güvenlik alanıdır. Sonrasında bir sosyal güvenlik riski
olarak bakım incelenmiştir. Bakım ihtiyacı, insanların günlük hayatlarının devamında yaşlılık,
engellilik ve hastalık gibi sebeplerden dolayı beslenme, giyinme, tuvalet-temizlik ve hareket
etme gibi temel ve basit ihtiyaçlarının karşılanmasında başkalarının fiziki bakımına ihtiyaç
duyulan hâli ifade eder. Sonrasında ise bakım sigortasının ortaya çıkışı Almanya ve Japonya
üzerinde açıklanmıştır. Almanya ilk bakım sigortasını oluşturan ülke olmuştur. Bakım
sigortasının Almanya ile aynı yıllarda Japonya’da kurulması nüfus yaşlanması ve bakım
ihtiyacının artması gibi benzer gelişmeler ve gerekçelerle olmuştur. Daha sonra bakım
sigortasının kapsamı ve finansmanı açıklanmıştır. Almanya hastalık sigortasını referans alarak
herkesi bakım sigortası kapsamına alırken, Japonya bazı sınırlamalar getirmiş bakım
ihtiyacının sebebi ve yaş gruplarına göre ayırımlarla bakım sigortasının kapsamını
belirlemiştir. Başlıkta son olarak bakım sigortasından sağlanan haklar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) İşsizlik sigortası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bütün dünyada en geç ve en az sayıda ülkede kurulan sigorta koludur.
b) Esas olarak sanayileşmiş ve iktisaden gelişmiş ülkelerde kurulmuş olan bir sigorta
koludur.
c) İşsizlik sigortasının kapsamında olabilmek için kişilerin istek ve iradeleri dışında
işsiz kalmaları yeterlidir, başkaca bir şart aranmaz.
d) İşsizlikle mücadelede aktif istihdam politikaları ve pasif istihdam politikaları
olmak üzere iki temel yöntem vardır.
e) İşsizlik sigortası, öncelikle işsizliğin çok yaygın ve yüksek oranlı olduğu geri
kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde kurulur.
2) Aşağıdaki sigorta kollarının hangisi çalışma gücü kaybı veya gelir kesilmesi
ile ilgili değildir?
a) İşsizlik sigortası
b) Malullük sigortası
c) Aile ödenekleri sigortası
d) Bakım sigortası
e) Yaşlılık sigortası
3) Aşağıdakilerden hangisi bakım sigortasını uygulama açısından öne çıkan
ülkelerdir?
a) İngiltere –Almanya
b) Almanya-Japonya
c) İngiltere -Japonya
d) Fransa-İngiltere
e) Almanya-Hollanda
4) Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesinde yer
almayan ancak 1990’lı yıllarda oluşturulmaya başlayan yeni bir sosyal güvenlik
alanıdır?
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a) Bakım sigortası
b) Aile ödenekleri sigortası
c) İşsizlik sigortası
d) Malullük sigortası
e)

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası

5) Aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır?
a) İşsizlik sigortası öncelikle kamu ve özel sektörde hizmet akdi ile bir işverene
bağımlı olarak çalışanları kapsamına alır.
b) İşsizlik sigortaları işçi, işveren ve zaman zaman da devletin ödediği primlerle
finanse edilir.
c) Bakım sigortası sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlama amacına en
doğrudan hizmet eden sigorta koludur.
d) Aile ödenekleri sigortasından sağlanan haklarda en belirleyici husus çocukların
yaşlarıdır.
e) Aile ödenekleri sigortası bir çok ülkede nüfus politikalarının bir parçası olarak
kullanılır.
Cevaplar
1) c, 2) c, 3) b, 4) a, 5) c
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9. SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI- 1
İktisadi Gelişme ve Sosyal Güvenliğin İktisadi Boyutu
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Sosyal Güvenliğin İktisadi Boyutu
2) İktisadi Gelişme ve Sosyal Güvenliğin Kapsamı Arasındaki İlişki
3) Sosyal Güvenlik Harcamalarının Gelişme Seyri
4) Sosyal Güvenliğin Temel İktisadi Göstergeler Üzerindeki Etkileri
5) Sosyal Güvenlikte Etkinlik Arayışları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal güvenlik sisteminin finansmanını etkileyen faktörler nelerdir?
2) Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yapısı ile sistemin felsefesi arasında nasıl
bir ilişki bulunmaktadır?
vardır?

3) Sosyal güvenlik hakkının kullanımı ile iktisadi gelişme arasında nasıl bir ilişki

4) Sosyal güvenlik için millî gelirden ayrılan payın seviyesi ile iktisadi gelişme
seviyesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
5) Küreselleşme sosyal güvenlik harcamalarını nasıl etkilemiştir?
6) Sosyal güvenlik harcamalarındaki artışı sınırlandıracak faktörler nelerdir?
7) Aynı kaynak tahsisi ile daha etkin bir sosyal güvenlik garantisi sağlamaya yönelik
çabaları etkileyen faktörler nelerdir?
8) Sosyal güvenliğin ekonomik etkileri nelerdir?
9) Sosyal güvenliğin emek arzı üzerindeki etkileri nelerdir?
10) Sosyal güvenlik sistemlerinin tasarruf eğilimi ve sermaye birikimi üzerindeki
etkileri nelerdir?
11) Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlamadaki amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal Güvenliğin İktisadi
Boyutu

Sosyal güvenliğin
finansmanının etkileyen
faktörleri açıklayarak
iktisadi boyutunu öğrenmek

Sosyal güvenlik
harcamalarının geldiği
seviye ile diğer kamu
harcamalarını karşılaştırarak

İktisadi Gelişme ve Sosyal
Güvenlik

Sosyal güvenlik hakkının
kullanımı ve iktisadi
gelişme, sosyal güvenlik
harcamalarının gelişme
seyri, fert başına millî gelir
ve sosyal güvenlik
harcamaları, sosyal güvenlik
harcamalarının gelişme seyri
ve sürdürülebilirliği, sosyal
güvenlik için tahsis edilen
kaynakların etkin kullanımı,
sosyal güvenliğin ters yönlü
iktisadi etkileri ve sosyal
güvenlik arasındaki ilişkiyi
öğrenmek

Özellikle Türkiye
uygulamasından hareketle
sosyal güvenlik
harcamalarının artışı ile
sosyal güvenlik sistemlerinin
kapsamı arasındaki ilişkiyi
araştırarak

Sosyal Güvenliğin İktisadi
Etkileri

Artan sosyal güvenlik
harcamalarının diğer iktisadi
göstergeler üzerine olumsuz
etkileri anlaşılarak, bu
olumsuz etkilerin olmadığı
bir sistem arayışlarını
anlamak

Temel iktisat bilgileri
kullanılarak sosyal
güvenliğin etkilerinin
karşılaştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi: Bir toplumun sosyal güvenlik için
yaptığı kaynak tahsisi seviyesini gösterir. GSYİH’nin yüzdesi olarak ölçülür.
 Kamu sosyal güvenlik harcamaları: Ülkelerin vergi gelirleri ile finanse ettikleri
her türlü sosyal harcamaları ifade eder.
 Ters yönlü iktisadi etkiler: Sosyal güvenlik için yapılan harcamaların tasarruf
eğilimi, sermaye birikimi, istihdam ve emek arzı üzerine olan olumsuz etkilerini ifade eder.
 Üst sınır: Bir ülkenin sosyal güvenlik için yapacağı harcamaların GSYİH’nin
yüzdesi olarak gelebileceği en üst seviye. Oran olarak ifade edilir ve %30’lar ve biraz üzeri
gibi gerçekleşmektedir.
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Giriş
Finansman sosyal güvenliğin sıklıkla göz ardı edilen veya ikinci planda bırakılan konu
başlıklarındandır. Ancak, sosyal güvenlik hakkının somut olarak kullanılması tamamen bir
finansman meselesidir. Zaten sosyal güvenlik özünde bir gelir transferi meselesidir. Bu
amacın gerçekleşmesi ancak transferi yapılacak gelir kaynaklarının varlığı ve yeterliliği ile
ilgilidir. Finansman sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ile yakından ilgilidir.
Sosyal güvenliğin finansmanı birden fazla boyutu olan bir konudur ve her bir boyut bu
kitapta ayrı bir başlık olarak incelenecektir. Sosyal güvenliğin gelir kaynakları, sosyal
güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi ve iktisadi etkileri ile sosyal güvenliğin
finansman yöntemleri ve etkileri ayrı konu başlıklarını oluşturacaktır.
Bu kitapta sosyal güvenliğin finansmanına verilen önemin bir yansıması olarak
finansman konusu birden fazla başlıkta ve bölüm olarak ele alınacaktır. Kitabın 9, 10 ve 11.
bölümleri sosyal güvenliğin finansmanına ayrılmıştır.
Kitabın 9. bölümünde esas olarak ülkelerin sosyal güvenlik için yapabilecekleri
harcamaların seviyesi, gelişme seyri ve gelecekte geleceği üst sınır ele alınmaktadır. Ülkelerin
iktisadi gelişme seviyesi ile bu harcamalar arasındaki ilişki incelenmektedir. Bölümün son
kısmında ise sosyal güvenlik harcamalarının iktisadi etkileri ele alınmıştır.
Kitabın 10. bölümü, özellikle sosyal sigortalar bakımından sürdürülebilir bir sosyal
güvenlik sisteminin kurulması için gelir kaynakları incelenmektedir. Prim veya vergi ile
finansmanın karşılıklı olarak olumlu ve olumsuz yönleri incelenmektedir. Gelişmekte olan
ülkeler için hangi gelir kaynağının daha avantajlı olduğu değerlendirilmektedir.
Kitabın 11. bölümünde sosyal sigortaların finansman yöntemleri incelenmektedir. Bir
sosyal güvenlik sisteminin finansman yükünün kim tarafından üstlenileceğini finansman
yöntemi tercihi belirler. Bu bölümün sonunda Türkiye için de önemli bir sorun kaynağı olan
sosyal güvenlik fonlarının değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.
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9.1. Sosyal Güvenliğin İktisadi Boyutu
Toplumu oluşturan herkesin, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alınarak, gelecek
endişesi olmayan bir toplum hayatını oluşturma (sosyal güvenlik), bütün ülkelerin hedefi
olmasına rağmen, bu hedefin gerçekleştirilmesi son derecede pahalıdır ve önemli kaynak
transferlerinin yapılmasını gerekli kılar. Kısacası, sosyal güvenlik pahalı bir hizmettir ve
istenilen amaçların gerçekleştirilmesi yüksek bir maliyete de katlanmayı gerektirir. Nitekim
sosyal güvenlik hakkı en temel ve evrensel insan haklarından biri olarak tanımlanmasına
rağmen Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre sosyal güvenlik hakkının özüne uygun
standartta bir sosyal güvenlik hakkından faydalanan kişi sayısı 2014 yılı itibarıyla dünya
nüfusunun ancak %27’sidir. Bu da sosyal güvenliği dünya nüfusunun yalnızca dörtte birinin
faydalanabildiği imtiyazlı bir hak hâline getirmektedir.
Sosyal güvenlik hakkından ancak sınırlı sayıda ülke insanının faydalanması bu
konudaki mevzuat ve hatta kurumsal yapı eksikliğinden veya ülkelerin veya toplumların
sosyal güvenlik hakkına gereken önemi vermemeleri değildir. Yalnızca gelişmiş ülkeler değil,
birçok gelişmekte olan ülke sosyal güvenlik mevzuatı düzenleme ve kurumsal yapı oluşturma
konusunda gelişmiş ülkeleri örnek alarak onlara çok yakın sistemler oluşturmuşlardır. Ancak
sosyal güvenlik hakkının kanunlarla garanti altına alınması, bu hakkın herkes tarafından her
tehlikeye karşı kullanılabilmesi anlamına gelmemiştir. Sosyal güvenliğin kanunlarla garanti
altına alınması “sosyal güvenlik garantisinin soyut boyutu” ile ilgilidir. Ancak bu
garantinin somut olarak sağlanması mutlaka bir kaynak tahsisini ve gelir transferini gerekli
kılar. Bu sorun kısaca, sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için fertler ve toplumlar
gelirlerinden ne kadarını sosyal güvenlik için ayıracakları ile ilgilidir. En basitinden en
karmaşığına kadar bir sistem oluşturulurken, cevap aranması gereken ilk soru, sistemin
ihtiyaç duyduğu finansmanın yeterli ve sürekli şekilde nasıl sağlanacağı meselesidir.
Sosyal güvenliğin finansman boyutu yalnızca fertlerin ve toplumların ne kadar kaynak
ayıracakları ile ilgili değildir. Bu amaçla tahsis edilen kaynakların miktarı kadar
sürdürülebilirliği de önemlidir. Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi arttıkça
bu amaçla yapılan harcamaların diğer iktisadi değişkenler üzerindeki etkileri finansman
konusunun bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Sosyal güvenliğin iktisadi etkileri özellikle
1970’li yıllarda ekonomik krizle başlayan sosyal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesine
yönelik tartışmaların başlangıcını oluşturmuştur.
Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yapısı ile sistemin felsefesi arasında çok
yakın bir ilişki vardır. Sistemin finansman şekli ile gelir kaynaklarının ne olduğu sistemin
amaçlarını hangi yaklaşımla belirleyeceğinin de göstergesidir. Vergi ile finanse edilen bir
sistem ile primle finanse edilen bir sistemin oluşturulma amaçları yanında gelirin yeniden
dağılımını sağlama fonksiyonları da farklıdır. Bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulurken
öncelikle cevap verilmesi gereken sorulardan biri hangi gelir kaynakları ile finansman
ihtiyacının karşılanacağıdır. Çünkü sistemin gelir kaynakları sosyal güvenliğin yükünü
kimlerin paylaştığını belirleyecektir.
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Aynı şekilde, sosyal güvenlik sistemlerinin finansman metodu olarak fon veya dağıtım
metodunu benimsemesi, yine sosyal güvenlik sisteminin gelirin yeniden dağılımı
fonksiyonunu değiştiren ve dayanışma anlayışını tayin eden bir faktördür. Öte yandan, gelir
kaynağı olarak vergilerin veya primlerin kimden ne oranda alındığı, oluşturulan fonların nasıl
ve hangi alanlarda kullanıldığı sosyal güvenlik sistemlerinin istihdam, işsizlik, sermaye
birikimi gibi makro değişkenler üzerindeki etkilerini belirleyecektir. Kısaca belirtmek
gerekirse sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı ile sistemin işleyiş prensipleri ve amaçları
arasında kuvvetli ilişkiler vardır.
Sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı söz konusu olduğu zaman incelenmesi ve
üzerinde durulması gereken konular aşağıdaki başlıklarda toplanabilir19:
1) Fertler ve toplum bir yılda yarattıkları millî gelirden sosyal güvenlik için ne kadar
pay ayıracaklardır? Millî gelirden sosyal güvenliğe ayrılan payın seviyesi ne olacaktır?
2) Sosyal güvenlik sisteminin gelir kaynakları ne olacaktır? Primle mi yoksa vergi
ile mi finanse edileceklerdir? Başka gelir kaynakları olacak mıdır?
3) Sosyal güvenlik sistemlerinin gelir-gider dengesi hangi yöntemle finanse
edilecektir? Fon yöntemi mi, yoksa dağıtım yöntemi mi benimsenecektir.
4) Sosyal güvenlik sistemi için yapılan harcamaların tasarruf eğilimi ve sermaye
birikimi, istihdam seviyesi, iktisadi büyüme ve istikrara etkisi ne olacaktır?
Bu kitapta finansmanla ilgili dört başlık, üçe indirilerek ele alınmıştır. Bu kapsamda
sosyal güvenliğin iktisadi boyutu ile ilgili ilk bölüme diğer ekonomik değişkenler üzerindeki
etkileri de ilave edilmiştir.

9.2. İktisadi Gelişme ve Sosyal Güvenlik
9.2.1. Sosyal Güvenlik Hakkının Kullanımı ve İktisadi Gelişme
Dünyada ILO standartlarında bir sosyal güvenlik hakkına sahip olan %27 nüfusun
önemli bir kesimi gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Sosyal güvenlik için tahsis edilen
kaynakların seviyesi ile sosyal güvenlik hakkının kullanımı arasında doğrudan bir ilişki
vardır. İster millî gelirin bir yüzdesi olarak isterse fert başına sosyal güvenlik harcamaları
olarak alınsın sosyal güvenlik için yapılan kaynak tahsisi arttıkça sosyal güvenlik hakkının da
kişi ve sosyal güvenlik garantisinin seviyesi bakımından kapsamı artmaktadır.
Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi ile (ister millî gelirin bir
yüzdesi olarak, isterse fert başına yapılan sosyal güvenlik harcamaları olarak) sosyal güvenlik
hakkının (kişi, risk ve seviye olarak) kapsamı arasında çok doğrudan bir ilişki vardır. Bu
amaçla yapılan gelir transferi arttıkça sosyal güvenlik hakkının da kapsamı genişlemektedir.
Aynı şekilde, sosyal güvenlik için yapılan kaynak tahsisinin seviyesi ile ülkenin iktisadi
19

Yusuf Alper (2016) Sosyal Güvenlik Ders Notları, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Bursa. s.93-95s
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gelişme seviyesi arasında da çok kuvvetli bir ilişki vardır. Fert başına düşen millî gelir
bakımından gelişme seviyesi arttıkça sosyal güvenlik için millî gelirden ayrılan kaynakların
seviyesi de artmakta, bu da çok doğrudan sosyal güvenliğin yatay, dikey ve seviye olarak
kapsamını, hem bütün bir sosyal güvenlik sistemi hem de sosyal riskler bakımından olumlu
etkilemektedir. Bu hem genel sosyal güvenlik hakları bakımından hem de tek tek her bir
sosyal risk bakımından geçerlidir. Gelişmiş ülkelerde yaşayan emeklilerin aylıkları daha
yüksek, sağlık hizmetlerine erişimi daha kolay ve hizmetin standardı daha yüksektir.
Ülkelerin gelişme seviyesi ile yaşlılık sigortasının kapsamına alınan nüfus bakımından
bir karşılaştırma yapılırsa, grafik verilerinde görüldüğü gibi gelişmiş ülkelerde (Batı Avrupa
ülkeler) nüfusun tamamına yakınının yaşlılık sigortası kapsamına alındığı görülmektedir.
Aynı şekilde Kuzey Amerika ülkeleri ile sosyalist rejim geleneğinden gelen eski doğu bloku
üyesi Avrupa ülkelerinde de yaşlılık sigortası emekli olma yaşına gelmişlerin tamamına
yakınını kapsama almıştır. Öte yandan bu oranın Afrika ülkeleri ile Orta Doğu ülkelerinde
%20’ler civarında olduğu, bir başka ifade ile her 4 kişiden ancak birinin yaşlılık sigortasından
emekli aylığı alabilecek hakka sahip olduğunu göstermektedir.
Grafik 2: Bölgeler ve Gelişmişlik Seviyelerine Göre MYÖ sigortalarının Efektif Kapsamı
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Kaynak: ILO (2014a) World Social Protection Report:2014/15, 82
Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi ile iktisadi gelişme seviyesi
arasında da yakın bir ilişki vardır. Bu hem Dünya geneli için hem de ülkeler için ayrı ayrı söz
konusudur. Tablo 11 iktisadi gelişme seviyeler farklı olan çeşitli ülke gruplarında sosyal
güvenlik için millî gelirden ayrılan payı göstermektedir.
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Tablo 11: Ülke Gruplarına Göre GSYİH’nin Yüzdesi Olarak Sosyal Güvenlik Harcamaları
(2012-2013)
Bölgeler/Ülkeler

Sosyal Güvenlik
Harcamaları

Batı Avrupa

27,1

Merkezi ve Doğu Avrupa

17,8

Kuzey Amerika

17,0

Latin Amerika ve Karayipler

13,9

TÜRKİYE

13,11

Orta Doğu

11.0

Kuzey Afrika

10,0

DÜNYA

8,8

Asya-Pasifik (Çin Dâhil)

4,6

Afrika

4,3

Sahra Altı Afrika

4,3

Kaynak: ILO. World Social Security Report, 2014/15 s.306.
Dünya ortalamasına göre ülkeler bir yılda yarattıkları hasılanın %8,8 ini sosyal
güvenlik harcamaları için kullanmaktadırlar. Ancak bu oran Batı Avrupa ülkelerinde %27,1’e
yükselmektedir. Kuzey Amerika ve Merkezi Avrupa ülkeleri Batı Avrupa ülkelerinden düşük
olmakla birlikte dünya ortalamasının iki katına yakın bir harcama yapmaktadırlar. Beklendiği
gibi Afrika ve Asya Pasifik ülkelerinin sosyal güvenlik harcamaları çok düşüktür.
Sosyal güvenlik harcamaları gelirin yeniden dağılımını doğrudan sağlayan bir etki
yaratır. Geniş anlamda sosyal güvenlik sosyal sigorta dışında yoksullukla mücadele de bir
araç olarak kabul edilirse sosyal güvenlik harcamaları ile ülkelerin yoksulluk oranları
arasındaki ilişki çok açık şekilde görülebilir. Grafik, ülkelerin sosyal güvenlik harcamaları
arttıkça yoksulluk oranının da düştüğünü göstermektedir.
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Grafik 3: Millî Gelirin Yüzdesi Olarak Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Yoksulluk
Oranı

Kaynak: ILO (2015a), World Social Protection Report:2014/15, s.154, Grafik 6.21.
Bir önceki tablo verileri ile yoksulluk oranlarının verildiği grafik verileri birlikte
değerlendirilirse, millî gelirin %4-5’ i civarında sosyal güvenlik harcaması yapılan ülkelerde
yoksulluk oranı %60-70’ler seviyesinde iken, %27 ve daha yüksek oranda harcama yapan
Avrupa ülkelerinde ise yoksulluk oranın %5’lerin altında seyretmektedir. Çok öz olarak
belirtmek gerekirse ülkelerin iktisadi gelişme seviyeleri ile sosyal güvenlik için ayırdıkları
pay arasında doğrusal bir ilişki vardır. Yine sosyal güvenlik için ayrılan payın seviyesi ile
sosyal güvenlik hakkının kullanımı, yani somut sosyal güvenlik garantisinin seviyesi arasında
da doğrusal bir ilişki vardır.

9.2.2. Sosyal Güvenlik Harcamalarının Gelişme Seyri
Sosyal güvenlik için millî gelirden ayrılan payın seviyesi ile iktisadi gelişme seviyesi
arasında doğrusal bir ilişki olmakla birlikte bu noktada kritik sorulardan biri bu artışın devam
edip etmeyeceği veya bir üst sınırının olup olmayacağı ile ilgilidir. Sosyal refah devleti
anlayışının hâkim olmaya başladığı 1950’li yıllarda gelişmiş ülkeler millî gelirin %8-10’u
arasında bir pay ayırıyordu. Bu pay 1960’lı yıllarda hızla artmaya başladı ve 1970’li yılların
sonunda birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde %25’leri aşmıştır. Hatta bazı Kuzey ülkelerinde ve
Almanya, Fransa gibi merkezi Avrupa ülkelerinde %30’lara yaklaşmıştır..
1980’li yıllarda yaşanan küreselleşme süreci ve sosyal devletten geriye dönüş
eğiliminin arttığı dönemde sosyal güvenlik harcamalarının da zaman içinde düşeceği
bekleniyordu. Ancak gelişmeler bu beklentinin tersine gelişti ve tablo da görüldüğü gibi,
birkaç ülke dışında bütün ülkelerde sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi arttı.
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Tablo 12: Çeşitli Ülkelerde GSYİH’nin Yüzdesi Olarak Sosyal Güvenlik Harcamaları (19802013)
Yıllar

1980

2013

1980/2013

Ülkeler
Avustralya

10,3

19,5

92,2

Avusturya

22,4

28,3

26,3

Belçika

23,5

30,7

32,1

Kanada

13,7

18,2

32,8

Danimarka

24,8

30,8

24,1

Finlandiya

18,1

30,5

68,5

Fransa

20,8

33,0

58.6

Almanya

22,1

26,2

18,5

Yunanistan

10,3

22,0

113,5

İrlanda

16,5

21,6

29,6

18

28,4

57,7

Japonya

10,3

..

116,5

Hollanda

24,8

24,3

-2,1

Norveç

16,9

22,9

35,5

Portekiz

9,9

26,4

166,6

İspanya

15,5

27,4

76,7

İsveç

27,1

28,6

5,5

İsviçre

13,8

19,1

38,0

Türkiye

3,2

12,8

300,0

Birleşik Krallık

16,5

23,8

44,2

ABD

13,2

20,0

52,3

OECD /Toplam

15,5

21,9

41,2

İtalya

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG
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1980-2013 arasında geçen 30 yılı aşkın sürede hemen hemen bütün ülkelerde sosyal
güvenlik için yapılan harcamalar artmıştır. Bu artış, Türkiye gibi dönem başında çok düşük
oranda harcama yapan ülkelerde %300 gibi yüksek oranlarda gerçekleşirken, gelişmiş
ülkelerde %30-60 arasında değişmiştir. Ancak gelişmiş ülkelerin 2000’li yıllar itibarıyla
geldiği seviye göz önünü alınınca millî gelirin %30’ları civarında bir sosyal güvenlik
harcamasının gelişmiş ülke standardı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bir diğer ifade ile başkaca
bir gelişme olmaz ise ülkelerin sosyal güvenlik harcamaları bu seviyede bir istikrar kazanacak
gibi görünmektedir.
Değişik gelişme seviyesine sahip olan ülkelerin sosyal güvenlik harcamaları dikkate
alınınca millî gelir ile sosyal güvenlik harcamalarının artış seyri arasında aşağıdaki grafikte
görülen gelişme seyri ortaya çıkmaktadır. Bu aynı zaman diliminde farklı gelir seviyelerine
sahip olan ülkeler için yatay veya aynı ülkenin tarihi gelişim süreci içinde millî gelir artışı ile
sosyal güvenlik harcamaları artışı arasındaki ilişki bakımından değerlendirilebilir.
Grafik 4: Fert Başına Millî Gelir ve Sosyal Güvenlik Harcamaların Artış Seyri (000 Dolar)

Kaynak: Yusuf Alper, “ Sosyal Güvenliğin Finansmanının Sosyal Güvenlik Haklarının
Kullanımına Etkisi” Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, VII, Denizli-2015.
Grafik, düşük gelir seviyelerinde ülkelerin ve toplumların sosyal güvenlik için %5-8
arasında bir pay ayırırken, fert başına millî gelir 10 bin doları geçtikten sonra hızlı bir artış
görülmektedir. Bu artış %30’lar seviyesine kadar dik bir şekilde devam etmekte, daha sonra
fert başına millî gelir ile sosyal güvenlik harcamaları arasındaki ilişki zayıflamaktadır.
Gelişmiş ülke örnekleri fert başına millî gelir 40 bin doları aştıktan sonra sosyal güvenlik
harcamalarının bir süre dengede kaldığı, zayıf da olsa bir azalma gösterdiği ancak %30’ların
altına düşmeyecek şekilde devam ettiğini göstermektedir.
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9.2.3. Fert Başına Millî Gelir ve Sosyal Güvenlik Harcamaları
Millî gelirden sosyal güvenlik için ayrılan payın oran olarak yüksekliği ile sosyal
güvenlik haklarının kullanımı ve sosyal güvenlik standardı arasında bir ilişki olduğu
belirtilmişti. Ancak ülkeler arasında sosyal güvenlik harcamaları bakımından oransal olarak
yapılacak bir karşılaştırma yanıltıcı sonuçlar verebilir. Türkiye 2013 yılında sosyal güvenlik
için millî gelirden %12,8 pay ayırmıştır. Bu oran aynı yıl millî gelirinin %19,5’ini sosyal
güvenlik için ayıran gelişmiş bir ülke olan Avustralya’ya bakarak karşılaştırıldığı zaman,
Türkiye biraz daha gelişse ve önceliklerini değiştirse bu orana yakın bir sosyal güvenlik
harcamasını gerçekleştirebilir görünmektedir. Ancak bu oransal yakınlaşma ve hatta eşitlenme
sosyal güvenlik standardının her iki ülkede aynı olduğu anlamına gelmez. Çünkü oransal
karşılaştırma yerine fert başına düşen millî gelirden hareketle bir karşılaştırma yapıldığı
zaman bu durum daha belirgin olarak ortay çıkmaktadır. Aşağıdaki tablo ülkelerin fert başına
millî gelirden hareketle sosyal güvenlik harcamalarını göstermektedir. Türkiye’nin oran ve
miktar olarak yaptığı sosyal güvenlik harcamaları ile diğer ülkeler arasında bir karşılaştırma
yapılmıştır.
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Tablo 13: Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Harcamalarının Oran ve Fert Başına Harcama
Olarak Karşılaştırılması
ÜLKELER

GSYİH’nin %
olarak Sosyal
Güvenlik
Harcamaları
19,0
28,4
30,7
17.0
10.0
30,1
31.0
31,9
25,8
24.0
28,6
10,4
23,5
7,9
24,7
22.0
20,6
25,2
26,8
19,4
19,4
12,8
21,7

Ülkeler/Türkiye

Fert Başına
Sosyal Güvenlik
Harcamaları
(ABD Doları)
7671
11903
11794
7211
2045
12578
10934
11419
10471
6951
9325
2611
19928
1260
10133
13506
4368
6365
8617
11363
9961
2173
7991

Ülkeler/Türkiye

1,48
3,53
Avustralya
2,21
5,48
Avusturya
2,40
5,43
Belçika
1,32
3,32
Kanada
0,78
0,94
Şili
2,35
5,79
Danimarka
2,42
5,03
Finlandiya
2,49
5,26
Fransa
2,02
4,82
Almanya
1,87
3,20
Yunanistan
2,23
4,29
İtalya
0,81
1,20
Kore
1,84
9,17
Lüksemburg
0,62
0,58
Meksika
1,93
4,66
Hollanda
1,71
6,22
Norveç
1,61
2,01
Polonya
1,97
2,93
Portekiz
2,09
3,97
İspanya
1,52
5,23
İsveç
1,52
4,58
İsviçre
1,00
1,00
Türkiye
1,70
3,68
Birleşik
Krallık
19,2
1,50
9375
4,31
ABD
21,6
1,69
7981
3,67
OECD Total
Kaynak: Yusuf Alper, “ Sosyal Güvenliğin Finansmanının Sosyal Güvenlik Haklarının
Kullanımına Etkisi” Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, VII, Denizli-2015.
*Tablo, OECD verilerinden derlenerek hazırlanmıştır.
Tablo verileri incelendiği zaman oranlar üzerinden yapılan karşılaştırmadan farklı bir
durum ortaya çıkmaktadır. Nitekim Avustralya’nın sosyal güvenlik harcamaları oransal olarak
Türkiye’nin sosyal güvenlik harcamalarından 1,48 kat daha fazla iken, harcama olarak 3,53
kat daha yüksektir. Hollanda’nın sosyal güvenlik harcaması Türkiye’nin harcamalarından
oransal olarak 1,93 daha yüksek iken, miktar olarak harcaması 4,66 kat daha yüksektir. Bu
karşılaştırmaları diğer ülkeler için de benzer şekilde yapmak mümkündür.
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Tablo verileri ülkelerin daha yüksek sosyal güvenlik standardı için millî gelirden daha
fazla pay ayırması gerektiğini ortaya koymakla birlikte oransal olarak yapılan artışlar tek
başına bir anlam ifade etmeyebilmektedir. Düşük gelirli ülkelerde yüksek oranlı harcamalar,
sosyal güvenlik standartlarının beklendiği kadar yükselmesi anlamına gelmemektedir. Önemli
olan miktar olarak da sosyal güvenlik harcamalarını artırmaktır. Bunun için sosyal güvenlik
harcamalarını oransal olarak artırmak yanında mutlaka mutlak olarak da artmasını sağlayacak
millî gelir artışını gerçekleştirmek gerekir.

9.2.4. Sosyal
Sürdürülebilirliği

Güvenlik

Harcamalarının

Gelişme

Seyri

ve

Sosyal güvenlik harcamalarının artmaya devam edip etmeyeceği ve varsa bir üst
sınırın ne olduğu sosyal güvenliğin finansmanı ile ilgili tartışma alanlarından birini
oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik harcamalarında artışı sağlayacak faktörlerle sınırlandıracak
faktörler eş zamanlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Küreselleşme ve yarattığı krizler sosyal güvenlik harcamalarını artıran faktörlerden
ilki olarak ortaya çıkmıştır. Küreselleşme rekabete dayanan piyasa ekonomisi görüşü üzerine
liberal bir yaklaşımla ekonomik ve sosyal hayatı şekillendiren bir süreçtir. Bu bakımdan
sosyal devletten geriye gidiş ve çalışma hayatı ile ilgili refah toplumu kazanımlarından
vazgeçme olarak değerlendirilir. Ancak küreselleşme yarattığı sosyal sorunlar ve gelir
eşitsizlikleri dolayısıyla beklenen aksine sosyal harcamalarda kısıntı değil artışı beraberinde
getirmiştir. Küreselleşme sürecinin sorunsuz olarak devam etmesi için ortaya çıkardığı
yoksulluk problemini gidermeye yönelik daha fazla kamu müdahalesi ve harcaması yapılması
söz konusu olmuştur. Kriz dönemlerinde ülkeler özellikle yoksulluk riskine açık kırılgan
toplum kesimleri için daha fazla sosyal transfer harcaması yapmaya başlamıştır. Ülkeler, kriz
dönemlerinde sosyal harcamaların artışını daha kolay gerekçelendirmişler, bütçe
harcamalarını artırmışlardır.
Ülkelerin sosyal harcamaları artırma yaklaşımları ILO’nun yeni sosyal güvenlik
anlayışı ile örtüşünce bu artışlar daha kolay sağlanmıştır. Nitekim ILO’nun küreselleşmenin
olumsuz sonuçlarının giderilmesi veya “insanileştirilmesi” amacıyla sosyal güvenlikte
benimsediği yeni yaklaşım da sosyal güvenlik harcamalarını artırmıştır. Sosyal güvenlikten
sosyal koruma kavramına geçişle birlikte, herkesi sosyal güvenlik kapsamına alma ve
sebebi ne olursa olsun yoksullukla mücadele yaklaşımı ile oluşturulan, asgari sosyal güvenlik
yaklaşımı (sosyal koruma tabanları-social protection floors) sosyal güvenlik harcamalarını
gelecekte artırmaya devam edecek yeni bir gelişmedir. Sanayi toplumu sosyal güvenlik
anlayışını köklü şekilde değiştirme potansiyeli olan bu yeni yaklaşım herkese asgari bir sosyal
koruma sağlamayı esas almaktadır. Bu da sosyal güvenlik harcamalarının artışı anlamına
gelmektedir.
Sosyal güvenliğin geniş anlamda tanımlanmaya başlaması da sosyal güvenlik
harcamalarını artırmıştır. Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemleri sosyal sigortalar üzerine
inşa edilen, ILO tarafından tanımlanan hastalık, işsizlik, iş kazaları, yaşlılık, malullük ve ölüm
gibi tehlikelerin ortaya çıkması hâlinde çalışanların gelir kesilmesini telafi etmeye yönelik
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gelir transferi gerçekleştiren mekanizmalarından oluşuyordu. Ancak, sosyal güvenlik
kavramından sosyal koruma kavramına geçiş, daha önce sosyal güvenlik sistemlerinin kısmen
ilgi alanı dışında kabul edilen sosyal dışlanma yaratan bazı alanlarla sosyal içermeyi
güçlendirecek alanların geniş anlamda sosyal güvenlik (koruma) kapsamına alınması
dolayısıyla sosyal güvenlik harcamaları artmaya başlamıştır. Özellikle pro-aktif yaklaşım
olarak adlandırılan önleyici yaklaşımla birlikte; aktif istihdam politikaları, konut ve barınma,
temel ve zorunlu eğitime erişim, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, hijyen ve
temiz suya erişim, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, gelir desteği programları, yer değiştirme ve
iş arama yardımları, çocuklar başta olmak üzere (obezite gibi) çeşitli gruplara yönelik
koruyucu sağlık hizmetleri, analık sigortası kapsamının genişletilerek anne-çocuk sağlığı ve
refahına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, ebeveyn destekleri ve ailenin güçlendirilmesi gibi
konuların geniş anlamda sosyal güvenlik kapsamına alınması sosyal güvenlik harcamalarını
artıracaktır. Bir anlamda klasik kamu hizmetlerinden bir kısmı (koruyucu sağlık hizmetleri ve
konut gibi) sosyal güvenlik kapsamında değerlendirilecek, bu kalemlerle ilgili harcamalar
sosyal güvenlik harcamalarına ilave edilecektir. Sosyal adaleti güçlendirmek üzere insanların
temel insan haklarına erişimi ve kullanma imkânlarını artıracak fırsat eşitliği sağlamaya
yönelik politikaların da sosyal koruma kapsamına alınması da sosyal güvenlik harcamalarını
artıracaktır.
Yukarıdaki faktörlerin aksine sosyal güvenlik harcamalarındaki artışı sınırlandıracak
faktörler de vardır. Gelinen nokta itibarıyla sosyal güvenlik için yapılan harcamalar kamu
harcamaları içinde en büyük payı almaktadır. Sağlık için yapılan harcamalar da dikkate
alındığı zaman birçok ülkede toplam kamu harcamalarının yarısı geniş anlamda sosyal
koruma harcamalarına gitmektedir. Sosyal koruma harcamalarındaki artışın devam etmesi
diğer kamu harcamalarında kısıntıya gidilmesi anlamına gelmektedir. Genel kamu hizmetleri,
savunma, çevre, iç güvenlik ve adalet ve nihayet eğitim hiç biri diğerinden daha az önemli
olmayan kamu harcama alanlarını oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik harcamalarının artışı bu
alanlarda geriye gidiş anlamına gelecektir. Hiçbir toplum geleceğin üretken neslini sağlayacak
eğitim harcamalarından vazgeçemez. Savunma harcamaları en gereksiz ve kolay
vazgeçilebilecek alanlardan biri olarak görülmekle birlikte küresel terör hareketleri, zaman
zaman sona erdiği düşünülen şimdilik bölgesel nitelikte olan ancak her an bir Dünya savaşına
dönüşme potansiyeli taşıyan uluslararası gerginlikler savunma harcamalarında yakın zamanda
bir azaltmayı mümkün kılmamaktadır. Özetle diğer kamu harcamalarından vazgeçme
pahasına sosyal güvenlik harcamalarını sürekli olarak artırmak mümkün görünmemektedir.
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Sosyal
Koruma

Eğitim

Dini,
Kültürel ve
Sosyal

Sağlık

Konut ve
Toplum
Hizmetleri

Çevre

Ekonomik
Yatırımlar

Kamu
Güvenliği
ve Düzeni

Savunma

Genel
Kamu
Hizmetleri

Tablo 14: Kamu Harcamalarının Dağılımı (2011)

Avustralya

12,5

4,1

4,8

11,4

2,6

1,8

19,2

2,1

14,5

27,1

Avusturya

13,1

1,4

2,9

10,5

1,0

1,2

15,3

2,0

11,0

41,6

Belçika

15,0

1,8

3,4

12,3

1,4

0,7

14,8

2,4

11,6

36,6

Çek Cum.

10,7

2,1

4,3

13,9

3,1

1,9

18,1

2,9

11,4

31,7

Danimarka

13,7

2,4

2,0

6,1

0,7

0,6

14,5

2,8

13,5

43,8

Estonya

8,4

4,1

5,6

12,0

-0,9

1,6

13,3

5,0

16,9

34,2

Finlandiya

13,3

2,6

2,7

8,8

0,5

1,0

14,2

2,2

11,6

43,1

Fransa

11,5

3,2

3,1

6,3

1,9

3,4

14,7

2,5

10,8

42,6

Almanya

13,6

2,4

3,5

7,8

1,5

1,2

15,5

1,8

9,4

43,3

Yunanistan

24,6

4,6

3,3

6,2

1,0

0,4

11,6

1,2

7,9

39,3

Macaristan

17,5

2,3

3,9

14,4

1,5

1,6

10,4

3,5

10,5

34,5

İzlanda

17,8

0,1

3,1

12,4

1,3

0,7

16,1

7,0

17,1

24,6

İrlanda

11,4

0,9

3,7

16,4

2,1

1,3

15,6

1,8

10,9

35,9

İsrail

14,7

14,7

3,8

5,8

1,5

1,0

12,3

3,9

16,5

25,9

İtalya

17,3

3,0

4,0

7,1

1,8

1,4

14,7

1,1

8,5

41,0

Japonya

11,0

2,2

3,1

9,8

2,9

1,8

17,3

0,8

8,4

42,7

Güney Kore

15,2

8,6

4,2

20,1

2,4

3,3

15,2

2,2

15,8

13,1

Lüksemburg

11,4

1,0

2,5

9,9

2,8

1,8

11,4

4,0

12,1

43,2

Hollanda

11,2

2,7

4,2

10,9

3,3

1,2

17,0

3,5

11,6

34,5

Norveç

9,7

3,6

2,2

9,6

1,5

1,6

16,5

2,9

12,6

39,8

Polonya

13,4

2,7

4,2

13,0

1,6

2,0

10,9

3,0

12,8

36,6

Portekiz

17,1

2,7

4,0

8,2

1,1

1,3

13,8

2,2

12,9

36,7

Slovakya

15,4

2,7

6,4

9,8

2,7

2,6

15,5

3,0

10,6

31,3

Slovenya

12,4

2,3

3,3

11,4

1,6

1,3

13,5

3,7

13,2

37,3

İspanya

12,5

2,3

4,8

11,6

2,1

1,3

14,1

3,3

10,5

37,4

İsveç

14,4

2,9

2,7

8,2

0,7

1,5

13,7

2,2

13,3

40,5

İsviçre

9,9

2,9

5,0

13,7

2,3

0,6

6,1

2,6

17,9

39,0

Türkiye

16,4

4,1

5,2

11,9

1,1

3,5

12,1

2,3

11,4

31,9

Birleşik
Krallık

11,6

5,1

5,3

5,3

2,0

1,8

16,5

2,1

13,4

36,8

ABD

12,4

11,7

5,5

9,4

0,0

2,1

21,4

0,7

15,5

21,3

OECD

13,6

3,6

3,9

10,5

1,6

1,6

14,5

2,7

12,5

35,6

Kaynak: OECD National Accounts Statistics (database). Data for Australia are based on Government
Finance Statistics provided by the Australian Bureau of Statistics
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9.2.5. Sosyal Güvenlik İçin Tahsis Edilen Kaynakların Etkin
Kullanımı
Sosyal güvenlik harcamalarında üst sınıra gelinmesi daha yüksek sosyal güvenlik
garantisi için yeni bir yaklaşımı gündeme getirmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde
daha yüksek sosyal güvenlik garantisi daha fazla sosyal güvenlik harcaması ile
gerçekleşir anlayışı hâkim olmuştur. Sosyal güvenlik için ayrılan kaynakların yüksek
oranlara ulaşması ve üst sınıra gelmesi, yüksek sosyal güvenlik harcamalarının olumsuz
iktisadi etkileri olduğu yönündeki eleştirilerde dikkate alınınca ILO sosyal güvenlik alanında
iyi yönetim ve etkin kaynak kullanımı ile daha yüksek sosyal güvenlik garantisi
sağlanabileceği görüşlerini dile getirmeye başlamıştır.
ILO, 2000’li yılların başından itibaren sosyal güvenlik sistemlerinin iyi ve etkin
yönetimi ile ilgili rehberler hazırlamaya, konu ile ilgili uluslararası ve bölgesel toplantılar
düzenlemeye başlamıştır. Amaç, ilave kaynak tahsisine gerek kalmadan sosyal güvenlik
sisteminin iyi yönetimi daha yüksek sosyal güvenlik garantisi sağlamaktır. Sosyal sigorta
yönetimlerinin özerkliği, profesyonel yönetim anlayışının sosyal güvenlik kurumlarına
getirilmesi, bilişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılması, personelin kariyer imkânlarının
geliştirilmesi, şikâyet ve başvuru mekanizmalarının geliştirilerek sosyal güvenlik
kurumlarının şeffaflaştırılması ve nihayet kamu ve özel denetime açılması yönetimle ilgili
önemli başlıkları oluşturmuştur.
1980’li yıllardan sonra gündeme getirilen sosyal güvenlik sistemlerinde kriz ve
krizden çıkmaya yönelik reform veya yeniden yapılanma arayışlarının özünde, aynı kaynak
tahsisi ile daha etkin bir sosyal güvenlik garantisi sağlamaya yönelik çabalar vardır. Bunda,
geniş kaynak tahsisine rağmen, mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin fakirlik problemini
çözmede başarılı olmadığı görüşü de etkili olmuştur. Bu arayış süreci içinde, bireysel
inisiyatifi bütünü ile ortadan kaldıran kamu programlarının yerine, fertleri kendi sosyal
güvenlikleri ile ilgili olarak daha bilinçli hareket etmeye zorlayan kurumsal düzenlemeler öne
çıkmaya başlamıştır. Tamamen kamu tarafından organize edilen ve yönetilen tek ayaklı
zorunlu sosyal güvenlik programları yerine, bireysel inisiyatif ve özel teşebbüsün de sisteme
dâhil edildiği çok ayaklı ve gönüllülük esasına da imkân veren sosyal güvenlik sistemleri
önerilmeye başlanmıştır.
Birçok ülke, 10-25 yıllık sürelerde sosyal güvenlik sistemlerini çok ayaklı programlar
üzerine yapılandırma teşebbüslerine başlamıştır. Bu yeni gelişmede, sosyal güvenlik
sistemlerinin yeniden yapılandırılması ile bu alana tahsis edilen kaynakların daha etkin
kullanılacağı ve daha yüksek kaynak tahsisine gerek kalmadan daha yüksek bir sosyal
korumanın sağlanacağı inancı vardır. Bireysel emeklilik sistemlerinin oluşturulması, ödenen
primlerle alınan aylıklar arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin arzında özel
sektörün rolünü artıran düzenlemelere gidilmesi bu arayışların sonucunda gündeme gelen
değişiklik alanlarını oluşturmuştur.
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9.2.6. Sosyal Güvenliğin Ters Yönlü (Olumsuz) İktisadi Etkileri
Sosyal güvenlik sistemlerinin harcamaları, sosyal sigorta kurumlarının topladığı
primlerin miktarı, finansman metotları ve nihayet toplanan kaynakların harcama şekli ve
alanları, istihdam seviyesinden iktisadi büyümeye bir dizi temel ekonomik değişken ve
gösterge üzerinde önemli iktisadi etkilere de sahiptir. Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik için
tahsis edilen kaynakların, millî gelirin %20-30’u arasında değişen seviyelere ulaşması, diğer
ülkelerde de genel gelişme seyrinin bu yönde olması sistemin ekonomik boyutunun ve
etkilerinin incelenmesini âdeta kaçınılmaz hâle getirmiştir.
Sosyal güvenliğin ekonomik etkilerinin ne olduğunun araştırılması bu alana tahsis
edilen kaynakların genişliği ile sınırlı değildir. 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerde yaşanan
ekonomik krizin önde gelen sebepleri arasında sosyal güvenlik sistemlerinin olumsuz
tesirlerinin olduğu iddiası ve 1980’li yıllarda başlayan ekonominin yeniden yapılandırılması
ve rekabete dayanan piyasa ekonomisini hâkim kılma sürecinde sosyal güvenlik sistemlerinin
önemi de bu konu ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırmıştır. Ve nihayet, temel ekonomik
değişkenler üzerinde olumsuz etkileri olmayan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma ihtiyacı
sosyal güvenliğin ekonomik etkilerinin araştırılmasını âdeta zorunlu kılmıştır.
Sosyal güvenlik çok yönlü ekonomik etkilere sahiptir. Nitekim mikro açıdan ferdin
çalışma ve boş zaman tercihine ve ferdî gelirini tüketme veya tasarruf etme davranışlarına etki
etmektedir. Bir başka ifade ile ferdin emek arzı ile tasarruf eğilimini etkilemektedir. Sosyal
güvenlik, firma düzeyinde de emek maliyetine etkisi ölçüsünde istihdam seviyesine ve üretim
teknolojisinin emek veya sermaye yoğun olmasına etki edebilmektedir. Makro seviyede ise;
bu etkiler toplam istihdama, sermaye birikimine, yatırıma ve nihayet iktisadi büyüme hızına
yönelik sonuçlar doğurabilmektedir. Bütün bunların ötesinde sosyal güvenlik, nesil içi ve
nesiller arası gelirin yeniden dağıtımını sağlayan en kapsamlı vasıtalardan birisidir.

9.2.6.1. Sosyal Güvenliğin Emek Arzı ve İstihdam Üzerine Etkileri
Özellikle, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde sosyal güvenlik programlarının
kapsamının genişlemesi ile yaşlı nüfusun iş gücüne iştirak oranının hızla düşmesi, sosyal
güvenlik sistemi ile emek arzı ve istihdam arasında çok doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur.
Sosyal güvenliğin emek arzına ilk tesiri, sistemin finansmanı için tahsil edilen
primlerin kişilerin kullanılabilir gelirlerini azaltması dolayısıyla fertlerin çalışma-boş zaman
tercihlerini değiştirmesinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Prim oranı yükseldikçe
çalışmanın faydası azalmakta ve insanlar daha az çalışmayı tercih ederek çalışma sürelerini
(emek arzlarını) kısaltmaktadırlar. Bu da sonuçta toplam emek arzını daraltmaktadır. Öte
yandan, primlerin, kullanılabilir geliri azaltması, aynı geliri elde etmek için daha uzun süreler
çalışma zorunluluğu (tersine dönen emek arz eğrisi) sebebiyle emek arzını artırıcı etki de
yapabilir. Bu etkilerden hangisinin gerçekleşeceği ve net etkinin ne olacağı, kişilerin yaptığı
işin niteliği, gelir seviyesi, yaşı ve cinsiyetine bağlı olarak değişebilir.
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Fertler açısından sosyal güvenliğin emek arzına tesirinin ikinci yönünü, fertlerin
çalışma hayatından ayrılmaları ve iş gücü dışına çıkmaları kararına olan etkisi belirler. Bir
sosyal güvenlik sisteminin varlığına bağlı olarak yaşlılık ve malullük hâllerinde kişinin gelir
garantisinin sağlanmış olması, bu kişilerin emeklilik hakkını elde etmeleri hâlinde iş gücü
dışına çıkmalarını hızlandırır. Birçok ülkede, emekli olma yaşı ile iş gücünden ayrılma yaşı
arasında çok kuvvetli bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Gelişmiş bir sosyal koruma sisteminin
varlığı özellikle yaşlıların iş gücüne iştirak oranını düşürmekte ve toplam emek arzı
daralmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin emeklilik kararını etkileyerek istihdam seviyesine
etkisi, emekli aylıklarının seviyesi, çalışanların cinsiyeti, çalışılan işin özelliği ve fertlerin
çalışma konusundaki tutumlarına bağlı olarak değişebilmektedir.
Sosyal sigorta primleri, ücret maliyetinin bir unsuru olduğu için, ücret içindeki payı
arttıkça, ikame etkisi ile emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretim teknolojisine
geçileceği için işyerlerinin emek talebi daralacaktır. Bu sonuçta emek arzını değil, ancak
talebini etkilediği için işsizliğe (teknolojik) yol açacaktır.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenliğin emek arzı ve istihdam
üzerindeki bir başka etkisi de istihdamın niteliğini değiştirmesidir. Nitekim özellikle
gelişmekte olan ülkelerde, primlerin (vergilerin) yüksekliğinden kaynaklanan iş gücü
maliyetindeki artış, sigortasız, (kaçak) işçi çalıştırmayı ve kayıt dışı çalışmayı
yaygınlaştırmaktadır.

9.2.6.2. Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimi ve Sermaye Birikimine
Tesirleri
Sosyal güvenlik sistemlerinin tasarruf eğilimi ve sermaye birikimi üzerine de önemli
tesirleri vardır. Zaten sosyal güvenlik sistemleri, ferdî tasarrufların yetersizliğini ikame etmek
için oluşturulmuş kurumsal tasarruf mekanizmalarıdır. Lonca sistemindeki orta
sandıklarından zorunlu iştirak esasına dayanan sosyal sigortalara kadar sistemin özünde ferdî
tasarrufların yetersizliğini gidermeye yönelik kurumlar oluşturma düşüncesi vardır. Ancak,
özellikle belirtmek gerekir ki, sosyal güvenlik kurumlarının öncelikli amacı, iktisadi amaçlı
tasarruf yetersizliğini gidermek ve sermaye birikimi sağlamak değildir. Sermaye birikimi
sistemin işleyişinin yalnızca bir sonucudur.
Sosyal güvenliğin tasarruflarla ilgili ilk etkisi, ferdin kullanılabilir gelirinin tüketim ve
tasarruf arasında dağılımına -yani tasarruf eğilimine- yöneliktir. Ancak bu etki her fert için
aynı yönde ve derecede değildir.
 Düşük gelirli fertler için, özellikle kaynakta kesilen sosyal güvenlik primleri
zorunlu tasarruf eğilimini artırıcı bir etkiye sahiptir. Çünkü bu kimselerin zaten düşük olan
gelirlerinden gönüllü olarak tasarruf etmeleri mümkün değildir.
 Yüksek gelirli gruplar için sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine etkisi, bu kişilerin
gönüllü tasarruflarında yapacakları değişikliğe bağlı olacaktır. İkame etkisi ile gönüllü
tasarruflarını azaltmaları veya daha yüksek bir gelir garantisi için aynı tasarrufu yapmaya
devam etmeleri hâlinde toplam tasarrufları artacaktır.
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 Yaygın bir görüşe göre, primlerin kaynakta kesilmesi ve bu sebeple katlanılan
yükün birçok kişi tarafından hissedilmemesi dolayısıyla, gönüllü tasarruflarında bir azalma
olmamakta ve fertlerin toplam tasarrufları artmaktadır.
 Sosyal güvenliğin fertlerin tasarruf eğilimine yönelik bir etkisi de görgü tesirinden
kaynaklanır. Buna göre, bir sosyal güvenlik sisteminin varlığı gelecek endişesi ve tehlikelerle
mücadele bilincini artırdığı ölçüde fertlerin tasarruf yapma eğilimleri artıracaktır. Tehlike
bilinci ile gelecek dönemler için tasarrufta bulunma isteği, toplam tasarrufları artıracaktır.
Sosyal güvenliğin tasarruflarla ilgili etkisi, yalnızca toplam tasarrufları artırma veya
azaltma yönünde ortaya çıkmaz. Tasarrufların şeklinde ve niteliğinde de bir değişme meydana
gelir. Öncelikle, ikame etkisi ile gönüllü tasarrufların yerini zorunlu tasarruflar aldığı için
toplam tasarruflar içinde zorunlu tasarrufların payı artar. Gönüllü tasarrufların ekonomiye
girmesi ile zorunlu tasarrufların girmesi farklı mekanizmalarla gerçekleşebilir. Zorunlu
tasarrufların kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi, ekonomik amaçlarla daha kolay
kullanılabilmesine imkân sağlar.
Sosyal güvenliğin tasarruflar üzerindeki bir başka etkisi ise; ferdî tasarrufların yerini
kurumsal tasarrufların almasıdır. Bir sosyal güvenlik sisteminin olmadığı dönem veya
durumlarda sosyal güvenlik için yapılan tasarruflar fert ve aile seviyesinde kalırken, özellikle
sosyal sigortaların oluşmasıyla toplu ve kurumsal tasarruflara dönüşmektedir. Ferdî
tasarrufların ekonomik etkileri ile kurumsal tasarrufların kullanım alanları ve ekonomik
etkileri daha farklıdır. Ferdî tasarruflar, çoğunlukla gayrimenkul alımı veya kıymetli metal
alımı gibi alanlara yönelirken, kurumsal tasarrufların iç borçlanma ihtiyacının karşılanmasına
yönelik bono ve tahvil alımı ile uzun dönemli iktisadi yatırımların finansman ihtiyacının
karşılanması gibi alanlarda kullanılması söz konusu olmaktadır.
Sosyal güvenlik tasarruf eğilimi ve toplam tasarruflar üzerindeki etkileri, sonuç olarak
sermaye birikimini etkileyecektir. Özellikle, toplam tasarrufların ve sermaye birikiminin
yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik kurumları önemli fonlar
yaratabilme kapasitesine sahip kurumlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. Nitekim sosyal
sigortaların fon metodunu benimsedikleri ülkelerde, bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu, 15-20 yıllık
uzun dönemli alt yapı yatırımları (enerji, sulama, ulaştırma, haberleşme) için finansman
ihtiyacını karşılayabilecek fonlar yaratılabilmektedir.

9.2.6.3. Sosyal Güvenliğin Gelirin Yeniden Dağılımına Etkileri

Sosyal güvenlik, gelirin yeniden dağılımını sağlayarak sosyal adaleti temin etmeye
çalışan en kapsamlı sosyal politika vasıtasıdır. Sosyal güvenlik, iki temel gaye ile gelirin
yeniden dağılımını değiştirir.
Bunlardan ilki, fertlerin iradeleri dışında meydana gelen tehlikelerin zararlarından
kurtarılmaları için tehlikeye uğramayanlardan uğrayanlara veya tehlikesiz dönemlerden
tehlikeye maruz kalınan dönemler için bir gelir transferi sağlaması ile ilgilidir. Bu tür gelirin
yeniden dağılımı zaten sosyal güvenliğin varlık sebebini oluşturur.
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Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlamadaki ikinci temel gayesi ise;
sosyal adaleti sağlamaktır. Tehlikenin zararlarına maruz kalan kişilerin ihtiyaçlarının esiri
olmaması, yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat standardına
kavuşmaları için yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru bir gelir transferi sağlanır. Bu,
sosyal sigorta sisteminde prime esas kazançlara ve yine bu kurumlarca bağlanan aylıklara
uygulanan alt ve üst sınır uygulaması sağlanır. Bu şekilde, düşük gelirlilerden az prim alma ve
daha fazla aylık ödeme, yüksek gelirlilerden ise; yüksek prim alma ve az aylık ödeme ile
gelirin yeniden dağılımı sağlanmaktadır.
Sosyal güvenliğin, gelirin yeniden dağılımına etkisi üç değişik şekilde kendini
gösterir. Bunlardan ilki nesiller arası transferdir. Bu tür gelir transferinde, bugünün genç,
çalışan ve prim ödeyen nesli, daha önce çalışmış ve şu anda sistemden fayda sağlayan yaşlı
neslin sosyal güvenlik garantisini sağlar. Sosyal güvenlik sisteminin yılı yılına finansman
metoduna göre işlemesi hâlinde bu tür gelir transferi sağlanır.
Sosyal güvenlik nesil içi gelir dağılımını da sağlar. Özellikle, hastalık ve iş kazaları
gibi kısa vadeli sosyal güvenlik tehlikeleri için yılı yılına finansman metodu benimsenmiş ise
bugün çalışanlar ve prim ödeyenler, bugün hastalanan ve muhtaç durumda kalanların sosyal
güvenlik garantilerini sağlamaktadırlar. Bir diğer ifade ile aynı zaman diliminde yaşayan
insanlar arasında tehlikeye uğramayanlardan uğrayanlara bir gelir transferi sağlanmaktadır.
Üçüncü olarak, zamanlar arası gelirin yeniden dağılımını sağlar. Sosyal güvenlik
sistemlerinin finansman metodu olarak ferdî fon metodunu benimsedikleri durumlarda,
tehlikesiz geçen dönemlerde ödenen primlerle, tehlikeye maruz kalınan dönemlerin sosyal
güvenlik ihtiyacını karşılamaya yönelik bir gelir transferi sağlanmaktadır. Fon esasına göre
kurulmuş yaşlılık sigortaları ve işsizlik sigortaları bu tür gelir transferi sağlayan sigorta kolları
için en kapsamlı örneği oluştururlar.

9.2.6.4. Sosyal Güvenliğin Diğer İktisadi Etkileri
Sosyal güvenlik programları, iktisadi durgunluk dönemlerinde talebin canlandırılması,
enflasyon dönemlerinde de kısılması yönündeki etkileri ile iktisadi istikrarın sağlanmasına
katkıda bulunabilirler. Talep yetersizliği dolayısıyla ekonominin durgunluk içine girdiği
dönemlerde, gerek işsizlik sigortasından yapılan ödemeler, gerekse uzun vadeli sigorta
kollarından (yaşlılık, malullük) bağlanan aylıklar, talebin canlı ve sürekli kalmasına yardımcı
olduğu ölçüde üretimi ve ekonomik canlanmayı teşvik eder. Yüksek oranlı enflasyon
dönemlerinde ise; sosyal güvenlik primleri dolayısıyla kullanılabilir gelirlerdeki azalma talep
daralmasına ve fiyat seviyesinde düşüşe yol açabilir. Her iki yöndeki etkinin derecesi, sosyal
güvenlik programlarının kapsamına ve kullandığı kaynakların hacmine bağlı olarak bir
ülkeden diğerine değişebilir.
Sosyal güvenlik sistemleri, belirli sektörlerdeki gelişmeyi ve bu sektörlerde yapılacak
yatırımları teşvik eden veya hızlandıran bir etkiye sahip olabilirler. Kapsamlı bir sağlık
sigortasının oluşturulması hâlinde, önce toplam sağlık hizmetleri talebinde bir artış
gerçekleşir, bu artışı takiben ihtiyacı karşılamak üzere sağlık sektörüne yapılan yatırımlar
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artar. Bu yatırımlardan, özellikle hastane ve benzeri sağlık tesislerinin yapılması veya ilaç
fabrikalarının kurulması gibi fizikî yatırımlar ülkedeki sağlık sektörünün gelişmesini
hızlandırır.
Sosyal güvenlik sistemlerinin sağlık sektörü ile ilgili yatırımları iki yönde etkili
olabilir. Eğer, sosyal güvenlik sistemi, sağlık hizmetini dışardan satın alma yolunu tercih
ederse, bu sebeple ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik özel sektör yatırımları ciddi şekilde
artacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetini kendilerinin üretmeyi tercih etmeleri
hâlinde ise; kamu sektörünün sağlık yatırımları artacaktır. Ancak, hangi sistem tercih edilirse
edilsin, sonuçta sosyal güvenlik sistemi, ülkenin toplam sağlık sektörü yatırımlarını artırıcı bir
etkide bulunacaktır.
Sosyal güvenlik kurumları, yalnızca sağlık alanında değil, sosyal amaçlı diğer bazı
alanlarda da yatırımları artırıcı etkilerde bulunabilir. Birçok ülkede sosyal sigorta kurumları
fonlarının, özellikle düşük gelir gruplarının konut ihtiyacını karşılamak için konut yapımında
kullanıldığı veya bu amaçla oluşturulan kooperatiflerin finansman ihtiyaçlarını karşıladığı
görülmüştür. Çok başarılı bir örnek olarak gösterilmese de Türkiye’de de sosyal sigorta
fonlarının sigortalıların konut kooperatiflerinin finansman ihtiyacını karşılanmasında
kullanılması söz konusu olmuştur.
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Uygulamalar
Bütçede Sosyal Güvenliğin Payı 40 Milyar Lira
Bütçeden ek ödeme, devlet katkısı, açık finansmanı teşvik kapsamında %5’lik SGK primi
işveren payı gibi kalemlerle birlikte sisteme yapılan toplam transferler bu yılın ilk yarısında
40 milyar liraya yaklaştı.
Naki Bakır
ANKARA - Emeklilik yaşının yükseltilmesi başta son yıllarda gerçekleştirilen bir dizi
reforma rağmen sosyal güvenlik sisteminin bütçeye yükü artmaya devam ediyor.
Yılın ilk yarısında sistemin açıkları geçen yıla göre önemli ölçüde küçülmekle birlikte
bütçeye yükü artışını sürdürdü. Bütçeden sisteme yapılan toplam transferlerin bu yılın ilk
yarısında 40 milyar liraya yaklaşan tutarının yılın tümünde 73 milyara ulaşması bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde Kurumun
prim, yeniden yapılandırma geliri, devlet katkısı ve diğer kalemlerdeki toplam geliri %22
artışla 80,6 milyar lira olurken, emekli aylıkları, sağlık ödemeleri ve diğer kalemlerdeki
toplam giderleri %13,7 artışla 89,8 milyar liraya ulaştı. Böylece Kurum’un açığı ilk yarıda,
geçen yıla göre %28,7 azalarak 9,2 milyar lira oldu. Sosyal güvenlik sistemi açıklarının
finansmanı için bu yılın ilk 6 ayında bütçeden SGK’ye aktarılan para %31 azalarak 9,1
milyara gerilerken, devlet katkısı, ek ödeme, faturalı ödemeler, teşvikler kapsamında
üstlenilen %5’lik SGK primi işveren payı gibi diğer kalemlerle birlikte 6 ayda bütçeden
yapılan toplam aktarma 36,6 milyar liraya ulaştı. Buna göre yılın ilk yarısında sosyal
güvenliğin bütçeye yükü geçen yılın aynı dönemine göre %6,4 büyüdü. Yılın tümünde açık
finansmanı ve diğer kalemler dolayısıyla Kurum’a bütçeden yapılan transferlerin toplam
tutarının da 73 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.
Açıklar on yılda üçe katlandı
Son on yılda sosyal güvenlik açıkları hızlı bir büyüme gösterdi. 2001 yılında 5 milyar
liranın altında bulunan açık, 2002’de 8 milyara yaklaştı; izleyen dönemde de hızla büyüyerek
2009’da 28,7 milyar liraya kadar çıktı. SGK’nin 2010’da da 26,7 milyarla yüksek düzeyini
koruyan açığı, 2011’de prim borçlarına ödeme kolaylığı getiren “yeniden yapılandırma”
uygulamasından elde edilen arızi nitelikteki gelirlerin katkısıyla bir ölçüde küçülerek 16,2
milyara geriledi, ancak sistemin bütçeye yükü hafiflemedi. SGK’nın açığı 2012 yılında
yeniden büyümeye geçerek 17,3 milyara çıktı. Bu yıl ilk yarıda 9,2 milyar lira olan açığın ise
yılın tümünde 24,9 milyar lira olacağı öngörülüyor.
Bütçeden on yılda 405 milyar lira
Sosyal güvenlik sisteminin açıklarının finansmanı için merkezi yönetim bütçesinden
yapılan aktarmalar ve bunun GSYH’ye oranı son yıllarda, emeklilik yaşı yükseltme ve reform
çalışmalarına rağmen çok hızlı bir büyüme kaydetti.
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Bütçeden sisteme yapılan transferlerin 2000 yılında sadece 3,2 milyar, 2001’de 5,5
milyar ve 2002’de 9,7 milyar lira olan tutarı, 2003’te 15 milyarı, 2005’te 20 milyarı, 2007’de
30 milyarı, 2009’da 50 milyarı aştı, 2010’da 55,2 milyar liraya kadar yükseldi. Yeniden
yapılanma gelirlerinin katkısına rağmen 2011’de 52,8 milyar, 2012’de de 58,7 milyar lira olan
toplam transfer, bu yılın ilk yarısında 36,6 milyar liraya ulaştı. 2003 başından bu yılın Haziran
sonuna kadar olan 10,5 yıllık dönemde bütçeden sosyal güvenlik sistemine aktarılan toplam
para 405 milyar liraya ulaştı. Bu yılın tümündeki transferin 72,9 milyar liraya ulaşması
öngörülüyor. Bu da sosyal güvenliğin bütçeye yükünde geçen yıla göre %24 artış anlamına
geliyor.
Sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapılan aktarmaların GSYH’ye oranı 2000 yılında
sadece %1,9 düzeyinde bulunuyordu. 2009’da millî gelirin %5,5’ine ulaşan, 2010’da da %5’i
düzeyinde gerçekleşen söz konusu transferler, arızi nitelikteki yeniden yapılandırma
gelirleriyle sistemin açığının geçici olarak küçültülmesiyle 2011 ve 2012 yıllarında %4,1
dolayına geriledi. Bu yılın ilk yarısında yaklaşık %5 olan bu oranın, tümünde bunu da aşması
bekleniyor.
Kaynak: http://www.dunya.com/ekonomi/butce/butcede-sosyal-guvenligin-payi-40-milyarlira-203403h.htm (25 Eylül 2013).
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Uygulama Soruları
1)
2)
olmuştur?
3)

Sosyal güvenlik sistemine yapılan bütçe transferleri neden artmıştır?
Sosyal güvenlik reformunun bütçeden yapılan transferlere etkisi ne yönde
Bütçeden yapılan transferler 2000’li yıllarda millî gelirin % kaçına ulaşmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak sosyal güvenliğin iktisadi boyu anlatılmıştır. Sosyal güvenlik
pahalı bir hizmettir ve istenilen amaçların gerçekleştirilmesi yüksek bir maliyete de
katlanmayı gerektirir. Sosyal güvenliğin finansman boyutu yalnızca fertlerin ve toplumların
ne kadar kaynak ayıracakları ile ilgili olmayıp birden fazla boyutu bulunmaktadır.
Bölümde ikinci olarak iktisadi gelişme ve sosyal güvenlik çeşitli boyutlarıyla
açıklanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak sosyal güvenlik hakkının kullanımı ve iktisadi gelişme
açıklanmıştır. Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi ile sosyal güvenlik
hakkının kullanımı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Sonrasında sosyal güvenlik
harcamalarının seyrine değinilmiştir. Sosyal güvenlik için millî gelirden ayrılan payın
seviyesi ile iktisadi gelişme seviyesi arasında doğrusal bir ilişki olmakla birlikte bu noktada
kritik sorulardan biri bu artışın devam edip etmeyeceği veya bir üst sınırının olup olmayacağı
ile ilgilidir. Bu durum 1980-2013 arasında ülkelerin GSYİH’nin yüzdesi olarak sosyal
güvenliğe yaptıkları harcamalarla açıklanmıştır. .
Bölümün takip eden kısmında fert başına millî gelir ve sosyal güvenlik harcamaları
açıklanmıştır. Başlık altında sonrasında sosyal güvenlik harcamalarının gelişme seyri ve
sürdürülebilirliği incelenmiştir. Bu kapsamda sosyal güvenlik harcamalarını arttıran ve
sınırlayan faktörlere yer verilmiştir. Sonrasında sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların
etkin kullanımına değinilmiştir. Sosyal güvenlik için ayrılan kaynakların yüksek oranlara
ulaşması ve üst sınıra gelmesi sonucunda ILO, sosyal güvenlik alanında iyi yönetim ve etkin
kaynak kullanımı ile daha yüksek sosyal güvenlik garantisi sağlanabileceği görüşlerini dile
getirmeye başlamıştır.
Bölümde son olarak sosyal güvenliğin ters yönlü, bir diğer ifade ile olumsuz,iktisadi
etkileri açıklanmıştır. Sosyal güvenlik çok yönlü ekonomik etkilere sahiptir. Bu bağlamda
sosyal güvenliğin emek arzı ve istihdam üzerine etkileri, tasarruf eğilimi ve sermaye
birikimine tesirleri, gelirin yeniden dağılımına etkileri, diğer iktisadi etkilerini açıklanmıştır.
Bu temel değişkenler üzerine olan olumsuz etkiler, 1990’lı yılların sonundan itibaren sosyal
güvenlikte yeniden yapılanma arayışlarının temel gerekçelerinden birini oluşturmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal güvenliğin kanunlarla garanti altına alınması “sosyal güvenlik garantisinin
soyut boyutu” ile ilgilidir.
b) Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yapısı ile sistemin felsefesi arasında çok
yakın bir ilişki vardır.
c) Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi ile sosyal güvenlik
hakkının arasında doğrudan bir ilişki yoktur.
d) Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman metodu olarak fon veya dağıtım
metodunu benimsemesi, sisteminin gelirin yeniden dağılımı fonksiyonunu değiştiren ve
dayanışma anlayışını tayin eden bir faktördür.
e) İktisadi gelişme seviyesi ile sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi
arasında doğrudan bir ilişki vardır.
2) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik harcamalarını artıran faktörlerden
biri değildir?
a) Küreselleşmenin yarattığı sosyal sorunlar
b) Sosyal güvenlikten sosyal koruma kavramına geçiş
c) Sosyal güvenliğin dar anlamda tanımlanması
d) Herkesi sosyal güvenlik kapsamına alma ve sebebi ne olursa olsun yoksullukla
mücadele yaklaşımı
e) Hiç biri
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal güvenlik için yapılan harcamalar kamu harcamaları içinde en büyük payı
almaktadır.
b) Sosyal güvenliğin iktisadi etkileri çok yönlüdür.
c) Daha yüksek sosyal güvenlik garantisi daha fazla sosyal güvenlik harcaması ile
gerçekleşir anlayışı Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır.
d) Millî gelirden sosyal güvenlik için ayrılan payın oran olarak yüksekliği ile sosyal
güvenlik haklarının kullanımı arasında çok güçlü bir ilişki bulunmaktadır.
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e) Gelişmiş ülkeler sosyal güvenlik için milli gelirden daha fazla pay
ayırmaktadırlar.
4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin tasarruflarla ilgili etkilerinden biri
değildir?
a) Düşük gelirli fertler için sosyal güvenlik primleri zorunlu tasarruf eğilimini
azaltıcı bir etkiye sahiptir.
b) Yüksek gelirli gruplar için sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine etkisi, bu kişilerin
gönüllü tasarruflarında yapacakları değişikliğe bağlıdır.
c) Sosyal güvenliğin fertlerin tasarruf eğilimine yönelik bir etkisi de görgü tesirinden
kaynaklanır.
d) Tehlike bilinci ile gelecek dönemler için tasarrufta bulunma isteği, toplam
tasarrufları artıracaktır.
e) Zorunlu tasarruf toplam tasarruf ve sermaye birikimini artırır.
5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlamadaki amaçlarından biri
sosyal adaleti sağlamaktır.
b) Sosyal güvenliğin, gelirin yeniden dağılımına etkisi yalnızca nesiller arasında
gerçekleşir.
c) Sosyal güvenlik kurumları sosyal amaçlı diğer bazı alanlarda da yatırımları artırıcı
etkilerde bulunabilir.
d) Sosyal güvenlik sistemi, sağlık hizmetini dışardan satın alma yolunu tercih etmesi
hâlinde özel sektör yatırımları ciddi şekilde artacaktır.
e) Hiçbiri
Cevaplar
1) c, 2) c, 3) c, 4) a, 5) b
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10. SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI 2
Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları
2) Gelir Kaynağı Olarak Primlerin Avantajları
3) Prim Çeşitleri
4) Sosyal Sigortaların Prim Dışı Gelirleri ve Önemi
5) Kamu Sosyal Güvenlik Harcamalarının Finansmanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal güvenlik programlarının temel gelir kaynakları nelerdir?

2)

Primlerin genel özellikleri nelerdir?

3)
Primlerin bir finansman vasıtası olarak kullanılmasının vergilere göre
üstünlükleri nelerdir?
4)

Primlerin çeşitleri nelerdir?

5)

Sosyal sigortaların prim dışı gelirleri nelerdir?

6)

Devletin sosyal sigortaların finansmana katkısı nasıl olmaktadır?

7)

Primlerin yansıması kaç değişik şekilde olmaktadır ve bunlar nelerdir?

8)

Kamu sosyal güvenlik harcamalarının finansmanı nasıl olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal Güvenliğin Gelir
Kaynakları

Sosyal sigortaların gelir
kaynağı olarak primleri
ayrıntılı inceleyerek
primlerin tarifini, primlerin
vergilere göre üstünlüklerini,
primlerin çeşitlerini
öğrenmek

Gelir kaynağı olarak
primlerle diğer gelir
kaynaklarını karşılaştırarak,
olumlu ve olumsuz yönlerini
tartışarak.

Gelir kaynağı olarak prim
dışı gelirlerin neler olduğunu
ayrıntılı şekilde incelemek
Primlerin Yansıması
(Gerçekte Primleri Kimler
Ödüyor?)

Sigorta primlerin yansıması,
işveren primlerinin
yansıtılması ve devlet
primlerinde yansımasını
analiz etmek ve öğrenmek

Primlerin yükseltilmesi ile
yükün kimler tarafından
karşılandığını anlamaya
çalışarak

Kamu Sosyal Güvenlik
Harcamalarının Finansmanı

Genel olarak KSGH’yi
tanımlamak

Kamu sosyal güvenlik
harcamalarının finansmanı
için kullanılan gelir
kaynaklarını araştırarak

KSGH’nin nelerle finanse
edildiğini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
 Prim: Sosyal sigortaların sağladığı hizmetlerden faydalanmanın bir fiyatı (bedeli,

karşılığı) olarak tarif edilebilir.

 Para-fiskal Gelirler: Sosyoekonomik alanda devlet müdahaleciliğinin genişlemesi
sonucu artan kamu harcamalarının bir kısmını karşılamak için kamu veya yarı kamusal
nitelikteki ekonomik, sosyal ve mesleki örgütlere, oluşturulma amaçlarının finansmanında
kullanılmak üzere, bunlardan faydalananlardan zorunlu olarak tahsil edilen bütçe dışı gelirdir.

 Nispi Prim: Sigortalılar arasındaki yükü eşit olarak dağıtma amacıyla, sigortalının
kazancının belirli bir yüzdesi olarak alınan primdir.

 Mutlak Prim: Sigortalıların kazançlarının belirsiz ve istikrarsız olduğu

durumlarda, belirli kazanç dilimlerinden önceden belirlenmiş maktu miktarda alınan primdir.

 Safi Prim: Sigortalının kendisi ve geçindirmekle yükümlü olduğu aile fertleri dâhil

olmak üzere, sistemin sağlayacağı her türlü sosyal sigorta giderini karşılamak üzere belirlenen
prim miktarıdır.
 Gayrisafi Prim: Sosyal sigortaların, primlerin tahsilinden, ivazların ödenmesine
kadar yapılan her türlü yönetim masraflarını da karşılayacak şekilde belirlenen primdir.
 Primlerin Yansıması: prim ödeyenlerin, ödedikleri primlerin
katlanmamak için çeşitli araçlarla katlandıkları yükü üçüncü kişilere aktarmasıdır.

yüküne

 Bağımlı çalışanlar: Kamu ve özel sektör işyerlerinde hizmet akdi ile çalışanlar
(işçiler) ve kamu kesiminde memur statüsünde çalışanlar olmak üzere iki büyük grupta
toplanırlar.
 Kendi adına bağımsız çalışanlar: Başta esnaf ve zanaatkârlar olmak üzere çok
geniş ve çeşitli bir çalışan grubunu oluştururlar.
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10.1. Genel Olarak
Sosyal güvenlik programlarının gelir kaynaklarının ne olduğu bu programların
niteliğini de belirler. Sosyal güvenlik programlarının iki temel gelir kaynağı vardır: Primler ve
vergiler. Nitekim çok yaygın bir ayırıma göre sosyal güvenlik kurumları;


Primlerle finanse edilen primli rejimler,



Prim dışı gelirlerle (vergiler vb.)finanse edilen primsiz rejimler,

olarak sınıflandırılırlar. Primli rejimler, sosyal sigorta kurumları, primsiz rejimler ise; kamu
sosyal güvenlik harcamalarıdır. Sosyal güvenlik programları içinde ağırlıklı kurumlar
sosyal sigortalar olduğu için sosyal güvenliğin gelir kaynakları kısmında da esas olarak sosyal
sigortaların finansmanı ele alınır ve incelenir. Kamu sosyal güvenlik harcamaları, diğer kamu
hizmetleri gibi vergilerle finanse edilir ve gerek faydalanma şartları gerekse etkileri
bakımından vergi ile finanse edilen diğer kamu hizmetleri ile benzer özellikleri gösterir. Bu
sebeple, bu başlık altında esas olarak sosyal sigortaların finansmanı ve gelir kaynakları
incelenecektir. Bu bölümle ilgili olarak özellikle belirtilmesi gereken bir husus, sanayi
toplumları sosyal güvenlik sistemlerinin temel müessesesi sosyal sigortalardır. Nitekim,
sosyal güvenlik garantisinin kapsam olarak % 85-90’ı; tahsis edilen kaynakların da % 85-90’ı
sosyal sigortalar tarafından kullanılır. Bu bakımdan, sosyal güvenliğin finansmanı bir çok
ülke için sosyal sigortaların finansmanı ile aynı anlama gelir. Bu bakımdan, sosyal güvenliğin
gelir kaynakları kısmında ağırlıklı olarak sosyal sigortalar üzerinde durulacaktır.

10.2. Sosyal Sigortaların Gelir Kaynakları
10.2.1. Sosyal Sigortaların Gelir Kaynağı Olarak Primler
10.2.1.1. Primlerin Tarifi ve Özellikleri
Prim, sahip olduğu özellikler dolayısıyla değişik şekillerde tarif edilebilmektedir.
Nitekim bir yaklaşıma göre prim, sosyal sigortaların sağladığı hizmetlerden
faydalanmanın bir fiyatı (bedeli, karşılığı) olarak tarif edilebilir. Bu tarifin temel unsurlarını,
sosyal güvenlik kurumlarının sağladığı garantinin, bir mal ve hizmet gibi görülmesi, ödenen
primlerin de bu mal ve hizmetten faydalanmanın karşılığı olarak alınması oluşturmaktadır. İlk
bakışta doğru olarak değerlendirilmekle birlikte, primlerin diğer mal ve hizmetler için
ödenen fiyattan farklı olmasına yol açan özellikleri vardır. Bu özellikler:
 İnsanlar, diğer mal ve hizmetleri satın almaya ve fiyatını ödemeye mecbur
tutulamazlar. Ancak, sosyal sigorta kapsamında olmak, bu hizmeti satın almak ve prim
ödemek zorunludur.
 Diğer mal ve hizmetlerde yalnızca bu hizmetlerden faydalananlar fiyatını öderken,
primler sigortalının yanı sıra işveren ve devlet tarafından da ödenebilmektedir. Hatta bazı
sigorta kollarının bütün primleri yalnızca işveren tarafından ödenmektedir.
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 Ödenen fiyatla alınan mal ve hizmetin miktarı arasında doğrudan bir ilişki
olmasına rağmen, ödenen primle alınan sosyal güvenlik hizmeti arasındaki ilişki bazı sigorta
kolları için son derecede zayıftır. Bütün bir hayatı boyunca malullük sigortası için prim
ödeyen sigortalı eğer malul kalmaz ise; bunun karşılığını almaz iken, çok az prim ödeyen
kişiler, eğer malullük tehlikesi ile karşılaşmışlar ise; ömür boyu aylık alma hakkına sahip
olabilmektedirler. Benzer bir ilişkiyi hastalık sigortası için de ifade etmek mümkündür.
Bütün bu özellikler, birlikte değerlendirildiği zaman, primlerin bir fiyat, yani bedel
olma özelliği taşımakla birlikte, tam bir fiyat olmadığı ve yalnızca sosyal güvenlik
hizmetlerinden faydalanmanın bir bedeli veya fiyatı olarak tarif edilmesinin mümkün
olmadığı görülmektedir.
Bir başka görüşe göre de primler ücretin bir parçasıdır. Sosyal güvenlik
kurumlarına ödenen primler için bu görüşe haklılık kazandıran özellikler vardır. Nitekim
özellikle bağımlı çalışanlar için primler ücret üzerinden, onun bir yüzdesi olarak hesaplanır ve
tahsil edilir. Primlerin ücret üzerinden alınması dolayısıyla “geciktirilen ücret”, “geri
bırakılmış ücret”, “dolaylı ücret” veya “sosyal ücret” olarak da tarif edilebilmektedir. Bu
anlamda prim, çalışanların brüt ücretlerinin bir parçasıdır. Benzer bir değerlendirmeyi işveren
için de yapmak mümkündür. Prim, işverenin ücret maliyetinin unsurlarından biridir ve
çalıştırdığı sigortalılar için ödemek zorunda olduğu ücretin bir parçasıdır. Bu kesinti ile
sağlanan hizmetin daha sonradan sigortalıya döneceği dikkate alınırsa, prim, sigortalıya daha
sonra ödenecek olan geciktirilmiş bir ücrettir.
Primlerin bir ücret olduğu yönündeki yaklaşımı zayıflatan en önemli unsur ise
sonradan da verilse, kesilen ücret payı ile sağlanan sosyal güvenlik garantisi arasında her
zaman bire-bir bir ilişkinin olmamasıdır. Nitekim bazı sigortalıların ödedikleri primin satın
alabileceğinden daha fazla fayda sağlaması söz konusu iken, bazı sigortalıların da çok az veya
hiç faydalanamaması söz konusu olabilmektedir. Bu sebeple, primlerin sadece sonradan
sigortalıya ödenecek ücretin bir parçası olarak tarif edilmesi de primi tarif etmek için yeterle
olmayacaktır.
Primleri tanımlayan bir başka görüşe göre de prim bir vergidir. Sosyal güvenliğin bir
kamu hizmeti olarak kabul edilmesi, primlerin bu hizmetin finansmanı için kamu otoritesi ile
zorunlu olarak alınması, sosyal sigortaların sağladığı hizmetler ile ödenen primler arasındaki
ilişkinin giderek zayıflaması ve sosyal sigorta programlarının tüm toplum kesimlerini
kapsayacak şekilde genişlemesi, devletin sistemin finansmanına katkısının artması, primlerin
vergi olma özelliğini güçlendirmektedir. Ancak, primleri klasik vergilerden ayıran
özellikler de vardır. Vergi ödeme gücü olandan alınan, kamu hizmetlerinin finansmanı için
kullanılan bir gelir kaynağıdır. Vergi ile finanse edilen kamu hizmetlerinden faydalanmada
ise; mutlaka vergi ödemiş olma şartı yoktur. Vergi ödemeyenler de kamu hizmetlerinden
faydalanabilir. Hâlbuki sosyal sigortalarda, ödenen primle sağlanan fayda arasındaki ilişki
zayıf olmakla birlikte, sağlanan hizmetlerden faydalanmak için mutlaka prim ödemiş olmak
gerekir. Bu bakımdan sosyal güvenlik primleri “tahsisi bir vergi” olarak (para-fiskal
gelirler), tarif edilebilir. Para-fiskal gelirler; “sosyoekonomik alanda devlet
müdahaleciliğinin genişlemesi sonucu artan kamu harcamalarının bir kısmını
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karşılamak için kamu veya yarı kamusal nitelikteki ekonomik, sosyal ve mesleki
örgütlere, oluşturulma amaçlarının finansmanında kullanılmak üzere, bunlardan
faydalananlardan zorunlu olarak tahsil edilen bütçe dışı gelir” olarak tarif edilmektedir.
Prim, hangi amaçla tahsil edilmişse, yalnızca o amaçla kullanılır. Sosyal güvenlik primleri,
sosyal güvenliğin finansmanı dışında kullanılamaz.
Bütün bu özellikleri bir araya getirilince, primleri yalnızca bir fiyat, bir vergi veya
ücretin parçası olarak tarif etmek mümkün görünmemektedir. Bu durumda, bütün bu unsurları
üzerinde taşıyan, “kendine has özellikleri olan bir finansman vasıtası” olarak tarif etmek
yanlış olmayacaktır.

10.2.1.2. Bir Finansman Vasıtası Olarak Primlerin Vergilere Göre
Üstünlükleri
Sosyal güvenlik bir kamu hizmeti olarak tarif edildiği zaman finansmanının da diğer
kamu hizmetleri gibi vergilerle karşılanması gerekir. Ancak, bu kurumların finansmanı için
primlerin benimsenmiş olması, niçin vergi yerine primlerle finanse edildiğinin cevabının
verilmesini gerekli kılmaktadır. Bir anlamda, ilk defa bir sosyal sigorta sistemi kuran bir
ülkenin niçin finansman vasıtası olarak primleri tercih etmek zorunda olduğunun da
gerekçelerinin ortaya konulması anlamına gelmektedir. Şüphesiz, burada verilecek cevap
primlerin vergilerden üstün olan özelliklerinin ortaya konulması ile ilgili olacaktır.
Primlerin bir finansman vasıtası olarak kullanılmasının vergilere göre üstünlükleri şu
başlıklar altında toplanabilir:
 Prim, sigortalı için yükü hissedilmeyen bir vergidir ve karşılığını alacağını bildiği
için katlanılması daha kolaydır. Ödediği primlerin, hizmet veya aylık olarak kendisine
döneceğini bilen fertler, primler dolayısıyla ücret ve gelirlerinde meydana gelen kesintiye
daha kolay katlanırlar. Fertlerin prim ödemeye ikna edilmeleri, vergi ödemeye ikna
edilmelerinden daha kolaydır.
 Sosyal sigortalardan faydalanmak için, özellikle uzun vadeli sigorta kollarından
aylık alma hakkı ile ilgili olarak bu ilişki daha güçlü olarak kurulduğu için, sigortalı prim
ödeme konusunda daha isteklidir. Ödenen primlerle alınan hizmet arasında ilişki kurulması,
fertleri vergilerden farklı olarak, primler ödeme konusunda daha teşvik edicidir.
 Vergi yükü, kolaylıkla diğer kesimlere aktarılabilirken, prim yükünün
başkalarına aktarılması son derecede güçtür. Vergi ile finansmanda, kim öderse ödesin
herkesin faydalanacağı veya ödediği kadar faydalanamayacağı düşüncesi, fertlerin ödedikleri
vergileri başkalarına yansıtma eğilimini güçlendirecektir.
 Gelişmekte olan ülkelerde, vergi tabanının zayıflığı, maliye teşkilatının
yetersizliği ve kayıt dışı ekonominin yaygınlığı sosyal güvenliğin finansmanı için ilave
vergilerle ihtiyaç duyulan seviyede kaynak yaratılması imkânını ortadan kaldırmıştır. İlave
vergi, beklenen kamu geliri artışı sağlamayacaktır. Sosyal güvenlik tahsil edilmesi gereken
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prim oranı, çok zaman diğer bütün kamu hizmetleri için tahsil edilmesi gereken vergi
oranlarından daha yüksektir. Mevcut vergi oranının, sosyal güvenlik hizmetlerinin
finansmanını sağlayacak şekilde yükseltilmesi, toplam vergi gelirlerinde beklenen artışı
sağlamayacak, artan vergi oranı dolayısıyla vergiden kaçınma veya diğer kesimlere yansıtma
eğilimleri güçlenecektir.
 Primle finansman, prim ödeyen sosyal tarafların sosyal güvenlik kurumlarının
yönetiminde söz sahibi olmalarının da en önemli gerekçesini oluşturmaktadır. Nitekim sosyal
sigorta kurumlarının bütün dünyada, sosyal tarafların da yönetimine katıldıkları özerk bir
yönetim yapısına sahip olmalarının temel gerekçesini, finansmanının sigortalı ve işveren
tarafından sağlanmasıdır. Özerk yönetim, sosyal tarafların sosyal sigortaların yönetimine
katılması primle finansmanın bir sonucudur.
 Primle finansman, sosyal tarafların yönetime katılmasına imkân verdiği için,
kaynakların daha etkin ve amaca uygun olarak kullanılmasına da imkân verecektir.
Prim ödeyenler, ödenen primlerle oluşturulan fonların kullanım alanları ve etkin kullanımı
konusunda da daha bilinçli davranacaklardır. En azından, sosyal sigorta kurumlarının
fonlarının, sosyal güvenlik amacı dışında kullanılmasına yönelik müdahalelere imkân
vermeyeceklerdir.
Yukarıda sayılan özellikler, primlerin sosyal sigortaların finansmanı konusunda daha
çok tercih edilen bir gelir kaynağı olmasını sağlamıştır.

10.2.1.3. Primlerin Çeşitleri
Bir finansman vasıtası olarak primlerin, tek bir şekli ve görüntüsü yoktur. Primleri
değişik açılardan ele almak ve bir sosyal güvenlik sisteminin finansmanı için kullanırken bu
değişik özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bir sosyal güvenlik sistemini ilk defa
kurarken veya kapsamını genişletirken, hangi tür primlerle finansman sağlanacağını, en etkin
yöntemin ne olacağını belirlemede prim çeşitleri etkili olacaktır.


Ödeyenlere Göre Primler

Sosyal güvenlik hizmetinden doğrudan faydalanan kesim sigortalılar olmakla birlikte,
primler sigortalının yanı sıra işverenler ve devlet tarafından da ödenebilmektedir. Ülkeler
sosyal güvenlik sistemleri için bu üçlü tarafla ilgili olarak değişik ödeme kombinasyonları
oluşturabilirler. Yalnızca sigortalılar, sigortalılar ve işverenler, sigortalılar ve devlet, işveren
ve devlet veya sigortalı, işveren ve devlet birlikte prim ödeyebilirler. Bu kombinasyonlardan
hangisinin tercih edileceği, ilgili sigorta kolu yanında kimin niçin prim ödemesi gerektiğinin
gerekçesi ile yakından ilgilidir. Bir sosyal güvenlik sistemini ilk defa kurarken veya yeni bir
sigorta kolu oluşturulurken sosyal tarafların ikna edilmesi için bu gerekçelerden
faydalanılabilir.
Prim ödemeye en kolay ikna edilen grubu sigortalılar oluşturur. Çünkü oluşturulan
sosyal güvenlik sisteminin sağlayacağı hizmetlerden doğrudan faydalanacak grup
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sigortalılardır. Hatta yalnızca kendileri değil, aile fertleri de bu hizmetlerden faydalanacaktır.
Bir bakıma, sigortalı prim ödeyerek zaten kendisine dönecek bir hizmetin finansmanını
sağlamaktadır. Sosyal sigorta kurumları sigortalıya, bilinçli ve sürekli şekilde yapamayacağı
bir tasarrufu yapma imkânı da vermektedir. Kişisel zaaflardan veya yetersizliklerden
kaynaklanan olumsuzluklar sigorta işleyişi içinde ortadan kaldırılmakta ve kişisel tedbirlerle
sağlanamayacak bir koruma garantisi satın alınmaktadır. Prim ödeyerek, sosyal sigortaların
finansmanına katılmak, sigortalı için nesil-içi ve nesiller arası bir sosyal dayanışmayı
gerçekleştirme ve bu dayanışmanın içinde yer alma imkânı vermektedir.
İşverenlerin prim ödeme yükü bütün ülkelerde zaman içinde artış göstermiş ve
toplam prim yükünün ağırlıklı kısmını öder hâle gelmişlerdir. İşveren primleri, sigortalının
ödemek zorunda olduğu prim yükünü hafifletmektedir. İşverenin prim ödeme gerekçelerini:
 Sosyal güvenlik garantisinin sağlanmış olmasının çalışanların yarın endişesinden
uzak bir şekilde ve yüksek verimle çalışmalarını sağlaması, bir diğer ifade ile gönül güçlerini
artırması,
 Sosyal güvenlik ihtiyacının, ücret geliri ile karşılanması gereken zorunlu
ihtiyaçlardan biri olarak ücret maliyetinin bir unsurunu oluşturması ve primlerin işverenin
ödemek zorunda olduğu ücretin bir parçası olması,
 Çalışan kişinin uğradığı tehlikelerin bir kısmının işyerinde, işverenin otoritesi
altında onun emir ve talimatlarını yerine getirirken meydana gelmesi veya işyerindeki çalışma
şartları dolayısıyla tehlikeye maruz kalınması (iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi),
 Sosyal güvenlik primlerinin bir tür beşeri sermaye yatırımı olarak görülmesi ve
işverenin de üretimde kullandığı beşeri sermaye için bu maliyete katlanmak zorunda olması
olarak sıralanmaktadır.
Sistemin finansmanına prim ödeyerek katılan üçüncü taraf ise; devlettir. Devlet, prim
ödeme dışında, harcamaların belirli bir yüzdesini karşılayarak veya eğer sistem açık verirse
açıkları kapatarak finansmana katılabileceği gibi, sigortalı işverenin yanında üçüncü taraf
olarak prim ödeyerek de doğrudan finansmana katılabilir.
Devletin prim ödeyerek sistemin finansmanına katılmasının en önemli gerekçesi,
sosyal güvenliğin bir devlet görevi olması ve devletin bu amaçla gerekli tedbirleri alma
zorunluluğudur. Devlet prim ödeyerek bir bakıma Anayasal olarak kendisine verilmiş olan bir
görevin gereklerini yerine getirmekte, hatta bütün sistemin maliyetini üstlenmek yerine, zaten
kurulmuş olan ve sigortalılarla işverenlerin prim ödeyerek finanse ettikleri işleyen bir sisteme
katkıda bulunmaktadır.
Devletin prim ödeyerek sosyal sigortaların finansmanına katılması ile ilgili olarak
üzerinde durulması gereken önemli hususlardan birini de kimler için ve ne oranda
finansmana katıldığı meselesi oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin bütün toplum
kesimlerini kapsadığı ülkelerde devletin finansmana katılmasını savunmak kolaydır. Aynı
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şekilde, kapsamın yetersiz olduğu ülkelerde hiç sosyal güvenlik kapsamında olmayanları
kapsama almak için de devletin finansmana katılmasını savunmak kolaydır. Bu bakımdan
genel veya millî sağlık sigortalarının finansmanına devletin katılması çok sık dile getirilen ve
kolaylıkla savunulabilen katılma şekillerinden birini oluşturmaktadır. Ancak, kapsamın sınırlı
olduğu ülkelerde, zaten koruma kapsamında olanların daha yüksek bir sosyal güvenlik
garantisine kavuşturulması için devletin finansmana katılması, sosyal adaleti zedeleyici bir
sonuç yaratacaktır. Nitekim işsizliğin ve kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu ülkemizde, zaten
sigortalı olanlar için oluşturulan işsizlik sigortasının finansmanına devletin prim ödeyerek
katılımı bu açıdan eleştiri konusu olmaktadır.
Tarafların prim ödeme yükümlülükleri, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte zaman
içinde bazı genel gelişme eğilimleri göstermiştir. Sosyal sigortaların ilk kurulduğu yıllarda,
prim yükü ağırlıklı olarak sigortalının üzerinde olmuştur. Ancak zaman içinde bu yük işveren
üzerine kaydırılmaya başlanmıştır. Sigortalının korunması, işverenden beklenen sosyal
sorumlulukların artması ve sosyal güvenliğin bir anayasal bir devlet görevi olarak
tanımlanması dolayısıyla devletin kendi yerine getirmesi gereken yükümlülükleri işverenden
beklemesi primlerin ağırlıklı olarak işveren tarafından ödenmesinin önde gelen sebeplerini
oluşturmuştur. Sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi veya yeni sosyal sigorta kollarının
oluşturulması sürecinde işverenlerin prim yükleri artırılmıştır.
Tablo 15: Ödeyenlere Göre Sosyal Güvenlik Primleri (Prime esas kazançların %’si olarak )
2010
ÜLKELER

Fransa
Avusturya
Hollanda
Çin
Arjantin
İtalya
Almanya
Belçika
İspanya
Hindistan
Rusya
Yunanistan
İsveç
İran
Brezilya
Finlandiya
Japonya
Malezya
Azerbaycan
İngiltere

Sigortalı

İşveren

Toplam

Sigortalı (%)

İşveren (%)

9,80
17,20
22,50
11,00
17,00
9,19
19,25
13,07
6,25
13,75
-11,55
7,00
7,00
8,00
7,10
12,30
11,50
3,00
11,0

32,68
25,15
17,5
29,00
22,7
30,17
19,61
24,77
31,80
22,36
34,20
22,10
23,43
23,00
21,00
20,38
13,20
13,75
22,00
12,80

42,48
42,35
40,00
40,00
39,70
39,36
38,86
37,84
37,33
36,11
34,20
33,65
30,43
30,00
29,00
27,48
25,50
25,25
25,00
23,8

23
41
56
28
43
23
50
35
17
38
-34
23
23
28
26
48
46
12
46

77
59
44
73
57
77
50
65
85
62
100
66
77
77
72
74
52
54
88
54
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Norveç
7,80
14,10
21,90
36
64
Amerika
7,65
8,45
16,10
48
52
Pakistan
1,00
11,00
12,00
8
92
Meksika
1,37
6,85
8,22
17
83
Türkiye
15,0
22,50
37,50
40
60
Kaynak: Social Security Programs Throughout The World. www.ssa.gov/policydoc/
Küreselleşme süreci ile artan uluslararası rekabet, sosyal güvenlik primlerini
kimin, ne oranda ödemesi gerektiği sorusunu tekrar gündeme getirmiştir. 1980’li
yıllarda artan tartışmalar iki yönde gelişmiştir. Öncelikle, artan sosyal güvenlik
harcamalarının karşılanması için sigortalının ödemesi gereken prim yükünün tekrar artması
gündeme gelmiş, ancak bu artışın mevcut kamu programlarına daha fazla prim ödemek
suretiyle değil, yeni oluşturulacak, yarı kamusal veya özel sosyal güvenlik sistemlerine prim
ödeme şeklinde olması öngörülmüştür. Sosyal güvenlik sistemi içinde oluşturulan bireysel
emeklilik fonları ve bu fonlara sigortalıların daha fazla prim ödemesi bu anlayışın sonucudur.
İkinci gelişme ise; devletin prim ödeme oranının yükselmesi ile ilgilidir. Uluslararası
rekabet dolayısıyla ücret maliyetinin rekabet gücünü önemli ölçüde azalttığını ileri süren
üretici firmalar, ücret maliyetinin önemli bir parçasını oluşturan prim yükünün işveren
üzerinden alınmasını, aksi takdirde rekabet güçlerini kaybederek kapanacaklarını ileri
sürmüşlerdir. İşletmelerin ayakta kalması ve rekabet gücünün korunmasının, hem sigortalı
istihdamının, hem de ülke ekonomisinin geleceğinin garantisi altına alınması anlamına
geleceği için rekabet gücünün korunması yalnızca işletmelerin sorumluluğuna bırakılamaz.
Devlet, işletmelerin rekabet gücünü koruyacak ve geliştirecek tedbirler almak zorundadır ve
bu çerçevede işveren üzerindeki prim yükünün azaltılması da bu tedbirlerden biridir. Prim
yükü ile ilgili bu tartışmalar, özellikle sosyal koruma ağının gelişmiş ve daha yüksek
primlerle gerçekleştirildiği ülkelerde yapılmıştır.
Bu arada özellikle belirtilmesi gereken bir husus, prim ödeme ile primlerin yüküne
katlanmanın aynı şeyler olmamasıdır. İşverenlerin prim oranlarının yüksek olması, prim
yükünün işverenler üzerinde olduğu anlamına gelmez. Eğer işveren veya prim ödeyen diğer
taraflar, belirli mekanizmalarla ödedikleri primleri kullanılabilir gelirlerinde bir azalışa yol
açmayacak şekilde başka kesimlerin “omzuna” aktarabiliyorlarsa, yani yansıtabiliyorlarsa,
daha değişik tartışmaları gündeme getirmek gerekecektir. Bu konu primlerin yansıtılması
başlığında ayrıca ele alınacaktır.


Tek Prim- Çoklu Prim (Sigorta Kollarına Göre Ayrı Prim)

Bu ayırım, primlerin sigorta kollarına göre ayrı ayrı veya birlikte tahsil edilmelerine
göre yapılmaktadır. Sosyal sigortalar ilk kurulduğu yıllarda, az sayıda tehlikeyi kapsamına
aldıkları için tek bir primle finansman ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olmuştur. Ancak,
zaman içinde sigortaların gelişmesi ile kapsama alınan sosyal güvenlik tehlikelerinin sayısı da
artmış, artan sosyal güvenlik harcamalarını karşılamak üzere prim oranlarının yükseltilmesi
veya yeni dâhil edilen sigorta kolları için ayrı prim tahsil edilmesi gerekmiştir. Tarihi gelişim
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süreci içinde birçok ülkede, bütün sigorta kollarının harcamalarını karşılamak için tek ve
yüksek oranlı bir prim yerine, fertlerin psikolojik olarak ödeme konusunda kolay
katlanabilecekleri her sigorta kolu için ayrı ve farklı oranlarda prim (çoklu prim) ödenmesi
daha fazla benimsenmiştir.
Türk sosyal sigorta sistemi ilk kuruluşundan itibaren çoklu prim ilkesini benimsemiş,
kural olarak her bir sigorta kolu için ayrı prim alınmıştır. 2008 reformundan sonra kısa vadeli
sigorta kolları primleri birleştirilmesine rağmen hâlâ kısa vadeli sigorta kolları, malullük,
yaşlılık ve ölüm, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası olmak üzere çalışanlardan 4 ayrı
prim alınmaktadır. Benzer şekilde kendi adına bağımsız çalışanlardan da kısa ve uzun vadeli
sigorta kolları ile genel sağlık sigortası için 3 ayrı prim alınmaktadır.
Sosyal sigorta kurumları için esas olan sistemin giderlerini karşılayacak geliri elde
etmektir. Bu açıdan, tek oranlı bir prim belirlenmesi veya sigorta kollarına göre ayrı ayrı prim
belirlenmesi sistemin aktüeryal dengesi açısından önemli değildir. Hangi yöntem uygulanırsa
uygulansın, ihtiyaç duyulan geliri sağlayacak prim tahsilatı yapılacaktır. Ancak, sigorta
kollarına göre ayrı prim uygulaması bir zorunluluktan dolayı ortaya çıkmıştır. Sosyal sigorta
programları ilk oluşturulduğu zaman, bütün sosyal güvenlik tehlikelerini kapsayacak şekilde
organize olmamışlarsa, her yeni sigorta kolu oluşturuldukça bu sigorta kolları için ayrı ve yeni
bir prim alınması söz konusu olmuştur. Ülkemizde de bu şekilde olmuş, her yeni sigorta kolu
için ayrı prim alınması yöntemi benimsenmiştir.
Tek prim veya birden fazla (çoklu prim) prim uygulaması, primlerin vergi veya fiyat
olma özelliğine tesir eder. Nitekim tek primle finansman hâlinde primlerin vergi özelliği,
birden fazla primle finansman hâlinde ise; primlerin fiyat ve bedel olma özelliği daha güçlü
olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla çoklu prim uygulanması hâlinde primlerin fiyat özelliği daha
güçlü olduğu için daha yüksek prim geliri elde etme ihtimali daha yüksektir.
Tek prim veya her sigorta kolu için ayrı prim uygulamasının fayda ve sakıncaları
olabilmektedir. Anlaşılması ve benimsenmesi kolay olan tek prim uygulamasının en önemli
avantajı, hesaplanmasının, muhasebesinin ve kontrolünün kolay olması ve bürokratik
işlemleri azaltmasıdır. Özellikle sosyal sigorta kurumlarının ilk kuruluş yıllarında tek prim
uygulamasının avantajları büyüktür. Aynı şekilde, işyerlerinin küçük ve dağınık olduğu
ülkelerde de tek prim uygulamasının kolaylıkları fazladır. Benzer şekilde eğitim seviyesinin
düşük olduğu, kayıt sisteminin yeterli olmadığı hâllerde de (tarım sektörü gibi) tek prim
uygulaması hayata geçirilmesi kolay bir yöntem gibi görünmektedir. Ancak, sistem geliştikçe,
çoklu prim uygulamasının avantajları bu yöntemin benimsenmesini kolaylaştırmaktadır.


Nispi Primler-Mutlak Primler (Kazançla Olan İlişkisine Göre Primler)

Kazançla olan ilişkisine göre primleri; nispi primler ve mutlak primler olarak iki başlık
altında incelemek mümkündür.
Nispi prim, sigortalılar arasındaki yükü eşit olarak dağıtma amacıyla, sigortalının
kazancının belirli bir yüzdesi olarak alınan primdir. Ancak, bu yükün eşit dağılımını sağlamak

265

kolay değildir. Çünkü farklı gelir gruplarında bulunan kişilerden sabit oranlı bir primle
kesilecek kazancın marjinal faydası bütün gelir gruplarındaki insanlar için aynı değildir. Bu
anlamda, düşük gelirlilerin marjinal fayda kaybı daha yüksek, yüksek gelirlilerin daha düşük
olacaktır. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için artan oranlı primlerin kullanılması söz
konusu olabilir. Kazanç seviyesi arttıkça kesilen prim oranı arttığı için, düşük gelirlerin prim
yükü azalacaktır.
Nispi primlerin sabit veya artan oranlı olarak uygulanması, ülkenin şartlarına da
bağlıdır. İşletmelerin küçük ve dağınık olduğu, kayıt sistemi ile ilgili alt yapının yetersiz
olduğu durumlarda sabit oranlı prim uygulaması, basit ve kolay anlaşılması, fazla bürokratik
işlem gerektirmemesi dolayısıyla tercih edilir. Gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonu
daha güçlü olan artan oranlı primler, karmaşık ve zor uygulanabilir olmasının yanı sıra primin
vergi karakterini öne çıkardığı için, ödemeden kaçınma veya yükü başkalarının omuzlarına
aktarma gibi vergi ile finansmanın bütün olumsuzluklarını taşırlar. Bu sebeple uygulamada
daha çok rastlanan sabit oranlı prim uygulamasıdır. Primler, azalan oranlı olarak da
uygulanabilir. Bu uygulama çok rastlanmamakla birlikte, istihdamı teşvik amacıyla
başvurulan bir yöntemdir.
Mutlak prim, sigortalıların kazançlarının belirsiz ve istikrarsız olduğu durumlarda,
belirli kazanç dilimlerinden önceden belirlenmiş maktu miktarda alınan primdir. Bu uygulama
daha çok kendi adına bağımsız çalışan esnaf ve sanatkârlar için tercih edilir. Ancak, burada da
bütün gelir gruplarından aynı miktarda prim alınması söz konusu değildir. Sigortalılar belirli
kazanç gruplarına ayrılırlar ve aynı kazanç grubundaki kişilerden aynı miktarda prim tahsil
edilir. Maktu prim uygulamasında adaleti sağlamak için gelir basamaklarının iyi belirlenmesi
gerekir. Gelir basamaklarının sağlıklı şekilde belirlenmemesi hâlinde, aynı gelir grubunda
bulunanlardan alt sınırda olanlar ile üst sınırda olanların ödediği prim miktarı aynı olduğu için
adaletsizlik ortaya çıkabilir. Ülkemizde, Bağ-Kur sigortalıları, 24 basamaklı bir gelir tablosu
esas alınarak maktu prim ödemektedirler. Sigortalıların prim ödeyecekleri gelir basamakların
belirlenmesinde süreye bağlı olarak zorunlu ve isteğe bağlı basamak belirlenmesi birlikte
gerçekleştirilmektedir. Maktu primlerin uygulanmasında kazanç dilimlerinin dışında,
çalışanların statüleri, sektörleri, cinsiyetleri gibi faktörlere bağlı olarak da farklı uygulamalar
yapılabilir.
 Safi (net) - Gayrisafi (brüt) Prim
Primlerin safi (net) ve gayrisafi (brüt) olarak ayrılması, sosyal sigorta kurumlarının
teknik işleyişinden kaynaklanmaktadır. Bu ayırım, hem özel hem de sosyal sigortalar için
geçerlidir. Safi prim, sigortalının kendisi ve geçindirmekle yükümlü olduğu aile fertleri dâhil
olmak üzere, sistemin sağlayacağı her türlü sosyal sigorta giderini karşılamak üzere belirlenen
prim miktarını ifade eder. Bir başka ifade ile herhangi bir masraf yüzdesi ifade etmeyen
primlerdir. Ancak, sosyal sigorta kurumları, primlerin tahsili, aylıkların ödenmesi ve diğer
sosyal güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu bina ve
teçhizat ile istihdam ettiği personel için belirli masraflara katlanmak durumundadır. Bu
masrafları karşılamak üzere safi primin belirli miktarda artırılması gerekir. İşte, sosyal
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sigortaların, primlerin tahsilinden, ivazların ödenmesine kadar yapılan her türlü yönetim
masraflarını da karşılayacak şekilde belirlenen prime gayrisafi prim denir.
Sosyal sigortaların işleyişi ile ilgili olarak ivaz dışı harcamalarının en asgari seviyede
tutulması esastır. Bu bakımdan safi prim - gayrisafi prim karşılaştırması, sosyal sigorta
kurumlarının etkinliği bakımından önemli bir göstergedir. Çünkü gayrisafi prim / safi prim
oranı yükseldikçe, sosyal sigorta kurumunun sigorta giderleri dışındaki harcamalarının arttığı,
etkinlikten uzaklaştığı sonucu ortaya çıkar. Bunun için de sınırlamalar getirilmiştir. Nitekim
ILO’nun sosyal güvenlikle ilgili sözleşmelerinde, sosyal sigorta kurumlarının, toplamış
oldukları primlerin en fazla %10’unu yönetim giderleri olarak kullanabilecekleri belirtilmiştir.
Sosyal güvenlik reformu ile bu oran Türkiye’de %5 olarak belirlenmiştir. Yani, Sosyal
Güvenlik Kurumu, prim gelirlerinin en fazla %5’ini yönetim giderleri için harcayabilecek
veyahut bir başka ifade ile en az %95’ini sosyal sigorta giderleri için kullanacaktır.

10.2.2. Sosyal Sigortaların Prim Dışı Gelirleri
Primler, sosyal sigortaların en önemli gelir kaynağı olmakla birlikte, sosyal
sigortaların prim dışında da gelirleri vardır. Bu gelirler, eğer sosyal sigorta kurumunun
finansmanı fon esasına göre oluşturulmuş ise; bu fonların çeşitli şekillerde değerlendirilmesi
ile elde edilen yatırım gelirlerinden ve devletin yaptığı katkılardan oluşur.

10.2.2.1. Fon ve Yatırım Gelirleri
Sosyal sigortalar, finansman metodu olarak fon yöntemini benimsemişler ise özellikle
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları gibi sigorta kollarında gelirlerin elde edilmesi ile
harcanması arasında önemli bir zaman farkı vardır. Bu zaman farkı dolayısıyla gelirin elde
edilmesi ile harcanması arasında yapılacak çeşitli yatırımlarla faiz, kira ve kar gelirleri söz
konusu olabilir. Nitekim özellikle sosyal sigortaların ilk kurulduğu yıllarda önemli fonlara
sahip oldukları, bu fonların toplam tasarrufların %25-40 arasında değişen miktarlara ulaştığı
dikkate alınırsa, iyi değerlendirilmeleri hâlinde kurumlara önemli gelirler sağlayacakları da
muhakkaktır.
Türk sosyal sigorta sistemi başlangıçtan itibaren özellikle uzun vadeli sigorta kolları
için fon esasına göre kurulmuş ve 1990’lı yılların başına kadar önemli fonlar biriktirmiştir.
Ancak yanlış yönetimle bu fonlar erimiştir. Bugün itibarıyla fon yaratan tek sosyal sigorta
kolu işsizlik sigortasıdır. 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren prim toplamaya başlayan işsizlik
sigortası, Mart 2015 tarihi itibarıyla toplam 84,3 milyar TL fon birikimi sağlamıştır ve bu
2015 yılı bütçesinin %18’i büyüklüğündedir. İşsizlik sigortası bu fonu yalnızca %4 prim oranı
ile ve sadece 14 yılda yaratmıştır.

10.2.2.2. Devlet Katkıları (Yardımları)
Sosyal güvenliğin bir devlet görevi olarak tanımlanması, sistemin finansmanına
devletin katkıda bulunma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Devletin sosyal
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sigortaların finansmanına katkısı, doğrudan veya dolaylı katılım olarak değişik şekillerde
gerçekleşebilir. Devletin doğrudan katılımı 3 değişik şekilde olabilir.
 Bunlardan ilki, eğer sosyal sigorta kurumunun giderleri gelirlerinden daha fazla
ise; ortaya çıkan açığın devlet tarafından kapatılması yoluyla sağlanan yardımdır. Bir
anlamda şartlı bir finansmana katılma şeklidir ve çok arzu edilen bir finansmana katılma şekli
değildir. 1990’lı yılların başından itibaren Türkiye’de devletin sosyal güvenliğin
finansmanına katılımı açıkları kapatma şeklinde kendini göstermiştir.
 Devlet, ikinci olarak sosyal sigorta kurumlarının toplam giderlerinin belirli bir
miktarını karşılamayı üstlenebilir. Mesela, sosyal sigorta kurumlarının tüm giderlerinin
%20’sini veya daha değişik bir oranını devlet karşılayabilir. Bu durumda sosyal sigorta
kurumları aktüeryal hesaplarını yaparken, bu miktarı dikkate alarak primleri belirlerler.
 Devlet, üçüncü olarak sigortalı ve işveren gibi doğrudan prim ödeyerek
sistemin finansmanına katılabilir. Burada devlet, sistemin prim ödeyen üçüncü tarafıdır ve
çoğunlukla sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması veya sigortalı ve işverenlerin prim yükünün
azaltılması için finansmana katılır.
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Tablo 16: Türkiye’de Devletin Sosyal Güvenlik Kurumuna Yaptığı Bütçe Transferleri
(2002-2017)
Toplam
(GSYİH’nin
%)

Yıllar

Toplam
(Bin TL)

2002

9.684.000

2,76

2003

15.883.617

3,49

2004

18.830.000

3,37

2005

23.322.000

3,59

2006

22.892.000

3,02

2007

33.060.313

3,92

2008

35.016.403

3,52

2009

52.599.691

5,26

2010

55.244.258

4,76

2011

52.772.218

3,78

2012

58.728.293

3,74

2013

71.263.763

3,94

2014

77.335.890

3,78

2015

79.038.817

3,38

2016

108.073.487

4,14

2017

128.182.906

4,13

Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/2018-6
Devlet, dolaylı olarak da sosyal sigortaların finansmanına katılabilir. Bu tür katılımda,
devlet bir teşkilat olarak sosyal sigorta kuruluşlarının ilk kuruluş masraflarını karşılayabilir,
kurum personeli memur statüsünde istihdam edilirse personel giderlerini üstlenmiş olur ve
nihayet sosyal sigorta kurumunu, diğer kuruluşların tabi olduğu vergi, harç ve benzeri
masraflardan muaf tutabilir. Bir anlamda, sosyal sigorta kurumlarının işlem maliyetlerini
üstlenebilir. Bu ülkemizde de rastlanan yaygın bir finansmana katılım şeklidir. Benzer şekilde
sosyal güvenlik kurumlarını faaliyetleri ile ilgili gider kalemlerinden birçoğundan muaf
tutarak dolaylı şekilde finansman desteğinde bulunabilir.
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Devletin sosyal güvenliğin finansmana katılma şekli ve seviyesi ile sosyal güvenlik
kapsamındaki nüfusun niteliği ve oranı arasında yakın bir ilişki vardır. Sosyal güvenlik
programının kapsamı ne kadar geniş ise; devletin de finansmana katılımını savunmak o kadar
kolaydır ve daha adaletlidir. Sosyal güvenliğin bütün toplum kesimlerini kapsamına
alamadığı, geniş toplum kesimlerinin kapsam dışında kaldığı ülkelerde, devletin zaten bir
sosyal güvenlik programı kapsamında olanlar için finansmana katılması, adaletsizliği artırır
ve savunulması güç bir durumdur. Bu bakımdan devletin bütün toplum kesimlerini kapsama
alan genel sağlık sigortası veya hiç sigorta kapsamında olmayanları ilk defa kapsama alacak
programlar için finansmana katılması daha adil olacaktır.

10.2.3. Sosyal Sigorta Primlerinin Yansıtılması
Sigortalının ücretinin, işverenin de ücret maliyetinin önemli bir unsurunu oluşturan
primlerin, kimin tarafından ödendiği önemli olmakla birlikte, gerçek yüküne kimlerin
katlandığı daha da önemlidir. Primi ödeme yükümlülüğü üzerinde olan kesim, eğer şartlar
uygun ise bu yükü başka tarafların üzerine yansıtabilir. Bu durum bir ülkede sosyal sigorta
sisteminin kuruluşunda özellikle göz önüne alınması gereken bir husustur. Yasal olarak
primlerin sigortalı ve işveren tarafından ödeniyor görünmesi, hatta devletin prim ödemesi
gerçekte yükü ödeyenlerin katlandığı anlamına gelmez. Taraflar ödedikleri primleri
başkalarının üzerine aktarabiliyorsa prim ödeyenlerle prim yüküne katlananlar farklı kişiler
olmaktadır.

10.2.3.1. Sigortalı Primlerinde Yansıma
Sigortalıların iş gücü içindeki statüsü ile sigorta primlerinin yansıtılması arasında çok
doğrudan bir ilişki vardır.

10.2.3.1.1. Bağımlı Çalışanlar ve Primlerin Yansıtılması
Bağımlı çalışanlar, kamu ve özel sektör işyerlerinde hizmet akdi ile çalışanlar (işçiler)
ve kamu kesiminde memur statüsünde çalışanlar olmak üzere iki büyük grupta toplanırlar.
Kamu kesiminde memur olarak çalışanların ödedikleri primleri yansıtmaları, maaş
rejimleri ile yakından ilgilidir. Esas olarak memurların, maaşlarının seviyesi ve artış
oranlarının belirlenmesi ile ilgili olarak işverenleri ile herhangi bir pazarlık imkânları yoktur.
Çalıştığı kamu kurumu ve bulunduğu statü ile maaşı arasında bir ilişki vardır ve memurun
ilgili kamu kurumu ile bireysel bir sözleşme yaparak bu şartları değiştirmesi söz konusu
değildir. Ancak, son yıllarda ülkemizde de gündeme gelen memur sendikacılığı, memur
olarak çalışanlara, en azından maaş artışları konusunda sendikaları vasıtasıyla toplu görüşme
yapma imkânı vermiştir. Eğer bu görüşmelerde, sendikalar prim yükünü işverenin
üstlenmelerini sağlayacak bir pazarlık gücüne sahip olabilirlerse yansıtmaları söz konusu olur.
Bunların dışında, memurların prim yükünün işverene yansıtılması, devletin maaş artışı ile
ilgili politikalarına bağlı olacaktır.

270

Kamu kesiminde prim yükünü işverenin üzerine aktarma şansı olan tek bir grup vardır.
Bu grup, kamu kesiminde derece ve kademe esasına göre ücretin belirlendiği genel memur
kadrosu içinde istihdam etme imkânı olmayan sözleşmeli personeldir. Bilgisayar sisteminin
kurulması, yeni bir idari yapılanmanın gerçekleştirilmesi gibi Kurumun kendi personeli ile
gerçekleştiremeyeceği işler için istihdam edilen yüksek vasıflı ve az sayıda sözleşmeli
personelin ücreti belirlenirken, kişinin eline geçen net ücret üzerinden hesaplama yapılırsa, bu
prim ve vergi yükünün işveren üzerine aktarılmış olması anlamına gelir.
Kamu ve özel sektör işletmelerinde bir hizmet akdine bağlı olarak çalışanların
ödedikleri primleri yansıtmaları ile ilgili olarak değişik durumlar söz konusu olabilir.
 Vasıfsız ve kolay ikame edilebilen, dolayısıyla işverenle pazarlık gücü olmayan
bağımlı çalışanların primleri yansıtma imkânı yoktur. Hatta bu kişilerin pazarlık güçlerinin
olmaması dolayısıyla sigortasız olarak bile çalıştırılmaları söz konusu olabilir ki, bu işveren
primlerinin de çalışanın üzerine yansıtılması anlamına gelmektedir.
Sendikalı ve toplu iş sözleşmesi yapma imkânı olan işçilerin prim yükünü işveren
üzerine aktarabilmeleri, sendikalarının pazarlık yapma gücü ile yakından ilgilidir. Eğer,
sendika güçlü ise ve başta piyasa olmak üzere diğer şartlar da sendikanın pazarlık gücünü
artırmış ise sigortalıların ödemiş olduğu primlerin kısmen veya tamamen işveren üzerine
aktarılması söz konusu olabilir.


 Özel sektörde, işverenle pazarlık yapma gücüne sahip olan üst kademe yöneticiler
ve uzman personel, prim yükünü rahatlıkla işveren üzerine aktarabilirler. Özellikle, ücretin
net ücret olarak belirlendiği hizmet akitlerinde prim yükü işveren üzerine aktarılmıştır. Çünkü
vergi dilimlerinin yükselmesi veya prim oranlarının artması kişinin ücret gelirinde herhangi
bir azalmaya yol açmayacaktır. Bu kaynaklardan gelen artış, net ücrette bir azalmaya yol
açmayacak şekilde brüt ücrette yapılan ayarlamalarla işveren tarafından ödenecektir.
Bağımlı çalışanların primleri yansıtmaları ile ilgili bir tartışma konusu, primin
gerçekte kimin tarafından ödendiği ile ilgilidir. Bir görüşe göre, primler kaynakta kesildiği
için sigortalı ücret hesabını eline geçen net ücret üzerinden yapmakta, bunun dışındaki vergi
ve prim gibi kesintiler sigortalıyı ilgilendirmemektedir. Bu durumda bütün prim ödeme yükü
işveren üzerindedir. İkinci görüş ise sigortalı primler dolayısıyla ücret kesintisinin farkındadır
ve dolayısıyla prim yüküne bizzat kendisi katlanmaktadır.

10.2.3.1.2.
Yansıtılması

Kendi

Adına

Bağımsız

Çalışanlar

ve

Primlerin

Kendi adına bağımsız çalışanlar, başta esnaf ve zanaatkârlar olmak üzere çok geniş ve
çeşitli bir çalışan grubunu oluştururlar. Bu grupta bulunanlar, genellikle bütün sigorta
primlerini kendileri öderler ve yaptıkları iş ve statüleri ile primleri yansıtmaları arasında çok
yakın bir ilişki vardır. Öte yandan, bağımsız çalışanlar primleri bizzat kendileri ödedikleri
için, primleri kaynakta kesilen bağımlı çalışanlara nazaran, prim yükünü daha fazla
hissederler. Ancak, bazı durumlarda, primlerin ürettikleri ürünün satış bedeli üzerinden stopaj
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yapılarak ödendiği durumlarda vardır. Bu durumda, bağımlı çalışanlara benzer sonuçlar
ortaya çıkar.
Bağımsız çalışan kişi, perakendeci olarak bir malın alım-satımını yapıyorsa, sattığı
malın fiyat esnekliği çok düşük ise ödediği primler dolayısıyla katlandığı prim yükünü malın
fiyatı üzerine ilave ederek alıcılara aktarabilir. Eğer, prim artışı sebebiyle o mala olan talepte
bir azalma meydana gelirse, prim yükü kısmen yansıtılabilir veya tamamen satıcı tarafından
üstlenilir.
Bir mal veya hizmet arz ederek geçimini sağlayan bağımsız çalışanların ödedikleri
sigorta primlerini yansıtmaları, arz ettikleri mal ve hizmete olan talep ile yakından ilgilidir.
Bağımsız çalışanın arz ettiği mal ve hizmete olan talep, fiyat ne olursa olsun değişmiyor ise;
prim yükünü tamamen o mal ve hizmeti alan kişilere yansıtabilir. Ancak, fiyatlardaki artış
talepte bir azalmaya yol açıyor ise; prim yükünün yansıtılması da bu azalmaya bağlı olarak
değişecektir. Talep esnekliği çok yüksek ise; prim yükü büyük ölçüde veya tamamen ödeyen
kişi tarafından üstlenilecektir.
Bağımsız çalışanların ödedikleri sigorta primleri vergiden muaf tutulursa, bu takdirde
gelirin prim ödenen kısmı vergiye esas kazançtan düşüldüğü için prim yükü bu oranda devlete
yansıtılmış olacaktır. Bu tür yansıtma uygulamada çok sık ve yaygın olarak rastlanan bir
yansıtmadır.

10.2.3.1.3. İşveren Primlerinin Yansıtılması
Prim, işveren için emek maliyetinin, yani ücretin bir unsurudur ve diğer maliyet
unsurları gibi primler de işveren açısından kaçınılması gereken bir yüktür. Sigorta primlerinin
hesaplanması, kesilmesi ve sigorta kurumlarına ödenmesi işverenler tarafından yerine
getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğu için işverenler yalnızca kendi ödedikleri primlerin
değil, sigortalı primlerinin de kendileri tarafından ödendiğini kanaatini taşırlar. Bu kanaat de
prim ödeme ve yansıtma davranışlarını etkiler.
İşveren öncelikle prim yükünü, ürettiği mal ve hizmetin fiyatlarına ilave ederek
tüketicilere yansıtmak ister. Ancak bunu gerçekleştirebilmesi, ürettiği mal ve hizmetin talep
elastikiyetine bağlıdır. Mal ve hizmetin talep elastikiyeti sert ise yani fiyat ne olursa olsun
toplam talepte bir değişme olmuyor ise; prim yükünü tamamen veya büyük ölçüde o mal ve
hizmeti tüketen kişilere yansıtabilir. Prim yükünün yansıtılması ile ilgili tayin edici faktörler,
yalnızca işverenin kendi şartları ile sınırlı değildir. Üretilen mal ve hizmetin piyasasının
gösterdiği özellikler, iç ve dış rekabet şartları primlerin yansıtılmasını etkiler. Küreselleşme
ve artan dış rekabet, çok zaman iç rekabetten daha fazla olarak işletmelerin fiyat politikalarını
tayin etmektedir. Öte yandan, üretilen mal ve hizmet kolay ikame edilebilir bir mal ve hizmet
ise; talep esnekliği yüksek olacağı için yansıtma çok güç olacak veya çok sınırlı kalacaktır.
İşveren, prim yükünü sigortalılar üzerine de aktarabilir. Vasıfsız, kolay ikame
edilebilen iş gücü için ücret seviyesini, prim maliyetini ortadan kaldıracak ve sigortalı üzerine
aktaracak şekilde düşük tutabilir. Eğer, tamamen sigortasız çalışma (kaçak, kayıt dışı
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çalıştırma) söz konusu ise; hem sigortalı, hem de işveren priminin tamamı çalışan kişi üzerine
aktarılmıştır. Eğer işyeri, sendikalı ve toplu iş sözleşmesi ile çalışma şartlarının belirlendiği
bir işyeri ise vasıfsız işçilerin prim yükünün kimin üzerine aktarılacağı sendikanın pazarlık
gücüne bağlı olarak değişecektir. Pazarlık gücük yüksek bir sendika bu yükü tamamen işveren
üzerine aktarabilirken, pazarlık gücü düşük olan sendikanın prim yükünü işverenlere
yansıtması daha zayıf olacak veya hiç yansıtamayacaktır.
Daha önce, sigortalı primlerinin yansıtılması başlığında da belirtildiği gibi, özellikle
transfer edilmek suretiyle işyerinde istihdam edilen üst kademe yöneticileri ve yüksek vasıflı
elemanların prim yükü tamamen veya büyük ölçüde işverenin üzerindedir.
İşveren için prim bir tür istihdam vergisi olarak değerlendirilir ve bir başkasına
aktarılamaz ise; istihdamda bir daralmaya yol açabilir. Bu, kısa dönemde çalışanların işten
çıkarılması, uzun dönemde ise; sermaye yoğun teknolojinin seçimi dolayısıyla ortaya çıkar.
Her iki durumda da prim yükü, çok farklı bir şekilde de olsa çalışanlar üzerine aktarılmış olur.
Hatta bu, yakın zamanda ülkemizde de gündeme geldiği gibi, mevcut yatırımların bir başka
ülkeye aktarılması, yeni yatırımların da yine bir başka bölge veya ülkede yapılmasına yol
açabilir.

10.2.3.1.4. Devlet Primlerinin Yansıtılması
Devletin sosyal sigortaların ilk kuruluş masraflarını üstlenme, açıkları kapama veya
prim ödeme şeklindeki finansmana katılması hâlinde, ödediği primlerin veya yaptığı
katkıların yansıması devletin bu amaçla yaptığı harcamaların finansman kaynağı ile yakından
ilgilidir.
Devlet, sosyal sigortaların finansmanına yaptığı katkıyı genel bütçe vergi gelirlerinden
karşılıyorsa, bu vergilerin kimden ve ne şekilde alındığı ile yüke kimin katlandığı arasında
doğrudan bir ilişki vardır. Eğer, toplam vergi gelirlerinin ağırlıklı bir kısmı, artan oranlı
vergilerle, yüksek gelirlilerden elde ediliyor ise; prim yükü bu kesimlerin üzerine aktarılmış
olur. Bu, sosyal güvenlik vasıtasıyla yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru gelirin
yeniden dağıtılması anlamına da gelir. Öte yandan, ülkemizde olduğu gibi, zaten vergi
gelirleri, ağırlıklı olarak ücretler ve gelirler üzerinden alınan vergilerden oluşuyorsa, devlet
sigortalılardan aldığı vergiler ile yine sigortalıları finanse etmektedir. Dolayısıyla devletin
finansmana katılması, sigortalılar açısından prim yükünün azalması gibi bir sonuç
doğurmayacaktır.
Vergilerin dolaylı veya dolaysız vergilerden oluşması da primlerin yansımasını
etkilemektedir. Dolaylı vergilere söz konusu olan mal ve hizmetleri kim tüketiyor ise; prim
yükü de bu kesimler tarafından üstlenilmektedir. Mesela, geniş ve düşük gelirli toplum
kesimlerinin tükettiği temel tüketim mallarının fiyatları üzerine konulan dolaylı vergiler,
toplam vergi gelirlerinin ağırlıklı bir kısmını oluşturuyorsa, bu mal ve hizmetleri tüketenler,
yani sigortalılar bizzat kendi kendilerini finanse etmektedirler. Öte yandan, yüksek gelir
gruplarının tükettiği lüks mal ve hizmetlerden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki
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payı yüksek ise; bu takdirde yük bu mal ve hizmetleri tüketen yüksek gelirlilere aktarılmış
olmaktadır.
Özellikle belirtmek gerekir ki; ister genel bütçe gelirlerinden ayrılan pay, isterse
dolaylı vergilerle sağlanan gelirler vasıtasıyla olsun, her iki durumda da devlet katkısının
yansımasını tespit etmek çok kolay değildir.
Devletin sosyal güvenlik sisteminin finansmanı için özel bir sosyal güvenlik vergisi
uygulaması hâlinde, bu vergi nasıl ve kimlerden alınıyorsa, devletin sisteme yaptığı katkının
bu vergiyi kesimlere aktarması söz konusu olmaktadır. Bu tür bir uygulamada, devlet
katkısının kaynağı kesin olarak belirli olduğu için yansıma etkisini daha açık olarak tespit
etmek mümkün olabilmektedir.

10.3. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamalarının (primsiz rejimlerin)
Gelir Kaynakları
Primsiz rejim olarak da adlandırılan kamu sosyal güvenlik harcamalarının
finansmanının tamamı devlet tarafından karşılanır. Zaten, kamu sosyal güvenlik harcaması bir
sosyal sigorta programının kapsamında olmayan veya olamayan grupların (teknik ve idari
boşluklar sebebiyle) sosyal güvenlik garantisinin sağlanması amacına yöneliktir. Kamu sosyal
güvenlik harcamaları, sosyal sigortaların kapsamında olmayan tehlikeler için de söz konusu
olabilir. Özellikle, kimsesiz, bakıma muhtaç çocukların bakımı ve eğitimi, özürlülerin bakımı
ve eğitimi ile muhtaç yaşlıların bakım ihtiyacının karşılanması bu kapsamda akla gelen ilk
sosyal güvenlik hizmetlerini oluşturmaktadır. Aynı şekilde, herhangi bir sosyal güvenlik
kurumunun kapsamında olmayanların ilaç ve iyileştirme araçlarının temini ile tedavi
giderlerinin karşılanması da kamu sosyal güvenlik harcamaları içinde yer almaktadır.
Kamu sosyal güvenlik harcamaları, ağırlıklı olarak genel bütçe gelirleri ile finanse
edilmekle birlikte, mahallî idarelerin bütçelerinden finanse edilen harcamalar da vardır. Her
iki durumda da bu amaçla yapılan harcamaların kaynağını oluşturan vergileri kimlerin
ödediğine bakmak ve vergi yükünün kimin üzerinde olduğuna karar vermek gerekir. Genel
bütçe gelirlerinden yapılacak tahsisler daha istikrarlı ve sürekli olurken, mahallî idareler
bütçelerinden yapılacak transferler, mahallî idarelerin büyüklüğüne ve mali imkânlarına bağlı
olarak bir yıldan diğerine değişebilir ve istikrarsızlık gösterebilir.
Kamu sosyal güvenlik harcamaları, sosyal güvenliğin temel felsefesine uygun şekilde,
gerçek anlamda yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru geliri yeniden dağıtma vasıtasıdır.
Ancak, bu yeniden dağılımın, beklendiği gibi gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde,
yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru gerçekleşmesi, sistemin finansman kaynağını
oluşturan vergilerin kaynağı ve vergi sisteminin işleyişi ile yakından ilgilidir. Ülkelerin vergi
sistemlerinin adaletli olup olmaması ile kamu sosyal güvenlik harcamalarının finansmanının
kimler tarafından karşılandığı arasında çok yakın bir ilişki vardır.
Sosyal güvenlik harcamaları tahsisî sosyal güvenlik vergileri ile de finanse edilebilir.
Bu vergi, doğrudan bir sosyal güvenlik vergisi olabileceği gibi bazı ürünlerin satış bedeli
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üzerinden alınan dolaylı ancak özellikle sosyal güvenlik harcamaları için alınan vergiler
şeklinde de olabilir. Nitekim akaryakıt veya tekel ürünleri ile alkollü maddeler, sosyal
güvenlik vergilerine konu oluşturacak maddelerden bazılarını oluşturmaktadır. Ancak, hangi
üründen ve ne oranda alınırsa alınsın, her durumda, finansman yükünün kimin üzerinde
olduğuna karar vermek için, o ürünleri kimlerin daha çok tükettiğinin ve verginin gerçekte
kimler tarafından ödendiğini tespit etmek gerekir.
Kamu sosyal güvenlik harcamalarının finansmanında kullanılan yaygın finansman
kaynaklarından biri de kamu eliyle yürütülen şans oyunlarıdır. Bir çok ülkede şans
oyunlarından elde edilen gelirlerin bir kısmı, sosyal yardım ve hizmet kuruluşlarına tahsis
edilir ve bu amaçla kullanılır.
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Uygulamalar
SGK’dan 4,5 Milyon Kişiye Prim Affı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu olan 4,5 milyon kişiyi affetmeye hazırlanıyor. 1,5
milyon esnafın SGK’ya borcu 21,8 milyar lira. Gelir testi yaptırmayan 3 milyon kişinin de 4
milyar lira borcu birikti. Af düzenlemesi torba yasaya girdi
Cem Kılıç/Milliyet
Hazırlıkları devam eden torba kanunda çalışanlara yönelik hangi düzenlemelerin
olduğu konusu medyada birçok kez yer aldı. Prim affından, devlette 4/C’lilere kadroya kadar
pek çok düzenlemenin yakında çıkacak bu kanunda kendisine yer bulduğu konuşuldu. Ancak
en son toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda sigortalılar için sadece iki düzenlemenin
son hazırlanan torba kanun tasarısına girmesi kesinleşti.
Geçtiğimiz hafta toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ekonomi kurmaylarına
uzun uzadıya anlatılan ve üzerinde mutabakata varılan SGK’nın esnafın prim borcuna yönelik
düzenlemesi ve Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanmak için gelir testi yaptırması gerektiği
halde yaptırmayanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi konusu, torba kanuna girdi. Bu
ay sonuna kadar veya şubat ayı başında kanun tasarısı Meclis’te olacak.
Esnafa prim kolaylığı
Torba Kanun tasarısında kendine yer bulan en önemli düzenleme esnafın prim borcuna
yönelik. Esnafın Sosyal Güvenlik Kurumu‘na (SGK) prim borcu her geçen gün birikiyor. Şu
an için Bağ - Kur (4/b) primlerini ödeyemedikleri için serbest meslek sahiplerinin SGK’ya
21,8 milyar TL civarı borcu var. 2,9 milyon esnafın 1,5 milyonu bu durumda. Yani neredeyse
her iki esnaftan birinin prim borcu var. SGK yönetimi geçtiğimiz aylarda prim borcu 6 bin TL
ve üzerinde olan yaklaşık 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderdi. 6183 Sayılı Amme
Alacakları Yasası kapsamında borçların ödenebileceği hatırlatıldı.
Borç ve süre silinecek
Torba kanunun yasalaşması sonrasında Bağ - Kur (4/b) kapsamında prim borcu
olanlardan, 12 ay ve üzeri borca sahip olanların borçları, 3 aylık ödeme süresi tanındıktan
sonra, ödenmemesi durumunda sigortalılık süreleriyle birlikte silinecek. Yani borçlu oldukları
dönemler sigortalı olarak artık değerlendirilmeyecek. Torba Kanun hazırlıkları çerçevesinde
daha önce 24 ay ve üzeri borcu olanlar için bu düzenlemenin yapılacağı ortaya çıkmıştı.
Ancak esnaf odaları, borsalar, ticaret odaları bu sürenin 12 ay olarak düzenlenmesi yönünde
Çalışma Bakanlığı‘na sürekli talepte bulundular ve borçluluk süresi tasarıda en son olarak 24
aydan 12 aya indi.
Tasarıya göre, prim borçlusu esnaf, hesabından silinen sigortalılık süresini yürürlükte
olan ‘borçlanma’ kuralları çerçevesinde daha sonra borçlandığı takdirde, tekrar kazanacak.
Yani sigortalılık süresini kaybetmeyecek.
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Emekliliğe yetecek kadar
Getirilecek bu yeni düzenlemeyle artık prime ihtiyacı kalmayanların, ödeyemedikleri
prim borçları için üzülmelerine gerek yok. İhtiyaçları kadar süreyi borçlanarak, geriye kalan
sürenin borçlarından kurtulacaklar. Örneğin, 2 yıllık prim borcu olan bir esnaf, emekliliği için
borcun sadece yarısı yeterliyse sadece 1 yıl için borçlanacak, geriye kalan 1 yıllık sigortalılığı
iptal edilmiş olacak.
12 aydan daha kısa süreli prim borcu olanlar için de hâlen yürürlükte olan 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Yasa uyarınca taksitlendirme yapabilmek mümkün.
Yeni düzenleme prim tahsilatının artırılmasının yanı sıra, borçları nedeniyle sağlık
yardımlarından yararlanamayan esnafa yeni bir imkân tanıyor. Borcundan kurtulan serbest
meslek sahipleri için sağlıktan yararlanmanın önü böylece açılmış olacak.
Kaynak:http://www.milliyet.com.tr/sgk-dan-4-5-milyon-kisiye-prim/ekonomi/ydetay/
1820660/default.htm. (11 Ocak 2011, Milliyet).
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Uygulama Soruları
1) Niçin Türkiye’de sıklıkla prim ve vergi affı çıkar?
2) Yukarıda bahsedilen prim affından kimler, nasıl faydalanacaktır?
3) Prim borçları silinenlerin sosyal güvenlik hakkı nasıl etkilenecek?
4) Prim afları, sosyal güvenlik sistemlerinin temelini oluşturan insanlarda sosyal
adalet duygusunu güçlendirme fonksiyonunu nasıl etkiler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümde öncelikle sosyal sigortaların gelir kaynağı olarak primler anlatılmıştır. Bu
bağlamda primlerin tarifi ve özellikleri ele alınmıştır. Prim, sahip olduğu özellikler
dolayısıyla değişik şekillerde tarif edilebilmektedir. Ayrıca primlerin diğer mal ve hizmetler
için ödenen fiyattan farklı olmasına yol açan özellikleri bulunmaktadır. Primlerin bütün
özellikler, birlikte değerlendirildiğinde, primlerin bir fiyat, yani bedel olma özelliği taşımakla
birlikte, tam bir fiyat olmadığı görülmektedir. Sonrasında finansman vasıtası olarak primlerin
vergilere göre üstünlükleri ortaya konulmuştur. Daha sonra ise primlerin çeşitleri
incelenmiştir. Primler, ödeyenlere, tek prim-çoklu prim, nispi primler-mutlak primler, safigayri safi prim olmasına göre çeşitli şekillerde bulunmaktadır. Başlık altında sosyal
sigortaların prim dışı gelirleri ortaya konulan diğer bir konu olmuştur. Fon ve yatırım gelirleri
ve devlet katkıları sosyal sigortaların prim dışı gelirlerini oluşturmaktadır.
Bölümde ikinci olarak sosyal sigorta primlerinin yansıtılması ele alınmıştır. Taraflar
ödedikleri primleri başkalarının üzerine aktarabiliyorsa prim ödeyenlerle prim yüküne
katlananlar farklı kişiler olmaktadır. Primlerin yansıtılması konusu, sosyal güvenlik
sisteminin gerçek yüküne kimlerin katlandığı ile ilgilidir ve sistemin sosyal adaleti sağlama
fonksiyonunu doğrudan etkiler. Bu kapsamda bağımlı çalışanlar ve primlerin yansıtılması,
kendi adına bağımsız çalışanlar ve primlerin yansıtılması, işveren primlerinin yansıtılması ve
devlet primlerinin yansıtılması olmak üzere konu, dört başlık altında incelenmiştir.
Bölümde son olarak kamu sosyal güvenlik harcamalarının gelir kaynaklarına yer
verilmiştir. Primsiz rejim olarak da adlandırılan kamu sosyal güvenlik harcamalarının
finansmanının tamamı devlet tarafından karşılanır. Kamu sosyal güvenlik harcamaları,
ağırlıklı olarak genel bütçe gelirleri ile finanse edilmekle birlikte, mahallî idarelerin
bütçelerinden finanse edilen harcamalar da vardır. Önemli olan bu amaçla yapılan
harcamaların kaynağını oluşturan vergileri kimlerin ödediğine bakmak ve vergi yükünün
kimin üzerinde olduğuna karar vermektir. Sosyal güvenlik harcamaları tahsisî sosyal güvenlik
vergileri ile de finanse edilebilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi primlerin diğer mal ve hizmetler için ödenen
fiyattan farklı olmasına yol açan özelliklerinden biri değildir?
a) Sosyal sigorta kapsamında olmak, bu hizmeti satın almak ve prim ödemek
zorunludur.
b) Ödenen primle alınan sosyal güvenlik hizmeti arasındaki ilişki bazı sigorta kolları
için oldukça zayıftır.
c) Primler yalnızca bu hizmetlerden faydalananlar tarafından ödenir.
d) Bazı sigorta kollarının bütün primleri yalnızca işveren tarafından ödenmektedir.
e) Bağımlı çalışanların primleri ücretleri üzerinden alınır.
2) Aşağıdakilerden hangisi primlerin bir finansman vasıtası olarak
kullanılmasının vergilere göre üstünlüklerinden biri değildir?
a) Prim, sigortalı için yükü hissedilmeyen bir vergidir.
b) Primler ödeme konusunda daha teşvik edicidir.
c) Prim yükünün başkalarına aktarılması son derecede kolaydır.
d) Özerk yönetim, sosyal tarafların sosyal sigortaların yönetimine katılması primle
finansmanın bir sonucudur.
e) Hiçbiri
3) Aşağıdakilerden hangisi primlerin sigorta kollarına göre ayrı ayrı veya
birlikte toplam olarak tahsil edilmelerine göre ayrılan prim çeşitleridir?
a) Nispi Primler-Mutlak Primler
b) Ödeyenlere göre primler
c) Sâfî (net) - Gayri Sâfî (brüt) Prim
d) Tek Prim- Çoklu Prim
e) Nispi Prim-Çoklu Prim
4) Sigortalılar arasındaki yükü eşit olarak dağıtma amacıyla, sigortalının
kazancının belirli bir yüzdesi olarak alınan prim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Safi prim
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b) Çoklu prim
c) Safi (net) Prim
d) Nispi prim
e) Mutlak prim
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sosyal sigortaların prim dışı gelirleri fon ve yatırım gelirleri ile devletin yaptığı
katkılardan oluşmaktadır.
b) Kamu kesiminde memur olarak çalışanların ödedikleri primleri yansıtmaları, maaş
rejimleri ile yakından ilgilidir.
c) Vergilerin dolaylı veya dolaysız vergilerden oluşması primlerin yansımasını
etkilemektedir.
d) Kamu sosyal güvenlik harcamalarının finansmanının bir kısmı devlet tarafından
karşılanır.
e) Ödediği primleri en kolay yansıtan işverenler, ürün talep elastikiyeti sıfır veya
sıfıra yakın olan ürün üretenlerdir.
Cevaplar
1) c, 2) c, 3) d, 4) d, 5) d
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11. SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI 3
Finansman Yöntemleri (Metotları)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Dağıtım Yöntemi
2) Fon (Biriktirme) Yöntemi
3) Sosyal Sigorta Riskleri ve Finansman Yöntemleri
4) Sosyal Güvenlik Fonları ve Önemi Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırım İlkeleri ve
Kriterleri
5) Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırımında Dünya ve Türkiye Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal güvenliğin finansman yöntemlerinden dağıtım yönteminin olumlu ve
olumsuz özellikleri nelerdir?
2) Dağıtım yönteminin işleyişi nasıl olmaktadır?
3) Fon yönteminin işleyişi nasıl olmaktadır?
4) Fon yönteminin olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir?
mıdır?

5) Sosyal sigorta risklerinin türü ile finansman yöntemleri arasında bir ilişki var

6) Fon yöntemini benimsemiş olan ülkelerin sosyal güvenlik yönetimlerinin dikkat
etmesi gereken ilkeler nelerdir?
7) Uluslararası Çalışma Örgütünün genel kabul görmüş fon yatırım kriterleri
nelerdir?
8) Sosyal güvenlik fonlarının yatırımında dünya ve Türkiye uygulaması nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Dağıtım Yöntemi

Dağıtım yönteminin tanımı
ve işleyişi ve dağıtım
yönteminin olumlu ve
olumsuz yönlerini öğrenerek
dağıtım yöntemi hakkında
bilgi edinmek

Dağıtım yönteminin tercih
edilmesinin sosyal güvenlik
sisteminin kullanılmasının
sosyal güvenlik sistemlerinin
var oluş amaçlarına
etkilerini tartışarak.

Fon (Biriktirme) Yöntemi

Fon yönteminin tanımı ve
işleyişi ve dağıtım
yönteminin olumlu ve
olumsuz yönlerini öğrenerek
fon yöntemi hakkında bilgi
edinmek

Fon yönteminin
kullanılmasının sosyal
güvenlik sisteminin
kullanılmasının sosyal
güvenlik sistemlerinin var
oluş amaçlarına etkilerini
tartışarak.

Sosyal Sigorta Riskleri ve
Finansman Yöntemleri

Sosyal sigorta risklerinin
finansman yöntemlerinin
nasıl olduğunu açıklayarak
bu risklerin finansman
yöntemleri hakkında bilgi
edinmek

Sosyal risklerin niteliği ile
finansman yöntemleri
arasındaki ilişkiyi araştırarak

Sosyal Güvenlik Fonları ve
Önemi

Sosyal güvenlik fonlarının
önemini öğrenmek

Sosyal güvenlik fonlarının
varlığının gelişmekte olan
ülkelerde sermaye
birikimine katkısını
araştırarak.

Sosyal Güvenlik Fonlarının
Yatırım İlkeleri ve Kriterleri

Fon yöntemini benimsemiş
olan ülkelerin sosyal
güvenlik yönetimlerinin
dikkat etmesi gereken
ilkeleri ve sosyal güvenlik
fonlarının kriterlerini
öğrenmek

Fonların doğru yatırım
alanlarında
kullanılmamasının olumsuz
sonuçlarının araştırarak

Sosyal Güvenlik Fonlarının

Sosyal güvenlik fonlarının

Başarılı fon yönetimi

285

Yatırımında Dünya ve
Türkiye Uygulaması

dünya ve Türkiye
uygulamasının nasıl olduğu
hakkında bilgi edinmek

gerçekleştiren ülkeleri
inceleyerek ve Türkiye ile
karşılaştırarak
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Anahtar Kavramlar

Dağıtım Yöntemi: Sosyal sigortaların sigorta ve yönetim giderlerinden oluşan
bir yıllık toplam giderinin, aynı yıl içinde elde edilen gelirlerle karşılanmasını amaç edinen”
bir yöntemdir.

Fon Yöntemi: Fertlerin veya sosyal grupların kendi sosyal güvenlik
ihtiyaçlarını karşılayacak tasarrufun ve birikimin kendileri tarafından karşılanması prensibi
oluşturur.

Ferdî Fon Yöntemi: Fertler kendi adlarına açılan bir hesaba prim ödüyor ve
gelecekte de gelirlerini bu hesaplara yatırılan primler ve getirilerinden alıyorlarsa ferdî fon
yöntemi konusudur.

Kolektif Fon Yöntemi: Fertlerin kişisel durumları dikkate alınmaksızın,
kapsamda olan herkesin ödediği primlerle oluşturulan fonlardan, tehlikeye maruz kalanlara
aylık ve gelir bağlanıyorsa bu yöntem söz konusudur.

Fonların yatırım kriterleri: ILO tarafından, işsizlik sigortası kuran ülkelere
yönelik olarak rehber olarak kullanılmak üzere belirlenen ilkelerdir. Güvenlik, gelir, likidite
ve ekonomik-sosyal fayda kriteri olarak 4 grupta toplanmıştır.

Objektif kriterler: Etkileri ve sonuçları ekonomik göstergelerle ölçülebilen
kriterlerdir. Güvenlik, gelir ve likidite kriteri bu grupta yer alır.

11.1. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri ve Önemi
Sosyal güvenliğin ve sosyal sigortaların finansmanı ile ilgili önemli tartışma
konularından birini de sistemin gelirleri ile giderleri arasındaki işlem dengesinin sağlanmasına
yönelik olan finansman yönteminin (metodunun) seçimi oluşturmaktadır. Sosyal güvenliğin
bir bütün olarak veya sigorta kolları itibarıyla hangi finansman yöntemi ile finanse edileceği,
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sistemin dayanışma ilkesini doğrudan etkilemektedir. Sosyal sigortaların finansmanında iki
temel yöntem vardır. Bunlar:
 Dağıtım (yılı yılına finansman veya repartisyon) yöntemi
 Fon oluşturma (biriktirme, kapitalizasyon) yöntemi
Sosyal sigortaların gelir gider dengesinin sağlanmasında dağıtım yönteminin
benimsenmesi, kuşaklar arası bir dayanışma anlamına gelmekte, bugün çalışan ve prim
ödeyen kuşak, bugün yaşlı ve aylık alan kuşağın sosyal güvenliğini karşılamaktadır. Fon
yöntemi ise her kuşağın (neslin) kendi sosyal güvenliğini kendisinin sağlaması anlamına
gelmektedir. Genç ve çalıştıkları dönemde ödedikleri primlerle, yaşlı ve muhtaç kaldıkları
dönemin sosyal güvenlik garantisini sağlamaktadırlar.
Sosyal sigortaların finansmanında hangi yöntemin seçileceği, sigorta kolunun özelliği
yanında, sosyal sigortanın ilk kuruluş yılları özellikleri, ülkenin ekonomik ve sosyal yapı
unsurları ve siyasi iktidarların sosyal sigortaların finansmanı ile ilgili tercihleri tarafından
belirlenir. Her iki yöntemin de olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
Hangi yöntem benimsenmiş olursa olsun finansman yönteminin seçimi sosyal
sigortaların teknik işleyiş özelliklerinden dolayı son derecede zor bir işlemdir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde sosyal sigortaların ilk kuruluş yıllarında bu güçlükle karşılaşma
ihtimali çok yüksektir. Sürekli ve istikrarlı bir gelir kaynağına sahip bir sosyal sigorta sistemi
oluşturabilmek için yaygın bir kayıtlı ekonomiye, güçlü ve güvenilir bir istatistiki veri
tabanına ve aktüerya hesaplarını yapabilecek uzman insan gücüne ihtiyaç vardır. Eğer söz
konusu olan bir hastalık sigortası ise öncelikle toplam giderlerin hesaplanması gerekir. O
ülkede insanların yıllık ortalama hastalık sayıları, hastalıkların türleri ve bu hastalıkların
tedavisi için yapılan harcamaların bilinmesi gerekir. Bunları bilme yanında mali endişelerle
sağlanacak sağlık hizmetleri için süre, miktar ve standart sınırlamaları getirilebilir. Bu aşama
tamamlandıktan sonra belirlenen giderleri karşılayacak gelirlerin tespit edilmesi gerekir.
Kapsama alınacak sigortalıların sayısı ve en önemli gelir-ücret ve kazanç seviyeleri esas
alınarak prim oranlarının tespiti gerekir. Benzer hesaplamaları fon yöntemi benimsenen uzun
vadeli sigorta kolları içinde yapmak gerekecek. Kimlerin kapsama alınacağı, kimlerden ne
kadar süre ile ne miktarda prim alınacağı ve ne kadar süre ile ne miktarda ödeme yapılacağı
hesaplarının sağlıklı şekilde yapılması gerekir. Gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik
sistemlerinin ilk kuruluş yıllarında bu problemler sıklıkla yaşandığı için kuruluşu takip eden
ilk yıllarda finansman problemleri de ortaya çıkmaya başlar.

11.2. Dağıtım Yöntemi
11.2.1. Dağıtım Yönteminin Tanımı ve işleyişi
Yılı yılına finansman yöntemi olarak da adlandırılan dağıtım yöntemi en basit anlamı
ile “sosyal sigortaların sigorta ve yönetim giderlerinden oluşan bir yıllık toplam giderinin,
aynı yıl içinde elde edilen gelirlerle karşılanmasını amaç edinen” bir yöntemdir. Bu özelliği
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dolayısıyla dağıtım yönteminin daha çok sosyal sigortaların harcamalarının bir yıldan diğerine
büyük değişiklikler göstermediği ve istikrarlı olduğu kısa vadeli sigorta kolları için daha
uygundur. Nitekim hastalık, analık sigortaları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları
genellikle dağıtım yöntemi ile finanse edilir.
Ancak, dağıtım yönteminde her zaman bir yılın gelirleri ile bir yılın giderleri arasında
tam bir denkliğin sağlanması mümkün değildir. Çünkü bir yıllık sürede bile, sigorta kolunun
gelir kaynaklarında önceden hesaplanamayan ciddi bir azalma olabileceği gibi (işsizlik
oranlarının yükselmesi, çalışan ve prim ödeyen sayısının azalması veya ekonomik krizler
dolayısıyla ücretlerin düşmesi gibi),, giderlerinde de ilgili sigorta kollarına yapılan başvuru
sayısındaki artışa bağlı olarak (yaygın ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışı, geniş toplum
kesimlerini etkileyen deprem gibi doğal afetlerle karşılaşılması ve nihayet savaşlar)
harcamalarda da beklentinin ötesinde artışlar olabilir. Kısacası, ortalama gelir ve giderler esas
alınarak yapılan hesaplamaların dengesini bozacak dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar
dolayısıyla ortaya çıkan beklenmedik harcamaları karşılamak için, yılı yılına finansman
sisteminde de sistemin temel karakteristiğini bozmadan küçük fonlar (ihtiyat fonu-yedek
fon) oluşturulabilir. Ancak, bu ihtiyat fonlarının oluşturulması finansman yönteminin
özelliğini değiştirmez.
Dağıtım yöntemi dinamik bir yöntemdir. Çok kısa sürelerde olmasa bile gelir ve
giderlerdeki değişikliklere bağlı olarak tahsil edilecek prim miktarının değiştirilmesini
gerektirecek değişiklikler yapılabilir. Ortalama hayat ümidinin artması, sağlık şartlarındaki
iyileşmeler, tıbbî gelişmeler, salgın hastalıklardaki azalmalar, doğum oranlarındaki değişme,
aile yapısının değişmesi dolayısıyla bağımlılık oranındaki artış veya azalışlar gibi demografik
değişiklikler ve nihayet prime esas kazançların seviyesindeki değişmeler prim miktarının
değiştirilmesini gerektirebilir.

11.2.2. Dağıtım Yönteminin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Dağıtım yöntemi, sosyal güvenlik sistemlerini geç oluşturan ülkelerde özellikle
1970’li yıllardan sonra daha çok benimsenen bir finansman yöntemi olarak dikkat
çekmektedir. Finansman yöntemi olarak dağıtım yönteminin seçilmesi, bu yöntemin
avantajlarını (olumlu yönlerini) oluşturur. Dağıtım yönteminin tercih edilmesinin temel
nedenleri arasında aşağıdaki sebepler sayılmaktadır:
 Basit ve herkes tarafından kolay anlaşılabilir bir sistemdir. İnsanlar hangi amaçla
ne miktarda prim toplanacağını ve bunların nerelere harcanacağını bilirler.
 Fon yönteminin gerektirdiği ayrıntılı hesapları ve bu amaçla ihtiyaç duyulacak
geniş bürokratik yapıyı ve işlemleri gerektirmez. Bu bakımdan yönetim giderleri daha azdır.
 Fon yönteminde olduğu gibi bir fon yatırım sorunu ve yine iktisadi dalgalanmalar
ve enflasyon dolayısıyla fonların değer kaybına uğraması gibi bir tehlike yoktur.
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 Dağıtım yönteminin en önemli avantajı, kurulduktan kısa bir süre sonra işlemeye
başlaması ve faydasının kısa zamanda görülebilir olmasıdır. Bu özelliği dolayısıyla sosyal
güvenlik sistemini geç oluşturan ülkelerde, daha fazla beklemeye tahammül olmadığı için
siyasi karar merkezlerinin öncelikle tercih ettiği bir yöntemdir. Bir seçim dönemi içinde
sistemi kurmak ve faydasını görmek mümkündür.
 Dağıtım yöntemi ile işleyen bir sosyal sigorta sistemi kısa sürede fayda sağlamaya
başlayacağı için kuruluşu için kamuoyu desteği almak daha kolaydır.
Dağıtım yönteminin yukarıda sayılan olumlu yönleri yanında olumsuz yönleri de
vardır. Bu olumsuzluklar aynı zamanda fon yönteminin tercih edilmesinin sebeplerini de
oluşturur.
 Kısa ve uzun dönemli iktisadi ve demografik değişkenlerdeki dalgalanmalardan
olumsuz olarak etkilenir. Özellikle kısa dönemli dalgalanmalarda sistemin gelir gider
dengesini sağlayacak tedbirleri almak güçtür.
 Yaşlılık sigortası gibi uzun dönemli sigorta kollarında nüfusun yaşlanmasına bağlı
olarak yaşlı nüfusun artması çalışan genç nüfusun prim yükünü artıracaktır.
 Sistemden gelir ve aylık alanlar ilave prim yüküne katlanmayacakları için siyasi
iktidarları gelir ve aylıklarda artış yapmaya zorlar ve seçim dönemlerinde bu taleplerini
gerçekleştirmede başarılı olurlar. Sosyal sigorta sisteminin külfet-nimet ilişkisi bozulmaya
başlar.
 Mali dengeyi sağlamak için prim oranlarında ve aylıklarda sıklıkla yapılan
değişiklikler istikrarsızlık ve güvensizlik yaratır.


Siyasî karar merkezlerinin müdahalelerine daha açık bir yöntemdir.



Fon yönteminin, fonların işletilmesi ile sağlanacak ilave gelirlerini elde imkânı

yoktur.
 Gelir gider dengesi kısa dönemli harcamaları kapsadığı için sigorta kolu ile ilgili
uzun dönemli sabit yatırım yapma ve bu amaçla kaynak yaratma imkânı yoktur.
Bütün bunların ötesinde, bu finansman yöntemi, işsizlik sigortası gibi, mutlaka belirli
bir fon oluşturularak işleyen sigorta kolları için uygun bir finansman metodu değildir.

11.3. Fon (Biriktirme) Yöntemi
11.3.1. Fon Yönteminin Tanımı ve İşleyişi
Fon yönteminin esasını, fertlerin veya sosyal grupların kendi sosyal güvenlik
ihtiyaçlarını karşılayacak tasarrufun ve birikimin kendileri tarafından karşılanması
prensibi oluşturur. Fon (biriktirim, kapitalizasyon) yönteminde, sosyal sigorta sisteminin
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bütün olarak veya bir sigorta kolu olarak uzun dönemde elde edilen gelirlerle uzun dönemli
giderlerin karşılanması esastır. Fon metodu, yaşlılık, malullük ve ölüm gibi uzun vadeli
sigorta kolları için tercih edilen, işsizlik sigortası için ise; mutlaka uygulanması gereken bir
finansman metodu olarak dikkat çekmektedir.
Fon yöntemi uygulamada, ferdî ve kolektif (toplu-birlikte) fon metodu olarak iki
farklı şekilde uygulanabilir. Eğer, fertler kendi adlarına açılan bir hesaba prim ödüyor ve
gelecekte de gelirlerini bu hesaplara yatırılan primler ve getirilerinden alıyorlarsa ferdî fon
yöntemi konusudur. Bu yöntem özel sigortaların finansman yöntemine daha yakındır ve
esasen herkesin bireysel durumunun (yaş, cinsiyet, çalıştığı iş, gelir durumu, medeni hâli vb.)
ayrı ayrı alınarak gelir gider dengesinin sağlanmasını amaçlar. Bu yöntemin sosyal dayanışma
boyutu zayıftır ve sosyal sigortalarda genellikle yaşlılık sigortası için tercih edilen bir
yöntemdir.
Fertlerin kişisel durumları dikkate alınmaksızın, kapsamda olan herkesin ödediği
primlerle oluşturulan fonlardan, tehlikeye maruz kalanlara aylık ve gelir bağlanıyorsa, toplu
(kollektif) fon yöntemi uygulanmaktadır. Toplu fon yöntemi sosyal güvenliğin sosyal
dayanışma ilkesine daha uygundur ve gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonu daha
güçlüdür.
Ferdî veya toplu fon yöntemi hangisi benimsenmiş olursa olsun, sosyal sigortaların
kuruluşunda uzun dönemli güvenilir aktüerya hesaplarının yapılması gerekir. Başlangıçta
yapılacak hatalara bağlı olarak finansman açığının ortaya çıkması hâlinde, sigorta işleyişi
içinde geriye dönüş ve eksiklikleri giderme imkânı olmadığı için pasif sigortalıların
aylıklarının düşer. Eğer bu düşmeye imkân verilmek istenmez ise sisteme devletin ciddi
katkılar yapması gereği ortaya çıkar.

11.3.2. Fon Yönteminin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
Bir finansman yöntemi olarak fon yönteminin seçilmesinin sosyal sigorta sisteminin
işletilmesi bakımından olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Özellikle tasarruf yetersizliği
problemi ile karşılaşan gelişmekte olan ülkeler için daha çok tavsiye edilen bir finansman
yöntemidir. Bu yöntemin olumlu özellikleri şunlardır:

Başlangıçta yüksek prim oranları ile çalışmasına rağmen, zaman içinde fon
gelirlerinin artması ile daha düşük prim oranları ile sistemin finansman ihtiyacının
karşılanabilmekte, sigortalıların prim yükü azalmaktadır.

Fon gelirleri, sigortalılara ödedikleri primlere ilave olarak ek ve daha yüksek
bir sosyal güvence daha sağlamaktadır.

Fertler ve sosyal gruplar, fon yönteminde ödedikleri primlerin gelecekte yine
kendilerinin sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağını bildikleri için sistemi
kolay benimserler. Bu anlamda prim yüküne katlanmaları daha kolaydır.
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Özellikle iç tasarruf yetersizliği yaşayan gelişmekte olan ülkelerin, iktisadi ve
sosyal kalkınma için ihtiyaç duydukları sermaye birikiminin oluşumuna katkıda bulunur.
Borçlanmanın maliyetini düşürür.

Zaman içinde önemli miktarlara ulaşan fonlar, ekonominin durgunluk
dönemlerinde talep artırıcı, enflasyon dönemlerinde de talep daraltıcı etkisi ile iktisadi
istikrarın sağlanmasına yardımcı olur.

Ödenen primlerle alınan aylıklar arasında ilişki kurulmasına imkân verdiği için
gelire bağlı olarak prim farklılaştırmasına imkân verir. Yüksek gelirlilerden daha yüksek
oranlarda prim alınmasına, primlerin fiyat özelliğinin güçlendirilmesine imkân verir.
Yukarıda sayılan olumlu yönlerine karşılık ileri sürülen olumsuz yönleri ise:

Her neslin kendi sosyal güvenliğini kendisinin sağlaması dolayısıyla sosyal
güvenliğin nesillerarası dayanışmayı sağlama ve gelirin yeniden dağılımını sağlama
fonksiyonu zayıftır.

Özellikle ilk kurulduğu dönemde, daha önce bu sistem olmadığı için kapsama
alınamayan kişileri sistem dışında bırakır. Özellikle yaşlılık sigortası gibi uzun dönem prim
ödenek hak elde edilen sosyal sigorta kollarında fon yöntemi idari bakımdan boşluk bırakır.
Yaşlı ve orta yaş üstü gruplar sosyal güvenlik kapsamı dışında kalır.

Gelirin yeniden dağılımını sağlama amacıyla ödenen primlerle alınan aylıklar
arasındaki ilişkinin zayıflatılması hâlinde primlerin vergi karakteri güçlenir ve kişiler prim
ödemeden kaçınmaya çalışırlar.

Fon yönteminin en önemli sakıncası, fonların iyi değerlendirilememesi hâlinde
prim ödeyenlerin gelir kaybına uğramaları ve sisteme olan güvenlerin kaybolmasıdır.
Her iki finansman yönteminin de çeşitli bakımlardan avantaj ve dezavantajları vardır.
Bu sebeple bazen zorunluluktan, bazen de her iki yöntemin avantajlarından faydalanmak için
karma yöntemler de uygulanabilmektedir. Ülkelerin hangi yöntemi benimseyecekleri ile ilgili
kararlarında iktisadi, sosyal, demografik ve hatta kültürel yapıları etkili olacaktır.
Tarihi gelişim sürecinde sosyal sigorta programlarının başlangıçta fon yöntemine göre
oluşturuldukları, ancak zaman içinde aktüeryal hesapların doğru yapılamaması, siyasi
iktidarların sisteme müdahale ederek prim karşılığı olmayan cömert ödemeler yapması fon
yöntemini fiilen dağıtım yöntemine dönüştürmüştür. Zaten gelişmekte olan ülkeler sistemleri
geç kurdukları için fon yönteminin gerektirdiği asgari süreyi beklememek için dağıtım
yöntemini tercih etmeye başlamışlardır.

11.4. Sosyal Sigorta Riskleri ve Finansman Yöntemleri
Bir sosyal sigorta programının hangi finansman yöntemi ile finanse edileceği bazı
sigorta kolları bakımından yukarıda belirtilen olumlu ve olumsuz yönler dikkate alınarak
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belirlenebilirken, bazı sigorta kolları bakımından dağıtım veya fon yönteminin benimsenmesi
bir zorunluluktur. Sigorta kolunun kapsadığı riskin özelliği belirli bir finansman yönteminin
benimsenmesini zorunlu kılar.
İşsizlik sigortası, doğası gereği bütün dünyada fon yöntemine göre oluşturulur.
Primler ve haklar bu yönteme göre belirlenir. İktisadi gelişme dönemlerinde prim ödeyen çok,
işsizlik ödeneği alan az, kriz dönemlerinde ise prim ödeyen az işsizlik ödeneği alan çoktur.
Kriz dönemlerinde dengenin sağlanabilmesi için mutlaka bu dönem artan ihtiyaçları
karşılayacak fonlar oluşturulmasını gerekli kılar. Nitekim işsizlik sigortasından faydalanmak
için 6 ay ile 2 yıl arasında asgari prim ödeme süresi aranır. Ödenekler de kişinin prim ödediği
süre (bir başka ifade ile fon oluşturduğu süre) dikkate alınarak verilir. Prim ödenen süre
arttıkça, yani sigortalının fon oluşturma dönemi uzadıkça ödenek alma süresi de uzar.
Hastalık ve iş kazaları meslek hastalıkları, analık ve aile ödenekleri sigortaları
finansman yöntemi olarak dağıtım yönteminin seçildiği sigorta kolları olarak bilinir. Bu
sigorta kolları primlerin fiyat olma özelliğinin zayıf olması gereken sigorta kollarıdır.
İnsanların ne zaman hastalanacağı, kazaya maruz kalacağı bilinmez. Bütün hayatı boyunca bu
risklerle karşılaşmama ihtimali olduğu gibi çalışma hayatının ilk günlerinde de hastalanma ve
kazaya maruz kalma riski vardır. Bu sebeple sigortalıların önceden tehlikeyi bilmeleri ve
yeterli tasarrufu yapmaları mümkün değildir. Sağlık hakkı gibi temel bir hakkın kullanımında
kişinin ödediği prim miktarı ve süresi ile sağlanan sosyal güvenlik hakkının süresi ve miktarı
arasında bir bağ kurmak sosyal güvenlik sistemlerinin dayanışma ruhuna aykırıdır. Çalışma
hayatına atıldıktan birkaç ay sonra hastalanan bir sigortalıya veya bakmakla yükümlü olduğu
aile fertlerini sosyal sigorta kapsamına almamak veya yapılacak yardımları süre ile
sınırlamak, mesela birkaç aylık tedaviden sonra sigorta kapsamının dışına çıkarmak kabul
edilebilir bir yaklaşım değildir. Bu sebeple bu sigorta kollarında staj süresi hiç aranmaz veya
çok kısa sürelerde tutulur. Sağlanan haklar da sigortalının prim ödediği süreden bağımsız
olarak ihtiyacı devam ettiği müddetçe (mesela hastalıkta iyileşinceye kadar) sağlanır.
Yaşlılık sigortası ağırlıklı olarak fon yöntemine daha uygun bir işleyiş özelliğine
sahiptir. Yaşlılık insanların önceden öngörebildikleri ve yeterli tasarrufu yapma şansına sahip
oldukları bir sosyal risktir. Bu sebeple fon yöntemine göre finansman daha sıklıkla
benimsenir. Hatta yaşlılık sigortası bireysel fon yöntemine daha uygundur, fazla prim
ödeyenin yüksek aylık, düşük prim ödeyenin düşük aylık alması beklenir. Ancak, bütün
dünyada bu sigorta kolu ile birlikte finanse edilen malullük ve ölüm sigortaları karma bir
yöntemle finanse edilir. Yaşlılık sigortasına göre daha kısa sürelerle prim ödeyerek (3-10 yıl
arasında değişen süreler) yaşlılık sigortasına denk bir aylık alma imkânı vardır. Çünkü
malullük ve ölüm (çalışma çağında gerçekleşmeleri hâlinde) her insanın mutlaka karşılaşacağı
bir risk değildir. Bu riskleri önceden öngörmesi de mümkün değildir. Nitekim ülkemizde 5 yıl
prim ödeyen sigortalılar emekli olmadan önce malul derecede sakatlanır veya hayatlarını
kaybederlerse 20-25 yıl prim ödemiş emekliler gibi aylık bağlanır.
Yaşlılık sigortası birçok ülkede fon yöntemine göre kurulmuş olmakla birlikte zaman
içinde fiilen dağıtım yöntemine dönüşmüştür. Bugün çalışan ve prim ödeyenler bugün yaşlı
olan ve aylık alanların sosyal güvenliğini sağlamaktadırlar. Bugün prim ödeyenlerin
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yaşlandıkları zaman sosyal güvenlikleri o gün çalışan genç nesil tarafından karşılanacaktır.
Birçok ülke hemen olmasa bile orta ve uzun dönemde yaşlılık sigortasını tekrar fon
yöntemine göre finanse edilen bir mali yapıya kavuşturmayı amaçlamaktadır.

11.5. Sosyal Güvenlik Fonları ve Önemi
Sosyal güvenlik sistemleri fon oluşturmak için kurulmazlar. Ancak finansman yöntemi
olarak fon yöntemini benimsemişlerse sistemin işleyişi fon yaratan bir sonuç doğurur. Sosyal
güvenlik fonlarının zaman içinde büyük miktarlara ulaşması yönetimi ve yatırım ilkeleri
bakımından bir sosyal güvenlik sistemi sorunu hâline gelebilmektedir. Dünya Bankasının
2000’li yılların başında çok sayıda ülkeyi kapsayan bir çalışmasında bazı ülkelerde bu
fonların millî gelirlerin önemli bir oranına yükseldiğini (milli gelirin %20 ve daha fazlası)
ortaya koymuştur. Bazı OECD ülkelerinin kamu sosyal güvenlik kurumlarının yarattığı
fonların büyüklüğü tablo da verilmiştir.
Tablo 17: Bazı OECD Ülkelerinde Kamu Sosyal Güvenlik Fonları (2008)
Ülkeler

Fon Başlangıç Yılı

Fon Miktarı
(Milyar Dolar)

ABD

1940

2.048

Japonya

1959

1.217

Norveç

1990

278

Güney Kore

1988

190

İsveç

2000

117

Kanada

1962

86

İspanya

1997

44

Fransa

1999

39

Kaynak: Yermo, Juan (2008), “Governance and Investment of Public Pension Reserve
Funds in Selected OECD Countries”, OECD, Working Paper on Insurance and Private
Pensions, No.15. s. 5
Tablo, ABD sosyal güvenlik fonlarının 2 trilyon doları geçtiğini bu ülkeyi 1.2 trilyon
dolar ile Japonya’nın takip ettiğini göstermektedir. Ancak bu tabloda yer alan Norveç’in
kamu sosyal güvenlik fonunda biriken miktar, 2006 yılı itibarıyla bu ülke GSYİH’sinin
%83’üne ulaşmıştır. İsveç, Japonya ve Kore’de sosyal güvenlik fonları GSYİH’nin %20-40
arasında değerlere ulaşırken, ABD ve İrlanda’da %10’un üzerinde, diğerlerinde ise %10’un
altındadır. Tabloda yer almayan İrlanda’da toplam sosyal güvenlik fonlarının, her yıl %1
büyüyerek, 2055 yılında GSYİH’nin %45’ine ulaşması beklenmektedir.
Sosyal güvenlik fonları, bütün ülkeler için önemli olmakla birlikte tasarruf eğilimi
düşük ve sermaye birikimi yetersiz olan gelişmekte olan ülkeler için daha büyük önem arz
etmektedir. Çünkü bu fonlar, uzun dönemlidir ve istikrarlıdır. Orta ve uzun dönemli kalkınma
planları yapan ülkeler için enerji, sulama, ulaştırma ve haberleşme gibi uzun dönemde net
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getirisi yüksek olacak alanlara yapılacak yatırımlar için istikrarlı, önceden hesaplanabilir bir
finansman kaynağıdır.

11.6. Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırım İlkeleri ve Kriterleri
11.6.1. Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırım İlkeleri
Sosyal güvenlik fonlarının asli fonksiyonu, sosyal güvenlik kurumlarının gelecek
dönemlerde yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin (emekli aylıklarının ödenmesi)
aksatılmaksızın yerine getirilmesi için karşılık oluşturmaktır. Ancak, fon bir defa oluştuktan
sonra, yukarıda belirtilen asıl fonksiyona ilaveten:


Sosyal güvenlik kurumlarına ilave gelir sağlama,



Sermaye birikimi sağlama,



İktisadi amaçlı yatırımlar için finansman kaynağı oluşturma,



Sosyal amaçlı yatırımlar için finansman kaynağı oluşturma,

 Durgunluk dönemlerinde iktisadi istikrarı sağlama fonksiyonları da kaçınılmaz
olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal güvenlik fonlarının oluşturulmasının asıl sebebini göz ardı
etmeden, yani sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu ikinci plana atmadan, yukarıda
belirtilen ikincil amaçlarını gerçekleştirmek için fonların yönetim ve yatırım ilkelerinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Sosyal güvenlik fonlarının değerlendirilmesi sürecinde, birbiri ile karşılıklı etkileşimi
olan birden fazla temel ilke vardır. Fon yöntemini benimsemiş olan ülkelerin sosyal güvenlik
yönetimlerinin dikkat etmesi gereken bu ilkeler özetle şunlardır:
 Hedeflerin açıklığı ilkesi: Sosyal güvenlik yönetimleri öncelikli hedeflerinin
fonların kurumların gelir ve aylık ödemelerini temin etme ve prim ödeyenlere ilave gelir
sağlama amacı için oluşturulduğunu belirtmelidir. Prim ödeyenler kendi primlerinin hangi
önceliklerle ve hangi amaçlarla yatırıldığını bilmek, sosyal güvenlik kurumları ilgililere bu
konularda bilgi vermek zorundadır.
 Politik müdahalelerden uzak olma: Fonların yatırımında etkinlik sağlamak için,
fon yönetiminin başlangıçta belirlenen amaçlar doğrultusunda vereceği yatırım kararlarına,
başka öncelikleri öne çıkaran siyasi müdahalelerin olmasını engellemek gerekir.
 Sigortalılara hesap verme: Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödeyenlerle aylık
alanların sisteme olan güvenlerinin sağlanması için fon yönetiminin yatırım faaliyetleri ile
ilgili olarak hesap vermesi gerekir. Fon yönetimleri, sistemin doğrudan ilgili taraflarının
yeterli, güvenilir ve sürekli bilgi edinmelerini sağlayacak şekilde şeffaf bir yönetim anlayışına
sahip olmalıdır.
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 Güvenilir yönetim: Bütün organizasyonlar gibi sosyal güvenlik fon yönetimi ile
ilgili kurumların, etkin olarak çalışabilmeleri için yönetimlerinin güvenilir ve şeffaf olması
gerekir.
 Düşük maliyetli yönetim: Fon işletim (yönetim) giderlerinin düşük olması prim
ödeyenlerin menfaatlerinin korunması bakımından önemlidir. İşlem maliyetlerinin düşüklüğü,
özellikle özel emeklilik fonları ile karşılaştırıldığı zaman kamu sosyal güvenlik fonları
yönetiminin etkinliği konusunda bir karşılaştırma yapma imkânı verir.
 Basiretli (tedbirli-ihtiyatlı) yatırım: Fon yönetimleri, hem prim ödeyen
sigortalıların hem de fonun menfaatlerinin korunması bakımından en fazla getiriyi sağlayacak
şekilde “basiretli bir yatırımcı” sorumluluğu ile davranmalıdır.
Sosyal güvenlik sistemlerinin özellikle nüfusun yaşlanması dolayısıyla gelecek
dönemlerde yaşayacağı problemlerin sistemlerin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmaması
için sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ve yönetimi konusu son dönemde özel bir ilgi alanını
oluşturmuştur.

11.6.2. Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırım Kriterleri
Uluslararası Çalışma Örgütü, fon yöntemini benimseyen ülkelerin sosyal güvenlik
sistemlerin sosyal güvenlik fonlarını hangi esaslara göre değerlendirecekleri konusunda yol
gösterici (rehber) niteliğinde kriterler geliştirmiştir. Çünkü bu fonların etkin değerlendirilmesi
ile sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği arasında yakın ilişki vardır. Sosyal
güvenlik yönetimlerinin fon yönetimindeki başarısı öncelikle sistemlerin finansman yöntemi
tercihlerini etkilemektedir. Başarısızlık fon yönteminin bir zaafı olarak kabul edilmekte ve
yeni programların oluşturulmasında bu yöntemin terk edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu
konudaki karşı görüş fonların değerlendirilmesi ile ilgili başarısızlığın yöntemden değil
sistemin yönetim başarısızlığından kaynaklanmakta, fon yönteminden vazgeçilmesini
gerektirmemektedir.
Uluslararası Çalışma Örgütü, kamu sosyal güvenlik sistemlerini fonlarının
değerlendirilmesi konusunda özel sigortaların fon değerlendirme kriterlerinden farklı kriterler
geliştirmiştir. Her iki sigorta alanının fon oluşturma amacının farklılığından hareketle sosyal
güvenliğin kamusal özelliğini de öne çıkararak kriterlerin farklı olması gerektiğini
savunmuştur. ILO, sosyal güvenlik fonlarının değerlendirilmesinde kamu özel ayırımı
yapmadan yüksek getiri sağlamak, düşük riskle çalışmak gibi kriterlerle kamu sosyal güvenlik
programlarının ekonomik ve sosyal fayda sağlama kriterlerini birleştiren yatırım kriterleri
geliştirmiştir. Esas olarak 4 ana başlıkta toplanabilecek bu kriterler güvenlik, gelir ve likidite
kriterleri ile ekonomik ve sosyal fayda kriterleridir. Bunlardan:


Güvenlik, gelir ve likidite kriteri objektif;



Ekonomik ve sosyal fayda kriteri ise sübjektif;
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yatırım kriterleri olarak sınıflandırılabilir. ILO’nun sosyal güvenlik fonlarını
değerlendirme kriterleri birçok ülke sosyal güvenlik sistemi bakımından rehber olarak kabul
edilmiş ve ulusal sosyal güvenlik yasalarına bu ilkeler doğrultusunda yatırım yapılmasını
sağlamaya yönelik düzenlemeler ve sınırlandırmalar getirmişlerdir.
Uluslararası Çalışma Örgütünün genel kabul görmüş fon yatırım kriterleri şunlardır:
 Güvenlik (Emniyet) kriteri: En yalın anlamıyla bu kriter sosyal güvenlik
fonlarının geri dönüş garantisi olan yatırım alanlarına yatırılması gereğini ifade etmektedir.
Güvenlik kriteri, kurumların üstlenmiş olduğu gelir ve aylık ödeme yükümlülüklerini
aksatmaksızın yerine getirebilmeleri için fonların geri dönüşü garanti olan alanlara
yatırılmasını öngörür. Fonların geri dönüş garantisi yüksek olan alanlara yatırıldıkça yani
yatırım riski düştükçe getiri oranlarının da düşük olacağı kesindir. Birçok ülkede devlet iç
borçlanma senetleri bu amaca en fazla hizmet eden yatırım alanlarını oluşturur. Yine bu kriter
sebebiyle sosyal güvenlik fonlarının borsa gibi spekülatif yatırım alanlarından uzak durması
anlamına gelir.
 Gelir kriteri: Finansman yöntemi olarak fon yönteminin tercih edilme
sebeplerinin başında fonların yatırımı ile elde edilecek ilave gelirlerle prim ödeyenlerin
gelecekte daha yüksek sosyal güvenlik garantisine kavuşmalarıdır. Buna göre sosyal güvenlik
fonları hem enflasyon dolayısıyla ortaya çıkacak değer kaybını ortadan kaldıran hem de en az
büyüme hızı kadar ilave getiri sağlayan alanlarda değerlendirilmelidir. Bir örnekle açıklamak
gerekirse, yıllık enflasyon oranının %8; büyüme hızının da %5 olduğu bir ülkede fonların
getiri oranı en az %13 olmalıdır.
 Likidite (nakde çevrilebilirlik) kriteri: Sosyal güvenlik kurumlarının öncelikli
amacı sigortalıların ihtiyaç duyduğu anda bu ihtiyaçları karşılayacak harcamaları yapmaktır.
Likidite kriteri sosyal güvenlik kurumlarının ihtiyaç duydukları anda nakit paraya
dönüşebilecek alanlara yatırım yapmalarını öngörür. Banka hesapları, özellikle vadesiz
hesaplar bu amaca en uygun alanlardır. Ancak vadesiz hesaplar da getirisi en düşük olan
yatırım alanlarıdır. Sosyal güvenlik kurumlarının yapması gereken nakit ihtiyaçlarını iyi
belirleyerek sıkıntıya düşmeyecek bir yatırım fon dengesi gerçekleştirmeleridir.
 Ekonomik ve sosyal fayda kriteri: En tartışmalı ve diğerlerine göre daha
sübjektif öncelikleri olan yatırım kriteridir. Sosyal güvenlik fonlarının hangi alanlarda
kullanılacağına getiri kriterinden ziyade yatırımların genel toplum kesimleri veya prim
ödeyen sigortalıların ekonomik ve sosyal faydaları dikkate alınarak karar verilecektir. Eğitim,
sağlık, konut gibi sosyal faydalar yanında uzun dönemde ülkenin iktisadi büyümesini
hızlandıracak temel alt yapı yatırımları için sosyal güvenlik fonları kullanılabilir. Bu kriter
özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli olan, bu ülkelerin içinde bulundukları tasarruf
yetersizliğini ortadan kaldıran bir kriterdir.
Sosyal güvenlik kurumları fonlarının yatırım kriterleri bakımından en tartışmalı olanı
ekonomik ve sosyal fayda kriteridir. Bu konuda yaygın iki farklı görüş vardır. Bu
görüşlerden ilkine göre, gelişmekte olan ülkeler için sosyal güvenlik fonlarını kullanmak bir
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zorunluluktur ve maliyeti en düşük sermaye yaratma yoludur. Aksi takdirde, yetersiz tasarruf,
yetersiz sermaye birikimi, düşük yatırım ve düşük büyümeden oluşan geri kalmışlık
çemberini kıramazlar. Bu görüş taraftarları, bu fonların yatırımlarda kullanılması ile
sağlanacak iktisadi büyümenin nimetlerinden, uzun dönemde prim ödeyen sigortalılarında
faydalanacağını, bir anlamda kendi geleceklerine yatırım yaptıklarını ileri sürmektedir.
Sosyal güvenlik kurumları tarafından oluşturulan fonların, özellikle gelişmekte olan
ülkelerin yatırımlar için ihtiyaç duyduğu sermaye birikiminin gerçekleştirilmesinde önemli
avantajları vardır. Öncelikle sosyal güvenlik fonları istikrarlıdır ve ne kadar süre ile
kullanılabileceği daha başlangıçta belirlenebilir. Bu özellikleri dolayısıyla, ülke kalkınması
bakımından büyük önem taşıyan enerji, sulama ve ulaşım gibi, ancak uzun dönemde net getiri
sağlayacak alanlara, yatırım yapılmasına imkân verir.
Ekonomik ve sosyal fayda kriteri ile ilgili ikinci görüş taraftarları ise; sosyal
güvenlik primlerinin zaten düşük gelirli toplum kesimlerinin gelirlerinden alındığını, bu
şekilde oluşturulan fonların iktisadi büyümenin finansmanında kullanılması hâlinde
kalkınmanın finansmanının ikinci defa düşük gelirlilerin omuzlarına yüklendiğini ileri
sürmektedirler. Bu görüş taraftarları, eğer bu kurumlar vasıtasıyla bir fon yaratılmış ise; bu
fonların iktisadi büyümeye yönelik yatırımlardan ziyade, sigortalıların toplam refahını
geliştirecek sosyal alanlarda olmasının daha isabetli olacağını ileri sürmektedirler. Bu
kapsamda, sağlık alanına yapılacak yatırımlar, sigortalıların ev sahibi olmasını sağlayacak
konut yatırımları öncelikle tavsiye edilmektedir.

11.7. Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırımında Dünya ve Türkiye
Uygulaması
Gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik fonlarının yatırım
alanları bakımından her iki görüş taraftarlarının iddialarını haklı çıkaracak uygulamalar
gerçekleştirilmiştir. İngiltere Dünya’da sosyal güvenlik fonlarını ülke dışında ve en riskli
alanlarda yatırarak ekonomik fayda kriterini öne çıkarmış ülkelerin başında gelmektedir.
Nitekim İngiltere dışında Süveyş Kanalının yapımı veya Hindistan’da yapılan enerji
yatırımlarının finansmanı için sosyal güvenlik fonlarını kullanmıştır. Birçok ülke kendi
iktisadi ve sosyal gelişme önceliklerine göre turizm sektörünün geliştirilmesi, konut
ihtiyacının karşılanması amacıyla konut kooperatiflerinin desteklenmesi, sulama ve enerji
yatırımlarının yapılması ve çeşitli madenlerin işletilmesi gibi alanlar için sosyal güvenlik
fonlarını kullanmıştır. Genel toplum kesimlerinin sosyal refahlarının artırılmasına yönelik
olarak sağlık sektörü başta olmak üzere eğitim ve konut gibi alanlara da yatırım yapan ülkeler
olmuştur. Birçok ülke aynı zamanda hem sosyal fayda yaratan alanlara hem de ekonomik
fayda sağlayacak alanlara yatırım yapmıştır. Sosyal güvenlik fonlarının yatırım alanları
bakımından tek ve en doğru ülke uygulaması yoktur.
Sosyal güvenlik fonlarının kullanımı bakımından Türkiye değişik yatırım kriterlerini
dikkate alan ancak bir bütün olarak değerlendirildiği zaman başarısız olan bir ülke örneği
olarak karşımıza çıkmaktadır. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur uzun dönemli sigorta kolları
bakımından fon yöntemine göre kurulmuştur. 1970’li yıllara gelindiğinde Türkiye sosyal
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sigorta kurumları aracılığı ile millî gelirinin %40-60’ı arasında değişen fon yaratan bir ülke
olmuştur. Fonların yatırımı konusunda da çok çeşitli uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Emekli
Sandığı Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren turizm sektörünün geliştirilmesi için özel
sektörün gerçekleştiremediği otelcilik yatırımlarını ve şehirlerin terminal alt yapı yatırımlarını
üstlenirken SSK öncelikle sağlık kuruluşları yatırımı ile konut kooperatiflerine kredi desteği
sağlamıştır. SSK gelir getirici iş hanları benzeri gayrimenkul yatırımları da yapmıştır. Ancak
her 3 sosyal sigorta kuruluşunun en büyük yatırım alanları, çok zaman kendi kurum
yasalarındaki sınırları da aşarak devlet iç borçlanma senetleri ve tahvillerine yaptıkları yatırım
olmuştur. Türk sosyal güvenlik kurumlarının en yanlış yatırımları da yüksek enflasyon
dönemlerinde bu alanlara yaptıkları yatırımlar ile ortaya çıkmış, bazı yıllar net %80’lere varan
gelir kayıplarına uğramıştır. 1965 yılından sonraki dönemde SSK fonlarının getiri oranı hep
negatif olmuş, enflasyon oranının %104,4 e çıktığı 1980’yılında fonların net kaybı o yıl %96
olmuştur. 1980’li yıllardan sonra sürekli değer kaybeden fonların bu dönemde yıllık ortalama
kayıp oranı %26-52 arasında değişmiştir
1990’lı yılların başı itibarıyla sosyal güvenlik kurumları fonları eritmiş, hatta günlük
harcamalarını karşılayabilmek için (emekli aylıklarının ödenmesi, sağlık harcamalarının
karşılanması) Hazineden destek almaya başlamıştır. Türk sosyal güvenlik sisteminde fon
yaratan son kurum işsizlik sigortası olmuştur. Ödenek verme şartlarının ağır ve ödenek
oranının düşük olduğu İşsizlik sigortası prim toplamaya başladığı Haziran 2000 tarihinden
bugüne kadar (Temmuz 2018 itibarıyla) birikimli olarak 123 milyar TL fon yaratmıştır.
Tablo 18’de işsizlik sigortasının fon yatırım gelirleri kuruluşundan bugüne kadar
verilmiştir. Tablodaki veri farklılığı İŞKUR’un işsizlik sigortası bültenindeki farklılıktan
kaynaklanmaktadır. Ancak açık olan o ki, ilk kuruluş yıllarında bütün alternatif yatırım
alanlarına göre daha yüksek getiri sağlayan işsizlik sigortası fon gelirleri zaman içinde ancak
enflasyona karşı değer kaybını önleyecek kadar getiri sağlamıştır.
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Tablo 18: İşsizlik Sigortası Fon Yatırım Gelirleri
DÖNEMLER

FON (%)

TEFE (%)

2001
2002
2003
2004
Temmuz
2000
–
Aralık 2004 Dönemi

23,5
104,3
75,44
56,91
32,55

11,9
88,6
30,9
14

FON (%)

ÜFE (%)

DÖNEMLER

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

DÖVİZ
SEPETİ
(%)
8,5
114,3
13,54
-14,6
B TİPİ YATIRIM
FONU (%)

DÖVİZ
SEPETİ (%)

23,53
2,66
-0,02
18,65
11,58
5,31
17,98
5,93
12,08
-17,58
17,71
8,10
12,53
29,85
14,90
5,93
6,13
-1,65
9,91
8,87
2,85
3,38
8,65
13,32
4,08
23,99
8.84
2,45
7.20
6,97
7,92
6,36
7,64
5,71
8,20
9,94
8.78
15,47
Kaynak: İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu, Aylık Bülteni: Temmuz 2018.
http://media.iskur.gov.tr/17224/07_temmuz.pdf

2018 yılı temmuz ayı sonu itibarıyla İşsizlik sigortası fonlarının yatırım alanlarına
bakınca, İşsizlik Sigortası Fonunun önemli bir kısmının kamu tarafından iç borçlanma
ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı görülmektedir.

İşsizlik sigortası fonlarının kullanımı ile ilgili bir önemli tartışma alanını fonların
nereye kullanıldığı oluşturmaktadır. İŞKUR ilk ödenek vermeye başladığı 2002 yılından
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bugüne kadar (2018 yılı Temmuz Ayı) 6,5 milyon kişiye, 26,1 milyar TL tutarında işsizlik
ödeneği vermiştir. İşsizlik ödeneğinden faydalanan sigortalı sayısı işsiz sayısının % 8-10’u
arasındadır. Halbuki, 2008-2011 yılları arasında GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi)
finansman ihtiyacı için Hazineye 10 milyar TL aktarılmıştır.
Gelinen nokta itibarıyla işsizlik sigortası fonu Türkiye’nin sosyal politika
uygulamalarını finanse eden en önemli kaynak hâline gelmiştir. Bütün meslek edindirme
programları, çeşitli çalışan gruplarına yönelik devlet prim destekleri, tam-kısmi zamanlı
istihdam destekleri, işsizlerin GSS primlerinin ödenmesi, yatırım teşviklerine yönelik prim
indirimleri gibi son dönem sosyal politika uygulamalarının tamamı İşsizlik Sigortası fonundan
karşılanmaktadır.
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Uygulamalar
İşsizlik Fonu nereye harcanıyor?
Hüseyin ASLAN

İşsizlik sigortası fonu; temel felsefe olarak “sosyal amaç”lıdır ve çeşitli nedenlerle işsiz kalanların
belli bir süre için asgari ihtiyaçlarını karşılamayı ve yeni iş arayıp bulmalarına zaman tanımayı
öngörmektedir. Ancak; bu fon uzun süreden beri amaç dışında kullanılmakta, bütçe açığının
kapatılmasında, bazı projelerin finansmanında “kaynak” işlevi görmektedir. Oysa; sosyal devletin
önemli görevlerinden biri de; işsizinin yaşamanı sürdürebileceği asgari, ekonomik ve sosyal
koşulları sağlamak ve yeni istihdam olanaklarını hazırlamaktır.
Denilebilir ki; işsizlere “işsizlik maaşı” olarak verilmesi gereken para; tahvil alımında ve bazı
bankalara “kaynak aktarımı”nda kullanılmaktadır.

NİTELİKLİ İSTİHDAM

Ayrıca; fondaki birikimin işsizlikle mücadelede ve büyümede önemli etken olan bu arada; ekonominin
de lokomotifi işlevini gören inşaat sektöründe ve bu kapsamda kentsel dönüşüm projelerinde “vasıflı”
istihdam yaratmak için eğitim faaliyetlerinde kullanılmasının daha faydalı olacağını
değerlendiriyorum.
Çünkü biliyoruz ki; inşaat sektöründe mesleki eğitimden geçmiş “nitelikli” istihdama çok fazla
ihtiyaç duyulmaktadır. Rakamlar gösteriyor ki; işsizliğe ve “nitelikli” istihdama yönelik yapılan
harcamalar; fonun büyüklüğüne oranla çok azdır.
Oysa; İşsizlik Fonu Yasası’nda “iş gücünün istihdam edilebilirliğini arttırmak, çalışanların vasfını
yükselterek işsizlik riskini azaltmak, işe yerleştirmek ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü
piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak” için kullanılması öngörülmektedir.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ege-Koop Danışma Kurulu Üyesi Doç.Dr.Mehmet Ufuk
Tutan ile yaptığımız görüşmede “İşsizlik fonu kurulduğundan beri 130 milyar TL’nin üstünde birikim
sağlanmış; bunun 12 milyar TL’si GAP projesine harcanmış, 11 milyar TL’si de işsizlik maaşı olarak
ödenmiştir. Kalkınma ve eğitim projeleri için de 40 milyar TL harcanmıştır. Fonun en az işsizlik için
harcandığının altını çizdi”
2016 yılının ilk 3 ayı itibariyle işsizlik fonunda biriken rezerv para 95 milyar TL’nin üzerindedir.
İşsizlik fonundaki rezerv; her yıl ortalama yüzde 12 oranında büyümüştür.
Bu rezervin önemli bir bölümü devlet tahvillerinde, küçük bir bölümü de banka mevduatlarında
değerlendirilmiştir.
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Bu arada; yeni torba yasayla işsizlik sigortası fonunun kullanım alanı genişletilmiş; iş başında eğitim
görenlere, doğum sonrası izin alanlara, yarı zamanlı çalışanlara da işsizlik fonundan belli bir süre için
ek maaş katkısı sağlanması öngörülmüştür.
2016 yılında genişleme sonucundaki harcamaların 1 milyar TL, işsizlik maaşı ödentisinin 3 milyar TL,
diğer ek harcamanın 10 milyar TL olacağı, buna karşılık 4 milyar TL’lik devlet payı, 18 milyar TL’lik
diğer gelirlerle beraber işsizlik fonu rezervlerine 12 milyar TL ekleneceği hesaplanmaktadır.
Sonuç olarak: İşsizlik fonunda biriken paranın amacına uygun kullanılması; işsizlere belli bir süre
işsizlik maaşı ödenmesi, “vasıflı” istihdam için eğitim projeleri yürütülmesi, artan işgücünü
karşılayacak yeni istihdam alanları yaratılmasıyla mümkün olur.
https://www.haberturk.com/yazarlar/huseyin-aslan/1243325-issizlik-fonu-nereye-harcaniyor

Uygulama Soruları
1) İşsizlik sigortası fonunun temel amacı nedir?
2) Fon kaynaklarının kullanımı ile işsizlikle mücadele arasında bir ilişki var mıdır?
3) İşsizlik sigortası fonları özellikle hangi yatırım alanlarında kullanılıyor?
4) Yazar, niçin işsizlik sigortası fonu amaç dışında kullanılıyor düşüncesine sahiptir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümde öncelikle sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yöntemleri ve önemi
ortaya konmuştur. Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yöntemleri; dağıtım (yılı yılına
finansman veya repartisyon) yöntemi ve fon oluşturma (biriktirme, kapitalizasyon)
yöntemidir.
Bölümde ikinci olarak dağıtım yöntemi ayrıntılı açıklanmıştır. Dağıtım yönteminin
daha çok sosyal sigortaların harcamalarının bir yıldan diğerine büyük değişiklikler
göstermediği ve istikrarlı olduğu kısa vadeli sigorta kolları için daha uygundur. Bu kapsamda
dağıtım yönteminin olumlu ve olumsuz özelliklerine yer verilmiştir.
Bölümde üçüncü olarak fon yöntemi ayrıntılı açıklanmıştır. Fon (biriktirim,
kapitalizasyon) yönteminde, sosyal sigorta sisteminin bütün olarak veya bir sigorta kolu
olarak uzun dönemde elde edilen gelirlerle uzun dönemli giderlerin karşılanması esastır. Fon
yöntemi uygulamada, ferdî ve kolektif (toplu-birlikte) fon metodu olarak iki farklı şekilde
uygulanabilir. Bu kapsamda fon yönteminin olumlu ve olumsuz özellikleri açıklanmıştır.
Bölümde dördüncü olarak sosyal sigorta riskleri ve finansman yöntemi
açıklanmıştır. Sigorta kolunun kapsadığı riskin özelliği belirli bir finansman yönteminin
benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda çeşitli sosyal güvenlik risklerinin hangi
yöntemle finanse edildiği açıklanmıştır.
Bölümde beşinci olarak, sosyal güvenlik fonları ve önemi anlatılmıştır. Sosyal
güvenlik fonları, bütün ülkeler için önemli olmakla birlikte tasarruf eğilimi düşük ve sermaye
birikimi yetersiz olan gelişmekte olan ülkeler için daha büyük önem arz etmektedir.
Bölümde sonrasında sosyal güvenlik fonlarının yatırım ilkeleri ve kriterlerine yer
verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle güvenlik fonlarının yatırım ilkeleri açıklanmıştır. Fon
yöntemini benimsemiş olan ülkelerin sosyal güvenlik yönetimlerinin dikkat etmesi gereken
özellikleri incelenmiştir. Sonrasında sosyal güvenlik fonlarının yatırım kriterlerine
değinilmiştir Uluslararası Çalışma Örgütünün genel kabul görmüş fon yatırım kriterleri
açıklanmıştır.
Bölümde son olarak sosyal güvenlik fonlarının yatırımında Dünya ve Türkiye
uygulaması açıklanmıştır. Birçok ülke aynı zamanda hem sosyal fayda yaratan alanlara hem
de ekonomik fayda sağlayacak alanlara yatırım yapmıştır. Sosyal güvenlik fonlarının yatırım
alanları bakımından tek ve en doğru ülke uygulaması bulunmamaktadır. Sosyal güvenlik
fonlarının kullanımı bakımından Türkiye ise değişik yatırım kriterlerini dikkate alan ancak bir
bütün olarak değerlendirildiği zaman başarısız olan bir ülke örneği olarak karşımıza
çıkmaktadır.

304

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Hastalık, analık sigortaları, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları
genellikle dağıtım yöntemi ile finanse edilir.
b)

Dağıtım yöntemi dinamik bir yöntemdir.

c)
Dağıtım yönteminde her zaman bir yılın gelirleri ile bir yılın giderleri arasında
tam bir denkliğin sağlanması mümkün değildir.
d)

Uzun vadeli sigorta kolları genellikle dağıtım yöntemi ile finanse edilir.

e)

Dağıtım yönteminin kullanılmayacağı sigorta kolu işsizlik sigortasıdır.

2)
değildir?
a)

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım yönteminin olumsuz özelliklerinden biri
Basit ve herkes tarafından kolay anlaşılabilir bir sistemdir.

b) Kurulduktan kısa bir süre sonra işlemeye başlar ve faydası kısa zamanda
görülebilir.
c)

Siyasî karar merkezlerinin müdahalelerine daha açık bir yöntemdir.

d)

Kuruluşu için kamuoyu desteği almak daha kolaydır.

e)

Nesil içi dayanışmayı sağlar.

3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi fon yönteminin olumsuz özelliklerinden biri

a)
Sosyal güvenliğin nesiller arası dayanışmayı sağlama ve gelirin yeniden
dağılımını sağlama fonksiyonu zayıftır.
b) Kısa ve uzun dönemli iktisadi ve demografik değişkenlerdeki dalgalanmalardan
olumsuz olarak etkilenir.
c)
Özellikle yaşlılık sigortası gibi uzun dönem prim ödenek hak elde edilen sosyal
sigorta kollarında fon yöntemi idari bakımdan boşluk bırakır.
d)
uğrarlar.

Fonların iyi değerlendirilememesi hâlinde prim ödeyenlerin gelir kaybına

e)

Sigortalıların yalnızca ödedikleri prim karşılığı kadar aylık almalarına sebep

olur.
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4)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

İşsizlik sigortası, doğası gereği bütün dünyada fon yöntemine göre oluşturulur.

b)
sahiptir.

Yaşlılık sigortası ağırlıklı olarak fon yöntemine daha uygun bir işleyiş özelliğine

c)
Hastalık ve iş kazaları meslek hastalıkları, analık ve aile ödenekleri sigortaları
finansman yöntemi olarak dağıtım yönteminin seçildiği sigorta kolları olarak bilinir.
d) Yaşlılık sigortası birçok ülkede dağıtım yöntemine göre kurulmuş olmakla
birlikte zaman içinde fiilen fon yöntemine dönüşmüştür.
e)
Nesiliçi sosyal yardımlaşmayı güçlendirmek isteyenler finansman yöntemi
olarak dağıtım yöntemini tercih ederler.
5)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Sosyal güvenlik fonlarının yatırım kriterlerinden ekonomik ve sosyal fayda
kriteri objektif kriterdir.
b) Güvenlik kriteri, sosyal güvenlik fonlarının geri dönüş garantisi olan yatırım
alanlarına yatırılması gereğini ifade etmektedir.
c)
Gelir kriterine göre, sosyal güvenlik fonları hem enflasyon dolayısıyla ortaya
çıkacak değer kaybını ortadan kaldıran hem de en az büyüme hızı kadar ilave getiri sağlayan
alanlarda değerlendirilmelidir.
d) Likidite kriteri sosyal güvenlik kurumlarının ihtiyaç duydukları anda nakit
paraya dönüşebilecek alanlara yatırım yapmalarını öngörür.
e)
Güvenlik kriteri dolayısıyla sosyal güvenlik fonları hisse senedi borsalarında
değerlendirilmez.
Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) d, 5) a
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12. SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI: İVAZLAR
Özellikleri, Belirlenmesi ve Yeniden Ayarlanması
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Sosyal Güvenlik Garantisi (Hakları): Genel Olarak
2) Sosyal Güvenlik İvazlarının Çeşitleri
3) Sosyal Güvenlik İvazlarının Özellikleri
4) İvazların Belirlenmesi (Tespiti) ve Yeniden Belirlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal güvenlik hakları, (ivazlar) nedir?
2) Verilme şekline göre ivazlar nelerdir?
3) Sosyal güvenlik risklerine göre ivazlar nelerdir?
4) Sosyal güvenlik ivazlarının özellikleri nelerdir?
5) İvazların tespit boyutları nelerdir?
6) Kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından ivazların tespiti nasıl
olmaktadır?
7) Para olarak verilen ivazların yeniden belirlenmesi nasıl olmaktadır?
8) Hizmet olarak verilen ivazların yeniden belirlenmesi nasıl olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal Güvenlik Garantisi
(Hakları): Genel Olarak

Sosyal güvenlik ivazlarının
genel olarak ne olduğunu
tanımlayabilmek

Sosyal güvenlik ideali ile
sosyal güvenlik ivazları
arasındaki ilişkiyi araştırarak

Sosyal Güvenlik İvazlarının
Çeşitleri

Nakdi ivazlar, hizmete
çevrilerek sunulan ivazlar ve
ayni olarak verilen ivazlar;
sosyal güvenlik tehlikeleri
ve sigorta kolları dikkate
alınarak verilen ivazları
öğrenerek ivazların çeşitleri
hakkında bilgi edinmek

Sosyal risklerin zararları ile
sosyal güvenlik ivazları
arasındaki bağlantıyı
araştırarak

Sosyal Güvenlik İvazlarının
Özellikleri

Sosyal güvenlik ivazlarının
özelliklerini ayrıntılı
incelemek

İvazların amaçları ile
özellikleri arasındaki
bağlantıyı inceleyerek

İvazların Belirlenmesi
(Tespiti)

Çeşitli yönleriyle ivazların
tespit yöntemlerini ayrıntılı
incelemek

Özellikle parasal ivazların
yeniden belirlenmesinde
etkili olan faktörleri
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar
 Sosyal güvenlik ivazları: Ne şekilde ve hangi ad altında olursa olsun, bir sosyal
güvenlik sisteminin tehlikeye uğrayanlara yaptığı her türlü ödemedir.
 İvaz: Belirli yükümlülükler yerine getirildikten sonra hak edilen, karşılık veya
bedel olarak tarif edilir ve kanunlarla garanti altına alınmıştır.
 Maktu ivazlar: Bir veya birkaç defaya mahsus olarak ortaya çıkan gider
artışlarını karşılamak için yapılan ödemelere denir.
 Toptan Ödeme: Malullük, yaşlılık ve ölüm gibi uzun vadeli sigorta kollarından,
sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı itibarıyla aylık bağlanması şartlarını yerine
getiremeyen sigortalılara, o döneme kadar yatırdıkları primlerin iadesi anlamına gelen
ödemedir.
 Sermaye Ödemeleri: iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kolundan sürekli
kısmi iş göremezlik geliri almaya hak kazananlara, bağlanan gelirin çok düşük olması hâlinde,
gelecekte alacağı aylıkların iskonto edilmiş bugünkü değerinin bir defada verilmesi anlamına
gelir.
 İvazların tespiti: Para olarak verilecek ivazların seviyesinin, hizmete çevrilerek
verilen ivazların standardının belirlenmesi sürecidir.
 İvazların ayarlanması: Özellikle para olarak verilen ivazların ( gelir ve
aylıkların) enflasyon ve büyüme kriterleri dikkate alınarak yeniden belirlenmesi işlemidir.
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Giriş
Sosyal güvenlik garantisi, hakları veya ivazları başlıklı bu bölüm, hangi kurumsal yapı
ile kurulmuş olursa olsun bir sosyal güvenlik sisteminin sağladığı haklarla ilgilidir. Bu
bölümde önce sosyal güvenlik garantisinin hangi şekillerde verildiği ele alınmıştır. Sosyal
güvenlik tehlikeleri ile sağlanan haklar arasındaki ilişki her bir sosyal risk için ayrı ayrı
incelenmiştir. Tehlikelerin zararları ile verilecek hakların (ivazların) arasında doğrudan bir
ilişki vardır. Öte yandan, bir ülkede bir sosyal güvenlik sistemi kurulurken sonradan ortaya
çıkabilecek problemleri önlemek için hakların verilme şartlarını ve ivazların özelliklerinin
doğru belirlenmesi gerekir. Bu sebeple ivazların ilk defa belirlenmesi ivaz çeşitleri
bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. Bölümün sonunda sosyal güvenlik ivazlarının yeniden
belirlenme esasları incelenmiştir. Özellikle enflasyon oranlarının yüksek olduğu ülkelerde
gelir ve aylıkların ayarlanması doğru göstergelerle yapılmazsa bir süre sonra emeklilerin nispi
gelirlerinin düşmesi ve fakirleşmeleri söz konusu olur.
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12.1. Sosyal Güvenlik Garantisi (Hakları): Genel Olarak
Bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmanın temel gayesi, tehlikeye maruz kalanları,
uğradıkları tehlikelerin zararından kurtarma garantisi sağlamaktır ve sistemin başarısı da
sağlamış olduğu koruma garantisinin seviyesi ve standardı ile ölçülür. Sosyal güvenlik
nihayetinde bir gelir transferi mekanizmasıdır ve bu mekanizma ihtiyacı olanlara nakdî
ödemeler yapar ve ayni veya hizmete çevrilebilen haklar (ivazlar) temin eder.
Sosyal güvenlik sisteminin sağladığı koruma garantisi tehlikenin zararına göre değişir.
Gelir kesilmesi meydana gelmiş ise bunu karşılayacak parasal ödemeler yapılır. Eğer kişi
çalışma gücünü kaybetmiş ise (hastalık veya kaza gibi sebeplerle) bu defa tedavi ihtiyacını
karşılayacak sağlık hizmeti ve bu hizmet için sigortalının katlanmak zorunda kaldığı giderler
(ilaç ve iyileştirme araçları harcamaları gibi) karşılanır.
Ne şekilde ve hangi ad altında olursa olsun, bir sosyal güvenlik sisteminin tehlikeye
uğrayanlara yaptığı her türlü ödeme “sosyal güvenlik ivazı” olarak adlandırılır. İvaz, belirli
yükümlülükler yerine getirildikten sonra hak edilen, karşılık veya bedel olarak tarif edilir ve
kanunlarla garanti altına alınan hakları ifade eder. Sosyal sigortalarda ivaz, belirli süre prim
ödedikten ve sigortalı olduktan sonra, kamu sosyal güvenlik harcamalarında ise; düzenleyici
kanunda belirtilen şartları yerine getirdikten sonra hak edilir.
Sosyal güvenlikle ilgili bazı çalışmalarda sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan
garantiyi ifade etmek için, “sosyal yardımlar” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak, sosyal
güvenlik ivazları için “yardım” kelimesini kullanmak doğru değildir. Çünkü ister sosyal
sigortalar vasıtasıyla temin edilsin, isterse kamu sosyal güvenlik harcamaları şeklinde
verilmiş olsun sosyal güvenlik ivazları (ödemeleri), hukuk sistemi tarafından tanımlanmış ve
garanti altına alınmıştır ve bir sosyal yardım değildir. Bu sebeple, sosyal güvenlik sistemleri
tarafından sağlanan her türle garantiyi (ayni, nakdî, hizmete olarak sunulan vb.) ifade etmek
üzere sosyal güvenlik ivazları kavramı kullanılmıştır. Bu çalışmada, sosyal güvenlik ivazları
verilme şekli ve çeşitlerine göre bazen ödemeler bazen de hizmetler olarak kullanılacaktır.

12.2. Sosyal Güvenlik İvazlarının Çeşitleri
Bir sosyal güvenlik sisteminin sosyal güvenlik garantisi sağlamak için gerçekleştirdiği
her türlü gelir transferine verilen genel ad olarak ivazları çeşitli başlıklar altında incelemek ve
tasnif etmek mümkündür. Bunlardan en genel olanı, verilme şekline bağlı olarak; nakdî
(paraya çevrilerek verilen) ivazlar, hizmete çevrilerek sunulan ivazlar ve ayni olarak
verilen ivazlar ayırımıdır. Bir başka ayırım ise; sosyal güvenlik tehlikeleri ve sigorta kolları
dikkate alınarak yapılan ayırımdır. Hangi tür ayırım yapılmış olursa olsun, ivazların çeşitleri
bir sistem oluşturulurken amaca en uygun olanını kullanmaktır.
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12.2.1. Verilme Şekline Göre İvazlar
12.2.1.1. Nakdi (Parasal - Paraya Çevrilerek Verilen) İvazlar
Nakdî, paraya çevrilerek verilen ivazlar özellikle sosyal sigorta sistemlerinin en fazla
tercih ettiği gelir transferi metodudur. Benzer şekilde kamu sosyal güvenlik rejimlerinin de
sıklıkla kullandığı sosyal güvenlik garantisi şeklidir. Paraya çevrilerek verilen ivazlar verilme
süresi ve şekline göre aşağıdaki başlıklar altında tasnif edilmektedir.

12.2.1.1.1. Geçici Süre ile Verilen Nakdî İvazlar
Bir sosyal güvenlik tehlikesinin yol açtığı zarar, önceden öngörülebilecek şekilde
geçici süreli ise bir başka ifade ile belirli bir süre (birkaç gün, birkaç ay veya birkaç yıl) sonra
zarar ortadan kalkıyorsa bu zararlar için yapılan ödemeler geçici ivazlardır. Sigorta kolları
itibarıyla belirtmek gerekirse kısa vadeli sigorta kolları olarak tarif edilen iş kazaları ve
meslek hastalıkları, hastalık, analık, işsizlik sigortaları için yapılan ödemeler geçici nakdî
ivazlardır. Hastalık, analık ve iş kazaları meslek hastalıkları sigorta kollarından sigortalıya
ödenen “geçici iş göremezlik ödenekleri” ile işsizlik sigortasından ödenen “işsizlik
ödenekleri” bu grupta yer alan ivazların en bilinenleridir.

12.2.1.1.2. Sürekli Olarak Verilen Nakdî İvazlar
Bir sosyal güvenlik riskinin zararı önceden öngörülemeyecek şekilde uzun süreler için
devam ediyorsa bu riskler için sağlanan gelir garantisi sürekli olarak verilen nakdi ivazlardır.
Malullük, yaşlılık ve ölüm gibi uzun vadeli sosyal riskler için yapılan ödemeler bu
kapsamdadır. Yaşlılık sigortasında verilen aylıklar sigortalı ölünceye kadar verilir. Benzer
şekilde malullük sigortasından bağlanan aylıklar da sigortalının bu durumu devam ettiği
müddetçe verilir. Ölen sigortalının hak sahiplerine yapılan ödemeler de uzun dönemli ve
sürekli nakdi ivazlar içinde yer alır. Her 3 durumda da 20-30 yıl ve hatta bazen daha uzun
süreler için aylık verilmesi söz konusudur.
Sürekli nakdî ivazlarla ilgili olarak bir başka ayırım ise; ivazın seviyesi ile ilgili olarak
yapılabilir. Nitekim yaşlılık sigortasından aylık alma şartlarını süre ve prim ödeme süresi
bakımından bütünüyle yerine getirenlere verilen “tam aylık” ile süre ve prim ödeme süresi
daha kısa olanlara verilen ve miktar olarak daha düşük olan “kısmi aylık” bu ayırıma bir
örnektir. Aynı şekilde, iş kazaları meslek hastalıkları sigorta kolundan, meslekte kazanma
gücünü tamamen kaybedenlere verilen “sürekli tam iş göremezlik geliri” ile meslekte
kazanma gücünü 100’ün altında kaybedenlere verilen “sürekli kısmi iş göremezlik geliri” de
bu ayırım kapsamındaki ivazlar grubunda yer almaktadır.
Türkiye’de olmamakla birlikte bazı ülkelerde çeşitli sebeplerle ancak özellikle
istihdam politikasının bir parçası olarak indirimli aylık ve gelirlerde ödenebilir. Mesela,
yaşlılık sigortasından emekli aylığı alma yaşının 60 olarak belirlendiği bir ülkede, ileri yaştaki
insanların iş bulma zorlukları dikkate alınarak daha erken yaşlarda ancak hak ettiği aylıktan
düşük aylık verilebilir.
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12.2.1.1.3. Bir Defaya Mahsus Olarak Yapılan (Maktu) Ödemeler
Hastalık, iş kazaları, analık gibi sosyal güvenlik tehlikeleri çalışma gücü kaybı ve gelir
kesilmesi yanında gider artışlarına da yol açabilir. Genellikle, bir veya birkaç defaya mahsus
olarak ortaya çıkan gider artışlarını karşılamak için yapılan ödemelere maktu ivazlar denir.
Bu kapsamda olmak üzere; hastalık sigortasından tedavi edici sağlık hizmetleri almak üzere
yaşadığı yerden başka bir yere sevk edilen sigortalının kendisi ve hatta gerekiyorsa
refakatçılarına ödenen “yol parası ve zorunlu masraflar” karşılığı ödemeler, analık
sigortasından yapılan “gebelik”, “doğum” ve “emzirme” paraları ile ölüm hâlinde verilen
“cenaze masrafı” ödemeler bu grupta yer alan ivaz ödemelerine örnek olarak verilebilir.
Maktu ivazların en dikkat çeken özelliği, sigortalının ödediği primler ve kazancı ile
ilgilendirilmeksizin aynı durumda olan herkese aynı miktarda yapılan ödemeler olmasıdır.

12.2.1.1.4. Diğer Nakdî İvazlar
Sosyal güvenlik kurumlarının yukarıda belirtilen ve süreklilik arz eden ödemeleri
dışında, aslında bir sosyal güvenlik ivazı olarak tanımlanmayan ve “istisnai” olarak yapılan
ödemeler de vardır. Bunlardan ilki, malullük, yaşlılık ve ölüm gibi uzun vadeli sigorta
kollarından, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı itibarıyla aylık bağlanması şartlarını
yerine getiremeyen sigortalılara, o döneme kadar yatırdıkları primlerin iadesi anlamına gelen
“toptan ödemeler”dir. Bir başka örnek de, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kolundan
sürekli kısmi iş göremezlik geliri almaya hak kazananlara, bağlanan gelirin çok düşük olması
hâlinde, gelecekte alacağı aylıkların iskonto edilmiş bugünkü değerinin bir defada verilmesi
anlamına gelen “sermaye ödemeleri”dir. Hemen ve özellikle vurgulamak gerekir ki, bu
ödemeler, belirli şartların oluşması hâlinde, ilgili kişinin isteğine bağlı olarak yapılan ve
zorunluluk unsuru olmayan ödemelerdir.

12.2.1.2. Hizmete Çevrilerek Verilen İvazlar
Sosyal güvenlik risklerinin ortaya çıkardığı ihtiyacın parasal ödemelerle
karşılanmasının mümkün olmadığı veya rasyonel olmadığı durumlarda sosyal güvenlik
sistemleri hizmet olarak garanti sağlar. Sağlık hizmetleri, sosyal refah hizmetleri ve bakım
hizmetleri hizmete çevrilerek verilen ivazların en yaygın olanını oluşturmaktadır.

12.2.1.2.1. Sağlık Hizmetleri
Hizmete çevrilerek sunulan ivazların en yaygın olanı sağlık hizmetleridir. Sosyal
güvenlik sistemleri, kişilerin hayatlarını beden ve ruh bütünlüğü içinde sürdürmelerinin
sağlanması ve kaybedilen çalışma gücünün yeniden kazandırılması için “tedavi edici sağlık
hizmetleri” temin etmekle yükümlüdürler. Sosyal güvenlik sistemleri, ülkelerin iktisadi ve
sosyal şartları ile sosyal güvenlik sistemlerinin tarihi gelişim sürecini etkileyen faktörlere
bağlı olarak sağlık hizmetlerini bizzat kendi sağlık kurumları ile arz edebildikleri gibi
(ülkemizde reform öncesi dönemde SSK örneğinde olduğu gibi) bu hizmetleri satın alma yolu
ile de (reform sonrası dönemde olduğu gibi) temin edebilirler. Burada önemli olan, hizmetin
kimin tarafından üretildiğinden çok hizmeti temin etmenin maliyetini karşılayacak finansman
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kaynağının oluşturulması ve ihtiyacı olanın para ilişkisi olmadan bu hizmetlerden
faydalanmasının sağlanmasıdır.
Her ülke, kendi iktisadi, sosyal ve kültürel yapısına uygun bir sağlık sistemi
oluşturabilir. Hangi kurumsal yapı ve finansman sistemi benimsenirse benimsensin, önemli ve
öncelikli olan ihtiyacı olanlara sağlık hizmetinin etkin şekilde sunulmasıdır.

12.2.1.2.2. Sosyal Refah Hizmetleri
Sosyal güvenlik sisteminin önemli ayaklarından birini oluşturan sosyal refah
hizmetleri, gelir garantisinin sağlanmasının tek başına bir anlam ifade etmediği gruplara,
yaşlarının ve durumlarının gerektirdiği özel bakım ve eğitimin verilmesi anlamına
gelmektedir. Bu gruplar; kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar, kimsesiz, muhtaç ve/veya
bakıma muhtaç yaşlılar ile özel bakım ve eğitime ihtiyaç duyan engellilerdir.
Kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklara, yaşlarının ve durumlarının gerektirdiği
özel bakım ve eğitimin, kurumsal olarak ancak mümkün olduğu kadar aile muhitine benzer
bir ortamda verilmesi esastır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde
oluşturulan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hemen hemen her ilde oluşturduğu çocuk
yuvaları ve yetiştirme yurtları ile bu kapsamda hizmet veren en önemli kamu kurumudur. Bu
kapsamda olanlara götürülen hizmetlerin fizikî olarak yeterliliği kadar önemli olan bir başka
husus da, bakım ve eğitim süresinin sonunda topluma uyumlarını sağlayacak ve
sosyalleşmelerini sağlayacak aile muhitine benzer bir ortamda bu hizmetlerin sunulmasıdır.
Koruyucu aile uygulaması, çocuk köyleri, çocuk evleri ve benzeri bütün uygulamalar
çocuklara ihtiyaç duydukları bakım ve eğitim hizmetlerinin verilmesine yönelik
uygulamalardır. Devletin bu hizmetleri vermede yetersiz kaldığı durumlarda sivil toplum
kuruluşlarının verdiği hizmetleri destekleyen veya teşvik eden uygulamalar da söz konusu
olabilir.
Sosyal refah hizmetleri kapsamındaki ikinci grupta, kimsesiz, muhtaç ve/veya bakım
ihtiyacı duyan yaşlılar yer almaktadır. Yaşlılara yönelik hizmetler gelir durumlarına göre
değişebilir. Gelir durumu yeterli ancak bakım ihtiyacı olan yaşlılar ile hem gelir yetersizliği
hem de bakım ihtiyacı olan yaşlılar olabilir. İlk durumda bakım hizmeti kişinin evinde veya
yakınlarının yanında, ikinci durumda ise genellikle kurumlarda bakım hizmeti verilir. Bu
grupta yer alanlar için verilen kurumsal hizmetlerde, barınma, beslenme ve giyinme gibi fizikî
bakım şartlarının iyi olması kadar yalnızlık ve yabancılaşma hissetmeyecekleri “insani” bir
ortamın yaratılması önemlidir.
Sosyal refah hizmetleri içinde yer alan son ve en kapsamlı grubu engelliler
oluşturmaktadır. Engelliler, beden ve ruh bütünlüğü, sağlıklı bir insanın özellikleri veya
fonksiyonları bakımından eksiklik gösteren grup olarak tanımlanmakla birlikte bu eksikliğin
çeşidi bakımından aralarında büyük farklılıklar olan heterojen bir gruptur. Bu farklılık
dolayısıyla, her özürlü grup için ayrı fizikî bakım ve eğitimin temin edilmesi şarttır. Öte
yandan, bazı engelliler, ömür boyu tedavi edici sağlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.
Bütün bu farklılıklar birlikte değerlendirildiği zaman, tedavi, bakım ve eğitimlerinin
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sağlanması ihtiyaç duyulan fizikî yatırım ve insan gücü dolayısıyla engelli bakımını son
derecede pahalı hâle getirmektedir.
Bugün gelinen noktada engelliler, sürekli bakım ve tedaviye ihtiyaç duyan, evlere
veya kurumlara hapis olmuş, sosyal hayattan uzak ortamlarda yaşamak istememektedirler.
Engelliler, sahip oldukları fiziki ve zihnî emek gücü ile üretime katılan, kendi geliri ile
geçimini temin eden ve günlük hayatın her safhasında aktif olarak katılan fertler olarak uygun
sosyal ortamın yaratılmasını talep etmektedirler.

12.2.1.2.3. Bakım Hizmetleri
Daha önce sosyal refah hizmetleri içinde verilen bakım hizmetleri 1990’lı yıllarda
Almanya ve Japonya bakım sigortalarının oluşturulması ile sosyal hizmetlerden ayrı bir
sosyal güvenlik garantisi hâline dönüşmeye başlamıştır. Esasen kişinin bedensel ve ruhsal
yetersizlikleri dolayısıyla günlük hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu beslenme, temizlik,
tuvalet ve temel hareket eksikliklerini giderecek bakım hizmetinin verilmesidir. Hastalık ve
kaza gibi hâllerde geçici süre ile ancak malullük, yaşlılık ve doğuştan engellilik gibi hâllerde
sürekli olarak verilmesi gereken bir sosyal güvenlik garantisidir.

12.1.2.3. Ayni Olarak Verilen İvazlar
Sosyal güvenlik sistemlerinin kamu sosyal güvenlik harcamaları uygulamaları
kapsamında kullandığı bir garanti şeklidir. Belirli sosyal gruplara yönelik olarak, özellikle
yoksullukla mücadele kapsamında verilen gıda, giyim, yakacak ve eğitim yardımlarını kapsar.
Bir defaya mahsus olarak verilebileceği gibi ihtiyaç durumu devam ettikçe belirli aralıklarla
sürekli olarak da verilebilir. Mesela her ay bir gıda paketi yardımı yapmak, kışlık ve yazlık
giyecek yardımı yapmak veya her kış yakacak yardımı yapmak en yaygın ayni yardım
şekillerini oluşturmaktadır.

12.2.2. Sosyal Güvenlik Risklerine Göre Verilen İvazlar
Sosyal güvenlik risklerine göre sağlanan sosyal güvenlik garantisinin kapsamı ve
çeşitleri kitabın 6, 7 ve 8. ünitelerinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tekrara girmeden
hatırlamak amacıyla kısaca belirtmek gerekirse sigorta kollarına göre sosyal güvenlik
sistemlerinin sağladığı sosyal güvenlik hakları (garantileri) aşağıda tablo hâlinde verilmeye
çalışılmıştır.
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Tablo 19: Sosyal Güvenlik Risklerine Göre Sağlanan Sosyal Güvenlik Garantileri
Sosyal Güvenlik
Riski

Para Olarak (Nakdi) Sağlanan
Haklar

Hizmet Olarak Sağlanan Haklar

HASTALIK

 Bağımlı çalışanlara geçici iş
göremezlik ödeneği verilmesi

 Tedavi edici sağlık hizmetleri verilmesi

 Yol parası ve zorunlu masrafların
karşılanması

 Koruyucu sağlık hizmetleri verilmesi
 İlaç ve iyileştirme araçlarının temini,
 Protez araç ve gereçlerinin temini,
onarımı ve yenilenmesi

ANALIK

İŞ KAZALARI VE
MESLEK
HASTALIKLARI

 Kadın sigortalıya doğum öncesi ve
sonrası dönemde iş göremezlik
ödeneği verilmesi

 Gebelik döneminde anne-çocuk sağlığı
ile ilgili koruyucu sağlık hizmetleri
verilmesi

 Doğum yardımı verilmesi

 Doğum sağlık hizmeti verilmesi

 Emzirme yardımı verilmesi

 Doğum sonrası anne-çocuk sağlığı
hizmetleri verilmesi

 Geçici iş göremezlik ödeneği
verilmesi

 Tedavi edici sağlık hizmetleri verilmesi

 Sürekli iş göremezlik geliri
verilmesi
 Sigortalının ölümü hâlinde hak
sahiplerine aylık bağlanması

 Rehabilitasyon hizmetleri verilmesi
 İlaç ve iyileştirme araçlarının temini
 Protez araç ve gereçlerinin temini,
onarımı ve yenilenmesi

 Cenaze yardım parası verilmesi
 Yol parası ve zorunlu masrafların
karşılanması
MALULLÜK
SİGORTASI

 Malullük aylığı bağlanması

YAŞLILIK
SİGORTASI

 Yaşlılık aylığı verilmesi

ÖLÜM SİGORTASI

 Sigortalının hak sahiplerine ölüm
geliri bağlanması

İŞSİZLİK
SİGORTASI

 İşsizlik ödeneği verilmesi

AİLE ÖDENEKLERİ

 Çocuk parası verilmesi

 Yol parası ve zorunlu masrafların
karşılanması

 Rehabilitasyon sağlık hizmetlerinin
verilmesi

 Mesleki eğitim hizmetleri verilmesi
 İşe yerleştirme hizmetleri verilmesi

 Eğitim destek parası verilmesi
BAKIM SİGORTASI

 Bakım hizmeti veren kişilerin
aylıklarının ödenmesi ve bakım
ödeneği verilmesi

 Bakım hizmeti verilmesi
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12.3. Sosyal Güvenlik İvazlarının Özellikleri
Sosyal güvenliğin bir sistem olarak üstlendiği fonksiyonları eksiksiz olarak yerine
getirebilmesi, sosyal güvenlik ivazlarının belirli özelliklere sahip olarak ve belirli prensipler
dâhilinde verilmesi gerekir 20 . Bu özelliklere dikkat edilmemesi özellikle verilme
prensiplerinden sapılması zaman içinde sosyal güvenlik sistemlerini giderilmesi uzun zaman
alan maliyetlerle karşı karşıya bırakabilmektedir. Türkiye, gerçekten yaşlanmayan kişilere çok
erken yaşlarda emekli aylığı bağlayarak böyle temel bir hatayı yapmış ve hâlâ bu olumsuz
uygulamanın sonuçlarını giderememiş bir ülke tecrübesine sahiptir.

12.3.1. Sosyal Güvenlik İvazları, Tehlikelerin Zararlarını Karşılamak
İçin Verilir
Bu özellik, sosyal güvenliğin tarifinden kaynaklanan bir özelliktir ve sosyal güvenlik
ivazlarının, ancak tehlikeye maruz kalan ve zarar gören insanların bu zararlardan kurtarılması
için verilmesi anlamındadır. Hastalanan kişiye sağlık yardımları yapılması, malul kalan kişiye
malullük aylığı verilmesi ve nihayet yaşlılık tehlikesine maruz kalan kişiye de yaşlılık aylığı
verilmesi gibi. Tehlikeye maruz kalmayan ve zarar görmeyen kişiye ivaz verilmez, eğer
verilirse bu sosyal güvenlik ivazı olmaz. Nitekim ülkemizde uzun süredir uygulanan “belirli
süre çalışan ve prim ödeyen kişilere, tehlikeye uğrama şartı olmaksızın yaşlılık aylığı
verilmesi” ve bu uygulamaya bağlı olarak 30’lu yaşlarda kadınların, 40’lı yaşlarda erkeklerin
yaşlılık aylığı almasını sosyal güvenlik sisteminin bir gereği olarak düşünmek ve bu kişilere
verilen aylıkları sosyal güvenlik ivazı olarak kabul etmek mümkün değildir. Nasıl, gerçekten
hastalanan kişiye sağlık yardımı yapılıyor, öldüğü zaman geride kalan hak sahiplerine aylık
bağlanıyor ise yani mutlaka tehlikeye maruz kalma şartı aranıyor ise yaşlılık sigortası ile ilgili
olarak da mutlaka tehlikeye maruz kalma şartı aranmalı ve gerçekten yaşlılık tehlikesi ile
karşılaşıldığında aylık bağlanmalıdır. Benzer bir değerlendirme işsizlik sigortası için de
yapılabilir. İşsizlik sigortası ödeneklerinin gerçekten işsiz kalan kişilere, işsizlik süresince
verilmesi gerekir.

12.3.2. Sosyal Güvenlik İvazları Zararı Telafi veya Tazmin Eder
Sosyal güvenlik sistemleri, tehlikenin zararlarını karşılamaya yönelik ivaz verirken
bazı durumlarda bu zararı telafi edici, bazı durumlarda da tazmin edici seviyede ivaz verir.
Telafi edici sosyal güvenlik ivazları esas olarak gelir kesilmesi ile ilgili sosyal risklerin
zararları için söz konusudur. Nitekim eğer bir sosyal güvenlik tehlikesi, kişinin gelir
kesilmesine yol açıyor ise; sosyal güvenlik sistemleri gelir kayıplarını, “kişiye yaşadığı
toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardını sağlayacak seviyenin
altına düşmeyecek şekilde” karşılayacaktır. Ancak, bu kişinin çalışırken elde ettiği gelirin
bire-bir karşılanması (tazmin edilmesi) anlamına gelmemektedir. Sosyal güvenlik ivazları,

20

Sosyal güvenlik ivazlarının özellikleri ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için bkz, Turan
Yazgan (1992), İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı, s. 185-188.
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sigortacılık ilkelerinin ötesinde kesilen gelirin belirli bir yüzdesini (45, 55, 70 veya 80 gibi)
karşılar ve bu anlamda telafi edicidir.
Sosyal güvenlik sistemlerinin gelir kayıplarını karşılarken ortaya çıkan gelir kaybını
bire-bir ikame etmemesi, yani tazmin etmemesi temel sosyal güvenlik prensipleri ile ilgili
olup tehlikeden kaçınma ve tehlikeden uzak kalmayı sağlamak, tehlikeyi arzu edilir bir durum
olmaktan çıkarmak içindir. Sosyal güvenlik ivazları, insanların çalışırken elde ettikleri gelir
kayıplarını bire bir karşılarsa veya yeniden çalışma hayatına dönmekten alıkoyacak ve
çalışmamayı cazip kılacak bir seviyede olursa bu sonuç sosyal güvenlik sistemlerinin varoluş
sebeplerine ters bir durumdur. Mesela, hastalık sigortasından verilen geçici iş göremezlik
ödeneklerinin kişinin çalışırken elde ettiği gelire eşit olması hâlinde, hastalanan kişilerin
iyileşme arzusunu zayıflatıcı bir etki yapar ve hem çalışan kişileri hem de hekimleri
zorlayarak yalandan hastalanmaya teşvik eder. Bu, sosyal güvenlik sisteminin imkânlarının
istismar edilmesinin ötesinde ahlaki bir bozulmaya da yol açar.
Hiçbir sosyal güvenlik sistemi, çalışmamayı ve tembelliği teşvik etmek için
oluşturulmaz. Bu sebeple, nakdî olarak verilen sosyal güvenlik ivazlarının seviyesi,
çalışmamayı ve tembelliği özendirmeyecek, aksine yeniden ve en kısa zamanda çalışma
hayatına dönmeyi teşvik edecek şekilde telafi edici olarak belirlenir.
İvazların, gelir kayıplarını telafi edici seviyede belirlenmesi, insanların geleceğe
yönelik olarak tasarruf yapma alışkanlıklarının devamına ve güçlendirilmesine hizmet eder.
Nitekim alacağı yaşlılık aylığının bugün elde ettiği gelirden daha düşük olduğunu bilenler,
gelecekte ortaya çıkacak bu gelir eksilmesini telafi etmek üzere daha fazla tasarruf etme
ihtiyacı duyarlar.
Sosyal güvenlik sistemleri, gelir kayıplarını telafi ederken, çalışma gücü
kayıplarını ise; tazmin eder, yani ortaya çıkan zararı bire-bir karşılar. Asıl olan kişinin
çalışmasıdır ve geçimini çalışarak sağlamasıdır. Bu sebeple, hastalık ve iş kazaları gibi
hâllerde sosyal güvenlik sistemleri kişilerin bir an önce çalışma hayatına dönmelerini
sağlamak üzere çalışma gücü kaybının yeniden kazandırılması ile ilgili bütün harcamaları
karşılarlar. Hastalanan kişinin her türlü tedavisinin sağlanması, ilaç ve iyileştirme araçlarının
temini, gerekiyor ise protez araç ve gereçlerinin temini ile sigortalının kendisinin ve
refakatçılarının yaptığı ilave harcamalar (yol parası ve zorunlu masraflar gibi) sistem
tarafından karşılanır. Bu yaklaşımın sonucu olarak, hastalık sigortasından sağlanan
yardımların standardı ve süresine yönelik sınırlamalar kaldırılmış ve tedavi için yurt dışına
gönderme de dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan sağlık hizmetinin mutlaka karşılanması
benimsenmiştir.
Benzer bir değerlendirme malullük sigortası için de yapılabilir. Kişilerin iş kazaları
veya meslek hastalıkları dolayasıyla veya başkaca bir sebeple malul derecede çalışma gücünü
kaybetmesi hâlinde bu durumu devam ettiği müddetçe aylık verilmesi esastır. Ancak,
özellikle genç yaşlarda malul derecede sakatlanan kişilerin yeniden çalışma hayatına
dönmelerini sağlayacak tedavi edici sağlık hizmetleri ile rehabilitasyon hizmetlerinin
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verilmesinde bir kısıntı yapmamalı, zararı tazmin edecek seviyede ve sürede sosyal güvenlik
garantisi sağlanmalıdır.

12.3.3. Sosyal Güvenlik İvazları Talep Edilebilir Bir Haktır
Sosyal güvenlik ivazlarını, geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri tarafından
sağlanan sosyal yardımlardan ayıran en önemli özellik, tehlikeye maruz kalanların, belirli
yükümlülükleri yerine getirdikleri zaman (belirli süre sigortalı olma ve prim ödeme gibi)
ivazların verilmesini talep edebilmeleridir. Bu anlamda, sosyal güvenlik ivazları, kanunlarla
düzenlenmiş ve garanti altına alınmış bir haktır. Fertler, sosyal güvenlik ivazı alma hakkını
kazanmışlar ise; talep ettikleri takdirde bu hakkın gereklerini yerine getirmeyen kurumları
hukuken dava etme ve haklarını elde etme imkânları vardır.
Sosyal güvenlik ivazlarının bir hak olup olmadığı tartışmaları daha çok primsiz
ödemelerle ilgilidir. Bu karışıklık da geleneksel olarak yapılan sosyal yardımlarla kamu
sosyal güvenlik harcamalarının karıştırılmasından kaynaklanır. Geleneksel sosyal yardımlar
ihtiyacı olan muhtaç kişilere, tek taraflı irade beyanı ve gönüllülük esasına göre verilen
yardımlardır. Bu bakımdan yardım alan kişinin bu yardımı talep etme, isteme ve verilmediği
zaman da dava etme hakkı yoktur. Kimse, kendisine yardım etmeyen kimseyi, yardım
etmediği için dava edemez. Yardımın yapılmasını istemek ise; dilencilik anlamına gelir ki bu,
arzu edilen değil, modern sosyal güvenliğin ortadan kaldırmak istediği bir durumdur.
Kamu sosyal güvenlik harcamaları ise geleneksel sosyal yardımlardan farklı olarak
kanunlarla düzenlenmiş ve garanti altına alınmış haklardır. Kimlerin, nasıl ve ne şekilde
faydalanacağı kamu otoritesi tarafından belirlenmiştir. Belirli yaşı geçme, muhtaç olma, o
ülkede yaşama gibi şartlar herkes için objektif olarak belirlenmiş şartlardır. Kanunlar belirli
kişiler için yapılmaz. Kimler, kanunlarda belirtilen şartları taşıyorsa hak sahibidirler. Bu
bakımdan vergi gelirleri ile finanse edilen kamu sosyal güvenlik harcamaları da şartları
taşıyanlar için bir haktır ve kanunlarla garanti altına alınmıştır. Kamu sosyal güvenlik
harcamaları ile sosyal sigortalar arasında sosyal güvenlik hakkı bakımından bir fark yoktur.
Kamu sosyal güvenlik programları tarafından sağlanan sosyal güvenlik ivazları ile sosyal
yardımlar arasındaki en belirgin fark, ivazların bir “lütuf”, “ihsan” veya “bağış” olmaması,
belirli şartlar yerine geldikten sonra fertlerin talep edebildiği, bu sebeple de hiç kimseye
“minnet duygusu” ile de olsa bağımlılık duymayacakları bir hak olmasıdır.

12.3.4. Sosyal Güvenlik İvazları Geçim Garantisi Sağlamak İçin
Verilir
Sosyal güvenlik sistemlerinde temel koruma birimi ailedir. Sosyal risklerin doğrudan
zararları esasen kişiye yöneliktir. Hastalık ve iş kazaları veya malullük doğrudan kişinin zarar
gördüğü bedensel zararlardır. Ancak bu risklere maruz kalan kişi çalışan kişi ise yalnızca
tehlikeye uğrayan kişi değil bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri de muhtaç
duruma düşer. Dolayısıyla modern sosyal güvenlik kurumları yalnızca kişinin değil ailesinin
de sosyal güvenlik garantisini sağlar. Bu ilkeye en uygun ve kapsamlı uygulama hastalık veya
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genel sağlık sigortalarında görülür. Çalışan ve prim ödeyen kişinin aile fertleri de
hastalandıkları zaman sosyal güvenlik sisteminden sağlık hizmetleri alır.
Sosyal güvenlik riskleri gelir kesilmesi yaratan zararlar doğurduğu zaman sağlanan
gelir garantisi muhtaçlık içine düşen ferde ve ailesine geçim garantisi sağlamak için verilir.
Bu garanti, tehlikenin bütün zararlarını karşılamaya yönelik bir garantidir. Geçim garantisi,
gelir kesilmesinin (hastalık, iş kazaları, malullük hâlleri gibi) karşılanmasının yanı sıra,
hastalık hâlinde tedavi giderlerinin karşılanması anlamına da gelmektedir. Hatta tedavi
giderlerinin ötesinde kişi aynı hizmetten faydalanmak için ilave masraf yapmak durumunda
kalıyor ise; (yol parası ve zorunlu masraflar gibi) bunların da karşılanması sosyal güvenlik
garantisi tarifi içindedir.
Ölüm tehlikesi sosyal güvenlik sisteminin geçim garantisi sağlamaya yönelik
fonksiyonunun en belirgin olarak ortaya çıktığı bir sosyal risktir. Sosyal güvenlik sistemleri
kişinin ölümü ile sosyal güvenlik haklarını sonlandırmamakta, ölen kişinin sağlığında
bakmakla yükümlü olduğu, ölümü hâlinde muhtaç duruma düşecek eş ve çocukların geçim
garantisini sağlamaya devam etmektedir.

12.3.5. İvazlar Tehlikeleri Önlemek İçinde Kullanılabilir
Sosyal güvenlik sistemleri, fertleri sürekli olarak muhtaç ve bağımlı hâle getiren ve
sürekli gelir ve aylık ödenmesini gerektiren bir durumdan kurtararak bu kimselere ödemek
zorunda olduğu gelir ve aylıklardan tasarruf edecek maliyet düşürücü tedbirler alabilir. Bu
kapsamda olmak üzere, sürekli bakımı gerektiren hastalıkları olan veya malullük sebebiyle
sürekli iş göremez duruma düşenlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri ilk akla gelen
tedbirleri oluşturmaktadır. Bu kişilerin, bir başka alanda çalışabilir hâle gelmesi ile sosyal
güvenlik kurumları sürekli aylık ödeme yükümlülüğünden kurtulurken, çalışmalarına bağlı
olarak ödedikleri primler dolayısı ile gelirlerini de artırmaktadır. Özürlülerin çalışma hayatına
kazandırılmasına yönelik bütün tedbirlerde ivazlardan tasarruf etme amacı vardır.
Benzer bir durum işsizlik sigortası içinde geçerlidir. İşsizlik sigortasından sürekli
ödenek verme yerine, işsizleri yeniden ve en kısa sürede çalışma hayatına kazandıracak her
türlü mesleki eğitim sosyal güvenlik kurumlarının ivaz ödeme yükümlülüklerini azaltıcı
etkide bulunur. Öte yandan son krizlerle birlikte gündeme gelen kısa çalışma ödenekleri gibi
uygulamalar da işsizliği önlemek için sağlanan bir araç olarak kullanılmaktadır.
Sosyal güvenliğin bu temel prensibi 2000’li yılların başından itibaren sosyal
güvenlikte önleyici “pro-aktif” yöntem olarak dile getirilmeye başlanmıştır. Sanayi toplumu
sosyal güvenlik sistemleri kişinin mutlaka tehlikeye maruz kalması ve zarar görmesi hâlinde
sosyal güvenliğin konusu olabileceği amacı ile oluşturulmuştu. Sosyal sigortaların aktüeryal
hesaplama teknikleri de bu esas üzerine kurulmuştu. Bu anlamda önleyici tedbirler devletin
görevi ve vergilerle finanse edilmesi gereken harcama alanları olarak kabul ediliyordu. Proaktif yaklaşım, artan iş kazalarının ve hastalıkların sosyal güvenlik sisteminin maliyetlerini
artırdığı ölçüde bunları önlemeye yönelik koruyucu sağlık tedbirleri ile iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerinin sosyal güvenlik sistemleri içinde olduğunu kabul etmiştir. Refah toplumu sağlık
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problemi olarak başlayan ancak yanlış beslenme ile evrensel bir problem kaynağı hâline
gelmeye başlayan şişmanlık hastalığı (obezite) modern sosyal güvenlik sistemlerinin konusu
hâline gelmiştir. Türk sosyal güvenlik sistemi, henüz tam anlamıyla hayata geçirememiş olsa
da küçük yaşlardaki ağız-diş sağlığına yönelik koruyucu tedbirleri sosyal güvenlik içine
almıştır.

12.4. İvazların Belirlenmesi (Tespiti)
Sigortalı açısından en önemli olan husus, sosyal güvenlik sistemleri tarafından
sağlanan sosyal güvenlik ivazlarının sağlayacağı koruma garantisinin seviyesidir. Bunu
belirleyen unsur da, eğer verilen ivazlar nakdî ise; satın alma gücünün seviyesi, hizmete
çevrilerek sunulan ivazlar ise; hizmet standardının seviyesidir.
İvazların tespiti konusunun iki boyutu vardır. Bunlardan ilki sosyal güvenlik
sisteminin kuruluşunda ivazların ilk defa verilirken belirlenmesidir. Ancak bir defa
belirlendikten sonra özellikle para olarak verilen ivazların zaman içinde enflasyona karşı
korunması, ülkenin refah artışının aylıklara yansıtılması gibi sebeplerle yeniden belirlenmesi
gerekir. Bu da ivazların belirlenmesinin ikinci boyutunu oluşturur. İvazların yeniden
belirlenmesi yalnızca parasal ödemeler için söz konusu olmayıp değişen şartlara bağlı olarak
hizmet olarak verilen ivazların da şartlarının yeniden belirlenmesi gerekir.

12.4.1. İvazların İlk Defa Belirlenmesi
İvazların ilk defa belirlenmesinde, kişinin ivaz almadan önceki kazanç seviyesi ile
hayat standardı arasında doğrudan bir ilişki kurulur. Ancak, kazanç seviyesi her zaman tek
belirleyici faktör değildir. Kazanç seviyesi kişinin hayat standardını belirlediği ölçüde sosyal
güvenlik sistemine ödediği primlerin miktarını da belirlediği için önemlidir. Belirleyici
faktörler, ivazların hangi amaçla ve hangi sigorta kolundan verildiğine bağlı olarak
değişmektedir. Sosyal sigorta sistemleri primli rejimler olduğu için zayıf veya güçlü ama
mutlaka kişinin ödediği primlerle kazandığı haklar arasında bir ilişki kurar.

12.4.1.1. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Bakımından
Sosyal sigortalar kapsamında geçici nakdî ivazlar veren kısa vadeli sigorta kollarından
(iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık ve işsizlik) verilen iş göremezlik
ödeneklerinin belirlenmesinde sigortalının geçici iş göremez duruma düşmeden önceki son
kazancı dikkate alınır. Ancak bu son kazanç, kişinin son ayda elde ettiği kazanç değildir. Para
olarak verilen ivazlar belirlenirken esas alınan kazanç seviyesinin, kişinin gerçek hayat
standardını yansıtabilmesi için kazançlarda yukarıya ve aşağıya doğru değişiklik yaratan
faktörlerin etkisinin ortadan kaldırılması gerekir. Sigortalının yalnızca son ay kazancının
alınması, eğer o ay prim ikramiye benzeri ödemelerden faydalanmışsa şanslı, aksine o ay tam
çalışamamış veya prim-ikramiye almamışsa şanssız hâle gelir. Bu sebeple, kısa vadeli sigorta
kollarından bağlanacak sosyal güvenlik ivazlarının belirlenmesinde sigortalının son 3 veya
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son 6 aydaki kazançlarının ortalaması alınır. Bu şekilde, sigortalının kazancını etkileyen,
primler, toplu sözleşme zamları ve mesai azalması gibi değişikliklerin olumsuz etkileri
ortadan kaldırılmış olur.
Bir örnekle açıklamak gerekirse, aynı işyerinde ve aynı ücretle çalışan iki kişiden biri
toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce, diğeri imzalandıktan sonra hastalanır ve iş
göremezlik ödeneği alırsa, son ay kazancının dikkate alınması dolayısı ile birinci sigortalının
aleyhine, ikinci sigortalının ise; lehine bir durum ortaya çıkar. Bu sebeple, ülkede uygulanan
ücret politikaları ve ücreti etkileyen faktörlere bağlı olarak kazanç seviyesindeki
dalgalanmalar en aza indirecek makul bir süre kadar geriye giderek sigortalının ivazlara esas
olan kazanç seviyesinin belirlenmesi gerekir.
Sigortalının son ay kazancının ne oranda alınacağı konusunda Uluslararası Çalışma
Teşkilatı gelir kayıplarının %40-60 arasında bir oranının karşılanması gerektiğini genel ilke
olarak almıştır. Ülkeler sigorta kollarına göre bu oranları biraz daha yüksek veya zamana
bağlı olarak değiştirebilirler. Mesela kişinin evli veya bekâr olmasına göre geçici iş
göremezlik ödeneği farklı oranlarda verilebilir. Ülkemizde sigortalının ayakta veya yatarak
tedavi durumuna göre bu ayırım yapılmakta, ayakta tedavilerde günlük kazancının 2/3’ü,
yatarak tedavilerde 1/2’si verilmektedir. Ancak, yine ülkemizde analık sigortasında doğum
öncesi ve sonrası dönemde tek oran üzerinden (2/3) ödeme yapılmaktadır. İşsizlik sigortası
gibi sigorta kollarında kişinin işsizlik süresi uzadıkça daha düşük oranlarda ödenek verilebilir.

12.4.1.2. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından
Uzun vadeli, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylık ve gelirlerin
belirlenmesinde dikkate alınacak kazanç seviyesi, hem sigortalılar, hem de sigorta kurumları
açısından önemlidir. Çünkü kısa vadeli sigorta kollarından farklı olarak ödenecek olan
aylıklar çok uzun süreli olacaktır.
Öncelikle, uzun vadeli sigorta kolları ile ilgili olarak yaşlılık sigortası ile malullük ve
ölüm sigortaları arasında mutlak bir ayırım yapılır. Çalışırken malullük ve ölüm tehlikesi ile
karşılaşmak herkesin mutlaka maruz kalacağı bir tehlike olmadığı gibi, kimlerin ne zaman
karşılaşacağı da bilinemeyen tehlikelerdir. Bu sebeple, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün
sayısı bakımından asgari şartlarla, olabildiğince yüksek oranlı bir aylık bağlanır. Malul
kalmadan veya ölmeden önce 3 veya 5 yıl prim ödeyen sigortalılara, 25-30 yıl tam çalışmış
sigortalılar için ödenecek aylık bağlama oranları esas alınarak aylık bağlanır.
Yaşlılık ise kişinin önceden bildiği ve gerekli tedbirleri alabileceği bir tehlike olduğu
için, bu sigorta kolundan bağlanan aylıklarda kişinin sigortalılık süresi ve prim ödeme gün
sayısı ile bağlanacak aylıkların seviyesi arasında mutlak bir ilişki kurulmaya çalışılır. Zaten,
birçok ülkede yaşlılık sigortaları fon esasına göre kurulurlar ve fertlerin ödediği primler ve
sağlanan birikim esas alınarak yaşlılık aylığı hesaplanır. Yaşlılık sigortasında, aylıkların
belirlenmesinde esas alınacak kazançlar için, mümkünse kişinin bütün sigortalılık süresini ve
ödediği primleri, gerçek satın alma gücünü yansıtacak şekilde güncelleştirerek dikkate almak
gerekir. Ancak, geriye doğru gidilen süre uzadıkça, tespit edilecek kazanç seviyesinin, kişinin
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son dönem kazancı ve hayat standardını yansıtma derecesi zayıflar. Normal şartlarda, kişinin
kazanç seviyesi kıdem süresi arttıkça yükselir ve en yüksek kazanç seviyesine emekli
olmadan önceki dönemde ulaşılır. Bu sebeple, ivazların belirlenmesinde geriye doğru gidilen
süre uzadıkça, bulunacak olan ortalama kazanç seviyesi düşük olacak ve kişinin son hayat
standardını yansıtma özelliği zayıflayacaktır.
Ancak, geriye doğru gidilen süre azaldıkça, sigortacılık ilkelerine aykırı davranışların
ortaya çıkması, sosyal sigorta kurumlarının istismarı da söz konusu olabilecektir. Aylıkların
belirlenmesinde bütün bir sigortalılık süresi yerine son 3 veya 5 yıldaki kazançların dikkate
alınması hâlinde, sigortalılar uzunca bir süre kazançlarını düşük bildirme ve düşük prim
ödeme eğilimi içine girecekler, ancak aylıkların hesabına esas olan son döneme geldikleri
zaman kazanç seviyesini yüksek gösterme ve yüksek prim ödemek isteyeceklerdir. Bu da,
sosyal sigortaların aktüeryal hesap dengesini ve sigortalılar arasındaki gelir dağılımını arzu
edilmeyen bir şekilde bozacaktır.
Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıkların seviyesi belirlenirken,
sigortalının prim ödediği kazançların seviyesi yanında, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün
sayısı da dikkate alınır. Buna göre, belirli bir sigortalılık ve prim ödeme gün sayısından sonra,
(mesela 20-25 yıl ve 7200-9000 gün gibi), çalışılan ilave süre ve prim ödeme süresi dikkate
alınarak aylık bağlama oranı yükseltilir. Aylık bağlama oranları sigortalıların daha uzun süre
çalışmaları, sistemde aktif olarak kalmaları ve prim ödemeleri için teşvik edici olarak
kullanılabilir.
Uzun vadeli sigorta kollarından verilecek ivazlarla ilgili olarak, sosyal güvenlik
sisteminin gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonu dikkate alınarak, bağlanacak
aylıklar için en az ve en yüksek seviyeler de belirlenir. Bu sınırlar sigortacılık ilkelerinin
dışında belirlenir. En az aylık, ödenen prim ve sigortalılık süresi ne olursa olsun bağlanacak
olan aylık seviyesidir ve esas olarak o ülkede insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı
sağlamayı temin eden gelir seviyesidir. En yüksek aylık seviyesi ise yine ödenen prim ve
sigortalılık süresi ne olursa olsun kişiye ödenecek en yüksek aylık miktarıdır ki; bu nadir
hâller dışında kazancının %100’ünden düşük bir seviyeyi ifade eder.

12.4.1.3. Maktu İvazlar Bakımından
Sosyal güvenlik garantisinden faydalanmak için, bazı kişilerin diğerlerine göre
katlanmak zorunda kaldıkları veya sistemin hizmet sunamadığı durumlarda kişilerin
ihtiyaçlarını kendilerinin satın alma yolu ile karşıladığı durumlarda ortaya çıkan ilave
masrafların karşılanması için bir defaya mahsus olarak yapılan maktu ivazların
belirlenmesinde temel kriter, kişinin katlandığı masrafın tamamının karşılanmasıdır. Bir
örnekle açıklamak gerekirse, hastalık sigortasının hizmetlerinden faydalanmak için sigortalı
bir başka şehre gitmek durumunda kalıyor ise bu yer değiştirme ile ilgili yol parası ve zorunlu
masrafların sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanması gerekir. Aynı şekilde, analık
sigortasından sağlanan yardımlardan faydalanamayan sigortalıların bu hizmeti dışardan temin
etmeleri hâlinde katlandıkları maliyetin yine kurumlarca karşılanması gerekir. Burada temel
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ölçü, ödenecek olan paranın, kişinin o günkü gerçek harcamalarını karşılayacak seviyede
olmasının sağlanmasıdır.
Maktu giderlerin karşılanması konusunda kritik nokta, hizmetin sigortalı tarafından
dışarıdan satın alınması hâlinde kurumların bu masrafların ne kadarını karşılayacağı ile
ilgilidir. Bu, günümüz sosyal güvenlik kurumlarını en fazla zorlayan hususlardan biri olarak
ortaya çıkmaktadır. İki ölçü dikkate alınabilir. Bunlardan ilki, hizmeti bizzat kurumun kendisi
sunması hâlinde katlanacağı maliyetin maktu ivaz olarak ödenmesi, ikincisi ise; hizmetin
asgari şartlarda piyasadan temini hâlinde ortaya çıkacak maliyetin karşılanması esasına
dayanır. Her iki yöntemde uygulanabilir ve birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır.
Hangi yöntem benimsenmiş olursa olsun, temel ilke belirlenen maktu para ödemesinin
ortaya çıkan ihtiyacı karşılamasıdır. Türkiye uygulamasından bir örnek vermek gerekirse
doğum hâlinde emzirme yardım (süt) parası verilmektedir. Esasen bu paranın çocuğun 1 yıllık
temel gıdası olan süt ihtiyacını karşılayacak seviyede olması gerekir. Bu para 2018 yılı için
132 TL olarak belirlenmiştir. Kabul etmek gerekir ki 132 TL ile bir çocuğun bir yıllık süt
ihtiyacını karşılamak mümkün değildir. Olması gereken, çocuğun her gün 1 litre süt içtiği
kabul edilirse, cari süt fiyatları dikkate alınarak belirlenmesi gereken miktar 900-1000 TL
arasında bir ödemedir.

12.4.1.4. Hizmete Çevrilerek Verilen İvazların Belirlenmesi
İvazların tespiti konusu ağırlıklı olarak nakdî olarak verilen ivazlar için ele alınır ve
bir seviye belirleme meselesi olarak görülür. Ancak, aynı endişe hizmete çevrilen ivazlar için
de söz konusudur ve bu tür ivazlar için hizmet standardı ve kalitesinin belirlenmesi önemlidir.
Hizmete çevrilen ivazların en kapsamlı olanını sağlık hizmetleri oluşturur. Hastalık, iş
kazaları ve meslek hastalıkları ile analık hâlleri ile sakatlık ve malullüğe bağlı sürekli bakım
ihtiyacı olan hâllerde bu hizmetin temini esastır. Sosyal güvenlik kurumları bu hizmeti kendi
sağlık kurumları vasıtası ile sunabileceği gibi, diğer kurumlardan satın alma yolu ile de temin
edebilirler. Bu noktada hizmetin nasıl temin edildiğinden ziyade sigortalının ihtiyaçlarını
karşılamadaki etkinliği önemli olmaktadır.
Sağlık hizmeti, temel ve vazgeçilmez insan haklarından biri olarak, ihtiyacı olan
herkese, ödediği prim miktarına bakılmaksızın eşit olarak verilmesi gereken bir garantidir. Bu
bakımdan gerek sağlık hizmetinin niteliği, gerekse hizmet sunum süresi olarak sağlık
hakkının özüne aykırı olacak bir sınırlama sağlık hakkının özüne aykırıdır. Ancak, bu
sigortacılık ilkelerinin hiç dikkate alınmayacağı anlamına gelmez. İlk defa faydalanmada veya
belirli hizmetlerden faydalanmada belirli süre sigortalı olma ve prim ödemiş olma şartı
aranabilir.
Sağlık sektörünün özel şartları, bu hizmetten faydalanmanın maliyetini artıran çok
sayıda faktörü de birlikte getirmekte ve sağlık hizmetlerinin finansmanı sosyal güvenlik
kurumlarının en fazla zorlandığı alanlardan birini oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerinden
faydalanma bilincini artırmak, kaynak israfını önlemek üzere sosyal güvenlik kurumları
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hizmetten faydalanma ile ilgili olarak bazı sınırlamalar getirebilirler. İlaç kullanımında
tasarrufu sağlamak üzere belirli bir katkı bedeli alınması, aynı etkiye sahip ilaçlar arasında
daha ucuz olanın kullanımını sağlamaya yönelik düzenlemeler bu sınırlamalardan bazılarını
oluşturmaktadır.
Hizmete çevrilen ivazların ikinci alanını, kimsesiz çocuklar, özürlüler ve kimsesiz
bakıma muhtaç yaşlılara yönelik sosyal refah hizmetleri oluşturmaktadır. Bu hizmetlerin
temini ile ilgili olarak kurumsal bakımı esas alan standartları belirlemek problemin birinci ve
kolay yönünü oluşturmaktadır. Her ülkenin gelişme seviyesine bağlı olarak sunulabilecek
hizmetlerin seviyesi de farklı olacaktır. Gelişmiş ülkelerin çocuk yurtları ve huzurevlerinin
fizikî şartları ve hizmet standardı daha yüksek, diğerlerininki düşük veya yetersiz olacaktır.
Önemli olan, ülkenin imkânları ile paralel bir standardı temin etmektir.
Bu hizmetlerin belirlenmesi ile ilgili problemin ikinci yönünü ise; bu kişilerin sosyal
uyumunu sağlayacak bir ortamda bu hizmetlerin sunulması oluşturmaktadır. Yaşlıların
yalnızlık ve sevgisizlik duygularına kapılmalarına yol açmayacak, çocukların ise; gelecekte
toplumun bir üyesi olarak hayatlarını sürdürebilmelerine imkân verecek bir vasıf ve ruhi
sağlık durumuna sahip olarak yetişmelerini sağlayacak ortamlarda bu hizmetin sunulması
gerekir. Bu da genel olarak, aile atmosferinin, kurumlarda da yaratılmasına yönelik çabaların
önem kazanması anlamına gelmektedir ki, fizikî şartların iyileştirilmesine yönelik çabalar ve
katlanılan maliyetten daha yüksek bir iktisadi ve sosyal maliyeti getirir. Aynı durum engelliler
için de geçerli olup, sürekli bağımlı kalmalarına yol açan bir hizmetin verilmesi ve korumanın
sağlanmasından ziyade, toplumun aktif ve üretken bir üyesi olmalarını sağlayacak bakım ve
eğitimin verilmesi esastır.

12.4.2. İvazların Yeniden Belirlenmesi (Ayarlanması)
12.4.2.1. Para Olarak Verilen İvazların Yeniden Belirlenmesi
Sosyal güvenlik sistemlerinin ilk kuruluşları sırasında belirledikleri hakların seviyesini
ve standardını zaman için de yeniden belirlemeleri, bir diğer ifade ile ayarlamaları gerekir.
İvazların, yeniden belirlenmesi bir başka ifade ile ayarlanması daha çok uzun vadeli ve nakdî
olarak verilen gelir ve aylıklar için büyük önem taşıyan bir konudur. İvazların ilk defa
belirlendikten sonra:


Fiyat artışlarından (enflasyon) kaynaklanan değer kaybının ortadan kaldırılması,



İktisadi büyümeden kaynaklanan refah artışının ivazlara yansıtılması

için yeniden belirlenmeleri, yani ayarlanmaları gerekmektedir. Yüksek oranlı enflasyonun
hâkim olduğu ülkelerde, kısa bir süre sonra satın alma gücünün azalması söz konusu olmakta
ve sistemden gelir ve aylık alan pasif sigortalıların fakirleşmesine yol açmaktadır. Öte
yandan, enflasyondan kaynaklanan olumsuz etkiler olmasa bile, iktisadi büyümeye bağlı refah
artışı dolayısıyla ivazlarda bir artış sağlanmaz ise; bu kesimin millî gelirden aldığı nispi payın
zaman içinde azalması ve yine fakirleşmelerine yol açması söz konusu olacaktır. Geçmişteki
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çalışmaları ile ekonominin bugünkü seviyesine gelmesine katkıda bulunan insanların,
büyümenin getirdiği refah artışından faydalandırılmamaları düşünülemez. Bu iki sebeple
ivazların zaman içinde yeniden ayarlanması sosyal güvenlik sistemlerinin çözmek zorunda
olduğu problem alanlarından birini oluşturmaktadır.
İvazların ayarlanması ile ilgili olarak çeşitli yöntemler benimsenebilir. Bu
yöntemlerden hangisinin benimseneceği ülkeden ülkeye ve aynı ülkede bir zamandan diğerine
değişiklik gösterebilir. Önemli olan hangi yöntem benimsenirse benimsensin, ayarlanma
ihtiyacını doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasıdır.
İvazların ayarlanmasında ilk yol; siyasi iktidarlar (parlamento) tarafından zaman
zaman veya ihtiyaç duyuldukça yasal düzenleme yapılmasıdır. Bu yöntemde, ivazların
yeniden belirlenmesi siyasi iktidarların inisiyatifindedir. Sosyal güvenlik mevzuatında
ivazların belirlenmesi ile ilgili açık bir düzenleme yoktur veya miktarının ne olacağı sonradan
yapılacak yasal düzenlemelere bırakılmıştır. Siyasî iktidarlar genel ekonomik durum gibi
faktörler yanında bu kesimden gelen talepleri de dikkate alarak kanun çıkarmak yolu ile
aylıkların seviyesini belirler. Bu belirlemede, süre ve miktar bakımından bir istikrar yoktur.
Yılda iki defa ayarlama yapılabileceği gibi, birkaç yıl geçtikten sonra da belirleme yapılabilir.
İkinci yöntem, ivazların önceden belirlenen belirli aralıklarla, sürekli olarak
(periyodik) olarak belirlenmesidir. Bu yöntemde, ivazların hangi zaman aralıkları ile (yılda iki
defa, her yıl, iki yılda bir gibi), belirleneceği baştan belirlenmiştir ve sosyal güvenlik
mevzuatında düzenlenmiştir. Ancak bu yöntem kendi içinde iki farklı şekilde
uygulanabilmektedir. Bunlardan ilkinde, ivazların belirlenmesi ile ilgili zaman aralıkları
belirli olmakla birlikte yapılacak ayarlamada dikkate alınacak faktörler belirli değildir ve bu
konu siyasi iktidarlar ve parlamentoya bırakılmıştır. Bu yöntemde, siyasi iktidarların
inisiyatifi fazladır. İkinci yöntem ise önceden belirlenen kriterlere bağlı olarak ivazların
otomatik olarak belirlenmesi, yani endekslenmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde en
çok benimsenen usul, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık fiyat artışlarının ivazlara yansıtılması
şeklindedir. Yine bu yöntem içinde fiyat artışlarına bağlı otomatik artışlara refah artışını
yansıtmak üzere büyüme hızının da otomatik olarak eklenmesi söz konusu olabilir. Otomatik
ayarlamanın en önemli avantajı, sosyal güvenlik sisteminin işleyişi üzerindeki siyasi etkinin
azaltılmasıdır. En önemli sakıncası ise siyasi iktidarların özellikle enflasyonu önlemeye
yönelik politikaları hayata geçirmelerini güçleştirmesidir.
İvazların yeniden belirlenmesinde dikkate alınması gereken iki önemli husus daha
vardır. Bunlardan ilki, aylık alan kişilerin, artış oranı ne olursa olsun kendilerine yönelik bir
yük gelmeyeceği için (prim ödeme ve primlerin artması gibi) baskı grubu olma faktörünü de
kullanarak yüksek aylık artışı taleplerinde bulunmaları ve siyasi iktidarların bu talepleri
frenlemesinin her zaman mümkün olmamasıdır. Bu durum bir yandan sosyal sigorta
kurumlarının aktüeryal dengesini bozar, diğer yandan da çalışan neslin prim yükünü artırarak
nesillerarası dayanışmayı zedeler. Prim yükü artışının istihdam ve ücretler üzerindeki etkileri
dolayısı ile ekonomik büyümeye yönelik olumsuz etkilerinin mutlaka göz önünde
bulundurulması, ivazların ayarlanmasının tek boyutlu bir işlem gibi görülmemesi gerekir.
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İvazların belirlenmesinde dikkate alınması gereken ikinci önemli husus, hangi
yöntemle olursa olsun, ivazların artışı ile primlerin artışı arasında aktüeryal dengeyi
sağlayacak bir ilişkinin kurulması zorunluluğudur. Aksi takdirde bu kurumların mali
dengeleri bozulur. Bu noktada, prime esas kazançlar ile aylıkların artışı aynı göstergelere
bağlanabileceği gibi, eğer siyasi iktidarlar aktüeryal dengeyi bozacak şekilde aylık artışlarına
sebep olmuşlarsa bu artışları karşılayacak kaynakların sosyal güvenlik kurumlarına
aktarılmasının sağlanması gerekir.
Türkiye sosyal güvenlik ivazlarının artışında uzun vadeli sigorta kolları için
endeksleme yöntemini seçmiştir. Sosyal sigorta mevzuatında 2000 yılından itibaren aylıkların
her yıl yılda iki defa 6 aylık TÜFE artış oranları dikkate alınarak artırılacağı hükmüne yer
verilmiştir. Ancak bu düzenleme büyüme hızını dikkate almadığı için zaman içinde
emeklilerin satın alma gücünde kayıplar ortaya çıkmıştır. Bu kayıpların giderilmesine yönelik
aylık artışları 2015 yılı genel seçimlerinin öncelikli konusu hâline gelmiş, siyasi iktidar 2015
yılı içinde 2 defa bir defaya mahsus aylık artışları sağlamıştır. Benzer bir durum 2018 yılında
yine seçimler öncesi gelmiş, SGK’den gelir ve aylık alanlara esasen 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda olmayan “bayram ikramiyesi” verilmeye
başlanmıştır. Herkese aynı miktarda ve maktu olarak yapılan bu artışlar düşük aylık alanların
lehine olmakla birlikte sosyal sigortacılık açısından sorunlu bir uygulama olmuştur.
Bir defaya mahsus olarak yapılan maktu ivazların ayarlanmasında ise piyasa
şartlarındaki değişmenin dikkate alınması ve sigortalıların katlandığı ilave maliyetin ivazlara
yansıtılması gerekir. Bu ivazların belirlenmesi, sosyal sigorta kurumlarının yönetim
kurullarınca yapılabilir ve özellikle yüksek oranlı fiyat artışlarının olduğu dönemlerde daha
kısa süreli aralıkla ivazların belirlenmesi gerçekleştirilebilir. Sosyal sigortaların aktüeryal
hesap dengesine etkisi sınırlı olduğu için sosyal güvenlik kurumları bu ayarlamaları daha kısa
sürelerle ve gerçekçi yapabilirler.

12.4.2.2. Hizmet Olarak Verilen İvazların Yeniden Belirlenmesi
Hizmet olarak sunulan sosyal güvenlik garantilerinin yeniden belirlenmesi parasal
ödemeler gibi değildir. Esasen bu hizmetlere yönelik bir anlayış değişikliği ile birlikte ve daha
uzun sürede gerçekleşir. Çok zaman ciddi bir fiziki alt yapı yatırımı gerektirir.
Sağlık hizmetleri bakımından sosyal güvenlik kurumları sağlık kurulları tıbbi tedavi
alanında ortaya çıkan gelişmeleri dikkate alarak sosyal güvenlik sisteminin sağladığı
garantinin kapsamını ve süresini değiştiren kararlar alabilir. Tedavi süresi uzatılabildiği gibi
geçmişte kabul edilmeyen yöntemler sosyal güvenlik kapsamına alınabilir. Benzer uygulama
ilaç ve iyileştirme araçları ile protez araç ve gereçleri bakımından da yapılabilir. Mesela, daha
önce kapsamda olmayan kalp pili sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanabilir. Lensler
karşılanacak protezler kapsamına dâhil edilir. Veya daha önce karşılanmayan akupunktur gibi
tedavi yöntemleri ile kaplıca tedavileri sosyal güvenlik kapsamına alınabilir. Bu
genişletmelerin hepsi sosyal güvenlik sistemi bakımından kapsam genişlemesi ve ivazların
yeniden belirlenmesi anlamına gelir.
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1970’li yıllara kadar sosyal refah hizmetlerinde kurumsal bakım esastı. Çocukların
yetiştirme yurtlarında, yaşlıların huzur evlerinde ve engellilerin engelli kurumlarında bakım
ve eğitiminin verilmesi esastı. Ancak 1970’li yıllardan itibaren önce kurumsal bakım
ortamlarının ev ve aile ortamlarına dönüştürülmesi benimsendi. Daha küçük hizmet birimleri,
ev ortamları oluşturulmaya çalışıldı. 1990’lı yıllarda ise mümkün olan durumlarda bu
hizmetlerin kişinin aile ortamından ayrılmadan evinde ve aile fertleri arasında verilmesi
benimsenmeye başlandı. Bunu sağlayacak koruyucu aile ve evde bakım hizmetleri verilmesi
uygulamaları başladı. Koruma ihtiyacı olan kişinin evden ayrılmadan aile fertleri ile birlikte
kalması için hizmetlerin eve yönlendirilmesi yanında parasal ödemelerin kişinin kendisine ve
bakım hizmeti veren aile fertlerine verilmesi benimsenmeye başladı. Kısaca belirtmek
gerekirse, sosyal refah hizmetleri ile ilgili her yeni yaklaşım ivazların yeniden belirlenmesi
anlamına gelmektedir.
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Uygulamalar
Emeklileri, Dünyanın En Şanslı ve Mutlu Emeklileri Olan Ülke: Türkiye!
Prof. Dr. Yusuf Alper

30 yıldan fazla bir süredir sosyal güvenlik üzerine çalışan birisi olarak “emekli
aylıkları düşük”, “ emekli aylıklarının % 70’inden fazlası yoksulluk sınırının altında”,
“emekli aylıkları reel olarak düşüyor” ifadeleri ile şekillenen genel kanaatimin çok yanlış
olduğu! ve bu yazının başlığında belirttiğim gibi “ Türkiye’deki emeklilerin dünyanın en
şanslı emeklileri olduğu” şeklinde bir görüşe sahip olmam için yarım saatten daha az bir süre
harcayarak yaptığım “derinlikli çalışma” yeterli oldu.
Her yılın ocak ve temmuz ayında olduğu gibi, bu yıl da 3 Temmuz 2017 tarihinde yılın
ilk yarısı ile ilgili enflasyon verileri açıklandıktan hemen sonra yazılı basının ertesi gün
baskılarında, internet ortamında ise öğleden sonraki sayfalarında emekli aylıklarına
uygulanacak zam oranı ile birlikte emeklilerin “kuruşu kuruşuna” yeni aylıklarıyla ilgili
tablolar yayınlanmaya başladı. İçinde bulunduğumuz ekim ayında ise; eylül ayının ikinci
yarısından başlayan yıl sonuna kadar ara vermeksizin devam edeceği anlaşılan, Ocak 2018
tarihinden itibaren uygulanacak artışlarla ilgili sürekli-kesintisiz yayınlar müjde başlıkları ile
devam etmektedir.
Uzun yıllardır, çalışan memur aylıkları ile emekli aylıklarının ne olacağı kamuoyunun
fazlaca ilgilendiği konuların başında gelir. Ancak 10 yılı aşkın bir süredir, her yıl başında ve
yıl ortasında memur ve emekli aylıklarının ne olacağı bazen aylar öncesinden başlamak üzere
Türkiye’nin gündemini en fazla meşgul eden konulardan biri haline getirilir. Hassas
hesaplamalar yapılır ve halen alınan aylıklar ile yeni aylıklar virgülden sonra 2 hanesine kadar
büyük bir titizlikle, kuruşu kuruşuna hesaplanır. Memurlarımızın ve emeklilerimizin geliri
herkesin gözü önündedir ve bütün toplum kuruşuna kadar bu aylık ve gelirlerin ne olduğunu
gazetelerde görür, radyo ve tv’lerden dinler. Bu bakımdan memurlar ve emekliler Türk
toplumunun en şeffaf kesimini oluşturur. Toplumda bir tek bu kesimin gelir ve aylıkları
kuruşu kuruşuna bilinir. Nitekim, arama motoru Google’a herhangi bir zamanda yeni memur
ve emekli maaşları yazın size 0,68 saniyede 1.350.000 tarama sonucu verir ( 25 Ekim 2017).
Müsteşar, genel müdür, kaymakam, başkomiser, polis memuru, öğretmen, memur, profesör,
hemşire, doktor, diye devam eden bir liste’de bir önceki dönem ne olduğunu, yeni dönemde
ne olacağını bu tablolarda görürsünüz. Bu anlamda maaş ve yaşlılık aylığınızı eşinizden,
çocuklarınızdan, yakınlarınızdan veya bir şekilde “sizin gelirinizle yakından ilgilenen
kişilerden” saklamanız mümkün değildir. Kayıtdışı istihdamın % 33,4 olduğu, üç kişiden
birini çalıştığı halde bir türlü sigortalı yapamadığımız “güzel ülkemde”, bu derecede yüksek
bir şeffaflık ve açıklık yalnızca memurlar ve emeklilerimize has bir durumdur.
Bir sosyal politikacı olarak emeklilerin hayat standardındaki değişimi tespit için; yıllar
itibarıyla tüketici fiyatları endeksindeki değişim oranları, büyüme oranları ve genel ücret
seviyesindeki artışlar gibi verileri kullanarak yaşlılık aylıklarının reel satın alma gücünü
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hesaplama gibi titiz bir emek ve yoğun bir uğraş gerektiren bir çaba içine girmem gerektiğini
düşünürdüm. Biraz da matematiğe/ekonometrik hesaplamalara yabancılığımdan dolayı bu işi
yapmaktan çekinir, bu hesaplamaları yapan başkalarının verilerini kullanarak, tereddütlü
yorumlar yapmaya çalışırdım. Ancak bunları bilmek veya derin hesaplamalara gerek
kalmadan ben de, dönemin ruhuna uygun olarak, bilgisayar başında 30 dakika süre ile tarama
yaparak, daha havalı bir ifade ile “sörf yaparak” Türkiye’de emeklilerin ne kadar şanslı ve
mutlu oldukları! ile ilgili gerçeği anlamam için yeterli oldu. Bunun için yaptığım sadece her
yıl ocak ve temmuz aylarından birkaç ay önce başlayan, yıl boyunca kesintisiz devam eden,
seçim öncesi dönemlerde ise “tavan yapan” emeklilerle ilgili haber başlıklarını google ve
yandex’de taratmak oldu. Ben yazdım, arama sayfaları saniyelerle ölçülen sürelerde
emeklilerimizin “müjdeli” durumunu ortaya koyan sorulara cevap verdi.
İşte, yazılı ve görsel basında çıkan her haberden sonra emeklilerin “acaba” merakı ile
baktığı/okuduğu, benim de tarama yaptırdığım emeklilerle ilgili en sık kullanılan haber
başlıkları ve sonuçları:

Tablo: Yazılı ve Görsel Basında Memleketimin Şanslı ve Mutlu Emekli Haberleri
(25 Ekim 2017)
Yazılı ve görsel basında
kullanılan başlık
1
Emekliye zam
2
3

Emekliye zam üstüne zam
Emekliye bir zam daha

4

Emekliye ek zam

5

Emekliye çifte zam müjdesi

6

Emekliye yine zam

7

Emekliye temmuz zammı

8

Emekli son dakika zam haberleri

9

Emekliye müjde

10 Emekliye müjde üstüne müjde
11 Emekliye çifte müjde
12 Emekliye promosyon müjdesi

Arama motoru

Sayı

Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex

719.000
15 milyon
289.000
26 milyon
1.950.000
16 milyon
710.000
34 milyon
177.000
34 milyon
784.000
20 milyon
872.000
28 milyon
872.000
126 milyon
616.000
12 milyon
263.000
22 milyon
437.000
26 milyon
245.000
17 milyon

Cevap
Süresi
0,34 saniye
1,03 saniye
0,59 saniye
0,49 saniye
0,77 Saniye
0,49 saniye
0,53 saniye
0,57 saniye
0,56 saniye
0,57 saniye
0,60 saniye
0,52 saniye
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13 Emekliye son dakika promosyon
müjdesi
14 Başbakandan emekliye müjde
15 Emekliye bakandan müjde
16 Emeklilerin yüzü güldü
17 Milyonlarca emeklinin yüzü
gülecek
18 Emeklilerden bakana teşekkür
ziyareti
19 Emekliye ucuz tatil
20 Emekliye ucuz ev
21 Emekliye ucuz kredi

Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex
Google
Yandex

52.800
74 milyon
248.000
51 milyon
691.000
21 milyon
55.700
23 milyon
130.000
30 milyon
69.000
41 milyon
421.000
41 milyon
682.000
48 milyon
390.000
48 milyon

0,52 saniye
0,48
0,63 saniye
0,41 saniye
0,51 saniye
0,34 saniye
0,85 saniye
0,69 saniye
0,50 saniye

Sizlerin de, bu haber başlıklarını ve sonuçları görünce başka türlü düşünmeniz
mümkün değildir diye düşünüyorum! Şüphesiz, bu şanslı ve mutlu emekliler tablosunu
pekiştirecek başka haber başlıkları bulmak ve başka taramalar da yaptırılabilir. Ancak,
sonucun değişmeyeceğinden ve yukarıdaki şekilde çıkacağından eminim. Emeklilerimiz
şanslı, her sabah! bu haberlerle güne başlıyorlar. Eminim yüzlerinden de, güne iyi
başlamalarını sağlayan tebessüm eksik olmuyordur.
Pekala, acaba, emekli geçinemiyor, emekli fitre ve zekata muhtaç” gibi haber
başlıkları ile ilgili tarama yaptırsak hangi sonuçlara ulaşılır? Tahmin edeceğiniz gibi ben
yaptım. Sonuçlar düşüncemi daha da pekiştirdi. Google’dan “ emekli geçinemiyor” sorusuna
sadece 9.260 (0,39 saniye); “emekli fitre ve zekata muhtaç” haberine de 7.890 (0,67 saniye)
haber taraması çıktı. Yani, milyonlar bir yana, birkaç binler bir yana.
Yukarıdaki 21 soru ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yapmak mümkün. Daha detaya
girerek, hangi yazılı ve görsel basında, hangi gerekçeler gösterilerek bu haber başlıklarının
atıldığı gibi soruların cevabını aramak ve bulmak da mümkün. Ancak, emin olduğum husus
şu ki; bu başlıklardan hareketle yapacağınız her değerlendirme bu yazının başlığında belirtilen
“olumlu tablo algısını!” değiştirmeyecektir. Toplumun en örgütlü ve sosyal taleplerini en iyi
dile getiren kesimlerinden biri olan yaşlılar, yoksullukları/yoksunlukları istismar edilerek iyi
haberlerle“algı yönetimi”nin konusu haline gelmişlerdir.
Aslında bu tür yazılar yazmak gibi bir alışkanlığım yok. Ancak, Türkiye’nin kış
soğuklarına hazırlandığı bu günlerde ben de emeklilere bir müjde vermek, bu olumlu ortama
katkıda bulunarak memnuniyetlerini artırmak istedim!! Emekli dernekleri ve kuruluşlarının
işini kolaylaştırmak istedim. O kadar.
Son söz:
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Emekliler, hadi iyisiniz, iyisiniz!!
Bu yazı yazıldıktan sonra, basılıncaya kadar geçen sürede yine en az 1 milyon yeni
zam müjdesi haberi alacaksınız.
Siz mutlu olmayacaksınız da kim olacak?
İlgilisine özel not: Emekli aylıklarının ne zaman ve ne miktarda artacağı kimsenin bilmediği,
haber yapılacak, hele hele müjde verilecek bir konu değildir. Çünkü, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre; 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalıların
yaşlılık aylıkları, her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemin tüketici
fiyatları artışına endeksleyen “otomatik belirleme yöntemi” ile belirlenmektedir (5510/m.55).
Sistem kendiliğinden işler ve herhangi bir iradenin devreye girmesine gerek kalmaksızın SGK
6 aylık TÜFE artış oranlarını esas alarak takip eden ödeme döneminden itibaren geçerli olmak
üzere yeni aylıkları hesaplar ve aylık alanlara öder.
http://www.turkmetal.org.tr/yayinlarimiz/turk-metal-dergisi/ Kasım/Aralık 2017, Sayı:220.

Uygulama Soruları
1) Yazar, niçin Türkiye’deki emeklileri çok şanslı ve mutlu olarak değerlendiriyor?
2) Niçin yazılı ve görsel basında emeklilerle ilgili yayınlar fazlaca yer alıyor?.
3) Emeklilere müjde haberleri ile seçimler arasında bir ilişki var mı?
4) Emekli aylıkları Türkiye’de nasıl ve hangi zamanlarda artırılıyor?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölümde öncelikle sosyal güvenlik garantisi genel olarak ortaya konulmuştur. Ne
şekilde ve hangi ad altında olursa olsun, bir sosyal güvenlik sisteminin tehlikeye uğrayanlara
yaptığı her türlü ödeme “sosyal güvenlik ivazı” olarak adlandırılır.
Bölümde ikinci olarak sosyal güvenlik ivazlarının çeşitleri anlatılmıştır. Verilme
şekline bağlı olarak; nakdî (paraya çevrilerek verilen) ivazlar, hizmete çevrilerek sunulan
ivazlar ve ayni olarak verilen ivazlar ayırımıdır. Bir başka ayırım ise; sosyal güvenlik
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tehlikeleri ve sigorta kolları dikkate alınarak yapılan ayırımdır. Başlıkta bu çeşitler ayrıntılı
olarak açıklanmıştır.
Bölümde üçüncü olarak sosyal güvenlik ivazlarının özelliklerine değinilmiştir. Sosyal
güvenliğin bir sistem olarak üstlendiği fonksiyonları eksiksiz olarak yerine getirebilmesi,
sosyal güvenlik ivazlarının belirli özelliklere sahip olarak ve belirli prensipler dâhilinde
verilmesi gerekir. Bu özelliklere dikkat edilmemesi özellikle verilme prensiplerinden
sapılması zaman içinde sosyal güvenlik sistemlerini giderilmesi uzun zaman alan maliyetlerle
karşı karşıya bırakabilmektedir. Sosyal güvenlik ivazları; tehlikelerin zararlarını karşılamak
için verilir, zararı telafi veya tazmin eder, talep edilebilir bir haktır, geçim garantisi sağlamak
için verilir, tehlikeleri önlemek için de kullanılabilir.
Bölümde dördüncü olarak, ivazların belirlenmesine yer verilmiştir. İvazların
belirlenmesi ilk defa ve yeniden belirlenmesi olarak iki ayrı başlıkta incelenmiştir. İvazların
ilk defa belirlenmesi; kısa vadeli sigorta kolları bakımından, uzun vadeli sigorta kolları
bakımından, maktu ivazlar bakımından, hizmete çevrilerek verilen ivazların garantisidir.
İvazların yeniden verilmesi ise; para olarak verilen ivazların yeniden belirlenmesi ve hizmete
çevrilerek verilen ivazların yeniden belirlenmesidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ayni özellikle sosyal sigorta sistemlerinin en fazla tercih ettiği gelir transferi
metodudur.
b) Bir sosyal güvenlik tehlikesinin yol açtığı zarar, bir süre sonra ortadan kalkıyorsa
bu zararlar için yapılan ödemeler geçici ivazlardır.
c) İşsizlik ödenekleri geçici süreyle verilen ivazlardandır.
d) Bir veya birkaç defaya mahsus olarak ortaya çıkan gider artışlarını karşılamak için
yapılan ödemeler maktu ivazlardır.
e) Yaşlılık sigortasından uzun vadeli sosyal güvenlik ivazı verilir.
2) Doğum yapan kadınlara ve erkeklerin eşlerine verilen gebelik, doğum ve
emzirme paraları grubu aşağıda belirtilen hangi ivaz türüne örnek gösterilir?
a) Sürekli olarak verilen nakdi ivazlar
b) Geçici süre ile verilen nakdi ivazlar
c) Bir defaya mahsus olarak yapılan maktu ödemeler
d) Toptan ödemeler
e) Sürekli kısmi ödemeler
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hizmete çevrilerek sunulan ivazların en yaygın olanı sağlık hizmetleridir.
b) Sosyal refah hizmetleri içinde yer alan en kapsamlı grubu engelliler
oluşturmaktadır.
c) Bakım hizmetleri, hastalık ve kaza gibi hâllerde geçici süre ile ancak malullük,
yaşlılık ve doğuştan engellilik gibi hâllerde sürekli olarak verilmesi gereken bir sosyal
güvenlik garantisidir.
d) Nakdî olarak verilen ivazlar sosyal güvenlik sistemlerinin kamu sosyal güvenlik
harcamaları uygulamaları kapsamında kullandığı bir garanti şeklidir.
e) Emekli aylığı alma hakkını sağlayan, ancak aylık yerine bütün birikmiş paralarını
toptan almak isteyenlere toptan ödeme yapılmaz.
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4) Sosyal güvenlik risklerine göre sağlanan sosyal güvenlik garantileriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hastalık durumunda bağımlı çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
nakdi olarak sağlanan bir haktır.
b) Analık durumunda kadın sigortalıya doğum öncesi ve sonrası dönemde iş
göremezlik ödeneği verilmesi nakdi olarak sağlanan bir haktır.
c) Aile ödenekleri sigortası kapsamında çocuk parası verilmesi nakdi olarak
sağlanan bir haktır.
d) Malullük durumunda yalnızca hizmet olarak hak sağlanır.
e) Hepsi
5) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik icazlarının özelliklerinden biri
değildir?
a) İvazlar, tehlikelerin zararlarını karşılamak için verilir.
b) Sosyal güvenlik sistemleri, tehlikenin zararlarını karşılamaya yönelik ivaz
verirken bazı durumlarda bu zararı telafi edici, bazı durumlarda da tazmin edici seviyede ivaz
verir.
c) Kamu sosyal güvenlik harcamaları kapsamında verilen sosyal yardımlar,
karşılıksız olduğu için talep edilebilir bir hak değildir.
d) İvazlar tehlikeleri önlemek için de kullanılabilir.
e) İvazlar kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için geçim garantisi sağlar.
Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) d, 5) c
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13. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ VE SOSYAL GÜVENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Uluslararası Çalışma Örgütünün Kuruluş ve Amaçları
2) Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Güvenlikle İlgili Faaliyetleri
3) Sosyal Güvenlik Sözleşme ve Tavsiye Kararları
4) Uluslararası Çalışma Örgütünün Son Dönem Sosyal Güvenlik Anlayışındaki
Değişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uluslararası Çalışma Örgütünün çalışma standartlarını belirlerken kullandığı iki
önemli düzenleme hangileridir?
2) Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlik alanında ülkelere teknik destek
vermesi ne demektir?
3) Uluslararası Çalışma Örgütünün en önemli sosyal güvenlik belgesi hangisidir?
4) Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi esas olarak ne amaçla
hazırlanmıştır?
5) İnsana yakışır iş amacı ile sosyal güvenlik arasında nasıl bir bağlantı vardır?
6) Uluslararası Çalışma Örgütü 2000’li yılların başında sosyal güvenliğin kapsamı
ile ilgili olarak hangi uluslararası kampanyayı başlatmıştır?
7) Sosyal koruma ile sosyal güvenlik arasında fark var mıdır?
8) Uluslararası Çalışma Örgütü, 2000’li yıllarda hangi diğer uluslararası örgütlerle
birlikte çalışmalar gerçekleştirmiştir?
9) Sosyal güvenlikte asgari koruma tabanları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Uluslaraarası Çalışma
Örgütünun Kuruluş ve
Faaliyetleri

Birleşmiş Milletlerin bir
uzmanlık kuruluşu olan
Uluslararası Çalışma
Örgütünü öğrenmek

Örgütün internet sayfasını
inceleyerek, Türkiye’de örgüt
ile ilgili çalışmaları okuyarak

Uluslararası Çalışma
Örgütünün Sosyal
Güvenlikle İlgili Faaliyetleri

Bir insan hakkı olarak
sosyal güvenliğin
kapsamı, nasıl geliştiği ve
hangi araçların
kullanıldığını öğrenmek

Uluslararası Çalışma
Örgütünün sosyal güvenlikle
ilgili sözleşmelerini
inceleyerek

Uluslararası Çalışma
Örgütünün Sosyal
Güvenlikle İlgili Yeni
Yaklaşımları

Özellikle küreselleşme ile
ortaya çıkan sorunların
giderilmesinde sosyal
güvenliğin rolünü ve
önemini anlamak

Uluslararası Çalışma
Örgütünün son dönem
raporlarını inceleyerek ve
Türkiye’de konu ile ilgili
olarak yazılmış makaleleri
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar
Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation): Birleşmiş
Milletlerin uzman kuruluşudur. 1919 yılında kurulmuştur. Çalışma hayatı ile ilgili norm ve
standartları belirler.
Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (International Social Security Association):
1927 yılında kurulmuştur.
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi: Uluslararası Çalışma Örgütünün
1952 tarih ve 102 sayılı sosyal güvenlikte dönüm noktası yaratan sözleşmesidir.
Sosyal Koruma Tabanları (Social Protection Floors): Asgari sosyal güvenlik
garantisi olarak da isimlendirilebilir. Uluslararası Çalışma Örgütünün 2012 tarih ve 202 sayılı
Tavsiye Kararı ile geliştirdiği yeni sosyal güvenlik yaklaşımıdır.
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Giriş
Diğer sosyal politika alanları gibi sosyal güvenlikte de asgari standartların
belirlenmesi, ülke uygulamaları için teknik bilgi desteği, sosyal güvenlik için yeni ilgi
alanlarının belirlenmesi, yeni sosyal güvenlik anlayışının oluşturulması, sosyal güvenlik sorun
alanlarının tespiti ve bunlarla ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması ve nihayet bütün bu
çalışmalar için uluslararası mevzuat düzenlemelerini oluşturmak Uluslararası Çalışma
Örgütünün görevleri arasındadır.
Sosyal güvenlik, ILO’nun temel ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Sosyal
güvenlikle ilgili genel düzenlemeler yanında her bir sosyal risk için de özel düzenlemeler
yapan, sözleşme ve tavsiye kararları çıkaran ILO, göçmenler, vatansızlar ve benzeri
dezavantajlı gruplar için de sosyal güvenlikle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu bölümde
ILO’nun kurumsal yapısını kısaca inceledikten sonra sosyal güvenlik alanına yaptığı katkılar
ve sosyal güvenlik anlayışı ile ilgili bilgilere yer verilecektir.
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13.1. Uluslararası Çalışma Örgütü
13.1.1. Kuruluşu ve Amaçları
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO, International Labour Organisation) Birleşmiş
Milletler örgütünün bir uzmanlık kuruluşu olarak Birinci Dünya Savaşını sonlandıran Versay
(Versailles) Barış Anlaşması’nın bir gereği olarak 1919 yılında kurulmuştur. Versay
Anlaşması’nda dile getirilen “evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet üzerine
inşa edilebileceği inancı” Örgütün kuruluş gerekçesini oluşturmuştur. Kökeni, Birinci Dünya
Savaşını takip eden dönemde Düzenlenen Paris Barış Konferansında (1919) Milletler
Cemiyetine bağlı olarak kurulan bir ajansa dayanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sürecinde
Milletler Cemiyetinin sona ermesi ve 1945 yılında Birleşmiş Milletlerin kurulması üzerine
1946 yılında Birleşmiş Milletlerin bünyesine girmiştir. Merkezi, İsviçre’nin Cenevre
kentinde bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan 17 uzmanlık kuruluşunun
(Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Uluslararası Atom Enerjisi
Kurumu gibi) en eski tarihli ve köklü kuruluşudur.
Sosyal adalet, evrensel insan ve çalışma haklarının korunması ve geliştirilmesi
amacıyla kurulan Örgüt, üye ülkelerde çalışma hayatının standartlarının geliştirilmesine
yönelik faaliyetlerde bulunur. ILO, çalışma standartlarını iki temel aracı olan uluslararası
sözleşmeler ve tavsiye kararları ile gerçekleştirir. Buna son yıllarda çeşitli alanlarda
yayınladığı temel esasların ve ilkelerin yer aldığı bildirgeler de ilave edilmiştir.
Temel ilgi alanları genel çalışma şartları, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık, zorunlu
çalıştırmanın ortadan kaldırılması, sosyal güvenlik, fırsat eşitliği sağlanması, asgari ücret,
kadın erkek ayırımının ortadan kaldırılması oluşturmaktadır. Kuruluş misyonu doğrultusunda
sosyal adalet esası üzerine insan ve emek haklarını gerçekleştirmek, insana yakışır işler
yaratılmasını sağlamak gibi amaçlarla kalıcı bir barış ve refah ortamı oluşturulmasını
sağlamaya çalışmaktadır.
Bugün itibarıyla ILO’nun uzmanlık alanını oluşturan çalışma hayatı ile ilgili 4 stratejik
hedefi vardır. Bunlar:


Çalışma hayatı ile ilgili standartların, temel ilkelerin ve hakların yaygınlaştırılması ve
yaşama geçirilmesi



Kadınların ve erkeklerin insana yakışır işlerde çalışıp insana yakışır kazanç
sağlayabilmeleri için gerekli fırsatların artırılması



Herkes için sosyal korumanın (sosyal güvenlik) kapsamının genişletilmesi ve
etkililiğinin artırılması



Üç taraflılığın ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi,

olarak sıralanmaktadır.
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Uluslararası Çalışma Örgütünü Birleşmiş Milletlere bağlı diğer uzmanlık
kuruluşlarından ayıran en önemli özellik üçlü temsil esasına dayanan bir yapısının olmasıdır.
Hükümetler, işçiler ve işverenler Örgütün her bir organ ve kural üretme ile ilgili karar
sürecinde yer alırlar.
Uluslararası Çalışma Örgütünün 3 Anayasal organı vardır. Uluslararası Çalışma
Konferansı, Yönetim Kurulu ve Uluslararası Çalışma Bürosu. Uluslararası Çalışma
Konferansı, bir tür genel kurul niteliğinde olup her yıl Haziran ayında Cenevre’de toplanır.
Konferansa 2 hükümet ve 1 er işçi ve işveren temsilcisi olmak üzere her ülke 4 temsilci ile
katılır. Konferansın en önemli özelliği ülke temsilcilerinin birlikte hareket etmeyip, her bir
tarafın diğer ülke temsilcileri ile birlikte hareket etmesidir. İşçiler diğer ülke işçileri,
işverenler diğer ülke işverenleri ile hareket ederler. Örgütün yürütme organı niteliğindeki
Yönetim Kurulu, 28 Hükümet, 14 işçi ve 14 işveren temsilcisinden oluşur. Yılda 3 defa
Cenevre’de toplanır. Yönetim Kurulunun taraf temsilcileri kendi üyeleri tarafından belirlenir.
Uluslararası Çalışma Bürosu, örgütün sürekli sekreterya işlerini yürüten birimi şeklindedir.
5 yıl için seçilen ILO genel Direktörü yönetiminde hazırlanan faaliyetlerin merkezi
şeklindedir. Bugün itibarıyla 100 den fazla ülkeden gelen 2000’e yakın görevli çalışmakta,
Dünyanın değişik bölgelerinde (biri Ankara olmak üzere) 40 bölge bürosu bulunmaktadır.

13.1.2. ILO’nun Temel İlgi Alanları ve Sosyal Güvenlik
Uluslararası Çalışma Teşkilatının temel görevi çalışma hayatı ile ilgili standartları
belirlemektir. Bunları da sözleşme ve tavsiye kararları ile gerçekleştirir. Sözleşme ve tavsiye
kararları üçlü temsil ilkesine göre oluşturulan Uluslararası Çalışma Konferansında belirlenir
ve kabul edilir. Sözleşmeler, Örgüte üye ülkelerin yasama organları tarafından kabul edildiği
zaman o ülke için bağlayıcı hükümler içerir. Bir anlamda Sözleşmeyi imzalayan ülke, ILO
tarafından sözleşme hükümlerine uyup-uymama bakımından denetimi kabul etmiş olmaktadır.
Tavsiye kararları ise yol gösterici ve politika geliştirici niteliktedir. Çok zaman çalışma
hayatının gündemine gelen sorunlar önce tavsiye kararı hâline getirilerek ülkeler için rehber
niteliği kazandırılır. Konular olgunlaştığı ve standartlar daha belirgin hâle geldiği zaman
sözleşmeye dönüştürülür.
ILO, kendi internet erişim sayfasında (www.ilo.org), çalışma hayatı ile ilgili
standartları belirlediği alanları (konuları), güncel gelişmeleri de dikkate alarak; çocuk emeği,
toplu pazarlık ve endüstri ilişkileri, kooperatifler, insana yakışır iş, ekonomik ve sosyal
gelişme, istihdam güvencesi, eşitlik ve ayırım, zorla çalıştırma ve kölelik, örgütlenme
özgürlüğü, cinsiyet eşitliği, yeşil işler, kayıt dışı istihdam, analık koruması, yoksulluk, iş
sağlığı ve güvenliği, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sosyal koruma (sosyal güvenlik) üçlü
temsil ve sosyal diyalog gibi konular olarak belirlemiştir. Bunlara ilave olarak kırsal ekonomi
ve sosyal finansman (maliye) gibi konular da yine ILO’nun temel çalışma konuları olarak yer
almıştır. Bu konular içinde örgütlenme özgürlüğü gibi her dönem ILO’nun temel çalışma
konularını oluşturan sorun alanları olduğu gibi yeşil işler gibi 1990’lı yıllardan sonra çevre
bilincinin gelişmesi ile gündeme alınan konular da yer almaktadır.
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Sosyal güvenlik, ILO’nun temel ilgi alanlarından biri olarak en fazla sayıda sözleşme
ve tavsiye kararı çıkarttığı çalışma hayatı ile ilgili sorun alanlarından biridir. 1952 yılında
kabul ettiği 102 sayılı “ Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi” çalışma hayatına
yönelik en temel ve etkili sözleşmelerin başında gelmektedir. ILO’nun kendi ifadesi ile 102
sayılı sözleşme sosyal güvenlik alanında bir dönüm noktası (landmark) niteliğindedir.
1950’li yıllardan itibaren sosyal güvenlik hakkının gelişmesi ve yaygınlaşmasını sanayi
toplumu sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan sosyal sigortalar üzerinden
gerçekleştirmeye çalışan ve sözleşme ve tavsiye kararlarını ağırlıklı olarak sosyal sigortalarla
ilgili olarak çıkaran ILO, 2000’li yıllardan itibaren küreselleşmenin de etkisi ile yaklaşım
değişikliğine gitmeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren resmî internet sayfasında sosyal
güvenlik yerine sosyal koruma ifadesinin kullanılması bu değişiklerin kavramsal alana
yansımasıdır.
ILO dar anlamda gelir kesilmesine karşı sosyal güvence sağlayan sosyal güvenlik
anlayışından, sebebi ne olursa olsun yoksulluk ve muhtaçlık yaratan bütün tehlikelere karşı
sosyal güvence sağlamayı amaçlayan daha geniş ve kapsayıcı bir sosyal güvenlik anlayışına
geçmeye başlamıştır. 2000’li yıllardan itibaren hayata geçirmeye çalıştığı “herkes için sosyal
güvenlik” “Sosyal güvenlikte asgari koruma standartları” ve “adil bir küreselleşme için sosyal
güvenlik” çalışmaları bu yaklaşım değişikliğinin göstergeleridir.
ILO’nun çalışma hayatının diğer alanları gibi sosyal güvenlikle ilgili olarak
gerçekleştirdiği faaliyetler ana başlıkları itibarıyla aşağıda verilmiştir.

13.1.3. ILO’nun Sosyal Güvenlikle İlgili Faaliyetleri
 Sosyal güvenlikle ilgili norm ve standartları belirlemek: ILO, üye ülkelerin
sosyal güvenlik sistemi oluşturma ve geliştirme faaliyetlerinde esas alacakları temel ilkeleri
belirlemek üzere Çalışma Konferansı aracılığı ile çeşitli sözleşme ve tavsiye kararları kabul
ederek sosyal güvenlik standartlarını belirler. Bu standartların her ülkenin kendi iktisadi,
sosyal, siyasi ve kültürel şartlarında ve iktisadi imkânlarının elverdiği ölçüde hayata
geçirilmesi için çalışır. Farklı siyasi rejimlere ve toplumsal yapıya sahip ülkeler için temel
ilkelerden vazgeçmeden esnek çözüm yolları geliştirmeye çalışır. ILO, zaman içinde değişen
şartlara bağlı olarak standartları değiştiren ve geliştiren düzenlemeleri de yine aynı kurallar
çerçevesinde yapar.
 Araştırmalar ve yayınlar yapmak: Sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan
krizler ve ülkelerin kendi sosyal güvenlik sistemlerini yeniden yapılandırma arayışları
sebebiyle ILO, bu arayışlar için sosyal güvenlikle ilgili uluslararası karşılaştırmalı araştırma
ve incelemeler yapar. Başka ülkeler için örnek olacak iyi ülke uygulamalarının tespiti ve
kullanılan yöntemlerin yaygınlaştırılması bu çalışmalar içinde yer alır. ILO, çeşitli
zamanlarda sosyal güvenlik alanında ortaya çıkan gelişmeleri takip ve yeni politikaların
geliştirilmesi için yaptığı araştırma sonuçlarını bütünleştiren ve politikalar üreten raporlar
hazırlatır ve yayınlar. Bu raporlar alanında uzman kişiler tarafından, ILO temel prensipleri
dikkate alınarak hazırlanır. Sosyal güvenlikle ilgili olarak 1984 yılında yaptığı “Yirmi
Birinci Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik” ve 2001 yılında yaptığı “Sosyal Güvenlikte Yeni
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Bir Konsensusa Doğru” raporları bu nitelikte raporlardır. ILO’nun Yirmi Birinci Yüzyıla
Doğru Sosyal Güvenlik Raporu, sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin başarıları ve
başarısızlıkları ile ilgili bir değerlendirme yaptıktan sonra sosyal güvenlikteki yeni sorun
alanlarının ve takip edilmesi gereken politikaları belirleyen bir rapordur. Bu raporda
genişleyen hizmet sektörü ve kadınların iş gücüne katılmasının klasik sosyal sigorta
sisteminde yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri yer almıştır. ILO, sosyal güvenlikle ilgili
raporlar yanında çalışma hayatının bütün sorunlarının dinamik olarak ele alındığı süreli
yayınlar da (The International Labour Review) yaparak, akademik çevrelerin sosyal
güvenlikle ilgili tartışmalara katkısını sağlar.
 İstatistiki bilgiler toplamak, özel konularda çalışmalar yapmak: Özellikle
yeni sosyal güvenlik sistemi kurma arayışındaki ülkeler için bir bütün olarak sosyal güvenlik
sistemi veya sağlık, iş kazaları ve yaşlılık gibi riskler için istatistiki veriler toplamak ve
yayınlamak ILO’nun alanla ilgili faaliyetlerinden birini oluşturur. Bu kapsamda ILO, 1990’lı
yılların ortalarına kadar sosyal güvenliğin maliyeti (The cost of social security) istatiklerini
derlemiş ve yayınlamıştır. ILO, göçmen işçiler ve sosyal güvenlikleri, kadınlar ve sosyal
güvenlikleri, yaşlılık sigortası ve finansman sorunu, sağlık harcamalarındaki artış, işsizlik
sigortası ve istihdam, sosyal güvenlikte ayırımcılığın kaldırılması, kayıtdışı istihdam ve sosyal
güvenlik, tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları, tarımda ve kırsal kesimde sosyal güvenlik,
iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, küreselleşme ve sosyal güvenlik, insana
yakışır iş ve sosyal güvenlik, sosyal güvenlik yönetimlerinin etkinliği gibi sosyal güvenlikle
ilgili konularda genellikle çok yazarlı ve çok değişik ülkelerden gelen uzmanların hazırladığı
yayınlar yapar. Bu yayınlar, ILO’nun sosyal güvenlik politikaları belirleme ve standartları
oluşturma faaliyetlerine katkıda bulunur.
 Eğitim programları düzenlemek ve eğitici yayınlar yapmak: ILO’nun dikkat
çeken faaliyetlerinden birini sosyal güvenlikle ilgili eğitim programları oluşturur. Bu
programlar daha çok işçi ve işveren temsilcilerine yönelik programlardır. Eğitim programları
genel olarak sosyal güvenlik bilincini geliştirme, sosyal güvenlikle ilgili hak ve
yükümlülükler konusunda farkındalığı artırma amacıyla yapılır. Bu eğitim programlarında
olduğu kadar onun dışında da “el kitabı” niteliğinde basit ve temel eğitim yayınları yapar.
Sosyal Güvenlik İşçi El Kitabı, ILO’nun bu kapsamda yaptığı en bilinen yayınlardan biridir.
Eğitim programları işçi ve işveren sendikaları gibi sosyal taraflar için olduğu gibi uzmanlar
için de yapılır. ILO’nun en yaygın eğitim programı konularından birini sosyal sigortaların
aktüeryal hesapları ile ilgili teknik konular oluşturur. Aynı şekilde sosyal güvenlik kurumları
yöneticileri içinde eğitici programlar düzenler.
 Teknik işbirliği ve destek sağlama: Özellikle 1950’li yıllardan sonra
bağımsızlığını kazanan ve yeni bir sosyal güvenlik sistemi kurmak isteyen ülkelere yönelik
olarak gerçekleştirilen bir faaliyettir. Bir sosyal güvenlik programının kurulmasına yönelik
mevzuat ve kurumsal yapı çalışmaları konusunda ILO uzmanları talep eden ülkeye teknik
destek sağlarlar. Mesela, bir işsizlik sigortası kurmak isteyen ülkeye, o ülkenin iktisadi, sosyal
ve kültürel şartlarını inceleyen uzmanların kurulacak işsizlik sigortasının kapsamı,
finansmanı, yükümlülükler ve haklar konusunda bilgilendirici eğitimler yapması veya raporlar
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hazırlaması şeklinde gerçekleşir. ILO bu faaliyetlerini 1990’lı yıllardan sonra kriz içine düşen
sosyal güvenlik sistemlerinin reform çalışmaları için yapmaya başlamıştır. 1970’li yıllarda
Türk sosyal sigorta kurumlarının aktüeryal geleceği konusunda ILO’dan uzman desteği alan
Türkiye, 1994 yılında ILO uzmanlarına bir sosyal güvenlik reform projesi hazırlatmıştır.
 Bölgesel konferanslar düzenlemek: ILO’nun son dönemlerde, periyodik
aralıklarla sosyal güvenlikle ilgili özel konularda (finansman, fonların değerlendirilmesi,
sosyal güvenliğin yönetimi, kayıtdışı istihdam, sosyal güvenlikte iyi uygulamalar) gibi
başlıklarda, uzmanların ve sosyal taraf temsilcilerinin katıldığı uluslararası bölgesel
toplantılar düzenler.
 Diğer uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak: ILO sosyal güvenlik
konusunda Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere diğer uluslararası
kuruluşlarla işbirliği yapar. İşbirliği yaptığı kuruluşların başında 1927 Kurulan Uluslararası
Sosyal Güvenlik Birliği “ International Social Security Association” gelir. Esasen Avrupa
ülkelerinin geliştirdiği Birlik, üye ülkelerin dinamik bir sosyal güvenlik sistemi kurmaları ve
işleyişini sağlama amacıyla bilgi, uzman desteği, standartlar ve pratik yol gösterici bilgiler
sunar ve bunların tartışıldığı platformlar oluşturur. Bugünkü faaliyetleri ve kapsamı itibarıyla
Birlik, ILO’nun sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarını destekler niteliktedir. ILO, küreselleşme
ile birlikte başta Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası olmak üzere uluslararası para ve
sermaye piyasasını düzenleyen kuruluşlarla daha iyi bir gelecek için birlikte hareket etme
çabalarına girmiştir. Daha adil bir küreselleşme için sosyal güvenlik, ekonomik kriz
dönemlerinde sosyal güvenlik gibi 21. yüzyılın sosyal güvenlikle ilgili yeni sorun alanları ve
çözüm arayışları için diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içine girmiştir.

13.2. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Sosyal Güvenlik
13.2.1. Uluslararası Çalışma Örgütünün Sosyal Güvenlik Anlayışı
Uluslararası Çalışma Örgütü 1919 tarihli anayasasında “evrensel ve sürekli bir barış
ancak sosyal adalet üzerine kurulabilir” vurgusunu yapmıştır. Burada doğrudan sosyal
güvenlik ifadesi kullanılmamakla birlikte sosyal güvenliksiz bir sosyal adalet düşünülemez.
Bunda, sosyal güvenlik kavramının ilk defa 1935 yılında ABD’de kullanılmış olması ve 1944
yılına kadar geçen ve “sosyal sigorta dönemi” olarak adlandırılan dönemin etkisi vardır. Bu
dönem, sosyal güvenlik sistemlerinin sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin temelini
oluşturan sosyal sigortalar üzerine oluşturulması ve literatürde de sosyal sigortaların
kullanılmasıdır. Nitekim ILO bu dönemde bütün bir sosyal güvenlik sistemi ile değil ancak
tek tek sosyal sigorta riskleri için ayrı sözleşme ve tavsiye kararları çıkarmıştır. Bu çerçevede
1927 yılında sanayi sektörü için kabul ettiği hastalık, 1933 yılında kabul ettiği sanayi ve tarım
kesimi için ayrı ayrı kabul ettiği yaşlılık, malullük ve ölüm riskleri ile ilgili sözleşme ve
tavsiye kararları, 1934 yılında kabul ettiği işsizlik riski ile ilgili sözleşme ve tavsiye kararları
bunlardan birkaçıdır.
ILO, terim olarak sosyal güvenliğin ilk defa 1944 tarihli Filadelfiya Bildirgesi’nde
kullanmıştır. Bu Bildirge, sosyal sigortalardan sosyal güvenlik dönemine geçişin de başlangıcı
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olmuştur. “Emek bir mal değildir” temel ifadesi ile başlayan Bildirge sosyal güvenlikle
ilgili olarak “Korunmaya muhtaç olan herkes için bir esas gelir sağlamak üzere, sosyal
güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve sağlık yardımlarının genişletilmesi ile çocuk ve
analarının korunması ” hükmüne yer vermiştir. Sosyal güvenlik hakkı daha kapsamlı ve
geniş olarak 1944 tarihli ILO Anayasası’nın giriş kısmında yer almıştır.
ILO, 1990’lı yıllardan itibaren sosyal güvenlik terimi ile birlikte çeşitli kesimlerin
sosyal güvenliklerine yönelik düzenlemeler için sosyal koruma terimini kullanmaya
başlamıştır. 21. yüzyılın başından itibaren küreselleşme ve sorunlarının çözümü için diğer
uluslararası kuruluşlarla girdiği işbirliği ile gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal koruma
ifadesi daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Nihayet 2012 yılında resmî internet
sayfasında sosyal güvenlik ifadesi sosyal koruma ile değiştirilmiştir. Örgüt somut
değişikliklerden birini de sosyal güvenlikle ilgili raporlarda yapmış, 2011 raporunu sosyal
güvenlik başlığı ile yayınlayan ILO, 2014 raporunu Sosyal Koruma başlığı ile yayınlamıştır.
Örgüt, Raporda kısmen kavramsal tartışmaya da girmiş, sosyal güvenlik ve sosyal koruma
kavramlarının birbirleri yerine geçecek şekilde kullanıldığını, sosyal güvenlik kavramının
sosyal sigortaları esas alan sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini ifade etmek için
kullanıldığını, sosyal korumanın ise daha geniş ve kapsayıcı olduğunu belirtmiştir. Gelişme,
zaman içinde sosyal koruma kavramının daha yaygın kullanılacağı şeklindedir.
Gelinen nokta itibarıyla ILO, sosyal güvenliği sosyal politika tedbirlerinin merkezine
koymuş, gerçekte bütün ILO standartlarının birleştirildiği bir strateji olan “ insana yakışır iş”
veya “düzgün iş” yaklaşımının ana ayaklarından biri hâline getirmiştir. ILO, sosyal
güvenliğin sadece yoksulluğu önleyen bir sosyal politika aracı olarak görmemekte, sürekli ve
sürdürülebilir bir iktisadi büyümenin unsurlarından biri olarak görmektedir. ILO’ya göre
yoksulluğu önlediği, sosyal içermeyi gerçekleştirdiği ölçüde sosyal güvenlik sosyal barış ve
huzurun yanı sıra demokratik rejimlerin de garantisi olmaktadır.
ILO, son gelinen nokta itibarıyla sosyal güvenlikte bir başarısızlığa da vurgu
yapmakta, aslında temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olan sosyal güvenliğin uygulamada
dünya nüfusun yalnızca %27’sinin faydalanabildiği imtiyazlı bir hak olarak kaldığını
belirtmektedir. ILO’nun sosyal güvenlikten anladığı toplumu oluşturan herkesin yeterli bir
sosyal korumaya sahip olması, bu çerçevede temel sağlık hizmetlerine erişim ile gelir
garantisinin sağlanmasıdır.

13.2.2. ILO’nun Sosyal Güvenlikle İlgili Sözleşme ve Tavsiye
Kararları
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sosyal güvenlikle ilgili çok sayıda sözleşme ve
tavsiye kararı olmakla birlikte bunlardan kilometre taşı niteliğinde olan genel nitelikteki
sözleşme ve tavsiye kararları ile sektör veya sosyal risklere özel sözleşme ve tavsiye kararları
içerik olarak birbirinden ayrılmaktadır. Genel nitelikteki sözleşmeler ILO’nun sosyal güvenlik
ilkelerini ve standartlarını, sektör ve sosyal risklerle ilgili sözleşme ve tavsiye kararları ile
standartlarla ilgili teknik bilgileri içermekte, bu sebeple birçoğu zaman içinde
yenilenmektedir.
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13.2.1.1. Genel Nitelikteki Sözleşme ve Tavsiye Kararları
ILO’nun en önemlisi 1952 tarih ve 102 sayılı Sözleşme olmak üzere 4 önemli belgesi
vardır. Bu belgeler ve sosyal güvenlik içerikleri aşağıda özetlenmiştir:
 Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi (1952-102): Daha öncede
belirtildiği gibi ILO’nun sosyal güvenlikte dönüm noktası yaratan, kilometre taşı niteliğindeki
sözleşmesidir. Türkiye bu sözleşmeyi 1971 yılında onaylamıştır. Sözleşme sosyal sigortalar
üzerine bir sosyal güvenlik sisteminin asgari norm ve standartlarını belirlemektedir. Genel
hükümleri takiben sağlık yardımları (m.7-12); hastalık sigortası ödenekleri (m.13-18); işsizlik
sigortası yardımları (m.19-24); yaşlılık (ihtiyarlık) sigortası yardımları (m.25-30); iş kazaları
ve meslek hastalıkları sigortası yardımları (m.31-38); aile ödenekleri sigortası yardımları
(m.39-45); analık sigortası yardımları (m.46-52): maluliyet sigortası yardımları (m.53-58) ve
ölüm sigortası yardımları (m.59-64) düzenlenmiştir. Sözleşmenin XI. Bölümünde çeşitli
sigorta kollarından yapılacak periyodik (sürekli) ödemeler için uygulanacak normlar (m.6567); XII. bölümünde ise yabancı uyruklu kişilere eşit işlem yapılması (m.68) ile ilgili
normlara yer verilmiştir. Toplam 87 maddelik sözleşmenin kalan bölümleri, ortak hususlar ve
diğer hükümlere ayrılmıştır. Sözleşme bu şekli ile ister bütün bir sosyal güvenlik sistemi
isterse tek bir sosyal riskle ilgili ilgili olsun bir sosyal güvenlik sistemi kurmak isteyen ülkeler
için standartları belirleyen rehber belge niteliğindedir. Bir örnekle Sözleşmenin belirlediği
standartları açıklamak gerekirse ihtiyarlık (yaşlılık) sigortası ile ilgili esaslar sözleşme de şu
şekilde yer almıştır: Yaşlılık aylığı bağlanacak kişi belirlenen yaşı geçen kişidir. Aylık
bağlama yaşı 65’i geçmemeli ancak bazı çalışan grupları için daha yüksek yaş belirlenebilir.
Aylık alan kişilerin tekrar çalışması hâlinde aylıkları kesilmelidir. Bir ülke ilk defa bu sigorta
kolunu oluşturuyor ise bağımlı olarak çalışanların en az %50’sini kapsama almalıdır. İşyeri
büyüklüğü esas alınırsa 20 ve daha fazla kişi çalıştıran işyerleri ile başlanmalıdır. Aylık
bağlama için 30 yıl sigortalı olma veya 20 yıl ikamet etmiş olma gibi şartlar konulabilir.
Sözleşme diğer sosyal riskler için de çeşitli standartları belirlemiştir.
 Gelir Garantisi (güvencesi) Sağlanmasına Dair Tavsiye Kararı (1944-67):
Örgütün 1944 tarihli Filadelfiya Kongresi’nde kabul edilmiştir. Esas olarak çalışanların gelir
güvenliğinin sağlanmasının Milletlerarası işbirliği ile sağlanması gereken esaslardan biri
olduğu belirtilmiştir. Sosyal sigortalara dayanan sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerine
kamu sosyal güvenlik harcamalarını dâhil eden bir tavsiye kararıdır. Çalışanların öncelikle
sosyal sigortalar kapsamında gelir garantisi sağlanacak, sosyal sigortaların dışında kalanlar ise
kamu yardımları ile gelir güvencesine kavuşturulacaklardır. Tavsiye kararı, tanımladığı sosyal
riskler itibarıyla 1952 yılında kabul edilecek olan 102 sayılı Sözleşmenin temellerini
oluşturmuştur.
 Sosyal Güvenlikte Vatandaş Olanlarla Olmayanlara Eşit Davranma
Sözleşmesi (1962-118): Türkiye bu sözleşmeyi 1971 yılında onaylamıştır. Bu sözleşme
sosyal güvenlik hakkının ayırım olmaksızın herkes için tanınması yönünde önemli bir
gelişmedir. Ülkeler, sosyal güvenlik mevzuatı ile sağladıkları hakları yalnızca kendi
vatandaşlarına değil, değişik sebeplerle ülkelerine gelen diğer ülke vatandaşlarına da
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uygulayacaklardır. Sözleşme, esasen 102 sayılı Asgari Normlar Sözleşmesi’ndeki bütün
sosyal riskler veya ülkelerin kabul edeceği riskler için eşit davranma ilkesinin
uygulanabileceğini öngörmektedir. Yabancılara mülteciler ve vatansızlar da dâhildir. Eşit
davranma ilkesi esas olmakla birlikte ülkeler uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar için ön
şartlar veya esnek düzenlemeler getirebilirler. Sözleşme, eşit davranma ilkesini ortadan
kaldırmadan bu ön şartlar ve esnek düzenlemelerin neler olacağı konularında düzenleme
getirmektedir. Mesela, Sözleşmenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen durumlar için ne tür
bir uygulama yapılacağı veya geçiş dönemi şartları uygulayacağı ülkenin şartları dikkate
alınarak düzenlenebilir. Sözleşme hükümlerinin ülkeler arasında karşılıklı olarak yürürlüğe
girmesi için ikili sözleşmeler yapılması gerekebilir.
 Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması İçin Uluslararası Bir Sistem
Oluşturulmasına Dair Sözleşme (1982-157): Türkiye’nin onaylamadığı bir sözleşmedir.
Sosyal güvenlik hakkı ile ilgili temel sorun alanlarından birini birden fazla ülkede sosyal
güvenlik hakkı kazandıran çalışmalarda veya ikamette bulunan kişilerin haklarının bir
ülkeden diğerine transfer edilmesine yönelik engellerdir. Sözleşme, bir yandan bir ülkede elde
edilen hakların kaybedilmesini önlemeye çalışırken diğer yandan aynı anda birden fazla
ülkede sosyal güvenlik yükümlülüklerine tabi olma ile ilgili konuları düzenlemektedir. Bu
sözleşmenin hayata geçirilmesi şüphesiz Sözleşmeyi onaylayan ülkelerin karşılıklı olarak
yapacakları anlaşmalarla mümkün olabilecektir. Sözleşme ile getirilen kurallardan bazıları
şunlardır:
 Çalışanların çalıştıkları ülke ile ikamet ettikleri ülkelerin farklı olması veya
çalıştıran şirketin merkezinin bir başka ülke olması hâlinde işçiler çalışmakta oldukları
ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklardır.
 Kendi adına bağımsız çalışanlar ikamet ettikleri ülkenin değil, işlerini yaptıkları
ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklardır.
 Çalışma çağındaki nüfusa dâhil olmayanlar ikamet ettikleri ülkenin sosyal
güvenlik mevzuatına tabi olacaklardır.
 Sosyal güvenlik haklarının korunmasında karşılıklılık esası geçerli olacaktır.
 Sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri bakımından, özellikle prim ödeme
yükümlülüğü ve sağlanan yardımlar bakımından birden fazla ülkede aynı konu için
yükümlülüğe tabi tutulmayı önleyecek mekanizmalar kurulacaktır.
 Sosyal Koruma Tabanları (Asgari Sosyal Güvenlik Garantisi Sağlama)
Tavsiye Kararı (202-2012): ILO’nun yakın zamana ait tavsiye kararlarından biridir. Tavsiye
kararı, sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olduğu, sosyal güvenlik hakkının
yaygınlaşmasının istihdamı teşvik edeceği, ekonomik ve sosyal gelişmenin ön şartlarından
biri olduğu, fakirliği azalttığı, sosyal dışlanmayı önlediği, fırsat eşitliği yarattığı ölçüde
informel ekonomiden formel (kayıtlı) ekonomiye geçişi teşvik ettiği ve sosyal güvenliğin
beşeri sermayeye bir yatırım olduğu kabulleri ile başlamaktadır. ILO, Tavsiye kararının İnsan
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Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan sosyal güvenlik hakkı ile ilgili düzenlemeler başta
olmak üzere ILO’nun sosyal güvenlikle ilgili diğer sözleşme ve tavsiye kararlarını da referans
aldığını belirtmektedir.
Tavsiye Kararı 4 ana bölümden oluşmakta ilk bölümde amaçları, kapsamı ve ilkeleri
yer almaktadır. Bu bölümde rehber niteliğindeki bu tavsiye kararının ülkelerin ulusal sosyal
güvenlik sistemlerin temel ayaklarından biri olarak asgari sosyal güvenlik korumasının
kurulması ve işleyişi ile ilgili esaslar yer almaktadır. İkinci bölümde ulusal düzeyde kurulacak
bir asgari sosyal güvenlik garantisinin neleri kapsadığı belirtilmektedir. Herkese asgari bir
gelir garantisi sağlanması ve temel sağlık hizmetlerine erişim bu bölümde yer almaktadır.
Asgari korumanın 4 unsuru olduğu, çocuklar, yaşlılar ve çalışma çağında olanlar için asgari
gelir garantisi ve herkesin temel sağlık hizmetlerine erişebileceğin bir genel sağlık sisteminin
bu unsurları oluşturduğu belirtilmektedir. Tavsiye kararının üçüncü bölümü sosyal güvenliğin
kapsamının genişletilmesine yönelik ulusal stratejilere ayrılmış, bu stratejilerin ilgili tarafların
karar süreçlerine katılımı ve sosyal diyalog anlayışı ile hayata geçirilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Dördüncü ve son bölüm ise tavsiye kararı ile hayata geçirilen hususların
gelişiminin gözlenmesi, uygulama ve işleyiş sürecinde ortaya çıkan problemlerin tespiti ve
çözüme yönelik danışma mekanizmalarının oluşturulması, bütün bu işlemlerin sosyal
tarafların 3’lü temsil esasına göre yer alacakları süreçlerle gerçekleştirilmesi hususları ile ilgili
konulara yer vermektedir.

13.2.1.2. Sosyal Riskler ve Sektörlerle İlgili Sözleşme ve Tavsiye
Kararları
Uluslararası Çalışma Örgütü, çeşitli sosyal riskler ve belirli sektörlerde çalışanların
sosyal güvenliği ile ilgili çok sayıda sözleşme ve tavsiye kararı kabul etmiştir. Bazı sözleşme
ve tavsiye kararları yenilerinin yürürlüğe girmesi ile kaldırılmıştır. ILO’nun kendi internet
sayfasındaki sözleşme ve tavsiye kararları ile ilgili tasnifte 13 nolu ana başlık sosyal
güvenlikle ilgili sözleşme ve tavsiye kararlarına ayrılmıştır. İlk bölümde, yukarıda belirtilen
genel ve kapsayıcı standartlarla ilgili sözleşme ve tavsiye kararları, takip eden bölümlerde ise
çeşitli sosyal risklerle ilgili tavsiye ve sözleşme kararlarına yer verilmiştir.

13.2.1.2.1. Hastalık Sigortası İle İlgili Sözleşme ve Tavsiye Kararları
1) Sanayide Hastalık Sigortasına Dair 24 Nolu ve 1927 tarihli Sözleşme
2) Hastalık Sigortasına Dair 25 Nolu 1927 tarihli Sözleşme
3) Tıbbi Bakıma Dair 69 Nolu 1944 tarihli Tavsiye Kararı
4) Tıbbi Bakım ve Hastalık yardımlarına Dair 130 Sayılı Sözleşme
5) Tıbbi Bakım ve Hastalık Yardımlarına Dair 134 Sayılı Tavsiye Kararı
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13.2.1.2.2. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Riskleri İle İlgili Sözleşme ve
Tavsiye Kararları
1) Sanayide Yaşlılık Sigortası Hakkında 35 Nolu ve 1933 Tarihli Sözleşme
2) Tarımda Yaşlılık Sigortasına Dair 36 Nolu ve 1933 Tarihli Sözleşme
3) Sanayide Malullük Sigortası Hakkında 37 Nolu ve 1933 Tarihli Sözleşme
4) Tarımda Malullük Sigortasına Dair 38 Nolu ve 1933 Tarihli sözleşme
5) Sanayide Ölüm Sigortasına Dair 39 Nolu ve 1933 Tarihli Sözleşme
6) Tarımda Ölüm Sigortasına Dair 40 Nolu ve 1933 Tarihli Sözleşme
7) Göçmenlerin Emeklilik Haklarının Sürdürülmesine dair 48 Nolu ve 1935 Tarihli
Sözleşme
8) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımlarına Dair 128 Nolu ve 1967 Tarihli
Sözleşme
Kararı

9) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımlarına Dair 131 Nolu ve 1967 Tarihli Tavsiye

13.2.1.2.3. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Riskleri İle İlgili Sözleşme ve
Tavsiye Kararları
1) Tarımda İşçi Tazminatlarına Dair 1921 tarih ve 12 Nolu Sözleşme
2) Kazalarda İşçilerin Tazmin Edilmesine Dair 17 Nolu ve 1925 tarihli Sözleşme
3) İşçi Tazminatlarının Yargılanmasına Dair 23 Nolu ve 125 Tarihli Tavsiye Kararı
4) Meslek Hastalıkları İçin İşçi tazminatlarına Dair 18 Nolu ve 125 Tarihli Sözleşme
5) Kaza Tazminatlarında Eşit İşlem Yapılmasına Dair 25 Nolu ve 1925 Tarihli
Tavsiye kararı
6) Meslek Hastalıklarının Tazmin Edilmesine Dair 42 Nolu ve 1934 Tarihli
Sözleşme (Yeni şekilde );
7) İş Kazaları Yardımlarına Dair 121 Nolu ve 1964 Tarihli Sözleşme

13.2.1.2.4. İşsizlik Riski ve Yardımları İle İlgili Sözleşme ve Tavsiye
Kararları
1) 44 Nolu ve 1934 tarihli İşsizliğin Sağlanmasına Dair Sözleşme
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2) 44 Nolu ve 1934 tarihli İşsizliğin Sağlanmasına Dair Tavsiye Kararı
3) İstihdamın Teşviki ve İşsizliğe Karşı Korunmaya Dair 168 Nolu ve 1988 Tarihli
Sözleşme
4) İstihdamın Teşviki ve İşsizliğe Karşı Korunmaya Dair 176 Nolu ve 1988 Tarihli
Tavsiye Kararı

13.2.1.2.5. Analık Riski İle İlgili Sözleşme ve Tavsiye Kararları
1) Analığa Karşı Korunmaya Dair 3 Nolu ve 1919 Tarihli Sözleşme
2) Analığa Karşı Korunmaya Dair 103 Nolu ve 1952 Tarihli Sözleşme (Gözden
Geçirilmiş şekli)
3) Analığa Karşı Korunmaya dair 95 Nolu ve 1952 Tarihli Tavsiye Kararı

13.2.1.3. Çeşitli Sektör ve Çalışan Grupları İle İlgili Sözleşme ve
Tavsiye Kararları
ILO, doğrudan sosyal güvenlikle ilgili olmamakla birlikte çeşitli sektör çalışanları ve
çalışan gruplarına yönelik sözleşme ve tavsiye kararlarında, çalışma standartlarında bütünlük
sağlanması adına sosyal güvenlikle ilgili hükümlere de yer vermiştir. Mesela, göçmen
işçilerin çalışma ve istihdam şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili sözleşmede sosyal güvenlikleri
ile ilgili hükümlere de yer vermiştir. Aynı şekilde Denizciler (gemi adamları) için de
bulundukları özel şartları düzenleyen sözleşme ve tavsiye kararlarında sosyal güvenlikle ilgili
hükümlere yer almıştır. Bu sözleşmelerde yer verilen hükümlerle sosyal güvenlikle ilgili diğer
sözleşme ve tavsiye kararlarının ilgili hükümlerine atıf yapılmaktadır. Mesela, sosyal
güvenlikte eşit davranma ilkesi göçmen işçiler için düzenlenen sözleşmede ayrıca
belirtilmektedir. Öte yandan gemi adamlarının çalışma şartlarının özelliği dikkate alınarak
işsizlik, hastalık veya emeklilik hakları ayrı sözleşme ve tavsiye kararlarının konusu
olabilmektedir.

13.3. Sosyal Güvenlikte Arayışlar ve ILO
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün internet sayfasında sosyal güvenlik sayfasında
“temel bir hak olan sosyal güvenlik hakkından Dünya Nüfusunun yalnızca %27’sinin
faydalandığını ve ayrıcalıklı bir hak olarak kaldığını” duyurması bir başarısızlık hikâyesi
gibidir. ILO, kurumsal yapısının verdiği dinamizmle diğer alanlar gibi sosyal güvenlik
alanında da sorunları tespit etme, ekonomik ve sosyal yapıdaki değişmelere bağlı olarak
sosyal güvenlik sistemlerini yeniden şekillendirme arayışlarına girmiş yeni politikalar,
stratejiler ve yaklaşımlar geliştirmeye çalışmıştır.
ILO, 2001 yılındaki 89. Uluslararası Çalışma Konferansında ana gündem maddesi
olarak sosyal güvenliği belirlemiş ve üst düzey Hükümet, işçi ve işveren temsilcileri
katılımının yanı sıra çok sayıda gözlemci ve uzman katılımı ile sosyal güvenlik konusu ele
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alınmıştır. Konferansta, çok tartışmalı ve karşıt görüşlerin dile getirildiği ortamda sosyal
güvenliğin kapsamını genişletecek politikalara öncelik verilmesi benimsenmiştir. Görüşmeler,
“sosyal güvenlikte yeni bir konsensüs” başlığı ile rapor hâline getirilerek yayınlanmıştır.
1984 yılında yayınlanan 21. yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik raporundan farklı olarak sosyal
güvenliğin yeni tanımı, önemi ve sorun alanları belirlenmiştir. Öncelikle sosyal güvenliğin
yalnızca bir gelir transferi olmadığı ekonomik büyümenin sürekliliği bakımından önemli bir
katalizör olduğu vurgusu yapılmıştır. Sosyal güvenliğin yeni ilgi alanları olarak; genişleyen
kayıtdışı sektörün olumsuz etkilerinin azaltılarak kapsamının genişletilmesi, istihdam ve
iktisadi gelişme ile sosyal güvenlik arasındaki karşılıklı ilişkilerin somutlaştırılması, kadınerkek eşitliğine yönelik çabaların artırılması, sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilir bir
finansman yapısına kavuşturulması ve bütün bunların sosyal diyalog ve toplumsal
konsensusla gerçekleştirilmesi gereği üzerinde durulmuştur.
Rapor, sosyal güvenliğin sosyal ve ekonomik etkilerinin neler olduğunun
araştırılmasına büyük önem vermiş, sosyal güvenlik harcamalarının artışı, işsizlik ve
ekonomik büyümeye etkileri, verimlilik ve sosyal istikrara katkısı, primler ve uluslararası
rekabet, işsizlik ödenekleri ve istihdam ilişkisi, erken emeklilik, istihdamı teşvik edici sosyal
güvenlik uygulamaları tartışılmıştır. Rapor sosyal güvenliğin ekonomik boyutunu öne
çıkararak yalnız sosyal sonuçları bakımından değil ekonomik sisteme yönelik olumlu etkileri
bakımından da sosyal güvenliği önemli bir araç olarak tanımlamıştır. Raporda sosyal
güvenliğin finansman sorunlarına özel bir bölüm ayrılmış, nüfusun yaşlanmasının etkileri,
sosyal güvenliğin küresel krizlere cevap verebilme yeteneği gibi sorun alanları incelenmiştir.
89. Uluslararası Çalışma Konferansı, sosyal güvenlikle ilgili tartışmaların sonuçlarını 21 ayrı
başlıkta toplamış, bir anlamda 21. yüzyıl sosyal güvenlik stratejisinin temellerini belirlemiştir.
2001 Çalışma Konferansında alınan kararlar ve belirlenen stratejinin ilk sonucu “
Küresel Herkes İçin Sosyal Güvenlik Kampanyası” olmuştur. Kampanyanın temeli gelinen
nokta itibarıyla Dünya nüfusunun ancak beşte birinin sosyal güvenlik hakkından
faydalanması, küresel krizlerin sonuçları ve yoksullukla mücadelenin en etkili yolunun
herkesi sosyal güvenceye kavuşturmak olduğu tespitlerine dayandırılmıştır. Bu kampanyanın,
Birleşmiş Milletlerin 2000 yılında belirlediği Bin yıl (Milenyum) Gelişme Hedeflerinin
birçoğunun gerçekleşmesine de (çocuk ölümlerinin azalması, anne-çocuk sağlığının
korunması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi) katkıda bulunacağı belirtilmiştir.
Kampanyanın ilk safhasının 2001-2006 arasındaki 5 yıllık dönem için planlandığını, bu
dönemde ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamının genişletilmesine öncelik veren
politikalara ağırlık vermeleri, mikro sigorta gibi uygulamalarla mümkün olan herkesin sosyal
güvenlik kapsamına alınmasını, sosyal güvenlik kurumlarının yönetim etkinliklerinin
artırılması, sosyal tarafların ve toplumsal grupların sosyal güvenliğe desteklerinin artırılması
gibi politika araçları geliştirmeleri üzerinde durulmuştur. Kampanyanın hedeflerine ulaşması
ulusal düzeyde bilinen aktörlere ilaveten çeşitli sivil toplum kuruluşları ve özellikle diğer
uluslararası örgütlerin de katılımı ile gerçekleşecektir. Diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği
2000’li yıllarda ILO’nun sıklıkla kullandığı bir yöntem olmuş, bir anlamda sosyal sorunlar
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi kuruluşların da sorunu hâline
getirilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte ve takip eden yıllarda ILO, yeni olumlu sonuçların
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alınmasında bilgi paylaşımı, teknik destek ve iyi ülke uygulamalarının paylaşılması
uygulamalarına da büyük önem vermiştir.
ILO’nun herkes için sosyal güvenlik kampanyası zaman içinde geliştirilerek yalnızca
kişi olarak kapsamın genişlemesi (sosyal güvenlikte yatay kapsam) ile sınırlı kalınmamıştır.
Kapsama alınan kişilerin farklı sosyal riskler bakımından da sosyal güvenceye kavuşturulması
(dikey kapsam) amaçlanmıştır. İnsanların daha fazla sosyal riske karşılık daha yüksek
standartta bir güvenceye kavuşturulması kampanyanın diğer ayağını oluşturmuştur.
Uluslararası Çalışma Örgütü, 1999 yılında çalışma hayatı ile ilgili çeşitli alanlardaki
standartların birleşimi olarak insana yakışır iş (uygun iş, düzgün iş - decent work) ajandası
oluşturmuş ve sosyal güvenliği de bu iş tanımının 4 ayağından biri olarak kabul etmiştir.
İnsana yakışır iş; temel insan haklarına saygıyı esas alan, insanların sağlık ve güvenlik içinde
çalışabilecekleri, yeterli ve sürekli gelire sahip olabilecekleri, insan onuruna yaraşır ortam ve
sürelerle çalışabilecekleri, iş ve aile hayatı arasında denge kurmasına imkân veren işler olarak
tarif edilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki insana yakışır iş kapsamındaki 4 stratejik hedef
birbirleri ile çatışan değil, birbirlerini güçlendiren ve destekleyen hedeflerdir.
ILO’nun 2008 yılındaki 97. Uluslararası Çalışma Konferansında kabul ettiği “Adil Bir
Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi” de sosyal güvenliği örgütün sosyal politika
tedbirlerinin vazgeçilmez ögesi hâline getirmiştir. Bildirge, 1944 tarihli Filadelfiya Bildirgesi
ve ILO Anayasası temel esasları, 1995 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen Dünya Sosyal
Kalkınma Zirvesi sonuçları, ILO tarafından geliştirilen insana yakışır iş yaklaşımı ve 2005
yılında Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Dünya Zirvesinde benimsenen temel
politikaları esas alarak küreselleşme sürecini insanileştirmeyi amaçlamış, temel ilkeleri tekrar
vurgulamıştır. Bildirgenin temel amaçlarından birini oluşturan evrensel bir sosyal adalet
beklentisinin karşılanması sosyal güvenlik olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Nitekim
Bildirgenin kapsam ve ilkeler başlığı insana yakışır iş amacı doğrultusunda “ sosyal güvenlik
korumasına ihtiyaç duyan herkese temel bir gelir sağlanmasını gerçekleştirmek için sosyal
güvenlik kapsamının genişletilmesi” amacı dile getirilmiştir.
Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikle ilgili son tavsiye kararı 2011 tarih
ve 202 sayılı sosyal koruma tabanları (asgari sosyal güvenlik garantisi) tavsiye kararıdır. Bu
tavsiye kararı ile oluşturulmak istenen yeni sosyal güvenlik garantisi sanayi toplumu sosyal
güvenlik sistemlerinde köklü değişim anlamına gelmektedir. Yaklaşımın temelinde:
 Herkesin temel bir gelir ve sağlık güvencesine kavuşturulması ve burada primli
rejimlerden ziyade vergi gelirleri ile finanse edilen kamu sosyal güvenlik
harcamalarına önem verilmesi.
 Çalışma çağı içinde olanlar, yaşlılar ve çocuklara temel bir gelir garantisi
sağlanması, toplumu oluşturan herkesin temel sağlık hizmetlerine erişiminin
sağlanması,
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 Temel gelirin üzerine sosyal sigorta prensibi ile çalışan primli rejimlerin
oluşturulması.
 Temel gelir garantisi ve primli rejimlerin sağladığı gelir seviyesinin üzerine çıkmak
isteyenlerin bireysel ve gönüllü tasarruflarını değerlendirebilecekleri özel veya
mesleki emeklilik sandıklarının oluşturulması öngörülmektedir.
Sistem, sosyal güvenlik merdiveni (social security staircase) olarak adlandırılan bir
kurumsal yapılanmayı öngörmektedir. Yukarıda genel esasları belirlenen amaçları bu üst üste
gelen kurumsal yapı ve işleyişle karşılamayı amaçlamaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütünün son dönem sosyal sorunlara yaklaşımı ile ilgili bir
değerlendirme de küreselleşme sürecine yönelik yaklaşımı ile ilgilidir. ILO, küreselleşmenin
özellikle yol açtığı krizlerle kırılgan nüfus grupları yaratması gibi yeni sosyal sorun alanları
yanında mevcut sosyal sorunları da derinleştiğini kabul etmektedir. İşsizliğin artışı, kayıt
dışının yaygınlaşması, uluslararası emek göçünün artışı, sendikalaşmanın azalması bu
sorunlardan bazılarıdır. ILO bu noktada küreselleşme sürecini geri döndürülebilir bir gelişme
olarak görmemekte, karşı duran bir yaklaşım yerine olumsuz sonuçlarını gidermeye yönelik
politika arayışlarına öncelik vermektedir. ILO’na göre küreselleşme insancıllaştırılabilir ve
olumsuz sonuçları giderilebilir. Örgüt, 2000’li yıllarda küreselleşme sürecinin uluslararası
alanda savunucuları olarak bilinen Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlarla sürecin
insanileştirilmesi ve daha adil sonuçlar doğurabilecek bir boyuta getirilmesi amacıyla işbirliği
alanları geliştirme arayışındadır. ILO’nun bu amacı ile uluslararası para kuruluşlarının
“sorunsuz ve sürdürülebilir bir küreselleşme amacı” birleşmiş gibi görünmektedir. Gelir
eşitsizliklerini azaltan, sosyal içermeyi güçlendiren, yoksulluğun yaygınlaşmasını önleyen
politika arayışları içinde en güçlü sosyal politika aracı sosyal güvenlik olarak ortaya çıkmıştır.
Bir anlamda sosyal güvenlik yalnızca ILO’nun değil, diğer uluslararası kuruluşların da
gündemine gelmiştir.
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Uygulamalar
Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
Türkiye ilki 16/02/1950 tarihinde imzalanan 2 nolu İşsizlik Sözleşmesi, sonuncusu da
15 Haziran 200 tarihli 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
olmak üzere bugüne kadar 59 ILO sözleşmesini onaylamıştır. Türkiye tarafından onaylanan
59 Sözleşmeden 55’i yürürlüktedir. 4 Sözleşmeye karşı çıkılmıştır.
1)

2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi

2)

11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi

3)

14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

4)

15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi

5)

26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi

6)

29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

7)

34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi

8)

42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)

9)

45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

10)
53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî
Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
11)
55 No’lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde
Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
12)

58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)

13)

59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)

14)
Sözleşme

68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin

15)

69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

16)

73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

17)

77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi

18)

80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

19)

81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
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20)
Sözleşmesi

87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması

21)

88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

22)

92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

23)

94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi

24)

95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

25)

96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)

26)

98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

27)

99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi

28)

100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi

29)

102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi

30)

105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

31)

108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

32)

111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

33)

115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

34)

116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

35)

118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi

36)

119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi

37)

122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi

38)

123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi

39)

127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi

40)
Hükümler)

133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave

41)

134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

42)

135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

43)

138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
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44)

142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

45)

144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi

46)

146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

47)

151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi

48)

152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

49)
153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme
Sürelerine İlişkin Sözleşme
50)

155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

51)

158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

52)

159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi

53)

161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

54)
Sözleşme

164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin

55)

166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

56)

167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988

57)

176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995

58)
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
59)

187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

Kaynak:
http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377312/lang-tr/index.htm
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Uygulama Soruları
1) Türkiye ilk olarak hangi ILO sözleşmesini ne zaman imzalamıştır?
2) Türkiye’nin onaylamış olduğu Sözleşmelerden kaç tanesi yürürlüktedir, kaç
tanesine karşı çıkılmıştır?
3) Türkiye en son hangi ILO sözleşmesini onaylamıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikle ilgili faaliyetleri ve
Örgütün yeni sosyal güvenlik yaklaşımı incelenmiştir.
Uluslararası Çalışma Örgütü, uzman kuruluşu olduğu Birleşmiş Milletlerden (1945)
çok daha önce 1919 yılında çalışma hayatındaki standartları belirlemek için oluşturulan bir
kuruluştur. Birleşmiş Milletlere bağlı diğer kuruluşlardan farklı olarak yönetiminde ve karar
alma sürecinde üçlü temsil esastır. ILO’nun yönetim organlarında Hükümet, işçi temsilcileri
ve işveren temsilcileri birlikte yer alırlar. Ülkelerin değil, sosyal tarafların temsilinin esas
olduğu bir yapısı vardır.
Uluslararası Çalışma Örgütü, çalışma hayatının diğer sorun alanları gibi sosyal
güvenlikle ilgili standartları da belirleyen kuruluştur. Bu süreçte en etkin aracı sözleşme ve
tavsiye kararlarıdır. Sözleşmeler onaylayan ülkeler için yaptırımı olan, gelişmelerin ILO
tarafından gözlendiği belgelerdir. Tavsiye kararları ise daha çok rehber niteliğinde belgelerdir
ve çok zaman daha sonradan sözleşme hâline dönüştürülerek yaptırımı artırılır.
Uluslararası Çalışma Örgütü, sözleşme ve tavsiye kararları dışında sosyal güvenlik
alanındaki gelişmeleri destekleyen diğer çalışmalar da yapar. Uluslararası düzeyde
araştırmalar yapmak ve bunları raporlar hâlinde yayınlamak, çalışma hayatının tarafları için
sosyal güvenlik rehberlik eğitimleri vermek, sosyal güvenlik kuruluşları yöneticileri için
uzmanlık eğitimleri vermek, uluslararası gelişmeleri takip etmek ve bunları yayınlamak,
sosyal güvenlik reformu yapmak isteyen ülkeler için teknik bilgi ve uzman desteği sağlamak
diğer faaliyetlerini oluşturmaktadır.
Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikle ilgili en önemli sözleşmesi 1952
tarihli Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’dir. Bu sözleşme bir sosyal güvenlik
sistemi kurmak isteyen ülkeler için temel normlar ve standartları belirlemektedir. Bu sözleşme
kadar önemli bir başka sözleşme, 1962 tarih ve 118 sayılı “Sosyal Güvenlikte Eşit Davranma”
sözleşmesidir. Sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olduğu vurgusunu pekiştiren bir
sözleşmedir. İnsanlar doğdukları ve ikamet ettikleri ülkelerin değil, çalıştıkları ülkenin sosyal
güvenlik mevzuatına tabi olacaklar ve ülkeler sosyal güvenlik haklarının hayata
geçirilmesinde kendi ülke vatandaşları ile vatandaş olmayanlar arasında ayırım
yapmayacaklar.
Uluslararası Çalışma Örgütü, genel nitelikteki sözleşme ve tavsiye kararlarının yanı
sıra sosyal riskler ve sektörler için çok sayıda sözleşme ve tavsiye kararı kabul etmiştir.
Bunlardan bazıları yenileri yürürlüğe girince kalkmıştır. İş kazaları ve meslek hastalıkları,
hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm, aile ödenekleri gibi riskler için 1921 yılından
itibaren çeşitli sözleşme ve tavsiye kararları yürürlüğe girmiştir. Örgüt sosyal güvenlik
standardı oluşturma konusundaki faaliyetlerine son yıllarda bildirgeleri eklemiştir. Bildirgeler
standartların geliştirilmesi yanında Örgütün sosyal sorunlarla ilgili yeni yaklaşım ve
stratejilerini ortaya koyan belgeler olmuştur.
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Uluslararası Çalışma Örgütü, sosyal güvenlikle ilgili yaklaşımlarında zaman içinde
bazı değişiklikler yapmıştır. 1990’lı yıllara kadar sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini
savunan ve geliştirmeye küreselleşme ile birlikte değişen şartları da dikkate alarak yeni
yaklaşımlar benimsemeye başlamıştır. Ancak bu yaklaşım değişikliği 1944 Filadelfiya
Bildirgesi ve ILO Anayasa’sındaki ilkelerden vazgeçme şeklinde değil, bunların geliştirilmesi
ve güçlendirilmesi şeklinde olmuştur. ILO, son dönem hiçbir uluslararası sözleşme ve tavsiye
kararı ile rapor ve yayınlarında temel sosyal güvenlik anlayışından vazgeçmemiştir. Örgüt son
dönemde küreselleşmenin sorunlarını gidermeye yönelik olarak sosyal güvenliğin etkin bir
araç olarak kullanılması için diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gitmiştir. Sosyal Adalet
ve Adil Bir Küreselleşme için Sosyal Güvenlik bu işbirliği çerçevesinde geliştirdiği
yaklaşımlardan biridir. 2000’li yıllar ILO’nun sosyal güvenlikte yeni yapılanma arayışlarının
yoğunlaştığı bir yıl olmuştur. Çeşitli Uluslararası kuruluşlarla yoksullukla mücadele ve daha
adil bir küreselleşme için işbirliği geliştirilmiştir. Sosyal güvenlikle ilgili olarak ise 2012
yılında 202 sayılı Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye kararı kabul edilmiştir. Bu Tavsiye kararı
ile yeni sosyal güvenlik sisteminin temel ilkeleri ve kurumsal yapısı ile ilgili esaslar ortaya
konulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Uluslararası Çalışma Örgütü hangi yılda kurulmuştur?
a) 1919
b) 1944
c) 1946
d) 1948
e) 1952
2) Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikle ilgili norm ve standartları
belirlemede kullandığı en etkin araç hangisidir?
a) Tavsiye Kararları
b) Sözleşmeler
c) Bildirgeler
d) Diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği
e) Sosyal güvenlik raporları.
3) Uluslararası Çalışma Örgütünün sosyal güvenlikte dönüm noktası yaratan
uluslararası belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal Güvenlikte Eşit Davranma Sözleşmesi
b) Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye Kararı
c) Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi
d) Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması Sözleşmesi
e) Göçmenlerin Emeklilik Haklarının Sürdürülmesine Dair Sözleşme
4) Sosyal güvenlik Uluslararası Çalışma Örgütünün hangi ajandasının 4 önemli
unsurundan biridir?
a) İstihdamın Teşvik Edilmesi
b) Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
c) Sosyal güvenliğin kapsamının genişletilmesi
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d) İnsana yakışır iş
e) Küresel sosyal adaletin sağlanması
5) Kurumsal yapı ile ilgili olarak “sosyal güvenlik merdiveni” kavramı,
ILO’nun hangi belgesinde geçmiştir.
a) Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye Kararı
b) Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi
c) 21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik Raporu
d) Küresel Sosyal Adalet Bildirgesi
e) Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması Sözleşmesi
Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) d 5) a
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14. SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sisteminde Değişim ve Yeniden Yapılanma
İhtiyacı
2) Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sisteminin Başarıları ve Başarısızlıkları
3) Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Değişim İhtiyacı
4) İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yapıdaki Değişimler ve Sosyal Güvenlik
Sistemlerinde Yeniden Yapılanma İhtiyacı
5) Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yeniden Yapılanmanın Esasları ve Yönleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerin değişim ve dönüşüme zorlayan gelişmeler
nelerdir?
2) Sanayi toplumunda sosyal güvenlik alanında sağlanan olumlu gelişmeler sağlanan
başarılar nelerdir?
3) Sanayi toplumunda sosyal güvenlik sisteminin sosyal olumsuzluklarına yöneltilen
eleştiriler nelerdir?
4) Sanayi toplumunda sosyal güvenlik sisteminin iktisadi olumsuzluklarına yöneltilen
eleştiriler nelerdir?
5) Gelişmiş ülkelerde, başlangıçta belirtilen olumlu sonuçları doğuran sosyal güvenlik
sistemlerinin kriz içine düşmesinin sebepleri nelerdir?
6) Gelişmekte olan ülkelerde, sosyal güvenlik sistemlerinin karşılaştığı problemler ve
yaşadıkları krizin sebepleri nelerdir?
7) Gelişmekte olan ülkelerde, yetersizlik probleminin dışında, sosyal güvenlik
sistemlerinin işleyişini olumsuz etkileyen diğer faktörler nelerdir?
8) Sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılanmasını gerekli kılan yapısal değişiklikler
nelerdir?
9) Çok ayaklı sosyal güvenlik sistemine geçişin temel gerekçeleri nelerdir?
10) Çok ayaklı sosyal güvenlik sistemine geçişi kolaylaştıracak gelişmeler nelerdir?

369

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sanayi Toplumu Sosyal
Güvenlik Sisteminde
Değişim ve Yeniden
Yapılanma İhtiyacı

Sanayi toplumu sosyal
güvenlik sistemlerin değişim
ve dönüşüme zorlayan belli
dönemler ve gelişmelerin
neler olduğunu öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Sanayi Toplumu Sosyal
Güvenlik Sisteminin
Başarıları ve Başarısızlıkları

Sanayi toplumu sosyal
güvenlik sisteminin
başarıları ve
başarısızlıklarını genel
hatlarıyla öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Sanayi Toplumu Sosyal
Güvenlik Sistemlerinde Kriz
ve Değişim İhtiyacı

Gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde sosyal güvenlik
sistemlerinde kriz ve
sebeplerinin neler olduğunu
öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

İktisadi, Sosyal ve Kültürel
Yapıdaki Değişimler ve
Sosyal Güvenlik
Sistemlerinde Yeniden
Yapılanma İhtiyacı

Sosyal güvenlik
sistemlerinin yeniden
yapılanmasını gerekli kılan
yapısal değişikliklerin neler
olduğunu öğrenmek.

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla

Sosyal Güvenlik
Sistemlerinde Yeniden
Yapılanmanın Esasları ve
Yönleri

Mevcut sosyal güvenlik
sistemlerinin
iyileştirilmesine,
aksaklıklarının
giderilmesine ve insan
ihtiyaçlarına daha uygun
cevap verebilecek
çözümlerin neler olduğunu
öğrenmek

Okuyarak, fikir yürüterek ve
tartışmalara katılmakla
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Anahtar Kavramlar
 Genellik Dönemi: Sosyal güvenlikte “toplumu oluşturan herkesi, her tehlikeye
karşı koruma kapsamına alma” hedefinin ön plana çıktığı üçüncü dönemdir.
 Sosyal Güvenliğin Altın Çağı: Gelişmiş ülkelerde, 1945 yılında başlayan ve
1975 yılına kadar devam eden 30 yıllık sosyal güvenlikte yaşanan parlak gelişmeler
dönemidir.
 Birinci Ayak Sosyal Güvenlik Kurumları: Kamunun kontrolünde ve zorunluluk
esasına göre kurulan kurumlar olup, gelirin yeniden dağılımı ve sigorta fonksiyonlarını yerine
getirecektir.
 İkinci Ayak Sosyal Güvenlik
oluşturulacak ancak kapsam zorunlu olacaktır.

Kurumları:

Özel sektör inisiyatifinde

 Üçüncü Ayak Sosyal Güvenlik Kurumları: Tamamen özel sektör inisiyatifi ile
oluşturulan kurumlar olacaktır.
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Giriş
Kitabın son bölümü sosyal güvenlik alanındaki gelişmelere ayrılmıştır. İçinde
bulunduğumuz dönem itibarıyla birçok ülkede sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemleri ve
bu sistemin temel müessesesi sosyal sigortalar ağırlıklı sosyal güvenlik kurumlarıdır. Gerek
1970’li yıllarda yaşanan krizler, gerekse küreselleşme süreci ve beraberinde getirdiği krizler
sosyal güvenlikte değişim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bütün bunların ötesinde herhangi bir
kriz olmasa bile ekonomik ve sosyal yapıdaki değişmeler, iş gücünün yapısının değişmesi,
kadınların iş gücüne katılma oranlarının artması sosyal güvenlikte değişimi zorlamaktadır. Bu
bölümde sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin başarıları ve başarısızlıkları incelendikten
sonra ülkelerin gelişme seviyelerine göre değişimi zorlayan faktörler incelenmiştir. Şüphesiz
bu gelişmeler için bir son nokta olmayıp değişim ve dönüşüm süreci devam etmektedir.
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14.1. Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sisteminde Değişim ve
Yeniden Yapılanma İhtiyacı
Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemleri sosyal sigortalar üzerine kurulmuştur.
Sosyal sigortalar, 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, sanayi
toplumunun en ağırlıklı çalışan grubunu oluşturan ücretli/bağımlı olarak çalışanların sosyal
güvenlik garantisini sağlama bakımından bütün gelişmiş ülkelerde en temel müessese olarak
kabul edilmişler ve çok hızlı bir gelişme göstermişlerdir. Nitekim bu dönem sosyal güvenlik
sistemlerinin gelişiminde bir kilometre taşı olmuş, cemaat tipi sosyal hayat tarzının uzantısı
olan sosyal yardımların ağırlıklı olduğu birinci dönemi (geleneksel dönem) sona erdirmiş ve
ikinci dönemi, sosyal sigorta dönemini başlatmıştır. Takip eden yıllarda bu gelişme yalnızca
sanayileşmiş gelişmiş) ülkelerle sınırlı kalmamış, gelişmekte olan ülkelerde de sosyal
sigortalar bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmada temel sosyal güvenlik kurumu olarak kabul
edilmiş ve hızla yaygınlaşmıştır.
Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerin değişim ve dönüşüme zorlayan belli
dönemler ve gelişmeler olmuştur. Bu dönemler ve olaylar;


İkinci Dünya Savaşı Sonrası dönem ve refah devleti anlayışının yaygınlaşması



1970’li yıllarda yaşanan kriz ve etkileri



1980’li yıllarda başlayan küreselleşme süreci



21. yüzyılda yaşanan küresel krizler ve yoksulluk problemi

olarak sıralanabilir. Her bir dönem ve yaşanan krizlerin günümüz sosyal güvenlik
sistemlerinin yeniden yapılanmasına yönelik etkileri vardır. Bu gelişmelerle şekillenen içinde
bulunduğumuz dönem kamu sosyal güvenlik harcamalarının arttığı, sosyal güvenlikte
“toplumu oluşturan herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alma” hedefinin ön
plana çıktığı üçüncü dönem, “genellik (üniversallık-evrensellik) dönemi” olarak
adlandırmak çok yanlış olmayacaktır. 21. yüzyıl, küreselleşme sürecinin de etkisi ile sosyal
güvenlikte bu yeni dönemi şekillendirecek yeni gelişmeler de görülecektir.
İçinde bulunduğumuz dönemi anlamak için sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini
başarıları, başarısızlıkları ve bu sistemde dönüşümü zorlayan faktörleri incelemek gerekir.

14.2. Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sisteminin Başarıları ve
Başarısızlıkları
14.2.1. Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Başarıları
Gelişmiş ülkelerde, 1950’li yıllarda başlayan ve 1970’li yılların ortasına kadar devam
eden 25-30 yıllık dönem, diğer birçok alanda olduğu gibi sosyal güvenlik alanında da çok
önemli gelişmelere sahne olmuştur. 1945-1975 arasındaki 30 yıllık dönem sağlanan parlak
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gelişmeler dolayısıyla “sosyal güvenliğin altın çağı ” olarak da adlandırmıştır. Bu dönemde,
özellikle gelişmiş ülkelerde, sosyal güvenlik alanında sağlanan olumlu gelişmeler (sağlanan
başarılar) aşağıdaki başlıklar altında ifade edilebilir:
 Toplumlar sosyal güvenlik için daha fazla kaynak tahsis etmeye başlamışlar,
Nitekim 1950 - 1960’lı yıllarda, birçok ülkede sosyal güvenlik için ayrılan pay gayri safi yurt
içi hasılanın (GSYİH), %3-12 si civarında iken, bu pay 1970lı yıllarda %20’li oranlara
yükselmiş, hatta bazı ülkelerde GSYİH’nin üçte birine ulaşmıştır. Bir hesaplamaya göre, bu
dönemde sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklardaki artış aynı dönemdeki millî gelir
artışından 1,8 kat daha yüksek olmuştur.
 Başlangıçta yalnızca sanayi sektöründe mavi yakalı olarak çalışanları kapsamına
alan sosyal güvenlik programları, zaman içinde bu sektörde çalışan beyaz yakalıların yanı sıra
hizmet sektöründeki bağımlı çalışanları, kentlerdeki kendi adına bağımsız çalışanları ve
nihayet tarım kesiminde çalışanları kapsamına alarak, iş gücünün tamamına yakınını sosyal
güvenlik şemsiyesi altına alma başarısını göstermiştir. Yine zaman içinde sakatlara yönelik
özel programlarla ve istihdam dışında olan bazı gruplar için isteğe bağlılık sigortalılık
uygulamaları ile daha geniş kitlelerin sosyal güvenlik kapsamına alınması ve sosyal
güvenliğin bütün topluma yaygınlaştırılması mümkün olmuştur.
 Sosyal güvenlikte koruma biriminin aile olarak kabul edilmesi, çalışan ve prim
ödeyenlerin bağımlılarının da (eş, çocuk ve ana-babalarının) sosyal güvenlik şemsiyesi altına
alınmasını sağlamıştır. Aynı şekilde, pasif sigortalıların da geçindirmekle yükümlü oldukları
kişilerin koruma kapsamına alınması, gelişmiş ülkelerde nüfusun tamamı veya tamamına
yakınının sosyal güvenlik garantisine kavuşturulmasını sağlamıştır.
 Sosyal güvenlikte kapsam genişlemesi yalnızca kişi itibarıyla gerçekleşmemiş,
kapsama alınan tehlikeler bakımından da önemli gelişmeler sağlanmıştır. Birçok ülkede ILO
tarafından belirlenen bütün sosyal güvenlik tehlikeleri ile ilgili sigorta kolları oluşturulmuş ve
sosyal güvenlik garantisi sağlanmıştır.
 Kamu sosyal güvenlik harcamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması, yalnızca gelir
kesilmesine ve gider artışına yol açan hastalık, iş kazaları ve işsizlik gibi çok bilinen klasik
sosyal güvenlik tehlikeleri için değil, gelir yetersizliği yaratan bütün tehlikelere karşı koruma
garantisi sağlanması anlayışını güçlendirmiştir. Bu gelişme ile sosyal güvenlik bir “fakirlikle
mücadele aracı” olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Hükümetlerin gelir dağılımında
adaleti sağlamaya yönelik politikalarının en somut uygulama alanını sosyal güvenlik
oluşturmaya başlamıştır. Mesken, gıda, ulaşım ve eğitim harcamalarından kaynaklanan gelir
yetersizliklerini giderici kapsamlı politikalar uygulanmaya ve tedbirler alınmaya başlanmıştır.
 Sosyal sigorta kurumlarının belirli süre prim ödeme ve belirli süre çalışma
şartlarına bağlı olarak verdiği ivazların, hem hak edilme şartları kolaylaştırılmış hem de
standardı ve seviyesi yükseltilmiştir. Prim ödeme ve hak kazanma süreleri kısaltılırken,
bağlanan aylık ve gelirlerin seviyesi yükseltilmiş, başta tedavi edici sağlık hizmetleri olmak
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üzere hizmete çevrilerek verilen ivazların kapsamı genişletilmiş, standardı yükseltilmiştir.
İvazlar konusunda daha cömert uygulamalar başlatılmıştır.
 Sosyal sigorta kurumlarından bağlanan aylıkların hesaplanmasında, aktüeryal
hesap dengesi göz ardı edilerek ödenen primlerle bağlanan aylıkların miktarı arasındaki ilişki
zayıflatılmış, ivaz/kazanç oranları yükseltilmiş, aylıklar enflasyona karşı korunurken refah
artışından kaynaklanan ilavelerle aylıkların önemli oranda artması sağlanmıştır. Öte yandan,
işsizlik sigortası gibi sigorta kollarından verilen gelirlerin de süresi uzatılmıştır.
 Kamu sosyal güvenlik harcamaları ile bir yandan sosyal sigorta kapsamında
olmakla birlikte düşük seviyeli aylık ve gelir alanların gelir seviyelerini yükseltmek üzere
tamamlayıcı ödemeler yapılırken, diğer yandan da düşük gelirli toplum kesimlerinin sosyal
hizmetlerden karşılıksız veya çok düşük maliyetlerle faydalanmaları imkânı getirilmiştir.
Sosyal güvenlik alanındaki bu olumlu gelişmeyi destekleyen iki önemli faktör
olmuştur. Bunlardan ilki, 1950’li yıllardan itibaren hızlı ve sürekli bir iktisadi büyümenin
gerçekleşmesi ve yaratılan hasıla artışından sosyal harcamalar için daha fazla pay ayırma
imkânının olması, ikincisi ise, siyasi çizginin neresinde olursa olsun, bütün siyasi iktidarların
bu alana yapılacak harcamalar konusunda görüş birliği (konsensus) içinde olmasıdır.
Gerçekten, siyasi çizginin neresinde olursa olsun bütün liberal veya sosyal demokrat
iktidarlar, kendi iktidar dönemlerinde sosyal güvenlikle için tahsis edilen kaynakların
genişlemesini destekleyen ve teşvik eden politikalar uygulamışlardır. Çünkü sosyal güvenlik
sistemleri, “modern toplumlarda, toplumsal dayanışmayı ve sosyal yardımlaşmayı
yaygınlaştırarak sosyal barışı güçlendirmenin en etkin vasıtası” olarak kabul edilmiştir.
Sosyal güvenlik, sosyal ve politik istikrarın sağlanmasının önemli araçlarından biri
olarak değerlendirilmiştir. Bu da sosyal güvenliğin modern topluma “pozitif katkısını”
oluşturmuştur.
Bütün bu olumlu gelişmeler birlikte değerlendirildiği zaman, sosyal güvenlik
sistemleri, 1970’li yılların yarısına gelindiği zaman, gelişmiş ülkelerde “kendisi, çocukları ve
ebeveynleri için yarın endişesi taşımayan güvenli bir toplum” yaratma idealinin
gerçekleşmesine en önemli katkıyı yaratmıştır.

14.2.2.
Sanayi
Başarısızlıkları

Toplumu

Sosyal

Güvenlik

Sistemlerinin

1973 yılında, petrol fiyatlarındaki ani ve çok yüksek oranlı bir artışla etkileri ortaya
çıkan iktisadi krizin, çok kısa bir zamanda, daha önceki krizlerden farklı olarak geçici
olmadığı, kalıcı, sürekli ve yapısal faktörlerden kaynaklanan bir kriz olduğu anlaşılmıştır.
Krizin en önemli özelliği, gelişmiş ülkelerin daha önce karşılaşmadıkları bir şekilde, sürekli
ve yüksek oranlı olarak gerçekleşen fiyat artışları (enflasyon) ile sürekli ve yüksek oranlı
işsizlik gibi iki dengesizliğin aynı anda ortaya çıkması olmuştur. Krizin yansıması olarak da
yatırımlarda ve iktisadi büyüme hızında ciddi bir düşüş yaşanması ve 25-30 yıllık parlak
gelişme dönemlerinin sona erdiğinin fark edilmesi ile krizin sebepleri araştırılırken, dikkatler
kaçınılmaz olarak GSYİH’nin üçte bire yakın kısmının tahsis edildiği sosyal güvenlik
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olmuştur. O zamana kadar, âdeta bir “sis perdesi altında” gelişen sosyal güvenlik, bir anda ve
çok yönlü olarak mercek altına alınmış ve iktisadi krizi hızlandıran faktörlerden biri olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır. Sosyal güvenlik sistemlerine yönelik eleştiriler iki noktada
yoğunlaşmıştır: Bunlar; geniş kaynak tahsisine rağmen sosyal amaçlarını gerçekleştirmede
başarısız kalması ve krizi hızlandıran olumsuz iktisadi sonuçlara yol açması olarak
belirtilmiştir.
Sosyal amaçlarını gerçekleştirme bakımından sosyal güvenlik sistemlerine yönelik
eleştiriler şu başlıklarda toplanmıştır:


Yapılan geniş kaynak tahsisine rağmen fakirlik problemi çözülememiş, bu
problemi çözdüğüne inanan birçok ülke kriz dönemlerinde bu problemi yeniden
karşısında görmüştür.



Çalışan ve gelir sahibi olanları kapsamına alan sosyal sigorta programları hiç
çalışma şansı olmayan veya sürekli çalışma imkânı olmayan kişileri koruma
kapsamına almada yetersiz kalmış, toplumu oluşturan herkesi kapsama alma
hedefine ulaşmada boşluklar bırakmıştır.



Tam gün çalışmayanlar, düşük ücretlerle ve/veya kısa süreli çalışan kadınlar,
sakatlar ve göçmenler için koruyucu tedbirler almada başarısız kalmıştır.



Sosyal sigorta programları koruma garantisi sağlama bakımından, tehlikenin
sebebine göre farklı faydalanma şartları ve koruma garantisi sağladığı için
“ihtiyacı aynı olan ve aynı durumda bulunan herkese eşit davranılır”
prensibine aykırı uygulamalar yapmıştır. Bunun en belirgin örneği hastalık ve iş
kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sağlanan yardımlarda görülmüştür.



Sosyal güvenlik sistemleri, koruma birimi olarak çekirdek aileyi esas alırken,
ailede çalışan ve ailenin reisi erkek olarak kabul edilmiş, kadınların sosyal
güvenliği erkeğe ve evlilik müessesesinin devamına bağlanmıştır. Toplumun
kadına yüklediği sorumluluklar göz ardı edilmiş, “sistem erkekler tarafından,
erkeklerin ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuştur” eleştirileri getirilmiştir.



Sağlık hizmetlerinde tedavi edici sağlık hizmetlerine verilen ağırlık, toplum
sağlığına daha büyük katkılarda bulunabilecek koruyucu sağlık hizmetlerinin
ihmal edilmesine yol açmıştır. Tedavi edici sağlık hizmetlerine giderek artan
oranda harcama yapılmasına rağmen sağlık hizmetlerinde beklenen iyileşme
sağlanamamıştır.



Nakdi ivazların verilmesi ile ilgili olarak ödenen primlerle alınan aylıklar
arasındaki ilişkinin koparılması veya zayıflatılması, toplumda “sürekli ödeyen
ahmaklar ile sürekli alan asalaklar” ayırımını güçlendirmiş, sosyal
dayanışmayı zayıflatan etkiler ortaya çıkmaya başlamıştır.
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Sosyal güvenlik sistemleri, yalnızca sosyal alandaki başarısızlıkları dolayısıyla değil,
iktisadi açıdan olumsuz etkileri ile de eleştirilmiştir. Bu eleştiriler de aşağıdaki
başlıklar altında toplanmıştır:


Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların artması, kamu harcamalarının
artmasına ve genel bütçe dengelerinin bozulmasına yol açmış, bütçe açıklarını
gidermeye yönelik borçlanma politikaları faiz hadlerinin yükselmesine yol
açmıştır. Yükselen faizler yatırım maliyetlerini artırdığı ölçüde yatırımlar azalmış,
bu da iktisadi büyüme hızını azaltıcı bir etki yapmıştır.



Yüksek oranlı sosyal sigorta primleri, sigortalı açısından kullanılabilir gelirleri
azalttığı ölçüde daha yüksek ücret artışı taleplerini beraberinde getirirken, işveren
açısından da birim-üretim maliyetlerini yükselttiği ölçüde enflasyonu hızlandıran
bir faktör olarak ortaya çıkmıştır.



Yüksek oranlı primler, üretim maliyetlerini artırdığı için emek-yoğun üretim
teknolojisi ile çalışan işyerlerinin rekabet gücünü olumsuz etkilemiş, rekabet
gücünü kaybeden işyerlerinin kapanmasının yanı sıra sermaye-yoğun üretim
teknolojisine geçiş dolayısıyla istihdamda daralmaya, işsizlikte ise artışa yol
açmıştır.



Sosyal güvenlik garantisi sağlanan kişiler, aylık alma şartlarını yerine getirdikleri
zaman iş gücünden ayrılmayı tercih etmişler, özellikle yaşlılar arasında iş gücüne
iştirak nispeti düşmüştür. Sosyal güvenlik kişilerin çalışma eğilimini azaltmıştır.
İşsizlik sigortasının varlığı da bu eğilimi güçlendirmiştir.



Sosyal güvenlik garantisinin sağlanmış olması, insanların tasarruf eğilimini de
azaltmış, özel tasarruflar düşmüştür. Kamu ve özel tasarruflardaki düşüş
yatırımları ve buna bağlı olarak da iktisadi büyüme hızını düşürmüştür.

Sosyal güvenlik sistemlerinin yol açtığı belirtilen olumsuz iktisadi sonuçlar, yalnızca
sisteme yönelik eleştirilerin kaynağını oluşturmakla kalmamış, sistemin yeniden
yapılandırılması ile ilgili tartışmaların da temel gerekçelerinden birini teşkil etmiştir.

14.3. Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Değişim
İhtiyacı
20. yüzyılın son çeyreğine girerken, sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemleri
yalnızca dıştan gelen eleştirilerle değil, kendi iç bünyesinden kaynaklanan sebepler
dolayısıyla da tartışma gündeminde olmuştur. Yüzyılın son çeyreğine, gelişmiş ülkelerin
sosyal güvenlik sistemleri ciddi problemlerle girmiş, bu problemlerin devamı hâlinde, kısa bir
süre sonra, sosyal güvenlik sistemlerinin temel fonksiyonlarını yerine getiremeyecekleri bir
noktaya gelecekleri, bir diğer ifade ile kriz içine düşecekleri ifade edilmiştir. Sosyal güvenlik
sistemlerinin yaşadığı kriz, ülkelerin gelişme seviyelerine göre farklı sebeplerden
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kaynaklanmış, sistemi kriz içine düşüren gelişmeler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
farklı sebeplere bağlanmıştır.

14.3.1. Gelişmiş Ülke Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Sebepleri
Gelişmiş ülkelerde, başlangıçta belirtilen olumlu sonuçları doğuran sosyal güvenlik
sistemlerinin kriz içine düşmesinin sebepleri aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır:

Demografik Yapıdaki Değişmeler: Savaş sonrası dönemde yaşanan nüfus
patlamasından sonra, 1960’lı yılların başından itibaren gelişmiş ülkelerde doğum
oranlarındaki hızlı düşüş ve ortalama hayat ümidindeki hızlı artış nüfusun hızla yaşlanmasına
yol açmıştır. Yaşlı nüfus, yaşlılık sigortası ve hastalık sigortası başta olmak üzere, sosyal
güvenlik sistemlerinin harcamalarını artıran önemli bir faktördür.
Tablo 20: Gelişmiş Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de 1990’lı Yıllarda Yaşlı Nüfusun Durumu
(1990)
ÜLKELER

60 yaş üstü

65 yaş üstü

75 yaş
üstü

65 yaş üstü/15-64

Avustralya

15.0

10.7

4.1

16.0

Belçika

20.7

15.0

6.7

22.4

Kanada

15.6

11.3

4.5

16.7

Fransa

18.9

13.8

6.5

20.8

Almanya

20.3

14.9

7.2

21.7

Yunanistan

20.2

14.2

6.4

21.2

İspanya

18.5

13.2

5.4

19.8

İngiltere

20.8

15.7

6.8

24.0

ABD

16.6

12.3

5.0

18.7

Japonya

17.3

11.9

4.7

17.1

Arjantin

13.1

9.0

3.2

14.8

TÜRKİYE

7.1

4.3

1.5

7.0

Kaynak: World Bank, Averting The Old Ages Crisis Appendix
 Nüfusun yaşlanması yalnızca sistemin giderlerini artırmakla kalmamış, aktif/pasif
sigortalı dengesini de bozarak, sosyal sigortaların aktüeryal hesap dengesinin bozulmasına yol
378

açmıştır. Daha az sayıda kişinin çalıştığı ve prim ödediği, buna karşılık giderek artan sayıda
kişinin aylık aldığı bir yapı ortaya çıkmıştır.
 Sağlık Harcamalarındaki Artış: Hastalık sigortası giderleri hızla artarak sosyal
güvenlik sistemi içinde, yaşlılık sigortasından sonraki en önemli harcama kalemini
oluşturmuştur. Yaşlanan nüfusun artan sağlık giderleri, toplumun genelinde sağlık
hizmetlerine olan talebin artışı, sağlık hakkının temel insan haklarından biri olarak kabul
edilmesi sonucu sağlık hizmetlerinden faydalanmada maliyet endişesinden kaynaklanan
sınırlamaların kaldırılması, tedavi edici sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, tıp teknolojisi
alanındaki hızlı ve yüksek maliyetli gelişmeler ve bunların herhangi bir sınırlama olmaksızın
tedavi edici sağlık hizmetlerine uygulanması hastalık sigortası giderlerini artırmıştır.
 Kronik İşsizlik: 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren sürekli ve yüksek oranlı
olarak yaşanmaya başlanan ve kronik hâle gelen işsizlik, işsizlik sigortasının giderlerini
artırdığı ölçüde sosyal güvenlik sistemlerinin giderlerini artırmıştır. Öte yandan, işsizlik
çalışamayan ve gelir sahibi olmayan bu kişilerin ödemedikleri primler dolayısıyla sosyal
güvenlik sistemleri gelir kaybına maruz kalmışlardır. İşsizlik, sistemin giderlerini artıran,
gelirlerini azaltan etkisiyle çift yönlü olumsuz etki yaratmıştır.
 Sosyal Yapıda Yaşanan Değişmeler: Gelişmiş ülkelerin toplumsal yapılarında,
sosyal güvenlik sistemlerinin giderlerini artıran veya sistemin işlemesini zorlaştıran
değişmeler meydana gelmiştir. Boşanmaların sayısı artarken, tek aile reisinin olduğu ailelerin
yanı sıra resmî evlilik bağı olmaksızın bir arada yaşayan ve çocuk sahibi olanların da sayısı
artmıştır. Bu gelişme, ailenin sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu zayıflatmıştır.
Öte yandan yaşlıların ve özürlülerin bakımı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlayış değişikliği,
kurumsal bakımın yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur. Yaşlılar ve özürlüler ile ilgili
kurumsal bakım, sosyal güvenlik sistemlerine önemli bir yük getirmeye başlamıştır.
 Enflasyon: Enflasyon, finansman yöntemi olarak fon sistemini benimseyen sosyal
sigorta programlarının fonlarının erimesine yol açmıştır. Birçok sosyal sigorta programı,
zorunlu olarak fon metodundan dağıtım metoduna geçmek zorunda kalmıştır. Fonların
erimesi, sosyal güvenlik programlarının gelecek dönemlere ait yükümlülüklerini yerine
getirmelerini güçleştirmiştir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülke ayırımı olmaksızın, yüksek
oranlı enflasyon dönemlerinde sosyal güvenlik programlarının sahip oldukları fonların
değerlendirilmesinde başarısız kalınmıştır.

14.3.1. Gelişmekte Olan Ülke Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve
Sebepleri
Gelişmekte olan ülkelerde, sosyal güvenlik sistemlerinin karşılaştığı problemler ve
yaşadıkları kriz, gelişmiş ülkelerden farklı sebeplerle ortaya çıkmıştır. Bu problemin genel
ifadesi ise her alanda yaşanan yetersizlik olmuştur. Nitekim bu yetersizlik aşağıdaki
şekillerde kendini göstermiştir:
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 Gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklar yetersiz
kalmıştır. Gelişmiş ülkelerin aksine bu amaçla tahsis edilen kaynaklar, ülkelerin gelişme
seviyesine bağlı olarak %3-10 arasında değişmiştir.

Sosyal güvenlik kapsamına alınan nüfus yetersiz kalmıştır. Bağımlılık oranının
yüksek olması dolayısıyla, az sayıda prim ödeyene karşılık daha yüksek oranda nüfus
kesiminin kapsamda görünmesi ile sağlanan gelişmeler yanıltıcı olmuş, özellikle sosyal
sigorta programlarının kapsamı sınırlı kalmış, önemli bir çalışan kesimi kapsama
alınamamıştır. Sosyal sigorta programları yalnızca kamu çalışanlarını veya özel sektöre ait
büyük işletmelerde çalışanları kapsama alabilmiştir. Yaygın bir kayıt dışı sektörün varlığı
sosyal sigortaların kişi olarak kapsamının genişlemesini önlemiştir.
 Sosyal güvenlik programlarının kapsamı, sigorta kolları itibarıyla da yetersiz
kalmıştır. Birçok ülkede yaşlılık, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası öncelikle
oluşturulurken, bu sigorta kollarına belirli sayıda ülkede hastalık sigortası da dâhil edilmiş,
ancak çok sayıda ülkede işsizlik ve aile ödenekleri sigorta kolları oluşturulamamıştır.
 Sağlanan koruma garantisinin seviyesi düşük kalmıştır. Nakdi olarak verilen gelir
ve aylıkların satın alma gücü, kişilere yaşadığı toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir
hayat standardı sağlamaktan uzak kalırken, hizmete çevrilerek verilen ivazların da standardı
düşük kalmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde, yetersizlik probleminin dışında, sosyal güvenlik
sistemlerinin işleyişini olumsuz etkileyen diğer faktörlerin de varlığı söz konusudur. Bu
faktörler:
 Sosyal güvenlik programlarının kurumsal ve yasal alt yapı yetersizlikler vardır.
Fiziki yapı imkânları ve yetişmiş insan gücü bakımından etkin çalışan bir örgütsel yapı
oluşturulamamıştır. Sosyal güvenlikle ilgili yasal düzenlemeler eksik ve/veya dağınıktır.


Sosyal güvenlik müesseseleri arasında koordinasyon eksikliği vardır.

 Sistemin sağlıklı olarak işlemesini engelleyen, kurumların sahip oldukları
kaynakların etkin kullanılmasını önleyen, sosyal güvenlik hizmetlerinin talep edenlere
zamanında ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde verilmesini güçleştiren, ağır işleyen bir
bürokratik yapı ve işleyiş hâkimdir.
 Karmaşık, anlaşılması güç, hak kayıplarına yol açan bir mevzuatın varlığı, sosyal
güvenlik sisteminin yaygınlaşmasını önlerken, suiistimalleri de artırmaktadır.
 Başarısız iktisat politikalarının faturası, sosyal güvenliğin temel ilkelerine aykırı
uygulamalarla sosyal güvenlik sistemlerine yıkılmakta, genç ve erken yaşlarda emeklilik gibi,
sık başvurulan uygulamalarla programların mali yapıları bozulmaktadır. İktisadi krizlerin ve
özelleştirme programlarının sosyal maliyeti sosyal güvenlik kurumlarına yüklenmektedir.
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 Özellikle politik sebeplerle, seçim dönemlerinde sosyal güvenlik programlarının
imkânları politikacılar tarafından kullanılmakta, sosyal güvenlik kurumlarının bir yandan
gelirlerini azaltan, diğer yandan da giderlerini artıran uygulamalara gidilmektedir.
 Birçok gelişmekte olan ülkede sosyal güvenlik kurumlarının fonları ve diğer
maddi imkânları yaygın suiistimal ve yolsuzluklarla, amaçları dışında kullanılmıştır. Gelişmiş
bir bankacılık sistemi ve sermaye piyasasının olmayışı fonların etkin değerlendirilmesini
önlerken, çeşitli gerekçelerle fonların yanlış ve verimsiz alanlarda yapılan yatırımlar için
kullanılması, bu kurumların sahip olduğu fonları eritmiştir. Sürekli ve yüksek oranlı enflasyon
dönemlerinde, sosyal güvenlik fonlarının değer kaybını önleyecek alanlarda değerlendirilmesi
mümkün olmamıştır.
Bütün bu problemlere ilaveten, gelişmekte olan ülkelerin nüfus ve iş gücü yapısındaki
değişmeler, gelişmiş ülkelerdekine benzer sonuçlarla bu ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini
de zorlamaya başlamıştır. Nitekim sağlık hizmetleri talebindeki artışın yol açtığı harcama
artışı ve ortalama hayat ümidinin yükselmesi dolayısıyla nüfusun yaşlanmasına bağlı
aktif/pasif sigortalı dengesinin bozulması, bu ülkelerin de karşılaştığı problemler hâline
gelmiştir.

14.4. İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yapıdaki Değişimler ve Sosyal
Güvenlik Sistemlerinde Yeniden Yapılanma İhtiyacı
Sosyal güvenlikteki değişme ve dönüşüm ihtiyacı, yalnızca sistemde yaşanan krize
bağlanamaz. Sosyal güvenlik sistemleri bir kriz içine düşmeselerdi bile sistemin yeniden
yapılanmasını gerekli kılan, iktisadi, sosyal ve kültürel yapı ile ilgili önemli gelişmeler
olmuştur. Sanayi toplumunun ihtiyaçları için oluşturulan sosyal güvenlik programlarının
hizmet toplumu veya sanayi ötesi toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden
yapılanması bir zorunluluk hâline gelecekti. Kriz, bu çalışmaları hızlandırıcı bir etki
yapmıştır.
Sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılanmasını
değişiklikleri aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:

gerekli

kılan

yapısal

14.4.1. Sosyal Güvenlik Anlayışındaki Değişme
Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin anlayış (felsefe) olarak temelini, ferdin
kendi sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamada yetersiz kalacağı varsayımı oluşturmuştur. Bu
yetersizliğin temelinde, ferdin sosyal güvenlik bilincinin yeterli olmaması (uzağı
görememesi), sosyal güvenlik bilinci olsa bile, gelir seviyesinin düşüklüğü veya sürekli iş
bulamama gibi sebeplerle gerekli tedbirleri almakta başarısız kalacağı düşüncesi yatmaktadır.
Bu nedenle, kamu otoritesi tarafından oluşturulan ve zorunluluk esasına dayanan, ferde fazla
tercih imkânı vermeyen bir işleyişe sahip olan sosyal güvenlik müesseseleri oluşturulmuştur.
Ancak, özellikle 1980’li yıllardan sonra iktisadi, sosyal ve kültürel hayatta yaşanan
serbestleşme (liberalleşme) eğilimleri, sosyal güvenlik alanında da etkisini göstermiş, fertlerin
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kendi sosyal güvenliklerinin sağlanması ile ilgili kararlara daha fazla katılması ve daha fazla
tercih imkânı verilmesi gerektiği ileri sürülmeye başlanmıştır. Bu anlayış değişikliği,
kurumsal yapıya yönelik önemli anlayış değişikliklerini de beraberinde getirmiş, fertlere daha
fazla seçim imkânı tanıyan çok basamaklı sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması
gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Değişen anlayışla birlikte devletin sistem içindeki rolünün daha çok düzenleyici,
denetleyici ve garantör sıfatlarına uygun olması gerektiği ileri sürülmüştür. Sosyal güvenlik
sistemi içinde ferdin inisiyatif alanı genişletilirken özel sektörün de rolünün artırılması
teklifleri gelmiştir. Sistemin özelleştirilmesine gerek kalmadan, özel sektörün etkin ve
dinamik çalışma özelliğinden faydalanılması gerektiği ileri sürülmüştür.

14.4.2. İstihdam ve İş Gücünün Yapısındaki Değişme
Sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, iş gücünün ağırlıklı olarak sanayi
sektöründe ve bağımlı statüde çalıştığı, sürekli ve tam gün çalışmanın esas olduğu bir
istihdam ilişkisi esas alınarak oluşturulmuştur. Hizmet toplumuna geçişle bu yapıda önemli
değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Nitekim:
 İş gücü ağırlıklı olarak hizmet sektöründe yoğunlaşmaya başlamıştır ve işyeri
ölçeği küçülmüştür.
 A-tipik çalışma şekilleri ve bu şekilde çalışanların oranı artmış sürekli ve düzenli
çalışma ortamından uzaklaşılmıştır. Çalışma hayatının çeşitli alanlarında
esnekleşme uygulamaları başlamıştır.
 İşyeri kavramı değişmiş, ev-işyeri ayırımının ortadan kalktığı veya güçleştiği
çalışma şekilleri yaygınlaşmıştır.
 Çalışanlar içinde kendi adına bağımsız çalışanların oranı artmıştır.
 Kadın iş gücünün vasıf, sektörlere göre dağılımı ve iş gücü içindeki oranı
değişmiştir.
Bu değişim, klasik sosyal güvenlik sistemlerinin kapsam sorununu artırmış sistemin
bu değişimlerden kaynaklanan boşlukları giderici düzenlemeler yapma ihtiyacını artırmıştır.
Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemleri, değişen yapıya cevap vermede, ortaya çıkan yeni
ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştır.

14.4.3. Sosyal Güvenlik Harcamalarında Üst Sınıra Gelinmesi
Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların gelişmiş ülkelerde, GSYİH’nin üçte
birine ulaşması bu alandaki üst sınırı oluşturmaya başlamış, daha fazla kaynak tahsisi ile daha
yüksek sosyal güvenlik garantisi sağlanmasının mümkün olmadığı anlaşılmaya başlanmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde ise, sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların, en azından
öngörülebilir bir dönemde, gelişmiş ülkelerdeki seviyeye ulaşamayacağı, buna bağlı olarak da
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sosyal güvenlik garantisi sağlama bakımından mevcut sistem içinde hiçbir zaman tatmin edici
bir seviyeye ulaşılamayacağı anlaşılmıştır. Sosyal güvenlik için daha fazla kaynak tahsisi bir
yana, özellikle gelişmiş ülkelerde, gelinen noktadan geriye gidiş yönünde talepler dile
getirilmiştir. Özellikle, sosyal güvenlik harcamalarının iktisadi büyüme üzerinde olumsuz
etkileri olduğunu ileri süren liberal iktisatçılar ve bu görüşe paralel uygulamaları benimseyen
siyasi iktidarlar bu yönde çabalar içine de girmişlerdir. Gelinen, bu noktada, bilinen
yöntemlerle daha fazla kaynak tahsisi mümkün olamayacağına göre daha etkin yöntemlerle
sosyal güvenlik garantisi sağlamanın yollarının araştırılması gerektiği ileri sürülmüştür.

Tablo 21: 1990’lı Yıllarda Dünyada Sosyal Güvenlik Harcamaları (1990)
İlgili Sigorta Kolu

Toplam Sosyal
Güvenlik Harcamaları
(GSYİH, %)

Yaşlılık

Sağlık

Bütün Ülkeler

14,5

6,6

4,9

Afrika

4,3

1,4

1,7

Asya

6,4

3,0

2,7

Avrupa

24,8

12,1

6,3

Orta ve Latin
Amerika

8,8

2,1

2,8

Kuzey Amerika

16,6

7,1

7,5

Avustralya

16,1

4,9

5,6

Bölgeler

Not: Bu verilere yalnızca istatistiki veri bulunabilen ülkeler dâhil edilmiştir.
Kaynak: World Labour Report 2000, Statistical Annex, Table 14.

14.4.4. Uluslararası İnsan ve Emek Göçünün Artması
Ülkelerin iktisadi gelişmişlik seviyeleri ve buna bağlı olarak da toplumların refah
seviyesi arasındaki farklar, ülkeler arasında bazen ülkeler arasındaki karşılıklı anlaşmalara
bağlı olarak kontrollü bir şekilde, bazen de herhangi bir anlaşma olmaksızın zorunlu ve yasal
olmayan yollardan yoğun bir insan ve emek göçünü beraberinde getirmiştir. Ne şekilde olursa
olsun göç, söz konusu kişilerin göç ettikleri ülkede sahip oldukları sosyal güvenlik haklarının
çalışmak veya yerleşmek için geldikleri ülkelere taşınması zorunluluğunu da beraberinde
getirmiştir. Tekrar geri dönüşün söz konusu olduğu durumlarda bu zorunluluk daha karmaşık
görüntülerle ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu sosyal güvenlik sistemlerin birbirine
yakınlaştırılması, farklı ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri arasında bir uyumlaştırmanın
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(harmonizasyon) sağlanması gereğini gündeme getirmiştir. Sosyal güvenliğin uluslararası
boyutu önem kazanmaya başlamıştır.

14.4.5. Demografik Yapı Değişmeleri ve Nüfusun Yaşlanması
Ortalama hayat ümidinin yükselmesi ve doğum oranlarındaki düşme nüfus yapısını
değiştirmiş, özellikle gelişmiş ülkelerde, sosyal güvenlik sistemlerinin geleceği açısından çok
yönlü olumsuz etkileri olan yaşlı bir nüfus yapısı ortaya çıkmıştır. Gelecek, 50 yıllık döneme
ait projeksiyonlar, nüfusun yaşlanma eğiliminin devam edeceğini, yaşlı nüfus probleminin
yalnızca gelişmiş ülkeler için değil, gelişmekte olan ülkeler için de ciddi bir problem hâline
geleceğini ortaya koymuştur.
Tablo 22: Bazı Ülkelerde 2050’ye Kadar Geçen Dönemde 60 Yaş Üstü Nüfusun Gelişimi
Ülkeler

1990

2000

2020

2050

Avustralya

15.0

15.3

22.8

30.4

Belçika

20.7

22.5

28.7

31.2

Kanada

15.6

16.8

25.9

30.6

Fransa

18.9

20.2

26.8

31.2

Almanya

20.3

23.7

30.3

32.5

Yunanistan

20.2

24.2

26.5

34.4

İspanya

18.5

20.6

25.6

34.2

İngiltere

20.8

20.7

25.5

29.5

ABD

16.6

16.5

24.5

28.9

Japonya

17.3

22.7

31.4

34.4

Arjantin

13.1

13.7

17.2

25.9

Türkiye

7.1

8.3

12.1

23.0

Kaynak: World Bank, Averting The Old Age Crisis, Statistical Appendix.
Nitekim bugün genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye ve benzeri
ülkeler de gelecek 30-40 yıllık bir dönemde yaşlı nüfus problemi ile karşılaşacaklardır. Bugün
genç nüfusa sahip olduğu için var olduğu avantajları da kaybetmiş olacaktır. Yaşlı nüfus,
başta yaşlılık ve sağlık sigortası olmak üzere sosyal güvenlik sisteminin giderlerini artıran,
çalışma çağındaki nüfusu azalttığı ölçüde de sistemin gelirlerini azaltan bir faktör olarak
kendini gösterecektir.
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14.4.6. Aile Yapısındaki Değişme ve Kadınların İş Gücüne Katılma
Oranlarının Artması
Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemi koruma birimi olarak aileyi seçmiştir. Sistem
aileyi tanımlarken, ailenin resmî evlilik bağı ile oluşturulduğunu, aile reisinin erkek olduğunu
ve çalışan ve ailenin geçimini sağlayan kişinin erkek olduğunu, eşin ve çocukların
çalışmadığını ve erkeğe bağımlı olduğunu kabul etmiştir. Ancak, zaman içinde aile yapısını
değiştiren önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Nitekim:
 Evliliğin sürekli ve bozulmayan bir bağ olma özelliği zayıflamış, çok sayıda kişi
birden fazla evlilik tecrübesi yaşamaya başlamıştır.
 Aralarında resmî evlilik bağı olmadan birlikte yaşayanların ve çocuk sahibi
olanların sayısı artmıştır.
 Boşandıktan sonra yeniden evlenmeyen çok sayıda kişi, anne-çocuk / çocuklar
veya baba-çocuk / çocuklardan oluşan tek ebeveynli aileler oluşturmuştur.
 Ailede ekmeği kazanan kişi kavramı değişmiş, kadının çalıştığı hatta erkekten
daha yüksek gelir elde ettiği durumlar söz konusu olmuştur.
Bu gelişmeler, mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin resmî evlilik bağına dayalı olarak
geliştirdikleri sosyal güvenlik haklarının devri ve paylaşılmasında ciddi problemler
yaratmıştır.
Kadınların iş gücüne iştirak oranlarının artması, kadının çalışma hayatı ile eve yönelik
sorumluluklarının yerine getirilmesinde çatışma yaratmaya başlamıştır. Analık hâli
dolayısıyla çalışma hayatına ara verilmesi veya çocukların yetiştirilmesi, evdeki özürlü
bireylerin veya yaşlıların bakımının kadınlar tarafından gerçekleştirilmesi, kadınların özellikle
primli sosyal güvenlik kurumlarında elde edecekleri sosyal güvenlik haklarını etkilemektedir.
Kadınların çalışma hayatındaki hedefleri ile geleneksel olarak ev içinde yerine getirmesi
gereken yükümlülükleri çatışmakta, sonuçta sosyal güvenlik hakları bakımından önemli
kayıplara maruz kalmaktadırlar. Bu noktada, kadının belirtilen sebeplerle çalışamaması
hâlinde sosyal güvenlik primlerinin ödenmeye devam edilmesi veya eşlerden her ikisine veya
ailenin karar verdiği kişiye çocuk yetiştirme ve bakım izinlerinin verilmesi gerektiği
belirtilmektedir.

14.5. Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yeniden Yapılanmanın Esasları
ve Yönleri
Sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan kriz ve değişim ihtiyacı, sistemin yeniden
yapılanması ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Sistemin ciddi boyutlarda krize
girdiği veya yetersiz kaldığı ülkelerde, kısa zamanda, geniş kapsamlı reformlar yapılması
veya radikal değişiklikler yapılması gündeme getirilirken, gelişmiş ülkelerde mevcut sistemin

385

aksaklıklarının giderilmesi, zaman içinde daha sağlıklı ve mali ve sosyal açıdan sürdürülebilir
sosyal güvenlik sistemlerini oluşturma çabalarına girilmesi teklifleri gündeme gelmiştir.
Sosyal hayatla ilgili diğer alanlardan farklı olarak sosyal güvenlikle ilgili
düzenlemeler ileriye ve geriye yönelik çok uzun bir zaman dilimini ilgilendiren etkilere
sahiptir. Herhangi bir zaman diliminde, sistemin geçmiş döneme ait yükümlülüklerini veya
gelecek dönemlere ait hakları bir anda yok saymak ve ortadan kaldırmak mümkün değildir.
Hâlen yaşlılık aylığı alan bir kişinin ölümüne kadar, öldükten sonra da hak sahiplerine süreleri
doluncaya kadar aylık ödenmesi gerekir. Öte yandan, hâlen çalışanlar da çalışma sürelerine ve
ödedikleri primlere bağlı olarak gelecek dönemlere ait hak sahibi olmuşlardır ve bu hakkın
para ile karşılanması da mümkün değildir. Bu sebeplerle, sosyal güvenlik alanında sistem
değişiklikleri bugünden yarın gerçekleşmez. Nitekim ülkemizde olduğu gibi, emekli olma
yaşının yükseltilmesinde bile, bazen 20 - 30 yıllık geçiş dönemleri öngörülür ve yeni sistem
ancak bu dönemin sonunda uygulamaya konulabilir.
1970’li yılların sonunda liberal iktisatçılar tarafından önerilen değişiklik, sistemin
tamamen özelleştirilmesi anlamına gelecek çok radikal bir yeniden yapılanmayı öngörüyordu.
Sosyal güvenlik garantisi sağlanması bakımından ferdî inisiyatifi esas alan bu öneriye göre,
kişiler kendi sosyal güvenlik garantileri ile ilgili tedbirleri kendileri alacak, devlet yalnızca
düzenleyici tedbirler alacaktır. Bu yaklaşım doğrultusunda Şili’de 1981 yılında uygulanmaya
başlanan sistem, bütün dünyada çok yönlü ve yoğun bir ilgi odağını oluşturmuş, gerek olumlu
gerekse olumsuz yönleri ile tartışmaların merkezinde yer almıştır. Mevcut sistemin en uç
alternatifi olarak değerlendirilmiş, ancak yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır.
Uluslararası Çalışma Teşkilatı da sosyal güvenlikle ilgili tartışmaların içinde yer
almış, mevcut sistemin köklü şekilde değiştirilmesini değil, sistemin olumsuz etkilerini
ortadan kaldıracak tedbirlerle sistemin iyileştirilmesini öngören öneriler geliştirmeye
çalışmıştır. Nitekim ILO, gelişmekte olan ülkeler için mevcut sistemin eksikliklerinin
giderilmesine ve sağlanan sosyal güvenlik garantisinin kapsam ve seviye bakımından yeterli
seviyeye gelmesine yönelik gayretlere ağırlık verilmesini savunurken, gelişmiş ülkeler için
daha insan merkezli bir sistemin hayata geçirilmesi, iktisadi ve sosyal hayattaki değişikliklere
cevap verebilecek düzenlemelerin yapılması ile ilgili öneriler geliştirmiştir. Bu çerçevede:
 Sosyal
yükseltilmesi,

güvenlik

sistemlerinin

sağladığı

koruma

garantisinin

seviyesinin

 Hizmete çevrilerek verilen ivazların standardının yükseltilmesinin yanı sıra
gerçekten ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi,
 Sistemin işleyişinden kaynaklanan olumsuz iktisadi etkileri ortadan kaldıracak
tedbirlerin alınması,
 Sistemin sürdürülebilir bir finansman yapısına kavuşturulması,
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 Halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve kişilerin sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olarak
hem kendi hem de geneli ilgilendiren konularda daha fazla bilgi sahibi edilmesi,
 Kişisel bilgilere ulaşmada kolaylık sağlanması,
 Sosyal güvenlik sisteminin aile yapısındaki değişmeleri ve kadınların aile içinde
değişen rollerini dikkate alan düzenlemelerle iyileştirilmesi,
 Dezavantajlı gruplarla özel olarak korunması gereken engelliler ve göçmenlere
yönelik düzenlemeler yapılması gibi tedbirler önerilmiştir.
Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılanması ile ilgili
değişiklikler, sistemin kurumsal yapısına ve işleyişine yönelik olmak üzere iki başlık altında
toplanmıştır. Şüphesiz, bunlardan en önemlisi kurumsal yapıya yönelik olarak
gerçekleştirilecek değişiklikler olacaktır. Sistemle doğrudan ilgili olan sosyal tarafları
etkileyecek olan değişiklikler kurumsal yapı ile ilgili değişiklikler olacaktır. İşleyiş esaslarına
yönelik değişiklikler ise bir anlamda, mevcut sistemin iyileştirilmesine, aksaklıklarının
giderilmesine ve insan ihtiyaçlarına daha uygun cevap verebilecek bir yapıya
kavuşturulmasına yöneliktir.

14.5.1. Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yeni Kurumsal Yapı
Uluslararası Çalışma Teşkilatı, mevcut sistemin aksaklıklarının giderilmesini, olumsuz
tesirlerinin ortadan kaldırılmasını ve iyileştirilerek devamlılığını savunan tedbirler alınmasını
önerirken, Dünya Bankası, sistemin yeniden yapılanması ile ilgili olarak kurumsal yapıda
kapsamlı değişiklikler yapılmasını öngören bir modelle ortaya çıkmıştır. Dünya Bankası,
“Yaşlılık Krizinden Kaçınmak: Yaşlıları Koruma ve Büyümeyi Teşvik Politikaları ” konulu
araştırma raporunda, Gelişmiş ülkelerin nüfusunun yaşlanmasına bağlı olarak sosyal güvenlik
sistemlerinin gelecek dönemlerde ciddi bir kriz içine düşeceğini ileri sürerek mevcut sosyal
güvenlik sistemlerinin kurumsal yapısında köklü bir yapısal değişiklik önermiştir. Bu
değişikliğin esasını Çok Ayaklı Sosyal Güvenlik Sistemi’ne geçiş oluşturmaktadır.
Çok ayaklı sosyal güvenlik sistemine geçişin temel gerekçesini, sosyal güvenlik
sistemlerinin yerine getirmesi gereken üç temel fonksiyonu bulunduğu, bunların:


Gelirin yeniden dağılımını sağlamak,



Tehlikelere karşı sigorta sağlamak ve

 Fertlerin daha fazla tasarruf yapmalarını sağlamak olduğu ve tek ayaklı bir
sistem tarafından yerine getirilemeyeceği gerçeği oluşturmaktadır.

WORLD BANK; “Averting The Old Age Crisis: Policies to Protect The Old and Promote Growth” World
Bank Policy Research Report, Oxford University Press, 1994.
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Mevcut sosyal güvenlik sistemleri, gelirin yeniden dağılımı fonksiyonuna ağırlık
vermişler, sistemin tasarruf sağlama fonksiyonu zaman içinde zayıflamıştır. Öte yandan,
Şili’de uygulanan şekliyle özel sektör inisiyatifinin hâkim olduğu sosyal güvenlik sistemi de
tek ayaklı bir sistemdir ve bu yapılanmanın da üç temel fonksiyonu yerine getirmesi mümkün
değildir. Nitekim Şili uygulaması tasarruf ve sigorta fonksiyonlarını yerine getiren, gelirin
yeniden dağılımını sağlama fonksiyonunu ihmal eden bir model olarak ortaya çıkmıştır. Bu
durumda yapılması gereken sosyal güvenliğin üç temel fonksiyonuna da işlerlik kazandıracak
bir kurumsal yapı ve işleyişi gerçekleştirmektir. Bu da çok ayaklı bir sisteme geçiş ile
mümkün olabilecektir.

Tablo 23: Yeni, Çok Ayaklı Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Temel Esasları

Zorunlu Kamu
Programları

Zorunlu Özel
Programlar

Gönüllü Özel
Programlar

Gelirin yeniden dağılımı
ve sigorta

Özel tasarruflar ve
Sigorta

Özel tasarruflar ve
sigorta

Kurumsal Yapı ve
Düzenleme

Yoklamalı, asgari veya
sabit oranlı bir gelir
garantisi

Ferdî tasarruf planları
veya mesleki
programlar

Ferdî tasarruf planları
veya mesleki
programlar

Finansman
Kaynakları ve
Yönetimi

Vergilerle finansman ve
dağıtım metodu

Primlerle finansman ve Sigortalı primleri ile
düzenlenmiş fon
finansman ve tam fon
metodu
metodu

Amaçlar-Hedefler

Kaynak: Averting The Old Age Crisis, summary, s.18.
 Bu sistemde birinci ayak sosyal güvenlik kurumları, kamunun kontrolünde ve
zorunluluk esasına göre kurulan kurumlar olup, gelirin yeniden dağılımı ve sigorta
fonksiyonlarını yerine getirecektir. Sistem, dağıtım yöntemine göre finanse edilecek
gelirlerini de vergiler veya vergi karakteri kuvvetli sosyal güvenlik primleri oluşturacaktır.
Birinci ayak sosyal güvenlik kurumları, fertlere ihtiyaç faktörüne bağlı olarak asgari bir gelir
garantisi sağlayacaktır.
 İkinci ayak sosyal güvenlik kurumları, özel sektör inisiyatifinde oluşturulacak
ancak kapsam zorunlu olacaktır. Özel sektör inisiyatifinde oluşturulan kurumların yönetim ve
faaliyetleri kamu tarafından denetlenecek ve bu kurumlar kamunun gözetimi altında olacaktır.
Sosyal güvenlik sistemin özel tasarruf ve sigorta fonksiyonunu yerine getireceklerdir. Sistem,
sigortalı ve/veya işveren primleri ile finanse edilecek ve belirli ihtiyat fonlarının ayrılmasına
imkân veren düzenlenmiş bir fon metodu ile işletilecektir.
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 Üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumları, tamamen özel sektör inisiyatifi ile
oluşturulan kurumlar olacaktır. Sistemin tasarruf fonksiyonunu gerçekleştirme amacı öncelikli
olacak, kısmen de sigorta fonksiyonunu yerine getirecektir. Tamamen sigortalı primleri ile
finanse edilecek, primlerle ilişkili gelir veya aylıklar ödenecektir. Sistemin finansman metodu
ise tam fon metodu olacaktır.
Çok ayaklı sistemin önemli özelliği, farklı ayaklarda yer alan kurumların birbirinin
alternatifi değil, birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları olmasıdır. Bu kurumlar birlikte
oluşturulduğu ve işletildiği zaman bir anlam ifade edilmekte, mevcut sistemin eksikliklerini
veya boşluklarını ortadan kaldıran bir fonksiyon görmektedir.
Çok ayaklı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma ile ilgili temel problem, bu sisteme
geçiş ile ilgilidir. Diğer sosyal politika tedbirlerinden farklı olarak, sosyal güvenlik sistemleri
geriye ve ileriye yönelik çok uzun dönemli haklar ve yükümlülükler doğururlar. Bu sebeple
bugünden yarına veya çok kısa bir sürede, çok önemli bir maliyete katlanmadan, sosyal
güvenlikle ilgili köklü değişiklikler yapmak mümkün değildir. Sosyal güvenlik alanında kısa
sürede reform niteliğinde kapsamlı değişiklikler yapmak;
 Mevcut sosyal güvenlik sisteminin devam ettirilemeyecek şekilde derin bir kriz
içine düştüğü ülkelerde,
 Hiç sosyal güvenlik sisteminin mevcut olmadığı veya yeni baştan kurulduğu
ülkelerde,
 İktisadi ve siyasi sistemi köklü şekilde değişen ülkelerde, (Doğu bloku ülkeleri
veya eski Sovyetler Birliğinden ayrılan cumhuriyetler gibi)
Daha kolay olabilir. Yerleşik ve kapsamlı sosyal güvenlik sistemlerine sahip olan
ülkelerde bugünden yarına bu yapısal değişikliği gerçekleştirmek mümkün görünmemektedir.
Nitekim gelişmiş ülkelerde (AB ülkeleri gibi) çok ayaklı sisteme geçiş, 30-40 yıllık bir süreyi
ihtiva eden bir süreç içinde hayata geçirilmeye çalışılırken, daha yetersiz ve kriz içine düşmüş
sosyal güvenlik sistemine sahip ülkelerde reform niteliğindeki kapsamlı düzenlemelerle daha
kısa sürelerde çok ayaklı sisteme geçiş sağlanmaya çalışılmaktadır. Aynı şekilde, eski doğu
bloku ülkelerinde (Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi) ise bütün bir sistemin yeni baştan
yapılandırılması söz konusu olduğu için, kısa sürede çok ayaklı sisteme geçiş çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.

14.5.2. Sosyal Güvenlikte Yeni Eğilimler ve Yaklaşımlar
Çok ayaklı sisteme geçiş, mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesine
yönelik tedbirler alınmasına ve değişiklikler yapılmasına engel değildir. Nitekim bu alanda
ortaya çıkan bazı gelişmeler, çok ayaklı sosyal güvenlik sistemine geçişi de kolaylaştıracak
değişikliklerden oluşmaktadır. Bu gelişmeleri aşağıdaki başlıklar altında toplamak
mümkündür:
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 Sosyal güvenlik sistemlerinin yönetim anlayışında merkezileşme ve
ademimerkezileşme eğilimleri birlikte ortaya çıkacaktır. Norm ve standart birliği sağlamak
için merkezileşme, sosyal tarafların yönetim sürecine katılımlarının sağlanması için ise
ademimerkezileşme ve özerkleştirme eğilimleri artacaktır.
 Sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde iyi ve etkin yönetim anlayışını hâkim
kılınması esas olacağı için, özelleştirme ve/veya özerkleştirme tartışmaları artacaktır.
 Sosyal güvenlik kurumlarının kurumsal işleyişini, fertlerin ve firmaların bireysel
taleplerini daha kısa sürede ve ihtiyaçlarına (taleplerine) uygun olarak karşılayan bir
bürokratik yapıya kavuşturma çabaları artacaktır. Hizmetle ilgili birçok alanda, bugün olanın
aksine, sosyal güvenlik kurumları ile fertler ve firmalar arasındaki ilişki müşteri (tüketici)
ilişkisine dönmeye başlayacaktır.
 Birçok ülkede (gelişmiş) sosyal güvenlik için tahsis edilecek kaynaklarda üst
sınıra gelinmiştir. Daha fazla sosyal güvenlik için daha fazla kaynak tahsisi söz konusu
olamayacağından, yeterli mali kaynağa sahip, kaynaklarını etkin olarak kullanan bir sosyal
güvenlik sistemi oluşturma çabaları artacaktır. Finansman bakımından yeterli ve sürekli
kaynaklara sahip sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma yönündeki arayışlar
artacaktır.
 Sosyal güvenlik sisteminin gelir kaynaklarının, finansman yöntemlerinin ve
harcama kalemlerinin, temel iktisadi değişkenler üzerinde olumsuz etkiler doğurmasına yol
açmamasının yolları araştırılacaktır. Özellikle, yüksek sosyal güvenlik primlerinin, üretim
maliyetlerini artırarak firmaların ve ülkenin rekabet gücünü olumsuz etkilemesine izin
verilmeyecektir. Sosyal güvenlik sisteminin amaçları ile finansman kaynakları ve yöntemleri
arasında daha yakın bir ilişki kurulacaktır. Tek ayaklı bir sosyal güvenlik sisteminde sistemin
amaçları ile finansman kaynakları ve yöntemi arasındaki ilişkiyi sağlıklı şekilde kurmak
mümkün değildir. Ancak, çok ayaklı sosyal güvenlik sistemlerinde bu ilişki daha kolay
kurulabilmektedir.
 Sosyal tarafların, sosyal güvenlik sisteminin finansmanına yaptıkları katkının
yönü ve oranı değişecektir. Çok ayaklı sisteme geçişle birlikte fertlerin sistemin finansmanına
katkı oranları artacaktır. Devlet daha çok asgari gelir garantisinin sağlandığı birinci ayak
sosyal güvenlik kurumlarının finansmanına katılırken, işveren ikinci ayak sosyal güvenlik
kurumlarının finansmanına ve çalışma hayatı ile doğrudan ilgili sigorta kollarının
finansmanına (hastalık ve iş kazaları meslek hastalıkları sigorta kolu gibi) daha ağırlıklı
olarak katılacaktır. İkinci ayak sosyal güvenlik kurumlarının finansmanında sigortalıların payı
artarken, üçüncü ayak tamamen sigortalı primleri ile finanse edilecektir.
 Sosyal güvenliğin temel insan haklarından biri olma ilkesi önemini korumaya
devam edecek, ancak devletin bu alandaki görevlerinin niteliği değişecektir. Birinci ayak
sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulmasından doğrudan sorumlu olan devlet, ikinci ve
üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumları için düzenleyici, denetleyici ve gözetici rolleri artan
bir görev üstlenecektir.
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 Sosyal güvenlik garantisine hak kazanma şartlarını kolaylaştıran faktörlerle,
zorlaştıran faktörler birlikte ortaya çıkacaktır. Herkese asgari bir sosyal güvenlik garantisi
sağlama hedefine yönelik alarak birinci ayak sosyal güvenlik kurumlarından sağlanan hakları
elde etme şartları kolaylaştırılırken, prim ödemeye bağlı olarak verilen hakları elde etme
şartları zorlaştırılacaktır.
 Sosyal güvenlikte, insanları sürekli bağımlı hâle getirerek onları çalışmaktan ve
daha fazla tasarruf etmekten alıkoyan pasif politikalardan kurtulma ve aktif sosyal güvenlik
politikalarına daha fazla önem vermeye yönelik uygulamalar artacaktır. Bu değişim, sosyal
güvenliğe yönelik eleştirilerin önemli bir kısmını da ortadan kaldıracaktır.
 Aile yapısının değişmesi, sosyal güvenlik sisteminin işleyişini zorlaştıran etkileri
de beraberinde getirecek, sonuçları sosyal ve kültürel yapıyı değiştirebilecek hayati tercihler
yapılması gerekebilecektir. Aileyi güçlendirmeye yönelik uygulamalarla, bireysel tercihlerle
bireyin taleplerine öncelik veren ancak sonuçta çekirdek ailenin değişmesine ve
parçalanmasına yönelik tercihler yapılmak zorunda kalınacaktır.
Bütün bu gelişmeler birlikte değerlendirildiği zaman, 1980’li yılların başından itibaren
sosyal güvenlikte yeni dönemin başladığını ve bu dönemin sanayi toplumu sosyal güvenlik
sistemlerinin yeniden yapılanmasını zorunlu kıldığını açık olarak görmek mümkündür. Bu
süreci değiştirecek ve ters veya başka yönde gelişmesine yol açacak çok önemli faktörler
ortaya çıkmazsa, 20-30 yıl içinde bu yapısal değişiklik büyük ölçüde tamamlanmış olacak,
yeni sistemin temel çizgileri ve esasları ortaya çıkmış olacaktır. Ancak, sosyal güvenlik
alanındaki dönüşümün ve yeniden yapılanmanın etkileri daha derin olacaktır.
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Uygulamalar
Sosyal Güvenlik Devletin İşidir
Küreselleşmenin zarar verdiği kesimlerin başında, çalışanlar geliyor. Zira, küreselleşmede
sermaye hareketleri tamamıyla serbest bırakıldı... Mal hareketleri kısmen serbest bırakıldı.
Tersine emek hareketi daha çok kısıtlandı.
Yetmedi... Küreselleşme çalışanların sosyal güvenliğini de riske soktu. Bir kamu hizmeti olan
sosyal güvenliği özel sektör de vermeye başladı.
Türkiye’de AKP İktidarı da sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin daha çok özel sektör
tarafından yapılmasını öngören bir yaklaşım içindedir. Bu durum uygulamada çok net
görünüyor. Meseleye Türkiye açısından bakarsak, sosyal güvenliği özelleştirmenin, zaman
içinde telafi edilemeyecek sakıncaları ortaya çıkacaktır:
1-) Gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik istikrar bıçak sırtındadır... Son küresel kriz de
gösterdi ki, gelişmekte olan ülkelerde ekonomi daha da kırılgandır... Türkiye’de eğer sosyal
güvenlik sistemi özel sektöre devredilirse, ekonomik krizler, küresel krizler, özel sektörü zora
düşürebilir. Bu durumda, özel sosyal güvenlik sistemi çöker.
2-) Krizlerde devletin yükü daha da artar... 2001 banka krizinde olduğu gibi büyük zararlar
ortaya çıkıyor... Bu zararları devlet ödemek zorunda kalıyor... Fatura topluma çıkıyor.
Türkiye’de ekonomi aşırı kırılgan olduğu için uzun vadeli fon yönetmek çok risklidir. Özel
sektör iyi niyetli de olsa, uzun vadeli plan-program yapamıyor. Sonuçta krizlerde bu gibi
fonların çoğu iflas ediyor.
3-) Türkiye’de güçlü, istikrarlı ve şeffaf piyasa yoktur. Sermaye piyasasının araçları
yetersizdir. Ayrıca yine son yaşanan dünya krizi de sermaye piyasasının manipülasyon tehdidi
altında olduğunu gösterdi. Bu nedenle özel sektörün sosyal güvenlik fonlarını istikrarlı bir
şekilde nemalandırması mümkün değildir.
4-) Özel emeklilik fonlarına yönelik, uzun süreli bir emeklilik sistemi geleneğimiz yoktur.
5-) Sosyal güvenlikte özel sistemler devletin toplumdaki etkinliğini azaltır. Zira çalışanların
geleceğini garanti altına almak bir kamusal görevdir... Özel sistemler devlet-fert ilişkisinin ve
devlet imajının zayıflamasına neden olur. Sosyal devlet anlayışını ortadan kaldırır.
6-) Özel emeklilik sistemleri çalışanların yüzde 100’üne güvence sağlamakta yetersiz
kalıyor... En başarılı uygulama olarak gösterilen Şili’de halen iş gücünün yüzde 65’i sisteme
dahildir.
7-) Özel sosyal güvenlik sistemleri çalışanlar arasında eşitsizlik yaratmaktadır... İmkanı daha
çok olanlar, daha yüksek dereceden yararlanmaktadır... Yani çalışmayı, verimi ve işte verimi
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dışlayan bir sistemdir.
8-) Özel sistemde prim ödeme daha çok aksıyor. Şili’de 6 milyon kişi olan özel emeklilik
sisteminde, üyelerin yalnızca yarısı, primlerini düzenli ödemektedir.
9-) Sağlık ve emeklilik hizmetlerini özel sektöre yaptırmak, hizmetin daha pahalı görülmesine
neden olacaktır. Çünkü özel sektör doğası gereği bu işten en yüksek kâr sağlamaya yönelik
çalışacaktır.
10-) Siyasi iktidarlar bu çerçevede, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık hizmetlerini
yandaşlarına veya radikal guruplara yaptırarak belirli kesimlere kaynak aktarmak
isteyeceklerdir.
Kaynak: Yeniçağ: Sosyal güvenlik devletin işidir - Esfender KORKMAZ (22.07.2009)

Uygulama Soruları
1)

Küreselleşme niçin ağırlıklı olarak çalışanlara zarar veriyor?

2)

Türkiye’de sosyal güvenliğin özelleştirmesi hangi telafi edilmesi güç zararlara

yol açacaktır.
3)

Hangi ülkede sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi olumsuz sonuçlar

doğurmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminde değişim ve yeniden
yapılanma ihtiyacı ele alınmıştır. Bu kapsamda sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerin
değişim ve dönüşüme zorlayan belli dönemler ve gelişmelerin neler olduğuna değinilmiştir.
Bu dönemler; İkinci Dünya Savaşı Sonrası dönem ve refah devleti anlayışının yaygınlaşması,
1970’li yıllarda yaşanan kriz ve etkileri, 1980’li yıllarda başlayan küreselleşme süreci, 21.
yüzyılda yaşanan küresel krizler ve yoksulluk problemidir.
Bölümde ikinci olarak sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin başarıları ve
başarısızlıkları açıklanmıştır. Bu kapsamda öncelikle sosyal güvenlik sisteminin başarılarına
değinilmiştir. Gelişmiş ülkelerde, 1950’li yıllarda başlayan ve 1970’li yılların ortasına kadar
devam eden 25-30 yıllık dönem, sosyal güvenliğin altın çağı olmuştur ve bu dönemde önemli
başarılar elde edilmiştir. Sonrasında ise sosyal güvenlik sisteminin başarısızlıklarına yer
verilmiştir. 1973 yılında, petrol fiyatlarındaki ani ve çok yüksek oranlı bir artışla etkileri
ortaya çıkan iktisadi kriz döneminde sosyal güvenlik sistemlerinin iktisadi ve sosyal
başarısızlıkları eleştirilere sebep olmuştur.
Bölümde üçüncü olarak sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinde kriz ve değişim
ihtiyacı açıklanmıştır. Bu kapsamda gelişmiş ülke sosyal güvenlik sistemlerinde kriz ve
sebepleri ve gelişmekte olan ülke sosyal güvenlik sistemlerinde kriz ve sebepleri ayrıntılı
olarak açıklanmıştır.
Bölümde dördüncü olarak iktisadi, sosyal ve kültürel yapıdaki değişimler ve sosyal
güvenlik sistemlerinde yeniden yapılanma ihtiyacına yer verilmiştir. Sosyal güvenlik
sistemlerinin yeniden yapılanmasını gerekli kılan yapısal değişiklikler: sosyal güvenlik
anlayışındaki değişme, istihdam ve iş gücü yapısındaki değişme, sosyal güvenlik
harcamalarında üst sınıra gelinmesi, uluslararası insan ve emek göçünün artması, demografik
yapı değişimleri ve nüfusun yaşlanması ve aile yapısındaki değişme ve kadınların iş gücüne
katılım oranlarının artmasıdır.
Bölümde son olarak, sosyal güvenlik sistemlerinde yeniden yapılanmanın esasları ve
yönleri açıklanmıştır. Bu kapsamda sosyal güvenlik sistemlerinde yeni kurumsal yapı, sosyal
güvenlikte yeni eğilimler ve yaklaşımlar açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin altın çağı olarak adlandırılan
dönemdir?
a) 1970’li yıllar
b) 1980’li yıllar
c) 1990’lı yıllar
d) 1945-1975 arası 30 yıllık süre
e) 2000 yılı sonrası dönem
2) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sisteminde
yaşanan olumlu gelişmelerden biri değildir?
a) Toplumlar sosyal güvenlik için daha fazla kaynak tahsis etmeye başlamışlardır.
b) Sosyal güvenliğin kapsamı günden güne genişlemiştir.
c) Kadınların sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasının erkeğe ve evlilik
müessesesinin devamına bağlanmış olması.
d) Sosyal güvenlikte kapsam genişlemesi yalnızca kişi itibarıyla değil kapsama
alınan tehlikeler bakımından da önemli gelişmelerin sağlanması.
e) Parasal olarak sağlanan sosyal güvenlik haklarının seviyesinin yükseltilmesi.
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal amaçlarını gerçekleştirme bakımından sosyal
güvenlik sistemlerine yönelik eleştirilerden biri değildir?
a) Yapılan geniş kaynak tahsisine rağmen fakirlik problemi çözülememiştir.
b) Tam gün çalışmayanlar, düşük ücretlerle ve/veya kısa süreli çalışan kadınlar,
sakatlar ve göçmenler için koruyucu tedbirler almada başarısız kalmıştır.
c) Sistem erkekler tarafından, erkeklerin ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuştur.
d) Sosyal güvenlik garantisinin sağlanmış olması, insanların tasarruf eğilimini de
azaltmış, özel tasarruflar düşmüştür.
e) Zaman içinde sosyal güvence sağlanan sosyal risklerin sayısı ve kapsamı
artmıştır.
4) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin krize
girme sebeplerinden biri değildir?
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a) Demografik Yapıdaki Değişmeler
b) Kronik İşsizlik
c) Yetersiz kapsam
d) Enflasyon
e) Kayıtdışı istihdam
5) Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılanma
ihtiyaçlarından biri değildir?
a) İstihdam ve İş gücünün Yapısındaki Değişme
b) Sosyal Güvenlik Harcamalarında Üst Sınıra Gelinmesi
c) Demografik Yapı Değişmeleri ve Nüfusun Yaşlanması
d) Sağlık Harcamalarında Azalış
e) Uluslararası emek ve insan göçü
Cevaplar
1) d, 2) c, 3) d, 4) c, 5) d
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