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başlayarak yazdığı makalelerinden bir seçkidir. 
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umduğum önsözünde gerekli açıklamaları yapmış, say-
dığım vasıflarına ilaveten kadirşinas bir insan olduğunu 
da göstermiştir.

Yusuf Alper Hoca’nın bu kitaptaki makaleleri 1983 yı-
lından itibaren Türk sosyal güvenlik sisteminin adeta 
kronolojik bir öyküsüdür de. Ayrıca ma kalelerin bir kısmı 
bugün de ders alınacak ve sosyal güvenlik sistemimiz
de yapılması lazım gelenleri işaret eder mahiyettedir. Bi-
zim için önemli bir özelliği de bu makalelerin bir kısmının 
sendikamız dergilerinde yayımlan mış olmasıdır.
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YAZAR HAKKINDA

1959 yılında Konya’da (Ahırlı) doğdu. İlköğretimini Konya Merkez Selçuklu 
ilkokulunda (1966-1971); orta ve lise eğitimini Konya-Ereğli İvriz Öğretmen Li-
sesinde (1971-1977) tamamladı. Lisans eğitimini Bursa Üniversitesi, İktisadi ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamladı (1977-1981).

1981 yılında, Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal 
Siyaset ve Kooperatifçilik Bölümü, Sosyal Siyaset Kürsüsünde (Kürsü Başkanı 
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş) asistan olarak göreve başladı. Lisans üstü eğitimini 
1981-1986 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ça-
lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilimdalı Bütünleşik Doktora prog-
ramında, Prof. Dr. Turan Yazgan danışmanlığında “Sosyal Güvenliğin Tasarruf 
Eğilimine Tesirleri” başlıklı çalışması ile tamamladı.

1986 yılında öğretim görevlisi, 1987 yılında yardımcı doçent oldu. 1988 yı-
lında Çalışma Ekonomisi doçenti ünvanı aldı. 1995 yılında çalışma ekonomisi 
anabilimdalında profesörlüğe yükseltildi ve Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne 
atandı. Halen Bursa Uludağ Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

1983 yılında Kamuran (Gücün) Alper ile evlenen Yusuf Alper;  Elif Nur ve 
Emir Cihan isimlerinde iki çocuk babasıdır.



Hocam 
Prof. Dr. Turan Yazgan’a

Sonsuz saygı ve hürmetlerimle.
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SUNUŞ

Prof. Dr. Yusuf Alper, 40 yıla yaklaşan akademik yaşamında sosyal gü-
venlik alanını her yönüyle ele almış, incelemiş, yol gösterici önerilerde bu-
lunmuş, çalışkan ve üretken bir akademisyendir.

Uludağ Üniversitesi ile birlikte bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiğimiz 
“AKAD’EMEK Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Öğrenci Kurultayları” 
vesilesiyle daha yakından tanıma imkânı bulduğumuz Alper, titiz, sevecen, 
hoşgörülü bir hocadır.

Elinizdeki kitap Hoca’nın 17 Kasım 1983 tarihinden başlayarak yazdığı 
makalelerinden bir seçkidir. Zevkle okuduğum sizin de zevkle okuyacağı-
nızı umduğum önsözünde gerekli açıklamaları yapmış, saydığım vasıflarına 
ilaveten kadirşinas bir insan olduğunu da göstermiştir.

Yusuf Alper Hoca’nın bu kitaptaki makaleleri 1983 yılından itibaren Türk 
sosyal güvenlik sisteminin adeta kronolojik bir öyküsüdür de. Ayrıca ma-
kalelerin bir kısmı bugün de ders alınacak ve sosyal güvenlik sistemimiz-
de yapılması lazım gelenleri işaret eder mahiyettedir. Bizim için önemli bir 
özelliği de bu makalelerin bir kısmının sendikamız dergilerinde yayımlan-
mış olmasıdır.

Kitabın bir başka özelliği son bölümünde Yusuf Alper’in bibliyografya-
sının bulunmasıdır. Bu bibliyografi, Türk akademisinin önemli bir noksan-
lığına da dikkat çeker niteliktedir. Umudumuz bibliyografyaların giderek 
artması ve yeni zengin bir alan yaratmasıdır.

Sendikamız Araştırma ve Eğitim Merkezi bir yandan genç akademis-
yenlerin çalışmalarını Türk Endüstri İlişkileri Sistemi ile paylaşırken diğer 
yandan da değerli hocalarımızın biyografi ve seçkilerini basıma hazırla-
maktadır. Gelinen nokta memnuniyet vericidir.

Başta Yusuf Alper Hocamız olmak üzere kitabın hazırlanması ve basımı 
aşamalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.     

Pevrul KAVLAK
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı
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ÖNSÖZ

SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım

Niçin ve Nasıl?

5 Kasım 1981; Atama süreçleri ile ilgili işlemlerin tamamlandığı ve akademik 
hayata başladığım tarih. 5 Nisan 2019; nüfus kayıtlarına göre 60 yaşını doldurdu-
ğum,  meslek hayatımın da 38’inci yılı içine girdiğim tarih. 38 yıl içinde, kitabın öz-
geçmiş kısmında detayını göreceğiniz, sosyal güvenlikle ilgili çok sayıda ve çeşitli 
yayın gerçekleştirdim ve sosyal güvenlikle ilgili sorunların dile getirildiği, tartışıl-
dığı panel, konferans, sempozyum benzeri faaliyetlere katıldım. Meslek hayatı-
mın başında “çözüleceğine ve bir daha yaşamayacağımıza inandığım problemle-
rin”  38 yıl sonra tekrar tekrar ortaya çıktığını görünce, geçen bu süre içinde “bu 
çok sayıda akademik çalışma ile hangi sorunları teşhis ederek ne tür çözümler 
önerdiğimi ve bu önerilerin karşılık bulup bulmadığını anlamak için” yazdıkları-
mın bir kısmını bu çalışma ile bir araya getirmeye çalıştım. Kitapta yer alan bütün 
çalışmalar, yayınlandığı tarihteki “orijinal içeriğiyle” yer almış, kitap olarak ba-
sılmasına yönelik süreçte özellikle tablolara yönelik şekli müdahalelerin dışında 
değişiklik yapılmamıştır. 

Öncelikle, kitapta yer alan yazıların içeriği ve niteliği ile akademik hayatımın 
gelişme seyri arasında güçlü bir ilişki olduğuna inandığım için akademik kariye-
re başlangıç,  görev yaptığım Üniversite ve Bölüm yapısı ve bu yapının Ben’i ve 
çalışmalarımı etkileyen kritik gelişmelerden bahsetmek isterim. Bu giriş ile bir 
anlamda  “akademik özgeçmişimi” oluşturmaya çalışacağım. 

5 Kasım 1981, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu yürürlüğe girmeden bir gün 
önce,  Bursa Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Siyaset ve 
Kooperatifçilik Bölümünde Prof. Dr. Mustafa Aykaç ve Prof. Dr. Tahir Baştaymaz 
ile birlikte göreve başladık.  Mustafa Aykaç ve ben, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın 
Sosyal Siyaset kürsüsüne, Tahir Baştaymaz ise İş Hukuku kürsüsüne asistan 
olarak atandı. 1983 yılında ise 1982 yılında doktora programına başlayan Prof. Dr. 
Aysen Tokol bölümde asistan olarak göreve başladı. İsimlerden ve tarihlerden 
özellikle bahsediyorum çünkü; İstanbul Üniversitesi’nin akademik desteği ile 
yeni kurulan bir bölüm olarak kimlerin hangi alanda çalışacağını belirleyen fak-
törlerden birisi de bölüm arkadaşlarımın “bütünleşik doktora programı” sırasın-
da hangi hocalarla çalıştığı oldu. Doktora eğitim süreci bir anlamda Bölüm insan 
gücü planlamasının yapıldığı süreç oldu. Nitekim, Mustafa Aykaç, Prof. Dr. Saba-
hattin Zaim danışmanlığında çalışma ekonomisi, Tahir Baştaymaz, Prof. Dr. Nus-
ret Ekin danışmanlığında istihdam-işsizlik; Ben de Prof. Dr. Turan Yazgan danış-
manlığında sosyal güvenlik çalışmaya başladık ve tez konularımızı bu alanlardan 
belirledik. Bizden bir yıl sonra doktora programına başlayan Aysen Tokol, Prof. 
Dr. Nusret Ekin danışmanlığında endüstri ilişkileri üzerine çalışmalarını sürdü-
rürken Doktora sınıf arkadaşımız olan ve akademisyen olarak daha sonra ara-
mıza katılan Prof. Dr. Serpil Aytaç, Prof. Dr. Turan Yazgan danışmanlığında sosyal 
hizmetlerle ilgili bir tez çalışması gerçekleştirdi ve takip eden yıllarda akademik 
çalışmalarını yönetim ve çalışma psikolojisi konuları üzerinde yoğunlaştırdı. Bu 
yapı ile Bursa (Uludağ) Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bö-
lümünün bugünkü akademik kadrosu büyük ölçüde şekillenmiş oldu.  
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Bu kadronun akademik hayata girdiği 1981 yılı itibarıyla Prof. Dr. Nurhan Ak-
çaylı, Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu (Doçent),  Prof. Dr. Cemil Kıvanç (Dr. Asistan), 
Prof. Dr. Haşmet Başar (Dr. Asistan), Prof. Dr. İhsan Sezal (Asistan) ve bizden 6 
ay önce göreve başlayan Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu (Asistan) bölüm akademik 
kadrosunu oluşturuyordu. Prof. Dr. Nurhan Akçaylı ve daha sonra bölüme katılan 
Prof. Dr. H. Sami Güven emekli olarak; Prof. Dr. Murat Demircioğlu Yıldız Üniversi-
tesine, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Aykaç Marmara Üniversite-
sine, Prof. Dr. İhsan Sezal ise önce Milli Eğitim Bakanlığına, oradan da Gazi Üniver-
sitesine geçtiler. Bölüm hocalarımızın bu ayrılış ve geçişlerinden sonra bölümün 
çatı akademik kadrosunu Ben ve kalan arkadaşlarım oluşturduk.   

Bu kitap vesilesiyle bir kez daha bölümümüzün kurulması ve gelişmesinde 
emeği geçen lisans ve doktora hocalarımız; Prof. Dr. Orhan Tuna, Prof. Dr. Saba-
hattin Zaim, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Metin Kutal, Prof. Dr. Nusret Ekin, 
Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Nurhan Akçaylı, Prof. Dr. Toker Dereli, Prof. Dr. 
Gülten Kutal ile bölüm hocalarımız Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu, Prof. Dr. Haşmet 
Başar, Prof. Dr. Sami Güven ve Prof. Dr. İhsan Sezal’a teşekkür ederim.  

Niçin Sosyal Güvenlik Çalıştım?

Bu sorunun kesin, kısa ve özlü cevabı; saygıdeğer hocam, rahmetli Prof. Dr. 
Turan Yazgan’dır. Önceki paragraflarda dile getirmeye çalıştığım bölüm arkadaş-
larım arasındaki doğal iş bölümü dışında, doktora dersleri sırasında Turan hoca-
nın sosyal güvenlik konusuna hâkimiyeti ve anlatımı bu tercihimde belirleyici 
faktör oldu. 

Doktora tez çalışmamı “Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimi Üzerine Tesirleri” 
konusunda gerçekleştirdim. Bu konunun seçiminde Hocamın sosyal güvenliğin 
iktisadi boyutuna verdiği önemin yanı sıra benim lisans eğitimini iktisat ala-
nında tamamlamış olmamın da etkisi oldu.  Özellikle belirtmek isterim ki sosyal 
güvenlik çalışmaktan çok memnunum ve moda ifade ile “iyi ki sosyal güvenlik 
konusunda çalışmayı tercih etmişim” diyorum. Akademik hayatımın sonraki dö-
nemlerinde sosyal güvenliğin, “emek arzı ve istihdama etkileri” gibi diğer iktisa-
di etkilerini de çalışmak ve bütün bu çalışmaların sonucunda “Sosyal Güvenlik 
Ekonomisi” başlıklı özgün bir çalışmayı tamamlamak istedim. Bu amaç ile Bölüm 
doktora programına bu isimde seçmeli bir ders ilave ettirdim ve 5 yıl bu dersi ver-
dim. 

Zaman içinde beni sosyal güvenliğin teorik ve özellikle iktisadi boyutu ile ilgili 
çalışmalardan alıkoyan veya uzaklaştıran üç önemli gelişme oldu. Bunlardan ilki 
öğretim üyesi yokluğundan dolayı zorunlu olarak Bölümün “sosyal güvenlik hu-
kuku” derslerini vermek zorunda kalmam oldu. Zaten zor ve karmaşık olan Türk 
sosyal sigorta hukukunu öğrenmek ve anlamak için çok zaman harcadım ve sos-
yal güvenlikle ilgili diğer çalışmalarımı ertelemek zorunda kaldım. 

İkinci sebep, bu kitapta yer alan çalışmaların içeriğinden de anlaşılacağı gibi, 
akademik hayata başladığım yıllar ile Türk sosyal güvenlik sisteminin problemli 
ve kriz yıllarının çakışması ve sosyal güvenliğin temel, güncel ve öncelikli sosyal 
politika sorunlarından biri haline gelmesi oldu. Sosyal güvenlik sorunlarının aci-
liyeti arttıkça, sosyal güvenlikle ilgilenen gerçekten “sınırlı sayıdaki” biz akade-
misyenler için de  “günceli konuşmak”, “günceli yazmak” kaçınılmaz hale geldi. 

Üçüncü sebep ise, (kişisel düşüncem olarak ifade ediyorum) ikinci sebebe 
bağlı olarak başta işçi ve işveren sendikaları, sosyal güvenlik kurumları, meslek 
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örgütleri, emekli dernekleri ve siyasi partiler olmak üzere bu sorundan etkilenen 
tarafların güncel sorunlarla ilgili “reçete çözüm arayışları” için akademisyenler-
den beklentilerinin artması,  akademisyenleri de bu talepleri karşılamaya yöne-
lik çalışmalar yapmaya (panel, konferans ve sempozyumlara katılmaya, raporlar 
hazırlamaya, sosyal tarafları ve siyasi karar merkezlerini etkilemeye yönelik ma-
kaleler yazmaya) yöneltmesi oldu. Zaten sınırlı sayıda olan sosyal güvenlik çalı-
şan diğer akademisyenler gibi ben de bu çalışmaların içinde yer aldım. Bir diğer 
ifade ile kaçınılmaz olarak kendimizi, üniversiteye dışardan bakanlar tarafından 
hep olması gereken olarak dile getirilen ve eksikliğinden şikâyet edilen “üniver-
site-sanayi/çevre işbirliği” pratiği içinde bulduk. 1950-60’lı yıllarda sendikacılık 
için sahaya çıkan sosyal politikacılar, 1980’li yıllarda sosyal güvenlik sorunları için 
sahaya çıktılar. Teoriyi çalışmaya değil, günceli tartışmaya ve yazmaya zaman 
harcamaya başladık. 

Sosyal Güvenlik Çalışmanın Tehditleri ve Fırsatları  

Bir “güçlü-zayıf yönler” analizi yapma niyetinde değilim, ancak akademis-
yenler için Türkiye’de sosyal güvenlik çalışmak, fırsatlarla birlikte tehditleri de 
beraberinde getirmiştir. Meslek hayatımın ilk yıllarında tartışılan temel konular 
sosyal güvenlik problemi ve emeklilik yaşı idi. 1969 yılında yapılan değişiklikle, 
“ Yaşlılık sigortasından, yaş şartı olmaksızın emekli aylığı bağlama mucizesi-
ni”! gerçekleştiren Türk sistemi 1980’li yıllarda tekrar ve daha yoğun olarak yine 
emeklilik yaşını tartışıyordu ve “yazma aşamasına geldiğim erken akademik 
dönemde” ilk güncel yazılarım da kaçınılmaz olarak emeklilik yaşı üzerine oldu. 
Nitekim sosyal güvenlik için kısa sayılabilecek bir dönem içinde önce emeklilik 
yaşını kademeli olarak yükselten 1986 tarihli 3246 sayılı Kanun; 6 yıl sonra emek-
li olma şartlarını tekrar 1986 öncesine döndüren 1992 tarihli 3774 sayılı Kanun; 7 
yıl sonra emeklilik yaşını yükselten 1999 tarihli 4447 sayılı Kanun ve nihayet 9 
yıl sonra ileriye yönelik olarak emeklilik yaşını kademeli şekilde yükselten 2006 
tarih ve 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdi. 10 yıl sonra şimdi neyi tartışıyoruz? 
“Emeklilikte Yaşa Takılanlar” ile yine emeklilik yaşını. Türkiye, bu kısa dönem-
li, “radikal” sayılabilecek değişikliklerle (bu değişiklikleri reform olarak adlan-
dırmayı da çok seviyoruz !!!) sosyal güvenlik ile ilgilenen bütün tarafları ve biz 
akademisyenleri de çok yordu. Rahmetli Nusret Ekin hocamızın Çanakkale’de 
düzenlenen Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri toplantısındaki 
sohbetinde, her zamanki nüktedanlığı ile sosyal politikacılar için dile getirdiği bir 
anısı vardı.   “Nusret hoca; aynı üniversitenin tarih bölümünde çalışan bir Meslek-
taşının Sümerler üzerine yazdığı bir kitabı 20 yıl süre ile okuttuğunu dile getirmiş, 
nerde biz de o şans? Sosyal politika o kadar dinamik ki yazdığımız kitapla 2 yılı 
idare edersek kendimizi şanslı sayarız”, diye anlatmıştı. Şimdi bu espri, akademik 
camiada ilahiyatçı meslektaşlarımıza referans verilerek yapılıyor.  

Saygıdeğer Nusret hocam. Şimdi sosyal güvenlikle ilgili olarak yazdığınız bir 
kitap değil 2 yıl, 6 ay güncel kalsa kendimizi şanslı sayıyoruz.  2008 yılında yürür-
lüğe giren 5510 sayılı Kanun son üç yılda her yıl 9’ar defa olmak üzere, yürürlü-
ğünden bugüne geçen 10 yıllık sürede 63 defa değiştirildi.  Sosyal sigorta hukuku 
kitaplarının değil yazma aşamasında, baskı sürecinde iken güncelliğini kaybet-
me riski var.  Nitekim, bunu sosyal sigorta hukuku kitabının 9’uncu baskısı süre-
cinde bizzat yaşadım ve baskı aşamasında değişiklikler yapmak için geri çekmek 
zorunda kaldım. Benzer durum sosyal güvenlikle ilgili makaleler için de söz konu-
sudur ve hakemlik yaptığım birçok makale daha değerlendirme aşamasında bazı 
bilgiler bakımından güncelliğini kaybetmektedir. 
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Peki, Fırsatlar Neler?  

“Krizi fırsata çevirmek” sıklıkla “yatırımcılar” için kullanılan bir ifadedir. Ka-
naatimce bu ifade sosyal politikacılar için de çok rahat bir şekilde kullanılabilir. 
Çünkü tarihsel gelişim süreci göstermiştir ki, “iktisadi kriz dönemleri” biz sosyal 
politikacılar için sosyal politikanın önemini en kolay anlattığımız, devlet müda-
halesinin en çabuk harekete geçirildiği ve sosyal politikalar için kaynak trans-
ferlerinin arttığı dönemler olmuştur. Aynı şeyi küreselleşme için de söylemek 
mümkündür. Küreselleşmenin yarattığı sosyal sorunlar arttıkça, bu olumsuz-
luklara karşı koruyucu sosyal politika tedbirlerinin gerekliliğinin anlatılması ve 
hayata geçirilmesi de o kadar kolay olmuştur. 

Sosyal güvenlik sorunlarının artışı, sosyal güvenliğin sosyal politika içindeki 
yerini ve önemini artırmıştır. Sosyal güvenlik konulu raporlar hazırlanmış, aka-
demik çalışmalar ve yayınlar yapılmıştır. Başta sendikalar olmak üzere sosyal 
tarafların yayınlarında sosyal güvenlik öncelikli konulardan birini oluşturmuştur. 
Sosyal güvenliğin daha çok konuşulması sosyal güvenlik çalışan akademisyen-
lerin de konu ile ilgili çalışmalarını, yayınlarını artırmıştır. Nitekim, meslektaşla-
rımın akademik çalışmalarıyla ilgili özgeçmiş bilgilerinde sosyal güvenlikle ilgili 
çok sayıda yayının yer alması bu sorunlu ortamın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 
Doğrudur;  problemler bizleri yormuştur, ancak (güncel) akademik çalışmaları-
mızın da yoğunluğunu artırmıştır. 

Kitapta yer alan sosyal güvenlikle ilgili çok sayıda makalenin bir kısmı işçi ve 
işveren sendikalarının aylık veya iki aylık süreli yayınlarında yer alan, akademik 
yazım ve bilimsel atıf kurallarına özen gösterme şartı aranmayan, teorik bilgi bö-
lümleri yok veya son derece kısıtlı kalan 5-10 sayfalık küçük hacimli çalışmalar-
dır. Ancak bu yayınların en önemli avantajı ve biz akademisyenler için yarattığı 
fırsat, makalenin yazıldığı dönemde kamuoyunda tartışılan veya yasalaşma sü-
reci devam eden sosyal güvenlikle ilgili konulardaki eleştiri, görüş ve önerilerini 
doğrudan ve güncelliğini kaybetme riski olmadan en kısa zamanda dile getirme 
imkânı vermesidir. Akademisyenler; sosyal tarafların yayın organlarında yer 
alan bu küçük ölçekli çalışmaları ile güncel sorunlara yönelik “anlık” değerlen-
dirmeler yapma, görüş bildirme ve hatta  “önlemler almaya yönelik öneriler sun-
ma” imkânları bulmuştur. Ben de bu imkânlardan yararlananlardan biri olduğu-
mu düşünüyorum. Yine o dönemde yayınların ötesinde çoğunlukla sendikaların 
düzenlediği, sosyal taraflar ve akademisyenlerin yanı sıra “idarenin ve yasama 
organı temsilcilerinin de” katıldığı panel, konferans, kongre ve sempozyum ni-
teliğindeki toplantılar da sorunlarla ilgili eleştirilerin ve önerilerin ilk ağızdan 
ve doğrudan iletilmesine imkân vermiştir. Bugünlerde yok veya daha az sayıda 
gerçekleştirilen bu faaliyetlerin o dönemin akademisyenleri için önemli bir fırsat 
olduğunu düşünenlerdenim. 

Niçin Makaleler Kitabı?

Sosyal güvenlik teorisi ve ekonomisi çalışmak isteyen bir akademisyen ola-
rak mesleki sorumluluk anlayışım gereği, güncel sorunlarla ilgili yazılar dışında, 
alanla ilgili sosyal güvenlik teorisi, ekonomisi ve Türk sosyal güvenlik sistemi ile 
ilgili literatüre katkıda bulunacak kapsamlı ve içerikli yayınlar yapmam gerekti-
ğine inanıyorum ve bunun gereklilikten öte bir görev olduğunu düşünüyorum. Bir 
üçlü veya dörtlü sosyal güvenlik kitap seti oluşturmam gerektiğine inanıyorum.  
Bu iddia ve hedefimden vazgeçmedim ve ilk fırsatta;  nerede ise 20 yıldır bir tür-
lü basılı yayın haline getiremediğim Sosyal Güvenlik Teorisi ve Türkiye’de Sosyal 
Güvenlik çalışmalarını tamamlayarak sosyal sigortalar hukuku kitabı ile birlikte 
tek yazarlı üçlü sosyal güvenlik kitap setini tamamlamak istiyorum.   
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İyi ama, bir sosyal güvenlik kitap seti oluşturma önceliğim olması gerekir-
ken, başlıkta sorduğum gibi; niçin bu makaleler kitabını öne aldım? Meslek ha-
yatımın nerede ise tamamı sosyal güvenlik sorunlarının yoğun olarak tartışıldığı 
yıllar olarak geçti ve ilk 20 yılında reform olarak adlandırılan iki dönemi (1999 ve 
2008) yaşadım.  Derecesini değerlendirmek bana düşmez ancak, 5510 sayılı Ka-
nunun hazırlık sürecinde belli ölçüde aktif olarak yer aldım ve “daha doğru oldu-
ğuna inandığım hususlarda” düşüncelerimi doğrudan dile getirme imkânım oldu.  
Ancak, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 5 yıl sonra Türk sosyal sigorta 
sisteminin, sanki hiç reform yapılmamış gibi,  aynı problemleri tekrar yaşamaya 
başladığını görünce, kendime “tarih yine tekerrür mü ediyor” sorusunu yönelte-
rek “yazdıklarımın-söylediklerimin” bir muhasebesini yapmak için bu çalışmayı 
öne aldım.   

Akademisyen olarak sosyal politika ve özellikle sosyal güvenlikle ilgili konu-
larda sıklıkla radikal sayılabilecek değişiklikler yapılmasına olumlu bakan biri 
olmadığıma inanıyorum. Ancak, 2006-2008 döneminde yapılan değişikliklere 
(yaygın ifade ile sosyal güvenlik reformuna) birçok meslektaşım (çok saygı duy-
duğum) karşı görüşlerini açık ve sert ifadelerle dile getirirken, kişi olarak daha 
mutedil olduğuna inandığım bir yaklaşımla; “bütünüyle karşı çıkmak yerine ol-
ması gerekeni söylemeyi” tercih ettim. Nitekim, Anayasa Mahkemesi, 2007 yılın-
da 5510 sayılı Kanunun bazı maddelerini ve yürürlüğünü iptal edince, bu iptal ve 
ertelemeye rağmen eski sisteme geri dönüşün mümkün olmayacağı tespitinden 
hareketle  “iptal bir fırsata dönüştürülmelidir” başlıklı yazı ile nelerin yapılması 
gerektiğine yönelik düşüncelerimi dile getirmeye çalıştım.

 2008 sonrasında ilk yazılarım “neler, niçin ve hangi amaçla yapılmıştır, neler 
hedeflenmektedir ve bu hedef ve beklentiler doğrultusunda neler yapılmalıdır”  
sorularına cevap bulmaya yönelik olmuştur. Ancak, çok değil 3 yıl sonra reformu 
anlamsız kılan yanlışların devam etmesi üzerine “eleştiren ancak yine de olması 
gereken” ile ilgili yazılar kaleme aldım. 2012 yılı sonunda, Sosyal Güvenlik Kuru-
munun (SGK),  3’üncü Genel Kurul toplantısı öncesinde  “Sosyal Güvenlik Kurumu 
Yalnızlaşıyor mu?” başlığı ile yazdığım yazıda dile getirmeye çalıştığım gibi süreç-
le ilgili olumsuz düşüncelerim belirgin hale geldi diye düşünüyorum.  Nitekim bu 
tarihi takip eden yazılarımın tamamı, “yeniden raydan çıkmaya başlayan” sosyal 
güvenlik sistemi ile ilgili uyarılar ve yapılması gerekenlerle ilgili yazılar olmuştur.  
Yalnızca makaleler ile değil, her yıl yapılan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş-
kileri Bölümleri kongrelerinde de bir tür “fikri takip” anlamında reform sürecini 
değerlendirmeye yönelik bildiri konularını özellikle seçtim, sundum ve makale 
olarak yayına dönüşmesini sağlamaya çalıştım. Ve nihayet, 1990’lı yıllarda olduğu 
gibi, hemen hemen bütün seminer ve konferanslarda “sosyal güvenlik sisteminin 
sorunları” başlıklı sunumlar yapmaya başladım.   

Reform sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Murat Başesgioğlu, 
“yeni sistem hayata geçtiği zaman süreç içinde ortaya çıkacak problemleri tespit 
etmek ve çözüm arayışlarına imkân vermek üzere iki veya üçer yıllık periyodlar-
la akademisyenler ve SGK uzmanlarının bir araya geleceklerini, yapılacak değer-
lendirmeler sonucunda 5510 sayılı Kanunda reformun temel hedeflerinden sap-
masını önleyecek değişikliklerin bir bütün olarak yapılmasını sağlayacaklarını” 
ifade etmişti. Ancak bu niyet “yurt dışı hizmet borçlanmasına yönelik sorunlar” 
gibi sınırlı birkaç konu dışında gerçekleşmedi ve kanaatimce reform sürecinin 
büyüsü,  2011 yılındaki Torba Kanun devrini başlatan 6111 sayılı Kanunla bozuldu. 
Kapsamla ilgili olumlu hükümleri bir yana bırakırsak, 6111 sayılı Kanun bir daha 
ardı arkası kesilmeyecek “prim borçlarının affı veya moda ifade ile yeniden ya-
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pılandırmaların” kapısı açılmış oldu.  Sosyal sigortacılık ilkelerinden uzaklaştı-
ran müdahalelerin sayısı arttı ve torba kanunlarla değişiklik yapma normalleşti. 
Yerel veya genel seçim veyahut referandum olması fark etmeksizin her seçim/
oylama sosyal güvenlik sisteminin imkânlarının,  hem iktidarın hem de muha-
lefetin de seçim meydanlarında “sosyal sigortacılık ilkelerine aykırı” vaatlerinin 
konusu oldu. 

Sonuçta nereye mi geldik? İnşallah sil-başta başa dönmemişizdir! Ve keşke 
bu temenniden daha fazlasını söyleyebilseydim.

60’ıncı Yaş Armağanım: Bir kitap

Bu kitap, meslek hayatımın nerede ise bütününü kapsayan özellikle güncel 
sosyal güvenlik sorunları ile ilgili yazılarımın bir değerlendirme ve muhasebesini 
yapma amacıyla ortaya çıktı.  Hangi sosyal güvenlik sorunlarını, hangi gerekçe-
lerle eleştirdiğim ve neleri önerdiğimi içeren yazılara “kronolojik bir akış içinde” 
kitapta yer vermeye çalıştım.   Kitap bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıktı. Ki-
tapta yer alan çalışmaların dışındaki yayınlara da akademik özgeçmiş kısmında 
liste halinde yer verdim. 

Kitapta yer alan makalelerin bölümlendirmesi yapılırken ilk bölümde; “yayın-
lanan ilk yazım” olması sebebiyle bir gazete yazısına, doktora tezimden üretilmiş 
iki makaleye ve hocam Prof. Dr. Turan Yazgan’ın sosyal güvenlik üzerine görüş-
lerinin yer aldığı değerlendirme yazısına ilk grup yazılar olarak yer verildi. İkinci 
bölüm;  Türk sosyal güvenlik (sigorta) sistemini etkileyen kilometre taşı niteli-
ğindeki düzenlemeler dikkate alınarak kronolojik gelişim süreci bakımından 3 alt 
döneme ayrıldı ve bu dönemlerin sorunları ile ilgili güncel yazılara o dönem bölüm 
başlıkları altında yer aldı. Her alt bölüm başlığı altında yazıların içeriğini etkileyen 
ilgili dönemle ilgili küçük açıklamalara yer verildi. Üçüncü bölümde ise dönemsel 
gelişmelerden bağımsız, genel nitelikte olan yazılara yer verildi. 

Kitapta yer alan çalışmalarla, bir yandan 2019 yılı itibarıyla 38’inci yılında olan 
meslek hayatımın “yazılarla biyografik gelişim sürecini” yansıtılırken, diğer yan-
dan bu süre içinde Türk sosyal güvenlik (sigorta) sisteminin gelişim süreci krono-
lojik olarak incelenmiş ve 35 yıllık bir Türk Sosyal Güvenlik Sistemi tarihi ortaya 
çıkmış gibi oldu. 

Benim için bir tür 60’ıncı yaş armağanına dönüşen bu kitabı yayın haline ge-
tirme yönündeki düşüncemin hayata geçmesine, fikirleri ve önerileri ile katkısı 
olan “Ağabeyim Naci Önsal’a”; kitabın basıma hazırlanması sürecinde büyük bir 
titizlikle metinleri inceleyen Özge Yaşar’a; basımı gerçekleştiren Büyük Anado-
lu Medya Grup çalışanlarına ve Sizlere ulaştırılmasında büyük desteği olan Türk 
Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak’a bu vesile ile içten teşek-
kürlerimi iletmek isterim. 

Bursa, 5 Nisan 2019

Prof. Dr. Yusuf ALPER
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I. İLK VE ÖZEL YAZILAR





İlk Yazı’m(1)

İŞSİZLİK SİGORTASI YASA TASARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ(2)

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak işsizlik sigortasının kurulmasını 
ülkemiz için oldukça ileri bir adım olarak kabul ediyoruz. Başlangıçta kap-
samın dar olmasına karşın, ülkemizde oldukça olumlu bir adım olarak de-
ğerlendirilmelidir.

İşsizlik Sigortası Yasa Tasarısı’nın Danışma Meclisi’nin son dönem ça-
lışmalarında görüşülerek kabul edilmesi, ülkemizde işsizlik sorununu ye-
niden gündeme getirmiştir. İşçi kökenli üyelerce hazırlanan yasa tasarısı 
Milli Güvenlik Konseyi’nden geçerek yasalaştığı takdirde, Anayasamızda 
yer alan sosyal devlet esprisi yeni bir boyut kazanacaktır. İlki 1959 yılında 
olmak üzere daha önce hazırlanan 22 tasarı değişik nedenlerle yasalaşma-
mıştır. Kabul edildiği takdirde ülkemiz bu sigorta kolunu oluşturan 39. ülke 
olacaktır.

İşsizlikle ilgili bilgi veren kaynaklar arasındaki büyük farklılıklar nede-
niyle, ülkemizdeki işsizlik sorunu ve boyutları hakkında yeterli ve sağlık-
lı istatistiki verilere sahip değiliz. Fakat özellikle son yıllarda ortaya çıkan 
ekonomik darboğazlar sonucu, talep yetersizliğinden dolayı işsizlik soru-
nunun boyutlarının arttığı da bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Nitekim 
bütün siyasi partiler, programlarında işsizliği ülkemizin en önemli sorunu 
olarak belirtmişlerdir.

İşsizlik ödeneği ile ilgili hükümleri 15 ay, öbür hükümleri ise yasalaş-
tıktan 3 ay sonra yürürlüğe girecek olan işsizlik sigortası, sosyal içeriği 
bakımından ileri bir adım olarak kabul edilmelidir. Bu yazıda tasarının, bu 
şekliyle yasalaşması halinde uygulamada ortaya çıkabilecek muhtemel so-
runları ve getirdiği olumlu düzenlemeleri ele alacağız. 

İLKELER VE SORUNLAR
•	 Tasarıya göre İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun adı, İşgücü ve İşsizlik Si-

gortası Kurumu olarak değiştirilmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu 
özellikle dış iş göçünde (yurtdışına emek göçü) önemli rol oyna-
mıştır. Fakat dış göçün durması nedeniyle bu işlevi önemini yitir-
miş, ülkemizdeki ekonomik bunalım ise işçi yerleştirmede Kurumu 
devre dışı bırakan gelişmelere neden olmuştur. Yeni oluşturulan bu 

1 Araş. Gör. (1983), Akademik hayata başladıktan sonra yazdığım ilkyazıdır.  Bu vesile ile bu yazının yazılması, 
yazıldıktan sonra gazete yazısı formatına gelebilmesi için tam 7 defa, sabırla düzeltme yapan ve Cumhuriyet 
gazetesinde yayınlanması için referans olan hocam Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu’na içten teşekkürlerimi 
iletmek isterim. 

2 Cumhuriyet/2, Olaylar ve Görüşler, 17 Kasım 1983.
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kurumun gerek yeni fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getirebil-
mesi, gerekse İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun akıbetine uğramaması 
için etkinliğini arttıran yasal düzenlemeler kesin olarak yapılmalı-
dır. KİT’ler öncü olmak üzere kurumun işlevlerini yerine getirmesine 
yardımcı olmalıdır.

•	 İşsizlik sigortası fonuna, işçi, işveren ve devlet brüt ücretten kesile-
cek % 6 primle eşit olarak katılacaklardır. Fonun finansmanında ka-
pitalizasyon yöntemi benimsenmiş, zorunlu tasarruf, yatırım ve ik-
tisadi istikrar fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayacak bir yapı 
kazandırılmıştır.

•	 İşsizlik sigortası primlerinin tamamı işveren tarafından kesilecek, 
devletin payına düşen primler yıl sonunda ödenecek vergilerden 
indirilecektir. Bu yöntem basitliği nedeniyle seçilmiştir. Primle ilgili 
işlemlerin her ne kadar işveren için bir yük oluşturacağı söylenebilir-
se de, ilerde işvereni daha kazançlı çıkaracak gelişmelere yol açacak 
yönde bir rol oynayabilecektir.

•	 Türk endüstri ilişkilerinde önemli bir sorun kaynağı olan kıdem taz-
minatı kurumu, işsizlik sigortası olma gerekçesi ortadan kalkacağı 
için yeniden gündeme gelecektir. Eğer bu gelişme istihdam güvence-
si ile ilgili yasal düzenlemeleri de içeren bir gelişme doğurursa, işve-
renler için yıllardır kambur haline gelen kıdem tazminatı, kazanılmış 
haklar korunmak koşuluyla ortadan kalkabilecektir.

•	 İşsizlik sigortası primleri işveren için bir maliyet unsuru olacaktır. 
Bu nedenle kısa dönemde, üretilen mal ve piyasa koşulları uygunsa 
primleri ürün fiyatına yedirerek tüketicilere yansıtabilecektir. Uzun 
dönemde, emeğin oransal maliyeti artacağından “sermaye-yoğun” 
yatırımları tercih edecek, bu da zaten büyük boyutlara ulaşan işsizlik 
sorununu arttıracaktır. Her iki sonuç da istenmeyen bir durumdur. 
Primlerin böyle bir sonuç doğurmasına izin verilmemelidir.

•	 SSK ile işverenler arasında prim alacakları konusunda mevcut an-
laşmazlıklar gözönüne alınmalı, işsizlik sigortası primlerinin de aynı 
sonuçla karşılaşmaması için gerekli yasal düzenlemeler kesin olarak 
yapılmalıdır.

•	 Ülkemizde sigorta fonları, siyasi iktidarların her zaman ilgisini çek-
miş, fon kaynaklarını sigorta kolunun varlığını tehlikeye atacak 
alanlarda politik amaçlarla kullanmışlardır. İşsizlik sigortası fonu-
nun siyasi iktidarların politik amaçlarına uygun olarak kullanılması 
kesinlikle önlenmelidir. Bu hiçbir zaman fon kaynaklarının, özellikle 
yeni istihdam olanakları yaratan alanlarda olmak üzere, devletin ya-
tırım politikasına uygun olarak kullanılmayacağı anlamına gelmez.

•	 Sosyal Sigortalarda kapsam, ihtiyaç faktörü, mali kaynaklar ve ida-
ri faktör dikkate alınarak belirlenir. İşsizliğin boyutu göz önüne alı-
nınca kapsamın ihtiyaç faktörü esas tutularak ücretlileri içermesi, 
devletin, fonun finansmanına katılması ve fonun açıklarını, bütçeden 
karşılamayı kabul etmesi olumlu bir gelişme sayılmalıdır.

•	 Yasa tasarısı fondan yararlanmada sigorta ilkelerine uygun olumlu 
düzenlemeler getirmiştir. Sigortalı 1 yıl prim ödeyerek işsizlik sigor-
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tasından yararlanabilecektir. Nitekim prim ödeme süresi Batı Al-
manya’da 4 ay, İngiltere, ABD, Fransa ve Belçika’da 6 ay ve İsveç’te 1 
yıl olarak belirlenmiştir.

Fondan yararlanma süresi olarak tespit edilen 8 aylık süre, Batı Alman-
ya’daki 6 aylık, İsveç’teki 10 aylık, İngiltere, ABD ve Fransa’daki 1 yıllık süre-
nin ortalaması şeklindedir.

İşsiz kalanın alacağı % 40 oranındaki ücret yetersiz görünmesine karşın, 
ülkemizdeki esas sorun, ücretler genel düzeyinin düşük olmasıdır. Zaten 
sosyal sigortalarda zararı kısmen karşılamak esas ilkedir. Fakat sosyal gü-
venlik ilkelerine uygun olarak işsizlik ödeneğinde ailenin korunacak esas 
birim olarak alınması çok yerindedir. Bu durumda asgari ücretten çalışan 
ücretli işsiz kaldığı zaman bekar ise 6.528 TL, evli ve 4 çocuklu ise 9.125 TL 
alacaktır.

İşsizlik sigortası oluşturulduktan sonra, talep yetersizliğinden doğan 
işsizlik hakkında sağlıklı istatistik verilere ulaşılacak, işsizlikle savaşımda 
yerinde önlemler alınmasına katkıda bulunacaktır.

SONUÇ
İşsizlik iktisadi bir sorun olmaktan çok, sosyal yönü ağır basan bir olay-

dır. İşsizliği önleme konusunda gösterilecek başarı, sağlıklı ve huzur içinde 
bir toplum yaratma çabalarını kolaylaştıracaktır.

İşsizliği önlemede esas mücadele aktif yöntemle yapılmalı, çalışma istek 
ve iradesinde olan herkese gelirini sağlayacak bir iş olanağı verilmelidir. Bu 
ise yatırımlarla yeni istihdam alanları açarak olanaklı kılınır.

Her şeye karşın mutlaka işsiz kalanlar olacaktır. Bunların kesin kes 
sosyal güvenlik kapsamına alınması gerekir. Bunu işsizlik sigortası sağla-
yacaktır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak işsizlik sigortasının ku-
rulmasını ülkemiz için oldukça ileri bir adım olarak kabul ediyoruz. Yapılan 
hesaplamalara göre bu sigorta kolunda 18 bin kişinin yararlanacak olması, 
işsizlik sigortasının dev boyutlara ulaşan işsizlik sorununa bir çözüm ge-
tirmeyeceği kanısını yaratabilir. Başlangıçta kapsamın dar olmasına karşın, 
yasa tasarısının kabul edilerek Türkiye’de ilk kez bir işsizlik sigortasının 
kurulması, oldukça olumlu bir adım olarak değerlendirilmelidir.

Zamanla güçlenecek fon kaynaklarına paralel olarak, sigorta kapsamı-
nın da giderek genişletilmesi, bu ileri adımı bütünleyecek ve ülkemizdeki 
işsiz kesimlerin güvencesini sağlam temellere dayandıracak bir gelişme 
olacaktır.





SOSYAL GÜVENLİĞİN TASARRUF EĞİLİMİNE TESİRLERİ: 
TEORİK GÖRÜŞLER(1),(2)

GİRİŞ
Huzurlu bir toplum hayatının vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul edilen 

sosyal güvenliğe, II. Dünya Savaşından sonra takip edilen “sosyal refah dev-
leti” politikaları içinde geniş yer verilmiş, temel insan haklarından biri kabul 
edilerek yaygınlaştırılması ve standartlarının yükseltilmesi gayesi gerçek-
leştirilmeye çalışılmıştır.

1950-70 yılları arasındaki hızlı ve istikrarlı iktisadi gelişme, ekonomile-
rin, sosyal güvenlik için yapılan harcamaların mali yüküne katlanmalarını 
kolaylaştırmış ve bu yükün hissedilmemesini sağlamıştır. Nitekim, 1970’li 
yıllar başında, gelişmiş batılı ülkelerde sosyal güvenlik harcamalarının milli 
gelir içindeki payı % 20’lere ulaşmış, sosyal güvenlik büyük miktarda kay-
nağın tahsis edildiği önemli bir sektör haline gelmiştir.

1970’li yıllarda iki önemli gelişme ortaya çıkmıştır; bunlardan ilki, petrol 
bunalımı ile başlayan iktisadi kriz ve bu krizin sürekli olma eğilimini gös-
termesidir. İkincisi ise, sosyal güvenlik harcamalarındaki artışın hızlanarak 
devam etmesidir.(3)  Bu iki gelişme, sosyal güvenlik harcamalarının getirdiği 
yüke ekonomilerin katlanmada güçlükle karşılaşmalarına yol açmış, ikti-
sadi durgunluğun sebeplerini anlamak ve çıkış yolları bulmak için çalışan 
iktisatçılar, bu sektör üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Sosyal 
güvenliğin gelir dağılımına, emek arzı ve istihdamına, tasarruf eğilimine 
sermaye birikimine ve yatırımlara, bir bütün olarak iktisadi gelişmeye te-
sirleri araştırılmıştır. Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine ve buna bağlı ola-
rak da, sermaye birikimine tesirleri de bu çerçevede ele alınan hususlardan 
biri olmuştur.

1 Bu makale, Tez danışmanlığını hocam, rahmetli Prof. Dr. Turan Yazgan’ın yaptığı ve 1985 yılında savun-
duğum “Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimine Tesirleri” konulu doktora tezimden alınmıştır.  O yıllar itiba-
rıyla,  tezlerin çoğaltılmasının ve elektronik ortamda ulaşılabilirliklerinin olmaması ve tezlerden yapılan 
yayınların akademik atamalarda dikkate alınmaması gibi sebeplerle, çok sayıda tez çalışmasının, kimsenin 
haberdar olamadığı kütüphane raflarında kalmasına yol açıyordu. Doktora tez çalışmasında ortaya konu-
lan görüşlerin daha geniş bir kitleye ulaşması amacıyla tez içeriğini kapsayan birbirini takip eden üç özet 
makale hazırlanmış ve Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisinde yayımlanmıştır. Bu 
kitapta yer verilen ilk makale tez konusunu oluşturan sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine yönelik teorik 
görüşler, ikinci makale ise amprik çalışmalarla ilgilidir.  Bu kitapta yer verilmeyen üçüncü makale ise Sosyal 
Güvenliğin İktisadi Tesirleri başlığı ile hazırlanmış ve aynı dergide yayımlanmıştır. 

2 Yard. Doç. Dr (1985),  Uludağ Üniversitesi, İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: VI, Sayı; 2, Kasım 1985.

3  Nitekim AET üyesi ülkelerde bu gelişme seyrini görmek mümkündür. 1970-80 arasındaki 10 yıllık dönem-
de sosyal güvenlik harcamaları Lüksemburg’da % 61.6, İrlanda’da % 66.7 nisbetinde yükselirken, Hollanda, 
Fransa ve Danimarka’da da artış nisbeti % 50’ler civarında gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik harcamaların-
daki artışlar için bkz. Peymann, Philippe-Perelman Sylvie, “Sosyal Güvenlik”, Avrupa-79, Mart 1983, s. 8.
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Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirleri, önce mikro seviyede ele 
alınmış, ferdin tüketim-tasarruf tercihlerine olan etkileri üzerinde durul-
muştur. Mikro verilerden hareket edilerek makro seviyede sermaye biriki-
mine ve iktisadi gelişmeye tesirleri araştırılmıştır. Bu arada, sosyal güven-
liğin iktisadi tesirlerini ortaya koymaya yönelik olarak yapılan çalışmaların 
gelişmiş ülkelerde ve özellikle de A.B.D.’de yoğunlaşmış olduğunu belirt-
memiz gerekir. Nitekim bu çalışma içinde yer verilecek araştırmalar büyük 
ölçüde bu ülkelere yöneliktir.

Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirleri üzerine yapılan çalışma-
lardan elde edilen sonuçlar, sosyal güvenlik felsefesine yönelik önemli 
eleştirileri de beraberinde getirmiş, devlet müdahalesinin asgari seviyeye 
indirildiği sistemler teklif edilmiştir.

I. ANALİTİK MODEL VE MODELLE İLGİLİ PROBLEMLER
Sosyal güvenlik, ferdin iktisadi hayatı ile ilgili tüketim-tasarruf ve çalış-

ma-boş zaman tercihlerine tesir ederek tasarruf eğilimini değiştirmektedir. 
Tasarruf eğiliminde meydana gelen bu değişikliğin teorik olarak mahiyetini 
ortaya koymak ve ampirik olarak da yönünü ve derecesini hesaplamak için 
önce uygun analiz metodunun teşkil edilmesi ihtiyacı vardır.

İktisat teorisi, temel iktisadi tercihler belirlenirken, insanların davranış-
larını nasıl şekillendirdikleri, ne kadar uzun dönemli planlar yaptıkları ve 
sahip oldukları bilgileri gelecekle ilgili kararlarında nasıl kullandıkları hu-
susunda tam ve yeterli davranış modelleri geliştirememiştir.(4) İnsan davra-
nışlarını izah etmeye yönelik olarak geliştirilen üç model ve bu modellerin 
temel çizgileri kısaca şu şekilde özetlenebilir(5);

Hayat devresi modeli (The Life-Cycle Model), fertlerin iktisadi kararları-
nı alırken, kendi hayat sürelerinin bütününü ihtiva eden plânlar yaptıklarını 
kabul eder. Modele göre, fertler, içinde bulundukları zaman dilimi içinde, sa-
hip oldukları her türlü kaynağın şimdiki ve gelecek dönemdeki değerlerin 
itam olarak bilmekte, çalışma-boş zaman ve tüketim-tasarruf tercihlerini 
bu belirlilik altında yapmaktadır. Modelin en önemli varsayımı, karar alma 
için gerekli bütün değişkenler hakkında fertlerin tam bilgi sahibi olmasıdır.

Hayat devresi modelinin en önemli eksikliği, aile fertleri arasındaki gelir 
transferini izah etmede yetersiz kalmasıdır. Çok nesilli model (The Multige-
nerational Model), miras bırakma arzusunun ölüm tarihinin bilinmemesin-
den kaynaklanan tesadüfi bir olay olmadığı, fertlerin bilinçli olarak miras 
bırakma arzusunda oldukları, dolayısı ile kendi hayat dönemlerinden daha 
uzun bir süre için planlar yaptıklarını varsaymaktadır. Bu modelde de insan, 
sahip olduğu bütün kaynakları bilerek uzun dönemli rasyonel kararlar alan 
birimler olarak kabul edilmektedir.

Kısa dönemli model (The Short – Horizon Model), insanların birçok se-
bebe bağlı olarak rasyonel davranmadıkları, kararlarını belirsizlik altında 
ve kısa dönemli olarak verdiklerini ileri sürmektedir. Model, hayat devresi 
4 Carmichael, Jeffrey – Hawtrey, Kim; “Social Security, Government Finance and Savings”, Economic Record, 
December 1981, s. 332.

5  Bu modellerle ilgili varsayımlar ve eleştirileri için bkz., Aaron, Henry, J., Economics Effects of Social Secu-
rity, The Brooking Institution, Washington D.C., 1982, s. 10-25.
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ve çok nesilli modellerin belirlilik ve rasyonel davranma varsayımlarına bir 
itiraz olarak geliştirilmiştir.

Her üç modelin de insan davranışlarına kısmi izahlar getirdiği, ancak bü-
tünü tam olarak açıklayamadığı bir gerçektir. Sosyal güvenliğin karmaşık 
yapısı dikkate alındığı zaman, her üç modelin tek başına sosyal güvenliğin 
tesirlerini açıklamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Ancak, hayat devresi 
modelinin bazı varsayımları değiştirildiği zaman, sosyal güvenliğin tasarruf 
eğilimine tesirlerini açıklayan en iyi çerçeveyi vermektedir.(6)

II. TEORİK GÖRÜŞLER
Hayat devresi tasarruf modeli, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine te-

sirlerini inceleyen çalışmalar için bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu ba-
kımdan biz de çalışmamızda, hayat devresi modelini esas alacak, önceki 
görüşleri geleneksel görüşler, sonrakileri ise diğer görüşler başlıkları altın-
da toplayacağız. Bu tasnif, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimi üzerine olan 
çalışmaların seyrini de kronolojik olarak takip etme imkânı verecektir.

A. Geleneksel Görüşler
Keynezyen mutlak gelir hipotezine göre, sosyal güvenliğin tasarruf eği-

limine tesirlerini, sosyal güvenlik prim ve ivazlarının cari gelir üzerindeki 
etkileri tayin edecektir. İnsanları kısa dönemli olarak düşünen (myopic) ve 
davranışlarını kısa dönemler için düzenleyen birimler olarak kabul eden 
mutlak gelir hipotezi; daha çok makro seviyedeki analizler için uygun bir 
çerçeve sunmakta sosyal güvenlik prim ve ivazlarının uzun dönemde fert-
lerin tasarruf eğilimlerine tesir etmeyeceğini ileri sürmektedir.(7)

Bir model çerçevesinde oturtulamamakla birlikte, geleneksel görüş ta-
raftarları sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirleri ile ilgili olarak, zıt te-
sirlerinin olduğunu ileri sürmektedirler. Nitekim, bu görüş taraftarlarından 
Friedman, devlet öncülüğündeki sosyal güvenlik programlarının varlığının, 
fertlerin özel gönüllü tasarruflara ihtiyacını azalttığını ve tasarruf eğiliminin 
menfi olarak etkilendiğini belirtmektedir.(8)

Katona ve Cagan, anket çalışmaları sonucunda, sosyal güvenliğin tasar-
ruf eğilimine tesirleri konusunda önemli sonuçlara ulaşmışlardır. Cagan, 
sosyal güvenlik müesseselerinin kapsamında olan fertlerin, kapsamda ol-
mayanlara göre daha yüksek tasarruf eğilimine sahip oldukları sonucuna 
varmış ve bu tesiri, “Görgü tesiri” “(recognation effect)   olarak adlandırmış-
tır.(9) Buna göre herhangi bir sosyal güvenlik programının kapsamında olan 
fertler, tehlike bilincinin artması sebebiyle tasarruflarını artırmaktadırlar.

Katona, psikolojik verilerden de büyük ölçüde faydalandığı tüketici araş-
tırmasında, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimini artırdığı sonucuna ulaşmış, 

6  Feldstein, Martin; “Social Security”, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation”, Journal of 
Political Economy, Vol: 82, No: 5, 1974, s. 906.

7 Williamson, Samuel H. – Jones, Warren L.; “Computing the Impact of Social Security Using Life-Cycle Con-
sumption Function”, The American Economic Review, Vol: 73, No: 5, December 1983, s. 1036.

8 Friedman, Milton; A Theory of Consumption function, Princeton University Press, Princeton, 1957, s. 123.

9 Cagan, Philippe, The Efect of Pension Plans on Aggregate Savings, Nat. Bur. Eco. Res. New-York, 1965’den 
Zikreden, Feldstein Martin, “Induced Retirement…”, s. 907.
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Cagan’ın elde ettiği sonucu desteklemiştir.(10)

Kısaca özetlemek gerekirse, geleneksel görüşler, sosyal güvenliğin ika-
me tesiri ile tasarruf eğilimini azalttığını, eğitici tesiri ile de tasarruf eğili-
mini güçlendirdiğini ortaya koymakta, ancak hangi tesirin daha kuvvetli 
olduğu hususunda yeterli bilgi verememektedir.

B. Hayat Devresi Modeli ile İlgili Görüşler
Hayat devresi modeline göre tasarruf, ihtiyarlık dönemindeki (daha ge-

nel bir ifade ile tehlike dönemlerindeki) sosyal güvenlik ihtiyacını karşıla-
mak için yapılmaktadır. Bu temel varsayım, hayat devresi modelinin sosyal 
güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini incelemek için en uygun çerçeveyi 
sunmasını sağlamaktadır. Bu modele göre sosyal güvenlik, birçok aile için 
sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan bir vasıta olmaktadır.(11)

Ancak, hayat devresi modelinin ilk geliştirilen şekline sonradan büyük 
eleştiriler gelmiş ve modelin varsayımlarında önemli değişiklikler yapıl-
mıştır. Bu sebeple, hayat devresi modeli ile ilgili görüşleri, geleneksel hayat 
devresi modeli ve genişletilmiş hayat devresi modeli başlıkları altında ince-
leyeceğiz.

1. Geleneksel Hayat Devresi Modeli ile İlgili Görüşler
Geleneksel hayat devresi modelindeki ferdin davranışlarının izahı ile 

sosyal güvenlik sisteminin fonksiyonları arasında bir uyum vardır(12). Sosyal 
güvenlik programları, fert adına hayat devresi modelindeki davranış tarzına 
uygun bir fonksiyon görür. Sosyal güvenlik sistemlerinde, fertlerin ne kadar 
süre ile ne miktarda prim ödeyeceği ve ne miktar ivaz alacağı belirlidir. Bu 
bakımdan sistem tam bir belirlilik altında çalışır.

Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini, sosyal güvenlik prog-
ramlarının fertlerden tahsil ettiği primlerin bugünkü değeri ile, onlara öde-
diği ivazların bugünkü değeri arasındaki ilişki tayin etmektedir.

Birinci durum, ferdin ödediği primlerle aldığı ivazların bugünkü değe-
rinin birbirine eşit olduğu durumdur. Böyle bir program aktüeryal olarak 
dengededir ve adil bir sistemdir. Bu durumda sosyal güvenliğin tasarruf 
eğilimine tesir etmesi beklenmez. Çünkü fert, ivaz ve prim değişmelerinin 
yansıyacağını ve etkisinin nötr olacağının farkındadır.(13)

İkinci durum, ferdin ödediği primlerin bugünkü değerinden daha fazla 
ivaz aldığı (değişik sebeplere bağlı olarak genel olarak böyle bir dengesizlik 
vardır) durumdur. Daha fazla ivaz alacağını bilen fert tasarruf eğilimini de-
ğiştirir ve bu değişme de, tasarrufa olan ihtiyacı azaldığı için tasarruf eğili-
mini düşürmek şeklindedir.(14) Tasarruflardaki azalmanın derecesi ise hane 
halkının içinde bulunduğu gelir seviyesine göre değişecektir.(15)

10 Katona, George, Private Pensions and Individual Savings, Ann Arbor Survey Research Center Institute for 
Social Research, Michigan Uni. 1964’den zikreden, Munnell Alicia H., “The Impact of Social Security on Perso-
nal Saving”, National Tax Journal, Vol: XXVII, No: 5, 1976, s. 554.

11 Feldstein, Martin; “Social Security and Saving: The Extended Life-Cycle Theory”, The Ame-rican Eco-
nomic Review, Vol: 66, No: 3, May 1976, s. 77.

12 Alper, Yusuf; “Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimine Tesirleri”, Basılmamış Doktora Tezi, Bursa, 1985, s. 95.

13 Aaron, a.g.e., s. 14.

14 Aaron, a.g.e., s. 16.

15 Gelir seviyesinin sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerinde meydana getirdiği farklılıklar için bkz. 
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Geleneksel hayat devresi modelinin, insanların her zaman rasyonel dav-
randıkları gibi çok kuvvetli varsayımlarla çalışması, gerçek hayatı yansıt-
ma bakımından modelin geçerliliğini zayıflatmaktadır.

2. Genişletilmiş Hayat Devresi Modeli ile İlgili Görüşler
Geleneksel hayat devresi modelinin gerçek hayatı ve sosyal güvenliğin 

karmaşık yapısını dikkate almada yetersiz kalması üzerine, tasarruf eği-
limine tesirleri incelemek için modelin temel varsayımlarında değişiklikler 
yapılmış ve yeni varsayımlar ilave edilmiştir.

İlk önemli değişiklik çalışma ve emeklilik yıllarının değişmez olduğu 
varsayımında gerçekleşmiş, fertlerin değişik faktörlerle emekli olma ta-
rihlerinde değişiklik yapabilecekleri kabul edilmiştir. Emekli olma yaşının 
değişebilir olmasının kabul edilmesi, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimi üze-
rine zıt yönlü tesirleri olduğu görüşünü de izah etme şansı vermektedir. İkili 
tesir (Dual Impact) olarak nitelendirilen bu yeni açıklama şu şekildedir:(16)

Sosyal güvenlik ivazları, fertlerin emeklilik (daha genel olarak tehlikeye 
maruz kaldıkları) dönemlerde tüketimlerini devam ettirmelerini sağlayan 
bir servet fonksiyonu görmektedir. Fertlerin böyle bir servete sahip olacak-
larını bilmeleri, sosyal güvenlik ivazlarını özel tasarruflara tercih etmelerine 
yol açmakta ve varlık ikame tesiri ile (asset-substitution effect) tasarruf 
eğilimlerini azaltmaktadırlar.(17)

İkinci tesir, sosyal güvenlik programlarının fertleri erken emekli olma-
ya teşvik etmesi ile ortaya çıkmaktadır. Sosyal güvenlik çalışılan yıllar ve 
emeklilik yılları nisbetini değiştirdiği için, fertler daha uzun emeklilik yılları 
için çalışma yıllarında daha fazla tasarruf etme ve hayat standartlarındaki 
düşmeyi önleme gayreti içine girecekler ve tasarruf eğilimlerini artıracak-
lardır. Bu tasarruf artırıcı tesire de emekliliği teşvik tesiri “induced retire-
ment effect” denilmektedir(18).

Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimi üzerine olan net tesirini ise bu iki zıt 
tesirden hangisi kuvvetli ise o tayin edilecektir. İkame tesiri daha kuvvetli 
ise tasarruf eğilimi azalacak, emeklilik tesiri daha kuvvetli ise tasarruf eği-
limi artacaktır.

Barro, miras unsurunu modele dahil ederek, sosyal güvenliğin yılı yılına 
finansman metodunda ilk nesle sağladığı kazancın bu fertler tarafından bı-
rakılmak istenen miras miktarını artıracağı, dolayısı ile tasarruf eğilimlerini 
güçlendireceğini ileri sürmüştür(19). Sosyal güvenliğin miras vasıtasıyla ger-
çekleştirdiği nesillerarası transfer tesirlerini negatif miraslar yönünden, yani 
çocuklardan yaşlılara yapılan gelir transferi bakımından da ele almak müm-
kündür. Sosyal güvenlik bu tür transferi önemli ölçüde azaltarak, tasarruf 
eğilimine ferdin durumuna göre değişen tesirlerde bulunabilmektedir(20).

McClements, L.D.; The Economics of Social Security, Heinemann Educational Books, Ltd., London 1978, s. 80-
82.

16 Munnell, a.g.m., s. 555.

17 Feldstein, “Induced Retirement…”, s. 908.

18 Munnell, a.g.m., s. 556.

19  Barro, Robert J., “Are Government Bonds Net Wealth”, Journal of Political Economy, Vol: 82, No: 6, 1974, s. 
1103-1107.

20 Alper, a.g.e., s. 106.
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Yaşlanmanın fertlerin tüketim eğilimleri üzerine olan tesirleri ve ölüm 
tarihinin belirsizliği unsurunun modele dâhil edilmesi, hayat devresi mode-
linin tasarruf eğilimine tesirlerini değiştirmektedir.(21)

3. Diğer Görüşler
Belirli bir teorik çerçeveye oturtulmaksızın, sosyal güvenliğin tasarruf 

eğilimine doğrudan veya dolaylı tesirleri ile ilgili görüşler ileri sürülmüştür. 
Dağınık bir görünüm arzeden bu görüşler özetle şu iddiaları getirmektedir.

Sosyal güvenlik sistemi bir bütün olarak ferdin ortalama hayat süresini 
uzatmaktadır. Emekli olma yaşının ortalama hayat süresindeki artışa para-
lel olarak yükseltilmemesi halinde, çalışma yılları sabit kalırken emeklilik 
yılları uzamakta, tüketim ihtiyacı artmaktadır. Bu da fertlerin çalışma yılla-
rındaki tasarruf eğilimini artıracaktır.

Sosyal güvenlik sisteminin toplam tasarruflarda bir azalmaya yol açtığı 
kabul edilirse, bu azalma sermaye arz ve talebi dengesini arz aleyhine bo-
zacak, sermaye talebi sabit kalacağı için faiz haddi yükselecektir. Yüksek 
faiz haddi tasarruf eğilimi elastik olan fertlerin tasarruf eğilimini yükselte-
cektir.(22)

Sosyal güvenlik sistemi kurulurken veya daha sonradan düzenlemeler 
yapılırken, siyasi karar merkezleri seçme düşüncesi ile, aktüeryal dengeyi 
düşünmeksizin, belirli kesimlere sürekli veya geçici olarak hak edilmemiş 
kazançlar sağlayabilirler. Menfaat gruplarının baskıları sebebiyle bu ak-
saklıkları gidermek sonradan güçtür ve sistemin ilk kuruluş özellikleri de-
vam eder. Böyle bir durum genellikle tasarruflar üzerinde olumsuz tesirler 
yaratır. Sistemin işleyişi ile ilgili yanlış bilgiler de bu tür olumsuz eğilimleri 
güçlendirir.

Sosyal güvenlik ivazlarının milletlerarası standartların üzerinde tes-
pit edilmesi ve tehlikenin cazip hale getirilmesi, ivaz alabilme şartlarının 
kolaylaştırılması, yanlış istihdam politikaları sebebiyle emeklilik yaşının 
düşük tutulması veya düşürülmesi gibi işleyiş özellikleri fertlerin tasarruf 
eğilimlerine menfi tesirlerde bulunur.

Gözlemlere bağlı olarak, sosyal güvenliğin insan davranışları üzerine 
muhtemel tesirlerini çoğaltmak mümkündür. Ancak bunların sağlam teo-
rik esaslara dayandırılamaması, çok zaman ikinci derecede kalan tesirler 
olması ve ölçülebilmelerinin güçlükler arz etmesi, ihmal edilmelerine yol 
açmaktadır.

III. TEORİK GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ
Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirleri hususundaki teorik görüş-

lerin sonuçlarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:
-	 Sosyal güvenlik, “görgü tesiri” ile fertlerin tasarruf eğilimlerini art-

tırır. Sistemin kapsamında bulunma fertler için eğitici bir fonksiyon 
görmekte, emeklilik döneminin ihtiyaçları fark edilerek tasarruflar 
arttırılmaktadır.

-	 Sosyal güvenlik, fertlerin emeklilik dönemleri için yaptıkları tasar-

21  Alper, a.g.e., s. 108.

22 Mc Clements, a.g.e., s. 88.
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ruflara olan ihtiyaçlarını azaltarak “ikame tesiri” ile tasarruf eğilim-
lerinde düşmeye sebep olmaktadır.

-	 Sosyal güvenlik, fertleri erken emekli olmaya teşvik ederek çalışma 
yıllarının kısalmasına, emeklilik yıllarının ise uzamasına sebep ol-
makta, çalışma yıllarında yapılan tasarrufların miktarını arttırmaya 
teşvik etmektedir. Bu da “emekliliği teşvik tesiri” olmaktadır.

-	 Sosyal güvenlik, fertlerin ödediği primlerden daha fazla ivaz ödeye-
rek, servet tesiri ile gelirlerini arttırmakta, tasarruf eğilimlerini dü-
şürmektedir.

-	 Sosyal güvenlik, fertlerin miras bırakma arzusuna olan tesirleri ile 
nesiller arası transferlerin miktarına tesir etmektedir. Yaşlı nesil, 
kendilerine sağlanan sosyal güvenlik ivazlarının külfetine prim öde-
yerek katlanan kendinden sonraki nesilin yükünü hafifletmek için, 
onlara bıraktığı miras miktarını arttırmaktadır. Bu da tasarruf eği-
limlerinin artması anlamındadır. Çocuklardan yaşlılara doğru olan 
transferlerin miktarı da, sosyal güvenlik tarafından yaşlılara gelir 
garantisi sağlanması sebebiyle azalmaktadır. Bu sebeple, genç nes-
lin kullanılabilir gelirindeki artmanın tasarruf eğilimlerini arttırması 
beklenmektedir.

-	 Sosyal güvenlik, toplam tasarruf eğilimi yanında, gönüllü tasarruf/
mecburi tasarruf oranına da tesir etmektedir. Tasarruf azaltıcı te-
sirlerinin olduğu durumlarda bu oran küçülmekte, aksi taktirde art-
maktadır.

-	 Sosyal güvenlik bu tesirlerinin yanında, ölçülebilir değerler olarak 
tarif edilmesi güç tesirlere de sahiptir. Yüksek ivaz oranları, ivaz alma 
hakkının kolaylaştırılması gibi işleyiş özellikleri fertleri tasarruf 
yapmaktan alıkoyan, atalete sevk eden bir menfi tesirler yaratabil-
mektedir.

Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini analiz etmek için deği-
şik görüşlerden faydalanılmakla beraber, büyük eksikliklerine rağmen ha-
yat devresi modeli en uygun çerçeveyi sağlamaktadır. Bazı varsayımların 
değiştirilmesi ile teoride gelişmeler, bu teorinin sosyal güvenliğin tasarruf 
eğilimine tesirlerini izah etme gücünü arttırmaktadır.

Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini izah eden görüşlerin, üç 
temel güçlükle karşılaştıkları görülmektedir. Bunlardan birincisi, iktisat te-
orisinin davranışları izah etmede yeterli bir davranış modeli geliştirememiş 
olması, ikincisi sosyal güvenliğin karmaşık özellikleri ve son olarak da konu 
ile ilgili ölçülebilir değerlere ait bilgilerin yeterli olmaması yanında, ölçüle-
meyen çok sayıda değişkenin model dışında tutulmasıdır.

Özet olarak; teorik görüşler sosyal güvenliğin tesirleri hususunda zıt 
yönlü sonuçlar ortaya koymuştur. Tasarruf arttırıcı ve azaltıcı tesirlerden 
birlikte bahsedilmektedir. Genel olarak sonuçlar bu alanda belirsizliğin ol-
duğu şeklindedir. Yeni teorik görüşlere olan ihtiyaç yanında, mevcut görüş-
lerin test edilebilmesi için ampirik çalışmaların da yapılması gerekmekte-
dir. Bu çalışmalar, muhtemel tesirin yönünü ve derecesini ölçmeye yardımcı 
olacaktır.
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SOSYAL GÜVENLİĞİN TASARRUF EĞİLİMİNE TESİRLERİ: 
AMPİRİK ÇALIŞMALAR(1)

GİRİŞ
Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini ortaya koymak için ge-

liştirilen teorik görüşlerden elde edilen sonuçları kısaca aşağıdaki şekilde 
özetlemek mümkündür;(2)

— Sosyal güvenlik, “görgü” ve “eğitim” tesiri ile, fertlerin tehlike bi-
lincini geliştirmekte ve tasarruf eğilimlerinin artmasına yol aç-
maktadır.

— Herhangi bir sosyal güvenlik müessesesinin kapsamında bulu-
nan fertler, bu müesseselerin sağladığı sosyal güvenlik garantisi-
ne güvenerek, “varlık ikame tesiri” ile tasarruf eğilimlerini azalt-
maktadırlar.

— Sosyal güvenlik müesseseleri, fertleri düşündüklerinden daha 
önce emekli olmaya teşvik ederek, “emekliliği teşvik tesiri” ile 
tasarruf eğilimlerini artırmaktadır.

— Sosyal güvenlik müesseseleri, çok zaman fertlerin ödediği prim-
lerin bugünkü değerinden fazla ivaz ödeyerek, gelirlerini artır-
makta, tasarruf eğilimlerini düşürmektedir.

— Sosyal güvenlik, “miras tesiri” ile nesiller arası gelir transferini 
değiştirmekte, tasarruf eğilimini artırmaktadır.

Sosyal güvenliğin tesirlerini ortaya koyan bu görüşler, tasarruf eğilimini 
artırıcı ve azaltıcı tesirlerin birlikte varolduğunu ortaya koymuş, zıt yönlü 
tesirlerin net sonucunun ne olacağı hususunda yeterli izah getirememiştir. 
Bu noktadan sonra yapılacak olan teorik alanda yeni ve daha açıklayıcı gö-
rüşler geliştirmek, ancak daha da önemlisi, mevcut görüşlerin doğruluğunu 
test etmek ve eğer varsa, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirinin yö-
nünü ve derecesini ampirik çalışmalarla ortaya koymaktır.

I. SOSYAL GÜVENLİĞİN TASARRUF EĞİLİMİNE TESİRLERİNİ İNCELEYEN 
AMPİRİK ÇALIŞMALAR

A- Niçin Ampirik Çalışma?
İktisat teorisinin sağladığı çerçeve içinde, iktisadi olayları teşhis etmek 

ve değişkenler arasındaki ilişkilerin derecesini anlamlı bir şekilde ortaya 
koymak için kantitatif modeller kurulur ve ampirik çalışmalar yapılır. Kan-

1  Yard. Doç. Dr.  (1986), Uludağ Üniversitesi, İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.VII, Sayı 1, Nisan 1986.

2 Yusuf Alper, Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimine Tesirleri (Basılmamış Doktora Tezi), Bursa 1985, s. 114-
116.
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titatif modeller ve bu modellerle yapılan ampirik çalışmalar, teorik görüşle-
rin arzettiği dağınıklığı ortadan kaldırır ve iktisadi hayatla ilgili kararları al-
mak durumunda bulunanlara yol gösterici bilgileri sunacak hesaplamaların 
yapılmasını temin eder(3). Ampirik çalışmalar, mevcut teorik görüşlerin test 
edilmesine imkân sağlarken, yeni teorilerin geliştirilmesine imkan sağla-
yacak sonuçları da ortaya koyabilir. Kantitatif modellerle çalışırken dikkat 
edilmesi gereken en önemli husus, modellerin gerçek hayatı aşırı şekilde 
basitleştirmesi dolayısı ile, elde edilecek sonuçların doğruluğunun belirli bir 
şüphe ile kabul edilmesi gerektiği gerçeğidir.

Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini izah eden teorik görüşle-
rin zıt tesirlerin varlığını ortaya koyması sebebiyle net tesirin bilinememesi, 
bu izahların test edilmesi için ampirik çalışmaların yapılmasını zaruri kıl-
mıştır(4).

B- Ampirik Çalışmaların Özellikleri
Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini inceleyen ampirik çalış-

maların temel özelliklerini aşağıdaki şekilde toparlamak mümkündür(5):
— Konu ilgili teorik çalışmalar başladıktan hemen sonra ampirik çalış-

malar da yapılmaya başlanmış, teorik ve ampirik çalışmaların gelişme seyri 
paralellik göstermiştir. Ampirik çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak yeni 
teorik görüşler de ileri sürülmüştür. 

— Ampirik çalışmaların belki de en önemli özelliği, konu ile ilgili tartış-
maların gelişmiş ülkelerde yoğunlaşması sebebiyle, çalışmalar da bu ülke-
ler için yapılmıştır. Hatta çalışmaların büyük bir kısmının A.B.D. için yapıl-
mış olması bir başka önemli özellik olmaktadır.

— Ampirik çalışmalar birbirinden bağımsız olarak yapılmamış, bütün 
çalışmalar kronolojik olarak birbirini izlemiştir. Nitekim çalışmalar için 
oluşturulan kantitatif modeller, bir başka araştırmacının modelinin, varsa-
yımlarının veya bazı değişkenlerinin değiştirilmesi veya yeni değişkenler 
ilave edilmesi suretiyle oluşturulmuştur.

— Ampirik çalışmalarda, zaman serileri, mekân serileri ve milletlerarası 
mekân serileri verileri kullanılmıştır. Ancak, Ampirik çalışmalarda sağladı-
ğı kolaylıklar sebebiyle daha çok zaman serileri verileri kullanılmıştır(6). Bu 
bakımdan bizde yalnızca zaman serisi verileri ile yapılan ampirik çalışma-
ları burada ele alacağız.

— Milletlerarası mekân serilerinin, yalnızca belirli bir gelişme seviyesine 
ulaşmış ülkeleri kapsama almış olması, bu seriler kullanılarak yapılan ça-
lışmalardan elde edilen sonuçların azgelişmiş ülkelerdeki gelişmeleri izah 
etmede kullanılamaması sonucunu bariz olarak doğurmuştur.

— Bütün ampirik çalışmaların ortak özelliklerinden biri de veri elde etme 
problemi ile karşılaşılması, bu sebeple modellerin aşırı şekilde basitleştiril-
miş olmasıdır. Bu gerçekten hareketle, birçok araştırmacının bizzat kendisi 
ulaşılan sonuçların şüphe ile karşılanması gerektiğini ifade etmiştir.

3 Ahmet Kılıçbay, Kantitatif İktisat Teorisi ve Politikası, İ.Ü. Yayın No: 1952, İk. Fak. Yayın No: 289, Sermet 
Matbaası, İstanbul, s. 111.

4 Selig D. Lesnoy – Dean R. Leimer, “Social Security and Private Saving; Theory and Historical Evidence”, 
SSB Vol: 48, No: 1, Jan. 1985, s. 18.

5Alper, a.g.e., s. 118-120.

6 Zaman serileri verilerinin özellikleri için bkz. Kılıçbay, a.g.e., s. 59-60.
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C- Ampirik Çalışmalar
Zaman serileri verileri kullanılarak yapılan ampirik çalışmalar, ortaya 

çıkan tartışmaların seyrinin de kolaylıkla takip edilebilmesi sebebiyle kro-
nolojik bir sıra ile verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın belirli bir genişlikle 
sınırlandırılmış olması sebebiyle önemli ampirik çalışmalara ve bu çalışma-
ların modelleri ile değişkenlerine ve getirdiği yeniliklere yer verilebilmiştir.

1- Martin S. FELDSTEIN (1974)
Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini ele alan teorik ve ampirik 

çalışmaların başlatılmasında Feldstein’in inkar edilmez bir payı olduğu her-
kes tarafından kabul edilmektedir. Feldstein, Katona ve Cagan tarafından 
ileri sürülen ve paradoks bir durum olarak ifade edilen “emeklilik müesse-
selerinin kapsamında olan fertler daha fazja tasarruf etme eğilimindedir” 
şeklindeki görüşün, Ando-modigliani tarafından geliştirilen hayat devresi 
tasarruf modeline (life-Cycle Theory), endojen bir değişken ilave edilerek 
açıklanabileceğini iddia etmiştir(7). Bu değişken sosyal güvenlik serveti 
(social security vvealth) dir. SSW, gayrisafi ve net olmak üzere iki şekilde 
hesaplanmakta, (t) yılında çalışmakta olan ve emekli olan bütün fertlerin 
alacakları emeklilik ivazlarının (t) yılındaki bugünkü değeri gayrisafi sosyal 
güvenlik serveti olarak tanımlanmaktadır. Bu değerden, (t) yılında çalış-
makta olanların ödemiş olduğu sosyal güvenlik primlerinin bugünkü değe-
rinin çıkarılması ile net sosyal güvenlik serveti bulunmaktadır(8). SSW’nin 
tüketim fonksiyonunda alacağı katsayı değeri, “emekliliği teşvik” ve “varlık 
ikame” tesirlerinin net sonucunu verecektir. Bu değişkenin de ilave edildiği 
yeni tüketim modeli aşağıdaki gibidir.

Ct = a + b1 YDt + b2 YDt-1 + b3 REt + b4 Wt + b5 RUt + b6 SSWt + Ut’dir.

Bu denklemde; (Ct), tüketim harcamalarını, (YDt) sürekli kullanılabilir 
geliri, (RE) dağıtılmamış gayrisafi şirket kazançlarını, (RU) işsizlik oranını 
(SSW), sosyal güvenlik servetini ve (W) Serveti göstermektedir.

1941-1946 yıllarını hariç tutarak 1929-1971 yılları arasını ABD için hesap-
layan Feldstein aşağıdaki denklemi elde etmiştir(9).

C = 228 + 0,530 YD + 0,120 YD-1 + 0,356 RE
      (31)     (0,047)       (0,035)       (0,074)
      + 0.014 W + 0.021 SSWG
        (0.004)      (0,006)
           122 = 0,99 D.W. = 1.82.
Denklemdeki değerlerin beklenen şekilde çıktığını ileri süren Feldstein, 

servet ikame tesirinin daha kuvvetli olduğunu ve bu sebeple de SSW de-
ğişkeninin katsayısının pozitif çıktığını belirtmektedir. Özel tasarruflardaki 
azalmanın ABD için toplam tasarruflara ve sermaye birikimine tesirlerini de 
hesaplayan Feldstein, toplam tasarruflarda % 38 lik bir azalma, buna bağlı 
olarak da GSMH de % 15 lik bir azalma olduğunu bulmuştur(10).

7 Martin S. Feldstein, “Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation”, Journal of 
Political Economy, Vol: 82, No: 5, 1974, s. 907.

8 Feldstein, Induced Retirement…, s. 910-911.

9 Feldstein, Induced Retirement…, s. 914.

10 Feldstein, Induced Retirement…, s. 922-923.
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2- Alicia H. MUNNELL (1974)
Munnell, doğrudan hayat devresi tasarruf modelini kullanarak, 1900-

1971 yıllan arasında Sosyal Güvenliğin ABD için tasarruf eğilimine tesirlerini 
araştırmış, bunun için de, insanların yalnızca emeklilik gayesi ile tasarruf 
etmediklerini varsaymıştır(11). Toplam tasarruflar ve emeklilik için yapılan 
tasarrufları birbirinden ayıran ve Sosyal Güvenliğin bu tasarruflar üzerine 
tesirlerini ayrı ayrı bulmak isteyen Munnell, aşağıdaki denklemi kullanmıştır(12).

St = γ1 + γ2 YD (β1 + β2 LF65) + γ3 SS + γ4 NN + γ5 RU + Ut

(St) ferdi tasarruflar, (YD) kullanılabilir gelir, (LF65) 65 yaşında işgücüne 
iştirak edenlerin nisbeti, (NW) hanehalkının net serveti, (SS) Sosyal güven-
lik değişkeni (RU) işsizlik değişkeni olarak alınmıştır.

Munnell’e göre, bu denklemdeki, SS’in katsayısı varlık ikame tesirini, 
YDLF65 ise emekliliği teşvik tesirini gösterecektir. 1958 yılı fiyatlarını esas 
alarak ve 1900- 1971, 1929-1971 ve 1946-1971 dönemleri için ayrı ayrı hesap-
lamalar yapan Munnell, sosyal güvenliğin net tesirinin tasarruf eğilimini 
azalttığı sonucuna varmıştır(13). Aynı hesaplamayı Feldstein’in, SSW değiş-
kenini kullanarak tekrar yapan Munnell, sosyal güvenliğin tasarruflarda % 
12.1’lik bir azalmaya yol açacağı sonucuna varmıştır(14).

Munnell, ampirik çalışmasının sosyal güvenliğin zıt yönlü tesirleri oldu-
ğunu ispatladığını belirtmiş, ancak bu zıt tesirlerin birbirini dengelediklerini 
bu sebeple net tesirin çok zayıf olarak ortaya çıktığını belirtmiştir(15).

3- Robert J. BARRO (1977)
Barro, Feldstein’in temel denkleminden hareket edip ve denkleme yeni 

değişkenler ilave ederek, 1929-1971 dönemi için sosyal güvenliğin tasarruf 
eğilimine tesirlerini ABD için hesaplamış ve aşağıdaki temel denklemi kul-
lanmıştır(16).

Ct = a + b1YDt + b2YDt-1 + b3REt + b4Wt+ b5 (RU.YD)

          + b6SSt + b7SURt + b8 DURt + Ut

Bu denklemde farklı değişken olarak, (SUR) kamu sektörünün toplam 
fazlasını, (DUR), mesken dışında hane halkının sahip olduğu dayanıklı tü-
ketim mallarının net değerini göstermektedir.

11 Alicia H. Munnell, “The Impact of Social Security on Personal Saving”, National Tax Journal, Vol: 37, No: 4, 
December, 1974, s. 557.

12 Munnell, a.g.m., s. 559.

13 Munnell, a.g.m., s. 559-560.

14 Munnell, a.g.m., s. 562.

15 Munnell, a.g.m., s. 563.

16 Robert J. Barro, “Social Security and Private Saving: Evidence From the U.S. Time Series”, University of 
Rochester, April 1977’den Zikreden Louis Esposito, “Effect of Social Security on Saving”, Review of Studies 
Using T.S. Time Series Data. Social Security, Bulletin, Vol: 41, No: 5, May 1978, s. 14.
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Feldstein’in SSW değişkenini kendi tarif ettiği şekilde kullanan Barro, iki 
değişik şekilde yaptığı hesaplamalar sonucunda da sosyal güvenliğin ta-
sarruf eğilimine tesirlerinin önemsiz olduğu sonucuna varmıştır(17).

İşsizlik değişkenini kullanılabilir gelir ile çarparak modele dahil eden 
Barro, bu durumda da Feldstein’in ileri sürdüğü gibi önemli bir tesir bula-
mamıştır. Sabit değişkenini modele dahil ederek ve hariç tutarak da he-
saplamalar yapan Barro, sonuçta sosyal güvenliğin tasarruf eğilimi üzerine 
önemli tesirleri olmadığı sonucuna varmıştır(18).

4- Michael R. DARBY (1978)
Darby, alışılmışın dışında, hayat devresi tasarruf-tüketim modelleri ye-

rine, sürekli gelir hipotezini kullanarak, 1929-74 dönemi için 1941-46 döne-
mini hariç tutarak ABD üzerine hesaplamalar yapmıştır(19). Kullandığı model 
ve temel değişkenleri şu şekildedir. 

ct = a + b1 YPt + b2 YTt + b3Mt + b4Dt-1 + b5 (PD/PND) + b6İt + b7SSt + Ut

Burada, (YP) sürekli geliri, (YT) arızi geliri, (M) reel para dengesini, (D) da-
yanıklı tüketim malları stokunu, (PD) dayanıklı tüketim malları fiyatlarını, 
(PND) dayanıksız tüketim mali fiyatlarını, (İ) faiz haddini ve (SS) sosyal gü-
venlik değişkenini göstermektedir.

Darby, sosyal güvenlik servetinin önemli değerlere sahip olarak çıktığı 
hesaplamalarının istatistiki olarak güvenilir olmadığını, istatistiki bakım-
dan güvenilir sonuçlar elde ettiği hesaplamalarında da sosyal güvenliğin ta-
sarruf eğilimine tesirlerinin çok önemli olmadığını görmüştür. Bütün olarak 
çalışmalarını değerlendiren Darby, elde ettiği sonuçların sosyal güvenliğin 
tasarruf eğilimini azalttığı hipotezini desteklemediğini ileri sürmüştür(20).

5- Louis ESPOSITO (1978)
Esposito, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini inceleyen yeni 

bir ampirik çalışma yapmamış, Feldstein, Munnell, Barro ve Darby’in yaptığı 
çalışmaları istatistiki testlere tabi tutarak yeniden değerlendirmiştir(21).

Esposito, istatistiki testleri sonucunda sosyal güvenliğin önemli bir te-
sire sahip olmadığının görüldüğünü, ancak böyle bir sonucun bu tesirin ol-
mayacağını göstermediğini belirtmiştir. Esposito’ya göre, yeni modellere, 
varsayımlara, değişken tariflerine ve daha sağlıklı istatistiki verilere ihtiyaç 
vardır. Bu alanlardaki değişikliklerin veya getirilecek yeniliklerin ABD için 
yeni sonuçlar verebileceğini, şimdiden olduğu veya olmadığı şeklinde bir 
sonuca varmanın eksik olduğunu belirtmektedir(22).

17 Barro, a.g.e., s. 14.

18 Barro, a.g.e., s. 15.

19 Michael R. Darby, The Effects of Social Security on Income and The Capital Stock, AEI, Washington D.C., 
1978’den Zikreden, Esposito, a.g.m., s. 15.

20 Darby, a.g.e., s. 16.

21 Esposito, a.g.m., s. 16.

22 Esposito, a.g.m., s. 16.
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6- Martin S. FELDSTEIN (1979)
1974 yılında Ticaret Bürosu tarafından ABD milli gelir rakamlarının ye-

niden yayınlanması üzerine Feldstein, temel denklemini değiştirmeksizin, 
tekrar hesaplamalar yapmış ve hesaplamalardaki zaman serisi verilerinin 
yetersizliklerinin gözönü- ne alınması gerektiğini belirtmiştir(23). Feldstein, 
yeni hesaplaması sonucunda aşağıdaki değerlere sahip olan denklemi elde 
etmiştir.

Ct = 327 + 0.606 YDt + 0.116 YDt-1 + 0.205 REt + 0.006 Wt-1 

      (108)  (0,063)         (0,049)         (0,105)        (0,006)

                        + (0.023) SSW 61 + 0.162 RU YDt 

             (0,012)                 (1,078)

R2 = 0.99  DWS = 1.44

Feldstein’e göre, SSWG’nin aldığı 0.023 lük katsayı sosyal güvenliğin 
tasarruf eğilimine tesirlerinin var olduğunu göstermektedir. Feldstein, bu 
katsayıdan hareketle, sosyal güvenliğin toplam tasarruflarda % 37 civarın-
da bir azalmaya yol açtığını ileri sürmüştür(24).

7- Michael R. DARBY (1979)
Darby, Feldstein’in bulmuş olduğu sonuçlardan hareketle tekrar bir ça-

lışma yapmış, sosyal güvenliğin tasarruflar üzerine tesirinin değişik hesap-
lama yanlışlıklarından kaynaklanan aşırılıkları ortadan kaldırıldığı zaman 
% 26 civarında bulunacağını belirtmiştir(25). Yeni değişkenlerle yaptığı kendi 
orijinal denklemli hesaplamalar ise tasarruf azaltıcı tesirin % 20 civarında 
olduğunu ortaya koymuştur(26).

8- Dean R. LEIMER - Selig D. LESNOY (1982)
Feldstein’e en ciddi eleştiriler bu iki araştırmacıdan gelmiş, bir yandan 

değişken hesaplamalarındaki yanlışlıkların, diğer yandan varsayım eksik-
liğinin Feldstein’in sonuçlarını güvenilir olmaktan uzaklaştırdığını belirt-
mişlerdir(27).

Değişken tarifleri, hesaplama dönemi ve SSW ile ilgili varsayımlarda 
yapılan değişikliklerle yeniden yapılan hesaplamalar, sosyal güvenliğin ta-
sarruf eğilimine tesirinin olmadığını, bu sonucun da birbirini dengeleyen zıt 
güçlerin olduğu görüşünü desteklediğini belirtmişlerdir(28).

23 Martin S. Feldstein, “Social Security and Private Saving, Another Look”, Social Security Bulletin, Vol: 42, 
No: 5, May, 1977, s. 37.

24 Feldstein, “Another Look…”, s. 38.

25 Darby, a.g.e. den zikreden, Sheldon Danziger – Robert Haveman and Robert Plotnick, “How Income 
Transfer Programs Affect Work, Savings and Income Distrubition: A Critical Review”, Journal of Economic 
Literature, Vol: XIX, September, 1981, s. 999.

26 Darby, a.g.e., s. 1000.

27 Dean R. Leimer and Selig D. Lesnoy, “Social Security and Private Saving: New Time Series Evidence”, 
Journal of Political Economy, Vol: 90, No: 3, 1982, s. 606.

28 Leimer and Lesnoy, a.g.m., s. 611-617.
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9- Martin S. FELDSTEIN (1982)
Hesaplamalarına getirilen eleştirileri cevaplandırmak üzere tekrar he-

saplamalar yapan Feldstein, SSW hesaplamalarındaki programlama hata-
sının ve milli gelir hesaplama tekniğindeki değişikliklerin de dikkate alın-
ması halinde bile sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerinin negatif 
olarak bulunabileceğini ortaya koymuştur(29). Yeni hesaplamaya göre sosyal 
güvenlik toplam özel tasarruflarda % 34’lük bir azalmaya yol açacaktır. İleri 
sürülen değişikliklerin dikkate alınması halinde de ortaya çıkacak olan ta-
sarruf azaltıcı tesir % 38 civarında olacak, bu da GSMH de % 3.4’lük bir azal-
maya yol açacaktır(30).

10- Charles M. BEACH - Robin W. BROADWAY - Jack O. GIBBONS (1984)
Feldstein’in 1974 ve 1982 yılında yapmış olduğu ampirik çalışmaları eş 

anlı denklemler yardımıyla hesaplamak isteyen araştırmacılar, bu yolla 
sosyal güvenliğin sermaye birikimine tesirlerini de bulmaya çalışmışlar-
dır(31).

Araştırmacılar, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimi üzerine negatif te-
sirleri olduğunu ortaya koymuşlar, fakat bu tesirin Feldstein’in iddia ettiği 
gibi büyük olmadığını belirtmişlerdir. Nitekim, tasarruflar üzerine % 16 ile 
43 arasında değişen bir negatif tesire sahip olduğunu, sermaye stokuna ise 
tesirinin % 5 ile % 31 arasında değiştiğini bulmuşlardır(32).

11- Selig D. LESNOY - Dean R. LEIMER (1985)
Lesnoy ve Leimer, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine menfi ve müsbet 

tesirlerinin olduğunun aynı anda değişik araştırmacılar tarafından ileri sü-
rülmesi üzerine, bütün çalışmaları ve bu çalışmalarda kullanılan denklem-
leri ve varsayımları gözden geçirmişlerdir(33). Lesnoy ve Leimer, yeni deği-
şikliklerle yapmış oldukları hesaplamalar sonucunda, sosyal güvenliğin en 
fazla % 19.9 civarında bir tasarruf azaltıcı tesirinin olduğunu, ancak farklı 
hesaplamalarda elde edilen sonuçların belirli bir eğilim göstermemesinin 
kesin sonuçlara varılmasını engellediğini belirtmişlerdir(34). Araştırmacılar, 
elde edilen sonuçların bu derece farklı olmasının yeni araştırmaların yapıl-
masına ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu belirtmişlerdir.

12- Diğer Çalışmalar
Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini ortaya koymak için za-

man serilerini kullanan başka çalışmalar da yapılmıştır. Bunların belli baş-
lıları şunlardır:
29 Martin S. Feldstein, “Social Security and Private Saving: Reply”, Journal of Political Economy, Vol: 50, No: 
3, 1982, s. 631.

30 Feldstein, Reply…, s. 635-636.

31 Charles M. Beach – Robin W. Broadway and Jack A. Gibbons, “Social Security and Aggregate Capital Ac-
cumulation Revisited Dynamic Simultaneous Estimates in a Wealth-Generations Model”, Economic Inguiry, 
Vol: XXII, Jan. 1984, s. 68. 

32 Beach ve diğerleri, a.g.m., s. 78-79.

33 Lesnoy and Leimer, a.g.m., s. 14.

34 Lesnoy and Leimer, a.g.m., s. 24-25 ve bkz. Tablo: 3 s. 25.
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Williamson ve Jones, sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesir ettiğini, 
nitekim 1948-1982 yılları arasında ABD için yaptıkları çalışmada bunu or-
taya koyduklarını belirtmişler, ancak tek değişken kullanılması sonucunda 
net tesirin tam olarak bulunamadığını ifade etmişlerdir(35).

Aurbach ve Kotlikoff, hayat devresi modelini de kapsamına alan bir eş 
anlı denklemler seti ile sosyal güvenliğin tesirlerini araştırmışlar, sosyal 
güvenliğin tasarruf artırıcı ve azaltıcı tesirlerinin birlikte varolduğunu, bu 
tesirlerin varlığının hayat devresi modeli üzerinde yapılacak varsayım de-
ğişiklikleri ile bulunabileceğini belirtmişlerdir(36).

Hemming, Feldstein’in modelini kullanarak İngiltere için sosyal güven-
liğin tesirlerini ortaya koymayı amaçlayan bir çalışma yapmış, İngiltere için 
tasarruf azaltıcı bir tesirin olmadığını bulmuştur(37).

Kessler ve Strauss Kahn, Fransa için yaptıkları çalışmada birbirine zıt 
tesirlerin varlığını bulmuşlar(38), Picot ise yine Fransa üzerinde yaptığı çalış-
mada çok önemli bir tasarruf azaltıcı tesirin varlığını ortaya koymuştur(39).

II. SONUÇ
Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirlerini araştıran ampirik çalış-

malardan zaman serisi verileri kullanılarak yapılan araştırmalardan elde 
edilen sonuçlan aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür(40):

— Belirli sayıdaki araştırmacı, ABD için birbirleri ile yakın bağlantısı bu-
lunan ampirik çalışmalar yapmışlar, bir istisna hariç olmak üzere bütün ça-
lışmalarda hayat devresi modeli esas olarak alınmıştır.

— Yapılan çalışmalarda, tasarrufları artıran, azaltan ve hiç tesiri olmadığı 
şeklindeki sonuçlan birlikte ortaya konulmuş sonuçlar arasındaki bu fark-
lılık yapılan çalışmalann güvenilirliğini de tartışılır hale getirmiştir.

— Bütün araştırmacılar, bir yandan zaman serisi verilerine uygun sağ-
lıklı veri elde etme, diğer yandan sosyal güvenlik değişkenini modele dahil 
etme güçlükleri ile karşılaşmışlardır.

— Araştırmacılar, elde edilen sonuçların güvenilirliğinin tartışılabilir ol-
duğunu, ancak bunun sosyal güvenliğin tasarruf eğilimine tesirleri olmadı-
ğı şeklinde yorumlanamayacağını, gerçek tesiri ve yönünü bulmak için yeni 
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Yeni modeller, değişkenler, 
veriler ve varsayımlarla daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilecektir.

Özet olarak, konu ile ilgili ampirik çalışmalarda, sosyal bilimler alanın-
da ampirik çalışma yapmanın bilmen güçlüklerine ilaveten sosyal güvenlik 
servetinin ölçülmesinden kaynaklanan darboğazlarla karşılaşılmıştır.

35 Samuel H. Williamson and Warren L. Jones; “Computing The Impact of Social Security Using Life – Cycle 
Consumption Function”, The American Economic Review, Vol: 73, No: 5, December 1983, s. 1050-1051.

36 Alan J. Aurbach and Laurence J. Kottlikoff, “An examination of Empirical Test of Social Security and 
Saving”, N.B.E.R. Working Paper, 730, 1981, s. 45.

37 Richard Hemming, “State Pensions and Personal Saving”, Scottish Journal of Political Economy, Vol: 25 
(2), 5.956.

38 Jean Jacques Rosa, World Crisis in Social Security: France: F.N.E.P. and I.C.S., 1982, s. 24.

39 Rosa, a.g.e., s. 24.

40 Bkz. Alper, a.g.e., s. 152-155.
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SOSYAL GÜVENLİK VE TURAN YAZGAN(1)

    

“Bütün hayatını Türklüğe ve Türk Dünyasına vakfeden, 
dava adamı Hocam Turan Yazgan’a”

Turan Yazgan’dan bahsedilince akla gelen ilk ve en önemli iki özelliği; 
bitmek tükenmek bilmez bir enerji, azim ve inançla Türk Dünyasına yönelik 
olarak yürüttüğü adeta bütün hayatını vakfettiği hizmetleri, diğeri ise aka-
demik hayatındaki çalışmalarının neredeyse tamamını oluşturan sosyal 
güvenlikle ilgili çalışmalarıdır. Bu yazı, Turan Yazgan’ın sosyal güvenlikle 
ilgili olarak dile getirdiği görüşleri ana hatları ile ortaya koymak için hazır-
lanmıştır. Böyle bir yazının hazırlanmasının sebepleri arasında;

•	 Turan Yazgan’ın ülkemizde sosyal güvenlikle ilgili ilk ve en kapsamlı 
akademik çalışmaları gerçekleştirmiş olması,

•	 Çalışmalarında Türk sosyal güvenlik sisteminin problemlerinin çö-
zümü ve yeniden yapılandırılması için özgün görüşler ve düşünceler 
ortaya koyması, 

•	 Çalışmalarında dile getirdiği görüş ve önerilerin bu alanda çalışacak 
olanlara aktarılması ihtiyacı ve nihayet,

•	 Son 10 yıldır yeniden yapılandırılması tartışılan ve reform çalışma-
ları gerçekleştirilen Türk sosyal güvenlik sisteminin problemlerinin 
çözümü için Turan Yazgan’ın görüşlerinin yeniden gündeme getiril-
mesi,

olarak sıralanabilir. Bu amaçlar ortaya konurken, Turan Yazgan’ın bütün 
çalışmalarından ziyade, sosyal güvenlikle ilgili özgün görüşlerini dile getir-
diği çalışmaları öne çıkarılmış ve incelenmiştir. 

Turan Yazgan’ın, başta sosyal güvenlik kavramı ve tarifi olmak üzere sos-
yal güvenlikle ilgili çeşitli konulardaki görüş ve düşüncelerini bir bütün ola-
rak aktarılmaya çalışılırken, ele alınan konuların sistematiğinde de Yazgan’ın 
sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarındaki sistematiği dikkate alınmıştır.  

Hemen belirtmek gerekir ki, bu yazı ile vurgulanmak istenen en dikkat 
çekici hususlardan birini de, son yıllarda Türk sosyal güvenlik sisteminde 
reform yapmaya veya yeniden yapılandırmaya yönelik olarak gündeme 

1 (2005), Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan, Özel Sayı, 49. Bu yazı, Hocam Prof. 
Dr. Turan Yazgan’ın akademik çalışmalarında dile getirdiği sosyal güvenlikle ilgili görüş ve değerlendirmele-
ri, lisans ve lisansüstü eğitim sırasında kendisinden aldığım dersler, meslek hayatım süresince çeşitli panel, 
konferans ve sempozyumlarda dile getirdiği ve şahsen dinlediğim görüş ve değerlendirmeleri ile pekiştiri-
lerek hazırlanmıştır.   
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getirilen bütün çalışmalardaki problemlerin ve çözüm önerilerinin Turan 
Yazgan tarafından yıllardır ve sürekli olarak dile getirildiği gerçeği olacaktır.

A. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI
Turan Yazgan’ın sosyal güvenlik konusu ile ilgili  ilk ve temel farklılı-

ğını, kavram olarak sosyal güvenliği farklı algılaması ve tarif etmesinden 
kaynaklanmaktadır. Nitekim Yazgan, sosyal güvenlik kavramını yerli ve 
yabancı bir çok çalışmada olduğu gibi bir cümle ile tarif etmek yerine,  bir 
disiplin olarak hukuk, iktisat ve sosyal politika alanında gittikçe daha ge-
niş bir yer tutan sosyal güvenliğin sahip olduğu “üniversal” unsurlarını da 
dikkate alan ve sosyal kelimesi ile başlayan benzer terimlerle olan ilişkisini 
ve farklılıklarını ortaya koyan “efradını cami, ağyarını mani” bir sosyal gü-
venlik tarifi yapma düşüncesine sahiptir(2). Turan Yazgan için kapsamlı bir 
sosyal güvenlik tarifi yapmanın önemi büyüktür. Çünkü,  Yazgan’a göre; 
sosyal güvenliğin tarifinin tam ve özüne uygun olarak yapılması, bu siste-
min ortaya çıkış felsefesi ve prensiplerine uygun şekilde hayata geçirilmesi 
ve uygulanması bakımından hayati öneme sahip olmasının yanı sıra, dev-
letin çeşitli fonksiyonlarını birbirinden ayırmak ve her fonksiyonunu ifa ile 
görevli kurumlarının görev ve mesuliyet sahalarını belirlemek ve nihayet 
sosyal güvenlikle ilgili kritik konuların tartışılmasında kavram kargaşası 
içine düşmeden, havanda su dövmemek için şarttır(3). 

Sosyal güvenliğin, her toplumda huzur temin edici bir disiplin olarak tarif 
edilen sosyal siyaset içinde vazgeçilemez bir yere sahip olduğunu vurgu-
layan Yazgan, sosyal siyasetin temin etmek istediği, tehlikeler karşısında 
insanları ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarma idealinin sosyal güvenlikle 
sağlanacağını belirtmektedir(4). Sosyal güvenliğin genel manasını içeren bir 
tarifi Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Beyannamesinde (madde 25) bulmak 
mümkündür diyen Yazgan(5), tarifi netleştirmek için sosyal güvenlikle milli 
güvenlik ve iktisadi güvenlik kavramlarını karşılaştırmakta ve birbirleri ile 
ilgilerini ve farklılıklarını vurgulamaktadır. Yazgan, milli güvenliğin olma-
dığı bir ülkede sosyal güvenlikten bahsedilemeyeceğini ifade etmekle bir-
likte, benzerlikleri ne olursa olsun bunların ayrı devlet hizmetleri olduğunu 
ve birbirine karıştırılmadan düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir(6).  İk-
tisadi güvenlik kavramını ise sosyal güvenlikten daha dar bir kavram ola-
rak ve sosyal güvenliğin iki temel fonksiyonundan biri olan gelir kayıplarını 
telafi etme boyutu olarak tarif etmektedir(7).

Yazgan, bütün çalışmalarında, sosyal güvenlik kavramının bütün un-
surlarını ihtiva edecek bir kapsamlı bir tarifini yapmak için sosyal güvenliği 
çeşitli açılardan bakarak incelemiş ve kavramı daha anlaşılabilir hale ge-
tirmeye çalışmıştır(8). Nitekim, tehlikelerle mücadele vasıtası olarak, tehli-

2 Yazgan (1981), s. 5.

3 Yazgan (1981), s. 5.

4 Yazgan ( 1992), s. 19-20.

5 Yazgan (1969), s.4.

6 Yazgan ( 1992), s. 20-21.

7 Yazgan (1992) s.21-22, ve Yazgan (1981), s.11-12.

8 Yazgan (1981), s.13-31, Yazgan (1992), s.23-34.
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kelerle mücadelede tedbir olarak, müessese olarak,  devlet görevi ve insan 
hakkı olarak ve nihayet bir sistem olarak sosyal güvenliği değerlendirmiş 
ve kabul edilebilir ve yaygın bir sosyal güvenlik tarifinin içinde mutlaka yer 
alması gereken unsurları ve özellikleri aşağıdaki başlıklarda özetlemiştir(9);  

•	 Sosyal güvenlik temel ve vazgeçilmez insan haklarından biridir ve bu 
hakkın gereklerini yerine getirmek devletin görevidir.

•	 Fertlerin iradeleri dışında uğradıkları tehlikelerin zararlarından kur-
tarıcı bir sistemdir.

•	 Fertlerin çalışma gücü kayıplarını azami şekilde, gelir kayıplarını as-
gari seviyede ancak insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı te-
min edecek şekilde garanti eden bir sistemdir.

•	 Koruma garantisi bakımından birbirini tamamlayacak şekilde oluş-
turulan sosyal sigortalar ve kamu sosyal güvenlik harcamalarından 
mürekkep bir sistemdir.

•	 Temel koruma birimi ailedir. Ancak, aile muhitinden mahrum olan 
özel grupları da ( kimsesiz bakıma muhtaç çocuklar ve yaşlılarla 
özürlüleri) sosyal refah hizmetleri ile kapsama alan bir sistemdir.

Kısacası Yazgan’a göre sosyal güvenlik, kendi ideali olan, bu ideali de; 
“hiçbir fert açıkta kalmaksızın toplumu oluşturan bütün fertleri koruma 
kapsamına alan, insanları ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarmak için, 
onlara yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat 
standardı temin etmeyi garanti eden bir sistemdir”(10). 

B. SOSYAL GÜVENLİK VE DEVLET
Yazgan’a göre devlet ve sosyal güvenlik birbirleri ile mutlak ilişkisi olan 

ve ayrı düşünülemeyecek iki unsurdur. Çünkü, sosyal güvenlik gerçekte bir 
devlet görevidir ve bu görev devletin kendi dışındaki unsurlara devredeme-
yeceği asli bir görevidir(11). 

Yazgan, sosyal güvenliğin bir devlet görevi olarak kabul edilmesi ile ilgili 
hukuki düzenlemelerin Atlantik Şartı ve İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesi gibi uluslar arası belgelerle ve ülke anayasalarında yer almasını bir 
gerekçe olarak değil, bir gerçeğin teyit ve ilan edilmesi olarak kabul etmek-
tedir(12).  Sosyal güvenlik bir devlet görevidir. Çünkü; 

•	 Sosyal güvenlik ihtiyacı ile karşı karşıya olan insanların çoğu bu ih-
tiyaçlarını karşılayacak imkanlara sahip olmadıkları gibi basiretli de 
değildirler(13). 

•	 Sosyal güvenlik ihtiyacı duymayan hiçbir toplum düşünülemez. Sos-
yal güvenlik her toplum tarafından karşılanması ve katlanılması ge-
reken bir yüktür(14) ve bu yükün adil dağılımı ancak devlet müdaha-
lesi ile sağlanabilir.

•	 Sosyal güvenlikle iktisadi kalkınma arasında bir çatışma olmadığı 

9 Yazgan (1981), s. 31-32; Yazgan (1992), s. 33-34; Yazgan (1969), s. 11-12.

10 Yazgan (1992), s. 34.

11 Yazgan (1981-İzmir İktisat..), s.456;  Yazgan (1992), s.30-31. 

12 Yazgan (1981), s.25.

13 Yazgan (1981), s. 25.

14 Yazgan (1981), s. 27.
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gibi, sosyal güvenlik beşeri sermayeye bir ilavedir ve gelirin adil dağı-
lımını sağlama yanında GSMH’nin de artışına katkıda bulunmaktadır.

Yazgan, sosyal güvenliğin kesin bir devlet görevi olduğunu belirtirken, 
1961 Anayasasının 48. maddesinde yer alan “ devlet sosyal sigortalar ve 
sosyal yardım teşkilatları kurar ve kurdurur” şeklindeki düzenlemedeki 
“kurdurur” kelimesinin varlığına karşıdır ve bunun devletin bu alandaki 
yükümlülüklerinin başkalarına yükleyebileceği şeklinde yorumlanacağına 
işaret etmektedir(15).

Yazgan’a göre sosyal güvenlik bir devlet görevidir. Ancak bu, sınırları 
belirli olmayan,  sonsuz talep hakkı veren bir görev değildir. Devlet, uluslar 
arası belgelerde de belirtildiği gibi, toplumun imkanlarının elverdiği ve kat-
lanabildiği  ölçüde bir sosyal güvenlik garantisi sağlayacaktır. Bu görevin ilk 
ve somut alanı sosyal sigorta kuruluşları kurmak ve işlemesini sağlamak-
tır. Devamı ise bu kurumların işleyişinde ortaya çıkacak aksaklıkları gide-
recek boşlukları dolduracak (finansman açıkları oluşması gibi) bir garanti 
sağlamaktır. 

Yazgan, Türkiye’de devlet ve sosyal güvenlik ilişkisini değerlendirirken,  
Türkiye’de devletin her devirde sosyal güvenliğe önem verdiğini, ancak hiç-
bir zaman sosyal güvenliğin köklü bir mesele olarak ele almadığını ve daha 
ziyade politik sebeplerle ve küçük sosyal grupların çeşitli risklere karşı ko-
runmasını sağlayacak kapsamı dar tedbirler aldığını vurgulayarak(16)  oluş-
turulmasını zaruri gördüğü milli sosyal güvenlik sisteminin teşkilinde te-
mel görevin devlet üzerinde olduğunu belirtmiştir. 

C. SOSYAL GÜVENLİK VE KURUMSAL YAPI
Sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısı ile ilgili olarak,  en sistema-

tik, kapsamlı ve bütüncü anlayışa sahip görüşler ve çalışmalar Turan Yaz-
gan tarafından ileri sürülmüş ve ortaya konulmuştur.  Bir başka ifade ile, 
Dünya Bankası tarafından 1995 yılında hazırlanan “Yaşlılık Krizi(17)” isimli 
raporda ileri sürülen çok ayaklı sosyal güvenlik sistemi oluşturma ve işle-
yiş esasları ilgili görüşler 1970’li yıllarda Yazgan’ın eserlerinde yer almıştır.  
Yazgan’ın sosyal güvenliğin kurumsal yapısı  ile ilgili genel görüşlerini şu 
başlıklar altında toplamak mümkündür(18):

•	 Sosyal güvenlik temel ve vazgeçilemez bir ihtiyaç olduğu için her 
toplumun bu ihtiyacı karşılayacak bugün için geleneksel hale gelmiş 
sosyal güvenlik müesseseleri vardır. Bu müesseseler arasında ferdi 
tasarruflardan aile içi yardımlaşma ve dini sosyal yardımlara kadar 
her topluma ve döneme göre değişen zengin bir müessesevi yapı söz 
konusudur.

•	 Sanayi devriminden sonra sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanma-
sı süre ve miktar bakımından yetersiz olan, talep hakkı vermeyen 
ve gönüllülük esasına dayanan geleneksel müesseselerle sağlanan 
sosyal yardımlara bırakılamaz.

15 Yazgan (1981, İzmir İktisat…), s. 456.

16 Yazgan (1969), s. 17.

17 World Bank (1995), Summary.

18 Yazgan (1981), s. 18-21.
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•	 Bugünün modern sosyal güvenlik müesseseleri sosyal sigortalar ve 
kamu sosyal güvenlik harcamalarıdır.

•	 Yazgan’a göre, özellikle gelişmekte olan ülkeler için sosyal güvenlik 
sisteminin olmazsa-olmaz müesseseleri sosyal sigortalardır.

•	 Sosyal sigortaların tamamlayıcısı ise bu kurumların kapsam ve ko-
ruma garantisi sağlama bakımından bıraktığı teknik ve idari boşluk-
ları doldurma amacıyla oluşturulan, vergi gelirleri ile finanse edilen 
ve karşılıksız faydalanma imkanı olan kamu sosyal güvenlik harca-
malarıdır. 

•	 Kamu sosyal güvenlik harcamaları, sosyal devletin ve sosyal güven-
lik sisteminin, toplumu oluşturan herkesi sosyal güvenlik garantisi-
ne kavuşturma amacına uygun olarak, sosyal güvenlik ihtiyacının 
niteliğine göre hizmet olarak ( sağlık hizmetleri), nakdi olarak yapıl-
ması ( 65 yaş aylığı gibi) veya kamu yardımı şeklinde (giyecek, gıda 
ve barınma gibi) yapılması mümkündür.

•	 Yazgan’ın sosyal güvenlik anlayışına göre sistemin vazgeçilemez 
ayaklarından birini de tamamlayıcı (munzam, ek) sosyal güvenlik 
müesseseleri oluşturmaktadır. Bunlar, zorunlu sosyal güvenlik ku-
rumlarının sağladığı garantinin üzerinde sosyal güvenlik garanti-
si sağlamak isteyenlerin alabileceği her türlü bireysel ve kurumsal 
tedbirden oluşmaktadır. Ferdi tasarruflardan özel sigortalara kadar 
bir dizi tedbir bu grupta yer almaktadır.

Yazgan’a göre bu müesseseler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı 
ve bütünleyicisidir. Nitekim,  munzam sosyal güvenlik müesseseleri ve ted-
birlerinin varlığı zorunlu sosyal güvenlik sistemlerinin kuruluş amaçlarına 
uygun olarak çalışmalarını sağlayacak, bu kurumlar üzerinde  aktuaryal 
dengeleri bozacak taleplerin gelmesini önleyecektir. Sosyal güvenlik ihti-
yacını daha üst seviyede sağlama konusunda fertlerin kendi inisiyatiflerine 
ve aldıkları ilave tedbirlere bağlı olarak bir sınırlama getirilmesi söz konusu 
değildir. Sosyal güvenlik garantisi ile ilgili sınırlama kamu tarafından orga-
nize edilen kurumların işleyişi içinde ve özellikle de sosyal sigortalarda geli-
rin yeniden dağılımına imkan verecek şekilde “asgari” ve “azami” garantiyi 
belirleme şeklindedir.  

Yazgan’ın sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısı ile ilgili olarak 
üzerinde önemle durduğu hususlardan biri de, kurumsal yapının primler-
le finanse edilen sosyal sigortalar mı, yoksa vergilerle finanse edilen kamu 
sosyal güvenlik harcamaları üzerine kurulacağı meselesidir. Yazgan, sosyal 
güvenlik sisteminin kurumsal yapısının oluşturulması ile ilgili tercihin, ül-
kelerin siyasi, sosyal ve ekonomik yapılarının yanı sıra tarihi gelişim süreci 
ile ilgili faktörlere bağlı olduğunu belirtmekte, ancak gelişmekte olan ülkeler 
için bu tercihin mutlaka sosyal sigortalar yönünde yapılmasının bir zorun-
luluk olduğunu ileri sürmektedir.  Çünkü, zaten vergi tabanı zayıf olan, vergi 
toplama problemleri olan gelişmekte olan ülkelerde, sosyal güvenliği finan-
se etmek için ilave vergi alınması arzu edilen gelir artışını sağlamayacak-
tır.  Bu temel sebebin dışında, Yazgan’a göre “ sosyal sigortalar günümüzde 
dünyanın hemen her ülkesinde sosyal güvenlik garantisi sağlamanın asli 
vasıtasıdırlar. Bunun en önemli sebebi sosyal güvenliği sağlamanın yanın-
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da fon birikimine yol açmak suretiyle kalkınma için ilave kaynak yarat-
ması, bir mecburi tasarruf fonksiyonu ifa etmesidir”(19).

Yazgan’ın temel sosyal güvenlik müessesesi olarak sosyal sigortaları 
tercih etmesindeki gerekçelerle, bir eserini tercüme ederek  Türkçe litera-
türe kazandırdığı J.H. Richardson’un görüşleri arasında büyük ölçüde ben-
zerlik vardır(20). Ancak, Yazgan hiçbir zaman, bütün sosyal güvenlik garan-
tisinin yalnızca sosyal sigortalarla sağlandığı bir sosyal güvenlik sistemini 
savunmamış,  kamu sosyal güvenlik harcamalarını sosyal sigortaların boş-
luklarını gideren diğer zorunlu müesseseler olarak sistem içinde yer verir-
ken tamamlayıcı müesseseleri de sistemin olmazsa-olmaz unsurlarından 
biri olarak almıştır. 

Yazgan’a göre bir sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısı içinde yer 
alması gereken temel unsurlardan birini de kamu sosyal güvenlik harca-
maları içindeki sosyal refah hizmetleri oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik 
bir sistem anlayışı içinde bütüncü bir yaklaşımla ele alındığı zaman  sosyal 
refah hizmetlerinin varlığı ile bu sistemin tamamlanması söz konusu olabi-
lecektir(21). Kendi ifadesi ile sistem olarak sosyal güvenliği iki tekerlekli bir 
araba olarak tarif etmek gerekirse bu tekerleklerden birini sosyal refah hiz-
metleri oluşturmaktadır(22). 

Yazgan’ın sosyal güvenliğin kurumsal yapısı ile ilgili önemli vurgu alan-
larından birini de tamamlayıcı (munzam, ek, ilave) sosyal güvenlik mües-
seseleri oluşturmaktadır. Bugün Dünya Bankası başta olmak üzere bir çok 
kuruluş tarafından önerilen çok ayaklı sosyal güvenlik sisteminin vazgeçi-
lemez unsurlarından birini oluşturan ve ikinci veya üçüncü ayak kurumlar 
olarak da adlandırılan tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseseleri Yazgan’ın 
sosyal güvenlik sisteminin vazgeçilmez parçalarından birini oluşturmakta-
dır(23).  Yazgan’a göre, modern sosyal güvenlik müesseselerinin kapsamı ge-
nişledikçe, geçmişte sosyal güvenlik garantisi sağlayan her türlü geleneksel 
sosyal güvenlik müessesesi (ferdi tasarruflar, komşuluk ve akrabalığa bağlı 
yardımlaşma, dini sosyal yardımlar) birer munzam sosyal güvenlik mües-
sesesi haline dönüşecektir. Ancak, tamamlayıcı sosyal güvenlik müesse-
seleri yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Nitekim, hayat ve sağlık branşları 
başta olmak üzere özel sigortalardan ( bugün için bireysel emeklilik prog-
ramları bu tarife çok uygun gelmektedir), her türlü işletme içi yardımlaşma 
ve dayanışma sandıkları munzam bir sosyal güvenlik müessesesidir(24) ve 
devletin sosyal güvenlik müesseselerinin (birinci ayak) sağladığı garantinin 
üzerine çıkma konusunda ferdi inisiyatifin bir yansımasıdır.  Yazgan, 1961 
Anayasa’sının 48. maddesi doğrultusunda da “fertlerin ve şirketlerin ken-
di teşebbüs ve kabiliyetleriyle özel sigorta sandıkları kurmalarının hakları 
olduğunu ve bu tür kuruluşları da devletin teşvik etmesinin daha yerinde 

19 Yazgan (1981, İzmir İktisat…), s.457. 

20 Richardson (1970), s. 46-60.

21 Yazgan (1981, İzmir İktisat…) s. 459.

22 Yazgan (1981), s. 28. 

23 Yazgan (1981), s. 24, Yazgan (1992), s.28. 

24 Yazgan (1992), s. 29.
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bir hareket olacağını” ileri sürmektedir(25). Yazgan’a göre, devletin sağladı-
ğı sosyal güvenlik garantisinin üzerine çıkma konusunda ferdin teşebbüs 
gücüne yönelik olarak herhangi bir sınırlama yoktur ve bu konuda fertler 
olabildiğince hürdür(26). Bu müesseseler güçlendiği ölçüde, devletin sosyal 
güvenlik garantisi sağlama fonksiyonu daha sağlıklı ve amacına uygun ola-
rak gerçekleşebilecektir. 

Yazgan’ın tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseseleri konusundaki gö-
rüşleri ile ülkemizde 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine göre faaliyet 
gösteren banka ve sigorta şirketlerinin vakıf statüsündeki sandıkları ko-
nusundaki düşüncelerini, kurumsal yapı ile ilgili bakış açısı bakımından 
değerlendirmek gerekir. Yazgan’a göre bugünkü yapıları ve işleyiş şekliyle; 
“Sandıklar, mensuplarının sosyal güvenliklerini DEVLET adına ve DEV-
LETLE birlikte KENDİ HESAPLARINA sağlamayı taahhüt etmişlerdir.(27)” 
Bu durum hem sigortanın çok sayılar kanununa, hem de Anayasa’mızdaki 
“sosyal güvenlik devlet görevidir” tanımlamasına uymamaktadır. Dolayı-
sıyla Sandıkların bir an önce sosyal sigortalar kurumuna devredilmesi ge-
rektiğini savunmakta ve arzu edilmesi halinde bu sandıkların varlıklarını 
OYAK veya Amele Birliği gibi, tamamlayıcı birer sosyal güvenlik müessesesi 
olarak sürdürebileceğini, bunu engelleyen herhangi bir unsurun olmadığı-
nı(28), belirtmektedir.Yazgan’ın Sandıkların devri konusundaki ısrarlı görüş-
lerinin arkasında, şirketlerin ve kuruluşların devamlılık şartına bağlık ola-
rak faaliyet gösteren bu kurumların, şirketlerin faaliyetlerinin sona ermesi 
halinde mensuplarının zarar göreceği ve korumasız kalacağı endişesi yat-
maktadır. Nitekim, 1980 ve 1990’lı yıllarda banka ve sigortacılık sektöründe 
yaşanan krizler ilk etkisini bu Sandıkların faaliyetlerini sürdüremez hale 
gelmesi ile göstermiştir. Sonuçta ortaya çıkan fatura, ya siyasi kararlarla 
devlete ve SSK’na yüklenmiş veya bazı sandık mensuplarının, sosyal gü-
venlik tarifine uymayacak şekilde mağdur olmaları söz konusu olmuştur. 

D. KAMU SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI (SOSYAL YARDIM VE HİZ-
METLER)

Yazgan’ın sosyal güvenlik konusunda hassasiyetle durduğu konulardan 
birini de sosyal yardım ve hizmetler oluşturmaktadır. Sosyal yardım ve hiz-
metleri, sosyal güvenliğin “herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına 
alma” hedefinin gerçekleştirilmesi için sosyal sigortaların idari ve teknik 
boşluklarını doldurucu bir ayak olarak görmektedir(29). Ancak, Yazgan’ın 
üzerinde durduğu en önemli husus, bu alanda çalışan diğer akademisyen-
lerden farklı olarak(30), sosyal yardım ve hizmetler için sürekli olarak ve ıs-
rarla kamu sosyal güvenlik harcamaları terimini kullanmasıdır. Yazgan’a 
göre kamu sosyal güvenlik harcamaları, ister nakdi ödeme şeklinde olsun, 
isterse hizmete çevrilerek verilsin bir sosyal yardım değildir. Çünkü, sos-
25 Yazgan (1981), s. 51. 

26 Yazgan (1981), s. 52.

27 Yazgan (1981, İzmir İktisat…), s.457. 

28 Yazgan (1981), s.52-53. Yazgan (1977), s.65.

29 Yazgan (1981, İzmir İktisat), s. 457.

30 Çok sayıda akademisyen sosyal yardım ve hizmetler için finansman kaynağını esas alarak primsiz 
rejimler ifadesini kullanmaktadır. Bkz, Güzel-Okur, (2003) s. 581.
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yal güvenlik içinde “yardım” kavramı yoktur(31). Devlet, insana yardım ol-
sun diye ödeme yapmaz, onun insan hakkı olduğu için bu ödemeyi yapar; 
Devletin vazifesi olduğu için de tehlikeye uğrayan insan bu ödemeyi TALEP 
eder”(32). Bu cümle, Yazgan’ın sosyal güvenlik anlayışını en iyi şekilde yan-
sıtan ve onu diğerlerinden ayıran önemli ifadelerden birini oluşturmakta-
dır. Çünkü, yardım tek taraflı olarak yapılan ve alan kişiye talep hakkı ver-
meyen bir gelir transferidir. İnsanların sosyal güvenliği, ihtiyacı olana talep 
etme hakkı doğurmayan ve veren kişinin insafına bırakılamaz. Sosyal gü-
venlik hakkı “bir lütuf” veya “ihsan” değildir. Yazgan’a göre, insanları ihti-
yaçlarının esiri olmaktan kurtarmayı amaçlayan bir sistemin içinde yardım 
alanın “minnet duyma” hissine bağlı yeni bir bağımlılık yaratması söz ko-
nusu olamaz.

Yazgan, sosyal yardım kavramını geleneksel sosyal güvenlik müessese-
leri için kullanır ve karşılıksız olarak yapılan sosyal yardımların özündeki 
“vicdanilik” ve “keyfilik” unsurlarının, tehlikeye uğrayan insana günümüz 
sosyal güvenlik anlayışının temelini oluşturan “insan haysiyetine yaraşır 
bir asgari bir geçim seviyesini” garanti edemeyeceğini ifade eder(33).  

Yazgan Kamu sosyal güvenlik harcamalarını, hitap ettiği kesim ve ve-
rilme şekli itibarıyla üç ana grupta toplamaktadır(34):  Kamu sosyal güvenlik 
harcamaları, genellikle yaşlılara yönelik olmak üzere “bütün nüfusa ivaz 
ödeme” şeklinde olabilmektedir. Bizdeki 65 yaş aylığı olarak bilinen uy-
gulama bu grupta yer almaktadır. Bu birinci grupta yer alan en kapsamlı 
ödemeleri ise gelişmiş ülkelerdeki aile gelirinin yetersizliğine bağlı olarak 
yapılan aile büyüklüğü ve çocuk sayısı dikkate alınarak yapılan ödemeler 
oluşturmaktadır. Kamu sosyal güvenlik harcamaları ile ilgili ikinci grupta, 
hizmete çevrilerek bedelsiz veya çok cüzi bir bedelle sunulan harcamalar 
yer almaktadır. Buna da bütün toplumu kapsama almaya yönelik olarak 
oluşturulan genel sağlık sigortası içinde ödeme gücü olmayanların sağlık 
hizmetlerinin devlet tarafından karşılanması örnek verilebilir. Üçüncü ve 
son grupta ise yardım kelimesinin kullanılabileceği tek alan olan kamu yar-
dımları yer almaktadır. Kamu yardımları, merkezi veya mahalli idarelerce 
sosyal sigortaların bıraktığı boşlukları doldurmak üzere yapılan her türlü 
ayni (yakacak, barınma, giyecek ve gıda yardımı) veya nakdi yardımı ( sü-
reklilik arzetmeyen bir defaya mahsus maktu ödemeler) ihtiva etmesidir.  

Yazgan için, kamu sosyal güvenlik harcamaları içinde yer alan ve bir sis-
tem olarak sosyal güvenliğin vazgeçilemez ayaklarından birini oluşturan 
unsur, kurumsal yapı ile ilgili görüşlerinin ele alındığı kısımda da belirtildiği 
gibi,  sosyal refah hizmetleridir(35). Yazgan’a göre sosyal refah hizmetleri; “ 
gelir garantisinden mahrum, kendilerini geçindirme yeteneği olmayan ve 
tek başına gelir garantisinin bir anlam taşımadığı kimsesiz ve muhtaç ço-
cuklar, yaşlılar ve özürlülere, yaşlarının ve durumlarının gerektirdiği özel 
bakım ve eğitimin verilmesidir.” Bu kesimler içinde  aile muhitinden mah-
rum olan ( kimsesiz yaşlılar ve çocuklar )ve kendilerini geçindirme yete-

31 Yazgan (1981, İzmir İktisat), s. 457.

32 Yazgan, (1981, İzmir İktisat…) s. 457.

33 Yazgan (1981), s. 21.

34 Yazgan (1981), s.22-25; Yazgan (1992), s. 28-29.

35 Yazgan (1992), s. 31-32.
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neği olmayan ( yaşlılar, özürlüler) kişilerdir(36). Yazgan’a göre bu grupta yer 
alan kişiler her toplumda kamu vicdanının durumları konusunda en hassas 
olduğu kesimlerdir ve toplumun imkanları elverdiği ölçüde her imkanın en 
üst seviyede sunulmasını isterler.  Yazgan, Türk sosyal güvenlik sisteminin 
önemli açık alanlarından birisinin sosyal refah hizmetleri olduğunu ve bu 
alanda yapılması gerekenlerin yapılmadığını ve çok sayıda ihtiyaç sahibinin 
bu hizmetlerden mahrum kaldığını belirtmektedir(37).

E. SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI
Yazgan’ın sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarının ağırlıklı konularından 

birini sosyal güvenliğin finansmanı oluşturmaktadır ve bu konuyu; sosyal 
sigorta kurumlarının gelir kaynakları (primler), devletin sosyal güvenli-
ğin finansmanına katkısı, finansman metodları, sosyal güvenlik fonlarının 
kullanımı ve sosyal güvenliğin finansmanının ekonomik etkileri başlıkla-
rı altında ele almıştır(38). Daha öncede belirtildiği gibi, Yazgan’ın sosyal gü-
venliğin finansmanı ile ilgili görüşleri ile Richardson’un görüşleri arasında, 
özellikle sosyal güvenlik fonlarının kullanımı konusunda olduğu gibi,  bü-
yük benzerlikler vardır.

Yazgan, sosyal güvenliğin temel kurumları olarak sosyal sigortaları 
esas aldığı için sosyal güvenliğin gelir kaynakları olarak da ağırlıklı olarak 
primleri esas alır. Yazgan’a göre primler, bazı özellikleri ile bir fiyat olma, 
bazı özellikleri ile ücretin bir parçası olma ve bazı özellikleri ile de vergiye 
benzemesine rağmen bütün bu özellikleri üzerinde taşıyan kendine has bir 
finansman vasıtası olarak kabul etmek gerekir. Sosyal sigorta kurumları-
nın primlerle mi yoksa vergilerle mi finanse edilmesi gerektiği konusunda-
ki kesin görüşü ise, özellikle gelişmekte olan ülkeler için, primlerle finans-
man şeklindedir. Zaten, sosyal güvenliği sağlamanın temel vasıtası olarak 
sosyal sigortaları tercih etmesinin en başta gelen sebeplerinden birisini de 
bir finansman vasıtası olarak primlerin avantajları oluşturmaktadır. Nite-
kim, Yazgan sosyal sigortaların finansman (gelir) kaynağı olarak primler-
le vergileri karşılaştırırken, eserlerinde konu başlığını primlerin vergiler-
den üstünlüğü şeklinde belirlemiştir(39). Ancak, Yazgan’a göre bu konuda 
her zaman ve mekanda geçerli tek metod ve tek doğru yoktur. Primlerin 
veya vergilerin finansman kaynağı olarak benimsenmesi teknik ve iktisadi 
şartlara da bağlı bir tercih meselesidir(40). 

Yazgan, primle finansman konusunda Türk sosyal güvenlik sisteminin 
uygulamalarını değerlendirirken, primlerin ve buna bağlı olarak da aylık 
bağlama oranlarının sosyal güvenlik amacına aykırı şekilde belirlendiği-
ni(41), yüksek oranlı olarak belirlenen primlerin öncelikle işverenlerin prim-
leri ödememesi sonucunu doğurduğunu ve mümkün olan durumlarda da 
bu primleri fiyatlar vasıtasıyla tüketiciler ve çalışanlara yansıtarak gelir da-
ğılımının bozulmasına yol açtığını vurgulamıştır(42).

36 Yazgan (1977), s. 34; Yazgan (1981), s.75.

37 Yazgan (1977), s. 35. 

38 Bu kısımla ilgili görüşleri şu kaynaklardan derlenmiştir; Yazgan (1981), s. 82-104; Yazgan (1992), s.135-
175). Yazgan (1977, sosyal sigorta), s. 88-127). 

39 Yazgan (1977, sosyal sigorta), s. 90.
40 Yazgan (1992), s. 154. 
41 Yazgan (1969), s. 55.

42 Yazgan (1981), s. 104.
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Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katılımı konusunda ise, bütün 
bir sistemin devlet tarafından ve vergi gelirle finanse edilebileceğini, ancak 
bunun dünyada birkaç ülke dışında fazlaca benimsenen bir yöntem olma-
dığın belirtmektedir. Bunun dışında, devlet sosyal sigorta kurumlarının ilk 
kuruluş masraflarını karşılama, eğer sosyal sigorta kurumları açık verirse, 
yani gerek duyuldukça açıklarını kapatma veya sosyal güvenlik harca-
malarının belirli bir yüzdesini doğrudan karşılama gibi yöntemlerle sosyal 
güvenliğin finansmanına katılabilmektedir. Yazgan için, devletin sosyal gü-
venliğin finansmanına nasıl katıldığından çok hangi şartlarda ve kimin için 
katıldığı daha önemlidir. Nitekim, sosyal sigortaların kapsamının dar olduğu 
ülkelerde devletin sosyal güvenliğin finansmanına katılması, zaten sosyal 
sigortaların kapsamında olduğu için imtiyazlı olan gruplar lehine bir kaynak 
transferi anlamına gelir ki, bu da sosyal güvenliğin sağlamaya çalıştığı sos-
yal adalet düşüncesine aykırıdır. Devletin desteği, ne şekilde olursa olsun, 
kapsamın çok geniş olduğu ülkelerde bir mahzur ortaya çıkarmaz(43). 

Yazgan’ın sosyal güvenliğin finansmanı ile ilgili olarak üzerinde durduğu 
önemli konu başlıklarından birini de finansman metodu oluşturmaktadır. 
Sosyal sigorta kurumlarının gelir gider dengesinin sağlanması ile ilgili iki 
metod; dağıtım ve fon metodlarıdır.  Hangi finansman metodunun seçile-
ceği sigorta kolunun özellikleri gibi faktörlere bağlı olmakla birlikte, Yaz-
gan’a göre sosyal güvenliğin sosyal sigortalarla sağlandığı ülkelerde uzun 
vadeli sigorta kollarının finansmanında fon yönteminin benimsenmesinin 
çok önemli faydaları vardır(44). Yazgan, sosyalist ülkeler dahil olmak üzere, 
bir çok gelişmiş ülkenin fon birikimi sağlamak amacıyla sosyal sigortaları 
tercih ettiğini, primlerin vergilere nazaran daha kolay benimsenen bir yük 
oluşu dolayısıyla yatırımlara kaynaklık edecek fon birikimine imkan ver-
diğini belirtmekte(45), bu konuda farklı görüşlere sahip olan ve esas olarak 
sosyal sigortaların fon metodu ile finansmanının zaten düşük gelirli olan 
kesimlere iktisadi gelişmenin de yükünün taşıtılması anlamına geleceğini 
savunan Cahit Talas’a karşı; uzun vadeli sigorta kollarının başlangıçta fon 
esasına göre kurulmalarının bir zorunluluk olduğunu, sosyal sigortaların 
isminin bir çok ülkede fon idaresi olarak anıldığını, gelişmekte olan ülke-
lerde devletin sosyal güvenliğin finansmanına katkısının son derecede güç 
olduğunu ve gelişmiş ülkelerin bile fon metodunun sermaye birikimini sağ-
lama fonksiyonundan faydalandığı gerçeği ortada iken Türkiye’nin bu tercih 
dışında kalmasının mümkün olamayacağı görüşlerini ileri sürmektedir(46). 

Sosyal sigorta kurumları yoluyla Türk ekonomisinin toplam tasarrufla-
rın % 25-30’u civarında bir tasarruf gücü kazandığını ( 1960-70’li yıllarda) 
belirten Yazgan,  bu fonların Uluslararası Çalışma Teşkilatının belirlediği 
emniyet, seyyaliyet (likidite), karlılık ve ekonomik ve sosyal fayda kriter-
lerine göre işletilmesi halinde Türk ekonomisine çok yönlü katkıları olacağı 
görüşündedir(47) ve devletin bu fonların kullanılışında ülke ihtiyaçlarını öne 

43 Yazgan (1992), s. 157.

44 Yazgan (1981), s. 89.

45 Yazgan (1981), s. 89. 

46 Yazgan (1992), s. 162-163.

47 Yazgan (1981), s. 90-91.
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plana alarak, mesela enerji sektörü başta olmak üzere, ülke kalkınmasına 
hizmet edecek alanlarda yatırım yapmasını önermektedir(48).  Yazgan, bu 
tavsiyede bulunurken, Richardson’un da kitabında belirttiği örneklerden 
hareket etmekte ve İngilizlerin sosyal sigorta fonları ile Süveyş Kanalı gibi 
çok riskli bir yatırımı finanse etmesini veya Hindistan başta olmak üzere 
Uzak Doğu’da finanse ettiği bir çok enerji, ulaştırma ve petrol yatırımlarını 
bu görüşüne destek olarak örnek olarak vermektedir(49).  Hemen belirtmek 
gerekir ki, ülkemiz uygulamasında görüldüğü gibi, Yazgan’ın fon değerlen-
dirme alanları içinde Kamu kesiminin cari harcamalarının finansmanı yok-
tur ve devletin mutlaka istihdam yaratan alanlarda bu fonları kullanması 
gerektiğini vurgulamaktadır(50).

Sosyal güvenlik fonlarının kullanılma alanları ile ilgili olarak ülkemize 
has yanlış uygulama alanlarının başında Emekli Sandığı tarafından yapı-
lan turistik otel yatırımlarını örnek olarak gösteren Yazgan, İstanbul Hilton, 
Bursa Çelik Palas, İzmir Efes ve İstanbul Tarabya oteli gibi yatırımlar yapı-
lırken,  ihtiyaçlar sıralamasında hata yapıldığını, turizm sektörünün geliş-
tirilmesinden ziyade gösteriş etkisi ile yatırım yapıldığını belirtmektedir(51).  

Yazgan, sosyal güvenlik sisteminin işleyişinin ve finansman yapısının 
ekonomik sistem üzerinde olumsuz etkileri olmaması gerektiğini vurgula-
maktadır.  Ancak bu etkiler, bugün olduğu gibi, sosyal güvenlik kurumla-
rının açıklarının kamu desteği ile kapatılmasının getirdiği olumsuz etkiler 
değildir. Yazgan’ın bu konuda üzerinde en hassasiyetle durduğu konu, sos-
yal sigorta primlerinin nisbi sermaye-emek maliyetini etkilemesi ve buna 
bağlı olarak işsizlik probleminin çözümü ile ilgilidir. Yazgan’a göre, işsizliğin 
çok önemli bir iktisadi ve sosyal problem olarak kabul edildiği bir ülkede 
bu problemin çözümü için sosyal güvenlik fonlarının kullanılmasının yanı 
sıra bizatihi sosyal güvenliğin “finansman metodu” da faydalı olabilir(52). 
Sermayenin kıt ve işsizliğin yaygın olduğu ülkelerde (ülkemiz gibi) iktisa-
di olarak üretim teknolojilerinin emek yoğun olarak seçilmesi gelişmekte 
olan ülkelerdeki sermaye-yatırım yetersizliği darboğazının aşılmasında 
yardımcı olabilir. Bu noktada sosyal güvenlik sisteminin etkisi, prim oranla-
rı belirlenirken ortaya çıkar ve sosyal sigorta prim oranlarının yüksek ola-
rak belirlenmesi emeğin bol, sermayenin kıt olduğu ülkelerde emeği daha 
pahalı hale getirerek sermaye yoğun yatırımların artışı dolayısıyla işsizliğin 
artmasına yol açar(53). Yazgan, Türk sosyal güvenlik sisteminin bu olumsuz 
etkileri doğuracak şekilde düzenlendiğini,  primlerin yüksek tespit edilme-
sinin, sonuçları bakımından destekleme alımı kapsamındaki tarım ürün-
lerinin taban fiyatlarının dünya fiyatlarının üzerinde tespit edilmesinden 
farklı olmadığını ve bunun da işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkile-
diğini vurgulamaktadır(54). 

48 Yazgan (1981), s. 91. 

49 Yazgan (1992). S. 162-163.

50 Yazgan (1981), s. 91.

51 Yazgan (1969), s. 70.

52 Yazgan (1981, İzmir İktisat…) s.465-466.

53 Yazgan (1981), s. 85-86.

54 Yazgan (1981, İzmir İktisat…), s. 468.
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Yazgan, prim oranlarının yükseltilmesinin yükün her zaman işverenin 
üzerinde kalması anlamına gelmeyeceğini, eğer piyasa ve rekabet şartları 
uygun ise işverenlerin önce fiyat artışları yoluyla tüketicilere ve yine şartlar 
uygun ise ücret seviyesini düşürerek çalışanlara prim yükünü yansıtabi-
leceklerini, bunun da sosyal güvenliğin özüne aykırı bir gelişme olacağını, 
sistemin bütün yükünün düşük gelirliler ve çalışanlara yüklenmesi gibi bir 
sonuç doğuracağını belirtmektedir(55). 

F. TEMEL SOSYAL GÜVENLİK PRENSİPLERİ
Yazgan’a göre bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı olarak işleyebilmesi 

için bazı prensipler dahilinde çalışmalıdır. Yazgan’ın dile getirdiği bu pren-
sipleri bir anlamda sosyal güvenliğin evrensel prensipleri olarak adlandır-
mak yanlış olmayacaktır. Bu prensipleri ana hatları ile şu başlıklar altında 
toplamak mümkündür:

“Sosyal güvenlik, insanların iradeleri dışında maruz kaldıkları tehlike-
lerin zararlarından kurtarılma garantisidir(56)”. Bu ifade çok zaman bütün 
bir sosyal güvenliği tarif etmek için kullanılır. Ancak, Yazgan bu ifade ile 
tariften öte, sosyal güvenlik sisteminin temel prensiplerinden birini ve en 
önemlisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tehlikenin kendisi ile mücade-
le insanlık tarihi ile yaşıt olup bu mücadele büyük ölçüde devlet tarafından 
yürütülmektedir. Sosyal güvenlik ise tehlikenin zararlarına karşı yürütü-
len mücadeleye verilen addır. Sosyal güvenlik, tehlikeye maruz kalmadan 
önce yalnızca bir duygudur, bir başka ifade ile eğer tehlike meydana gelirse 
onun zararlarından kurtarılma garantisidir(57). Tehlike meydana geldiği za-
man ise bu garanti (soyut) desteklemeler ve ödemeler başlar. Yazgan’a göre 
en kritik nokta da burada ortaya çıkmakta ve eğer tehlikeye uğramayan ve 
zararına maruz kalmayan insanlara bir ödeme yapılırsa (çalışma karşılığı 
değilse) bu ödeme sosyal güvenlikle ilgili değildir. Bu ödemelere olsa olsa, 
“yardım”, “lütuf” “ihsan” veya “ulufe” denilebilir(58).  Şüphesiz bu prensibin 
en çok ihmal edildiği ülkelerden biri de Yazgan’ın dediği gibi Türkiye’dir ve 
özellikle yaşlılık sigortasında bu prensip ihmal edilerek, yaş şartı aranmak-
sızın insanlar yalnızca belirli süre prim ödeyerek ve sigortalı olarak “yaşlılık 
aylığı” almaya hak kazanmışlardır(59). Yazgan’a göre Türkiye emekliliği he-
def edinen ve bekleyen insan topluluklarının olduğu ülke haline gelmiştir(60).

Sosyal güvenlik ödemeleri asgaridir.  Yazgan’a göre,  sosyal güvenlik 
ödemelerin asgari olmasının çok sayıda sebebi vardır(61):  Sosyal güvenlik, 
insanların tehlikenin zararlarına maruz kaldıkları zaman sağlayacakla-
rı bir menfaat olmakla birlikte daha üst seviyede bir garanti sağlamanın 
yolu daha çok çalışmak ve tasarruf etmektir. Sosyal güvenlik sistemleri 
gelir kayıplarını telafi ederler ve fertlerin daha fazla çalışmasını ve tasar-

55 Yazgan (1977, sosyal sigorta), s. 124-126).

56 Yazgan (1981), s. 75.

57 Yazgan (1981, İzmir İktisat..), s. 460.

58 Yazgan (1981, İzmir İktisat…), s. 460.

59 Yazgan (1981, İzmir İktisat…), s. 461.

60 Yazgan (1977), s. 29.

61 Yazgan (1981), s. 78-79.
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ruf etmesini teşvik ederler. Eğer, kişilerin gelirleri tazmin edilir, yani bire bir 
karşılanırsa, bu onları tehlikeden uzak kalmak bir yana, tehlikenin peşinde 
koşan insanlar haline gelirler ki bu da tembelliği hatta sahtekarlığı teşvik 
eder(62). 

Sosyal güvenlik ivazları seviye olarak insanları çalışmaktan alı koy-
mamalı, tasarrufu unutturmamalıdır. Bugün gelinen noktada Türk sosyal 
güvenlik sistemi insanları emeklilik peşinde koşar hale getirmiştir. Yazgan 
bu görüşüne Emekli Sandığı’nın uygulamalarını örnek vermekte ve ça-
lışırken elde ettiği kazancın % 75’ini ve daha fazlasını emekli aylığı olarak 
bağlayan Sandığın bu uygulamalarının sosyal güvenlikle ilgisi olmadığını 
belirterek, bu uygulamanın “temaruz”u teşvik ettiği ve insanları emeklili-
ği bekleyen ve arzu eder hale getirdiğini belirtmektedir(63).  Devlet, Emekli 
Sandığı mensupları için belirlemiş olduğu yüksek aylık bağlama oranları 
ile bir yandan temel sosyal güvenlik prensiplerine aykırı davranmış, diğer 
yandan da bir sosyal güvenlik sisteminin olmazsa-olmaz prensiplerinden 
biri olan norm ve standart birliği sağlanması ilkesi kamu çalışanları lehine 
bozulmuştur. Devletin, kamu çalışanları lehine yarattığı bu farklılık sosyal 
güvenliği bir hak olmaktan çıkarmış, imtiyaz haline getirmiştir(64). Yazgan’ın 
vurguladığı bu sebep, içinde bulunduğumuz yıl içinde Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı tarafından gündeme getirilen sosyal güvenlik reformunun 
temel gerekçelerinden birini oluşturması dikkat çekicidir. 

Yazgan bu prensibi Türk sosyal sigorta kurumlarının aylık bağlama 
oranları ile uygulamaları için de değerlendirmekte ve gelişmiş ülkelerde ki-
şilerin bütün çalışma hayatı boyunca elde ettiği gelirlerin ancak % 50’si  ci-
varındaki bir kısmı gelir olarak verilirken, Türkiye’de bu oranın % 70’lerden 
başlatılması ve hatta kazancının % 100’üne ulaşabilmesini yorumlarken,  
insanları hem erken emekli eden(65) hem de aylığını tam veren bir sistem, 
sosyal güvenlik sistemi değildir ve Türkiye için sosyal güvenlik bu yönüyle 
“lüks” haline gelmiştir(66), demektedir.

 Yazgan’a göre bu hususla ilgili bir yanlış uygulama da, hastalık halinde 
SSK tarafından verilen geçici iş göremezlik ödeneğinin işverenler tarafın-
dan tamamlanmasıdır. Bu durum hastalığı kaçınılması gereken değil arzu 
edilen bir hale getirebilir(67). Yazgan’ı haklı çıkaran gelişmeler bugün için 
Emekli Sandığı mensupları için fazlasıyla görülmektedir ve hastalık sebe-
biyle geliri kesilmeyen ve sigortalılığı devam eden kamu çalışanları hastalık 
sebebiyle rapor alma konusunda hiçbir mahzur görmemekte, hatta istekli 
davranmaktadırlar. Özellikle, mecburi hizmet veya diğer sebeplerle görev 
yerlerinin veya makamlarının değiştirilmesi halinde yeni görev yerlerine 
gitmemek için kendilerine hiçbir maliyet getirmeyen uzun süreli sağlık ra-
poru alma yoluna gitmektedirler. 
62 Yazgan, (1981), s. 79.

63 Yazgan (1969), s.47; Yazgan (1981), s. 42.

64 Yazgan (1969), s. 47.

65 Yazgan’a göre hiçbir sosyal güvenlik sistemi, sebebi ne olursa olsun, 30 yaşındaki kişiye yaşlılık tehlike-
sine maruz kaldığı gerekçesi ile aylık bağlayamaz, böyle bir uygulama var ise bu sosyal güvenlik sisteminin 
bir gereği değildir. Yazgan (1981), s. 63. 

66 Yazgan (1969), s. 59.

67 Yazgan (1981), s. 80.
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Çalışma gücünün yeniden ve azami şekilde kazandırılması esastır. Yaz-
gan’a göre sosyal güvenlik sisteminin amacı insanı başkalarına bağımlı 
hale getirmek değildir. Bu sebeple, çalışma gücü kaybı yaratan tehlikelerin 
zararlarının birebir ve en üst seviyede karşılanması gerekir(68). Yazgan, Türk 
sosyal sigorta kurumlarının, sosyal güvenlik tarifine uygun şekilde tedavi 
edici sağlık hizmetlerinde bu prensibe uygun şekilde ivazları belirlediğini, 
ancak uygulamada yaşanan hizmet ve standart düşüklüğüne bağlı yeter-
sizliklerin ayrı bir mesele olduğunu vurgulamaktadır(69).  Bu durum, içinde 
bulunduğumuz dönemde Türkiye’ye gelen ve sosyal güvenlik sistemini 
Türk ekonomisinin temel problem alanlarından biri olarak tanımlayan IMF 
ve Dünya Bankası uzmanlarınca da vurgulanmakta ve bütün sosyal sigorta 
kurumlarının sağladığı sağlık sigortası haklarının neredeyse sınırsız oldu-
ğunu dile getirmektedirler. 

Sosyal güvenlikte temel koruma birimi ailedir. Yazgan’ın sosyal gü-
venlik anlayışında koruma kapsamına alınacak birim ailedir. Yazgan’a göre 
toplumun en küçük birimi ailedir ve sosyal güvenlik temel koruma birimi 
olarak aileyi esas almalıdır(70). Sistem yükümlülüklerin (primlerin ödenme-
si gibi) belirlenmesi bakımından ailenin çalışan ve gelir sahibi olan ferdini 
(Yazgan’ın ifadesi ile ekmeği kazanan) dikkate alırken, tehlike meydana 
geldiği zaman korunması gereken birim olarak ferdi ailesi ile birlikte dik-
kate almaktadır. Burada kritik olan husus, hangi ailenin esas alınacağı ile 
ilgilidir. Yazgan, sosyal sigorta prensipleri bakımından öncelikle anne-ba-
ba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileyi esas almakla birlikte, sistemin 
koruma kapsamını belirlerken kesinlikle geniş aile kavramından hareket 
etmektedir. Bu noktada, temel dünya görüşü ile paralel olarak da koruma 
kapsamındaki aileyi tanımlarken Türk toplumunun geleneksel aile yapısı-
nı dikkate almakta ve fertlerin rollerini buna göre belirlemektedir. Nitekim, 
ailede çalışan kişinin (ekmeği kazanan) tehlikeye maruz kalması, mesela 
hastalanması, bütün ailenin gelir garantisinin ortadan kalkması anlamına 
gelmektedir ki öncelikle korunması gereken kişi durumundadır. Ancak bu 
Yazgan’ın ailenin diğer fertlerini ihmal ettiği anlamına gelmez. Yazgan, aile 
fertlerine yönelik sosyal güvenlik tedbirleri konusunda mutlak bir eşit-
lik sağlanması taraftarı değildir. Ekmeği kazanan kişiye (aile reisi) yönelik 
koruyucu tedbirlere öncelik verilmesi gerektiğini savunan Yazgan, sosyal 
sigorta sistemimiz içinde dul kadınlar ve evlenmemiş kız çocuklarına aylık 
bağlanması konusunda sağlanan esnekliği de Türk toplumunun aile yapısı-
nın farklılığına bağlı olarak doğru bir uygulama olarak görmektedir(71). Yaz-
gan’ın aile bütünlüğünün korunması ve Türk aile yapısının farklılıklarının 
sosyal güvenlik sistemi bakımından dikkate alınması gerektiği düşünce-
sinden hareketle 1960’lı yıllarda dile getirdiği bu görüşü ile, özellikle 1990’lı 
yılların ikinci yarısından itibaren hayatın her yönünde kadın-erkek ayırı-
mına karşı çıkarak mutlak bir eşitliği savunan, ancak bu tezin uygulamada 
kadınlar aleyhine işlemesi üzerine, özde karşı çıktıkları ayırımcılığı bu defa 

68 Yazgan (1981), s. 81.

69 Yazgan (1981), s. 81.

70 Yazgan (1981), s. 28.

71 Yazgan (1969), s. 37.
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“pozitif ayırımcılık” olarak tekrar gündeme getirenlerin görüşlerinin değer-
lendirilmesi ilginç olacaktır. 

Yazgan için aile bizzat kendisi ilk ve temel sosyal güvenlik müessese-
sidir ve aile muhitinden mahrum olan ve kendilerini geçindirme yeteneği 
olmayan fertler de ( yaşlılar, kimsesiz çocuklar, özürlüler gibi) aile muhitine 
benzer bir ortamda sosyal güvenlik garantisine kavuşturulmalıdır(72). Yaz-
gan, ihtiyarların asgari geçim garantilerinin sağlanmasını toplumun şu anda 
sahip olduğu imkanların yaratılmasında geçmişte emeği geçenlere saygı-
nın bir gereği, çocukların gelecek ve geçim garantilerinin sağlanmasını ise 
gelecekte cemiyetin sağlamlığı bakımından önemli olarak görmektedir(73).

G.  SOSYAL GÜVENLİK VE DİNİ SOSYAL YARDIMLAR (ZEKAT)
Yazgan, sosyal güvenlik sistemi içinde sosyal yardımlara özel bir yer ve 

önem verir ve bunları sosyal güvenliğin gelişim süreci içinde modern sos-
yal güvenlik müesseseleri öncesi ikinci dönemde, sosyal güvenlik garantisi 
sağlanması bakımından çok önemli rol üstlenen müesseseler olarak nite-
lendirir(74). Sosyal yardımların esas olarak dini mahiyet taşıdığını belirten 
Yazgan, Brahmanizm dışında bütün dinlerin sosyal yardım müesseselerine 
çok önem verdiklerini vurgular(75). Yazgan, sosyal yardımlar içinde dini sos-
yal yardımlara ve bu kapsamda da diğer bütün dinlerin ötesinde İslam dini 
üzerinde hassasiyetle durur. Yazgan’a göre, İslamiyet, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmayı, yalnızca bu dine mensup iyi bir insan olma şartları ile ilgi-
li bir temenni ve tavsiye olarak bırakmamış, İslam dinine mensup olmanın 
temel şartlarından biri haline getirmiş ve müesseseleştirmiştir(76). 

Yazgan, Kuran’ı Kerim’de yüze yakın ayette ayni veya nakdi gelir trans-
ferini esas alan yardımlaşma ile ilgili hüküm bulunduğunu, fitre ve zekat 
müesseseleri ile bu yardımlaşmayı müesseseleştirdiğini belirtmekte, an-
cak özellikle zekat vermenin temel şartlardan biri olmasına rağmen İsla-
miyetin sosyal yardımlaşmayı cebrilikten çok, inançlı ve ahlaklı insan olma 
vasıflarına sahip olmanın gereği olarak, gönüllü olarak yapılmasını teşvik 
ettiğini vurgulamaktadır(77). Yazgan’ın burada vurguladığı gönüllülük esa-
sı, fitre ve zekatın dini zorunluluk olmadığı anlamına gelmemekte,  gönüllü 
olarak yapılacak gelir transferlerinin veren kişiye sağladığı manevi tatmin 
ve huzur dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacına daha fazla 
hizmet edeceği hususudur. 

Yazgan, dini sosyal yardımlar içinde fitre ve zekata özel bir yer vermek-
te ve Zekat’ın verileceği kişiler belirlenirken sosyal güvenliğin tehlikeye 
maruz kalma ve zarar görme prensibinin çok öne çıktığını, insanoğlunun 
1940’lı yıllarda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile temel esaslarını 
belirlemeye “çalıştığı sosyal güvenliğin bir insan hakkı olduğu” prensibinin 
fitre ve zekat uygulamaları ile İslamiyet tarafından 7. yüzyılda gerçekleş-

72 Yazgan (1981), s. 28.

73 Yazgan (1969), s. 43-46.

74 Yazgan (1987), s. 9.

75 Yazgan (1987), s. 9.

76 Turan Yazgan’ın bu başlıktaki konu ile ilgili görüşleri Yazgan (1987) eserinden özetlenmiştir.

77 Yazgan (1987), s. 13-16.
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tirildiğini belirtmektedir(78). Yazgan, modern toplumlarda sosyal güvenlik 
garantisi sağlamak için belirlenmeye çalışılan ve zamana ve mekana göre 
değişen “yoksulluk sınırı” veya “muhtaçlık çizgisi” uygulamasının İslam 
dinindeki fitre ve zekatın verilme şartları belirlenirken fiilen uygulandığını, 
esas olarak bu çizginin üzerinde hayat standardına sahip olan insanların, bu 
çizginin altında olanlara ( kim olurlarsa olsunlar) gelir transferinde buluna-
bileceklerini belirtmektedir. 

Yazgan, zekatın hem birikim (servet) hem de üretimden alınmasının 
olumlu yönleri olduğunu, servet üzerinden zekat verilmesinin varlık un-
surlarının üretimde kullanılması yanında servetin törpülenmesi ve yay-
gınlaşmasına hizmet ettiğini, üretimden alınan zekatın ise işleyişi itibarıyla 
dış faktör kullanımını esas alan üretimin, yani katma değeri daha fazla olan 
üretimin teşvik edildiğini belirtmektedir(79).  Zekattan farklı olarak mutlak de-
ğerlerle belirlenen ve bir tür baş vergisi olarak adlandırılan fitrenin, tam bir 
sosyal güvenlik müessesesi olma özelliği taşıdığını belirten Yazgan,  verenler 
ve alanlar bakımından geçim seviyesinin tüketim standardı ve seviyesi esas 
alınarak belirlendiğini, reel değerler üzerinden belirlendiği için enflasyonun 
değer aşındırıcı etkisine maruz kalınmadığını vurgulamaktadır(80). 

Yazgan, gelirin yeniden dağıtımı açısından da dini sosyal yardımları ve 
fitre-zekatı değerlendirmiştir. Devletin temel varoluş sebebinin geliri ye-
niden dağıtmak ve belirli bir gelirden sağlanan faydayı artırmaktır diyen 
Yazgan’a göre cemiyetin de  özellikle dini sosyal yardımları kullanarak geli-
rin yeniden dağılımını vasıtasız olarak sağladığını ve bu tür gelirin yeniden 
dağılımının devletin sağladığı dağılımından daha fazla fayda sağladığını, 
çünkü dini inanç veya örf ve adetler gereğince yapılan gelir transferinin, 
sağlanan maddi faydanın ötesinde yardım yapma ve yardımlaşma duygu-
larını karşıladığı ölçüde manevi bir tatmin duygusu da yarattığını ileri iddia 
etmektedir(81). 

H. MİLLİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
Yazgan, Türk sosyal güvenlik sisteminin temel problem alanlarını belir-

ten çalışmalarının devamında, tarif ve temel prensiplerini belirttiği sosyal 
güvenliği esas alarak milli bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmasına yö-
nelik temel görüşlerini de bir bütün halinde açıklamıştır(82).  Yazgan’ın, milli 
sosyal güvenlik sistemi oluşturulması gerektiği yönündeki görüşünü kap-
samlı olarak dile getirdiği 1969 yılının,  henüz Bağ-Kur’un oluşturulmadığı, 
Emekli Sandığının oluşturulmasından itibaren 19 yıl, 506 sayılı SSK’nun da 
yürürlüğe girmesinden 5 yıl sonrası olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. 

Yazgan, milli bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması gerekçelerini 
üç temel başlıkta toplamıştır. Bunlardan ilki, oluşturulduktan çok kısa bir 
süre sonra Türk sosyal güvenlik sisteminin temel sosyal güvenlik prensip-
lerinden uzak olarak çalışmaya başlamasıdır. İkincisi, oluşturulan sosyal 

78 Yazgan (1987), s. 25-27.

79 Yazgan (1987), s. 34-36.

80 Yazgan (1987), s. 57.

81 Yazgan (1987), s. 66-69.

82 Yazgan (1969), s. 77.
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güvenlik sisteminin Türk toplumunun iktisadi ve sosyal şartlarını dikkate 
almamış olmasıdır(83). Yazgan’a göre milli bir sosyal güvenlik sistemi oluş-
turulmasının üçüncü gerekçesi, sigortalılar, işverenler ve devletin mevcut 
sistemin yürütülmesi için katlandığı yük artırılmadan daha etkin çalışan 
bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulabileceği(84), iddiasıdır. 

Yazgan’ın milli sosyal güvenlik sisteminin temel esasları şu başlıklar al-
tında toplanmıştır:

•	  Yazgan’a göre milli bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak mutlak 
şekilde bir devlet görevi olmalıdır(85). Ancak burada, özellikle bugün-
kü tartışmalar bakımından özerklik (muhtariyet) konusunda mutla-
ka vurgulanması gereken husus, Yazgan’ın yaygın olan görüşün ak-
sine sosyal güvenlik müesseselerinin muhtariyet (özerklik) fikrine  
tamamiyle ve kökünden karşı çıkmasıdır(86). Yazgan bu görüşünü; “ 
Türkiye’de devlet dediğimiz zaman, bunun anlamı güçtür, kuvvettir 
ve bir babalıktır, İnsanlara eşit davranan, herkesi bir ve evladı gibi 
gören bir babalıktır(87)”. Yazgan’a göre bu devlet hiçbir zaman insan-
lar arasında ayırım yapmayan, toplu sesi çıkmayan köylüleri, kimse-
sizleri gözeten bir devlettir.

•	 Şüphesiz, sosyal güvenlik sistemini yeni baştan oluşturmak kolay 
değildir. Nitekim, Yazgan, öngördüğü sistemin oluşturulması halin-
de halen sistemde olanların 10 yıllık bir geçiş ve istisna döneminden 
sonra sisteme uyumlarının sağlanabileceğini, yeni sistemin ise uy-
gulama başladıktan sonra sisteme girecek olanlar için geçerli oldu-
ğunu belirtmiştir. 

•	 Yazgan’ın milli sosyal güvenlik sisteminin ikinci önemli özelliği, 
mutlaka bir sistem olması ve sosyal refah hizmetlerini bünyesinde 
barındırması, kimsesiz ve muhtaç kimseleri sosyal güvenlik hak-
kından mahrum etmeyecek şekilde bir bütünlük arz etmesidir(88). 
Devlet, evlatlarını birbirinden ayırmayan bir baba gibi, geliri, statüsü 
ve inancı ne olursa olsun bütün vatandaşlarına sosyal güvenlik ga-
rantisi sağlayacak bir sistemi kurmak zorundadır.

•	 Milli sosyal güvenlik sistemi, herkesi kapsamı altına alacak şekilde ve 
mecburiyet prensibi esas alınarak oluşturulacaktır(89). Kimse bu siste-
min dışında bırakılamaz, aksi takdirde kendi sosyal güvenlik garanti-
lerini sağlayacak olanların dışarıda kalması sistemin özünü oluşturan 
sosyal dayanışma ve yardımlaşma felsefesine aykırı olacaktır. 

•	 Milli sosyal güvenlik sisteminin finansmanı herkesten ödeme gücü 
oranında alınacak vergilerle (primlerle) karşılanacak, ödeme gücü 
olmayandan kesinlikle vergi veya prim alınmayacaktır(90). Daha 
önce finansman kısmında da belirtildiği gibi, zorunlu olarak alınacak 

83 Yazgan (1969), s. 77; Yazgan (1981), s. 106-107.

84 Yazgan (1969), s. 77. 

85 Yazgan (1977), s.43.

86 Yazgan (1977), s. 43.

87 Yazgan (1977), s.44.

88 Yazgan (1977), s. 45.

89 Yazgan (1977), s. 46-5-49.

90 Yazgan (1977), s. 46.
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primlerle oluşturulacak fonlar Türkiye’nin enerji, ulaştırma ve sula-
ma gibi büyük alt yapı projeleri ve yatırımlarının da finansman kay-
nağını oluşturacaktır.
•	 Sosyal güvenlik sisteminin idaresi kesinlikle merkezi olacak, 

ancak sosyal güvenlik için toplanacak gelirler ve oluşturulacak 
fonlar genel bütçenin dışında tutulacaktır(91). Yazgan’ın sosyal 
güvenlik sistemi mutlaka devlet tarafından kurulmalı ve yöne-
tilmelidir düşüncesi, yalnızca devletin asgari seviyede sağlamak 
zorunda olduğu sosyal güvenlik garantisi sağlayan müesseseler 
için geçerlidir.  Bu seviye, kişiye yaşadığı toplum içinde insan hay-
siyetine yaraşır, onu namerde muhtaç etmeyecek bir asgari se-
viyedir(92). Ancak, bu seviyenin üzerinde sosyal güvenlik garantisi 
sağlamak isteyenler için hür bir nizamda hiçbir sınırlama yoktur. 
Fertler, gerek kendi başlarına gerekse gruplar halinde daha yük-
sek bir garanti sağlamak için gayrette bulunabilirler ve amaçla 
teşebbüsler oluşturabilirler. Bu alanda sağlanacak bir yarış ülke 
olarak kalkınma hızını da yükseltecektir. Yazgan, kendi ifadesi ile 
sosyal güvenlikte ikinci alan olarak tarif ettiği bu teşebbüslerin ( 
bugünkü yaygın ifadesi ile ikinci ayak sosyal güvenlik kurumları) 
varlığını, sosyal güvenlik garantisini asgari seviyede sağlamayı 
üstlenen devletin sosyalist bir devlet olarak tanımlanmamasının 
da gerekçesi olarak göstermektedir(93). Ancak bu devlet, “bırakı-
nız yapsınlar, gemisini kurtaran kaptan” anlayışına yer veren ka-
pitalist bir devlet de değildir. Sosyal güvenliği herkese eşit bir hak 
gibi sunan anlayış Türk’e has bir anlayıştır(94).

SON SÖZLER 
Başlangıç kısmında da belirtildiği gibi bu yazıda, bazı çalışmaları esas 

alınarak Turan Yazgan’ın sosyal güvenlik sistemi ile ilgili genel görüşlerinin 
yanısıra Türk sosyal güvenlik sistemi ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri 
özetlenmeye çalışılmıştır. Şüphesiz, bu çalışmada ele alınan başlıklar dı-
şında da sosyal güvenlikle ilgili görüş ve değerlendirmelerine yer verilebilir. 

Turan Yazgan, sosyal politikanın en geniş kapsamlı vasıtası olarak ka-
bul edilen sosyal güvenlikle ilgili Türkçe literatürün oluşmasına çok önemli 
katkıları olmuştur. Bu alanda ilk ve en kapsamlı çalışmaları gerçekleştiren 
kişi olmasının yanısıra, sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarını, bugün bile konu 
ile ilgilenen akademisyenlerin ihmal ettiği, en azından ikinci planda ele al-
dığı konular üzerinde yoğunlaştırmış, sosyal güvenliğin iktisadi ve sosyal 
boyutu ile ilgili teorik bilgilerin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Ka-
naatimce, en kapsamlı ve çok yönlü sosyal güvenlik tarifi (yabancı literatür 
dahil) Yazgan tarafından yapılmıştır ve bu tarif sosyal güvenliğin evrensel 
tanım ve önemine uyan bir tariftir. 

Yazgan’ın çalışmalarında dikkat çeken bir başka husus, konu ile ilgili 
kendine has özgün görüş ve değerlendirmeler ortaya koyması ve bu görüş-
lerini bir sistem anlayışı içinde sistematik olarak ortaya koymasıdır. Bütün 
91  Yazgan (1977), s. 49.

92 Yazgan (1977), s. 49.

93 Yazgan (1977), s. 52. 

94 Yazgan (1977), s. 52. 
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çalışmalarında sosyal güvenliği bir sistem olarak ele almış özellikle kurum-
sal yapı ile ilgili önerilerini bu anlayış içinde ortaya koymuştur.

Yazgan, 1969 yılında, Türk sosyal güvenlik sistemi ile ilgili kapsamlı bir 
araştırma gerçekleştirmiş(95), bu araştırmada ulaştığı sonuçları meslek ha-
yatı süresince çeşitli platformlarda dile getirmiştir. Ancak, bu noktada Yaz-
gan’a ciddi bir haksızlık da yapılmıştır. Çünkü, Türk sosyal güvenlik sistemi 
ve özellikle sosyal sigortalarla ilgili ilk kapsamlı araştırmanın ILO uzmanı 
olan Polonyalı Zelenka tarafından 1971 yılında gerçekleştirildiği sık olarak 
dile getirilmiş ve referans olarak gösterilmiştir. Halbuki, Yazgan bu prob-
lemleri çok daha önce dile getirmiş ve kaleme almıştır. 

Zaman, Türk sosyal güvenlik sisteminin gelişimi ve bugün yaşadığı 
problemler konusunda Yazgan’ı haklı çıkarmıştır. Bugün, sosyal güvenlik 
sistemimizin yaşadığı problemlerin sebepleri en azından 35 yıl önce Yaz-
gan tarafından dile getirilmiştir. Yazgan’ın Türk sosyal güvenlik sisteminin 
problemlerinin çözümü için önerdiği tedbirler arasında, bugün Dünya Ban-
kası raporuna atfedilen çok ayaklı sosyal güvenlik sisteminin oluşturul-
ması düşüncesi vardır. Yazgan, sosyal güvenlik garantisinin, “herkesi, her 
tehlikeye karşı koruma kapsamına alacak şekilde ve yaşadıkları toplum 
içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı sağlayacak şekilde” 
sağlanmasının (birinci ayak) devlet görevi olduğunu vurgularken, bu sevi-
yenin üzerinde garanti sağlamak isteyenlerin ferdi veya kurumsal tedbirler 
almasını (ikinci ve üçüncü ayak) teşvik eden ve bunu sistemin dinamizmi-
nin bir unsuru olarak gören çok ayaklı bir sosyal güvenlik sistemini bütün 
çalışmalarında dile getirmiştir.

Yazgan’ın mutlaka vurgulanması gereken bir diğer özelliği ise, sosyal 
güvenlik sisteminin evrensel prensiplerini ve kurallarını dile getirirken, 
her ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel şartlarını dikkate alan, ülke gerçek 
ve imkanlarına uygun bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması gerektiği-
ne inanmasıdır. Milli sosyal güvenlik sistemi oluşturulması düşüncesinin 
özünde de, sosyal güvenliğin evrensel prensipleri ile birlikte Türk toplu-
munun iktisadi, sosyal ve kültürel şartlarından kaynaklanan farklılıkları 
dikkate alan görüşü vardır.Yazgan’a göre sosyal güvenliğin evrensel pren-
sipleri ile ülkelerin kendilerine has şartlarından kaynaklanan farklılıklar 
çatışan unsurlar değildir.  

Yazgan,  Türk toplumuna “ithal  sistemler” getirilmesine karşıdır. Ancak, 
Yazgan’ın bize has sistem oluşturulması ile ilgili görüşlerinin hiçbirinde, te-
mel sosyal güvenlik prensiplerini gözardı eden, Türk insanını tembelliğe 
iten, istismarı teşvik eden tedbirler ve öneriler yoktur.  

Son söz olarak, Yazgan’ın bütün çalışmalarında olduğu gibi sosyal gü-
venlikle ilgili görüşlerinin ve değerlendirmelerinin merkezinde de insan 
vardır, ifadesini kullanırsak ana fikri özetlemiş oluruz.

95 Yazgan (1969).
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A. 4447 SAYILI KANUN ÖNCESİ DÖNEM 
1986-1999:

Problemler, Kriz ve Arayışlar Dönemi 

 Bu dönemin 1986 yılı ile başlatılmasının temel sebebi, 1969 
yılında 1186 Sayılı Kanunla yaşlılık aylığı almak için yaş şartını 
kaldıran ve Türk sosyal sigorta  sistemi için   “erken veya genç 
yaşlarda emeklilik” uygulamasını gündeme getiren yasayı 
değiştiren ve emeklilik yaşını kademeli bir geçişle kadınlar için 
55: erkekler için 60 yaşa yükselten 1986 tarih ve 3246 Sayılı 
Kanuna verilen önemdir. Ancak siyasetin sosyal güvenlik 
sistemine yönelik müdahaleci yaklaşımı, 1992 yılında 3774 
sayılı Kanunla emeklilik yaşı bakımından tekrar eski şartlara 
dönülmesi ile sonuçlanmıştır. 1991 yılından itibaren başta 
SSK olmak üzere sosyal sigorta kurumlarının finansman 
açığı vermeye başlaması sosyal güvenlikle ilgili tartışmaları 
emeklilik yaşı ve finansman açığı ile ifade edilen Türk sosyal 
güvenlik sisteminde kriz üzerinde yoğunlaştırmıştır. Doğal 
olarak bu bölüme konulan yazılar da bu iki konuya ağırlık 
veren yazılardır. 

Bir bilgi notu vermek gerekirse, 1977-1999 arasındaki 22 
yıllık dönemde 506 Sosyal Sigortalar Kanununda 25’i Kanun, 
4’ü Kanun Hükmünde Kararnamelerle olmak üzere toplam 29 
yasal değişiklik yapılmış, bu bölümde yer alan yazıların  önemli 
bir kısmının yazılma sebebini bu değişiklikler oluşturmuştur.  

 





SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK YAŞI(1)

Sosyal güvenlik, çeşitli mesleki, fizyolojik, iktisadi ve sosyal tehlikelere 
maruz kalarak çalışma gücünü veya gelirini, veyahut da her ikisini 
kaybeden fertleri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kimselerin 
uğradıkları tehlikelerin zararlarından kurtarma garantisini ifade eder. 
Yaşlılık da biyolojik bir tehlikedir ve ferdin çalışma gücünün tamamını veya 
büyük bir kısmını kaybederek kendi gücü ile kendi geçimini sağlayamaz 
hale geldiği bir durumun belirtisidir.

Modern sosyal güvenlik sistemleri diğer sosyal güvenlik tehlikelerinde 
olduğu gibi yaşlılık tehlikesine karşı da ferdi yalnız bırakmamış, çalışma 
hayatı süresince fertten aldığı primleri çalışma hayatından ayrıldıktan 
sonra ivaz olarak geriye ödeyen yaşlılık sigortalarını tesis etmiştir. Yaşlılık 
sigortası uzun vadeli olarak çalışır ve işler hale gelebilmesi büyük mali 
kaynakların varlığını gerektirir. Bu bakımdan yaşlılık sigortaları sosyal 
sigortaların ve sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli kolunu teşkil eder.

Yaşlılık sigortasının istikrarlı olarak çalışabilmesi, gelir ve gider 
dengesini sağlayan aktüerya hesaplarının sağlıklı olarak yapılmasını 
gerektiir. Bu sebeple primlerin ve ivazların tesbiti ile emekli aylığının 
ödenmeye başlayacağı emekliliky aşının belirlenmesi sigortanın çalışması 
bakımından hayati öneme sahiptir. Biz burada yalnızca emeklilik yaşının 
tesbiti ile ilgili problemleri ele alacağız.

Yaşlanma biyolojik bir olaydır. Fertten ferde, meslekten mesleğe, bölgeden 
bölgeye ve ülkeden ülkeye değişir. Çalışma ve çevre şartları ile beslenme 
şartları yaşlanmaya tesir eden önemli faktörler arasında sayılabilir. Sosyal 
güvenlik prensipleri bakımından ferdin emekli olabilmesi çalışma gücünü 
büyük ölçüde veya tamamen kaybetmesi şartına bağlı olduğu için, ideal 
olan her fert için yaşlanma olayını ayrı ayrı tesbit etmektir. Böylece her 
fert, gerçekten yaşlandığı zaman emekli olabilecek, çalışma hayatından 
ayrılarak emekli aylığı alabilecektir. Ancak tıbbi imkanlar ve sistemin idari 
yapısı böyle bir tesbitin yapılmasına imkan tanımamaktadır. Bu durumda 
emeklilik yaşının tesbitinde diğer faktörler devreye girmektedir.

Her ülke kendi yaşlılık sigortasını kurarken çalışma, çevre, beslenme ve 
iklim şartlarını dikkate alarak kronolojik bir emekli olma yaşı belirlemeli ve 
bu yaş gerçekte biyolojik emekli olma yaşından en az sapmayı gösteren bir 
yaş olmalıdır. Kronolojik yaşın tesbitinde yukarıda sayılan faktörlerin ele 
alınmasında gösterilen hassasiyet ölçüsünde kronolojik yaş ile biyolojik yaş 

1 Öğr. Gör. Dr. (1986),  , İŞVEREN, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Cilt:XXIV, Sayı:7, Nisan 1986.
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birbirine yakın olur. Fakat hiçbir zaman iki yaşın bütün fertler için üst üste 
gelmesi mümkün olmaz. Bu sakıncayı da ortadan bir nebze kaldırabilmek 
için erken veya geç emeklilğe izin veren ve sistemin işlerliğine esneklik 
kazandıran düzenlemeler yapılır. Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, gelişmiş 
ülke standartlarını dikkate alarak emekli olma yaşının erkekler için 65, 
kadınlar içinse 60 olarak tespit edilmesi gerektiğini, ancak her ülkenin kendi 
standartlarını belirleyerek farklı emekli olma yaşları belirleyebileceğini 
vurgulamıştır.

Emekli olma yaşının tesbitinde ilmi verilere dayanan hesaplamalardan 
uzaklaşıp iktisadi, sosyal ve politik faktörler dikkate alındığı taktirde sigorta 
kolunun çalışması ile ilgili değişik problemler ortaya çıkacaktır.

Çalışan kesimin temsilcileri olan sendikalar ve çalışanların çoğu, erken 
emekli olmayı daha çok boş zaman ve dinlenme imkanı elde etme şeklinde 
değerlendirdikleri için kronolojik emekli olma yaşının oldukça düşük olarak 
tesbit edilmesini savunurlar. Sendikalar için bu aynı zamanda bir başarı 
olarak da değerlendirilmekte ve üyelerine sağladıkları bir ayrıcalık olarak 
kabul edilmektedir. Politikacılar da geniş oy potansiyelini düşünerek ço 
zaman düşük emekli olma yaşının tesbitini savunurlar. Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde diğer faktörlerin yetersizliği sebebiyle emekli olma yaşı 
gerçekte olması gerekenden düşük tesbit edilir ki, buna “politik emekli 
olma yaşı” denir. Bu faktörler ağır basarak belirlenen emekli olma yaşına 
da, kazanılmış hak olup olmamasına bakılmaksızın sık sık müdahale edilir 
ve nesillerarası dayanışma prensibi sarsılır.

Sigorta idaresi ve siyasi iktidarlar, sosyal sigortanın çalışmasını ve mali 
kaynaklarının durumunu düşünerek emekli olma yaşını yüksek belirleme 
eğilimine girebilirler. Sosyal sigortalar yolu ile elde edilecek fonları kullanma 
isteği de bu tür bir tesbitte rol oynayabilir. Bu şekilde tesbit edilen emekli 
olma yaşına da “iktisadi emekli olma yaşı” denir.

Belirttiğimiz faktörlere bağlı olarak emekli olma yaşının düşük veya 
yüksek tesbit edilmesinin beraberinde getireceği sakıncalar vardır. Bu 
sakıncaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Emekli olma yaşı, yüksek tesbit edilmişse, emekli olma ve çalışma 
hayatından ayrılma insanlar için ulaşılması zor bir hedef haline gelir. 
Emekli olma acı ve ıstırap kaynağı haline gelir. Beweridge’nin ifadesi ile 
“beşer saadetini gaye edinen sosyal güvenliğin temel gayesi bu değildir”. 
Emekli olma yaşının yüksek tesbit edilmiş olması sebebiyle özellikle 
istihdam imkanlarının sınırlı olduğu ülkelerde –bugün için bütün ülkelerde 
sözkonusu olan bir durumdur- genç neslin yükselme imkanları sınırlanır 
ve genç işsizliğin artmasına yol açabilir.

Daha önemli ve ciddi problemler kronolojik emekli olma yaşının biyolojik 
emekli olma yaşından düşük tesbit edilmesi sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 
Bu sakıncaları da şöyle sıralayabiliriz:

•	 Çalışma arzu ve iradesine sahip olan ve çalışma gücünü de 
kaybetmemiş insanlar için emeklilik, daha uzun tatiller ve izinler 
gibi bir mükafat değildir. Eğer fert normal olarak alışmış olduğu 
boş zamandan daha fazlasını elde ederse ve bu boş zamanı 
değerlendirecek özel zevk ve alışkanlıklara sahip değilse çalışma 
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hayatında olduğundan daha fazla yıpranır. İşe yaramazlık duygusu ile 
psikolojik olarak çökme ve hızla yaşlanma tehlikesi ile karşılaşabilir.

•	 İstenmeyen fert için emeklilik, daha düşük hayat standardında 
yaşamaya mecbur edilme sonucunu da beraberinde getirir. Bu 
durumda fert ve ailesi ya daha düşük bir gelir ile yaşamaya mecbur 
olacak, ya da emekli olan ferdin ikinci defa emek piyasasına çıkması 
sözkonusu olacaktır. Emek piyasası şartları da bu durumdaki 
insanlar için daha acımasızdır.

•	 Erken emeklilik çok zaman iddia edildiği gibi işsizlik probleminin 
çözümünde etkin bir yol değildir. Özellikle orta yaşta emekli 
olabilmenin mümkün olduğu yerlerde bu kimselerin yeniden ve 
daha düşük ücretlerle emek piyasasına çıkmaları gençlerin istihdam 
imkanlarını baltalayacaktır. Sigorta primi ve vergi ödenmediği için 
bu tür emek kullanma bazı alanlarda işveren için daha avantajlı 
olmakta, genç işçi kullanmaktan vazgeçebilmektedir.

•	 Erken emeklilik insanları en verimli olduğu çağda çalışma 
hayatından uzaklaştırdğı için, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
vasıflı beşeri sermayenin israfına yol açmaktadır. Bu da ülkenin 
üretim potansiyelinin azalması, iktisadi gelişme faaliyetinin sekteye 
uğraması anlamına gelir.

•	 Emekli olma yaşının düşük tesbit edilmiş olması, kısa süre prim 
ödeyen fertlerin uzun süre emekli aylığı alabilmelerine yol açar. 
Hassas aktüerya hesaplarına dayanan sigortanın mali bakımdan 
zor duruma düşmesi yanında nesillerarası dayanışma ilkesi de 
zedelenmiş olur. Çünkü ödediğinden daha fazla ivaz alan insanların 
yükünün daha sonraki nesillerin omuzuna kaydırılması sebebiyle, 
gelecek nesillerin sosyal güvenlik garantilerinin tehlikeye düşmesi 
sözkonusudr.

•	 Erken emeklilik, fertleri emeklilik peşinde koşan, emekliliğe 
gaye edinen kişiler olma eğilimine sevkedebilir. Bu durum, sosyal 
güvenliğin temel prensiplerinden olan çalışanla çalışmayanı, tasarruf 
edenle etmeyeni ve tehlikeden sakınanla sakınmayanı ayıretme 
ilkesini zedeler.

Özetle belirtmek gerekirse, kronolojik yaşı biyolojik ekmekli olma 
yaşından yüksek veya düşük tesbit etmenin beraberinde getirdiği ciddi 
problemler vardır. Beşer saadeti esas olduğuna göre, ne çalışma gücü 
olmayanı daha fazla çalıştırmak, ne de çalışma arzusuna sahip olanları 
çalışma hayatından zorla ayırmak sosyal güvenliğin gayesi değildir. Bu 
mahzurları giderecek şekilde özel durumları dikkate alan düzenlemelerle 
yaşlılık sigortasının işleyişine esneklik kazandırmak mümkün olabilir. 
Çalışma gücüne sahip olanları birden emekliye ayırmak yerine kademeli 
olarak belirli bir geçiş döneminin sonunda emekliye ayırmak, erken veya geç 
ayrılmaya bağlı olarak ivazlarda farklılaştırma yapmak bu düzenlemelerden 
bir tanesi olabilir ve uygulamada örnekleri de vardır.
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ÜLKEMİZDE DURUM
Türk sosyal güvenlik sisteminin ciddi meseleleri vardır. Sosyal güvenlik 

programları hiç kimsenin açıkta kalmayacağı şekilde kapsamlarını 
genişletememişler, bu hedefi gerekleştirmekten uzak kalmışlardır. 
Sağlanan sosyal güvenlik garantisinin maliyeti çok yüksek, standartları 
ise düşüktür. Sosyal güvenlik müesseseleri arasında bir koordinasyon 
yoktur. Emeklilik yaşı ile ilgili meseleler sosyal güvenlik sistemimizin 
meselelerinden yalnızca bir tanesidir ve zannedildiği gibi en önemlisi 
değildir. Buna rağmen emeklilik yaşı ile ilgili meseleleri ön plâna getiren 
faktörler şunlardır:

- Yaşlılık sigortası sağlayan sosyal güvenlik kurumlarımızda emekli 
olma yaşının tesbitinde politik faktörler kuvvetli rol oynamıştır. Bu 
tesir kronolojik emekli olma yaşının biyolojik emekli olma yaşından 
oldukça düşük belirlenmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Nitekim emekli 
yaşının tesbitinde ortalama hayat ümidi gibi kriterlerin dikkate 
alındığını gösteren veriler yoktur. Bu sebeble siyasi iktidarlar sık 
sık emekli olma yaşı ile ilgili hükümleri yeniden düzenleme ihtiyacı 
duymakta, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda konu ile ilgili 
yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. 1985 
yılının son haftasında yapılan yeni düzenlemeler de, kurumların mali 
kriz içinde oldukları gerekçesine dayandırılmıştır. Başta işçi kesimi 
olmak üzere, diğer kesimlerden yeni düzenlemelere karşı yapılan 
itirazlarda da kurumların mali yapısı ile ilgili gerekçelere ağırlık 
verilmiştir. Bu arada ortalama hayat ümidi ile ilgili iddialar daha az 
kullanılmış, kullanılması halinde de taraflar arasında büyük rakam 
farklılıkları ile ileri sürülmüştür. Kamuoyuna güvenilir verilere 
dayanan sağlıklı rakamlar sunulamamıştır. Siyasi iktidar, ülkemizde 
ortalama hayat ümidinin arttığını, işçi kesim ise ileri sürdüğü gibi 
düşük olduğunu ispatlamaktan uzak kalmıştır.

- Yaşlılık sigortası sağlayan sosyal sigorta kurumları arasında emeklilik 
hakkını düzenleme bakımından önemli farklar vardır. Özellikle ivaz 
seviyesi konusunda farklılıklar zaman zaman ciddi tartışmalara yol 
açmaktadır. Bunun dışında emekli aylığına hak kazanma konusunda 
en büyük sosyal sigorta kuruluşu olan SSK’da uygulamada nadir 
rastlanan bir düzenleme vardır. Buna göre emekli olabilmek için 
belirli bir kronolojik yaşa gelme şartına bağlı olmaksızın belirli 
süre prim ödemek veya belirli süre çalışmak yeterli olmaktadır. Bu 
düzenlemenin sonucunda aynı kurumun üyesi olmakla birlikte 35 
yaşında “emekli” olanlarla, 55-60 yaşında emekli olanlar yanyana 
bulunmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek şekilde 
35-60 yaş arasında geniş bir emekli olabilme periyodu vardır ki, bu 
durumu hiçbir sosyal gerekçe ile izah etmek mümkün değildir.

- Siyasi iktidarlar sosyal güvenlik kapsamını genişletirken bütçeden 
karşılanan kamu sosyal güvenlik harcamalarını kullanacakları 
yerde, yükü sosyal sigorta kurumlarına aktarmışlardır. Borçlanma 
gibi hükümlerden faydalanarak kısa sürede emekli olma hakkı 
kazananların varlığı sosyal sigortaların aktüerya dengesini bozan 
önemli gelişmelerden bir iolmuştur. Siyasi iktidarların bu eğilimi, 
sosyal güvenlik kurumlarının birbirini bütünleyici olma özelliğini de 
zedelemiştir.
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- Erken emekliliğe izin veren hükümler bizde özellikle çalışan kesimler 
tarafından önemli bir ayrıcalık ve hak olarak kabul edilmiş, yapılacak 
düzenlemelere “kazanılmış haklardan geriye dönüş” olarak karşı 
çıkılmıştır. Sosyal güvenlik müesseseleri bir yardım veya iane 
kurumu değildir. Belirli bir tehlike için ivaz almanın temel şartı, o 
tehlikeye maruz kalmaktır. Aksi takdirde hak ve yükümlüklerin 
sınırlarını tayin etmek güçleşir.

Ülkemizdeki yaşlılık sigortası uygulamasının çarpık sonuçlarını değişik 
açılardan yaklaşarak ortaya koymak mümkündür. Biz burada yalnızca 
bir tanesine değinmek istiyoruz. 1985 yılı esas olmak üzere yapılan bir 
araştırma, SSK mensuplarının ortalama olarak 20-25 yıllık bir çalışma 
süresine karşılık, yine ortalam olarak 19.4 yıllık bir ivaz alma hakkına 
kavuştuklarını göstermektedir. Bu durumun iki izahı vardır: Birincisi, hiçbir 
sigorta sisteminin bu tabloya uzun süre dayanamayacağı gerçeğidir. İkincisi 
ise, sosyal sigorta kurumlarımızın, sigortalılar arasında çok dengesiz bir 
gelir dağılımına yol açmakta oldukları gerçeğidir.

Bu tablonun ortaya çıkardığı menfi sonuçlar ise şunlardır:
- Ülkemiz, bir “genç emekliler” ülkesi haline gelmiştir. Emek 

piyasamızda yalnızca gençlerin değil, emekli olarak yeniden emeğini 
arzedenlerle ilgili meseleler de vardır.

- Vasıflı işgücü en verimli olduğu çağda çalışma hayatından ayrılmakta, 
iktisadi gelişmemizde önemli bir unsur olan beşeri sermaye israf 
edilmektedir.

- Erken emeklilik, belirttiğimiz sebeplerden dolayı iddia edildiği gibi 
istihdam problemine bir çözüm getirmemiş, meseleyi daha karmaşık 
hale getirmiştir.

- Emekli olduktan sonra çalışma arzu ve iradesine sahip olduğu halde 
çalışma imkanı bulamayan veya yanlış bir düşünce ile çalışmak 
istemeyen insanımız, kahve köşelerinde ve benzeri sağlıksız 
mekanlarda vakit öldürmektedir. Bu durumdaki insanların daha 
çabuk yaşlandıkları da tıbbi verilerle ispatlanmış bir gerçektir.

- Kaanaatime göre sistemin en önemli menfi sonucu, çalışanlar 
üzerinde olmuştur. Emeklilik, çalışan insanımız için bir gaye haline 
gelmiştir. Masa başındaki memurumuz, makine başındaki işçimiz 
ve esnafımız emeklilik kaygısına düşmüşlerdir. Bütün hesaplar 
emeklilik üzerine yapılmakta, gelecekle ilgili planlar emeklilik 
dikkate alınarak yapılmaktadır. Türk insanı çalışırken pasifize 
olmuştur. Çalışma değil, çalışmama esas olmuştur. Beyin faaliyetinin 
en yüksek olduğu üniversitelerimizde bile, son yıllarda ortaya çıkan 
diğer faktörlerin de tesiri ile öğretim üyeleri emekli olma hesapları 
yapmaya başlamışlar, emekliliği bir kaçış olarak görme eğilimine 
girmişlerdir.

SONUÇ OLARAK
Bu bilgilerin ışığı altında son düzenlemelerin bir değerlendirmesini 

yaparsak şu sonuçları ortaya koymak mümkündür:
•	 Son kanuni düzenlemelerle emeklilik konusunda getirilen yenilikler, 

uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan hususlardır. Sosyal 
konularda düzenleme yapmanın sıkıntılarını göğüsleme pahasına 
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yapılması gereken bir düzenleme gerçekleştirilmiştir.
•	  Yapılan düzenlemeler haklı bir sebebe dayanmakla birlikte gerekçe 

yanlıştır. Emeklilik yaşı ile ilgili bir düzenlemenin gerekçesi sosyal 
güvenlik kurumlarının içinde bulunduğu mali kriz olarak gösterilemez. 
Nitekim karşı görüşlerde de primlerin tahsil edilememesi, fonların 
verimli şekilde değerlendirilememesi gibi gerekçelerle yeni 
düzenlemelere itiraz edilmiştir. Bu bakımlardan tarafların yaklaşımı 
eksiktir. Gerçek sebep, sosyal güvenlik prensipleri ve ortalama hayat 
ümidinin yükseldiği görüşüne dayandırılmalıdır.

•	 Yaşlılık sigortaları ile ilgili meseleleri yalnızca emekli olma yaşı ile 
ilgili olarak görmek de yanlıştır. Sosyal sigorta kurumlarımızın ciddi 
meseleleri vardır. Sosyal güvenlik garantisi yüksek prim oranları 
ile temin edilmekte ve sağlanan garantinin standardı da çok düşük 
olarak gerçekleşmektedir. Bu bakımdan temel sosyal güvenlik 
prensipleri ihmal edilmektedir.

•	 Her yeni kanuni düzenleme gibi bu kanun da bazı menfaat 
gurplarının haklarına tesir etmiştir. Şu anda çalışanlar için 0-15 
yıllık 1990 yılından sonra çalışmaya başlayacaklar için ortalama 35 
yıllık bir geçiş süresi tanınmıştır. Kanunun bugünkü şekli ile tam 
olarak yürürlüğe girmesi 2020-30 yıllarında mümkün olacaktır. Bu 
bakımdan geçiş süresi hususunda gerekli esnekliğin gösterildiğini 
söylemek mümkündür.

•	 Sosyal güvenlik kurumlarımız ile sigortalılar arasında hak ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından önemli aksaklıklar 
vardır. Sigortalı gerekli yükümlülükleri yerine getirdiği halde 
ivazlarını almada güçlüklerle karşılaşmakta, son zamanlarda yapılan 
olumlu düzenlemelere rağmen uzun süre beklemek mecburiyetinde 
kalmaktadır.

Özet olarak belirtmek gerekirse, Türk sosyal güvenlik sisteminin ciddi 
meseleleri vardır ve bu meseleler, çözümü geciktirilemeyen niteliklerdir. 
Sosyal güvenlik sistemimiz ile ilgili tartışmaları emeklilik yaşı gibi dar 
meselelerden kurtarmak, bütün bir sistemi ihtiva edecek şekilde meseleye 
yaklaşmak zarureti vardır. Türk sosyal gvenlik sistemine bütün fertleri 
kapsama alacak ve kimseyi ihtiyaçlarının esiri haline getirmeyecek bir 
muhteva kazandırma mecburiyeti vardır.



SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDEKİ YENİ GELİŞMELER 
IŞIĞINDA: 

EMEKLİLİK YAŞI VE DOĞURDUĞU MESELELER(1), (2)

Türk sosyal güvenlik sisteminin kapsam yetersizliği, sağlanan garanti 
standardının düşük, fakat maliyetinin yüksek olması, müesseseler arasın-
da koordinasyon olmaması gibi önemli problemleri vardır. Emeklilik yaşı ile 
ilgili meseleler bu problemlerden yalnızca bir tanesi ve en önemlisi olma-
masına rağmen, sık sık gündeme getirilmiştir.

Biyolojik bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak yaşlılık, ferdin çalışma gü-
cünü büyük ölçüde veya tamamen kaybettiği bir durumu ifade eder. Sosyal 
güvenlik programlarından en önemlisini teşkil eden yaşlılık sigortası, çalış-
ma hayatı süresince fertlerden aldığı primleri yaşlanıp çalışma hayatından 
ayrıldıktan sonra ivaz olarak geri öder ve ferdin ve ailesinin “ihtiyaçlarının 
esiri olmasını” önler.

Büyük mali kaynakların varlığı ile çalışabilen yaşlılık sigortalarının is-
tikrarlı olarak faaliyet göstermesi, hassas aktüeryal hesapların yapılması 
ile mümkündür. Bu bakımdan, prim ve ivaz seviyelerinin yanında, emekli 
olma yaşının tesbitinin de sigorta kolunun çalışması bakımından önemi bü-
yüktür.

Yaşlanma biyolojik bir olay olduğu için yapılan iş, meslek, yaşanan çevre 
ve iklim ile beslenme ve sağlık şartlarına bağlı olarak fertten ferde değişir. 
Tıbbi imkanların yetersizliği ve sigorta müesseselerinin idari yapısı, her bir 
fert için yaşlanmanın tesbitine izin vermediğinden, her ülke yaşlanmayı 
belirleyen faktörleri dikkate alarak “kronolojik” bir emekli olma yaşı belir-
lemelidir. Ancak uygulamada kronolojik yaşın tesbitinde çok zaman poli-
tik, sosyal ve iktisadi faktörler rol oynamakta ve bu yaş, gerçek emeklilik 
yaşının altında veya üstünde belirlenebildiği için de ciddi problemler ortaya 
çıkabilmektedir.

Ülkemizde Durum
Türk sosyal güvenlik sisteminin kapsam yetersizliği, sağlanan garan-

tinin standardının düşük fakat maliyetinin yüksek olması, müesseseler 
arasında koordinasyon olmaması gibi önemli problemleri vardır. Emeklilik 
yaşı ile ilgili meseleler bu problemlerden yalnızca bir tanesi ve en önemlisi 
olmamasına rağmen, sık sık gündeme getirilmiştir. Yaşlılık sigortalarının, 
kapsamı en geniş sigorta kolu olması, siyasi iktidarların değişik sebeplerle 

1 Yard. Doç. Dr. (1986), Tercüman Gazetesi, 3 Haziran 1986; 

2 Bu yazı, 1986 yılında emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten 1986 tarih ve 3246 sayılı kanunu değer-
lendirmek için yazılmıştır. 
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sık sık müdahale etmesi ve buna bağlı olarak sistemde istikrar sağlanama-
mış olması konunun devamlı gündemde kalmasına sebep olmuştur.

Türk sosyal güvenlik sistemi içinde yaşlılık sigortası önemli meselelere 
kaynaklık eden “kendine has” özelliklere sahiptir ve temel sosyal güvenlik 
prensiplerine ters olarak, “tehlikeye maruz kalmadan ivaz ödemektedir”. 
Emekli aylığına hak kazanabilmek için yalnızca belirli bir yaşa gelmiş olma 
şartı aranmamakta, belirli süre çalışan ve prim ödeyen sigortalı “emek-
li” olabilmektedir. Sigorta kolunun yeni olması sebebiyle kapsam dışında 
kalanları da emeklilik hakkından faydalandırmak için sosyal gayelerle ge-
riye doğru “borçlanma” metodunun uygulanması da SSK ve özellikle Bağ-
Kur’u büyük mali külfet altına sokmuştur. Kronolojik emekli olma yaşının 
da oldukça düşük tessbit edilmiş olması sonucu ülkemiz “genç emekliler” 
tabirinin sık kullandığı bir ülke olmuştur. Dünyanın hiçbir ülkesinde görül-
meyecek bir yapı ortaya çıkmış, 35 ile 81 yaş periyodu arasında “emekli” 
olunabilen(3) bir sosyal güvenlik programı karşımıza çıkmıştır.

Bu uygulamanın sonucu ortaya çıkan meseleler kısaca şunlar olmuştur:
•	 Aktif sigortalı ve pasif sigortalı sayısı arasındaki denge birincinin 

aleyhine bozulmuş, sistem çalışanı cezalandıran yüksek primlerle 
çalışabilir hale gelmiştir. Çok sayıda “emekliye” verilen ivazlar da, 
ferdin ve ailesinin geçimini sağlamada yetersiz kalmıştır. Yeniden 
çalışmak zorunda kalan bu grubun meseleleri de işsizlik meselesini 
karmaşık hale getirmiştir.

•	 Yaşlılık sigortasının aktüeryal dengesi bozulmuş, bugün çalışan nes-
lin sosyal güvenlik garantisi için gerekli karşılıkların ayrılamadığı bir 
noktaya gelinmiştir.

•	 Temel sosyal güvenlik prensiplerinden uzaklaşılmış, sistem bir ‘iane’ 
ve “yardım”  müessesine dönüştürülmüş, sosyal güvenliğin nesil içi 
ve nesillerarası dayanışma ilkesi zedelenmiştir.

Yeni Kanun ve Görüşler
Sosyal güvenlik sistemimiz, kurulurken veya daha sonradan politik fak-

törler ağırlıkta olmak üzere, çeşitli sebeplerle yapılan değişiklikler sonucu 
verilen “tavizleri” ortadan kaldırmanın sıkıntılarını yaşamaktadır. Emekli-
lik yaşı ile ilgili son kanuni düzenlemeye yapılan itirazların kaynağını da bu 
tavizlerden “geri dönüş” oluşturmaktadır. Yeni kanun ve getirdiği değişik-
likleri şu açılardan değerlendirmek mümkündür:

•	 Emeklilik yaşı ile ilgili hükümlerin tam olarak uygulanabilmesi orta-
lama olarak 5 ile 30 yıl arasında değişen bir zaman periyodunda ger-
çekleşebileceğinden, fertlerin gelecekle ilgili beklentilerinde önemli 
değişikliklere yol açmamış, kamuoyunda kullanılan tabirle, “kaza-
nılmış haklara” azami itina gösterilmiştir.

•	 Emeklilik sigortasının işleyişinde, emeklilik yaşı bakımından uzun 
vadeli, olumlu değişiklikler yapılmış olmasına rağmen temel prob-
lem kaynağı olan, yaş şartı olmaksızın yalnızca prim ödemeye bağlı 
emekli olma hakkı çözülmemiştir.

•	 Kanuni değişikliğin gerekçesi, ortalama hayat ümidinin yükseldiği 

3 Emeklilik uygulaması ve sonuçları ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için bkz. Türkiye’de Erken Emeklilik 
Uygulaması ve Değerlendirmesi, T.C. D.P.T. Yayın No: 2025, SPD No: 388, 1986.
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gerçeğine dayandırılması gerekirken, sosyal sigorta müesseseleri-
nin içinde bulundukları mali kriz gösterilmiştir. Bu sebeple değişik-
liğin haklılık derecesinin zayıflaması bir yana, getirilen mali rahatlık 
da geçicidir.

•	 Sigorta kolunun prim oranı yükseltilerek (T.C. Emekli Sandığı için) 
çalışan nesil cezalandırılmış, emekli olarak yeniden iş piyasasına gi-
remeyen veya başka geliri olmayan kitleye yeterli ivazın temin edil-
mesi gözden kaçırılmıştır.

Özet olarak belirtmek gerekirse, Türk sosyal güvenlik sisteminin ciddi 
problemleri vardır ve bunları kısa dönemde çözmek mümkün görülme-
mektedir. Yeni kanuni düzenlemeler, bu problemleri çözme yolunda önemli 
bir adım olmakla birlikte, uzun vadeli düşünerek herkesi, her türlü sosyal 
güvenlik tehlikesine karşı, yeteri kadar koruyacak bir sistemi oluşturmaya 
yönelik tedbirler alma ihtiyacı vardır.





SSK İFLAS ETMEZ, ETTİRİLEMEZ(1)(2) 

İşveren-Üç büyük sosyal güvenlik kuruluşumuzdan biri olan SSK’nın 
şu andaki mali durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Y. ALPER- Kapsamına aldığı kişi itibarıyla en büyük sosyal güvenlik 
kuruluşlarımızdan biri olan SSK’nın mali durumu, Türkiye’nin gündeminde 
değişik yoğunlukta fakat sürekli olarak yer alan ve üzerinde çok spekü-
lasyon yapılan konulardan biridi. Şunu söylemek mümkün: SSK’nun mali 
açıdan problemleri var. Bu, bugün yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği 
veya yaygın bir deyimle iflas edeceği anlamında değil. Kaldı ki SSK ve sosyal 
sigorta kurumları kamuoyunda ifade edilen anlamda “iflas etmez, ettirile-
mez” . Ancak, gelir kaynağını oluşturan primleri tahsil etmede ve gelecek-
teki ödemeleri için karşılık ayırmada (matematik karşılıklar)  ciddi prob-
lemleri var. Sosyal güvenliğin amacına uygun olarak, insanların geleceğini 
garanti altına alabilmek, onlara güven sağlamak için de bu problemleri çöz-
meli veya en azından negatif tesirlerini zaman içinde asgariye indirmelidir.

İşveren- Ülkemizde devlet, Sosyal Sigorta’nın finansmanına doğrudan 
iştirak etmediği gibi sosyal güvenlik harcamalarını da geliştirmemiş, aksi-
ne son yıllarda çıkartılan kanunlarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu, Konut Fonu, Spor Tesisleri Yapma Yükümlülüğünden Doğan 
Fon, Zorunlu Tasarruf Fonu gibi aslında kendisinin üstlenmesi gereken bir 
takım sosyal güvenlik harcamalarını işverenlere yüklemiştir. Bu durumu 
nasıl karşılıyorsunuz? Diğer ülkelerle bir mukayese yapabilir misiniz? Siz-
ce hiç değilse devamlı açık veren SSK’nun uzun vadeli sigorta kollarının 
finansmanına Devlet katkısı sağlanmalı mıdır?

Y.ALPER- Sosyal sigortaların finansmanına devletin iştirak etmediği 
nadir ülkelerden biri de ülkemizdir. Bizde devlet, sosyal sigortaların, ku-
rucusu, işleticisi ve hamisidir. Ancak, sosyal sigortaların finansmanına 
doğrudan katılmayan devlet, bir ticari işletme gibi onu iflas ettirmeme, bu 
noktaya gelinse bile, kapsamına aldığı kişilerin sosyal güvenlik garantisini 
sağlama yükümlülüğünü üzerine almıştır. Bu, Devletin Anayasa’dan kay-
naklanan bir görevidir.

Konut fonu, SYDTF ve Zorunlu Tasarruf Fonu, siyasi iktidarın, kaynak 
yaratmak için başvurduğu dolaylı yollardır. Vergi gelirlerinin değişik fak-
törlerden kaynaklanan yetersizliği, siyasi iktidarı uzun dönemde sağlıklı 
olmayan bu yollara başvurma zorunda bırakmaktadır. Ancak bu fonların 

1 Yard. Doç. Dr (1988), İŞVEREN, Cilt: XXVI, Sayı: 9, Haziran 1988.Yazının içeriği, ilgili dergi editörünün gönder-
diği sorularla sınırlı kalınarak verilen cevaplardan oluşmuştur. 

2 Yazı başlığı ve sorular dergi editörü tarafından belirlenmiştir.
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geçiş toplumunda sosyal patlamaları azaltacak “tampon müessese” vasfı 
da görmekte olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

Kanaatime göre burada yanlış olan, uygulamanın Türkiye’de serma-
ye-yoğun yatırımları nispi olarak ucuzlatmasıdır. Türkiye, ciddi istihdam 
meseleleri olmakla birlikte, yıllardır takip ettiği politikalarla emek-yoğun 
yatırımları pahalı hale getirmektedir. Prof. Dr. Turan YAZGAN, gümrük po-
litikalarının Türkiye gerçeklerinin aksine emeği nispi olarak pahalı hale 
getiren unsurlar taşıdığını ifade etmektedir. Aynı yanlış, fon politikası ile 
tekrarlanmakta, işverene ilave bir yük getirmeden öte, bu yük çalıştırılan 
kişi sayısına göre belirlenmektedir. Bugün Türkiye’de emek-yoğun yatırım 
yapan ve istihdam yaratan işveren cezalandırılmaktadır. Aracı durumda 
olan ve ticaret yapan işletmeler ise az sayıda kişi çalıştırdıkları için bu yük-
ten kurtulmaktadır. Günümüzde kazançların büyük kısmının bu kesimde 
oluştuğu da dikkate alınırsa, adaletsizliğin boyutlarının daha da büyüdüğü 
görülecektir.

Devletin, sosyal sigortaların finansmanına katılması, refah devletinin bir 
gereğidir. Ancak, mevcut sosyal güvenlik müesseselerinin yerleşmiş yapı-
ları içinde bu katkıyı gerçekleştirmek zordur. Türkiye bugün bir sağlık ve 
sağlık sigortası problemi yaşamaktadır. Devlet, sosyal güvenliğin finans-
manına bu sigorta kolunda iştirak etmelidir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu’nun uygulaması buna imkan verebilecektir. Bu şekilde dev-
let, bütün ülke halkını kapsamına alan bir sosyal sigorta kolunun finansma-
nına iştirak etme imkanı bulacak ve teorideki devletin finansmana iştiraki 
için gerekli şartlar da gerçekleşmiş olacaktır.

Devletin yeni kurulan sigorta kollarının finasmanına iştiraki, işverenler 
üzerindeki zaten ağır ve adil olmayan yükün artmasını önleyecektir. İleride 
kurulması düşünülen işsizlik sigortası ve diğer sigorta kolları için de aynı 
katılım gerçekleştirilebilir.

İşveren- Bugün uzun vadeli sigorta kolları bakımından, % 9 sigortalı, 
% 11 işveren hissesi olmak üzere prime esas 537.600.- TL’lik tavan ücret 
üzerinden ayda 107.520 TL tutarında SSK’ya prim ödenmesine rağmen 
prime-esas tavan ücretin ve prim oranlarının sabit tutulduğu varsayıla-
rak 25 yıl sonra toplam 32.256.000.- TL’sı karşılığında bir SSK emeklisinin 
eline geçen en yüksek yaşlılık aylığı 354.816.- TL’sı olmaktadır. Oysa son 
yıllarda özel sigorta şirketleri çeşitli alternatiflerle cazip emekli aylıkları 
yahut toplu ödeme imkanları vererek her yıl ödenecek 100.000.- TL’sı kar-
şılığında, 20 yıl sonra ayda 2.307.867.- TL tutarında emekli aylığı vermeyi 
taahhüt etmektedirler. Bu durum SSK’nın aldığı primlerin verdiği hizmet-
lere karşılık gereğinden fazla miktarda tespit edildiğini açıkça göstermiyor 
mu? Konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Y. ALPER- Burada birkaç nokta üzerinde durmak gerekiyor: 
Bu noktalardan ilki, sosyal sigorta-özel sigorta karşılaştırması. Bu tar-

tışma, 1970’li yıllardan sonra Batı’da ve özellikle A.B.D.’de yoğun şekilde sür-
dürüldü. Ancak, bugün ülkemizin şartları bu iki sigortanın birbirine alternatif 
olmasına imkan vermemekte bu tür tartışmaları ve ileri sürülen görüşleri 
geçersiz kılmaktadır. Kaldı ki sosyal sigortanın fonksiyonu “sosyal” kelime-
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sinden kaynaklanan farklı ve daha geniş boyutlardadır. Bu sebeple iki sigor-
tayı karşılaştırmamak, birbirinin alternatifi görmemek gerekir.

İkinci nokta, Türkiye’de SSK’nın yüksek prim oranları ile çalıştığı husu-
su ile ilgili. Sosyal sigortalar uzun vadeli ve çok ayrıntılı hesaplara dayanan 
aktüeryal hesaplara göre çalışırlar. Görüntü, % 41’e toplam ve % 27’ye va-
ran işveren primlerinin çok yüksek olduğu izlenimini vermektedir. Nitekim, 
birçok ülkeye göre, kapsama alınan sigorta kolları da düşünülürse bu oran-
lar yüksektir. Ancak, görüntünün ötesinde konuşmak için daha ayrıntılı bir 
araştırmaya ihtiyaç vardır.

Üçüncü nokta, nominal değerlerle yapılan hesaplamalarla ilgilidir. Enf-
lasyon bu tür hesapları ve sonuçta çıkan rakamları çok anlamsız bir hale 
getirmektedir. Yüksek enflasyon oranları insanların ufkunu daraltmakta, 
gelecekle ilgili plan yapmalarını engellemektedir. Öte yandan Türkiye’de 
her zaman kanun değişiklikleri ile hakları azaltma veya artırma imkanı 
vardır. Bu açıdan soru içinde yaptığınız rakamsal karşılaştırma çok fazla bir 
anlam taşımıyor. Sosyal sigorta açısından her zaman değerlerin değişme 
ihtimali ülkemizin gündeminde. Belki sağlanan hakların seviyesi bakımın-
dan istikrarsız bir sosyal sigortamız olduğu söylenebilir.

İşveren- Sizce Kurumun fonları verimli bir şekilde nemalandırılıyor 
mu? Bu konudaki önerileriniz nelerdir?

Y. ALPER- Sosyal sigortaların fon esasına göre çalışmaları halinde olu-
şan fonların değerlendirilmesi, sigorta, sigortalı, toplum ve devlet açısından 
önemlidir. Bu fonların değerlendirilmesi ile ilgili olarak, likidite, yüksek ge-
tiri ve emniyet gibi prensipler de geliştirilmiştir. Ancak, İngiltere gibi birçok 
ülke bu fonları çok riskli fakat getirisi yüksek yatırım alanlarında kullan-
mıştır. Kanaatime göre burada önemli olan tarafların menfaatlerini optimal 
noktada dengeye getirmektir.

Türkiye bu konuda kötü tecrübeler yaşamıştır. Fonların ne şekilde ve 
hangi oranlarda kullanılacağı yasalarla düzenlenmiş olmasına rağmen, bu 
oranlar aşılmıştır. 1982 yılında, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı fonla-
rının kullanımı ile ilgili olarak hazırlanan 1977-1981 dönemine ait beş yıllık 
Sosyal Güvenlik Komisyon Raporu, bu dönem içinde kurumların fonlarının 
% 75’lere varan net değer kaybına uğradığını ortaya koymuştur. Türkiye’de 
sosyal güvenlik kurumlarının mali durumu ile ilgili en önemli meseleyi bu 
husus oluşturmaktadır. Bugün krizden bahsediliyorsa, sebebi bu değer 
kaybıdır. Birçoğunun iddia ettiği gibi tahsil edilmeyen primler SSK’nın temel 
mali problemi değildir. Önemli problem, uzun yıllar süren enflasyon karşı-
sında kurumun fonlarının değer kaybına maruz kalmasıdır. Bu uygulamayı 
mazur gösterebilecek bir sebebi fonların uzun vadede ülke kalkınmasına 
katkıda bulunacak yatırımların finansmanında kullanılması halinde ola-
bilirdi. Fakat bu da olmadığı için sigorta açısından çok yanlış bir uygulama 
ortaya çıkmıştır.

1982’den sonra, SSK Yıllık Raporları’ndan anlaşıldığı kadarı ile ancak 
fonların değer kaybı önlenebilmekte. Enflasyonu elimine eden bir getiri 
sağlanmaktadır. Ancak enflasyon önde gittiği, bu yeni orana uygun kararlar 
geç alındığı için yine değre kaybı meydana gelmektedir.
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Fon metodunun uygulanmasına taraftarım. Ancak, fonların iyi kullanıl-
ması, sigorta maliyetlerini azaltacak getiriyi sağlaması şartıyla. Türkiye’nin 
yaşadığı kötü tecrübe bu metodun terkedilmesini gerektirmez.

Bu sebeple mevcut kullanım alanlarının etkinliğinin artırılması gerekir. 
Bir başka alternatif sigortanın sahip olduğu fonların kullanımı konusunda, 
basiretli bir tüccar gibi hareket etmek şartıyla, serbest davranma yetkisine 
kavuşturulmasıdır. Bu uygulama, Sosyal Sigorta Kurumları’nı yalnız devle-
te finansman kaynağı sağlayan bir pozisyondan kurtarır. Şartları çok iyi şe-
kilde belirlenerek, kamu-özel ayırımı yapmadan ihtiyacı olana finansman 
kaynağı temin edebilir. Kanaatime göre, bugün mevcut yolların etkinliğinin 
artırılması yanında üzerinde düşünülmesi gereken alternatif fon kullanım 
alanı budur.



3395 SAYILI KANUN, SÜPER EMEKLİLİK 
VE SOSYAL GÜVENLİK(1)

Giriş
9.7.1987 tarih ve 3395 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Madde-

lerinin Değiştirilmesi ve Geçici Maddeler İlave Edilmesi” ile ilgili Kanunun 
Geçici 5. Maddesi ile yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Süper Emeklilik” 
olarak bilinen uygulama, başlangıcından itibaren hala güncelliğini koruyan 
yoğun tartışmalara yolaçmıştır. Gerek Kurum, gerek sigortalılar ve gerekse 
siyasi iktidar adeta bir açmaza düşmüş, yasanın iptali, iptal sonuçlarını or-
tadan kaldıracak yeni yasal düzenlemeler de probleme çözüm getirmekten 
uzak kalmış, hatta yeni problemlerin kaynağı haline gelmiştir.

Süper emeklilikle ilgili tartışmalar ve seyri, bir yandan 3395 sayılı ka-
nunla getirilen ve uzun vadede sigortalıları büyük oranda etkileyecek de-
ğişiklikleri ikinci planda bırakmış ve hatta hiç dikkate alınmamasına yolaç-
mıştır. Öte yandan ise, temel bir sosyal güvenlik prensibinin ihlali ile ortaya 
çıkan bu gelişmenin benzerlerinin, öngeçmişte olduğu gibi bundan sonra da 
tekrarlanabileceği endişesinin doğmasına yolaçmıştır. Şurası bir gerçek ki, 
süper emeklilik benzeri sigortalılar arasında dengesizlik yaratan uygula-
ma ülkemiz sosyal sigortaları için ilk defa ortaya çıkan bir durum değildir 
ve muhtemelen gelecekte de ortaya çıkacaktır. Bu çalışmanın amacı, sü-
per emeklilikle ilgili gelişmeleri ele almak ve çözümler getirmek değildir. 
Dikkati çekeceğimiz nokta, 3395 sayılı Kanunun sigortalılar bakımından 
önemli olan diğer hükümlerine özet olarak değişmek, süper emeklilik ben-
zeri, sigortalılar arasında problem yaratan düzenlemelerin tekrarlanmama-
sı için bazı temel sosyal sigorta prensiplerinden kısaca bahsetmektir.

A. 3395 Sayılı Kanun ve Getirdiği Değişiklikler
20.6.1987 tarihinde kabul edilen ve 9.7.1987 tarih ve 19152 Sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3395 Sayılı “506 Sayılı Sosyal Si-
gortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun”, 19 esas ve 5 geçici madde-
den oluşan, Resmi Gazetedeki yazımı ile 9 sayfa tutan kapsamlı bir hukuki 
düzenlemedir. Kamuoyunda yalnızca geçici 5. Maddesi ile getirilen “süper 
emeklilik uygulaması” ile bilinen Kanun, sigortalılar bakımından hem kısa, 
hem de uzun dönemde önemli sonuçlar doğurabilecek değişiklikler ihtiva 
etmektedir. Bu değişikliklerden bir kısmı sigortalılar için olumlu sonuçlar 

1 Doç. Dr.  (1989) İKTISAT VE MALIYE  Aylık Dergi Cilt: XXXVI Sayı: 10 Ekim 1989.
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doğururken, bir kısmı uzun dönemde süper emeklilikten daha ciddi prob-
lemler doğurabilecek hükümler getirmiştir. Gözardı edilen, daha doğrusu 
süper emeklilik olgusunun gölgesinde kalan bu düzenlemeler ana hatları 
ile şunlardır:

1. El halıcılığı ve dokuma işlerinde çalışanlar ile herhangi bir sosyal gü-
venlik kuruluşuna tabi olarak çalışmayanlar ve bu kuruluşlardan aylık al-
mayanlar isteğe bağlı sigortalı olma hakkından faydalandırılmış, sosyal si-
gortaların kişi olarak kapsamı genişletilmiştir (Madde 1). İsteğe bağlı olarak 
sigortalı olma son derece kolaylaştırılmış, 5 yıl sigortalı olarak çalışma ve 
bu sürede 750 gün prim ödeme şartları kaldırılarak sigortaya tescil edilmiş 
olma yeterli görülmüştür (Madde 8).

2. İşverenin iş kazası ve meslek hastalığı halinde tazminat ödemesi ilgili 
SSK 26. maddede değişiklik yapılmış, işverenin ne zaman ve hangi esaslar 
üzerinden tazminat ödeyeceği belirlenmiştir (Madde 2).

3. Daha önce yalnızca iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde söz ko-
nusu olan tedavi için yurt dışına gönderme, hastalık halinde de kabul edil-
miş, tedavi için yurtdışına gönderilen sigortalının refakatçısına yapılacak 
masrafların da Kurumca ödeneceği belirtilmiştir (Madde 3). Bu düzenleme 
ile sigortalı aleyhine olan önemli bir uygulama ortadan kaldırılmış, sosyal 
sigortalının “çalışma gücünün yeniden ve azami şekilde ferde kazandırıl-
ması” prensibine işlerlik kazandırılmıştır.

4. 3395 sayılı Kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, sosyal 
sigorta primine esas teşkil eden günlük kazançların sınırlarının, yüksek 
gelirlilerden de prim alınmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesidir. Kısa 
dönemde sigortalıların net gelirinde düşmeye yol açan bu değişiklik, uzun 
dönemde sigortalıların tehlikeye uğramaları halinde çalışırken elde ettikleri 
hayat standardını korumalarına imkan verecek şekilde aylıkları yükselte-
cektir. Öte yandan bu artışla  Kurum gelirlerinde de önemli artışlar sağlan-
mıştır (Madde 4).

5. Kanun, işverenin kuruma vermekle yükümlü olduğu prim belgeleri ile 
de ilgili değişiklikler getirmiş, belgelerden birinin işyerine asılması ilkesini 
getirmiştir (Madde 5). Öte yandan, sigortalı, Kurum ve işveren bakımından 
çok sayıda hukuki anlaşmazlığa yol açan ölçümleme kaldırılmış, Kurum re-
sen belge düzenleme yetkisine kavuşturulmuştur. İşverenlerin prim bor-
cuna itirazı, işveren tarafından gerekli belgeleri verilmeyen sigortalıların 
hizmetlerini ispatlamaları ve primi eksik yatırılan sigortalının sigorta hiz-
metlerinden faydalanma şartları da yeni kanun ile düzenlenmiştir (Madde 
5 ve 6).

6. Kurum prim tahsilatında yeni bir kolaylığa kavuşmuştur. Buna göre, 
kamu kuruluşları ihalelerini verdikleri işverenlerle ilgili bilgileri kuruma 
vermekte, Kurum da ihaleyi alan işverenin prim borçlarını hakedişlerinden 
mahsup edebilmektedir (Madde 7).

7. Geçici işgöremezlik halinde sigortalıya ödenen işgöremezlik ödene-
ğinde değişiklikler yapılmıştır. Daha önce bakmakla yükümlü olduğu kişi 
sayısına bağlı olarak, yatarak veya ayakta tedavilerde yapılan ödeme farklı-
lıkları, Kanunla, sigortalıların eşit prim ödedikleri gerekçesinden hareketle, 
yalnızca ayakta veya yatarak tedavi olmalarına bağlı olarak farklı şekilde 
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ödenmektedir. Buna göre, yatarak tedavilerde kazancın yarısı, ayakta te-
davilerde ise kazancın üçte ikisi sigortalıya ödenek olarak verilmektedir 
(Madde 9). Bu değişiklik, eşitlik ilkesine uygun gibi görülse de, aile genişli-
ğine bağlı olarak ödenek farklılaştırılmasını ihmal etmesi sakıncalıdır. Yasa 
koyucu bu sakıncayı düşük oranlı ödemeyi kaldırarak ortadan kaldırmak 
istemiştir. Ancak tehlikeli olan benzer gerekçelerle gelecekte yapılacak de-
ğişikliklerin olumsuz gelişmelere yolaçabilmesidir.

8. Kanunla, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun uygulanması bakımından si-
gorta müfettişleri İş Kanununda belirtilen yetkilere haiz olmuşlardır (Mad-
de 10). Yine aynı kanunla, prim ödememe dışındaki yükümlülükleri için 
işverene uygulanan para cezalarının mutlak miktarları ile tekrarı halinde 
verilecek cezaların oranları yeniden belirlenmiştir (Madde 12).

9. Hangi sigortalılara itibari hizmet süresi uygulaması yapılacağı konu-
sunda da yeni düzenlemeler getirilmiş, insan sağlığı bakımından olumsuz 
şartlarda çalıştığı kabul edilen grupların kapsamı genişletilmiştir (Madde 13).

10. 3395 sayılı kanun ile getirilen önemli değişikliklerden biri de, gelir ve 
aylıkların hesabındaki esasların değiştirilmesidir. Kanunla, sigortalıların 
daha yüksek oranda prim ödemelerine ve buna uygun şekilde daha yüksek 
oranlarda ödenek almalarına imkan veren üst gösterge ve gösterge tes-
bit tabloları düzenlenmiştir (Madde 14). Sigortalının kazancına uygun prim 
alma ve yine kazancına uygun ödenek verebilme imkanını yaratması bakı-
mından olumlu bir değişikliktir.

11. Sigortalıların 12 yaşına kadar olan çocuklarının hastalıkları dolayısı 
ile kurum sağlık tesislerinde tedavileri halinde, tıbben başkasının yardımı-
na, yani refakatçıya ihtiyaç duymaları söz konusu ise, refakatçının giderleri 
kurum tarafından karşılanacaktır (Madde 15- Ek Madde 1). Sağlık sigortası 
kolu ile ilgili bu düzenlemede sigortalılar bakımından olumlu bir düzenleme 
niteliği taşımaktadır.

12. 3395 sayılı Kanunla getirilen ve uzun dönemde sigortalıları mağdur 
edecek olan iki değişiklik 16. maddede Ek Madde 2 ve 3’ü ile getirilmiştir. 
Buna göre, sigortalının uzun vadeli sigorta kolları olan yaşlılık, malullük ve 
ölüm sigortalarından alacağı aylıkların hesabında primi ödenecek bütün 
süreler dikkate alınacaktır. Aylık bağlama oranı ise, üst gösterge tablosu 
için % 50 olarak belirlenmiştir (Bu iki değişiklik, gelecekte sigortalılar bakı-
mından önemli sonuçlar doğuracağından ayrıca ele alınacaktır).

13. Kanun, bu Kanunun yürürlük tarihi olan 9.7.1987 tarihinden önce açı-
lan davalarda, değiştirilen hükümlere göre mahkemelerin görev alanı dışı-
na çıkan konular varsa, bu davalar için görevsizlik kararı verileceğini (Mad-
de 17, Geçici Madde 1), Kanun çıkmadan önce itirazda bulunulan dosyalar 
sonuçlandırılıncaya kadar prim itiraz komisyonlarının görevlerine devam 
edeceğini (Madde 17, Geçici Madde 2), daha önce borçlanma hakkından fay-
dalanamayan sanatçılara yeni bir borçlanma hakkı daha verildiğini (Madde 
17, Geçici Madde 3), belirtmiştir. Ayrıca hazırlanan üst gösterge tablolarına 
bağlı olarak 1988 yılından itibaren bağlanacak aylıkların hesaplanma ilke-
leri de düzenlenmiştir (Madde 17, Geçici Madde 4).

14. Kanun, süper emeklilik olarak bilinen geçici göstergeden borçlanma 
ilkelerini de belirlemiş (Madde 17, Geçici Madde 5) ve bu madde diğer bütün 
değişikliklerin ötesinde yoğun bir ilgi kaynağını oluşturmuştur (Ayrıca ele 
alınacaktır).
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Görüldüğü gibi 3395 Sayılı Kanun oldukça kapsamlı ve bütün sigortalı-
ları yakından ilgilendiren değişiklikler getirmiştir. Bu değişikliklerden, prim 
ödenmesine esas teşkil eden kazanç sınırlarının değiştirilmesi, uzun vadeli 
sigorta kollarından aylık bağlanması ile ilgili düzenlemeler ve süper emek-
lilik olarak bilinen geçici borçlanma hakkı, ayrıca üzerinde durulması gere-
ken yenilikler olarak dikkati çekmektedir.

B. 3395 Sayılı Kanun ve Prim Esas Kazançların Sınırı
Sosyal Sigortalar Kurumu, sigortalıların ve işverenlerin primleri ile fi-

nanse edilmektedir. Gerek sigortalı, gerekse işveren primleri sigortalının 
günlük kazancı esas alınarak, memur maaş katsayısı ve gösterge tabloları-
nı dikkate alan bir hesaplama yöntemi ile belirlenmektedir. 3395 Sayılı Ka-
nunda aynı yöntemi küçük bir değişiklikle benimsemiş, ancak prime esas 
kazançların sınırlarını, tavan bakımından büyük ölçüde genişletmiştir.

Değişiklikten önce, taban ve tavan kazançların hesabında 12 derece 
ve 12 kademeden oluşan en yüksek gösterge rakamı (1-9) 1400, en düşük 
gösterge rakımı (12-1) 700 olan gösterge tablosu esas alınıyordu. Tavan sı-
nır hesabında ayrıca bu kanuna göre ödenen sosyal yardım zammı dikkate 
alınıyordu (SSK, Madde 78).

Buna göre prime esas kazançların günlük sınırları:

Alt sınır (Gösterge tablosundaki en düşük gösterge rakamı (700) X Memur Maaş Kasayısı)  
x 30

Üst sınır (Gösterge tablosundaki en yüksek gösterge rakamı (1400) X Memur maaş katsa-
yısı + Sosyal Yardım Zammı) X 30

olarak hesaplanıyor, aylık sınırlar hesaplanırken küsüratlar tama iblağ 
ediliyordu. Öte yandan, alt sınır belirlenen asgari ücretin altında ise, asgari 
ücret alt sınırı belirliyordu. Nitekim son yıllarda asgari ücret sürekli olarak 
alt sınırı belirlemiştir.

3395 Sayılı Kanunda aynı hesaplama yöntemini benimsemiştir. Alt sınır 
aynı kalmış, ancak üst sınırın hesabında değişiklik getirmiştir. Buna göre, 
gösterge tablosunun yerini 10 derece ve 10 kademeden oluşan, en düşük 
gösterge rakamı (10-1) 1700, en yüksek gösterge rakamı (1-5) 6400 olan üst 
gösterge tablosu almıştır. Sosyal yardım zamları hesaplamadan çıkarılmış-
tır. Bu durumda üst sınır:

Üst sınır (Üst gösterge tablosundaki en yüksek gösterge rakamı (6400) X Memur maaş Katsa-
yısı ) X 30 

olarak belirlenmiştir. Tavan hesaplamasındaki bu değişiklikle prime 
esas kazançların üstsınırı yaklaşık olarak üç kat artmıştır. Bu hesaplama 
şekline bağlı olarak prime esas kazançların sınırı, gösterge tablosundaki 
değerlere ve memur maaş katsayısındaki değişikliklere bağlı olarak değiş-
mektedir.

Üst sınırın değiştirilmesi ilk anda sigortalı bakımından net ücretin düş-
mesi, işveren açısından ise primlere bağlı işçilik giderlerinin önemli oranda 
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artması sonucunu doğurmuştur. Nitekim bu değişiklik, özellikle özel ke-
simde yürütülen toplu iş sözleşmelerinin seyrine de tesir etmiştir.

Kısa dönemdeki olumsuz görülen sonuçlarına rağmen, sosyal sigorta 
primine esas kazançların sınırlarının genişletilmesi son derecede olumlu 
bir düzenlemedir. Sigortalı, özellikle primlerin kaynakta kesildiği durumlar-
da bu artışı fazla hissetmeyecek ve bir veya iki toplu sözleşme dönemi so-
nucunda dengeye gelecektir. Öte yandan ise, tehlikeye maruz kaldığı, yani 
yaşlandığı veya malül kaldığı zaman, çalışırken elde ettiği gelir seviyesine 
yakın bir aylık alma şansına sahip olabilecektir. Ülkemizde uzun dönemli 
ve yüksek oranlı olarak varlığını hissettiren enflasyon, prime esas kazanç-
ları eski sistemde çok anlamsız hale getirmişti. Yeni düzenleme bu durumu 
önemli ölçüde düzeltti fakat tamamen ortadan kaldırmadı.

Prime esas kazançların sınırlarının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin ge-
lir dağılımını gerçekleştirme fonksiyonunu daha da güçlendirmektedir. Bu 
güçlendirme hem ferdi düzeyde tehlikesiz dönemlerden tehlikeye maruz 
kalınan dönemlere doğru olan gelir transferinde, hem de toplumsal sevi-
yede yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru gelir transferinde gerçek-
leşmektedir. Ancak en önemli etkisi, ferdi seviyede, çalışırken elde edilen 
hayat standardının çalışma hayatının dışına çıkıldıktan sonra da sürdürül-
mesine imkan vermesidir.

Prim miktarlarının artması, SSK için özellikle kısa dönemde karşılaşa-
cağı finansman darboğazlarını aşma şansını da yaratmaktadır. Ancak etkin 
olmayan bir kullanım söz konusu olursa, uzun dönemde bu şans, bugün ol-
duğu gibi önemli bir problem haline dönüşebilecektir.

C. 3395 Sayılı Kanun ve Aylıkların Hesabı
Kanun, sigortalılar bakımından iki önemli olumsuz düzenlemeyi gün-

deme getirmiştir. Bunlardan ilki, uzun vadeli sigorta kollarında aylık bağ-
lama oranlarının % 50’ye indirilmesi ile ilgilidir. Değişiklikten önce yaşlılık 
ve ölüm sigortalarında % 60, malullük sigorta kolunda ise % 70 olan aylık 
bağlama oranı bu yasa ile düşürülmüştür. Diğer esaslar, yaşı geçen her yıl 
için % 1 ve 5000 günü geçen her 240 gün için % 1 ilave edilerek aylık bağlama 
oranının yükseltilmesi aynı kalmıştır. Fakat sonuç, kesinlikle bütün sigor-
talılar aleyhine bir gelişmedir. Üst gösterge tablosundan alınacak yüksek 
aylıkların adeta tırpalanmasıdır.

Yine sigortalılar aleyhine olan ikinci önemli değişiklik, aylık hesabında 
dikkate alınan ortalama kazancın tesbiti ile ilgilidir. SS Kanununda  zaman 
zaman bu konuda değişiklikler olmuştur. Ancak sigortalılar aleyhine olabi-
lecek büyük çaplı bir değişiklik 3395 sayılı Kanunla gerçekleşmiştir. Buna 
göre yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarından bağlanacak aylıkların hesa-
bında, sigortalının bu sigorta kolları için prim ödediği bütün süreler dikkate 
alınacaktır. Ancak, uygulamayı yumuşatmak için bir geçici hüküm getiril-
miş, Kanunun yürürlük tarihinde 5 yıldan fazla sigortalı olanların üst gös-
tergeye bağlı olarak aylıklarının hesaplanması söz konusu olursa, dikkate 
alınacak süre Kanunun yürürlüğe girdiğinden sonraki prim ödenen yıllar 
olacaktır.
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Enflasyon, Türkiye’deki iktisadi yapının kronik bir hastalığı haline gel-
miştir. 15 yıldır sürekli ve yüksek oranlı bir enflasyonla birlikte yaşamak-
tayız. Yakın gelecekte de, enflasyon oranlarında bir düşme olacağı yönünde 
herhangi bir ışık görülmemektedir. Bu yapı, bir yıldan diğerine, nakdi de-
ğerleri büyük oranda değiştirmikte, birkaç yıl öncesinin parasal değerleri 
çok anlamsız büyükler haline gelmektedir. Sigortalının bütün hizmet yılla-
rı boyunca elde ettiği kazancın ortalama kazancın hesabına esas alınma-
sı demek, enflasyonun yaratacağı büyük değer kayıplarının sig2ortalıya 
ödettirilmesi anlamına gelmektedir. 25 yıllık bir hizmetten sonra emekli 
olmak isteyen sigortalının 25 yıl önceki kazancı ile emekli olacağı tarihteki 
kazancı aynı ortalamaya dahil edilmektedir. Sigortalının gerçek hayat stan-
dardını emekliliğe en yakın yıllardaki kazancının göstereceğini düşünür-
sek, bu tarihten geriye doğru gidişler sigortalının aleyhine olacaktır. 3395 
sayılı Kanunun sigortalılar aleyhine getirdiği bu değişiklik, süper emeklilik 
uygulamasının gölgesinde kalmış, uzun dönemde bütün sigortalıları mağ-
dur edecek bu düzenleme kamuoyunun gündemine uzak kalmıştır.

D. 3395 Sayılı Kanun ve Süper Emeklilik
Üst gösterge tablosunu gündeme getirerek, sigortalıların daha yüksek 

miktarlarda prim ödeme ve aylık alabilmelerine imkan veren Kanun, bu dü-
zenlemenin işleyişini zamana bırakmadan, Geçici 5. madde düzenlemesi ile 
hemen gerçekleştirmek fırsatını vermiştir. Buna göre, Kanunun yürürlüğe 
girdiği 9.7.1987 tarihinde yaşlılık, malullük ve ölüm sigorta kollarından gös-
terge tablosunun en üst göstergesinden aylık alanlar ile aylık almaya hak 
kazanmış fakat henüz aylık bağlanmamışlar, geçici gösterge tablosunda 
seçtikleri derece ve kademeye uygun borçlanma ile 6 ay içinde daha yük-
sek aylık alma imkanına kavuşacaklardır. Bu borçlanmadan faydalanarak 
emekli aylığı alanlara “süper emekli” denilmesinin sebebi, 3395 Sayılı Ka-
nundan önceki uygulama ile sonraki uygulamanın olumlu yönlerinden fay-
dalanması, yeni düzenlemenin aylık oranını düşüren düzenlemesinden et-
kilenmemesidir. Nitekim, gösterge tablosunun 1400 gösterge rakamından 
aylık alanlar, borçlanarak üst gösterge tablosunun 6400 gösterge raka-
mından aylık alabilmekteler, aylık bağlama oranları da eskiden olduğu gibi 
% 60 artı diğer % 1 lerden oluşmaktadır. Aylık bağlama oranı önümüzdeki 
yıllardan sonra yeni düzenlemede belirtilen % 50 lik orana düşeceğinden 
bir daha süper emekli olunamayacak, üst göstergeden aylık alma normal 
emekli aylığını alma olarak değerlendirilecektir.

Süper emeklilik uygulamasından, Kanunda belirtilen sürede 60 binden 
fazla kişi faydalanmıştır. Birçok kişi kıdem tazminatını borçlanma karşılığı 
olarak yatırıp emekli olmuştur. İlk anda 4.200.000 TL yatıranlar, üst gösterge 
tablosunun da en üst göstergesinden aylık alma hakkına kavuşmuşlardır.

Uygulama, kamuoyunda iki açıdan tartışılmıştır. Siyasi iktidarın kaynak 
yaratmak amacı ile bir tür borçlanma yoluna gittiği, ancak sigortalıların ya-
tırdıkları parayı iki yılda geri alabilecekleri için düzenlemenin Kurumu mali 
açıdan rahatlatmaktan öte, daha ciddi finansman darboğazlarına iteceği 
ileri sürülmüştür.

Tartışmaların esas ilgi alanını düzenlemenin hukuki niteliği oluştur-
muştur. Buna göre, yalnızca tavandan aylık alanlara borçlanma hakkı ve-
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rilmemesi, diğer derece ve kademelerde bulunanlar için bir haksızlık teşkil 
etmiş, Anayasadaki eşitlik ilkesi zedelenmiştir. Geçmişte ödemediği birkaç 
günlük primler için bir kısım sigortalının tavandan aylık alma ve buna bağlı 
olarak da bu borçlanmadan faydalanma hakkını kaybetmesi diğer eleştiri 
konusunu oluşturmuştur.

Yargıtay 10. Uncu Hukuk Dairesi, uygulamanın iptali için Anayasa mah-
kemesine başvurmuş, Anayasa mahkemesi, 11 Aralık 1988 tarihli Resmi Ga-
zetede yayınlanan iptal kararı ile süper emekliliğe imkan veren 3395 Sayılı 
Kanunun geçici 5. Maddesini Anayasanın 2, 10, 60 ve 65. Maddelerine aykırı 
bularak yürürlükten kaldırmıştır. Mahkeme kararın 6 ay sonra yürürlüğe 
girmesini, bu dönemde de siyasi iktidarın yeni duruma uygun hukuki dü-
zenlemeyi gerçekleştirmesini de karar altına almıştır.

Hükümet, 29 Aralık 1988 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 352 Sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname ile uygulamayı yürürlükten kaldırmadan 
yeni bir şekle sokmuş,  kamuoyunda çok bilinen adıyla “dondurmuştur”. 
Buna göre, Bakanlar Kurulu, bu Kanuna göre ödenmekte olan sosyal yardım 
zammını, gösterge, üst gösterge ve geçici gösterge tablosundaki derece ve 
kademelere bağlı olarak farklılaştırabilmektedir. Ayrıca, süper emeklilikten 
faydalananların katsayı, gösterge ve sosyal yardım zamlarındaki artışlar-
dan faydalanmamaları, bu durumun normal olarak emekli olmaları halinde 
almaya hak kazanacakları aylık miktarı şimdiki aylıklarına eşit oluncaya 
kadar devam edeceği hükmü de yer almıştır.

Hükümet, daha sonra 352 Sayılı KHK hükümlerini kanun haline getiren 
3522 Sayılı Kanunu 24.2.1989 tarihli Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlü-
ğe koymuştur. Sosyal yardım zammı ödemelerinden kaynaklanan farklarla 
ilgili problemin de çözülmesi ile konu ile ilgili yasal düzenlemeler sonuçlan-
dırılmış, ancak tartışmalar bitmemiştir.

Süper emeklilik uygulaması, Türk sosyal sigortaları için bir “ur” haline 
gelmiş, iyileştirmek için yapılan müdahaleler, kronik bir rahatsızlık kaynağı 
haline dönüşmesine yol açmıştır. Rahatsızlık, daha uzun süre devam ede-
cektir.

Sosyal Sigortaların uzun vadeli sigorta kolları (yaşlılık, malullük ve ölüm) 
sigortalı ve sigorta yükümlülükleri bakımından hassas bir dengeye bağlı 
olarak faaliyet gösterir. Süper emeklilik, diğer bütün eleştirilerin ötesinde 
bu dengeyi bozan bir etki yaratmıştır. Ancak, bu uygulama, sigortanın mali 
yapısını bozan ne ilk düzenlemedir ve bu anlayış devam ederse ne de son 
düzenleme olacaktır. 506 Sayılı Kanunun 25 yıllık uygulamasında sosyal 
sigortaların mali yapısını süper emeklilikten çok daha fazla etkileyen de-
ğişiklikler yapılmıştır. Sigortaya yapılan bu tür müdahalelerin sürekli hale 
gelmesi, uzun vadeli sigorta kollarının maliyet unsurlarının gözden geçiril-
mesini zorunlu kılmaktadır. Bu unsurları bilmek, sigortanın dengesini bo-
zacak şekilde onlara müdahale etmekten kaçınılması gerektiği prensibini 
de beraberinde getirmektedir.(2)

2 Bu kısmın hazırlanmasında faydalanılan kaynaklar; Turan Yazgan, Sosyal Sigorta, İ.Ü. İktisat Fakültesi 
Yayın No: 402, İstanbul 1977; J.H. Richardson, İktisadi ve Mali Yönüyle Sosyal Güvenlik (Çev.: Turan Yazgan), 
İ.ü. İktisat Fak. Yayın No: 277, İstanbul, 1970.
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E. Sosyal Sigortaların Uzun Vadeli Sigorta Kollarında Maliyetleri 
Belirleyen Faktörler

Sosyal sigorta, sosyal güvenlik sistemlerinin herkesi her tehlikeye karşı 
koruma kapsamına alma idealine yardımcı olan en önemli sosyal güvenlik 
müessesesidir. Ancak, sosyal sigortanın işleyiş prensipleri dikkate alındığı 
zaman, bir sigorta olması dolayısıyla TEKNİK bir müessese niteliği kazan-
makta, belirli yükümlülükleri yerine getiren sigortalılara, belirli hallerde 
miktarı ve süresi belirli bir sosyal güvenlik garantisi sağlamaktadır.

Sigortalı ile sigorta arasındaki yükümlülükler bakımından ortaya çıkan 
ilişkide karşılıklı olarak dengeyi sağlayan AKTÜERYA hesaplarıdır. Bütün 
sigortalar ve bu arada da sosyal sigortalar, “sigortalıların ödediği primlerin 
halihazır değerleri ile, sigortanın taahhüt ettiği ödemelerin halihazır değer-
lerini eşitlemeye çalışır. Bu eşitliği sağlamak, çok farklı kaynaklardan gelen 
çok sayıda belirsizliğin açıklığa kavuşturulmasını gerektirir ki, bunu sağla-
maya yönelik matematik işlemlere AKTÜERYA hesapları denir.

Her biri diğeri ile yakından ilişkili olan bu faktörler ana hatları ile şunlardır:
•	 Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sigortalının ölümü 

halinde sigortadan ivaz almaya başlarlar. Bu bakımdan bağımlı nü-
fusun sayısı ve oranı ile bunların yaş, eğitim ve medeni hal gibi ay-
lık alma durumlarını etkileyen faktörler ile bunlardan faydalanma 
ile ilgili değişikliklerin hepsi sigortanın aktüerya hesaplarını etkiler 
(eğitime bağlı olarak aylık verme veya kız çocuklarının evlenme du-
rumlarına bağlı olarak aylık bağlama gibi).

•	 Sigortalının çalışma hayatının uzunluğu ve kesintisiz olarak prim 
ödediği dönemlerde aktüerya hesaplarında önemlidir. Bu sürele-
ri uzatacak veya kısaltacak her türlü düzenleme (emeklilik yaşının 
değiştirilmesi gibi) sigortalı ile sigorta arasındaki dengeyi taraflardan 
biri lehine değiştirir.

•	 Sigortalının ortalama hayat süresi, aktif ve pasif sigortalılık oranını 
etkilediği ölçüde aktüerye hesaplarına tesir eder. Ortalama hayat 
ümidinin yükseldiği yerlerde, emeklilik yaşı buna uygun şekilde de-
ğiştirilmezse sigorta aleyhine, uzun dönemde de çalışanlar aleyhine 
değişiklikler olabilir.

•	 Bir ülkedeki ortalama hayat ümidi, ölüm ihtimali ve maluliyetle so-
nuçlanan hastalık, iş kazaları meslek hastalıklarının sayısı ve bun-
lardaki değişmelerin de sigortalı ve kurum arasındaki yükümlülük 
dengesine tesirleri vardır.

•	 Sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülüğünde bulunanların ödediği 
primlerin miktarı (oranı) ve bunlarda zamanla yapılan artışlar veya 
azalışlar sigortanın aktüerya hesaplarını etkiler. Prim miktarı ve 
oranı kadar, prime esas kazançlardaki değişiklikler de önemli etkiye 
sahip olarak karşımıza çıkmaktadır.

•	 Sosyal sigortaların sağladığı ivazlardan faydalanabilme şartları, belli 
süre prim ödeme, belli süre çalışma ve belli yaşa gelme gibi düzenle-
meler ile bunlardaki değişiklikler dengeye tesir eden faktörler ara-
sında yer alır.

•	 Sigortanın sigortalılara ödeme taahhüdünü bulunduğu sosyal gü-
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venlik ivazlarının miktarı ve oranı ile enflasyon, milli gelir artışı veya 
politik sebeplere bağlı olarak bunlarda yapılan değişiklikler de aktü-
erya hesaplarını etkiler.

•	 Fon esasına göre çalışan sosyal sigortalarda, fonların değerlendiril-
mesi sonucu elde edilen prim dışı gelirlerin miktarı ve varsa devletin 
doğrudan veya dolaylı yardımları da sigortalı ile sigorta arasındaki 
hesap dengesine tesir eder.

•	 Sosyal sigortaların, sosyal güvenlik hizmeti verirken yaptığı harca-
maların miktarı, işlettiği tesislerin verimliliği ve bunlara bağlı olarak 
primlerde yapılan artışlar (brüt ve net prim oranı) aktüerya hesapla-
rına tesir eden diğer faktörleri oluşturmaktadır.

Yukarıda sayılan ve aktüerya hesaplarında dikkate alınan faktörlerin 
hepsi birbiri ile karşılıklı ilişkilidir ve birindeki değişme, bir başka denge 
sağlayıcı faktörü de değiştirecektir.

Ülkemizde, sosyal sigortalar mevzuatında yapılan birçok değişiklik 
sosyal sigortaların aktüerya dengesini bozucu şekilde gerçekleştirilmiştir. 
Emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemeler bu tür değişikliklerin en göze çarpanı 
niteliğindedir. Prim oranlarını değiştiren, ivaz alma haklarını değiştiren ve 
borçlanma yolu ile sigortadan faydalanmayı getiren düzenlemelerin birçoğu 
aynı denge bozucu etkiyi yapmıştır. Bu düzenlemeler, süper emeklilikten 
çok daha büyük dengesizliklere yol açmasına rağmen dikkatten kaçmış, 
kamuoyunda gerektiği gibi tartışılamamıştır. Nitekim 3395 sayılı Kanunla 
da birçok önemli değişiklik getirilmesine rağmen, süper emeklilik ile ilgili 
tartışmalar, bu değişiklikleri gözden kaçırmıştır.

Sonuç
Değişik sebeplere bağlı olarak Türk sosyal sigortalarını düzenleyen 

mevzuatta sık sık değişiklikler yapılmaktadır. 506 sayılı kanunda 25 yılda 
yapılan otuzdan fazla değişiklik bunun göstergesi olmaktadır. Değişiklik-
lerin çok zaman siyasi endişelerle yapılmış olması, hassas bir aktüeryal 
dengeye bağlı olarak çalışan sigortaları gelecekte yerine getiremeyecekle-
ri yükümlülüklerin altına sokmaktadır. Aynı değişiklikler, bir grup sigortalı 
lehine, fakat daha çok, geniş sigortalı kesim aleyhine yenilikler getirmek-
tedir.

3395 Sayılı Kanunla getirilen önemli değişiklikler vardır. Ancak bunlar-
dan bir tanesi, “süper emeklilik” olarak bilinen uygulama, üzerinde ağırlıkla 
durulan değişikliği oluşturmuştur. Süper emeklilik, Türk sosyal sigorta-
larının tarihindeki ne ilk düzenlemedir ve ne de son düzenleme olacaktır. 
Çünkü tartışmaların odak noktasını, sigortanın aktüeryal dengesinden 
öte faktörler oluşturmaktadır. Çok daha olumsuz sonuçları daha geniş bir 
sigortalı kesim için getirmesine rağmen, emekli aylıklarının hesabındaki 
oran değişikliği ve yıllık ortalama kazancın hesaplanmasında bütün sigor-
talılık süresinin alınması gibi iki önemli yeni düzenlemenin üzerinde hiç du-
rulmamıştır.

Sosyal sigortalar mevzuatı, geç kurulmanın getirdiği aksaklıkları çöz-
mek ve işleyişte ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak için değiştirile-
cektir. Ancak bütün bu değişikliklerin, sosyal sigortanın işleyiş prensiple-
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rinin gözardı edilmeden gerçekleştirilmesi zarureti vardır. Aksi takdirde, 
ya sigorta gelecekte karşılayamayacağı yükümlülükler altına girme, ya da 
sigortalılar daha ağır külfetler yüklenme durumunda kalacaklardır. Azınlık 
niteliğindeki gruplar lehine yapılan düzenlemeler çoğunluğu sıkıntıya sok-
makta, sosyal sigortaların dayanışmayı sağlama fonksiyonunu zedelemek-
tedir.

İhtiyaçların ötesinde, sosyal sigortalarla ilgili olarak yapılan her düzenle-
me, aktüeryal dengeyi bozduğu ölçüde yeni problemlerin kaynağı olmakta-
dır. Türk sosyal sigorta kurumlarının değişik açılardan ve özellikle finans-
man bakımından karşılaştığı problemleri dengeyi bozan bu değişikliklerde 
aramak gereklidir.



DEVLET SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANINA 
KATILMALI(1)

İŞVEREN- Türk sosyal güvenlik sisteminin bugünkü durumunu ve 
sorunlarını bize kısaca anlatabilir misiniz?

Y. ALPER: Bütünü oluşturan parçalar arasında, bütünlüğü ve ahengi bo-
zan unsurlar taşımakla birlikte, bugün türkiye’de sosyal güvenlik bir sis-
tem haline gelmiştir. Bu sistemin temel özelliğini, sosyal güvenlik garantisi 
sağlama yükümlülüğünün, finansmanı sigortalılar ve işverenler veya ta-
mamen sigortalı tarafından gerçekleştirilen SOSYAL SİGORTALARA veril-
miş olmasıdır. Sistemin diğer önemli parçasını oluşturan ve devlet tarafın-
dan finanse edilen KAMU SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI ise, sosyal 
sigortalara göre son derecede yetersiz ve zayıf kalmıştır. Sosyal sigortaların 
bıraktığı boşlukları doldurması gereken kamu sosyal güvenlik harcamala-
rının boşluklarını ise, yetersiz de olsa “tampon müessese” fonksiyonunu 
gören geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri doldurmaktadır.

Türk sosyal güvenlik sisteminin bugünkü durumunu “dikenli bir gül 
bahçesine” benzetmek çok yanlış olmaz. Bu bahçenin güllerini:

-Koruma kapsamına alınanlar bakımından ILO asgari standartlarının 
çok üstünde bir seviyeye ulaşılmış olması (yaklaşık olarak işgücünün % 
41’i, toplam nüfusun da % 64’ü),

-Her kesime yönelik sosyal güvenlik mevzuatının hazırlanması bakı-
mından önemli mesafeler kaydedilmiş olması,

-Dağınık bir görüntü arzetse de, sosyal güvenlik bakımından istenilen 
hedeflere ulaşmada önemli bir “altyapı” olan idari personel ve teşkilat ağına 
sahip bulunulması ve bu teşkilatın 50 yıllık bir tecrübe geçirmiş olması ve 
nihayet,

-Geniş toplum kesimlerinde bir sosyal güvenlik bilincinin kazanılmış olma-
sı olarak kısaca belirtebilir. Gül bahçesinin daha fazla göze batan ve dikkati çe-
ken dikenlerini ise:

-Henüz herkesin, her tehlikeye karşı sosyal güvenlik garantisine kavuştu-
rulamamış olması,

-Sistemi istikrarlı ve bir bütün halinde, gerçek fonksiyonlarını gerçekleşti-
recek şekilde çalıştırmaya imkan veren bir “sosyal güvenlik anlayışının” özel-
likle karar merkezlerinde yerleşmemiş olması,

-Mevcut teşkilat ve insan gücü ağından gerektiği gibi yararlanılamaması,
-Finansman bakımından sosyal güvenlik için ayrılan kaynakların yetersiz 

1 Doç. Dr. (1991). İŞVEREN, Cilt:29, Sayı:7, Nisan 1991. Yazının içeriği, ilgili dergi editörünün gönderdiği soru-
larla sınırlı kalınarak verilen cevaplardan oluşmuştur. 
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olması bir yana, gelirlerin toplanamaması, fonların değerlendirilememesi,
- Sosyal güvenlik ivazlarının, özellikle bazı gruplar bakımından son de-

rece de düşük seviyelerde kalması ve bir koruma garantisi sağlamaktan 
çok uzak kalması,

-Sosyal güvenlik prensiplerini dikkate almaksızın, çoğu siyasi amaçlı 
müdahalelerin çok sık yapılması ve sistemdeki istikrarı bozması (nitekim, 
herkeste, mevcut uygulamaların zaman içinde mutlaka değişeceği ve bu 
değişmenin de kolaylaştırma yönünde olacağı beklentisi vardır), olarak sı-
ralamak mümkündür. Bu hali ile Türk sosyal güvenlik sistemi bir “problem-
ler yumağı” olarak değerlendirilirse de, önemli mesafelerin kaydedildiğini 
de gözardı etmemek gerekir.

İŞVEREN- Bilindiği gibi, sosyal güvenlik harcamalarının milli gelir için-
deki payı % 5 civarında bulunuyor. Diğer taraftan AT Komisyonu Türki-
ye’nin tam üyelik başvurusuna cevaben hazırladığı raporda, ülkemizdeki 
sosyal güvenlik şemsiyesinin zayıflığına değiniyor. Sizce durum nedir ve 
bu alanda alınması gereken tedbirler neler olabilir?

Y. ALPER: Bu soruya, “evet çok düşüktür, mutlaka artırılması gerekir” 
şeklinde bir cevap vermek kanaatimce hem kolay bir cevap hem de prob-
lemi aşırı basitleştirmek olur. Hangi konu söz konusu olursa olsun, ülkeler 
arasında yapılan karşılaştırmalarda, birkaç noktanın gözönünde bulundu-
rulmasında fayda vardır. Dikkate alınmadıkları zaman varılacak “yalın” so-
nuçlar bakımından yanıltıcı olabilecek bu hususlar:

-Her ülkede, aynı alanda faaliyet gösteren müesseselerin birbirlerine 
tam olarak benzememesi, bu sebeple de bazı müesseselerin bazı ülkelerde 
dikkate alınmaması,

-Yukarıdaki faktöre de bağlı olarak, hesaplama bazında bazı farklılıkla-
rın olması ve nihayet

-Bu raporun Türkiye’nin tam üyelik başvurusunu değerlendirme ko-
nusunda, onu kabul etmelerini engelleyen “negatiflerini” vurulamak üzere 
hazırlanmış olmasıdır.

Bu saydığımız hususların ışığında, ülkeleri alt alta sıralayıp 3 veya 4 kat 
daha düşük gibi bir yorum yapmak yerine, Türkiye’nin bugünkü iktisa-
di gelişme seviyesinde sosyal güvenlik için ayırdığı pay nedir? Ne olabilir? 
Geleceğe yönelik iktisadi, sosyal ve siyasi hedefleri dikkate alınınca bu pay 
zaman içinde ne olmalıdır? sorularının cevaplarını bulmaya yönelik değer-
lendirmeler yapılmalıdır. Bu da, Türkiye’nin uzun vadeli ve bütün alanlarda-
ki temel tercihleri ile ilgilidir.

Türkiye’de sosyal güvenliğe ayrılan pay düşüktür. Ancak bu düşüklük, 
hem toplam, hem de fert başına milli geliri bizden daha yüksek olan ülke-
lerle karşılaştırılınca söz konusudur. Bu bakımdan iki noktayı daha hatır-
latmakta fayda vardır. Bunlar:

-İktisadi gelişme seviyesi arttıkça, gelirin daha büyük bir kısmı sosyal 
ve kültürel harcamalar için ayrılır.

-Bütün uluslar arası sözleşmeler, her ülkenin kendi iktisadi imkanları-
nın elverdiği ölçüde ilgili alana kaynak ayırabileceği hususuna yer verir. Bu 
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bakımdan, iktisadi gelişme seviyesi arttıkça ülkemizde de sosyal güvenlik 
için ayrılan kaynakların artmasını doğal olarak bekleyebiliriz. Ancak, bizim 
vurgulamak istediğimiz problemi, yalnızca ayrılan kaynakların düşüklü-
ğüne bağlamak değildir. Çünkü Türk sosyal güvenlik şemsiyesinin zayıf-
lığı yalnızca ayrılan kaynak miktarının artırılmasına bağlı değildir. Zaman 
zaman yapılan çeşitli denetimler ve çalışmalar, sistemin mevcut verileri ile 
kapsamın genişletilebileceğini, daha fazla tehlikenin kapsama alınabilece-
ğini ve ivazların seviyesinin yükseltilebileceğini ortaya koymuştur. Yani, 
sistemin idari ve mali açıdan etkin çalıştırılması ile de birçok problem çö-
zülebilecektir. Bu noktada söylenebilecek olan, mevcut sosyal güvenlik uy-
gulamalarımızı, gerçek anlamda bir sistem haline getirecek koordinasyon 
faaliyetlerinin başlatılması, Türkiye’nin temel tercihleri içinde istikrarlı bir 
sosyal güvenlik hedefinin belirlenmesidir.

İŞVEREN: Ülkemizde, işçi ve işverenden yapılan prim kesintilerinin 
yüksekliğinden şikayet edilmektedir. Bu konuda bir yorum yapabilir mi-
siniz?

Y. ALPER: Sosyal güvenlik sistemimizle ilgili olarak en çok dile getirilen 
hususlardan biri de Türk sisteminin maliyetli çalıştığı, primlerin yüksek 
olduğu ve prim yükünün de özellikle işveren üzerinde olduğu iddialarıdır. 
Esas olarak bu iddialara verilecek cevap doğru olduklarıdır. Yaklaşık olarak 
kazanılan her 100 liranın 30 lirasını sosyal güvenlik için almak yüksektir.

Bu cevaptan hareketle primlerin düşürülmesi gerektiğini söylemek de 
mümkün görülmemektedir. Bu noktada, primleri düşürmek yerine, yeni 
sosyal güvenlik tehlikeleri kapsama alınırken (mesela işsizlik, aile ödenek-
leri, bazı kesimler için hastalık) taraflardan ilave prim ödemeleri taleplerini 
ortadan kaldırmak daha doğru bir yaklaşım olur. Bu da “etkinlik” problemini 
gündeme getirmektedir. Yani, belirli bir amaç için ayrılan kaynakların, mikta-
rını artırmadan, o amacın daha iyi gerçekleştirilmesi için kullanılması.

Türkiye’de artık, her problem ve özellikle de sosyal problemlerin çö-
zümü için “ayrılan kaynaklar yetersiz” mazereti geçerli olmamalıdır. Tür-
kiye’nin gündemine bir “sosyal politika ekonomisini” bir “sosyal güvenlik 
ekonomisini” getirmek gerekir. Sosyal politika ve bu arada sosyal güvenlik 
için ayrılan kaynakların kullanımındaki “etkinliğin” mutlaka araştırılması, 
eğer varsa kaynak kullanımındaki yanlışların ve israfların sona erdirilmesi 
gerekir. Bu, en az kaynak artırılmasının sağlayacağı kadar problemin çözü-
müne katkıda bulunacaktır.

İŞVEREN- Türkiye’de Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katkı-
da bulunmaması eleştirilmektedir. Sizce, böyle bir katkının sağlanması, 
yukarıdaki iki sorumuza cevaben açıklamaya çalıştığınız tabloda ne tür 
gelişmeler yapabilir?
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Y. ALPER: Devletin sosyal güvenlik garantisi sağlama yükümlülüğü 
Anayasamızın 60. Maddesinde açık olarak belirtilmiştir. Kaldı ki sosyal 
devlet olmanın gereği olarak devlet mutlaka bu yükümlülüğünü yerine 
getirmelidir. Ancak, Türkiye’de devlet sosyal güvenlik garantisi sağlama 
yükümlülüğünden kaçınmıştır. Önce, bu işi finansmanına hiç katılmadığı 
sosyal sigortalara bırakmıştır. Doğrudan kendisinin yapması gereken kamu 
sosyal güvenlik harcamaları ise çok zayıf ve yetersiz bırakmıştır. Bu iki ger-
çeğin de ışığı altında, Devletin artık sosyal güvenliğin finansmanına doğru-
dan katılması gerektiği rahatlıkla söylenebilir.

Devlet, şimdiye kadar sosyal güvenliğin finansmanına yeteri kadar ka-
tılmamak bir yana, bu eğilimi de devam ettirmektedir. Uygulamayı düşün-
düğü her yeni sosyal politikayı v esosyal güvenlik uygulamasını, mevcut 
sistemin uzantısı olarak işçiler ve işverenlerin üzerine yıkarak, hem de is-
tihdamı daha pahalı hale getiren bir tercihle gerçekleştirmeye çalışmakta-
dır. Öncelikle bu eğilim değiştirilerek, zaten yüksek olduğu belirtilen yükün 
daha da ağırlaştırılmasından kaçınılmalıdır.

Burada problem, devletin nasıl katılacağıdır. Devletin katılımının sos-
yal güvenliğin kapsamını genişleteceği, sosyal güvenlik yükünü azaltaca-
ğı doğrudur. Eğer, mevcut sosyal sigortalara katkıda bulunursa, bu zaten 
kapsamda olanların durumlarının iyileştirilmesi anlamına gelir ki, aynı du-
rumda olan her sosyal grup kendi sosyal güvenlikleri için bu katkıyı giderek 
artan oranda talep eder. Diğer yandan yine Devlet, şu anda hiçbir sosyal gü-
venlik garantisine sahip olmayan % 40’lık toplum kesiminin soysal güvenlik 
şemsiyesine dahil edilmesi için katkıda bulunabilir ki bu sosyal devlet an-
layışına daha yakın görülmektedir. Bu da kamu sosyal güvenlik harcama-
larının geliştirilmesi anlamına gelecektir. Bu müesseselerin devlet desteği 
ile gelişmesi, sosyal sigortalar üzerindeki –onların mali yapılarını da bozan- 
baskıların ve müdahalelerin azalmasını sağlayacaktır. Özetle belirtmek ge-
rekirse, Türkiye’de devletin sosyal güvenliğin finansmanına katılması zo-
runludur ve bu katılım mevcut yükü azaltmaktan çok, zaman içinde daha 
da artmasını önlemek yönünde olacaktır. Bu da bir anlamda uzun dönemde 
yükün azalması sonucunu doğuracaktır.



SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE KRİZ(1)

Türk sosyal güvenlik sistemi, 1990’lı yıllara temel fonksiyonlarını yerine 
getiremez hale düşüren bir KRİZ TEHLİKESİ içinde girmiştir. Sosyal güven-
lik sistemimizin ciddi problemleri olduğu 1970’li yılların ikinci yarısından 
itibaren konu ile doğrudan ilgili taraflarca çok sık olarak dile getirilmişti. 
Ancak, geçen zaman içinde çözüm getirici tedbirler almak bir yana sistemi 
daha da işlemez hale getiren, POLİTİK müdahaleler yapılmaya devam et-
miştir. Ağırlıklı olarak sosyal sigortaları birer SOSYAL YARDIM müessesesi 
haline getiren bu müdahalelerden kaynaklanan problemler ve finansman, 
yönetim ve kapsam bakımından ortaya çıkan diğer problemler 1990’lı yıl-
ların hemen başından itibaren sistemi bir kriz içine düşürmüştür. Yakın za-
mana kadar sosyal güvenlik sistemimizle ilgili şikayetlerin odak noktasını 
YETERSİZLİK unsuru oluştururken, son birkaç yıldır bu şikayetlerin yerini 
aylıkları alamama ENDİŞELERİ ve KORKULARI almaya başlamıştır. Bugün 
gelinen noktada, sosyal güvenlik sistemimizin varlığının devamı için köklü 
değişiklikler içeren bir REFORM yapılmasını gerekli kılmaktadır.

KRİZİN SEBEPLERİ
Kriz, yalnızca Türk sosyal güvenlik sisteminin karşılaştığı bir durum 

değildir. 1970’li yılların ilk yarısında petrol krizi ile başladığı belirtilen ikti-
sadi durgunluk, gelişmiş ülkelerde II. Dünya savaşından sonra hızla gelişen 
REFAH DEVLETİ anlayışının da değişmesine yol açmış, bu değişiklikten en 
fazla etkilenen sosyal güvenlik sistemleri olmuştur. Gayrisafi yurtiçi hası-
lanın % 20-30’u arasında değişen bir kaynak transferinin yapıldığı sosyal 
güvenlik, bir yandan tasarruf, yatırım ve iktisadi büyüme gibi temel iktisadi 
değişkenler üzerinde negatif tesirleri olan ve iktisadi gelişmeyi yavaşlatan 
bir faktör olarak görülürken, diğer yandan bizzat kendisi fakirlik problemi-
nin ortadan kaldırılmasına yönelik temel fonksiyonlarını yerine getirmesini 
engelleyen bir KRİZ içine girmiştir. Gelişmiş ülke sosyal güvenlik sistemle-
rini kriz noktasına getiren gelişmenin temel sebeplerini;

-Hızla yaşlanan nüfus,
-Sağlık harcamalarındaki artışlar ve
-Sürekli ve yüksek oranlı işsizlik,
unsurları oluşturmuştur. Bu gelişmeler sistemin temelini oluşturan sos-

yal sigortaların GELİRLERİNİ AZALTAN – GİDERLERİNİ ARTIRAN unsurlar 
olarak AKTÜERYAL DENGELERİ bozmuştur.

Türk sosyal güvenlik sistemi, esas olarak primli rejimler olarak adlandı-
rılan sosyal sigortalar üzerine teşkil edilmiştir ve yarım yüzyılı henüz dol-
1 Doç. Dr. (1993), İŞVEREN, Cilt:31, Sayı:8; Mayıs 1993. 
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duran GENÇ bir sistemdir. 1946 yılından itibaren SSK, 1950 yılında Emekli 
Sandığı ve nihayet 1971 yılında da Bağ-Kur kurulmuştur. Türk sosyal gü-
venlik müesseselerini kriz noktasına getiren sebepler, gelişmiş ülkelerde 
ortaya çıkan sebeplerden farklı olmuştur. Nitekim bu sebepleri:

a. İktisadi gelişme seviyesinin yetersizliğine bağlı olarak sosyal güven-
liğe ayrılan kaynakların seviyesinin düşüklüğünden ve

b.  Sosyal güvenliğin temel prensiplerine aykırı olarak yapılan müdaha-
lelerin yarattığı SAPMALARDAN,

kaynaklanan problemler olarak iki ana başlık altında toplamak müm-
kündür.

Sosyal güvenlik nihayetinde bir gelir transferi mekanizmasıdır ve bu 
transfere kaynak teşkil eden iktisadi dimkanlar ne kadar fazla ise sağlanan 
koruma garantisi de o kadar yüksek olacaktır. Bu bakımdan, hiç kimse bu-
günkü gelişme seviyemiz ile herhangi bir gelişmiş ülkede sağlanan soysal 
güvenlik garantisini talep edemez. Burada sıkıntının kaynağını YETERSİZ-
LİK unsuru oluşturmaktadır ve doğal olarak iktisadi gelişme seviyesi art-
tıkça bu problem daha kolay olarak çözülecektir. Bu sebeple, bu faktörden 
kaynaklanan YETERSİZLİK problemlerini bir ölçüde normal olarak değer-
lendirmek, tartışmayı, “acaba bu gelişmişlik seviyesinde, sosyal güvenliğe 
yeterince kaynak ayrılmış mıdır” sorusunun cevabını bulmaya yöneltmek 
doğru olacaktır. Bu da öz olarak iktisadi hayatın her safhasında görülen bir 
ÖNCELİKLERİ belirleme, yani TERCİH meselesidir.

Türk sosyal güvenliksistemini kriz içine düşüren gelişmelerin sebepleri 
esas olarak ikinci faktörden kaynaklanmaktadır. Sosyal sigortalar daha ilk 
kuruluş yıllarından itibaren, yanlış yapılanmaya yol açan POLİTİK müdaha-
lelerin konusunu oluşturmuştur. Sosyal güvenlik, yaşlılık, hastalık ve ma-
lullük gibi tehlikelere maruz kalarak ihtiyaç içine düşen insanları kapsamı-
na alması gereken bir HAK iken, siyaset meydanlarında vaad edilen sözlere 
bağlı olarak dağıtılan bir İMTİYAZ haline getirilmiştir. Gelir-gider dengesine 
bağlı AKTÜERYAL hesaplarla çalışması gereken sosyal sigortalar, aylık ve 
gelir alma şartlarının kolaylaştırılması ile dengeleri bozulan kurumlar ha-
line gelmiştir. Kuruluş tarihi itibariyle GENÇ sayılan sistemlerimiz, kısa dö-
nemde aktif/pasif sigortalı oranı pasif sigortalılar lehine bozulan İHTİYAR 
sistemler haline gelmiştir. YAŞLANMA ŞARTI OLMADAN YAŞLILIK AYLIĞI 
VEREN NADİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE SAHİP OLDUK. Teorik 
olarak, 15 yıl prim ödeyen sigortalının 30-35 yıl emekli aylığı alabileceği bir 
uygulama devreye sokuldu. Sonuçta, dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki 
ortalama emekli aylığı ödeme süresinden daha uzun süre aylık ödeyen bir 
sosyal güvenlik sistemi ortaya çıktı. Ve nihayet devlet, PRİM AFLARI İLE 
BONO SATAR GİBİ YAŞLILIK AYLIĞI ALMA HAKKINI SATTI. Sosyal güvenlik 
sistemimizin giderlerini artıran bu gelişmelere, prim borçlarının ödenme-
mesinden kaynaklanan gelir azalmasını ve yine siyasi iktidarların sosyal 
güvenlik kurumlarının sahip olduğu toplam yurtiçi tasarrufların % 20’sine 
ulaşan fonları, getirisi düşük alanlarda adeta ERİTEREK kullanması faktör-
lerini de ilave ettiğimizde yakın zamana kadar aylıkların YETERSİZLİĞİNE 
bağlı şikayetlerin yerini, 1990’lı yıllarda bu yetersiz aylıkların da ödeneme-
yeceği ENDİŞELERİ ve KORKULARININ almasının temel sebebi öz olarak 
ortaya çıkmış olmaktadır.
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NE YAPILMALIDIR?
Daha önce de belirtildiği gibi, kriz, yalnızca Türk sosyal güvenlik siste-

minin karşılaştığı bir durum değildir. Hiçbir ülke sosyal güvenlik sistemini 
çözümsüz de bırakamayacağına göre yapılması gerekenleri anahatları ile 
aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür.

-	 Hiç kimse, sosyal güvenlik alanında mucizevi çözümler beklentisi 
içine girmemelidir. UZUN YILLAR YAPILAN İHMALLERİN SONUCUN-
DA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ DAHA UZUN YILLARI 
GEREKTİRİR. Bugün alınacak tedbirlerin getireceği olumlu sonuçları 
ancak 2000’li yıllarda görmek mümkün olacaktır.

-	 Hiç kimse, bugün yaşanan problemlerin sebeplerini mevcut siyasi 
iktidara fatura edemez. Ancak, sistemi krizden kurtarmak için kök-
lü tedbirlerin alınması gerektiği de bir gerçektir. Sosyal hayatın her 
alanında olduğu gibi, sosyal güvenlik alanında da yapılacak düzenle-
melerin bir SİYASİ FATURASI olacaktır. Bu faturayı ödemeye razı ola-
cak kbir siyasi iktidarın ACI REÇETELERİ sistemi kurtarabilir. Bugün 
alınmayan tedbirlerin faturasını gelecek nesiller daha ağır olarak 
ödemek zorunda kalacaklardır.

-	 Aylıkların ödenmesinde karşılaşılan tıkanıklıkları aşmak için borç-
lanma gibi kısa vadeli tedbirler alınabilir. Ancak bu tür tedbirler sos-
yal güvenlik sistemimizin yapısında köklü değişikliklere yol açabile-
cek.
•	Prim oranlarının yükseltilmesi veya
•	Devletin finansmana iştiraki

gibi etkisi geniş olabilecek düzenlemelerle sağlanma yoluna gidilirse, 
uzun dönemde sosyal güvenlik sistemimizi geniş ölçüde etkileyecek tesir-
lerinin olabileceği hususları gözden kaçırılmamalıdır.

-	 Kısa vadeli tedbirlerin alınması, bizim REFORM niteliğinde olmasını 
talep ettiğimiz uzun vadeli tedbirlerin alınmasını ve politikalar takip 
edilmesini engellememelidir.

-	 Koalisyon iktidarı, sosyal güvenlik alanında reform yapılması için bir 
şanstı. Ancak, prim afları ve erken emekliliğe tekrar imkan veren uy-
gulamalar bu şansı büyük ölçüde ortadan kaldırmış görünmektedir. 
Bu durumda, artan şikayetlere bağlı olarak oluşacak MEMNUNİYET-
SİZLİK ORTAMINDAN kaynaklanan yeni bir şansın ortaya çıkmasını 
beklemek gerekecektir ki, aylıkların ödenememesi korkusu bu or-
tamı doğurmuş, sosyal hayatın taraflarında MUTLAKA BİRŞEYLER 
YAPILMALI düşüncesi oluşmaya başlamıştır. Bu atmosfer iyi değer-
lendirilerek köklü tedbirler alma çalışmaları başlatılmalıdır.

-	 Sosyal güvenlik alanında yapılacak düzenlemelerin esasını sistemin 
bir NİMET-KÜLFET dengesine dayandığı prensibini hayata geçirmek 
olmalıdır. Bu yalnızca sosyal sigortaların gelir gider dengesini sağ-
lamaya yönelik bir aktüeryal hesap dengesi olarak düşünülmeme-
li, sosyal güvenlik sisteminden faydalananlar arasında bu dengenin 
özünü oluşturan EŞİTLİK VE ADALET unsurlarına bağlı bir BİLİNÇ-
LENDİRME unsurunu da kapsamalıdır. Taraflar, sosyal güvenlik 
hakkını siyasi iktidarların tasarruflarına bağlı olarak elde edilen bir 
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hak olarak görmekten ve siyasi iktidarlara baskı yaparak bu hakkı 
kazanmak düşüncesinden uzaklaştırılmalıdır. Çalışanların, çalışma 
hayatına başladıklarının ertesi günü emeklilik hesabı yapmalarına 
yol açan ve emekliliği öyle veya böyle kazanılması gereken bir hak 
olarak görmelerine yol açan uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır. 
Mevcut emekli olma şartlarının, aflar veya borçlanmalarla nasıl olsa 
değişeceği yönündeki beklentiler ve bunlardan kaynaklanan sosyal 
güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeme davranışı yok edilme-
lidir. Bütün bunlar, POLİTİK ENDİŞELERLE yapılan müdahalelerin bir 
daha tekrarlanmayacağı düşüncesini destekleyen uygulamalarla 
mümkün olabilecektir.

-	 Sosyal güvenlik sistemi bir bütün olarak ele alınmalı, tedbirler aynı 
anda uygulanmaya konulmalıdır. Bu tür köklü tedbirler için, bir yan-
dan konu ile ilgili uzmanların kapsamlı çalışmalar yapmasını sağlar-
ken, diğer yandan da kamuoyu bu tedbirlere hazırlanmalı, İKNA edi-
lerek yeni tedbirlerin hayata geçirilmesinde DESTEKLERİ alınmalıdır.

-	 Alınacak tedbirler, bazı gruplar için KAZANILMIŞ HAKLARDAN GERİ 
DÖNÜLMESİ anlamına gelebilir. Ancak, bu gerekçe, Türk sosyal gü-
venlik sisteminin yanlışlara mahkum edilmesini gerektirmez. Yaşa 
bağlı olmayan bir emekliliği kimse savunamaz ve bu bir hak olarak 
da değerlendirilemez. Süper emeklilik gibi bir yanlış savunulamaz, 
benzeri uygulamalar devam ettirilemez.

-	 Sosyal güvenlik alanında reform yapmak demek, mutlaka mevcut 
hakların kısıtlanması anlamına gelmez. Haksızlığa yol açan uygula-
maların kaldırılması yanında, birkaç yüz bin lira alan Bağ-Kur men-
suplarının durumlarının iyileştirilmesi ve milli sağlık sigortasının 
oluşturulması gibi düzenlemeler de bu tedbirler içinde hemen veya 
kademeli olarak devreye sokulabilir. Bu yöndeki olumlu gelişmeler 
kamuoyunun desteğini artırıcı rol de oynayacaktır. Reform tedbirleri 
arasında YANLIŞLARI ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK DÜZENLE-
MELER YANINDA YETERSİZLİKLERİ GİDERECEK TEDBİRLERİN DE 
ALINABİLECEĞİ GÖZDEN KAÇIRILMAMALIDIR.

Özet olarak belirtmeye çalıştığımız bu genel prensipleri kabullendikten 
sonra yapılması gerekenler:

1- Sosyal güvenlik teorisyenlerinin katılımı ile Türk sosyal güvenlik sis-
teminin temel prensiplerini ve hedeflerini belirlemek,

2- Bu temel hedefler çerçevesinde sosyal güvenlik uzmanları ile hukuk-
çuların bu prensipleri hayata geçirecek TEKNİK TEDBİRLERİ VE MEVZUATI 
belirleme çalışmalarını başlatmak,

ve nihayet
3- Bu tedbirler ve mevzuatı uygulamaya geçirecek siyasi iradenin te-

şekkülünü sağlamak,
olarak sıralanabilir ki, bunlardan ilk ikisi teknik, üçüncüsü ise siyasi bir 

süreci ifade eder. Zor olan da siyasi sürecin işletilmesine ilişkin olan yönü-
dür.



KRİZİN EŞİĞİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZ(1)

Sosyal bilimlerde kriz, iktisadi, sosyal, siyasi veya kültürel bir sistemin 
veya müessesenin, var olma sebeplerini teşkil eden temel fonksiyonlarını 
büyük ölçüde veya hiç yerine getirememesi tehlikesi ile karşılaşması anla-
mında kullanılır. 1990’lı yıllar, Türk sosyal güvenlik sisteminin ve bu sistem 
içinde yer alan bazı müesseselerin sosyal güvenlik garantisini sağlamada 
fonksiyonlarını yerine getirmede büyük güçlüklerle karşılaştıkları ve kri-
zin eşiğine geldiği yıllar olmuştur. Görünen odur ki, kriz basamaklarının üst 
noktalarına doğru tırmanma devam etmektedir. Özellikle 1970’li yılların 
ikinci yarısından itibaren Türk sosyal güvenlik sisteminin ciddi problemle-
ri olduğu hususu sık sık dile getirilmiştir. Gelişmekte olan bir ülke olarak, 
bütün sistem ve müesseselerimizde belirli problemlerin olması hem kaçı-
nılmaz ve hem de tabiidir. Bu noktada, sosyal güvenlik sistemimizin krizin 
eşiğinde olduğunu söylemek, kesinlikle problemleri abartmanın veya fe-
laket tellalı rolüne soyunmanın bir sonucu değildir. Üç yönde ortaya çıkan 
olumsuz gelişmeler bizi bu kavramı kullanmaya mecbur kılmıştır. Bunlar:

1- Türk sosyal güvenlik sisteminin karşılaştığı problemler, kısa vadeli 
tedbirlerle çözümlenmesi mümkün olmayan, kronik problemler ha-
line dönüşmüştür.

2-  Problemlerin çözümü konusunda, Türk toplumunun büyük beklen-
tilerinin olduğu koalisyon hükümeti zamanında da gerekli tedbirler 
alınmamıştır ve

3- Sisteminin mevcut problemlerine yenilerinin eklenmesi süreci de-
vam etmiştir.

1980’li yılların sonuna kadar Türk sosyal güvenlik sisteminin koruma 
kapsamına alınan nüfus ve sağlanan sosyal güvenlik sisteminin koruma 
kapsamına alınan nüfus ve sağlanan sosyal güvenlik garantisi bakımın-
dan YETERSİZLİKLER arzettiği, aylıkların seviyesinin ve sağlık hizmetle-
rinin standardının düşüklüğü şikayetlerin ağırlık noktasını oluştururken, 
1990’lı yılların başından itibaren bu şikayetlerin yerini aylıkların ödene-
memesi KORKUSU ve ENDİŞELERİ almaya başlamıştır. Temel sosyal gü-
venlik kurumlarımızın hepsi, Emekli Sandığı ve SSK ile özellikle Bağ-Kur 
bu problemleri ciddi şekilde yaşamaya başlamış, her ödeme dönemi, büyük 
miktarlarda fonları olması gereken bu kurumların yöneticileri ve tabii olarak 
da siyasi iktidar için nakit para bulma sıkıntısının yaşandığı dönemler haline 
gelmiştir. Palyatif nitelikte ve uzun vadede bu müesseselerin sahip olduğu 
bütün varlıkları eriten metotlarla nakit sıkıntısı halledilmeye çalışılmaktadır.

1  Doç. Dr. (1993) “ BAKIŞ, Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği” Sayı:43, Haziran 1993. 
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Niçin kriz noktasına gelindi?
Kriz, yalnızca Türk sosyal güvenlik sisteminin karşılaştığı bir durum de-

ğildir. Her şeyin sonu anlamına da gelmez. Gelişmiş ülkelerin sosyal güven-
lik sistemleri de zaman zaman ciddi darboğazlar ve krizlerle karşılaşmış, 
reform niteliğindeki tedbirlerle bu sıkıntılar aşılmaya çalışılmıştır. Ancak, 
krizin sebepleri bakımından farklılıklar vardır. İşsizlik, yaşlanan nüfus ve 
sağlık hizmetlerinin maliyetindeki yüksek oranlı artışlar, gelişmiş ülkeler-
deki krizin temel sebeplerini oluştururken, Türk sosyal güvenlik sisteminin 
problemlerini bunlardan farklı olarak iki temel başlıkta toplamak müm-
kündür. Bu sebepler:

1-   İktisadi gelişme seviyesinin düşüklüğüne bağlı olarak, bütün alan-
larda olduğu gibi sosyal güvenliğe ayrılan kaynakların yetersiz olması,

2-  Temel sosyal güvenlik prensiplerine aykırı olarak yapılan müdahale-
ler sonucu sistemde meydana gelen SAPMALAR olarak özetlenebilir.

Sosyal güvenlik bir gelir transferi mekanizmasıdır ve bu transfere kay-
nak olacak iktisadi imkanların seviyesi ile sağlanan sosyal güvenlik garan-
tisinin seviyesi arasında da büyük bir ilişki vardır. Bu bakımdan fert başı-
na geliri 20.000 dolar olan bir ülke ile 2.500 dolar olan Türkiye’deki sosyal 
güvenlik korumasının aynı seviyede olmasını beklemek mümkün değildir. 
Bu sebeple, bu faktörden kaynaklanan problemleri tabii olarak karşılamak 
gerekir. İktisadi imkanların artması ve üzerinde durulması gereken husus, 
“bu gelişme seviyesinde, sosyal güvenlik için ayrılan pay yeterli midir?” so-
rusunun cevabını bulmaya yöneliktir. Bu da kıt kaynakların tahsisi ile ilgili 
TERCİHLER ve öncelikler meselesini gündeme getirir.

Ülkemiz için tabii olmayan, ikinci sebepten, yani sosyal güvenliğin te-
mel prensiplerine aykırı müdahaleler sonucu ortaya çıkan sapmalardan 
kaynaklanan problemlerdir. Gelişmeler, sosyal güvenlik sistemimizin kar-
şılaştığı problemlerin, daha çok bu sebepten kaynaklandığını ortaya koy-
maktadır. Bu bakımdan en bariz sapma, yaşa bağlı olmayan bir emeklilik 
hakkının verilmesi, ülkemizin genç emekliler ülkesi haline dönüşmesidir. 
Benzeri örnekleri çoğaltmak mümkündür. Politik tercihlerle, sistemin ru-
huna ters olarak yapılan bu müdahaleler esas olarak:

1- Sosyal güvenlik sistemimizin gelirlerini azaltan,
2- Sosyal güvenlik sistemimizin giderlerini artıran,
bütün bunların sonucu olarak da gelir-gider dengesini, gider lehine bo-

zarak sistemin özünü oluşturan NİMET-KÜLFET dengesini alt üst eden 
gelişmeler olmuştur. Anlayış açısından ele alındığı zaman, sosyal güvenlik 
sistemimiz ve imkanlarının, politikacı için siyasi amaçlarla kullanılabile-
cek bir zengin alan olarak değerlendirildiği, vatandaş bakımından da “En 
az ödeyerek, en fazla nasıl alabilirim” kolaycılık hesaplarının yapıldığı bir 
fırsat olarak görüldüğü dikkati çekmektedir.

Çözüm yolu nedir?
Yukarıdaki olumsuz tabloyu çizerken, Türk sosyal güvelik sisteminin, 

genç bir sistem olmasına rağmen nüfusun % 75’ini koruma kapsamına 
alma başarısını gösteren sistem olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. 
Bu bakımdan, sisteme bakış açımızın bu güvenlik sistemimizi, krizin eşi-
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ğinden döndürecek olan tedbirler;  KURULUŞ SAFHASINI TAMAMLAMAK 
ÜZERE OLAN, ANCAK SAPMALAR DOLAYISI İLE RAYINDAN ÇIKMIŞ BİR 
SİSTEMİN RAYINA OTURTULMASINA YÖNELİK tedbirler olacağına inanıyo-
ruz. Bu açıklamalar çerçevesinde, sosyal güvenlik sistemimiz ile ilgili ted-
birler alınırken dikkat edilmesi gerekli hususlar konusundaki görüşlerimiz 
şu noktalarda yoğunlaşmaktadır:

-  Türk sosyal güvenlik sistemi bir bütün olarak krizin eşiğindedir. Sos-
yal güvenlik sistemini kendi kaderine terk edecek bir ülke düşünüle-
meyeceğine göre, sistemi temel fonksiyonlarına kavuşturacak mü-
dahalelerin mutlaka yapılması ve tedbirlerin alınması gerekecektir.

-  Sosyal güvenlik sistemimizi rayına oturtacak tedbirler, REFORM 
niteliğindeki köklü tedbirlerle sağlanabilecektir. Sosyal güvenlik 
sistemi bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekeceğinden belir-
li müesseseler ve toplum kesimlerine yönelik değil, bütüne yönelik 
düzenlemeler yapılması ihtiyacı vardır.

-  Reform, her zaman söz konusu sistemin bütün taşlarının yerinden 
oynatılması anlamını taşımaz ve bir istikrarsızlık sebebi de olmaz. 
Burada kastettiğimiz reform, ihtiyaçlardan doğan zorunlu ve yapıcı 
bir reformdur. Bu bakımdan, reform niteliğindeki tedbirlere, belirli 
toplum kesimleri ve gruplardan sahip olduklarını kaybedebilecekleri 
korkusu ile ortaya çıkabilecek tepkileri asgariye indirmek önemlidir. 
Nitekim, en gelişmiş sayılan ülkelerde bile, gerektiği zaman reform 
niteliğindeki köklü düzenlemeler yapılabilmektedir.

-  Bugün ortaya çıkan problemlerin sorumlusu, koalisyon hüküme-
ti değildir. Ancak, reform niteliğindeki tedbirleri alma sorumluluğu 
yeni hükümetin üzerine kalmıştır. Bu, siyasi iktidarın bir FATURA 
ödemesini gerektirecektir. Ancak, bu faturayı ödemekten kaçınmak 
için köklü tedbirlerin alınması, mevcut problemleri ertelemek bir 
yana, gelecekte daha büyük faturaların ödenmesini gerekli kılacak-
tır. Gecikmeye paralel olarak tedbirlerin de şiddeti artacaktır.

Yeni siyasi iktidarın reform niteliğindeki düzenlemeleri yapma konu-
sundaki şansını, sosyal güvenlik açısından,

a- Kamuoyunda yaratılan yeni olumlu havanın sağlayacağı, tepkile-
rin asgari olması avantajı,

b- Ekonomik ve sosyal sistemle ilgili diğer reform çalışmalarının bir 
parçası olarak sunulması ve nihayet, bütün bu faktörlerden daha 
önemlisi,

c- Sosyal güvenlik sistemindeki tıkanıklıklar dolayısıyla, çalışma 
hayatının taraflarında ve sistemde faydalananlarda “mutlaka bir 
şeyler yapılması gerektiği” yönünde ortaya çıkan düşünce ve 
inanç birliğidir.

-  Aylık ve gelirlerin ödemesinde karşılaşılan nakit sıkıntısının kısa dö-
nem için aşılması, prim tahsilatının artırılması, prim borçlarının tas-
fiyesi ve kurumların sahip olduğu iktisadi kıymetlerin daha rasyonel 
olarak değerlendirilmesi gibi hususlar kısa vadeli ve geçici tedbirler 
alınması normaldır. Ancak, işsizlik sigortasının kurulması, devletin 
sosyal güvenliğin finansmanına iştirakinin sağlanması ve bu çer-
çevede sosyal yardım ödemelerin devlet tarafından karşılanması ve 
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nahiyet primlerin yükseltilmesi gibi hususlar, Türk sosyal güvenlik 
sisteminin yapısını büyük ölçüde etkileyecek değişiklikler olacaktır. 
Bu değişiklikler, sosyal güvenlik sisteminin ekonomik ve sosyal de-
ğişkenlere olan tesirlerini de değiştireceğinden, bu yöndeki tedbirle-
ri, kısa vadeli tedbirlerden farklı olarak, kesinlikle bir REFORM paketi 
içinde ve temel sosyal güvenlik prensiplerine uygun olarak yapmak 
gereklidir.

-  Sosyal güvenlik alanında yapılacak olan düzenlemeler ile iki kesimde 
sosyal güvenlik sistemine bakış ile ilgili anlayışta köklü değişiklik-
ler yaratılmalıdır. Bunlardan ilki, bizzat siyasi iktidarların kendisi ile 
ilgilidir ve politik endişelerle sisteme müdahaleyi asgariye indirecek 
mahiyette düzenlemeler bu çerçevede değerlendirilmelidir. İkinci 
olarak, sistemden faydalananlar arasında, KOLAYCILIK hesaplarını 
teşvik eden, erken emeklilik, prim affı ve borçlanmaya yönelik uy-
gulamalar sona erdirilmeli ve özellikle sosyal sigortaların uzun vadeli 
sigorta kollarında temel unsurunu oluşturan NİMET-KÜLFET denge-
sini sağlayıcı düzenlemelere hayata geçirilmelidir. “en az ödeyerek, 
en fazla nasıl alırım” hesaplarının, “Devlet isterse verir” düşüncesi-
nin kaynaklarının ortadan kaldırılması, sistemin nimet-külfet den-
gesi üzerine kurulduğu bilinci yerleştirilmelidir.

-  Buraya kadar dile getirilen hususlar, genel nitelikte ve temel pren-
siplerle ilgili hususlardır. Bu sebeple, yukarıdaki hedeflere ulaşmayı 
sağlayacak düzenlemelerin teknik ayrıntılarına girilmemiştir. Çün-
kü, sosyal güvenlik alanında, reform yapılması gereğine yönelik bir 
siyasi irade teşekkül ettikten sonra, sosyal güvenlik alanında çalışan 
uzmanlar ve bilim adamları ile hukukçulardan oluşan bir çalışma 
grubu teknik düzenlemelerle ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilir. Ka-
naatimizce bu yönü meselenin en kolay yönüdür. Önemli olan sis-
temde reform yapılması gereği ile ilgili siyasi iradenin tezahür etme-
sidir.

Sonuç olarak belirtmek isteriz ki, sosyal güvenlik toplumu oluşturan 
fertler ve nesiller arasındaki en geniş kapsamlı dayanışma ve yardımlaşma 
sistemidir. Bir arada yaşama arzusunun en somut uygulamasını oluşturan 
sosyal güvenlik, milli birliğin tesisinde de önemli bir fonksiyona sahiptir. Bu 
bakımdan ADALET ve EŞİTLİK prensiplerini sistemin işleyişinde esas kıl-
malı, bunu zedeleyecek müdahalelerden ve BİR BÜTÜN OLARAK SOSYAL 
GÜVENLİK SİSTEMİMİZİ GEÇMİŞTE YAPILAN VE YENİLERİ YAPILACAK 
YANLIŞLARA MAHKUM ETMEKTEN KAÇINILMALIDIR.



SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE KRİZ(1), (2)

Sosyal Sigortaların Kapsamındaki Gelişmeler: 
1981-1991

GİRİŞ
Türk sosyal güvenlik sistemi, 1990’lı yıllara, kısa vadeli tedbirlerle çö-

zümlenemeyecek, “acil ve köklü” müdahaleleri gerektiren kronik hale gel-
miş problemlerle girmiş ve bu problemler sosyal güvenlik sistemimizi ciddi 
bir krizin eşiğine getirmiştir.

Sosyal güvenlik, diğer sosyal politika tedbirlerinden farklı olarak, toplu-
mu oluşturan her ferdi, bütün hayatları boyunca yakından ilgilendiren bir 
tedbirler demetidir. Bu bakımdan sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili geliş-
meler, bugün olduğu gibi özellikle negatif bir yönde cereyan ediyorsa, her 
zaman geniş toplum kesimlerinin yoğun ilgisini çeker. 1990’lı yıllar, çalışma 
hayatımızla ilgili hususlar arasında sosyal güvenliğin en yoğun olarak tar-
tışıldığı bir dönem olacak gibi gözükmektedir. Çünkü, problemler yumağını 
çözecek isabetli tedbirler bugün dahi alınsa, sonuçlarını ancak yeni yüzyı-
lın ilk yıllarında hissetmek mümkün olabilecektir.

Türk sosyal güvenlik sisteminin ciddi problemleri olduğu, 1970’li yılların 
başından itibaren dile getirilmeye başlanmıştır. Nitekim, bugün bütün şid-
detiyle kendini hissettiren problemlerin kaynakları ve belirtileri çeşitli ça-
lışmalarda ve araştırmalarda açıklanmıştır(3). Ancak, siyasi iktidarlar sosyal 
güvenlik sistemimizin temel yapısı ile ilgili bu problemleri çözecek ve sağ-
lıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak tedbirleri almadıkları gibi, “siyasi 
endişelerle” ivaz alma hakkını kolaylaştıran ve sosyal sigortaları birer sos-
yal güvenlik müessesesi olmaktan uzaklaştıran “politik” müdahalelerde 
bulunmuşlardır.(4)

Yakın zamana kadar, sosyal güvenlik sistemimizle ilgili problemler sis-
temin yetersizliği ile ilgili şikâyetler üzerinde yoğunlaşmıştır. Herkesin 

1 Doç. Dr. (1993), ÇİMENTO-İŞVEREN, Cilt:7, Sayı: 5, Eylül 1993.

2 Sosyal güvenlik sistemi, primli rejimler olarak da adlandırılan sosyal sigortalarla, finansmanı devletin veya 
yerel idarelerin bütçe gelirlerinden sağlanan kamu sosyal güvenlik harcamalarından oluşur. Türkiye’de dev-
let, sosyal güvenlik garantisi sağlamada temel müessese olarak sosyal sigortaları tercih ettiği için, sosyal 
güvenlik sistemimizden veya problemlerinden bahsetmek genel olarak sosyal sigorta kuruluşlarımızdan ve 
problemlerinden bahsetmekle aynı anlama gelmektedir. Nitekim, kamuoyunda da bu iki kavram genellikle 
birbiri yerine kullanılmaktadır. Bu çalışmada da kaçınılmaz olarak zaman zaman bu kavramlar birbiri yerine 
kullanılmaktadır. Nitekim, sosyal güvenlik sistemimizin kriz içinde olduğunu ifade ederken bizim de büyük 
ölçüde kastettiğimiz, sosyal sigorta kuruluşlarımızın kriz içinde olduğu hususunu vurgulamaktadır.

3 Bu problemlerin dile getirildiği kapsamlı çalışmalar için bakınız: Turan Yazgan, Türk Sosyal Güvenlik Sis-
temi ve Meseleleri, TDAV Yayını, İstanbul-1981, Turan Yazgan, Görüşler, İstanbul-1977, Taner Karahasanoğlu, 
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Çıkmazı, Şamil Yayınevi, İstanbul-1977.

4 Bu müdahalelere örnek olarak, 1965 yılından sonar Sosyal Sigortalar Kanunu yaşlılık sigortası uygula-
masını değiştirmeye yönelik birbirleri ile çelişkili 9 kanuni değişikliği, super emeklilik uygulamasını, ivaz 
oranlarının yükseltilmesini, milletvekillerine yönelik “kıyak emeklilik” uygulamasını ve çeşitli zamanlarda 
çıkarılan borçlanma ve af kanunlarını gösterebiliriz. Bu bakımdan tehlikeli olan, siyasi iktidarların anlayış 
olarak aynı müdahaleleri yapmaya devam etme eğiliminde olmaları ve bunu normal olarak görmeleridir.
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sosyal güvenlik kapsamına alınamamış olması, sosyal güvenlik aylık ve 
ödeneklerinin yetersizliği, sosyal sigorta kurumları arasındaki norm ve 
standart farklılıkları bu şikâyetlerin başlıcalarını oluşturuyordu. Hâlbuki 
1990’lı yılların hemen başında BAĞ-KUR sigortalılarının karşılaştığı sağlık 
sigortasının tıkanması ve aylıkların ödenememesi gibi problemler 1991 yı-
lının sonlarından itibaren SSK’lıların da karşılaştığı problemler haline gel-
miştir. Bugün gelinen noktada, geçmişteki yetersizlik şikâyetlerinin yerini 
ivazların ödenememesi “endişesi ve korkusu” almaya başlamıştır. Gelecek 
dönemlerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek için FON oluşturması ge-
reken sosyal sigorta kuruluşları, karşılık ayırmak bir yana, cari ödemelerini 
karşılamada güçlüklerle karşılaşmaya başlamışlardır. Her aylık ödeme dö-
nemi sosyal sigorta kuruluşlarının idarecilerinin nakit kaynak bulma sıkın-
tısına düştükleri bir dönem haline gelmiştir. Sosyal sigorta kuruluşlarının 
sermayeden yeme imkânları da sona ermiş görünmektedir. Bu tablo, konu 
ile doğrudan ilgili taraflardan gelen sosyal güvenlik sistemimizde REFORM 
yapılması gerektiği yönündeki talepleri de artırmıştır.(5)

Sosyal müesseselerin kriz içinde bulunduklarını ileri sürmek, bu mües-
seselerin temel fonksiyonlarını yerine getiremez bir duruma düştüklerinin 
ifade edilmesi anlamına gelir ki, bu noktada yapılması gereken ya bu mües-
seseyi sona erdirmek ya da REFORM niteliğindeki köklü tedbirlerle yeniden 
eski fonksiyonlarını kazandırmaktır. Sosyal sigortalar, devlet garantisi al-
tında oldukları için hiçbir zaman batmazlar veya iflas etmezler. Ancak, öyle 
bir noktaya gelebilirler ki, getirdikleri fonksiyonlar itibarıyla bu müessese-
lere sosyal güvenlik müessesesi demek de imkânsız hale gelir. Türk sos-
yal güvenlik müesseseleri adım adım böyle bir noktaya gelme işaretlerini 
verdikleri için sosyal güvenlik sistemimizin kriz içine düştüğü ifadesi kul-
lanılmak zorunda kalınmıştır. Siyasi iktidarın sosyal güvenlik kurumlarının 
problemlerine kaçınılmaz olarak özel bir önem verdiği görülmektedir. An-
cak, alınması düşünülen tedbirlerin daha önce olduğu gibi kısa vadeli, günü 
kurtarıcı veya popüler çözümler getirmeye yönelik olduğu gözlenmektedir. 
Kamuoyu, 1990’lı yıllara sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişikliklerin 
yapılmasına hazır bir atmosferde girmiştir. Bu atmosferin değerlendirilme-
si amacıyla da KRİZ ifadesi bilinçli olarak kullanılmıştır. Bu ifadenin kul-
lanılmış olması, sosyal güvenlik alanında tamamen başarısız olunduğu gibi 
bir sonucunda çıkarılması anlamına gelmemelidir. Özellikle kapsam bakı-
mından önemli gelişmeler sağlanmıştır. Yeri gelince bu olumlu gelişmelere 
de değinilecektir.

Bu yazıda, önce Türk sosyal güvenlik sisteminin problemleri genel ola-
rak belirtilecek daha sonra da kapsam bakımından gösterdiği gelişmelerin 
son 10 yıldaki seyri ve bu tablodan kaynaklanan problemler karşılaştırmalı 
olarak incelenmeye çalışılacaktır.

5 Nitekim, gerek işçi gerekse işveren sendikalarının 1992 yılı içinde yaptıkları genel kurullarında dile getir-
dikleri problemlerin başında sosyal güvenlik sistemi ile ilgili sıkıntılar yer almıştır. 1991 yılında konu ile ilgili 
olarak çalışma hayatının tarafları arasında bir sosyal güvenlik zirvesi toplanmıştır. Bugünkü siyasi iktidar 
da, özellikle aylık ödemeler bakımından karşılaşılan güçlüklerden sonra sonaryılı içinde sistemde reform 
yapma çalışmalarının hızlandırılacağını dile getirmiştir.
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A. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN PROBLEMLERİ

1. Problemlerin Temel Sebepleri
Türk sosyal güvenlik sistemini kriz noktasına getiren problemlerin se-

beplerini iki ana başlıkta toplamak mümkündür: 1 Gelişmekte olan bir ülke 
olarak, sosyal güvenlik garantisi sağlamak amacıyla tahsis edilen kaynak-
ların yetersizliğinden kaynaklanan problemler, 2 Sosyal güvenliğin özüne 
ve ruhuna ters yapılanmanın veya sonradan sisteme yapılan müdahalele-
rin temel sosyal güvenlik prensiplerinde meydana getirdiği sapmalardan 
kaynaklanan problemler.

Sosyal güvenlik nihayetinde bir gelir transferi meselesidir ve bu trans-
fere esas olacak iktisadi kaynakların seviyesi ile sağlanan sosyal güvenlik 
garantisi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu sebeple, iktisaden gelişmiş 
ülkelerde sağlanan sosyal güvenlik korumasının seviyesi daha yüksek, 
kapsamı ise daha geniştir. Sosyal güvenlik sistemimizin sosyal güvenlik 
garantisi sağlama bakımından gösterdiği yetersizlik, gelişmekte olan bir 
ülke olarak Türkiye’nin bu alana tahsis edebileceği kaynakların gelişmiş ül-
kelere göre daha sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır.(6) Sosyal güvenlik 
kurumlarının herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alma hedefi-
ne yönelik boşlukları, aylık ve ödeneklerin seviyesinin düşüklüğü bu fak-
töre bağlı olarak ortaya çıkan problemlerdir ki bir ölçüde tabii olarak karşı-
lamak gerekir. İktisadi gelişme seviyesi arttıkça bu sebepten kaynaklanan 
problemler zaman içinde asgariye inecektir.

Türk sosyal güvenlik sistemini kriz içine düşüren problemler, kanaati-
mizce, daha çok sosyal güvenlik sisteminin temel prensiplerindeki sapma-
lardan kaynaklanan problemlerdir. Sosyal sigorta kurumlarının daha ilk 
kuruluş yıllarındaki yanlış yapılanmalarının üzerine, zaman içinde işleyişini 
bozacak müdahaleler de yapılmıştır. Bir bütün olarak sistemin politik mü-
dahalelere açık olması bu olumsuz gelişmeleri doğurmuştur. Nitekim, sos-
yal sigortaların finansman kaynağı olarak primlerin seviyesi ve toplanması, 
gelir fazlalarından oluşan fonların değerlendirilmesi, ivaz alma şartlarının 
kolaylaştırılması, ivaz seviyelerinin tespiti, sosyal sigorta kurumlarının 
yönetim ve teşkilat yapılarına çok sık müdahale edilmesi gibi hususlar bu 
olumsuz gelişmelerden en fazla etkilenen alanları oluşturmuştur. Dünya-
nın hiçbir ülkesinde Türkiye’deki gibi bir yaşlılık sigortası uygulaması gör-
mek mümkün değildir. Yaşa bağlı olmayan bir yaşlılık sigortası söz konusu 
olamaz. Kadın çalışanı 38, erkeği ise 43 yaşında emekli eden, 15 yıldan az 
süre prim ödeyerek 30 yıldan fazla ivaz alma hakkını veren bir uygulama-
dan sosyal sigorta olarak bahsetmek mümkün değildir. Ortalama yaşlılık 
aylığı ödeme süresi en yüksek olan ülke Türkiye’dir.(7) Bütün bunlar, Türk 

6 İktisadi gelişme seviyesi ile sosyal güvenliğe tahsis edilen kaynakların seviyesi arasında kuvvetli bir ilişki-
nin olduğu açıktır. Fert başına milli gelirin 18-20.000 dolar olduğu Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde 
sosyal güvenliğe ayrılan pay gayrisafi yurt içi hasılanın % 28-32 si civarında iken, bu gelirin 5-15.000 dolar 
olduğu İngiltere, İrlanda, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde sosyal güvenliğe ayrılan pay % 17-22 arasında de-
ğişmektedir. Türkiye’de ise fert başına milli gelir 2.000 dolar, sosyal güvenliğe ayrılan pay ise GSYİH’nın % 
4.4’ü dolayındadır.

7 Türkiye’de ortalama yaşlılık aylığı ödeme süresi, DPT tarafından yapılan hesaplamalara göre 19.4 yıldır. 
Ortalama hayat ümidinin ve fert başına milli gelirin en yüksek olduğu İsveç’te ise bu süre 14 yıldır. Türkiye 
dışındaki hiçbir OECD ülkesinde emeklilik yaşı 60 yaşın altında değildir ve 57-58 yaşlarında bulunan 
sigortalılar için istihdam politikasının bir gereği olarak zaman zaman “erken emeklilik” uygulamasını 
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sosyal güvenlik sistemini temel sosyal güvenlik prensiplerinden uzaklaş-
tıran uygulamalardan bazılarıdır. 50 yıldan az bir tarihi gelişme süreci olan 
Türk sosyal sigorta kurumları, birkaç yüzyıllık süreden beri faaliyet göster-
mekte olan gelişmiş ülkelerin sosyal sigortaları ile benzer problemleri ya-
şamaya başlamıştır. Prim ödeyen/ivaz alan oranı, yaşlı nüfus oranının çok 
yüksek olduğu bu ülkelerle aynı seviyelere gelmiştir.

2. Sosyal Güvenlik Prensipleri
Sosyal güvenlik sistemleri ve prensipleri, insanların temel ihtiyaçların-

dan biri olan korunma ihtiyacına cevap vermek üzere geliştirdiği tedbirler 
bütünü ve müesseseler ağı ile ilgili tecrübelerinin tarihi gelişme süreci için-
de süzülmesi ile oluşmuş ve şekillenmiştir. Bunlar, değişmez ve katı kural-
lar değildir. Zaman içinde, toplumların iktisadi, sosyal ve kültürel yapıların-
daki gelişmelere bağlı değişiklikler gösterebilir. Ancak, “toplumu oluşturan 
herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alacak ve onlara yaşadık-
ları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir asgari güvenlik sisteminin 
başlıca prensipleri şunlardır:(8)

-	 Sosyal güvenlik hakkı, temel insan haklarından biridir ve en azından 
asgari seviyede olmak üzere bu hakkı sağlamak devletin görevidir.

-	 Sosyal güvenlik, tehlikenin zararlarına karşı bir mücadele vasıtasıdır 
ve tehlikeye maruz kalmayanlar koruma kapsamına alınmazlar.

-	 Toplumu oluşturan bütün fertleri kapsamına alır. Koruma birimi aile-
dir. Aile kavramını ve kapsamını o toplumun sosyal ve kültürel yapısı 
tayin eder.

-	 Aslolan, fertlerin çalışarak hayatlarını idame ettirmelerini temin et-
mek olduğu için, sosyal güvenlik çalışma gücü kayıplarını, “yeniden 
ve azami şekilde” ferde kazandırmak üzere TAZMİN eder.

-	 Fertleri tehlikelerden uzak kalmaya ve tasarruf etmeye teşvik et-
mek için, gelir kayıplarına yönelik zararları TELAFİ eder.

-	 Sosyal güvenlik müesseseleri, hiç kimseyi açıkta bırakmama hedefi-
ne yönelik olarak birbirlerini tamamlayıcı ve boşluklarını dolduracak 
şekilde organize edilirler.

-	 Sağlanan sosyal güvenlik garantisi, ferde ve ailesine yaşadıkları top-
lum içinde onları başkasına muhtaç etmeyecek bir hayat standardını 
sağlayacak seviyede ve ihtiyaç devam ettiği müddetçe verilir.

-	 Sistemin esasını oluşturan sosyal sigortalar, gelirin yeniden dağılı-
mını sağlayan sosyal müesseseler olmakla birlikte, adalet ve eşitlik 
duygularını dikkate alan bir “nimet-külfet” dengesi anlayışı ile çalı-
şan teknik müesseseler olma özelliği de taşırlar.

3. Sapmalardan Kaynaklanan Problemler
Türk sosyal güvenlik sistemi, yukarıda ana hatları ile belirtilen sosyal 

güvenlik prensiplerinden ciddi sapmalar göstermiş ve bu sapmaların yan-
sıması olan problemler yumağı ile karşılaşmıştır. Bu problemler sapmaların 
ortaya çıktığı kaynağa göre şu başlıklar altında özetlenebilir:(9)

getirmektedir.

8 Bu prensiplerle ilgili olarak bkz. Turan Yazgan, Sosyal Sigorta, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, 
İstanbul-1977.

9 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Alper, 1990’lı Yılların Başında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin 
Karşılaştığı Temel Problemler, Çimento-İşveren, Kasım – 1990.
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a) Sosyal Güvenlik Anlayışı ile İlgili Problemler: Sistemin kurulması ve 
işletilmesinden sorumlu olan devletle sistemden faydalananların sosyal 
güvenliğe bakış açılarında farklılık vardır. Siyasi iktidarlar sosyal güvenliği 
siyasi amaçlarına yönelik olarak kullanmaya çalışırken, sistemden fayda-
lananlar da bu eğilimi güçlendirecek taleplerle ortaya çıkmışlardır. Sosyal 
sigortaları nimet-külfet dengesine göre çalışan müesseseler olmaktan 
uzaklaştıran ve onları bir sosyal yardım müessesesine dönüştüren müda-
haleler yapılmıştır.

b) Kapsamla İlgili Problemler: Sosyal güvenlik sistemimizin en başarı-
lı olduğu alanların başında, kapsam konusundaki gelişmeler gösterilebilir. 
Henüz herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alma hedefinden 
oldukça uzak bir noktada bulunulmaktadır. Fakat, kapsam bakımından 
en önemli sapma, ihtiyaç faktöründen ziyade baskı grubu olma faktörüne 
ağırlık verilmesi sonucu kapsamın “dikey” olarak genişlemesi ile ortaya 
çıkmıştır. Henüz, hiçbir sosyal güvenlik garantisine sahip olmayan geniş 
toplum kesimleri bir yana bırakılarak halen kapsamda olanların sosyal gü-
venlik garantilerinin seviyesi artırılmaya çalışılmıştır.

c) Mevzuatla İlgili Problemler: Sosyal güvenlik sistemlerinin sağlıklı şe-
kilde işlemesini ve başarısını tayin eden faktörlerin başında sistemin ru-
huna uygun bir mevzuatın varlığı gelir. Çok sık yapılan müdahalelerle sos-
yal güvenlik mevzuatımız adeta yamalı bir bohçaya dönüşmüştür. Sosyal 
güvenlik mevzuatımız hak sahiplerinin gelecekle ilgili planlar yapmasına 
imkân vermeyecek şekilde hızla değişirken, konu ile ilgili uzmanların bile 
zaman zaman anlamakta güçlük çektiği karmaşık bir yapıya sahiptir.

d) Finansmanla İlgili Problemler: Finansman meselesi sosyal güvenlik 
sistemimizin en karmaşık problem alanlarından birini oluşturmaktadır. 
Mevcut uygulamalarla, yüksek prim oranları ile çalışan ve buna bağlı ola-
rak nisbi emek-sermaye maliyeti dengesini emek aleyhine bozan, prim-
lerin tahsilinde güçlüklerle karşılaşan, sosyal güvenlik fonlarının rasyonel 
olarak değerlendirilmesine imkân vermeyen, devletin sosyal güvenliğin fi-
nansmanına çok düşük seviyede katıldığı ve nihayet sosyal sigortaların ay-
lık ödemelerini karşılamada nakit sıkıntısına düştükleri bir sosyal güvenlik 
sistemi ortaya çıkmıştır.

e) Yönetim ve Teşkilatlanma İle İlgili Problemler: Sosyal güvenlik kuru-
luşları arasında ciddi bir koordinasyon eksikliği vardır. Bunun dışında her 
kurumun ayrı ayrı yönetim ve teşkilatlanma problemleri mevcuttur. Sosyal 
sigortaların yönetim yapısı ve devletin rolü uzun yıllardır tartışılmaktadır. 
Kurumların yönetim ve teşkilatlanma problemleri ile aralarındaki koordi-
nasyon eksikliği, bir yandan sigortalılar arasında norm ve standart farklı-
lıklarının oluşmasına yol açarken diğer taraftan da kaynakların etkin kul-
lanımını önleyen bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Sosyal güvenlik 
hizmetlerinin sigortalıya ulaştırılmasında da önemli sıkıntılar yaşanmak-
tadır.

f) İvazlarla İlgili Problemler: Sigortalı açısından bir sosyal güvenlik sis-
teminin başarısını ve yeterliliğini tayin eden faktör ivazlardır. Sosyal sigorta 
kuruluşlarının hemen hepsinde görülen ve ivaz alma şartlarını kolaylaştı-
ran hükümlerin varlığı, genel olarak ivaz seviyelerinin düşüklüğü ve hatta 
Bağ-Kur örneğinde olduğu gibi kesinlikle bir sosyal güvenlik ödemesi ola-
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rak kabul edilemeyecek seviyede düşük olması, ivazların tahsisisindeki 
gecikmeler ve nihayet geçtiğimiz yıldan itibaren ortaya çıkmaya başlayan 
ivazların zamanında ödenememesi tehlikesi bu alandaki problemleri ve 
kaynaklarını oluşturmaktadır.

4. Problemlerin Çözüm Yolları
Yukarıda ana hatları ile belirtilen problemler ve bu problemlerin kay-

nakları birlikte değerlendirildiği zaman, sosyal güvenlik sistemimizde bir 
REFORM yapılması ihtiyacının olduğu açıktır. Daha somut teklifleri, ele alı-
nan konu ile ilgili olarak daha sonraki yazılarda dile getirileceğini belirte-
rek, genel olarak yapılması gereken hususları şu başlıklar altında toplamak 
mümkündür:

a) Sistem büyük ölçüde siyasi iktidarların müdahaleleri ile rayından çık-
mıştır. Hangi siyasi kadro gelirle gelsin, sosyal güvenlik müesseselerini ve 
bu müesseselerin imkanlarını siyasi amaçlarla “oya tahvil” etmekten ka-
çınmalıdır. İvaz alma şartlarının kolaylaştırılması, primlerin affı veya öden-
mesinin kolaylaştırılması gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınmalıdır. Ge-
niş toplum kesimlerinde, “en az ödeyerek, en fazla nasıl alınır” hesaplarının 
yapılmasına yol açabilecek vaatlerin bir daha olmayacağı inancı sağlanma-
lıdır. Sosyal güvenlik programlarının istikrarlı şekilde varlıklarını devam 
ettirmeleri sistemden faydalananlar arasında adalet ve eşitlik duygularının 
temini ve nimet-külfet dengesinin sağlanması ile mümkündür. Bu duygu-
ları zedeleyecek ve dengeyi belirli grup veya toplum kesimleri lehine boza-
cak değişikliklerden kaınılmalıdır.

b) Sosyal güvenlik sistemimizde son dönemlerde belirgin şekilde or-
taya çıkan ve varlığını hissettiren problemler, çalışma hayatının tarafları 
arasında, sistemde KÖKLÜ değişikliklerin yapılması gerektiği yönünde bir 
konsessus oluşmasını sağlamıştır. Bu fırsat, çatışmaya dayalı ilişkilerin 
geçerli olduğu endüstri ilişkileri sahasında kolay elde edilecek bir imkan 
değildir. Bu imkanın değerlendirilmesine yönelik olarak REFORM niteliği 
taşıyacak değişiklikleri vakit geçirmeksizin gerçekleştirmelidir. Bu ortam 
mevcut siyasi iktidarın bu alandaki en büyük şansını oluşturmaktadır. En 
önemli şansızlığını ise, seçim meydanlarında verilen sözlere bağlı olarak 
yaptığı, emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemeler ve prim affı uygulaması teşkil 
etmektedir. Çünkü, reform niteliği taşıyacak değişiklikler paketinde bu uy-
gulamadan geri dönülmesi yapılması gereken işler arasında ilk sıralarda yer 
almaktadır.

c) Hukuk devleti olmanın temel unsurlarınan birini de vatandaşın sahip 
olduğu hakların korunması teşkil eder. Ancak, geçmişte yapılan yanlışlar 
ve bu yanlışlara bağlı olarak “kazanılan” hakları korumayı sürdürmek de 
daha sonra benzer yöndeki talepler ve uygulamalara da haklılık kazandıra-
cağından sistemi mahkum etmek anlamına gelecektir. “Veren devlet, ala-
bilir” anlayışının çok yanlış olduğu açıktır. Ancak, yanlışları ve buna bağlı 
haksızlıkları da sürdürmenin gerekçesini izah etmek mümkün değildir. Bu 
bakımdan, bazı grupların veya toplum kesimlerinin aleyhlerine işleyeceğini 
bilerek ve göze alarak değişiklikler cesaretle yapılabilmelidir.



89

d) Sosyal güvenlik sistemimizin problemleri, daha önce de belirtildiği 
gibi yakın zamanda ortaya çıkan sebeplerden kaynaklanmamaktadır. Uzun 
yılların ihmal ve hatalarının bugüne yansımasının sonuçlarıdır. Dolayısıyla 
alınacak yeni tedbirlerin de sonuçlarını, ancak önümüzdeki yüzyılın ilk yıl-
larından itibaren görmek mümkün olabilecektir. Bu bakımdan, bu yöndeki 
kararları almak siyasi iktidar için bir risk olarak değerlendirilebilir. Ancak, 
bu riski göze almak gerektiği hususu da açıktır.

e) Yakın zamanda, sosyal sigorta kuruluşlarının karşılaştığı tıkanıklık-
ları aşmak için bazı tedbirlerin uygulanmaya konulduğu veya düşünüldüğü 
görülmektedir. Kısa dönemli olarak mevcut problemleri aşmak için bu tür 
tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Ancak, prim oranlarının yükseltilme-
si veya sosyal yardım ödemelerinin genel bütçeden karşılanarak devletin 
sosyal sigortaların finansmanına iştirakinin sağlanması gibi uygulamalar 
sonuçları itibarıyla kısa vadeli tedbirler olarak değerlendirilemez. Bu ted-
birlerin ayrı ayrı ve birbirinden kopuk olarak uygulanmaya konulması, daha 
önceleri olduğu gibi, problemlerin ertelenmesi, bir başka toplum kesimine 
veya gelecek nesillere fatura edilmesi anlamına gelmektedir ki, problemle-
rin çözümü için önerdiğimiz reform niteliği taşıyacak bütüncü politikalara 
ters düşmektedir. İşsizlik sigortasının kurulması çalışmalarını başlatmak 
isabetli bir karardır. Ancak, mevcut sigorta kollarının işletilmesi ile ilgili ola-
rak yaşanan problemler, işsizlik sigortasının da bu problemlerden etkilene-
ceği ve başarılı olamayacağı kanaatini uyandırmaktadır. Bu sigorta kolu-
nun oluşturulması, hatta şimdiye kadar çok yüksek sesle getirilmeyen aile 
ödenekleri sigortasının başlatılması kararlarını bu reform çalışmaları içinde 
düşünmek gerekir.

f) Nihayet, yapılacak olan reform, siyasi iktidarın, sosyal güvenliğe ayrı-
larak kaynakların miktarı, sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde de-
ğişiklikler yapılması, kapsama alınacak kişiler veya tehlikeler konusunda 
önceliklerin belirlenmesi gibi hususlarda tercihler yapmasını gerekli kıla-
caktır. Bu tercihlerin, sistemde bir daha sapmalara yol açmayacak şekilde 
temel sosyal güvenlik prensiplerini dikkate alarak, soysal güvenlik sistemi-
mizin Türk toplumunun iktisadi imkanlarına, sosyal ve kültürel yapısına ve 
hatta coğrafi dağılımına uygun olarak yapılmasına itina göstermelidir.

B. SOSYAL SİGORTA KURULUŞLARI VE KAPSAMLARINDAKİ GELİŞME-
LER: 1981-1991

Daha önce de belirtildiği gibi, ülkemizde devlet sosyal güvenlik garan-
tisinin sağlanmasında temel müessese olarak sosyal sigortaları tercih et-
miştir. Kamu sosyal güvenlik harcamalarının son derecede yetersiz olma-
sı, sosyal sigortalar vasıtası ile koruma kapsamına alınan nüfus ile sosyal 
güvenlik kapsamına alınan nüfusu adeta birbirine denk getirmiştir. Bu 
bakımdan, sosyal sigortaları incelemek bir anlamda sosyal güvenlik siste-
mimizi incelemek anlamına gelmektedir. Çeşitli toplum kesimlerini sosyal 
güvenlik şemsiyesi altına almak amacıyla halen yürürlükte olan 5 sosyal 
sigorta kanunu ve 3 sosyal sigorta teşkilatı mevcuttur. Bunlar:

-	 Esas olarak sanayi ve hizmetler kesiminde bir hizmet akdi ile çalışan-
ları kapsamına alma amacıyla çıkarılan ancak daha sonra koruma 
bekçileri, sanatçılar, avukatlar gibi çalışan gruplarının da kapsamı-
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na alan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu kanun hükümle-
rini uygulamakla yükümlü Sosyal Sigortalar Kurumu SSK, Kanunla 
sigortalılara, yaşlılık, malullük, ölüm, hastalık, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları ile analık hallerinde koruma garantisi sağlanmaktadır. 
SSK, kapsam itibarıyla en büyük sosyal sigorta teşkilatımızdır.

-	 Kendi adına bağımsız olarak çalışan esnaf ve Sanatkârları sosyal gü-
venlik kapsamına alan 1479 sayılı Kanun ve Esnaf ve Sanatkârlar ve 
Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Bağ-Kur. Özel-
likle isteğe bağlı sigortalılık uygulaması ile geniş bir yelpazede olan 
kesimi kapsamına alan Bağ-Kur, mensuplarına yaşlılık, malullük, 
ölüm ve hastalık hallerinde koruma garantisi sağlamaktadır. En son 
kurulan sosyal sigorta kuruluşu olmasına rağmen SSK’dan sonraki 
ikinci büyük sosyal sigorta kuruluşu haline gelmiştir.

-	 Kamu kesiminde çalışan sivil ve asker personelin sosyal güvenliği-
ni sağlayan 5434 Sayılı Kanun ve T.C. Emekli Sandığı. Çalışma şekli 
itibarıyla zaman zaman bir sosyal sigorta kurumu olup olmadığı tar-
tışılan Emekli Sandığı iştirakçilerine yaşlılık, malullük ve ölüm halle-
rinde koruma garantisi sağlamaktadır.

-	 1983 yılında kabul edilen 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar 
Kanunu ile tarım kesiminde geçici olarak çalışanlar ve 2926 sayılı 
Tarımda Kendi Adına Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 
ile de genel olarak çiftçi olarak adlandırdığımız kesim kapsama alın-
mıştır. Bu kanunların uygulanması için ayrı sosyal sigorta teşkilatları 
oluşturulmamış, 2925 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması SSK, 
2926 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ise Bağ-Kur’a veril-
miştir.

Bu tabloya, faaliyetleri itibarıyla sosyal sigorta kurumlarına benzeyen 
banka ve sigorta şirketlerinin özel sandıkları da ilave edildiği zaman Türk 
sosyal güvenlik sisteminin sosyal sigortalar kanadının müessesevi yapısı 
tamamlanmış olmaktadır.
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Tablo 1. Sosyal Sigorta Kurumlarının Kapsamındaki Gelişmeler 1981-1991

SOSYAL SİGORTA KURULUŞLARI
1981 1991

1981-1991 (%)(Bin Kişi)

I. T.C. EMEKLİ SANDIĞI (TOPLAM) (1)
   1. Aktif Sigortalılar
   2. Aylık alanlar (Emekli, malül, dul, yetim)
   3. Bağımlılar (Aile fertleri)
II.   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (TOPLAM)

(3)
   1. Aktif Sigortalılar
   2. Tarımdaki aktif sigortalılar (2)
   3. Aylık alanlar (Emekli, dul, yetim, malül)
   4. Bağımlılar (Aile fertleri)
   5. İsteğe Bağlı Sigortalılar (2)
III. BAĞ-KUR (TOPLAM) (4)
   1. Aktif Sigortalılar
   2. Tarımdaki aktif sigortalılar (2)
   3. Aylık alanlar (Emekli, dul, yetim, malül)
   4. Bağımlılar (Aile fertleri)
   5. İsteğe Bağlı Sigortalılar (5)
IV. ÖZEL SANDIKLAR (TOPLAM)
   1. Aktif Sigortalılar
   2. Aylık alanlar (Emekli, dul, yetim, malül)
   3. Bağimlilar (Aile Fertleri)
V. SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN
      SOSYAL SİGORTALAR KAPSAMI
VI. GENEL TOPLAM
   1. Aktif Sigortalılar
   2. Tarımdaki aktif sigortalılar (2)
   3. Aylık alanlar (Emekli, dul, yetim, malül)
   4. Bağımlılar (Aile fertleri)
   5. İsteğe Bağlı Sigortalılar (2)

6.036.4

1.415.0

467.4

4.154.0

12.405.0

2.228.0

41.3

715.0

9.462.0

120.0

4.219.0

1.155.0

624.5

177.0

2.887.0

97.3

194.8

74.7

14.0

106.1

18.636.2

22.855.2

4.872.7

665.8

1.373.4

16.609.1

217.3

8.846.8

1.600.0

878.7

6.368.1

19.939.4

3.598.3

93.7

1.717.1

14.230.3

300.0

13.509.3

1.989.6

732.5

655.6

10.028.1

103.3

269.0

84.1

37.2

147.7

32.243.3

42.564.6

7.272.1

826.2

3.288.2

30.774.2

403.3

46.4

13.0

88.0

53.5

60.7

61.5

126.8

140.1

50.3

150.0

220.2

72.2

17.3

270.4

247.3

6.1

38.1

12.6

165.7

58.1

73.0

86.2

49.2

24.1

139.4

85.2

85.7
AÇIKLAMALAR:
(1) Bu sayıya vatani hizmet, madalya ve Kore aylığı alanlar ile 2022 sayılı kanundan istifa-

de edenler dahil edilmemiştir.
(2) İlk sütunda 1988 yılı veri alınmıştır.
(3) Bu sayıylara dış ülkelerde çalışan Türk işçilerinin aile fertleri olarak kurum sağlık 

hizmetlerinden faydalananlar dahildir (Yaklaşık olarak 2.7 milyon)
(4) Bağ-Kur mensuplarına 1988 yılından itibaren kademeli olarak sağlık hizmeti sunul-

maya başlanmıştır.
(5) İsteğe bağlı sigortalı sayısı 1989-1990 yıllarına göre azalma göstermiştir.
(*) 1991 yılı itibarıyla, özel sigorta şirketlerine hayat sigortası yaptıran 4.071.562 sigortalı 

vardır. Bu sayıya, herhangi bir sosyal sigorta kurumunun kapsamında olmayanlarla, halen bir 
sigorta kapsamında olan ve ek güvenlik sağlamak istiyenler dahildir.

Kaynaklar: DPT, Türkiye Sosyal Göstergeler, Yayın No: 2223, Ankara, 1990.
DPT, İktisadi ve Sosyal Sektörlerle İlgili Gelişmeler, Ankara, 1992.
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Sosyal sigorta kuruluşlarımızın kapsam bakımından gösterdiği gelişme, 
bu kurumların içine düştüğü kriz hakkında önemli ipuçları vermektedir. 
Nitekim, 1981-1991 yılları arasındaki 10 yıllık dönemle ilgili gelişmeler Tablo 
1 de görüldüğü gibi gelişmiştir.

Bu tablodaki verilere göre, ele alınan dönemde sosyal sigorta müessese-
lerinin kapsamındaki gelişmeler aşağıdaki seyri göstermiştir:

i. 1991 yılı verilerine göre, 42.564.692 kişi, yani toplam nüfusumuzun % 
73.8 i aktif sigortalı, aylık alanlar, bağımlılık statülerinde sosyal güvenlik 
kapsamına alınmışlardır. Bu önemli bir gelişmedir.

ii. Yine 1991 yılı itibarıyla, sosyal sigortalılara prim ödeyen aktif sigorta-
lıların toplam sivil istihdama oranı % 44.6, toplam sivil işgücüne oranı ise % 
40.9 olarak gerçekleşmiştir. Bu, sosyal sigortalar vasıtasıyla kapsama alın-
ması zorunlu olan kesimin % 55.4’ünün kapsam dışında kaldığını göster-
mektedir ki önemli bir boşluğu ifade etmektedir.

iii. Sağlık hizmetleri bakımından sosyal sigorta kurumlarının sağlık si-
gortasından faydalananların sosyal güvenlik kapsamındakilere oranı 1981 
yılında % 81.5 iken, 1991 yılında % 75.7 ye düşmüştür. Çünkü, bu dönemde 
genel olarak kapsamda olanlar % 86.2 oranında artarken, sağlık hizmetleri-
nin kapsamındakilerdeki artış ancak % 73 olmuştur. Bu negatif gelişmenin 
sebepleri arasında 2926 sayılı kanunla kapsama alınanların sağlık sigortası 
kapsamı dışında bırakılmaları ve Bağ-Kur sağlık sigortasının yetersizliği 
bulunmaktadır.

iv. Sosyal sigortalar vasıtasıyla kapsama alınanların sosyal sigorta ku-
rumlarına göre dağılımında Tablo 2 deki gelişmeler gözlenmiştir.

Tablo 2. Sosyal Sigortalar ve Kapsamları (%)

1981 1991 1981-1991

SSK
BAĞ-KUR
T.C. EMEKLİ SANDIĞI
ÖZEL SANDIKLAR

54.3
18.4
26.4

0.9
100.0

46.8
31.7

20.8
0.7

100.0

-14.0
66.8

-21.2
-22.2

Tablo 2 deki veriler, incelenen dönemde SSK, T.C. Emekli Sandığı ve Özel 
Sandıkların kapsama aldıkları nüfusun nisbi olarak azaldığını, Bağ-Kur’un 
ikinci büyük sosyal sigorta kuruluşu haline geldiğini ortaya koymaktadır. 
Ancak, SSK kapsam bakımından yine en büyük Sosyal Sigorta Kuruluşu 
olarak kalmıştır. Sosyal sigorta kuruluşlarımızın karşılaştıkları sıkıntıların 
sebeplerinin bir kısmını kapsamla ilgili gelişmelerden gözlemek mümkün 
olmaktadır. Nitekim, Tablo 1’de de görüldüğü gibi ele alınan dönemde ayrı 
ayrı sosyal sigortalar kurumlarının ve bütün olarak bütün sosyal sigorta 
kurumlarının aktüeryal dengelerini çok yakından ilgilendiren gelişmeler 
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
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-	 Ele alınan dönemde SSK’na prim ödeyen aktif sigortalıların sayısın-
da % 61.5’lik bir artış gözlenirken, aylık alanların oranındaki artış % 
140.1 olmuştur. 2925 sayılı kanunla kapsama alınanlar ve isteğe bağlı 
sigortalılar bile bu olumsuz gelişmeyi değiştirememişler, ele alınan 
dönemde prim ödeyenlerin sayısı 1 artarken ivaz alanların sayısı 2.4 
artmıştır. Bunun sonucunda 1981 yılında prim ödeyen 1000 kişiye 
karşılık 320 kişi aylık alırken, 1991 yılında bu rakam 430’a yüksel-
miştir. 3395 sayılı Kanuna göre üst gösterge tablosundan en yüksek 
gösterge ile aylık alacakların 1992 yılından itibaren emekli olmaya 
başladıkları ve 1992 yılında emeklilik rejiminde geriye dönüş anlamı-
na gelen uygulama ile çok sayıda kişinin 1993 yılı başından itibaren 
aylık için başvurdukları dikkate alınınca bu rakamların 1993 yılından 
sonra olumsuz gelişmenin ötesinde adeta tepetakla olması söz ko-
nusu olacaktır.

-	 Benzer olumsuz gelişme T.C. Emekli Sandığı için de söz konusu ol-
muştur. Nitekim, 1981-1991 arasında aktif sigortalıların oranı yalnızca 
% 13 oranında artarken aylık alanların oranı % 88 oranında artmıştır. 
Artış oranı katsayısı 6.7’dir. Bağımlı nüfus artışı da yüksek olmuştur. 
Bu tablo 1981 yılında prim ödeyen 1000 sigortalıya karşı 330 kişi aylık 
alırken 1991 yılında aylık alanların sayısının 543’e yükseldiğini gös-
termektedir.

-	 En geç kurulan sigorta olmasına rağmen en olumsuz gelişme Bağ-
Kur’da görülmüştür. Nitekim, 1981-1991 yılları arasında aktif sigorta-
lıların sayısı yalnızca % 72.2 oranında artarken, aylık alanların sayı-
sındaki artış % 270.4 oranında gerçekleşmiştir. İvaz alanların sayısı 
4 kat daha fazla artmıştır. Benzer yüksek oranlı gelişmeler, bağımlı-
ların sayısında ve sonuç olarak toplam değerler bakımından da göz-
lenmiştir.

-	 Bütün olarak sosyal sigortalar vasıtasıyla sosyal güvenlik kapsamı-
na alınanlar birlikte değerlendirildiği zaman aynı oluşmuş gelişme-
leri gözlemek mümkündür. Nitekim, aktif sigortalı sayısındaki artış 
yalnızca % 49.2 iken, aylık alanların sayısındaki artış % 139.4 olmuş-
tur. İvaz alanların sayısı 2.83 kat daha fazla artmıştır. Bu da prim öde-
yen 1000 kişiye karşılık ivaz alanların sayısını 1981 yılındaki 281 lik 
seviyeden 1991 yılında 386 lık seviyeye yükseltmiştir. Bu gelişmenin 
daha kötü olmasını engelleyen, tarım kesimine yönelik olarak uygu-
lamaya konan 2925 ve 2926 sayılı kanunlarla kapsama alınan aktif 
sigortalılar olmuştur.

Sosyal sigorta kuruluşlarımızın aktüeryal dengesindeki bozulmanın bir 
göstergesi olan bu gelişmelerin yansımaları Tablo 3 de görülmektedir.

Tablo 1 de gözlenen kapsamla ilgili gelişmelerin, sosyal sigorta kuruluş-
larımızın bünyesine tesirleri tablo 3 de toplu olarak görülmektedir. Bu ve-
riler, prim ödeyen/ivaz alan sigortalı dengesinin ciddi şekilde bozulduğunu 
göstermektedir. Buna yüksek bağımlılık oranları da dahil edildiği zaman, 
sosyal sigorta kurumlarının karşılaştıkları finansman krizinin bir gerekçesi 
açık olarak görülebilmektedir.
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Tablo 3.  Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Aktif/Pasif Sigortalı ve Bağımlılık 
Oranlarındaki Gelişmeler

Sosyal 
Sigorta 

Kuruluşları

Prim Ödeyen 1000 
Sigortalıya Karşı İvaz 

Alan Sigortalılar

Bağımlı 
Nüfus /Aktif 

Sigortalı

Aktif Sigortalı 
/ Bağımlı 

Nüfus

1981 1991 1981-1991 
(%) 1981 1991 1981 1991 

(%)

Emekli Sandığı
SSK (1)
BAĞ –KUR (1)

330
320
153

548
430
231

66
34
51

3.26
4.45
3.02

4.54
3.99
3.78

34
23
37

25
28
26

TOPLAM (1)(2) 281 396 37 4.53 5.00 27 25

 (1) 1981 yılına ait hesaplamalarda, aktif sigortalı sayısına SSK, Bağ-Kur ve Toplam değer 
kalemleri için tarım kesimindeki sigortalılarla isteğ ebağlı sigortalılar dahil edilmemiştir.

(2) Toplam değer hesaplanırken, özel sandıklara ait veriler de hesaplamaya dahil edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sosyal sigorta kuruluşlarımızın tek tek veya bütün olarak kapsamları-

na aldıkları kişiler bakımından gösterdikleri gelişmeler incelendiği zaman, 
hassas aktüeryal dengelere bağlı olarak çalışması gereken bu kurumların 
mali dengelerini bozan faktörleri açık olarak görmek mümkündür. Tablolar, 
bir yandan prim ödeyen aktif sigortalı sayısının yeterince artırılamadığını, 
diğer taraftan aylık alanların sayısının hızla arttığını ortaya koymaktadır. 
Bu bakımdan, kapsamla ilgili gelişmeleri olumlu yönde geliştirmek için iki 
yönlü gayretlerin gösterilmesi gerekecektir. Bunlar:

1. Prim ödeyen aktif sigortalıların sayısının artırılması gayretlerine 
yoğunluk vermek gerekir. Nitekim, rakamlar sosyal sigorta kapsamın-
da olması gerekenlerin % 55.4’ünün kapsam dışında kaldığını ortaya koy-
maktadır. Enformel sektörde çalışanlar hariç tutulursa, ülkemizde bütün 
çalışanları sosyal sigorta kapsamına alacak mevzuat çıkarılmıştır. Mesele, 
bu mevzuatın uygulanmasına kalmaktadır. Bu açıdan Emekli Sandığı ile il-
gili olarak yapılacak herhangi bir şey yoktur. Çünkü bu kesimde sigortasız 
çalışma söz konusu değildir. Esas hareket alanı SSK ve Bağ-Kur sigortalı-
ları için geçerlidir. Türkiye’de sosyal sigorta kapsamına dahil bir milyondan 
fazla işyeri olduğu belirtilmesine rağmen bunların ancak % 40-45’inde ça-
lışanlar kapsama alınabilmektedir. Küçük işyerlerinin varlığı ve dağınıklığı 
bir dezavantaj olmakla birlikte kapsama alınan sigortalı sayısını artırmak 
mümkündür. Nitekim, daha önceki 1988 ve 1989 yıllarında İstanbul’da ya-
pılan denetimlerin sıklaştırılması sonucu sigortalı sayısının % 25 oranında 
artırılabileceği ortaya çıkmıştır. Bu çok zaman ileri sürüldüğü gibi sigortasız 
işçi çalıştırmanın kırsal kesimde yaygın olduğu iddialarını geçersiz kılmak-
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tadır. Yalnızca büyük yerleşim merkezlerindeki denetimlerin artırılması 
ile bile sigortalı sayısını artırma imkanı vardır. Kesin rakamlar olmamak-
la birlikte, SSK kapsamında olması gerekenlerin ancak % 50’sinin kapsa-
ma alınabildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bağ-Kur, kapsama alma 
bakımından SSK’ya göre daha dezavantajlı durumdadır. Hem işyerleri çok 
küçük ve dağınık, hem de sigortalıların kendi iradeleri ile kuruma gelme-
leri esastır. Bu noktada denetimlerin artırılmasının bir çözüm yolu olduğu-
nu söylemek mümkün görülmemektedir. Yapılması gereken, sigortalıların 
kuruma olan güvenlerini artırmak ve sigortalı olma eğilimlerini güçlendir-
mektir. Bağ-Kur sigortalı bakımından, ivaz alma dönemi yaklaşınca göç 
edilmesi gereken bir sosyal sigorta kurumu konumundadır. Birçok sigor-
talı çalışma statüsünü değiştirerek SSK’na geçme eğilimi göstermekte-
dir. Kapsama alma bakımından en olumsuz gelişme tarım kesiminde çalı-
şanlar bakımından gözlenmiştir. Henüz bir iş kanunun bulunmadığı tarım 
kesiminde, sosyal güvenlik mevzuatının oluşturulması olumlu bir gelişme 
olmuştur. Geç oluşturulmalarına ve kademeli olarak uygulamaya konul-
malarına rağmen, geçen 10 yıllık dönemde kapsama alınanların oranı bu 
kesimde çalışanların % 9’u civarındadır. Kapsama alma konusunda bütün 
yükümlülük sigortalılara ve mahalli yöneticilere bırakılmıştır. Bu sektörde 
çalışanlar için, özel sigortaların benimsediği sigortalı yapma yöntemlerinin 
kullanılmaya başlanmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Tarım ve kırsal 
kesime yönelik eğitim programlarında takip edilen metodların sosyal gü-
venlik bakımından da yürütülmesi ve kırsal kesimdeki kooperatif benzeri 
örgütlerin sigortalı-kurum ilişkilerinde aracı rol üstlenmesi kapsama alma 
konusunda olumlu sonuçlar verecektir.(10)

2. Sosyal sigorta kurumlarından ivaz alınların sayısındaki sağlıksız ar-
tışların durdurulması gerekir. Temel sosyal güvenlik prensiplerinden biri-
ni sosyal güvenlik ivazlarının yalnızca gerçekten tehlikeye maruz kalan-
lara verilmesi oluşturur. Türk sosyal güvenlik sistemi bu prensipten ciddi 
sapmalar göstermiştir. Sosyal sigortaların en önemli ivaz kalemini yaşlılık 
ivazları oluşturur. Nitekim, SSK’da ivaz alanların % 61 i yaşlılık aylığı al-
maktadır. Aynı oranlar, Bağ-Kur için % 57 ve Emekli Sandığı içinse % 56 dır. 
Bütün sigorta kurumları bakımından ise bu oran % 59 dur. Dolayısı ile bu 
sigorta kolunda yapılacak bütün düzenlemeler sosyal sigortaların mali ya-
pısını önemli oranda etkileyecektir. Toplam ivaz giderleri içinde yaşlılık ay-
lığı kalemi en önemli kalemi oluşturmaktadır. Bütün sosyal sigorta kurum-
larının aylık ödemelerinin % 74 ü yaşlılık ve emeklilik aylığı ödemelerinden 
oluşmaktadır. Bu oran SSK için % 78, Bağ-Kur için % 77 ve Emekli Sandığı 
için % 69 dur. Görüldüğü gibi sosyal sigortaların aktüeryal dengelerinin sağ-

10 Sosyal güvenlik uygulamaları bakımından tarım kesimi, sanayi ve hizmetler kesiminden önemli fark-
lılıklar göstermektedir. Bu kesime yönelik olarak uygulanacak bir sosyal güvenlik uygulamasının başarılı 
olması için tarım kesiminin kendine has olan yapısal özelliklerini dikkate alan düzenlemeler getirmek gere-
kir. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. Robert Savy, Tarımda ve Kırsal Kesimde Sosyal Güvenlik, (çev: Yusuf 
Alper), TDAV Yayını, İstanbul-1987.
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lanmasında ivazlar bakımından anahtar değişken yaşlılık sigortası oluştur-
maktadır. Hâlbuki ülkemizde yaş şartı aranmaksızın, hizmet ve prim ödeme 
şartlarına bağlı olarak yaşlılık aylığı alma hakkı vardır. Bu bakımdan, sosyal 
sigortalar sosyal yardım müesseselerine dönüştürülmüştür. 1986 yılında 
yürürlüğe giren ve bütün hükümleri itibarıyla ancak 2030 yılında etkilerini 
gösterebilecek kanun bu bakımdan atılmış olumlu bir adımdı. 1992 yılındaki 
değişiklik ise bu olumlu adımı adeta ters yüz etti. İlk kısımda da belirtildiği 
gibi, sosyal sigortaların anahtar değişkeni olan yaşlılık sigortasında vakit 
geçirilmeksizin sosyal güvenlik sistemlerinin ruhuna uygun düzenlemeleri 
getirmek gerekir. Geri dönme pahasına da olsa bu değişiklik gerçekleşti-
rilmelidir. Reform niteliğindeki bütüncü tedbirlerle, sigortalıların tepkilerini 
önleyecek diğer politikalarla bu geri dönüş gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde 
alınacak tedbirler, günü kurtaran kısa vadeli çözümler getiren ve yükü ge-
lecek nesillere aktaran tedbirler olmaktan öte gidemez.



SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KRİZ VE REFORM 
İHTİYACI(1)

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DURUM
En gelişmişliğinden en geri kalmışına kadar bütün ülkeler, yeterli veya 

yetersiz, kurumsallaşmış bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. Bugün, 100 
yılı aşan bir geçmişe sahip olan sosyal güvenlik sistemleri, 1970’li yılların 
ikinci yarısından itibaren gelişmiş ülkelerde, temel fonksiyonlarını yerine 
getirmede güçlüklerle karşılaşmaya başlamış ve KRİZ içine girmiştir. Kriz, 
sosyal güvenlik sisteminde yeni arayışları ve REFORM ihtiyaçlarını da be-
raberinde getirmiştir. Bugün gelinen noktada, gerek gelişmiş, gerek TÜR-
KİYE’nin de arasında bulunduğu çok sayıda gelişmekte olan ülke, sosyal 
güvenlik sisteminde REFORM yapma veya radikal değişikliklere başvurma 
ihtiyacı duymaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerini kriz içine düşüren ve re-
form yapma ihtiyacını ortaya çıkaran faktörler, gelişmiş ülkelerle ülkemiz 
açısından bir karşılaştırma yapıldığı zaman, farklı sebeplere dayanmakta-
dır. Türk sosyal güvenlik sisteminin problemlerine sağlıklı teşhisler koya-
bilmek için, bu farklılığın özellikle vurgulanması gerekmektedir.

Sanayi toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen günümüz 
sosyal güvenlik sistemi, esas gelişmesini İkinci Dünya Savaşından sonra 
ortaya çıkan iktisadi, sosyal ve siyasi ortamın sunduğu imkanlar ve sağla-
dığı olumlu atmosferde sağlamıştır.

•	 Sosyal açıdan, sosyal güvenlik müesseseleri modern hayatın vazge-
çilmez unsurlarından biri olarak kabul edilmiş, hiçbir fert açıkta kal-
mamak üzere bütün toplum kesimlerini kapsayan bir koruma ağını 
sağlayacak sosyal güvenlik sistemi oluşturulması hedeflenmiştir. Bu 
hedefin gerçekleştirilmesi için gerek ülke, gerek uluslararası düzey-
de hukuki altyapı da oluşturulmuş, sosyal güvenlik bir insan hakkı 
ve devlet görevi olarak kabul edilmiştir.

•	 Siyasi açıdan yelpazenin hangi kanadında olursa olsun bütün siya-
si iktidarlar, sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi konusunda 
KONSENSUS içinde olmuşlardır. Bu konudaki siyasi konsensüs top-
lumdan ve sendikalar başta olmak üzere bütün baskı gruplarınca 
da desteklenmiştir. İki bloklu hale gelen yenidünya düzeninde ülke 
içindeki radikal hareketlerin önlenmesi amacı da siyasi konsensusu 
güçlendirmiştir.

•	 Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik alanında sağlanan hızlı gelişme, 
özellikle 1950’li yıllardan sonra görülen yüksek oranlı iktisadi büyü-

1 (1996), İŞVEREN, Cilt: 34, Sayı.5, Şubat, 1996.
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menin sağladığı imkanlar sayesinde olmuştur. Ekonomik gelişmenin 
sağladığı imkanlar, sosyal güvenlik alanındaki gelişmeler için talep 
edilen kaynakların tahsisini kolaylaştırmıştır.

1950’li yıllarda gelişmiş ülkelerde sosyal harcamalar için ayrılan pay, GS-
YİH’nın % 7’si civarında iken, 1970’li yıllarda, bir ülkeden diğerine değişmek-
le birlikte GSYİH’nın % 25’ine denk bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu pay Japonya 
ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde % 20’ler civarında iken Almanya ve Fransa 
gibi kıta Avrupası ülkeleri ile İskandinav ülkelerinde % 30’u aşmıştır. Sosyal 
harcamalar için ayrılan payın bu dönemdeki artış hızı reel olarak yıllık % 8 ci-
varında gerçekleşmiştir ve bu milli gelir artış hızının iki katına denktir. Geniş 
anlamda sosyal güvenlik düşünüldüğü zaman, eğitim ve sağlık da dahil ol-
mak üzere sosyal harcamalar için ayrılan pay, bazı gelişmiş ülkelerde toplam 
kamu harcamalarının % 60’ına ulaşmıştır. Bu hacimdeki kaynak transferi ile 
sosyal güvenlik alanında sağlanan başarılar ise şunlar olmuştur:

•	 Başta bağımlı olarak çalışanlar olmak üzere bütün toplum kesim-
leri kapsama alınmıştır. Birçok gelişmiş ülkede nüfusun tamamı 
sosyal güvenlik garantisine kavuşturulmuştur.

•	 Sağlanan sosyal güvenlik garantisinin kapsamı genişlemiş ve 
standardı yükselmiştir. Bütün tehlikelere karşı sosyal güvenlik 
garantisi sağlanmıştır. Başta sağlık olmak üzere, hizmet olarak 
verilen ivazların standartlarında önemli iyileşmeler sağlanmıştır.

•	 Nakdi olarak verilen sosyal güvenlik ivazlarının verilme şartları 
ile hesaplanma usullerinde kişiler lehine düzenlemeler yapılmış-
tır. İvaz miktarları artırılırken, verilme süreleri de uzatılmıştır.

•	 Katlanılamaz bir insanlık dramı olarak kabul edilen fakirlikle mü-
cadelede önemli mesafeler kaydedilmiştir.

Kısaca belirtmek gerekirse; gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar, kendi-
lerinden önceki nesillerin sahip olmadığı bir koruma garantisine sahip ol-
muşlar ve YARIN ENDİŞESİNDEN kurtulmuşlardır. Bu nesil, yalnızca kendisi 
için değil, kendisinin bakmakla yükümlü olduğu ebeveynlerinin ve çocuk-
larının da sosyal güvenlik garantisine kavuşmuş olduğunu görmüştür.

Her yönüyle olumlu olan bu tablo 1970’li yılların ikinci yarısından itiba-
ren hızla değişmiş ve gelişmiş ülke insanları bu rüyadan uyanmak zorunda 
kalmışlardır. Sanayileşmiş ülkeleri sarsan ve SOSYAL GÜVENLİK SİSTEM-
LERİNİ KRİZ İÇİNE düşüren gelişmelerin gerisinde yatan faktörler şunlar 
olmuştur:

Demografik Faktörler: Nüfusun yaşlanması ve kendini yenileme gücü-
nü kaybetmesi, gelişmiş ülkelerin en önemli problemini oluşturmuştur. Bir 
yandan ortala hayat ümidinin uzaması, diğer yandan doğum oranlarının 
düşmesi, nüfus yapısını değiştirmiş ve sosyal güvenlik sistemlerinin har-
camalarını artıran yaşlı nüfus hızla artmıştır. 1990 yılı itibarıyla OECD ülke-
lerinde 60 yaş üzeri nüfusun oranı % 18 dir ve 2050 yılında bu oranın % 31’e 
çıkması beklenmektedir. Öte yandan, 65 yaş üzeri nüfus içinde çalışanların 
oranı azalmıştır. Nitekim, 1960 yılında OECD ülkelerinde 65 yaş üzeri nüfus-
ta işgücüne katılma oranı % 7.5 iken bu oran 1980’de % 5.6’ya, 1990’da % 5.4’e 
düşmüştür. 2020 yılında ise % 3.8’e düşmesi beklenmektedir.
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Sağlık Hizmetlerinin Maliyetlerindeki Artış: Sağlık hakkının temel in-
san haklarından biri olarak kabul edilmesi, bu alandaki maliyet endişesine 
bağlı kaynak transferine yönelik sınırlamaları ortadan kaldırmıştır. Yaşlı 
nüfusun artan sağlık hizmeti talepleri; çok pahalı olan tıp teknolojisinde-
ki gelişmeler ve bu teknolojik yeniliklerin tedavilerde uygulanması; zaten 
emek yoğun olan sağlık sektöründe sağlık personelinin eğitimine ve aşırı 
uzmanlaşmasına önem verilmesi, koruyucu sağlık hizmetleri yerine teda-
vi edici sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi maliyeti artıran temel sebep-
ler olmuştur. Gelişmiş ülkelerde GSYİH’nın % 8’ine denk bir kaynak tahsini 
yapılan sağlık harcamalarının, toplam sosyal güvenlik harcamaları içindeki 
payı % 25 civarındadır.

İşsizlik: 1970’li yıllardan sonra bütün gelişmiş ülkelerde, sürekli ve yük-
sek oranlı bir işsizlik problemi ile karşılaşılmıştır. Küçük sapmalara rağmen, 
gelişmiş ülkelerdeki işsizlik oranı % 10 civarında kilitlenmiş ve kronik hale 
gelmiştir. İşsizlik tehlikesi için yapılan harcamaların sosyal güvenlik harca-
maları içindeki payı % 11-13 arasında değişmekte ve üçüncü önemli harca-
ma kalemini oluşturmaktadır. İşsizlik, bir yandan prim ödeyenleri azaltır-
ken, diğer yandan aylık alanları artırmakta ve sosyal güvenlik sistemini çift 
yönlü olarak olumsuz şekilde etkilemektedir.

Sosyal Yapıdaki Değişmeler: Aile temel bir sosyal güvenlik müessesesi 
iken, bizzat kendisi bir sosyal güvenlik tehlikesi haline gelmiştir. Boşanma 
oranlarındaki artışlar; evlilik dışı ilişkilerden olan çocukların sayısındaki 
artış; resmi evlilik bağı olmaksızın birlikte yaşayanların artması, tek aile 
büyüğünün olduğu ailelerin sayısının artması ve küçülen aile dolayısı ile 
yaşlılar, sakatlar-malüller ve çocuklara yönelik sosyal hizmet ihtiyacının 
artması sosyal güvenlik harcamalarını önemli ölçüde artırmıştır.

Programların Olgunlaşması: Sosyal güvenlik programlarının ağırlıklı 
müessesesini, sosyal sigortalar oluşturmaktadır. Başlangıç yıllarında çok 
geniş bir kesimden prim alan bu müesseseler, zaman içinde daha çok sa-
yıda kişiye aylık verme noktasına gelmiş ve fon yaratma imkanları kısıt-
lanmıştır.

Olumsuz Ekonomik Gelişmeler: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sosyal 
güvenlik için ayrılan kaynakların genişlemesine imkan sağlayan ekonomik 
ortam, 1970’li yıllardan sonra ortadan kalkmıştır.

Ekonomik krizden çıkış arayışları, GSYİH’nın üçte birini kullanan sosyal 
güvenlik sistemlerinin masaya yatırılmasına yol açmış ve sisteme yönelik 
çok yönlü bir saldırı başlamıştır. En uç noktada bizzat sosyal güvenliğin eko-
nomik krizin sebebi veya en azından hızlandırıcısı olduğu yönündeki gö-
rüşlerle başlayan eleştiriler; tahsis edilen kaynakların genişliğine rağmen 
fakirlik problemini ortadan kaldıramadığı; primlerin tahsili, sermaye yoğun 
teknolojiyi avantajlı hale getirmesi ve çalışma arzusunu kırması dolayısıyla 
işsizliği artırdığı; yatırım ve büyüme için kullanılabilecek kaynakları kulla-
narak enflasyonu hızlandırdığı iddiaları ile devam etmiştir. Sosyal açıdan 
ise, toplumsal dayanışmaya zarar veren bir bağımlılık meydana getirdiği ve 
FERTLERİ ATALETE SEVKETTİĞİ yönünde eleştiriler getirmiştir. Sosyal gü-
venliğe yönelik bu eleştiriler, yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. Bu 
arayışlar içinde en liberal görüş olarak, sosyal güvenlik garantisinin, fertle-
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rin kendi sorumluluklarına bırakılması ileri sürülmüştür. Sosyal güvenlikle 
ilgili tartışmalar, 1980’li yılların sonunda durulmuş ve sistemin krizden çık-
ması için geliştirilen tedbirler şu ana başlıklar altında toplanmıştır.

• Alman Bismark ve İngiliz Beveridge sistemini birlikte içeren bir sosyal 
güvenlik sistemi düşünülmüştür. Sosyal sigorta sistemi ile onun boşlukla-
rını dolduracak tamamlayıcı sosyal güvenlik programları birlikte var ola-
caktır.

-Sosyal güvenlik bir insan hakkı olarak kabul edilmekle birlikte, ferdin 
sorumluluk alanı artırılacaktır. Bunun için SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN 
ESNEK BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI sağlanacaktır. Bu çerçevede:

•	 Vergilerle finanse edilen ve devlet kontrolünde olan üniversal bir as-
gari gelir garantisi sağlamaya yönelik temel bir sistem;

•	 Zorunlu olarak katılınan, sigortalının, işverenin ve devletin finans-
man katkısında bulunduğu, tehlikeye maruz kalma şartına bağlı ola-
rak ivaz veren, sosyal sigorta programlarının varlığına bağlı bir sis-
tem;

•	 Kamu veya özel teşebbüs tarafından organize edilebilecek olan ve 
isteğe bağlı olarak iştirak edebilecek, prim esasına dayanan tamam-
layıcı fonlardan oluşan bir sistem;

olmak üzere yeni bir sosyal güvenlik ağı oluşturulması hedeflenmiştir. 
Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, gelişmiş ülkelerde bile 
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TAMAMEN VEYA BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖZEL-
LEŞTİRİLMESİ gündeme getirilmemektedir. Bu anlamda radikal bir çözüm 
yolu arayışı içine girilmemiştir.

-Genelleştirilmiş sosyal güvenlik tedbirleri yerine, kişisel ihtiyaçları ve 
farklılıkları dikkate alarak ivaz veren bir sistem oluşturulmasına çalışıla-
caktır. Ferdi hürriyetlerle toplumsal sınırlamalar arasında, bir yandan ferdin 
hürriyet alanını sınırlamayan, diğer yandan da sosyal yapıyı zedelemeyen 
düzenlemelere yer verilerek tekdüze uygulamalardan kaçınılmaya çalışıla-
caktır.

-Tedavi edici hizmetlerde sağlanacak gelişmelerin, toplumun sağlık 
standartlarında beklenen iyileşmeyi sağlayamadığı gerçeğinden hareketle 
koruyucu sağlık hizmetlerenin arzında gerek hizmeti sunanlar, gerek talep 
edenler bakımından, kaynak kullanımında etkinliği sağlayacak tedbirler 
alınacaktır. Hastalık sigortasının giderlerine sigortalının katkı payları artı-
rılacaktır.

-Sosyal güvenlik esas olarak PASİF POLİTİKALARDAN oluşmaktadır. 
Sosyal güvenlik harcamalarından tasarruf sağlayacak şekilde aktif tedbir-
lere yer verilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede alınması düşünülen tedbirler 
aşağıda sunulmuştur:

•	 Erken emeklilik önlenerek, insanların yaşlarına ve güçlerine uygun 
işlerde çalışmaları sağlanacaktır.

•	 Malûller ve sakatlar, rehabilite edilerek yeniden çalışma hayatına ka-
zandırılacaktır.

•	 İŞSİZLİK SİGORTASININ GELİŞTİRİLMESİNDEN ziyade, AKTİF İSTİH-
DAM POLİTİKALARI İLE İŞSİZLİĞİN AZALTILMASINA YÖNELİK TED-
BİRLERE AĞIRLIK VERİLECEKTİR. PROFESYONEL İŞSİZ YARATMAYA 
YÖNELİK PASİF POLİTİKALAR TERKEDİLECEKTİR.
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•	 Kadın çalışanların, çalışma hayatı ile aile hayatındaki sorumlulukları 
birleştirilerek boşluklar giderilecektir.

-Emeklilik yaşı birçok ülkede kadınlar için 60, erkekler için 65 olmasına 
rağmen bir yandan kademeli olarak 67’ye yükseltilmesi (Danimarka gibi), 
diğer yandan kadınlar lehine olan 5 yıllık erken emeklilik imkânının orta-
dan kaldırılması (Hollanda, Fransa ve Almanya gibi) gündeme getirilmiştir.

-Özellikle sosyal sigortaların aktif-pasif dengesini bozan enformel sek-
törlerde çalışma ve kaçak işçi çalıştırma probleminin önüne geçilecektir.

-Sosyal güvenlik sistemlerinin, ekonomik ve sosyal sisteme yönelik 
olumsuz etkilerinin ortaya çıkması önlenecektir. Bu bakımdan finansman 
sisteminde rekabeti olumsuz etkileyen yöntemlerden kaçınılırken, ivazla-
rın verilme şartları bakımından bağımlılık yaratan, sosyal dayanışmaya za-
rar veren uygulamalardan kaçınılacaktır.

AB ülkelerinde, GATT kurallarına aykırı olmayacak bir sübvansiyon sis-
temi düşünülerek, emek maliyetini düşürecek şekilde primlerin aşağı çe-
kilmesine yönelik tedbirler alınmak istenmektedir. Sosyal güvenlik ivazla-
rında da indirimler düşünülmektedir.

-Bütün sosyal güvenlik sistemi etkin kaynak kullanımını gerçekleşti-
recek şekilde organize edilecektir. Sistemin iyi ve etkin yönetimi gerçek-
leştirmek üzere, ilgili tarafların yönetime katılmaları sağlanacak, sistem 
yaygın ve gelişmiş bir bilgisayar ağı ile güçlendirilecektir.

-Fertleri toplumdan soyutlayan değil, topluma entegre olmalarını sağla-
yacak düzenlemeler yapılacaktır. Çalışarak topluma faydalı olma ve makul 
bir gelir sağlama teşvik edilerek, sürekli ivaz alan ve işe yaramazlık duygu-
su içinde toplumdan dışlanmış olma ortadan kaldırılacaktır.

En gelişmiş ülkelerde bile sosyal güvenlik sistemlerinin çok istikrarlı bir 
yapıya kavuşturulmuş olduğunu söylemek mümkün değildir. Bir yandan 
sosyal güvenliğin özünde var olan dinamizm, diğer yandan değişen şartlara 
bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, köklü sosyal güvenlik sistemine sahip 
ülkelerde bile zaman zaman REFORM ihtiyaçlarını gündeme getirmektedir. 
Nitekim, geçtiğimiz yıl için soysal güvenlik sisteminde reform yapmak iste-
yen gelişmiş ülkeler arasında Fransa, İtalya ve İsviçre bulunmaktadır.

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN PROBLEMLERİ VE REFORM İHTİYACI
Esas olarak, mesleki statüleri dikkate alınarak teşkilat yapısı düzen-

lenmiş olan sosyal sigorta kurumları üzerine inşa edilmiş olan Türk sosyal 
güvenlik sistemi, 1994 yılı itibarıyla toplam nüfusumuzun % 80.6’sını sosyal 
güvenlik kapsamına alma başarısını göstermiş bir sistemdir. 3 sosyal si-
gorta kurumu ve 5 sosyal sigorta kanunu ile teorik olarak bütün çalışanları 
kapsamına alma imkanı olan bir kurumsal yapı ve mevzuata sahiptir. Hat-
ta, tarım kesimine yönelik 2925 ve 2926 sayılı sigortalar kanunları ile birçok 
ülkeden önce bu kesim eyönelik mevzuatı yürürlüğe koymuştur. En büyük 
sosyal sigorta kuruluşu olan SSK bünyesinde işsizlik ve aile ödenekleri dı-
şındaki sigorta kolları oluşturulmuştur. Sosyal sigorta kurumları yanında, 
devletin kamu sosyal güvenlik harcamaları vardır. Daha sınırlı bir kesime 
yönelik olmakla birlikte hizmete çevrilerek verilen sağlık hizmetleri yanın-
da, 65 yaş aylığı gibi nakdi ivaz ödemeleri ve kimsesiz çocuklar ve yaşlılara 
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yönelik sosyal refah hizmetleri vardır. Ancak, sosyal sigorta kurumları ile 
karşılaştırıldığı zaman devletin genel bütçeden tahsis ettiği kaynaklarla 
sağlanan, sosyal güvenlik garantisinin kapsamı ve seviyesi son derecede 
yetersizdir. Bu bakımdan sosyal sigortalardan bahsetmek, bir anlamda 
Türk sosyal güvenlik sisteminden bahsetmekle aynı anlama gelmektedir.

Türk sosyal güvenlik sistemi 1990’lı yıllara ciddi problemlerle girmiştir 
ve bu problemler sistemi KRİZ İÇİNE düşürmüştür. Ancak, önemle vurgu-
lanması gereken husus, sosyal sigorta kurumlarını krize düşüren sebeple-
rin gelişmiş ülkelerdeki sebeplerden farklı olmasıdır.

- Sosyal sigorta kuruluşlarımızın en fazla 50 yıllık bir geçmişi vardır 
ve henüz önemli oranda ivaz veren müesseseler olmamaları gerekir. 
Dolayısıyla gelir fazlası ve fon birikimi olması gereken müesseseler-
dir.

- Türkiye’de genç bir nüfus vardır ve bu bir sosyal güvenlik sisteminin 
en büyük avantajı olabilecek niteliktedir. 65 yaş üstü nüfusun toplam 
nüfusa oranı % 4.5’dur ve tehlike sayılabilecek oranın çok altındadır.

- Yüksek bir işsizlik oranı olmakla birlikte, işsizlik sigortasının olma-
ması, işsizliğin sosyal güvenlik üzerinde bir yük olmasını engelle-
miştir.

- Sağlık harcamaları, henüz sosyal güvenlik sisteminin mali yükünü 
büyük ölçüde artıracak bir seviyeden uzakta bulunmaktadır. 1994 
yılı itibarıyla SSK’nun sağlık harcamalarının toplam harcamalara 
oranı % 12 civarındadır ve bu oran % 25’lik gelişmiş ülkelerin yarısı 
kadardır.

- Hızlı iç ve dış göçe rağmen, aile hala önemli bir sosyal güvenlik mües-
sesesidir ve aile ödeneklerinin olmaması dolayısıyla sosyal güvenlik 
sistemi üzerinde mali bir yükü de yoktur.

Gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türk sosyal güvenlik sistemini ve özel-
likle de sosyal sigorta kurumlarını kriz içine düşüren problemlerin kayna-
ğını:

a.  Kaynak yetersizliğine bağlı problemler,
b.  Sosyal güvenlik prensiplerinden sapmalardan kaynaklanan prob-

lemler,
c.  Altyapı yetersizliğinden kaynaklanan problemler.
olmak üzere üç ana grupta toplamak mümkündür. Sosyal güvenlik ni-

hayetinde bir kaynak transferi meselesi olduğuna göre, bu alana ayrılan 
kaynakların seviyesi ile sosyal güvenlik garantisinin yeterliliği arasında 
büyük bir ilişki vardır. İstatistiki veri hesaplamalarında farklılıklar olmak-
la birlikte, 1994 yılı itibarıyla sosyal güvenlik için ayrılap pay GSYİH’nın % 
6’sı civarındadır. Bu oran 24 OECD ülkesi arasında en düşük oranlı ülkenin 
% 15’lik payının yarısından daha azdır. Avrupa Birliğine üye ülkelerde sos-
yal güvenlik için ayrılan kaynaklar, fert başına 2500-6000 dolar arasında 
değişmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman da, toplam olarak 2000 dolarlık 
fert başına gelirimiz, bu ülkelerin sosyal güvenlik için ayırdığı en düşük 
gelir payından daha düşüktür. Çok doğaldır ki, bu düşük ve YETERSİZ ge-
lirden ayrılacak payla sağlanacak olan sosyal güvenlik garantisinin SEVİ-
YESİ de yetersiz olacaktır. Bu gerekçeye bağlı yetersizlik problemini tabii 
karşılamak ve gelir seviyesi yükseldikçe bu alana ayrılacak kaynakların 
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miktarının artışı ile seviyenin de yükselmesini beklemek gerekir. Yalnız 
bu noktada cevaplandırılması gereken sual, ACABA BU GELİR SEVİYESİN-
DE, SOSYAL GÜVENLİK İÇİN AYRILMASI GEREKEN KAYNAKLAR AYRILMIŞ 
MIDIR VE BU KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI SAĞLANMIŞ MIDIR? Sos-
yal güvenlik için tahsis edilen kaynakların etkin kullanımı 1970’li yıllardan 
sonra gelişmiş ülkelerin gündemine yoğun olarak girmiştir. 1990’lı yıllarda 
da Türkiye’nin gündeminde olmak zorundadır. Gelişmiş ülkelerde, sosyal 
güvenlik harcamalarına sınırlamalar getirilmesine yönelik tekliflerin geri-
sinde ekonomik endişeler vardır ve Türk sisteminin bu endişelerin dışında 
kalması düşünülemez.

Türk sosyal güvenlik sisteminin en önemli problem kaynağını sosyal gü-
venlik prensiplerinden sapmalar sonucu ortaya çıkan uygulamalar oluştur-
muştur. Sosyal güvenlik sisteminin tarafları, sistemin ve özellikle de sosyal 
sigortaların kendi kuralları ile çalışmasına izin verecek bir anlayışa sahip 
olmamışlardır. Hükümetler, sosyal güvenlik kurumlarının imkanlarını si-
yasi amaçlarla kullanmışlar, sistemin dengesini bozan prim affı, borçlanma 
gibi müdahalelerde bulunmuşlardır. Siyasi iktidarlar, sosyal sigorta kurum-
larının yarattığı fonları, uzun dönemde sigortalılar aleyhine olacak şekilde 
kısa vadeli amaçlar için kullanmışlar ve eritmişlerdir. Kendileri başta olmak 
üzere toplumda imtiyazlı gruplar yaratmışlardır. Sistemin ikinci tarafını 
oluşturan bazı işverenler, sosyal sigorta primlerini bir yük olarakg örmüş-
ler, bu yükten kaçınmanın yollarını aramışlardır. Gerek kamu, gerek özel 
sektör sosyal sigorta kurumlarına olan prim borçlarını ödememektedirler. 
Hatta zaman içinde bu ödememe eğilimi artmaktadır. Devlet kurumlarının 
prim ödememesi ise ayrıca üzerinde durulması gereken bir husustur. Özel-
likle Bağ-Kur için sözkonusu olmak üzere, sigortalılar da primlerini ödeme 
konusunda isteksiz davranmışlardır. Sigortalılar, sistemin nimet-külfet 
dengesine dayandığını unutarak, siyasi iktidarları sisteme müdahale etme-
ye teşvik etmişler, kısa vadeli menfaatlerini sistemin geleceğinin önünde 
tutmuşlardır. Zaman zaman da işverenle birlikte hareket ederek sistemin 
sağlıklı işlemesine yardımcı olmamışlardır. En az ödeyerek, en kısa zaman-
da sistemden alan haline gelmek temel hedef haline getirilmiştir. Temel 
prensip, tehlikeye maruz kalana sosyal güvenlik garantisi sağlamak iken, 
bu prensibin dışına çıkılmıştır. Nitekim, yaşlanmadan yaşlılık aylığı veren 
bir sosyal güvenlik uygulaması hayata geçirilmiştir. SSK’nun yaşlılık aylığı 
ile ilgili hükümlerine başlangıcından bu yana 7 defa müdahale yapılmış ve 
aylık alma şartları kolaylaştırılmıştır. Bir bütün olarak düşünüldüğü zaman, 
sosyal sigorta kurumları ve özellikle de SSK aktüeryal dengelerden uzak-
laşmıştır. Ödenen primlerle alınan ivazlar arasındaki denge bozulmuş, ge-
lecek nesillerin üzerine ağır bir yük getirilmiştir.

Bir sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı şekilde işleyebilmesi için gerekli 
altyapının yokluğu bir diğer problem kaynağını oluşturmaktadır. Sosyal si-
gorta kurumlarının işleyişi ile formel sektörün gelişmesi arasında doğrudan 
bir ilişki vardır. Formel sektör ne kadar gelişmiş ise, sosyal sigortaların ge-
lişmesi de o kadar kolay olur. Türkiye’de formel sektörün gelişme seviyesi 
sosyal sigortaların sağlıklı işlemesini sağlamaktan uzaktır. İşletmeler kü-
çük ölçekli ve dağınıktır. Toplam işgücünün % 46’sı hala tarım sektöründe 
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istihdam edilmektedir. Sanayi ve hizmetler kesiminde ise maliyet endişe-
si ile büyük ölçekli sayılabilecek işletmelerde bile sigortasız işçi çalıştırma 
eğilimi vardır. Bütün bunların ötesinde, kayıtdışı sektör olarak adlandırılan 
enformel sektör, formel sektöre yakın bir büyüklüğe ulaşmıştır. Alt yapı ile 
ilgili olarak gözönüne alınması gereken diğer iki gösterge de ülkenin ver-
gileme yapısı ve gelir dağılımıdır. Bu iki iktisadi gösterge, sosyal güvenlik 
sisteminin gelişmesini, özellikle finansman açısından tayin edici bir role sa-
hiptir.

Bütün bu olumsuz gelişmeler, Türk sosyal sigorta kurumlarını bir kriz 
içine düşürmüş ve bu kriz finansman yönüyle gündeme gelmiştir. İstatistiki 
değerlerle bu krizin boyutları aşağıdaki değerlerle ortaya çıkmıştır.

Sosyal güvenlik kurumlarının 1995 yılı bütçesi 398 trilyon olarak ger-
çekleşmiştir. 1996 yılı bütçesi 747 trilyon olarak hesaplanmakta ve bunun 
373 trilyon lirası SSK bütçesini oluşturmaktadır. 1996 yılı değerleri, sosyal 
güvenlik bütçesinin, merkezi hükümet bütçesinin % 25’ine denk bir büyük-
lüğe ulaştığını ortaya koymaktadır. Sosyal sigorta kurumlarının primler yo-
luyla elde ettikleri gelir, yurtiçi tasarrufların % 35’ine, GSYİH’nın ise % 7’sine 
ulaşmıştır. Uzun yıllar Türkiye’de devletin sosyal sigortaların finansmanına 
iştirak etmediği ileri sürülerek eleştirilmiştir. 1992 yılından itibaren devlet 
sürekli olarak ve artan bir şekilde sosyal sigorta kurumlarının açıklarını 
finanse etmeye başlamıştır. Nitekim, 1995 yılındna 59 trilyonu SSK’na ol-
mak üzere bütçeden 113 trilyonluk kaynak transferi yapılmıştır. Sosyal si-
gorta kurumlarının açıkları bütçe açıklarının % 27’sini oluşturmuştur. Eğer 
olağanüstü gelişmeler olmazsa, 1996 yılında sosyal güvenlik kurumları-
nın açıklarının 344 trilyon lira olması beklenmektedir. Bunun 201 trilyonu 
SSK’na, 75 trilyonu Emekli Sandığına ve 68 trilyonu Bağ-Kur’a ait olacak-
tır. 1996 yılında GSYİH’nın % 0.6’sı civarında gerçekleşmesi beklenen sos-
yal sigorta kurumları açıklarının, eğer tedbir alınmazsa giderek artacağı ve 
2005 yılında GSYİH’nın % 5’ine ve yeni yüzyılın ilerleyen dönemlerinde de % 
10’una ulaşabileceği belirtilmektedir. Kurumların en önemli gelir kaynağını 
oluşturan primlerin giderleri karşılama oranı giderek düşmektedir. Nitekim, 
SSK uzmanlarının hesaplarına göre bütün sigortalıların primlerini tam ola-
rak ve tavandan ödemeleri ve prim tahsilatının da % 100 olması halinde bile 
gelirler emekli aylıklarının ödenmesinde yetersiz kalmaktadır. Prim dışın-
daki gelirlerin toplam gelirler içindeki payı % 4’e kadar düşmüş, gayrimen-
kullerin satılması, kira gelirlerinin artırılması ve fonların değerlendirilmesi 
gibi tedbirler önemini kaybetmiştir. 1995 yılı sonu itibarıyla kurumun prim, 
gecikme zammı ve sosyal yardım zammından kaynaklanan alacakları 86 
trilyon liradır ve bunun önemli kısmı Sosyal Yardım Zammı (SYZ) alacak-
larından oluşmaktadır. Prim alacaklarının tamamen tahsili dahi SSK’nun 
finansman problemini çözmekte yetersiz kalmaktadır.

Finansman açısından son derece olumsuz olan bu tablonun gerisinde 
hangi gerçekler yatmaktadır? Sosyal sigorta kurumları, nimet-külfet den-
gesine dayanan aktüeryal hesaplarla çalışırlar. Gelirleri ile giderleri arasın-
da bir denge vardır ve hangi finansman sistemi benimsenirse benimsensin 
bu dengeyi sağlayacak bir işleyiş mekanizması kurulmuş olmalıdır. Acaba 
Türk sosyal sigorta kurumlarında bu dengeyi bozan faktörler nelerdir?
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1994 yılı sonu itibarıyla sosyal sigortalar kapsamındaki nüfusun toplam 
nüfusa oranı % 80.6’dır. İşgücüne dahil olan nüfusun sigortalanma oranı ise 
yalnızca % 49’dur. Bir başka ifade ile çalışan her iki kişiden biri sosyal sigor-
ta kapsamında iken, bağımlılık oranının yüksekliği sebebiyle nüfusun 5’de 
4’ü kapsama alınmıştır. Her sigortalı kendisi dışında 4 kişinin daha sosyal 
güvenlik kapsamına alınmasına yol açmaktadır ve bu da önemli bir maliyet 
getirmektedir. Toplam nüfusun % 64’ü sağlık sigortası kapsamındadır. Sağ-
lık sigortasının da yükü SSK üzerindedir. SSK’nun sağlık harcamaları 1995 
yılında 45 trilyonluk bir değere ulaşmıştır. Sosyal sigorta kurumları açısın-
dan AKTİF/PASİF SİGORTALI oranı önemli bir göstergedir. Bütün sosyal si-
gorta kurumları için bu oran 1994 yılı itibarıyla 2.4’dür. Yani prim ödeyen her 
2.4 kişi bir kişiyi finanse etmektedir. Ancak bu değerler de yanıltıcıdır. Çün-
kü bu değeri olumlu olarak gösteren tarım sigortalıları ile isteğe bağlı sigor-
talılardır. Kurumlar bazında ise Emekli Sandığı için bu oran 1.8, SSK için 2.4 
ve Bağ-Kur için 3.3’dür. Tarım sigortalıları düşüldüğü zaman bu rakamlar 
daha da olumsuz bir değere düşmektedir. SSK’nun 1995 yılı sonu itibarıyla 
4.370 bin aktif sigortalısı ve 2.338 bin pasif sigortalısı vardır. Bu değerlerle 
aktif/pasif sigortalı oranı SSK için 1.87’ye düşmüştür. 1980-1994 arasında 
geçen 15 yıllık dönemde aktif sigortalı sayısındaki artış % 101 oranında olur-
ken, pasif sigortalı sayısındaki artış % 240 oranında gerçekleşmiştir. Alınan 
bütün tedbirlere rağmen, aktif sigortalı sayısı yeteri kadar artırılamamıştır. 
SSK için her 4 işyerinden 1’i, 5 çalışandan ise 3’ü kayıtdışı sektör kapsamın-
da olarak sosyal sigorta dışındadır. 1995 yılı itibarıyla kayıt dışında bulunan-
ların sayısı 4 milyon olarak tahmin edilmekte ve sisteme dahil edilmeleri 
halinde 60 trilyonluk bir gelir elde edileceği hesaplanmaktadır.

Sosyal sigorta kurumlarının aktüeryal dengesini bozan ikinci önem-
li gelişme, nimet-külfet dengesini bozan, ödenen primlerle alınan ivazlar 
arasındaki ilişkiyi bozan müdahaleler olmuştur. Bu müdahaleler şu alan-
larda gerçekleşmiştir.

-	 Zaman zaman çıkarılan borçlanma kanunları ve prim afları ile, sigor-
ta kurumlarına karşı yükümlülüklerini yerinde ve tam olarak yerine 
getirmeyenler mükâfatlandırılarak aylık alma hakkını kazanmış-
lardır. Bu uygulamaların bazılarında borçlanan veya prim borçlarını 
ödeyen kişilerin 11 ayda bütün ödediklerini geri almalarını sağlaya-
cak aylıklara hak kazandıkları görülmüştür. Bu uygulamalar mali 
açıdan yarattığı problemler bir yana sosyal adalet duygusunu nda 
zayıflatmıştır.

-	 Prim ödeme süresi ile aylık alma süresi arasındaki denge tamamen 
bozulmuştur. SSK’da 14 yıl prim ödeyerek aylık alma hakkını kaza-
nan bir sigortalı için ortalama 17 yıl aylık ödenmektedir. Aile, fertle-
ri de dikkate alındığı zaman aylık ödeme süresi 40-50 yıl arasında 
değişmektedir. Bağ-Kur için yapılan hesaplamalar, sigortalıların 8 
yıl içinde ödenen primlerin karşılığını aylık olarak aldıklarını, aylık 
ödeme süresinin ise kadınlar için 37, erkekler için 30 yıl olduğunu 
ortaya koymaktadır. Emekli Sandığında ise sigortalının kendisine 18, 
aile fertlerine ise 8 yıl ödeme yapılmaktadır ve bu da prim ödeme sü-
resinden daha uzundur. SSK’dan aylık alanların yaş gruplarına göre 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım106

dağılımı incelendiği zaman, 65 yaş üzerinde aylık alanların oranının 
yalnızca % 16 olduğu, yoğunlaşmanın % 27 ile 41-50 ve % 37 ile 51-60 
yaş gruplarında toplandığı görülmektedir. Sosyal taleplerin şekillen-
mesinde önemli bir gösterge olarak kabul edilen AB ülkelerinde ise 
ortalama emekli aylığı ödeme süresi kadın sigortalılar için 17, erkek 
sigortalılar içinse 9 yıl olduğu dikkate alınırsa, Türk sisteminin cö-
mertliği ortaya çıkar.

-	 Ödenen prim miktarı açısından bir değerlendirme yapıldığı zaman 
ise, prim tahsilindeki taban-tavan uygulaması ile aylıklardaki taban 
aylık uygulaması dengeyi bozan bir diğer faktör olmuştur. Prime 
esas kazançların ait ve üst sınırlarını belirleyen basamak ve göster-
ge sistemi ile yapılan hesaplamalar gerçek ücret seviyesini yansıt-
maktan uzak kalmıştır. Hatta, 1995 yılı eylül ayında olduğu gibi, prim 
tavanının asgari ücretin altında kalması sözkonusu olmuştur. Gös-
terge rakamlarının değişmesinin aylıkları da etkilemesi, gösterge ra-
kamlarının yükseltilmesini önlemiştir. Bugün alınan primler gerçek-
çi değildir. Nitekim, kişi başına tahsil edilen primin ortalama olarak 
40 dolar civarında olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık ortalama 
aylıklar 230 dolar civarında olarak hesaplanmıştır.

-	 Aktüeryal dengeyi bozan bir başka gelişme, prim karşılığı olmayan 
ödemelerdir. 1977 yılında yakacak yardımı ile başlayan Sosyal Yar-
dım Zammı ödemeleri, zaman içinde süreklilik arzetmiş ve miktarı 
artmıştır. Hatta, gösterge ve katsayı yükseltilmesi ile sağlanan ar-
tışların yetersiz kalması SYZ üzerine yüklenilmesine yol açmıştır. 
1994 yılı itibarıyla toplam aylık ödemelerinin % 73’ünü SYZ ödeme-
leri oluşturmaktadır ve bunun % 70’i kurum kaynaklarından karşı-
lıksız olarak karşılanmaktadır. Kamudan tahsil edilmesi gereken % 
30’luk kesim ise, tahsil edilememektedir. 1995 yılı prim alacaklarının 
yarısını kamu kurumlarının SYZ borçları oluşturmaktadır. Ancak, 
emekli aylıklarının seviyesi bakımından SYZ vazgeçilmez bir öneme 
sahiptir. Nitekim, Ekim 1995 de en düşük aylık içinde SYZ’nın payı % 
82’dir. Kasım 1995 tarihinde yapılan düzenlemelerle bu oran % 44’e 
düşmüştür. En yüksek aylık içindeki payı ise % 32’dir.

-	 1995 yılı itibarıyla SSK, 114 hastane, 148 dispanser, 8 diş tedavi mer-
kezinden oluşan sağlık tesislerinde 27.330 yatak kapasitesi ile sağlık 
hizmetleri vermektedir. Bu hizmetin arzı için 42.411 personel istih-
dam edilmektedir ve sağlık harcamalarının payı 45 trilyona yüksel-
miştir. SSK, 25 milyon aktif ve pasif sigortalı ile birlikte bağımlıları 
yanında, 2.5 milyon yurtdışında çalışan işçi ailelerin esağlık hizme-
ti sunmaktadır. Sağlık hizmetinden faydalanma şartlarının kolay 
olması ve genel sağlık sigortasının yokluğu SSK sağlık tesislerine 
yoğun bir talep getirmektedir. Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafın-
dan yayınlanan Sosyal Güvenlik Raporunda, sağlık hizmetlerindeki 
problemin sebepleri açık olarak görülmektedir. Nitekim, son 15 yılda 
faydalananların sayısı % 150 ve poliklinik sayısı % 200 artarken per-
sonel sayısındaki artış % 10-50 arasında, yatak sayısındaki artış ise 
% 53 olarak gerçekleşmiştir. Ülke geneli ile karşılaştırıldığı zaman 
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hasta başına düşen hekim açısından üç kat, yatak sayısı bakımından 
ise iki kat SSK daha kötü durumdadır.

-	 Sosyal güvenlik sistemimizin problemlerinden bahsederken, yalnız-
ca sistemin içinden kaynaklanan problemleri dile getirmek yeter-
siz kalır. BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ DÜŞMANI 
GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALAN YÜKSEK ORANLI VE SÜREKLİ BİR 
ENFLASYONDUR. Çünkü sosyal güvenlik geleceği garanti altına al-
maya yönelik tedbirler demetinden oluşmaktadır ve bu noktada enf-
lasyon gelecek dönemlerle ilgili olarak yarattığı belirsizlikler ölçü-
sünde sistemi işlemez hale getirmektedir. Yüksek oranlı enflasyona 
kaynak tranfserini olumsuz olarak etkileyen düşük büyüme oranını 
ve istikrarsız ekonomik yapıyı da ilave ettiğimiz zaman sistem dışın-
daki problem kaynakları da belirlenmiş olur.

-	 Özet olarak belirtmek gerekirse, sosyal sigorta kurumlarının ve 
SSK’nun problemleri ile sebepleri bellidir. PROBLEMLERİN TEŞHİSİ 
KONUSUNDA BİR PROBLEM YOKTUR. Önemli olan TEDAVİYİ SAĞLA-
YACAK TEDBİRLERİN ALINMASIDIR. Alınacak tedbirler de belirlidir. 
Ancak eksik olan, KAÇINILMAZ OLAN fakat SİYASİ BİR FATURA DA 
ÖDENMESİNİ GEREKTİREBİLECEK BU TEDBİRLERİ ALACAK İRADE-
NİN TEŞEKKÜLÜDÜR. Kabul etmek gerekir ki, Türk sosyal güvenlik 
sisteminin problemleri, emek piyasası dışında yapısal problemler de-
ğildir. Sosyal güvenlik prensiplerinden sapmaların ortadan kaldırıl-
ması sistemi, zaman içinde rayına oturtacaktır. Bazıları kısa dönem-
de, bazıları uzun dönemde etkilerini gösterecek olan bu tedbirleri 
aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkün görülmektedir.

1. Öncelikle sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olarak alınacak tedbirler için 
kamuoyunun, özellikle de doğrudan ilgili tarafların desteği sağlanmalıdır. 
Alınacak tedbirlerle ortaya çıkacak maliyetin ve katlanılacak fedakârlıkla-
rın dağılımı konusunda denge sağlayacak bir uzun dönemli sosyal güvenlik 
politikası oluşturulmalıdır. Fertler alınacak tedbirlerin uzun dönemde ken-
di lehlerine olacağına inanmalı, gelecekte sistemin değiştirilmesine yönelik 
baskıların ortaya çıkmasın ıasgariye indirilerek konsensus sağlanmalıdır. 
Sosyal güvenlikle doğrudan ilgili taraflar arasında sistemin esasına ilişkin 
bir anlayış yaratılmaya çalışılmalıdır.

2. Sosyal sigorta kurumları geniş toplum kesimlerini ilgilendirmekte ve 
önemli mali kaynakları kullanmaktadır. SSK, Türkiye bütçesinden sonra 
en fazla bütçeye sahip olan bir kurum konumundadır. Böyle bir kurumun 
öncelikle İYİ YÖNETİLMESİ gerekir. Bunun için de etkin bir teşkilatlanma 
ağının ve yönetim organizasyonunun oluşturulması gerekir. Sosyal sigorta 
kurumlarının tek çatı altında toplanması, kesinlikle bir çözüm değildir ve 
mevcut durumu daha karmaşık hale getirmekten başka işe yaramaz. Esas 
problem, Kurumun yönetim yapısından kanaklanmaktadır. Genel Kurulun 
danışma organı olmaktan çıkarılarak bir denetim ve karar organı haline 
getirilmesi bu yönde atılacak ilk adımdır. Bu adıma bağlı olarak Yönetim Ku-
rulunun yapısı da sigortalılar ve işverenlerin temsil oranının artırılmasına 
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imkan verecek şekilde değiştirilebilir. Ancak, burada önemli olan yalnızca 
temsil oranlarının değişmesi değildir. Yeni yönetim kurulunun yapısının 
bir yandan siyasi iktidarların sisteme olan müdahalelerini azaltması, di-
ğer yandan da tarafların temsilcilerinin hesap verme zorunluluğunda olan 
profesyonel yöneticilerden oluşmasına imkan vermesi gerekir. Kurumun 
yönetim organlarının, bir organizasyon olarak ihtiyaç duydukları idari teş-
kilatlanmayı gerçekleştirme ve personel politikasını tayin etme konusunda 
yetkili olmalarını sağlayacak düzenlemeler de yapılmalıdır. Gerek merkez, 
gerek taşra birimlerinde fiziki teşkilatlanmaya yönelik yeni yapılanma ve 
ihtiyaç duyulan yatırımları yapma konusunda hareket alanları geniş olma-
lıdır. Nitekim, sosyal güvenlik sistemleri geniş bir bilgi kayıt sistemine sahip 
olmak zorundadırlar ve bilgisayar ağından faydalanması düşünülmeyen bir 
sigorta kurumu düşünülemez. Kurumlar bu konuda rahat hareket edebil-
melidir ve nihayet son olarak etkin bir iç ve dış denetimi sağlayacak bir tef-
tiş örgütü oluşturmalıdırlar.

Sosyal güvenlik kurumlarının organizasyonu ile ilgili olarak üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken bir husus da sağlık hizmetlerinin organi-
zasyonudur. Genel sağlık sigortasının oluşturulması veya başta SSK olmak 
üzere mevcut sağlık hizmetleri arzı veya satın alma sisteminin reorgani-
zasyonu sosyal güvenlik sistemine yönelik reform çalışmalarının kilit alan-
larından birini oluşturacaktır. Sağlık kuruluşlarında daha etkin bir kaynak 
ve personel kullanımını sağlayacak organizasyon tedbirlerinin alınması ne 
kadar kaçınılmaz ise, sistemin özelleştirilerek sağlık hizmetlerini parası 
olanların yararlanabileceği şekilde sınırlamak da o kadar hatalıdır. Modern 
işletmecilik yönetiminin gereklerinin sağlık tesislerinde etkinliği sağlaya-
cak şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

3. Türk sosyal sigorta kurumlarının aktüeryal hesap dengesinden 
uzaklaştıkları bir gerçektir. Bu hesaplar, bilimsel verilere dayanan teknik 
hesaplardır ve alınacak tedbirler de sağlıklı olarak yapılacak olan bu he-
saplar esas alınmalıdır. Külfet açısından, ödenecek primlerin oranı, miktarı 
ve süresinin belirlenmesinde bu hesaplar dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde, 
sigortalılara ödenecek ivazların oranı, miktarı ve süresi konusunda aynı he-
saplamaların verileri esas alınmalıdır. Bu hesaplamalar çerçevesinde kişisel 
eşitlik sağlamaya yönelik denge ile sosyal sigortaların dayanışma unsuru-
nu gerçekleştirmesine imkan veren esneklik sağlanmalıdır. Kişisel görü-
şüm, özellikle SSK için MEVCUT PRİM VE AYLIK HESAPLAMA SİSTEMİNİN 
KÖKLÜ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDEDİR. Sosyal sigorta 
uygulamalarında ESNEKLİK unsuruna da imkan verecek şekilde, gelirden 
bağımsız bir taban aylık ile gelire bağlı olarak verilen değişken aylık verme 
sistemine geçiş çalışmaları aranmalıdır. Bu primlerin tahsil için belirlenen 
gelirin hesaplanmasında ve aylıkların hesaplanmasında birbiri ile bağlantılı 
şekilde yapılmalıdır. Aylıkların hesaplanmasında, daha uzun süreli çalışma 
ve fazla ödemeyi teşvik eden bir sisteme geçiş araştırılmalıdır. Bugün SSK 
için en yüksek aylıkla en düşük aylık arasındaki fark yalnızca % 27’dir ve 
daha fazla ödemeyi teşvik eden unsurlar yetersizdir. Aylık bağlama oranı-
nın alt sınırının düşürülerek, ilave yıl ve prim ödeme süresinin aylığa etkisi-
ni artıran bir sisteme geçilmelidir.
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4. Sosyal güvenlik sisteminden ivaz alma şartı, tehlikeye maruz kalma 
şartına bağlı olmalıdır. Bu çerçevede, öncelikle en önemli harcama kalemi-
ni oluşturan emekli aylıklarının verilmesinde bu prensip hayata geçirilme-
lidir. Bu bakımdan yapılacak olanlar da belirlidir. Alınacak tedbirlere esas 
olacak istatistiki veriler de mevcuttur. Bu çerçevede, eğer sağlıklı hesaplar 
yapıldı ise ve uzun dönemde tekrar problem yaratmayacaksa, hazırlanan 
yasa tasarısı doğrultusunda emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemeler hayata ge-
çirilmelidir. Burada çok kısa dönemde keskin geçişe yol açacak bir uygula-
ma ne kadar hatalı ise, mezarda emeklilik iddiası ile alınacak tedbirleri aka-
mete uğratacak yaklaşımlardan da kaçınılmalıdır. Türkiye’de doğuşta hayat 
ümidi 70.6 dır. Bu ilerleyen yaşlarda yükselmektedir. Ortalama hayat ümidi 
20 yaşında 72.2 ye, 50 yaşında 74.8’e, 65 yaşında ise 78.4’e yükselmektedir. 
Bu veriler ışığında kademeli bir geçişle emeklilik yaşı çözülebilecektir. Ger-
çekte 1986 tarih ve 3246 sayılı kanunla getirilen uygulama ne kadar isabetli 
ise 1992 tarih ve 3772 sayılı kanunla bunun kaldırılması da o kadar yanlış 
olmuştur. Ancak burada emeklilik yaşının yeniden düzenlenmesi uygula-
masından olumsuz olarak etkileneceklerin tepkilerini azaltacak bir jestin 
de yapılması gerekmektedir. Bu jest esas olarak sosyal güvenlik kapsa-
mında olanlar arasındaki ayrıcalıkları giderecek düzenlemeleri yapmadan 
geçmektedir ve bu çerçevede milletvekillerinin kendilerine yönelik emek-
lilik düzenlemelerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir. Bu jest yasal dü-
zenlemelerle aynı zamanda yapılmalıdır. Sosyal güvenlik sistemimizle ilgili 
gelişmeler, emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemelerin önemini artırmıştır. Bu 
bakımdan anahtar değişken emeklilik yaşı olarak görülmektedir.

5. Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili düzenlemeler yalnızca külfet getirici 
olmamalıdır. Eksik olan işsizlik sigortasının ve aile ödeneklerinin oluştu-
rulmasına yönelik tedbirler ile sağlık sigortasının kapsamını genişletecek 
düzenlemeler de dikkate alınmalı, en azından bu konuda alınacak tedbir-
lerin niteliği ve zaman konusunda bir plan yapılarak hayata geçirilmelidir.

6. Finansman konusu ile ilgili olarak üzerinde önemle durulması ge-
reken bir husus da primlerin oranı ve miktarı ile ilgilidir. Gümrük Birliği-
ne girmiş bir ülke olarak Türkiye yoğun bir dış rekabete maruz kalacaktır. 
Sosyal güvenlik primlerinin alınma şeklinin ve miktarının Türk firmala-
rının rekabet gücünü azaltacak unsurlar taşımasını sağlayacak tedbirler 
alınmalıdır. AB’ne üye ülkelerde rekabet endişesi ile sosyal güvenlik sis-
temlerinin finsman sistemlerinin değiştirilmesi arayışları vardır. Türkiye bu 
alanda alınacak tedbirleri de takip ederek kendi menfaatlerini koruyacak 
tedbirleri almalıdır. Türk sosyal sigorta kurumları için alınan prim oranları 
yüksektir. Prim oranlarının daha fazla artırılması mümkün değildir, ancak 
tavan uygulamasındaki esneklikle prim yükü daha makul bir seviyeye çe-
kilebilir.

7. Devletin sosyal güvenlik sisteminin finansmanına katılması kaçı-
nılmaz olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle herkese asgari bir gelir sağlayan 
sistem oluşturulacaksa bu katılım kaçınılmazdır. Kaldı ki devlet son 5 yıldır 
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giderek artan oranda sistemin finansmanına açıkları kapatma şeklinde ka-
tılmaktadır. Ancak özellikle sigortalılar bu katılmanın farkında olmadıkları 
gibi, aldıkları aylıklardan memnun da değildirler. Bunun için devletin sosyal 
güvenliğin finansmanına katılması üçüncü taraf olarak, sigortalılar ve işve-
renlerin prim yükünü azaltacak şekilde prim ödeyerek olmalıdır. Bu iştirak 
aynı zamanda teşvik edici olmalı, prim ödeme yükümlülüğünü yerine ge-
tirmeyenler devlet katkısından mahrum olmalıdırlar. Bu yöntemin en et-
kili olacağı alan Bağ-Kur olacaktır. SSK da ise maliyetleri düşürdüğü ölçüde 
teşvik edici olacaktır.

8. Sosyal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesi, henüz hiçbir gelişmiş 
ülkede uygulama şansı bulmayan bir görüşten öte gidememiştir. Güney 
Amerika ülkelerinden Şili ve Arjantin’deki uygulamalar ise bir model ol-
maktan çok uzaktır. Ancak, bu sosyal güvenlik sistemi içinde özel sektörün 
rolünün artırılmaması anlamına da gelmez. Özellikle daha yüksek gelir elde 
etmek isteyenler için özel sigortaların sosyal sigortalara yönelik sigorta 
kollarının gelişmesine yönelik teşvik edici ve düzenleyici tedbirler alınabi-
lir. Öte yandan, gerek özel gerek kamunun önderliğinde veya karma olarak 
tamamlayıcı sosyal yardımlaşma sandıklarının firma, holding veya sektörel 
bazda kurulmaları sağlanabilir. Bu sandıkların varlığı sosyal sigortalar üze-
rindeki baskıyı azaltacak, ferdi teşebbüsün hareket alanını genişletecektir.

9. Sosyal sigorta primlerinin tahsili konusunda, kurumlara icra yetkisi 
verilmesinden, para cezalarının artırılmasına, ölçümleme sisteminin geti-
rilmesine ve hatta hapis cezasına kadar çok geniş bir tedbirler dizisi hayata 
geçirildi. Ancak SSK’da Devlet, Bağ-Kur’da ise sigortalılar açısından sınır-
lı gelişmeler sağlanabilirdi. Prim tahsili, hiçbir sosyal sigorta kurumunun 
vazgeçebileceği bir işlem değildir. Prim tahsilatının kurumlardan alınarak, 
devlet mekanizması içinde ayrı ve bağımsız bir birim tarafından gerçekleş-
tirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. Maliye Bakanlığı sahip olduğu perso-
nel imkanları ile bu görevi üstlenebilir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Türk sosyal güvenlik sisteminin ve 
özellikle de SSK’nın problemleri bilinmeyen problemler değildir. Bunların 
teşhisi ve alınacak tedbirler için ILO veya Dünya Bankası uzmanlarının ha-
zırlayacağı raporlara ve gerekçelere de ihtiyaç yoktur. Bu tedbirleri alma 
cesaretini gösterecek bir siyasi iradenin teşekkül etmesi yeterli olacaktır. 
Ancak, mesele bu tedbirlerin alınması ile bitmemekte, geriye dönüşe yol 
açacak müdahalelerin yapılmaması ve sistemin kendi mecrasında akma-
sına izin verilmesi gerekir.



SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK YAŞININ TESPİTİ(1)

GİRİŞ
Yaşlılık sigortası ve bu sigorta kolu ile ilgili olarak da emeklilik yaşının 

tespiti, sosyal güvenlik programlarının önemli ve öncelikli konularını oluş-
turmaktadır. Bu gerçek, gelişme seviyesi ne olursa olsun, bütün ülkelerin 
sosyal güvenlik sistemleri için geçerlidir. Türk sosyal güvenlik sisteminin 
çok yönlü ve ciddi problemleri olduğu, bu problemler arasında da yaşlılık 
sigortası ve emeklilik yaşının tespiti ile ilgili problemlerin ayrı bir yer ve 
öneme sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Nitekim, sosyal güvenlik sistemi 
ve özellikle de sosyal sigorta kurumlarının problemleri gündeme geldiği 
zaman konu ile ilgili tartışmalar, emeklilik yaşı üzerinde yoğunlaşmış ve 
hatta bu noktada kilitlenmiştir. Sonuçta, yalnızca emeklilik yaşının tespiti 
ile bütün bir sistemin problemlerinin çözüleceği düşünülmüş veya yalnız-
ca emeklilik yaşının tespiti ile ilgili anlaşmazlıktan dolayı sosyal güvenlik 
sisteminin reformuna yönelik çalışmalar askıya alınmıştır. Bu durum, 1990 
yılından sonra sosyal güvenlik sistemimizle ilgili olarak gündeme getirilen 
bütün mevzuat düzenlemelerinde hakim olan yaklaşımı oluşturmuştur. 
Son olarak, RP-DYP Koalisyon Hükümeti tarafından gündeme getirilen SSK 
ve Bağ-Kur mevzuatı ile ilgili değişikliklerde de bu anlayış hakim olmuştur. 
Bu yaklaşım, Dünya Bankası kredisi ile ILO uzmanlarına hazırlatılan kap-
samlı Sosyal Güvenlik Raporu’nun kamuoyunda tartışılması sırasında da 
kendini göstermiştir.

Bu çalışma, yaşlılık sigortasının ve bu sigorta kolu ile ilgili olarak da 
emeklilik yaşının tespitinin sosyal güvenlik sistemlerinin işletilmesi ile il-
gili olarak ayrı bir öneme sahip olduğunu kabul etmekle beraber, özellikle 
Türk sosyal güvenlik sisteminin problemlerinin yalnızca bu faktörle açık-
lanmaya çalışılmasının eksik olacağı düşüncesinden hareketle konuyu ele 
almaya çalışmıştır. Bu yaklaşım ile, uzunca bir süredir tartışılmakta olan 
emeklilik yaşının belirlenmesi süreci ve bu süreci etkileyen faktörlere 
açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Emeklilik yaşının tespitinin, bizde tartışılan 
şeklinden çok farklı bir boyutta olmak üzere, yaşlı nüfusa sahip ülkelerde, 
özellikle 1980’li yıllardan itibaren genel nüfus politikası ile ilgili tartışmaların 
bir parçası olarak gündeme geldiği görülmektedir. Türkiye genç bir nüfusa 
sahip olmasına rağmen, yaşa bağlı olmayan emeklilik uygulaması ile yaşlı 
nüfusa sahip gelişmiş ülkelerde yaşanan problemleri de yaşamaya başla-
mıştır. Bu bakımdan emeklilik yaşının tespiti ile ilgili tartışmalara, Türkiye 
için henüz erken olacağı iddia edilmekle birlikte, konunun bu boyutunu da 
dahil etmek kaçınılmaz hale gelmiş ve çalışmada bu alandaki gelişmelere 
de ayrıntılı olarak yer verilmeye çalışılmıştır.

1 (1997), ÇİMENTO İŞVEREN, Cilt:11, Sayı:1, Ocak 1997
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YAŞLILIK SİGORTASININ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE 
ÖNEMİ

Yaşlılık sigortası, ILO’nun 1952 tarih ve 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin As-
gari Normları Sözleşmesi”nde belirtilen 9 sosyal güvenlik tehlikesinden 
yalnızca bir tanesidir. Ancak, zaman zaman bütün bir sosyal güvenlik sis-
temini ifade etmek için kullanılmakta ve sosyal güvenlik sistemi ile yaşlılık 
sigortası aynı anlama gelmektedir. Bu tarz bir kullanım veya anlayış yanlış 
olmakla birlikte, sebepsiz de değildir. Çünkü, yaşlılık sigortası, diğer 8 sigor-
ta kolundan farklı olarak sosyal güvenlik sistemi içinde ayrı bir yer ve öne-
me sahiptir. Yaşlılık sigortasını sosyal güvenlik sistemleri içinde en önemli 
sigorta kolu haline getiren faktörler şunlardır:

i. Sosyal güvenlik ihtiyacının en belirgin ve acil olarak kendini gös-
terdiği sosyal güvenlik tehlikelerinin başında yaşlılık tehlikesi gel-
mektedir. Öte yandan kişisel tedbirlerle sosyal güvenlik garantisi 
sağlamanın en zor olduğu sosyal güvenlik tehlikelerinin başında da 
yaşlılık tehlikesi gelmektedir. Bu açıdan kamu müdahalesinin ve 
toplu mücadelenin en çok ihtiyaç duyulduğu sigorta kolu yaşlılık si-
gortasıdır. Bu gerekçelere bağlı olarak, birçok ülkede, ilk ve en kap-
samlı teşkilatlanmanın da bu sigorta kolu için gerçekleştirildiği gö-
rülmektedir. Henüz, kapsamlı bir sosyal güvenlik anlayışı ve sosyal 
sigortalar gündeme gelmeden özellikle kamu kesiminde çalışanlar 
için oluşturulan tekaüt sandıkları bu iddiayı desteklemektedir.

ii. Sigortacılık açısından en uzun süreli ve kapsamlı bilgilere ihtiyaç 
duyulan sigorta kolu yaşlılık sigortasıdır. Her bir sigortalı için bütün 
çalışma hayatı boyunca çalışma gün sayısı ve geliri ile ilgili sağlıklı 
kayıtların tutulması gerekir. Bu kayıtların süresi her bir sigortalı için 
70 ile 100 yıl arasında değişebilmektedir. Bu açıdan yaşlılık sigortası 
ile ilgili olarak geniş bir idari teşkilatlanmaya ve bunun için de kamu 
müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır.

iii. Sosyal güvenlik kurumlarından gelir ve aylık almakta olanlar için-
de en fazla aylık ödenen sigorta kolu yaşlılık sigortasıdır. Bu açıdan, 
gerek kamuoyu gerekse sistemden aylık alan pasif sigortalılar için 
yaşlılık sigortası ve emeklilikle sosyal güvenlik sistemi aynı anlama 
gelir. Nitekim, Türk sosyal güvenlik sistemi içinde yaşlılık sigortasın-
dan aylık alanların toplam aylık alanlara oranı, 1994 yılı için SSK’da ve 
Bağ-Kur’da % 66, T.C. Emekli Sandığında ise % 60’dır.

iv. Sosyal sigorta kurumlarının en önemli gider kalemini yaşlılık sigor-
tası ödemeleri oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlılık sigorta-
sından bağlanan aylıklar için yapılan ödemeler toplam sosyal güven-
lik harcamalarının % 60’ından fazlasını oluşturmaktadır. 1960-1984 
yılları arasında birçok gelişmiş ülkede kamu emeklilik harcamaları-
nın iki kattan daha fazla arttığı ve en önemli bütçe harcamasını oluş-
turduğu görülmüştür. Türkiye açısından da aynı durum geçerlidir. 
Nitekim, 1994 yılı itibarıyla toplam sosyal sigorta harcamalarının SSK 
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da % 62 sini, Bağ-Kur’da % 60 ını ve Emekli Sandığında % 77 sini yaş-
lılık sigortası harcamaları oluşturmuştur.

Bütün bu faktörler birlikte değerlendirildiği zaman, sosyal güvenlik sis-
temi gündeme geldiği zaman, niçin yaşlılık sigortasının da gündeme geldi-
ğinin gerekçesi açık olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşlılık sigortasının soğuk 
algınlığına yakalanması, sosyal güvenlik sisteminin grib olmasına neden 
olmaktadır. Bu gerçeklerden hareketle sosyal güvenlik sistemini krize gö-
türen faktörler de, sistemi krizden çıkaracak tedbirler de kaçınılmaz olarak 
yaşlılık sigortası ile ilgili düzenlemelerde aranmaktadır.

YAŞLANAN NÜFUS VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Yaşlılık sigortası ile ilgili tartışmaları gündeme getiren bir önemli geliş-

me de özellikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere dünya nüfusunun hızla yaş-
lanması gerçeği olmuştur. 1970’li yılların sonundan itibaren yapılan ve 21. 
Yüzyılın ilk yarısını da kapsayan nüfus tahminleri, o zamana kadar yalnızca 
miktar olarak nüfusla ilgilenen dünyanın dikkatini bir başka yöne çekmiş-
tir. Dünya nüfus artış problemini çözmeye çalışırken, nüfusun yaşlanması 
problemi ile karşılaşmıştır. Nitekim, 1950 yılında 60 yaşın üstündekilerin 
sayısı yalnızca 200 milyon ve toplam nüfusun % 8 i iken, 2005 yılında bu sa-
yının 1.2 milyara ve toplam nüfusun % 14 üne ulaşması beklenmektedir. Bu 
durum gelişmiş ülkeler ve özellikle de bazı ülkeler için çok daha vahimdir. 
Nitekim, nüfusu en hızla yaşlanan Japonya’da yaşlı nüfus 25 yılda iki katına 
çıkacaktır. İsveç’te nüfusun üçte biri 60 yaşın üzerindekilerden oluşmakta-
dır. Bu gelişmeler, nüfusun yaşlanmasının 21. yüzyılın önemli problemlerin-
den biri olacağını göstermektedir.

Nüfus yapısının bu şekilde değişmesinin, yani nüfusun yaşlanmasının 
gerisinde:

-	 Doğum oranlarındaki düşüş,
-	 Sağlık standartlarındaki yükselme ve
-	 Ortalama hayat ümidinin yükselmesi
faktörleri vardır. Öte yandan, nüfusun yaşlanması zenginliğin işaretidir. 

Nitekim, yaşlı nüfus gelişmiş ülkeler için söz konusudur ve refah seviyesi-
nin yüksekliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu noktada bir 
çelişki ortaya çıkmaktadır. Toplum açısından yaşlı nüfus bir problem olarak 
ortaya çıkarken, fertler açısından daha uzun ve sağlıklı bir ömüre sahip ol-
mak, temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile, ferdin 
ortalama hayat süresini uzatmaya yönelik her yatırım, nüfusu yaşlandırdığı 
ölçüde problem yaratmaktadır. Hiç kimse insan ömrünün uzatılmasına yö-
nelik çabalara ve başta sağlık olmak üzere bu amaçla yapılan yatırımlara 
karşı çıkamayacağına göre bu çelişkinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun 
yolu da yaşlı nüfusun beraberinde getirdiği problemleri ortadan kaldırmak-
la mümkün olacaktır.
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Tablo: Bazı ülkelerde 60 yaş üstü nüfusun gelişimi

ÜLKELER 1990 2000 2020 2050
Avustralya

Belçika

Kanada

Fransa

Almanya

Yunanistan

İspanya

İngiltere

A.B.D.

Japonya

Arjantin

TÜRKİYE

15.0

20.7

15.6

18.9

20.3

20.2

18.5

20.8

16.6

17.3

13.1

7.1

15.3

22.5

16.8

20.2

23.7

24.2

20.6

20.7

16.5

22.7

13.7

8.3

22.8

28.7

25.9

26.8

30.3

26.5

25.6

25.5

24.5

31.4

17.2

12.1

30.4

31.2

30.6

31.2

32.5

34.4

34.2

29.5

28.9

34.4

25.9

23.0
Kaynak: World Bank, Averting The Old Age Crisis, Statistical appendix.

Nüfusun yaşlanmasının beraberinde getirdiği problemlerin başında, iş-
gücüne katılma oranlarındaki düşme gelmektedir. Nitekim, 1970-1990 yıl-
ları arasındaki 20 yıllık dönemde 60-64 yaş grubunda bulunanların işgücü-
ne katılma oranlarındaki düşme, Hollanda’da % 70.8; Avusturya’da % 69.3; 
Fransa’da % 55.6; Yeni Zellanda’da % 51.6 olarak gerçekleşmiştir. Bu azal-
ma diğer ülkelerde ortalama % 30-40 arasında gerçekleşirken, Japonya’da 
anormal bir gelişme görülmüştür. Nitekim, bu ülkede 60-64 yaş grubunun 
işgücüne katılma oranı % 75.3; 65-69 yaş grubunun işgücüne katılma ora-
nında ise % 55.3 lük bir azalma görülmüştür. Milli gelirdeki artış, şehirleşme, 
sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesi, refah artışı, daha uzun süre emekli 
olma isteği ve erken emeklilik politikaları yaşlıların işgücüne katılma oran-
larını düşürmüştür.

Nüfusun yaşlanmasının işgücüne iştirak oranını düşürmesinin top-
lumun üretim gücü üzerindeki olumsuz etkileri yanında, sosyal güvenlik 
sistemlerine yönelik de olumsuz etkileri vardır. Yaşlı nüfus, sosyal güven-
lik sistemlerinin 1970’li yılların ikinci yarısında karşılaşmış olduğu krizin 
en önemli sebeplerinden birini oluşturmuştur ve bu tehlike, yaşlı nüfus 
oranının artışına bağlı olarak önümüzdeki yüzyılda daha büyük bir prob-
lem olarak kendini gösterecektir. Çünkü aktif/pasif sigortalı dengesi, aktif 
sigortalılar aleyhine değişmektedir. Bu değişme, bir yandan sosyal sigorta 
kurumlarının giderini artıracak, diğer yandan da sisteme prim ödeyenlerin 
sayısını azaltacaktır. Sistem çift yönlü bir baskı altında kalacaktır. Bu du-
rumda çözüm, ya aylıkların seviyesinin düşük tutulması, ya da prim yükü-
nün artırılması ile mümkün olabilecektir. Birinci çözüm yolu, yaşlı nüfusun 
hayat standardının düşmesi ve fakirliğe mahkûm edilmeleri sonucunu do-
ğururken, ikinci çözüm yoluna başvurulması halinde ise halen çalışanların 
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yükü artırılacaktır. Sonuçta, sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan 
toplumsal dayanışma zarar görecektir. Özellikle, kendi emekliliklerini teh-
likede gören genç nesil, dayanışma esası üzerine oluşturulan bu sistemi ça-
tışmaya götürebilecektir. Bugün gelinen noktada, her iki çözüm yolu da tek 
başına bir çözüm yolu olma geçerliliğini kaybetmiştir.

ERKEN EMEKLİLİK VE YAŞLILIK SİGORTASI
Yaşlılık sigortasını, sosyal güvenlik sistemlerini krize sürükleyebilecek 

bir noktaya getiren faktör yalnızca nüfusun yaşlanması değildir. Nitekim, 
Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğu halde, yaşlı nüfusa sahip gelişmiş ül-
kelerin sosyal güvenlik sistemlerinin karşılaştığı problemleri yaşamakta-
dır. Bu noktada, yaşlılık sigortasının amaçları dışında kullanılması günde-
me gelmektedir. Erken emeklilik ve genç emeklilik uygulamaları bu amaç 
dışı kullanımın sonucunda ortaya çıkmıştır.

Erken emeklilik, teşvik edici veya zorlayıcı şartlara bağlı olarak, kişile-
re emekli aylığı almak için belirlenen kronolojik yaştan önce yaşlılık aylı-
ğı bağlanmasını ifade eder. Birçok ülkede, erken emekliliği bir istihdam 
politikası aracı olarak kullanmak istemiştir. Özellikle 1970’li yılların ikinci 
yarısından itibaren gelişmiş ülkelerde görülen yüksek oranlı ve sürekli iş-
sizlik karşısında hükümetler, gençlerin istihdam imkânlarını artırmak için 
ileri yaşta olanların erken emekli olmalarını teşvik etmişlerdir. 65 yaşında 
emekli olması gerekenlere, 3 veya 5 yıl önce emekli olma hakkı tanımışlar-
dır. Öte yandan, çalışma hayatı ve iş piyasasının itici faktörleri dolayısıyla 
iş piyasasından ayrılmak zorunda kalan ileri yaştaki çalışanlar da erken 
emekliliği kendileri için bir çözüm yolu olarak görmüşlerdir. Öte yandan, 
ileri yaşta işsiz kalanların yeniden iş bulmasında karşılaşılan güçlükler de 
hükümetlerin erken emekliliği kullanmalarını teşvik etmiştir. Bugün ge-
linen noktada, hangi sebeple olsun, erken emekliliğin geçerli bir istihdam 
politikası olmadığı açık olarak görülmüş ve bu politikadan vazgeçilmiştir. 
Eğer mutlaka kullanılması gerekiyorsa, geçici bir süre için ve istisnai olarak 
kullanılması faydalı olabilecek bir araç olarak kabul edilmektedir.

Genç emeklilik, gelişmiş ülkeler için yabancı bir kavramdır. Terim olarak 
da genç yaşta emeklilik olarak kullanılması gerekir. Genç yaşta emeklilik, 
yaşa bağlı olmadan emekli aylığı bağlanması veya tespit edilen emekli aylığı 
alma yaşının çok düşük olması halinde söz konusu olur. Bu her iki durum da 
Türkiye’de vardır. Türk sosyal sigorta kurumları, yaşa bağlı olmadan, yalnızca 
sigortalılık süresi ve prim ödenen gün sayısına göre yaşlılık aylığı bağlanması 
imkânını getirmiştir. Belirlenen emeklilik yaşının gerçekçi olup olmadığı hu-
susu ise, sağlıklı istatistiki veri eksikliğinden dolayı tartışmalıdır.

Türkiye’de erken emeklilik değil, genç yaşta emeklilik söz konusudur. 
Bu sebeple, genç bir nüfusa sahip olmasına ve geleceğe yönelik olarak ya-
pılan nüfus projeksiyonlarında daha uzun bir süre bu özelliğini koruyacak 
olmasına rağmen Türkiye, yaşlı nüfusa sahip bir ülkenin sosyal güvenlik 
sistemlerinin problemlerini yaşamaktadır. Prim ödeyen her iki sigortalıya 
karşı aylık alan bir kişinin varlığını yansıtan aktif/pasif sigortalı oranları, 
Türkiye gibi genç bir nüfusa ve henüz 25-50 yıllık sosyal sigorta kurumla-
rına sahip bir ülke için açıklanması güç bir durumdur. Kaldı ki, yaşlılık aylı-
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ğı alanların tekrar çalışabilmelerine imkân veren yasal düzenleme ile yine 
yaşlılık aylığı alanların analık sigortasından faydalanmalarına imkân ve-
recek mevzuat düzenlemesinin gündeme getirilmesi Türk sosyal güvenlik 
sisteminin kendini inkar etmesi anlamına da gelmektedir.

Erken emeklilik bütünüyle karşı çıkılacak bir uygulama olarak da gö-
rülmemelidir. Çalışma hayatının esnekleştirilmesine yönelik genel anlayış 
değişikliğine uygun olarak kullanılabilecek bir araç haline de getirilebilir. 
Nitekim, kronolojik emekli olma yaşının isabetli olarak tespit edilemediği 
durumlarda, bazı insanların zorla çalışma hayatında kalmalarını önleyen ve 
sistemi rahatlatan bir araç olarak kullanılabilir. Öte yandan, iktisadi kriz dö-
nemlerinde firmaların istihdam politikalarını esnek olarak düzenlemeleri-
ne imkân verebilir. Bu açıdan erken emekliliğe imkân veren uygulamaların 
kalmasında fayda vardır. Ancak, bu uygulamanın istenen amaçları gerçek-
leştirmesi, suistimale imkân vermeyecek bir esneklikle hayata geçirilmesi 
ve ülke gerçeklerine uygun bir kronolojik emekli olma yaşının tespit edil-
mesi ile mümkün olabilecektir.

BİR SOSYAL GÜVENLİK TEHLİKESİ OLARAK YAŞLILIK
Kişinin dünyaya geldiği ilk günden itibaren geçen ve yıl birimi ile ölçü-

len zaman dilimi yaş olarak tanımlanmaktadır. Bütün canlıların ve çok tabi 
olarak da insanın doğuştan ölüme kadar geçen hayatı, süre olarak yaş ile 
ifade edilir. Ancak, bu süreler fizyolojik açıdan gruplandırılır ve insan hayatı 
belirli dönemlere ayrılarak nitelendirilir: Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve 
yaşlılık dönemleri bu nitelendirme sonucu ortaya çıkar.

Biyolojik bir kavram olarak yaşlılık, insan hayatının son dönemini ifade 
eder ve yaşlanmanın sonucudur. Yaşlanma ise ihtiyarlama ve ileri yaşa gel-
me anlamında olup, çok hücreli canlılarda dokuların eskimesi ve canlılığın 
gittikçe yavaşlaması durumunu açıklar. Yaşlılığın fizyolojik sonuçları, güç 
kaybına yol açan metabolizma değişiklikleri ve rahatsızlıklardır. Kas gü-
cünün azalması, duyma ve algılama gücünün zayıflaması veya bazılarının 
tamamen kaybolması ile kronik hastalıkların varlığı şeklinde kendini gös-
terir. Sosyal güvenlik açısından ise yaşlılık bir sosyal güvenlik tehlikesidir 
ve “yaşlanmaya bağlı olarak, ferdin çalışma gücünü kısmen veya tamamen 
kaybederek, düzenli ve yeterli gelir getiren bir iş tutamaz veya kendi geçi-
mini kendi gücüyle sağlayamaz hale geldiği biyolojik bir durumdur.” Yaşlılık 
bir tür malullük olarak da değerlendirilebilir ve burada malullüğün, yani ça-
lışamamazlık halinin sebebi yaşlılıktır. Normal bir hayata sahip olan bütün 
fertler için yaşlılık kaçınılmaz bir sosyal güvenlik tehlikesidir ve daha önce 
de belirtildiği gibi ihtiyaç faktörünün en belirgin olduğu tehlikelerin başında 
gelmektedir.

Yaşlı bir nüfusun varlığı ve nüfusun yaşlanması aynı zamanda toplum 
için de bir tehlikedir. Yaşlı nüfus, statik bir durumu ifade eder ve nisbi ola-
rak toplam nüfus içinde yaşlı olanların fazla olduğu durumu açıklar. Nüfu-
sun yaşlanması ise dinamik bir kavram olarak, yaşlı sayısının bütün nüfusa 
oranla daha hızla artmasıyla ortaya çıkar ve bir ülke nüfusunun ileri yaşlar-
da toplanması anlamına gelir. Yaşlı nüfus ve nüfusun yaşlanmasının sosyal 
güvenlik sistemi de dahil olmak üzere olumsuz maddi sonuçları vardır.
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Sosyal güvenlik sistemlerini, tehlikenin zararlarına maruz kalarak muh-
taç duruma düşenleri bu durumdan kurtarmaya yönelik tedbirler demeti 
olarak tarif edersek, yaşlılık sigortasını da “yaşlanmaya bağlı olarak orta-
ya çıkan muhtaçlık durumunu ortadan kaldırmaya yönelik sosyal güvenlik 
tedbiri ve sosyal sigorta kolu” olarak tarif edebiliriz. Burada tehlike, yaşlan-
ma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çalışma gücü kaybı, zararı ise gelir ke-
silmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan muhtaçlık durumudur. Sağlanan 
koruma garantisi ise ortaya çıkan gelir kesilmesinin telafisidir. Temel sosyal 
güvenlik prensipleri açısından, bu sigorta kolundan koruma garantisi sağ-
lanmasının temel şartı, kişinin yaşlanma sebebiyle sosyal güvenlik ihtiyacı 
duymuş olmasıdır. Dolayısıyla, yaşlılık tehlikesine maruz kalmamış insan-
lara yaşlılık sigortasından aylık bağlanması temel sosyal güvenlik prensip-
lerine terstir.

YAŞLILIK SİGORTASI VE EMEKLİLİK
Emeklilik, sosyal güvenlik açısından bir statüyü ifade etmek için kulla-

nılır ve belirli yükümlülükleri yerine getirenlerin yaşlılık sigortasından ay-
lık alma hakkı kazanmaları halini ifade eder. Emeklilik statüsüne ve emekli 
aylığına hak kazanma:

-	 Belirli süre sigortalı olma,
-	 Belirli süre prim ödemiş olma ve
-	 Belirli yaşa gelmiş olma
şartlarına bağlı olarak gerçekleşir. Bunlardan ilk iki kriter sosyal sigor-

taların aktüeryal hesap dengesi açısından, sonuncusu ise sosyal güvenlik 
ihtiyacının ortaya çıkması açısından gerekli kriterlerdir. Emeklilik bu üç 
şartın berlikte gerçekleşmesi ile kazanılan bir hak olmakla birlikte, sosyal 
güvenlik açısından “olmazsa olmaz” şartı yaşlanma tehlikesine maruz kal-
madır.

Yaşlılık sigortasının, sosyal güvenlik prensiplerine uygun olarak çalıştı-
rılması, yaşlılık tehlikesine maruz kalma ile emekli aylığına hak kazanma 
halinin çakışması ile söz konusudur. Bu açıdan, yaşlanan bir kişinin emekli 
olması ile emekli aylığı alma hakkını kazanmış bir kişinin yaşlanmış olma-
sı olumlu bir durumdur. Yaşlı olmayan bir kişiye emekli aylığı bağlanması 
veya emekli aylığı almaya hak kazanmış bir kişinin de yaşlılık tehlikesi ile 
karşılaşmamış olması hali ise olumsuz bir durumun göstergesidir. Bu du-
rumda, bir sosyal güvenlik sistemi içinde yaşlılık sigortası için kritik nokta-
yı, yaşlılık tehlikesine maruz kalma ile emekli aylığına hak kazanma halini 
aynı zaman diliminde gerçekleştirmek oluşturmaktadır. Bu da gerçekten 
yaşlanan kişiye emeklilik hakkının verilmesi ve emekli aylığının bağlan-
ması ile mümkün olabilecektir. Bu tespiti yapmak kolay olmakla birlikte, 
gerçekleştirmek çok kolay değildir. Öncelikle kişilerin yaşlılık tehlikesine 
maruz kaldıkları gerçek yaşlarının bulunması gerekmektedir. Bu yaş belir-
lendikten sonra yapılacak işlem biraz daha basit olup, sigortanın aktüeryal 
hesap dengesi ile ilgilidir. Çalışma süresinin ve emekli aylığı alma süresinin 
belirlenmesi, bu sürelerde kesilecek primlerle verilecek aylıkların miktarı-
nın denkleştirilmesi istatistiki bir hesaplaması ile problem çözülebilecektir. 
Burada kritik değişken ve gösterge, emekli olma yaşının tespit edilmesidir.
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EMEKLİLİK YAŞININ TESPİTİ
Aslolan, kişinin gerçek yaşlanma yaşının tespit edilerek emeklilik yaşı 

olarak tescil edilmesidir. Bu bakımdan yapılması gereken, her fert için ger-
çek biyolojik yaşlanma yaşını tespit etmek ve bunu emeklilik yaşı olarak 
tescil etmektir. BİYOLOJİK EMEKLİ OLMA YAŞI, kişilerin biyolojik yapıları 
dikkate alınarak belirlenen emeklilik yaşıdır ve her fert için ayrıdır. Kişinin 
biyolojik gelişmesini etkileyen bütün faktörler yaşlanma yaşını da etkiler. 
Bu şartlar, beslenme ve sağlık durumu gibi kişinin kendisine bağlı faktörler 
ve/veya yaşadığı çevre, iklim ve nihayet yaptığı iş gibi çevreye bağlı faktör-
ler tarafından belirlenir. Bu farklılıklar dikkate alındığı zaman, her fert için 
gerçek yaşlanma yaşını tespit etmek, mümkün olmakla beraber, en azın-
dan bugün için, bürokratik açıdan çok güç, mali açıdan ise çok külfetli bir 
işlemdir. Nitekim, hiçbir ülkede ve hiçbir sosyal güvenlik sistemi, her fert 
için ayrı ayrı emeklilik yaşı tespit edilememiştir.

Ancak, bir sosyal sigorta kurumunun yaşlılık sigortasının işleyebilme-
si için mutlaka bir emekli olma yaşının da belli edilmiş olması gerekir. Bu 
noktada, herkes için geçerli olan bir emeklilik yaşı tespit edilir. Bu şekilde 
belirlenen yaş, KRONOLOJİK EMEKLİLİK YAŞIdır. Kronolojik yaş, sosyal si-
gorta sisteminin işletilebilmesi için ihtiyaç duyduğu aktüeryal hesapların 
yapılmasında gereken basitlik ve kolaylığı sağlar. Kronolojik emekli olma 
yaşının herkes için aynı olması şart da değildir. Bütün dünyada olduğu gibi, 
kadın ve erkekler için ayrı emekli olma yaşları tespit edilebilir veyahut da 
işkolları arasındaki çalışma şartlarının farklılığına bağlı olarak bazı çalışan-
ların daha önce emekli olmalarına imkân veren istisnalar getirebilir. Mese-
la maden işyerlerinde çalışanlar, çalışma şartlarının ağırlığına bağlı olarak 
daha önce bu tehlike ile karşılaştıkları dikkate alınarak daha kısa sürede ve 
daha düşük bir yaş ile emekli edilebilir.

Tespit edilen kronolojik emekli olma yaşı ile ilgili kişilerin yaşlanma yaşı 
arasında bir çakışma söz konusu olduğu zaman problem yoktur. Ancak, bu 
yaşın gerçek yaşlanma yaşından çok yüksek tespit edilmesi insanları ne 
kadar mağdur ederse, çok düşük olarak belirlenmesi de sosyal güvenlik 
sistemini dejenere eder. Çok yüksek bir emekli yaşının belirlenmesi, kamu-
oyundaki yaygın deyimiyle “mezarda emekliliği”, çok düşük belirlenme-
si de bugün ülkemizde olduğu gibi “genç emekliliği” ortaya çıkarır. Her iki 
probleme de yol açmamak için kronolojik emeklilik yaşının isabetli şekilde 
tespit edilmesi bir zorunluluktur.

Kronolojik emeklilik yaşının tespitinde dikkate alınacak en somut kriter, 
ortalama hayat ümididir. Ölüm ve yaşama ihtimalleri dikkate alınarak he-
saplanan ortalama hayat ümidi, sağlıklı istatistiki verilere dayanılarak be-
lirlendiği zaman, kronolojik yaşın tespitini kolaylaştırır. Türkiye, her konuda 
olduğu gibi, ortalama hayat ümidi ile ilgili istatistiki verilerin de tartışıldığı 
bir ülkedir ve DPT tarafından yayınlanan ortalama hayat ümidi istatistikleri, 
özellikle emeklilik yaşının tespitinde kullanılmak istendiği zaman güveni-
lirliği açısından tartışma konsu yapılmaktadır. DPT, Türkiye’deki ortalama 
hayat ümidinin kadınları için 69, erkekler için ise 65 yaş olduğunu hesapla-
mıştır. Ancak sigortacılık açısından esas olan 18 yaştır ve 20 yaş başlangıç 
olarak alındığı zaman ortalama hayat ümidi ile ilgili olarak aşağıdaki tablo 
verileri ortaya çıkmaktadır.
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Uygulamada, kronolojik emeklilik yaşının tespiti, yalnızca ortalama ha-
yat ümidi gibi objektif kriterler dikkate alınarak yapılmamaktadır. Nitekim, 
sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik yaşının tespitine müdahale etme-
yen devlet yok gibidir. Hükümetler çeşitli alanlara yönelik politikaların bir 
aracı olarak emeklilik yaşını kullanma eğilimine girdikleri zaman bu mü-
dahale açık olarak ortaya çıkmaktadır. Hükümetlerin müdahalesi ile birlik-
te “iktisadi emeklilik yaşı”, “politik emeklilik yaşı” ve “aktüeryal emeklilik 
yaşı” gibi kavramlar gündeme gelmektedir. Her üç durumda da kronolojik 
emekli olma yaşının biyolojik emekli olma yaşından saptırılması söz konu-
su olur.

Tablo: 20 yaş esası ile Türkiye’de Ortalama Hayat Ümidi

YAŞLAR (1) KADIN (2) ERKEK (3) ORTALAMA HAYAT 
ÜMİDİ (4)

TOPLAM ORTALAMA 
HAYAT SÜRESİ (1+4)

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

54.12

49.38

44.65

39.96

35.32

30.75

26.32

22.04

17.94

14.13

50.35

45.80

41.23

36.64

32.09

27.65

23.43

19.51

15.90

12.62

52.19

47.55

42.90

38.26

33.67

29.16

24.84

20.74

16.89

13.36

72.19

72.55

72.90

73.26

73.67

74.16

74.84

75.74

76.89

78.36

Kaynak: 35 Soruda SSK Gerçeği, SSK Genel Müdürlüğü, Yayın No: 575, Eylül 1995, s. 14.

İKTİSADİ EMEKLİLİK YAŞI, söz konusu olduğu zaman, emeklilik yaşı-
nın tespitinde iktisadi kriterler öne geçer. Nitekim, genç işsizlere iş bulmak 
için ileri yaştaki çalışanların erken emekli olmalarına imkan vermek için 
emeklilik yaşının düşürülmesi gündeme gelmiş, en azından erken emek-
lilik istihdam probleminin çözümünde bir araç olarak savunulmuştur. Ül-
kemizde ise, erken emeklilik ve genç yaşta emeklilik uygulamaları çok sık 
olarak bu gerekçelerle savunulmuştur. Erken veya genç yaşta emeklilik, 
özelleştirmenin hızlandırılması için de bir araç olarak görülmüş, özelleşti-
rilecek kamu kurumlarında çalışanların erken emekliliklerine imkân veren 
düzenlemeler gündeme getirilmiştir. Bu şekilde belirlenen bir emeklilik yaşı 
da iktisadi emeklilik yaşını oluşturmaktadır. İktisadi gerekçelerle emeklilik 
yaşının düşürülmesine gerekçelerini iyi belirlemek şartıyla başvurulabilir. 
Yüksek oranlı işsizlik dönemlerinde ve hızlı özelleştirme dönemlerinde bu 
gerekçeler geçerli olabilir. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus, 
bu sebeplerle emeklilik yaşının düşürülmesinin İSTİSNAİ uygulamalar ol-
ması ve geçici bir dönem için başvurulmasıdır. Nitekim, uzun dönemde ik-
tisadi gerekçelerle, emeklilik yaşının tespitinin işsizliği önlemek için geçerli 
bir yol olmadığı da görülmüştür.
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POLİTİK EMEKLİLİK YAŞI ise, baskı gruplarının etkisiyle emeklilik ya-
şının belirlenmesini ifade etmektedir. Erken yaşta emekli olmak, özellikle 
çalışma şartları olumsuz olan kesimler için arzu edilen bir durumdur. Sen-
dikalar başta olmak üzere baskı grupları ve bizzat siyasi partiler ve iktidar-
lar hem bu baskıya karşılık vermek, hem de belirli toplum kesimlerine bir 
tür avantaj sağlamak hatta bir tür siyasi rüşvet vermek için emeklilik yaşını 
düşük tespit edebilirler. Türkiye bu gerekçe ile emeklilik yaşının çok sık de-
ğiştirildiği ülkeler için bir örnek oluşturmaktadır. Politik emeklilik yaşı sos-
yal güvenlik prensiplerinden ciddi bir sapmayı ifade eder ve sosyal güvenlik 
sistemlerini iflas ettirir.

AKTÜERYAL EMEKLİLİK YAŞI ise, sigortacılık endişesi öne çıkarılarak 
belirlenen emeklilik yaşıdır. Burada, yaşlılık sigortası kolunun gelir-gider 
dengesini sağlayacak şekilde, aktüeryal hesaplar dikkate alınarak yaş tes-
piti yoluna gidilir. Nitekim, son yıllarda ülkemizde emeklilik yaşının yük-
seltilmesi ile ilgili tartışmalarda aktüeryal emeklilik yaşı çok sık olarak 
gündeme getirilmeye başlanmıştır. SSK emeklilik yaşının yükseltilmesi 
ile ilgili taleplerini bu gerekçe ile açıklamıştır. Aktüeryal denge endişesi ile 
emeklilik yaşının tespit edilmesi, ILO’ya hazırlatılan sosyal güvenlik rapo-
runda çok açık olarak görülmüştür. Bu gerekçe, belirlenen emeklilik ya-
şının uygulamaya geçirilmesi için öngörülen geçiş döneminin tespitinde 
de görülmüş, en kısa zamanda emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiği 
ileri sürülmüştür. Geçiş döneminin uzunluğu ile ilgili tartışmalarda ağırlık 
noktasını aktüeryal endişe oluşturmuştur. Koalisyon hükümeti tarafından 
hazırlanan son tasarıya yönelik eleştirilerde de bu noktadan hareket edil-
mekte, yasada öngörülen geçiş döneminin kurumun finansman problemi-
nin çözümüne yardımcı olmayacağı ileri sürülmektedir.

Belirtmek gerekir ki, emeklilik yaşının tespiti tek bir faktöre bağlı olarak 
gerçekleştirilemez. İktisadi faktörler, aktüeryal denge endişesi ve nihayet 
politik faktörler bir şekilde yaşın tespitinde etkili olur. Ancak belirlenen 
yaşın, iktisadi, politik veya aktüeryal emeklilik yaşı olup olmadığını hangi 
faktörün daha ağırlıklı olarak dikkate alındığı hususu tayin eder. Türkiye’de 
politik faktörlerle emeklilik yaşının tespiti geçerli bir yöntem olmuştur. Bu-
gün ise aktüeryal endişe ile emeklilik yaşının yükseltilmesi daha yaygın 
olarak savunulmaktadır. Ortalama hayat ümidinin yükselmesi de bu iddia 
ile yaşın yükseltilmesi yönündeki görüşlere güç kazandırmaktadır.

EMEKLİLİK YAŞI NE OLMALIDIR?
Üç alanda meydana gelen gelişmeler, emeklilik yaşının belirlenmesin-

de değişik faktörlerin gözönüne alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu 
gelişmelerden ilki, çalışma hayatına yönelik değer yargıları ile değişmeler-
den kaynaklanmıştır. Çalışma hayatından ayrılmanın veya emekli olma-
nın değil, çalışmanın esas olduğu ve kişinin mümkün olduğu ve arzu ettiği 
müddetçe çalışma hayatında kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ge-
rektiği düşüncesi hakim olmaya başlamıştır. Bu çerçevede, kişinin çalışma 
süresini uzatmasını sağlamak üzere gücüne uygun işlerde çalıştırılmasının 
sağlanması ve yeniden eğitilmeleri gerektiği ileri sürülmüştür. Yaşlılar, bir 
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an önce çalışma hayatından ayrılması gereken kişiler olarak değil, yatı-
rım yapılarak çalışma hayatında kalma süreleri uzatılması gereken kişiler 
olarak görülmeye başlanmıştır. Genç işgücünün her zaman yaşlı işgücünü 
ikame etmesinin mümkün olmadığı, yaşa ve uzun süre çalışmaya bağlı tec-
rübi bilginin genç işgücü tarafından ikamesinin imkânsız olduğu ileri sürül-
müştür. Demografik gelişmeler, işgücü olarak ihtiyarların gözden çıkarıla-
cak bir toplum kesimi olmadığı ortaya koymuştur.

İkinci gelişme, nüfusun yaşlanmasına bağlı problemlerle ilgili olarak 
ortaya çıkmıştır. Yaşlı nüfusa sahip ülkelerde, istenilse dahi işgücünden 
ayrılan yaşlıların gençlerle ikamesinin mümkün olmadığı görülmeye baş-
lanmıştır. Gelecek dönemlere ait olarak yapılan nüfus projeksiyonlarında, 
yirmibirinci yüzyılın ortalarında nüfusun % 30’undan fazlasının yaşlılardan 
oluşacağının öngörülmesi ve gençlerin de giderek uzayan eğitim süreleri 
dolayısıyla çalışma hayatına girmelerinin gecikmesi, üretim gücünün de-
vamlılığının sağlanması için yaşlı işgücüne ihtiyaç olduğunu ortaya koy-
muştur ve yaşlı işgücü gözden çıkarılamaz hale gelmiştir. Sonuç olarak, 
toplum yaşlı işgücünden mümkün olduğu kadar daha fazla faydalanma 
ihtiyacını hissetmeye başlamıştır. Erken emeklilik politikalarının istihdam 
problemini çözmede kullanılabilecek bir araç olmaması yaşlıların biran 
önce emekli edilmek yerine güçlerine uygun işlerde çalıştırılmaları gerek-
tiği görüşünü desteklemiştir.

Çalışma hayatında yaygınlaşan esneklik uygulaması da emeklilik yaşı-
nın tesbiti ile ilgili görüşleri etkilemiştir. Esneklik, çalışma hayatındaki in-
sanı yıpratan ve erken yaşlanmasına yol açan faktörleri ortadan kaldırdığı 
ölçüde emeklilik yaşının daha ileri yaşlarda tespitine imkan vermektedir. 
Çalışma süreleri ile ilgili esneklik ve insanların güçlerine uygun işlerde çalı-
şabilmelerine imkan veren esneklik anlayışı daha ileri yaşlarda emekliliğe 
imkan vermektedir.

Bütün bu faktörler dikkate alındığı zaman, emeklilik yaşının tespitinde 
dikkate alınması gereken faktörün fonksiyonellik olduğu ortaya çıkmakta-
dır. Bu da FONKSİYONEL EMEKLİLİK YAŞI kavramını gündeme getirmek-
tedir. Fonksiyonel emeklilik yaşı, kişinin arzu ettiği ve çalışabildiği sürece 
çalışmasına ve gerçekten çalışma hayatından ayrılması gerektiği zaman da 
yine isteğiyle ayrılmasına imkân veren bir emeklilik yaşıdır. Fonksiyonel 
emeklilik yaşının tespiti ile biyolojik emeklilik yaşının tespiti arasında ben-
zerlikler vardır. Biyolojik emeklilik yaşı, her kişi için ayrıdır ve biyolojik fak-
törler dikkate alınarak tespit edilir. Fonksiyonel emeklilik yaşının tespitin-
de de kişisel faktörler dikkate alınır. Yaptığı işe, çalıştığı işkoluna ve çalışma 
gücüne bağlı olarak her fert için ayrı ayrı olarak belirlenmesi gerekir. Fonk-
siyonel emeklilik yaşının tespitinde yalnızca fizyolojik faktörler dikkate 
alınmaz. Çalışma gücü yerinde olan ancak çalışma motivasyonu kalmayan 
ve çalışma hayatına kazandırılması mümkün olmayan bir kişinin yalnızca 
yaşına bağlı olarak çalışma hayatında kalmaya zorlanmasının bir anlamı 
yoktur. Bu kişi çalışma fonksiyonunu kaybetmiştir ve çalışma hayatından 
ayrılması gerekir. Öte yandan, çalışma gücü olduğu ve verimli olarak ça-
lışmaya devam edebileceği halde, yalnızca belirli yaşa geldiği için kişilerin 
emekli edilerek çalışma hayatından uzaklaştırılması da son derecede yan-
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lıştır. Kaldı ki, emeklilik dönemi ile ilgili hazırlıkları olmayan kişilerin, düş-
tükleri boşluk dolayısıyla psikolojik problemlerle karşılaştıkları ve erken 
yaşlandıkları da bir gerçektir. Özellikle emekli olduktan sonra çalışmaya 
bağlı statüsünü kaybeden kişiler bir de işe yaramazlık duygusunun etkisi 
altında kalırlarsa erken yaşlanma ciddi bir problem haline gelebilmektedir.

Biyolojik emekli olma yaşının tespitindeki güçlükler, fonksiyonel emek-
lilik yaşının tespiti için de geçerlidir. Her fert için bu tespiti yapmak büyük 
güçlükler arzetmektedir. Bu noktada, kronolojik emekli olma yaşına geti-
rilecek esneklik ile problemin çözümünde önemli bir mesafe kaydedilebilir. 
Kaldı ki sosyal güvenlik sistemi içinde çeşitli faktörlere bağlı olarak emekli 
olma yaşının farklılaştırılması uygulaması vardır. Cinsiyete bağlı olarak ka-
dınların daha erken emekli olmaları, yüksek oranlı işsizlik dönemlerinde 
erken emekliliğe imkân veren uygulamalar ve nihayet çalışma şartlarının 
ağırlığına bağlı olarak maden işyerleri gibi yerlerde çalışanlar ve fizyolojik 
olarak erken yaşlananlar için getirilen daha erken emekli olma uygula-
maları bu esnekliğe imkân veren örnekleri oluşturmaktadır. Fonksiyonel 
emeklilik yaşı, bir yandan bu tür istisnai uygulamaların yaygınlaştırılması 
ile diğer yandan da kronolojik emekli olma yaşına getirilecek taban ve ta-
van yaş düzenlemesi ile hayata geçirilebilir. Kişiler, bu yaş sınırları içinde 
kendi tercihlerine bağlı olarak emeklilik kararını verebilirler. Bu anlamda 
erken ve geç emeklilik uygulaması, fonksiyonel emeklilik uygulamasına 
zemin hazırlayabilir.

Fonksiyonel emeklilik yaşının hayata geçirilmesi, yalnızca yasal düzen-
lemelerle mümkün değildir. Öncelikle fertlerin ve toplumun ileri yaşlarda 
çalışmayı kabullenmesi gerekir. Bu kabulü, ileri yaştakilerin çalışmalarına 
imkân vermek üzere işyerlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması takip 
etmelidir. İşverenlerin yaşlı insanların yeniden eğitimlerine imkân sağla-
ması ve işyerlerindeki işgücünün organizasyonunda yaşa bağlı değişiklik-
lere imkân veren bir organizasyonu benimsemesi gereklidir. Ancak, bir bü-
tün olarak yaşlıların çalışma hayatında kaldıkları sürenin uzatılması, başta 
yeniden eğitilmeleri olmak üzere, belirli bir yatırımı gerektirir. Toplumun ve 
işverenlerin bu yatırımı yapmayı kabullenmesi ve bu amaçla kaynak tahsi-
sine hazır olmaları gerekmektedir.

EMEKLİ OLMA YAŞININ TESPİTİ VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE ET-
KİLERİ

Ortalama hayat ümidinin yükselmesi, çalışma şartlarının değişmesi 
gibi objektif sebeplere bağlı olarak emekli olma yaşının yeniden belirlen-
mesi hem gereklidir hem de çok doğaldır. Ancak, emekli olma yaşının, çok 
uzun yıllar için değişmeyecek şekilde belirlenmesi, yani statik bir değişken 
olması mümkün değildir. Nitekim, 1990’lı yılların başından itibaren, arala-
rında Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu bazı gelişmiş 
ülkelerde ortalama hayat ümidinin yükselmesine ve değişen sosyal gü-
venlik anlayışına bağlı olarak 15-20 yıllık bir geçiş dönemi içinde emekli 
olma yaşının 5 yıl daha uzatılması veya kadın-erkek emekli olma yaşının 
eşitlenmesine yönelik düzenlemeler gündeme gelmiştir. Yine Lüksemburg 
ve Avusturya gibi ülkelerde, daha ileri yaşlarda emekli olmayı düzenleyen 
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fonksiyonel bir emeklilik yaşı belirlemeyi amaçlayan değişiklikler uygulan-
maya konulmuştur. Bu sebeplere bağlı olarak yapılacak olan düzenlemeler 
sosyal güvenlik sisteminin dinamizminden kaynaklanan düzenlemelerdir 
ve bir ihtiyacı karşılamak için yapılmaktadır.

Türkiye emeklilik yaşının çok sık olarak değiştirildiği bir ülkedir. Ancak 
bu değişiklikler, ortalama hayat ümidinin yükselmesi veya diğer objektif 
sebeplere bağlı olarak yapılan değişiklikler olmamıştır. Nitekim, Sosyal Si-
gortalar Kanunu ile ilgili olarak emekli olma yaşını düzenleyen hükümler, 
başlangıçtan bugüne geçen 45 yıllık sürede 9 defa değişmiştir. Bu her beş 
yılda bir değişiklik yapılması anlamına gelmektedir ki, 10. değişiklikle ilgili 
olarak son üç koalisyon hükümeti döneminde de yasa teklifi hazırlanmış-
tır. Yapılan değişikliklerin objektif gerekçelere dayandırıldığını söylemek de 
mümkün değildir. 1.4.1950 tarih ve 5417 sayılı kanunla, kadın ve erkeklerde 
emekli olma yaşı 60 olarak belirlenmişken, 1.3.1969 tarih ve 1186 sayılı ka-
nunla yaşa bağlı olmadan emekli olma hakkı getirilmiştir. Halen yürürlük-
te olan mevzuata göre ise yaşa bağlı olmadan emekli olma hakkı bir yana, 
emekli olma yaşı kadınlar için 50, erkekler içinse 55 dir. Bir diğer ifade bu-
gün geçerli olan emekli olma yaşı 45 yıl önce belirlenen yaş seviyesinden 
daha düşüktür. Her iki uygulama aynı anda doğru olamayacağına göre, ya 
45 yıl önce belirlenen yaş hadleri yanlıştı, ya da bugünkü hadler yanlıştır.

Türkiye’de emeklilik yaşının tespitinde, bütün faktörler dikkate alınmış 
olmakla birlikte politik faktörler daha etkili olmuştur. Halen yürürlükte 
olan emeklilik yaşını da politik emeklilik yaşı olarak değerlendirmek yanlış 
olmayacaktır. 1986 yılında, sosyal sigorta kurumlarının gelecek dönemler-
de karşılaşacağı sıkıntılar dikkate alınarak kademeli bir geçiş öngörülerek 
uygulamaya konulan emeklilik yaşında aktüeryal endişeler öne çıkarılmış-
ken, 1992 değiştirilen ve halen yürürlükte olan emeklilik yaşı ile ilgili düzen-
lemede ise tekrar politik faktörler etkili olmuş ve politik emeklilik yaşı gün-
deme gelmiştir. Son üç koalisyon hükümeti döneminde gündeme getirilen 
emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemelerde ise aktüeryal endişelerle aktüeryal 
emeklilik yaşının tespiti söz konusudur. Özellikle ILO uzmanlarınca hazır-
lanan raporda bu faktör çok belirgin olarak kendini göstermektedir. Hükü-
metle Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası arasındaki görüşmelerde 
de, sosyal güvenlik kurumları ile ilgili açıklar söz konusu edilerek, emeklilik 
yaşının tespitinde iktisadi ve aktüeryal endişelerle aktüeryal emeklilik yaşı 
gündeme ön plana çıkarılmaktadır.

Emeklilik yaşının çok sık olarak değiştirilmesi, sosyal güvenlik sistemi-
nin üzerine inşa edildiği temel prensiplerden sosyal adalet ve sosyal daya-
nışma prensiplerine büyük zarar vermektedir. Bir yıldan diğerine emekli 
olma yaşının düşürülmesi veya yükseltilmesi, bir yandan insanların uzun 
vadeli planlarını işlemez hale getirirken, diğer yandan bazı insanların bü-
yük hak kayıplarına maruz kalmasına ve mağdur olmasına yol açmaktadır. 
Öte yandan, aynı düzenlemeler bazı kesimlerin de karşılığını ödemedikleri 
haklara sahip olmalarına yol açmaktadır. Türkiye her iki durumun da sıkça 
yaşandığı bir ülke durumundadır. Yasal düzenlemenin yapıldığı bir günden 
diğerine insanlar 5 yıl daha önce veya daha sonra emekli olma durumu ile 
karşılaşmaktadırlar. Bu tür düzenlemelerin varlığı ve sıklığı, kişilerin sos-
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yal güvenlik kurumlarına olan yükümlülüklerini yerine getirme eğilimini 
zayıflatmakta ve sigortalılar, “nasıl olsa değişir” düşüncesi ile prim ödeme 
başta olmak üzere, sigorta kurumlarına olan yükümlülüklerini yerine ge-
tirmekten kaçınmaktadırlar. Borçlanma ve prim aflarına yönelik düzenle-
melerin sıklığı da bu davranışı pekiştirmektedir.

Sosyal güvenlik sistemi, insanların güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere 
oluşturulur. Ancak, sistemin varlığını sürdürebilmesi de istikrarlı olması ve 
ilgili taraflarda sisteme yönelik bir güven sağlaması ile mümkündür. Bu ba-
kımdan, Türk sosyal güvenlik kurumlarına karşı bir güven eksikliği vardır 
ve bu güven eksikliğinin sebebi, sağladıkları sosyal güvenlik garantisinin 
yetersizliğinden ziyade sistemde yapılan düzenlemelerin sıklığı ve bundan 
kaynaklanan istikrarsızlıktır.

SONUÇ OLARAK
Türkiye’de emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemelerin sıklığı, bu konunun 

sürekli olarak gündemde kaldığının ve tartışıldığının bir delilidir. Emeklilik 
yaşının tespiti konusunun Türk sosyal güvenlik sisteminin gündeminden 
çıkarılması, en azından bu kadar sık tartışılan bir husus olmaktan kurta-
rılması zamanı gelmiştir. Çünkü, emeklilik yaşının tespiti, sosyal güvenlik 
sistemine yönelik diğer tartışmaları örten veya yapılmak istenen değişik-
likleri ve reform çalışmalarını önleyen anahtar bir değişken haline gelmiş-
tir. Türkiye, hovardaca kullanabileceği kaynakları olan ve yaş tespitinde 
politik faktörleri dikkate alarak karar verebilecek durumda olan bir ülke de 
değildir. Türkiye bu alandaki kredilerini kullanmış, hareket alanı daralmış 
bir ülkedir.

Bugün gelinen noktada yapılması gereken yaş tespitinde objektif kri-
terleri dikkate almaktır. Genel olarak Türkiye’nin ve sosyal sigorta kurum-
larının içinde bulunduğu iktisadi şartlar ve bu kurumların karşılaştıkları 
aktüeryal zorluklar ile ortalama hayat ümidindeki yükselme bu alandaki 
objektif kriterleri oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik sistemimizin içinde bu-
lunduğu kriz konu ile ilgili bütün taraflarca kabul edilmektedir ve bu kabul 
bu alanda yapılacak düzenlemeler için olumlu bir konsensüs da yaratmıştır. 
Ortalama hayat ümidi başta olmak üzere, yaş tespiti ile ilgili olarak verile-
cek kararı etkileyecek her türlü konuda, kamuoyuna da açıklanacak sağ-
lıklı istatistiki verilere dayanarak, yaş tespitine gidilmelidir. Tespit edilen bu 
yaş iktisadi, aktüeryal ve biyolojik faktörlerin birlikte etkili olduğu bir yaş 
olmalıdır. 

Öte yandan, çalışma hayatının esnekleştirilmesi çerçevesinde, fonksi-
yonel emeklilik yaşı kavramının hayata geçirilmesini sağlayacak bir es-
nekliğin de gündeme getirilmesi mümkün olabilecektir. Bu esneklik, eğer 
emeklilik yaşının tespitinde bir hata yapılmışsa onu da telafi etme imkanı 
verecektir. Türkiye için yakın bir tehlike gibi görülmemekle birlikte, nü-
fusun giderek yaşlandığı da bir gerçektir. Emeklilik yaşının tespitinde, 
demografik faktörün gözardı edilmesi düşünülemez ve bugün gelişmiş 
ülkelerin yaşadığı bu problemlerin yakın gelecekte Türkiye için de geçerli 
olacağı gerçeği de yaş tespitinde dikkate alınmalıdır.
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Yaş tespitinden sonraki hassas noktayı uygulamaya geçiş dönemi ile il-
gili esneklik oluşturmaktadır. Belki de yapılan düzenlemelerin kabul edi-
lebilirliğini bu geçiş dönemi tayin edecektir. Geçiş dönemi ile ilgili hareket 
alanının genişliği, sosyal güvenlik kurumlarının yaşadıkları mali kriz ve bu 
krize katlanabilme güçleri ile, yapılacak düzenlemenin kamuoyu tarafından 
kabul edilebilirliği ve siyasi iktidarın bu konudaki kararlılığı tarafından tayin 
edilecektir. Birinci faktör bu alanı daraltan, ikinci faktör ise genişleten bir 
etkiye sahip olacaktır. Her hâlükârda, gerekçesi ne olursa olsun, uzunca bir 
süre için tartışılmaması ve değiştirilmesi gündeme getirilmemesi gereken 
bir yaş tespitinin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye’de hiç kimse, 
ortalama hayat ümidi ile ilgili gerçek verilere sahip olmadan ve sosyal sigor-
ta kurumlarının aktüeryal dengeleri ile gerekçeleri bilmeden veya bütün 
bu faktörleri dikkate almadan yaş tespiti konusunda rakam telaffuz etme 
durumunda da değildir. Emeklilik yaşı tespiti ile ilgili problemi, yaş telaffuz 
ederek bu noktada kilitlememek gerekir. Önemli olan, baştan itibaren be-
lirtmeye çalışılan konu ile ilgili temel sosyal güvenlik prensiplerini hayata 
geçirecek bir yaş tespitini gerçekleştirmektir.
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YENİ BİR YÜZYILA GİRERKEN

YENİDEN YAPILANMANIN EŞİĞİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK(1),(2)

  

BİLGİ ÇAĞI VE SOSYAL GÜVENLİK
İnsanlık tarihi, kesintisiz ve sürekli bir değişim tarihi olmasına rağmen, 

bu tarihi çeşitli açılardan incelemek isteyenler, analizlerinde sağlayacağı 
kolaylıkları esas alarak belirli zaman aralıklarını ÇAĞ olarak adlandırırlar. 
KATEGORİK olarak yapılan bu adlandırma, her bilim dalı açısından ken-
di alanlarındaki gelişme seyrini belirgin şekilde ortaya koymak ve önceki 
dönemden ayırmak için yapılabileceği gibi, genel olarak bütün gelişmele-
ri yansıtacak adlandırmalar da yapılabilmektedir. Bu tür adlandırmaların 
pedagojik açıdan özellikle temel eğitimde, bilginin transferi bakımından 
önemli bir kolaylık sağladığı da inkâr edilemez bir gerçektir.

İnsanlık tarihi içinde belirli zaman aralıklarını ÇAĞ olarak adlandırma 
konusunda, tabi bilimlerle sosyal bilimler arasında önemli farklılıklar vardır. 
Tabi bilimler daha çok başarılı gelişmeleri esas alan, atom çağı; uzay çağı; 
bilgisayar çağı gibi adlandırmaları benimserken, sosyal bilimlerde olumlu 
gelişmeler yanında olumsuz gelişmeler ve problemler de bu adlandırmada 
kullanılabilmektedir. Bu açıdan 20. yüzyılı refah devleti çağı; sosyal devlet 
çağı; demokrasi çağı; insan hakları çağı olarak adlandırmak ne kadar doğru 
ise dünya savaşları çağı; ideolojiler çağı, soğuk savaş çağı, işsizlik çağı ola-
rak adlandırmak o kadar doğrudur.

BİLGİ ÇAĞI, yeni bir yüzyılın ve hatta üçüncü bin yılın eşiğine gelindiği 
1990’lı yılların özellikle ikinci yarısından itibaren yaygın bir kullanım alanı 
bulmuş ve benimsenmiştir. Bugün yaşadığımız zaman aralığına adını veren 
bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmuştur. Ancak, içinde bu-
lunduğumuz dönemde, sahip olduğu bu önemden başka, bilgi ile ilgili olarak 
dört önemli ve dikkati çeken gelişme olmuştur:

1 (1999). ÇİMENTO İŞVEREN, Mart-Mayıs 1999, (Cilt 13/Sayı, 2-3). Bu çalışma, 20-23 Şubat 1998 tarihleri 
arasında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından Antalya’da düzenlenen “Bilgi Çağının Eşiğinde Türk 
Çalışma Hayatı” konulu seminerde sunulan tebliğ esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışma önce Çimento İşve-
ren dergisinin Mart ve Mayıs 1999 ( cilt 13/Sayı 2-3) sayılarında, daha sonra iktibas yolu ile SSK Bülteninde 
(Temmuz-Aralık 1999, Yıl:14, Sayı:74) yayınlanmıştır. 

2 1990’lı yıllar Türkiye’nin diğer bir çok konuda olduğu gibi sosyal güvenlikte de emeklilik yaşı başta ol-
mak üzere fazlasıyla kendi iç sorunlarını konuştuğu ve içe kapandığı yıllar olmuştur. Bu yıllar, sıklıkla if-
ade edilmese bile küreselleşmenin sosyal hayatın bütün alanlarında etkilerini hissettirdiği, sosyal hayat ve 
çalışma hayatı ile ilgili bütün alanlarda kırılmaların, değişimlerin yaşandığı ve dönüşümlerin başladığı yıllar 
olmuştur. Bu yazı, Türkiye’nin sosyal sigorta açıkları ve emeklilik yaşı ile ilgili tartışmalara fazlaca zaman 
ayırarak içe kapandığı,  ancak sosyal güvenlik alınında reform arayışlarının da yoğunlaştığı bir dönemde 
yazılmıştır. 
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•	 Bilgi üretimindeki yoğunluk artmıştır.
•	 Bilginin kullanımı yaygınlaşmıştır.
•	 Bilginin transferi hızlanmıştır.
•	 Bilginin saklanması kolaylaşmıştır.
Kendinden önceki çağlarda olduğu gibi bilgi çağı da insanlık tarihi için 

bir son olmayacaktır. Nitekim, ortaya çıkan gelişmeler önümüzdeki yılla-
rın kopyalama çağı; kirlilik çağı; kimyasal savaşlar çağı gibi adlandırmalar 
yanında yaşlı nüfus çağı; işsizlik çağı; fakirlik çağı; sosyal güvenlik çağı gibi 
adlandırmalara da gebe olduğunu ortaya koymaktadır.

Diğer bütün sosyal alanlarda olduğu gibi sosyal güvenlik alanında da 
önümüzdeki dönemde, sistemin dinamizminden kaynaklanan değişme-
ler ve gelişmeler meydana gelecektir. Ancak, bu değişme, öncesi ve son-
rasıyla bilgi çağının sınırlarını aşan bir değişme ve gelişmedir. Dolayısıyla, 
sosyal güvenlik alanında ortaya çıkan gelişmeleri incelerken, bilgi çağında 
sosyal güvenlik başlığından çok, uzunluğunu şimdiden kestiremediğimiz, 
önümüzdeki çağlarda veya dönemlerde sosyal güvenlik alanındaki geliş-
meler başlığını kullanmak daha isabetli olacaktır. Çünkü, eğer özel bir isim 
verilmeyecekse, mesela sosyal güvenlik çağı olarak adlandırılmayacaksa; 
sosyal güvenlik alanındaki gelişmeleri bilgi çağına hapsetmek mümkün ol-
mayacaktır.

A. SOSYAL GÜVENLİK: DEĞİŞME VE YENİDEN YAPILANMA (DÖNÜŞÜM)
Toplumu oluşturan bütün fertleri, bütün hayatları boyunca ilgilendirdiği 

için sosyal politikanın en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturmasına rağmen 
sosyal güvenlik; bu öneminin aksine olarak, belirli dönemler dışında, üze-
rinde en az durulan alanlardan birini oluşturmaktadır. Bu, sosyal güvenliğin 
sosyal politikanın en yavaş değişen alanlarından biri olmasından kaynak-
lanmaktadır.

Sosyal güvenlik çok yavaş değişen, hatta statik sayılabilecek bir yapıya 
sahiptir. Sosyal güvenlik ihtiyacının özünü oluşturan, “tehlikelerden uzak 
kalmak ve güvenlik içinde bulunmak duygusu”, temel ve evrensel insan 
ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Bu ihtiyaç zamandan ve mekândan 
bağımsız olarak, insanlık tarihi boyunca, dünyanın hangi bölgesinde bu-
lunursa bulunsun, bütün toplumlarda duyulan bir ihtiyaçtır. Çünkü, sosyal 
güvenlik ihtiyacının sebebini oluşturan tehlike evrenseldir. Kaynağı deği-
şecek, şiddeti değişecek, ancak tehlike ortadan kalkmayacaktır. İnsanlık 
tarihi gerçekte bir tehlikelerle mücadele tarihidir. Bu mücadelenin birinci 
yönünü, tehlikenin kendisine karşı olan ve onu yok etmek veya zararlarını 
azaltmak için yapılan mücadele oluşturmaktadır. Bilgi çağı, insanoğlunun 
bu mücadele de sağladığı başarıların zirve noktasını temsil etmektedir. 
Ancak, tehlikelerin bir kısmının tamamen ortadan kalkması veya etkileri 
azalmasına rağmen, bazılarının varlığını sürdürdüğü veya yeni tehlikelerin 
gündeme geldiği de bir gerçektir. Bu durumda, ikinci bir mücadele gündeme 
gelmektedir. Bu da; tehlikenin zararlarına karşı mücadeledir ki; bu mücade-
leye verilen ad SOSYAL GÜVENLİKTİR. Tehlikenin ve zararının evrenselliği, 
sosyal güvenliğin statik yönünü oluşturmaktadır. Sosyal güvenliğin dina-
mik yönü ise tehlikenin zararlarına karşı mücadele de kullanılan yöntem-
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lerin, yani sosyal güvenlik tedbirlerinin müesseselerinin değişmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu dinamizminde diğer sosyal politika alanlarına göre 
daha yavaş olmasının sebepleri vardır. Bunlar:

•	 Öncelikle; sosyal güvenlik müesseselerinde ve tedbirlerinde meyda-
na gelen değişmeler bir yıldan diğerine ortaya çıkmazlar. Bu mües-
seselerin geliştirilmesi kadar değişmesi de on yılları hatta yüzyılları 
alır. Çünkü bu müesseseler uzun dönemde yaşanan toplumsal tec-
rübelerle oluşturulur. Dolayısıyla, sistemin iç dinamiklerinden kay-
naklanan değişim ihtiyacı ve hızı oldukça düşüktür.

•	 İkinci olarak, sosyal güvenlik sistemleri geriye ve ileriye doğru hak-
lar ve yükümlülükler getirirler. Diğer sosyal politika tedbirlerinde 
olduğu gibi, bir günden diğerine bu hakların kazanılması veya kay-
bedilmesi söz konusu olamaz. Bir örnek vermek gerekirse, sosyal 
sigorta sistemi içindeki bir fert, çalışma ve emeklilik dönemleri bir-
likte alındığı zaman, yaklaşık olarak 50-70 yıl arasında değişen bir 
zaman diliminde bu kurum” ile ilişki içindedir. Bu ilişki ferdin kendi 
hayatı ile sınırlı kalmaz, ölümü halinde eş ve çocukları ile de devam 
eder. Dolayısıyla, bu müesseseleri bir anda oluşturmak veya ortadan 
kaldırmak mümkün değildir. Bu mümkün olmadığı gibi, kısa zaman 
dilimleri içinde fertlerin sosyal güvenlik hakları ve yükümlülüklerin-
de köklü değişiklikler yapmak da son derece de güçtür. Emeklilik ya-
şının tespiti ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler de bu durumu açık 
olarak görmek mümkündür. Nitekim, İçinde yaşadığımız dönemde 
yapılan tartışmalar ve diğer ülkelerdeki emeklilik yaşı ile ilgili düzen-
lemelerin bir kaç on yılı kapsadığı görülmektedir.

•	 Sosyal güvenlik sistemlerinin dinamik yönünü zayıflatan üçüncü 
faktör, bu alanda meydana gelen değişmelerin, alt sistemini oluştur-
duğu iktisadi ve sosyal sistemdeki değişmelere bağlı olarak ortaya 
çıkması oluşturmaktadır. Nitekim, bugün söz konusu olan değişme-
lerde, sosyal güvenlik sisteminin iç dinamiklerinden çok, kendi dışın-
daki iktisadi ve sosyal sistemin dinamiklerinden kaynaklanmakta-
dır. Ancak, bu etkileşimin tek yönlü olduğunu söylemek de mümkün 
değildir. Sosyal güvenlik sisteminin de, zaman-zaman bütün bir ik-
tisadi ve sosyal sistemi önemli ölçüde değiştirebilecek etkileri ola-
bilmektedir. Yine, bugün sosyal güvenlik alanında ortaya çıkan de-
ğişiklik taleplerinin bir kısmı bu etkilerden, hem de menfi yöndeki 
etkilerden kaynaklanmaktadır.

Bugün, içinde yaşadığımız dönemde, sosyal güvenlik alanında kısa dö-
nemli bir değişimden değil, uzun dönemli bir DÖNÜŞÜMDEN (YENİDEN 
YAPILANMA) bahsetmek daha doğru olacaktır. DÖNÜŞÜM, değişimlerin 
yoğunlaştığı ve ilgili alandaki GELİŞME SEYRİNİN VE YÖNÜNÜN değiştiği 
durumu ifade etmektedir. Dönüşüm, sistemin temel felsefesinde, işleyişin-
de ve kurallarında bir yön değişikliğini ifade eder. Son bir yüzyıllık döne-
mi ele alırsak; 1880’li yıllarda sosyal sigortaların kurulması sosyal güvenlik 
alanında bir dönüşümdür. Aynı şekilde, 1940’lı yıllarda hazırlanan ve İngilte-
re’de uygulanan Beveridge Planı ve takip eden gelişmeler de bir dönüşüm-
dür. Çünkü bu iki gelişmede sosyal güvenlik alanında sosyal güvenlik an-
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layışından organizasyona kadar bir çok alanda köklü yapısal değişiklikleri 
ifade etmektedir. Bilgi çağı olarak adlandırdığımız, 20. yüzyılın son yılları da 
sosyal güvenlik alanında bir DÖNÜŞÜMÜ gündeme getirmektedir. Sistemin 
yeniden yapılanmasını gerektiren bu dönüşüm, 1980’li yıllarda başlamış 
ve halen devam etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu dönüşüm di-
ğer alanlardan farklı olarak daha uzun süre devam edecek ve önümüzdeki 
yüzyıla sarkacaktır. Bugün sosyal güvenlik alanında bir dönüşümden veya 
yeniden yapılanmadan bahsetmek kesinlikle bir abartma değildir. Çünkü, 
Bir bütün olarak, sosyal güvenlik anlayışı, kurumsal yapı, kapsam ve fi-
nansman gibi alanlarda köklü değişimler gündeme gelmektedir.

B. SOSYAL GÜVENLİKTE BUGÜN: Sağlanan Başarılar ve Olumsuz Etkiler
Sosyal güvenlik alanında meydana gelecek değişmeleri ve yeniden ya-

pılanmanın ne anlama geldiğini daha belirgin olarak tespit etmek ve vur-
gulamak için öncelikle, mevcut sosyal güvenlik sisteminin genel hatlarının 
ortaya konması gerekmektedir. Kabul etmek gerekir ki, İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrası dönemde gelişmiş ülkelerde refah devleti; gelişmekte olan ül-
kelerde de sosyal devlet anlayışının en önemli göstergesi sosyal güvenlik 
olmuştur. Çünkü, gelirin yeniden dağılımını sağlayarak sosyal adaleti ger-
çekleştirmede en etkin sosyal politika vasıtası sosyal güvenlik olmuştur. 
İlgililerin finansmanına iştirak ettikleri sosyal sigortalar ile kamu bütçesin-
den finanse edilen kamu sosyal güvenlik harcamaları ve yarı kamusal ihti-
yat ve tasarruf fonları ile gelişmiş ülkelerde etkin bir sosyal güvenlik garan-
tisi sağlanmıştır. Sosyal güvenlik sistemi içinde de sosyal sigortalar temel 
müessese olarak kabul edilmiştir.

1990’lı yıllara gelindiği zaman, genel hatları ile sosyal güvenlik açısından 
gelinen noktayı aşağıdaki tablodan görmek mümkündür:

Tablo 1: Sosyal Güvenlik Programı Uygulayan Ülke Sayısı

PROGRAMLAR 1940 1949 1958 1967 1977 1989 1995
Herhangi Bir Sos. Güv. Prog. 57 58 80 120 129 145 165
Yaş. Mal. Ölüm 33 44 58 92 114 135 158
Has. Analık 24 36 59 65 72 84 105
İ.K.M.H. 57 57 77 117 129 136 159
İşsizlik 21 22 26 34 38 40 63
Aile Yar. 7 27 38 62 65 63 81

Kaynak: SSA, Social Security Programs Throughout The World-1995.

Tablo, dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin son 55 yıllık dönemde gös-
terdiği genel gelişme seyri ile ilgili eğilimleri ortaya koymaktadır. Buna göre:

•	 Herhangi bir sosyal güvenlik sistemine sahip 165 ülkenin 159 unda 
İKMH sigorta kolu, 158 inde ise Yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları 
vardır.

•	 Hastalık ve analık sigortası olan 105 ülkenin 87’si sağlık hizmetleri de 
sunmaktadır.

•	 İşsizlik ve aile ödenekleri sigortası, en az gelişen sigorta kollarını 
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oluşturmaktadır. Bu sigortaları esas olarak gelişmiş ülkelerde kurul-
muştur.

•	 Gelişme seviyesi ne olursa olsun, bütün ülkeler öncelikle İKMH sigor-
ta kolu ile devlet garantisinin en çok arandığı YMÖ sigorta kollarını 
kurmaktadır.

Genel çizgileri bu şekilde oluşan SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN SAĞ-
LADIĞI BAŞARILAR ise şu başlıklar altında toplanabilir:

•	 Birçok ülkede çalışanların ve nüfusun tamamının veya büyük kısmı-
nın sosyal güvenlik kapsamına alındığı görülmüştür.

•	 Bazı ülkelerde belirli sosyal güvenlik ivazları bütün nüfusa yaygın-
laştırılmıştır.

•	 Birçok ülkede sağlık hizmetleri ücretsiz veya çok düşük bir bedelle 
geniş toplum kesimlerine sunulmaya başlanmıştır.

•	 Sağlanan gelir garantisinin seviyesi yükselmiş, ivaz/kazanç oranı 
cömert düzenlemelerle artırılmıştır. 1960-1975 arasında sosyal gü-
venlik ivazlarının artışı FBMG deki artışın iki katına yaklaşmıştır.

•	 Sosyal güvenlik ivazlarının seviyesi yükseltilirken, aylık ve gelirlerin 
enflasyona karşı korunmasını sağlayacak endeksleme metodları ge-
liştirilmiştir.

•	 Hizmete çevrilerek verilen ivazların, özellikle sağlık hizmetlerinin, 
standardı yükselmiştir.

•	 Sosyal güvenlik garantisine kavuşma şartları kolaylaştırılmış, bazı 
ülkelerde o ülkenin vatandaşı olma veya o ülkede ikamet etme ye-
terli sayılmıştır.

•	 Düşük gelir grupları, sigortacılık anlayışının ötesinde karşılıksız sos-
yal güvenlik garantisine kavuşturulmıştur.

•	 Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların hacmi hızla artmış, 
gelişmiş ülkelerde GSYİH’nın % 20-35’i arasında değişen oranlara 
ulaşmıştır.

Tablo 2: Gelişmiş Ülkelerde GSYİH’NIN Yüzdesi Olarak Sosyal Güvenlik 
Harcamaları (1994)

Belçika 27.0
Danimarka 33.7
Almanya 30.7
Yunanistan 16,0
ispanya 23,6
Fransa 30.5
İrlanda 21.1
İtalya 25.3
Hollanda 32.3
Portekiz 19.5
Finlandiya 34.8
İngiltere 28.1
Norveç 28.2
İzlanda 18.6

                       Kaynak: TÜRK-İŞ Yıllığı, Cilt: 1, s. 292.
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Bütün bu gelişmelerle, GELİŞMİŞ ÜLKELERDE, KENDİSİ, ÇOCUKLARI VE 
EBEVEYNLERİ İÇİN YARIN ENDİŞESİNDEN UZAK BİR NESİL yaratılmıştır 
ve yine bu gelişmeler geniş toplum kesimlerinin KONSENSÜSÜ ile gerçek-
leştirilmiştir. Ancak, yukarıda sayılan olumlu gelişmelerin gelişmekte olan 
ülkeler için de söz konusu olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir. 
Gelişmiş ülkelerde, bu gelişmelerin sağlandığı dönemde, gelişmekte olan 
ülkelerde asgari seviyede koruma garantisi sağlayan bir sosyal güvenlik 
sistemi oluşturma çabasına girilmiş, ancak birçok ülke bu asgariyi bile ger-
çekleştirememiştir.

Yukarıda sayılan bütün gelişmeler, sosyal güvenlik sistemlerinin mo-
dern toplumlar için vazgeçilemezliğinin tescili anlamını taşımaktadır. Yaş-
lılıktan malullüğe; işsizlikten hastalığa, analıktan aile ödeneklerine, tek-tek 
çeşitli alanlarda sağlanan gelişmeler birlikte değerlendirilirse, SOSYAL GÜ-
VENLİK SİSTEMLERİNİN MODERN TOPLUMLARDA SOSYAL BARIŞI GÜÇ-
LENDİRMENİN VE SOSYAL DAYANIŞMAYI YAYGINLAŞTIRMANIN EN ETKİN 
VASITASI OLDUĞU AÇIK OLARAK GÖRÜLÜR. İşsizlik oranının bu kadar yük-
sek ve sürekli olduğu, fakirlik probleminin en gelişmiş ülkelerde bile hatırı 
sayılır yoğunlukta olduğu bir dönemde, sosyal güvenlik sistemi olmadan 
sosyal ve politik istikrarı sağlamak mümkün değildir. Bu sosyal güvenliğin 
modern topluma olan pozitif katkısıdır ve bütün maddi değerlendirmelerin 
ötesinde vazgeçilmezliğini ortaya koyar.

Sağlanan olumlu gelişmeler yanında, sosyal güvenlik sistemlerinin 
olumsuz etkilerinin de ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Bu olumsuz etkiler, 
sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılması gerektiği yönündeki 
görüşlerin de önemli gerekçelerinden birini oluşturmaktadır. Bu OLUMSUZ 
GELİŞMELERİ VE SİSTEMİN BAŞARISIZLIKLARI ile ilgili iddiaları şu başlıklar 
altında toplamak mümkündür:

•	 Yapılan geniş kaynak tahsisine rağmen, fakirlik problemi çözüleme-
miş, kendini bu problemi çözdüğüne inanan birçok ülke, kriz dönem-
lerinde onu yine karşısında görmüştür.

•	 Sosyal sigortanın hakim olduğu sosyal güvenlik sistemlerinde, hiç 
çalışma hayatına giremeyenler ile sürekli ve istikrarlı iş bulamayan-
lar yeterince koruma kapsamına alınamamıştır.

•	 Kadın-erkek ayırımı ortadan kaldırılamamış, eşit davranma ilkesi 
hayata geçirilememiş, aile yapısındaki değişmelere cevap verilmede 
yetersiz kalınmıştır.

•	 Sosyal dayanışmayı güçlendiren sosyal güvenlik, sistemin suiisti-
mali ve yanlış kullanımı dolayısıyla bizzat kendisi sosyal dayanışma-
ya zarar veren bir niteliğe dönüşmüştür.

•	 Sistem, toplum içinde “sürekli ödeyen ahmaklar ile ödemeden alan 
asalaklar” ayırımına yol açmıştır.

•	 Esas olarak, insanları ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarmayı 
amaçlayan sosyal güvenlik sistemleri, özellikle işsizlik ödenekleri ile 
bizzat kendisi bağımlılık yaratmaya başlamıştır.

•	 Sosyal güvenlik çalışma ve tasarruf eğilimini zayıflatmıştır. Nitekim, 
sosyal güvenlik sistemlerinin yaygınlaşmaya başladığı II. Dünya Sa-
vaşı sonrası dönemde önce yaşlılarda olmak üzere işgücüne iştirak 
nispeti hızla düşmüştür.

•	 GSYİH’NIN üçte birine varan kaynak tahsisi dolayısıyla, yaşanan ik-
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tisadi krizin sebepleri arasında sosyal güvenlik sistemleri de sayıl-
mıştır.

•	 Artan sosyal güvenlik harcamaları, bütçe dengelerini bozarak faiz 
oranlarını yükseltmiş ve yatırımların azalmasına yol açmıştır.

•	 Yüksek oranlı sosyal güvenlik primleri, kullanılabilir gelirleri azalttığı 
ölçüde yüksek ücret taleplerine ve bu taleplerden kaynaklanan enf-
lasyona sebep olmuştur.

•	 Bir tür istihdam vergisi taşıyan primler, emek yoğun yatırımları azal-
tarak işsizliğe yol açmıştır.

•	 Primler dolayısıyla artan üretim maliyetleri, emek yoğun teknoloji 
ile çalışan firmaların rekabet gücünü azaltmaktadır. Benzer şekilde 
sosyal güvenlik için geniş kaynak tahsisi yapan ülkelerin uluslarara-
sı rekabet gücü azalmıştır.

Bu tespitler yapılırken, gözden uzak tutulması gereken husus, bu görüş-
lerin önemli bir kısmının iddia olarak ileri sürülmüş olmasıdır.

C. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE KRİZ
20. yüzyılın son çeyreği, sosyal güvenlik sistemlerinin KRİZ içine gir-

diği bir dönem olmuştur. Kriz, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili tartışmaları 
yoğunlaştırmıştır. Zaman- zaman bu tartışmaların sistemin varlık sebe-
bini sorgulamaya yönelik olarak geliştiği, hatta bütün bir sistemin ortadan 
kaldırılmasına yönelik iddiaları doğurduğu görülmüştür. Sosyal güvenlik 
sistemlerinin yeniden yapılandırılmasının gerekçelerinden birini oluşturan 
KRİZİN GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ SEBEBLERİ şu başlıklar altında toplanabilir:

•	 Nüfusun Yaşlanması: Doğum oranlarının düşmesi ve ortalama hayat 
ümidinin yükselmesi, gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmasına yol 
açmıştır.

•	 Emeklilik Programlarının Olgunlaşması: Primli rejimler olarak ad-
landırılan sosyal sigortalarda aktif / pasif sigortalı dengesi, pasif si-
gortalılar lehine olmak üzere bozulmuştur.

Tablo 3: Gelişmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Demografik Göstergeler (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
A.B.D. 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
türkiye 7.1 4.3 1.5 7.0

Kaynak: World Bank (1994), Averting The Old Ages Crisis Appendix
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•	 Sağlık Hizmetlerinin Maliyetlerindeki Artışlar: Sosyal güvenlik sis-
temi içinde önemli bir maliyet unsuru olan sağlık hizmetlerinin ma-
liyeti hızla artmıştır. Nüfusun yaşlanması; sağlık hizmetlerine olan 
talebin artışı; sağlık hizmetlerinde maliyet endişesinin ikinci planda 
kalması; tedavi edici hizmetlere ağırlık verilmesi gibi sebeplerle sağ-
lık hizmetlerinin sosyal güvenlik harcamaları içindeki payı yüksel-
miştir.

•	 İşsizlik: 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren kronik hale gelmiş, 
sürekli ve yüksek oranlı bir işsizlik bütün gelişmiş ülkelerin ortak 
problemi haline gelmiştir. İşsizlik, prim ödeyenlerin azalması ve öde-
nen ivazların ise artması dolayısıyla sosyal güvenlik sistemleri üze-
rinde çift yönlü bir olumsuz etkiye sahiptir.

•	 Enflasyon: 1970’li yılların ikinci yarısından 1990’lı yıllara kadar devam 
eden yüksek oranlı enflasyon gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik ku-
rumlarının finansman dengelerini bozmuştur.

•	 Sosyal Yapıdaki Değişmeler: Özellikle aile yapısındaki değişmeler; 
boşanmaların artışı, tek aile reisinin olduğu ailelerin sayısının art-
ması gibi sebeplerle aile bir sosyal güvenlik müessesesi olmaktan 
uzaklaşmıştır. Yaşlı nüfusun ve özürlülerin bakımı da sosyal güven-
lik sistemlerine önemli bir maliyet artışı getirmiştir.

•	 Gelişmiş ülkelerin iktisadi imkânlarının genişliği, yukarıdaki sebep-
lere bağlı olarak ortaya çıkan krizin etkilerinin sokaktaki vatandaşa 
yansımasını geciktirmiştir. Nitekim, bu olumsuz gelişmelerin etkisi, 
1980’li yıllardan sonra tedrici olarak yansıtılmaya başlanmış, liberal 
politikaların bir parçası olarak görülen bu yöndeki kısıtlamalar da 
ciddi toplumsal tepkilerle karşılaşmıştır.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ise bütün çabalar, asgari seviyede ga-
ranti sağlayan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmak için gösterilmiştir. 
Bu ülkelerdeki temel problem, her alanda olduğu gibi, sosyal güvenlik ala-
nında da karşılaşılan YETERSİZLİK OLMUŞTUR. Gelişmiş ülkelerden farklı 
olarak, yalnızca 1970’li yılların ikinci yarısında ortaya çıkan bir kriz değil, sü-
rekli problemlerle yaşayan bir sosyal güvenlik sistemi vardır. Nitekim:

•	 Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklar yetersiz kalmıştır: Ge-
lişmiş ülkelerin aksine, zaten düşük olan gelişme seviyesinde milli 
gelirin ancak % 3-10’u arasında değişen bir kısmı sosyal güvenlik için 
tahsis edilmiştir.

•	 Koruma kapsamına alınan nüfus sınırlı kalmıştır: işgücünün ve nü-
fusun ancak sınırlı bir kesimi kurumsal sosyal güvenlik sistemleri-
nin kapsamına alınabilmiştir.

•	 Koruma garantisinin seviyesi düşüktür: Sosyal güvenlik sistemle-
rinin kapsamında olanlar için verilen nakdi ivazların seviyesi, özel-
likle sağlık hizmetlerinde olmak üzere, hizmete çevrilen ivazların da 
standardı düşüktür.

•	 Koruma kapsamı dardır: Sosyal güvenlik garantisi sağlanan tehlike 
sayısı sınırlıdır. Bir çok ülkede işsizlik ve aile ödenekleri sigortası ya 
hiç yoktur ya da son derece de yetersizdir.



135

Tablo 4: Gelişmekte Olan Ülkelerde GSYİH’nın Yüzdesi Olarak Kamu Sosyal 
Güvenlik Harcamaları

Ülkeler 1980-1981 1990-1991

Arjantin 7.1 3.7

Şili 9.7 6.5

Brezilya 3.0 7.5

Meksika 1.0 2.1

Bolivya 0.9 2.1

Kore 5.1 1.6

Tayvan 0.4 0.6

Mısır 5.1 3.6

Fas 0.8 0.7

Gana 0.7 0.9

Senegal 1.8 1.6

Kaynak: Türk-lş Yıllığı, Cilt: 1, s. 296.

Bu problemlerin ötesinde, sosyal güvenlik sistemlerinin problemlerini 
çözerek gelecek hakkında iyimser olunmasını engelleyen faktörler de var-
dır. Bunlar:

•	 Karmaşık ve istikrarsız sosyal güvenlik sistemlerinin varlığı;
•	 Kurumsal ve yasal alt yapının tamamlanamamış olması;
•	 Etkin olarak çalışmayan bir idari organizasyonun varlığı;
•	 Ekonomik istikrar programlarının faturalarının sosyal güvenlik sis-

temlerine yüklenmesi dolayısıyla meydana gelen sapmalar; ve;
•	 Özellikle politik sebeplerle sosyal güvenlik kurumlarının imkânları-

nın kullanılması ile yaygın suiistimaller ve yolsuzluklar,
olarak sıralanabilir. Bu faktörlerin varlığına ve henüz asgari de olsa bir 

sosyal güvenlik sistemi oluşturamamalarına rağmen, gelişmekte olan ül-
keler de gelişmiş ülkelerle birlikte sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden 
yapılandırılması problemi ile karşı karşıya kalmıştır.

D. SOSYAL GÜVENLİKTE YENİDEN YAPILANMA (DÖNÜŞÜM) İHTİYACI
Daha önceki kısımlarda da belirtildiği gibi, bilgi çağının eşiğinde sosyal 

güvenlik sistemlerinin bir yol ayırımına geldiği ve yeniden yapılma ihtiyacı 
içinde olduğu açıktır. Bu, gelişme seviyesi ne olursa olsun, bütün ülkelerin 
sosyal güvenlik sistemleri için geçerlidir ve burada bahsedilen dönüşüm, 
kriz içinde olan mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin problemlerinin çözül-
mesi ile ilgili, ancak ondan çok daha geniş kapsamlı bir gelişmedir.

Sosyal Güvenlik Sistemlerine Olan İhtiyaç Ortadan Kalkabilir mi?
Sosyal güvenlik sistemlerinde yeniden yapılanmaya geçmeden önce, 
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zaman-zaman gündeme getirilen bir sorunun cevabını vermek gerekecek-
tir. Acaba, sosyal güvenlik sistemleri tamamen ortadan kaldırılabilir mi? Bu 
soru, özellikle sosyal güvenlik sistemlerinin iktisadi ve sosyal değişkenler 
üzerindeki olumsuz etkilerinden hareketle, 1980’li yılların başında günde-
me getirilmiştir. Bu tartışmayı başlatanlar, özellikle gelişmiş ülkelerde, fert 
başına milli gelirin artışı ile insanların sosyal güvenlik ihtiyacının azalaca-
ğını, dolayısıyla kamu tarafından organize edilen zorunlu sosyal güvenlik 
sistemlerine olan ihtiyaçlarının da ortadan kalkacağını ileri sürmüşlerdir. 
Bu görüşe göre, kullanılabilir geliri artan fertler, kendi sosyal güvenlik ga-
rantilerini, piyasanın sağladığı imkanlarla kendileri sağlayacaktır.

Sosyal güvenliğin modern toplumlar için vazgeçilemez olduğu, en ge-
lişmiş top-lumlarda bile sosyal barışın teminatı olduğu tartışmasız bir ger-
çektir. Piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir toplumda, gelir dağılımının 
kendiliğinden ve adaletli şekilde sağlanamadığı, fakirlik probleminin ön-
lenemediği görülmüştür. Sürekli ve kronik İşsizliğin varlığı, yaşlı nüfusun 
ve özürlülerin artan bakım ihtiyacı sosyal güvenlik sistemlerinin varlığını 
kaçınılmaz hale getirmektedir. Sosyal güvenlik sistemleri, sosyal barışın 
teminatı olarak varlıklarını sürdürmek durumundadırlar. Refah seviyesi-
nin artmasının, sosyal güvenlik ihtiyacını azaltmadığı da ortaya çıkmıştır. 
Değişen şartlara bağlı olarak sosyal güvenlik ihtiyacı da artmıştır, işsizlik, 
uzun dönemli hastalık ve sosyal bakım giderleri gibi piyasa şartlarında kar-
şılanamayacak risklerde artış olmuştur. Boşanmaların artışı ve geniş aile-
nin dağılması, hiç bir sigorta tarafından karşılanamayacak iktisadi sonuçlar 
doğurmuştur. Ortalama hayat ümidinin uzaması ve erken e- meklilik si-
gortaların maliyetlerini fert başına milli gelirden daha hızlı artırmıştır. Sağ-
lık hakkına verilen önem dolayısıyla sağlık hizmetlerinin maliyeti yüksel-
miştir. Bütün bunların ötesinde, insanlar giderek sahip olduklarından daha 
fazla güvenlik elde etme yoluna gitmişlerdir. Toplum zenginleştikçe güven-
lik ihtiyacı da artmıştır. Sonuç olarak, sosyal güvenliğin ortadan kalkması 
bir yana öneminin azalması da söz konusu olmamıştır gelir seviyesindeki 
artış sosyal güvenlik ihtiyacını da artırmıştır.

E. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE YENİDEN YAPILANMA (DÖNÜ-
ŞÜM) İHTİYACINI DOĞURAN FAKTÖRLER

Sosyal güvenlik sistemlerini bilgi çağının eşiğinde yeniden yapılanma 
noktasına getiren gelişmeleri iki ana başlıkta toplamak mümkündür: Bun-
lar, mevcut sistemin işleyişinden kaynaklanan faktörler ve iktisadi, sosyal 
ve kültürel yapıda meydana gelen değişmelerden kaynaklanan faktörler.

1. Mevcut Sistemin İşleyişinden Kaynaklanan Faktörler
Bu grupta yer alan faktörleri, sosyal güvenlik sistemlerinin içinde bulun-

duğu krize bağlı sebepler ve yine sosyal güvenlik sistemlerinin iktisadi ve 
sosyal yapı üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanan sebepler olarak 
gruplandırılabilir. Mevcut sistemin kriz içinde varlığını sürdürmesi müm-
kün olmayacağına göre, sosyal güvenlik sistemlerini krizden çıkarmaya 
yönelik arayışlar yeniden yapılanmanın ilk gerekçesini oluşturmaktadır. 
Öte yandan, iktisadi ve sosyal gelişmenin birbirinden ayrı düşünülemeye-
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ceği kesin olmakla birlikte, sosyal güvenlik sisteminin iktisadi ve sosyal 
sistemler üzerindeki olumsuz etkilerine izin verilmesi de mümkün değildir. 
Bu olumsuz etkileri gidermeye yönelik arayışlar da sistemde yeniden yapı-
lanma ihtiyacını beraberinde getirmektedir.

Mevcut sosyal güvenlik sistemleri, bir çok ülkede tek ayak üzerine ku-
rulmuş bir kurumsal yapıya sahiptir. Tek ayaklı sosyal güvenlik sistemleri-
nin, bir sosyal güvenlik sisteminin gerçekleştirmesi gereken üç temel fonk-
siyonu gerçekleştirme de yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu üç fonksiyon;

•	 Gelirin yeniden dağılımı,
•	 Gelecek dönemler için tasarruf, ve
•	 Karşılanamayan riskler için sigorta,
fonksiyonlarıdır. İster kamu, ister özel, tek ayaklı sosyal güvenlik sis-

temlerinin bu üç fonksiyonu bir arada gerçekleştirmede başarısız olduğu 
görülmüştür. Özel programlarda tasarruf ve sigorta, kamu programların-
da ise gelirin yeniden dağılımı fonksiyonları ağırlık kazanmış, aralarında 
bir denge sağlanamamıştır. Bu eksiklik, mevcut sistemin üç fonksiyonu da 
gerçekleştirecek şekilde yeniden yapılandırılmasını gerekli kılan faktörler-
den biri olmuştur.

2. İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yapıdaki Değişmelerden Kaynaklanan 
Faktörler

Bu grupta yer alan faktörler, iktisadi, sosyal ve kültürel yapıda meydana 
gelen değişmelerin sanayi toplumunun yapısal özellikleri dikkate alınarak 
oluşturulmuş olan mevcut sosyal güvenlik sistemini yetersiz kılmasından 
kaynaklanan faktörlerdir. Bu değişmelerin bir kısmı, mevcut sosyal gü-
venlik sistemini köklü şekilde değiştirecek niteliktedir ve tam bir MEYDAN 
OKUMA söz konusudur. Bu noktada, özellikle belirtilmesi gereken husus, 
mevcut sosyal güvenlik sisteminin işleyişinde bir problem olmasa bile, yal-
nızca bu grupta yer alan faktörlere bağlı olarak sistemin yeniden yapılan-
ması zorunlu olduğudur. Sosyal güvenlik sistemlerinde bir dönüşümden 
bahsedilmesini gündeme ve getiren ve yeniden yapılanmayı zorunlu kılan 
bu faktörler şunlardır:

a) İstihdam ve İşgücünün Yapısındaki Değişme: Günümüz sosyal güvenlik 
sistemleri ve özellikle sosyal sigortalar sanayi toplumunun istihdam biçimini 
esas alan bir işleyiş sistemine sahiptir. Sanayi toplumunda, istihdam ağırlıklı 
olarak sanayi sektöründe yoğunlaşmakta, çalışanlar büyük ölçüde bağımlı 
statüde bulunmakta ve tam gün çalışmanın esas olduğu bir istihdam ilişkisi 
geçerli olmaktadır. Bugün bu yapılar büyük ölçüde değişmiştir ve önümüz-
deki yıllarda bu değişme eğilimi devam edecektir. Nitekim:

•	 İstihdamın sektörlere göre dağılımı değişmiş ve ağırlık sanayi sektö-
ründen hizmet sektörüne geçmiştir.

•	 İşyeri ölçeği küçülmüş ve hizmet sektöründe yoğunlaşmıştır.
•	 A-tipik çalışma şekilleri yaygınlaşmış sürekli çalışma ve düzenli ge-

lir ortadan kalkmıştır.
•	 İşyeri kavramı değişmiş, çalışma evde ve işyerinde birlikte yürütül-

meye başlanmış, ayrıca ev-ofisler artmıştır.
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•	 Çalışanlar içinde kendi adına bağımsız çalışanların oranı artmıştır.
•	 Çalışma hayatında genel olarak bir esnekleşme söz konusu olmuştur.
•	 Çalışanların vasıf dağılımı değişmiş, vasıflılar içinde daha vasıflı 

gruplar ortaya çıkmıştır.
•	 Kadın işgücünün vasıf, sektörlere göre dağılımı ve işgücü içindeki 

oranı değişmiştir.
Sürekli istihdam ve düzenli gelir ile kaynakta prim kesme esasına göre 

çalışan sosyal sigortalar, istihdam yapısındaki bu değişmeye cevap vere-
memektedir. İşgücünün yapısında ve istihdam şekillerinde meydana gelen 
değişme sanayi toplumunun ihtiyaçları için oluşturulmuş sosyal sigorta 
kurumları için bir meydan okuma anlamına gelmektedir. Bu gelişmeler, 
mevcut sosyal güvenlik sisteminde esneklik arayışlarını yoğunlaştırmıştır.

b) İşsizlik: Sürekli ve yüksek oranlı işsizlik, primli sosyal güvenlik re-
jimlerini olduğu kadar, kamu sosyal güvenlik harcamalarını da çıkmaza 
sürüklemiştir. Gelişmiş ülkelerde işsizlik geçici bir problem olmaktan çık-
mış, bu ülkelerin en önemli ekonomik ve politik problemi haline gelmiştir. 
Avrupa, 20 yıldır işsizliği % 10 seviyesinin altına çekememiştir. Bugün geli-
nen noktada işsizlikle birlikte yaşama gündeme gelmiş ve bu ülkelerde bir 
işsizlik kültürü oluşmuştur. Bazı insanların hiç bir zaman çalışamayacak-
ları kabul edilerek, işsizlikle mücadelede öncelik yeni iş yaratmadan çok 
işsizlikle birlikte yaşamanın esaslarını belirlemeye ve onunla yaşamayı öğ-
renmeye kaymıştır. İşsizlik, klasik sosyal güvenlik sistemleri üzerinde çift 
yönlü bir olumsuz etkiye sahiptir: bir yandan gelirlerini azaltmakta, diğer 
yandan, giderlerini artırmaktadır. İstihdam kadar işsizliğin de yeni bir ta-
rifinin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu anlamda, ekonominin yükünü 
karşılayabileceği bir işsizlik oranı, mesela % 10 işsizlik, doğal işsizlik olarak 
kabul edilecektir.

c) Sosyal Güvenlik İçin Tahsis Edilen Kaynaklarda Üst Sınıra Gelinmesi: 
Gelişmiş ülkelerde, sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklar, GSYİH’NIN 
üçte birine ulaşmış, hatta Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde bu sınırda aşı-
larak % 40 oranına yaklaşılmıştır. Bu ülkelerde, daha fazla kaynak tahsisi 
ile sosyal güvenlik standartlarında iyileşme sağlama imkanı kalmamıştır. 
Aynı şekilde, fertlerin kullanılabilir gelirlerinin de üçte biri sosyal güvenlik 
için kesilmektedir. Bu nokta da kesintilerin üst sınırına gelinmiştir. Fertle-
rin de daha fazla sosyal güvenlik garantisi için daha fazla fedakarlık yapma 
imkanları kalmamıştır. Bu sınırın gerek ülke, gerekse fert düzeyinde aşıl-
ması, fertleri çalışmadan alıkoyma ve tasarruf eğilimini azaltma yönünde 
olumsuz etkileri de beraberinde getirecektir.

d) Uluslararası Rekabetin Artışı: Küreselleşme ve artan uluslararası re-
kabet, firma düzeyinde sosyal güvenlik primlerini, ülke düzeyinde ise sos-
yal güvenlik harcamalarını rekabet dezavantajı yaratan bir faktör olarak 
ortaya çıkarmıştır. Genel bir kural olmamakla birlikte, kapsamlı sosyal ko-
ruma sistemlerine sahip ülkelerin ve bu ülke firmalarının rekabet şansları-
nın azaldığı iieri sürülmektedir.

e) Uluslararası Emek ve İnsan Göçünün Artışı: Tarihin her döneminde bir 
ülkeden diğerine insan ve işgücü göçü olmuştur. İktisadi gelişme seviyeleri 
arasındaki fark, özellikle işgücü göçünün temel sebebini oluşturmuş, geliş-
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mekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere yoğun bir işgücü göçü olmuştur. 
Türkiye de bu göçü yoğun olarak yaşayan ülkelerden biridir. İşgücü göçü, 
diğer sosyal politika tedbirlerinden farklı olarak fertlerin şahsına bağlı olan 
sosyal güvenlik haklarının da taşınmasını gündeme getirmiştir. Bu hak-
kın bir ülkeden diğerine transferi ile ilgili problemler, özellikle primli sos-
yal güvenlik kurumlarına bağlı sosyal güvenlik haklarının kazanılmasında 
problemler yaratmıştır. Bazı hakların kaybolması veya iki katlanması söz 
konusu olmuştur. Öte yandan, işgücü göçü 1990’lı yıllarda başta Doğu Bloğu 
ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik değişim dolayısıyla yaygın bir in-
san göçüne de dönüşmeye başlamıştır. Bu göç, özellikle göç alan ülkelerin 
sosyal güvenlik sistemlerine ağır yükler getirmeye başlamıştır.

f) Doğu Bloğu Ülkelerinde Ortaya Çıkan Ekonomik ve Politik Yeniden 
Yapılanma: Doğu bloğu ülkelerinde yaşanan çok yönlü değişim sosyal gü-
venlik alanında da kendini göstermiş, bütün iktisadi ve sosyal kurumlar 
gibi sosyal güvenlik sistemlerinin de yeniden yapılanması gündeme gel-
miştir. Bu ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini oluştururken karşılaştık-
ları problemler ve arayışlar, diğer ülkelerdeki arayışları ve yeniden yapılan-
ma çabalarını da artırmıştır.

g) İktisadi Sosyal ve Siyasi Hayatta Ortaya Çıkan Liberal Eğilimler: 
1980’li yıllar çok yönlü bir liberalleşmenin de başladığı yıllar olmuştur. Li-
beralleşme, iktisadi hayatta rekabete dayanan piyasa ekonomisinin hakim 
kılınması ve özelleştirme; siyasi hayatta demokratikleşme akımının güç-
lenmesi; sosyal hayatta insan hakları ve kadın-erkek eşitliği olarak kendini 
gösterirken, kültürel açıdan ise din ve inanç özgürlüğü olarak etkisini his-
settirmiştir. Ancak bütün bu gelişmelerin özünde, ferdi iradenin hakim kı-
lınması ve bireysel inisiyatifin güçlendirilmesi düşüncesi ağırlık kazanmış-
tır. Bu gelişmeden sosyal güvenlik sistemleri de etkilenmiş, zorunlu sosyal 
güvenlik rejimlerinin yerine isteğe bağlı ve bireysel farklılıkları ve tercihleri 
dikkate alan sosyal güvenlik rejimlerinin oluşturulması talepleri gelmiştir. 
Bu talepler, sosyal güvenlik sistemleri içinde özel sektörün rolünün arttırıl-
ması taleplerini de beraberinde getirmiştir.

h) Nüfus Yapısının Değişmesi: Daha önceki kısımlarda da belirtildiği gibi, 
sağlık hizmetlerinde sağlanan gelişmeler dolayısıyla ortalama hayat ümidi-
nin artması ve doğum oranının düşmesi, gelişmiş ülkelerdeki nüfus yapısı-
nı değiştirmiş, yaşlı bir nüfus ortaya çıkmıştır. Yaşlı nüfus; işgücüne iştirak 
nispetinin düşmesi, çalışma süresinin kısalması, uzayan emeklilik süreleri 
ve artan bakım ihtiyacı ile birlikte sosyal güvenlik sistemlerinin maliyeti-
ni önemli ölçüde artırmış, sosyal sigorta kurumları için hayati öneme sahip 
olan aktif/ pasif sigortalı dengesi bozulmuştur. Bu bozulma, gelirlerdeki bir 
düşmeyi veya çalışan neslin yükünde bir artışı beraberinde getireceği için 
sosyal güvenlik sistemlerinin varlık sebebini oluşturan dayanışma unsu-
ru zayıflamaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde 65 yaşını geçenlerin toplam 
nüfus içindeki payı 21. yüzyılın ortalarında nüfusun üçte birine ulaşacaktır. 
Bugün nüfusun yaşlanmasını ifade etmek için 65 yaş bile yetersiz kalmaya 
başlamış, 65 yaşını aşanlar içinde 75 yaş ve üzeri dikkate alınmaya başlan-
mıştır. 2025 yılında gelişmiş ülkelerde 80 yaşını aşanların nüfusun % 5’ine 
ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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Tablo 5: Bazı Ülkelerde 80 + Yaş Grubundakilerin Toplam Nüfusa Oranı

ÜLKELER 1985 2025
Avrupa Birliği 2.6 4.1
Kuzey Avrupa 2.9 4.6
Alpler Avrupa’sı 3.2 5.6
Adriyatik Ülkeleri 1.3 3-0
Akdeniz ve Ada Ülkeleri 1.5 2.6
Doğu Avrupa Ülkeleri 2.0 3.1
Rusya 1.7 2.7
TÜRKİYE 0.5 1.1

Kaynak: From Pyramid To Pillar, s. 39.

Yaşlı nüfus problemi, yalnızca gelişmiş olan ülkeler için söz konusu olan 
bir problem değildir. Bugün, Türkiye gibi genç nüfusa sahip olan ve bunu bir 
avantaj olarak gören ülkelerde önümüzdeki yüzyılın yarısında yaşlı nüfus 
problemi ile karşılaşacaklardır.

ı) Aile Yapısındaki Değişme: Mevcut sosyal güvenlik sistemine yöne-
lik en önemli meydan okumalardan biri de aile yapısındaki değişmelerden 
kaynaklanmıştır. Resmi evlilik bağı ile bir arada yaşayanları aile olarak ta-
nımlayan ve bu çerçevede bağımlılık ilişkisini tanımlayan sosyal güvenlik 
sistemleri, aile yapısındaki değişmeler karşısında yetersiz kalmaya başla-
mıştır. Bu alanda meydana değişiklikler şunlardır:

•	 Evlilik bozulmayan bir bağ olmaktan çıkmış, çok sayıda kişi birden 
fazla evlilik tecrübesi yaşamaya başlamıştır.

•	 Resmi evlilik bağı olmadan birlikte yaşayanların sayısı artmıştır.
•	 Resmi evlilik bağı dışında çocuk sahibi olanların sayısı artmıştır.
•	 Boşandıktan sonra, çok sayıda kişi yeniden evlenmediği için tek aile 

reisinin olduğu ailelerin sayısı artmıştır.
•	 Aile de ekmeği kazananın tarifi değişmiş, bir çok durumda kadınların 

erkeklerden daha fazla gelir elde etmeleri söz konusu olmuştur.
Aile yapısında ortaya çıkan bu değişmeler, evlilik bağına bağlı olarak ka-

zanılan sosyal güvenlik haklarının devrinde ve paylaşılmasında problemler 
yaratmıştır. Özellikle sosyal güvenlik haklarının eşler arasında paylaşımı 
ciddi boyutlara ulaşmıştır.

Tablo 6: Bazı Avrupa Ülkelerinde Evlilik Dışında Doğan Çocukların Oranı

ÜLKELER 1972 1980
Avusturya 13.7 17.8
Bulgaristan 9.9 10.9
Danimarka 14.4 33.2
İzlanda 32.3 39.2
Norveç 8.7 14.5
İsveç 25.1 39.7
İngiltere 8.4 10.7

Kaynak: From pyramid to pillar, s.48.
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Tablo 7: Tek Aile Reisinin Olduğu Ailelerin Oranı (%)

ÜLKELER 1970’ler 1980’ler
Avusturya 13.1 15.9
Belçika 14.7 16.8
Danimarka 9.3 15.7
Almanya — 21.0
Macaristan 17.0 21.0
İngiltere 8.0 12.0
İsviçre 10.4 12.8

Kaynak: From pyramid to pillar, s.49.

i) Kadınların İşgücüne İştirak Oranının Artışı: Kadınların işgücüne iş-
tirak nispetinin yükselmesi, kadınların analık halinden kaynaklanan so-
runlarla, ev ve işyerindeki sorumluluklarının uyumlaştırılması problemini 
de beraberinde getirmiştir. Mevcut sosyal güvenlik sisteminin, “erkekler 
tarafından, erkeklerin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuş bir sistem 
olduğu” ileri sürülmüştür. Bu noktada, kadının çalışma hayatına girişini 
teşvik eden uygulamalarla, analık halinden veya ev işlerinden dolayı sosyal 
güvenlik haklarından mahrum olması veya kayba uğramasını önlemeye 
yönelik uygulamalar çatışmıştır. Bu çatışma, zıt yönlü politikaları da bera-
berinde getirmiştir. Bir yandan kadın ve erkek arasında ayırımın ortadan 
kaldırılması savunulurken ve bu çerçevede emekli olma yaşları tedrici ola-
rak eşitlenirken, diğer yandan kadının ev işlerinden dolayı sigortalılık hak-
larının kaybını önlemeye yönelik yeni düzenlemeler veya muafiyetler gün-
deme getirilmiştir.

j) Sosyal Bakım İhtiyacının Artması: Yaşlılar, kimsesiz muhtaç çocuk-
larla, özürlülere yönelik sosyal güvenlik hizmetlerinin nasıl sunulacağı sü-
rekli tartışma konusu olmuş, 1970’li yıllara kadar kurumsal bakım tercih 
edilirken, 1980’li yıllardan itibaren aile atmosferine en uygun çevrede bu 
kişilere yönelik hizmetlerin verilmesi savunulmuştur. Bugün, mümkünse, 
aile atmosferinde bu bakımın verilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmış-
tır. Önümüzdeki dönem içinde de bu sebeple sosyal bakım hizmetlerinin 
büyük önem kazanacağı ve geniş bir istihdam imkanı yaratacağı ileri sü-
rülmektedir. 

Sosyal refah hizmetlerinin aile atmosferinde verilebilmesi için, aile için-
de öncelikle kadınların, bu kişilerin bakımını sağlamak üzere evde kalma-
larını teşvik edecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, is-
tihdam akitlerinin sürekliliğinin sağlanması yanında, bu süreler için sosyal 
güvenlik haklarında kayba yol açmayacak düzenlemeler yapılması gerek-
mektedir. Ailenin yaşlı üyesinin, özürlü çocuğun veya uzun süreli hastalı-
ğı olan aile ferdi için kadının veya geliri daha düşükse erkeğin, bu kişilerin 
bakımı için sosyal güvenlik haklarından herhangi bir kayba uğramadan ça-
lışma hayatlarına ara verebilmeleri sağlanmalıdır. Mevcut sosyal güvenlik 
sistemi bu yöndeki taleplere cevap vermede yetersiz kalmaktadır.
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F. SOSYAL GÜVENLİKTE YENİDEN YAPILANMANIN (DÖNÜŞÜM) YÖNLERİ
Önümüzdeki dönemde, sosyal güvenlik sistemlerinde bir dönüşüm ya-

şanacağı konusunda yaygın bir görüş olmasına rağmen, bu dönüşümün 
yönünün ne olacağı konusunda yoğun tartışmalar vardır. Bu tartışmaların 
bir kısmı duygusal gerekçelerle yürütülürken, bir kısmı da ideolojik bakış 
acısından yürütülmektedir. Sosyal güvenlik sistemi içinde kadın ve aileye 
yönelik gelişmelerle ilgili tartışmalar duygusal bazda sürdürülürken, Şili 
uygulamasından hareketle sosyal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesi 
veya özel sektörün sosyal güvenlik sisteminin içindeki rolünün ne olacağı 
ile ilgili tartışmalar, ideolojik gerekçelerle yürütülen tartışma alanlarından 
en belirgin olanını oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik kurumlarının içinde 
bulunduğu finansman krizinden hareketle yeni finansman yöntemlerinin 
aranması veya nüfusun yaşlanmasının getireceği problemler ve çözüm 
yolları ile ilgili tartışmalar ise gerçekçi gerekçelerden hareketle yürütül-
mektedir. Bu çalışmada, yeri geldikçe her türlü gerekçeye yer verilecektir. 
Sosyal güvenlik alanında meydana gelecek dönüşümün yönü ile ilgili olarak 
bazı gelişmeler bugün ortaya çıkan eğilimlerden hareketle kolaylıkla tespit 
edilebilirken, bazı alanlarda bugünden kestirilmesi zor gelişmelerde bek-
lenebilmektedir. Ortalama hayat ümidinin artışına bağlı olarak emeklilik 
yaşının yükseleceği ile ilgili gelişmeler çok kolaylıkla belirlenebilirken, aile 
yapısındaki değişmelerin sosyal güvenlik sisteminin işleyişinde ne yönde 
bir değişme yaratacağı kolay kestirilememektedir. Sosyal güvenlik sistem-
lerinde meydana gelecek yeniden yapılanmanın ortaya çıkacağı alanlar ve 
gelişmeler, çok belirgin olmamakla birlikte, şu başlıklar altında toplanabilir:

1. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Felsefesinde ve Sosyal Güvenlik Anla-
yışında Değişme

Kurumsal yapıdan, finansmana; kapsamdan sağlanan garantinin sevi-
yesine kadar olan bütün değişiklikler sosyal güvenlik sisteminin felsefesi 
ile ilgili değişmeler tarafından tayin edilecektir. Sosyal güvenlik ihtiyacı ev-
rensel olmakla birlikte, insanların bu ihtiyaç ve karşılanması ile ilgili değer-
leri ve yaklaşımları değişecektir. Bu değişme, sistemle ilgili tarafların bakış 
açılarını ve rollerini de değiştirecektir.

Sosyal güvenlikle ilgili tarafların sorumluluk alanları yeniden ve daha 
açık olarak tarif edilecek, fertlerin sorumluluk alanı genişletilecektir

Tarihi gelişim seyri incelendiği zaman; başlangıçta, sosyal güvenlik ihti-
yacının, cemaat tipi toplumsal hayatın aile, komşuluk ve akrabalığa dayalı 
yardımlaşma ile dini sosyal yardımlar gibi müesseseleri ile karşılandığı gö-
rülmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte bu müesseseler çözülmüş, 18. yüz-
yılda sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması tamamen bireysel sorumlu-
luk alanına bırakılmıştır. Devlet tarafsız, işveren de sorumsuz olarak kabul 
edilmiştir. 19. yüzyıl ferdi sorumluluğun devam etmekle birlikte, işveren-
lerin verdiği zararlarla sınırlı bir sorumluluklarının olduğu, devletin de dü-
zenleyici olarak sistem içinde yer aldığı görülmektedir. Bu yüzyılın sonunda 
gelişen sosyal sigortalar devletin düzenleyici ve yönetici sorumluluğunu 
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belirgin hale getirirken, işverenlerin de yükümlülüklerini artırmıştır. Ar-
tan işveren sorumluluğu ferdi sorumluluğu azaltmıştır. 20. yüzyıl, özellik-
le II. Dünya Savaşından sonra ferdi sorumluluğun en asgari seviyeye indiği 
hatta bazı sigorta kollarında hiç olmadığı, işverenin sorumluluğunun büyük 
ölçüde arttığı bir dönem olmuştur. Devlet de, düzenleyici ve yönetici olma-
sının ötesinde artan oranda sistemin maliyetine de katılmaya başlanmıştır. 
Bu noktada, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılanması çerçevesinde 
sistemle ilgili tarafların rollerinin ve sorumluluk alanlarının yeniden belir-
lenmesi söz konusu olmuştur. Buna göre;

Devlet düzenleyici, denetleyici ve garantör olarak sistemin içinde yer 
alacak, bir yandan çalışanların ve işverenlerinin yükünü azaltacak, diğer 
yandan da hiç geliri olmayanların sosyal güvenlik garantisini asgari seviye-
de sağlayacak şekilde finansmana katılacaktır.

İşverenlerin sorumluluğu devam etmekle birlikte, bu sorumluluğun ge-
tirdiği mali yükümlülük, ekonomik endişelerle rekabet gücünü olumsuz 
şekilde etkilemeyecek seviyeye indirilecektir. Kusurlu sorumluluk ilkesine 
ağırlık kazandırılacak, işveren sorumluluğunun sigortalama ile devri im-
kanları artacaktır. Öte yandan, işverenlerin işyerlerindeki çalışanlarına yö-
nelik kurumsal tedbirlerin alınması yönündeki faaliyetleri teşvik edilecek-
tir. İşyeri düzeyindeki sandıklar veya toplu sözleşmelerin bir parçası olarak 
sigortalama faaliyetleri bu kapsamda gelişecektir.

Asgari seviyede bir sosyal güvenlik garantisinin sağlanması devletin ve 
işverenin katkıları ile gerçekleşirken, bu seviyenin üzerinde bir garanti ta-
mamen ferdin sorumluluk alanına bırakılacaktır. Bu amaçla bireysel fark-
lılaşmalara da izin verilecektir. Sosyal tarafların sosyal güvenlik sistemi ile 
ilgili sorumluluklarının daha açık olarak tarif edilmesi gündeme gelecektir.

Sorumlulukları artan ferdin, sosyal güvenlik sistemi içindeki bireysel 
inisiyatif alanı da genişleyecektir.

Hakların ve yükümlülüklerin mevzuatla tayin edildiği zorunlu sosyal 
güvenlik sistemlerinden daha esnek sosyal güvenlik sistemlerine geçildik-
çe, ferdin inisiyatif alanı da artacaktır. Bu artış özellikle, finansmana katkı 
ve elde edilecek hakların seviyesi konusunda kendini gösterecektir. Çok 
ayaklı sosyal güvenlik sistemlerine geçiş sosyal güvenlik sistemi içinde bi-
reysel inisiyatifin artışını kolaylaştıracaktır.

Sosyal güvenlik sistemi içinde özel sektörün rolü artacaktır.
Ferdi inisiyatifin artırılmasına bağlı olarak, zorunlu kapsama alınma il-

kesi esnetilecek, sosyal güvenlik sistemi içinde özel sektörün daha fazla 
rol almasına imkan verilecektir. Bu gelişme, sosyal güvenlik sistemin özel-
leştirilmesinden ziyade, özel sektör dinamizminin sisteme kazandırılma-
sına yönelik olacaktır. Sosyal güvenlik alanında özel sektöre izin verilmesi 
veya rolünün artırılması, kamu menfaatinin göz ardı edilmesi anlamına da 
gelmeyecektir. Özel sektörün dinamik ve etkin çalışma özellikleri göz ardı 
edilmeden, tamamlayıcı sosyal güvenlik garantisi sağlamak üzere teşvik 
edileceklerdir. Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösterecek özel sektöre, 
çok yönlü bir denetim ve gözetim altında izin verilecek, bir anlamda yarı 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım144

kamusal hale gelecektir. Özellikle, sağlık hizmetlerinin arzında bu yönde bir 
gelişme beklenecektir.

Özel sektörün faaliyetlerine izin verilmeyen alanlarda üçüncü sektörün 
faaliyetleri teşvik edilecektir.

Özel sektöre izin verilmesi konusunda güçlükle karşılaşılan veya mah-
surlu görülen alanlarda, üçüncü sektörün gelişmesi de teşvik edilecektir. 
Üçüncü sektör, kurumsal sosyal güvenlik tedbirlerinin idari ve teknik se-
beplerle kapsama alamadığı veya yeterli koruma sağlayamadığı kesimlerin 
sosyal güvenlik garantilerinin sağlanmasında rol alacaktır. Üçüncü sektör, 
vakıf gibi geleneksel müesseselerin güçlendirilmesi ve yeniden düzenlen-
mesi ile toplumsal dayanışma ruhunun güçlendirilmesine yardım edecek 
ve küresel yaklaşımların yetersiz olduğu alanlarda boşlukları dolduracak-
tır. Üçüncü sektörün faaliyetleri yaygın bir toplumsal destekle gelişecek bir 
anlamda her alanda etkisini hissettirecek bireyselleşme eğilimlerine bir 
tepki olarak görülecektir. Zengin vakıf geleneği dolayısıyla Türkiye, üçüncü 
sektörün gelişmesi konusunda önemli bir avantaja sahip olacaktır.

Asgari seviyede bir sosyal güvenlik garantisinin sağlanması temel in-
san haklarından biri olarak kabul edilecektir.

Sosyal güvenlik sistemlerinin gelirin yeniden dağılımını sağlayarak 
toplumsal dayanışmayı sağlama fonksiyonu ihmal edilmeyecek, herkese 
asgari seviyede bir sosyal güvenlik garantisi sağlanması konusunda mali 
faktörlerin tayin edici etkisi azaltılacaktır. Bugün İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinde ve bir çok ülke anayasasında yer alan, “insanların, ya-
şadıkları toplumun bir üyesi olarak asgari bir sosyal güvenlik garantisine 
kavuşturulması” ideali temel insan haklarından biri olarak kabul edilecek 
ve hayata geçirilecektir. Özellikle kamu ağırlıklı sosyal güvenlik programla-
rının belirgin amacı, asgari gelir garantisinin sağlanması olarak, bu hakkın 
sağlanması ile ilgili sınırlamalar kaldırılacaktır.

Sosyal güvenlik sisteminin iktisadi ve sosyal yapı üzerindeki olumsuz 
etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çabalar artacaktır.

Sosyal güvenlik sisteminin varlığı, iktisadi gelişmenin sürekliliğine ve 
istikrarına bağlı olduğundan, sistemin işleyişinin iktisadi yapı üzerindeki 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yönelik tedbirlere 
ağırlık verilecektir. Bu amaçla finansman yöntemlerinde ve kaynakların-
da önemli değişiklikler gerçekleştirilecektir. Sosyal açıdan sosyal güvenlik 
sisteminin insanları çalışmadan alıkoyan ve yeni bir tür bağımlılık yaratan 
uygulamalarından vazgeçilecektir. Bu konudaki en önemli gelişme işsizlik 
sigortası ve aile ödenekleri ile ilgili olarak gerçekleştirilecektir.

Pasif sosyal güvenlik politikalarından aktif sosyal güvenlik politikala-
rına geçilecektir.

Sosyal güvenlik sistemlerinin felsefesi ile ilgili olarak en önemli dönü-
şüm alanlarından birini aktif sosyal güvenlik politikalarına geçiş oluştura-
caktır. Tehlikenin zararları ile mücadeleyi esas alan sosyal güvenlik, tehli-
kenin kendisi ile mücadeleyi de kapsamına alacaktır. Bu çerçevede:
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•	 İnsanların, erkenden emekli olmaları değil, çalışabildikleri süre-
ce güçlerine uygun işlerde çalışmaları teşvik edilecektir. Kronolojik 
emeklilik yaşının yerini FONKSİYONEL EMEKLİLİK YAŞI alacaktır.

•	 Malullerin, sürekli aylık alan kişiler değil, rehabilite edilerek yeniden 
çalışma hayatına kazandırılmaları teşvik edilecektir.

•	 İşsizlerin, sürekli işsizlik ödeneği alan kişiler olmaktan çıkarılıp, bir 
an önce çalışma hayatına dönmeleri teşvik edilecek, istihdam yara-
tan tedbirler desteklenecektir.

•	 Tedavi edici sağlık hizmetleri kadar, önleyici sağlık hizmetlerine de 
ağırlık verilecektir. Tedavi edici sağlık hizmetleri için tahsis edilen 
geniş kaynaklara rağmen sağlıkta beklenen iyileşme gerçekleştiri-
lememiştir.

•	 İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik tedbirlerin 
alınması teşvik edilecek, özellikle mali araçlarla bu yöndeki tedbirle-
rin alınması özendirilecektir.

Sosyal güvenlik sisteminin felsefesi ve sosyal güvenlik anlayışındaki 
dönüşüm kolay olmayacak, uzun bir sürede, bir ülkeden diğerine farklı za-
man dilimlerinde gerçekleşecek ve bir çok ülkede yoğun tepkiler alacaktır. 
Hiç bir toplumsal tepki olmasa bile, dönüşüm için uygun iktisadi ve sosyal 
ortamın oluşması, yeniden yapılanmanın gerektirdiği yasal ve kurumsal alt 
yapının hazırlanması uzun zaman alacaktır.

2. Kapsamla İlgili Dönüşüm

Herkesi her tehlikeye karşı koruma kapsamına alma hedefi temel he-
deflerden biri olmaya devam edecektir.

“Toplumu oluşturan herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına 
alma hedefi”, önümüzdeki dönemde de sosyal güvenlik sistemlerinin temel 
ve öncelikli hedeflerinden birini oluşturacaktır. Bir çok gelişmiş ülkede, bu 
hedef önemli ölçüde gerçekleştirilmiş veya çok yaklaşılmışken, gelişmek-
te olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin sağlamış olduğu başarıların çok uzağında 
bir noktada bulunmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerin yakın zamanda da 
bu hedefi gerçekleştirmeleri mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla her-
kesi kapsama alma yönündeki çabalar gelişmekte olan ülkelerin gelecek 
yüzyılda da karşılaşacakları önemli problemlerin başında gelecektir.

Kişi olarak sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamını kolaylaştıran ve 
zorlaştıran faktörler birlikte ortaya çıkacaktır.

Sosyal güvenlik kurumlarının kişi olarak kapsamının genişlemesini ko-
laylaştıran faktörlerle zorlaştıran faktörler birlikte gerçekleşecektir. Geliş-
mekte olan ülkelerde:

•	 Formel sektörde istihdamın artışı;
•	 Kırsal kesimdeki nüfusun ve tarım işgücünün azalması,
•	 Bağımlı çalışanların oranındaki artış, 
•	 Sosyal güvenlik kurumlarının sigortalama işlemlerini kolaylaştıran 

ve hızlandıran tedbirleri artırmaları,
•	 Sigortalılar ve işverenlerle ilgili işlemlerde bürokrasinin azaltılması 
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ve sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde sağlanan etkinliğin 
artışı,

•	 Sosyal güvenlik kurumlarında bilgisayar kullanımının yaygınlaşma-
sı ve getirdiği kolaylıklar,

•	 Fertlerin sosyal güvenlik bilincinin artması,
•	 Sosyal güvenlik kurumları arasındaki bilgi akışının hızlanması,
kişi olarak sosyal güvenlik kurumlarının kapsamının genişlemesini 

kolaylaştıracaktır. Öncelikle gelişmiş ülkelerde, olmak üzere klasik sosyal 
güvenlik kurumlarının kapsama alma işlemlerini zorlaştıran gelişmelerde 
ortaya çıkacaktır. Bunlar:

• A-tipik ve esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması,
• Bağımsız çalışanların oranındaki artış,
• İşyerlerinin küçülmesi ve dağınıklaşması,
• Evde çalışmanın yaygınlaşması,
• Aile birliğinin bozulması dolayısıyla klasik bağımlılık ilişkisinin za-

yıflaması,
• İşgücü içinde kadın işgücünün artışı,
• Nüfusun yaşlanması,
• İşsizlik oranının artışı,
• Uluslararası insan ve emek göçünün artışı,
olarak sıralanabilir. Özellikle, bireysel emek göçünden insan göçüne 

dönüşen uluslararası göç, uzun vadeli sosyal güvenlik tehlikeleri bakımın-
dan göç alan ülkelerde ciddi boşluklar yaratacaktır. Bilgi çağının, ülkeler ve 
toplumlar arasındaki problemlerin çözüldüğü bir çağ olmayacağı aşikârdır. 
Savaşların, iktisadi ve politik krizlerin devam edeceği, hatta yoğunlaşacağı 
bir dönem bile olacaktır. Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının da devam 
edeceği dikkate alınırsa, 21. yüzyıl uluslararası emek ve insan göçünün be-
raberinde getireceği sosyal güvenlik problemlerinin artacağı bir yüzyıl ola-
caktır.

Mali endişelerle getirilen düzenlemeler kapsam açısından boşluklar 
yaratacaktır.

Primli sosyal güvenlik rejimlerinin mali problemlerini çözmek için, prim 
ödeme sürelerinin artırılması kapsam açısından önemli boşluklar yarata-
caktır. Özellikle işsizlik, yaşlılık ve malullük sigorta kollarında bu boşluk-
lar söz konusu olacaktır. Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve malullük aylığı 
alabilmek için prim ödeme süresinin uzatılması bir çok kişinin bu sigorta 
kollarından sağlanan garantiye hak kanamama tehlikesini beraberinde ge-
tirecektir. Benzer şekilde işsizlik sigortasından ivaz almak için staj ve bek-
leme sürelerinin uzatılması ile aylık verme süresinin kısaltılması da boş-
luklar yaratacaktır.

Sosyal güvenlik kurumlarının kapsamına aldığı tehlikelerin kapsamı 
genişleyecektir.

Kapsama alınan tehlikeler bakımından ise klasik sosyal güvenlik teh-
likelerinin hepsi zaman içinde sosyal güvenlik sistemi içinde yer alacaktır. 
Öte yandan, sosyal güvenlik tehlikesinin tarifi genişletilerek, gelir yetersiz-
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liğine yol açan bütün sebeplerin sosyal güvenlik kapsamına alınması yö-
nünde gelişmeler de görülecektir. Özellikle, aile birliğinin bozulmasına bağlı 
olarak çocuklar, kadınlar ve özürlü aile fertleri ile bakıma muhtaç yaşlılar 
için ortaya çıkan problemler sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul edile-
cektir. ILO tarafından belirlenen klasik sosyal güvenlik tehlikelerine ilave 
olarak bakım ihtiyacı da bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul edilecek 
ve bakım sigortası gündeme gelecektir. Benzer şekilde, siyasi iktidarların 
uyguladıkları iktisadi ve sosyal politikaların sonucunda mağdur olanla-
rın da sosyal güvenlik garantisine kavuşturulması söz konusu olacaktır. 
Özellikle kamu tarafından finanse edilen sosyal güvenlik kurumları, genel 
olarak fakirlikle mücadeleyi esas alacakları için, sigortacılık anlayışının 
ötesinde, sebebi ne olursa olsun gelir yetersizliği yaratan durumlar sosyal 
güvenlik kapsamına alınacaktır.

3. Kurumsal Yapıdaki Dönüşüm
Sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili en önemli dönüşüm alanlarından biri-

ni, kurumsal yapı ile ilgili çok yönlü gelişmeler oluşturacaktır. 

Tek ayaklı sosyal güvenlik sistemlerinden çok ayaklı sosyal güvenlik 
sistemlerine geçilecektir

Daha önce de belirtildiği gibi, bir sosyal güvenlik sisteminin yerine ge-
tirmesi gereken; gelirin yeniden dağılımı; sigorta ve tasarruf gibi üç temel 
fonksiyon vardır. Bu üç fonksiyon bugün olduğu gibi, kamu tarafından orga-
nize edilen tek ayaklı sosyal güvenlik sistemlerince yerine getirilememek-
tedir. Aynı şekilde, Şili’de olduğu gibi, yine tek ayak üzerine kurulmuş özel-
leştirilmiş sosyal güvenlik sistemleri de yetersiz kalmaktadır. Tamamlayıcı 
özel sigortalar ise, bütün teşviklere rağmen nüfusun tamamı tarafından be-
nimsenmemektedir. Bu durumda tek ayaklı sosyal güvenlik sistemlerinin 
sakıncalarını gidermek üzere çok ayaklı sosyal güvenlik sistemlerine doğru 
bir dönüşüm gerçekleşmektedir.

Birinci ayak sosyal güvenlik kurumları, kamunun kontrolünde, zo-
runluluk esasına göre kurulan ve gelirin yeniden dağılımı fonksiyonuna 
ağırlık veren ve fertlere asgari bir gelir sağlayan kurumlardan oluşurken, 
ikinci ayak sosyal güvenlik kurumları tasarruf ve sigorta fonksiyonlarına 
önem veren, zorunluluk esasına göre işleyen yarı kamusal kurumlardan 
oluşmaktadır. Üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumları ise isteğe bağlı ola-
rak girilen, özel veya üçüncü sektör tarafından oluşturulan, sağlanan gelir 
garantisi konusunda bir üst sınır olmayan sosyal güvenlik kurumlarından 
oluşmaktadır.

Çok ayaklı sosyal güvenlik sistemleri, tamamen kamu veya tamamen 
özel sektör kontrolündeki sosyal güvenlik sistemlerinin eksikliklerini gide-
ren, avantajlarını bir arada toplayan bir yapıya sahiptir. Sosyal güvenlik sis-
temlerini yeniden yapılandıran Doğu Bloğu ülkeleri ile (Çek Cumhuriyeti ve 
Macaristan) gelişmiş ülkelerde (Almanya, Hollanda, Fransa ve İsviçre) çok 
ayaklı sistemlere geçiş konusunda önemli mesafeler alınmıştır.
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Tablo 8: Çok Ayaklı bir Sosyal Güvenlik Sistemi Modeli

ZORUNLU KAMU 
PROGRAMLARI

ZORUNLU ÖZEL 
PROGRAMLAR

GÖNÜLLÜ ÖZEL
PROGRAMLAR

AMAÇLAR 
(HEDEFLER)

Gelirin yeniden 
dağılımı ve sigorta

Özel tasarruflar 
ve sigorta

Özel tasarruflar 
ve sigorta

DÜZENLEME
Yoklamalı, asgari 
veya sabit oranlı bir 
gelir garantisi

Ferdi tasarruf 
planları veya 
mesleki 
programlar

Ferdi tasarruf 
planları veya 
mesleki 
programlar

FİNANSMAN Vergilerle 
finansman

Primlerle 
finansman ve 
düzenlenmiş fon 
metodu

Sigortalı primleri 
ile tam fon 
metodu

Kaynak: Averting the old age crisis, summary, s. 18.

Sosyal sigortalar temel sosyal güvenlik kurumları olarak önemini ko-
ruyacak ancak özel sektörün ve üçüncü sektörün sistem içindeki rolü ar-
tacaktır.

Sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için geliştiri-
len sosyal sigortalar, işleyişindeki avantajlar dolayısıyla önümüzdeki yüz-
yılda da en önemli sosyal güvenlik müessesesi olarak kalmaya devam ede-
cektir. Özel sektörün sosyal güvenlik sistemi içindeki rolünün artması veya 
üçüncü sektöre ait kurumların yaygınlaşması sosyal sigortaların ortadan 
kalkmasına yol açmayacaktır. Ancak, sosyal sigorta kurumlarının faaliyet-
lerini etkin olarak devam ettirebilmesi, çalışma ve istihdam şekillerindeki 
değişmelere bağlı olarak faaliyetlerini daha etkin olarak gerçekleştirmele-
rini sağlayacak idari ve yasal düzenlemelerin yapılması gereğini de berabe-
rinde getirecektir.

Sosyal sigortalar varlıklarını devam ettirmekle birlikte, çok ayaklı sos-
yal güvenlik sistemlerine geçiş özel ve üçüncü sektörün sistem içindeki 
rolünü artıracaktır. Faaliyetleri kamu tarafından belirlenmiş bir özel sektör 
sosyal güvenlik sistemi içinde yer alırken, özellikle rekabete açık alanlarda, 
mesela sağlık hizmetlerinin arzında satın alma yolu ile hizmet temini arta-
cağı için özel sektörün önemi artacaktır. Özel sektör gibi, üçüncü sektörün 
de sistem içindeki önemi artacaktır. Tamamlayıcı sosyal güvenlik garantisi 
sağlama ihtiyacının artması bu sektörün gelişmesini teşvik edecektir. Bu 
noktada sendikaların, bu sektörde yer alan kurumların kurulmasına öncü-
lük ederek ve bizzat sorumluluk alarak faaliyet alanlarını genişletmeleri söz 
konusu olabilecektir.

Sosyal güvenlik sistemlerinde merkezileşme ve ademi merkezileşme 
yönündeki örgütlenme eş zamanlı olarak ortaya çıkacaktır.

Kamu sosyal güvenlik kurumlarının etkinliğini artırmak için yapılan ça-
lışmalar, sosyal güvenlik kurumlarının organizasyon yapılarında merkezi-
leşme ve ademi merkezileşme yönünde eş zamanlı ve zıt yönlü gelişmeleri 
beraberinde getirmektedir. Kamunun rolünü artıran merkezileşme eğilimi 
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ile özel sektör veya mahalli idarelerin etkinliğini artıran gelişmeler birlikte 
gerçekleşmektedir. Her iki yöndeki gelişmelerin de temel amacı sosyal gü-
venlik sis-temlerinin daha etkin çalışan bir yapıya kavuşmasıdır.

Merkezileşme, sosyal güvenlik kurumları arasında norm ve standart 
birliği sağlama çabaları ile aynı anda faaliyet gösteren sosyal sigortalar, 
kamu sosyal güvenlik kurumları ve gönüllü kuruluşlar arasında birbirleri-
nin faaliyetlerini bütünleştirmek ve aralarındaki koordinasyonu sağlamak 
için arzu edilmektedir. Üst düzey sosyal güvenlik koordinasyon kurulları 
oluşturulması bu yöndeki eğilimlerin sonucudur. Ademi merkezileşme ise, 
sistem ile ilgili sosyal tarafların da yönetime ve karar sürecine katılmaları-
nı sağlamaya yönelik değişiklikleri ihtiva etmektedir. Sendikaların, mahalli 
idarelerin karar sürecine katılmalarına imkan veren uygulamalarla, sosyal 
güvenlik sistemi içinde özel sektörün rolünün artırılması ademi merkezi-
leşme örneklerini oluşturmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde özerkleşme eğilimleri art-
makla birlikte özelleştirme-özerkleştirme tartışmaları artacaktır.

Sosyal güvenlik kurumlarının yönetimi, genellikle ilgili tarafların yöne-
timde temsil edilmelerine imkan veren özerk bir yapı ile oluşturulmakta-
dır. Ancak, bu özerk yapı içinde devletin temsil oranı ve gücü daha fazladır. 
Önümüzdeki dönem, sosyal güvenlik kurumlannın yönetiminde sigortalı-
ların ve işverenlerin, hatta mahalli idarelerin temsil oranının arttığı, kurum-
ların kamu müdahalesini asgariye indirecek daha özerk yönetim yapılarına 
sahip oldukları bir dönem olacaktır. Bu gelişme, bugün gelecek dönemde 
fonksiyonları ne olacağı tartışılan sendikaların varlıkları için önemli bir ge-
rekçe olacaktır. Özerkleşme, sosyal güvenlik kurumlarının imkânlarının 
politik amaçlarla kullanılmasını engellerken, sosyal tarafların sosyal gü-
venlik sistemlerinden beklentilerini daha gerçekçi yapacaktır.

Tablo 9: Latin Amerika Ülkelerinde, Sosyal Tarafların Sosyal Sigorta 
Kurumlarının Yönetim Organlarında Temsili

ÜLKE İŞÇİ İŞVEREN HÜKÜMET DİĞER TOPLAM
BREZİLYA 4 3 3 5 15
KOLOMBİYA 4 1 1 1 7
KOSTA RİKA 2 2 2 1 7
DOMİNİK CUM 3 3 3 9
EKVATOR 5 1 1 1 8
MEKSİKA 4 4 4 12
PANAMA 3 3 3 1 10
PARAGUAY 2 2 2 6
VENEZÜELLA 2 2 2 1 7

Kaynak: ILO, Report of The General Director, 13.th Corıference of American States Member of 
The ILO, 1992.

Özerkleşme, sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılanması ile ilgi-
li olarak özelleştirmeye bir alternatif olarak görüleceğinden gelecek yüzyıl 
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çok yoğun bir “özelleştirme mi özerkleştirme mi tartışması” sürdürülecek-
tir. Duygusal ve ideolojik bazda sürdürülecek bu tartışma sosyal güvenlik 
sistemlerinin yeniden yapılanması ile ilgili en önemli tartışma alanlarından 
birini oluşturacaktır. Burada zaman içinde çıkış noktasını, daha etkin olanın 
tercih edilmesi yönündeki kararlar oluşturacaktır. Çünkü etkin yönetim, 
kimin yönettiğinden daha önemli olacaktır.

İyi ve etkin yönetim anlayışı hakim olacaktır.
Gelişmiş ülkelerde, sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların üst sı-

nırına gelinmiş olması daha fazla sosyal güvenlik garantisi için tahsis edilen 
kaynakların etkin kullanımı ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Etkinlik, 
sosyal güvenlik alanında öne çıkarılmayan, hatta hiç dikkate alınmayan bir 
kriter olmuş, aynı kaynakla daha fazla sosyal güvenlik garantisi sağlanabi-
lir mi sorusu sorulmamıştır. Gelecek dönem, her alanda olduğu gibi, sosyal 
güvenlik alanında kaynakların etkin kullanımı gereğini artıracak, bunun en 
fazla hissedildiği alanlardan birini de özellikle sağlık gibi, hizmete çevrile-
rek sunulan sosyal güvenlik hizmetleri oluşturacaktır. Özel sektörün sosyal 
güvenlik sistemi içinde rolünün artması bu etkinlik arayışlarının bir sonucu 
olarak gerçekleşecektir. Kamu sosyal güvenlik kurumlarında da etkin kay-
nak kullanımını gerçekleştirecek profesyonel yönetim anlayışı yaygınlaşa-
caktır. Büyük mali kaynakları kullanan ve geniş toplum kesimlerini ilgilen-
diren sosyal güvenlik kurumlarının fonlarının etkin kullanılması ihtiyacı, 
yönetimde özerkleşme arayışlarını da güçlendirecektir.

Tablo 10: Bazı Ülkelerde Emeklilik Programlarının Yönetim Giderleri (1989-1992)

ÜLKELER
FERT BAŞINA YÖNETİM GİDERLERİ

FBMG’İN Yüzdesi Olarak A.B.D. Doları Olarak
KANADA 0.05 10.0
ŞİLİ 2.30 50.2
KOSTA RİKA 0.36 7.5
FİNLANDİYA 0.26 63.7
ALMANYA 0.18 35.9
HİNDİSTAN 0.72 2.4
İSRAİL 0.10 9.5
JAPONYA 0.04 8.3
LUKSEMBURG 0.28 38.1
HOLLANDA 0.13 20.1
PAKİSTAN 0.86 3.0
İSPANYA 0.11 10.4
İSVİÇRE 0.09 28.9
TUNUS 1.03 12.1
ZAMBİYA 4.49 16.3
BURUNDİ 7.25 14.9
TÜRKİYE 0.41 4.6

Kaynak: Averting the old age crisis, appendix
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Sosyal güvenlik kurumları, bürokratik işlemleri azaltan ve talepleri 
hızla karşılayan bir idari yapıya kavuşacaklardır.

Sosyal güvenlik kurumları çok yönlü ve yoğun bilgi akışının olduğu, 
bu bilgi akışı ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü günlük işleri yoğun olan ida-
ri hizmet birimlerine sahiptirler. Öncelikle sosyal güvenlik kurumlarının 
nüfusun tamamını ilgilendiren bir faaliyet alanına sahip oldukları dikkate 
alınırsa, sağlıklı ve güvenilir bilgi akışının ne kadar önemli olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır. Sosyal güvenliğin doğrudan ilgili tarafları olan sigor-
talı, işveren ve Kurumlar arasındaki bilgi akışının sürekli, hızlı ve doğru 
olarak gerçekleştirilmesi zorunluluğu vardır. Bu hak kayıplarının veya sui-
istimallerin ortaya çıkması için olduğu kadar sistemin taraflarının sunulan 
hizmetten tatmin olması için de önemlidir. Teknolojik gelişme ve özellikle 
bilgisayar kullanımının getirdiği kolaylıklar bugün yavaş işleyen ve hantal 
bir bünyeye sahip olan sosyal güvenlik kurumlarının dinamizmini artıra-
caktır. Bu gelişme, sigortalıların kapsama a- lınması, primlerin toplanması 
ve aylık ve gelirlerin hesaplanması ile ilgili işlemlerde hız ve rahatlık ka-
zandıracak, sosyal güvenlik kurumlarının insani yönünü güçlendirecektir. 
Bu değişikliklerin en fazla hissedildiği ülkelerin başında, şüphesiz Türkiye 
gelmektedir.

Sigortalılar, kendilerini sosyal güvenlik kurumlarının bir müşterisi gibi 
göreceklerdir.

Sosyal güvenlik kurumlarının kapsamındaki kişiler, kurumlarla olan 
ilişkilerinde kendilerini bu kurumların bir MÜŞTERİSİ (TÜKETİCİ) gibi göre-
cekler ve hizmet beklentileri bu anlayış içinde olacaktır. Bu beklenti, kamu 
sosyal güvenlik kurumlarını özel sektör kurumları gibi çalışma anlayışına 
zorlayacaktır. Sigortalılar daha insanca bir muamele ile taleplerinin daha 
kısa sürede ve doğru olarak karşılanmasını talep edecekler, hizmetlerin 
sunulmasında ortaya çıkan bekleme ve zaman israfına tahammül edeme-
yeceklerdir.

Sigortalıların kendilerini bir müşteri gibi görmeleri, sosyal güvenlik ku-
rumlarının halkla ilişkiler faaliyetlerini geliştirmelerini, kamuya karşı daha 
şeffaf faaliyet göstermelerini zorunlu hale getirecektir. Fertlerin sosyal gü-
venlikleri ile ilgili olarak bilgi alma, başvuru ve şikayet haklarını kullanma 
mekanizmaları güçlendirilecektir.

4. Finansmanla İlgili Dönüşüm
Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin bugün karşılaştığı en önemli prob-

lemin finansman problemi olması, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili önemli 
dönüşüm alanlarından birinin de sistemin finansmanı ile ilgili gelişmeler 
üzerine yoğunlaştıracaktır. Finansmanla ilgili dönüşümün genel çizgileri-
nin ne olacağı bugünden şekillenmeye başlamıştır.

ürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma hedefi ön plana çı-
kacaktır.

Sosyal güvenlik nihayetinde bir kaynak tahsisi meselesidir ve iktisadi 
imkanlarla desteklenmeyen bir sosyal güvenlik sisteminin varlığını sür-
dürmesi mümkün değildir. Bu bakımdan belirlenen amaçlarını gerçek-
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leştirmesini sağlayacak yeterli kaynaklara sahip olmak sosyal güvenlik 
kurumları bakımından hayati öneme sahiptir. Önümüzdeki yüzyıl, yeterli 
mali kaynaklara sahip olan ve sürekli ve istikrarlı bir yapı kazanmış, SÜR-
DÜRÜLEBİLİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLUŞTURMA hedefinin öncelik 
kazandığı bir dönem olacaktır.

Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların daha fazla artırılması 
mümkün olmayacaktır.

Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklar, makro 
düzeyde GSYİH’nın % 25-40 arasında değişirken, mikro düzeyde ferdin 
kullanılabilir gelirinin üçte birine ulaşmıştır. Bu seviye, sosyal güvenlik 
için tahsis edilecek kaynakların üst sınırını oluşturmaktadır. Tahsis edilen 
kaynaklan artırarak daha fazla sosyal güvenlik garantisi sağlama imkânı 
kalmamıştır. Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik harcamaları ile ilgili olarak 
gündeme gelen kısıntılar, bu gelişmenin ilk işaretleridir. Daha fazla sosyal 
güvenlik garantisi sağlamanın yolu kaynakları etkin kullanmaktan geç-
mektedir ve bunun arayışları artacaktır.

Sosyal güvenlik sisteminin finansmanının iktisadi sistem üzerindeki 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler artacaktır.

İktisadi gelişmeye dayandırılmayan bir sosyal güvenlik sisteminin varlı-
ğını devam ettirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, sosyal güvenlik sistem-
lerinin bindikleri dalı kesecek bir işleyişe de sahip olmaları düşünülemez. 
Sosyal güvenlik kurumlarının finansman metodları, gelir kaynaklarının be-
lirlenmesi, tahsili, fonların kullanımı ve harcama alanları konusunda bugün 
var olduğu ileri sürülen olumsuz etkileri gidermeye yönelik düzenlemeler 
ağırlık kazanacaktır. Bütçe açıklarına yol açmayacak, enflasyonu hızlan-
dırmayacak, istihdamı daraltacak, tasarrufları azaltacak ve firmaların ve 
ekonominin rekabet gücünü olumsuz etkileyecek finansman kaynakların-
dan ve metodlarından kaçınılacaktır.

Sosyal güvenlik sisteminin amaçları ile finansman metodları ve gelir 
kaynakları arasındaki ilişki daha güçlendirilecektir.

Sosyal güvenlik sisteminin gelirin yeniden dağılımı sağlama, sigorta 
ve tasarruf amaçları ile finansman metodları ve gelir kaynakları arasında 
daha sıkı bir ilişki kurulacaktır. Gelirin yeniden dağılımını sağlamaya yö-
nelik sosyal güvenlik kurumlarının finansmanı büyük ölçüde vergi gelirle-
rinden karşılanacak ve yılı yılına finansman metodu benimsenecektir. Si-
gorta ve tasarruf fonksiyonlarını gerçekleştirmeye yönelik sosyal güvenlik 
kurumları ise primlerle finanse edilecek ve finansman yöntemi olarak fon 
metodunu kullanacaklardır. Çok ayaklı sosyal güvenlik sistemleri oluştu-
ruldukça, ikinci ayaktan itibaren sigortalıların sistemin finansmanına kat-
kısı artacaktır. Gelirin yeniden dağılımı ve sosyal adalet ilkelerinin önem 
kazandığı birinci ayak sosyal güvenlik kurumları ağırlıklı olarak kamu ta-
rafından finanse edilirken, ikinci ayak sosyal güvenlik kurumları işveren ve 
sigortalı tarafından, üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumları ise tamamen 
veya büyük ölçüde sigortalı tarafından finanse edilecektir.
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Tablo 11. Sosyal Güvenlik Harcamalarının Sigorta Kollarına Göre Dağılımı (1993)

ÜLKELER SAĞLIK YAŞLILIK AİLE- ANALIK İSTİHDAM ÇEŞİTLİ
Belçika 33.7 45.3 7.9 11.6 1.5
Danimarka 28.1 34.0 14.3 18.9 4.7
Almanya 40.2 41.1 8.3 7.6 2.8
Yunanistan 24.7 66.2 1.7 3.4 4.0
ispanya 35.2 40.4 2.3 21.1 1.0
Fransa 34.0 43.6 12.6 8.3 1.5
İtalya 31 2 62.8 3 8 2.2 -
Hollanda 44.6 37.1 6.5 9.2 2.6
Portekiz 44.5 40.6 5.4 6.5 3.0
İngiltere 31.3 41.3 18.5 7.3 1.6

Kaynak: TÜRK-İŞ Yıllığı, cilt: 1, s. 295

Çok ayaklı sosyal güvenlik sistemlerine geçiş, standart dışı çalışanların 
finansmana katkı problemlerinin çözümünü kolaylaştıracaktır.

Standart dışı çalışma klasik sosyal güvenlik sistemleri için en önemli 
meydan okumalardan biri olarak bahsedilmişti. Süreksiz, düşük veya is-
tikrarsız gelirle çalışan bu kesimin sosyal güvenlik garantilerinin çözümü, 
bireysel farklılaşmalara izin veren ikinci ve üçüncü ayak sosyal güvenlik 
kurumlarının varlığı sayesinde kolaylaşacaktır. Ödenen primlerle alınan 
aylıklar arasındaki ilişkinin güçlü olduğu bu kurumlarda adalet duygusu-
nun zedelenmesine de imkan verilmeyecektir.

Sosyal güvenlik sistemlerinin gelir kaynaklarının tespitinde, iktisadi 
zorunluluklarla sistemin amaçları arasındaki çatışma tayin edici rol oyna-
yacaktır.

Sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanında gelir kaynağı olarak prim-
ler mi veya vergilerin mi kullanılacağı, ne miktarda ve nasıl kullanılacakları 
ile kimlerin ödeyeceği ile ilgili olarak yapılacak düzenlemeler ciddi tepkile-
re yol açacaktır. İktisadi endişelere ağırlık verilmesi sigortalıların tepkisini 
artırırken, sosyal amaçların öne alınması işverenlerin tepkisini çekecektir. 
Bu noktada mali ve iktisadi zorunluluklarla sosyal amaçları gerçekleştirme 
hedefi arasında bir uyum sağlanması gereği ortaya çıkacaktır. Bu uyumu 
sağlamak da önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik sistemlerinin karşıla-
şacağı önemli problem alanlarından birini oluşturacaktır.

Sosyal tarafların sistemin finansmana katkılarının yönü ve oranı deği-
şecektir.

Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katkısı daha çok talep edile-
cek, ancak bu katkı öncelikle insanlara yaşadıkları toplum içinde asgari bir 
gelir garantisi sağlamaya yönelik birinci ayak sosyal güvenlik kurumları 
için olacaktır. Devlet, sosyal adaleti temin etmeye yönelik, gelirin yeniden 
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dağılımına fırsat verecek şekilde finansmana katılacaktır. Devletin finans-
mana katkısını artıran ikinci faktör sosyal tarafların yükünü azaltmak, 
özellikle de teşvik edici nitelikte olmak üzere işverenlerin prim yükünü 
azaltma yönünde ortaya çıkacaktır. Prim ödeyerek gerçekleşecek bu kat-
kının amacı istihdamı teşvik etmek ve firmaların rekabet gücünü artırmak 
olacaktır. Devlet yatırımları teşvik etmek üzere, belirli bir süre veya sürekli 
fakat belirli bir oranda prim ödeyerek finansmana katılabilecektir. 1998 yılı 
başında Olağanüstü hal bölgesi ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam 
edilenlerin primlerinin 4 yıl süreyle devlet tarafından ödeneceğinin kabul 
edilmesi bu gelişmenin ülkemize yansıyan ilk örneğini oluşturmaktadır. 
Devletin sosyal güvenlik sisteminin finansmanına katkısını azaltacak en 
önemli gelişme, üçüncü sektör sosyal güvenlik kurumları olacaktır. Bu ku-
rumlar geliştiği ölçüde devletin kamu sosyal güvenlik harcamaları için büt-
çeden yapmak zorunda kalacağı transferler azalacaktır. 

Tablo 12: A.B. Ülkelerinde Kaynaklarına Göre Sosyal Güvenlik Gelirleri (1994), (%)

ÜLKELER KAMU  
KATKISI

İŞVEREN 
PRİMLERİ

ÜCRETLİ 
PRİMLERİ

BAĞIMSIZLARIN 
PRİMLERİ

VERGİLEME AĞIRLIKLI ÜLKELER
Danimarka 75.6 9.2 10.1 -
İrlanda 61.0 23.0 13.7 1.5
İngiltere 43.9 26.1 18.5 2.6
Lüksemburg 42.5 29 4 18.5 2.6

PRİM AĞIRLIKLI ÜLKELER
Fransa 21.5 49.0 22.1 4.4
Yunanistan 19.1 45.7 26.6 -

KARMA FİNANSMANA SAHİP ÜLKELER
Belçika 20.1 43.1 24.1 1.4
Hollanda 15.8 20.1 37.1 1.9
Almanya 26.6 38.3 22.5 1.0
İspanya 29.6 50.2 9.2 4.5
İtalya 34.9 46.5 10.3 5.9
Portekiz. 37.4 34.4 18.7 2.1

Kaynak: TÜRK-İŞ Yıllığı, Cilt: 1, s. 288

Sosyal güvenlik primlerinin bir istihdam vergisine dönüşmesini önle-
mek için işveren primleri düşecektir. Sosyal güvenlik sistemi içinde işveren 
primlerinin düşmesi, küreselleşme ve artan uluslararası rekabetin kaçı-
nılmaz bir sonucu olacaktır. Özellikle, sigorta primlerinin maliyetleri artır-
dığına inanılan dışa açık sektörlerde bu gelişme ortaya çıkacaktır. İşveren 
primlerindeki düşme, kısmen devlet katkısının artması, kısmen de ikinci 
ve üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması ile gerçekle-
şecektir. Farklılaştırılmış gelir garantisinin sağlanacağı bu kurumların fi-
nansmanı büyük ölçüde sigortalılar tarafından karşılanacaktır.
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Mevcut sosyal güvenlik sistemi içinde sigortalılar bazı sigorta kolları 
için hiç prim ödememekte veya düşük oranda prim ödemektedirler. Özel-
likle 1950’li yıllardan sonra sigortalıların ödediği primler düşmüş, sistemin 
yükü işveren üzerine aktarılmıştı. Yeniden yapılanma süreci içinde çok 
ayaklı sosyal güvenlik sistemlerine geçiş ve gelir ve aylıklarda ortaya çıka-
cak farklılaştırma, sigortalıların finansmana katkısının artmasını da bera-
berinde getirecektir. Sigorta fonksiyonuna ağırlık veren ikinci ayak sosyal 
güvenlik kurumlarının büyük ölçüde, tasarruf fonksiyonuna ağırlık veren 
üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumlarının finansmanı ise tamamen sigor-
talılar tarafından karşılanacaktır.

Fon metodu ile çalışan sosyal güvenlik kurumlarının artışı, bu fonların 
değerlendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili problemleri de beraberinde ge-
tirecektir.

İster kamu, isterse özel sektör tarafından organize edilsin, sigorta ve 
tasarruf fonksiyonuna ağırlık veren ikinci ve üçüncü ayak sosyal güvenlik 
kurumlarının fon metodu ile çalışmaları kaçınılmaz olacaktır. Bu kurum-
ların yaratacağı fonların zaman içinde önemli miktarlara ulaşacağı da ke-
sindir. Bu noktada problem, kamu menfaatini korumak amacıyla, devletin 
fonların kullanımına getireceği sınırlamalarla, bu sınırlamaların fonların 
getiri oranlarını düşüreceği iddiasından kaynaklanacaktır. Bugün Şili’de ol-
duğu gibi GSYİH’nın % 25’ini aşan bir tasarruf birikimi söz konusu olursa, bu 
takdirde fonların kullanımına getirilen sınırlamaların sermaye piyasasının 
dengelerini bozması söz konusu olacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarına dev-
let müdahalesinin yönü ve sınırları ile ilgili olan bu çatışma gelecek yüzyılda 
üzerinde fazlaca durulan finansman problemlerinin başında gelecektir.

5. Sosyal Güvenlik Garantisinin Niteliği ve Seviyesi ile İlgili Gelişmeler
Sosyal güvenlik sistemlerinin felsefesinin, kurumsal yapısının ve fi-

nansmanının değişmesi, sağladığı garantinin niteliğini ve seviyesini de de-
ğiştirecektir.

Asgari bir gelir garantisi sağlama hedefi önemini koruyacaktır. 
Ne şekilde organize edilirse edilsin, sosyal güvenlik sistemleri, “insanları 

ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarma ve onlara yaşadıkları toplum içinde 
insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı kazandırma amacını” birinci 
amaç olarak benimseyeceklerdir. Sosyal güvenlik sistemlerinin kurumsal 
yapısındaki değişme de bu amaca hizmet edecektir. Birinci ayak sosyal gü-
venlik kurumları, en asgari seviyedeki iştirak ile, insan olmanın ve o ülke-
de yaşamanın bir gereği olarak herkese asgari bir sosyal güvenlik garantisi 
sağlayacaktır. Bu garantinin seviyesini de fakirlik çizgisi belirleyecektir. 
Sebebi ne olursa olsun, fertlerin bu çizginin altına düşmesine izin verilme-
yecektir. Fakirlik çizgisinin tespiti ise zamana ve mekana bağlı olarak de-
ğişmekle birlikte, fert başına milli gelirin belirli bir yüzdesi alınarak belir-
lenmektedir (genel olarak % 50’si alınmaktadır). Bu garantinin sağlanması 
konusunda mali faktörler ikinci planda tutulacak, ihtiyaç faktörü ön plana 
çıkarılacaktır.
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Tablo 13: Emekli Aylıklarının Fert Başına Milli Gelire Oranı

ÜLKELER Emekli Aylığı/FBMG (%)
A.B.D. 28
Japonya 49
Avusturya 47
Macaristan 48
Almanya 61
Norveç 37
Portekiz 34
İsveç 80
İsviçre 55
TÜRKİYE 65

Kaynak: Averting the old ages crisis, appendix.

Aylık ve gelirlerde bireysel farklılaştırmalara imkan verilecek, ödenen 
primlerle gelirler arasındaki ilişki güçlendirilecektir.

Fertlerin birinci ayak sosyal güvenlik kurumlarının sağladığı asgari se-
viyedeki gelir garantisinin üzerine çıkmalarına izin verilecek, ancak bu ge-
lirlerin tespitinde ödenen primlerin miktarı ve süresi esas alınacaktır. Gelir 
ve aylıkların ödenen primlerle ilişkilendirilmesi, sistemin mutlak eşitlik uy-
gulamaları dolayısıyla az ödeyenle çok ödeyen ancak aynı geliri alanlar ara-
sında yarattığı huzursuzluk ortadan kaldırılacaktır. Bu aylık ve gelirlerin hiç 
bir zaman üst sınırı olmayacak anlamına gelmeyecek, özellikle ikinci ayak 
sosyal güvenlik kurumlarında sigorta fonksiyonu dolayısıyla gelirin yeni-
den dağılımına imkan verecek şekilde tavan ve taban uygulamasına imkan 
verilecektir.

Sosyal güvenlik garantisine hak kazanma şartlarını kolaylaştıran fak-
törlerle zorlaştıran faktörler birlikte ortaya çıkacaktır.

İnsani endişelerle sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı garantiye ka-
vuşma hakkını kolaylaştıran düzenlemelerle, mali endişelerle zorlaştıran 
faktörler aynı zaman diliminde ortaya çıkacaktır. 1980’li yıllardan sonra 
mevcut sistem içinde hak kazanma şartlarının ağırlaştırılması yönünde 
gelişmeler olmuştur. Özellikle emeklilik için olmak üzere prim ödeme süre-
leri uzatılmış, aylık hesaplama metodları değiştirilmiş ve bekleme süreleri 
uzatılmıştır. Gelecek yüzyılda da bu yöndeki eğilimlerin devam etmesi bek-
lenecektir. Ancak, özellikle sağlık hakkı ve fakirlik çizgisi seviyesindeki ge-
lir garantisi için aylık ve gelirlere hak kazanma şartlarının kolaylaştırılması 
da beklenmektedir. Bu gelişme, sosyal güvenlik sistemlerinin önümüzdeki 
dönemde karşılacağı açmazlardan birini oluşturacaktır.

Sosyal güvenliğin bireyselleştirilmesi, yoklamalı ivazların önemini ar-
tıracaktır.

İdari organizasyonun işleyişinde sağlanacak kolaylıklar ve bilgi akışın-
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daki hızlanmaya bağlı olarak, sosyal güvenlik garantisinin kişisel ihtiyaçlar 
dikkate alınarak farklılaştırılması artacak, bu da yoklamalı ivazların öne-
mini artıracaktır. Yoklamalı ivazların, idari giderler azaltıldığı ölçüde, gerçek 
ihtiyaç sahibinin bulunması dofayı- sıyla sosyal güvenlik sistemlerinin et-
kinliğini artıracaktır.

Sağlık hizmetlerinin sunulması, sosyal güvenlik sistemlerinin en zor 
dönüşüm alanlarından birini oluşturacaktır.

Sağlık hakkı temel ve vazgeçilmez insan haklarından biri olmakla bir-
likte, giderek maliyeti artmaktadır. Bu noktada zaten var olan insani gerek-
çeler-mali yetersizlik çatışması, artarak devam edecek gibi görünmekte-
dir. Yalnızca yaşlanan nüfus dolayısıyla değil, artan sağlık bilinci dolayısıyla 
sağlık hizmetlerine olan talep hızla artacaktır. Gelişen tıb teknolojisi dola-
yısıyla sağlık hizmetlerinde standart belirleme güçlükleri de vardır. Sağlık 
hizmetleri ile ilgili olarak beklenen gelişmeler şu noktalarda yoğunlaşacaktır:

•	 Talepteki baskı ve arzdaki yetersizlik, sağlık hizmetlerinin arzında 
özel sektörün önemini artıracaktır.

•	 Tedavi edici sağlık hizmetleri yanında önleyici hizmetlere de önem 
verilecektir.

•	 Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak üzere sağlık hizmeti arze-
denlerin ve talep edenlerin sağlık ekonomisi hakkında bilinçlendiril-
melerine ağırlık verilecektir.

•	 Sosyal rahatsızlıkların tıbbileştirilmesi engellenecektir.

Sosyal bakım hizmetlerinin önemi artacaktır.
Sosyal güvenlik sistemi içinde sosyal refah hizmetlerinin önemi arta-

caktır. Kurumsal bakımın yerini evde ve aile fertleri tarafından bakım ala-
caktır. Bu sebeple, evde bakımı teşvik edecek ve kolaylaştıracak tedbirlere 
ağırlık verilecektir. Daha önceki kısımlarda da bahsedildiği gibi, aile fert-
lerinin bakımı için evde kalan kişinin sosyal güvenlik hakları bakımından 
kayba uğramasını önleyici düzenlemelere ağırlık verilecektir.

Esnek ve a-tipik çalışma şekilleri dolayısıyla sosyal güvenlik hakları-
nın tespitinde ortaya çıkan problemler çok ayaklı sosyal güvenlik sistem-
lerine geçişle asgariye inecektir.

Kapsam ve finansman konusunda olduğu gibi, sosyal güvenlik hakla-
rının belirlenmesinde ve özellikle de gelir ve aylıkların hesaplanmasında 
a-tipik çalışma tarzını seçenlerle ilgili olarak klasik sosyal güvenlik sistem-
lerinin karşılaştığı ciddi problemler çok ayaklı sosyal güvçnlik sistemlerine 
geçişle asgariye inecektir. Bu kolaylık ikinci ve üçüncü ayak sosyal güven-
lik kurumlarının işleyiş özelliklerinden kaynaklanacaktır. Birinci ayak sos-
yal güvenlik kurumlarının finansmanında vergiler kullanıldığı ölçüde sos-
yal adaleti ve dayanışmayı zedeleme unsuru zayıflayacaktır.
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Aile yapısının değişmesi, bütün bir sosyal güvenlik sistemini zorlaya-
cak etkileri de beraberinde getirecektir.

Boşanmaların artışı, tek aile reisinin olduğu ailelerin sayısının artması, 
resmi evlilik bağı dışında doğan çocukların sayısının artması klasik sosyal 
güvenlik sistemlerini bir çok alanda yetersiz kılmıştır. Bu noktada çok ciddi 
bir çatışma ortaya çıkmıştır. Bir yanda bireysel tercihlere önem ve öncelik 
veren bir anlayışın varlığı, diğer yanda aile birliğinin bozulmasındaki artışın 
beraberinde getireceği toplumsal sorunlar sistemin yeniden yapılanması 
ile ilgili çözümü zor problem alanlarından birini oluşturmaktadır. Bireysel 
tercihleri dikkate alacak değişikliklerin yapılmasının, aile birliğinin bozul-
masını hızlandıracağı düşüncesi bu tedbirlerin alınmasını geciktirirken, 
sistemin temel felsefesini oluşturan bireysel tercihlere önem verme ilkesi 
ihmal edilmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin ailenin güçlendirilmesine 
yönelik tedbirlere ağırlık vermesi gerektiği yönündeki görüşlerin yaygın-
lığı da bu konuda çözüm geliş-tirilmesini güçleştirmektedir. Bu probleme, 
kadınların aiie ve çalışma hayatındaki so-rumluluklarının uyumlaştırılma-
sı ve bunun sosyal güvenlik haklarına olan etkileri dahil edilirse, sorunun 
boyutlarının ne derece büyük olduğu daha kolay anlaşılacaktır. Sosyal gü-
venlik sistemlerinin yeniden ya-pılanması konusunda gelişme trendi net 
olmayan problem alanlarının başında bu husus gelmektedir.

Sosyal güvenlik ivazlarının yeni bir bağımlılık yaratmasına izin verme-
yecek düzenlemelerden kaçınılacaktır.

Sosyal güvenlik garantisinin varlığının insanları çalışmadan alı koydu-
ğu, tasarrufu unutturduğu, onları tembellik ve atalete sevk ettiği yönünde 
iddialar da vardır. Özellikle erken emeklilik uygulamasının ve işsizlik sigor-
tasının bu etkiyi doğurduğu ileri sürülmektedir. Bu da yeni bir tür bağımlı-
lık yaratmaktadır. Çok ayaklı sosyal güvenlik sistemlerine geçişle birlikte, 
sağlanan sosyal güvenlik garantisinin, fakirlik çizgisinin üstünde ödenen 
primlere bağlı olarak belirlenmesi bu yöndeki olumsuz etkilerin asgariye 
indirilmesine yardımcı olacaktır.

SONUÇ OLARAK
21. yüzyıl, sosyal güvenlik sistemleri için kronolojik bir tarih olmaktan 

öte, sistemin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir yüzyıl 
olacaktır. Bu dönüşümün kısa sürede ve kolaylıkla gerçekleşmesini bekle-
mek fazla iyimserlik olacaktır. Dönüşümle ilgili çeşitli problemlerle karşıla-
şılacaktır.

Yalnızca bugün için değil, geçmiş ve gelecek dönemler ile nesiller için 
haklar ve yükümlülükler getiren sosyal güvenlik sistemlerindeki dönüşüm, 
bir dirençle de karşılaşacaktır. Bu direnç demokratik rejime sahip ülkeler-
de daha şiddetli olacaktır. Bununla birlikte, Doğu Bloğu ülkelerinde olduğu 
gibi iktisadi ve sosyal hayatta köklü değişimlerin olduğu ülkelerde bu dönü-
şüm daha hızlı ve kolay olacaktır. Aynı şekilde, iktisadi sistemde veya biz-
zat sosyal güvenlik sisteminde ortaya çıkan ciddi krizler ve bu krizden çıkış 
arayışlarının yoğunlaştığı ülkelerde de dönüşüm geniş toplum kesimleri 
tarafından daha kolay kabulleni- lecektir. Gelişmekte olan ülkelerin sosyal 
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güvenlik sistemlerinde yaşanan krizin şiddeti arttıkça sosyal güvenlik sis-
teminin yeniden yapılanması yönündeki talepler artacak ve dönüşüm daha 
kolay olacaktır.

Sosyal güvenlik sistemlerinin dönüşümü ile ilgili önemli problem alan-
larından birini de alt yapının oluşturulması teşkil edecektir. Öncelikle yasal 
düzenlemelerin yapılması ve idari organizasyonun oluşturulması gereke-
cektir. Yasal düzenlemeler, ülkenin siyasi rejimine, parlamenter sistemin 
yapısına ve baskı gruplarının karar mekanizması üzerindeki etkilerine 
bağlı olarak bazı ülkelerde çok kolay yapılabilirken, diğerlerinde çok güç 
olacaktır. Benzer şe-kilde, idari organizasyonun oluşturulması, ihtiyaç du-
yulan maddi kaynakların hacmi ve insan gücünün niteliğine bağlı olarak 
yüksek bir maliyeti de beraberinde getirebilecektir. Bütün bunların öte-
sinde yeni sistemi uygulayacak insan gücünün varlığı da tayin edici bir rol 
oynayacaktır.

Modern toplum hayatına yaptığı pozitif katkılar ile sosyal hayatın vaz-
geçilemez unsurlarından birini oluşturan sosyal güvenliğin bugün geldi-
ği noktada yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu zorunluluk, 
mevcut sistemi kriz içinde olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için 
fazlasıyla mevcuttur. Sosyal güvenlik sisteminde dönüşüm kaçınılmaz ol-
duğuna göre, konu ile ilgili tartışmaları ideolojik ve duygusal gerekçelerden 
kurtarıp gerçekçi sebeplere dayandırmak daha akılcı olacaktır.

Son söz olarak; Türkiye gelişmekte olan bir ülke olması dolayısıyla kay-
nak yetersizliğine bağlı problemler dışında, temel sosyal güvenlik prensip-
lerine aykırı uygulamalar dolayısıyla mevcut sosyal güvenlik sistemini kriz 
içine düşürmüştür. Bu olumsuz gelişmeden çıkarılabilecek sonuç, zorunlu-
luk sebebiyle yapılması gerektiği bütün sosyal kesimler tarafından belirti-
len sosyal güvenlik reformunun, yalnızca kısa vadeli çözümler getirmek ve 
mevcut sistemin bir süre daha ayakta kalmasını sağlamak için değil, bir kriz 
olmasaydı bile iktisadi, sosyal ve kültürel hayatta meydana gelen değişme-
ler dolayısıyla kapsamlı şekilde yapılmasıdır.
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B. 4447 SAYILI KANUN SONRASI DÖNEM:  
1999-2008

Yeni Sistem Arayışları ve Sosyal 
Güvenlik Reformu

Dönemi başlatan 4447 sayılı Kanun, İşsizlik Sigortası Kanunu 
olarak bilinmekle birlikte, 1995 yılında 50’inci Cumhuriyet Hükü-
meti tarafından ILO uzmanlarına hazırlatılan Sosyal Güvenlik Rapo-
runda dile getirilen önerilerin önemli bir kısmının hayata geçirildiği 
“Reform Öncesi Acil Geçiş Dönemi” Kanunudur ve Kanunla getirilen 
değişiklikler 1999-2008 arası dönemi karekterize etmiştir. Emekli-
lik yaşının yükseltilmesi, aylık hesaplama sistemlerinin değişme-
si, prime esas kazançlar kapsamının ve sınırlarının genişletilmesi, 
kayıtdışı çalışmayı önlemeye yönelik olarak sigortalıların önceden 
bildirimi kanunla getirilen önemli değişikliklerdir. 1958 yılından iti-
baren tartışılan ancak hayata geçirilemeyen işsizlik sigortasının 
oluşturulması, özellikle emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik 
itirazları ortadan kaldırmaya yönelik “havuç politikasının” bir so-
nucu olarak 4447 sayılı Kanunda yer almış görünmektedir. 2000 yılı 
Ekim ayında KHK’lerle hayata geçirilen SSK ve Bağ-Kur’un Kurum-
sal yapısının değiştirilmesi, üst koordinasyon kurumu olarak  Sos-
yal Güvenlik Kurumu oluşturulması ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
İŞKUR olarak yeniden yapılandırılması 4447 sayılı Kanunu tamam-
layan diğer düzenlemelerdir. Yine bu dönemde Reformun bir ayağı 
olarak yasal düzenlemeleri tamamlanan ve hayata geçirilen birey-
sel emeklilik rejimi de 1999-2008 döneminin önemli gelişmeleridir. 
Şüphesiz, 1990’lı yılların başından itibaren devam eden koolisyon 
hükümetleri döneminden sonra tek parti iktidar dönemine geçilmiş 
olması da bu dönemin sosyal güvenlik uygulamalarını etkileyen bir 
başka gelişme olmuştur.





4447 SAYILI KANUNLA GELEN SÜRPRİZ: İŞSİZLİK SİGORTASI(1)

       
İŞVEREN: 4447 sayılı Kanunun, İşsizlik Sigortasına ilişkin hükümlerine 

yönelik değerlendirmeleriniz nelerdir?

İşsizlik sigortasının oluşturulması ile ilgili hükümleri de ihtiva eden 8 
Eylül 1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun ve bu Kanunla getirilen değişiklikler,  
Türk kamuoyu ve sosyal taraflar için bir sürpriz olmamıştır. Çünkü,  Türk 
sosyal güvenlik sisteminin temel kurumları olan sosyal sigorta kurumla-
rının, herkes tarafından bilinen sebeplerle ciddi problemlerle karşı karşıya 
kaldıkları ve mutlaka bir şeyler yapılması gerektiği bütün sosyal taraflar-
ca kabul edilen bir gerçekti ve 52. Hükümet’ten buyana görev alan bütün 
Cumhuriyet Hükümet’lerinin öncelikli gündem maddeleri arasında sosyal 
güvenlik sistemine yönelik geniş kapsamlı düzenlemeler yapılması yer alı-
yordu.

4447 sayılı Kanun değil fakat, işsizlik sigortasının oluşturulması kamu-
oyu ve sosyal taraflar için tam bir SÜRPRİZ olmuştur. İşsizlik sigortası ile 
ilgili tartışmalar ve bu amaçla yapılan hazırlıklar yeni değildir. Türkiye, 1959 
yılından bu yana bir işsizlik sigortasının oluşturulması ile tartışmaların ya-
pıldığı ve hayata geçirilmesine yönelik yasa tasarılarının hazırlandığı bir 
ülkedir. İşsizlik sigortasının oluşturulması gerektiği, Türkiye’nin 2000’li yıl-
lara bu sigorta kolunu oluşturarak girmesi gerektiği başta akademisyenler 
olmak üzere çeşitli kesimlerce dile getirilmiştir. İşsizlik sigortasının oluştu-
rulmasına yönelik çalışmalar zaman-zaman yoğunlaşmış, nitekim en son 
1992 yılında,  yalnızca bu sigorta kolunun oluşturulmasına yönelik çalışma-
lar için Çalışma Genel Meclis’i toplanmıştır. Nihayet, 1996-2000 döneminde 
uygulanmakta olan VII. Beş Yıllık Kalkınma Plan’ınında da, Plan dönemin-
de gerçekleştirilecek Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında, işsiz-
lik sigortasının oluşturulması hedefi de yer almıştır. Ancak, bütün bunlara 
rağmen 4447 Sayılı Kanunla işsizlik sigortasının oluşturulması bir SÜRPRİZ 
olmuştur. Çünkü,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan’ının ilk defa 27 Ha-
ziran 1999 tarihinde, Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili olarak Kamuoyuna 
açıkladığı Kanun tasarısı içinde işsizlik sigortasının oluşturulması ile ilgili 
düzenlemeler yer almıyordu.  İşsizlik Sigortası ile ilgili hükümler, Tasarının 
Kamuoyuna açıklanmasından sonra, ortaya çıkan tepkileri azaltmak üzere 
sonradan ilave edilmiş ve adeta bir pazarlık unsuru olarak görülmüştür.

Bir sosyal politikacı olarak, işsizlik sigortasının oluşturulmasından 
memnuniyet duymamak veya karşı çıkmak mümkün değildir. Ancak, iş-
1 (1999), İŞVEREN, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Cilt:38, Sayı:1, Ekim-1999
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sizlik sigortasının yalnızca bu amaçla çıkarılmış bir Kanunla değil de, sosyal 
güvenlik sisteminde varolduğu ileri sürülen kanamayı durdurmak için “acil 
müdahale” niteliğindeki düzenlemeleri ve çok sayıda Kanun’u ilgilendiren 
değişiklikleri ihtiva eden 4447 sayılı Kanun içinde oluşturulması, kaçınıl-
maz olarak bazı soruların da kaynağını oluşturmaktadır. Bu sorular da “za-
manlama” ve “bütünlük” ile ilgilidir.

Zamanlama açısından, daha önce belirtilen çerçevede, işsizlik sigorta-
sının kamuoyu için uygun bir zaman ve ortamda gündeme gelmediği ke-
sindir. Bu sigorta kolunun oluşturulmasını en çok talep eden sendikalar 
bile memnun edilememiştir. Zamanlama bakımından siyasi iktidar için de 
beklenen gerçekleşmemiş, nitekim, uygun zamanda yapılması halinde, tek 
başına işsizlik sigortasının oluşturulmasının bir siyasi iktidara kazandıra-
bileceği olumlu puanların da alınamadığı dikkat çekmektedir. Zamanlama 
faktörüne bağlı olarak, bütünlük faktörü de gözden kaçırılmış, başta kıdem 
tazminatı ve istihdam güvencesi olmak üzere, işsizlik sigortasının oluştu-
rulması ile doğrudan ilgili olduğu ileri sürülen, çalışma hayatı ile ilgili diğer 
konular göz ardı edilmiştir.

Zamanlama faktörünün ötesinde işsizlik sigortasının oluşturulması ile 
ilgili önemli bir stratejik hata da yapılmıştır. İşsizlik sigortası, 1988 yılından 
beri uygulanmakta olan zorunlu tasarrufun bir alternatifi olarak sunulmuş 
ve bu sigorta kolunun oluşturulması ile zorunlu tasarruf uygulamasının 
sona erdirilmesi birbirine bağlanmıştır. İşsizlik sigortası dolayısıyla ortaya 
çıkacak ilave prim yükünü azaltmak düşüncesiyle kurulan bu ilişki son de-
rece de yanlıştır. Öte yandan, zaten yüksek olan prim oranları, işsizlik sigor-
tası primleri ile daha da yükselmiş, prime esas kazanç sınırlarının yüksel-
tilmesi ile de işverenlerin prim yükü ve istihdam maliyetleri yükselmiştir. 
Devletin üçüncü taraf olarak sistemin finansmanına katılması genel kural 
olarak doğru ve hatta önemli bir başlangıç olmakla birlikte, kesinlikle ye-
terli değildir.

İşsizlik sigortası kayıt dışı istihdamın daraltılmasında bir önemli bir fak-
tör olabilecekken, getirdiği ilave yük dolayısıyla aksi yönde bir gelişmeye 
de yol açabilir ve kayıt dışı istihdam artabilir. Kaldı ki, bir sigortalı çalıştıran 
işyerlerinin bile kapsama alınması işsizlik sigortasının uygulanmasına yö-
nelik ciddi problemlerden birini oluşturacaktır.

İŞVEREN: Gelişmiş Ülkelerdeki İşsizlik sigortasına ilişkin uygulamalar 
ve bunlardan ülkemiz için çıkarılabilecek dersler nelerdir? 

ABD Sosyal Güvenlik İdaresi’nin Araştırma ve İstatistik Bürosunun ve-
rilerine göre, 1995 yılı itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik programına 
sahip ülke sayısı 165’dir. Bu ülkelerden 159’unda iş kazaları ve meslek has-
talıkları, (İKMH); 158’inde malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ); 105’inde Hastalık 
ve Analık; 81’inde ise Aile Ödenekleri sigorta kolları vardır. İşsizlik sigortası 
olan ülke sayısı ise yalnızca 63’dür en az sayıda oluşturulan sosyal sigorta 
kolunu oluşturmaktadır. Ancak bu sayı da son derece de yanıltıcıdır. Çün-
kü, ilk defa 1911 yılında İngiltere’de oluşturulan işsizlik sigortası, 1940 yılı-
na kadar 21 ülkede oluşturulmuştur. Bu sayı 1949’da 22; 1958’de 26; 1967 de 
34; 1977’de 38 ve 1989 yılında 40’a yükselmiştir. Ancak, 1989 yılından 1995 
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yılına kadar olan 6 yıllık sürede işsizlik sigortası oluşturulan ülke sayısı 23 
gibi, daha önceki dönemlerde görülmeyen bir şekilde artmıştır. Bu artışın 
önde gelen sebepleri arasında, Doğu Bloku, Sovyetler Birliği ve Yugoslav-
ya’nın çözülmesi da vardır. Nitekim, işsizlik sigortası olan ülkeler arasına 
Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kazakis-
tan, Litvanya, Moldova, Türkmenistan,  Romanya, Slovenya, Slovakya gibi 
ülkeler de katılmıştır.

İKMH ve MYÖ sigortaları, ülkenin gelişme seviyesine bağlı olmaksızın, 
ihtiyaç faktörü dolayısıyla her ülkede oluşturulan sigorta kolları olma ni-
teliği taşırken, işsizlik ve aile ödenekleri sigorta kollarının oluşturulması 
ile iktisadi gelişme seviyesi arasında çok kuvvetli bir ilişki vardır. Nitekim, 
işsizlik sigortası, sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde oluşturulan bir sigor-
ta koludur ve 1989 sonrası dönemde bu sigorta kolunu oluşturan ülkeler bir 
yana bırakılırsa, fert başına milli gelir seviyesi 7000 ABD doları ve daha üst 
seviyede olan ülkelerde bu sigorta kolunun olduğu dikkati çekmektedir.

İktisadi kriz ve yüksek işsizlik oranının olduğu dönemler, işsizlik si-
gortasının yaygın olarak kurulduğu dönemler olmuştur. Nitekim, gelişmiş 
ülkelerde işsizlik sigortasının I. Dünya Savaşı sonrasında ve 1930 Dünya 
İktisadi Krizini takip eden dönemde yoğun olarak oluşturulduğu dikkati 
çekmektedir.

Sosyal güvenlik sisteminin son halkası olarak da değerlendirilen işsizlik 
sigortası,  diğer sigorta kollarına göre çalışma hayatına daha fazla müdaha-
leyi gerektiren, daha karmaşık bir  işleyiş mekanizmasına sahip olan, yal-
nızca kurulması değil uygulanması da son derecede güç bir sigorta koludur. 

İşsizlik sigortası, genellikle belirli bir gelişme seviyesine ulaşmış olan 
sanayi toplumlarında oluşturulmasına rağmen, işleyiş özellikleri bakımın-
dan bir ülkeden diğerine farklılıklar gösterebilmektedir. Bir başka ifade ile, 
her ülke için geçerli tek bir model veya uygulama biçimi yoktur. Ülkelerin 
iktisadi ve sosyal yapılarındaki farklılıkları esas alan bir kurumsal yapı ve 
işleyiş esası oluşturulabilir.

İşsizlik sigortasının diğer sigorta kolları gibi ücret üzerinden kesilen, 
çoğunlukla sigortalı ve işveren için eşit olarak belirlenen primlerle finanse 
edildiği, hükümetlerin ise bu sigorta koluna önemli finansman katkısı sağ-
ladığı görülmektedir. Nitekim, hükümetlerin yaptığı finansal katkının bazı 
durumlarda toplam harcamaların üçte ikisine ulaştığı, işsizlik yardımların-
da ise bütün harcamaların hükümet tarafından karşılandığı uygulamalar 
olduğu görülmektedir.

İşsizlik sigortasının, esas olarak sanayi ve hizmetler kesiminde, formel 
sektörde çalışanları kapsamına aldığı, bu sigorta kolunun sağladığı yardım-
lardan faydalanmak için asgari bir staj süresi arandığı, bu sürenin de en az 6 
aylık prim ödeme süresi olduğu dikkati çekmektedir. Son zamanlarda, çok 
az sayıda ülkede mezuniyet sonrası dönemde öğrencilere henüz çalışma 
hayatına başlamadan işsizlik yardımı yapılmasına imkân veren uygulama-
lar da gündeme gelmiştir. 

Bütün işsizlik sigortası programlarında işsiz kalma sebebi ile işsizlik si-
gortasından sağlanan yardımlara hak kazanma şartları arasında kuvvetli 
bir ilişki kurulmuştur. Çalışanın iradesi dışında işsiz kalma sebebi, yardım-
lara hak kazanmanın en önemli gerekçesini oluşturmaktadır. 
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İşsizlik sigortası kurumu ile işe yerleştirme ve mesleki eğitim kurum-
ları arasında da sıkı ilişkiler kurulduğu görülmektedir. Bazı ülkelerde farklı 
kurumlar bu hizmetleri yerine getirirken, bazı ülkelerde de tek bir kurumla 
işsizlik sigortası ve işe yerleştirme hizmetlerinin verildiği dikkati çekmek-
tedir.

İşsizlik sigortasının, özellikle 1990’lı yıllarda, pasif istihdam politikası 
araçlarından biri olarak değerlendirildiği ve çalışanları atalete sevk ettiği 
görüşü ile çok yönlü eleştirilerle karşılaştığı görülmektedir. İşsizlik sigor-
tasını geliştirme yerine aktif istihdam politikalarına ağırlık ve öncelik veril-
mesi gerektiği ileri sürülmektedir. Nitekim, bir çok ülkede işsizlik sigortası 
için tahsis edilen kaynaklarla, yaratılacak istihdam imkanlarının hesapları 
yapılmakta ve işsizlik sigortasının kaynak israfına yol açtığı iddiaları ileri 
sürülmektedir.

Türkiye, yasal mevzuatı yeni yürürlüğe giren,  henüz kurumsal yapısı 
oluşturulmamış ve prim tahsilatına bile başlanmayan bir işsizlik sigortası-
na sahip olmuştur. 4447 sayılı Kanun içinde bu sigorta kolu ile ilgili olarak 
yer alan hükümler, işsizlik sigortası ile ilgili genel düzenlemelere, en azından 
ilk bakışta, çok aykırı hükümler ihtiva etmemektedir. Kurumsal yapının 
oluşturulması ve prim tahsilatına başlanması ve ilk yardımların yapılması 
için üç yıldan fazla bir sürenin olması,  bu sigorta kolunun sağlıklı şekilde 
işlemesi için alınması gereken tedbirler konusunda bir fırsat vermektedir. 
Türkiye, bu fırsatı olumlu şekilde değerlendirmeli, bir inatlaşmaya yol aç-
madan sosyal tarafların işsizlik sigortasının oluşturulması ile ilgili eleştiri-
leri ve talepleri de dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılmasından 
kaçınılmamalıdır. 

İŞVEREN: İşsizlik Sigortası Fon’unda birikecek kaynakların SSK örne-
ğinde olduğu gibi, devletçe hatalı biçimde kullanılmasının önüne geçilebil-
mesi için gerekli düzenlemeler nelerdir?

Sosyal güvenlik kurumlarının fonlarının değerlendirilmesi, yalnızca 
Türkiye için değil, bir çok ülke için sosyal güvenlik sistemi ile ilgili önemli 
problem alanlarından biri olmuştur. Ancak, özellikle gelişmekte olan ülke-
ler için bu problemler dolayısıyla fon yönteminin de terk edilmesi söz konu-
su olamaz. Kaldı ki işsizlik sigortası, bu sigorta kolunun özelliği gereği ke-
sinlikle fon metoduna göre işletilmesi gereken bir sigorta koludur.

Türkiye’nin sosyal güvenlik kurumlarının fonlarının değerlendirilmesi 
konusundaki karnesi son derecede zayıftır. Hatta, bugün yaşanan finans-
man krizinin önde gelen sebeplerinden birisini de bu fonların etkin şekilde 
kullanılamaması ve eritilmesi oluşturmaktadır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı fonları için yaşanan bu olumsuz tecrübe, kaçınılmaz olarak işsizlik 
sigortası fonlarının kullanımı konusunda da benzer olumsuzlukların yaşa-
nacağı endişesini beraberinde getirmektedir. Bu endişeyi güçlendiren fak-
tör, işsizlik sigortası Fon Yönetim Kurulunun da kamu ağırlıklı olarak oluş-
turulmasıdır. Dört kişilik Fon Yönetim Kurulunun iki üyesi devlet tarafından 
belirlenirken diğer iki üyesi sigortalı ve işveren temsilcilerinden oluşmak-
tadır. Bakanlık temsilcisi aynı zamanda Başkandır ve kararların alınmasın-
da oyların eşit olması halinde Başkanın tarafı çoğunlukta sayılacaktır. Bu 
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yapı sosyal tarafları fonların kullanımı konusunda devletin müdahalesinin 
artacağı yolundaki endişelerini artırmaktadır.

Fon yönetim kurulunun oluşturulmasında Kamunun ağırlıklı olmasın-
dan kaynaklanan endişelere rağmen, işsizlik sigortası fonlarının kamu mü-
dahalesinden uzak olarak değerlendirilmesini sağlayacak düzenlemelere 
de yer verilmiştir.

İşsizlik sigortası fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesi ile ilgili Yönetmeliğin hazırlanmasında,  ÇSGB’nın 
yanısıra Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Ser-
maye Piyasası Kurulu Başkanlığının da görev alacak olmasını olumlu bir 
yaklaşım olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü, bu tarafların da katılması 
ile hazırlanacak bir Yönetmeliğin, günün ve piyasa mekanizmasının ger-
çeklerine uygun değerlendirme alanlarını dikkate alarak fon değerlendirme 
ilkelerini belirleyeceği beklentisi güçlenmektedir. 

İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin, üçer aylık dönemler için 
Yeminli Mali Müşavirlere denetletilerek sonuçlarının ilan edilecek olması, 
daha önce olmayan şeffaflık ilkesini hayata geçireceği için, sosyal tarafların 
ve kamuoyunun bu konudaki endişelerini azaltacak bir düzenleme olarak 
görülmelidir.

Sosyal güvenlik fonlarının, daha önce olduğu ilgili sosyal sigorta kurum-
larının kanunlarında yer alan esaslarda olduğu gibi, belirli sınırlamalar al-
tında değerlendirilemeyeceği bir gerçektir. Bu bakımdan günün şartlarına 
uygun esnekliği sağlamak gerekir. Bu açıdan yaklaşınca, 53. maddede yer 
alan,  “piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek” ifadesi, bu esnekliği 
sağlayan olumlu bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu ifade 
tam bir serbestlik ve kuralsızlık olarak algılanmamalıdır. Çünkü sosyal gü-
venlik fonlarının oluşturulma amacı, sosyal güvenlik garantisi sağlamaktır 
ve bu temel fonksiyonunu göz ardı eden bir yaklaşımı kabul etmek müm-
kün değildir.

İŞVEREN: Batı ülkelerinde sistemin tamamlayıcısı olan Özel İstihdam 
Acentalarının Türkiye’de devreye sokulması işsizlik sigortasının etkinli-
ğini nasıl etkiler?

Bir üretim faktörü olarak emeğin arz ve talebinin karşılaştığı piyasanın 
diğer üretim faktörlerinden farklı özellikler göstermesi, emeğin istismarını 
önlemek üzere kamu istihdam kurumlarının oluşturulmasını ve özel pren-
siplerle çalıştırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Ancak, özellikle 1980’li yıl-
ların ikinci yarısından itibaren gerek işgücünün yapısındaki ve vasfındaki 
değişme gerekse işgücünün sektörel dağılımındaki değişme, kamu istih-
dam kurumlarının yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu yetersizlik ve bazı 
çalışan grupları için söz konusu olan “emeğin istismarı tehlikesinin” orta-
dan kalkması, bu alanda faaliyet gösteren özel istihdam bürolarının ortaya 
çıkmasına yol açmıştır.

Bugün gelinen noktada özel istihdam büroları kamu istihdam bürola-
rının bir alternatifi olmaktan ziyade, onların boşluklarını dolduran, eksik-
liklerini tamamlayan ve istihdam piyasasının daha şeffaf hale gelmesini 
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sağlayan kurumlar niteliğindedir. Nitekim, Uluslar arası Çalışma Örgütünün 
sınıflandırmasına göre halen 5 kategoride 16 farklı tipte özel istihdam bü-
rosu faaliyet göstermektedir. Bunlar arasında,  temel amacı işe yerleştirme 
olan aracı bürolar; Vasıflı eleman sağlayan bürolar; doğrudan hizmet sunan 
ve danışmanlık yapan bürolar ilk akla gelenleri oluşturmaktadır. İş piyasa-
sının artan karmaşıklığı bu büroların faaliyet alanlarının da genişlemesine 
ve fonksiyonlarının çeşitlenmesine yol açmaktadır.

Özel istihdam bürolarının yerine getirdiği fonksiyonlar arasında: açık 
işlerin doldurulması konusunda gereken zamanın kısaltılması, açık işlerin 
tesbitinin yapılması,  kamu istihdam kurumlarının kapsama alamadığı va-
sıflı işgücünün ihtiyaçlarını karşılamak, uygun seçme ve yerleştirme me-
todları uygulayarak işgücü devrini azaltmak, iş fırsatları hakkındaki bilgi 
kaynaklarını çoğaltmak gibi son derecede önemli görevler sayılmaktadır. 
Bu büroların bugüne kadar gösterdikleri faaliyetlerden hareketle işgücü 
piyasasının vasıflı işgücü lehine bozulmasından iş gücü piyasasında dağı-
nıklığın artması ve aralarındaki rekabetin şiddetinin artmasına bağlı olarak 
yasadışı yollara başvurması gibi sebeplerle eleştirildikleri de dikkati çek-
mektedir. Bütün eleştirilere rağmen, iş piyasasının hızlı değişen yapısı ve 
küreselleşme süreli ile artan dinamizminin, bazı ülkelerde olduğu gibi,  bu 
kurumları kamu istihdam kurumları ile birlikte ve işbirliği içinde faaliyet 
göstermeye doğru yöneltmektedir.

Türkiye’de gayri resmi olarak faaliyet gösteren çok sayıda ve çeşitli özel 
istihdam büroları vardır. Özellikle sanatçılar başta olmak üzere belirli mes-
lek grupları için iş piyasasının tamamen bu kurumlar vasıtasıyla sürdürül-
düğü alanlar da söz konusudur. Büyük yerleşim birimlerinde ev hizmetleri-
ne, eğitim, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine yönelik olarak aracı kurum 
fonksiyonu gören çok sayıda büro ve çok zamanda değişik isim altında faa-
liyet göstermektedir. Yapılması gereken bu kurumları görmezlikten gelmek 
veya yasaklamak değil; bu kurumların kuruluş esaslarını ve kurucularda 
aranacak nitelikleri belirlemek ve mutlaka lisans sistemi getirmek;  faaliyet 
alanlarını tanımlamak; Kamu istihdam kurumu olan İİBK ile faaliyetlerinde 
koordinasyon sağlamak ve iş piyasasının daha şeffaf hale gelmesini sağla-
yacak şekilde faaliyet göstermelerini sağlayacak tedbirleri almaktır. 

Son söz olarak belirtmek gerekirse, özel istihdam büroları kamu istih-
dam programlarının alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak tanımlanmalı ve 
iş piyasasının daha etkin olarak işleyişinin sağlanmasında bir araç olarak 
değerlendirilmelidir.
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4447 SAYILI KANUN VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN 
FİNANSMAN YAPISINA ETKİLERİ(1)

      

Endüstri İlişkileri Ailesinin 
Öndelerinden ve Nüktedan’ı 

Hocam Prof.Dr. Nusret Ekin’e

Türkiye, 1990’lı yıllar ve özellikle de yeni tamamlanan 1999 yılında yoğun 
olarak sosyal güvenlik sistemini tartıştı. Bu tartışmalarda ağırlıklı olarak, 
bütün sosyal tarafların şikâyet ettiği, hiç kimseyi memnun etmeyen Türk 
sosyal güvenlik sisteminin, finansman bakımından da “sürdürülemez” bir 
noktaya geldiği ve kriz içine düştüğü ileri sürülüyordu.

Sistemi kriz içine düşüren sebeplerin neler olduğu konusunda sosyal 
taraflar arasında büyük bir uzlaşmanın olduğu; nitekim, sigortasız çalışma-
nın yaygınlığı, primlerin ödenmemesi, sosyal güvenlik kurumlarının fonla-
rının politik amaçlarla kullanılması ve etkin şekilde değerlendirilememesi, 
prim afları, borçlanma uygulamaları, erken yaşta emeklilik uygulamaları 
ve devletin finansmana katılmaması sosyal tarafların  hepsinin paylaştığı 
ortak problem alanları olarak kabul edildiği dikkati çekiyordu. Ancak prob-
lemi “teşhiste” sağlanan görüş birliği, “tedavide”  görüş ayrılığına dönüşü-
yor ve yollar ayrılıyordu. Çözüm için kapsamlı bir sosyal güvenlik reformu 
yapılması gerektiği bütün sosyal taraflarca ileri sürülmesine rağmen  “nasıl 
bir reform” olacağı konusunda uzlaşma sağlanamıyordu. 4447 sayılı Kanun 
böyle bir ortamda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Türk sosyal güvenlik sisteminin yaşadığı kriz, özellikle siyasi iktidar-
lar tarafından, ağırlıklı olarak finansman boyutuyla ele alınmış ve  sosyal 
sigorta kurumlarının bütçe üzerine yük oluşturmayacak  bir “gelir-gider 
dengesine” kavuşturulmalarına yönelik olarak alınacak  tedbirler ve yapı-
lacak düzenlemeler öngörülen sosyal güvenlik reformunun önemli unsur-
ları olarak kabul edilmiştir. 4447 sayılı Kanun da, bu görüşün bir yansıması 
olan değişiklikleri ihtiva eden bir içerikle hazırlanmıştır.

Sosyal güvenlik sistemimizdeki krizi tek boyutlu değerlendirmek isa-
betli bir yaklaşım değildir. Gelir-gider dengesi sağlanmış, açık vermeyen 
ancak sigortalılara yeterli sosyal güvenlik garantisi sağlamayan bir sosyal 
güvenlik sisteminin problemsiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Sos-
yal güvenlik krizinin kapsam ve sosyal güvenlik garantisi sağlama boyutu 
Türkiye’deki tartışmalarda, en azından bu dönemde ikinci planda kalmış, 
tartışmalar ağırlıklı olarak, mevcut sistemin devamını sağlama veya değiş-
tirme noktasında yoğunlaşmıştır. 

1 (2000) “Prof. Dr. Nusret EKİN’e Armağan, TÜHİS, Ankara-2000. 
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Öte yandan,  sosyal güvenlik sisteminin finansman problemi de tek bo-
yutlu olarak değerlendirilmiştir. Finansman problemi, sosyal sigorta ku-
rumlarının açıkları ve bu açıklar dolayısıyla bütçe üzerinde ortaya çıkan 
mali yük olarak tanımlanmış, bu tesbite bağlı olarak da sosyal güvenlik 
kurumlarının finansman probleminin çözümü sosyal sigorta kurumlarının 
gelirlerini artıran ve giderlerini azaltan tedbirlerle finansman açıklarının 
kapatılmasına yönelik değişikliklerle sağlanmak istenmiştir.

Bu çalışmada,  öncelikle sosyal güvenlik sistemlerinin ve sosyal sigor-
ta kurumlarının finansman yapısı ile ilgili tartışma alanlarının neler olduğu 
kısaca tanımlanmaya çalışılacak ve daha sonra bu tartışma alanları bakı-
mından gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan temel eğilimler belirtilecektir. Bu 
çerçevede de, 4447 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerin Türk sosyal gü-
venlik sisteminin ve sosyal sigorta kurumlarının finansman yapısına yöne-
lik etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

I. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN FİNANSMANI
Sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı çok boyutlu olarak ele alın-

ması gerekir. Nitekim, sistemin finansmanı söz konusu olduğu zaman ele 
alınması gereken konular ve bu konularla ilgili temel problem alanlarını kı-
saca aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:

•	 Kaynak tahsisi bakımından: Sosyal güvenlik sistemi için tahsis edi-
len kaynakların hacmi ne olacaktır? Fertler ve toplumlar, toplam 
gelirlerinden ne kadarını sosyal güvenlik garantisi sağlamak üzere 
tahsis edeceklerdir? Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakları 
artırma imkanı var mıdır?

•	 Finansman metodu bakımından: Sosyal sigorta kurumlarının işle-
yişinde hangi finansman metodu benimsenecektir? Nesiller arası 
gelir dağılımını esas alan dağıtım ( yılı yılına finansman) metodu mu, 
yoksa her neslin kendi sosyal güvenlik garantisini kendisinin karşı-
laması esasına göre işleyen fon metodu mu benimsenecektir? Fon 
esasına göre işleyen kurumların fonları, nasıl ve hangi alanlarda de-
ğerlendirilecektir?

•	 Finansman kaynakları bakımından: Sosyal güvenlik kurumlarının 
finansman kaynaklarını primler mi yoksa vergi gelirleri mi oluştura-
caktır? Kim, ne için, ne oranda prim ödeyecektir? Veya hangi oranda, 
ne tür vergilerle finanse edilecek ve kimler ödeyecektir? Finansman 
kaynaklarının gelir dağılımına yönelik etkileri nelerdir?

•	 Devletin finansmana katılımı bakımından: Devlet sosyal güvenliğin 
finansmanına katılacak mıdır? Hangi toplum kesimleri için ve ne şe-
kilde finansmana katılmalıdır?

•	 Makroekonomik etkileri bakımından: Sosyal güvenlik kurumlarının 
finansmanında tercih edilen finansman metodunun ve gelir kaynak-
larının temel ekonomik değişkenler üzerindeki etkileri ne olacaktır? 
İstihdam ve işsizlik seviyesi,  tasarruf eğilimi ve sermaye birikimi, 
enflasyon oranı ve nihayet iktisadi büyüme üzerinde olumsuz etki 
yaratmayan bir finansman yapısına ve işleyiş mekanizmasına sahip 
sistemler nasıl oluşturulacaktır?
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•	 Rekabet gücü açısından: Küreselleşme uluslararası rekabetin bo-
yutlarını genişletmiş, önemini artırmıştır. Primlerin veya vergilerin, 
üretim maliyetleri üzerindeki etkisi dolayısıyla ülke ekonomisinin ve 
işletmelerin özellikle uluslararası rekabet gücünü azaltmayacak bir 
finansman sistemi nasıl oluşturulacaktır?

•	 Gelir dağılımı açısından: Sosyal güvenlik sistemi, hangi sosyal grup-
lar arasında ve nasıl bir gelir dağılımı sağlayacaktır? Sistemin gelir 
dağılımı fonksiyonu ile finansman kaynakları arasındaki ilişki nasıl 
kurulacaktır?

•	 Finansman açıkları bakımından: Özellikle primle finanse edilen ve 
aktüeryal hesap dengesine dayanan bir işleyiş mekanizmasına sa-
hip sosyal sigorta kurumlarının gelir gider dengesi nasıl sağlanacak-
tır? Sosyal güvenlik kurumlarının finansman açıklarının olumsuz 
ekonomik tesirleri ortadan kaldırılabilir mi?

Görüldüğü gibi, sosyal güvenlik kurumlarının finansman problemi, yal-
nızca sosyal sigorta kurumlarının gelir-gider dengelerinin sağlanarak açık 
verilmesinin önlenmesi ile sınırlı değildir. Zaten, gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi, bir yılda yaratılan toplam hasılanın % 20-35’inin tahsis edildiği bir ala-
nın, finansman yapısının yalnızca açıklar ve bütçe üzerindeki mali etkileri 
açısından ele alınarak incelenmesi, konuya sahip olduğu önem verilmemesi 
anlamına gelecektir.

II. SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ GENEL EĞİLİMLER
Kapsamlı bir sosyal güvenlik reformunun yoğun olarak tartışıldığı bir 

dönemde, sosyal güvenliğin finansmanı ile ilgili olarak, özellikle gelişmiş ül-
kelerde ortaya çıkan genel eğilimlere kısaca değinmek faydalı olacaktır. Bu 
ülkelerde, sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı ile ilgili olarak ortaya 
çıkan genel eğilimler ve gelişmeler ana hatları ile şu noktalarda yoğunlaş-
mıştır.

A. Kaynak Tahsisi Bakımından 
Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynaklar GS-

YİH’nın % 20-35’ine ulaşmıştır. Ancak,  1960-75 arasında görülen ve  milli 
gelirin artış hızından daha yüksek bir artış oranı ile gerçekleşen yükselme 
1970’li yılların ikinci yarısından itibaren durmuştur. Bu yıllardan sonra, ge-
linen noktanın korunmaya çalışıldığı dikkati çekmektedir. Bu arada sosyal 
güvenlik için tahsis edilen kaynakların sınırlandırılması ve düşürülmesi 
çabaları da başarısız kalmıştır. Son 20 yıldır ortaya çıkan gelişmeler, sosyal 
güvenlik için tahsis edilen kaynakların bu seviyelerde kalacağı ve % 30’luk 
sınırın bir üst sınır olacağını ve daha fazla artmayacağını ortaya koymak-
tadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise sosyal güvenlik için tahsis edilen kay-
nakların seviyesi % 3 ile %15 arasında değişmektedir. Bu oran zaman içinde 
artmakla birlikte, birlikte, bu artışın gelişmiş ülkelerde olduğu kadar hızlı 
olamayacağı ve en azından öngörülebilen bir sürede, gelişmiş ülkelerdeki % 
30’lar seviyesine yükselmesinin mümkün olamayacağı görülmektedir.
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B. Finansman Metodu Bakımından
Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman metodu ile sistemin felsefesi 

arasında yakın bir ilişki vardır. Dağıtım metodunda, bir yılın sigorta gelirle-
ri ile bir yılın giderlerinin karşılanması esastır ve sistem nesiller arası gelir 
dağılımını gerçekleştirir. Fon metodunda ise, uzun dönemde elde edilen ge-
lirlerle gelecek dönemlerdeki ihtiyaçlar karşılanır ve her nesil kendi sosyal 
güvenlik garantisini sağlayacak tasarruf birikimini kendisi gerçekleştirir. 
Fon metodunda aynı neslin tehlikesiz geçen dönemlerinden tehlikeye ma-
ruz kaldığı döneme bir gelir transferi söz konusu olur.

Sigorta kolları ile finansman metodları arasında da yakın bir ilişki vardır. 
Genel olarak hastalık, analık, İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası gibi 
kısa vadeli sigorta kolları dağıtım, yaşlılık, malullük ve ölüm sigorta kolları 
gibi uzun vadeli sigorta kolları ile işsizlik sigortası fon metoduna işletilmeye 
daha uygundur.

Gelişmiş ülkelerde, uzun vadeli sigorta kollarının başlangıçta finansman 
metodu olarak fon metoduna göre kuruldukları, zaman içinde, çok zaman 
da fiili durumun sonucu olarak, dağıtım metoduna geçtikleri dikkat çek-
mektedir.  Hızlı iktisadi büyüme dönemlerindeki cömert sosyal güvenlik 
uygulamaları, yüksek oranlı enflasyon dönemlerinde fonların erimesi ve 
devletin sosyal güvenlik sisteminin işleyişine yönelik müdahalelerinin art-
ması bu geçişin sebeplerini oluşturmaktadır. Ancak, 1970’li yıllarda yaşa-
nan ekonomik krizle birlikte, hem ekonomik krizden hem de sosyal güven-
lik sistemlerinin yaşadığı krizden çıkış yollarından birinin sosyal güvenlik 
sistemlerinin yeniden fon metoduna işletilmeleri olduğu görüşü özellikle 
liberal iktisatçılar tarafından yoğun olarak savunulmuştur. Bu noktada 
karşılaşılan güçlük, dağıtım esasına göre çalışan sistemlerin yeniden fon 
metoduna dönüştürülmesindeki zorluklardan kaynaklanmıştır.

Mevcut sistemin fon metoduna dönüştürülmesindeki güçlük, radikal 
reformların yapılmasının çok zor olduğu gelişmiş ülkelerde fon esasına göre 
çalışan ikinci ayak veya tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarının gelişti-
rilmesini gündeme getirmiştir. Nitekim, sosyal güvenlik sistemlerinin ye-
niden yapılandırılmasına yönelik reform çalışmalarında fon esasına göre 
çalışan kurumların oluşturulmasına ağırlık verilmektedir. ILO uzmanları 
tarafından Türkiye için hazırlanan sosyal güvenlik raporunda önerilen mo-
dellerde de bunu görmek mümkündür.

Fon esasına göre çalışan sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulmasın-
da gelişmekte olan ülkeler daha şanslı görülmektedir. Zaten yetersiz kalmış 
bir sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik kapsam-
lı bir sosyal güvenlik reformu içinde fon esasına göre çalışan sistemlerin 
oluşturulması daha kolay görülmektedir. Şili modeli böyle bir gelişme so-
nucunda ortaya çıkmıştır.

Fon esasına göre oluşturulmuş sosyal güvenlik sistemlerinin önemli 
problem alanlarından birini de fonların değerlendirilmesi oluşturmuştur. 
Sosyal güvenlik kurumlarının sahip olduğu fonlar hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler için önemli bir tasarruf kaynağı olmuş, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikimi yetersizliğinden kaynaklanan 
darboğazların aşılmasına katkıda bulunmuştur. Birçok ülkede ulaştırma 
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ve enerji sektörü gibi temel alt yapının oluşturulmasına yönelik alanlarda 
kullanılırken, birçok ülkede de konut yapımı ve turizm sektörünün gelişti-
rilmesine yönelik alanlarda kullanılmıştır. Ancak, bir yandan yüksek oran-
lı enflasyon dönemlerinde fonların etkin şekilde değerlendirilememesi ve 
erimesi, diğer yandan da suistimal edilmesi fon metoduna yönelik eleştiri-
lerin kaynağını oluşturmuştur.

C. Finansman Kaynakları Bakımından
Sosyal güvenlik kurumları finansman kaynaklarına göre, primli rejim-

ler ve primsiz rejimler olarak ikiye ayrılırlar. Primli rejimler, en önemli gelir 
kaynağını primlerin oluşturduğu sosyal sigorta kurumları bu grup içinde 
yer almaktadır ve sistemle doğrudan ilgili tarafların, sigortalılar, işverenler 
ve devletin ödediği primler ile finanse edilirler. Primsiz rejimler ise  sosyal 
sigortaların dışında kalan ve vergi gelirleri ile finanse edilen sosyal hizmet-
ler ve sosyal yardımlardan oluşmaktadır.

Gelişmiş ülkeler sosyal güvenlik sistemlerini, ilk yıllarda ağırlıklı olarak 
primli rejimler üzerine kurmuşlardır. Ancak,  özellikle 1950’li yıllardan sonra 
sağlanan hızlı iktisadi büyümenin siyasi iktidarlara sağladığı geniş imkân-
larla,  vergi gelirleri ile finanse edilen sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin 
geliştirilmesi sağlanmış ve sosyal sigortalarla sağlanan koruma garantisi-
nin üzerine çıkılmış veya onun boşluklarını doldurmuşlardır. 1950-74 ara-
sındaki bu dönem sosyal güvenliğin “altın çağını” oluşturmuştur.  Sosyal 
güvenlik harcamalarının kısılması söz konusu olduğu 1980’li yıllarda da ön-
celikle kamu sosyal güvenlik harcamalarında bir kısıntı yoluna gidilmiştir.

Sosyal sigorta kurumlarının da sigorta kollarına ve bir ülkeden diğe-
rine bazı değişiklikler göstermekle birlikte, ikili ve üçlü prim ödeyerek fi-
nansman söz konusu olmuş, sigortalılar, işverenler ve devlet prim ödeyen 
taraflar olarak sistem içinde yer almıştır. Bazı sigorta kollarının primleri 
ise tamamen işveren tarafından ödenmiştir. Zaman içinde prim yükünün 
sigortalılar üzerinden işverenlere doğru aktarıldığı dikkat çekmiştir. An-
cak, 1980’lı yıllardan sonra işletmelerin ve ülkenin rekabet gücünü koruma 
endişesiyle prim yükünün işverenler üzerinden devlet üzerine aktarılması 
gerektiği konusunda yaygın bir kanaat oluşmuştur. Bu görüş özellikle ABD 
ve Japonya karşısında rekabet gücünü korumak isteyen AB ülkeleri arasın-
da rağbet görmüştür.

Kimlerden ne oranda prim alınacağı, prime esas kazançların tanımlan-
ması ile alt ve üst sınırlarının belirlenmesi ile primlerin sabit, artan veya 
azalan oranlı olarak alınması, sistemin işleyiş mekanizmasını etkileyen di-
ğer değişkenler olmaktadır.

Vergi ile finansmanda, gelir dağılımının iyileştirilmesi amacına yönelik 
olarak gelir vergisi ağırlıklı genel bütçe gelirleri kullanılmıştır. Ancak, bazı 
ülkelerde özellikle belirli sigorta kollarının finansmanı için tütün ve alkol 
ürünleri ile akaryakıt gibi maddelerin fiyatları üzerinden dolaylı vergi alı-
narak kaynak yaratıldığı da görülmüştür. Son yıllarda, sosyal güvenlik sis-
temlerinin finansman krizine girdiği Fransa gibi ülkelerde, düşük oranlı ve 
belirli süreli sosyal güvenlik vergileri de ihdas edilmiştir.
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D. Devletin Finansmana Katılımı Bakımından
Sosyal güvenliğin temel insan haklarından biri ve devlet görevi olarak 

tarif edilmesi, devletin zorunlu olarak sosyal güvenliğin finansmana katıl-
masını da beraberinde getirmiştir. Devlet sosyal güvenliğin finansmanına; 
ilk kuruluş masraflarını karşılayarak, sosyal güvenlik kurumlarının perso-
nel ve yönetim giderlerini üstlenerek, sosyal güvenlik kurumlarının açıkla-
rını kapatarak, sosyal güvenlik kurumlarının giderlerinin belirli bir yüzde-
sini karşılayarak veya üçüncü taraf olarak prim ödeyerek katılabilir. 

Devletin sosyal güvenliğin finansmanına nasıl katılacağından çok  kim-
ler için katılacağı daha önemlidir.. Devletin öncelikle, hiç bir sosyal güven-
lik garantisi olmayan veya yetersiz koruma garantisine sahip olan toplum 
kesimleri için finansmana katılması gerektiği ileri sürülürken, uygulamada 
baskı gruplarının etkisiyle zaten sosyal güvenlik kapsamında olan örgütlü 
kesimlerin sosyal güvenlik garantisini yükseltmek için katıldığı dikkat çek-
mekte ve sosyal adalet açısından eleştirilmektedir. Bu bakımdan nüfusun 
tamamını kapsamına alan bir genel sağlık sigortasının finansmanına, özel-
likle düşük gelirli nüfus grupları için katılması sosyal adalet ilkesine uygun 
olarak değerlendirilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde devlet, başlangıçta sosyal sigorta kurumlarının fi-
nansmanına sigortalılığı teşvik etmek üzere üçüncü taraf olarak prim 
ödeyerek katılma yolunu tercih etmiştir. Ancak gelişmiş ülkelerde sosyal 
güvenliğin finansmana katılımı daha çok refah devleti anlayışının yaygın-
laştığı II. Dünya Savaşı sonrası dönemde,  sosyal yardım ve sosyal hizmet-
lerden oluşan kamu sosyal güvenlik harcamaları ile artmıştır. Bu da geniş 
nüfus kesimlerinin sosyal güvenlik garantisine kavuşturulması ve fakirli-
ğin önlenmesi politikalarının bir parçası olarak uygulanmıştır.

Sosyal güvenlik primlerinin üretim maliyetleri üzerindeki baskısının 
azaltılarak işletmelerin rekabet gücünün korunması, 1990’lı yıllarda devle-
tin sosyal güvenliğin finansmanına katılma gerekçelerinden birini oluştur-
maya başlamıştır. En azından sosyal güvenlik sisteminin kapsam genişle-
mesi dolayısıyla getireceği ilave maliyetin devlet tarafından üstlenmesi ve 
işverenler üzerine yeni yükler getirilmemesi gerektiği görüşü benimsen-
miştir. Sosyal güvenlik primlerinin bir istihdam vergisi haline dönüşmesi 
önlenmek istenmiştir.

E. Makro Ekonomik Etkileri Bakımından
Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların GSYİH’nın üçte birine 

ulaşması, 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren ekonomik krizden çıkış 
yollarını arayan iktisatçıların ilgisini sosyal güvenlik üzerinde yoğunlaştır-
malarına yol açmıştır. Bu yoğunlaşma çok yönlü tartışmaları da beraberin-
de getirmiş, sosyal güvenlik sistemlerinin ters yönlü, olumsuz ekonomik 
etkileri olduğu iddiaları ortaya atılmıştır.

Bir tür istihdam vergisi taşıyan sosyal güvenlik primlerinin üretim ma-
liyetlerini artırarak istihdamı olumsuz etkilediği ve işsizlik seviyesini artır-
dığı, fertlerin tasarruf eğilimini azaltarak sermaye birikimini olumsuz etki-
lediği ve yatırımları azaltarak iktisadi büyüme hızının düşmesine yol açtığı, 
kamu maliyesinin borçlanma ihtiyacını artırarak faiz hadlerinin ve enflas-
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yon oranının yükselmesine sebep olduğu ve nihayet yapılan geniş kaynak 
tahsisine rağmen fakirlik problemini çözmede yetersiz kaldığı iddiaları ile 
eleştirilen sosyal güvenlik, bu eleştirilerle adeta bir yol ayırımına gelmiştir. 

Sosyal güvenlik sistemine yönelik eleştiriler, gelişmiş ülkelerde radikal 
sistem değişikliklerini beraberinde getirmemiş, ancak ekonomik sistemin 
işleyişine olumsuz etkileri olan bir sosyal güvenlik sisteminin kabul edile-
meyeceği görüşü benimsenmiştir. Olumsuz ekonomik tesirlerin varlığı bir 
yana, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin ik-
tisadi büyüme için kaynak yaratılmasında bir araç fonksiyonu da görebile-
ceği belirtilmiştir.

Sosyal politikalarla iktisadi politikaların çatışan değil uzlaşan hedeflere 
sahip olması gerektiği, sosyal güvenlik sistemlerinin kaynakları israf eden, 
işsizliği hızlandıran ve tüketimi artıran değil, aksine üretkenlik ve verimli-
liği artıran, iktisadi büyümeyi hızlandıracak kaynakları yaratan bir işleyişe 
sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Piyasa ekonomisinin işleyişi ile sosyal 
güvenlik sisteminin işleyişinin uzlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.

F. Rekabet Gücü Açısından
Sosyal güvenlik sistemlerinin ekonominin rekabet gücü üzerindeki et-

kisi, özellikle Avrupa Birliği ülkelerince gündeme getirilmiştir. Yaygın ve 
kapsamlı bir sosyal korumanın olduğu AB ülkelerinde, sistemin getirdiği 
yüksek maliyetin bu ülkelerin sosyal korumanın daha az olduğu ABD, Ja-
ponya ve Uzakdoğu ülkeleri karşısındaki rekabet gücünü olumsuz etkile-
diği ileri sürülmüştür. Bu noktada sosyal güvenlik sistemlerinin finansman 
kaynaklarının ve işleyiş mekanizmasının işletmelerin ve ekonominin re-
kabet gücünü olumsuz olarak etkilemeyecek bir yapıya kavuşturulmasına 
yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği görüşleri ağırlık kazan-
mıştır. Devletin teşvik edici şekilde finansmana katılımı bu anlayışın sonu-
cunda gündeme gelmiştir.

G. Gelir Dağılımı Açısından
Sosyal güvenlik esas itibarıyla gelirin yeniden dağılımı mekanizmasıdır. 

Bu dağılım sosyal sigorta kurumlarının finansman kaynakları, finansman 
metodu ve işleyiş mekanizmasına bağlı olarak nesiliçi, nesiller arası veya 
tehlikesiz zamanlardan tehlikeye maruz kalınan zamanlara doğru gerçek-
leşebilir. Ancak, bir sosyal güvenlik sisteminin belirgin amaçlarından birini 
de, gelir dağılımında adaleti sağlayacak şekilde yüksek gelirlilerden düşük 
gelirlilere doğru bir gelir transferini gerçekleştirerek fakirlik problemini or-
tadan kaldırmaktır. 

Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin, gelir dağılımında adaleti sağla-
mak bir yana,  düşük gelirlilerden yüksek gelirlilere doğru bir gelir transfe-
rine yol açtığı veya yüksek gelir grupları arasında bir gelir dağılımını sağla-
dığı ortaya çıkmıştır. GSYİH’nın % 30’unu aşan  kaynak tahsislerine rağmen, 
gelişmiş ülkelerde bile fakirlik probleminin çözülemediği, kriz dönemlerin-
de fakirliğin yeniden ortaya çıktığı belirtilmiş, sosyal güvenlik sistemleri-
nin gelirin yeniden dağılımı fonksiyonunun güçlendirilmesi gerektiği ifade 
edilmiştir.
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III. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN YAPISI VE 
PROBLEMLERİ

Türk sosyal güvenlik sisteminin temel kurumları, primli rejimler olarak 
adlandırılan sosyal sigortalardır. Sosyal sigorta kurumları çalışanların sta-
tüleri esas alınarak oluşturulmuş, kamu kesiminde çalışan sivil ve askeri 
personel için T.C. Emekli Sandığı; sanayi ve hizmetler kesiminde bağım-
lı olarak çalışanlar için SSK ve kendi adına bağımsız olarak çalışanlar için 
de BAĞ-KUR oluşturulmuştur. Tarım sektörü için ayrı bir sosyal sigorta 
kurumu oluşturulmamış bu kesimin sosyal güvenlik kapsamına alınma-
sı ile ilgili olarak çıkarılan 2925 ve 2926 sayılı Kanunların uygulaması SSK 
ve Bağ-Kur’a verilmiştir. Banka ve sigorta şirketlerinin vakıf statüsündeki 
sandıkları da bu yapıya eklendiği zaman primli sosyal güvenlik kurumları 
tamamlanmış olmaktadır.

Primsiz rejimler ise daha çok genel bütçeden yapılan transferlerle ger-
çekleştirilen sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden oluşmaktadır. Daha sı-
nırlı bir kesime ve yetersiz sosyal güvenlik garantisi sağlayan kamu sosyal 
güvenlik harcamaları içinde 65 yaş aylığı, yeşil kart uygulaması, SHÇEK 
vasıtasıyla kimsesiz ve muhtaç çocuklar, yaşlılar ve özürlülere sağlanan 
sosyal güvenlik garantisi ve tazminat niteliğindeki ödemeler bu grupta yer 
almaktadır.

A. Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yapısı
Türk sosyal güvenlik sisteminin temel kurumlarını oluşturan sosyal si-

gorta kurumlarının finansman yapısı ile ilgili genel özellikleri şunlardır:
•	 Her üç sosyal sigorta kurumunda da uzun vadeli yaşlılık, malullük 

ve ölüm sigorta kollarının finansmanı fon esasına göre oluşturul-
muştur. Buna göre, her nesil kendi ödediği primlerle kendi sosyal gü-
venlik garantisini sağlayacaktır. Bu esas 2925 ve 2926 sayılı Kanun 
kapsamındaki tarım çalışanları için de geçerlidir.  Dağıtım metodu 
yalnızca kısa vadeli hastalık, analık ve İKMH sigorta kolları için be-
nimsenmiştir.

•	 SSK ve Emekli Sandığında ikili finansman söz konusudur. Sigortalı 
ve işveren prim öder. Bağ-Kur mensupları ile 2925 ve 2926 sayılı ka-
nun kapsamındakiler primlerinin tamamını kendileri öderler. Devlet 
prim ödeyerek sistemin finansmanına katılmamıştır.

•	 Sosyal sigorta kurumlarının sigorta kollarının farklı yıllarda kurul-
ması, her sigorta kolu için ayrı prim uygulamasını da beraberinde 
getirmiştir. Bu özellikle SSK’da çok belirgindir. Sağlık sigortasının 
sonradan oluşturulması Bağ-Kur ve 2926 sayılı kanun kapsamında-
kiler için de ayrı prim uygulamasını getirmiştir. Bu konudaki istisna 
2925 sayılı kanun kapsamındakiler ve isteğe bağlı olarak sigortalı 
olanlardır. SSK kapsamındakiler oluşturulan işsizlik sigortası için de 
ayrı prim alınması uygulaması bu geleneğin bir devamı olarak dik-
kati çekmektedir.

•	 İkili prim ödemenin söz konusu olduğu SSK ve Emekli Sandığı’nda 
prim ödeme yükümlülüğü ağırlıklı olarak işveren üzerindedir. Top-
lam prim içinde işveren primlerinin oranı daha yüksektir. 
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•	 Devlet prim ödeyerek sosyal güvenliğin finansmanına katılmamakla 
beraber, ödenen primlerin vergiden, sosyal sigorta kurumlarının iş-
lemlerinin de vergi ve harçlardan muaf tutulması ve sosyal sigorta 
kurumlarının yönetim ve personel giderleri de büyük ölçüde devlet 
tarafından karşılanması dolayısıyla önemli bir maliyete katlanmak-
tadır. Devletin sosyal sigortaların finansmana doğrudan iştiraki ise, 
1992 yılından sonra sosyal sigorta kurumlarının açıklarının artma-
sı ve bu açıkların Hazineden yapılan transferlerle karşılanması ile 
önemli bir seviyeye ulaşmıştır.

•	 Türkiye’de, sosyal güvenliğin ve özellikle de sosyal sigorta kurumla-
rının finansmanı için tahsisi bir sosyal güvenlik vergisi getirilmemiştir.

B. Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Sorunları
4447 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, sosyal sigorta kurumları-

nın ve bir bütün olarak Türk sosyal güvenlik sisteminin bir kriz içine girdiği 
ve bu krizin de finansman krizi olduğu belirtilmiştir. 1999 yılı itibarıyla sos-
yal güvenlik sistemimiz ve sosyal sigorta kurumlarının finansman yapıları 
ile ilgili problemleri şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

•	 Sosyal sigorta kurumlarının aktueryal hesap dengesi bozulmuş, ge-
lirleri giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. 1998 yılında 3 sosyal 
sigorta kurumu için bütçeden yapılan transfer 1.4 katrilyon TL olarak 
gerçekleşmiş, 1999 yılında ise bu miktarın 2.7 katrilyon TL’yi bulması 
beklenmektedir. Bu transferin bütçe içindeki payı % 9’u, toplam büt-
çe açıkları içindeki payı da % 30’u aşmıştır. Sosyal sigorta kurum-
larının açıkları, 1998 yılı itibarıyla GSYİH’nın % 2.8’ine,  ulaşmış olup, 
aynı durumun devam etmesi halinde bu oranın 2005 yılında % 4.6’ya, 
2050 yılında ise % 16.8’ e ulaşacağı hesaplanmaktadır. Yalnızca sos-
yal güvenlik kurumlarının açıklarının karşılanması için gerekli olan 
kamu kesimi borçlanma gereği, AB ülkelerinin Maastricht’te bütün 
kamu kesimi borçlanma gereği için çizdiği % 3’lük üst sınırı ulaşmış 
görünmektedir.

•	 Herhangi bir müdahale yapılmaması ve mevcut durumun devamı 
halinde sosyal sigorta kurumlarının açıklarının kapatmak için ça-
lışanların ücretlerinden kesilmesi gereken prim oranı 1995 de % 50 
iken, 2005 yılında % 69; 2010 yılında ise % 77 olacaktır. 2050 yılında 
ise ücretlerin tamamı prim olarak ödense bile ( % 111), açıklar karşı-
lanmayacak bir seviyeye ulaşacaktır.

•	 Sosyal sigorta kurumlarının yaşadığı finansman krizinin boyutları-
nın açıklanmasında yalnızca açıkların dile getirilmesi krizin boyut-
larını küçültmek anlamına gelir. Daha önce de belirtildiği gibi bütün 
sosyal sigorta kurumlarının uzun vadeli sigorta kolları başlangıçta 
fon esasına göre kurulmuştur. Bu sebeple bugün sosyal sigorta ku-
rumlarının sahip olmaları gereken fon, halen aylık alanlar için  ge-
lecek dönemlerde yapılacak ödemelerle, halen sigortalı olanların da 
sigortalılık süreleri boyunca ödedikleri primleri karşılayacak seviye-
de olması gerekirdi. Ancak, bugün gelinen noktada değil bu fonların 
varlığından bahsetmek, fiilen dağıtım esasına dönmüş olan sigorta 
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kurumlarının bir yıllık gelirlerinin bir yıllık giderlerini karşılaması 
bile söz konusu değildir. Türkiye, diğer birçok alanda olduğu gibi, sos-
yal güvenlik alanında da bütün kesimlerin sorumluluk sahibi olduğu 
bir “sosyal güvenlik mirasını” yemiş, bitirmiştir.

Sosyal sigorta kurumları çok yönlü sebeplere bağlı olarak finansman 
krizine girmiştir. Bu sebepler, sosyal sigorta kurumlarının gelirlerini azal-
tan, giderlerini artıran ve sahip olduğu kaynakları eriten uygulamalar baş-
lıkları altında toplanabilir.

•	 Sigortalıların üçte birine ulaşan yaygın kayıt dışı çalışma, prime esas 
kazançların gerçekçi olarak belirlenemeyişi, prim tahsil oranının dü-
şüklüğü, sıklıkla çıkarılan prim ve gecikme cezaları afları ile borç-
lanma uygulamaları sosyal sigorta kurumlarının gelirlerini azaltan 
faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

•	 Yaş şartına bağlı olmaksızın, genç yaşta yaşlılık aylığı bağlanması, 
sigortacılık ilkelerine aykırı olarak prim karşılığı olmaksızın yapı-
lan ödemeler, isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının yaygınlaşma-
sı, bağımlı nüfus oranının yüksekliği, aylıkların hesabında ödenen 
prim-alınan aylık ilişkisinin zayıflatılması, cömert sosyal yardımlar 
ve ekonomik politikaların faturasının sosyal sigorta kurumlarına çı-
karılması,  sosyal sigortaların giderlerini artıran faktörler olmuştur.

•	 Sosyal sigorta kurumlarının gelirlerini azaltan ve giderlerini artıran 
uygulamalar yanında bu kurumların sahip olduğu fonlar da etkin şe-
kilde değerlendirilememiştir. Nitekim, özellikle 1970’li yıllarda sonra 
yaşanan yüksek oranlı enflasyon dönemlerinde fonlar “negatif geti-
ri” ile değerlendirilmiş ve eritilmiştir.

•	 Sosyal sigorta kurumlarının finansman problemi yalnızca açıklar-
la sınırlı değildir. Prim oranları yüksektir ve ağırlıklı olarak işveren 
üzerindedir. Devletin, sosyal politika uygulamalarını çalıştırılan kişi 
sayısını esas alarak işletmeler üzerine yönelik politikalarla ger-
çekleştirme eğiliminde olması, primleri bir istihdam vergisine dö-
nüştürmüştür. Gümrük Birliği’ne giriş ve artan uluslararası rekabet 
ortamında prim maliyetleri Türk üreticilerinin rekabet güçlerini be-
lirleyen unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu noktada, prime esas ka-
zançların seviyesinin düşük olması, yüksek prim oranlarına rağmen 
prim yükünün belirli bir seviyede kalmasına yol açmıştır.

•	 Yalnızca sosyal sigorta kurumlarını değil, bir bütün olarak sosyal 
güvenlik sistemini esas alınca, fert ve toplum olarak sosyal güven-
lik için tahsis edilen kaynaklar yetersiz kalmıştır. Türkiye’de sosyal 
güvenlik için tahsis edilen kaynaklar, sosyal sigortalar esas alındığı 
zaman GSYİH’nın  % 5’i civarında iken bu oran  geniş anlamda sos-
yal güvenlik esas alındığı zaman ise ancak % 9’a yükselebilmekte-
dir. Halbuki Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, 1995 yılında sosyal 
güvenlik için tahsis edilen kaynakların % 15 seviyesine yükselmesi 
öngörülmüştü.

•	 Fert başına yapılan harcama olarak bu durumu açıklamak gerekirse, 
AB ülkelerinde fert başına düşen sosyal güvenlik harcaması 2500-
7500 ABD doları arasında değişirken, Türkiye’de bu oran 250-300 
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ABD doları seviyesindedir. Bir başka ifade ile toplam fert başına ge-
lir, bu ülkelerde yalnızca sosyal güvenlik için yapılan harcamalardan 
daha düşüktür.

IV. SAYILI KANUNLA SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMAN YAPISINA 
YÖNELİK OLARAK GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

“İşsizlik Sigortası Kanunu” olarak yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun, 
sosyal güvenlik krizinin bir finansman krizi olarak tanımlanmasına bağlı 
olarak sosyal sigorta kurumlarının finansman yapısını, kurumların açıkla-
rını kapatma amacına yönelik değişikliklere ağırlık verilerek hazırlanmış-
tır. Bu değişiklikleri, doğuracağı sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki başlıklar 
altında toplamak mümkündür:

A. Sosyal Sigorta Kurumlarının Gelirlerini Artıran Değişiklikler
1. Prime Esas Kazançların Sınırlarının Tespit Esasları Değiştirilmiştir: 

4447 sayılı Kanunla öncelikle, sosyal sigorta kurumlarının prime esas ka-
zançlarının belirlenmesi ve artırılmasına yönelik esaslar değiştirilmiştir 
( 4447, md.9). Buna göre, SSK’da daha önce gösterge tablosu gösterge ra-
kamları ve Memur Maaş Katsayısının çarpımı ile alt sınır ve üst sınır hesap-
lanması terkedilmiştir. 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren prime esas kazanç-
ların alt sınırı 4 milyon TL, üst sınırı ise bunun 3 katı, yanı 12 milyon TL olarak 
belirlenmiştir. Üst sınırı alt sınırın 5 katına kadar yükseltilmesi yetkisi Ba-
kanlar Kuruluna verilmiştir.

Prime esas kazanç sınırlarının yükseltilmesi ile, 1987 yılında asgari üc-
retin 6 katı olan ancak daha sonra hızla düşerek 1999 yılında 2 katına dü-
şen üst sınır, yeni düzenleme ile tekrar asgari ücretin 4 katına yükselmiştir. 
Bu noktada 4447 sayılı Kanunun dikkat çeken boşluklarından birini asgari 
ücretle prime esas kazançların alt sınırı arasındaki ilişkiden kaynaklanan 
probleme bir çözüm getirmemiş olmasıdır.

Prime esas kazanç sınırlarının yılda bir defa artırılması esası getirilmiş-
tir. Buna göre, prime esas kazançların alt sınırı, DİE tarafından açıklanan bir 
önceki yıla ait kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış kadar, daha 
sonra da aynı döneme ait GSYİH’nın sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar artı-
rılarak belirlenecektir. Bulunan rakamın 1000 lira kesirleri tama iblağ edile-
rek 3 katı alınacak ve üst sınır belirlenecektir.

506 Sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanlarda diğer sigor-
talılar için geçerli olan alt ve üst sınır arasında olmak şartıyla kendileri be-
lirleyeceklerdir (4447,  Md.12).

2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan Tarım işçilerinin prime esas 
kazançları, 506 sayılı Kanun kapsamındakiler için belirlenen prime esas 
kazançların alt sınırı olarak belirlenmiştir ( 4447, md.20).

Bağ-Kur mensuplarının primlerinin hesaplanmasında, yine 24 basa-
maklı gelir tablosunun esas alınacağı, gelir basamaklarının, ilk olarak bir 
önceki yılın DİE tarafından açıklanan kentsel yerler tüketici fiyatları indek-
sindeki değişim oranı kadar, daha sonra da GSYİH sabit fiyatlarla gelişme 
hızı kadar artırılacağı belirtilmiştir (4447, md.31). Bu yöntem ile SSK ile Bağ-
Kur’da prime esas kazançların artırılması aynı esaslara bağlanmıştır.
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2.   Prim Oranları Yükseltilmiştir: Kanun, bazı sigortalılar tarafından öde-
nen prim oranlarını yükseltmiştir:

a. Kurumdan gelir ve aylık almakta iken yaşlılık aylığı kesilmeden tek-
rar 506 sayılı Kanuna tabi bir işte çalışmaya başlayanlar için ödenen 
SGDP oranı % 24 den % 30’a yükseltilmiştir. Bunun % 7.5 i sigortalı, % 
22.5 i ise işveren payı olarak ödenecektir ( 4447, md. 56/A-2)

b. 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olan tarım işçilerinin ödediği 
prim oranı % 20’den  % 30 a yükseltilmiştir ( 4447, md.56/b-3).

c. Tarım Bağ-Kur’u kapsamında sigortalı olanların ödediği prim oranı % 
15 den % 20 ye yükseltilmiştir (4447, md.41).

d. Bağ-Kur sigortalılarının ve 1999 yılında sağlık sigortası kapsamına 
alınan 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların ödediği sağlık 
sigortası prim oranı % 12 den % 15’e yükseltilmiştir ( 4447, md.37).

3.  Yeni Primler Getirilmiştir: 4447 sayılı kanunla bazı çalışan grupları ve 
sigorta kolları için yeni prim oranları belirlenmiştir.

a. Kurumdan yaşlılık aylığı almakta iken serbest avukat ve noter ola-
rak çalışmalarını sürdürenlerin, SYZ dahil olmak üzere aldıkları ay-
lıklardan % 15 oranında SGDP kesilmeye başlanacaktır ( 4447, md.8).

b. Bağ-Kur’dan yaşlılık aylığı almakta iken 1479 sayılı Kanuna tabi bir 
işte çalışmalarına devam edenlerin SYZ dahil olmak üzere aylıkla-
rından % 10 oranında SGDP kesilecektir ( 4447, md.20).

c. İlk defa oluşturulan işsizlik sigortası için üçlü prim esası benimsen-
miş, sigortalı ve devletin % 2, işverenin ise % 3 oranında işsizlik sigor-
tası primi ödemesi kabul edilmiştir (4447, md.49).

4.  Bazı Sigorta Kollarının Yardımlarından Faydalanmak İçin Sigortalının 
Katkıda Bulunması Esası Getirilmiştir: 

a. 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların kendilerine, çocuk-
larına, ve geçindirmekle yükümlü oldukları eşlerine verilecek olan 
protez araç ve gereçlerinin bedellerinin % 20’si kendilerince ödenir. 
Ancak bu şekilde ödenecek tutar, sigortalının kendisi ve çocukları 
için 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin 1.5 katından, 
eşleri  için se 1 katından  fazla olamaz ( 4447, md. 3 ve 15).

b. Kurumdan gelir ve aylık almakta olanların kendileri, çocukları ve ge-
çindirmekle yükümlü oldukları eşlerine verilecek protez araç ve ge-
reç bedellerinin % 10’u kendilerince ödenir. Ancak bu tutar 16 yaşın-
dan büyükler için belirlenmiş asgari ücret tutarından fazla olamaz ( 
4447, md.4 ve 15).

c. Emekli Sandığından aylık alan hak sahiplerinin kullandıkları protez 
araç ve gereçlerinin % 10’u hak sahipleri tarafından ödenir. Ancak 
bu miktar Ek 19. madde hükümlerince hesaplanan aylıklardan fazla 
olamaz ( 4447, md.25).

d. Bağ-Kur sigortalılarının ayakta yapılan tedavilerinde poliklinik mu-
ayene ücretinin ve verilen ilaç bedellerinin % 20’si sigortalı ve hak 
sahipleri, % 10’ ise aylık alanlar ve hak sahipleri tarafından karşılanır. 
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Ancak bu katkı payı sigortalılarda birinci gelir basamağının 1.5 katını, 
aylık alanlarda ise birinci gelir basamağının % 65’ini geçemez (4447, 
md.36).

e. İKMH dışındaki haller için verilecek protez araç ve gereçlerinin % 
20’si sigortalı ve hak sahipleri, % 10’u aylık alanlar ve hak sahiple-
rince karşılanır. Bu amaçla yapılan katkı payı ayakta tedavi halinde 
yapılacak katkılarla aynı üst sınıra tabidir ( 4447, md.36).

B. Sosyal Sigorta Kurumlarının Giderlerini Azaltan Değişiklikler
4447 sayılı Kanun, sosyal sigorta kurumlarının gelirlerini artıran deği-

şiklikler yanında, açıkların kapanmasını sağlamak üzere giderlerini azal-
tan düzenlemeler de getirmiştir. Bu düzenlemeler içinde özellikle emekli-
lik yaşının yükseltilmesine yönelik değişiklikler, daha önce de olduğu gibi, 
sosyal taraflar arasında en çok tartışılan alanı oluşturmuş ve adeta ilişkileri 
kilitlemiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, özellikle emeklilik yaşına yönelik 
düzenlemelerin mali etkileri uzun dönemde ortaya çıkacaktır.

1. Emekli Olma Yaşı, Kademeli Bir Geçişle Yükseltilmiştir
 4447 sayılı Kanunun en önemli değişikliklerden birini de emeklilik ya-

şının belirlenmesi olmuştur. Kanunun yasalaşma sürecinde sosyal taraf-
lar arasında gerginliğe yol açan en önemli değişiklik alanı olarak görülen 
emeklilik yaşının belirlenmesi, ÇSGB’nın başta belirttiği 62 yaşın altında ve 
yine başlangıçta önerilenden daha yumuşak bir geçiş dönemi ile sonuçlan-
dırıldı. Yaşa bağlı olmayan bir yaşlılık aylığı bağlama sisteminin aktif-pasif 
sigortalı dengesini bozarak sosyal sigorta kurumlarını finansman krizine 
götürdüğü eleştirilerini ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmıştır. Ka-
dınlar için 58, Erkekler için 60 yaş belirlenmiş ve mevcut düzenlemelere 
göre aylık almaya hak kazanmasına iki yıl kalanları etkilemeyen 10 yıllık 
kademeli bir geçiş getirilmiştir. 

2. Prim Ödeme Gün Sayıları Artırılmıştır
Bu düzenleme özellikle SSK kapsamındaki sigortalılar için gündeme 

gelmiş, Prim ödeme gün sayıları artırılmıştır. 5000 gün olan prim ödeme 
gün sayısı geçiş dönemi içinde kademeli olarak 6000 güne, ilk defa sigorta-
lı olanlar içinse 7000 güne çıkarılmıştır. Aynı şekilde, kısmi emeklilik aylığı 
alacaklar için de prim ödeme gün sayısı kademeli olarak 4500 güne yüksel-
tilmiştir.

3. Aylık Bağlama Oranları Düşürülmüştür
4447 sayılı Kanun uzun vadeli sigorta kollarından bağlanan aylıkların 

oranını değiştirmiş ve bu değişiklik azaltma yönünde olmuştur. Sigortalı-
nın aynı aylık bağlama oranına ulaşması için daha uzun süre sigortalı ol-
ması ve daha fazla prim ödemesi gerekmektedir.  Daha önce 9000 gün prim 
ödeyen sigortalı % 77 aylık bağlama oranına ulaşırken, yeni sisteme göre 
% 65 oranında kalmaktadır. Aylıkların alt sınırlarının hesaplanmasında 
da aylık bağlama oranları düşürülmüştür. Aynı şekilde, aylıkların alt sınırı 
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belirlenirken % 70 olan alt sınır aylık bağlama oranı % 35’e düşürülmüştür. 
Nitekim, aylıkların alt sınırı bakımından yapılan basit bir hesaplama, yeni 
sistemle hesaplanacak aylıkların alt sınırının bugün hesaplanan miktarın 
yarısına kadar düşeceğini ortaya koymaktadır.

4. Aylıkların Hesabında Esas Alınan Kazanç Dönemi Değişmiştir
Daha önce sigortalının son 5 veya 10 yıllık kazancı dikkate alınırken, yeni 

düzenleme ile bütün sigortalılık süresindeki kazançları dikkate alınacaktır. 
Bu şekilde, sigortalının son yıllarda yüksek prim ödeyerek yüksek aylık 
alma imkânı ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

C. Diğer Değişiklikler

4447 sayılı Kanunla, uzun dönemde sosyal sigorta kurumlarının mali 
yapısını etkileyecek düzenlemeler de getirilmiştir. Bunlar:

1. Sigortalı Çalışmayı Yaygınlaştırmaya Yönelik Tedbirler 

Kayıt dışı sigortasız çalışma veya eksik gün veya kazanç bildirme sosyal 
sigorta kurumlarını gelir kaybına uğratan sebeplerin başında sayılmıştır. 
4447 sayılı Kanunla, kayıt dışı çalışmayı önlemek üzere getirilen tedbirler: 

a. İşyerlerinin sigortalı çalıştırmaya başlamadan önce Kuruma bildiril-
mesi ( 4447, md. 1),

b. Sigortalıların işe başlamadan önce Kuruma bildirilmesi ( 4447, md.2),
c. Sigortalıların ay içinde çalışmadıkları bildirilen, eksik günlerinin İşve-

rence belgelenmesi ( 4447, md.11),
d. Sigortalıların çalışmaya başladıktan sonra 30 gün içinde sigortalı ça-

lışmaya başladıklarını Kuruma bildirmeleri ( 4447, Ek md.40)
olarak belirtilmiştir. 

2. Denetim ve Kontrol Yetkisi Genişletilmiştir
506 sayılı Kanunun uygulanması bakımından sigorta müfettişleri ya-

nında Kurum Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen memurların sigorta-
lıların işlemleri ile ilgili yoklama ve tesbit yapabilecekleri belirtilmiştir. Aynı 
şekilde, Genel ve Katma bütçeli Kamu kurumlarının denetim elemanları iş-
yerlerinde kendi mevzuatları çerçevesinde yapacakları denetim sırasında 
çalışanların sigortalı çalışıp çalışmadıklarını da denetleyebileceklerdir. Bu 
tedbir de sigortasız çalışmayı ve çalıştırmayı önlemeye yönelik düzenleme-
lerden biri olarak, 6 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle esasları belirlene-
cektir (4447, md.14).

3. Gecikme Cezaları Artırılmıştır
Bu düzenleme ile prim ödeme eğilimi son derecede düşük olan Bağ-Kur 

ve 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalıların, prim ödeme eğilimlerinin 
güçlendirilmesi amaçlanmış ve sigortalıların primlerini zamanında ödeme-
meleri halinde alınacak gecikme cezasının, SSK’da olduğu gibi, Amme Ala-
caklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenmesi 
esası getirilmiştir (4447, md.33 ve 42). 
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4. Basamak Yükseltme Esasları Değiştirilmiştir
Bağ-Kur sigortalıları düşük  prim ödeme eğilimlerinin yanı sıra basa-

mak yükseltmek konusunda da isteksiz davranmışlar bu sebeple toplam 
sigortalıların % 60’ından fazlası zorunlu basamak yükseltilmesinin söz ko-
nusu olduğu 6. basamakta toplanmıştı. Yeni düzenleme ile sigortalılarının 
basamak yükseltme esasları değiştirilmiş, sigortalıların 12. basamağa ka-
dar zorunlu olarak yükseltilmesi esası getirilmiştir ( 4447, md. 52).

V. 4447 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN SOSYAL SİGOR-
TALARIN FİNANSMAN YAPISINA ETKİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4447 sayılı Kanunla ilgili çalışma-
ları başlatırken, esas amaçlarının köklü bir sosyal güvenlik reformu ger-
çekleştirmek olduğunu, ancak bu reform gerçekleştirilinceye kadar, eğer 
müdahale edilmezse 5 yıl sonra aylıklarını ödeyemeyecek duruma düşecek 
olan sosyal sigorta kurumlarının mali yapılarını iyileştirici acil tedbirlerin 
alınması gerektiğini ileri sürmüştür. Dolayısıyla 4447 sayılı Kanunla getiri-
len düzenlemelerin temel amacı, sosyal sigorta kurumlarının mali yapılarını 
güçlendirmek ve ekonomideki kara deliklerden biri olarak tanımlanan ve 
bütçe üzerinde önemli bir yük oluşturan  açıkları kapatmak olarak değer-
lendirilebilir. Yeni düzenlemelerin sosyal güvenlik sistemi ve sosyal sigor-
taların finansman yapısına yönelik muhtemel etkileri aşağıdaki başlıklar 
altında toplanabilir:

 A. Sosyal Sigorta Kurumlarının Açıklarının Kapatılması Bakımından
4447 Sayılı Kanun, daha önce de belirtildiği gibi, öncelikle olarak sos-

yal sigorta kurumlarının açıklarını kapatmayı ve kurumları kendi gelirleri 
ile giderlerini karşılayabileceği bir noktaya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
amacı gerçekleştirmek üzere gelirlerini artıran, harcamalarını azaltan dü-
zenlemeler getirilmiştir.

Kurumların gelirlerini artıracak ilk değişiklik, prime esas kazanç sınır-
ları yükseltilerek sağlanmıştır. 1987 yılında asgari ücretin 6 katı olan prime 
esas kazançların üst sınırı 1999 yılında 2 katına düşmüşken, 4447 sayılı 
kanunla bu sınır tekrar asgari ücretin 4 katına yükseltilmiştir. Başta isteğe 
bağlı sigortalılar olmak üzere, bazı sigortalıların ödeyeceği primlerin de ar-
tırıldığı dikkate alınırsa prim gelirlerinde önemli bir artma beklenebilir. Üst 
sınırın alt sınırın 5 katına kadar yükseltilme yetkisinin Bakanlar Kuruluna 
verilmiş olması, zaman içinde bu sınırın yeniden yükseltilmesine imkân 
verecektir.

Kanun, kayıt dışı çalışmayı azaltmaya yönelik düzenlemeler de getir-
miştir. Sigortalının önceden bildirilmesi ve denetim yetkisinin artırılma-
sı ile ilgili değişiklikler, kayıt dışı çalışmayı azalttığı ölçüde sosyal sigorta 
kurumlarının gelirlerinin artmasını sağlayacaktır. Öte yandan, sigortalılık 
süresini uzatan ve prim ödeme gün sayısını artıran değişiklikler de orta ve 
uzun dönemde sosyal sigorta kurumlarının gelirlerini artıran bir etki yapa-
bilecektir.
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4447 sayılı Kanun, sosyal sigorta kurumlarının harcamalarını azaltan 
önemli değişiklikleri de getirmiştir. Bunlardan en önemlisi emeklilik yaşı-
nın yeniden belirlenmesi ile ilgilidir. Kademeli bir geçişle yükseltilen emek-
lilik yaşı, orta ve uzun  dönemde sosyal sigorta kurumlarının giderlerini 
azaltan önemli bir faktör olacaktır. Ancak, kademeli geçişle ilgili olarak ge-
tirilen muafiyetler, emeklilik yaşının yükseltilmesinin Kurumların giderle-
rini azaltıcı etkisinin kısa dönemde ortaya çıkmasını önleyecektir.

4447 sayılı Kanun aylıkların hesaplanması usulünü değiştirmiştir. Bu 
değişiklik öncelikle aylık bağlama oranlarının düşürülmesi şeklinde ger-
çekleştirilmiştir. Sigortalıların aynı aylık bağlama oranına ulaşmaları için 
daha uzun süre sigortalı olmaları ve prim ödemeleri gerekmektedir. Nite-
kim, aylıkların alt sınırları bakımından yapılan bir basit bir hesaplama, yeni 
sisteme göre bağlanacak olan aylıkların alt sınırının mevcut sisteme göre 
bağlanan alt sınırın yarısına düştüğünü ortaya koymaktadır.

Prime esas kazanç sınırları ile aylıkların artışının farklı esaslara bağlan-
ması sosyal sigorta kurumları lehine önemli bir avantaj yaratacak gibi gö-
rünmektedir. Prime esas kazanç sınırlarının belirlenmesi, yıllık olarak  ve 
TÜFE ve GSYİH oranlarındaki artış oranları ile ayrı- ayrı artırılarak bulunur-
ken, sigortalılara bağlanan aylıklar yalnızca TÜFE dikkate alınarak ve aylık 
olarak artırılmaktadır. Bu zaman içinde prime esas kazanç sınırlarının daha 
da yükselmesine yol açacak ve Kurumların prim gelirlerini artıracaktır. Ay-
lıkların ise yalnızca TÜFE dikkate alınarak ve aylık olarak artırılması, sosyal 
sigorta kurumlarının harcamalarını azaltıcı bir etkiye sahip olabilecektir.

Ancak bütün bu değişikliklerin sosyal sigorta kurumlarının açıklarının 
kapatılmasındaki etkisi, gerek ILO uzmanları tarafından hazırlanan rapor-
da, gerekse  ÇSGB’nın sosyal güvenlik reformunu takdim raporunda yer 
alan projeksiyonlara göre,  en iyimser tahminle orta dönemde yani 10 yıllık 
bir sürede etkisini hissettirmeye başlayacaktır. Zaten aksi bir gelişmeyi de 
beklemek mümkün değildir.

B. Sosyal Güvenlik İçin Tahsis Edilen Kaynakların Hacmine Etkisi
4447 sayılı Kanunla getirilen bazı değişiklikler, sosyal güvenlik için tah-

sis edilen kaynakların hacmini artıracak etkileri de sahiptir. Ancak bu artış, 
zaten bir çok mali hükmü 2000 yılı başında yürürlüğe gireceği için, önü-
müzdeki yıllar için söz konusu olabilecektir.

İşsizlik sigortasının oluşturulması ve bu amaçla toplam % 7 oranında 
yeni bir prim ihdas edilmesi, toplam prim gelirlerini ve dolayısıyla sosyal 
güvenlik için ayrılan kaynakların hacmini artıracak ilk değişikliktir.

İkinci önemli değişiklik prime esas kazançların sınırlarının yükseltilme-
si ile gelmiştir. Prim oranları aynı kaldığı için bu yolla da sosyal güvenlik için 
ayrılan kaynakların hacmi artacaktır.

Son olarak,  bazı sigortalıların ödedikleri prim oranlarının yükseltilmiş 
olması, bazı çalışan grupları için SGDP adı altında yeni primler getirilmesi ve 
sağlık hizmetlerinden faydalanmada değişik grupların katkı payı ödemek 
zorunda olması sosyal güvenlik harcamalarını artıracaktır.
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C.  Finansman Metodu Bakımından
4447 sayılı Kanun, sosyal sigorta kurumlarının, finansman metodlarının 

dağıtım yöntemi olduğunun tescili anlamına gelecek değişiklikler ihtiva et-
mektedir. Kanun çıkarılırken temel amaç sosyal sigorta kurumlarının açık-
larının kapatılması, yani bir yılın gelirleri ile bir yılın giderlerinin karşılan-
ması olarak hedeflendiği için bu bütün sosyal sigorta kurumlarının dağıtım 
esasına göre finansman dengelerinin sağlanması anlamına gelmektedir. Bu 
kurumların finansman yöntemlerinin yeniden fon metoduna göre oluştu-
rulması, en azından öngörülebilen bir sürede mümkün görülmemektedir.

 Bu durumda, diğer ülkelerde ortaya çıkan genel gelişme eğilimleri de 
dikkate alındığı zaman,  fon metodu, sosyal güvenlik reformu ikinci safha-
sında gerçekleştirilmesi düşünülen bireysel emeklilik fonları veya ikinci 
ayak sosyal güvenlik kurumlarının finansman yöntemi olarak benimsene-
cektir. Bu durumda, sosyal güvenlik sisteminin kaynak yaratma fonksiyo-
nunu da bu fonlar üstlenmiş olacaktır.

Türkiye ikinci ayak sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması için 
önemli bir fırsata ve avantaja sahiptir. Bu da 1988 yılında beri uygulanmak-
ta olan zorunlu tasarruf uygulamasıdır. Ancak, zorunlu tasarruf için yapı-
lan kesintilerin, işsizlik sigortası primleri dolayısıyla gelecek prim yükünü 
hafifletmek için kaldırılmasının düşünülmesi, 4447 sayılı Kanunun stratejik 
hatalarından birini oluşturacaktır. Zorunlu tasarruf uygulaması kesinlikle 
işsizlik sigortasının alternatifi değildir. Yapılması gereken,  zorunlu tasarruf 
kesintilerinin bireysel emeklilik fonlarına transferinin sağlanması ve fon 
esasına göre çalışacak bu kurumlar için hem süre hem de kaynak bakımın-
dan önemli bir başlangıç sağlanmasıdır.

İşsizlik sigortasının fon metoduna göre çalışması, bu sigorta kolunun do-
ğasında vardır. İşsizlik sigortası fonunda oluşan kaynakların kullanımında, 
geçmiş dönemlerde yapılan hataların tekrarına fırsat verilmemelidir. 4447 
sayılı Kanun Fonun yönetimi ve denetimi ile ilgili düzenlemeler getirmiş an-
cak değerlendirme alanları eksik bırakılmıştır.

D. Finansman Kaynakları Bakımından
4447 sayılı Kanun, sosyal sigorta kurumlarının finansman kaynakla-

rı bakımından yenilik getirmemiş bu kurumların esas olarak sigortalı ve 
işveren tarafından ödenen primlerle kaynak ihtiyacının karşılanması ön-
görülmüştür. Bunun tek istisnası işsizlik sigortası olmuş, devlet ilk defa 
sürekli olarak bir sigorta kolunun finansmanına üçüncü taraf olarak katıl-
mıştır. Ancak, Kanun, sosyal sigortaların primle finansmanı konusundaki 
temel tercihi değiştirmemiştir.

Devlet, gerek sosyal sigorta kurumlarının açıklarını kapatmak, gerek-
se kamu sosyal güvenlik harcamalarını artırmak için ihtiyaç duyduğu mali 
kaynak için tahsisi bir sosyal güvenlik vergisi düşünmemiştir. Geçiş döne-
mi boyunca ihtiyaç duyulan kaynağın daha önce sağlanan yöntemle temini 
benimsenmiş görünmektedir.

Finansman kaynakları bakımından bir önemli yenilik de Geçici 5. mad-
de ile 17.8.1999 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla malul kalan 
ve ölenlerin hak sahiplerine bir yıllık sigortalılık şartını yerine getirmeleri 
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halinde aylık bağlanması halinde, bu şekilde bağlanan aylıklarla ilgili söz 
konusu kanunlarda öngörülen prim veya keseneklerin eksik kısmının Ha-
zine tarafından karşılanmasının öngörülmesidir. Ancak bu uygulama, son 
yıllarda sık sık tabii felaketlerle karşılaşan Türkiye için ciddi sıkıntılar ge-
tirebilecektir. Nitekim, Marmara depreminde mağdur olanlar için sağlanan 
bu imkan, Düzce depreminde mağdur olanlara sağlanmamıştır.

E. Devletin Finansmana Katılımı Bakımından
4447 sayılı Kanun, işsizlik sigortası bir yana bırakılırsa, sosyal sigorta 

kurumlarının açıklarını kapatarak sosyal güvenliğin finansmanına katıl-
mak zorunda kalan devletin bu yükümlülükten kurtulmasının bir belgesi 
olarak değerlendirilebilir. Gerek 4447 sayılı Kanunun kamuoyuna takdim 
gerekçesinde, gerekse getirilen değişikliklerde bu eğilimi açık olarak gör-
mek mümkündür. 

4447 sayılı Kanun, sosyal sigorta kurumlarının açıklarını, sigortalı ve 
işveren tarafından ödenen primleri artırarak ve kurumların harcamalarını 
azaltarak sağlamayı ve zaman içinde de Devletin bu kurumların açıklarını 
kapatarak finansmana katılımını sona erdirmeyi amaçlamıştır. Bir başka 
ifade ile Kanun, devletin sırtında yük olarak görülen “sosyal güvenlik kam-
burunun” atılmasını amaçlamıştır.

 Devletin, üçüncü taraf olarak ve prim ödeyerek işsizlik sigortasının fi-
nansmanına katılması ise, zaten sosyal koruma kapsamında olan kesimin 
sosyal güvenlik garantisini yükseltmek için bir katılımdır ve hiç sosyal gü-
venlik kapsamında olmayan % 15’lik nüfus kesimi ile % 10 civarındaki iş-
sizlerin varlığı düşünüldüğü zaman sosyal adalet ilkesi bakımından kolay 
savunulabilecek bir gelişme değildir.

Öte yandan, sosyal sigorta kurumlarının açıklarının daha uzun süre de-
vam edeceği göz önünde tutulursa, devlet bu kurumların finansman den-
gesi sağlanıncaya kadar, açıkları karşılayarak sistemin finansmanına katıl-
maya devam edecektir.

F. Makro Ekonomik Etkileri Bakımından
Fon metoduna göre işleyen sosyal sigorta kurumları özellikle gelişmek-

te olan ülkelerde iktisadi büyüme için hayati öneme sahip olan sermaye 
birikimi sağlama bakımından önemli fonksiyonlar gerçekleştirdikleri bir 
gerçektir. Türk sosyal sigorta kurumları da özellikle 1960 ve 1970’li yıllarda 
önemli bir tasarruf ve sermaye birikimi sağlamışlardır. Ancak, daha önce 
belirtilen sebeplerle bu fonksiyonlarını kaybetmişler ve fiilen dağıtım me-
toduna göre çalışan kurumlar haline dönüşmüşlerdir. 4447 sayılı Kanun, 
sosyal sigorta kurumlarının finansman metodunun dağıtım metodu oldu-
ğunun tescili anlamına geldiği için bu kurumların sermaye birikimi sağlama 
fonksiyonlarının gerçekleşmeyeceği anlamına gelmektedir.

İşsizlik sigortası fonunun ne oranda bir tasarruf yaratacağı zaman içinde 
ve sistemin işletilmesine bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Ancak, hiç bir za-
man toplam sosyal güvenlik harcamalarının % 60’ını oluşturan uzun vadeli 
sigorta kollarının yaratacağı tasarruf birikimini sağlaması söz konusu ol-
mayacaktır.
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Prime esas kazançların sınırlarının artırılarak prim yükünün sigortalı 
ve işveren üzerine aktarılması, primlerin bir istihdam vergisi olma güçlen-
dirdiği için orta ve uzun dönemde istihdam seviyesinde bir daralmaya yol 
açması beklenmelidir. En azından, getirilen yeni denetim ve kontrolle ilgili 
tedbirlere rağmen kayıt dışı çalışmanın devamına yol açabilecektir.

Prim gelirlerinin artışı ve giderlerin azalması ile Türk Ekonomisinin kara 
deliklerinden biri olarak değerlendirilen sosyal sigorta kurumlarının açık-
larının kapanması, bu amaçla bütçeden yapılan transferleri ve kamu kesi-
mi borçlanma gereğini azalttığı ölçüde enflasyon oranının ve faiz hadlerinin 
düşmesini sağlaması beklenebilir. Bu düşüşün yatırımları teşvik ederek 
iktisadi büyümeyi hızlandırması da söz konusu olabilir. Ancak bu kısa za-
manda gerçekleşecek bir sonuç gibi görülmemektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarının açıklarının azalması dolayısıyla, devletin 
yatırımlar için kullanabileceği kaynaklar artacağından, Türk ekonomisinin 
alt yapı yatırımlarını üstlenen devletin bu alandaki yatırımlarını hızlandıra-
bilecektir. Sonuçta, artan kamu yatırımları ile iktisadi büyüme hızının art-
ması ve istihdam genişlemesi beklenebilir.

G. Rekabet Gücü Açısından
4447 sayılı Kanun, prime esas kazanç sınırlarını genişleterek, özellikle 

işverenlerin prim yükünü artırmıştır. Daha önce prim oranları yüksek ol-
masına rağmen, prime esas kazançlar düşük olduğu için prim yükü düşük 
kalıyordu. Prim yükündeki bu artış, üretim maliyetlerini artırdığı ölçüde 
işletmelerin rekabet gücünü azaltan bir etkiye sahip olacaktır. Nitekim, 1 
ocak 2000 tarihinde aylık alt sınırı 120, üst sınırı ise 360 milyon olan prime 
esas kazanç sınırlarının, nisan 2000 tarihinde 1999 yılında gerçekleşen % 
68’lik enflasyon oranı dikkate alınarak yeniden artırılacağı dikkate alınırsa, 
nisan 2000 tarihinde prime esas kazanç alt sınırının 200 milyon TL, üst sı-
nırının ise 600 milyon TL olacağı beklenmektedir. Buna göre, 109 milyon TL 
brüt asgari ücretle işçi çalıştırabilen işveren bu işçinin primini 200 milyon 
TL den ödemek zorunda kalacaktır. Üst sınır 1999 yılına göre önce Ocak ta 
2, Nisanda ise 3 kat artacaktır. 

 Türkiye’nin ihracat yapan firmalarının emek yoğun teknoloji ile çalışan 
tekstil sektörü gibi sektörlerde yoğunlaştığı dikkate alınırsa, prim artışla-
rından kaynaklanan maliyet artışının getireceği olumsuz etkinin boyutla-
rını tahmin etmek mümkün olacaktır. Bu sektörler, teknolojik yeniliklerle 
emek maliyetinin rekabet dezavantajı yaratacak bir unsur olmaktan çı-
karılmasına imkan vermediği için, prim artışından gelen maliyet artışının 
olumsuz etkisini ortadan kaldırmada güçlükle karşılaşacaklardır. Türki-
ye’de yaşanmakta olan enflasyonun son yıllarda karekter değiştirerek ma-
liyet enflasyonuna dönüşmesi, prim artışlarından kaynaklanan maliyet ar-
tışı, enflasyonun bu sebepten kaynaklanan özelliğini artıracak, bu gelişme 
Hükümetin enflasyonu düşürmeye yönelik politikaları ile de çelişecektir.

H. Gelir Dağılımı Açısından
Türk sosyal güvenlik sisteminin, gelir dağılımı üzerindeki etkilerini be-

lirlemek kolay görünmemektedir. Esas olarak her neslin kendi sosyal gü-
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venliğini sağlayacak tasarrufu kendisinin yaratması esasına dayanan fon 
metodunun fiilen dağıtım metoduna dönüşmesi, sigortanın dayandığı “kül-
fet-nimet” dengesini bozmuş ve belirli grupların (prim aflarından faydala-
nan, borçlanma uygulamasından faydalanan, genç yaşta emekli olan, dü-
şük prim ödeyip yüksek aylık alma imkanına sahip olan vb) ödediklerinden 
daha fazlasını almalarına yol açmıştır. Zaten, sosyal sigortalara yapılacak 
her müdahalenin, belirli sosyal gruplar için geriye ve ileriye yönelik avan-
tajlar veya dezavantajlar yaratması kaçınılmazdır. 4447 sayılı Kanun’da 
benzer sonuçları doğurmuş, daha önce aylık almaya hak kazananları veya 
yeni hükümlerden etkilenmeyenleri avantajlı duruma getirmiştir. Öte yan-
dan, bir veya bir kaç günlük gecikme dolayısıyla hem süre hem de prim gün 
sayısı bakımından önemli bir külfet altına giren kesimler de olmuştur. Bu 
işleyiş mekanizması ile Türk sosyal güvenlik sisteminin, olması gerektiği 
gibi, yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere doğru bir gelir transferini sağla-
dığını söylemek mümkün değildir. 

Yeni düzenlemenin gelir dağılımına yönelik en belirgin etkisi aylıkla-
rın hesaplanması ve artırılmasındaki yöntem değişikliği dolayısıyla ortaya 
çıkacaktır. Özellikle aylıkların endeksleme yoluyla ve yalnızca enflasyon 
oranındaki artışlara bağlı olarak artırılması ve yalnızca pasif sigortalıla-
rın bir önceki aya göre satın alma güçlerinin korunmasının amaçlanması,  
GSYİH artış oranının emekli aylıklarına yansıtılmaması dolayısıyla, orta ve 
uzun dönemde gelir dağılımının pasif sigortalılar aleyhine değişmesine yol 
açabilecektir. Kaldı ki, aylıkların endeksleme  yoluyla artırılması, gelecek 
dönemlerde çok boyutlu ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde 
getirecektir. 

İşsizlik sigortası, devletin de üçüncü taraf olarak katılması dolayısıyla 
gelir dağılımının sigortalı ve örgütlü çalışan gruplar lehine değiştirilmesi 
anlamına gelmektedir. Zaten sosyal koruma kapsamında olan bu kesimin 
sosyal güvenlik garantisi dikey olarak genişlemiş olacaktır.

VI. MARMARA DEPREMİ VE SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMANINA 
ETKİSİ

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depreminin en olumsuz et-
kilerinden biri de sosyal sigorta kurumlarına getireceği yük dolayısıyla or-
taya çıkacaktır. Depremin kayıtlı ve örgütlü sanayi işgücünün yoğun olarak 
bulunduğu bir bölgede meydana gelmiş olması, sosyal sigortalar üzerindeki 
olumsuz etkilerini daha da artıracaktır. Marmara depreminin özellikle SSK 
ve Bağ-Kur başta olmak üzere sosyal sigorta kurumlarının finansman ya-
pısı üzerinde, bir yandan gelirlerini azaltan diğer yandan da giderlerini artı-
ran,  çok yönlü olumsuz etkilere sahip olacaktır. Nitekim:

•	 Gerek deprem sonucu ölen, gerekse çalışma gücünü kısmen veya 
tamamen kaybeden sigortalılar dolayısıyla sosyal sigorta kurumla-
rının prim gelirleri azalacaktır.

•	 Deprem sebebiyle prim ve gecikme cezalarının ertelenmesi sosyal 
sigorta kurumlarının gelirlerini geciktirecek ve azaltacaktır.

•	 Deprem sebebiyle kapanan veya faaliyetlerini büyük ölçüde azal-
tan işyerleri dolayısıyla sigortalı sayısındaki daralma prim gelirlerini 
azaltacaktır.
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•	 Malul kalan sigortalıların kendilerine, ölen sigortalıların ise hak sa-
hiplerine bağlanacak aylıklar dolayısıyla sosyal sigorta kurumla-
rının giderleri artacaktır. 4447 sayılı Kanunun geçici 5. maddesi ile 
malullük ve ölüm aylığının bağlanma şartlarının kolaylaştırılması 
dolayısıyla aylık bağlananların sayısındaki artış da sosyal sigortala-
rın maliyetlerini uzun dönemli olarak artıracaktır.

•	 Malul ve sakat sayısının artması sosyal sigorta kurumlarının tedavi 
giderlerini ve sağlık sigortası harcamalarını artıracaktır.

Deprem, sosyal güvenlik reformu ile ilgili çalışmalar başlatıldığı zaman 
hesaplanamayan bir faktör olarak devreye girmiştir. Depremin, yukarıda 
sayılan etkileri uzun dönemli etkilerdir ve sosyal sigortalar kurumları üze-
rine henüz hesaplanamayan mali yükler getirecektir. Bu da 4447 sayılı Ka-
nunla getirilen değişikliklerin sosyal sigorta kurumlarının finansman yapı-
larına yönelik olumlu etkilerini geciktirecektir.

Marmara Depremi, güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin varlığının, özel-
likle olağanüstü durumlarda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya 
koymuştur. Depremde mağdur olan insanların kısa dönemli sağlık, beslen-
me ve orta dönemli barınma ihtiyaçları karşılandıktan sonra, uzun dönemli 
gelir kaybı ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir ki, bu da modern sos-
yal güvenlik kurumları vasıtasıyla sağlanacaktır. 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Türk sosyal güvenlik sisteminin, sosyal taraflarca bilinen sebepler do-

layısıyla kriz içine düştüğü ve bu krizin de daha çok sosyal sigorta kurum-
larının finansman açıkları şeklinde kendini gösterdiği bir gerçektir. Sistemi 
krizden çıkarmak için, sosyal taraflarca da kabul edilen köklü tedbirler alın-
ması gerektiği de bir başka gerçektir. 4447 sayılı Kanun böyle bir ortamda 
gündeme gelmiş ve hayata geçirilmiştir. Bu noktada şu değerlendirmeleri 
yapmak mümkün olacaktır:

57. T.C. Hükümeti, 1994 yılından beri gündemde olan ancak bir türlü ha-
yata geçirilemeyen emekli olma yaşı ile ilgili düzenlemeleri de ihtiva eden 
4447 sayılı Kanunun çıkarılması aşamasında büyük bir kararlılık örneği 
göstermiş ve kamuoyundan gelen çok yönlü ve yoğun baskılara direne-
bilmiştir. Özellikle Marmara depremi sonrasında ara verilen Meclis görüş-
melerini devam ettirerek Kanunun çıkarılmasını sağlaması, Hükümetin, 
daha önce belirtilen sosyal güvenlik reformunun diğer aşamalarını da ger-
çekleştirmede kararlı olduğunun bir delili olarak değerlendirilebilir. Ancak 
bu kararlılığın, çalışma hayatının tarafları arasında uzun dönemde ilişkileri 
bozacak bir gerginliğe yol açtığı da gerçeğin diğer yüzünü oluşturmaktadır.

Kanunla ilgili tartışmalar ve kamuoyunun tepkisi, sosyal güvenlik siste-
mi ile ilgili düzenlemelerin, çalışma hayatının diğer alanlarından farklı ola-
rak çok daha geniş bir toplum kesiminin menfaatlerinin çok uzun dönemli 
olarak etkilediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu durum, sosyal güven-
lik sistemi ile ilgili düzenlemelerin, özellikle reform niteliği taşıyan kapsamlı 
değişikliklerin, sosyal tarafların da desteği alınarak uzun dönemli bir çalış-
ma ile gerçekleştirilen BİR SOSYAL PROJE şeklinde gündeme getirilmesi ve 
hayata geçirilmesi gerektiğini göstermiştir. Bu tavrın özellikle reform çalış-
malarının bundan sonraki kısmında dikkate alınması faydalı olacaktır.
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4447 sayılı Kanun, prime esas kazanç sınırlarının belirlenmesi ve ayar-
lanması,  prim oranlarının yükseltilmesi ve yeni primlerin ihdas edilmesi, 
emekli olma yaşının kademeli olarak yükseltilmesi, aylıkların hesaplanma 
usullerinin değiştirilmesi ve işsizlik sigortasının oluşturulması gibi sosyal 
sigorta kurumlarının işleyişini ve finansman yapısını ilgilendiren önemli 
değişiklikler getirmiştir. Ancak, ÇSG Bakanlığı, bu kanun tasarısını kamuo-
yuna takdim ederken getirilen değişikliklerin bir reform değil, kapsamlı bir 
reform öncesi acilen alınması gereken tedbirleri içiren bir düzenleme oldu-
ğunu belirtmiştir. Değişikliklerin bir reform olmadığı kesin olmakla birlikte, 
bu düzenlemelerden bir kısmının daha sonra yapılması düşünülen reform 
çalışmalarını zorlaştıracağı da bir başka gerçektir. Bu sıkıntı özellikle ikinci 
ayak sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması sırasında ortaya çıka-
caktır.  4447 sayılı Kanunla, aylıkların hesaplanma usulünün değiştirilmesi 
gibi,  kapsamlı bir reform gerçekleştirilinceye kadar acilen alınması gereken 
tedbirlerin ötesinde değişiklikler getirilmiştir.

Türk sosyal güvenlik sistemi içinde Emekli Sandığının ayrı bir konuma 
sahip olduğu, SSK ve Bağ-Kur’la ilgili olarak getirilen değişikliklerin, Emekli 
Sandığına da uygulanması halinde bu Kurum mensupları üzerinde farklı et-
kiler yarattığı açık olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim, Emekli Sandığına yöne-
lik düzenlemeler yalnızca emeklilik yaşı ile sınırlı kalmış, aylıkların hesap-
lanması ve ayarlanması ile ilgili hususlar,  personel kanunlarında ne zaman 
yapılacağı belli olmayan değişiklikler sonrasına bırakılmıştır. Bu gelişme, 
sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesi, bütünleştirilmesi veya tek çatı 
altında toplanması veyahut aralarında norm ve standart birliği sağlanma-
sına yönelik çalışmaların önündeki en büyük engelin Emekli Sandığı’ndan 
kaynaklandığını göstermiştir. Bu durum,  Emekli Sandığının bir sosyal si-
gorta kurumu olmadığı yönündeki iddiaların da haklılık payı artırmıştır.

4447 sayılı Kanun sigortalı ve işveren bakımından gelebilecek azami 
yükü getirmiştir. Değişikliklerin sigortalı ve işveren açısından getirdiği 
külfet çok belirgindir. Nimet hanesinde ise, aylıkların ödenme garantisinin 
verilmesi dışında somut bir iyileşme yok gibidir. Bu gerçeğin ışığı altında, 
sosyal güvenlik reformunu tamamlayacak diğer düzenlemelerin yapılması, 
sosyal güvenlik kurumlarının özerkleştirilmesi ve ikinci ayak sosyal gü-
venlik kurumlarının oluşturulması gibi değişiklikler,   özellikle sigortalılar 
açısından arzu edilmesi gereken bir durum olarak değerlendirilmelidir.

4447 sayılı Kanun, devletin sosyal sigorta kurumlarının açıklarını ka-
patma yoluyla katlanmak zorunda olduğu yükten kurtulmayı ve bu yükü 
sigortalılar ve işveren üzerine aktarmayı amaçlayan değişiklikleri öne çı-
karmıştır. Bu değişiklikler, orta ve uzun dönemde, 4447 sayılı kanundan 
beklenen prim gelirlerini artırma hedefi ile ters düşen sonuçlara yol açabilir. 
Artan prim yükünün sermaye yoğun üretim tekniklerini tercihi ile sonuç-
lanması, artan prim yükü dolayısıyla kayıt dışı çalışmanın azalmak bir yana 
daha da yaygınlaşması, işletmelerin rekabet gücünün azalması dolayısıyla 
üretim ve istihdam hacimlerinde meydana gelecek daralmalar bu olumsuz 
sonuçlardan bir kaçı olabilir.
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Sosyal sigorta kurumlarının finansman problemi, yalnızca açıkların 
kapanması problemi olarak değerlendirildiği için getirilen düzenlemeler 
de ağırlıklı olarak bu problemi çözmeye yönelik olmuştur. Sosyal güvenlik 
için tahsis edilen kaynakların artması, sermaye birikimi yetersizliğini or-
tadan kaldıracak fon metoduna geçilmesi, devletin işverenlerin prim yü-
künü azaltarak işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artıracak şekilde 
finansmana iştirak etmesi, istihdamı teşvik edecek şekilde prim yükünün 
azaltılması gibi hedefler bu değişiklikler dışında kalmıştır.

Sosyal sigorta kurumlarının açıkları kısa dönemde ortaya çıkmamıştır. 
Dolayısıyla, bu açıkların kapanmasına yönelik tedbirlerin sonuçları da an-
cak 5-10 yıllık bir dönemde ortaya çıkacaktır. Etkileri şimdiden hesaplana-
mamakla birlikte, Marmara depremi bu olumlu sonuçların ortaya çıkmasını 
daha da geciktirici bir etkiye sahip olacaktır. Bu sebeple, sosyal sigorta ku-
rumlarının mali yapısında bugünden yarına bir iyileşme beklemek çok fazla 
iyimserlik olacaktır.

Prime esas kazançların belirlenmesinde ve aylıkların hesaplanmasın-
da benimsenen yöntemler siyasi iktidarların, sosyal sigorta kurumlarına 
yönelik müdahale alanlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Bu zaman 
içinde hem siyasi iktidarlar üzerindeki baskıyı azaltacak, hem de sosyal si-
gorta kurumlarının aktüeryal hesap dengesine göre çalışmalarını güçlen-
direcektir.

4447 sayılı Kanun, sanayi toplumunun çalışma şartlarını ve ortamını 
esas alarak, mevcut sistemin devamını sağlamaya yönelik tedbirlere ağır-
lık vermiştir. Prime esas kazançların belirlenmesi, prim ödeme gün sayısı 
ve eksik çalışılan günlerin bildirilmesine yönelik düzenlemeler, kadın işgü-
cünün arttığı hizmet toplumu çalışma şartlarının ve esnek çalışma şekil-
lerinin gözardı edildiğini göstermektedir. Bu gözardı etme, kapsamlı sosyal 
güvenlik reformu çalışmalarında,  önemli bir problem olarak ortaya çıkabi-
lecektir. 

Bu arada 4447 sayılı Kanunun uygulaması ciddi bir endişeyi de bera-
berinde getirmektedir. Bu Kanunun, aylıkların hesaplanması bakımından, 
sigortalılar tarafından kolay anlaşılamayacak karmaşık bir sistem getir-
mesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle geçiş döneminde aylık almaya hak 
kazananlar için bu durum daha belirgindir. Bu noktada, prim ödeme gün sa-
yılarının sağlıklı olarak kaydedilmesinde bile güçlükle karşılaşılan SSK’nın 
bu karmaşık hesaplama sisteminin altından nasıl kalkacağı konusunda 
şüpheler ortaya çıkmaktadır. Eksik günle Kuruma bildirilen sigortalılar için 
ilave belgeler verilmesi gerektiği de dikkate alınırsa, SSK ve Bağ-Kur’un 
çok güçlü bir kayıt sistemine kavuşturulması ve hızlı çalışan bir bilgisayar 
alt yapısının oluşturulması gerektiği görülmektedir.

Son söz olarak, yeni dönemin iktisat politikaları ile uyumlu, iktisadi bü-
yüme için engel değil kaynak oluşturan, istihdamı daraltan değil genişleten, 
kaynakları israf eden ve tüketimi artıran değil üretimi teşvik eden ve bü-
yüme için kaynak yaratan, verimliliği artıran, kısaca iktisadi hedeflerle sos-
yal hedefler arasında çatışmayı değil uzlaşmayı sağlayan,  iktisadi sistemle 
ortak hedeflere sahip modern bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulması 
kaçınılmazdır. Sosyal güvenlik reformu ile ilgili çalışmalar, 4447 sayılı Ka-
nunla sınırlı kalmamalı, bu hedeflerin de gerçekleştirilmesine imkân veren 
bir SOSYAL PROJE olarak sürdürülmelidir.





SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ BİR ADIM:  
BİREYSEL EMEKLİLİK(1) 

57. Cumhuriyet Hükümeti döneminde, Türk sosyal güvenlik sisteminde, 
1999 yılında 4447 sayılı Kanunla başlayan kapsamlı değişiklikler ve yeni-
den yapılanma çalışmaları,  önceden planlanan takvime göre gecikmeler ve 
sapmalar göstermesine, zaman zaman da benimsenen yöntem dolayısıyla 
geriye dönüşler olmasına rağmen, devam etmektedir. Bunlardan biri de, 28 
Mart 2001 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 4632 sayılı, “Bireysel 
Emeklilik, Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile getirilen tamamlayıcı 
sosyal güvenlik kurumları oluşturma ile ilgili düzenlemedir.  Kasım 2000 ve 
Şubat 2001 aylarında ortaya çıkan mali krizinin, uygulanmakta olan eko-
nomik istikrar programına olan güveni ortadan kaldırdığı ve geniş toplum 
kesimlerinin ilgisini, özellikle kısa dönemde alınacak ekonomik tedbirler 
üzerine yoğunlaştırdığı bir dönemde kabul edilen bu kanunla oluşturulacak 
yeni müesseseler, eğer beklenen amaçlar gerçekleşirse,  uzun dönemde 
Türk Ekonomisi için bugün yaşanmakta olan iktisadi krizlerin ortaya çık-
masını önleyecek veya en azından şiddetini azaltacak ekonomik etkilere de 
sahip olacaktır.  

Bireysel emeklilik sisteminin oluşturulmasına yönelik bu son düzenle-
me, Türk sosyal güvenlik sistemi için önemli ve gözden kaçırılmaması ge-
reken bir gelişme olarak kabul edilmelidir. Kanunun yürürlük tarihi, Resmi 
Gazetedeki yayım tarihini takip eden 6 ay sonrası, yani 7 Ekim 2001 tarihi 
olarak belirlenmiştir. 10 Temmuz 2001 tarihinde yayınlanan 4697 sayılı Ka-
nun ile de, bireysel emeklilik sistemin başarısı için hayati öneme sahip olan 
mali teşvikler ve vergi düzenlemeleri gerçekleştirilmiş, hazırlanan yönet-
meliklerle birlikte sistemin yasal alt yapısının oluşturulması bakımından 
önemli bir mesafe kaydedilmiştir. 2002 yılı, bireysel emeklilik sistemi ile il-
gili olarak iki açıdan yürütülecek faaliyetlerin yoğunlaştığı bir yıl olacaktır. 
Bunlardan ilki, bu alanda faaliyet gösterecek kurumların (emeklilik şirket-
leri) oluşturulma süreci ile ilgili faaliyetler, ikincisi ise sistemin hedef kitle-
si olan katılımcılar ve bunlarla doğrudan ilgili tarafların (işverenlerin, sen-
dikaların, meslek odalarının ve birliklerin vb., ) ve topyekün kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ile ilgili faaliyetler olacaktır. Bunlardan biri diğerinden daha 
fazla önemli olmayıp, sistemin başarısı için bütünlük içinde yürütülmesi 
gereken faaliyetlerdir. 

1 (2002) ÇIMENTO İŞVEREN,  Cilt:16, Sayı:2, Mart. 2002.
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4632 sayılı Kanun, Türk çalışma hayatını yakından ilgilendiren bir ko-
nuyla ilgilidir. Daha yüksek bir emeklilik geliri elde etmek isteyen bütün 
çalışanları ilgilendirdiği gibi, çalışanların işverenlerini ve sendikalarını da 
yakından ilgilendirmektedir. Beklentiler gerçekleşirse, bu kurumlarla iliş-
kiler sendikacılık ve toplu iş sözleşmesi sistemimizin önemli gündem mad-
delerinden birini oluşturacak, değişen şartlarla birlikte kimliği ve faaliyet 
alanları değişen sendikalar için de yeni ve dinamik bir ilgi alanını oluştu-
racaktır. Para ve sermaye piyasalarında ortaya çıkan krizlerin, üretim eko-
nomisini derinden etkilediği bir ortamda, bireysel emeklilik sisteminin hem 
sosyal amaçları, hem de ekonomik amaçları ve sonuçları bakımından iyi 
değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görülmesi daha akılcı bir yak-
laşım olacaktır. 

I. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİN-
DEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Tehlikelerin zararlarından korunma garantisi olarak tanımlanan sosyal 
güvenlik ihtiyacı, temel insan haklarından birisidir ve bu ihtiyacın sağlan-
ması ile ilgili tedbirleri alma ve sistemi oluşturma görevi devlete verilmiştir. 
Nitekim, gelişme seviyesi ne olursa olsun, her ülke bir sosyal güvenlik sis-
temine sahiptir. 

Bir sosyal güvenlik sisteminin, sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması 
ile ilgili üç temel fonksiyonu yerine getirmesi beklenmektedir(2). Bunlar, ge-
lirin yeniden dağılımı, sigorta ve tasarruf fonksiyonlarıdır.

Gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonu: Fakirlik ve muhtaçlık 
problemini ortadan kaldırmak üzere tehlikeye uğramayandan uğrayana, 
yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere, çalışan ve geliri olanlardan çalışa-
mayan ve muhtaç durumda olanlara doğru bir gelir dağılımı sağlamak.
Sigorta fonksiyonu: Önceden bilinemeyen veya yeterli tedbir alınama-
yan durumlar için ortaya çıkabilecek zararları karşılama garantisi sağ-
lamak,
Tasarruf fonksiyonu: Gelecekte daha yüksek bir hayat standardı sağla-
mak üzere, bugünkü tüketimden vazgeçerek daha yüksek bir gelir elde 
arzusunu karşılamak.
Hangi sistemle oluşturulursa oluşturulsun, tek ayaklı bir kurumsal yapı 

üzerine inşa edilmiş sosyal güvenlik sistemlerinin, bu üç temel fonksiyonu 
birlikte gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağı düşüncesi, çok ayak-
lı sosyal güvenlik sistemlerinin oluşturulmasını gündeme getirmiştir. Çok 
ayaklı bir sistemde birinci ayak; gelirin yeniden dağılımı fonksiyonuna ağır-
lık veren, fertlere yaşadıkları toplumun bir üyesi olarak insan haysiyetine 
yaraşır bir asgari hayat seviyesini garanti etmeyi amaçlayan,  kamu tara-
fından oluşturulan ve zorunlu katılımın esas olduğu sosyal güvenlik ku-
rumlarından oluşur. Birinci ayak sosyal güvenlik kurumlarının oluşturul-
ması, sosyal devlet olmanın önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir.  
İkinci ayak; kamu veya özel sektör inisiyatifi ile oluşturulan, zorunlu veya 
gönüllü katılımın söz konusu olabildiği, çoğunlukla işyeri veya sektör bazlı, 

2  WORLD BANK.; Averting The Old Ages Crisis; World Bank Policy Research Report;Washington D.C, 1994, S. 



197

sigorta ve tasarruf fonksiyonlarını yerine getirmeye yönelik olarak oluştu-
rulan sosyal güvenlik kurumlarından oluşur. Birinci ayak sosyal güvenlik 
kurumlarının sağladığı garantinin üzerine çıkmak ve/veya bu kurumların 
boşluklarını gidermek amacı taşırlar. Çok ayaklı sistemin son basamağın-
da yer alan ve sistemin tasarruf fonksiyonunu yerine getirme özelliği öne 
çıkan üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumları ise gönüllü katılımın esas 
olduğu ve tamamen özel sektör inisiyatifi ile oluşturulan, fon esasına göre 
çalışan kurumlardır. Burada amaç, daha yüksek bir hayat standardı temin 
ve devam ettirmektir. 

Çok ayaklı bir sosyal güvenlik sisteminin varlığı, bütün sosyal güvenlik 
ihtiyacını birinci ayak sosyal güvenlik kurumlarından karşılamaya çalışan 
grupların, sistemin sağlıklı şekilde işlemesini güçleştiren veya imkânsız 
hale getiren olumsuz müdahalelerini ortadan kaldıracaktır. Üç temel fonk-
siyonun farklı ayaklarda yer alan kurumlar tarafından yerine getirilmesi, 
tek ayaklı sosyal güvenlik sistemlerinin yol açtığı sosyal dayanışmayı ze-
deleyen, insanları çalışmadan alıkoyan, tasarrufu unutturan olumsuz etki-
lerin ortaya çıkmasını da önleyecektir. 

Bireysel emeklilik sistemi, çok ayaklı bir sistem içinde ikinci ve üçüncü 
basamakta yer alabilmektedir.  Eğer oluşturulan sistemde, zorunlu katılım 
esas alınmış, yönetimde kamu müdahalesi var ve sistemin finansmanına 
iştirakçi dışında da katılım söz konusu ise daha çok ikinci ayak anlayışı ile 
oluşturulmuş bir sistemden bahsedilebilir. Buna karşılık, gönüllü katılımın 
esas olduğu, özel sektör inisiyatifinde oluşturulmuş kurumların faaliyet 
gösterdiği, tamamen fon esasına göre çalışan kurumlar söz konusu ise sis-
temin üçüncü ayakta yer aldığı söylenebilir. Ancak, ne şekilde ve hangi sis-
temle karşılanırsa karşılansın, sosyal güvenliğin kamuyu yakından ilgilen-
diren bir boyutunun olması, daha karmaşık ve hangi ayakta olduğu kolay 
tespit edilemeyen sistemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Ülkemizde, çok ayaklı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma düşünce-
si yeni değildir. Çeşitli zamanlarda, birinci ayak sosyal güvenlik sistemini 
tamamlayan, ilave nitelikte sosyal güvenlik sistemlerinin oluşturulması 
çok sık olarak gündeme getirilmiş, gerek kalkınma planlarında gerekse 
hükümet programlarında bu konu ele alınmıştır. Nitekim, kamuda çalışan 
sivil memurlar için 1971 yılında uygulamaya konulan Memur Yardımlaşma 
Kurumu, MEYAK; işçiler için oluşturulması düşünülen İşçi Yardımlaşma Ku-
rumu, İYAK; ikinci ayak sosyal güvenlik kurumları olarak düşünülmüştür. 
Ancak bu alanda en geniş kapsamlı uygulama 1961 yılında askeri personel 
için oluşturulan Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK, olmuştur. 1986 yılında 
uygulamaya konulan Zorunlu Tasarruf uygulamasının geri planında da yeni 
bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma düşüncesi vardır. DPT tarafından ha-
zırlanan 5 yıllık Kalkınma Planlarında da, ikinci ayak, tamamlayıcı sosyal 
güvenlik kurumlarına özel bir önem verilmiştir.  Hemen-hemen her plan 
döneminde bu kurumların geliştirilmesi ve teşvik edilerek ilk ayak sosyal 
güvenlik kurumlarını tamamlayıcı fonksiyon görmesi gerektiği dile getiril-
miştir(3).  

3 DPT.; VII.BYKP, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu; DPT Müsteşarlığı, Yayın No:2420; ÖİK; 
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Ülkemizde çok ayaklı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma düşüncesi, 
en kapsamlı şekilde ILO uzmanlarına hazırlatılan “Sosyal Güvenlik Reformu 
Projesi” ile gündeme gelmiştir(4). Bu projede, Türk sosyal güvenlik sistemi 
için önerilen sosyal güvenlik sistemi modellerinden 3 ve 4 numaralı seçe-
neklerde, çok basamaklı bir sosyal güvenlik sistemi öngörülmüş, 3 numa-
ralı seçenekte ikinci basamak sosyal güvenlik kurumları zorunluluk esa-
sına göre oluşturulurken, 4 numaralı seçenekte bu kurumların isteğe bağlı 
olması önerilmiştir. Sosyal tarafların raporu değerlendirirken, Türkiye için 
uygulanabilir gördükleri modeller de bu modeller olmuş, yani çok ayaklı bir 
sistemin oluşturulması benimsenmiştir. 

Daha sonra, çeşitli kesim ve gruplar tarafından Türk sosyal güvenlik sis-
teminin yeniden yapılandırılmasına yönelik önerilerde de çok ayaklı sosyal 
güvenlik sistemlerinin oluşturulması gündeme gelmiştir. Nitekim,  TÜSİAD 
tarafından hazırlatılan raporda da çok basamaklı bir sosyal güvenlik siste-
mi önerilmiş(5), ancak ikinci basamak sosyal güvenlik kurumlarının zorun-
luluk esasına göre ve sigortalı ve işveren tarafından ödenecek primlerle fi-
nanse edilmesi öngörülmüştür. Benzer öneriler, daha sonraki çalışmalarda 
da gündeme getirilmiş(6) ve nihayet 1999 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili raporunda da(7) ikinci ayak 
sosyal güvenlik kurumlarından bahsedilmiştir. Bakanlığın Sosyal Güvenlik 
Reformu çerçevesinde, mevcut sosyal güvenlik kurumları ile ilgili yeniden 
yapılanma çalışmaları devam ederken, temmuz1999-2000 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilecek çalışmalardan biri de bireysel emeklilik sisteminin 
gerçekleştirilmesi olarak belirtilmiştir. 

Türk sosyal güvenlik sistemi, esas olarak tek ayak üzerine kurulmuş-
tur. Türkiye’de devlet sosyal güvenlik garantisi sağlama görevini, değişik 
çalışan grupları için oluşturduğu SSK, Bağ-Kur, ve T.C. Emekli Sandığı Ku-
rumları’nı oluşturarak yerine getirmiştir. “Kamu yönetimininin ağırlıklı  ve 
zorunlu sigortalılığın” esas olduğu bu kurumlar, sistem içinde birinci ayak 
sosyal güvenlik kurumlarını oluşturmaktadır  ve öncelikle gelirin yeniden  
dağılımı ve sigorta fonksiyonlarını yerine getirme amaçlamış kurumlardır. 
Ancak, Türkiye için ikinci ayak sosyal güvenlik kurumlarının hiç olmadığını 
söylemek de çok gerçekçi değildir. Tam olarak karşılamasa da, ülkemizde 
ikinci ayak sosyal güvenlik kurumlarına, başta OYAK ve Amele Birliği ol-
mak üzere, bazı özel ve kamu kurumların oluşturduğu yardımlaşma ve da-
yanışma sandıklarını örnek göstermek mümkündür. Ancak, bu kurumların 
varlığı çok ayaklı bir sistemden bahsedilmesine imkân verecek yaygınlıkta 
değildir. Sistemin üçüncü ayağı ise tamamen özel sigortaların hayat sigor-
tası branşlarına bırakılmıştır. Bu ayağın ise gerek kurumsal yapı, gerekse 
finansman bakımından birinci ayak sosyal güvenlik kurumları ile herhangi 
bir ilişkisi yoktur. 

479, Ankara-1995, s.48-49..; DPT, VIII. BYKP, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu,  DPT Yayın No: 
2592, ÖİK: 690; Ankara-2001, s.111-124.

4  ILO, Sosyal Güvenlik Reformu”, (Özet Rapor), T.C. Hükümeti, Hizmete Özel, Ankara, 1996, s.41-60.

5  TÜSİAD; Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma ( Can TUNCAY-Yusuf ALPER), TÜSİAD, İs-
tanbul-1997, s. 109-114.

6  ITO; Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Arayışlar: Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma (Nusret EKİN;Yusuf ALPER; 
Tekin AKGEYİK) İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999-69), İstanbul-1999, s.225.

7  ÇSGB, “Sosyal Güvenlik Reformu Takdim Raporu”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, 1999.
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II. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMENİN GENEL 
ESASLARI

A. HUKUKİ ÇERÇEVE
Ülkemizde bireysel emeklilikle ilgili düzenleme, 28.3.2001 tarihinde ka-

bul edilen ve 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
4632 sayılı “ BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANU-
NU” ile gerçekleştirilmiştir. Kanun, Resmi Gazete’de yayınlandıktan  6 ay 
sonra, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Kanun, 8 Bölüm, 28 esas 
ve bir geçici maddeden oluşmuştur. Bu arada, Kanun kapsamında hazırlan-
ması gereken yönetmeliklerin de Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
içinde çıkarılması öngörülmüş ve nitekim, bireysel emeklilik sisteminin ku-
rumsal yapısının önemli bir ayağını oluşturan “Bireysel Emeklilik Danışma 
Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” 31.10.2001 tarih 
ve 24569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bireysel Emeklilik Sisteminin, (BES),  başarılı olması için gerekli şart-
lardan biri olarak görülen ve sisteme vergi avantajları sağlayan hukuki dü-
zenleme ise 28. 6. 2001 tarihinde kabul edilen ve 10 Temmuz 2001 tarih ve 
244458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “BAZI VERGİ 
KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile gerçekleş-
tirilmiştir. Bu düzenleme ile, “4632 sayılı Kanuna konulmadığı için,  özel 
emeklilik sisteminin çekiciliği azaltılmıştır”, iddiaları da ortadan kaldırıl-
mıştır(8). 

B. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN AMAÇLARI
4632 Sayılı Kanunla sağlanmak istenen amaçları, Kanunun “Amaç ve 

Kapsam” başlıklı ilk maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu amaç-
ları esas olarak,  2 ana başlık altında toplamak mümkündür: Bunlar, sosyal 
(güvenlikle ilgili) amaçlar ve ekonomik amaçlar. Bu Kanunla sağlanmak is-
tenen sosyal amaçlar:

•	 Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı nitelikte yeni ek 
sosyal güvenlik garantisi sağlayan kurumsal yapıyı oluşturmak,

•	 Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını teşvik etmek ve emek-
lilik dönemlerinde refah düzeylerini yükseltecek ek bir gelir sahibi 
olmalarını sağlamak, 

•	 Emeklilik dönemleri için tasarruf etmek isteyenlere alternatif yatı-
rım imkanları sunmak,

olarak sıralanmaktadır (4632, m.1). Bireysel emeklilik sistemi ile sağlan-
mak istenen ekonomik amaçlar ise:

•	 Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılmasını 
sağlamak,

•	 Tasarruf yetersizliği problemini çözerek ekonomik kalkınmayı hız-
landırmak, 

olarak belirtilmektedir (4632, m.1). Bu sistemin milli tasarruf eğilimini 
artırarak,  uzun vadeli alt yapı yatırımları için gerekli fonları sağlayacağı, 
kamunun uzun vadeli borçlanma imkanlarını olumlu olarak etkileyeceği, 
8  İŞVEREN.; 2001 Genişleme Stratejisi ve 2001 Türkiye İlerleme Raporuna İlişkin Görüşler”; TİSK, CİLT:XL; 
Sayı: 2; Kasım 2001, s.5.
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piyasalardaki kısa vadeli spekülatif baskıları azaltacağı, sermaye piyasala-
rının derinleşmesine katkıda bulunacağı ve emekliliğe yönelik tasarrufların 
mali sisteme akmasını sağlayarak kayıtlı ekonomiyi genişleteceği belirtil-
miştir (9).  Oluşturulacak olan sistemden ekonomik beklentiler sıralanırken, 
aynı mahiyette olmak üzere; Ulusal tasarruf eğiliminin yükseleceği, uzun 
vadeli ve büyük hacimli yatırımlara imkan sağlayacak finansman arzının 
artacağı, kurumsal yatırımcı olarak mali piyasalara girecek fonların spekü-
latif işlemleri azaltacağı,  kamunun uzun vadeli borçlanma olanağını olum-
lu etkileyeceği belirtilerek, bazı ülkelerde bu sistem vasıtasıyla yaratılan 
fonların ulaştığı hacimden bahsedilmiştir. Buna göre, bu sistem vasıtasıyla 
yaratılan fon 1996 yılı itibarıyla,  İngiltere’de GSYİH’nın % 74.7 sine, ABD’de 
% 58.2 sine, Hollanda’da % 87.3 üne, Japonya’da ise % 41.8 ine ulaşmıştır(10). 
Bu özellikle, kaynak arayışında olan ekonomiler için uzun vadeli yatırımlara 
dönüşebilecek önemli bir kaynak olabileceğini ortaya koymaktadır. Türki-
ye’de oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin, sözü edilen ülkeler kadar 
olmasa bile, orta vadede, GSMH’nin % 5-10’u gibi, Türk ekonomisi için hayati 
öneme sahip olarak değerlendirilebilecek bir birikimi sağlayabileceği ileri 
sürülmektedir(11). Öte yandan,  işçi emeklilik fonlarında oluşan toplam para-
nın 17 trilyon dolar düzeyine ulaştığı, bu boyuttaki bir paranın küresel mali 
piyasalarda stratejik bir rol oynayabileceği de(12) dikkate alınırsa, konunun 
ekonomik boyutunun önemi ortaya çıkmaktadır.

Sistemden beklenen amaçlar birlikte değerlendirildiği zaman, ekono-
mik amaçların sosyal amaçlardan daha ağırlıklı ve öncelikli olduğu gibi 
bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Sistemden beklentiler daha çok ekonomik 
sonuçları ile ilgilidir. Özel sigortaların yeterince gelişmediği, kamuoyunun 
daha önce uygulamaya konulan MEYAK ve Zorunlu Tasarruf uygulamaları 
ile paralellik veya bağlantı kurabileceği bu sistem, yaygınlaşma ve benim-
senme bakımından gerekli ilgiyi görmeyebilir. Burada özellikle sistemin 
yaygınlaşması açısından çök önemli bir aracı fonksiyon görecek, sistemi 
mensuplarına veya ilgili oldukları kesime tanıtacak meslek odaları, meslek 
örgütleri ve sendikaların bu konudaki düşünceleri önemli olacaktır. 

BES, çok ayaklı bir sistem içinde ikinci mi yoksa üçüncü ayağı mı oluştu-
ruyor? yönündeki bir soruya cevap vermek ise, sistemin temel unsurları ve 
işleyiş esasları ortaya konduktan sonra daha kolay olacaktır. 

C. KAPSAMI 
Bireysel emeklilik sistemine, 18 yaşını dolduran veya medeni haklarını 

kullanma ehliyetine haiz kişiler katılabilir ( 4632, m.4). Kanun,  kapsama 
alınan kişi için “katılımcı” ifadesini kullanmakta ve katılımcıyı, “emeklilik 
sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek kişi” olarak tarif et-
mektedir. Bu kişiler, işçi, memur, sanatkar, esnaf, işveren ve çalışmayan 

9 TBMM, “Bireysel Emeklilik Tasarruf Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları”,   (1/693), s.3.

10 TBMM.; a.g.r., s.2.

11 Doğan CANSIZLAR, “Bireysel Emeklilik Sistemi ve Sermaye Piyasaları” İŞVEREN, cilt:XL, Sayı:2, Ara-
lık-2001.

12 TÜBA, “Sendikalar İşçi Emeklilik Fonlarının Yönetiminde Etkili Olmaya Çalışıyor”, İİÇB, 1345, 13 Ağustos 
2001.
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diğer kişiler olabilir. Bireysel emeklilik sistemine katılan kişilerin, halen ça-
lışıyor olmaları şartı yoktur. Kapsama alınma, çalışma şartına veya çalışma 
statüsüne bağlı kılınmamış,  katkı payını ödeyen herkesin sisteme girme-
sine imkan verilmiştir. Bu düzenleme ile kapsam bakımından herhangi bir 
sınırlama getirilmemiştir. 

BES, esas olarak, yalnızca emeklilik riskine karşı garanti sağlamaktadır. 
Ölüm veya maluliyet halinde ise katkı paylarının ve gelirlerinin toptan öde-
me suretiyle geri ödenmesi söz konusudur.  

Bireysel emeklilik sistemine giriş, kişinin katılımcının isteğine bağlıdır. 
Sistem gönüllülük esasına göre oluşturulmuştur. Ancak, bu kişilerin, prim 
ödeme gücüne sahip, belirli gelir seviyesinin üzerindeki kişiler olacağı da 
açıktır. Nitekim, Kanun gerekçesinde, “bu Kanunun amacı, toplumumuzun 
orta ve üst gelir katmanındaki bireylere kamu sosyal güvenlik sistemine 
ek olarak, emeklilik döneminde ek gelir sağlamak üzere(13)......” ifadesine yer 
verilmiştir. Bütün primlerin sigortalı tarafından ödenecek olması,  gönüllü 
katılımın esas olması, BES’in kapsamının en azından başlangıçta çok sınırlı 
kalacağını ortaya koymaktadır. Daha düşük gelirli grupların sisteme katıl-
ması ise öncelikle, kendileri yanında işverenlerinin de prim ödemeleri ile 
mümkün olabilecektir. 

Sisteme katılım, Emeklilik şirketi ile katılımcı arasında imzalanacak bir 
“emeklilik sözleşmesi” ile gerçekleştirilecektir (4632, m.4). Emeklilik söz-
leşmesinde, katılımcının sisteme girmesi, ayrılması, emekli olması, katkıla-
rın ödenmesi, katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesi, fonlarda 
yatırıma yönlendirilmesi, katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere iliş-
kin esaslar ve tarafların diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili hususlar yer 
alacaktır. 4632 sayılı Kanunda belirtilen hususlar dışında, bu sözleşmelerde 
yer alacak hususlar, Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun da görüşü alı-
narak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir ( 4632, m.4). Aynı şe-
kilde,  daha sonradan bu sözleşmelerde yapılacak değişiklikler Müsteşar-
lığın tasdiki ile mümkün olacak (4632, m.6), taraflar bu tasdik olmaksızın 
sözleşme içeriğinde değişiklik yapamayacaklardır. 

Sistemle doğrudan ilgili olan kesimlerin konu ile ilgili çalışmalarında 
gelecek 10 yıllık dönemde 2.8 milyon katılımcı sayısına ulaşılacağı tahmin 
edilmektedir(14). Bu mevcut sistem içindeki birinci ayak sigortalıların % 25 
ine denk gelen ciddi bir rakamdır ve 10 yıllık süre için, bu makale içinde 
açıklanan sebeplerle, fazla iyimser görünmektedir.

D. FİNANSMANI
Bireysel emeklilik sistemi, esas olarak katılımcı tarafından ödenecek 

katkı payları (primler) ile finanse edilecektir. Katılımcı adına, eğer bağımlı 
çalışma söz konusu ise, işverenleri de katkıda bulunabilir. Ancak, işveren 
katkısı tamamen gönüllülük esasına göre gerçekleşecektir ve Kanunda 
işveren katkıları ile ilgili doğrudan bir düzenleme yoktur. Bu durumda, iş-
verenin katkısı, bireysel iş akitlerine konulacak hükümlerle sağlanabilece-
ği gibi, toplu iş sözleşmelerinin de bir maddesi olarak düzenlenebilecektir.  
Ancak, sistem oluşturulurken, katılımcı tarafından ödenecek primler esas 

13 TBMM, a.g.r., madde gerekçeleri, m.1.s.5.

14 Mustafa Ali SU; “Sigortacılık Açısından Bireysel Emeklilik Sistemi”, İŞVEREN, cilt:XL, sayı:3, Aralık 2001, 
s.23.
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alınmıştır. 4632 sayılı Kanun incelendiği zaman, sistemin işleyişi içinde iş-
veren primlerinin olmayacağı veya çok sınırlı olabileceği gibi bir varsayım-
dan hareket edildiği dikkat çekmektedir. 

Katılımcının ödeyeceği katkı miktarı konusunda bir düzenleme geti-
rilmemiştir.  Katkının miktarı, emeklilik sözleşmesinde belirtilecektir. Bu 
miktar, sabit olabileceği gibi, basamaklı bir sistem içinde de kademeli ola-
rak da belirlenebilecektir.  Ancak, katkı payları  her halükarda maktu bir 
miktar olacaktır. Enflasyon oranı düşünülerek belirli sürelerle artırılması 
veya belirli göstergelere endesklenerek sürekli ayarlanması da söz konusu 
olabilecektir. 

Katkı payının miktarı ile ilgili olduğu gibi, ödenme şekli ve süresi ile ilgi-
li hususlara da Kanunda yer verilmemiştir. Katkı paylarının aylık, üç aylık 
veya yıllık olarak mı ödeneceği hususlarında Kanunda düzenleme yoktur. 
Belirli sürelerle düzenli olarak ödenebileceği gibi, toptan ödeme şeklinde de 
yerine getirebilecektir ( 4632, m.6). Aynı şekilde, belirlenen periyotlar içinde 
katkı payının ödenmemesi halinde ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili de açık-
lama yoktur. Bu hususların, emeklilik sözleşmelerinde düzenlenmesi bek-
lenmektedir. 

Emeklilik şirketi,  katkı payı dışında, ilk defa sisteme girerken ve yeni 
bir bireysel emeklilik hesabı açtırırken, katılımcıdan katkı payının dışında 
giriş aidatı isteyebilecektir ( 4632, m.7). Bu miktar mutlak olarak alınması 
gereken bir miktar değildir. Bu durumda, giriş aidatının alınıp alınmayaca-
ğını,  şirketler arasındaki rekabetin tayin etmesi beklenecektir. Ancak, bu 
alanda faaliyet gösterecek şirket sayısı sınırlı olacağı için, kendi aralarında 
rekabet dezavantajı yaratmayacak bir giriş aidati belirlemeleri ve bunu al-
maları söz konusu olabilecektir.  

Giriş aidatı, alınmasının gerekçesi, şirketlerin sisteme yeni katılımcı 
sağlanmasına yönelik olarak yapacakları reklam, ürün geliştirme, alt yapı 
yatırımları ve pazarlama giderleri dolayısıyla katlanılan maliyeti karşıla-
mak olarak belirtilmiştir ( 4632, m.7, gerekçeli açıklama). Ancak, bu aidatın 
alınması halinde, katılımcının daha sonra bir başka şirkete geçmesi halin-
de geçiş ile ilgili kesinti yapılmasını önleyecektir. Şüphesiz, aynı gerekçelerle, 
yeni şirketin giriş aidatı alması söz konusu olacak, katılımcı her şirket değiş-
tirdiğinde ilave bir giriş aidatı külfetine katlanmak durumunda kalacaktır. 

Emeklilik şirketlerine,  katılımcının ödeyeceği giriş aidatının miktarını 
bütün reklam ve ilanlarında açık olarak belirtkme zorunluluğu getirilmiş-
tir.  Giriş aidatının miktarının şirketin masraflarını karşılayacak seviyede 
belirlenmesi esas olmakla birlikte, orta ve alt gelir gruplarının tercihlerini 
olumsuz olarak etkilememesi için Bireysel Danışma Kurulunun da görüş-
leri alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından gerekli düzenleyici tedbirler 
alınacaktır ( 4632, m.7). Giriş aidatının emeklilik katkı payı dışında en fazla 
bir yıllık süre içinde taksitler halinde ödenebileceği yönündeki düzenleme 
dikkate alınırsa (4632, m.7) bu miktarın sigortalının tercihini etkileyecek bir 
seviyede olabileceği de dikkati çekmektedir.  

Emeklilik şirketleri, katkı payı dışında, yönetim giderleri ve fon işletim 
masraflarını karşılamak üzere,  katkı payı, katılımcının fon varlıkları ve fon 
gelirleri üzerinden kesinti yapabilecektir.  Giriş aidatları gibi, bu kesintilerin 
miktarı da Bireysel Danışma Kurulunun görüşü alınarak Hazine Müsteşar-
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lığı tarafından belirlenecek olmakla birlikte ( 4632, m.7) uygulamada ciddi 
sıkıntı yaratabilecektir. Burada, katılımcı tarafından en makul karşılanabi-
lecek uygulama, katkı payı üzerinden alınacak, belirli bir yüzde veya mik-
tar ile ifade edilen kesinti olacaktır. Fon varlıkları ve fon gelirleri üzerinden 
kesinti yapılması, uzun süre katkı yapan ve önemli miktarda fon varlığına 
sahip olanlar için ciddi bir maliyet unsuru haline gelebilecektir. 

E. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER, SAĞLANAN HAKLAR VE EMEKLİLİK 
SEÇENEKLERİ

Bireysel emeklilik sözleşmeleri, katılımcı ve şirket arasındaki ilişkiler-
de tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, katılımcının hakları ve 
emeklilik seçenekleri ile ilgili hususları da içerecektir ( 4632, m.5-6). 

Katılımcı, tercih ettiği emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu Emeklilik 
Sözleşmesi’nde belirtilen esaslar çerçevesinde, açılacak bireysel emeklilik 
hesabına katkıda bulunur. Katılımcı, şirkete ödemiş olduğu katkı payının 
birden fazla fon arasında paylaştırılmasını isteyebilir. Yaptığı katkının na-
sıl değerlendirileceği bu tercihle katılımcıya bırakılmıştır. Emeklilik şirketi, 
katılımcının katkı paylarının şirkete intikalini takip eden 2 iş günü içinde 
yatırıma yönlendirmek zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi 
halinde, katılımcının dahil olacağı fonun son aylık getirisinin 2 katı tutarın-
da ceza ödenecektir ve bu tutar katılımcının hesabına ilave edilecektir. 

Katılımcı, şirket ile yapmış olduğu emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe 
girmesinden itibaren, en az 1 yıl geçmiş olması şartıyla, bir başka emeklilik 
şirketine geçmek isteyebilir ve bu amaçla kişisel hesabındaki birikimlerinin 
seçmiş olduğu şirkete aktarılmasını isteyebilir ( 4632, m.5).  Şirket, katılım-
cının bu talebini en geç 7 iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. 
Başka bir şirkete geçiş talebinin yerine getirilmemesi halinde, 7 günlük süre 
sonunda kendiliğinden mütemerrit hale gelir ve temerrüt faizi, katılımcının 
dahil olacağı fonun son aylık getirisinin iki katından az olamaz. Ancak, ka-
tılımcının bir şirketten diğerine geçiş talebine yönelik süre ve istisnalarla 
ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Bu sınırlamalarla ilgili esas ve usuller, yine Bi-
reysel Emeklilik Danışma Kurulunun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı 
tarafından belirlenir.

Emekli olma şartı, en az 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma 
şartına bağlanmıştır. Süre ve yaş olarak, kamu sosyal güvenlik kurumları-
na nazaran daha kolaylaştırılmış şartlarla aylık bağlanması söz konusu ol-
muştur. Buna göre katılımcı, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığından emekli 
olma şartlarını yerine getirmeden, emekli aylığına hak kazanabilecektir. Bu 
özellikle, ileri yaşta işsiz kalanların, kamu sosyal güvenlik kurumlarından 
aylık bağlanmasını beklerken karşılaştıkları güçlükleri bir nebze azaltabi-
lecektir. 

Katılımcı, emekli olma hakkını kazandıktan sonra, şirketle imzalamış 
olduğu bireysel emeklilik sözleşmesi çerçevesinde, bireysel emeklilik hesa-
bındaki birikimlerinin, maaş şeklinde düzenli olarak kendisine ödenmesini 
talep edebileceği gibi, biriken tutarın bir kısmının veya tamamının toptan 
ödenmesini de isteyebilir ( 4632, m.6). Katılımcının bu yöndeki talebi 7 iş 
günü içinde yerine getirilmek zorundadır.
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Katılımcı, kendisine veya vefat etmesi halinde lehdarlarına ömür boyu 
veya belirli aralıklarla gelir ödenmesini öngören Yıllık Gelir Sigortası yap-
tırabilir.  Bu sigortaya göre belirlenen emeklilik maaşı, aylık, üç aylık, altı 
aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Bu hususlarda emeklilik sözleşmesinde 
belirtilecektir.  

Bireysel emeklilik sisteminden sağlanan ikinci yardım katılımcının öl-
mesi halinde emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarları,  sürekli iş göre-
mez duruma düşmesi halinde ise kendisi hesabındaki birikimlerin öden-
mesini talep edebilirler. 

Öte yandan,  katılımcı, emekli aylığı alma şartları yerine gelmeden veya 
malul kalmadan önce de sistemden ayrılmak isteyebilir. Bu durumda da bi-
rikimlerinin herhangi bir kesinti olmaksızın kendisine ödenmesi söz konu-
su olacaktır. Eğer, emeklilik şirketi bu konudaki yükümlülüklerini 7 iş günü 
içinde yerine getirmez ise, daha önce belirtildiği gibi, kendiliğinden müte-
merrit hale gelecek ve temerrüt faizi fonun son aylık getirisinin iki katından 
az olmayacaktır. Ancak, sistem vergi teşvikleriyle desteklenmiş olduğu 
için,  katılımcının sistemden ayrılırken aldığı toplu paralar vergilendirile-
cektir ( 4632, m.6, gerekçeli açıklama).

F. KURUMSAL YAPI VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ

1. Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı (HM), 4632 sayılı Kanunla kendisine yüklenen gö-

revler dolayısıyla, bireysel emeklilik sisteminin yürütülmesi bakımından 
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu (BEDK) ile birlikte hayati öneme sahip 
kurumlardan biri haline gelmiştir. BEDK’nun oluşumundan, sekretarya 
hizmetlerinin yürütülmesine kadar, Kanunun çeşitli maddelerinde belirti-
len çok sayıda faaliyetin gerçekleştirilmesi Müsteşarlık tarafından yerine 
getirilecektir. Nitekim, Kanunla Hazine Müsteşarlığına verilen görevlerden 
bazıları bazıları;

•	 Bireysel emeklilik sözleşmelerinin içeriğinde yer alacak hususların 
belirlenmesi,

•	 Bireysel emeklilik hesaplarının emeklilik şirketleri arasında aktarı-
mı ile ilgili hususların belirlenmesi,

•	 Giriş aidatları, yönetim ve fon işletme giderlerinin belirlenmesi,
•	 Emeklilik şirketlerinin kuruluş izinlerinin ve faaliyet ruhsatlarının 

verilmesi,
•	 Bireysel emeklilik şirketlerinin kamuyu bilgilendirmeye yönelik ilan 

ve reklamlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,
•	 Emeklilik şirketlerinin denetimi,
•	 Mevcut sigorta şirketlerinin emeklilik şirketi statüsüne geçişine ve 

faaliyet ruhsatı verilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi, 
olarak sıralanmaktadır. Öte yandan Müsteşarlık, BEDK’nun faaliyet-
lerini kolaylaştırıcı nitelikte olmak üzere belirli konularda danışman-
lık hizmeti verme ve uygun görüş bildirme yükümlülüğündedir. Bu 
görevleri ile Hazine Müsteşarlığı sistemin işlemesi bakımından çok 
sayıda görevi üstlenmiştir.
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2. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu
Kurumsal yapının en üst kademesinde,  bireysel emeklilik sistemi ile il-

gili politikaları belirlemek ve hayata geçirilmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri almakla sorumlu Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, (BEDK), bu-
lunmaktadır. Kurul, Hazine Müsteşarlığının Başkanlığında, Maliye Bakan-
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür seviye-
sindeki birer temsilciden oluşmaktadır ( 4632, m.3).  Sekretarya hizmetleri 
Müsteşarlık tarafından yürütülecek olan Kurulun, Çalışma Esas ve Usulleri 
hakkındaki yönetmelik 31.10.2001 tarih ve 24569 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
sistem içinde doğrudan yer aldığı tek kurum, BEDK’dur. Kurul dışında sis-
temle ilgili olarak ÇSGB’nı sistem içinde yer almamıştır.

Danışma Kurulunun başkanı, Hazine Müsteşarıdır. Kurul, üç ayda bir 
Müsteşarlıkça öneriler ve başkan tarafından belirlenen tarih ve gündemle 
olağan olarak, Danışma Kurulu Başkanı veya üyelerden birinin gerekli gör-
mesi halinde de yazılı başvuru halinde olağanüstü olarak toplanır (Yönet-
melik, m.7). Danışma Kurulu toplantılarına, gündemle ilgili diğer tarafların 
da temsilcileri davet edilebilir. 

BEDK, sistemin en önemli ayağını oluşturmaktadır. Bireysel emeklilik 
sisteminin kurulması ve sağlıklı şekilde işletilmesi ile ilgili bütün aşamalar-
da Kurulun görevleri, sorumlulukları  ve yetkileri vardır. 

3. Bireysel Emeklilik Şirketleri: Kuruluş, Faaliyet Esasları ve İdari Yapıları
Sistemin en önemli kurumunu bireysel emeklilik şirketleri (BEŞ), oluş-

turmaktadır. Sistemin özünde, kişiye emeklilik dönemleri için birden fazla 
alternatif sunmak olduğu ve rekabete dayanan bir piyasa düşünüldüğü için 
için bu alanda faaliyet gösterecek şirket sayısı birden fazla olacaktır. 4632 
sayılı Kanun, BEŞ’lerin kuruluş, izin ve faaliyetleri ile ilgili esasları aşağıdaki 
başlıklar altında toplamıştır ( 4632, m.8, 9):

•	 Ticari ünvanında mutlaka “emeklilik” ibaresi bulunacak olan BEŞ’le-
rin Kuruluş izni için Hazine Müsteşarlığına başvuracak, izin de Müs-
teşarlığın bağlı olduğu bakanlık tarafından verilecektir.

•	 Anonim şirket olarak kurulacak olan BEŞ’ler, hayat ve ferdi kaza si-
gorta branşlarında da faaliyet gösterebileceklerdir.

•	 Şirketin sermayesi 20 trilyondan TL’den az olmayacak, ödenmiş ser-
mayesi ise asgari 10 trilyon TL ve kalan kısmı da 3 yıl içinde ödene-
cektir. BEŞ’lerin kuruluş sermayeleri, DİE, Toptan Eşya Fiyatları En-
deksinin iki katını aşmamak üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından 
artırılabilecektir.

•	 Şirket kurucuları, tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta 
şirketleri ve para ve sermaye piyasasında faaliyet gösteren diğer ku-
rumlarda % 10 veya daha fazla hisse sahibi olmayacaklardır.

•	 Şirket kurucuları, müflis veya konkordato ilan etmiş olmayacak,  
taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis 
cezası almamış olmalıdır.

•	 Kuruluş izni alan şirket,  1 yıl içinde emeklilik branşında faaliyet ruh-
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satı almak için Hazine Müsteşarlığına başvurmak zorundadır ve bu 
başvuru ile birlikte, 2 yıl içinde en az 100 bin katılımcıya hizmet ve-
rebilecek bir yapıya sahip olduğunu, fiziki mekan ve teknik ve idari 
alt yapı bakımından yeterli olduğu ile ilgili teminatları da vermiş ola-
caktır. Başvurunun bir yıl içinde yapılmaması halinde kuruluş izni 
geçersiz olacaktır.

•	 BEŞ’ler, faaliyet ruhsatı aldıktan sonra en geç 3 ay içinde fon kurmak 
amacıyla BDK’na başvuracaklardır. Başvurunun gecikmesi veya 
başvurunun reddedilmesi halinde kuruluş izni ve faaliyet ruhsatı ge-
çersiz olacaktır.  

Kanun, BEŞ’lerin kuruluşu, kurucularda aranan özellikler, faaliyet ruh-
satı alınması ve faaliyetleri ile ilgili hususları ayrıntılı şekilde düzenlemeye 
çalışmıştır. 

Kanun, BEŞ’lerin yönetim kurullarını en az 5 kişi olarak belirlemiştir. Yö-
netim kurulu üye sayısı 5 den az olamayacak, ancak, 7 veya 9 olabilecektir.  
Kanun, şirket genel müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri için mesleki bilgi 
ve vasıfla ilgili sınırlayıcı şartlar getirmiştir. Şirket genel müdürlerinin atan-
ması için Müsteşarlığa bildirimde bulunulacak, 10 gün içinde olumsuz bir 
cevap verilmediği takdirde atama yapılacaktır (4632, m.12).

Kanun halen faaliyet gösteren özel sigorta şirketlerinin de belirli yü-
kümlülükleri yerine getirerek, bireysel emeklilik şirketi olarak faaliyet gös-
termelerine imkan verecek düzenlemelere de yer vermiştir ( 4632. geçici 
madde 1). Buna göre,  Kanunun yayımı tarihinden önce hayat sigortası iş-
lemlerini yürüten sigorta şirketleri, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl için-
de başvurmak, ve Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartları yerine 
getirmek şartıyla emeklilik şirketine dönüşebileceklerdir.  Bu şirketlerin, 
sigorta şirketinden emeklilik şirketine geçişi ile ilgili faaliyetler Müsteşarlık 
tarafından belirlenecektir. 

4. Bireysel Emeklilik Aracıları
Sistem içinde yer alan bir kurum da, bireysel emeklilik aracıları olarak 

belirlenmiştir. Bireysel emeklilik aracıları, katılımcıların şirket seçimleri ve 
sahip oldukları fonların değerlendirilmesi gibi konularda yönlendirilmesi ve 
bilgilendirilmesi amacıyla bireysel emeklilik aracılarının oluşturulması ön-
görülmüştür ( 4632, m.11). 

Hazine Müsteşarlığı tarafından,  hazırlıkları sürdürülen Bireysel Emeklilik 
Aracıları Yönetmelik taslağında; “Bireysel emeklilik aracısı, her ne ad altında 
olursa olsun herhangi bir şirkete bağlı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, 
daimi bir surette şirketlerin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bun-
ları şirket adına yapan ve sicile kayıtlı gerçek veya tüzel kişi” olarak tarif edil-
miştir. Bireysel emeklilik aracıları gerçek veya tüzel kişi olabilir. 

Hazine müsteşarlığı nezdinde tutulan Bireysel Emeklilik Aracıları Sicili-
ne kaydolmak zorunda olan aracılarla ilgili olarak aranacak nitelikler, belir-
lenmesi ile ilgili sınavlar ve esasları, aracıların faaliyet alanları, yapamaya-
cakları işler tutacakları defterlerle ilgili hususlar Müsteşarlıkça hazırlanan 
yönetmelikle belirlenecektir. Aracılar, sistemin devamlılığı ve başarısı için 
önemli ayaklardan birini oluşturmaktadır ve tıpkı BEŞ’ler gibi katılımcılar 
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ve üçüncü kişilere yönelik olarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve aldatıcı beyan-
larda bulunamazlar (4632, m.10).

5. Emeklilik Yatırım Fonları
Emeklilik yatırım fonu, bireysel emeklilik şirketleri tarafından, katılım-

cılar tarafından ödenen ve katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarında iz-
lenen katkı paylarının değerlendirildiği mal varlığından oluşmaktadır. Fon, 
gelir getirici değişik sermaye piyasası araçlarından oluşan bir yatırım se-
petidir ( 4632, m.16 gerekçesi). Fon yalnızca BEŞ’ler tarafından ve bireysel 
emeklilik sistemine dahil olanların katkılarını değerlendirmek için kurula-
caktır ve 4632 sayılı Kanunda belirtilen amaçlar dışında kullanılamayacak-
tır (4632, m.15).

Emeklilik yatırım fonlarının, BEDK tarafından belirlenecek sınırlamalar 
dahilinde,  riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi 
benimsenmiştir. Bir emeklilik şirketi, farklı portföy yapılarına ve risk da-
ğılımına sahip en az 3 fon kurmak zorundadır.  Bu fonlar yalnızca bireysel 
emeklilik sistemine üye olanlara yönelik olacaktır. Fonların mal varlığı, re-
hin edilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczetti-
rilemez.

Emeklilik yatırım fonları, potföy yöneticileri tarafından yönetilecektir. 
(4632, m.18).  Şirket potföy yöneticilerin fon yönetimi konusunda gerekli 
basiret ve özeni göstermemeleri halinde, BEDK,  portföy yönetim sözleş-
mesini feshederek kurulca uygun görülecek bir başka yöneticilerle portföy 
yönetim sözleşmesi imzalayacaktır. Portföy yönetim sözleşmesine ilişkin 
esas ve usuller de, Müsteşarlığın görüşü alınarak BEDK tarafından belirle-
necektir.

Emeklilik yatırım fonları esas olarak süresiz olarak kurulmakla birlikte, 
bir başka emeklilik fonu ile birleştirilebilir.  Bireysel Emeklilik Şirketinin fa-
aliyetlerini sürdüremeyecek duruma düşmesi halinde ise başka şirketlere 
devredilebilecektir.

G. DENETİM
Emeklilik şirketleri ve sistem içinde faaliyet gösteren birimlerin dene-

timleriyle ilgili hususlarda denetim mekanizmaları getirilmiştir. Denetim iç 
ve dış denetim olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

Sistemin iç denetim birimleri BEDK ve Hazine Müsteşarlığı olarak belir-
lenmiştir ( 4632, m.20). Emeklilik şirketlerinin, fonların ve portföy yönetici-
leriyle saklayıcıların denetimi, yılda en az 1 defa olmak üzere Müsteşarlık ve 
BEDK tarafından gerçekleştirilecektir.  BEŞ’lerin, emeklilik ve sigortacılık 
faaliyetleri Müsteşarlık; fonlar, portföy yöneticileri ve saklayıcılara ait he-
sap ve işlemler ise BEDK tarafından denetlenecektir. 

Dış denetim, BEŞ’ler ve fonlara yönelik olmak üzere iki yönlü olarak ye-
rine getirilecektir.  BEŞ’lerin dış denetimi bağımsız denetleme kuruluşları 
tarafından  yılda en az 1 defa olmak üzere, mali yönden yerine getirilecektir. 
BEŞ’lerin dış denetimleri ilgili esas ve usuller, Müsteşarlıkça belirlenecek 
olmakla birlikte, denetleme yapma yetkisine sahip kuruluşlarla ilgili esas-
ları Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir-
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ler Odaları Birliği’nin görüşünü alarak belirleyecektir. Dış denetimin ikinci 
yönü fonların denetimi ile ilgilidir. Emeklilik fonlarının hesap ve işlemleri, 
üçer aylık dönemler itibarıyla dış denetime tabi tutulacaktır ve bu denetim-
le ilgili esas ve usuller BEDK tarafından belirlenecektir. 

H. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI
Gönüllü katılımın esas olduğu bireysel emeklilik sisteminin başarılı ola-

bilmesi için öngörülen şartların başında, sisteme çeşitli aşamalarda sağ-
lanan vergi avantajları gelmektedir. Sağlanacak vergi avantajı ile sisteme 
katılım arasında doğrusal bir ilişki olduğu kabul edilmiş ve ne kadar çok 
vergi avantajı sağlanırsa, sisteme katılımın da o kadar fazla olacağı ileri sü-
rülmüştür(15). 

Bireysel emeklilik sistemine vergi avantajı sağlamaya yönelik düzen-
leme, 28.6.2001 tarihinde kabul edilen ve 10.07.2001 tarih VE 24458 sayılı  
Resmi Gazetede yayınlanan 4697 sayılı “ Bazı Vergi Kanunlarında Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanun” ile gerçekleştirilmiştir. 4697 sayılı Kanun-
la,  Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Damga ve Gider Vergileri Kanunlarında 
değişiklikler yapılmış, bu değişikliklerle, sistemin doğrudan ilgili tarafları 
olan katılımcıya, işverenine ve bireysel emeklilik şirketlerine yönelik vergi 
avantajları sağlanmıştır.  Sağlanan avantajlar katılımcı ve işveren tarafın-
dan ödenecek katkılar,  sistemden sağlanacak gelir ve aylıklar, oluşturulan 
emeklilik fonlarının değerlendirilmesi ve nihayet sistemle ilgili işlemlere 
yönelik avantajlar olmuştur. 

4697 sayılı Kanun, ödenen katkı payları ile ilgili olarak, öncelikle işve-
renlerin çalıştırdıkları ücretliler için BEŞ’lere ödedikleri katkı payları, ticari 
kazançların hesabında gider kaydedilebilecektir ( 4697, m.4). Ancak, işve-
renin ve ücretlinin gider kaydedilecek katkı tutarı toplamı, katkı paylarının 
ödendiği ayda el edeline ücretin % 10’unu,  yıllık olarak da asgari ücretin yıl-
lık tutarını ( 1 ocaktan 2002 den, itibaren 12x222.750.000=2.673.000.000 TL) 
geçemeyecektir.  Bakanlar Kurulu, gider kaydedilebilecek tutar toplamını % 
20 ye ve asgari ücretin iki katına çıkarmaya yetkili kılınmıştır. Bu indirim, 
yalnızca BEŞ ile sınırlı tutulmamış, merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta 
şirketi ile akdedilmiş olmak şartıyla, katılımcının kendisi, eş ve çocukları 
için ödenecek hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil 
gibi şahıs sigorta primleri de vergilendirilecek ücretten indirilebilme imkanı 
getirilmiştir. 

Ücretliler için sağlanan bu indirim, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan 
edenler için de sağlanmıştır. Nitekim,  mükelleflerin kendileri, eş ve çocuk-
ları için ödemiş oldukları şahıs sigorta birimleri ve BEŞ katkı payları, beyan 
ettikleri yıllık kazançtan indirilebilecektir ( 4697, m.7) Bu gruptakiler için 
sağlanan indirim tutarları da beyan edilen gelirin % 10 u ile sınırlı olup, asgari 
ücretin 1 yıllık tutarını aşamayacaktır. 

4697 sayılı Kanunla getirilen ikinci düzenleme,  bireysel emeklilik sis-
teminden sağlanan gelirlerin menkul sermaye iradı sayılması ve beyan 
edilmemesi ile ilgili olmuştur.  Bireysel emeklilik sistemine 10 yıl katkı payı 
ödeyerek emeklilik hakkı kazananlarla, 10 yıl süreyle katkı payı ödeme-
den ayrılanlar ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu sebeplerle sis-
tem dışına çıkanlara yapılan ödemeler menkul sermaye iradı kabul edilmiş 
15 10.07. 2001 tarih ve 4697 Sayılı “Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gerekçesi.
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ve belirli esaslarda gelir vergisine tabi tutulmuştur ( 4697, m.5 ve m.6). Öte 
yandan, BES’den elde edilen gelirler beyan edilmeyecektir ( 4697, m.6). Bu 
gelirler beyana tabi olmadığı için stopaj yoluyla ödenen vergi nihai vergi 
olacaktır. 

Bireysel emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, kuruluş aşama-
sından başlamak üzere,  her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergi-
si bu şirketler ve fonlar tarafından ödenmesi gereken danga vergilerinden 
istisna tutulmuşlardır ( 4697, m.11). Bu, devletin SSK ve Bağ-Kur gibi sosyal 
güvenlik kurumlarına sağlamış olduğu avantajın BEŞ’ler için de tanınması 
anlamına gelmektedir ve önemli bir vergi avantajıdır.

Öte yandan, 4697 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan 
değişiklikle, Emeklilik Yatırım Fonlarının kazançları,  hem Kurumlar Ver-
gisinden müstesna tutulmuş, hem de gelir vergisi stopajı dışında tutularak 
ciddi bir vergi avantajı sağlanmıştır ( 4697, m.9).

4697 sayılı Kanun,  Emeklilik Yatırım Fonlarının sermaye piyasalarında 
yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar ile BEŞ’lerin kuruluşla-
rında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları senetlerin itibarı 
değerinin üzerinde elden çıkarılmaları halinde kendi lehlerine kalan paralar 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden müstesna tutulmuşlardır ( 4697, 
m.12).

Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiği zaman, bireysel emeklilik sis-
teminin başarılı olabilmesi için önemli vergi avantajları sağlanmıştır deni-
lebilir. Özellikle, vergi avantajları ile ilgili sınırların Bakanlar Kurulu kararları 
ile yükseltilebilecek olması, eğer bir yetersizlik söz konusu olursa, bunun 
aşılması için bir fırsat olabilecektir.  Bu noktada, özel sigortalara ve bu çer-
çevede bireysel emeklilik sistemine sağlanan vergi avantajları ile ilgili genel 
bir eleştiri gündeme gelmektedir. Eğer sistem, yalnızca yüksek gelir grup-
larını kapsama alırsa, sağlanan vergi avantajları, düşük gelirlilerden yüksek 
gelirlilere doğru bir gelir transferine yol açabilecektir. Bu da sosyal açıdan 
arzu edilen bir sonuç değildir.    

DİĞER HÜKÜMLER
Bireysel emeklilik sistemini düzenleyen 4632 sayılı Kanun, gerek ku-

rumsal yapının oluşması, gerekse kapsamın genişlemesine imkan vermek 
üzere, Kanunun Geçici 1. maddesi ile önemli düzenlemeler getirmiştir. Ni-
tekim, Kanunun yayımı tarihinden önce hayat sigortası branşında faaliyet 
gösteren ve poliçe akdetme yetkisi olan şirketler, Kanunun yürürlük tari-
hinden itibaren 5 yıl içinde başvurmak ve 8. maddede belirtilen şartları ye-
rine getirmek şartı ile BEŞ olarak faaliyet gösterebileceklerdir.  Bu geçiş ile 
ilgili esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenecektir. 

Aynı şekilde, BEŞ haline dönüşen sigorta şirketlerinin, daha önce hayat 
sigortası branşında poliçe akdettiği sigortalılar, eğer isterlerse daha önceki 
birikimleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine geçebilecek ve intibakla-
rı yapılacaktır.  Bu geçiş ve intibakların Kanunun yürürlük tarihinden itiba-
ren 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi halinde her türlü vergi, resim ve harçtan 
müstesna olunacak, ayrıca bu kişilerden giriş aidatı alınmayacak ve masraf 
kesintisi yapılmayacaktır. Bu düzenleme ile önemli sayıda hayat sigortası 
poliçesi akdetmiş olan sigortalının bireysel emeklilik sistemine geçişi teş-
vik edilmiş, BEŞ’lere başlangıç için önemli bir potansiyel yaratılmıştır. 
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III. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
4632 sayılı Kanunla getirilen bireysel emeklilik sistemi bir bütün olarak 

değerlendirildiği zaman, aşağıdaki sonuçlara ulaşmak ve değerlendirmeleri 
yapmak mümkün görünmektedir.

1. Oluşturulan bireysel emeklilik sistemi, çok ayaklı sosyal güvenlik 
sistemi modeli içinde,  sistemin üçüncü ayağını oluşturacaktır. Nite-
kim, sisteme iştirakin gönüllülük esasına göre sağlanması, ödenecek 
katkı miktarının katılımcı ile şirket arasındaki sözleşmeye bırakılmış 
olması,  işverenlerin prim ödeme zorunluluğunun olmaması, sağ-
lanan gelir garantisinin seviyesinin tamamen ödenen katkı payına 
bağlı olarak belirlenmesi, fonların değerlendirilmesinde kişisel ter-
cihlerin tayin edici olması ve sistemden sağlanacak gelirlerin aylık 
ödeme dışında, üç aylık, yıllık veya toptan ödeme şeklinde alınabil-
mesi sistemin bireysel TASARRUF sağlama fonksiyonunu öne çıkar-
maktadır. Bu durumda, mevcut sosyal sigorta kurumları,  SSK, Bağ-
Kur ve Emekli Sandığı birinci ayak, BES üçüncü ayak sosyal güvenlik 
kurumlarını oluşturacak, sosyal güvenlik sisteminin sigorta fonk-
siyonuna ağırlık veren ikinci ayak boşlukta kalacaktır. Bu durumda 
BES, halen faaliyet gösteren hayat sigortalarının bir alternatifi olarak 
görülecek, gelişmesi de bu bakımdan sınırlı kalabilecektir. 

2. Bireysel emeklilik sistemi mevcut sistem içinde yer alan birinci ayak 
sosyal güvenlik kurumları bir herhangi bir şekilde ilişkilendirilme-
den, onlardan bağımsız olarak oluşturulmuştur. Halbuki ikinci ve 
üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumları birinci ayak sosyal güvenlik 
kurumlarını tamamlayan ve onların boşluklarını dolduran, eksiklik-
lerini gideren bir yapıda oluşturuldukları zaman çok ayaklı sistem bir 
anlam ifade edecek ve sistemden beklenen amaçların gerçekleşme-
si mümkün olabilecektir. 

3. BES’in gelişmesini olumsuz yönde etkileyecek iki önemli boşluk bı-
rakılmıştır. Bunlardan ilki katılımın gönüllülük esasına göre düzen-
lenmiş olmasıdır. Özel sigorta tecrübesi, Türkiye’de gönüllü katılımın 
çok sınırlı kalacağının önemli bir göstergesidir. Kapsamın sınırlı kal-
ması ise bu sistem oluşturulurken beklenen sosyal ve iktisadi amaç-
ların gerçekleşmesine imkan vermeyecektir. Öte yandan, gönüllülük 
esasına göre düzenlenmiş olması, bağımlı çalışanlar için işverenleri-
nin prim ödeme ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. İkin-
ci önemli eksik ise, bu sisteme yer açmak üzere birinci ayak sosyal 
güvenlik kurumlarına yönelik bir düzenleme yapılmamış, sigortalı ve 
işveren primlerinde herhangi bir indirime gidilmemiştir. Halbuki, bi-
rinci ayak sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek sigortalı ve işveren 
primlerinin indirilmesi yeni bir sosyal güvenlik kurumu için sigortalı 
ve işverende ilave ödeme gücü yaratacak ve teşvik edici bir etki ya-
ratabilecekti. Öte yandan, düşürülen primlere bağlı olarak uzun dö-
nemde birinci ayak sosyal güvenlik kurumlarından sağlanacak aylık 
ve gelirlerdeki düşme de BES’e girmeyi zorunlu kılacak ikinci sebep 
olabilecekti. Yukarıda sayılan sebeplerle BES, ülkemizde sınırlı sayı-
daki üst gelir grubuna hitap eden bir sosyal güvenlik kurumu olarak 
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kalacak(16), arzu edilen kapsam genişlemesi gerçekleşmeyecektir.
4. Sistemin temel kurumlarının oluşturan bireysel emeklilik şirketleri-

nin faaliyetlerini düzenleyici çok sayıda düzenleyici kural ve sınırla-
ma getirilmiştir. Katılımcılarının menfaatlerini korumak bakımından 
olumlu olan bu düzenlemelerin sistemde tekelleşmeye yol açması da 
söz konusu olabilecektir. Nitekim, BEŞ’lerin en az 100 bir katılımcıya 
hizmet verebilecek bir alt yapıyı oluşturmaları istenirken, katılım-
cı sayısı bakımından herhangi bir üst sınır getirilmemiştir. Bu du-
rum, sistemin ilk kuruluş yıllarında bazı BEŞ’lerin katılımcı sayısının 
önemli bir kısmını bünyelerine almaları sonucunda diğerlerinin ge-
lişememesi gibi bir sonuca yol açabilir.  Türkiye bu gelişmeyi cep te-
lefonu sektöründe çok canlı olarak yaşadı ve en azından başlangıçta 
arzu edilen rekabet ortamı gerçekleşmedi.  Sistemin özü rekabete 
dayandığına göre, en azından başlangıçta BEŞ’lerin katılımcı sayısı 
bakımından dengeli gelişmesini sağlayacak sınırlayıcı tedbirler alın-
ması düşünülebilirdi.

5. Katılımcıların, emeklilik sözleşmelerini imzaladıktan sonra, istek-
lerine bağlı olarak,   birikimlerini bir başka Şirkete aktarabilmeleri, 
sistemin özüne uygun bir düzenlemedir. Ancak, bu aktarmaların, 
emeklilik sözleşmesi imzalandıktan bir yıl sonra ve bundan daha 
önemlisi yıl içinde herhangi bir zamanda ve yalnızca 7 gün içinde 
gerçekleştirilecek olması, yıl içinde Şirketlerin katılımcı sayısında ve 
emeklilik fonlarında istikrarsızlık yaratabilecektir. Bu istikrarsızlık, 
katılımcıların sağlıklı karar vermelerini de ortadan kaldırabilecektir. 
Bir emeklilik şirketinden diğer emeklilik şirketine geçişin, daha uzun 
sürede gerçekleştirilmesi mesela,  takvim yılına bağlı olarak ve belir-
li süre önce bildirilme şartına bağlı olarak mümkün olması BEŞ’lere 
daha sağlıklı plan yapma ve gelecek dönemlerle ilgili faaliyetlerinde 
belirlilik altında çalışabilme imkânları sağlayacaktır. 

6. Bireysel emeklilik sisteminin temel göstergeleri, katılımcının ödeye-
ceği katkı miktarlarından gelir ve aylıkların miktarına kadar, çerçe-
vesi Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sözleşmelerle belir-
lenecektir. Hedef kitle, katılımcıların sisteme bakışı ve sistemle ilgili 
görüşleri bu sözleşmelerle ilgili hususlar açıklandıktan sonra ortaya 
çıkacaktır. Getirilen sistem, emeklilik şirketleri arasında yoğun bir 
rekabetin yaşanmasına yol açacak, bu da Şili uygulamasında olduğu 
gibi, şirketlerin pazarlama, reklam ve ilan masraflarını ciddi şekilde 
artıracaktır. Bu artış, katılımcı tarafından ödenecek aidatlar veya ke-
sintilerle karşılanacağı için, katılımcılar açısından ciddi bir yük olarak 
görülebilecek ve sistemden uzak kalmalarına yol açabilecektir. Bu 
maliyetleri azaltmak üzere, tek tek BEŞ’lerin kendi hedef kitleleri ile 
sınırlı kalmadan, genel bir bilgilendirme çalışması daha etkin ve dü-
şük maliyetli olacaktır. Bu noktada, çalışma hayatının sosyal tarafla-
rının, sendikaların ve meslek örgütlerinin sistem dışında kalmasının 
eksikliği önemli ölçüde hissedilecektir. 

16 Kadir ARICI, “ Sosyal Güvenlik Sistemimiz İçin Yeni Bir Tecrübe: Özel Emeklilik Fonları”, İŞVEREN, cilt:XL, 
sayı: 3, Aralık, 2001.
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7. Sistem, sosyal güvenlik sisteminin bir ayağı olarak tanımlanmasına 
rağmen, ekonomik boyutu öne çıkan bir işleyiş ve kurumsal yapı-
lanma öngörülmüş, yalnızca BEDK’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına yer verilmiştir. Halbuki, sistemin başarısı için sosyal ta-
rafların ve sendikaların önemli katkıları olabilecektir. Bu bakımdan 
meslek odaları kendi mensupları, sendikalar da kendi üyeleri için 
bireysel emeklilik sözleşmelerinin yapılmasında aracılık faaliyetle-
rinde bulunma potansiyeline sahip kuruluşlardır. Bir meslek oda-
sı, bir emeklilik şirketi ile kendi mensupları için daha iyi avantajlar 
sağlayan bir bireysel emeklilik sözleşmesinin yapılmasına aracılık 
yapabileceği gibi, sendikalar da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 
işverenleri sisteme prim ödemeye teşvik edici hükümleri gündeme 
getirebilecektir. Ancak, sosyal taraflar, sistemin kurumsal yapılan-
ması içinde herhangi bir aşamada, danışma ve bilgi alma niteliğinde 
de olsa, yer almamışlardır.

8. Halen tasfiye edilme sürecine girmiş olan ve son 10 yıldır da çeşit-
li yönleriyle kamuoyunun gündeminde yer alan “zorunlu tasarruf” 
tecrübesi, bireysel emeklilik sisteminin kapsamının genişletilmesi 
için önemli bir fırsat olabilir(17). Bu fonlarda biriken tasarruflar,  kişi-
lerin kendi isteklerine bağlı olarak bireysel emeklilik fonlarına akta-
rılabilir. Bu şekilde hem BES’ler kapsam bakımından önemli bir baş-
langıç avantajı elde etmiş olurlar, hem de bu tercihte bulunan kişiler 
sigortalılık süresinden kazanmış olurlar. Sistem de kısa sürede ha-
yata geçirilmiş olur.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, 4632 sayılı Kanunla, Türk sosyal gü-
venlik sistemine önemli ve yeni bir müessese getirilmiştir. 2002 yılı, bu 
müesseselerin hayata geçirilmesi ile ilgili yoğun çalışmalarla geçecektir. 
Herşeyin ötesinde, oluşturulan sistemin başarısı, her alanda olduğu gibi, 
GÜVEN sağlanması şartına bağlı olacaktır. Bu güvenin sağlanması da ön-
celikle bu alanda faaliyet gösterecek BEŞ’lerin öncelikli görevi olacaktır. 
Yavaş, fakat uzun dönemli ve sağlıklı bir gelişme, daha çok arzu edilen bir 
sonuçtur.

17 Kadir ARICI, aynı makale. m.21.



İŞSİZLİK SİGORTASININ ÖNCELİKLİ AMACI EKONOMİYİ 
FİNANSE ETMEK DEĞİLDİR (1)

Yarım yüzyıla yakın bir süre, kurulması ile ilgili problemleri tartışan 
Türkiye, bugün 5 yıllık uygulama tecrübesine sahip olduğu bir işsizlik si-
gortasının işleyişini ve problemlerini tartışma noktasına gelmiştir ve bu 
Türk sosyal politikası için önemli bir kazançtır. Faaliyetleri geniş toplum ke-
simlerini ilgilendiren yeni bir Kurum ve yeni bir sistemi tartışmak için 5 yıl 
çok kısa bir süre gibi görünmekle birlikte, bugün gelinen nokta itibarıyla, 
sistemin işsizlik sigortasının kuruluşunda etkili olan endişe kaynakların-
dan önemli bir kısmının gerçekleşmemesi dolayısıyla,  5 yıllık tecrübenin 
ışığında işsizlik sigortasının işleyiş esaslarının tartışılmasının ve yeniden 
düzenlenmesinin zamanının geldiği rahatlıkla söylenebilir.   Bu kısa yazıda, 
işsizlik sigortası ile ilgili iktisadi göstergelerden hareketle, sistemin işleyiş 
esaslarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hususların neler olabileceği de-
ğerlendirilmeye çalışılacaktır.  

İktisadi Faktörler ve İşsizlik Sigortası
İktisadi gelişme seviyesi ve siyasi sistemi ne olursa olsun, her ülke, bir 

sosyal güvenlik sistemi oluşturmak zorundadır ve sosyal güvenlik günü-
müz modern devlet anlayışının en önemli görüntüsünü oluşturmaktadır. 
Bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmanın temel ve nihai amacı ise;  toplumu 
oluşturan herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alarak, onlara 
yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardını 
kazandırmaktır. Ancak, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmeye yö-
nelik bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak,  nihayetinde bir kaynak tah-
sisi (transferi) meselesidir ve gelişme seviyesi ne olursa olsun, bir ülkenin 
yukarıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik bir sosyal güvenlik sistemini 
bir anda ve oluşturması da mümkün değildir.   

Gerek bir sosyal güvenlik sistemini oluşturma, gerekse hem kişi hem de 
tehlikeler itibarıyla oluşturulan bir sosyal güvenlik sisteminin kapsamını 
belirleyen faktörler; ihtiyaç faktörü, idari imkânlar faktörü, mali imkânlar 
faktörü ve politik faktör (baskı grubu-siyasi karar alma süreci) olarak sıra-
lanabilir. Bunlardan, ilk üç faktörü (ihtiyaç, idari ve mali imkânlar) objektif, 
politik faktörü ise subjektif faktörler olarak da sınıflandırmak mümkündür. 
Sigorta kolları itibarıyla kapsamı belirleyen faktörler bakımından bir değer-
lendirme yapmak gerekirse; kurulmasında ihtiyaç faktörünün en belirleyici 
olduğu sigorta kolu iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasıdır ve gelişme 

1 (2006)” TÜRK-İŞ Dergisi, Temmuz-Ekim 2006,  sayı: 373;
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seviyesi ne olursa olsun her ülkede ilk olarak oluşturulan sigorta kolu İKMH 
sigortasıdır. İdari imkânlar faktörünün kuruluşunda en etkili olduğu sigor-
ta kolu ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları ile hastalık sigortasıdır. 
Fertlerin devlet vasıtasıyla sosyal güvenlik garantisine kavuşmak istedik-
leri sigorta kollarının başında, fertlerin tek başına tedbir almakta yetersiz 
kaldıkları uzun vadeli emeklilik ve ölüm sigortaları gelmektedir. İktisadi 
faktörlerin etkili olduğu sigorta kollarının başında ise işsizlik sigortası ve 
aile ödenekleri sigortası gelmektedir. Nitekim, ABD Sosyal Güvenlik Kuru-
munun periyodik olarak yayınladığı Dünyada Sosyal Güvenlik Raporuna 
göre, 1995 yılı itibarıyla Raporda ele alınan 165 ülkenin 159’unda İKMH ve 158 
inde yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları oluşturulmuşken, işsizlik sigorta-
sın yalnızca 63 ülkede olduğu dikkat çekmektedir. Gerçekte işsizlik sigor-
tasının olduğu ülke sayısı çok daha düşüktür. Çünkü, 1989 yılında işsizlik 
sigortası olan ülke sayısı yalnızca 40 iken, geçen 6 yıllık sürede eski Doğu 
Bloku ülkeleri ile aralarında Türk Cumhuriyetlerinin de bulunduğu Sovyet-
ler Birliğinden ayrılan çok sayıda ülkede, batılılaşma hareketlerinin etkisi 
ile işsizlik sigortası oluşturulmuş ve sayı artmıştır. Aralarında, Arnavutluk,  
Kırgızistan, Özbekistan, Azarbeycan, Romanya, Bulgaristan vb ülkeler dı-
şarıda bırakılırsa, birkaç istisna dışında, işsizlik sigortası oluşturulan bütün 
ülkeler iktisaden gelişmiş ve gelişmesi sanayi sektörüne bağlı olarak ger-
çekleşmiş ülkelerdir. İşsizlik sigortasının oluşturulması ile sanayileşmeye 
bağlı gelişmişlik arasında doğrudan bir ilişki kurulmuştur. 

Türkiye’de işsizlik sigortasının kurulması ile ilgili tartışmalarda, çok 
uzunca bir süre iktisadi gelişmişlik seviyesi tayin edici faktör olarak dile 
getirilmiştir. Bu tartışmalar özellikle 5 ve 6. BYKP’da döneminde yoğunlaş-
mıştır. Nitekim,  1992 yılında yalnızca “İşsizlik Sigortası” gündemi ile top-
lanan Çalışma Genel Meclisi’nde de konu tartışılırken, işsizlik sigortasının 
kurulması gerektiği görüşünü ileri sürenler 24 OECD ülkesi arasında yal-
nızca Türkiye’de işsizlik sigortasının olmamasını gerekçe gösterirken, oluş-
turulması için erken olduğunu ileri sürenler “ 24 OECD ülkesi arasında fert 
başına milli geliri en düşük ülkenin Türkiye olmasını karşı gerekçe olarak 
dile getirmişlerdir. Bu görüşe göre,  Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında 22 ve 
23. sıralarda yer alan Portekiz ve Yunanistan’ın üçte biri seviyesinde bir ge-
lişmişlik seviyesine sahiptir ve bu gelişme seviyesinde işsizlik sigortasının 
kurulması mümkün değildir. Bu temel sebebe, kayıtdışı ekonominin yay-
gınlığı, işyerlerinin küçük ve dağınık olması, istihdam piyasasını düzenleyi-
ci kurumsal yapı eksikliği ve işsizlik oranının yüksek ve süresinin yüksek 
olması gibi sebepler de ilave edilerek işsizlik sigortası ile ilgili tartışmalar 
yürütülmüştür. 

Türkiye’de İşsizlik Sigortasının Kurulmasında İktisadi Faktörler Belir-
leyici Olmamıştır

Birçok ülke tecrübesinin aksine, Türkiye’de işsizlik sigortasının oluştu-
rulması, iktisadi faktörlerin belirleyiciliği altında gerçekleşmemiştir. 4447 
sayılı Kanun, her ne kadar  “İşsizlik Sigortası Kanunu” olarak bilinse de ger-
çekte finansman endişesi ile sosyal sigorta sisteminin işleyişini kapsam-
lı şekilde değiştiren bir hukuki düzenlemedir. Nitekim, 64 asıl ve 5 geçici 
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maddeden oluşan Kanunun yalnızca 46-54. maddeler arasındaki 9 maddesi 
işsizlik sigortası ile ilgilidir ve 4447 sayılı Kanunla getirilen değişikliklerin 
tartışıldığı dönemde işsizlik sigortası gündemde değildi ve ilk tasarılarda 
işsizlik sigortası ile ilgili düzenlemeler yer almamıştı. İşsizlik sigortası, özel-
likle sendikalar başta olmak üzere kamuoyunun getirilen düzenlemelere 
karşı tepkisini azaltmaya yönelik olarak, siyasi literatürde “havuç politi-
kası” olarak bilinen bir politika sonucunda tasarıda yer almıştır. Kısacası, 
konjonktürel faktörler, işsizlik sigortasının kurulması için uygun ortamı 
yaratmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse, Türkiye’de işsizlik sigortasının 
kurulması, teoride ileri sürülen görüşlerin aksine, iktisadi faktörlere bağlık 
olarak değil, siyasi ve sosyal faktörlerin belirleyiciliği altında gerçekleşmiş-
tir. Bu tespit yapılırken, işsizlik sigortasının kurulmasının erken ve hata-
lı olduğu yönünde bir sonuca ulaşmaktan ziyade, kuruluşunda etkili olan 
faktörler vurgulanmak istenmiştir. Kapsamı sınırlı da olsa, işsizlik sigorta-
sının kurulması ile Türkiye ILO standartlarında bir sosyal güvenlik sistemi 
oluşturma konusunda önemli bir adım atmış ve sosyal devlet olmanın ge-
reklerinden birini daha yerine getirmiştir. 

İşsizlik Sigortasının Oluşturulmasında Etkili Olmayan İktisadi Faktör-
ler, İşleyişinde Hakim Faktör Olmuş, Sosyal Amaçları Geri Plana Atmıştır 

İşsizlik sigortasının kurulma zamanı bakımından fazla etkisi olmayan 
iktisadi faktörler, sistemin işleyiş esaslarını tayin eden temel faktör olarak 
ortaya çıkmış ve işsizlik sigortasının sosyal amaçlarını geri plana itecek ka-
dar etkili olmuştur.  İşsizlik sigortasının oluşturulduğu 1999 yılı itibarıyla, 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının finansman açıklarının artarak devam 
etmesi, Kanun Koyucuyu, adeta, “sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer” 
misali, işsizlik sigortası konusunda fazla ihtiyatlı davranmaya itmiştir. Ni-
tekim, işsizlik sigortasının finansmanı için belirlenen prim oranları, prime 
esas kazançlar, kişi olarak kapsamı, faydalanma şartları ve ödeneklerin se-
viyesi belirlenirken,  sigorta kolunun aktüeryal dengesini sağlama endişesi 
ön plana çıkmış ve belirleyici olmuştur. Sistemin kurgusu yapılırken, gelir-
leri yüksek, giderleri ise olabildiğince düşük tutmaya yönelik düzenlemeler 
yapılmış, Fonun açık vermesi tehlikesine karşı tedbir alınmaya çalışılmıştır. 
Bir bakıma, işsizlik sigortası kurulurken, bilinmeyen faktörlerin muhte-
mel olumsuz etkileri fazla ihtiyatlı davranılarak giderilmeye çalışılmıştır. 
İşsizlik sigortasının işleyişi ile ilgili olarak iktisadi faktörlerin etkilerini aşa-
ğıdaki başlıklar altında değerlendirmek mümkündür.

1. Prim Oranları Yüksek Bir İşsizlik Sigortası Oluşturulmuştur. 
İlk endişe prim oranları konusunda kendini göstermiş ve bugün çok 

daha rahatlıkla ifade edilebilen,  yüksek bir prim oranı belirlenmiştir. Devle-
tin ilk defa prim ödeyerek sosyal güvenliğin finansmanına katıldığı işsizlik 
sigortasında sigortalı ve devlet % 2; işveren için ise % 3 olmak üzere toplam 
% 7 prim oranı belirlenmiştir.  Ancak kısa bir süre sonra bu prim oranlarının 
yüksekliği anlaşılmış ve önce Bütçe Kanunlarında yapılan değişiklikle 2002, 
2003 ve 2004 yılları için işsizlik sigortası prim oranları sigortalı ve devlet için 
% 1, işveren için % 2 olarak uygulanmıştır.  Daha sonra, 21 Eylül 2004 tarih ve 
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25590 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  un 19’uncu  madde-
si ile 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “...506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 77. ve 78. maddesinde belirtilen prime esas aylık brüt 
kazançlardan, %1  sigortalı, %2 işveren, ve %1 Devlet payı olarak alınır.” şek-
linde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle bu sigorta kolu için geçerli prim oranı 
konusunda kanaatimizce makul bulunmuştur. Ancak, başta kayıtlı sigorta-
lıların sayısının artması ve daha sonra dile getirilecek diğer faktörler dola-
yısı ile prim indirimi söz konusu olursa, bu indirim % 2’lik işveren hissesinin 
% 1’e düşürülerek yapılması isabetli olacaktır.   

Bugün gelinen nokta itibarıyla ve mevcut işleyiş şartları içinde Fonun 
sadece aylık prim gelirleri işsizlik sigortasının aylık toplam giderlerinden 
çok daha fazladır.

TABLO 1: İşsizlik Sigortası Gelir ve Giderleri (milyon YTL)

FONUN GELİR VE GİDERLERİ (Aylık) 
TEMMUZ 2006

Başlangıcından 
31 TEMMUZ 2006 

Tarihine Kadar 
TOPLAM

İŞÇİ İŞVEREN PRİMLERİ 167,00 6.746,00
GECİKME ZAMMI 6,00 141,80
HAZİNE PAYI 55,60 2.326,20
İDARİ PARA CEZALARI 0,10 9,80
FAİZ GELİRİ 249,00 13.030,00
TOPLAM GELİR 477,00 22.254,00
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU 
GİDERİ 31,00 987,40

ÜCRET GARANTİ FONU GİDERİ 0,05 4,30
STOPAJ GİDERİ 22,00 35,90
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU  21.191,20
ÜCRET GARANTİ FONU  34,90
TOPLAM FON VARLIĞI  21.226,20

Kaynak: İşsizlik Sigortası Bülteni, Ağustos-2006, www.iskur.gov.tr

Nitekim, Tablo:1 verilerine göre,  Temmuz 2006 tarihinde İşsizlik Sigor-
tası Fonunun aylık geliri; 167 milyon YTL si işçi ve işveren primi, 55,6 mil-
yon YTLsi hazine payı ve 249 milyon YTL’si faiz geliri ve 6 milyon YTL’de 
gecikme zammı geliri olarak toplam 477 milyon YTL iken, fonun gideri yal-
nızca 31 milyon YTL’dir. Bir başka ifade ile işsizlik sigortası giderleri işçi ve 
işveren primlerinin % 18’ine; devlet katkısı dahil toplam prim gelirlerinin % 
14’üne, faiz gelirleri de dahil olmak üzere temmuz ayı toplam gelirlerinin 
ise yalnızca % 6’sına denk gelmektedir. Bu rakamlar, işsizlik sigortası, eğer 
sistemde bir değişiklik yapılmaz ise, işsizlik sigortası primlerinin düşürül-
mesinin en geçerli gerekçesini oluşturmaktadır. 
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2. Prime Esas Kazançların Kapsamı Geniş Tutulmuştur
İşsizlik sigortasının gelirlerini artıran ikinci düzenleme prime esas ka-

zançlarla ilgilidir. 4447 sayılı Kanunda, işsizlik sigortası primlerine esas 
kazançlarla ilgili olarak ayrı bir düzenleme yapılmamış, çok isabetli olarak, 
506 sayılı Kanunun 77 ve 78. maddelerine atıf yapılarak prime esas kazanç-
ların ve primlerin hesaplanmasının 506 sayılı Kanun ilkelerince yapılacağı 
belirtilmiştir. Primlerin toplanması ve İŞKUR’a ödenmesi görevi de SSK’na 
verilerek sistemin işlerliği kolaylaştırılmıştır. Uygulamada basitlik ve ko-
laylık sağlayan bu tercih Fonun prim gelirlerinin yüksek olmasını sağlamış-
tır. Bu tercih, 1 Ocak 2007 de yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Kanunun, 
sigorta primlerine esas kazançların tanımını ve kapsamını genişletmesi 
dolayısıyla (5510, md.80), yeni dönemde Fon’un prim gelirleri daha da arta-
caktır. Bir önceki paragrafta dile getirilen, eğer prim oranları düşürülürse 
işveren prim oranının düşürülmesi gerekir şeklindeki önerinin gerekçesini 
5510 sayılı Kanunun prime esas kazanç tanımını genişleten düzenlemeleri 
oluşturmaktadır.

3. İşsizlik Sigortasından Faydalanma Şartları Ağırlaştırılmıştır
İşsizlik sigortası fonunun büyümesinde gelirleri artıran faktörlerden 

ziyade giderleri azaltmaya yönelik düzenlemeler daha etkili ve belirleyici 
olmuştur. Bir diğer ifade ile “havuzdan su akıtacak musluklar” kısılmıştır. 
4447 sayılı Kanunun 51. maddesinde yer alan “İşsizlik Ödeneğine Hak Ka-
zanma Şartları” esas olarak sosyal sigortacılık ilkeleri bakımından isabetli 
düzenlemelerdir ve işsizlik sigortasının özüne uygun olarak kendi istek ve 
iradesi dışında işsiz kalanların korunmasına yönelik düzenlemelerdir. An-
cak, 50. maddede yer alan düzenlemeler için aynı şeyleri söylemek müm-
kün değildir. Özellikle son 3 yılda 600, 900 veya 1080 gün prim ödeme şart-
larını yerine getirenlerin ayrıca son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olmaları 
halinde ödenekten faydalanabilecekleri, şartı kabul edilebilir bir düzenleme 
değildir ve sigortacılık ilkelerine de uygun değildir. Eğer, sigortacılık açısın-
dan aktüeryal denge sağlama amacı önde tutulacak ise faydalanma şart-
ları bakımından temel belirleyici faktör toplam prim ödeme gün sayısı ol-
malıdır. Daha fazla prim ödeyen ödenekten faydalanmalı, daha fazla prim 
ödediği halde, son engelde takılan kişi bu haktan mahrum bırakılmamalıdır. 
4447 sayılı Kanun işsizlik sigortasından faydalanmayı engelli koşuya ben-
zetmiş, ancak aynı anda birden fazla engeli aşanların ödenekten faydalan-
masına imkan tanımıştır. Halbuki, sigortacılık açısından sosyal güvenlik 
haklarından faydalanma uzun mesafe koşusu gibi değerlendirilmeli, daha 
fazla prim ödeyen daha önce ve daha fazla faydalanma hakkına sahip ol-
malıdır.  

Bunu sağlayacak düzenleme konusunda Anayasa Mahkemesinin 506 
sayılı Kanunun malullük ve ölüm sigortaları ile ilgili olarak iptal ettiği “ son 
5 yılda ortalama olarak 180 gün prim ödemiş olma şartı” ile ilgili kararı esas 
alınabilir. Nitekim, 5510 sayılı Kanunda bu iptal doğrultusunda düzenleme-
ler yapılmıştır. Çarpıcı bir örnekle iptal kararını açıklamak gerekirse;  “60 
yaşını dolduran ve 7000 gün prim ödeyen sigortalıya, ilaveten  “ancak son 
2 yıl kesintisiz prim ödemiş isen aylık bağlanır” şeklinde yorumlanabilecek 
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bir düzenlemenin “son 2 yılda kesintisiz prim ödemiş olma” şartı ortadan 
kaldırılmıştır. Bu karar ve sigortacılık kurallarından hareketle işsizlik si-
gortasından faydalanmak için getirilen son 120 gün kesintisiz prim öde-
miş olma şartının değiştirilmesi veya  Anayasa Mahkemesinin Malullük ve 
ölüm sigortaları için verdiği iptal kararına istinaden dava açılması gerekir. 
Daha şık ve doğru olan, siyasi iradenin 1.1.2007 de yürürlüğe girecek yeni 
sosyal sigorta sistemi ile birlikte yürürlüğe girecek şekilde işsizlik sigortası 
ile ilgili düzenlemeleri bir bütün olarak gerçekleştirmesidir.

İkinci kısıtlama, işsizlik sigortası yardımlarının süresi ile ilgilidir. Türkiye 
şartlarında 6, 8 ve 10 aylık işsizlik ödeneği verme süreleri, gerekirse öde-
neğe hak kazanmak için asgari prim ödeme süreleri uzatılarak artırılmalı, 
ilk planda bir yıl, yakın zamanda da ödemelerin 15 aya kadar yapılabilmesi 
sağlanmalıdır.  Bu çerçevede, işsizlik ödeneğinin miktarı ile ilgili bir deği-
şikliği de gündeme getirmelidir. İşsizlik ödeneği verme süresinin uzatılması 
ile birlikte, uygulama kolaylığı dolayısıyla tercih edilen her ay için  % 50’lik 
sabit oran yerine, ilk aylar için ( mesela ilk 4 ay) % 60 ile başlayan, süre uza-
dıkça % 50 ve % 40 olarak azalan bir ödenek oranının uygulanması işsizlik 
sigortasının ruhuna da uygun bir düzenleme olacaktır.   “İşsizlik ödeneğinin 
miktarı, asgari ücretin netini geçemez” şeklindeki düzenlemenin ise “asga-
ri ücretin 2 katını geçemez” şeklinde değiştirilmesi, sigortacılığın külfet-ni-
met dengesine dayanan işleyiş ilkelerine uygun olmasının yanısıra, işsizlik 
sigortasının çalışmamayı teşvik eder şeklindeki eleştirileri de ortadan kal-
dıracaktır. Bunlar, herhangi bir aktüeryal hesaplama yapılmadan, sosyal 
politika endişesi ile yapılmış önerilerdir. Kanun Koyucuya düşen görev, ya-
pılacak her düzenlemenin sistemin aktüeryal dengesine yönelik etkilerini 
hesaplayarak adım atmalı, bunu kamuoyu ile de paylaşmalıdır. 

İşsizlik Sigortası Primleri Türk Ekonomisinin En Önemli Tasarruf Kay-
nağı Olmuş, İşsizlik Sigortası Fonu Ekonomik Krizleri Finanse Etmiştir

Türk ekonomisinin çok ciddi iki iktisadi kriz yaşadığı son 7 yıllık sürede 
işsizlik sigortası primleri ve bu primlerle oluşan Fon, ekonominin en önemli 
tasarruf kaynağını oluşturmuş adeta krizi finanse etmiştir. Bütün giderler 
düşüldükten sonra Temmuz 2006 tarihi itibarıyla Fonun toplam varlığı 21.2 
milyar YTL’ye ulaşmış, bir başka ifade ile 2006 yılı bütçesinin % 12’sine denk 
bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bir başka ifade ile Fon varlığı, 2006 yılı itibarıyla 
gerçekleşmesi beklenen GSYİH’nın da % 4 üne yakın bir büyüklüğe ulaş-
mıştır. 

Ancak işsizlik sigortası fonu ile ilgili esas tartışmalar fonun değerlendi-
rilmesi ve kullanım alanları ile ilgilidir. ILO, sosyal güvenlik fonlarının de-
ğerlendirilmesinde dikkate alınacak kritlerleri; likidite, emniyet, gelir ve 
ekonomik ve sosyal fayda kriterleri olarak sıralamıştır. Likidite kriteri, fon 
varlıklarının sigorta kolunun asli giderlerini ( işsizlik ödenekleri gibi) kar-
şılayacak şekilde nakit veya kolay nakde çevrilebilir şekilde tutulmasını, 
emniyet kriteri ise fon varlıklarını riski düşük alanlarda değerlendirilme-
sini öngörür. Gelir kriteri, fonun enflasyon karşısında erimesini önleyecek 
ve reel bir getiri oranı sağlayacak şekilde değerlendirilmesini ifade eder. Bu 
kriterler içinde en subjektif kriter olan ekonomik ve sosyal fayda kriteri ise, 
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fonların prim ödeyenlerin ekonomik ve sosyal refahlarını artırmaya yönelik 
alanlarda (msl, konut kredileri gibi) kullanılmasını ifade eder. 

Geçen 6 yıllık sürede işsizlik sigortası fonu ile ilgili gelişmeleri aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir.

TABLO 2: İşsizlik Sigortası Fonu ile İlgili Gelişmeler
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2000 0,269 36 36 --- 25 27 48 -- -- -- --
2001 2.011 108 145 85 7 21 -- 51 6 15 --
2002 4,675 68 312 169 -- 16 -- 46 24 14 --
2003 8,539 52 526 213 -- 3 -- 20 68 7 2
2004 12,620 32 707 255 -- 2 -- 74 17 5 2
2005 17,601 21 734 258 -- 7 -- 60 28 4 1
Tem. 2006 20,801 20 --- --- -- 5 -- 52 39 4 --

Kaynak: İşsizlik sigortası bültenleri, www.iskur.gov.tr;  DPT, 2006 yılı Programı.

Tablo verilerinden hareketle yapılabilecek değerlendirmeleri özetlemek 
gerekirse:

Öncelikle, Fon varlıkları, Türkiye’de değişik yatırım alternatifleri değer-
lendirilerek en yüksek getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmiştir. Sağla-
nan yüksek getiri oranının diğer yatırım alanlarının getirisi ile karşılaştırıl-
ması bile anlamlı değildir. Fon varlıklarının yüksek getiri sağlayacak şekilde 
değerlendirilme başarısının altında, işçi, işveren ve devletin işbirliğinin ve 
aynı amaçla birlikte hareket etmelerinin rolü vardır. Fon yönetim kurulun-
da yer alan bütün sosyal taraf temsilcileri sorumlu davranarak böyle bir so-
nucun gerçekleşmesini sağlamışlardır. Fon varlıklarının değerlendirilmesi 
ile sağlanan getiri oranının yüksekliği, Türkiye’de istenildiği zaman fonların 
rasyonel şekilde değerlendirilebileceğinin de bir delilini oluşturmaktadır. 
Bu bakımdan geçmişte SSK, Bağ-Kur ve ES’nin fon varlıklarının değerlen-
dirilmesine yönelik eleştirileri bu gerçek ışığında bir kez daha gözden geçir-
mek gerekecektir. 

Tablo verilerinden çıkarılacak ikinci ve en dikkat çekici sonuç, fon var-
lıklarının ağırlıklı olarak kamunun iç borçlanma ihtiyacını karşılamaya 
yönelik alanlarda kullanıldığıdır.  DİBS, Bono ve Tahviller bu anlamda ilk 
akla gelen yatırım alanları olmuş ve zaman içinde fon varlıklarının nerede 
ise tamamı bu amaçla kullanılmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse, işsizlik 
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sigortası fonu krizi finanse etmiştir. Kamunun son yıllarda gerçekleştir-
diği borçlanma politikasının garantörü işsizlik sigortası fonu olmuş, bütün 
ihalelere bu rahatlıklar girilmiştir. Başta faiz oranı olmak üzere temel eko-
nomik göstergelerin iyileştirilmesinde fon varlıkları önemli rol oynamış, 
ekonomik istikrarın sürekliliğinin garantisi olmuştur. Bir başka ifade ile, 
üretimi gerçekleştiren işçiler ve işverenler, tasarrufları ile krizin atlatılma-
sına ve ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmuşlardır. 

Fon varlıklarının rasyonel şekilde değerlendirilmesi, fonun yatırım ge-
lirlerinin prim gelirlerinden daha fazla olmasını sağlamıştır.  Nitekim, tab-
lo:1 verilerine göre;  Temmuz 2006 tarihi itibarıyla Fonun aylık toplam ge-
lirlerinin %  % 46’sı prim gelirlerinden (devlet katkısı dahil) iken, % 52’si ise 
faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Başlangıcından bugüne fon varlıklarının 
birikimli değerleri üzerinden bir değerlendirme yapıldığı zaman, prim ge-
lirlerinin Fonun toplam gelirlerinin % 41’ini, yatırım gelirlerinin ise % 58’ini 
oluşturduğu görülmektedir. Bu gelişme, sosyal sigorta kurumlarının gelir-
lerini artırmanın tek yonunun primleri artırmak olmadığı, fon oluşturma ve 
iyi değerlendirilmesi halinde sigortalı ve işveren üzerindeki yüklerin önemli 
şekilde azaltılabileceğinin de bir delili olmaktadır.

Fonun Mali Kaynaklarının Yönetiminde Sağlanan Başarılar, İşsizlik si-
gortası faaliyetlerine yansımamış, koruma kapsamına alınan kişi sayısı 
yetersiz kalmıştır

İşsizlik sigortası yardımlarından faydalanma şartlarının ağırlaştırılması 
yararlanan kişi sayısının son derecede sınırlı olmasına yol açmıştır. Sistem-
den faydalanan işçi sayısı ile Türkiye’deki işsizlik rakamları karşılaştırıldı-
ğı zaman, işsizlik sigortasının bu hali ile sosyal güvenlik garantisi sağlama 
fonksiyonunu yerine getirdiğini söylemek mümkün görünmemektedir.

TABLO 3: İşsizlik Sigortasından Faydalananlar

Aylar/Yıllar Faydalanan Kişi Sayısı (Bin Kişi)
Mart / 2002 5,7

Aralık / 2002 41,9
Aralık / 2003 52,9
Aralık / 2004 73,0
Aralık / 2005 107,0

Ocak / 2005 168,0
Şubat / 2006 184,0

Mart / 2006 26,0
Nisan / 2006 57,0
Mayıs / 2006 78,0

Haziran / 2006 44,0
Temmuz / 2006 29,0

Kaynak; İşsizlik Sigortası Bülteni, Temmuz-2006, www.iskur.gov.tr



221

Mart 2002 tarihinde 5701 kişi ile başlayan işsizlik sigortası ödenekleri, 
ağustos 2005 tarihinde 258 bin kişi ile en yüksek sayıya ulaşmıştır. 2006 yılı 
Ocak ayında 168, Şubat ayında 184 bin olan ödenek alan işsiz sayısı hızla dü-
şerek Temmuz 2006 da 44 bin olarak gerçekleşmiştir. İŞKUR verilerine göre 
Kuruma kayıtlı olan işsiz sayısı dikkate alınırsa, en son verinin yayınlandığı 
Nisan 2006 tarihinde, Kurum kayıtlarında bulunan işsiz sayısı 926 bin, aynı 
ayda işsizlik sigortasından faydalananların sayısı ise yalnızca 57 bindir ve 
bu da kayıtlı işsiz sayısının % 6’sına denk gelmektedir. Toplam işsiz sayısı 
dikkate alınarak bir değerlendirme yapılırsa, bir aydan diğerine değişmekle 
birlikte işsiz sayısının 2.5 milyon civarında olduğu dikkate alınınca, Temmuz 
2006 tarihi itibarıyla işsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı yalnız-
ca % 1.2’dir. Bu oran en yüksek sayıda işsizlik ödeneği verilen verilen Nisan 
2005 tarihinde % 10; şubat 2006 tarihinde ise % 7 olarak gerçekleşmiştir. 

Hangi ay esas alınırsa alınsın, işsizlik ödeneği alanların sayısı ile toplam 
işsiz sayısı karşılaştırılarak yapılacak değerlendirmeler, işsizlik sigortası-
nın bir sosyal güvenlik garantisi sağlamadığını, son derecede yetersiz kalın-
dığını ortaya koymaktadır. Bir işsizlik sigortası oluşturmanın temel amacı, 
işsiz kalanların karşılaştığı gelir kesilmesini telafi etmektir. Bugün gelinen 
nokta itibarıyla işsizlik sigortası ne ödenek verdiği kişi sayısı bakımından 
ne de sağladığı gelir garantisinin seviyesi bakımından bir sosyal güvenlik 
fonksiyonu sağlamaktan çok uzak bir durumdadır. 

Öte yandan, işsizlik sigortası ödeneği verme süresine yönelik kısıtlama, 
işsizlik tehlikesinden en fazla etkilenen grubun kapsam dışında kaldığını 
ortaya koymaktadır. İŞKUR’un nisan 2006 verilerine göre, Kuruma kayıtlı 
işsizlerin bekleme süresi 8 aya kadar her ay için % 3-4 arasında değişirken, 
8-12 ay arasında % 13, bir yıldan fazla süre ile işsiz kalanların oranı ise % 
57’dir. Ödenek verme süresinin 6,8 ve 10 ay olduğu dikkate alınırsa,   Kuru-
ma kayıtlı işsizlerin % 70’inden fazlasının ödeneklerden faydalanamaması 
gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

Yalnızca işsizlik sigortası fon varlıklarının toplam değerinden hareketle 
işsizlik sigortası ile ilgili olumlu değerlendirmeler yapmak mümkün değil-
dir. Çünkü, bir işsizlik sigortasının öncelikli amacı işsizlere koruma garan-
tisi sağlamaktır, fon yaratmak yalnızca sigorta kolunun işleyişinin getirdiği 
bir sonuçtur. Sonuç, amacın önceliğini ortadan kaldırmamalıdır.

NE YAPILMALI?
Meslekdaşım Kadir Arıcı’nın çok sık olarak dile getirdiği gibi, işsizlik si-

gortası fonunun ulaştığı büyüklükten hareketle,  fonu eritecek, geçmişte 
olduğu gibi yanlış kullanımını gündeme getirecek önerileri gündeme getir-
mek, SSK, Bağ-Kur ve ES ile ilgili Türkiye tecrübesi dikkate alınınca akılcı 
ve gerçekçi değildir. Ancak, sosyal güvenlikte temel kural, bir sigorta kolu 
hangi amaçla oluşturulmuş ise faaliyetlerinin o amacı gerçekleştirecek 
şekilde düzenlenmesidir. Fon oluşturmak, işsizlik sigortası oluşturma-
nın amacı değil, sonucudur. Bu sebeple, fon varlıklarını artırma ve koruma 
amacını devam ettirecek düzenlemelerin devamını, yani mevcut durumun 
devamını da savunmak mümkün değildir.  Bu çerçevede dile getirilebilecek 
öneriler:
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1. İşsizlik Sigortasından Faydalanan Kişi Sayısını Artıracak Düzenle-
meler Yapılmalıdır

Daha önce belirtildiği gibi, öncelikle işsizlik ödeneğinden faydalanma 
şartları yeniden düzenlenmeli, ödenek verme süresi ve miktarı artırılma-
lıdır. Kamuoyuna zaman zaman yapılan açıklamalardan Bakanlığın da bu 
yönde çalışmalar gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır.  Bu çerçevede, öncelikle 
son 120 gün kesintisiz çalışma şartının kaldırılması, ödenek miktarının üst 
sınırının yükseltilmesi, gerekirse prim ödeme süresi uzatılarak işsizlik öde-
neği verme süresinin uzatılması ilk akla gelen düzenleme alanlarını oluş-
turmaktadır. Süre uzatımı, öncelikle işsizlik süresi uzadığı için mağduriyeti 
artan kesime ulaşılmasını ve daha fazla sayıda kişiye ödenek verilmesini 
sağlayacaktır. 

 Yine daha önce belirtildiği gibi, işsizlik ödeneği oranının her ay için sabit 
bir oran yerine, verilme süresi uzadıkça azalan oranda verilmesi işsizlerin 
bir an önce işe girme eğilimlerini güçlendirecek ve işsizlik sigortalarına yö-
neltilen “boş zamanı cazip hale getirme, çalışmadan alıkoyma” eleştirilerini 
azaltacaktır.

1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanunun 5. maddesi 
ile getirilen “işsizlik ödeneğinden faydalanan kişilerin, işsizlik ödeneğinden 
faydalandıkları süre içinde 4(a) kapsamında sigortalı sayılarak uzun vadeli 
sigorta kollarının primlerinin ödenmesi”, bu aşamada isabetli bir düzenle-
me olmuş, aylığa hak kazanmak için prim ödeme gün sayılarının artırılma-
sına yönelik düzenlemelerin olumsuz etkisi bir nebze giderilmeye, işsizliğin 
sosyal güvenlik haklarının elde edilmesini engelleyici bir unsur olması gi-
derilmeye çalışılmıştır.

2.  İşgücünün Yapısal Dönüşümü Projesi Hayata Geçirilmelidir
Aktif istihdam politikaları çerçevesinde, Türkiye’nin orta ve uzun dö-

nemde mutlaka gerçekleştirmesi gereken işlerden birini de işgücünün 
yapısal dönüşümünü sağlamaktır. Son yıllarda takip edilen tarım politi-
kaları dolayısıyla şehre göçün artması, işsizlik problemini şehirlere taşımış 
ve başta kapkaç ve hırsızlık olmak üzere Türk aile yapısının bütünlüğünü 
zedeleyen, bir bütün olarak  toplumsal huzuru bozacak olumsuz gelişme-
ler artmıştır. Niteliksiz tarım işgücünün sanayi ve hizmetler kesiminin ta-
lep ettiği niteliklere sahip işgücü haline dönüştürülmesi, yalnızca örgün 
eğitimle ve şu ana kadar kapsamı sınırlı olan meslek edindirme kursları ile 
gerçekleştirilebilecek bir hedef değildir. İşsizlik sigortası fonu, işgücünün 
dönüşümü projesi için bir fırsattır. Ancak, işgücünün dönüşümü projesi, 
yalnızca işsizlik sigortası fonları ile gerçekleştirilmesi gereken bir proje de 
değildir. Bu proje esasen Türkiye’nin makro-istihdam politikasının bir par-
çası olarak değerlendirilmeli ve finansmanı ağırlıklı olarak bu amaçla tahsis 
edilecek kaynaklarla karşılanmalıdır. Fon kaynakları, aktif istihdam politi-
kaları ile ilgili faaliyetler kapsamında bu projenin gerçekleştirilmesini des-
tekleyici olmalıdır.

Sosyal güvenlikte ve sağlıkta bir dönüşün projesini gerçekleştirme sü-
recini başlatan Türkiye, işgücünün dönüşümü projesini de gündeme almalı, 
bütün istihdam politikalarını bu proje üzerinden yürütmeli, istihdam politi-
kalarına bir bütünlük kazandırmalıdır.
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3. Öncelikle İŞKUR’un Kurumsal Yapı ve İnsangücü Olarak Yeniden Ya-
pılandırılması Gerekmektedir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu, İŞKUR olarak yapılandırılırken, Kurumun ge-
lişmiş ülkelerde olduğu gibi, istihdam piyasasına yönelik faaliyetleri etkin 
olarak yerine getirebilmesinin öncelikle Kurumun insangücü portföyünün 
hem sayı hem de nitelik olarak güçlendirilmesi ile mümkün olabileceği çok 
sık olarak dile getirilmiştir. Ancak, KHK’lerin iptali ile  Kurum Kanunu ol-
madan geçirilen 3 yıllık süre ile birlikte geçen 6 yıllık sürede bu konuda “is-
tihdam ve meslek uzmanı” istihdamı konusundaki sınırlı gelişme dışında, 
Kurumun insangücü yapısı ile ilgili  ciddi bir adım atılmamıştır. Aynı nüfusa 
sahip ülkelerde istihdam kurumlarının personel sayısı 50-60 bin olarak ifa-
de edilirken, İŞKUR, yalnızca 1800 civarındaki çalışanı ile ( 3000 kişilik kadro 
bile kullanılamamaktadır) fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışmaktadır. 
Otomasyon teknolojisinin gelişmesi, Kurum işlemlerinin çabuklaşması ve 
düzenli kayıt tutulmasından öte bir katma değer yaratmamakta, ancak iş-
sizlik sigortasının getirdiği yükü azaltmaktadır. Günümüz Türkiye’sinin en 
önemli sosyal ve iktisadi problemi işsizliktir ve bu problemin birinci dere-
cede sorumlusu İŞKUR’dur. Ancak Kurumun bu görevi yerine getirmesini 
sağlayacak insangücü desteği ve maddi alt yapı sağlanamamıştır. Kurum, 
mevcut insangücü yapısı ile, olağanüstü bir gayret harcayarak,  yalnızca iş-
sizlik sigortası ödeneklerini verme, işe yerleştirme ve sınırlı şekilde mesleki 
edindirmeye yönelik eğitim projelerini yürütme görevinlerini ancak yerine 
getirebilmektedir. İŞKUR’un yeniden yapılandırılması konusunda 5502 sa-
yılı Kanunla oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu örnek alınabilir. Bu ya-
pılanma ile Kurum, hem istihdam politikalarının belirlenmesine yönelik bir 
görevi, hem de istihdam piyasasının düzenlenmesine yönelik klasik görev-
lerini daha etkin şekilde yerine getirebilir.

İstihdam ve işsizlik konularının başta ILO ve AB olmak üzere bütün 
uluslararası kuruluşların gündeminde olduğu, bu amaçla ciddi kaynak 
transferlerinin sağlandığı bir dönemde, Kurumun yetersiz kalması, özellikle 
AB fonlarından desteklenen çeşitli istihdam projelerinin hayata geçirilmesi 
ve uygulanması konusunda Türkiye için ciddi kayıpları beraberinde getir-
mektedir. Siyasi iktidarın uyguladığı “kamuda küçülme politikası” en fazla 
sosyal hizmet kurumlarını etkilemiştir. Bu kurumların başında da İŞKUR 
gelmektedir. 

SON SÖZ OLARAK
Türkiye’de işsizlik sigortasının kurulmuş olması doğru bir adım olmuş-

tur ve Türk sosyal politikası için bir kazançtır. Bu aşamada yapılması ge-
reken bu sigorta kolunu oluşturulma amaçlarına uygun şekilde yeniden 
düzenlemek ve işsizlik sigortasını yürütmekle görevli Kurumu istihdam pi-
yasası ile ilgili görevlerini daha etkin şekilde yerine getirmesini sağlayacak 
bir yapıya kavuşturmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun yapılandırılması 
ile ilgili tecrübe İŞKUR için değerlendirilebilir.  

İşsizlik sigortası fonu, Türkiye’nin kriz dönemini atlatmasında hayati 
öneme sahip bir fonksiyonu yerine getirmiş, çalışanlar, bir kez daha kriz 
dönemlerinde ekonomiyi finanse etmişlerdir. Ancak, bu fonun oluşturul-
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masının temel gerekçesi işsizlikle aktif ve pasif mücadeleyi gerçekleştir-
mektir. Hiçbir amaç, ve sonuç, bu temel görevin yerine getirilmesini geri 
planda bırakmamalıdır. Fonun önemli bir varlığa sahip olması daha güçlü 
istihdam politikalarının uygulanabilmesi için bir fırsata dönüştürülmeli-
dir. Genç nüfus, Türk sosyal güvenlik sisteminin geleceği için “demogra-
fik fırsat penceresi” olarak değerlendiriliyor ise, işsizlik sigortası fonunun 
varlığı ve bu fonda biriken varlıkların seviyesi de, işsizlikle mücadele ve iş-
gücünün dönüşümü için “ istihdamın fırsat penceresi” olarak değerlendi-
rilmelidir. Türkiye, işsizlikle mücadele konusunda bugün, 7 yıl öncesinden 
daha iyi bir konumdadır ve işsizlikle mücadelede kullanabileceği 21 milyar 
YTL’lik bir fona sahiptir.  



SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REFORM:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU: DEĞİŞİKLİKLER, 
YENİLİKLER VE KURUMSAL DEĞERLENDİRME ANALİZİ(1) 

  A. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE KURUMSAL YAPIDA REFORM 
İHTİYACI 

20 Mayıs 2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 5502 sayılı, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” (SGK), ile Türk 
sosyal güvenlik sisteminin idari yapılanması kapsamlı şekilde değiştirilmiş, 
50 yılı aşkın bir süredir çalışanlara ve geniş toplum kesimlerine sosyal gü-
venlik garantisi sağlayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi ülkemizde 
toplumsal hayatın önemli aktörlerinden biri haline gelen sosyal sigorta ku-
rumlarının varlıkları sona erdirilerek yeni bir dönem başlamıştır. Kurumsal 
yapıyı değiştiren 5502 sayılı Kanunla birlikte, 1.1.2007 de yürürlüğe girecek 
olan 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 
(SSGSSK),  yasalaşma sürecinin tamamlanarak farklı sosyal sigorta rejim-
lerinin birleştirildiği gerçeği de dikkate alınınca sosyal güvenlikte yeni bir 
dönemin başladığını söylemek yanlış almayacaktır.  

2003 yılında temel esasları ve genel çerçevesi belirlenen sosyal güvenlik 
reformunun 4 temel ayağından (bileşeni) biri olarak kabul edilen kurumsal 
yapının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler, aynı zamanda 
reform sürecinin başarı kriterlerinden biri olarak da kabul edilmiştir.  Nite-
kim, sürecin başlangıcında niçin reform sorusuna cevap aranırken, kurum-
sal yapı ile ilgili gerekçeler;

•	 Sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren çok sayıda kurumun bu-
lunmasının kişilerin hak ve yükümlülüklerini farklılaştırdığı,  

•	 Dağınık kurumsal yapının eşgüdüm sağlanmasını önlediği, 
•	 Aşırı bürokratik işlemler, bilgi işlem alt yapısının yetersizliği, perso-

nele ilişkin sorunların bu kurumların etkin çalışmasına engel olması, 
•	 Emekli aylığı bağlanmasından, sağlık raporu alınması ve sağlık hiz-

metlerine erişim kadar bir dizi işlemin süresinin uzaması, 
•	 Alt yapı eksikliklerinin sigortalı sayısından gelir-gider takibine ka-

dar bir dizi işlemin yapılmasına engel olması,
•	 Denetim mekanizmalarının etkin işlememesinin sigortalı ve prim 

kaçaklarını önlenememesine yol açması, 
•	 Bilgilerin tek merkezde toplanmamasının sağlık harcamalarında is-

rafa yol açması, aşırı sayıda bürokratik işleme yol açması,
•	 Sosyal yardım ve hizmetlerde muhtaçların tespiti, yardımların yeterli 

1 (2006), MERCEK Dergisi,  MESS Yıl: 11, Say: 43; Temmuz 2006.
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miktarda hedef kitleye ulaştırılması ve mükerrer ödemeler dolayısı 
ile sınırlı kaynakların etkin kullanılamaması,

 Olarak sıralanmıştır [1]. Bu gerekçelerle yeniden yapılandırılması öngö-
rülen kurumsal yapının temel amacının “bütün nüfusu kapsama alan, en 
kısa sürede ve kolay erişilebilir kanallar üzerinden hızlı, standart ve kali-
teli hizmet sunmak”[2] olduğu belirtilmiş, yeni yapının temel ilkeleri arasın-
da bulunması gereken kriterlerin;

•	 Verimsiz ve hantal mevcut yapı yerine kolay erişilebilir, tam otomas-
yonlu bir yapı kurulmasının gerçekleştiği,

•	 Hizmete erişimin kolay, “bugün git, yarın gel” anlayışının kırıldığı,
•	 En uç hizmet biriminden tüm hizmetlerin gerçekleştirildiği,
•	 Kaliteli ve  standart hizmet sunumunun gerçekleştirildiği,
•	 İşlem sürelerinin kısaldığı, istenilen bilgi talebinin istenildiği anda ve 

içerikte hemen karşılandığı,
•	 Hizmet yaklaşımının, e-Avrupa ilkeleri ile uyumlu, e-devlet ve 

e-hizmet anlayışı üzerine kurulduğu, 
•	 Tek kurum ve koordinasyon ile bilgi paylaşımı sorununun çözüldüğü,
•	 Yolsuzluklar, sahtecilikler ve suistimallerin, teknoloji destekli yazı-

lımlar ve oto-kontrol mekanizmaları ile en aza indirildiği,
bir kurumsal yapı ve işleyiş mekanizmasını oluşturmak olduğu ifade 

edilmiştir[3].  Devletin, vatandaşına en yakın yüzü olarak tanımlanan Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun (SGK), yeni yapısı ile,  “en az bürokrasi ile vatandaşın 
değil bilginin kurumlar arasında dolanması sağlanarak kullanıcı odaklı bir 
hizmet anlayışının oluşturulacağı, şeffaflık ve doğruluğun getirdiği güven 
anlayışının sigortalıların bakış açısını olumlu yönde değiştireceği, doğru ve 
zamanında politika üretebilme becerisinin artacağı, verimlilik ve personel 
memnuniyeti artacağı için hizmet kalitesinin artacağı ve nihayet ortak de-
netim gücü ve mekanizması ile kayıt dışı ile mücadelede etkinlik sağlana-
cağı”[4] beklenmektedir. 

5502 sayılı SGK Kanununun yürürlüğe girmesi ile SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı kurumlarının varlıkları sona ermiş (5502, m.43), bu kurum-
ların merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan bütün personeli, her türlü ta-
şınır ve taşınmazları, hizmet binaları, alacakları, hakları ve borçları hiçbir 
işleme gerek kalmaksızın devredilmiştir (5502, geçici md.1). SSK, Bağ-Kur 
ve ES ile birlikte daha önce 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile devirleri söz 
konusu olan banka ve sigorta şirketlerini vakıf statüsündeki sandıkları-
nın da faaliyetleri sonlandırılmıştır. Şüphesiz, ülke çapında yaygın bir taşra 
teşkilatına sahip olan 3 sosyal sigorta kurumunun faaliyetlerinin tamamen 
sona erdirilmesi ve SGK’nın, bu kurumlar tarafından yürütülen bütün gö-
revleri üstlenerek kurumsal dönüşüm sürecini tamamlaması kolay olma-
yacaktır. Nitekim, kurumsal dönüşüm süreci ile ilgili olarak, SSK, Bağ-Kur 
ve ES çalışanlarını devralan SGK’nın merkez ve taşra teşkilatındaki kadro-
ların kademeli olarak, 3 yıl içinde,5502 sayılı Kanun hükümlerine uyumlu 
hale getirilmesi, eğer gerekirse bu 3 yıllık geçiş ve dönüşüm süreci ile ilgi-
li sürenin Bakanlar Kurulu kararı ile 2 yıl daha uzatılması kabul edilmiştir 
(5502, geçici md.2).  
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Bu noktada kamuoyunun beklentisi, Kurumun yeniden yapılanmasına 
yönelik çalışmaların, 1. 1.2007 de yürürlüğe girecek olan SSGSSK ile uygu-
lamaların hayata geçirilmesini geciktirecek veya aksatacak olumsuz et-
kilerinin olmamasıdır. Kurum Kanununun yürürlük tarihi ile SSGSSK’nun 
yürürlük tarihi arasında var olan yaklaşık 7 aylık süre, bu bakımdan iyi de-
ğerlendirilmesi gereken bir süre olarak kabul edilmelidir. Kurumsal dönü-
şüm süreci ile ilgili bir diğer olumlu ve kolaylaştırıcı faktör ise SGK’nın idari 
yapılanmasında büyük ölçüde SSK’nın idari yapılanmasının benimsenmiş 
olmasıdır. Bu yazıda, 5502 sayılı Kanunla oluşturulan SGK, kurumsal yapı 
ile ilgili değişiklikler ve dönüşümün bir bütün olarak sosyal güvenlik reform 
sürecinin de başarısını belirleyeceği gerçeğinden hareketle, ele alınmaya ve 
değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır. 

B. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

1. HUKUKİ STATÜSÜ, AMACI  VE GÖREVLERİ
“Sosyal Güvenlik Kurumu, hem ilgili sosyal sigorta kanunlarını uygu-
lamakla yükümlü bir sosyal sigorta kurumu, hem de sosyal güvenlik 
politikalarını belirleme organı olarak görev yapacaktır” .
Sosyal sigorta kurumlarının en dikkat çeken özelliği, diğer kamu ku-

rumlarından farklı olarak, sistemle ilgili tarafların yönetime ve karar sü-
recine katılmalarına imkân veren özerk bir yapıya sahip olmalarıdır. 5502 
sayılı Kanunla faaliyetlerine son verilen SSK ve Bağ-Kur’un idari yapısı ve 
karar organları,  idari özerklik ilkesini hayata geçirmek için sistemle ilgili 
tarafların karar sürecine katılmalarına imkân verecek şekilde oluşturul-
muştu.  Bu temel ilke yeni kurumun yapılanmasında da esas alınmış ve 
SGK’nın hukuki statüsü, “kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açıdan 
özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine 
tabi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu”( 5502, md.1) 
olarak tarif edilmiştir. Bu tarif, Kurumun Bakanlığın ilgili kuruluşu olması 
dışında esasen hem 4792, hem de 4958 sayılı SSK Kurum Kanununda be-
lirtilen statü ile aynıdır. Hukuki statü açısından SGK ile ilgili en dikkat çekici 
farklılık, SSK ve Bağ-Kur’un aksine, SGK’nın Sayıştay denetimine tabi tu-
tulması ile ilgilidir (5502, md.1). Kurumun Sayıştay denetimine tabi olması, 
SGK’nın dış denetimi ile ilgili önemli bir adımdır ve Kurum bütçesinin Genel 
Bütçeden sonra ikinci en büyük bütçe olacağı gerçeği de göz önüne alınınca 
son derecede  isabetli bir düzenleme olmuştur.  Kurumun Sayıştay dene-
timine tabi olması, sosyal güvenlik kurumlarının kronik problemlerinden 
biri olarak kabul edilen ve kamuoyu nezdinde itibar ve güvenilirliklerini ze-
deleyen kaynak israfının, suistimal ve yolsuzlukların önlenmesine katkıda 
bulunacak Kurumun şeffaflığını artıracaktır. 

SGK kurumsal yapısı ile ilgili bir başka değişiklik “amaçları ve görevle-
ri” bakımından gerçekleştirilmiştir. SSK, Bağ-Kur ve ES’nın görevi, esasen 
yalnızca ilgili sigorta kanunlarını uygulamakla sınırlı iken, SGK; hem ilgili 
sigorta kanunlarını uygulamakla görevli bir icra organı, hem de Kalkınma 
Planları ve yıllık uygulama programları çerçevesinde sosyal güvenlik po-
litikalarını uygulama ve geliştirmekle görevli bir “politika ve strateji belir-
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leme”  organı olarak görev yapacaktır (5502, md.3).  Uygulama ve politika 
belirleme görevlerinin tek kurum tarafından gerçekleştirilmesi Türk sosyal 
güvenlik sisteminin yönetimi bakımından bir avantaj olarak değerlendi-
rilebilir ve yaygın bir eleştiri kaynağını oluşturan “sisteme yönelik politik 
müdahaleler” asgariye indirilebilir. SGK’nın idari yapılanması içinde bu yeni 
görev alanı ile yükümlülüklerini yerine getirmesine imkan verecek birim-
ler de oluşturulmuştur. Nitekim, Kurumun danışma birimleri içinde yer alan 
“ Strateji Geliştirme Başkanlığı” (5502, md.20) ile Kurum Kanununda ayrı 
bir bölüm ve tek madde ile düzenlenen “Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulu (SGYDK)”, (5502, md.26), bu amaçla oluşturulmuş birimler olarak 
fonksiyon görecektir.  SGYDK, Kurum Kanunun yasalaşma sürecinde Genel 
Kurulun yerine düşünülen bir idari birim olarak düşünülmüş ancak sosyal 
tarafların talebi ile İdari yapı içinde Genel Kurula yer verilince SGYDK, sosyal 
güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili olarak görüş 
bildirmeye yönelik üst düzey birim olarak görevlendirilmiştir. SGYD Kuru-
lunu, gerek oluşumu, gerekse görevleri bakımından Ekonomik ve Sosyal 
Konseyin, yalnızca sosyal güvenlik konuları ile ilgili eşdeğer birimi olarak 
değerlendirmek yanlış olmayacaktır. 

2. KARAR ORGANLARI VE ÖZERKLİK 
“SGK idari ve mali bakımdan özerk olmakla birlikte, idari yapısı ve ka-
rar mekanizmaları ile ilgili düzenlemeler, sosyal tarafların idari özerk-
likle ilgili beklentilerini karşılamaktan uzaktır ve bu gelişme, beklen-
meyen sürpriz bir gelişme değildir” 
Özellikle, sistemle doğrudan ilgili sosyal taraflar bakımından sosyal si-

gorta kurumlarının yönetim yapısı ve karar süreci ile ilgili tartışmaların 
odak noktasını, Kurumların idari özerkliği ve bu çerçevede siyasi iktidarla-
rın karar sürecine yönelik müdahaleleri ve kendilerinin ise bu sürece katıl-
maları ile ilgili hususlar oluşturur. Ülkemizde de olduğu gibi, sosyal güvenlik 
sistemi ile ilgili tartışmalar, sistemle ilgili mevzuattan ziyade bu mevzuatın 
hayata geçirilmesi ile ilgili uygulamalardan kaynaklanan problemler ve ku-
rumsal yapının işleyiş mekanizması üzerine yoğunlaşmıştır. Çok zaman, 
kurumsal yapı ile ilgili yönetim problemleri, hak ve yükümlülüklerle ilgili 
problemlerin önüne geçmiş, yönetim, karar süreci ve işleyiş mekanizması 
ile ilgili düzenlemeler ve iyileştirmelerin sistemle ilgili birçok problemi orta-
dan kaldıracağına inanılmıştır. Sosyal taraflar bakımından sosyal güvenlik 
sisteminin yönetim problemi bir  “idari özerklik problemi” olarak değerlen-
dirilmiştir. Ancak, idari yapı ile ilgili düzenlemelere geçmeden önce hemen 
belirtmek gerekir ki,  SGK’nın karar mekanizmalarının oluşumu sosyal ta-
rafların bu alandaki beklentilerini karşılamadığı dikkat çekmektedir.   

Kurumun idari organları, SSK’da olduğu gibi, Genel Kurul, Yönetim Ku-
rulu ve Başkanlık teşkilatı olarak belirlenmiştir (5502, md.4). Genel Kurul, 3 
sosyal sigorta kurumu birleştiği için bu kurumların kapsamına aldığı bütün 
sosyal tarafların Kurum Genel Kurulunda temsiline imkân verecek bir yapı-
da oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, işçi ve işveren sendikalarının 
yanı sıra, kamu görevlileri sendikaları, kendi adına bağımsız çalışanların, 
Kurumdan gelir ve aylık almakta olan pasif sigortalılar, kamu kurumu ni-
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teliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, Kurum ve Bakanlık ve Müste-
şarlık düzeyindeki devlet temsilcilerinden oluşan Başkan dahil 71 kişiden 
oluşan bir GK oluşturulmuştur. Toplam sayının azlığı veya çokluğu ile ilgili 
tartışmalar bir yana bırakılırsa, üç sosyal sigorta kurumunun birleşmesi ile 
ortaya çıkan SGK’nın Genel Kurulunda bütün sosyal taraflara yer verilmiş-
tir. Sosyal tarafların GK’da temsili ile ilgili bir başka önemli husus ise GK’na 
temsilci gönderilecek kuruluşların belirlenmesinde temsil ettikleri üye sa-
yılarına bağlı olarak en büyük 3 kuruluşa yer verilmesi olmuştur. Bu yapı, 
hem daha fazla ve çeşitli sosyal taraf temsilcisinin GK’da yer almasına im-
kan vermiş hem de ILO’nun çalışma hayatında sosyal diyalogu geliştirme 
ilkelerine uygun bir düzenleme olmuştur. Bu şekli ile, toplam 71 kişilik GK; 
21 devlet ve 48 sosyal taraf temsilcisinden oluşmaktadır. 

Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşıyan organ, 
SSK’da olduğu gibi, Yönetim Kurulu olarak belirlenmiştir (md.6). Kurum, 
Yönetim Kurulu,  ilgili tarafların temsiline imkân veren çok taraflı temsil il-
kesine uygun olarak oluşturulmuştur. Kurum Kanunu, Tasarı halinde iken 
6 devlet ve 5 sosyal taraf temsilcisi olmak üzere toplam 11 kişiden oluşan 
YK, Kanunlaşma aşamasında sosyal tarafların eleştirileri dikkate alına-
rak değiştirilmiş ve 5 devlet ve 5 sosyal taraf temsilcisi olmak üzere 10 kişi 
olarak belirlenmiştir. Kurum Başkanı, Başkan Yardımcısı, ÇSGB, Maliye ve 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın temsilcilerinden oluşan 5 
devlet temsilcisinin yanı sıra, işçi, işveren, kamu görevlileri, kendi adına ba-
ğımsız çalışanlar ve pasif sigortalı temsilcilerinden oluşan 5 kişilik sosyal 
taraf temsilcisi YK’da yer almıştır. Devlet temsilcileri atama ile sosyal taraf 
temsilcileri ise GK’da seçimle belirlenecek, Başkan ve Yardımcısı dışındaki 
üyelerin görev süresi 3 yıl olacaktır. Kurum başkanı aynı zamanda Yönetim 
Kurulu başkanı olacak, bulunmadığı durumlarda Başkana vekâlet eden kişi  
Başkanlık yapacaktır. 

Yukarıda genel esasları verilen Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun yapı-
sı ve oluşumu birlikte dikkate alınınca aşağıdaki değerlendirmeleri yapmak 
mümkündür: 

•	 GK ve YK’nin oluşumunda esas olarak SSK’nın kurumsal yapısı dik-
kate alınmıştır. Ancak, hizmet akdi ile çalışanların yanı sıra bağımsız 
çalışanlar ve kamu çalışanları da sisteme dahil olduğu için bu kesim-
lerin temsilcileri de karar organlarında yer almıştır.  

•	 Sosyal tarafların ağırlıklı olarak temsil edildiği GK, SSK ve Bağ-
Kur’da olduğu gibi, bir karar organı değildir. Olağanüstü haller hariç, 
üç yılda bir toplanacak olması, YK temsilcilerinin seçimi  dışında, ka-
rar mekanizması içinde çok fonksiyonel bir birim olmadığını ortaya 
koymaktadır.

•	 Yönetim Kurulunda devlet ve sosyal taraf temsilcileri sayıca eşit ol-
makla birlikte YK başkanı, üyeler arasında seçimle değil,  Kanunla, 
devlet temsilcileri arasından belirlenmiştir ve bu kişi Kurum Başka-
nıdır. Karar sürecinde oyların eşitliği halinde Başkanın tarafının ço-
ğunluk sayılması dengeyi devlet lehine değiştirmektedir. 

•	 YK içinde yer alan sosyal tarafların kompozisyonunu değişmiştir. 
Daha önce SSK YK’sında yer alan işçi, işveren ve pasif sigortalı tem-
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silcisinin yanına kamu çalışanları ve bağımsız çalışanların temsilci-
leri gelmiştir. YK’da yer alan pasif sigortalı temsilcisi, SSK, Bağ-Kur 
ve ES emeklilerini temsil eden kuruluşlarca belirlenecektir. Bu fark-
lılaşmanın sosyal taraf temsilcileri arasında bir uyum problemi do-
ğurması sürpriz olmayacaktır. 

 Yukarıda genel esasları verilen yönetim ve karar mekanizması, daha 
önce de vurgulandığı gibi, sosyal tarafların Kurumun idari yapılanması ko-
nusunda önemle üzerinde durdukları idari özerklik bakımından, sosyal ta-
rafların beklentilerine cevap vermemektedir.  Gerçekte bu gelişme sürpriz 
bir gelişme de değildir. Kurum Kanununu hazırlayanlar, SGK ile ilgili düzen-
lemelerde, sosyal tarafların beklentilerinin aksine “Kurumun özerkliğini” 
öncelikli konular arasında değerlendirmemişlerdir. Nitekim, reformun ge-
nel çizgilerinin ve prensiplerinin açıklandığı Beyaz Kitap’da kurumsal yapı 
ile ilgili düzenlemelerde, “yeni kurumsal yapının temel amacının, vatanda-
şın kolay ulaşabileceği kanallar üzerinden hızlı, standart ve kaliteli hizmet 
sunumunu sağlamak” [5] olacağı belirtilmiştir.  Kurumsal yapı ile ilgili açık-
lamalarda, sistemin taşra organizasyonu içinde yer alacak tek nokta hizmet 
merkezlerine, Kurumla ilgili işlemlerin tam otomasyonlu bir sistem oluştu-
rularak yürütülmesine, Kurumun alt yapısının çekirdeğini oluşturacak bilgi 
teknolojileri merkezinin oluşturulmasına, sosyal güvenlik bilgi sisteminin 
kurulmasına, Kurumsal dönüşüm sürecinde yapılacak işlemlere, klasik 
kamu bürokrasisinin vatandaşa hizmeti engelleyen görüntülerinin ortadan 
kaldırılmasına, mevcut yapının verimsiz ve hantal yapısını ortadan kaldıran 
süreçlere değinilmiş,[6] Kurumun yönetim özerkliği konusu sosyal taraflar 
veya akademik çevrelerde tartışıldığı önem ve içerikte ele alınmamıştır. Ni-
tekim, Kanun Tasarısı  TBMM’ne sevk edildiği zaman Kurum Genel Kurulu 
yerine mevcut Kurum Kanununda, “Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Ku-
rulu” olarak düzenlenen bir yapı öngörülmüştü. Öte yandan, ÇSGB’nın be-
yanları dışında, reform çalışmalarını yürüten ekip tarafından, gerek Kanu-
nun hazırlık aşamasında, gerekse yürürlüğe girmesinden sonra Kurumsal 
yapı ile ilgili olarak yapılan değerlendirme ve açıklamalarda, [7] idari özerklik 
konusu dile getirilen bir husus olmamış, idari yapılanma ve hizmet sunum 
süreci ile ilgili yenilikler ve değişiklikler üzerinde daha fazla durulmuştur. 
Bir başka ifade ile Kurumsal yapının vatandaşın günlük hayatını kolaylaş-
tırmaya yönelik işleyiş özelliklerinin geliştirilmesi ön planda tutulmuştur [8]. 

3. BAŞKANLIK TEŞKİLATI ve HİZMET SUNUMUNDA ETKİNLİK
“Kurumun merkez ve taşra teşkilatı içinde yer verilen bazı birimler ve 
görev alanları, Türk Kamu Yönetiminde, yönetim ve hizmet anlayışını 
değiştirecek öncü yenilikler ve değişiklikler niteliğindedir”  
Kurumun Başkanlık teşkilatı, SSK’na benzer şekilde, merkez ve taşra 

teşkilatından oluşmuştur (5502.md.8). Başkanlık Merkez teşkilatı, ana hiz-
met birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşturulmuş-
tur. SGK’nun en üst düzeydeki amiri olan Başkan, (5502. md.9), ÇSGB’nın 
önerisi ile ortak kararname ile atanan (5502. md.29), SGK’nun önemine 
bağlı olarak  Türk Kamu bürokrasisinin en önemli kadrolarından biri hali-
ne gelmiştir. Bütün faaliyetlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan 
Başkan, 3 başkan yardımcısı ile birlikte çalışacak olup (5502.md.11) yetki-
leri 4958 sayılı Kanunla SSK Başkanına verilen yetkilerle karşılaştırılınca 
önemli ölçüde artmıştır.
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Kurumsal yapı ile ilgili en önemli yapısal değişiklik, beklendiği gibi Ku-
rumun ilgililere yönelik hizmetleri yürütecek olan ana hizmet birimleri ile 
taşra teşkilatının yapılanmasında gerçekleştirilmiştir. Kurumun, sistemle 
ilgili işlemlerini yürütecek ana hizmet birimleri, 4 genel müdürlük ve 2 daire 
başkanlığından oluşturulmuştur (5502.md.12). Bunlardan,  Sosyal Sigor-
talar, Genel Sağlık Sigortası ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlükleri ile 
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı beklenen, Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı değişik Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ise yeni bir hizmet 
birimi olarak Kurumun idari organizasyonu içinde yer almıştır. Beklendiği 
gibi  Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü (SSGM), primlerin tahsili, sigorta-
lılar ve işyerlerinin tescili, sigortalılar ve hak sahiplerinin SSGSSK’dan do-
ğan haklarını sağlamak (5502.md.13); Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür-
lüğü (GSSGM), genel sağlık sigortasını uygulamak, ilgili tarafları hakları ve 
ödevleri konusunda bilgilendirmek (5502.md.14); Primsiz Ödemeler Genel 
Müdürlüğü (PÖGM), sosyal güvenlik mevzuatında yer alan 65 yaş aylığı, 
Madalya aylığı gibi primsiz ödemelerle ilgili görevleri yerine getirmek (5502.
md.15) olarak belirlenmiştir.  Aktüerya ve Fon Yönetimi Başkanlığı, kurum 
varlıklarını değerlendirmek,   kısa ve orta aktüeryal hesaplarla ilgili projek-
siyonlar yapmak, teknik bilanço hazırlamak (5502.md.18) görevlerini yeri-
ne getirecektir.

Ana hizmet birimleri ile ilgili temel değişiklik  Hizmet Sunumu Genel 
Müdürlüğü (HSGM) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (RTB) birimlerinde 
yapılmıştır. Öncelikle, SSK bünyesinde Denetim, Danışma ve Destek bi-
rimleri içinde yer alan  Teftiş Kurulu ve Sigorta Teftiş Kurulu başkanlıkları 
birleştirilerek idari ve sigorta müfettişi ayırımı kaldırılmış Kurum denetim 
elemanları arasındaki statü farklılığından kaynaklanan problemler orta-
dan kaldırılmıştır. Ancak, kanaatimce denetim birimi ile ilgili en önemli ve 
hayati değişiklik, birimin aynı zamanda ‘rehberlik” fonksiyonunu da yerine 
getirecek şekilde düzenlenmiş olmasından gelecektir. Buna göre, “denetle, 
hata bul ve cezalandır” anlayışının hakim olduğu bir denetim mekanizma-
sı yerine “önce bilgilendir ve yönlendir, buna rağmen yapmıyorsa ceza-
landır” anlayışının hayata geçirilmesi gerekecektir [9]. Denetim organının 
bilgilendirme fonksiyonunu öne çıkarması ILO’nın çalışma hayatını denet-
leme prensiplerine uygun olduğu gibi, sosyal sigorta sisteminin kapsamlı 
şekilde değişmesi özellikle ilk yıllarda Kurumun bu fonksiyonu yoğun ola-
rak yerine getirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu fonksiyonu en etkin şekilde 
yerine getirecek birim de şüphesiz, insan kaynakları kalitesi bakımından 
Kurumun en güçlü birimini oluşturan Denetim organı ve sigorta müfettiş-
leri olacaktır. Denetim biriminin, bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri-
ne ağırlık vermesi, sosyal sigorta rejimleri bakımından önemli olan “usul-
den” kaynaklanan cezalandırmaların azalmasına ve özellikle işverenlerin 
Kuruma olan bakışlarının olumlu yönde değişmesine katkıda bulunacaktır.

Kurumsal yapı ile ilgili en hayati değişiklik, ana hizmet birimleri içinde 
yer alan HSGM’nin oluşturulması ile ilgilidir. Çünkü, reformu hazırlayanların 
sosyal güvenlik sisteminin iyileşmesi ile ilgili beklentilerinin çoğu, bu biri-
min gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgilidir. Sigorta kayıt sisteminin sağlıklı 
ve güvenli olması, “vatandaş odaklı” hizmet anlayışının hakim kılınması, 
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klasik bürokrasiden kaynaklanan işlemlerin azaltılarak sosyal güvenlik 
hizmetlerinin herkese eşit ve kolay ulaşılabilir şekilde sunulabilmesi ile 
ilgili bütün faaliyetler bu birim tarafından gerçekleştirilecektir. SSGM ve 
özellikle GSSGM başta olmak üzere sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı iş-
lemesi ile ilgili bütün süreç ve işlemler bu birim tarafından düzenlenecek ve 
yerine getirilmesi gerekecektir.  Bu noktada en ciddi problem, bütün nüfu-
su kapsayacak GSS’nin hayata geçirilmesi ile ilgili olacaktır. Kurumun bil-
gisayar ve otomasyon alt yapısının Kurumun yeni görevlerini etkin şekilde 
yerine getirmesini sağlayacak şekilde oluşturulması ve kayıt ve bilgi akışı 
sisteminin kurulması gerekecektir(2).

Kurumsal yapılanma ile ilgili bir başka önemli değişiklik, Danışma Bi-
rimleri içinde  “Strateji Geliştirme Başkanlığı” (5502.md. 20), oluşturulması 
ile gerçekleştirilmiştir. Ulusal kalkınma planı, strateji ve politikaları, yıllık 
programları ve sosyoekonomik verileri dikkate alarak Kurumun orta ve 
uzun vadeli sosyal güvenlik amaç ve stratejilerinin belirlemesi ile ilgili ça-
lışmaları yürütmekle görevlendirilen Birim, bir anlamda sosyal güvenlik 
sisteminin sahibinin Kurum olduğu inanç ve kanaatini güçlendirecek, baş-
ta kamu kurumları ve sosyal taraf temsilcileri olmak üzere sosyal güvenlik 
sistemi ile ilgili bütün konularda Kurumu muhatap alacaklardır. Bu gelişme, 
uzun dönemde sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve siyasi mü-
dahalelerin azalması bakımından olumlu katkıda bulunacaktır. Başkan-
lık, Kurumun görev alanına giren konularda hizmetlerini etkileyecek dış 
faktörleri belirleme ve gerekli önlemleri alma, Kurum içi kapasite araştır-
ması yapma, hizmetlerin etkinliği ve tatmin düzeyini analiz etmeye (5502.
md.20), yönelik faaliyetleri  ile Kamuda yaygınlaşan “toplam kalite” hizmet 
anlayışını Kurumsal yapının işleyişinde hakim kılacaktır.  

Kurumun merkez teşkilatı bünyesinde yardımcı hizmet birimi olarak 
oluşturulan İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı (5502.md.23), Kamu birimle-
rinin değişen örgüt yapısının bir yansıması olacaktır. Nitekim, SSGSSK’nun 
2007 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi ile daha önce özel sektör iş-
yerleri İK birimleri tarafından yürütmek zorunda kalacak olan kamu idare-
leri, kendi bünyeleri içinde İK birimleri oluşturmak zorunda kalacaklardır. 
Hemen belirtmek gerekir ki, SSK ile ilişkilerinden dolayı sosyal sigorta iş-
lem ve süreçlerine yabancı olmayan özel sektör işyerleri yeni sistemi uyum 
konusunda çok fazla güçlük çekmezken,  daha önce Emekli Sandığı kapsa-
mında kamu çalışanlarının sosyal güvenlik işlemlerini yürüten kamu ku-
rumlarının yeni sistemin gereklerine uygun olarak yapılanması ve işlemleri 
gerçekleştirmesi, geçiş döneminde Kurum faaliyetlerini de olumsuz olarak 
etkileyecek çok zorlu bir süreçle gerçekleşecektir.

Taşra teşkilatı, Kurumun idari yapılanması içinde yeni sistemin başa-
rısını tayin edecek temel noktalardan birini oluşturmaktadır. Çünkü, ku-
rumsal yapı ile ilgili olarak sigortalılar, işverenler ve üçüncü kişilere yönelik 
bütün kolaylaştırıcı işlemler Kurumun taşra teşkilatında yer alan birimler 
tarafından gerçekleştirilecektir. Kurumun taşra teşkilatı sosyal güvenlik il 
müdürlükleri ile bunlara bağlı olarak oluşturulacak “sosyal güvenlik mer-
kezleri”nden oluşacaktır (5502.md.27). Tek çatı anlayışının taşradaki tem-
2 Bu yazının hazırlandığı tarihte, provizyon sistemi ile ilgili olarak 9 gün süren bir teknik problemle 
karşılaşılmış olması,  bu konuda karşılaşılacak problemlerin bir habercisi olarak değerlendirilebilir (11 tem-
muz 2006, NTV) 
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silcisi olacak bu birimlere, reform süresince büyük önem atfedilmiş, hizmet 
standardının yükseltilmesi ile ilgili olumlu gelişmelerin gerçekleştirilmesi 
bu merkezlere yüklenmiştir.  İl ve ilçelerde nüfus, sigortalı sayısı, işyeri sa-
yısı ve işlem yoğunluğu gibi (5502.md.27) göstergelere bağlı olarak ihtiyacı 
karşılayacak sayıda oluşturulacak olan bu merkezlerin şu anda öngörülen 
sayısı 1700 olarak ifade edilmiştir [10]. Şüphesiz bu sayı, şartlara bağlı olarak 
artırılabilecek veya daha az sayıda olabilecektir. Banka şubesi görüntü-
sünde, bilgisayar ve insangücü donanımı güçlü olan, ileri teknoloji ile des-
teklenmiş bu birimler sigortalı, işveren ve sistemle ilgili üçüncü kişilerle 
ilgili bütün işlemlerin “bugün git, yarın gel” anlayışına bırakılmaksızın en 
kısa sürede yapıldığı yerler olarak planlanmaktadır. Şüphesiz, bu birimlerin 
oluşturulması ile ilgili fiziki yatırım ve insangücü ihtiyacının karşılanması 
Kurum için masraflı ve uzun bir süreç sonunda gerçekleşebilecektir. Nite-
kim, 3 sosyal sigorta kurumunun merkez ve taşra teşkilatlarının birleşti-
rilmesi ile ilgili olarak 3 yıllık bir süre öngörülmesi ve eğer gerekirse bu sü-
renin Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 yıl daha uzatılması imkanının verilmesi 
(geçici md.2), bu alandaki çalışmaların güçlüklerini de ortaya koymaktadır.

4. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI VE DÖNÜŞÜMÜ
“Kurum insangücü kaynaklarının dönüşümünün sağlanması, bütün 
çalışanlara Kurum kimliği ve kültürünün kazandırılması ve yeni sis-
temle ilgili donanım eksikliklerinin giderilmesi, reform sürecinin başa-
rısını etkileyecek öncelikli işlerden birini oluşturmaktadır”. 
Daha önce de vurgulandığı gibi, Kurumun yardımcı hizmet birimle-

ri içinde “Kurumun insan gücü planlaması ve politikası ile ilgili çalışmalar 
yapmak, Kurum personelinin eğitim programlarını düzenlemek” (5502.
md.24) gibi görevleri yerine getirmek üzere İKDB’nin oluşturulması Kuru-
mun insangücü politikası ile ilgili dikkate değer bir gelişme olarak değer-
lendirilmelidir. Kurumun, özellikle GSS dolayısı ile bütün nüfusu ilgilendiren 
çok geniş kapsamlı bir faaliyet alanına sahip olması, kullanacağı kaynakla-
rın Türkiye Genel Bütçesinden sonra en büyük bütçe olması ve faaliyet alanı 
olarak da, kendi ifadeleri ile,  sosyal devletin vatandaşın günlük hayatını il-
gilendiren en önemli görüntüsünü oluşturması yeterli sayıda ve nitelikte bir 
insangücü kaynağına sahip olması ile mümkün olacaktır. 5502 sayılı Ka-
nunla Kuruma 24198 kadro tahsis edilmiştir. Şüphesiz bu sayıdan hareketle 
kadro sayısının yeterli olup olmadığını söylemek mümkün değildir. Ancak, 
Kurumun sosyal güvenlik hizmetlerini öncelikle SSK, Bağ-Kur ve ES’nın 
mevcut birimleri ve insangücü ile yürüteceği açıktır. Bu durumda öncelik-
le, mevcut insangücü kapasitesinin Kurumun yeni yapılanmasına uygun 
şekilde eğitilmesi ve donanımlarının güçlendirilmesi gerekecektir. Bu du-
rumda Kurum bir yandan kendi insangücü kalitesini yükseltmeye yönelik 
çalışmaları, diğer yandan yeni bir sosyal güvenlik sistemini hayata geçir-
meye yönelik çalışmaları eşzamanlı olarak yürütmek zorunda kalacaktır. 
Kurum personeline yönelik geçiş ve yeniden kadrolandırma süreci, Kuru-
mun çalışmalarında etkinliğini ve dolayısı ile sosyal güvenlik reformunun 
başarısını da belirleyici bir faktör olabilecektir. Özlük hakları konusu, özel-
likle Kamuda çalışanların iş verimliliklerini tayin eden önemli faktörlerden 
biridir. Kurumun insangücünün yeni sistemin gereklerine uygun şekilde 
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dönüşümünün sağlanması konusunda, Kurum dışından kaynak ve insan-
gücü desteği ile yürütülmesi, geçiş döneminin problemlerini azaltıcı etki 
yapacaktır. Bakanlığın ve Kurumun bu konularla ilgili olarak TUBİTAK’la 
başlatmış olduğu çalışma, olumlu ve diğer kamu kurumları için de örnek bir 
teşebbüs olarak değerlendirilmelidir[11]. 

Kurumun nitelikli insangücünü, yöneticiler dışında sosyal güvenlik uz-
manları, müfettişler, yardımcıları ve teknik kadro oluşturacaktır. Bu kişile-
rin sayısal yeterliği konusunda, Kanunla ihdas edilen sayılardan hareketle 
bir değerlendirme yapmak yerine yeni sistemin hayata geçmesini ve orta-
ya çıkan ihtiyaçları dikkate almak daha isabetli olacaktır. Kurum personel 
statüsü ve özlük hakları ile ilgili olumlu ve önemli bir gelişme, Kamu per-
sonel rejiminin genel uygulamalarının dışında maaş dışında ikramiye ve ek 
ödeme yapılabilmesi, ödemelerde performans kriterinin esas alınmasıdır 
(5502.md.28). Benzer şekilde, sözleşmeli personel istihdamı konusunda da 
getirilen esnek düzenlemeler Kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insangü-
cünü teminde kolaylaştırıcı unsurlar olacak ve esnek politikalar uygulan-
masına imkan verecektir.  

Kurumsal yapı ile ilgili ancak Kurumun insangücü politikasını yakından 
ilgilendiren bir başka olumlu düzenleme de, performans yönetimi ilkesinin 
benimsenmesi, Kurumun hizmet sunmakla görevli olduğu gerçek ve tüzel 
kişilere yönelik hizmetlerin sonuçlandırılmasına yönelik süre ve prosedü-
rün önceden tespit ve ilan edilerek bu kriterlerin Kurum personelinin per-
formans kriterleri arasında yer almasıdır (5502.md.32). Amaca uygun ola-
rak hayata geçirilmesi halinde Kurumun sigortalılar, işverenler, sosyal taraf 
organizasyonları ve bir bütün olarak kamuoyundaki imajinın olumlu yön-
de gelişmesi için önemli bir araç olacaktır. Performans kriterlerinin, başta 
sigortalılar ve işverenler olmak üzere Kurumla ilişkili taraflarca bilinmesi, 
başvuru, şikayet ve taleplerin iletilmesi mekanizmalarını geliştirecek Ku-
rum yetkililerinin Kurumsal yapıya yönelik yeniden yapılandırma çalışma-
ları için bir tür geri dönüşüm sağlayacaktır.

5. MALİ YAPISI VE FİNANSAL ETKİNLİK
“Sosyal Güvenlik Kurumunun, SSK, Bağ-Kur ve ES gibi finansman açı-
ğı problemi ile karşılaşmaması, varlıklarının etkin değerlendirilmesi, 
mali açıdan hesap verme zorunluluğunun getirilmesi gibi düzenleme-
lerle geçmişte yaşanan olumsuz tecrübeleri yaşaması önlenmeye ça-
lışılmıştır”
Sosyal sigorta kurumlarının “mali özerkliği, kendi giderlerini karşıla-

yacak gelirlere sahip olması, kaynaklarını özellikle siyasi müdahale ol-
maksızın amaçları doğrultusunda harcama yetkisinin olması”  olarak tarif 
edilebilir. 1992 yılından itibaren bütün sosyal sigorta kurumlarının giderek 
artan oranda ve miktarda finansman açıkları olduğu göz önüne alınır, sos-
yal güvenlik reformunun önemli gerekçelerinden birini bu açıkların kapatı-
larak ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi ve Kurumun mali 
açıdan kendi kendine yeterli hale getirilmesi hedefinin olduğu hatırlanırsa, 
reform sürecinde mali yapı ile ilgili düzenlemelere özel bir önem verilmesi 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bütün bunların ötesinde 2006 yılı verilerine 
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göre, Kurum bütçesinin gider kaleminin 66 milyar YTL civarında olacağı, bu 
rakamla da Kurumun,   Genel Bütçeden sonraki en büyük kamu bütçesine 
sahip olacağı gerçeği göz önüne alınırsa, mali yapı ile ilgili düzenlemelerin 
hem sosyal güvenlik sistemi hem de genel ekonomik durumla ilgili önemli 
düzenlemeler olacağı açıktır. 

Kurumun gelir ve gider kalemleri, birkaç değişiklik dışında, esasen 
SSK’nın gelir ve gider kalemleri ile benzerlik göstermektedir. Nitekim, Ku-
rumun gelirleri; SS ve GSS prim gelirleri, idari para cezaları, gecikme ceza-
ları, SS ve GSS için devlet tarafından yapılacak % 5 ve % 3 oranındaki katkı, 
(5510.md.81), primsiz ödemeler karşılığı olarak merkezi yönetim bütçesin-
den yapılacak transferler, Kurumun menkul ve gayri menkul gelirleri, Ku-
rumca hazırlanan her türlü hizmet formu ve aracı kullanımı ile ilgili gelirler, 
merkezi bütçeden yapılacak diğer transferler, bağışlar ve gelirlerin değer-
lendirilmesinden gelirler olarak sıralanırken, giderleri de; SS kapsamında 
sigortalı ve hak sahiplerine yapılacak ödemeler, GSS harcamaları, primsiz 
ödemeler, genel yönetim giderleri, faiz giderleri, eğitim, araştırma ve da-
nışmanlık giderleri (5502.md.34), olarak sıralanmıştır. Sosyal güvenlik ku-
rumları için, özellikle sosyal sigorta esasına göre faaliyet gösterenler için 
olması gereken, prim gelirleri ile giderlerin karşılanmasını sağlayan bir mali 
yapıyı sağlamaktır. 

Kurumun mali yapısı ile ilgili olarak, mali disiplin sağlayacak ve mali 
özerkliğini artıracak önemli düzenlemeler Çeşitli Mali Hükümler başlıklı 
37. madde ile getirilmiştir. Buna göre, genel yönetim giderleri Kurum yıllık 
toplamının % 5 ini aşamayacaktır. Ancak, hemen hatırlamak gerekir ki % 
5, 2006 yılı için 3 milyar YTL’yi aşan bir bütçeyi ifade etmektedir ki bu mik-
tar 77 milyon YTL’lik ÇSGB bütçesinin 40 katına denk bir rakamdır. Kurum 
bütçesinin önemi ile ilgili olarak bir karşılaştırma yapmak gerekirse; yak-
laşık değerler olarak, Adalet Bakanlığı bütçesinin 2; Dışişleri Bakanlığının 
6, İçişleri Bakanlığının 3 katına, MSB bütçesinin ise ¼ üne denk bir büyük-
lük karşımıza çıkmaktadır. Aynı maddede yer alan bir başka düzenleme ile 
“Kurum gelirlerinin, riskin dağıtılması ilkesi ve basiretli yönetim kuralla-
rına göre Kurum lehine en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yönetilmesi 
esastır” denilmiştir.  Bu ifade çok esnek ve muğlak gibi görünmekle birlikte, 
aynı ilkelerle değerlendirilen İşsizlik Sigortası Fonunun yönetimi konusun-
da sağlanan başarılar, bu alanda iyimser olmak için somut bir gösterge ola-
rak değerlendirilebilir ve bu örneğin Kurum tarafından da gerçekleştirilme-
mesi için herhangi bir sebep yoktur.

Kurumca yapılacak primsiz ödemelerin merkezi yönetim bütçesinden 
karşılanması, diğer giderlerin prim gelirlerinden karşılanmasını sağlaya-
cak bir amacın benimsenmesi, sosyal güvenlik kanunları dışında Kurum 
giderlerini artıracak yasal düzenlemelerin getireceği yüklerin (SYZ benzeri 
karşılıksız ödemeler vb) merkezi yönetim bütçesinden karşılanmasının zo-
runlu olması (5502.md.37) gibi düzenlemelerin, Kurumun mali yapısını güç-
lendirmeye yönelik hususlar olarak kabul edilmelidir. Aynı maddede yer 
alan, SS ve GSS fonları ile primsiz ödemelere ilişkin fonların hiçbir şekil-
de birleştirilememesi ve fonlar arasında kaynak aktarılamaması ile ilgili 
hüküm ilk bakışta çok isabetli gibi görünmekle birlikte, Kurum yönetimin 
finansman politikasını zorlaştıran bir faktör olarak da ortaya çıkabilir.  Bir 
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örnekle açıklamak gerekirse, SS fonunda gelir fazlası bulunan Kurumun, 
GSS fonunun açık vermesi halinde fon aktarılmasını engelleyen düzenleme 
dolayısı ile kısa süreli ve geçici fon transferi yapma imkânının engellenme-
si, kendi fonları dururken piyasadan yüksek maliyetle borçlanması gereği-
ni ortaya çıkarabilir. Şartları belirlenmek, msl, bir fondan diğerine yapılan 
transfer bütçe dönemi içinde kapatılır şeklindeki bir düzenleme ile hem fon 
transferinden kaynaklanacak sıkıntılar azaltılır hem de Kurum yönetimine 
yönetim esnekliği sağlanır. 

Kurumun mali yapısı ile ilgili bir başka düzenleme ise finansal hedef-
lerin belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili Kurum Kanununun 33. maddesi ile 
getirilmiştir. Buna göre,  Kurum,  merkezi yönetim bütçesinden yapılacak 
transferler ile ilgili 3 yıllık projeksiyonlar yapmak ve uzun dönemli emekli-
lik ve sağlık sigortası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevlendi-
rilmiştir.  Finansman hedefleri, ÇSG Bakanı başkanlığında, Maliye ve Sağlık 
Bakanları ile DPT ve Hazine Müsteşarları ile Kurum Başkanından oluşan bir 
Komisyon tarafından belirlenecektir. Belirlenen hedefin gerçekleştirilme-
si için gerekli tedbirleri almak ve mevzuat değişiklikleri önerme görevi de 
Kuruma verilmiştir. Kurum Başkanı, 6 aylık dönemler için Finansman he-
deflerini içeren bir raporu Bakanlar Kuruluna, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sözlü ve yazılı olarak sunmak 
zorundadır. Şüphesiz bu mekanizma, Kurumun mali açıdan siyasi iktidar-
dan TBMM’ne uzanan kapsamlı bir hesap verme ve denetleme mekaniz-
masını beraberinde getirmektedir. Bu hüküm, sosyal güvenlik reformun-
dan beklenen finansman hedeflerinin gerçekleştirilmesine ne kadar önem 
verildiğinin özel bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Kurumun taşınmaz edinimi ve mal varlıklarının hukuki durumu ile ilgili 
olarak; Kurum malları ve alacaklarının Devlet malı hükmünde imtiyazlı ala-
caklar olması, Kurum varlıkları ile ilgili olarak İİK’nun haciz ve iflas hüküm-
lerinin uygulanmaması, Kurumun her türlü dava ve icra işlemlerinde temi-
nat yatırma mükellefiyetinin olmaması (5502.md.35) ile Kurumun her türlü 
işleminde vergi ve harçlardan muaf tutulması ( 5502.md.36), SSK ve Bağ-
Kur’da olduğu gibi yer alan olması gereken düzenlemeler niteliğindedir.

Kurumun mali yapısı ile ilgili düzenlemeler yalnızca 5502 sayılı Kurum 
Kanununda değil, 5510 sayılı SSGSSK’da yer almıştır. Kısaca bunları topar-
lamak gerekirse, Kurum tarafından sigortalıya yapılan her türlü ödeme ve 
hizmetin sisteme getireceği yükün prim olarak alınması, kayıtdışı sektörü 
yaygınlaştırma pahasına her türlü kazançtan prim alınması, her sigorta ko-
lunun gelirinin yalnızca o sigorta kolunun giderleri için kullanılacak olma-
sı, primlerin fiyat olma özelliğini güçlendiren düzenlemelere yer verilmesi, 
devletin prim ödeyerek sistemin finansmanına katılması bu düzenlemeler-
den bazıları olarak sıralanabilir(3). 

6. GEÇİŞ DÖNEMİ VE KURUMSAL DÖNÜŞÜM
Faaliyetlerine son verilen SSK, Bağ-Kur ve ES’nın SGK’na devretilen 
varlıklarının satışı ile ilgili olarak yapılacak işlemlerin şekli ve takip 
edilen süreç,  reform sürecine gölge düşürebilir.

3 Yusuf Alper.; Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma (Reform): Finansmanla İlgili Değişiklik-
ler, MERCEK, Ocak-2006, s. 27-41.
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60 yıldır faaliyet gösteren SSK ve ES ile 35 yıldır faaliyet gösteren Bağ-
Kur yerine oluşturulan SGK’nun kurumsal yapılanma süreci ve dönüşümü, 
beklendiği gibi,  çok kolay ve sorunsuz olmayacaktır.  5502 sayılı Kanunun 
Geçici ve Son Hükümlerin yer aldığı 13. bölümü, ağırlıklı olarak geçiş dönemi 
ve kurumsal yapının dönüşümü ile ilgili düzenlemelere yer vermiştir. Buna 
göre, SSK, Bağ-Kur, ES’nın merkez ve taşra teşkilatları, sahip oldukları kad-
rolar ve özlük hakları ile birlikte olmak üzere bütün personeli, taşınır ve 
taşınmaz varlıkları ile herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve her türlü 
vergi ve resimden muaf olarak Kuruma devredilmiştir (geçici md.1). Devir-
le birlikte, SSK, Bağ-Kur ve ES tarafından yapılmış olan bütün sözleşmeler, 
kredi anlaşmaları ve yatırım projeleri ile açılmış davalarla ilgili hak ve yü-
kümlülükler de Kuruma geçmiştir.

Kurumsal dönüşümle ilgili problemli alanların başında gelen, SSK, Bağ-
Kur ve ES personelinin durumlarının SGK’nın kadrolarına uygun hale geti-
rilmesi ile ilgili olarak 3 yıllık bir süre öngörülmüş, gerektiğinde bu sürenin 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 yıl daha uzatılabileceği hükmüne yer verilmiş-
tir (geçici md.2). Bu düzenleme ile Kuruma mevcut personel ile SSGSSK ile 
getirilen yeni sisteme hayata geçirme imkanı verilirken, Kurumsal yapı ile 
ilgili dönüşüm çalışmaları için de zaman kazandırılmış olmaktadır. 

Dönüşümle ilgili önemli problem alanlarından birini de SGK’nın karar 
organları oluşuncaya kadar geçen sürede yapılacak düzenlemelerle ilgili 
olmuştur. Buna göre Kurum yönetim kurulu oluşuncaya kadar devredilen 
kurumların yönetim kurulları mülga kanunları gereği görevlerini yapmaya 
devam edecekler, SGK yönetim kurulu karar yeter sayısı kadar üyesi belir-
lendiği zaman görevleri sona erecektir ( geçici md.2).  Devredilen kurumlar-
da başkan, genel müdür ve genel müdür yardımcısı gibi kadrolarda bulunan 
üst düzey görevliler mali durumları ile ilgili bütün özlük hakları korunarak 
Bakanlık müşaviri kadrosunda görevlerine devam edeceklerdir. Devredilen 
kurumların denetim elemanlarının ise Kurum Kanunu ile ihdas edilen de-
netim elemanı kadrolarına atanmaları öngörülmüştür.

Devredilen Kurumların taşınmaz varlıklarından Kurumca ihtiyaç duyul-
mayanların Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde Yönetim Ku-
rulu kararı ile Maliye Bakanlığı aracılığı ile rayiç bedel üzerinden satılması ile 
ilgili düzenlemeler (geçici md.3), uygulamada ortaya çıkabilecek problemler 
dolayısı ile Kurumu sahip oldukları önemle orantısız problemlerle karşı kar-
şıya bırakabilir, Kamuoyu nezdinde Kurumun imajını zedeleyebilir. Benzer 
bir durum, Kuruma devredilen oteller ve iştirakler konusunda da söz konu-
su olabilecektir. Kamu kurumlarının taşınmazlarının özel sektöre satış ve 
devri süreci Türk kamuoyunun ilgi odaklarından birini oluşturmuştur.

C. KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL TARAFLAR
İlk Genel Kurul toplantısında sosyal tarafların ortaya koyacakları ta-
vır ve davranışlar ile ilk Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve atanma-
sı konusundaki ilkeler, Kurumsal dönüşümün başarısını tayin edecek 
önemli faktörlerden biri olacaktır.
Daha öncede vurgulandığı gibi, sosyal sigorta (güvenlik) kurumları-

nın, diğer kamu kurumlarına göre en belirgin farklılıklarından birini idari 
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özerklikleri oluşturur. İlgili kısımda da belirtildiği gibi, 5502 sayılı Kanunda 
da özerklik konusu, özellikle sosyal tarafların daha ağırlıklı olarak yönetimi 
katılmasına imkan veren mekanizmalar bakımından yetersiz olarak dü-
zenlenmiş, zaten reformu gerçekleştirenlerin Kurumsal yapı ile ilgili düzen-
lemelerde özerklik konusunu öncelikli konu olarak değerlendirmedikleri 
belirtilmişti.

Yeni kurumsal yapı, Kurum karar mekanizmalarında yer alan sosyal 
tarafların sayısının artması ve farklılaşması dolayısı ile idari özerklik ve 
Kurum faaliyetlerine katılım bakımından özel bir önem taşımaktadır. SSK 
bünyesinde, aralarında uzun süreli ve kapsamlı bir sosyal diyalog kültürü 
olan işçi ve işverenler, Bağ-Kur bünyesinde ise tek taraf olarak esnaf ve 
sanatkar temsilcilerinin yer aldığı bir temsil ve yönetim yapısının yerine 
SGK’da işçi, memur, işveren, esnaf ve sanatkar temsilcilerinin birlikte tem-
sil ve karar sürecine katıldıkları yeni bir GK ve YK oluşturulmuştur. Kuru-
mun karar organı olan YK yer alacak sosyal taraf temsilcilerinin ilgili kesimi 
örgütleyen 3 kuruluş tarafından belirlenecek olması öncelikle seçim aşa-
masında kendi aralarında bir uzlaşma kültürü sağlamaları ve seçim ilkele-
ri belirlemelerini gerekli kılacaktır. Seçim süreci, yönetmeliklerle getirilen 
yazılı hukuk kuralları dışında sosyal tarafların kendi aralarındaki ilişkilerde 
uyumu sağlayacak bu ilkelerle gerçekleştirilecektir. 

Seçim süreci ile ilgili ikinci önemli faktör, kimlerin YK üyesi olarak se-
çileceği meselesi ile ilgilidir. SGK yönetim kurulu üyeliği, ilgili sosyal tarafı 
temsil ile birlikte profesyonel yönetici olmayı gerektiren nitelikler de ge-
rektirmektedir. Bütün nüfusun günlük hayatını ilgilendiren, genel bütçeden 
sonra ikinci en büyük bütçeye sahip olan Kurumun idari ve mali yönetimi-
nin ağırlığı, sosyal tarafları temsilcilerini seçerken, geçmişte örnekleri gö-
rüldüğü gibi, YK üyeliğini “kişileri onurlandırmaya yönelik” bir “temsil yeri” 
olarak değil, hem temsil ettiği kesimin hem de Kurumun menfaatlerini ko-
ruyacak ve gözetecek tecrübe, bilgi ve donanıma sahip kişilerin yer alması 
gereken bir “görev yeri” olarak kabul etmeleri gerekecektir. Bu anlamda, 
belki sosyal tarafların “profesyonel” yönetici bile seçmeleri söz konusu ola-
bilecektir. Profesyonel yöneticiler, özellikle mali ve teknik konularda alınan 
kararların yalnızca kamu temsilcilerinin inisiyatifinde olmasını engelleye-
cektir. Bu endişeler ve beklentiler Kamuyu temsil için atama sureti ile gö-
revlendirilecek diğer YK üyeleri için de geçerlidir. 

Karar sürecinde, sosyal taraflarla ilgili bir diğer problem alanını, YK faali-
yetlerinde kendi aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesi oluşturacaktır. YK’de 
devlet temsilcileri bir karar bloku oluştururlar ise, sosyal taraf temsilcileri-
nin, hangi kesimi temsil ederlerse etsinler, çok durumda aralarında güçlü 
bir işbirliği olmasını ve ortak hareket etmelerini gerektirebilecektir.  SSK 
ve Bağ-Kur’daki yapının aksine sosyal tarafların farklılaşması ortak ha-
reket alanlarını sınırlayıcı bir etkide yapabilecektir. Bu, başlangıçta, sosyal 
tarafların kendi aralarında üst yönetim seviyesinde sağlayacakları diyalog 
ve işbirliği ile çözülebilecek bir problemdir. Ancak, sosyal tarafların niteliği 
dikkate alınırsa, özellikle kamu çalışanlarına yönelik farklı düzenlemelerin 
de varlığı göz önüne alınırsa, karar sürecindeki ayrışmaların artması ve de-
rinleşmesi sürpriz olmayacaktır.  
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Genel Kurul bir karar organı olmamakla birlikte, Kurumsal yapıdaki öne-
mi SGKK’daki düzenlemenin ötesinde Kurulda yer alan tarafların tutumları 
ile yakından ilgili olacaktır. Bu bakımdan ilk GK toplantısı hayati öneme sa-
hip olacaktır. Sosyal taraflar Genel Kurul faaliyetlerini önemsediği sürece, 
hukuken bir karar organı olarak tanımlanmamış olsa bile Yönetim Kurulu 
ve Kurum Başkanını, karar sürecinde etkileyecek ve yönlendirecek et-
kilere sahip olacaktır. 5502 sayılı Kanunda, Yönetim Kurulunun görevleri 
arasında, aktüeryal hesapların Genel Kurula sunulması (md.7) gibi, Genel 
Kurulu daha fonksiyonel hale getirecek düzenlemelere yer verilmiştir. Bu 
noktada sosyal tarafların ilk GK toplantısı ile birlikte, Kanunla kendilerine 
tanınan yetki ve görev alanlarını hem Kurumsal yapının dönüşümünü ko-
laylaştıracak ve hem de karar sürecinde kendi etkinliklerini artıracak şe-
kilde sahiplenmeleri, önemsemeleri daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu 
yaklaşım tarzı, sosyal tarafların sisteme yönelik eleştirilerden vazgeçmele-
ri anlamına da gelmeyecektir.  

Sosyal taraf temsilcilerinin, temsil ettikleri kesimin yanı sıra diğer ke-
simlerin de menfaatlerini koruma ve gözetme amaçları ile birlikte yönetim 
ve karar sürecinde yer aldıkları Kurumun etkin çalışmasını sağlamaya yö-
nelik faaliyetleri gerçekleştirme hedefleri arasında bir denge kurmaları ge-
rekecektir. Sosyal taraflar içinde işçiler ve işverenler, bu alanda uzun yıllara 
dayanan gelenekselleşmiş bir kültüre sahiptir ve bu yeni Kurum için dönü-
şüm sürecinde önemli bir avantajdır.

D. KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE KURUMSAL DEĞERLENDİRME
“Bugün gelinen noktada, kurumsal dönüşüm ve reform sürecini başa-
rılı kılacak güçlü yanlar ile fırsatların varlığı yanında başarısız kılacak 
zayıf yanlar ve tehditlerin varlığı aynı derecededir. Başarı veya başarı-
sızlığı değişim sürecini yönetim becerisi tayin edecektir” 
Gerek Kurumsal yapıya yönelik düzenlemeler gerekse 1 ocak 2007 tari-

hinde yürürlüğe girecek olan SSGSSK, Türk sosyal güvenlik sistemi için çok 
kapsamlı ve uzun dönemli etkilere sahip olacak bir değişim ve dönüşümü 
ifade etmektedir. Kurumsal yapı dönüşümü ile sosyal sigorta sisteminin 
değiştirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi, sürecin başarılı olup 
olmayacağını tespit bakımından SGK ve süreç ile ilgili bir Kurumsal Değer-
lendirme Analizi’nin (SWOT Analizi(4)) yapılmasını da anlamlı ve gerekli kıl-
maktadır. SGK ve sosyal güvenlik reform süreci ile ilgili olarak yapılacak bu 
analize ÇSGB ile ilgili bazı değişkenler de dahil edilerek, bu alanda sağlana-
cak gelişmelerin yönü hakkında ipuçları elde edilebilecektir(5). 
4SWOT Analizi, incelenen kuruluşun (Sosyal Güvenlik Kurumu), tekniğin, sürecin (SSGSS’nin 
hayata geçirilmesi) veya durumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kay-
naklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. Amacı, iç ve dış etkenleri 
dikkate alarak, var olan güçlü yanlar ve fırsatlardan en üst seviyede faydalanmayı, tehditler 
ve zayıf yanların ise etkilerini azaltıcı plan ve stratejiler geliştirmektir. Bilgehan Gürlek, SWOT 
Analizi, TÜBİTAK, TÜSSİDE, Gebze-2002.
5Nitekim, ÇSGB, özellikle 2006 yılında yasal düzenlemeleri tamamlanan ve 2007 yılı başında 
yürürlüğe girecek olan sosyal güvenlik reformu ile ilgili çalışmaları da dikkate alarak, TUBİ-
TAK’la işbirliğine girmiş ve Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların yeniden yapılanması ve 
kurumsal dönüşümü ile ilgili projeleri oluşturmak üzere Kamu için örnek bir teşebbüste bu-
lunarak, “Ulusal Çalışma ve Sosyal Politika Kamu Araştırma Programı: Ortak Akıl Platformu” 
toplantısını düzenlemiştir. 29 Haziran-1 Temmuz 2006, TÜSSİDE, Gebze.  
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Kurumsal dönüşüm ve sosyal güvenlik reform süreci ile ilgili olarak Ba-
kanlığı, Kurumun ve sistemin sahip olduğu güçlü yanlar(6);

•	 60 yıldır faaliyet gösteren, ülke çapında fiziki örgütlenmesini ta-
mamlamış sosyal sigorta kurumlarının varlığı,

•	 SSK, Bağ-Kur ve ES bünyesinde, sosyal güvenlik sistemini bilen her 
seviyede ve nitelikte insangücünün varlığı,

•	 Siyasi iradenin reform sürecine yönelik güçlü desteği,
•	 Kurum Kanunu ile getirilen performansa dayalı ücret ve ikramiye 

ödemelerinin Kurum personelini motive etme, verimli çalışma ve 
kurum kültürünü kazanma konusundaki teşvik edici etkilerinin 
varlığı,

•	 SSGSSK’nun esas olarak 506 sayılı Kanun sistematiği ve temel esas-
larını benimsemiş olması dolayısı ile en önemli sigortalı grubunun 
yeni sisteme uyum konusunda ciddi problemlerle karşılaşmayacak 
olması, 

•	 SSK başta olmak üzere sosyal sigorta kurumlarının sahip oldukları 
geniş bilgisayar otomasyon sistemi ve “e-devlet-e-sigorta” uygula-
maları konusunda sağlamış oldukları başarılar,

•	 Özel ve kamu sektörü işyerlerinde Kurumun “e-sigorta” uygulama-
larını kolaylaştıracak bilgisayar teknolojisine yönelik yatırımların 
artışı, 

•	 Farklı sosyal sigorta kurumlarını tek bir kurum altında toplamış ol-
manın yönetim açısından getireceği avantajlar, 

•	 SGK’nın kurumsal yapı ile ilgili dönüşümü sağlayacak kaynaklara 
sahip olmasına imkan veren Genel Bütçeden sonra ikinci büyük büt-
çeye sahip olması, 

Olarak sıralanabilir. Bu süreçte Kurumsal dönüşüm ve reform sürecinin 
gerçekleştirmesini kolaylaştıracak fırsatlar ise:

•	 Üç sosyal sigorta rejiminin birleştirilmesine bağlı olarak Kamuoyun-
da bazı alanlarda ortaya çıkan iyimser beklentilerin sosyal güvenlik 
reform sürecine yönelik olarak yarattığı kamuoyu desteği,

•	 Yaklaşık olarak 10 yıldır sosyal güvenlikteki değişim ve dönüşüm 
sürecini yaşayan ve bu süreçte görev alan bir yönetici ve planlayıcı 
kadronun varlığı,

•	 Sosyal sigortacılık uygulamaları konusunda SSK’nın sahip olduğu 
yetişmiş insangücü varlığı ve sorun çözme becerisi,

•	 Geniş toplum kesimlerinin,  sahip olduğu yarım yüzyılı aşan bir süre-
de kazanılan sosyal sigorta (sosyal güvenlik) bilinci ve kültürü, 

•	 Uluslararası Para Fonu başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuru-
luşlar tarafından reform süreci ile ilgili olarak siyasi iktidara ve uygu-
ladığı programlara sağlanan desteğin varlığı,  

•	 Sosyal sigorta kurumlarının, özellikle SSK ve Bağ-Kur’un taşrada 
teşkilatlanmasını tamamlamış fiziki hizmet birimlerinin varlığı,

•	 Yeni kurumsal yapının ihtiyaç duyacağı yetişmiş insan gücünün ko-

6Bu analiz kapsamında yapılan tespitlerin bir kısmı, TUBİTAK ile ÇSGB tarafından 29 Haziran-1 Temmuz 
2006 tarihlerinde düzenlenen “Ulusal Çalışma ve Sosyal Politika, Kamu Araştırma Programı; Ortak Akıl Top-
lantısında” (TÜSSİDE-Gebze) oluşturulan çalışma grupları tarafından yapılan analizde dile getirilen tespit-
lerdir. 
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laylıkla sağlanabileceği genç ve nitelikli insangücü kaynaklarının 
varlığı,

•	 Vatandaşlık numarasının yaygınlaştırılması konusunda sağlanan 
başarılar,

•	 Farklı sosyal sigorta kurumlarının birleştirilmesinin sigortalı ve işve-
rene yönelik işlemlerdeki bürokrasiyi azaltması ve çabuklaştırması-
nın sağlayacağı olumlu gelişmeler, 

  Şeklinde özetlenebilir. Kurumsal yapı ve reform süreci ile ilgili değer-
lendirme analizi ile ortaya çıkan zayıf yanlar ise;

•	 Yaygın bir kayıt dışı sektörün varlığı,
•	 Sağlıklı bir sosyal güvenlik ve özellikle GSS oluşturma konusunda ih-

tiyaç duyulan yeterli ve güvenilir kayıtlara sahip olunamaması, 
•	 Sağlık hizmetleri arzının seviye ve organizasyon bakımından GSS’nin 

sağlıklı şekilde kurulmasını sağlayacak yeterlilikte olmaması,
•	 Sağlıkta dönüşüm projesinin hayata geçirilememiş olması,
•	 Sosyal güvenlik kurumunun finansman açığı ve yakın zamanda bu 

açığın azalmasına yönelik olumlu gelişmelerin yokluğu,
•	 Kurumsal yapının ve Kurumun insan kaynaklarının dönüşüm süreci 

tamamlanmadan yeni sosyal güvenlik sisteminin hayata geçirilmek 
zorunda olması, 

•	 Nüfusun tamamını ilgilendiren bir sistemle ilgili kapsamlı ve çok de-
ğişkenli kayıtların düzenli şekilde tutulmasını sağlayacak bilgisayar 
teknolojisi ve otomasyon sistemleri ile ilgili kapasite bulunmaması(7),

•	 Geçiş döneminde, üç farklı sosyal sigorta kurumunun fiziki birimleri 
ve çalışanları arasında verimli bir işbirliği ve koordinasyon sağlama 
güçlüğü, 

•	 Prim tahsilat oranının düşüklüğü ve yakın zamanda Kurum gelirleri-
ni artırma imkânlarının sınırlılığı,

•	 Sosyal tarafların reform sürecine katılmalarındaki eksiklik dolayı-
sıyla reform sürecine yönelik desteklerinin az olması ve hatta refor-
ma karşı dirençlerinin bulunması,

•	 Yeni kanunla getirilen düzenlemeler konusunda geniş toplum ke-
simlerinin bilgi seviyesinin yetersizliği, 

•	 Sosyal güvenlik reformunun sosyal yardım ve hizmetler ayağının 
gerçekleştirilememesi, 

Başlıkları altında toplanabilir. Buna karşılık, Kurumsal yapının dönüşümü 
ve sosyal güvenlik reform süreci ile ilgili olarak karşılaşılacak tehditler ise;

•	 Kayıtdışı sektörün genişliği ve kayıt altına almada karşılaşılacak ya-
pısal güçlüklerin varlığı,

•	 Özellikle GSS’nin hayata geçirilmesine yönelik, sevk-zinciri sistemi-
nin oluşturulmaması dolayısı ile ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve 
maliyet artışları, 

•	 Üç farklı kurumun birleşmesinin getireceği belirsizliklere bağlı ola-
rak Kurum çalışanlarının reform sürecine yönelik endişeleri ve pasif 
direnişlerinin ortaya çıkma ihtimali, 

•	 Yeni sistemin gerektirdiği elektronik alt yapı yatırımlarının zama-
nında ve yeterli şekilde yapılamaması, reformun başarısını belirleye-

7 Kadir Arıcı.; “Yeni Sosyal Güvenlik Kurumunun İşleyiş Tarzı ve Üstlendiği Görevler” İŞVEREN, Cilt: 44, 
sayı:8, Mayıs-2006, s. 35-36.
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cek sosyal güvenlik merkezlerinin hayata geçirilmesinin gecikmesi,
•	 Küçük ve dağınık işyerlerine bağımsız çalışanların da eklenmesi ile 

Kurumun sigortacılık işlemleri bakımından hizmet götürmesi gere-
ken kesimin genişlemesi,

•	 GSS dolayısı ile sağlık hizmetlerine olan hızlı talep artışının maliyet-
lerde yol açtığı artışı önlemeye yönelik sınırlayıcı düzenlemelerin(8) 
kamuoyunda reform sürecine yönelik endişeleri artırması ve kamu-
oyu desteğini azaltması,

•	 Kamu kurumlarının, alıştıkları işlemlerin ötesinde sigortacılık işlem-
leri yapmak zorunda kalmaları dolayısı ile ortaya çıkabilecek uyum 
problemleri,

•	 Kurum çalışanlarının statülerindeki ve özellikle geleceğe yönelik 
kariyerlerindeki belirsizlik dolayısı ortaya çıkabilecek verimsizlik ve 
klasik bürokratik engelleri çıkarma ihtimalinin varlığı,

•	 Reformun sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili ayağının gecikmesi ve 
buradan kaynaklanacak boşlukların sosyal sigorta sistemine getire-
ceği maliyetler,

•	 Sağlık sektörünün insangücü ve fiziki alt yapı olarak GSS’nin sağlıklı 
şekilde uygulanmasına imkan verecek yeterlilikte olmaması,

•	 Siyasi iktidar değişikliğine veya seçim atmosferine bağlı olarak re-
form süreci ile getirilen değişikliklerin askıya alınması ve temel 
prensiplerden vazgeçilmesi ihtimalinin varlığı,

•	 SHÇEK ve SYDT Vakıfları vb sosyal yardım ve hizmet kurumlarının 
sistem içine alınmaması dolayısıyla tek çatı projesinin gerçekleştiri-
lememesi(9),

•	 Büyük şehirler ve işletmelerde sağlanan gelişmelere rağmen ülke 
genelinde ve özellikle belirli bölgeler ve sektörlerde “e-sigorta” iş-
lemlerinin uygulanmasını aksatacak bilgisayar otomasyon teknolo-
jisi ile ilgili yatırım ve insan gücü eksikliği,

•	 Sağlık hizmetleri maliyetlerindeki hızlı artışa bağlı olarak getirilecek 
kısıtlamaların reform sürecine olan inancı azaltması ve direnci artır-
ması,

•	 Sosyal yardım ve hizmetler ayağındaki gecikmenin SSGSS üzerine 
getireceği yükün sistemin aktüeryal dengelerini bozması, 

•	 Cumhurbaşkanının SSGSSK’nu yeniden görüşülmek üzere TBMM’ne 
geri göndermesine sebep olan düzenlemeler dolayısı ile Anayasa 
Mahkemesi ne başvurması ve buradan gelebilecek iptallerin getire-
ceği belirsizlik,

Olarak sayılabilir. 
Genel hatları ile Kurumsal yapı ve sosyal güvenlik reform süreci ile ilgili 

olarak yapılan bu analiz, mevcut yapının reformu başarıya götürecek güçlü 
yanlar ve fırsatlar ile başarısızlığa götürecek zayıf yanlar ve tehditlerin aynı 
ölçüde varlığını ortaya koymaktadır. Zaten Türkiye için, diğer birçok alanda 
olduğu gibi, problemin temel kaynağı mevzuat ve kurumsal yapı ile ilgili dü-
zenlemelerden çok uygulama ile ilgili işlemler ve süreçten kaynaklanacak-
tır. Şu anda, beklenenin aksine kamuoyundan sosyal güvenlik reformuna 
yönelik olumlu veya olumsuz yeterli tepkinin gelmemesi, uygulamaya yö-
8 Maliye Bakanlığının ilaç kullanımına yönelik olarak getirdiği düzenlemeler ve kamuoyu tepkisi ile ilgili 
haberler, 9-12 Temmuz 2006 tarihli gazeteler.

9 Arıcı, a.g.m., s.36.



243

nelik sonuçları beklemekten kaynaklanmaktadır. Kişisel görüşüm,  5502 
ve 5510 sayılı Kanunla sona erdirilen eski sistemin Kurumsal yapı ve mev-
zuat bakımından çok önemli eksiklikleri yoktu ve sağlıklı olarak işletilmesi 
halinde başarılı olması da söz konusu olabilirdi. Borçlanma, prim affı vb uy-
gulamalarla sürekli yapılan yanlışlarla kronik hale gelen problemler siste-
min ıslah edilerek devamını güçleştirince yeni bir sistem oluşturma daha az 
maliyeti olan bir yöntem olarak benimsendi. Ancak, sosyal hayatta ve sos-
yal güvenlikte temel değişkenler bugünden yarına değişmez. Yeni sistemi 
bekleyen tehlike de bu değişkenlerin devam ettirilmesine yönelik uygula-
malardan kaynaklanacaktır. Bu noktada, özellikle ilk dönemlerde reform 
sürecini başarılı kılacak güçlü bir yönetim becerisine ihtiyaç duyulacaktır.  

SONUÇ OLARAK
Türkiye, sebepleri ne olursa olsun, sosyal güvenlik sisteminde yeni bir 

yapılanmayı tercih etmiş, bu tercihe bağlı olarak Kurumsal yapı ve organi-
zasyonla mevzuat düzenlemelerini tamamlamıştır. Bugün bulunduğumuz 
durum, en azından çok kolaylıkla “geri dönülemez” bir noktada olduğumuz 
gerçeğidir.  Bu noktada yapılması gereken, yeni sistemin toplumun tüm ke-
simlerinin beklentilerine cevap vermesini sağlayacak şekilde, en az prob-
lemle, hayata geçirilmesini temin etmektir.  

SGK’nın fiziki ve insangücü ile ilgili kurumsal dönüşümünü en kısa sü-
rede gerçekleştirmesi, geniş toplum kesimleri ve sosyal taraf örgütlerine 
yönelik çok yönlü ve kapsamlı bir eğitim, yönlendirme, bilgilendirme ve re-
form sürecine dahil etme çalışmalarını başlatması, sosyal tarafların taleple-
ri ve beklentilerini dikkate alarak ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorun-
ları önceden tespit ederek SSGSSK’nun yürürlüğe girmesine kadar geçecek 
sürede bu eksiklikleri giderecek tedbirleri alma, eğer yasal düzenleme ya-
pılması gerekiyorsa bunlarla ilgili çalışmaları yapma ve siyasi iktidarı bilgi-
lendirme çalışmalarını hızlandırması gerekmektedir. Sosyal tarafların,  bir 
yandan sistemle ilgili talep ve şikâyetlerini dile getirirken, diğer yandan ba-
şarılı bir kurumsal dönüşüm ve reform sürecinin gerçekleştirilebilmesi için 
aktif olarak süreç içinde yer ve görev almaya hazırlanması gerekmektedir. 

Tek başına yeni bir kurumsal yapının oluşturulması ve mevzuatın tek-
leştirilmesi reform sürecinin başarılı olmasını tayin eden faktör değildir. 
Dünyada tekleştirilmiş, bütünleştirilmiş rejime sahip sistemler yanında, 
son verdiğimiz çok rejimli sistemlerle de sosyal güvenlik ihtiyacını karşı-
layan başarılı modeller vardır. Başarıyı tayin eden her iki sistemde de uy-
gulamadır. Yeni sistemin başarısını da hayata geçirilmesi ile ilgili süreç ve 
uygulamalar belirleyecektir. 
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İPTAL, BİR FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR(1)

A. İptal, niçin bir fırsattır?
Anayasa Mahkemesinin, 5510 sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali 

ile ilgili olarak verdiği 15.12.2006 tarihli kararı ve bu karara istinaden Kanu-
nun yürürlük tarihinin 6 ay süre ile ertelenmesi, yeniden yapılandırılmaya 
çalışılan Türk sosyal güvenlik (sigorta) sisteminin daha problemsiz şekilde 
hayata geçirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu karardan bir 
gün öncesine gidilir ve bulunulan noktanın bir değerlendirmesini yapmak 
gerekirse, genel görünümü aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün görün-
mektedir:

•	 20.5.2006 tarihinde yürürlüğe giren ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli San-
dığının hukuki varlıklarını sona erdiren Sosyal Güvenlik Kurumunun 
yeniden yapılanması ve kurumsal dönüşümü ile çalışmalar devam 
etmekte olup, Kurumun hizmet binası yeni açılmış, bütün bunlardan 
daha önemlisi Kurumun karar organı olan Yönetim Kurulunun se-
çimle gelen üyelerinin belirlenmesi için ilk Genel Kurul toplantısı an-
cak 24 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilebilmiştir. 31 Aralık 2006 
tarihi itibarıyla Kurum, yeni sistemi uygulamaya hazır değildir. 

•	 5510 sayılı Kanun, 1.1.2007’de yürürlüğe girecek olmasına rağmen, 
uygulamayı sağlayacak yönetmelikler henüz yayınlanmamıştır. Ku-
rum, işverenler ve sigortalılar yeni sistemin işleyiş esasları ile ilgili 
hazırlıklarını tamamlamamışlardır.

•	 Uygulama esasları belirli olmadığı için, özel sektör işyerleri ücret 
bordrolarını ve bordro sistemlerini yeni sistemin gereklerine uygun 
şekilde hazırlayamamışlardır.

•	 Kamu çalışanları 15 Aralık 2006 tarihinde aldıkları 15.12.2006-
1.14.2007 tarihleri arasındaki maaşları ile 1 Ocak 2007 tarihi itibarıyla 
fiilen yeni sistemin uygulama konusu haline gelmişler, ancak bu 15 
günlük sürenin prime esas kazançları ile ilgili herhangi bir düzenle-
me yapılmamıştır.

•	 5510 sayılı Kanun bütün hükümleri ile 1.1.2007 tarihinde yürürlüğe 
girecek olmasına rağmen kamu işyerlerinin işyeri tescil ve tespitleri 
yapılmamıştır.

•	 Kendi adına bağımsız çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sigortası kapsamına alınmalarını sağlayacak işyerleri tescilleri, iş-
yerlerinin dâhil olduğu tehlike sınıf ve dereceleri belirli olmamış, kısa 
vadeli sigorta kolları için ödeyecekleri prim oranları belirlenmemiştir.

1 (2007), ÇİMENTO İŞVEREN, Cilt: 21, Sayı: 2, Mart-2007,
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•	 Kamu çalışanlarının prime esas kazanç tanımındaki değişme dola-
yısıyla kamu idarelerinin artan prim yükünü karşılayabilmelerine ve 
yine devletin 5510 sayılı Kanun kapsamında yüklendiği prim ödeme-
lerine imkân veren kaynak tahsisini gerçekleştirecek 2007 yılı Bütçe 
Kanunu yürürlüğe girmemiştir.

•	 Yasada düzenlenen şekli ile kendi adına bağımsız çalışanların sosyal 
güvenlik destek primi ödeyerek çalışması ile ilgili uygulama problemi 
ortaya çıkmıştır.

•	 Reformun en önemli ayağını oluşturan Genel Sağlık Sigortasının ha-
yata geçirilmesine yönelik süreç ve işleyiş sisteminin oluşturulması-
na yönelik eksiklikler vardır.

•	 Sosyal Güvenlik Kurumu kendi kurumsal dönüşüm sürecini tamam-
layamadığı için Kanunun uygulama esasları ile ilgili olarak ilgili taraf-
ların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde yetersizlik ortaya çık-
mıştır.

•	 Bütün bunların ötesinde, Anayasa Mahkemesine açılan iptal davaları 
dolayısıyla Kamuoyunda 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girip girme-
yeceği konusunda beklentiler ve buna bağlı belirsizlikler vardır.

Yukarıda sayılan hususlara başka bazı faktörler de eklemek mümkün-
dür. Ancak bütün bu söylenenleri özetlemek gerekirse, “iptal kararının 
verildiği 15.12.2006 tarihi itibarıyla Türkiye yeni sosyal güvenlik sistemini 
hayata geçirmeye hazır değildi” ifadesini kullanmak yanlış olmayacaktır. 
Bu açıdan bakınca, Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararı ve buna isti-
naden 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinin 1.7.2007 tarihine ertelenmesi, 
daha problemsiz ve düzgün işleyen bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturu-
labilmesi için bir imkân yaratmış ve “uygulayıcılara zaman kazandırmıştır”. 
Şüphesiz bu fırsattan da en çok faydalanan Kanunu uygulamakla görevli 
olan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bakanlık olmuştur. 

Ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile ortaya çıkan yeni durum, 
yeni sistemin hayata geçirilmesinden vazgeçilmesine vesile ve gerekçe 
yaratmamalıdır. 5510 sayılı Kanunla getirilmek istenen yeni sistem, içinde 
bundan sonra yapılması gerekenleri;

•	 İptal dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun uygulanması bakımından orta-
ya çıkan yeni hukuki durumun açıklığa kavuşturulması,

•	 İptal gerekçelerini ortadan kaldıracak hukuki düzenlemelerin yapıl-
ması,

•	 İptal konusu olmayan, ancak sosyal tarafların beklentilerini karşıla-
yacak değişikliklerin yapılması

•	 Uygulama ile ilgili yeni stratejinin belirlenmesi ve alt yapı eksiklikle-
rini giderici kurumsal hazırlıkların tamamlanması,

Başlıkları altında toplamak mümkündür. Bu yazıda, ağırlıklı olarak, ip-
tal süreci ve iptal sonrası durumla ilgili bir değerlendirme yapma ve daha 
problemsiz bir sistemin hayata geçirilmesi için yapılması gerekenler üze-
rinde yoğunlaşılacaktır. 
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B. İptale giden yol

1. Kim İptal Davası Açtı ve Ne Oldu? 
2006 yılı, Türk sosyal güvenlik sisteminin sosyal sigorta ayağını oluş-

turan ve yarım yüzyılı aşkın bir tarihi geçmişe sahip olan 3 sosyal sigorta 
kurumunun hukuki varlığını sona erdiren 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Kanunu, ( SGKK) ” ile halen yürürlükte olan 5 farklı sosyal sigorta re-
jimini birleştiren 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu, (SSGSSK)”nun yürürlüğe girdiği ve bir anlamda Türk sosyal güvenlik 
sisteminin yeniden yapılandırma çalışmalarında yeni bir safhaya gelindiği 
yıl olmuştur.  Bu iki Kanundan 5502 sayılı SGK Kanunu,  16.5.2006 tarihinde 
TBMM’de kabul edilip, 20 Mayıs 2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girerken, 31.5.2006 tarihinde TBMM’de kabul edi-
len ve 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sa-
yılı “SSGSKK”nun yürürlük tarihi ise 1.1.2007 olarak belirlenmişti.  

1982 Anayasasının 150. maddesine göre,  Kanunlar ve diğer mevzuatın 
Anayasaya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesine doğrudan iptal da-
vası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar (eğer iktidarda birden fazla 
siyasi parti var ise en fazla üyeye sahip parti) ve ana muhalefet partisi Mec-
lis grupları ile TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere 
aittir.  5510 sayılı Kanunla ilgili olarak iki iptal davası açılmıştır. Bunlardan 
biri Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından (2006/100), diğeri   
(2006/111) ise ve TBMM üyesi Haluk Koç ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 
118 milletvekili tarafından açılmıştır. Cumhurbaşkanı, iptal davası ile ilgili 
başvurusunu Kanunun yayım tarihi olan 16.6.2006 tarihinde,  Milletvekilleri 
ise yayım tarihinden yaklaşık bir ay sonra,14.7.2006 tarihinde yapmıştır.

İptal başvuruları ile ilgili olarak 29.6.2006 ve 20.7.2006 tarihlerinde iki 
ayrı ilk inceleme toplantısı yapan Mahkeme, dosyalarda eksiklik bulunma-
dığından işin esasının incelenmesine ve yine 20.7.2006 tarihli toplantısında,  
2006/100 ve 2006/111 sayılı davaların aralarındaki hukuki irtibat nedeniy-
le birleştirilmesine ve davanın 2006/111 esas sayılı dosya üzerinden yürü-
tülmesine oybirliği ile karar vermiştir. Mahkeme, dava ile ilgili nihai karara 
varmadan önce,  5.12.2006 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve 
başta SGK başkanı olmak üzere Kurum mensubu ilgili yetkililerden sözlü 
açıklama almıştır. 

Mahkeme, iptal başvuruları ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak 15 Ara-
lık 2006 günü oluşturduğu kararı kamuoyuna açıklamış, açıklanan karar 
26 Aralık 2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Ana-
yasa Mahkemesi, “İptal edilen maddeler dolayısıyla uygulamada ortaya 
çıkabilecek, sonradan giderilmesi güç ve imkânsız durum ve zararların 
önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için 5510 sayılı Yasa’nın 
yürürlüğe gireceği 1.1.2007 tarihinden Kararın Resmi Gazetede yayınlana-
cağı güne kadar ilgili maddelerin yürürlüğünün durdurulmasına oybirliği 
ile karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin,  kendi internet erişim sayfasında yayınlanan 
şekli ile 173 sayfa tutan iptal kararı, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden 
15 gün önce açıklanmış, Resmi Gazetede yayınlanması ise Kanunun yürür-
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lük tarihinden yalnızca 5 gün önce gerçekleşmiştir.  Söz konusu tarihler 
ve iptalin sonuçları dolayısıyla fiilen uygulanamaz hale gelen Kanunla il-
gili olarak siyasi iktidarın tek çözüm yolu, 29.12.2006 tarih ve 26391 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 5565 sayılı “2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanununun” 30. maddesinin 4. fıkrası ile 5510 sayılı Kanunun 1.1.2007 olan 
yürürlük tarihini 6 ay erteleyerek 1.7.2007 olarak değiştirmek şeklinde 
gerçekleşmiştir.  Zaten bu kısa süre içinde yürürlük tarihinin değiştirilme-
sinin dışında bir çözüm de mümkün değildi. Ancak, hemen belirtmek gere-
kir ki, 5565 sayılı Kanunla, 5502 sayılı SGK, henüz yürürlüğe girmeyen 5510 
ve halen yürürlükte olan 506 ve 1479 sayılı Kanunlarla ilgili sınırlı değişik-
likler de yapılmıştır. 

2. Nelerin, Niçin İptali İstendi?
5510 sayılı Kanun,  109 esas ve 13 geçici olmak üzere toplam 122 madde-

den oluşan, Türk çalışma hayatı ile ilgili Kanunlar arasında madde sayısı en 
az olan Kanunlardan biri olarak çıkmıştır. Cumhurbaşkanı, Kanunun 3, 28, 
29, 31, 40, 46, 55, 63, 80. maddeleri ile geçici  1, 2, 6 ve 9’uncu maddelerinin 
çeşitli fıkra ve bentlerinden oluşan, toplam 13 maddenin, Anayasanın 2, 5, 
10, 56 ve 60. maddelerine aykırı olduğu iddiası dava açarken, Haluk Koç ve 
Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 118 milletvekili ise  Kanunun 3, 18, 19, 27, 28, 
29, 30, 31, 40, 46, 55, 63, 67, 68, 73, 80, 81, 106. maddeleri ile geçici 1, 2, 4, ve 
9. maddeler için olmak üzere 18 asıl ve 4 geçici maddeden oluşan toplam 22 
maddenin 32 ayrı hükmü için iptal davası açmışlardır. Milletvekilleri tara-
fından açılan davada ilgili hükümlerin Anayasanın 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 49, 
56, 60, 73, 90, 123 ve 153. maddelerine aykırılık iddiası yer almıştır.

Bu yazıda ayrıntıya girmek mümkün olmamakla birlikte, her iki iptal 
davasında yer alan hükümler birlikte dikkate alındığı zaman, iptali istenen 
hükümler ve içerikleri özetle aşağıdadır:

•	 Ortalama kazancın ve aylıkların hesaplanması bakımından önem 
taşıyan güncelleme katsayısı (m.3/29),

•	 4/b kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneği alabil-
meleri için GSS dâhil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması 
şartı (m.18/2),

•	 4/b kapsamındaki sigortalıların İKMH sigorta kolundan sürekli iş gö-
remezlik ödeneği alabilmeleri için, GSS primi dahil prim ve her türlü 
borçlarının ödenmiş olması şartı (m.19/4), 

•	 4/c kapsamındaki sigortalılar için getirilen sürekli tam iş göremezlik 
ile kısmi iş göremezlik geliri arasındaki farkın kurumlarınca öden-
mesi uygulamasının 4/a ve 4/b kapsamındaki sigortalılar için ge-
çerli olmaması (m.19/5),

•	 Malullük aylığının hesaplanma şeklinin aylıkların seviyesinde düş-
me yaratacağı (m.27/1),

•	 Emekli aylığı bağlanma yaşının zaman içinde 65’e yükseltilmesinin 
makul ve adil olmadığı (m.28/2)

•	 Yaşlılık aylığının hesaplanmasında ortalama kazanç ve aylık bağla-
ma oranlarını esas alan yeni bir sistem uygulanması (m.29/1),

•	 Aylık bağlama oranlarının zaman içinde oran olarak düşmesi ve üst 
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sınır getirilmesi (m.29/2,3),
•	 Aylık hesaplanması ile ilgili olarak uygulanacak artış oranının enf-

lasyon oranı ile ilişkilendirilmesi (m.29/5),
•	 Sosyal güvenlik destek primi oranının yüksekliği ve ödenen primle-

rin aylıkların hesabında dikkate alınmaması (m.30/4),
•	 Toptan ödemenin hesaplanmasında güncelleme katsayısının dikka-

te alınması (m.31/1),
•	 Fiili hizmet zammı uygulamaları (m. 40),
•	 4/c kapsamındakiler için prime esas kazançlarda üst sınır aranma-

ması (m.46/4),
•	 4/c kapsamındakiler geçici iş göremezlik ödeneği alırken primleri-

nin işverence ödenmeye devam etmesi (m.46/5),
•	 Aylıkların artışının 6 aylık TÜFE artış oranlarına bağlanması (m.55/2),
•	 Belirli yaş grupları için diş protezi bedellerinin ödenmemesi 

(m.63/1-d),
•	 Kurumun finansmanı sağlık hizmetlerini belirleme yetkisinin sağlık 

hizmetlerinin kapsamını daraltma tehlikesini doğurması (m.63/2),
•	 Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için 30 gün prim ödeme şar-

tı ve 4/b kapsamındaki sigortalıların prim borcunun olmaması 
(m.67/1-b),

•	 Sağlık hizmetlerinde katılım payı alınması (m.68/2), 
•	 Sağlık hizmetlerinde otelcilik hizmetleri ve öğretim üyesi muayene 

farkı ödenmesi (m.73/4), 
•	 Prime esas kazançların hesaplanma şekli (m.80/1,2),
•	 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranlarının Kuruma verilmesi 

(m.81/1-c),
•	 Sosyal güvenlik destek primi oranının yüksekliği (m.81/1-e), 
•	 4/b kapsamındaki sigortalılar için geçiş dönemi aylık bağlama şart-

larının belirsizliği (m.106/2),
•	 4/c kapsamındaki sigortalılar için geçiş dönemi aylık bağlanma 

şartlarının belirsizliği (106/8),
•	 Daha önce bağlanmış olan aylıkların enflasyon artış oranında artırıl-

ması (geçici m.1/5)
•	 4/c kapsamındaki sigortalılar için aylıkların hesaplanma şekli (ge-

çici m.2/1),
•	 4/c kapsamındaki sigortalılar için prime esas kazançlarda üst sını-

rın olmaması dolayısıyla kazançlarda meydana gelecek düşüşle ilgili 
düzenlemelerin belirsizliği (geçici m.4/9),

•	 4/c kapsamındaki sigortalıların emekli ikramiyelerinin çalıştıkları 
kurumca ödenmesine yönelik düzenleme (geçici m.4/2),

•	 9000 günlük prim ödeme süresinin 4/a kapsamındaki sigortalı-
lar için emekli olmayı engelleyecek şekilde yüksek olması (geçici 
m.6/7),

•	 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalılar için 4447 sayılı Kanundan 
sonraki dönem için aylık bağlanma esaslarındaki belirsizlik (geçici 
m.9/1),

•	 4447 sayılı Kanundan sonraki dönem için 4/b ve 4/c kapsamındaki 
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sigortalılar için emeklilikte kademeli geçiş uygulamasının belirlen-
memiş olması (geçici m.9/2,3).

Gerek Cumhurbaşkanı, gerekse Milletvekilleri tarafından iptal talebinde 
bulunulan maddeler birlikte değerlendirildiği zaman; “esasen üç farklı çalı-
şan grubunun sosyal güvenlik haklarının bir arada düzenlenmesi ile ilgili 
yeni sistemin genel hatları ile kabul gördüğü, iptali istenen maddelere yö-
nelik eleştirilerin sosyal güvenlik anlayışından kaynaklanan farklılıklarla 
izah edilebileceği ve nihayet iptali istenen maddelerde sosyal güvenliğin 
temel ilkelerine uygun değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılarak yeni 
sistemin hayata geçirilebileceği” görüşünün hakim olduğu sonucuna var-
mak yanlış olmayacaktır.

Cumhurbaşkanı, iptal başvurusunda gerekçelerini ağırlıklı olarak Cum-
huriyetin niteliklerinin tanımlandığı Anayasanın 2. maddesinde yer alan, 
“Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal Bir Hukuk Devleti Olduğu” hususu üze-
rine dayandırmış, bu çerçevede çeşitli Anayasa Mahkemesi kararlarına da 
atıf yapılarak;

•	 Sosyal devletin bireyin huzur ve refahını gerçekleştiren ve güvence 
altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, adaletli bir hukuk 
düzeni kuran ve bunu sürdürmeye kendini yükümlü kılan bir devlet 
olduğu, 

•	 Sosyal devletin kişinin doğuştan sahip olduğu onurlu bir hayat sür-
dürmesini, madde ve manevi varlığını geliştirmesi için gerekli şartla-
rı sağlamak, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği 
sağlamak zorunda olduğu,

•	 Sosyal devlette sosyal güvenlik sisteminin yalnızca aktüeryal den-
geye dayalı bir düzen içinde oluşturulamayacağı, devletin sosyal ni-
teliğinin aktüeryal denge ile sosyal devlet ilkesi arasında bir denge 
sağlanmasını zorunlu kıldığı, 

•	 Sosyal devletin sosyal güvenlik sisteminde yaptığı değişikliklerin 
hukuk devletinde olması gereken hukuk güvenliğini zedelemeyecek 
şekilde “ adil, makul ve ölçülü” olması gerektiği,

Vurgulanmış ve, 5510 sayılı Kanunla; prim ödeme gün sayısı, prime esas 
aylık tutar ve prim oranı, emekliliğe hak kazanabilme ile emekli aylığına 
hak kazanmada yaş sınırları, yaşlılık aylığı bağlama oranı, yaşlılık aylığı 
hesaplama yöntemi, aylıklarda sağlanacak yıllık artış tutarı ve sağlık gibi 
konularda getirilen düzenlemelerin “adil, makul ve ölçülü” olmadığı iddia-
sı iptalin gerekçeleri olarak belirtilmiştir. Bu genel açıklamanın ışığında tek 
tek ilgili maddelerle ilgili gerekçeler de ayrıca belirtilmiştir. 

TBMM milletvekilleri tarafından açılan iptal davasında ise genel bir ge-
rekçe belirtilmeksizin tek tek iptali istenen maddelerle ilgili gerekçeler sıra-
lanmıştır. Bu gerekçelerde de öne çıkan hususlar;

•	 Ortalama kazancın hesabında esas belirleyici olan güncelleme kat-
sayısının formülasyonunun emeklilerin korunmasını ve refah payı 
almasını engelleyici nitelikte olduğu,

•	 Kendi adına bağımsız çalışanların prim borcu olması halinde yardım-
lardan mahrum bırakılmalarının sosyal hukuk devleti anlayışına ay-
kırı olduğu, 
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•	 Aylık bağlama şartlarının Türkiye gerçeklerine aykırı şekilde zorlaş-
tırıldığı ve bağlanan gelir ve aylıkların seviyesinin düşeceği, 

•	 Finansman problemlerinin sosyal güvenlik haklarının sınırlanması 
için bir gerekçe oluşturmaması gerektiği, 

•	 Sosyal güvenlik destek primi oranlarının yüksek ve cezalandırıcı ol-
duğu,

•	 Fiili hizmet zammı uygulamalarının Anayasanın eşitlik ilkesine aykı-
rı olarak düzenlendiği, 

•	 Aylıkların hesaplanma ve artırılmasına yönelik düzenlemelerin 
emeklilerin refah artışından pay almasını engellediği, 

•	 Sağlıktaki katılım paylarının, sağlık hakkının özünü zedeleyen ve 
sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sınırlayıcı özellikler taşıdığı,  

•	 Bakanlar Kurulu yetkisinde olması gereken bazı hususların Kuruma 
bırakılarak Türk idari sistemine aykırı bir yetki devrinin söz konusu 
olduğu, 

•	 Geçici maddelerde yer alan düzenlemeler dolayısı ile bazı sigortalı 
gruplarının geçiş dönemine ait sosyal güvenlik haklarının düzen-
lenmesi ile ilgili boşluklar oluştuğu, noktalarında yoğunlaşmış ve ip-
tal ve yürürlüğü durdurma talepleri bu gerekçelere bağlı olarak ilgili 
çeşitli maddelerde Anayasa Hükümlerine, ( 1982 Anayasasının 2, 5, 
6,7,8, 10,11, 13, 17, 49,56, 60, 73, 90. 123. 153. maddeleri) dayandırılarak 
dile getirilmiştir. 

3. Anayasa Mahkemesi Niçin ve Neleri İptal Etti?
Anayasa Mahkemesinin 5510 sayılı Kanunla ilgili olarak vermiş olduğu 

iptal kararı çeşitli açılardan dikkat çekici özellikler taşımaktadır. Ana hatları 
ile bu özellikleri özetlemek gerekirse:

•	 Mahkeme öncelikle iptalle ilgili genel bir açıklama yapmış ve bu açık-
lamada sırası ile 1982 Anayasasının 2. (Devletin Niteliği), 5. (Devletin 
Temel Amaç ve Görevleri), 10. (Kanun Önünde Eşitlik), 60. (Sosyal 
Güvenlik Hakkı) ve 128. (Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hüküm-
ler/Genel İlkeler), maddelerine atıf yapılarak iptalin gerekçesi 2, 10 ve 
128: maddelere dayandırılmıştır.

•	 Anayasa Mahkemesinin iptal kararında anahtar değişken fonksiyo-
nu gören 128. madde ne Cumhurbaşkanının, ne de Milletvekillerinin 
iptal davası başvurularında referans gösterilen madde olarak yer al-
mamıştır.

•	 128. maddenin Anayasa Mahkemesinin kararında iptal gerekçesi 
olarak gösterilmesi, bundan sonra ne yapılması gerektiği hususu ile 
ilgili belirsizliğin de kaynağını oluşturmaktadır.

•	 Anayasa Mahkemesinin iptal kararının en dikkat çekici özelliği, ip-
tal kararı ile ilgili olarak verilen yazılı kararın V. Bölümünde yer alan  
“Genel Olarak”  başlığı altında sunulan “genel gerekçelerin”, “iptali 
istenen kuralların incelenmesi” kısmında yer alan bütün maddeler 
için referans verilerek ilgili maddelerle ilgili iptal kararının oluşturul-
masıdır.

•	 Mahkemenin “Genel Olarak” başlığı altında belirttiği karar gerekçe-
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leri de kendi içinde iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım esasen 5510 
sayılı Kanunun sosyal sigortalarla ilgili hükümlerine (kısa ve uzun 
vadeli sigorta kolları) yönelik olup üç üyenin muhalefeti ile 8-3 ço-
ğunlukla karar alınırken, ikinci kısım genel sağlık sigortası ile ilgili 
hükümlerle ilgili olup 5 üyenin muhalefeti ile ancak 6-5 çoğunlukla 
karar alınmıştır.

•	 Mahkemenin iptal kararı, 4/a ve 4/b’yi ilgilendiren birkaç hüküm 
dışarıda bırakılırsa, esasen 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/c ola-
rak tanımlanan kamu çalışanları (memurlarla) ilgilidir ve 5510 sayılı 
Kanunla getirilen hükümlerin bu kesimin sosyal güvenlik haklarında 
bir geriye gidiş ve belirsizlik yaratacağı gerekçesi öne çıkarılmıştır.

•	 Çok özetle belirtmek gerekirse iptal, 5510 sayılı Kanunun, iptal kara-
rını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması halinde 4/a ve 4/b 
kapsamındaki sigortalılar uygulanabileceğini, 4/c kapsamındaki 
sigortalılar içinse ister 5510 içinde kalsınlar, isterse ayrı bir kanunla 
düzenlensin, bugün geçerli olan sistemin değiştirilmeden devam et-
mesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Anayasa Mahkemesinin 5510 sayılı Kanunla ilgili iptal kararı ile ilgili ge-
nel gerekçesinde şu hususlar vurgulanmıştır:

•	 Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı sosyal bir hukuk devletidir. 
Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve ku-
rallarıyla, bireylerin refah, huzur ve mutluluğunun sağlanması için 
çalışır ve Devlet, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamakla yükümlüdür. 

•	 Bütün çalışanlara sosyal güvenlik hakkının sağlanması ile ilgili ted-
birleri almak devletin görevidir ancak devlet bu görevini yerine geti-
rirken eşitlik ilkesine riayet etmek zorundadır. Burada eşitlik ilkesi, 
aynı hukuki statüye sahip olanların eşitliği anlamına gelmekte, aynı 
durumda olan kişilerin aynı işleme tabi tutulmasını ifade etmekte-
dir. Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurala tabi ol-
ması anlamına gelmemektedir.

•	 Kamu görevlilerinin (memurların) çalışma statüleri ile emeklilik sta-
tüleri arasında organik bir bağ vardır ve sosyal güvenlik haklarına 
yönelik düzenlemeler bu bağı koparmamalıdır. Sosyal güvenlik hak-
kı, memurun özlük haklarından birini oluşturmaktadır ve bu alanla 
ilgili düzenlemeler mutlaka kanunla yapılmalıdır.

•	 Memurların sosyal güvenliği ile ilgili düzenlemeler mutlaka kanunla 
yapılması gerekir ancak bu mutlaka ayrı kanunla yapılacağı anlamı-
na gelmez. Kanun koyucu, memurların farklılıklarını gözetmek kaydı 
ile sosyal güvenlik düzenlemelerini diğer çalışanlarla birlikte düzen-
leyebileceği gibi ayrı bir kanunla da yapabilir. Bu husus Kanun koyu-
cunun takdirine bağlıdır. 

•	 Memurların sosyal güvenliği ile ilgili düzenlemelerde, emekli aylık-
larının hesaplanması gibi hususlarda olduğu gibi belirsizliklere yer 
verilemez. Özellikle, şu anda sahip oldukları haklardan geriye gidiş 
anlamına gelecek düzenlemeler yapılamaz.

•	 Ne zaman emekli olursa olsun, aynı statüye sahip memur emeklileri 
arasında emekli aylıkları bakımından farklılık yaratılamaz.
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Anayasa Mahkemesinin, yukarıda genel esasları verilen ve çok sayıda 
maddenin iptali için gerekçe gösterilen açıklamalarda vurguladığı husus; 
“kamu çalışanlarının çalışma hayatlarındaki statüleri ile emeklilikleri ara-
sında organik bir bağ vardır, sosyal güvenlik rejiminde yapılacak değişik-
liklerle bu bağ koparılamaz”, şeklinde özetlenebilir.  Dolayısıyla iptal kara-
rının gerekçelerini özellikle kamu çalışanları ile ilgili hükümler bakımından 
madde madde incelemenin bir anlamı kalmamış görünmektedir. İptal ko-
nusu olan maddelerle bir değerlendirme yapmak gerekirse aşağıdaki tablo 
ortaya çıkmıştır:

•	 7 ayrı hükümle ilgili iptal talebi red edilmiştir ( Bunlar; 18/2; 19/4; 
63/2; 67/1-b; geçici m.6/7-a; geçici m.9/1; geçici m.9/2,3)

•	 4 ayrı hükümle ilgili iptal talebi kabul edilmiştir (Bunlar; 31/1; 
40/8; 46/4; 46/59

•	 2 Hükümle ilgili iptal talebi kabul edilmiş aynı zamanda yürütme-
yi durdurma kararı verilmiştir (Bunlar, 3/29; 19/5)

•	 3 hükümle ilgili iptal talebi kamu görevlileri yönünden iptal edil-
miştir (Bunlar; geçici m.2/1; geçici m. 4/9;  geçici m.4/2)

•	 6 hükümle ilgili iptal talebi; kamu görevlileri (4/b) yönünden iptal 
diğerleri için red edilmiştir (Bunlar; 28/2; 29/1; 29/2,3; 29/5; 81/1-
e; geçici m.1/5)

•	 3 hükümle ilgili olarak kamu görevlileri bakımından iptal ve yü-
rütmeyi durdurma diğerleri bakımından red kararı verilmiştir ( 
Bunlar; 30/4; 55/2; 63/1-d)

•	 2 hükümle ilgili olarak 4/b yönünden iptal ve yürütmeyi durdur-
ma kararı verilmiştir (Bunlar; 81/1-e; 106/2)

4. İptal Ne Anlama Gelmektedir?
Yukarıda bazı sayısal değerlendirmeler yapılan iptal kararı ile ilgili ola-

rak, çeşitli ve çok değişik bakış açılarından hareketle değerlendirmeler 
yapmak ve bazı sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bu yazıda, olabildiğince 
sosyal güvenlik ilkeleri ve anlayışı açısından kararların bir değerlendirme-
si yapılmaya çalışılacaktır. İptal kararının sonuçlarını bütüncü bir anlayışla 
değerlendirme endişesi taşımadan,  iptale söz konusu olan bazı maddeleri 
dikkate alınarak yapılacak bir ön değerlendirme, iptalden sonra ortaya çı-
kan tablonun aşağıdaki şekilde yorumlanmasına imkan vermektedir:

•	 Kendi adına bağımsız çalışanların prim borcu olması halinde, başta 
sağlık hizmetleri olmak üzere, sosyal güvenlik haklarından yarar-
landırılmaması normaldir. 

•	 Malullük aylığı bağlanma şartlarının değiştirilmesi memurlar için 
mümkün değildir, ancak işçiler ve bağımsız çalışanlar için değiştiri-
lebilir. 

•	 Kademeli olarak emeklilik yaşının yükseltilmesi memurlar için 
mümkün değildir, ancak işçiler ve bağımsız çalışanlar için olabilir. 
Devlet, sosyal sigortaların aktüeryal hesap dengelerini dikkate ala-
rak emekli olma şartlarını işçiler ve kendi adına bağımsız çalışanlar 
için yeniden düzenleyebilir, ancak memurlar için bu endişe (gerekçe) 
ile bir düzenleme yapamaz.
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•	 Aylık hesaplama sisteminin değiştirilmesi ve aylık bağlama oranının 
yeniden belirlenmesi memurlar için uygulanamaz, ancak işçiler ve 
bağımsız çalışanlar için olabilir.

•	 Emekli aylıklarının TÜFE oranında artırılması memurlar için uygula-
namaz, ancak işçiler ve bağımsız çalışanlar için uygulanabilir.

•	 Sağlık hizmetlerinden yararlanmada (diş protezlerinde olduğu gibi)  
katkı payı alınması memurlar için uygulanamaz, ancak işçiler ve ba-
ğımsız çalışanlardan olabilir.

•	 Memurların kazançlarında azalmaya yol açacak şekilde bütün ka-
zançlarından prim alınamaz,  kazançlarında azalmaya yol açacak 
herhangi bir uygulamaya gidilemez, emekli aylıklarının ödenmesi 
çalıştıkları kurumlara bırakılamaz.

•	 Prime esas kazançlarda üst sınır olmaması memurlar için uygulana-
maz, ancak işçiler için söz konusu olabilir.

•	 Ne zaman emekli olursa olsun, aynı statüdeki memurların emekli 
aylıkları arasında, sigortacılık endişeleri ile farklılık yaratılamaz.

5. İptale Yönelik Değerlendirmeler: Memurlar İçin Ayrı Bir Sosyal Gü-
venlik Rejimine Gerek Yoktur

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının özü ve  yarattığı en önemli be-
lirsizlik, memurların sosyal güvenliği ile ilgili düzenlemelerin nasıl ve ne 
şekilde yapılacağı noktasında yoğunlaşmış görünmektedir. Bu konunun 
iki boyutu vardır: Bunlardan ilki, kararın idare hukuku ile ilgili boyutu, ikin-
cisi ise sosyal güvenlik hukuku ile ilgili boyutudur. Bu yazıda, çalışma alanı-
mız itibarıyla,  kararın sosyal güvenlik hukuku bakımından bir değerlendi-
rilmesi yapılmaya çalışılacaktır. 

Bazı hükümlerin iptali ile yukarıdaki sonuçları doğuran Anayasa Mah-
kemesinin iptal kararına ve bu karara esas olan gerekçelere, sosyal güvenlik 
anlayışı ve temel ilkeleri bakımından katılmak mümkün değildir. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki, gerekçeleri ne olursa olsun bu iptal kararı,  genel kamu 
vicdanını rahatsız eden ve toplumun adalet duygusunu zedeleyen bir sonuç 
ortaya çıkarmıştır. İptal gerekçesinde açıklanan “ Kanun önünde eşitlik il-
kesinin, aynı durumda olan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme tabi 
tutulmalarını sağlamak, ayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önle-
mek” şeklinde özetlenebilecek ifade, sosyal güvenlik açısından tatmin edici 
bir gerekçe değildir. Sosyal güvenlikte mutlak anlamda bir eşitlik anlayışı 
yoktur. Bu kavrama karşılık gelen ve sosyal güvenliğin temel ilkelerinden 
birini oluşturan “norm ve Standard birliği ilkesi”, aynı süre sigortalı olan, 
aynı miktarda prim ödeyen ( aynı yükümlülükleri yerine getiren) kişilerin 
hangi kurumsal yapı içinde veya hangi sosyal sigorta rejimine tabi olursa 
olsun,  aynı sosyal güvenlik haklarına sahip olması anlamına gelmektedir.  
Yalnızca memur olmak ve farklı bir statüye sahip olmak, norm ve standart 
birliği ilkesinin göz ardı edilmesinin haklı gerekçesini oluşturmaz. 

Yeni sistemin ve 5510 sayılı Kanunun temel gerekçelerinden birini, farklı 
statüde olan çeşitli çalışan grupları arasında norm ve standart birliğini sağ-
lamaya yönelik bir yeni sistemi hayata geçirmek oluşturmaktadır(2). Özel-

2 T.C. Başbakanlık, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 9; Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm 
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likle belirtmek gerekir ki, “ bir ülkenin çalışan grupları için tek bir kurum 
ve sosyal sigorta rejimi oluşturması veya her bir çalışan grubu için ayrı bir 
kurumsal yapı ve sigorta rejimi oluşturması,  sosyal güvenlik sisteminin 
tarihi gelişim sürecini etkileyen  iktisadi, sosyal ve kültürel yapı esasları ile 
siyasi tercihlere bağlı olarak gerçekleşir” . Bu tercih, bir anlamda “yönetile-
bilirlik” problemi ile ilgilidir. Dünya’da bütün çalışanları için tek bir program 
uygulayan ülkeler yanında, her bir çalışan grubu için ayrı programlar uygu-
layan ülkeler de vardır. Bu yapılanmalardan biri doğru, diğeri yanlış olarak 
değerlendirilemez.  Bir ülkede tek bir sosyal sigorta rejimi de olsa, çoklu bir 
rejimde olsa,  esas olan norm ve standart birliğinin sağlanmasıdır. Bu ilke ile 
kastedilen,  “ister işçi, ister esnaf ve zanaatkâr, isterse memur olsun, aynı 
miktarda prim ödeyen, aynı süre sigortalı olan kişiler aynı haklara sahip ol-
malıdır”. 5510 sayılı Kanun, bu tarife uygun bir  norm ve standart birliğini 
bir ölçüde gerçekleştirmeye çalışmış ve hatta  kamu çalışanlarına yönelik 
istisnai düzenlemelerle bu ilkeyi zedeleyen bazı hükümlere yer verildiği için 
eleştirilmişti. Ancak, Anayasa mahkemesinin iptal kararı ile gelinen nokta 
da,  sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlama ilkesinin memurlar 
ve diğer çalışanlar arasında hiçbir zaman sağlanamayacağı gibi bir sonuç 
ortaya çıkmış gibidir ve bu sosyal güvenlik açısından kabul edilebilir bir du-
rum değildir. 

T.C. Emekli Sandığı, isminde açıkça belirtilmese de,  bir sosyal sigorta 
kurumudur ve sosyal sigortacılık endişelerinin hakim olduğu bir işleyiş 
esasına sahip olmalıdır. Nitekim, 5434 sayılı Kanunun ilk hali memurlar için 
sigortacılık ilkelerinin daha ağırlıklı olduğu bir sosyal sigorta rejimi oluştur-
muştu. Öte yandan, 5434 sayılı Kanunda, zaman içinde, bir sosyal sigorta 
kurumu olarak Sandığın gelir-gider dengesini sağlama amacı ile sigortacı-
lık ilkelerine uygun çok sayıda düzenleme yapılmıştır. 4447 sayılı Kanunla 
emekli olma yaşını yükseltmeye yönelik düzenlemeler bu gerekliliğin bir 
sonucudur. Aynı şekilde,  Sandığın temel gelirlerini oluşturan kesenek ve 
karşılık  (primler) oranları zaman içinde Sandığın gelir-gider dengesinin 
sağlanması endişesi ile yükseltilmiştir. Nitekim, 1986 yılında % 12 olan ke-
senek oranı 3284 sayılı Kanunla zaman içinde kademeli olarak yükseltilmiş 
ve bugün % 16 oranına ulaşmıştır. Ancak, yukarıda bahsedilen düzenle-
meler yanında, Sandığın bir sosyal sigorta kurumu olma vasfını zayıflatan, 
çoğunlukla kamuda statülü görevler olarak tanımlanabilecek gruplar için 
birçoğu sosyal güvenlik açısından “ayrıcalık” olarak değerlendirilebilecek 
sigortacılık ilkelerine aykırı düzenlemeler de yapılmıştır. Nitekim, bugün-
kü şekli ile 5434 sayılı Kanunda, asıl madde sayısından daha çok ek, geçici 
ve ek geçici madde bulunmasını başka bir gerekçe ile açıklamak mümkün 
değildir. Nitekim, bugünkü hükümler itibarıyla 5434 sayılı Kanun sosyal si-
gortacılık ilkelerinden çok uzak bir işleyişe sahiptir ve bu yapının bir sonu-
cu olarak da 3 sosyal sigorta kurumu arasında en az sayıda sigortalısı olan, 
fakat finansman açıklarını gidermek üzere sigortalı başına en fazla kamu 
transferi gerçekleştirilen bir sigorta kurumu haline gelmiştir. 

Anayasa mahkemesinin iptal kararında yer alan en güçlü iptal gerek-
çelerinden birini de, Anayasanın 128. maddesine atıf yapılarak belirtilen 

Önerileri, (Beyaz Kitap) Nisan 2005, Ankara, s. 23-24.
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“memur statüsü ile emeklilik statüsü arasında organik bir bağ olduğu” 
ifadesi oluşturmaktadır. “Emeklilik hakkının, memurun özlük haklarından 
biri olduğu, özlük haklarının 128. madde ile Anayasal güvence altında bu-
lunduğu, devletin asli ve sürekli görevlerini yürüten memurların hizmete 
alma ve görevlerinde yükselmede başarıları ve liyakatlarının esas alındığı 
ve hukuki rejimlerinin çağdaş personel hukukuna dayandığ”’  belirtilmek-
tedir. Kabul etmek gerekir ki, halen memur statüsünde olan bir çok kamu 
görevlisi için yukarıdaki gerekçeler geçerliliğini kaybetmiş görünmektedir. 
Hemen hemen her kurumda, aynı işi yapan, aynı vasıflara sahip olan kişi-
lerden bir kısmının memur, bir kısmının işçi ve bir kısmının sözleşmeli sta-
tüsünde çalıştığı (çalıştırıldığı) bir gerçektir. Öncelikle, Mahkemenin iptal 
gerekçesinde tarif ettiği memurluk statüsü halen kamuda bu statüde ça-
lışan bir çok kişi için geçerli değildir. Bu tespitten hareketle, bugün uygula-
nan kamu personel rejiminin çağdaş olduğunu, “halen memur statüsünde 
bulunanların tamamının, devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getiren 
kişiler olduğunu” söylemek de mümkün değildir. 5510 sayılı Kanun, kamu 
personel rejiminde var olan karmaşa dolayısıyla ortaya çıkan olumsuz tab-
lonun emeklilik rejimine yönelik olumsuz yansımalarını bir nebze de olsa 
gidermeye çalışarak, emekli aylıklarının çalışılan dönemde ödenen prim-
lere bağlı olarak belirlenmesini sağlamaya yönelik bir sistem oluşturma ve 
sistemi sosyal sigortacılık ilkelerine uygun hale getirmeye çalışmaktadır. 

Yukarıda belirtilen sebeplerin yanı sıra bir başka husus; 5434 sayılı Ka-
nunun bugünkü uygulanma şekli ve kapsamı,  memurluk statüsü ile emek-
lilik statüsü arasındaki ilişki fiilen koparmıştır. Öncelikle, çalışma şekli iti-
barıyla memur olarak tanımlanamayacak bazı çalışan grupları ve kişiler 
(başta seçimle gelen TBMM üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi 
üyeleri olmak üzere) hiçbir zaman memur statüsünde olmadıkları halde, 
memur olarak  Emekli Sandığı kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Hatta bu 
kişilerin Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmelerine vesile olan statüleri sona 
erse bile Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilmekte-
dir. Memurluk statüsü ile Emekli Sandığı kapsamında bulunma arasındaki 
ilişkiyi koparan başka uygulamalar da vardır. BDDK, Rekabet Kurumu gibi 
bağımsız kurulların atama veya seçimle gelen yöneticileri (bunları klasik 
kamu görevlisi olarak tanımlamak mümkün değildir), daha önce hangi 
sosyal güvenlik kurumunda olduklarına bakılmaksızın sosyal güvenlikleri 
bakımından Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmektedirler.

Memur statüsü ile Emekli Sandığı mensubu olma arasındaki ilişkiyi ko-
paran bir başka uygulama özelleştirilen kuruluşlarda çalışanlar için söz ko-
nusu olmuştur. Bu kuruluşların özelleştirilmesi sonucu memur statüsünü 
kaybedenler, daha sonra 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmala-
rını gerektiren işlerde çalışsalar bile Emekli Sandığı kapsamında sigortalı-
lıklarını devam ettirme imkânına kavuşmuşlardır. 

Bütün bunlara ilaveten,  Emekli Sandığı kapsamında olanlar için getiri-
len isteğe bağlı sigortalılık uygulaması ile, kişilerin memurluk statüsü sona 
ermesine rağmen Sandık kapsamında sigortalılık ilişkilerinin devamına 
imkan tanınmıştır.  Bütün bu faktörler, memurluk statüsü ile Emekli San-
dığı mensubu olma arasındaki ilişkiyi fiilen koparan veya zayıflatan geliş-
melerdir.
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Yukarıdaki değerlendirmelerin dışında, Emekli Sandığını sosyal sigorta-
cılıktan uzaklaştıran ve diğer çalışanlar ve hatta kamu görevlilerinin kendi 
içinde norm ve standart birliği sağlanmasını zorlaştıran uygulamalardan 
birini de,  kişinin emekli aylığının son bulunduğu statünün basamak, gös-
terge ve katsayısı esas alınarak hesaplanmasıdır. Uygulamada, kamu ça-
lışanlarının bir kısmının (silahlı kuvvetler mensupları, yargı mensupları 
ve üniversite mensupları gibi) belirli statüye gelmesi personel hukukunu 
düzenleyen hükümler çerçevesinde belirli bir süreç sonunda kademeli ola-
rak gerçekleşirken, bir kısmının statüleri atamalar ve görevlendirmelerle 
çok hızlı bir şekilde değişebilmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 29 
yıl ilk öğretim kurumlarında öğretmenlik görevi yapan bir kamu görevlisi, 
çalışma hayatının otuzuncu yılında aynı bakanlıkta müsteşar olarak görev 
alabilmektedir. Burada, tartışılan kişinin öğretmen iken müsteşar olması 
değildir. Ancak, bu kişi emekli olma kararını verdiği zaman, başta emekli 
aylığı olmak üzere bütün sosyal güvenlik hakları, emekli olmadan önce bu-
lunduğu son statüsü ile ilgili göstergeler esas alınarak hesaplanmakta ve 
bu kişi bütün çalışma hayatını müsteşar statüsünde geçirmiş gibi emeklilik 
haklarına sahip olabilmektedir. Benzeri durumların, yalnızca verilen ör-
nekle sınırlı olmayıp ek göstergesi olan bütün kamu görevleri için geçerli, 
olduğunu söylemek mümkündür(3). Bu durum, Anayasa Mahkemesinin ip-
tal kararı ile ilgili genel gerekçesinde belirtilen “Kamu hizmetlerinin gerek-
tirdiği asli ve sürekli görevleri yürüten Devlet memurlarının hukuki rejimi 
çağdaş personel hukukuna uygun olarak sınıflandırma, kariyer ve liyakat 
esaslarına dayanmaktadır. Devlet memurları, görevlerinin gerektirdiği 
niteliklere ve mesleklerine göre sınıflara ayrılmakta, yüksek derecelere 
ilerleme imkânı sağlamaktadır. Kamu hizmetlerine alınmada ve görevde 
yükselmede ise kamu personelinin nitelikleri, başarıları, işe bağlılıkları 
gibi liyakat ölçütleri dikkate alınmaktadır…” şeklindeki değerlendirmeye 
aykırı bir durumdur ve Anayasa Mahkemesinin 128. maddeye atıf yaparak 
kamu çalışanları için arzu etmediği siyasi müdahaleler de bu noktada baş-
lamaktadır. Mevcut sistem, bu tür müdahale taleplerini artıran bir işleyişe 
sahiptir. Kişinin, statüsü ne olursa olsun, emeklilik dönemi gelir ve aylıkla-
rının en son statüsüne denk kazancı esas alınarak hesaplanması, özellikle 
de tamamı prim kesintisine esas olmayan bir kazanç üzerinden aylıkların 
hesaplanması sosyal sigortacılık açısından kabul edilebilir bir durum de-
ğildir. 

Anayasa Mahkemesinin 5510 sayılı Kanunla ilgili olarak vermiş olduğu 
iptal kararı,  kazanılmış hak ile beklenen hak kavramları arasında da açık 
bir ayırım yapılmasına imkân vermemiş görünmektedir. Sosyal güvenlik 
mevzuatında, çeşitli gerekçelerle halen çalışanların sosyal güvenlik hak ve 
yükümlülükleri ile ilgili olarak, büyük mağduriyetlere yol açmayacak şekil-
de, “makul ve ölçülü” değişiklikler yapılabilir ve bu çerçevede primler, pri-
me esas kazançlar ve emekli olma yaşı veya aylık hesaplama yöntemleri 
değiştirilebilir. Bu değişiklikler,  çok doğal olarak geçmişte emekli olanlar 
ile sonradan değiştirilmiş yeni şartlara tabi olarak emekli olanlar arasında, 
yapılan değişikliklere bağlı olarak bazı farklılıklar oluşmasına da yol aça-
3Bu durumun, çeşitli dönemlerde atama ve görevlendirmelerde veya görevden almalarda, ilgili kişi ile ata-
mayı yapacak amir arasında bir pazarlık konusu haline getirildiği de sık dile getirilen hususlardan birini 
oluşturmaktadır.
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bilir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile bu durumun aksine, “ 
ne şekilde olursa olsun,  aynı statüde bulunan kişilerden daha önce emekli 
olan kişiler ile sonradan emekli olanlar arasında herhangi bir fark yaratı-
lamaz”  anlamına gelecek bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bir örnekle açık-
lamak gerekirse,  “ Kendi çalışma dönemlerindeki kazançları, prime esas 
kazançlar ve aylıkları ne olursa olsun, 30 yıl önce emekli olan bir hakim 
ile bugün emekli olacak hakimin emekli aylığı arasında fark yaratılamaz”  
denilmektedir. Bu, “aynı statüde bulunanlar için emeklilik rejiminde hiçbir 
zaman öncekilerle sonrakiler arasında fark yaratamazsınız, öncekilerin 
bütün avantajlarını sonrakilere, sonrakilere sağlanacak bütün avantajları 
da öncekilere sağlamak zorundasınız ”  gibi, sosyal sigorta anlayışına ters, 
statik,  hiç değişmeyecek bir sosyal sigorta rejimi oluşturmak anlamına gel-
mektedir. Hangi sistem olursa olsun, emeklilik hakları ve özellikle emekli 
aylığı, çalışırken ödenen primler, prime esas kazançlar, çalışma ve sigor-
talılık süresi gibi faktörlere bağlı olarak hesaplanır ve yalnızca çalışılırken 
sahip olunan statü aylığın miktarını tayin eden tek belirleyici faktör olamaz.

Bir başka açıdan konuyu irdelemek gerekirse, başta 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu olmak üzere, kamu personel rejimi ile ilgili yasalar, 
hiç değiştirilmeyen, statik yasalar değildir ve hatta Türk hukuk rejiminde 
sonradan yapılan müdahalelerle en fazla değişiklik yapılan yasalar niteli-
ği taşımaktadır. Öte yandan, Türkiye’nin önemli reform alanlarından biri-
ni de kamu personel rejiminin yeniden düzenlenmesi, memur statüsünün 
tanımlanması, işçi-memur ayırımının netleştirilmesi, performansa dayalı 
ücret-maaş rejiminin hayata geçirilmesi ve liyakat sisteminin yeniden be-
lirlenmesi gibi hususlar bu alanda öncelikli tartışma alanlarını oluşturmak-
tadır. Herhangi bir dönemde, kamu personel rejiminde yukarıdaki başlık-
larda yapılacak değişiklikler, memurların sosyal güvenlik hakları ve sosyal 
güvenlik rejimini de etkileyecektir. Bugün kamuda statülü mesleklerin 
maaşlarının önemli bir kısmını oluşturan ek gösterge uygulaması ve çe-
şitli başlıklar altında yapılan tazminat ödemelerinde miktar, isim ve ödeme 
yöntemi değişiklikleri yapılabilir. Bu konularda yapılacak değişiklikler, 5434 
sayılı Kanun yürürlükte kalsa bile kaçınılmaz olarak, emekli aylıklarının 
hesaplanması esaslarını da değiştirecektir. Bu bakımdan, 5434 sayılı Ka-
nunda yer alan “memurların sosyal güvenlik hakları ile ilgili düzenlemeler 
değiştirilemez” görüşü bu açıdan da haklı gerekçelere dayanmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarında belirtilen hususların aksine, 
5510 sayılı Kanun, kamu çalışanlarının sosyal güvenliğini aynı kanun için-
de olmalarına rağmen, diğer çalışanlarla birlikte aynı hükümlerle düzen-
lememiştir. Öncelikle, Kanunun 4. maddesinde sigortalılar mevcut çalışma 
ilişkileri ve statüleri esas alınarak ayrı ayrı tarif edilmişler ve gruplandırıl-
mışlardır. Çalışanların sosyal güvenlik hakları ile ilgili temel hususlarda bu 
gruplandırma esas alınmış, her bir çalışan grubunun farklılıklarını esas alan 
düzenlemeler yapılmıştır. Hatta, kamu çalışanları için, bir anlamda “sosyal 
güvenliğin norm ve standart birliği sağlama ilkesine aykırı” olarak değer-
lendirilebilecek düzenlemelere yer verilmiştir. Prime esas kazançlar bakı-
mından üst sınır uygulanmaması, malullük halinin tespiti ve aylık bağlama 
şartlarının farklılaşması, iş göremezlik halinde geçici iş göremezlik ödeneği 
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alma şartları ve nihayet emekliliğe hak kazanma, aylıkların hesabı ile ilgi-
li hususlarda kamu çalışanları ile ilgili çok sayıda farklı düzenlemeye yer 
verilmiştir. Çok özel bir örnek vermek gerekirse, prime esas kazançlar ve 
prim oranlarının değişmesi dolayısıyla ücretlerde meydana gelecek azal-
manın kurumlarınca (işveren) tarafından karşılanacağı hususu ile ilgili dü-
zenleme de yalnızca kamu çalışanları için yapılmış, 4/a kapsamında hizmet 
akdi ile çalışanlar için bir değişiklik yapılmamıştır. İlgili kısımlarda yapılan 
bu farklılaştırmanın yetersizliği göz önüne alınarak, 5510 sayılı Kanunun, 
“Kamu görevlilerine ilişkin hükümler” başlıklı 5. bölümünde 4/c kapsa-
mında bulunan kamu görevlilerin sosyal güvenliği ile ilgili özel hükümlere 
yer verilmiştir. Aynı şekilde, Kanunun geçiş dönemi ile ilgili düzenlemelere 
yer verdiği memurlarla ilgili geçici maddeler diğer çalışan gruplarına göre 
daha ayrıntılı hükümler ihtiva etmekte ve öz olarak memurların mevcut ve 
geçmiş dönemde sahip oldukları sosyal güvenlik haklarının korunması ve 
devamını sağlamaya yönelik şekilde düzenlenmiştir.  

Yukarıda yapılan değerlendirmelere bağlı olarak, kişisel görüşüm; bir 
sosyal güvenlikçi gözüyle bakınca sosyal güvenlik açısından memurların 
sosyal güvenliğinin 5510 sayılı Kanun içinde düzenlenmesinin mümkün 
olduğu yönündedir”. Ancak yasalaşma sürecinin bundan sonra sekteye 
uğramaması için Anayasa Mahkemesinin iptal kararına gerekçe teşkil edi-
len hususların giderilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması da hukuk 
devleti olmanın gereğidir. İptal konusu olan hususlar sosyal güvenlikle il-
gili gerekçelerden ziyade idare hukuku ile ilgili düzenlemelerde kaynaklan-
maktadır. Bu noktada idare hukuku alanında çalışan meslektaşlarımızın 
görüş ve önerileri yol gösterici olacaktır. Bu alanda çalışan meslektaşları-
mızın yeni düzenlemeler için yol gösterici ve çözüm getirici nitelikte olmak 
üzere iptal ve sonuçlarına yönelik çalışmalara ağırlık vermesi,  ÇSGB’nın da 
bu görüş ve öneriler doğrultusunda ancak sosyal güvenlik reformu yapma 
gerekçelerinden vazgeçmeksizin tekrar iptale söz konusu olmayacak hü-
kümlerle yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışmalarını yürütmesi isa-
betli olacaktır. 

Şüphesiz Anayasa mahkemesinin iptal kararını, yalnızca yukarıdaki 
bakış açısıyla, iptal yalnızca memurlarla ilgili hükümler ihtiva etmekte-
dir şeklinde değerlendirilemez. İptal kararı içinde; bağımsız çalışanlar için 
sosyal güvenlik destek primi uygulamasını adil ve makul bulunmaması, 
fiili hizmet zammı uygulamasında kamu-özel sektör arasındaki ayırımları 
reddetmesi, geçici maddelerde yer alan bazı düzenlemelerin memur ve ba-
ğımsız çalışanların geçiş dönemleri ile ilgili olarak yarattığı belirsizliklerin 
giderilmesi ile ilgili hususlar da yer almaktadır. Ancak, iptal kararları bütün 
olarak değerlendirildiği zaman, “iptal kararının esasen memurları korudu-
ğu” yönünde güçlü bir kanaat ortaya çıkmaktadır. 

C. Bundan sonra ne yapılmalı?(4)

İptal kararı sonrası dönemde, Kanunun yürürlük tarihinin 6 ay süre ile 
ertelenmesi, yeni durumla ilgili olarak stratejinin belirlenmesi için Sosyal 
4 Bu kısımdaki değerlendirmeler, bir sosyal güvenlikçi gözüyle, ağırlıklı olarak sosyal güvenlik açısından 
bakılarak yapılan değerlendirmelerdir.   



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım260

Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun toplanarak sosyal tarafların görüş-
lerinin alınması ve akademik çevrelerden görüş alınması siyasi iktidarın 
sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmaları 
sürdürme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak kabul edilebi-
lir.  Kaldı ki, reform çalışmalarını sürdüren ÇSG Bakanı konunun gündeme 
geldiği her ortam ve platformda, sosyal güvenlik reformundan vazgeçilme-
sinin söz konusu olmadığını, iptal kararının gerekçelerini ortadan kaldıra-
cak düzenlemeler yapılarak yeni sistemin zamanında hayata geçirileceğini 
açıklayarak bu kararlılığı pekiştirmiştir. “Sosyal taraflar, iptal kararını bir 
yanlıştan dönülmesi olarak yorumlamışlar, eski sistemle devam edilmesi 
gerekir” yönünde de açık bir beyanları da olmamıştır. Sosyal taraflar, iptal 
kararının, çalışanlar arasında özellikle  “memuru koruyan” bir anlayışı yan-
sıtmasından rahatsızlık duyduklarını da vurgulamışlardır.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararını ağırlıklı olarak kamu çalışanları 
yönünden vermiş olması, iptal kararını başvurulan maddeler için ayrı ayrı 
vermek yerine “genel gerekçe” niteliği taşıyan hükümlere dayandırması 
bundan sonra ne yapılacağı, yola nasıl devam edileceği ile ilgili yol haritası-
nın oluşturulmasını güçleştirmiş görünmektedir. Neler yapılması gerektiği 
ile ilgili hususları aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür; 

•	 Türkiye, sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılandırma konusunda 
yapılan çalışmalardan vazgeçme lüksüne sahip değildir. Bu noktada 
gösterilecek bir zaaf veya atılacak geri adım, yalnızca geçmiş 3 yılda 
yapılan çalışmaların boşa gitmesi değil, Türkiye’nin çok uzunca bir 
süre sosyal güvenlikle ilgili alanda yeni bir düzenleme yapamaması 
sonucunu doğuracaktır. Siyasi iktidarın, sosyal tarafların, bürokrasi-
nin ve akademik kadroların geçen 3 yıllık sürede ortaya koydukları 
çaba ve harcadıkları enerji boşa gitmemelidir. Ancak bu, “ne paha-
sına olursa olsun, ve bir şekilde reform yapılmalı” demek de değildir. 

•	 Farklı sosyal sigorta rejimlerinin birleştirilmesi, sosyal sigorta hak ve 
yükümlülükleri bakımından bütün çalışanları aynı sistem içine al-
maya yönelik bir anlayış ve bakış açısı oluşturma bakımından 5510 
sayılı Kanun önemli bir zemin oluşturmuştur. Anayasa Mahkemesi-
nin iptal kararında yer alan gerekçeleri ortadan kaldıracak düzenle-
meler yapılmalı, ancak bu düzenlemeler yapılırken, bütün çalışanla-
rın aynı sosyal sigorta mevzuatına tabi olmalarını sağlayacak çözüm 
yolları üzerinde ısrarlı olmalı ve çaba gösterilmelidir. Herhangi bir 
çalışan grubunu, diğer çalışan gruplarından ayırarak, farklı bir re-
jimde “ayrıcalıklı statüde” devam ettirmeye yönelik çözümler, geniş 
toplum kesimlerinin “sosyal adalet” duygusunu zedeleyici sonuçlar 
doğuracaktır. 

•	 Anayasa Mahkemesi;  memurların sosyal güvenliği ile ilgili düzen-
lemeleri sosyal güvenlikle ilgili gerekçelere bağlı olarak değil, Türk 
kamu yönetimi sistemi ve idare hukuku düzenlemelerine bağlı ge-
rekçelerle vermiştir. Bu bakımdan, getirilecek çözümler idare huku-
ku açısından ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelik olacaktır. Ge-
linen bu noktada, 1982 Anayasasında ve/veya kamu personel rejimi 
ile ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerle memurların sosyal gü-
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venliğinin diğer  çalışan grupları ile birlikte, norm ve standart birliği 
sağlama amacına uygun olarak düzenlenmesi yolları araştırılmalıdır,  
Ancak, bu Türkiye’nin uzun yıllardan beri çözemediği kamu personel 
rejiminin yeniden yapılandırılması, memur tanımının yapılması gibi 
kronik sorunların varlığından dolayı bir zamanlama problemini de 
beraberinde getirmekte ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 
1.7.2007 den önce Anayasa veya yasa düzeyinde  bu kesime yönelik 
düzenlemeler yapılması ihtimalini güçleştirmektedir.

•	 Yapılacak değerlendirmelerde, gerek zaman yetersizliği, gerekse 
Türk idare hukukunun genel prensipleri bakımından kamu çalışan-
larının sosyal güvenliği ile ilgili düzenlemelerin, 5510 sayılı Kanunda 
diğer çalışanlarla birlikte gerçekleştirilmesinin mümkün olamaya-
cağı sonucu ortaya çıkarsa, bu takdirde 5434 sayılı T.C. Emekli San-
dığı Kanunu,  5510 sayılı Kanunda diğer çalışanlar için getirilen dü-
zenlemelere paralel hükümleri ihtiva edecek şekilde değiştirilmeli ve 
her iki mevzuatın aynı tarihte yürürlüğe konulması sağlanmalıdır.  
Bu, sonraki dönemlerde bütün sosyal sigorta rejimlerinin birleştiril-
mesine yönelik çalışmaları kolaylaştıracak ve geçişi kolaylaştıra-
cak bir zemin oluşturacaktır. Ancak bu şekilde, memurları dışarıda 
bırakacak bir değişikliğin diğer toplum kesimleri tarafından kabulü 
ve sosyal adalet duygusunun zedelenmesi önlenebilecektir. Kamu 
çalışanlarını dışarıda bırakan, yalnızca hizmet akdi ile çalışanlar ve 
kendi adına bağımsız çalışanları kapsamına alan bir sosyal güven-
lik reformu, sosyal açıdan mevcut sistemin devamından daha tahrip 
edici etkilere sahip olacaktır. 

•	 İçinde bulunduğumuz dönem dikkate alınınca, hangi tercih yapılırsa 
yapılsın, erken veya zamanında Türkiye’nin 2007 yılında bir seçim 
ortamına gireceği dikkate alınırsa, TBMM çalışma dönemini bitirme-
den sosyal güvenlik sistemi ile ilgili yasal düzenlemeler tamamlanmış 
olmalıdır. Yasal düzenlemelerin tamamlanmış olması ve memurla-
rın sosyal güvenliğini sağlamayan yönelik değişikliklerin yapılmış 
olması şartıyla gerek 5510 sayılı Kanunun, gerekse diğer mevzuatın 
yürürlük tarihi 1.1.2008 olarak yeniden belirlenebilir. Yürüklük tarihi 
ile ilgili bu değişiklik, ikinci bir ertelemeden ziyade uygulamaya geçiş 
için hazırlıkların tamamlanması, yeni sistemin takvim yılı başında 
uygulamaya konulması dolayısıyla aylıkların hesaplanması başta ol-
mak üzere uygulamaya yönelik kolaylıklar sağlayacaktır. 

•	 Yeni sisteme en kolay geçiş ve uyum sağlayacak olan kesim daha 
önce SSK kapsamında olan (4/a) grubunda yer alan sigortalılar ve 
işverenleri olacaktır. Ancak, aynı değerlendirmeyi 4/b ve 4/c kap-
samındaki sigortalılar için söylemek mümkün değildir. Kendi adına 
bağımsız çalışanların yeni sistemle ilgili olarak kapsamlı bir bilgilen-
dirme ve eğitime ihtiyaç duydukları kesindir. Özellikle bu kesim için 
yeni olan İKMH ve bu sigorta kolunun uygulanmasına yönelik süreçle 
ilgili bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Gerçekte en kolay orga-
nize olabilecek kamu kesimi, geçen 3 yıllık dönemde sanki Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararını önceden biliyormuş gibi,  yeni sisteme 
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geçişle ilgili çalışmalara çok uzak kalmış, kendi dışında gelişmeler 
gibi ilgisiz kalmıştır.  İşyerlerinin yeni sistem gerekleri doğrultusun-
da tescili ve işveren ve işveren vekili tarifleri yapılmamıştır. Bütün 
bunların ötesinde Kamuda ücretlerin peşin ödenmesi uygulaması 
devam etmektedir. Anayasa Mahkemesinin iptali ile ortaya çıkan 
belirsizlikler giderildikten sonra kamuya yönelik kurumsal çalışma-
lar hızlandırılmalıdır.

•	 Maalesef, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, yeni sistemi öğrenme 
ve gereklerini yerine getirme yükümlülüğü ve maliyeti yine sigor-
talılar ve işverenlerin üzerine kalmış görünmektedir. Kurum Kanu-
nunda belirtildiği şekilde, Kurumun denetim organının “rehberlik ve 
bilgilendirme” faaliyetlerini öne çıkaracak bir çaba içine girmesi, bir 
diğer ifade ile ilgili kesimleri bilgilendirmeye yönelik olarak “sahaya 
çıkması” gerekmektedir. 

D. 5510 sayılı Kanunda hangi değişiklikler yapılarak iptal bir fırsata dö-
nüştürülmelidir?

Yazının başlığında “iptal bir fırsata dönüştürülmelidir” tespiti yapılırken 
ağırlıklı olarak vurgulanmak istenen, 5510 sayılı Kanunun yasalaşma süre-
cinde gerek sosyal taraflar gerekse akademisyenler tarafından dile getirilen 
veya bağımsız çalışanların sosyal güvenlik destek primlerinde olduğu gibi 
yasanın hayata geçiriliş sürecinde ortaya çıkan problemleri çözmeye yöne-
lik değişikliklerin yapılması için iptal ile birlikte bir fırsat daha kazanıldığı 
hususudur.  İptal kararı ve buna bağlı olarak yürürlük tarihinin ertelenmesi, 
Kanun yürürlüğe girmeden “bir kez daha düşünme, yanlışlıkları düzeltme 
ve aksaklıkları giderme” fırsatı vermiştir. Bir yandan, 5510 sayılı Kanunun 
daha problemsiz olarak yürürlüğe girmesi, diğer yandan sosyal tarafların 
sistemle ilgili taleplerinin bir kez daha dillendirilmesine yönelik önerileri 
aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür; 

1. Çalışan, fakat gelir düşüklüğü sebebi ile zorunlu sigortalılık kapsamı 
dışında bırakılan kesimlerle ilgili düzenleme yeniden gözden geçirilmelidir.

Yasa koyucu, daha önce zorunlu sigortalılık kapsamında bulunan çeşit-
li çalışan kesimlerini, uygulamada prim tahsilatında yaşanan güçlükler ve 
gelirlerinin yetersizliği gerekçelerine bağlı olarak zorunlu sigortalılık dışın-
da bırakmıştır. Buna göre, “ kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım veya 
orman işlerinde süreksiz hizmet akdi ile çalışanlar ve tarımda kendi adına 
bağımsız çalışanlardan gelirleri prime esas kazancın alt sınırından düşük 
olanlar” (m.6/1) ile kendi adına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden 
muaf olarak, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı bulunanlar,  kazançlarının 
prime esas kazancın alt sınırından düşük olması halinde  (m.6/k), zorun-
lu sigortalılık ilişkisinin dışında tutulmuşlardır. Bu istisnalar sosyal sigor-
tacılık açısından bir geri adımdır. Gerek bu kişilerin tespitindeki güçlükler, 
gerekse bu kesimler için genel sağlık sigortasından faydalanma şartlarının 
kolaylaştırılmış olması ve nihayet yine bu durumda olanlar için sosyal yar-
dım ve hizmetlerin zaman içinde artırılacağı beklentisi, bu kişilerin sos-
yal sigortadan kaçışını hızlandıracak etkilere sahip olacaktır. Yeşil Kart ve 
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benzeri uygulamalar, gerekliliği tartışma konusu olmamakla birlikte, Tür-
kiye’de bir tür “öğrenilmiş yoksulluk” yaratmakta, sosyal güvenliğin arzu 
etmediği bir bağımlılık şekli ortaya çıkmaktadır. Yukarıda sayılan kesim-
ler için yapılması gereken, bu kişileri mutlaka zorunlu sigorta kapsamına 
almak, tamamen kapsam dışında bırakmak yerine sahip oldukları gelirle 
ödeyebilecekleri gün sayısı kadar gün için bir tür “kısmi zorunlu sigortalı-
lık” ilişkisine imkan vermek ve yine bu kesimler için isteğe bağlı sigortalılık 
uygulamasında olduğu gibi eksik günler için borçlanma imkanı tanımaktır. 
Aksi takdirde,  Kurumsal yapı zafiyetleri ve denetim eksikliğinden dolayı 
ortaya çıkacak boşlukta, önemli bir çalışan kesimi kayıtlı sektörden uzak-
laşma yolunu tercih edecektir.  

2. Kayıtdışı ile mücadelenin öncelikli politika olarak belirlendiği bir 
dönemde,  bu mücadeleyi sekteye uğratacak düzenlemeler değiştirilmeli, 
prim oranları düşürülmelidir

5510 sayılı Kanun, sosyal sigortaların finansmanı bakımından, kayıtdışı 
çalışmayı teşvik edecek düzenlemeler ihtiva etmekte, sosyal sigortaların 
finansmanı konusunda bilinen yöntemlerin dışında bir yenilik getirme-
mektedir. 5510 sayılı Kanunda finansmanla ilgili düzenlemeler hayati öne-
me sahip düzenlemelerdir ve Kanun yürürlüğe girmeden aşağıdaki deği-
şikliklerin yapılması isabetli olacaktır: 

•	 Prim oranları, özellikle işveren payları bakımından, kademeli olarak 
düşürülmelidir. Halen Hükümetin çeşitli vesilelerle açıkladığı, istih-
damı teşvik politikaları içinde yer alan prim oranlarının düşürülmesi 
ile ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta sistemini zafiyete uğratmayacak 
şekilde, ancak  geciktirilmeksizin 5510 sayılı Kanun içinde yapılma-
lıdır. Nasıl, 2035 yılından sonra emeklilik yaşının kademeli olarak 
yükseltilmesine yönelik hükümler Kanunda yer almışsa, prim oran-
larının da düşürülmesine yönelik düzenlemeler aynı anlayışla 5510 
sayılı Kanun içinde yer almalıdır. Bu şekilde bir düzenleme, bir yan-
dan  işverenlerin gelecek dönemlere ait piyasa ve üretim projeksi-
yonları yapmalarını kolaylaştıracak ve aynı zamanda emek maliye-
tini düşürdüğü ölçüde  toplu pazarlık görüşmelerinin seyrini olumlu 
etkileyerek çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesine katkıda 
bulunacaktır. 

•	 4/a kapsamındaki sigortalılar için prime esas kazançların üst sınırı 
aşan ödemelerden sonraki aylar için prim kesilmesi, bir çok kesim 
tarafından dile getirildiği gibi, sosyal sigortacılık ilkelerine aykırı bir 
uygulamadır. Bu düzenleme, öncelikle esas olarak yeni sisteme yö-
nelik en olumlu tepkileri veren işverenlerin 5510 sayılı Kanuna yöne-
lik tepkilerini artırmıştır. Uygulama hem Kurum hem de işverenler 
açısından sistemin işleyişini güçleştiren kayıt ve bürokratik işlem 
sürecini de artıracaktır. Kazancın tamamından prim kesmek sosyal 
sigortanın prime esas kazançlara üst sınır belirleme anlayışına ters-
tir ve nihayet çok ayaklı sosyal güvenlik sistemi oluşturma ve ikin-
ci-üçüncü ayak sistemleri teşvik ve geliştirme politikalarına aykırı 
bir uygulamadır. Kabul etmek gerekir ki, ülkemizdeki ortalama ücret 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım264

seviyesi dikkate alınınca asgari ücretin 6.5 katı olarak belirlenen üst 
sınır zaten yüksek bir kazanç seviyesidir.   

•	 5434 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde yer alan, “ prime esas ka-
zanç matrahındaki değişme dolayısıyla matrah farkına ait sigorta 
primi 2 yıl süre ile kurumlarınca karşılanır” hükmü, Anayasa Mahke-
mesinin iptal gerekçesini de ortadan kaldıracak şekilde değiştirilmeli, 
prime esas kazançlar ve prim oranlarındaki değişmelerin aylıklarda 
bir azalmaya yol açmayacağı süreklilik kazanacak şekilde değiştiril-
melidir.  Kaldı ki, bu zaten böyle olacak, devlet sosyal sigorta primleri 
dolayısıyla çalışanlarının gelirlerinde bir azalmaya yol açmayacaktır. 
Bunu bugün olduğu gibi 2 yıl sonrası için belirsizlik yaratacak bir hal-
de bırakmamalı, yasadaki 2 yıl ifadesi kaldırılmalıdır.

•	 5510 sayılı Kanunun prime esas kazançlarla ilgili düzenlemeleri 4/b 
kapsamındaki sigortalılar için “dışlanma-dışarda kalma ” tehlikesi-
ni beraberinde getirmektedir. Bu kişilerin, prime esas kazançlarını, 
alt ve üst sınırlar arasında kalmak şartıyla kendilerinin belirlemesi, 
1479 sayılı Kanun uygulamasında olduğu gibi, sigortalıların ağırlık-
lı bir kesiminin kazançlarını tabandan bildirmelerine yol açacaktır. 
Bunu önlemeye yönelik olarak getirilen yanında çalışan sigortalının 
kazancından daha düşük olmaması gibi düzenlemeler yeterli gözük-
memektedir. Kendi adına bağımsız çalışanlar için, prime esas ka-
zançların alt ve üst sınırları arasında kalan, 1479 sayılı Kanundakine 
benzer bir gelir basamakları oluşturma üzerinde düşünülmelidir. 

3. Sosyal güvenlik destek primi bakımından “uygulanabilir” bir çözüm 
bulunmalıdır.

Kabul etmek gerekir ki, sosyal güvenlik destek primi uygulaması, bize 
bağlı şartların doğurduğu, bize has, istisnai nitelikte kalması ve süreklilik 
kazanmaması gereken bir uygulamadır.  4447 sayılı Kanunla getirilen ve 
5510 sayılı Kanunda da aynen benimsenen kademeli emeklilik yaşı uygu-
laması zaman içinde bu uygulamayı fiilen ortadan kaldıracaktır. Yeni sis-
temle ilgili yasal düzenlemelerin hazırlık sürecinde yer verilmeyen SGDP 
ödeyerek çalışma hali, 5510 sayılı Kanunda yer almış ve bir anlamda SGDP 
ödeyerek çalışmayı fiilen ortadan kaldıracak veya bu şekilde çalışmanın 
diğer çalışanlar için bir rekabet dezavantajı yaratmasını önleyecek şekilde 
düzenlenmeye çalışılmış, bu sebeple prim oranları aktif olarak çalışan si-
gortalıların prim oranları ile aynı şekilde belirlenmiştir.  Her ne kadar, ya-
sayı hazırlayanlar tarafından aksi yönde bir görüş hakim olsa da,  bir çok 
akademisyen tarafından dile getirilen “sigorta kollarını tanımlayarak alı-
nacak SGDP’nin bu primleri ödeyerek çalışanlara, gelecekte bu sigorta kol-
larından sağlanacak yardımları talep hakkı doğuracağı, mesela ikinci aylık 
talebinde bulunabilecekleri” görüşünü dikkate almak ve bu sonucu doğur-
mayacak şekilde tek oranlı ve sigorta kollarından bağımsız bir prim oranı 
belirlemeye yönelik bir düzenleme yapılması isabetli olacaktır. 

4/b kapsamında çalışanlar için SGDP ödeyerek çalışma hali ile ilgili 
düzenlemeler bağımlı çalışanlara göre daha zor olacaktır ve nitekim daha 
5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden bu sıkıntı ortaya çıkmıştır. Burada, 
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uygulamada sağlayacağı kolaylık da dikkate alınarak, 1479 sayılı Kanun 
dönemindeki uygulama bir nebze değiştirilerek devam ettirilebilir. Emekli 
aylığı alırken 4/b kapsamındaki bir işte SGDP ödeyerek çalışacaklar için; 
prime esas kazanç Kurumdan almakta oldukları aylık olarak belirlenmeli, 
prim oranı GSS hariç olmak üzere halen çalışanlar için uygulanan oran ola-
rak tespit edilmeli ve primler aylıklardan kaynakta kesme suretiyle tahsil 
edilmelidir. Bu uygulama, 1479 sayılı Kanun kapsamında emekli olanlar için 
halen uygulanan orandan daha yüksek bir oranı ifade etmekle birlikte, Ku-
ruma, prime esas kazançların belirlenmesi, beyan edilmesi, bunların kont-
rolü, hesaplanması gibi çok sayıda bürokratik işlemden kurtulma ve hiç 
maliyetsiz prim tahsilatı kolaylığı sağlayacaktır. 

Bütün bu düzenlemeler yapılırken, “ ne şekilde ve ne amaçla olursa ol-
sun, çalışan insanın çalışmanın yüceltilmesi ve teşvik edilmesi gereken bir 
amaç olduğu, çalışan insanı bağımlılığa ve tembelliğe sevkedecek uygula-
malardan uzak kalınması gerektiği, bir şekilde çalışmak isteyenlerin çalış-
ma şevk ve arzularının kırılmamasına özen gösterilmesi gerektiği” gerçeği 
de göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Fiili hizmet zammı uygulaması, istihdam maliyetini yükseltmeyecek 
şekilde yeniden düzenlenmelidir

5510 sayılı Kanunun getirdiği, öncelikle kamu kesimi, ancak zaman 
içinde de özel sektörün istihdam politikasını olumsuz olarak etkileyecek 
önemli değişikliklerden birini de fiili hizmet zammı uygulaması oluştur-
maktadır. Öncelikle, 5510 sayılı Kanunun hazırlık sürecinde fiili hizmet 
zammı ile ilgili ciddi ve kapsamlı bir çalışma yapılmamış, halen yaygın ola-
rak 5434 ve sınırlı şekilde de 506 sayılı Kanun kapsamında olanlar için uy-
gulanan fiili hizmet zammı uygulaması, kısmen genişletilerek 5510 sayılı 
Kanuna aynen aktarılmıştır. Anayasa Mahkemesinin 5510 sayılı Kanunla 
ilgili en haklı iptal gerekçeleri de bu madde ile ilgili olmuştur. İptal doğrultu-
sunda yapılacak düzenlemeler, fiili hizmet zammı uygulaması bakımından 
aynı işi yapanlar bakımından kamu-özel ayırımını ortadan kaldıracak ve bu 
uygulamanın kapsamını özellikle özel sektör bakımından genişletecektir. 
Kaldı ki, fiili hizmet zammı ile ilgili bir iptal söz konusu olmasaydı bile, zaman 
içinde diğer çalışan grupları tarafından yargı yoluna başvurulması suretiyle 
bu uygulamanın kapsamı özel sektör işyerleri için de genişleyecekti.  

Fiili hizmet zammı uygulamasının bir problem olarak ortaya çıkması da 
bu genişleme ile birlikte gerçekleşecektir. Yasa koyucunun, “sigortalı için 
yapılan her ödemenin karşılığının prim olarak tahsil edilmesi”, anlayışı 
doğrultusunda 5510 sayılı Kanunda yer verdiği bir çok düzenleme esas ola-
rak doğru olmakla birlikte, bu şekli ile fiili hizmet zammı uygulaması bakı-
mından ciddi problemler doğuracaktır. Çünkü, 5510 sayılı Kanunda düzen-
lenen şekli ile fiili hizmet zammı uygulaması dolayısıyla ortaya çıkacak ilave 
prim yükü tamamen işveren tarafından ödenecektir. Kanun tasarılarında 
fiili hizmet zammı uygulamasından kaynaklanacak primlerin 1/3 ünün si-
gortalı, 2/3 ünün işveren tarafından ödenmesi öngörülmüşken, sonradan 
yapılan değişikliklerle bütün primin işveren tarafından ödenmesi esası 
benimsenmiştir. Bu şekli ile fiili hizmet zammı öncelikle kamu kesimi, an-
cak zaman içinde genişleyen kapsamı ile özel kesimin istihdam maliyetini 
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önemli ölçüde yükseltecektir. Bu gelişme, istihdam maliyetini düşürme, ka-
yıtdışı istihdamı önleme ve nihayet rekabet gücünü koruma politikaları ile 
ters düşen sonuçlar doğuracaktır. 

Fiili hizmet zammı uygulaması ile ilgili çalışmalar, 5510 sayılı Kanunun 
diğer hükümlerinden farklı olarak çok yönlü, teknik ve uzun süreli bir çalış-
mayı gerekli kılmaktadır. İptalin yarattığı fırsat değerlendirilerek, öncelik-
le, sektörler, iş kolları, işyerleri ve çalışanlar bakımından değişen iş şartları 
dikkate alınarak fiili hizmet zammı uygulanacak işler ve çalışan grupları 
yeniden belirlenmelidir. Bu belirleme ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar 
için “en az 2-3 yıllık bir süre öngörülmeli” ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
çalışmalarla paralel şekilde sürdürülmelidir.  Gerekirse, Kanunun fiili hizmet 
zammı uygulaması ile ilgili yeni hükümlerinin yürürlüğe girmesine yönelik 
süre esnekliğini sağlayacak geçici düzenlemelere yer verilmelidir.

5. Aylıklara alt sınır uygulaması getirilmesi ve refah payı artışının ay-
lıklara yansıtılması

5510 sayılı Kanuna yönelik önemli eleştiri kaynaklarından birini de, 
mevcut uygulamanın aksine, bağlanacak olan gelir ve aylıklar için bir alt 
sınır belirlenmemiş olması,  ve aylıkların artış oranının yalnızca enflasyon 
oranı dikkate alınarak belirlenmesi oluşturmaktadır. Prime esas kazançlar 
bakımından alt sınır uygulamasının varlığı, bağlanacak gelir ve aylıklar ba-
kımından da bir alt sınır uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Şüphesiz bu sı-
nır belirlenirken sistemin aktüeryal dengesi de göz önüne alınacaktır. Yön-
tem olarak, halen 506 sayılı Kanunda olduğu gibi, prime esas kazançların alt 
sınırının belirli bir yüzdesi bağlanacak gelir ve aylıklar için alt sınır olarak 
belirlenebileceği gibi, sistem tarafından bağlanacak ortalama veya en yük-
sek aylığın belirli bir yüzdesi de alt sınır olarak belirlenebilir. Hangi yöntem 
belirlenirse belirlensin, belirlenecek alt sınırın primsiz ödemeler sisteminin 
işletilmesini sağlayacak yoksulluk sınırı ile ilişkisi kurulmalıdır. Belirle-
necek alt sınır, bir sosyal sigorta sisteminin kapsamında bulunan kişilerin 
primsiz ödemelerin kapsamına girmesine yol açacak seviyeden düşük ol-
mamalıdır. Gelir ve aylıklara alt sınır uygulaması, sosyal sigorta sisteminin 
“sosyal” olma özelliğini güçlendirecek olumlu bir etkiye de sahip olacaktır..

Ortalama emekli aylığı alma süresinin 15 yıl ve daha fazla olduğu dikkate 
alınırsa, sigortalılar bakımından gelir ve aylıkların ilk defa belirlenmesi ka-
dar, sonradan ayarlanması ile ilgili yöntemler de çok önemlidir. 5510 sayılı 
Kanundaki şekli ile, bağlanan gelir ve aylıkların, bir önceki 6 aylık dönemin 
TÜFE artış oranı kadar artırılması, yalnızca satınalma gücünün korunma-
sını sağlayacaktır. Büyüme artışından kaynaklanacak refah payının gelir 
ve aylıkların artışına yansıtılmaması zaman içinde emeklilerin nispi gelir 
paylarının azalmasına ve yoksullaşmalarına yol açacak gelir dağılımında 
adaletsizlik yaratacaktır.  Siyasi iktidarların her zaman emeklilerin gelirle-
rini artırmaya yönelik düzenlemeler yapabileceği ve refah artışını aylıkla-
ra yansıtacağı açıklaması ve gerekçesi emekliler için önemli bir belirsizlik 
kaynağıdır. (Anayasa Mahkemesinin iptal kararında bu belirsizliğin 4/a ve 
4/b kapsamındaki sigortalılar için dikkate alınmamış olması da dikkat çe-
kici bir husustur). 
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4447 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunla Türk sosyal sigorta sistemi, 
uzun vadeli sigorta kolları bakımından tekrar fon metoduna, hatta bireysel 
fon metoduna dönmüş görünmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından ip-
tal edilen “güncelleme katsayısı”, sigortalılardan kesilen primlerin enflas-
yon karşısında korunmasının yanı sıra ortalama ücretlere yansıdığı ölçüde 
refah payı artışını da dikkate almaktadır. Ancak, bu etkileşim, aylıkların 
belirlenmesi ile sona ermektedir. Emeklilerin yoksullaşmaması için refah 
payından kaynaklanan artışla ilgili düzenlemelerin de 5510 sayılı Kanunda 
yer alması isabetli olacaktır. Burada, refah payı ile ilgili artışta nelerin kriter 
alınacağı ve hangi dönemler itibarıyla uygulanacağı gibi hususlarda sosyal 
sigortaların aktüeryal dengeleri de esas alınarak çeşitle çözüm yolları ge-
liştirilebilir. Refah payı artışı olarak neyin esas alınacağı, hangi oranda ve 
hangi dönemlerde bu artışın yansıtılacağı konusunda çeşitli yöntemler ge-
liştirilebilir. Bu yöntemler belirlenirken, sosyal sigorta sisteminin aktüeryal 
hesap dengesinin gözetileceği de bir gerçektir. Refah payı artışının aylıkla-
ra yansıtılmasına yönelik olarak benimsenen yöntem Kurum bakımından 
bir finansman problemi yaratırsa, bu sebeple ortaya çıkacak ilave yükün 
Bütçeden transfer yoluyla karşılanması yoluna gidilebilir. Tek ve düşük ge-
lirli pasif sigortalılara yönelik gelir transferi uygulamaları gelir dağılımında 
adaleti sağlamaya yönelik politikalar bakımından da isabetli bir tercih olur.

Son söz olarak; yazının yayınlandığı tarih itibarıyla 6 aylık erteleme sü-
resinin üçüncü ayının ortalarına gelinmiş olacağı için, siyasi iktidarın Sos-
yal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu toplantısı, sosyal taraf açıklamaları 
ve akademisyen görüşleri ile birlikte kendi tercihlerini de şekillendirerek 
sistemle ilgili değişiklik tekliflerini kamuoyuna açıklama ve TBMM günde-
mine getirme zamanı gelmiştir.  İptal kararı ve erteleme ile kazanılan ilave 
zaman, bütün çalışanlar için norm ve standart birliği sağlamaya yönelik bir 
sistem oluşturma amacı ve kararlığından vazgeçmeksizin, sosyal tarafların 
taleplerini daha fazla karşılayacak düzenlemeleri de yaparak daha sağlıklı 
ve problemsiz işleyen bir sosyal güvenlik sistemi inşası için bir fırsat ola-
rak değerlendirilmelidir. 





SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN KURULUŞ YILI  
1945 OLMALIDIR: 

YENİ LOGO-ESKİ TARİH (1)

20 Mayıs 2006 tarih ve 26173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile oluşturulan 
Sosyal Güvenlik Kurumu,  kurumsal yapılanma süreci ile ilgili çalışmalarda 
bir adım daha atarak, Kurum logosunu belirlemiş ve Kurumun aylık haber 
bülteni olan Sosyal Güvenlik Kurumu Bülteninin Eylül sayısında kamuo-
yuna sunmuştur. Dergide, “Bu logo, şeffaflığın, güvenin ve kaliteli hizme-
tin simgesi olacak” sloganı ile sunulan  logo’nun, “ özellikle şeffaf yönetim 
anlayışı, istikrar, süreklilik, dinamizm, verimlilik, güven, kararlılık, ileri gö-
rüşlülük, değişim, dönüşüm, gelişim, katılımcılık ve hizmet kalitesi ilkele-
rini temsil edeceği” belirtilmiştir(2).  Kurum logosuna yüklenen bu ilkelere 
katılmamak mümkün değildir. Çünkü, sosyal güvenlik sisteminin sağlaya-
cağı sosyal güvenlik garantisinin seviyesinin ve hizmet standardının yük-
seltilmesi yalnızca daha fazla kaynak tahsis ederek veya aylık ödenerek 
sağlanacak bir hedef değildir. Aylıkların seviyesini yükseltmeden de sosyal 
güvenlik hizmetinin standardını yükseltmek mümkündür. Sigortalıların, 
işverenlerin ve üçüncü kişilerin genel olarak sosyal güvenlik sistemi, özel 
olarak da Kurumla ilişkilerinde talep ettikleri hizmeti en kısa zamanda ve 
doğru şekilde almaları, gerçek bir hizmet standardı yükselmesidir. Aylık 
bağlama işlemlerinin kısa sürede tamamlanması, aylıkların bağlanma-
sında hata yapılmaması, Kuruma verilecek veya Kurumdan alınacak bel-
gelerin temin sürelerinin kısalması, sigortalıların ve işverenlerin lüzumsuz 
zaman ve maliyet kayıplarının azaltılması gerçek anlamda standart yük-
selmesi anlamına gelir(3). Özellikle belirtmek gerekir ki, önceleri SSK, şimdi 
de SGK hizmet sunumunda modern iletişim teknolojisinin imkanlarını, yani 
interneti en etkin şekilde kullanan ve e-devlet uygulamasının en başarılı 
örneğini veren kurumların başında gelmektedir. Bu başarı, reform sürecini 
hızlandıracak ve kolaylaştıracak unsurların da başında gelmektedir.

Tekrar logoya dönmek gerekirse; şüphesiz, logonun dizaynının, renk 
seçiminin, sadeliğinin yani kısaca grafik özelliklerinin logoya yüklenen il-
keleri ne ölçüde yansıtacağı bu alanda uzman grafiker kişiler değerlendiri-
lecek bir husustur. Logolar, şirketlerin kendilerini kamuya takdim ve hedef 
1 (2007), İŞVEREN, Ekim-2007

2 İlhan İşman, “ Bu logo güvenin simgesi olacak” Sosyal Güvenlik Bülteni, sayı 6, Eylül-2007,

3 Yusuf Alper, Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform: Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu: Değişiklikler, Yenilik-
ler Ve Kurumsal Değerlendirme Analizi, MESS,  Mercek, Temmuz-2006,
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kitlelerine ulaşımda kullandıkları en etkin araçlardan biri olarak kullanıl-
maktadır. Bütün bir şirket felsefesini ve kültürünü logoları vasıtasıyla in-
sanların hafızasına adeta kazımaya çalışmakta, bu sebeple zaman zaman 
logo değişikliğine gitmektedirler(4). Son olarak bir hususu daha vurgulamak 
gerekirse, kurum imajı oluşturmanın çok önem kazandığı günümüzde, lo-
golar özellikle özel şirketlerin kamuyla ilişkilerinde onlara kolay ulaşım 
aracı olarak kullandıkları araçların başında gelmektedir. Ancak, bu yazıda 
bizi ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni logosunun grafik özellik-
leri değil, Kurum dergisinin son sayısının son sayfasında yer alan, Kurumun 
kuruluş tarihini 2006 olarak gösteren logo altındaki 2006 yazısıdır.

Türkiye, eğitimden adalete, devlet yönetiminden sağlığa günlük hayatı 
yakından ilgilendiren bir çok alanda,  bazen birkaç on yıllık bir sürede hat-
ta  bazen  daha kısa sürelerde reform olarak adlandırılan kapsamlı düzen-
lemeler yapmaktadır. Bu değişimden etkilenmeyen alan da nerede ise yok 
gibidir. Sosyal güvenlik sistemi de bu düzenlemelerden sıkça nasibini alan 
alanların başında gelmektedir.

Bugünkü kurumsal yapısının temelleri 1945 yılında SSK’nın kuruluşu ile 
atılan sosyal sigortalar ve sosyal güvenlik sistemimizde de zaman zaman 
kapsamlı değişiklikler yapılmıştır ve bunların sonuncusu 2006 yılında ka-
bul edilen 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”  
ile 5502 sayılı “ Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile getirilen değişiklik-
lerle gerçekleştirilmiştir. Sosyal sigorta rejimi ile ilgili 5510 sayılı Kanunu 
bir yana bırakırsak, 5502 sayılı Kanun, sosyal güvenlik sisteminin kurum-
sal yapısını büyük ölçüde değiştirmiştir ve bu anlamda yenidir. Ancak, bu 
yenilik, Kurumun kuruluş tarihinin 2006 olarak kabul edilmesini de haklı 
kılmamaktadır.  85 yıllık Cumhuriyetin, 2 yıllık bir sosyal güvenlik sistemi 
olduğunu kabullenmek anlamına gelecek bu tarihi Kurumun kuruluş yılı 
olarak kabul etmek mümkün değildir. Kuruluş tarihleri, kurumların zen-
ginliğinin ve gerçekten “kurumsallaştığının” önemli göstergelerinden biri-
dir. Nitekim, ülkemizde de bir çok özel sektör kuruluşu, batılı ülkelerde çok 
sık görüldüğü gibi, bir anlamda güvenin ve devamlılığın simgesi olarak ka-
bul edildiği için şirketlerinin kuruluş tarihlerini olabildiğince eskiye dayan-
dıracak başlangıç yıllarını almışlar ve bunu logolarında yansıtmışlardır. Bu 
durum kamu kurumları için de geçerlidir. Kamuda bu alandaki gelişmelere 
SGK’nın da içinde bulunduğu camiadan örnekler vermek mümkündür. 

1936 tarih ve 3008 sayılı Kanun, ilk sigorta kurumumuzu “ İşçi Sigortala-
rı İdaresi” olarak isimlendirmişti. Ancak, 9.7.1945 tarihli Kanunda Kurumun 
ismi  “İşçi Sigortaları Kurumu” olarak belirlendi. Herkesin çok iyi bildiği üze-
re, Kurumun ismi 1964 yılında 506 sayılı SSK ile “Sosyal Sigortalar Kurumu” 
olarak değiştirilmesine rağmen, SSK’nun kuruluş tarihi 1945 olarak kabul 
edildi ve şimdi tarih oldu dediğimiz SSK 2005 yılında 60. kuruluş yılını kut-
lamıştır.

Benzer gelişmeler bizzat Kurumun ilgili olduğu Çalışma Bakanlığı için de 
söz konusu olmuştur. Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 
bilinen Bakanlığın ilk kuruluşu, 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı “ Çalış-
ma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile gerçekleşmiş ve 
4 Bu alandaki son gelişmelere, genel olarak Koç grubunun özel olarak da Arçeliğin logo değişiklikleri örnek 
verilebilir.
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bakanlığın ismi Çalışma Bakanlığı olarak belirlenmişti. Zaman içinde, ba-
kanlığın görev alanını düzenleyen çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır(5). 
Bunlardan bir tanesi 17.11.1974 tarihli Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olup, bu 
düzenleme ile o döneme kadar Çalışma Bakanlığı bünyesinde bulunan SSK 
ve Bağ-Kur Sosyal Güvenlik Bakanlığı adı ile kurulan yeni bakanlığa dev-
redilmiştir. Bakanlık bugünkü ismini ve şeklini 13 Aralık 1983 tarih ve 184 
sayılı yasa ile almıştır. Ancak, bu değişiklik Bakanlığın kuruluş yılının 1945 
olmasını değiştirmemiştir.

Benzer bir gelişme Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) için de söz konusu ol-
muştur. Çalışma Bakanlığının oluşturulmasından sonra istihdam piyasası-
nın düzenlenmesi amacıyla 1946 yılında oluşturulan İş ve İşçi Bulma Kuru-
mu, önce sonradan yürürlükten kalkan 1 Ekim 2000 tarihli 617 sayılı KHK 
ile daha sonra da 25.6.2003 tarih ve 4904 sayılı Kanunla  Türkiye İş Kurumu 
adını almıştır. Başlangıçta Kurum logosunun altına, kuruluş yılı olarak kısa 
bir süre için 2000 tarihi konulmuş ise de kısa sürede bu yanlıştan dönülerek 
İİBK’nun kuruluş tarihi olan 1946 yılı  İŞKUR Kurum logosunun altında yer 
almıştır.

Bu alandaki en son gelişme, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ilgi-
li olarak ortaya çıkmıştır.  1926 yılında “Merkezi İstatistik Dairesi” adıyla 
oluşturulan Kurum, çok sık olarak isim değiştirmiş, 1945 de İstatistik Ge-
nel Müdürlüğü, 1962 de “Devlet İstatistik Enstitüsü”,  ve nihayet son olarak 
2005 yılında 5429 sayılı Kanunla “Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK” adını 
almıştır(6). Ancak, bu isim değişiklikleri kuruluş tarihi olan 1926 yılını değiş-
tirmemiştir.

Benzer örnekleri diğer kurumlar içinde bulmak mümkündür. Sosyal Gü-
venlik Kurumu, yeni bir kurum olmakla birlikte bu alanda ilk değildir. Yu-
karıda verilen örnekleri de dikkate alarak, Kurum logosunun altında veya 
yanında yer alacak tarihin, ilk sosyal sigorta kuruluşumuz olan SSK’nın 
kuruluş yılı olan, 1945 yılı olarak alınması ve SGK’nın internet erişim say-
fasına konulması sosyal güvenlik hafızamızın korunmasının ve kurum-
sal yapı geleneğimizin güçlenmesinin belgesi olacaktır. Uzun dönemde bu 
konu üzerinde bir kez daha düşünülerek, belki de ilk sosyal sigorta kuruluş-
larımız olarak kabul edilen 1866 tarihli Askeri Tekaüt Sandığı ve 1881 tarihli 
Sivil Memurlar Emekli Sandıklarının kuruluş yıllarının bir şekilde kurum 
tarihçesi içinde yer alması sağlanmalıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi, 
içinde bulunduğumuz günlerde 84. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 
2 yıllık bir sosyal güvenlik kurumu olduğunu kabullenmek anlamına gele-
cek 2006 yılını Kurum logosu altında koymak yanlış bir tercih olacaktır. 

Kabul etmek gerekir ki, SGK içinde bulunduğumuz dönemde iki önemli 
faaliyeti birden gerçekleştirmek durumundadır. Bunlardan biri 5510 sayılı 
Kanunun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi 
dolayısıyla, iptal gerekçelerini de dikkate alarak ortaya çıkan boşluğu gi-
derecek yeni yasal çerçevenin oluşturulması ile ilgili çalışmalar, diğeri ise 
SSK, Bağ-Kur ve ES’nin yerini alan Kurumun kurumsal yapılanma sürecini 
tamamlamaktır. Bu iki önemli göreve rağmen Kurum logosu ile ilgili tartış-

5 www.calisma.gov.tr/bakanlik/tarihce.htm-23.09.2007

6http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=tarihce, 23,09.2007
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malar bir şekilde gündeme geldiği için iki husustan daha bahsetmek isa-
betli olacaktır. 

E-devlet uygulamaları konusunda örnek bir gelişme gösteren ve “ bir 
başarı öyküsü” olarak değerlendirilebilecek SGK’nun, yukarıda belirtilen 
çalışmalar devam ederken iki konuda atacağı adımlar Kurum kültürünün 
gelişmesi ve güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bunlardan biri, bugün artık 
özel-kamu bütün kurumların kamuoyu imajları ve prestijleri bakımından 
önemli bir gösterge haline gelen internet erişim sayfası ile ilgilidir. En kısa 
zamanda, kısa ve öz olarak, genel olarak Türkiye’de sosyal güvenlik, ancak 
özel olarak da Kurumsal yapı ile ilgili bir tarihçe bölümünün bu sayfaya ek-
lenmesi kaçınılmazdır. Bu hizmetin dışa yönelik amaçları da dikkate alının-
ca bu kısmın kısa ve özlü bir İngilizce özetinin de yine sayfada yer alması 
kaçınılmazdır. Muhtemeldir ki, Kurumun internet erişim sayfası, yalnızca 
milyonlarca Türk Vatandaşının  “ ne zaman emekli olurum” gibi günlük ha-
yatı ile ilgili soruların cevabını bulmak için başvurduğu bir sayfa olduğu ka-
dar çok sayıda Türk ve yabancı araştırmacının akademik çalışmalar ama-
cıyla da ilk başvurduğu sayfa olarak kullanılmaktadır. Kısa bir hatırlatma 
yapmak gerekirse, Dünya’da sosyal güvenlik sistemi ile ilgili son gelişme-
lerle ilgili en kapsamlı ve güncel çalışmalar Amerikan Sosyal Güvenlik İda-
resi SSA tarafından yapılmakta ve yayınlanmaktadır(7). Kurum Kanununda 
SGK’nun bu tür çalışmaları yürütmesi görevlerinden biri olarak belirtilmiş-
tir(8). 

Kurumun, zaman içinde yerine getirmesi gereken kaçınılmaz işlerden 
birini de Kurumun tarihi gelişim süreci ve bu süreçte emeği geçenlerle il-
gili bir “müze” oluşturmasıdır. Burada müzeden kastedilen ayrı bir birim 
oluşturulması değildir. Kurumun, yeni binasının bütün toplantı salonları, 
koridorları bu amaçla kullanılabilir. Bu konudaki göz kamaştırıcı bir geliş-
me Anıtkabir’de gerçekleştirilmiş ve Mozolenin altındaki bölümlerde adeta 
bütün bir İstiklal Savaşı canlandırılmış ve anlatılmıştır.  Türkiye’de sosyal 
güvenlik sisteminin gelişimine hizmeti geçenlerin, bakanlar, Kurum yöne-
ticileri varsa üçüncü kişilerin resimleri, kısa hayat hikayeleri ile Kurumsal 
gelişimle ilgili önemli tarihi olaylar, yeni Kurum binasının estetiğini de zen-
ginleştirecek şekilde bütün toplantı salonları, koridorlar ve uygun alanlara 
yerleştirilebilir. Bir bakıma, bugüne kadar Türk sosyal güvenlik sisteminin 
ve Kurumun gelişmesine emeği geçenlerin hatırlanması ve onlara vefa 
borcunun yerine getirilmesi anlamına gelecek olan bu hizmet Kurum kül-
türünün yerleştirilmesine ve kurumsal hafızanın geliştirilmesine katkıda 
bulunacaktır.

7SSA, “Social Security Throughout The World”.  2003 yılına kadar bütün ülkeleri bir cilt halinde yayınlayan 
Kurum, bu tarihten sonra çalışmanın kapsamını genişleterek çalışmayı çeşitli ülke gruplarına göre yayın-
lamaya başlamıştır. Bu kitaptan bahsetmişken, maalesef Türkiye, sosyal güvenlik sitemi incelenen Avrupa 
ülkeleri grubunda değil Asya-Pasifik Ülkeleri grubunda yer almaktadır. 

85502 Sayılı Kanun, m.3/c



C. REFORM SONRASI DÖNEM: 2008-2018
Yeni Sistem ve Yine Problemler

2006 Yılı mayıs ayında Kanunlaşan 
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ile Türkiye sosyal 
sigorta sistemini çok kurumlu ve çok kanunlu bir sistemden tek 
kurumlu tek kanunlu bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu bir tercih 
meselesidir ve statü esasına göre kurulmuş Türk sosyal sigorta 
sistemi, risk temelli bir sisteme dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm 
bir reformdur ve bütün reformlar gibi sosyal güvenlik reformundan 
da beklenen reformu gerekli kılan problemlerin çözülmesi, yeni ve 
daha etkin bir sistem kurulmasıdır. 

Bu bölümde öncelikle yeni sistemin getirdiklerini anlamaya 
yönelik yazılara, daha sonra reforma rağmen devam eden, 
derinleşen ve hatta yeni ortaya çıkan problemlere yer veren 
yazılara yer verilmiştir. Bu yazılar, reform sürecini çok yakından 
yaşayan bir akademisyen olarak “fikri takip” sorumluluğu ile  
reformu gerekli kılan problemlerin  çözümü ve reformdan beklenen 
hedeflerin gerçekleşme seyri değerlendirilmiştir. Kitapta yer alan 
yazıların dışında başta Sendikalar olmak üzere meslek örgütlerinin 
periyodik  yayınlarında ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümleri kongrelerinde sürekli olarak sosyal güvenlik reformunu 
değerlendiren bildiriler ve makalelere yer verilmiştir. 

Ne yazık ki, reformun beşinci yılından itibaren bu bölüm 
başlığında yer alan “Yine Problemler” ifadesinin yer almasına 
yol açan gelişmeler başlamış, eleştirel değerlendirmeler içeren 
yayınların sayısı artmıştır.  

Nitekim, bu değerlendirmeyi haklı kılacak şekilde 5510 sayılı 
Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen 10 yıllık sürede Kanunda 
52 Kanun, 11 KHK ve 3 AYM kararı ile toplam 63 defa değişiklik 
yapılmıştır. Bunun ötesinde gerek kişi olarak kapsam gerekse 
finansman açıklarının giderilmesi konusunda reformla beklenen 
sonuçlar gerçekleşmemiş, sosyal sigorta sisteminin temel bir 
sağlık göstergesi olan aktif/pasif sigortalı oranı düşmüştür.





SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN 2. YILINA GİRERKEN 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI: SAĞLANAN GELİŞMELER VE 

SORUNLAR (1)

A. Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası
Temel amacı, “Adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin koru-

ma garantisi sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal koruma sis-
temi oluşturmak(2)” olarak şekillendirilen ve birbirini tamamlayan 4 ana 
bileşenden oluşan sosyal güvenlik reformunun bu amaçlarını gerçekleştir-
meye yönelik önemli ayaklarından birini Genel Sağlık Sigortası (GSS) teşkil 
etmektedir. Sağlık sigortası, sosyal güvenlik sistemlerinin, toplumu oluştu-
ran “herkesi koruma kapsamına” alma hedefini gerçekleştirmede kullan-
dıkları en geniş kapsamlı araç olduğu için sistemin başarısı veya başarısız-
lığını belirleyen sigorta kollarının başında gelir.   Nitekim, ülkemizde sosyal 
güvenlik reformu gerekçelendirilirken, “ Neden sosyal güvenlik reformuna 
ihtiyaç var ?” sorusuna cevap verilen cevaplardan birini de  “ bütün nüfu-
sun koruma altına alınamaması” oluşturmuş ve bu başlıkta; “ nüfusun % 
20 sinin efektif olarak sağlık güvencesi kapsamında olmadığı, sağlık harca-
malarının 2000 yılı itibarıyla milli gelirin % 6.6 sı gibi orta gelir düzeyindeki 
bir ülke için makul bir seviyeye ulaşmasına rağmen sağlık göstergeleri ba-
kımından bir çok ülkenin gerisinde kalındığı” vurgulanmıştır(3).  Aynı rapor-
da,, “kötü sağlık yoksulluğu artırır,  yoksulluk ise sağlık hizmetlerine ulaşı-
mı engeller, kişilerin sağlık hizmetlerine kolay ulaşmalarını sağlayacak bir 
sistemin (genel sağlık sigortası) oluşturulması toplumun genel sağlık duru-
munu iyileştirir(4)” denilmiştir. 

Genel Sağlık Sigortası, 4 bileşenli sosyal güvenlik reformunun, kısa ve 
orta dönemde geniş toplum kesimlerinin günlük hayatını doğrudan etki-
yecek değişiklik alanlarından birini oluşturmaktadır. Reform sürecinde, 
nüfusun tamamını, maliyet endişesinden uzak kriterlerle sağlık sigortası 
kapsamına almayı amaçlayan ve herkese eşit seviye ve kalitede sağlık hiz-
meti sunmayı amaçlayan bir değişiklik, reformun geniş toplum kesimlerine 
kolay anlatılabilen ve benimsetilen  “pozitif”  ayağını oluşturmuştur.(5). Ni-
tekim, GSS’nin bu özelliği,  reformun hayata geçirilme sürecinde reformun 
1 (2010), MERCEK, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Dergisi, Yıl:15, Sayı:57, Ocak, 2010,

2 T.C. Başbakanlık, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma): Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri, Ankara, 2005. s.55.

3 T.C. Başbakanlık, a.g.e., s.46-47.

4 T.C. Başbakanlık, a.g.e., s.47.

5 Yusuf Alper, “Genel Sağlık Sigortası: Temel Esaslar ve Yenilikler”, Asomedya, Ocak, 2007, s.60-61.
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planlayıcıları ve uygulayıcıları tarafından sıklıkla öne çıkarılmış, 2004 yılın-
da başlayan “Sağlıkta Dönüşüm Projesi”  kapsamında sağlık hizmetlerine 
ulaşımda ve ilaç temininde sağlanan kolaylık bu  gelişmenin olumlu “refe-
ransları” olarak kullanılmıştır.  Ancak, kabul etmek gerekir ki, GSS alanın-
da yaşanan sıkıntılar ve başarısızlıklar, reformun bütününü de etkileyecek 
sonuçlar doğuracak, diğer alanlarda sağlanabilecek gelişmeleri gölgeleye-
bilecek ters yönlü etkileri olabilecektir.

Sosyal güvenlik reformunun ikinci yılında GSS yeniden ve çok yönlü 
olarak kamuoyunun gündeminde yer almaya başlamıştır. Bu gelişmeler;

•	 Sağlık sigortası giderlerindeki hızlı ve beklenmeyen artışa bağlı ola-
rak giderleri azaltıcı tedbirlerin uygulamaya konulması, 

•	 Sağlık hizmetlerinden faydalanmada katkı payı alınmasının yaygın-
laştırılması,

•	 SGK’nin ilaç üreten firmalarla yaptığı anlaşmalarla sağladığı indirim-
ler ve ilaç temininde aracı birimleri oluşturan eczaneler ve Türk Ec-
zacılar Birliği ile ilişkilerde yaşanan gelişmeler,

•	 Özel sağlık kuruluşları ile yapılan anlaşmalar ve sağlık kuruluşları-
nın hizmet sunum kalitesi bakımından sınıflandırılması, 

•	 Aile hekimliğinin yaygınlaşması ve hasta sevk sisteminin hayata ge-
çirilmesi,

•	 Anayasa Mahkemesinin iptal kararları dolayısıyla GSS kapsamı dı-
şında bırakılan kamu kesiminde çalışanların (4/1-c kapsamındaki 
sigortalılar), 15 ocaktan itibaren GSS kapsamına alınması,

•	 Kanunun yürürlük tarihinde 2 yıl süre ile ertelenen gelir testinin bu 
yılın ekim ayından itibaren uygulanacak olması,

 olarak sıralanabilir. Reformun henüz ikinci yılında sayılan bu gelişmele-
ri önemli kılan faktörler, yeni sistemin sürdürülebilirliği konusundaki soru 
işaretleri doğurması ve SGK’nın yukarıda sayılan konularda  “ilk defa” ve-
receği kararlar ve benimseyeceği yöntemlerle alacağı tavrın ve takınacağı 
tutumla ortaya çıkan politika yaklaşımının, sonraki dönemlere yansıyacak  
“kurumsal”  etkiler” den kaynaklanmaktadır.  Bu yazıda, GSS’nin temel 
esasları, uygulama sonuçları, problemler ve çözüm arayışları ile muhtemel 
gelişmelere yer verilecektir.  

B. Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Bir Ayağı Olarak Genel Sağlık Sigortası
Genel Sağlık Sigortası,  2003 yılında başlayan ve Sağlık Bakanlığı tara-

fından yürütülmekte olan “Sağlıkta Dönüşüm Projesinin” 8 bileşeninden 
biri olarak planlanmıştır(6). Bu projenin amacı, “ sağlık hizmetlerinin etkili, 
verimli ve hakkaniyete uygun şekilde; organize edilmesi, finansmanının 
sağlanması ve sunulması”(7), olarak sıralanmış ve halkın sağlık düzeyinin 
yükseltilmesi etkililik;  kaynakları uygun şekilde kullanarak maliyeti dü-
şürüp, aynı kaynakla daha fazla hizmetin üretilmesi verimlilik; insanların 
sağlık hizmetlerine ihtiyaçları ölçüsünde ulaşmalarının ve hizmetlerin fi-
nansmanına mali güçleri oranında katkıda bulunmalarının sağlanması ise 

6 T.C. Sağlık Bakanlığı, “Sağlıkta Dönüşüm”, Ankara, 2003., s. 26-36

7 T.C. Sağlık Bakanlığı, a.g.e., s. 24.
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hakkaniyet ilkesi olarak tanımlanmıştır(8).  Bakanlık, Sağlıkta Dönüşüm 
Projesinin temel ilkelerini ise;

•	 Sistemin planlanması ve hizmetin sunumunda hizmetten faydalana-
cak bireyi, bireyin ihtiyaç ve taleplerini esas alan insan merkezlilik,

•	 Sistemin ülkemiz koşulları ve kaynakları ile uyumlu olmasını ve de-
vamlılık arzetmesi anlamına gelen sürdürülebilirlik, 

•	 Hep daha iyiyi aramayı, sistemin kendisini değerlendirerek hatala-
rından öğrenmeyi sağlayacak geri bildirim mekanizmasının oluştu-
rulmasını ifade eden sürekli kalite gelişimi, 

•	 Sistemin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında ilgili tüm tarafların 
görüş ve önerilerinin alınmasına imkan veren katılımcılık,

•	 Demokratik bir yönetim gereği olarak sektörün farklı bölümleri ara-
sında karşılıklı çıkarları gözeterek ortak noktalarda buluşma arayı-
şını ifade eden uzlaşmacılık,

•	 Hizmeti arz eden ve talep edenler arasında teşvik edici önlemlerle 
desteklenen aynı amaca yönelik davranışları geliştirmeyi amaçlayan 
gönüllülük,

•	 Sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan, planlamasını yapan, de-
netimini üstlenen ve hizmeti üreten güçlerin birbirinden ayrılması 
anlamına gelen güçler ayrılığı,

•	 Merkezi yönetimin oluşturduğu hantal yapıdan uzaklaşılarak yerin-
den yönetim ilkesini hayata geçiren desantralizasyon,

•	 Sağlık hizmet sunumunun tekel olmaktan çıkarılıp belli standartla-
ra uygun farklı hizmet sunucularının yarışmasını sağlayan hizmette 
rekabet,

olarak sıralamıştır(9).  Yukarıda belirtilen amaçları, belirtilen 8 ilkeyi esas 
alarak gerçekleştirecek Sağlıkta Dönüşüm Projesinin 8 temel bileşeni be-
lirlenmiştir.  Herkesi tek çatı altında toplayan GSS’nin bu sekiz bileşenden 
yalnızca biri olarak belirlendiği bu bileşenler(10):

1. Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı,
2. Herkesi tek çatı altında toplayan Genel Sağlık Sigortası,
3. Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi, 
4. Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık in-

san gücü,
5. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları,
6. Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon,
7. Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma,
8. Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: sağlık bilgi sistemi,
olarak sayılmıştır.  GSS’nin işleyişini de yakından ilgilendiren ve dönü-

şüm projesinin özünü oluşturan 3 numaralı sağlık hizmet sunumu sistemi 
kendi içinde; güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri, etkili, kademeli sevk 
zinciri ve idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmelerinin varlığı unsurları 
ile detaylandırılmış ve güçlendirilmiştir. 

Sağlıkta dönüşüm projesinin bir bileşeni olan GSS, Anayasanın 56. mad-
desinde yer alan yönlendirici hüküm çerçevesinde sosyal devlet olmanın 
8 T.C. Sağlık Bakanlığı, a.g.e., s. 24.

9 T.C. Sağlık Bakanlığı, a.g.e., s. 25.

10 T.C. Sağlık Bakanlığı, a.g.e., s. 26-36.
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bir gereği olarak;  standart birliği sağlayamamış mevcut sağlık sigortası 
sisteminin sakıncalarını ortadan kaldıran, hizmet kalitesini artırarak her 
hastaya eşit düzeyde temel sağlık hizmeti sunan, hasta ile doktor arasın-
daki para ilişkisini ortadan kaldıran, koruyucu sağlık hizmetlerini teşvik 
eden, sağlık harcamalarının maliyetini düşüren, ilaç ve tıbbi malzeme isra-
fını azaltan bir sistem olarak planlanmıştır(11).  Projede ayrıca, yukarıda be-
lirtilen esaslar dahilinde oluşturulacak GSS’nin hayata geçirilmesine yöne-
lik kurumsal ve finansal alt yapı tedbirlerinin genel esasları da belirtilmiştir.

Sağlıkta dönüşüm projesinin, önemli ancak 8 ayağından yalnızca birini 
oluşturan GSS’nin beklenen sonuçları doğurması ve başarılı olması, dö-
nüşüm projesinin diğer ayaklarının da etkin şekilde hayata geçirilmesi ile 
mümkün olabilecektir. Diğer bileşenlerdeki eksiklikler, geçen yaklaşık 1.5 
yıllık sürede olduğu gibi,  GSS’nin işleyişini de zorlaştıracak, sekteye uğra-
tacaktır. Nitekim, sağlıkta dönüşüm projesinin en önemli ayaklarından bi-
rini oluşturan, “yaygın, erişimi kolay, güler yüzlü sağlık hizmet sistemi” ve 
bu sistemin vazgeçilmez unsurlarını oluşturan güçlendirilmiş temel sağlık 
hizmetleri ile etkili ve kademeli sevk zincirinin henüz kurulamamış olması, 
1.5 yıla yaklaşan GSS uygulamasına yönelik olumsuzların temel kaynağını 
oluşturmakta sistemden beklenen olumlu sonuçların alınmasını geciktir-
mektedir. 

C. Sosyal Güvenlik Reformunun Bir Ayağı Olarak Genel Sağlık Sigortası: 
Temel Esaslar ve İşleyiş

1. Genel Sağlık Sigortası ve İlgili Mevzuat
Öncelikle bir sağlık hizmetleri finansman yöntemi olarak GSS, “nüfusun 

tümüne, hakkaniyete uygun, eşit koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık 
hizmeti sunumunu finanse eden(12)” sigorta esasına dayandırılan primli bir 
finansman sistemidir. 5510 sayılı Kanunda düzenlenen şekliyle, “ önceden 
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi sosyal sigorta kurumları ile Yeşil Kart 
sahibi gibi devlet tarafından finanse edilen sağlık hizmetlerinin finansma-
nının ve yönetiminin bir sigorta sistemi altında birleştirilmesi ve primli re-
jim haline getirilmesidir(13). Bu sistem ile, 5 farklı kalite ve standartta sunu-
lan kamu sağlık sigortacılığı birleştirilerek bütün vatandaşlara eşit kapsam 
ve kalitede sağlık sigortacılığı hizmeti veren bir yapı oluşturulması amaç-
lanmıştır(14). Genel sağlık sigortası sisteminin 3 temel özelliği vardır: bunlar:

1. GSS,  T.C. vatandaşı olmayanlar dahil olmak üzere Türkiye’de yaşayan 
herkesi kapsama almaktadır.

2. GSS, sağlıkta dönüşüm projesinde dile getirilen “herkesten ödeme 
gücü esas alınarak prim tahsil edilmesi” ilkesine uygun olarak “katılımın 
zorunlu olduğu” bir primli finansman sistemidir. Sistem, çalışan ve gelir 

11 T.C. Sağlık Bakanlığı, a.g.e., s. 29.

12 T.C. Başbakanlık, a.g.e., s. 55., GSS, 5510 sayılı Kanunun 3. maddesinde, “kişilerin öncelikle sağlıklarının 
korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamalarının finansmanını sağlayan si-
gorta” olarak tarif edilmiştir. 5510, m.3/8. 

13 Alper,  Genel sağlık…, s. 61.

14 T.C. Başbakanlık, a.g.e., s. 55. 



279

sahibi olan kişilerin gelirleri üzerinden, çalışmayan ancak belirli seviyenin 
üzerinde gelir sahibi olanlardan gelir seviyeleri esas alınarak prim alınması, 
gelir sahibi olmayanlar ile geliri belirli seviyenin altında olanların primleri-
nin ise devlet tarafından karşılanmasını öngören bir finansman yapısı ge-
tirmiştir.  

3. Sigortalıların sağlık hizmeti ve ilaç ve iyileştirme araçları, kamu özel 
sektör ayırımı yapılmaksızın satın alma yolu ile piyasadan temin edilecektir. 

Sosyal güvenlik reform çalışmalarının başlangıcında, GSS ile ilgili düzen-
lemeler ayrı bir Kanun Tasarısı olarak hazırlanmışken, TBMM görüşmeleri 
sırasında Sosyal Sigortalar Yasası ile birleştirilmiş ve 5510 sayılı Kanunun 
“Genel Sağlık Sigortası” başlıklı Üçüncü Kısmının ilk üç bölümünde yer alan 
60-78. maddeler arasındaki toplam 19 maddede düzenlenmiştir. Bu düzen-
lemelere ilaveten Kanunun geçici 12. maddesi ile de GSS geçiş hükümleri 
düzenlenmiştir. 

GSS mevzuatı, 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurum Kanununun özel-
likle Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğünün faaliyetlerini düzenleyen ilgi-
li maddelerinin yanı sıra, 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “ Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği” ile 23.08.2008 
tarih ve 26976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “SGK, Sağlık Hizmetleri 
Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”;  
29.09.2008 tarih ve 27012 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” ve ilgili diğer 
tebliğler ile Kurum tarafından çıkarılan genelgeler, çeşitli konularda yapılan 
sözleşmeler ve protokollerden oluşmaktadır. 

2. Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı
Türkiye’de yaşayan herkesi sağlık sigortası kapsamına almayı amaç-

layan GSS, bu sigorta kolu bakımından sigortalılık ilişkisini kişinin sis-
temin finansmanına katılma şekline göre sınıflandırmıştır. Daha önceki 
sosyal sigorta mevzuatımızdan farklı olarak, 5510 sayılı Kanunda iki farklı 
sigortalı tarifi yapılmış, Kanunun sosyal sigorta hükümleri için “sigortalı” 
(5510/m.3/6),  GSS hükümleri için “ genel sağlık sigortalısı” (5510, m.3/9), 
tarifleri yapılmıştır. Kanunun 60. maddesine atıf yapılarak tanımlanan GSS 
sigortalısı,  Kanunun 4 ve 5. maddelerinde tanımlanan sigortalılar dışında 
çeşitli grupları da kapsayan geniş bir tanımlama ile yapılmıştır ve sigorta-
lılık ilişkisi esas olarak kişilerin sisteme prim ödeme durumuna göre belir-
lenmiştir(15). Buna göre GSS kapsamına alınan kişileri;

•	 Çalışan ve çalışma geliri üzerinden prim ödeyerek GSS kapsamına 
alınanlar,

•	 Çalışmaya bağlı geliri olmayan ancak prim ödeyerek GSS kapsamına 
alınanlar,

•	 Ödeme gücü olmayan ve primleri devlet tarafından ödenerek GSS 
kapsamına alınanlar,

•	 Ödeme gücü sınırlı olan ve kısmen prim ödeyerek GSS kapsamına 
alınanlar,

olmak üzere dört ana grupta toplamak mümkün görünmektedir.  Buna 
göre 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen 4/1-a kapsamında bir 

15 Alper, Genel sağlık.., s. 61-62.
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hizmet akdine istinaden çalışanlar, 4/1-b kapsamında kendi adına bağım-
sız çalışanlar ve 4/1-c kapsamında belirtilen kamu görevlileri(16) ile sigorta-
lılık ilişkileri bunlar gibi değerlendirilen gruplar gelir ve kazançları üzerin-
den prim ödeyerek GSS sigortalısı sayılacaklardır. Bu grup içinde olmakla 
birlikte ay içinde 30 günden eksik çalışması olanlar (kısa ve kısmi süreli) 
çalışanlar eksik günlerinin primlerini kendileri ödeyeceklerdir.

5510 sayılı Kanun, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin bir parçası olarak, ça-
lışmaya bağlı geliri olmayan ancak ödeme gücü olanların da prim ödeyerek 
GSS kapsamına alınmaları esasını getirmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanu-
nun 50. maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olanlar, Türkiye’de oturma izni 
almış yabancılardan yabancı bir ülke mevzuatına göre sigortalı olmayanlar, 
60. maddede sayılan gruplar dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık si-
gortasından faydalanma hakkı olmayanlar prim ödeyerek GSS kapsamına 
alınmışlardır.  

5510 sayılı Kanunun GSS kapsamı ile ilgili en hayati ve dikkat çekici dü-
zenlemelerinden birini, esasen 1.10.2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 
Kurumca belirlenecek test yöntemleri ile aile içindeki geliri kişi başına aylık 
asgari ücretin 1/3 ünden(17) az olan vatandaşların ( Halen 3816 sayılı Kanun 
kapsamında kendilerine Yeşil Kart verilerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz 
faydalandırılanlar 1.10.2010 tarihinden itibaren bu kapsama alınacak) GSS 
primlerinin devlet tarafından ödenerek sağlık sigortası kapsamına alınma-
ları olmuştur. Bu gruba ilaveten Kanunun 60/1-c maddesinde sayılan va-
tansızlar ve sığınmacılar, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlananlar, 
1005 sayılı Kanun gereğince şeref aylığı alanlar, 2828 sayılı Kanun kapsa-
mında koruma ve bakım hizmetlerinden faydalananlar, 18 yaşından küçük 
olan çocuklar ve aynı maddede sayılan diğer grupların GSS primleri devlet 
tarafından ödenerek GSS kapsamına alınmışlardır. 

5510 sayılı Kanun, Kurum tarafından belirlenecek test yöntemleri ile aile 
içindeki kişi başına gelirin asgari ücretin üçte birinden fazla olması halin-
de kişilerin kademeli olarak prim ödenmesi esasını getirmiştir (m.80). GSS 
uygulaması bakımından uygulamada en fazla sıkıntı yaratacak alanlardan 
birini oluşturan bu uygulamaya göre aile içindeki kişi başına gelir tutarı;

•	 Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında ise prime esas gün-
lük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarının üçte biri,

•	 Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise prime esas günlük 
kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı, 

•	 Asgari ücretin 2 katından fazla ise prime esas günlük kazanç alt sını-
rının 30 günlük tutarının 2 katı üzerinden,

 GSS primi ödeyeceklerdir.  Bu uygulama kapsamında, çalıştığı halde 
geliri bu tutarların altında olanlar (özellikle kısa ve kısmi süreli çalışanlar), 
zorunlu sigortalılık ilişkisi sona eren ancak tekrar GSS sigortalısı sayılan bir 
statüde çalışmaya başlamayanlar, yaş ve eğitim için belirlenen yaş sınırını 
aşarak sigortalının bakmakla yükümlü olduğu çocuk kapsamından çıkan-

16 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa kamu idarelerinde memur statüsünde  (4/1-c 
kapsamında) çalışanlar başlangıçta, diğer kamu görevlileri ise 15 ocak 2010 tarihinden itibaren GSS 
kapsamına alınmışlardır.

17 Bu tutar, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2010 tarihleri arasında  243; 1 Temmuz 2010-31 Aralık 2010 tarihleri 
anasında 253.3 TL olarak uygulanacaktır. 
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lar ve ilk defa bu Kanunla zorunlu sigortalı kapsamında olduğu halde geliri 
prime esas kazanç alt sınırından düşük olan tarımsal faaliyette bulunanlar 
(m.6/1-ı) ile gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkarlardan geliri pri-
me esas kazanç alt sınırının altında olanlar (m.6/1-k) bu kapsamda GSS ile 
ilişkilendirileceklerdir. 

5510 sayılı Kanun, özel durumları itibarıyla; askerlik hizmetini yapmak-
ta olan er ve erbaşları, Türkiye’de sigortalı sayılmasını gerektiren bir işte 
çalışan ancak geldiği ülkede sigortalı olan yabancıları, yurt dışında ikamet 
eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olan kendi adına ve bağım-
sız çalışanları, kamu idarelerin dış temsilcilerinde çalışan ve bulunduğu 
ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanları, ceza infaz kurumları ile 
tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutukluları, Türkiye’de bir yıl-
dan az süre ile ikamet eden yabancılar, yurtdışı hizmet borçlanmasından 
faydalanan ancak Türkiye’de ikamet etmeyenler (m.60/3), ile TBMM üye ve 
çalışanları GSS kapsamı dışında bırakmıştır. 

3. Genel Sağlık Sigortasından Sağlanan Hizmetler ve Haklar
Sağlıkta Dönüşüm Projesinde ve sosyal güvenlik reform çalışmaları-

nın başlangıcında öngörülenlerin aksine(18) GSS, faydalanacak kişiler bakı-
mından önceki sosyal güvenlik mevzuatında sağlanan hakların kapsamını 
önemli ölçüde genişleten hükümler ihtiva etmektedir.  Nitekim, esas olarak 
sosyal sigortacılık anlayışının dışında tutulan koruyucu sağlık hizmetleri, 
“insanların hastalanmadan, sağlıklı bir hayat sürdürmelerine imkan vermek 
üzere koruyucu sağlık programları uygulanması GSS’nin temel politika alan-
larından biri(19)” olarak belirlenmiştir. Kanun, GSS kapsamında sağlanan sağ-
lık hizmetlerini “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetler ve süresi” başlığı ile 
63. maddede düzenlemiştir. GSS kapsamında sağlanan sağlık hizmetlerinin 
amacı;  GSS sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin;

•	 Sağlıklı kalmalarını; 
•	 Hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; 
•	 İKMH, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hiz-

metlerinin karşılanmasını, 
•	 İş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını te-

min etmek,
olarak belirlenmiştir (m.63). Bu amaçları gerçekleştirmek üzere 63. 

madde kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri;
•	 Kişileri korumaya ve insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını ön-

lemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
•	 Ayakta ve yatarak tedavilerde hekim tarafından muayene edilmeleri,  

gerekli görülen klinik teşhis, tetkik ve tahlillerin yapılması, rehabili-
tasyon hizmetlerinin sunulması,

•	 Analık hali sebebiyle gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde 
anne ve çocuğun ayakta ve yatarak tedavilerinin gerektirdiği sağlık 
hizmetlerinin verilmesi, 

18 GSS tarafından sunulacak sağlık hizmetleri için “temel sağlık hizmetleri teminat paketi” belirlenmesi ve 
yalnızca bu paket içinde tanımlanan hizmetlerin sunulması gibi sınırlayıcı düzenlemeler yasalaşma süreci 
içinde kaldırılmıştır. 

19 T.C. Başbakanlık, a.g.e., s. 55.
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•	 Ağız ve diş sağlığı ile tedavi edici hizmetlerin verilmesi,
•	 Belirli şart ve sınırlamalarla çocuk sahibi olamayan genel sağlık si-

gortalısı kadın ve erkeğin eşinin, yardımcı üreme yöntemleri ile ço-
cuk sahibi olmalarını sağlamaya yönelik sağlık hizmetleri,

•	 Yukarıda sayılan sağlık hizmetleri ile ilgili teşhis ve tedaviler için ge-
rekli olabilecek her türlü kan ve kan ürünleri, aşı, ortez, protez ve tıb-
bi araçlar, iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin sağlanması, 
takılması, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri,

olarak sıralanmıştır. Sağlanan hakların süresi ile ilgili olarak isabetli ve 
insani bir düzenleme getirilmiş(20) ve sağlık yardımlarının, sigortalılık niteli-
ği kaybolsa bile, sigortalının sağlık durumu gerektirdiği sürece, iyileşinceye 
kadar verilecektir, denilmiştir (m.63). GSS tarafından sağlanan sağlık hiz-
metlerin kapsamını belirlemek bakımından bir başka ve oldukça isabetli 
bir yol da, finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine bakmaktır. Nite-
kim,  Kanunun 64. maddesinde Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri 
üç  ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

•	 Vücut bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılan ve İKMH’na, kazaya, 
hastalıklara ve konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkacak du-
rumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışındaki estetik amaçlı sağlık 
hizmetleri ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri, ve

•	 Sağlık Bakanlığınca izin ve ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile 
yine Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilme-
yen sağlık hizmetleri,

•	 Yabancı ülke vatandaşlarının GSS olmadan önceki kronik hastalık-
ları,

olarak belirlenmiştir (m.64/1). Bir başka ifade ile, yukarıda sayılan hal-
ler dışındaki bütün sağlık hizmetleri GSS kapsamında sağlanan hizmetleri 
oluşturmaktadır.

Yukarıda sayılan finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilaveten be-
lirli şartlarla yurt dışında tedavi imkânlarının sağlanması (m.66),  genel 
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetin-
den faydalanabilmeleri için bir başka yer sevk edilmeleri halinde yol gideri, 
gündelik ve refakatçi giderlerinin karşılanması (m.65), GSS kapsamında 
sağlanan diğer hakları oluşturmaktadır. 

4. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Şartları, Katılım Payı Alınması ve 
Hizmet Basamakları-Sevk Zinciri

5510 sayılı Kanun, önceki sosyal sigorta mevzuatına göre sağlık sigor-
tası hizmetlerinden faydalanma şartlarını önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. 
Esasen halen aktif olarak çalışan GSS sigortalılarının sağlık hizmet su-
nucusuna başvurduğu tarihten önceki bir yıl içinde 30 gün prim ödemiş 
olmaları(21) ve 4/1-b kapsamında sigortalı ise 60 günden fazla prim borcu 
olmaması, GSS’den faydalanılması için yeterli görülmüştür. Öte yandan, 18 

20 Can Tuncay, Ömer Ekmekçi; “ Yeni Mevzuat Açısından Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları: 2. baskı, 
Legal, İstanbul, 2009, s.391.

21 5510 sayılı Kanundan önce, sağlık sigortasından faydalanmak için, SSK  kapsamında olan sigortalıların 
kendisi için 90; aile fertleri için 120 gün prim bildirilmiş olması, Bağ-Kur’da ise ilk defa sigortalı olmaları 
halinde 8 ay (240 gün) prim ödemiş olmaları halinde mümkündü. 
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yaşını doldurmamış olanlar, iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalanlar, 
tıbben bir başkasının bakımına muhtaç olan kişiler ile acil haller, bildirimi 
zorunlu olan bulaşıcı hastalıklar, analık hali, doğal afetler ve savaş halleri ve 
grev-lokavt durumunda 30 gün prim ödenmiş veya bildirilmiş olması şartı 
aranmayacaktır. 

GSS kapsamında bulunan kişiler, sigortalılık niteliklerini kaybettikleri 
zaman, bu tarihten önceki 1 yıl içinde 90 gün GSS primi ödemiş veya adları-
na bildirilmiş ise 90 gün süre ile kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu ki-
şiler sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir (m.67/son).

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra GSS uygulaması ile 
ilgili olarak kamuoyuna da mal olan tartışma alanlarından birini katkı payı 
ödenmesi konusu oluşturmuştur. Katılım payı, Kanunun 3. maddesinde, “ 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, GSS sigortalısı veya bakmak-
la yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar”  olarak belirlenmiş, 
yine Kanunun 68. maddesi ile de GSS sigortalılarının hangi sağlık hizmetle-
rinden, hangi şartlarda ne miktarda katılım payı ödeyerek faydalanacakları 
hususu düzenlenmiştir. Kanun katılım payı alınacak durumları;

•	 Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi,
•	 Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri, ve
•	 Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,
olarak sıralamıştır (m.68/1). Kanun, maliyet etkin bir sağlık hizmeti te-

min ve sunumunu amaçladığı için katılım paylarının; sağlık hizmet sunucu-
sunun basamaklarına,  sigortalının başvurusunun sevkli olup olmamasına 
göre ve başvurulan sağlık hizmet sunucusunun kamu/özel sağlık hizmet 
sunucusu olup olmadığına bağlı olarak Kurum tarafından farklılaştırılarak 
belirlenmesini de düzenlemiştir. Bunlara 1 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe 
giren SUT değişikliği ile ilaç alıp almama kriteri de eklenmiştir(22). Son yapı-
lan düzenleme ve tespit ile ilaç alınıp alınmaması da dahil olmak üzere teda-
vilerde alınan katkı payı 2-15 TL arasında değişmektedir.  

Kanun, ortez, protez, ilaç ve iyileştirme araçlarından katılım payı alınma-
sının gerekçelerini ve ölçütlerini;

•	 Sağlık hizmetlerinde gereksiz kullanımını azaltma, 
•	 Sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup alma-

ması,
•	 Kişilerin prime esas kazançları ve aylıklarının tutarı,
ve benzeri ölçütler olarak sıralamış, bu faktörler dikkate alınarak katılım 

paylarının % 10-20 oranları arasında olmak üzere Kurumca belirleneceğini 
(m.68/2), düzenlemiştir. Bu oranlar, önceden olduğu gibi aylık alan (pasif) 
sigortalılar için % 10, çalışan (aktif) sigortalılar için % 20 olarak uygulan-
maktadır. Ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için alınacak katılım 
payının tutarı ise yukarıdaki oranların uygulanması halinde yürürlükteki 
asgari ücretin % 75’ini aşamayacaktır (m.68/3).  Katılım payının kural ola-
rak bütün genel sağlık sigortalılarından alınması esas olmakla birlikte,  ge-
liri düşük olduğu için primleri devlet tarafından ödenen genel sağlık sigor-
talılarının katılım payı ödemesinin uygulamada yaratacağı problem dikkate 

22 Saim Ocak; “Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulaması”, Sicil İş Hukuku Dergisi, MESS, Aralık, 2009, 
Sayı: 16, s. 183.
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alınarak(23) primleri devlet tarafından ödenen yeşil kartlılar, vatansızlar ve 
sığınmacılar ile madalya aylığı alanların katılım paylarının, talep etmeleri 
halinde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hü-
kümlerine göre kendilerine ödenmesi hükmü getirilmiştir (m.68/6). 

5510 sayılı Kanun, hangi hallerde ve durumlarda sunulan sağlık hizmet-
lerinden, 68. maddede belirtilen katılım paylarının alınmayacağı hususunu 
da düzenlemiş katkı payı alınmayacak kişiler, haller ve hizmetleri;

•	 İş kazası ve meslek hastalığı halleri ile askeri tatbikat ve manevralar-
da sağlanan sağlık hizmetleri,

•	 Afet ve savaş hallerinde sağlanan sağlık hizmetleri,
•	 Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmet-

leri,
•	 Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek şartı ile kronik hastalıklar 

ile hayati öneme sahip ortez, protez ve iyileştirme araç gereçleri ile 
organ nakli,

•	 Kontrol muayeneleri,
•	 Madalya, vatani hizmet, harp malullüğü aylığı alanlar ile SHÇEK kap-

samında bulunanlar,
başlıkları altında toplamıştır (m.69). 
GSS sigortalılarının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini hizmet satın 

alma yolu ile yurt içindeki ve yurt dışındaki sağlık hizmet sunucularından 
sözleşme yolu ile temin etme yöntemini getiren Kanun (m.73),  GSS’nin ma-
liyet etkin bir şekilde çalışabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından basa-
maklandırılan sağlık hizmet sunucuları arasındaki sevk zincirinin Kurum 
tarafından belirlenmesine imkan vermiştir (m.70).  Kurum, genel sağlık si-
gortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin basamaklandırılan sağlık 
hizmet sunucuları arasında sevk düzenini ve bu düzene göre katılım payı 
alınıp alınmamasını veya katılım payının farklılaştırılmasını düzenleyebile-
cektir. 

D. Sağlanan Gelişmeler, Başarılar,  Sorunlar ve Tartışma Alanları
1. Rakamlarla Genel Sağlık Sigortası
Nüfusun tamamını GSS kapsamına alma konusunda önemli gelişmeler 

sağlanmıştır. 2009 yılı ekim ayı itibarıyla sistemden sağlık yardımı alanlara 
verilen karne sayısı 53. milyonu aşarak toplam nüfusun % 75’ine ulaşmış-
tır(24).  2009 yılı Ekim ayı sonu verilerine göre yılın ilk 10 ayında SGK kap-
samında GSS kapsamında sağlık hizmeti talebiyle yapılan başvuru sayısı 
aylık ortalama 20 milyonu geçerek toplamda 206 milyon 730 bin olarak ger-
çekleşmiştir(25).

Başvuruların % 56’si Devlet 2. basamak sağlık kuruluşlarına, % 14.5 i 
Devlet 3. basamak sağlık kuruluşlarına, % 26.5 i 2. basamak özel sağlık ku-
ruluşlarına ve % 6.3 ü üniversite hastanelerine yapılmıştır. Kurum bu hiz-
metleri Kuruma fatura gönderen 2887 kamu, özel ve üniversite sağlık hiz-
met sunucusundan almaktadır.  Müracaat başına ortalama fatura maliyeti 
2. basamak devlet kurumları için 41.5 TL; 3. basamak devlet kurumları için 
23 Alper, Genel Sağlık.., s. 66.

24 Munise Mestan, “Genel Sağlık Sigortası: Genel Esaslar”, U.Ü. Yüksek Lisans Seminer Ödevi, Ocak, 2010. 

25 SGK, Sağlık İstatistikleri, www.sgk.gov.tr; Ocak 2010. 
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78 TL; özel sağlık kurumları için 68 ve Üniversite sağlık kuruluşları için 183 
TL olup, ortalama 63 TL olarak gerçekleşmiştir(26). 

2009 yılının ilk on ayında eczaneler üzerinden provizyonu alınan reçete 
sayısı toplam 271 milyonu aşmıştır. Yılsonu itibarıyla bu sayının 2008 yılın-
da toplam 302 milyon olan reçete sayısının % 8-10 üzerinde olması beklen-
mektedir. Reçete maliyetleri ise yine 2009 yılının ilk 10 ayı itibarıyla orta-
lama 49 TL olmuştur. Bu değer, 2008 yılında 42,8 TL olarak gerçekleşmişti. 

2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve 5510 sayılı Kanunla 
getirilen düzenlemelerin sağlık hizmetine ulaşımda sağladığı kolaylıklar,  
2000’li yılların başında 2-2,5 civarında olan kişi başı ortalama yıllık has-
taneye başvuru sayısını 2008 yılı sonu itibarıyla 6,5-7 civarına yükselmiş-
tir(27). Bu sayısal artış Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve GSS’nin temel amaçla-
rından biri olan sağlık hizmetlerine ulaşımda kolaylık sağlanması hedefine 
yönelik önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir. 

Sağlık hizmetlerine ulaşımda sağlanan kolaylıklar ve artan sağlık hiz-
meti talebinin Kurum bütçesine yansıması toplam sağlık harcamalarının 
artışı şeklinde olmuştur. 2004 yılında 13.1 milyar TL olan harcamalar, 2008 
yılı sonunda 25.3 milyar TL, 2009’un Ocak-Kasım döneminde ise 26.5 mil-
yar TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla bu miktarın 29 milyar TL’yi aşması 
beklenmektedir. 2009 yılının ocak-kasım dönemi itibarıyla bu harcamanın 
13.9 milyar TL’si tedavi harcamaları, 12 Milyar TL’si ise ilaç giderleri olarak 
gerçekleşmiştir(28). 2004-2009 döneminde Sağlık harcamalarındaki ortaya 
çıkan % 125 civarındaki artış, Kurumun bütçe açıklarının bir sebebi olarak 
gösterilmesinin yanı sıra kısıtlayıcı tedbirlerin de sebebi olarak gösteril-
mektedir. Kurum bütçesi üzerinde yarattığı baskılar bir yana bırakılırsa 
GSS kapsamındaki sağlık harcamalarının artışı Türkiye’nin insani gelişme 
indeksini olumlu etkileyecek sağlık harcamalarının da artışı anlamına gel-
mektedir. Nitekim, 2001 yılında % 3.2 olan kamu sağlık harcamalarının 2008 
yılında % 4.5 olarak gerçekleşmesi ve 2009 yılında % 5’i aşacak olmasında 
GSS’nin önemli katkısı vardır(29). hala yetersiz olmakla birlikte GSYİH içinde 
sağlık harcamalarına ayrılan pay % 8 i aşmıştır ve kamu harcamaları ara-
sında en yüksek hızla artan harcamalar arasında sağlık harcamaları ilk sı-
rada yer almaktadır.

2. Sağlanan Başarılar ve Gelişmeler
2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında alınan 

tedbirlere ilaveten 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni sistem ve Kanun yü-
rürlüğe girmeden bu sistemi hayata geçirmeye yönelik olarak alınan ted-
birler, özellikle 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalıların sağlık hizmetleri-
ne ulaşımını kolaylaştırmıştır. SSK hastanelerinin devredilmesinden önce 
Türkiye’deki toplam sağlık hizmetlerinin % 18-20’si üreten SSK’nın toplam 
sağlık hizmeti talebinin % 55-60’ına cevap vermeye çalışmasının getirdiği 
sıkışıklık sevk sisteminin değiştirilmesiyle 4/1-a kapsamındaki sigortalılar 
26SGK, Sağlık İstatistikleri, www.sgk.gov.tr; Ocak 2010.

27Sami Türkoğlu, “Sağlıkta Yeni Dönem, Yeni Sistem”, Sosyal Güvenlik Dergisi, SGK, Yıl:1, Sayı:3, s.20. 

28 SGK, Mali İstatistikler, www.sgk.gov.tr; Ocak 2010.

29 DPT, 2010 Yılı Programı, “ Sağlık Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi” Ankara, 2009, s. 198.
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lehine değişmiş, sağlık hizmetine erişim kolaylaşmıştır. Sağlıkta dönüşüm 
projesinin başlamasından itibaren geçen yaklaşık 5 yıllık sürede sağlık te-
sislerine kişi başına ortalama başvuru sayısındaki 2 katı aşan orandaki ar-
tış bu kolaylığın bir sonucudur. Benzer şekilde, özellikle 4/1-a (SSK) kapsa-
mındaki sigortalılara ilaç ve iyileştirme aracı temininde bütün eczanelerden 
faydalanma imkanlarının getirilmesi sigortalılar açısından bir başka iyileş-
meyi sağlamıştır. 

SSK zamanında başlayan otomasyon ve bilgisayar teknolojisinden ya-
rarlanma SGK döneminde geliştirilerek ve kapsamı genişletilerek devam 
ettirilmiş, Kurum-sigortalı, Kurum-işveren, Kurum-üçüncü kişi ilişkileri ile 
ilgili birçok işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. SSK 
tarafından başlatılan çalışmaları geliştirerek sürdüren ve kapsamını ge-
nişleten SGK E-devlet uygulamasının en başarılı ve en kapsamlı örneğini 
vermiş, bu gelişme GSS uygulaması bakımından sigortalıların sağlık hizmet 
sunucularına başvurma sürecinde zaman kaybını önlemesi; sigortalı-sağ-
lık hizmet sunucusu arasındaki işlemleri çabuklaştırması; ilaç temin süre-
cinde sigortalı-eczane-Kurum üçgeninde provizyon sürecini hızlandırması; 
katılım paylarının gelir ve aylıklardan kesilmesi işlemini yaygınlaştırması 
gibi olumlu sonuçları ile sigortalıların sağlık hizmet standardını yükseltici 
bir etki yapmıştır. Kurum açısından bu sistemin sağladığı kolaylık; zaman 
içinde sağlık harcamalarının denetim ve kontrol işlemlerini daha yaygın ve 
etkin olarak yapmasına imkan vermesi, özellikle ilaç kullanımında yaşanan 
çok yönlü suistimallerin ortadan kaldırılmasını kolaylaştırması olacaktır.

Çok çabuk ve kolay olmamakla birlikte GSS uygulaması ve Kurumun 
sağlık hizmetleri temininde takip ettiği politikalar, özel sektörün sağlık 
sektörüne yönelik yatırımlarını artırmasına ve toplam sağlık hizmetleri ar-
zının yükselmesine katkıda bulunmuştur. Süreçle birlikte özel sektör sağ-
lık kuruluşlarının sağlık hizmeti sunma kapasitesi artmıştır.  1980’li yılların 
başında, % 1 in altında olan özel sektör payı 2008 yılı itibarıyla yatak kapasi-
tesi bakımından % 11.2 ye ulaşmış ve üniversite hastanelerin toplam kapa-
sitesine yaklaşmıştır(30). GSS özel sektörün sağlık hizmetleri arz kapasitesi-
ni artırmasının ötesinde yeniden yapılanmasına ve nitelik değiştirmesine 
neden olmuştur. Sağlıksız ancak Türk sağlık sisteminde önemli bir yere sa-
hip olan kişilere ait muayenehanelerde sağlık hizmeti sunma esasına daya-
nan sistem zayıflamaya ve  ortadan kalkmaya başlamış, yerine özel sektör 
yatırımları ile gerçekleştirilen bütün sağlık hizmetlerini vermeye yönelik, 
yatak ve sağlık insan gücü kapasitesi büyük yeni  sağlık tesisleri almaya 
başlamıştır. Muayenehane sisteminin değişmeye başlaması, sigortalıların 
cebinden yaptığı harcamaları büyük ölçüde azaltacak ve Türk sağlık sektö-
ründe sağlık hizmet arzının düzenlenmesine yönelik uzun dönemli olumlu 
etkileri olacak yapısal bir değişikliktir. Nitekim, 2004 yalında sigortalıların 
kendi cebinden karşıladıkları sağlık harcamaları oranı % 28,2 iken 2008 yılı 
sonunda % 14.9 ü düşmüştür. Kırsal kesimde yaşayanlar için bu oran % 34.6 
dan % 15 e düşmüştür(31).  Özel sektörün sağlık sektörüne yaptığı yatırım-
lardaki artış ve hizmet sunum arzı kapasitesinin artması Kurumun sağlık 

30 DPT; 2010 yılı Programı,  s.199.

31 DPT, 2010 yılı Programı, s.199.
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hizmeti teminini de etkilemiş, Kurumun 2009 yılı Ocak-Kasım dönemine 
ait toplam 13.9 milyar TL’lik tedavi harcamaları içinde özel sektör sağlık ku-
ruluşlarının payı % 31’e ulaşmıştır(32).  Bu pay 2003 yılında yalnızca % 5 sevi-
yesinde gerçekleşmişti. 

Yalnızca GSS ile ilişkilendirmek mümkün olmamakla birlikte, prim öde-
me şartı aranmaksızın sağlanan sağlık hizmetlerini kapsamının genişletil-
mesi, özel hallerde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin kamu sağlık hizmet 
sunucularının yanı sıra özel sağlık kuruluşlarından da temin edilebilmesi, 
acil hallerde ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti için herhangi bir ön şart aran-
maması ve bir bütün olarak kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşımında sağ-
lanan kolaylıklar ve kuyrukların kalkması geniş toplum kesimlerinin sağ-
lık standardında bir iyileşme sağlamıştır. Bu iyileşme sağlık hizmeti talep 
edenlerin memnuniyetini artırmıştır. Nitekim, sağlık hizmetlerinden hasta 
memnuniyet oranı proje uygulanmadan önce % 39.5 iken 2007 yılında % 66.5 
e yükselmiş, aile hekimliği uygulanan illerde ise bu oran % 85 olmuştur(33).

3. Geçiş Dönemi Sorunları ve Yansımaları
GSS, kendisi Sağlıkta Dönüşüm Projesinin bir ayağı olmakla birlikte, sis-

temin temelini oluşturan hizmet satın aldığı sağlık hizmetleri arz piyasa-
sının 5510 sayılı Kanunda öngörülen basamaklandırma ve sevk sistemine 
göre kurulamamış olması ve Kurumun sağlık harcamalarını önemli ölçüde 
azaltması beklenen birinci basamak sağlık hizmetlerinin temin edilece-
ği aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılamaması GSS’den beklenen 
olumlu sonuçları geciktirmiş hatta uygulamayı sekteye uğratmış görün-
mektedir.  Türk sağlık sektörünün sağlık hizmeti sunumu ile ilgili herkesce 
bilinen, kronik hale gelmiş klasik problemleri GSS’nin işleyişini daha uygu-
lamanın ilk yılında ciddi şekilde zorlamıştır.  Sağlıkta dönüşüm projesinin 
gecikmesi, mesela 2008 yılı sonunda 59 ilde hayata geçirilmesi planlanan 
aile hekimliği uygulaması ile ilgili bu hedefin 2010 yılına sarkması, GSS 
harcamalarının öngörülenden daha hızlı artmasının sebeplerinden biri-
ni oluşturmuştur. 2009 yılı itibarıyla nüfusun ancak % 27’si aile hekimliği 
uygulamasının kapsamına alınabilmiştir(34). Sosyal Güvenlik Kurumunun 
harcamaları azaltmaya yönelik her düzenlemesi (katılım payları ile ilgili dü-
zenleme vb), 2003 yılından itibaren sürekli kapsamı genişleyen ve ulaşımı 
kolaylaşan sağlık hizmetlerinde bir geriye adım olarak değerlendirilmesine 
yol açmış görünmektedir. 

Sağlık sistemimizin yapısal problem alanlarından birini oluşturan top-
lam sağlık harcamaları içinde ilaç giderlerinin yüksekliği problemi, sağlık 
hizmetine ve ilaç teminine ulaşımda sağlanan kolaylıklar dolayısıyla GSS 
uygulaması döneminde de artmaya devam etmiştir. OECD ülkelerinde top-
lam sağlık harcamaları içinde % 15 civarında olan ilaç giderleri, 2008 yılında 
% 40’ı aşmıştır.  

32 SGK, Mali  İstatistikler, www.sgk.gov.tr; Ocak 2010. Ancak, bu gelişme, sonraki bölümde üzerinde durula-
cağı gibi sağlık harcamalarındaki artışın bir gerekçesi olarak da gösterilmekte ve sağlık hizmetlerinin “pi-
yasalaştırılması” eleştirilerinin kaynağını oluşturmaktadır. 

33  Recep Akdağ, “Sağlık Sistemi Üzerine”, Sosyal Güvenlik Dergisi, SGK, Yıl:1, Sayı:3, s.16.

34 Recep Akdağ,  a.g.m.,  s.14. 
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SSK hastanelerinin devri ile başlayan süreçte sağlık hizmetlerine ula-
şımın kolaylaşması ve özellikle özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmet 
temin imkânlarının kolaylaşması ve yaygınlaştırılması, yalnızca gecikti-
rilen, ertelenen sağlık hizmeti talebini ortaya çıkarmakla kalmamış, hiz-
mete ulaşım kolaylaştıkça ve maliyeti ortadan kalktıkça “uyarılmış” ilave 
bir sağlık hizmeti talebi yaratmıştır. Sistemin kontrol ve denetim mekaniz-
malarının başlangıçta devreye sokulamamış olmasının da yarattığı boşluk, 
uygulamanın sigortalılar ve sağlık hizmeti sunucuları tarafından istismar 
ve suistimalini de beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan tablo, sağlık harca-
malarını artıran olumsuz etkilerinin ötesinde kamuoyunun “sisteme karşı 
olan güvenini sarsmış” “adalet duygusunu zedelemiştir”. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, bir bütün olarak sosyal güvenlik reformu ve 
özellikle reformun GSS ayağının sağlıklı bir şekilde başlaması için gerekli 
zaman ve alt yapıya sahip olamamıştır. 2006 yılı Mayıs ayında SSK, Bağ-
Kur ve Emekli Sandığının faaliyetlerine son verilerek oluşturulan SGK, bir 
yandan kendi iç bütünleşmesini sağlamaya çalışırken diğer yandan 5510 
sayılı Kanunun hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmaları da eş zamanlı olarak 
yürütmek zorunda kalmıştır.  Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile 5510 
sayılı Kanunun yürürlüğe girişinin 1 ocak 2007 yerine 1 ekim 2008’e erte-
lenmesi Kurumun yeni sisteme geçişi için gerekli hazırlıkları yapmasına 
yeterli olmamıştır. Kurumun reformun hayata geçirilmesine yönelik asli 
görevine ilaveten  süreç devam ederken, Kurum personeline  önemli yük 
getiren prim borçlarının yeniden yapılandırılması (prim afları); Konut Edin-
dirme Yardımının sonlandırılması ile ilgili çalışmaların yapılması ve  ekono-
mik kriz dolayısıyla hayata geçirilen teşvik edici ve koruyucu politikaların 
uygulanması ile ilgili olarak Kuruma verilen ek görevler  Kurumun çalışma-
larını aksatmıştır. Kurum, insangücü ve fiziki alt yapı bakımından “siste-
min gerektirdiği yeterliliğe sahip olmadığı” bir pozisyonda ihtiyaç duyduğu 
hazırlık dönemine sahip olamadan reformu hayata geçirmek zorunda kal-
mıştır. 

4. Potansiyel Sorun Alanları ve Tartışmalar
Bir kısmı GSS uygulamasının ilk yılında uç veren, zaman içinde de siste-

min geleceğine ve başarısına yönelik potansiyel sorun alanlarını şu başlık-
lar altında toplamak mümkündür;

a) Gelir testinin sağlıklı şekilde uygulanması sistemin başarısını veya 
başarısızlığını belirleyecek hayati öneme sahip bir değişkendir. Prim öde-
me gücü olmayanların primlerinin 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin bi-
rinci fıkrasının (g) bendi gereğince Kurumca belirlenecek esaslara göre ge-
lir testinin sonuçlarına bağlı olarak tamamen devlet tarafından ödenecek 
olması gelir testinin önemini artırmaktadır. Kamuoyunun Yeşil Kart uygu-
lamasının bir devamı gibi algıladığı bu sistem, 5510 sayılı Kanunla getirilen 
düzenlemelerle geniş toplum kesimlerini yakından ilgilendiren kapsamlı 
ve sürekli bir uygulama haline getirilmiştir. Gelir testi, ödeme gücü yeter-
siz olanların yanı sıra zorunlu sigortalılık ilişkisi sona erenlere yeniden si-
gortalı olacakları zamana ve bakmakla yükümlü olunan aile fertlerinin bu 
nitelikleri değiştiği zaman yeni durumları belirli oluncaya kadar geçecek 
süre için de uygulanacaktır. Testin sonuçlarına göre kişiler prim ödeme-
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den veya asgari ücretin 1/3 ü ile 2 katı arasında değişen prime esas kazanç 
üzerinden GSS primi ödeyerek GSS kapsamına alınacaklardır. Daha önce de 
belirtildiği gibi, bazı çalışan gruplarının gelir yetersizliği halinde zorunlu si-
gortalılık kapsamı dışında kalmaları ve kısa/kısmi süreli çalışanların eksik 
günlerinin GSS primlerinin kendileri tarafından ödenecek olması ve niha-
yet ücretsiz izinli olunan bazı durumlarda sigortalıların GSS primi ödeme 
yükümlülüğünün olması ve sayılan bu hallerde de gelir testinin yapılması 
gerekeceğinden uygulamanın önemini artırmaktadır. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 2 yıl sonra, 1 Ekim 2010 tarihinde 
hayata geçirilecek olan gelir testinin sürekli ve sağlıklı şekilde uygulana-
bilmesi için geniş toplum kesimleri ile ilgili “çok yönlü demografik ve mali 
durum bilgilerinin” Kurum tarafından temin edilmesi, saklanması ve kulla-
nılması zorunluluğu, zaman içinde Kuruma, temel görevlerini yerine getir-
mede güçlükle karşılaşmasına yol açacak ağır bir yük getirme potansiyeli 
taşımaktadır. Gelir testini sağlıklı yapma ihtiyacı arttıkça, Kurumun “kişisel 
bilgi teminine yönelik müdahale alanlarını” genişletmesi,  bu amaçla elde 
ettiği bireylere ait bilgilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması ve hatta or-
taya çıkacak boşluklar dolayısıyla suistimalinin söz konusu olması SGK’nu 
tarafı olmaması gereken “temel insan hakları” tartışmalarının öznesi hali-
ne getirebilecektir.  

Gelir testi uygulaması ile ilgili bir başka problem alanı, durum değişikli-
ği olan sigortalıların Kurumca “resen tescili” ve bu tescile bağlı olarak prim 
borçlusu haline getirilmeleri ile ortaya çıkacaktır. GSS’nın işleyiş esasları ile 
ilgili bilgi eksikliği ve toplumsal yükümlülükleri yerine getirmedeki genel ve 
yaygın isteksizlik dolayısıyla gerçekte prim ödeme gücü olmayan çok sayı-
da kişinin resen tescil uygulaması dolayısıyla prim borçlusu haline gelme-
si söz konusu olabilecektir(35).  Zorunlu sigortalıların önemli bir kesiminin 
ve isteğe bağlı sigortalıların prime esas kazançların alt sınırı üzerinde GSS 
primi ödediği bir durumda, kişilerin gelir testine başvurmamaları dolayı-
sıyla farkında olmadan otomatik olarak prime esas kazanç alt sınırının 2 
katı üzerinden prim borçlusu haline getirilmeleri Kanunun genel ruhuna da 
aykırı olacaktır. Bu uygulama dolayısıyla ortaya çıkacak karmaşa ve prim 
tahsilinde yaşanan güçlükler GSS’nin bütün olumlu yönlerini yok etme po-
tansiyeli taşımaktadır. 

Gelir testi uygulaması ile ilgili bir başka problem, “sigortalılık ilişkisi sona 
ermeden önceki bir yıl içinde 90 gün GSS primi ödemiş olan veya bildirilmiş 
olan sigortalının bu niteliğinin kaybından sonra 90 gün süre ile kendisinin 
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalan-
masına imkan veren düzenlemenin”(m.67),  gelir testi uygulaması ile nasıl 
uyumlaştırılacağı konusunda ortaya çıkabilecektir. Bu şartı yerine getiren 
sigortalıların sigortalılık niteliklerinin sona ermesi halinde,  gelir testi uygu-
laması için 90 günlük sürenin beklenip beklenmeyeceği konusunda yapı-
lacak uygulama sistem açısından kritik öneme sahip olacaktır. 90 günlük 
sürenin beklenmesi uygulama açısından önemli bir boşluk, beklenmemesi 
ise Kanunla verilen bir hakkın kullanımının fiilen ortadan kaldırılması an-
lamına gelecektir.

35 Mestan, a.g.ç., s.18. 
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b) Kurum,  sağlık hizmetlerinin “tek alıcısı” olmasından kaynaklanan 
pazarlık gücünü sağlık sektörünün işleyişini bozacak şekilde kullanma-
malıdır. GSS’na geçişin sağlayacağı önemli avantajlardan biri Kurumun 
geniş toplum kesimleri adına sağlık hizmetlerinin tek alıcısı olacağı için, 
sahip olacağı pazarlık gücü ile hizmet satın alma maliyetini düşürme avan-
tajı olarak dile getirilmiştir(36). Bu esasen doğru olmakla birlikte Kurumun 
bu gücü kullanarak yapacağı müdahalelerin sağlık sektörünün işleyişini 
bozacak nitelikte ve yoğunlukta olmamasına özen göstermek gerekir. Ku-
rum, sigortalılar adına Kurum menfaatlerini korumak için istismarları ve 
suistimalleri önleyecek politikalar izleyebilir, tedbirler alabilir. Ancak bu 
tedbirlerin “sektörü düzenleyici, terbiye edici ve cezalandırıcı” niteliğe dö-
nüşmesi, GSS’yi savunma gerekçelerinden birini oluşturan “serbestlik” ve 
“rekabet” ilkelerine aykırı olacaktır.  Aynı şekilde, 5510 sayılı Kanunda yer 
alan düzenleyici hükümleri esas alarak geleceğe yönelik beklentiler doğ-
rultusunda sağlık sektörüne yatırım yapanların, tek alıcı olma gücüne da-
yanılarak cezalandırılması ve hatta sektör dışında kalmalarına yol açılması 
rekabete dayanan piyasa ekonomisinin işleyişi açısından kabul edilebilir bir 
yönetim şekli olamaz. 

Bu yazının hazırlandığı dönemde Kurumun ilaç temin edicilerle (ecza-
neler ve meslek örgütleri) sözleşme sürecinde takındığı tutum ve tavır, 
bugün için haklı bile olsa, Kurumun potansiyel olarak sağlık sektörünü ce-
zalandırıcı bir müdahalede bulunabileceğini ortaya koymuştur. Türk sağlık 
sektörünün özellikle hizmet arzı yönüyle kronik hale gelmiş, zaman içinde 
çözümlenmesi gereken çok sayıda problem alanı vardır.  Ancak, bunların 
çözümü yalnızca Kurumun görevi değildir. Sağlıkta dönüşüm projesinin 
başarısı için belirlenen 8 temel ilkeden dördünün; 

•	 Sistemin geliştirilmesi ve uygulanması sırasında ilgili tüm tarafların 
görüş ve önerilerinin alınmasına imkan veren katılımcılık,

•	 Demokratik bir yönetim gereği olarak sektörün farklı bölümleri ara-
sında karşılıklı çıkarları gözeterek ortak noktalarda buluşma arayı-
şını ifade eden uzlaşmacılık,

•	 Hizmeti arz eden ve talep edenler arasında teşvik edici önlemlerle 
desteklenen aynı amaca yönelik davranışları geliştirmeyi amaçlayan 
gönüllülük,

•	 Sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan, planlamasını yapan, de-
netimini üstlenen ve hizmeti üreten güçlerin birbirinden ayrılması 
anlamına gelen güçler ayrılığı,

ilkeleri olduğu dikkate alınarak SGK’nın sağlık hizmet sunucularına yö-
nelik politika ve uygulamalarında “kontrolsüz ve ölçüsüz güç kullanımı” al-
gılaması doğuracak yöntem ve uygulamalardan uzak durması daha isabetli 
olacaktır.  Sonuç alınması biraz daha uzun zaman alsa bile, yukarıdaki ilke-
ler dikkate alınarak sağlanacak çözümler bütün taraflarca da benimsenmiş 
uzun süreli, kalıcı ve uygulama kabiliyeti olan çözümler olacaktır. 

c) Kurum sağlık sektörünü düzenleyici rol üstlenmekten kaçınmalıdır. 
Sağlık sektörünün özellikle hizmet arzı bakımından her yönüyle düzenlen-
mesi Sağlık Bakanlığının asli görevidir. Sağlıkta Dönüşüm Projesi tamam-
lanmadan GSS’nın hayata geçirilmiş olması ve sağlık sektörünün işleyişi 

36  Tuncay Teksöz, “Sosyal Güvenlik Reformu Tanıtım Seminerleri”, İzmir, Mayıs, 2006.
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ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının bıraktığı boşlukların Kurum tarafından, 
sigortalıların menfaatlerini koruma amacıyla doldurulmaya çalışılması, 
SGK’nun yükünü artıran ve asli görevlerini etkin şekilde yerine getirmesini 
engelleyen bir sonuç doğurabilir. Sağlıkta dönüşüm projesinin bir ayağını 
oluşturan sağlık hizmet sunucularının basamaklandırılması ve sevk zinci-
rinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Sağlık Bakanlığınca yürütülmesi 
gereken işlerdir. Kurumun, hizmet satın alımı için sözleşme yapacağı özel 
sektör sağlık kuruluşlarının sınıflandırılmasına yönelik çalışmaları asli 
görevleri arasında değildir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 
gerek genel olarak SGK’nın amaç ve görevlerini belirleyen 3. maddesinde, 
gerekse Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 
14. maddesinde sağlık sektörünün işleyişinin düzenlenmesi ile ilgili olarak 
Kuruma verilmiş doğrudan bir görev yoktur. Bu konudaki en esnek yorum-
lanabilecek düzenleme 14. maddenin (b) bendinde yer alan “Genel sağlık 
sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili 
kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespi-
tine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak” ifadesi olabilir ki, 
bu düzenlemeden Kurumun sağlık hizmet sunucularının sınıflandırılma-
sı görevini üstleneceği anlamı çıkmaz. Benzer şekilde, ilaç ve iyileştirme 
araçlarının temini ile mekanizmanın ve sürecin iyileştirilmesine yönelik 
olarak sektörün yeniden yapılandırılması gerekiyorsa bu Kurum tarafın-
dan cezalandırıcı ve zorlayıcı uygulamalarla gerçekleştirilmemelidir. 5502 
sayılı Kanunda da  belirtildiği gibi, Kurum görev alanını Sağlık Bakanlığının 
bu yöndeki politikalarına katkıda bulunma ile sınırlandırmalıdır. Kurumun 
bu yöndeki müdahaleleri zaman içinde rol karışıklığına ve asli görevlerini 
gerektiği gibi yerine getirememesine yol açabilir, Kurumu tarafı olmadığı ve 
hak etmediği tartışmaların merkezi haline getirebilir.   

d) Katılım paylarının artırılmasına yönelik uygulamalar sağlık hizmet-
lerinden faydalanma hakkını sınırlayıcı bir sonuç doğurmamalıdır. “Sağlık 
hizmetlerinin amaç dışı ve gereksiz kullanımını önlemek, sağlık hizmeti 
kullanımındaki suistimalleri önlemek, kişilerin GSS’dan sağladıkları fay-
dayı fark etmelerini sağlamak,  sağlık hizmet kullanıcılarının otokontrol 
mekanizmalarına katılımlarını sağlamak ve sistemi sahiplenme düzeyi-
ni artırma(37)” ve benzeri amaçlarla sağlık hizmetlerinin ve tıbbi ürünlerin 
kullanımı esnasında belirli oran veya miktarlarda katkı payı alınabilir. Katı-
lım paylarının Kurum gelirlerini artırıcı bir etki yaptığı da gerçektir. Türkiye 
özellikle ilaç ve diğer iyileştirme araçlarında uzun süreden beri katkı payı 
alınması konusunda uygulama tecrübesi olan bir ülkedir.  Katkı payı uy-
gulamasında kritik olan nokta, belirlenen katkı paylarının ve miktarlarının 
sigortalının sağlık hizmetinden faydalanmasını engelleyici, onu sağlık hiz-
meti kullanımından vazgeçirici bir seviyede olmamasıdır. Katkı paylarının 
bu sonucu doğuracak seviyede belirlenmesi sağlık hizmetlerinde etkinliği 
azaltacak, sağlık hakkının kullanılmasını engelleyecektir. 5510 sayılı Kanu-
nun genel ruhuna uygunluk ve yargı kararlarına aykırılıkla ilgili tartışmalar 
bir yana, 1 Ekim 2009 tarihinden sonra uygulamaya konulan yeni katkı payı 
uygulamaları düzenlemenin Kuruma gelir sağlama amacıyla, talebi sınırla-
37 Ocak, a.g.m., s. 196.
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maya yönelik bir müdahale olduğu kanaatini doğurmuş görünmektedir(38).
 Benzer şekilde Kurum katkı paylarını, sağlık hizmeti kullanımında et-

kinliği sağlamak amacıyla sigortalıların sevk zincirine uymalarını sağla-
yacak şekilde teşvik edici ve yönlendirici bir araç olarak da kullanabilir. Bu 
durumda da dikkat edilmesi gereken sınır, belirlenen farklılaştırılmış katkı 
paylarının kişilerin sağlık hizmet sunucusu ve hekim seçme özgürlüğü-
nü kısıtlayıcı bir seviyeye gelmemesi, sigortalıların tercihlerinde yaratılan 
değişikliğin sektörde faaliyet gösteren sağlık hizmet sunucuları arasında 
haksız rekabet yaratmamasıdır. Kamu veya özel sektör sağlık sunucuları 
arasında objektif kriterlere dayanmayan farklı katılım payları belirlenerek 
sigortalıların belirli sunuculara yönlendirilmesi sektörün rekabete dayanan 
işleyişine müdahale anlamına gelecek GSS’nin temel prensiplerine aykırı 
olacaktır. 

Son söz olarak
Genel Sağlık Sigortası, sosyal devlet anlayışının hayata geçirilmesine 

yönelik en geniş kapsamlı sosyal politika uygulamalarından birini oluştur-
maktadır. Temel insan haklarının başında gelen sağlık hakkı, sosyal poli-
tikanın “kişinin yaşadığı toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat 
standardına kavuşturulması” idealinin hayata geçirilmenin en etkin araç-
larından biridir. Türkiye, zor ancak genel esasları ve temel ilkeleri doğru 
olan bir tercih yaparak GSS’nı hayata geçirme tercihini yapmıştır. Bu nok-
tada yapılması gereken bu tercihin olumlu sonuçlanmasını sağlayacak ted-
birleri Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile birlikte, uygulama sürecinde aksayan 
yönlerini iyileştirici tedbirleri alarak, sistemle ilgili bütün tarafların katkısını 
sağlayarak sürdürmek olacaktır. 

38 Ali Tezel, “Hastaneleri değil, vatandaşın cebini kategorize ediyorlar”, 15 Aralık 2009, Gazeteler.



SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE FİNANSMANLA İLGİLİ 
BEKLENTİLER(1)

A. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE FİNANSMAN PROBLEMİ
Sosyal devletin en önemli görüntüsünü oluşturan bir gelir transferi 

mekanizması olarak “sosyal koruma (güvenlik), bireylerin ve toplumların 
ekonomik ve sosyal gelişmesine yönelik bir yatırımdır”(2). Ancak, “toplumu 
oluşturan herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alınarak, gelecek 
endişesi olmayan, huzurlu ve dengeli bir toplumsal hayat oluşturma ideali-
ne sahip bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma bütün ülkelerin ortak hedefi 
olmakla birlikte,  son derecede pahalı ve önemli miktarda kaynak transferi-
ni gerektiren bir yatırımdır”(3). Kısacası, sosyal güvenlik pahalı bir hizmettir 
ve sistemden beklenen amaçların gerçekleştirilmesi yüksek bir maliyete 
de katlanmayı gerektirir. Nitekim, gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik tah-
sis ettikleri kaynak OECD verilerine göre 2007 yılı itibarıyla GSYİH’nın  % 
20-30’u arasında değişen değerlere ulaşmıştır(4). Aynı şekilde,  2007 yılı IMF 
verilerine göre de geniş anlamda sosyal harcamaların (sosyal güvenlik ve 
sağlık)  toplam Hükümet harcamaları içindeki payının % 60’lara ulaştığı(5) 
görülmektedir. 

Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların genişliği ve zaman içinde 
daha da yükseleceği yönündeki gelişme trendi, sistemin sürdürülebilirliği-
nin sağlanması bakımından sosyal güvenliğin finansmanına yönelik çok 
boyutlu tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Finansmanla ilgili temel 
sorun alanları(6)

•	 Fertler ve toplumlar sosyal güvenlik için ne miktarda kaynak tahsis 
edecekler? 

•	 Sosyal güvenlik harcamaları, hangi gelir kaynakları  ile finanse edi-
lecektir ? 

•	 Gelir-gider dengesi hangi finansman yöntemi ile sağlanacaktır?
1 (2011), SOSYAL GÜVENLİK Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, 2011/1,   (s.7-  47)

2 M. Cichon, W. Scholz, A.Meerendonk, K.Hagemejer, F.Bertranou, P. Plamondon,;   Financing Social Protec-
tion, First Edition,  ILO, Geneva, 2004. s.v.

3 Yusuf Alper (2006), , Sosyal Güvenlik, (Ders Notları), Bursa, 2006, s.47.

4 Bazı ülkeler için örnek vermek gerekirse;  Lüksemburg’da 28,19; İsveç’te 30,18; Fransa’da 29,40; Danimar-
ka’da 28,39; Almanya’da 26,17; Kanada’da 20,86; özel sektör harcamalarının ağırlıklı olduğu ABD’de  14,79;  
http://www.ilo.org/dyn/sesame/IFPSES.SocialDBExp  ( erişim tarihi 28/04/2011) 

5 Lüksemburg’da % 74,28; Almanya’da % 59,76; Fransa’da % 56,13; Norveç’de % 55,90;  Danimarka, % 55,75; 
Kanada % 49,29 ve ABD, 39,65. http://www.ilo.org/dyn/sesame/ifpses.WriteSSDBVarResExp (erişim tar-
ihi 28/04/2011) 

6 Alper, (2006), s.48.
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•	 Devletin sistemin finansmanına katkısı nasıl ve ne oranda olacaktır?
•	 Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların temel ekonomik gös-

tergeler üzerindeki etkileri ne olacaktır?
Makro düzeydeki bu temel sorun alanlarına, yine finansmanla ilgili ola-

rak bu defa sistemin işleyişi ile ilgili olarak mikro düzeyde olmak üzere; 
kimler, kimin için, ne miktarda, hangi kaynaklardan, nasıl ve ne kadar süre 
ile ödeme yapacaktır(7)? sorularını ilave etmek mümkündür. Sosyal güven-
liğin finansmanı, ilk defa ve ağırlıklı olarak 1970’li yılların ikinci yarısından 
itibaren,  “yüksek maliyetleri ve sosyal güvenlik için tahsis edilen geniş ha-
cimli kaynakların tasarruf, yatırım ve iktisadi büyüme gibi temel iktisadi 
göstergeler üzerindeki olumsuz etkileri” dolayısıyla gündeme gelmiştir(8). 
1980’li yılların başından itibaren de, emeklilik programlarının olgunlaşması, 
demografik yapıdaki değişme ve nüfusun yaşlanması, sağlık hizmetleri-
nin maliyet artışı, sürekli ve yüksek oranlı işsizlik(9) ve cömert sosyal yar-
dımların sosyal güvenlik harcamalarının artışındaki temel sebepler olarak 
gösterilmiş, sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için 
oluşturulan mevcut sistemin sürdürülebilirliği tartışılmaya başlanmıştır. 
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ile ilgili tartışmalar, Şili’de ol-
duğu gibi bazı ülkelerde özelleştirme uygulamalarını da gündeme getirmiş, 
ancak gelişmiş ve güçlü sosyal refah devleti geleneğine sahip ülkelerde bu 
tartışmalar fazla rağbet bulmamıştır.  Ancak, özellikle Dünya Bankası ve 
IMF, 1990’lı yılların sonlarından itibaren sosyal hayata yönelik raporlarında 
nüfus yaşlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan problemlerin sosyal güvenlik 
sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kıldığı iddiasını destekle-
yen görüşlere yer vermişler, Şili Modeli benzeri radikal sistem değişiklikleri 
yerine mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılanmasına yöne-
lik öneriler getirmişlerdir(10).

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), sosyal güvenliğin finansmanı ile ilgili  
tartışmalar ve eleştirilere bir süre uzak kalmış, Organizasyonun sosyal gü-
venlik gündemini; 1980’li yıllarda “sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemi-
nin değişen sosyal yapının ihtiyaçlarına  uygun hale getirilmesine”  yönelik 
konular(11) oluşturmuştur. ILO 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başın-
dan itibaren bir yandan sosyal güvenliğin kapsamını genişletmeye yönelik 
çabaları yoğunlaştırırken(12) ve bu alanda raporlar yayınlarken(13), diğer yan-
dan sosyal güvenliğin finansmanına yönelik çalışmalar ve araştırmalara 
ağırlık vermiştir. Sosyal güvenlik sistemlerinin bugün yaşadığı problemle-

7 M.Cichon vd, s.219-220.

8 Yusuf Alper, “Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimi Üzerine Tesirleri”, Basılmamış Doktora Tezi, Bursa, 1985.

9ILO,(1984) “21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik”, (Çev. Y. Alper-İ. Tatlıoğlu), TDAV, İstanbul-1995, s.8-9.

10 Bunlardan en bilineni olan ve kapsamlı bir yeniden yapılanma modeli sunan Dünya Bankası tarafından 
çok sayıda uzmana hazırlatılan rapordur. WB, “ Averting The Old Age Crisis: Policies To Protect and Promote 
Growth”, A World Bank Policy Research Report, Oxford University Pres, 1994.

11 Primli rejimler üzerine inşa edilen  sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin işgücü, aile ve sosyal ha-
yattaki  değişimlere cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmesi; kadın-erkek eşitliği, uluslar arası emek 
göçü, özürlüler ve göçmenler gibi özel olarak korunması gereken gruplar, halkla ilişkiler, sağlık ve sosyal 
hizmetlerin yeniden yapılandırılması gibi konular bu dönemdeILO tarafından sosyal güvenlikle ilgili tartış-
maların merkezini oluşturmuştur. ILO (1984), a.g. rapor.

12 ILO, “ Global Campaign on Social Security and  Coverage  For All” 2006. 

13 ILO,(2001), “ Social Security: A New Concensus”,  International Labour Organisation, Geneva, 2001. 
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rin önemli bir kısmının “kötü yönetim”den kaynaklandığını ileri süren ILO, 
sosyal koruma (güvenlik) sistemlerinin sağlıklı bir finansman yapısına sa-
hip olmasına yönelik bilgi birikimini genişletme amacıyla kantitatif metod-
larla ve aktüeryal denge ile ilgili kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmiştir(14). 
ILO, 2000 yılı başından itibaren sosyal güvenliğin finansmanına yönelik 
çalışmaları ile ilgili önemli bir strateji değişikliğine gitmiş, sosyal güvenliğin 
olumsuz ekonomik tesirlerinin olmadığını ispat etmeye yönelik çalışmalar 
yerine, sosyal güvenliği verimliliği artıran üretken bir faktör ortaya koyan 
çalışmaları öne çıkartmaya başlamıştır(15). 21. yüzyıl, sosyal güvenliğin fi-
nansmanına yönelik çalışmaların ve tartışmaların çok yönlü ve yoğunluğu 
artarak devam edeceği bir yüzyıl olacaktır. Yapılan projeksiyonlar sosyal 
güvenlik harcamalarının bu yüzyılda da artmaya devam edeceğini ortaya 
koymaktadır.

Tablo1. OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamaların Gelişme Seyri (GSYİH’nın 
Yüzdesi Olarak) 1980-2050*

Harcamalar ve Ülkeler 1980 1990 2010 2030 2050
TOPLAM 16.3 18.3 19.3 23.2 25.2
Yaşlılık 7.8 8.5 10.0 13.7 15.2
Sağlık 4.8 4.8 5.6 6.5 7.4
İşsizlik 1.0 1.3 1.1 0.5 0.4
Diğer 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5
Japonya 11.1 12.4 17.7 22.0 27.0
Kuzey Amerika 12.5 14.4 13.9 17.5 17.9
Okyanus Ülkeleri 12.6 15.6 17.4 17.7 18.4
Kuzey Doğu Avrupa 20.3 22.4 23.0 25.1 25.1
Güney Doğu Avrupa 16.8 21.1 22.2 25.1 31.4
Batı Avrupa 24.2 24.7 25.9 30.8 33.4

Kaynak: M. Cichon, W. Scholz, A.Meerendonk, K.Hagemejer, F.Bertranou, P. Plamondon,;   Finan-
cing Social Protection, First Edition,  ILO, Geneva, 2004. s.79.

* Bu projeksiyonlar, % 2 lik yıllık büyüme hızı esas alınarak yapılmıştır. 
Tablo 1 verileri, sosyal harcamaların 21. yüzyılın ilk yarısında da artmaya 

devam edeceği ve yüzyılın ortasında, OECD ülke grupları içinde bazı fark-
lılıklar göstermekle birlikte GSYİH’nın % 30’ları civarında sabitleneceğini 
ortaya koymaktadır. Veriler; ülke grupları arasında harcamaların seyri ba-
kımından kırılmalar yaşanmayacağını, 1980’li yılların başında başında daha 
liberal ve bireyci politikalar uygulayan ülkelerin (Japonya hariç) sosyal har-
camalarındaki artışın sınırlı kalacağını, Batı Avrupa ülkelerinin sosyal har-
camalarının yine en yüksek olacağı, en dikkat çekici değişikliğin eski Doğu 
Avrupa ülkelerinde (Polonya başta olmak üzere) ortaya çıkacağını ve  sos-
yal harcamalardaki en yüksek artışın bu ülkelerde gerçekleşeceğini gös-
termektedir. Beklenenin aksine, küreselleşmenin gelir eşitsizliklerini ve 

14 M. Cichon vd. s. v-vi. Nitekim, 1999 tarihli “Actuarial mathematics of social security pensions”, 2000 tarihli 
“Social Budgeting” ve 2002 tarihli “Actuarial Practice in Social Security”, ve 2004 tarihli “ Financing Social 
Security” ILO’nun bu nitelikteki kapsamlı çalışmalarını oluşturmaktadır. 

15 ILO (2005), “Social Protection As a Productive Factor”,  For Debate and Guidance” Geneva, 2005.
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yoksulluğu derinleştiren sonuçları ve  “herkesin kazandığı, kazan-kazan” 
sonucunu üretmemesi, yoksulluk açığını derinleştirmesi 21. yüzyılda bütün 
dünyada sosyal harcamaları artırıcı etki yapması beklenmektedir.

B. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN FİNANSMAN PROBLEMİ, 
KAYNAKLARI VE BOYUTLARI

Türk sosyal güvenlik sisteminin, sosyal sigorta kurumlarının finansman 
açıkları ile özetlenen çok yönlü finansman problemleri vardır ve bu prob-
lemler bir çoklarının zannettiği gibi yeni bir problem değildir. Türk sosyal 
güvenlik sistemi esas olarak sosyal sigortalar üzerine inşa edilmiştir, do-
layısıyla sosyal sigortaların (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) problemleri 
esas olarak Türk sosyal güvenlik sisteminin de problemlerini  anlamına 
gelmektedir. Kronolojik gelişme süreci de takip edilerek sosyal sigorta sis-
temlerinin finansman problemleri, ortaya çıkış sebepleri ve sonuçları bakı-
mından aşağıdaki paragraflarda özetlenmeye çalışılmıştır. 

Türk sosyal sigorta kurumlarının finansman dengesi, her neslin kendi 
sosyal güvenliğini kendisinin finanse etmesi ilkesine dayanan fon ( birik-
tirim, kapitalizasyon) metodu esas alınarak kurulmuştur. Ancak, sistemin 
aktüeryal dengesini bozan çok sayıda müdahale dolayısıyla sosyal sigorta 
kurumları 1970’li yıllardan itibaren açık vermeye başlamıştır. 1950 yılında, 
SSK kapsamında kadın ve erkeklerin 60 yaşında emekli olmasını öngören 
hüküm 1969 ve 1976 yıllarında değiştirilerek önce emekli olma yaşı düşü-
rülmüş, sonra yaş şartı aranmaksızın kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigor-
talılık süresi ve 5000 gün prim ödeyerek yaşlılık aylığı almalarına imkan 
verilmiştir(16). Hatta, ileri yaştaki sigortalıların 15 yılda 3600 gün ödeyerek 
emekli olmalarının yolu açılmıştır(17). Teşvik edilen erken emeklilik dolayı-
sıyla SSK’nın aktif/pasif sigortalı dengesi hızla bozulmuştur. Prim karşılığı 
olmayan ödemelerin artışı(18); sosyal güvenlik fonlarının düşük getirili alan-
lara yatırılması dolayısıyla ortaya çıkan reel gelir kayıpları(19); prim tahsilat 
oranlarının düşüklüğü ve biriken prim alacakları(20); kayıtdışı çalışmanın 
yaygınlığı, özellikle seçim dönemlerinde aylıkların sigortacılık ilkeleri dı-
şında artırılması ve sıklıkla çıkarılan hizmet borçlanması uygulamaları 
SSK’nın gelir-gider dengesini bozmuştur. Diğer iki sosyal sigorta kurumu, 
SSK ve Emekli Sandığı için de durum farklı değildir ve benzer sebeplerle her 
iki sosyal sigorta kurumunun da finansman dengesi bozulmuştur(21). 

Sosyal sigorta kurumlarının mali bünyesindeki kötüye gidişin farkına 
16 SSK, “35 Soruda SSK Gerçeği”  Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Eylül 1995.

17G. Fişek, Ş.T. Özsuca, M.A. Şuğle; “Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi:1946-1996”, SSK- Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı, Ankara, 1997, s.181-183.

18Bunlardan en bilineni, 1977 yılında kömür parası olarak emeklilere verilen borç paranın, sonradan aylığın 
bir parçası haline gelmesi ile ortaya çıkan sosyal yardım zammıdır. 1993 yılı itibarıyla SYZ ödemeleri, sigortalı 
aylıklarının % 63’üne ulaşırken, SSK’nın toplam giderlerinin % 58’ine ve prim gelirlerinin de % 97’sine ulaş-
mıştır.  Bkz, G.Fişek vd., Sosyal…., s.186.

19 Özellikle, sosyal sigorta kurumlarının gelir fazlasına sahip olduğu, 1970-90 döneminde ortaya çıkan reel 
gelir kayıpları için bkz, Şerife Türcan Özşuca; Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Kriz , Sistemin Yeniden 
Yapılandırılması Üzerine Öneriler, Harb-İş, Ankara 1994.

20 SSK prim alacakları, ortalama olarak % 65-85 arasında değişmiş, biriken borçlar dolayısıyla sıklıkla 
çıkarılan prim afları alacakların tahsili konusunda beklenen sonuçları vermezken prim ödeme alışkanlığını 
da zedelemiştir. Bkz, G. Fişek vd. Sosyal…. S.197-200.

21 TBMM, “ Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Meclis Araştırma Komisyonu Raporu”, 
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varılması, yapılması gerekenlerle ilgili çabaları başlatmış, bu çerçevede sis-
tem mercek altına alınarak özellikle 1969 ve 1976 yıllarında yapılan emek-
lilik düzenlemelerinin finansman yapısına etkisi tespit edilmek istenmiştir. 
ILO uzmanlarından M. Antoine Zelenka 1971 yılında, Alman Hörst Loewe 
1977 yılında SSK’nın mali durumu ile ilgili teknik raporlar hazırlamışlar ve 
alınması gereken tedbirleri sıralamışlardır(22).  Bu raporları, 1993 yılında SSK 
talebi ile Kurumun mali durumunun incelenmesi için çağrılan ILO uzmanı 
tarafından hazırlanan rapor ve nihayet 1994 yılında da Hükümet tarafın-
dan bir bütün olarak Türk sosyal güvenlik sisteminin problemlerinin ince-
lenmesi ve yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar için hazırlatılan 
kapsamlı rapor takip etmiştir(23). Aynı dönemde başta sendikalar olmak 
üzere çeşitli meslek kuruluşları da, benzer tespitlerde bulunan ve çözüm 
önerileri ortaya koyan sosyal güvenlik raporları hazırlamışlardır(24). Sosyal 
sigorta kurumlarının finansman açığı 1970’li yıllarda, gelecek dönemlerin 
sosyal güvenlik giderlerini karşılamak için ayrılması gereken “matematik 
karşılıkların” yeterince ayrılamaması olarak kendini gösterirken 1990’lı 
yılların başında birikmiş fonların erimesi bir yana bir yılın gelirleri ile bir 
yılın giderlerinin karşılamaması şeklinde ortaya çıkmıştır(25). Bir diğer ifade 
ile, fon esasına göre kurulan ve kasalarında bugün yatırılan primlerle ge-
lecek dönemlerde ödenecek aylıkların karşılığını oluşturacak fonların bu-
lunması gereken sosyal sigorta kuruluşları, bu fonların yokluğu bir yana, bir 
yılın gelirleri ile bir yılın giderlerinin karşılanması temeline dayalı “dağıtım 
yöntemli” finansman metoduna göre açık vermeye başlamıştır. 

Sosyal sigorta kurumlarının finansman açığının GSMH’na oranı 1991 
yılında  % 0,3 iken 1998 yılında % 2.3 e yükselmiştir. Bu açık, 1999 yılında 
yapılan kapsamlı düzenlemelerden sonra kısa dönemli bir düşüşten sonra 
sürekli olarak artmış ve 2010 yılı sonu itibarıyla % 5.03 e ulaşmıştır(26). Türk 
sosyal güvenlik sisteminin finansman açıklarının gelecek dönemlerde ala-
cağı seyir ile ilgili en son ve kapsamlı çalışma ILO uzmanlarına hazırlatılan 
Hükümet Raporu ile gerçekleştirilmiştir. 1995 yılında hazırlanan bu rapora 
göre, hiçbir değişiklik yapılmaksızın mevcut sistemin devamı halinde 3 sos-
yal sigorta kuruluşunun açığı, GSYİH’nın yüzdesi olarak;  1995 yılında  % 1.8 
iken 2005 yılında % 3.4, 2010 yılında % 4.3 olacaktır. Sırasıyla bu oran 2020 
yılında % 5,6, 2030 yılında % 7 ve 2050 yılında % 10.1 olarak gerçekleşecek-
tir(27). 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ve 2008 yılı sos-
yal güvenlik reformuna rağmen gerçekleşen rakamlar öngörülenden daha 

TBMM, 20. Dönem, 10/1-14 Esas Nolu MAK Raporu. Ankara, 1996. s.28-35.

22 G. Fişek vd, Sosyal…, s.201, 202.

23 T.C. Hükümeti, “ Sosyal Güvenlik Reformu: Hizmete Özel Rapor”, Ankara, 1996. 

24 Bu raporlara örnek olarak; TOBB, “Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu” , Ankara-1993 ve 
TÜSİAD, “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma”, İstanbul-1997., raporları verilebilir. 

25 DPT, “Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, 8. BYKP, DPT, Ankara, 2001, s. 73; G.Fişek vd, 
Sosyal…., s.177-179.

26 SGK, Aylık İstatistik Bülteni, Ocak, 2011, s. 57.

27 T.C. Hükümeti, a.g.r, s.11.
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yüksek olmuş, 2009 yılında gerçekleşen % 5.52 oranındaki açık(28) ILO ra-
porunda 2020 yılı için öngörülen açık oranına ulaşmıştır. Aynı raporda biri-
kimli açığın GSYİH’na oranı ile ilgili olarak yapılan öngörüler de çok önceden 
gerçekleşmiş, 1995-2010 arasındaki 15 yıllık dönem için toplam 39.8 milyar 
TL’lik birikimli açık öngörülmüşken, gerçekte yalnızca 2010 yılına ait bir yıl-
lık finansman  açığı 31.7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir(29). 

Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ile ilgili ikinci önemli problem, 
sosyal harcamalar için tahsis edilen kaynakların yetersizliği ile ilgilidir. Tür-
kiye’de Sağlık harcamaları dahil olmak üzere geniş anlamda sosyal harca-
maların GSYİH’na oranı 2010 yılı itibarıyla % 10.9 dur. Tablo 1 verileri dikkate 
alınırsa, Bu oran, liberal ekonomik politikalar uygulayan OECD ülkelerinin 
1980’li yıllarda bu amaçla yaptığı harcamaların oldukça altında, sosyal refah 
devleti anlayışının temsilcisi olarak kabul edilen Batı Avrupa ülkelerinin ise 
çok gerisindedir. Fert başına düşen milli gelirin 10 bin dolar civarında sey-
rettiği ülkemizde ilk aşamada sosyal güvenlik harcamalarının GSYİH’nın % 
15’ler civarına yükseltilmesi kaynak tahsisi bakımından gerçekleştirilmesi 
gereken ilk hedefi oluşturacaktır. Ancak bu yalnızca Kamu harcamalarının 
artışı ile değil, bireysel sosyal güvenlik harcamalarının da artışı ile ulaşıla-
bilecek bir hedeftir. 

C. SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN GEREKÇESİ OLARAK FİNANS-
MAN PROBLEMİ VE BEKLENTİLER

Gerek 4447 sayılı Kanunla getirilen değişiklikler öncesi dönemde(30), ge-
rekse “2002 yılı Hükümet Programı ve Acil Eylem Planı” ile başlayan sos-
yal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması (reform) sürecinde, her 
zaman ilk planda dile getirilmese de mevcut sosyal sigorta kurumlarının 
finansman açıkları reformun en önemli gerekçesi olarak açıklanmıştır(31).  
Finansman probleminden anlaşılan da sosyal sigorta kurumlarının açık-
ları ve bunların başta borçlanma olmak üzere temel ekonomik göstergeler 
üzerindeki olumsuz ekonomik tesirleri olmuştur. Reform ve finansman ge-
rekçeleri arasındaki ilişkinin niteliğini “Beyaz Kitap” olarak da adlandırılan 
Başbakanlık yayınında görmek mümkündür(32). Nitekim, “Neden sosyal 
güvenlik alanında reforma ihtiyaç var?” sorusunun cevabı olarak; nüfusun 
yaşlanması, mevcut sistemin yoksulluğa karşı koruma sağlayamaması, 
sosyal güvenlik (sigorta) kurumlarının finansman açığının ekonomi üze-
rindeki olumsuz etkileri, bütün nüfusun koruma altına alınamaması ve 
mevcut sosyal güvenlik kurumlarının sorunları olarak 5 ayrı sebep belir-
28 Bu oran, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferinin toplamını ifade etmekte olup, içinde  
devlet katkısı da bu rakamlara dahildir. 

29 SGK, a.g.b., .s.56. 

30 T.C. Hazine Müsteşarlığı, “ Sosyal Güvenlik Kuruluşları Koordinasyon Toplantısı”, 15 Temmuz 2000, 
Ankara, 

31 Yusuf Alper.; “ Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma (Reform): Finansmanla İlgili Değişik-
likler ve Yenilikler”, Mercek, yıl:11, Sayı:41, Ocak 2006, s. 28.

32 T.C. Başbakanlık, “ Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Kamu Yönetiminde Yeniden 
Yapılanma:9, T. C. Başbakanlık, Ankara, Nisan-2005.
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tilmiş, mevcut sosyal güvenlik kurumlarının sorunları da finansmanla ilgili 
sorunlar ve örgütlenme, yönetim ve altyapıyla ilgili sorunlar olmak üzere 
iki ana başlıkta alınmıştır(33). 1994-2004 arasındaki 11 yıllık dönemde 3 sos-
yal sigorta kuruluşunun finansman açığını kapatmak için yapılan 73 milyar 
TL’lik bütçe transferinin,  Hazine iç borçlanma faiz oranları dikkate alınarak 
hesaplanan 2004 yılı güncel değerinin 475 milyar TL’ye ulaştığı ve bununda 
2004 yılı toplam milli gelirinin 1.2 katı, toplam borç stoğunun ise 1.34 katı-
na eşit olduğu belirtilmiştir(34)(35). 2004 yılı finansman açıklarını kapatmak 
için yapılan 18.9 milyar TL’lik bütçe transferinin toplam vergi gelirlerinin % 
23.3 ü; bütün özelleştirme gelirleri ve KİT karlarının % 98’i; faiz dışı fazlanın 
% 87’si ve 2004 yılı toplam bütçe açığının % 60’ına denk olduğu da bu çerçe-
vede dile getirilen diğer karşılaştırmaları oluşturmuştur(36). Sosyal güvenlik 
sisteminin yanlış kurgulanmasına bağlı bu açığın; kamu borç stokunu ar-
tırmasına bağlı olarak bir yandan faiz oranlarını yükselttiği, diğer yandan  
geleceğe yönelik belirsizliği artırarak enflasyonun yükselmesine yol açtığı, 
yatırımların ve sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşılmasını engellediği, 
bütün bunların da etkisi ile işsizlik oranını artırdığı ve gelir dağılımının bo-
zulmasına yol açtığı ileri sürülmüştür(37). Bir diğer ifade ile sosyal güvenlik 
açıkları  “kelebek etkisi” ile adeta bütün “ekonomik ve hatta sosyal olum-
suzlukların” sebebi gibi gösterilmiştir.

Tablo 2 verileri, Reform öncesi dönemde 1998-2007) sosyal güvenlik ku-
rumlarına (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) yapılan bütçe transferlerinin 
35 kat arttığını ve GSYİH’nın % 3.92’sine ulaştığını ortaya koyarken, bu artı-
şın reform sonrası dönemde de devam ettiğini göstermektedir. 

33 T.C. Başbakanlık (2005), s.33-52.

34 T.C. Başbakanlık (2005), s.43.

35 Bu değerler, “Finansman açığı ekonomik istikrarı tehdit ediyor” başlığı ile 2005 yılı için 578,5 Milyar TL 
olarak hesaplanmış, bu değerin de 2005 yılı GSMH’sının 1.2 katına, toplam iç borç yükünün de 1.66 katına 
ulaştığı belirtilmiştir. Tuncay Teksöz, “Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform”, Ege Sanayici ve İş Adamları Der-
neği, 13 Mayıs 2005. İzmir.

36 Y.Alper (2006), s. 29.  Aynı dönemde “sosyal güvenlik açıkları iç borç açıklarını geçti” Maliye Bakanlığı 
2006 yılı bütçe gerekçesi, 31 Ekim 2005; “Sosyal Güvenlik Sistemi, sürekli büyüyen açıkları ile en büyük kara 
deliktir” TİSK, 27 ekim 2005, Reuters; yönünde açıklamalar yapılmış, hatta sosyal güvenlik reformunun IMF 
ile yürütülen görüşmeler de ön şart olduğu dile getirilmiştir. Ali Babacan, “ Yani Onlar, ön koşul dese ne, de-
mese ne”, 1 Kasım 2005, Reuters.

37 T.C. Başbakanlık, (2005), s. 44.
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Tablo 2: Sosyal Güvenlik Açıklarını Kapatmak İçin Yapılan Bütçe Transferleri (Bin TL)
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1998 451.000 435.000 610.000 1.496.000 102,2 100 2,13

1999 1.105.000 796.145 1.035.000 2.936.145 96,3 196 2,81

2000 400.000 1.051.460 1.775.000 3.226.460 9,9 215 1,94

2001 1.108.000 1.740.000 2.675.000 5.523.000 71,2 369 2,30

2002 2.386.000 2.622.000 4.676.000 9.684.000 75,3 647 2,76

2003 4.808.617 4.930.000 6.145.000 15.883.617 64,0 1061 3,49

2004 5.757.000 5.273.000 7.800.000 18.830.000 18,5 1258 3,37

2005 7.507.000 6.926.000 8.889.000 23.322.000 23,9 1558 3,59

2006 8.527.000 4.330.000 10.035.000 22.892.000 -1,8 1530 3,02

2007 14.155.755 6.229.167 12.675.319 33.060.241 44,4 2209 3,92

2008 - 35.016.403 5,9 2340 3,68

2009 - 52.599.691 50,2 3516 5,52

2010 - 55.244.258 5,0 3696 5,03

Kaynak: SGK (2011), Aylık İstatistik Bülteni, Ocak 2011. Ankara-2011.

Tablo 2 verileri, sosyal sigorta kurumlarının finansman probleminin tes-
piti bakımından önemli bir ipucu da vermektedir. Nitekim, Tablo 2, finans-
man açıklarını kapatmak için yapılan bütçe transferlerinin büyük ölçüde 
SSK’lı (4/a) lı sigortalılar için yapıldığını göstermekle birlikte, kişi başına 
yapılan bütçe transferleri bakımından çok farklı bir tablo ortaya çıkmak-
tadır. Nitekim, reform öncesi 2007 yılı için, kişi başına yapılan bütçe trans-
ferleri; SSK’lı sigortalılar için kişi başına 1539 TL; Bağ-Kur’lular için kişi 
başına 1845 TL ve Emekli Sandığı mensupları için kişi başına 5792 TL dir. 
Bir başka ifade ile Emekli Sandığı mensubu bir sigortalı için yapılan bütçe 
transferi SSK’lı sigortalı için yapılan transferin 3.76 katı, Bağ-Kur’lu sigorta-
lı için yapılan transferin 3.13 katıdır. Bu da Türk sosyal güvenlik sisteminin 
finansman probleminin kaynağı ile ilgili bir başka boyutu ifade etmektedir. 
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Sosyal sigorta kurumlarının finansman açığı ile sonuçlanan finansman 
problemlerinin kaynağı olarak gelir azaltıcı faktörler (erken emeklilik uy-
gulaması, prime esas kazançların düşük gösterilmesi, kayıtdışı istihdamın 
yüksekliği, prim ödeme eğiliminin düşüklüğü, prim affı benzeri uygulama-
larla prim ödeme eğiliminin azalması ve fon gelirlerinin düşüklüğü), ile gider 
artırıcı faktörlerin ( erken yaşta emeklilik, prim karşılığı olmayan ödemeler, 
aylık bağlama oranlarının yüksekliği, borçlanma uygulamaları, ortalama 
hayat ümidinin artışına bağlı uzun sürelerle emekli aylığı ödenmesi ve ar-
tan sağlık harcamaları) çift yönlü işleyen olumsuz etkileri gösterilmiştir(38). 
Bu sebepler arasında erken emekliliğe özel bir yer verilmiş 19.4 yıl çalışan 
bir kadın sigortalının 35 yıl, erkek sigortalının ise 28 yıl emekli aylığı aldığı 
belirtilmiştir. 

Sosyal güvenlik reformunun genel çerçevesi belirlenirken, reformun te-
mel amacının; “adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin koruma 
sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal koruma sistemine ulaşabil-
mek” olarak belirtilmiş ve reformun finansman hedefinin “mali açıdan sür-
dürülebilirlik” olduğu vurgulanmıştır(39).  Reformun mali amaçlarının somut 
ifadesi finansman açıklarının giderilmesi olarak belirlenmiş bu hedefin ger-
çekleştirilmesine yönelik düzenlemeler de genel sağlık sigortası (GSS) ve 
emeklilik sigortaları üzerine yoğunlaştırılmıştır. Nitekim, GSS ile ilgili olarak 
yapılan projeksiyonlarda, 2025 yılı dikkate alınarak;  mevcut durumun hiç-
bir değişiklik yapılmaksızın devamı halinde sağlık harcamalarının GSYİH 
içindeki payının % 4.2 olarak gerçekleşeceği; sağlık sektöründe bir reform 
yapılmaksızın sadece GSS’na  geçilmesi halinde bu payın % 8.8 e yüksele-
ceği, ancak GSS ile birlikte sağlık reformunun yapılması halinde sağlık har-
camalarının GSYİH içindeki payının % 3.7’e düşeceği  hesaplanmış, bu har-
cama ile bir yandan kapsamın genişlemesi diğer yandan daha kaliteli sağlık 
hizmeti sunulmasına imkan veren etkin bir sağlık sistemi oluşturulacağı 
vurgulanmıştır(40).

Reformun finansmanla ilgili iyileşmeleri ağırlıklı olarak emeklilik sis-
teminde yapılacak değişikliklere bağlanmıştır. Demografik yapı değişme-
leri dikkate alınarak yeniden kurgulanacak sistemde; nihai olarak kadın-
ların 19, erkeklerin 16 yıl ortalama emekli aylığı almalarının planlandığı, 
bu amaçla emeklilik yaşının 2036 yılından itibaren tekrar kademeli olarak 
yükseltileceği, aylık bağlama oranlarının düşürüleceği, ortalama aylık ka-
zanç hesabında güncelleme katsayısının kullanılacağı, prim-aylık ilişkisi-
nin güçlendirecek bir aylık hesaplama sisteminin getirileceği belirtilmiştir.  
Prime esas kazançlar, emeklilik yaşı, aylık bağlama oranı, nüfusun demog-
rafik yapısı, makro ekonomik değişkenler gibi temel göstergelerden hare-
ketle 2075 yılı esas alınarak yapılan projeksiyonlar; 2005 yılı itibarıyla GS-
YİH’nın % 3.6 sı düzeyinde bulunan emeklilik sistemi finansman açıklarının 
sürekli olarak düşerek 2015 yılında % 2.3’e, 2030 yılında % 1.3 e düşmesi ve 
2055 yılında sıfırlanacağı hesaplanmıştır(41). 
38 T.C. Başbakanlık (2005), s.51-52.

39T.C. Başbakanlık (2005), s. 55.

40T.C. Başbakanlık (2005), s.74-75.

41 T.C. Başbakanlık (2005), s. 89-90.
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Tablo 3: Emeklilik Sisteminin Karşılaştırmalı Açık Projeksiyonu (GSYİH % )

20
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Mevcut Durum 3.6 3.3 3.2 3.1 3.2 4.8 5.7 6.0 6.2 6.4 6.5 6.7
Reform Sonrası 

Durum 3.3 2.7 2.3 2.0 1.3 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

Kaynak: T.C. Başbakanlık; T.C. Başbakanlık, “ Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri”, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma:9, T. C. Başbakanlık, Ankara, Ni-
san-2005

Finansmanla ilgili nihai hedefe ulaşırken ara hedefler de belirlenmiş, 
öncelikle 2005-2007 döneminde sosyal güvenlik sisteminin toplam açıkla-
rının GSYİH’nın % 4.5 ini aşmaması; 2015 yılında mevcut durumun devamı 
halinde öngörülen açığın 1 puan altına düşülmesi ve uzun dönemde emekli-
lik sistemi açığının % 1 i aşmaması öngörülmüştür(42).  Bu projeksiyonlardan 
hareketle, yapılacak sosyal güvenlik reformu ile getirilen düzenlemelerin, 
çok doğal olarak yukarıda genel çerçevesi verilen projeksiyonlarda öngö-
rülen finansal hedefleri gerçekleştirecek nitelikte olması beklenir(43). Unut-
mamak gerekir ki, 2006 yılı ve sonrasında gerçekleştirilen sosyal güvenlik 
reformu, 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla yeniden belirlenen emekli olma 
yaşı, prim ödeme gün sayısı ve aylık hesaplama sistemi ile ilgili değişiklik-
lerinin hayata geçirildiği bir ortamda yapılmıştır.

D. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE FİNANSMANLA İLGİLİ TEMEL 
ESASLAR

“Mali açıdan sürdürülebilir” bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma hede-
fine yönelik araçlar, sosyal güvenlik reformunun temel bileşenlerine yöne-
lik olarak ayrı ayrı belirlenmiştir(44).  Buna göre:

•	 Primsiz ödemeler ve sosyal yardımlarla ilgili olarak; “oluşturulacak 
veri tabanı ve provizyon uygulaması ile bir yandan objektif yararlan-
ma kriterlerine kimlerin gerçekten ihtiyaç içinde olduğu tespit edile-
cek, farklı kurum ve kuruluşların mükerrer yardımları önlenecek ve 
sosyal yardımlara ayrılan kaynaklar etkin olarak kullanılacak.

•	 Emeklilik sigortası ile ilgili olarak; bütün çalışanların emeklilik reji-
mi, aktüeryal olarak hak ve yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir reji-
me dönüştürülecek; emeklilik yaşı, aylık bağlama oranı ve ortalama 
aylık kazanç, fiili ve itibari hizmet zamları, kadrosuzluk sebebiyle 
emeklilik, isteğe bağlı sigortalılık gibi bütün aylık bağlama paramet-
releri sigortacılık ilkelerine uygun olarak düzenlenerek nimet-külfet 
dengesi sağlanacak ve ilaveten nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak 

42 T.C. Başbakanlık (2005), s. 90.

43 Benzer projeksiyonlar, 1999 reformu öncesinde de yapılmış, hiçbir değişiklik yapılmaması halinde; 1998 
yılında GSMH’nin % 2.82 si seviyesinde olan finansman açıklarının 2005 yılında % 4.6’ya, 2050 yılında ise % 
16.8 e ulaşacağı öngörülmüştü.  4447 sayılı Kanun öncesi dönemde Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan 
bu projeksiyonlar için büyük ölçüde ILO uzmanları tarafından geliştirilen model ve parametreler kullanıl-
mıştır. 

44 T.C. Başbakanlık (2005), s.56-59.
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emekli aylığı bağlama yaşı gelecek dönemlerde kademeli olarak 
yükseltilecek. 

•	 Genel sağlık sigortası ile ilgili olarak; koruyucu sağlık hizmetlerini 
kapsama alacak bir finansman modeli uygulanması, katılımın zo-
runlu ve ödeme gücü olanların prim ödediği sigorta esasına dayalı 
bir sistem oluşturulacak, maliyet-etkili tedavi yöntemlerinin sunul-
masını sağlayacak ve destekleyecek bir finansman yönetimi oluştu-
rulacak, GSS kaynaklarının suistimal edilmesini önleyecek etkin bir 
provizyon ve denetim sistemi kurulacak ve nihayet, hizmet üretme 
yerine hizmet satın alma yolu tercih edilerek tek alıcı olarak piyasa-
yı belirleyici güç olmanın avantajından faydalanılarak maliyetler ve 
harcamalarda düşme sağlanacak.

•	 Kurumsal yapı ile ilgili olarak; primlerin toplanmasında SGK’na va-
tandaş odaklı alternatif çözümlerin kullanıldığı etkin bir tahsilat ye-
teneği kazandırılması; sağlık hizmeti satın almada suistimalleri ve 
kaynak israfını önleyecek etkin takip, kontrol ve provizyon yetene-
ğine sahip olunması; değişik sosyal harcama alanlarına tahsis edilen 
kaynakların çapraz sübvansiyonunu önleyecek etkin bir nakit ve fon 
yönetimi kurulması.

yeni sistemin finansmanla ilgili temel esaslarını oluşturacaktır. 
Reformun mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluş-

turma hedefi için gelir-gider (aktüeryal) dengesi sağlanmış, açık vermeyen 
bir sosyal sigorta sistemi oluşturulacaktır. Aktüeryal dengenin sağlanması 
(orta ve uzun dönemde) sosyal sigorta sisteminin gelirlerini artıran-gider-
lerini azaltan  “çift yönlü” tedbirlerin eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi 
ile sağlanacaktır. Sosyal güvenlik reformu kapsamında gelir artırıcı tedbir-
ler olarak:

•	 Kayıtdışı çalışmanın önlenerek aktif sigortalı sayısının artırılması,
•	 Eksik gün ve düşük kazanç bildirmeyi önlemeye yönelik düzenleme-

lerle kayıtdışılığın önlenmesi,
•	 Prime esas kazançların kapsamının ve sınırlarının artırılması,
•	 Hak kazanma şartlarının değiştirilerek prim gün sayısının artırılması,
•	 Prim oranlarının yükseltilmesi ve prim tahsilat oranının artırılması, 
•	 Devlet katkısı ve istihdamı teşvik tedbirleri
Giderleri azaltıcı tedbirler olarak;
•	 Yönetim giderlerinin azaltılması,
•	 Emeklilik yaşının yükseltilmesi ve aylık bağlama esaslarının değiş-

tirilerek aylık seviyelerinin düşürülmesi,
•	 Sağlık harcamalarında etkinlik sağlanarak giderlerin azaltılması
yönünde tedbirler alınması söz konusu olabilecektir. 
Başlangıçta 4 bileşenli olarak planlanan sosyal güvenlik reformunun 

Kurumsal yapı ile ilgili ayağı 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 
20 Mayıs 2006 tarihinde; reformun iki ayrı bileşeni olarak düşünülen emek-
lilik rejimi ve genel sağlık sigortası ayağı birleştirilerek 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) ile 1 Ekim 2008 tari-
hinde hayata geçirilirken, primsiz ödemelerle ilgili bileşenle ilgili olarak her-
hangi bir adım atılmamıştır. Reformun mali yapıya yönelik etkileri de ağır-
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lıklı olarak 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelerin etkileri bakımından 
incelenecektir.

E. GELİRLERİ ARTIRICI TEDBİRLER

1. Kayıtdışı Çalışmanın Önlenmesi ve Prim Ödeyen Aktif Sigortalı Sayı-
sının Artırılması

Sosyal güvenlik reformunun gelir artırıcı tedbirlerinin en önemlisi ve 
en fazla beklenti yaratanı kayıtdışı çalışmayı önleyerek prim ödeyen aktif 
sigortalı sayısını artırmaktır. Nitekim,  5510 Sayılı Kanun, reform öncesi dö-
nemde kayıtdışı çalışmayı önlemeye yönelik klasik-cezalandırıcı tedbirlere 
(sigortalıların önceden bildirilmesi vb) ilaveten yeni tedbirlere ve düzenle-
melere yer vermiştir.  Kayıtdışılığı önlemek üzere 5510 sayılı Kanunla geti-
rilen düzenlemeleri;

•	  Kurumun elektronik kayıt kapasitesini güçlendirerek e-sigorta uy-
gulamasını yaygınlaştırmak, 

•	  Bankacılık, eğitim-öğretim, sağlık ve asayiş denetimleri başta olmak 
üzere vatandaşın kamu ile her türlü ilişkisinde kayıtdışılığın kontrol 
edilmesi, 

•	  Vatandaşlık numarası kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak 
Kurumun denetim ve kontrol kapasitesini artırmak, 

•	  Kendi adına bağımsız çalışanların Kuruma bildirilmesinin sigortalılık 
ilişkilerinin başlangıcını gerçekleştiren Kamu kurum ve kuruluşla-
rınca gerçekleştirilmesi, 

•	  Sigortalılık ilişkisinin sona ermesinin bildirilmesi, 
olarak sıralamak mümkündür. Kayıtdışı çalışmanın en önemli sebeple-

rinden biri olarak gösterilen “yüksek prim maliyetlerinin” etkisini ortadan 
kaldırmak ve istihdamı teşvik etmek üzere, 5510 sayılı Kanunun yürürlük 
tarihinden önce çıkarılan 5763 sayılı “İstihdamı Teşvik Kanunu” ile 4/1-a 
kapsamındaki sigortalıların işveren primlerinin 5 puanlık kısmının dev-
let tarafından ödenmesi, kadın, genç ve özürlü istihdamını teşvike yönelik 
hükümler ve nihayet 6111 sayılı Torba Kanun ile teşviklerin kapsamının ve 
süresinin genişletilmesi olumlu etki yapması beklenen isabetli düzenleme-
ler olmuştur. 5510 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler içinde aktif sigor-
talı sayısını olumsuz etkileyecek tek gelişme, bazı tarım işçileri, çiftçiler ve  
esnaf ve sanatkarlardan düşük gelirli olanların zorunlu sigortalılık ilişkisi 
dışında tutulması olarak sayılabilir.

Yukarıda sayılan tedbirlerin yanı sıra Kayıtdışı istihdamla mücadele 
kapsamında geliştirilen KADİM projesi(45) ve bu proje kapsamında hazırla-
nan “Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010)(46)” 
ile 5510 sayılı Kanun uygulamalarını güçlendirecek çevre tedbirler de alın-
mıştır. Gerek istihdamı teşvik düzenlemeleri, gerekse kayıtdışı çalışma ile 
mücadele ile ilgili tedbirler, 5510 sayılı Kanunla getirilen tedbirlerin etkin 
şekilde uygulamasını sağlayacak ve destekleyecek isabetli düzenlemeler 
olmuştur. 

45 T.C. Başbakanlık Genelgesi, 2006/28, Kayıtdışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi, (4 ekim 2006 tarih 
ve 26309 sayılı Resmi Gazete) 

46 T.C. Başbakanlık Genelgesi, 2009/3, “Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Stratejisi Eylem Planı” (5 Şubat 2009  
tarih ve 27132 sayılı Resmi Gazete)



305

5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden bu yana geçen 2.5 yıllık süre, sosyal 
güvenlik reformunun kayıtdışı çalışmayı önleyerek sigortalı sayısını artır-
maya yönelik etkilerini tesbit etme bakımından yeterli olmamakla birlikte, 
gelişme seyri bakımından bazı ipuçları verebilecek bir süredir. 2001 krizinin 
1999 yılında 4447 sayılı Kanunla getirilen tedbirleri başarısızlığa uğratması 
gibi, 2008 sonu 2009 ilk yarısında yaşanan ekonomik kriz de 5510 sayılı Ka-
nunla  amaçlanan sigortalı sayısını ve Kurum gelirlerini artırma hedeflerini 
akamete uğratmıştır(47). 

Tablo 4: Aktif Sigortalı Sayısındaki Değişim (Bin Kişi)

Yıllar 4/a Değişim 
% 4/b Değişim 

% 4/c Değişim 
%

Toplam 
Sigortalılar

Değişim 
%

2003 6.750 2.85 3.383 1.41 2.155 1.49 12.290 7.1

2004 6.953 3.00 3.448 1.91 2.151 -0.17 12.553 2.1

2005 7.652 10.05 3.354 -2.73 2.150 -0.07 13.156 4.8

2006 8.582 12.16 3.375 0.63 2.166 0.77 14.124 7.4

2007 9.199 7.18 3.376 0.02 2.188 0.98 14.763 4.5

2008 9.575 4.09 3.260 -3.42 2.205 0.80 15.041 1.9

2009 9.618 0.45 3.236 -0.73 2.241 1.62 15.096 0.4

2010 10.576 9.95 3.337 3.12 2.282 1.83 16.088 6.6

Kaynak: SGK (2011), Aylık İstatistik Bülteni, Ocak 2011.

Tablo 4 verileri, iki önemli sonucu ortaya koymaktadır. Öncelikle prim 
ödeyen aktif sigortalı sayısındaki artışı belirleyici grup,  4/a kapsamın-
daki sigortalılardır ve bu statüdeki sigortalı sayısındaki artışa bağlı olarak 
toplam sigortalı sayısı artacaktır. Kendi adına bağımsız çalışanların (4/b), 
sayılarının artması bir yana mevcut sayılarını bile korumaları başarı sayıla-
caktır. Kamu’daki küçülmenin en belirgin göstergelerinden birini 4/c sta-
tüsündeki sigortalı sayısı göstermekte artan nüfus ve kamu hizmetlerinin 
çeşitliliğine rağmen sigortalı sayısı adeta sabit kalmaktadır. Nitekim, yıllar 
itibarıyla gerçekleşen artış oranları da, göstergelerdeki olumlu gelişmelerin, 
toplam sigortalıların % 65.7 sini oluşturan 4/a kapsamındaki sigortalılara 
bağlı olduğunu göstermektedir. Tablo verileri, ikinci olarak kriz dönemleri-
nin aktif sigortalı sayısındaki artışları ne ölçüde etkilediğini de ortaya koy-
maktadır. Yıl içinde aylar itibarıyla sigortalı sayısındaki değişimler de birlik-
te değerlendirildiği zaman(48); 

•	 Ekim 2008-Mart 2009 döneminde 4/a kapsamındaki sigortalı sayısı 
% 8 azalmış, sigortalı sayısı ancak nisan 2010 da Eylül 2008 seviyesi-
ne gelebilmiştir.

•	 Kriz döneminde, 4/b’li sigortalıların sayısı sürekli olarak düşmüş,  

47 Yusuf Alper (2010), “Primler ve Prime Esas Kazançlar”, I. Uluslar arası Sosyal Güvenlik Sempozyumu, SGK, 
14-15 Mayıs 2010, Ankara.

48 SGK (2011), s.13.
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eylül 2008- şubat 2010 tarihleri arasında sigortalı sayısındaki düşüş 
% 9’a yaklaşmıştır. Ocak 2011 tarihi itibarıyla 4/b’liler bakımından 
toplam sigortalı sayısı henüz kriz öncesi dönem seviyesine geleme-
miştir. 

•	 4/c’li sigortalıların sayısı bakımından belirleyici faktör, Devletin 
kamu personel istihdam politikası ile ilgilidir değişimler krizden ba-
ğımsızdır.

TÜİK’in Aralık 2010-Şubat 2011 verilerine göre(49) toplam istihdam 22.461 
bindir. İşgücüne katılma oranının % 48.1 gibi düşük bir değer olması bir yana, 
yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalışanların 
oranı % 40.9 dur ve bir önceki döneme göre ancak % 1.4 lük bir azalmayı ifa-
de etmektedir. Tarım kesiminde sosyal güvenlik kapsamı dışında çalışanla-
rın oranı % 83.5 gibi son derecede yüksek bir orandadır.

Kurumun kayıtdışı istihdamla mücadele çerçevesinde çeşitli araçlar 
kullanarak 2009 yılı için tescil ettiği toplam sigortalı sayısı 336.838 olarak 
belirtilmiş, bu sayının 214 bini bankacılık işlemleri, 70 bini kamu kurumla-
rının bildirimleri, 20 bini portör muayene listeleri ve 17 bini kimlik bildirme 
işlemleri sırasında ortaya çıkmıştır. Kurumun yine 2009 yılında denetlediği 
işyeri sayısı yalnızca 37.158 (toplam işyeri sayısının % 2’si) , tespit edilen tes-
cilsiz sigortalı sayısı ise yalnızca 18.556 dır(50). 2008-2011 Nisan dönemi için 
tescilsiz olduğu tespit edilen 48.651 işyerinin (toplam işyerlerinin % 2.8’i) 
tespit edilerek 918.729 kişinin kayıt altına alındığı belirtilmiştir(51). 

Sosyal güvenlik kurumunun gelirlerini artırma bakımından hayati öne-
me sahip olan kayıtdışı çalışmanın önlenerek aktif sigortalı sayısını artırma 
hedefi, başta 5 puanlık işveren priminin devlet tarafından ödenmesi ve ka-
dın-genç istihdamına yönelik teşvik edici tedbirlere rağmen 2008 krizi do-
layısıyla akamete uğramış, kayıtdışı çalışmayı önlemeye yönelik tedbirlerin 
de önleyici etkisi henüz hissedilmeye başlanmamıştır. 

2. Eksik Gün ve Düşük Kazanç Bildirme ile İlgili Kayıtdışılığın Önlenmesi 
ve Prime Esas Kazanç Kapsamının Genişletilmesi

Sigortalıların hiç bildirilmemesi yanında, çalışma gün sayısının eksik 
bildirilmesi ve prime esas kazançların düşük bildirilmesi de sosyal sigor-
talar bakımından kayıtdışılığın diğer bir yönünü oluşturmaktadır. 4/b ve 
4/c kapsamındaki sigortalılar bakımından her ay için 30; yıl için de 360 gün 
prim bildirilmek ve ödenmek durumunda olduğu için gün sayısı bakımın-
dan bir kayıtdışılık ve eksik bildirme söz konusu olmayacaktır. Prim gün 
sayısının bildirilmesine yönelik çabalar 4/a’lı sigortalılar bakımından söz 
konusu olacaktır. 

1999 yılında 4447 sayılı Kanunla getirilen “sigortalıların önceden bildiril-
mesi” kayıtdışı çalışmanın önlenmesine yönelik ne kadar önemli bir tedbir 
ise yine aynı Kanunla getirilen “eksik gün bildirilmesi halinde belgelendi-
rilmesi” ile ilgili düzenleme de o kadar hayati öneme sahiptir. Nitekim bu 
düzenlemeden sonra sigortalı gün bildirim sayısının ortalama olarak 2 gün 

49 TÜİK, Haber Bülteni: Aralık 2010-Şubat 2011; Sayı: 79, 15 Nisan 2011.

50 SGK (2010), 2009 Faaliyet Raporu, SGK, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, Temmuz 2010, s.25.

51 Emin Zararsız; “3 Yılda 48 Bin İşyeri Kayıt Altında”, Gazeteler, 16 Mayıs 2011
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arttığı belirtilmiştir(52). 2001-2009 yılı dönemine ait Kurum verileri, 4/a kap-
samındaki sigortalılar bakımından ortalama prim gün sayısının 27 günde 
sabitlendiğini, bir yıldan diğerine bazı cüzi değişmeler olsa da bu seviyenin 
üstüne çıkılmadığını ortaya koymuştur(53). Kurum verileri, prime esas ka-
zancı düşük bildirilen sigortalı grubu için (toplam sigortalıların % 55’i)  bildi-
rilen ortalama prim gün sayısının  26-27, yüksek gelirlilerde ise 28-29 gün 
olduğunu göstermektedir(54). Bu da düşük gelirliler üzerinde yoğunlaşılması 
halinde toplam prim gün sayısının artırılabilme potansiyelini ortaya koy-
maktadır. Ancak, kısmi süreli çalışmanın yaygınlaştığı ve 5510 sayılı Ka-
nunla da bu tür çalışmanın genel esaslarının düzenlendiği dikkate alınırsa 
4/a’lı sigortalılar bakımından prim gün sayısı bakımından üst sınıra gelin-
miş gibi görünmektedir ve bu değerin üzerine çıkılması kolay olmayacaktır. 

5510 sayılı Kanun, “külfet-nimet” sağlanması amacıyla ödenen prim ve 
sağlanan haklar arasındaki ilişkiyi güçlendirerek sigortacılık esaslarını ha-
yata geçirmek için öncelikle prime esas kazançların sınırları ile ilgili önemli 
yenilikler getirmiştir. Sigortalının bütün kazancından prim alınması amaç-
lanmış, hatta “prim kaçırılmasını” önlemek amacıyla ücret dışı ödemelerin 
sonraki ayların prime esas kazançlarına dahil edilmesi sağlanmıştır. 5510 
sayılı Kanunun prime esas kazançlarla ilgili düzenlemeleri ana esasları ile 
şunlardır(55):

•	  Her bir çalışan grubu için prime esas kazançlar ayrı ayrı belirlenmiş-
tir, alt ve üst sınır uygulaması dahil norm ve standart birliği sağlan-
ması ilkesi dışına çıkılmıştır.

•	  4/a’lı sigortalıların bütün kazançlarından prim alınması amacıyla; 
prim-ikramiye benzeri ödemelerin tavanı aşan tutarlarının sonra-
ki ay kazançlarına ilave edilmesi, para olarak ödenen bütün sosyal 
yardımlardan prim alınması, istisnaların daraltılması ve birden fazla 
çalışma halinde tavana kadar olan kazançlardan prim alınması hü-
kümleri getirilmiştir.

•	  5510 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinden ön-
ceki halinde yer alan düzenlemelerin aksine,   4/b kapsamındaki si-
gortalıların prime esas kazançlarının, alt ve üst sınırlar arasında kal-
mak şartıyla tamamen kendi beyanlarına bırakılmıştır(56). 

•	  4/c’li sigortalıların, özellikle aylıklarının düşmemesi için, 657 Sayılı 
Kanunun yanı sıra kendi personel kanunları gereğince aldıkları bü-
tün kazançlardan prim alınması ve uzun vadeli sigorta kolları için üst 
sınırın uygulanmaması kabul edilmiştir. Silahlı Kuvvetler mensupla-
rı gibi sigortalılık ilişkisi özel olarak düzenlenen grupların prime esas 
kazançları ile ilgili özel tarifler yapılmıştır.

•	 Prime esas kazançların alt ve üst sınırlarının belirlenmesinde, 5510 sa-

52 Tuncay Teksöz (2004), SGK Başkanı açıklaması.

53 2001-2008 dönemi için SSK, 2009 yılı için SGK, 4/a’lı sigortalı istatistikleri alınarak bu değer bulunmuş-
tur. www.sgk.gov.tr/istatistikler (erişim tarihi 11/05/2011) 

54 SGK (2010), 2009 Yılı İstatistikleri, Tablo 14/1.

55 Prime esas kazançların düzenlendiği 80. madde, 5510 sayılı Kanunun en kapsamlı maddelerinden biridir. 

56 Bu genel kuralın bir istisnası, yanında 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran 4/b’li sigortalının prime esas 
kazancının 4/a’lı sigortalı için bildirilen kazançtan daha düşük olamayacağıdır. 
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yılı Kanun öncesi dönem uygulaması aynen benimsenmiş, yürürlük-
teki asgari ücret alt sınırı, 6.5 katı üst sınırı oluşturmuştur. 

Tablo 5: Prime Esas Kazançlar Bakımından % 20’lik Dilimlere Göre 
Sigortalıların Dağılımı (%)(57) 

Prime Esas Kazanç Dilimleri (*) 4/a 4/b(1) 4/b(2) TOPLAM
İlk % 20 77.8 97.2 99.9 83.7
İkinci % 20 10.7 2 0.1 8.1
Üçüncü % 20 5.0 0.3 0.0 3.5
Dördüncü % 20 2.2 0.2 0.0 1.5
Beşinci % 20 4.4 0.3 0.0 3.2
Sigortalı Sayısı 9.030.202 2.240.041 1.116.598 12.386.841

(*) 4/a kapsamındaki sigortalılar için 2009 yılı; 4/b kapsamındaki sigortalılar için Ocak 
2011 dönemi sigortalı ve prime esas kazanç verileri esas alınmıştır. 

(1) Sanayi ve hizmetler kesiminde (2) tarım kesiminde kendi adına bağımsız çalışan sigor-
talılar. 

Kaynak: SGK, www.sgk.gov.tr/istatistikler, (erişim tarihi 12/05/2011)

Prime esas kazançların kapsamı ve sınırları ile ilgili düzenlemeler en 
fazla 4/c ve 4/b kapsamındaki sigortalıları etkileyecektir. 5510 sayılı Ka-
nun öncesi dönemde 4/c kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları 
% 40-60 arasında değişmekte: statü, çalışılan kuruma bağlı olarak alınan 
tazminat niteliğindeki ödemelerden prim kesilmiyordu. Yeni sistemde, sı-
nırlı sayıdaki istisna dışında bütün kazançlardan prim alınması söz konusu 
olacaktır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin iptal ve yürürlüğü durdurma ka-
rarından sonra yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 4/c kapsamındaki si-
gortalılar bakımından 5510 sayılı Kanunun, ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden 
sonra sigortalı olanlar için uygulanacak olması, önceki sigortalıları kapsam 
dışında bırakması, bu değişikliğe bağlı olarak Kurum gelirlerinde ortaya çı-
kabilecek gelir artışını ertelemiştir(58).  

Prime esas kazançlarla ilgili en olumsuz gelişme 4/b kapsamındaki si-
gortalılar için söz konusu olacak, prime esas kazançların alt ve üst sınırlar 
arasında olması kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek olması orta ve 
uzun dönemde bu kesimin prime esas kazançların alt sınırı üzerinden prim 
ödemesi sonucunu doğuracaktır. Nitekim, Tablo 5 verileri de bu sonucu 
doğrulamaktadır. Reformdan önce, 2008 eylül ayında; 4/b kapsamındaki 
sigortalıların % 91’inin ilk 12 basamakta; % 36.5’inin yalnızca 12. basamakta 
ve yaklaşık % 9 unun 13-14 ve 15. basamaklarda bulunduğu dikkate alınırsa, 
beyan esasına dayalı sistemin sigortalıları düşük kazanç beyanına yönlen-
dirdiği açık olarak görülmektedir. Bu gelişme bir yandan Kurumu prim ge-
lirlerinden mahrum ederken, diğer yandan 4/b kapsamındaki sigortalıların 
gelir ve aylık seviyelerinin düşük olmasına yol açacaktır.   

Prime esas kazançların düşük gösterilmesi 4/a’lı sigortalılar bakımın-
dan da ciddi bir problemdir. 2009 yılı verilerine göre sigortalıların % 43.2 si 
primlerini en alt sınırdan ödemektedir. Bu da 4.5 milyon civarında bir sigor-
57 Hesaplamalar, Kurumun kamuya açık istatistik verileri esas alınarak hesaplanmıştır. 

58 Y.Alper (2010), Sosyal Güvenlik Sempozyumu.
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talıya tekabül etmektedir ki Kurum, klasik kontrol ve denetim yollarının dı-
şındaki yöntemlerle (meslek kodlarının bildirilmesi gibi) prime esas kazanç 
beyanını yükseltmeye çalışmaktadır(59). 

Kurum gelirlerini artırmada en belirleyici sigortalı grubunu oluşturan 
4/a’lı sigortalıların Kuruma bildirdikleri ortalama günlük kazanç artışı da ye-
tersiz kalmıştır. 4447 sayılı Kanun döneminde prime esas kazanç üst sınırı-
nın sırasıyla  alt sınırın 4; 5 ve 6.5 katına çıkarıldığı  2001-2004 dönemi dışında 
Kuruma bildirilen ağırlıklı ortalama günlük kazançta dikkat çekici ve Kurum 
gelirlerini artırmada önemli etki yapacak bir artış gerçekleşmemiştir.  

Tablo 6: Yıllar İtibarıyla 4/a’lı Sigortalılar Bakımından Prim Ödeme Gün sa-
yısı Ağırlıklı Ortalama Günlük Kazanç Bildirimleri

Yıllar Ortalama Prim 
Ödeme gün sayısı

Ağırlıklı ortalama 
günlük kazanç Artış oranı (%)

2001 27 12.57 -

2004 27 26.43 110.0

2005 27 28.58 7.0

2006 27 30.54 6.0

2007 27 34.46 11.0

2008 27 37.46 8.0

2009 27 40.03 6.0

Kaynak: SSK İstatistik Yıllıkları (2001-2008), SGK İstatistik Yıllıkları (2009) 

Kısaca belirtmek gerekirse, prime esas kazançlarla ilgili olarak yapılan 
düzenlemeler 4/a’lı sigortalılar bakımından beklenen sonucu vermezken, 
4/b kapsamındaki sigortalılar için tersine etki yaratarak, zorunlu basa-
mak-gösterge sisteminin dışında kalan sigortalıların alt sınırdan prim öde-
me eğilimine girdikleridir. 4/c’liler bakımından beklenen gelir artışı ise an-
cak uzun dönemde gerçekleşecek gibi görünmektedir. 

3. Prim Ödeme Süresi ve Prim Gün Sayısının Artırılması
Gelir artırıcı tedbirlerden biri de hak kazanma şartlarının ağırlaştırıla-

rak sigortalıların daha yüksek ve daha uzun süre prim ödemelerinin sağ-
lanmasıdır. 5510 sayılı Kanun,  malullük ve ölüm sigortaları bakımından hak 
kazanma şartlarını 5510 sayılı Kanun öncesi döneme göre büyük ölçüde 
aynı bırakmış hatta kamu çalışanları bakımından 10 yıllık süreyi (3600 gün) 
5 yıla (1800 gün) düşürerek kolaylaştırmıştır. Bu noktada kullanılabilecek 
tek araç yaşlılık sigortası olacaktır. 5510 sayılı Kanunla yaşlılık sigortasın-
dan aylık bağlanma şartlarını belirlenirken, 4447 sayılı Kanunla 1999 yılın-
da yapılan, emeklilik yaşının kademeli olarak 58-60 yaşa yükseltilmesi ve 
prim gün sayısının 4/a’lılar için 7000 güne yükseltilmesi ve nihayet 4/b ve 
4/c kapsamındaki kadın sigortalılar için 20 yılın (7200 gün) 25 yıla çıkarıl-

59 Emin Zararsız, “ Asgari Ücretli Doktor ve Mühendis Var”, Gazeteler, 22 mart 2011.
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ması (9000 gün) ile ilgili düzenlemeleri yürürlükte bırakmıştır. Dolayısıyla 
1999 yılında başlayan süreç devam etmektedir ve içinde bulunduğumuz yıl 
itibarıyla 4/a’lı sigortalılar için prim gün sayısı 5525-5600 gün seviyesine 
gelmiştir. 

5510 sayılı Kanunun yaşlılık sigortası ile ilgili olarak Kurum aktüeryal 
hesaplarını olumlu etkileyecek değişikliği, kadın ve erkek sigortalıların 
emekli olma yaşını 2036 yılından itibaren 2048 yılına kadar geçen sürede 
kademeli olarak 65’e yükselten düzenlemesi olacaktır ki, içinde bulundu-
ğumuz dönem itibarıyla bu düzenlemenin de Kurum gelirlerini artırıcı bir 
etkisi yoktur. Aynı şekilde, 4/a kapsamındaki sigortalılar için prim gün 
sayısının 4447 sayılı Kanunla belirlenen 7000 gün sayısının 7200’e çıkarıl-
ması da bugün için gelir artışı yaratacak bir değişiklik değildir.

5510 Sayılı Kanun, genel şartlarla yaşlılık aylığı bağlanması ile hükümler 
bakımından değil ancak özel şartlarla yaşlılık aylığı bağlanmasına yönelik 
hükümlerde sigortalılık süresi ve prim gün sayısını artıran düzenlemeler 
yapılmıştır. Nitekim, kısmi emeklilik için 4447 sayılı Kanunda 4500 gün 
olan prim gün sayısı kademeli bir artışla 5400’e çıkarılmış, başvuru yaşı da 
3 yaş daha yükseltilmiştir. Ancak, bu düzenleme dolayısıyla 2011 yılında ta-
lep edilen prim gün sayısı 4900 olup, 5400 gün şartı ancak 2016 yılında ara-
nacaktır(60).  Benzer şekilde özürlü sigortalıların yaşlılık aylığı alma şartları 
sigortalılık süresi ve prim gün sayısı bakımından artırılmış(61), ancak bu de-
ğişikliklerin de kademeli olarak yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Benzer 
şekilde maden işçilerinin ve erken yaşlanma dolayısıyla erken emekli ola-
cakların şartları da gün ve yaş olarak artırılmakla birlikte bu değişikliklerin 
gelir artırıcı etkisi uzun dönemde ortaya çıkabilecektir. Kaldı ki, bu grup-
larda bulunan ve aylık alanların sayısı toplam aylık alanlar içinde oldukça 
düşük bir gruptur.

4. Prim Oranlarının ve Prim Tahsilat Oranlarının Yükseltilmesi
Prim oranlarının yükseltilmesi, sosyal sigorta kurumlarının gelirlerini ar-

tırmanın ilk akla gelen yöntemlerinden biridir ve Türkiye zaman zaman bu 
yönteme başvurmuştur. Ancak, içinde bulunan dönemde, prim oranlarının 
artırılması değil, kayıtdışı çalışmayı yaygınlaştırdığı gerekçesiyle azaltılması 
yönünde bir gelişme vardır. Türkiye % 33.5-39 arasında değişen, hatta işsizlik 
sigortası ile % 42 ye ulaşan toplam prim oranları ile üst sınıra gelmiştir prim 
oranlarını yükselterek gelirleri artırma imkanı kalmamıştır(62). 5510 sayılı Ka-
nunda da zaten yüksek olan prim oranları yükseltilmemiştir.

60 İsa Karakaş; “Soru ve Cevaplarla Emeklilik El Kitabı”, Adalet Yayınevi, Ankara-2010. s.202.

61  % 60 ve daha yüksek oranda özürlü olanların prim gün sayısı 3960’a yükseltilirken, % 50 59 arasında 
olanların sigortalılık süresi 16 yıla, prim gün sayısı 4320’ye; % 40-49 arasında özürlü olanların sigortalılık 
süresi 18 yıla, prim gün sayısı 4680’e yükseltilmiştir. 

62  Y.Alper (2010), Sosyal Güvenlik Sempozyumu, SGK, 15 Mayıs 2010, Ankara.
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Tablo 7: Çeşitli Ülkelerde Toplam Prim Oranları (%)

ÜLKE SAYISI
Toplam Prim Oranları

FBMG ($) 0 - 20 21 - 30 31 - 40 41 +

0-5999 70 47 19 2 2

6000-10999 34 18 8 6 2

11000-15999 18 10 1 6 1

16000-20999 8 4 1 1 2

21000-30999 17 9 1 6 1

31000-40000 19 9 7 2 1

40000- 6 4 2 - -

TOPLAM: 172 101 39 23 9

Kaynak: SSA, Social Security Programs Throughout the World”, (SSA, 2008-2009), SSA Publi-
cation, May 2010.

172 ülke verilerine göre fert başına milli geliri 6000-10999 ABD doları 
olan 34 ülke arasında Türkiye’de vardır ve bu ülkelerde prim oranı % 31-40 
arasında bulunan 6 ülke, % 40’ı aşan yalnızca 2 ülke vardır.  Türkiye bu iki 
ülkeden biridir ve prim oranlarını daha fazla yükseltmesi mümkün değildir. 
Nitekim, prim oranlarının daha fazla yükselmemesi için devlet uzun vadeli 
sigorta kolları ve GSS primlerinin dörtte biri oranında olmak üzere doğru-
dan sistemin finansmanına katılmış hatta bazı gruplar için prim oranları-
nı düşürmüştür. 5510 sayılı Kanun öncesi dönemde toplam % 40 oranın-
da prim ödeyen 4/b’li sigortalılar yeni sistemde kısa vadeli sigorta kolları 
bakımından da kapsama alınmış olmalarına rağmen daha düşük oranda 
(% 33.5-39) prim ödeyeceklerdir. İşverenlerin prim oranlarını yükselterek 
gelirleri artırma imkanı da yoktur. Türkiye’de toplam prim oranları içinde 
işveren hissesi % 59-64 arasında değişmekte olup ciddi bir maliyet unsu-
rudur. Nitekim, 4/a’lı sigortalılar bakımından işveren payının 5 puanlık kıs-
mının devlet tarafından ödenmesi işveren prim oranlarının düşürülmesi 
gerçeğine uygun bir düzenlemedir. 

5510 sayılı Kanun, primlerin fiyat olma özelliğini artıran ve ödenen prim-
le sağlanan haklar arasındaki ilişkiyi güçlendiren hükümlere yer vermiştir. 
Bu amaçla çoklu prim ilkesi(63) benimsenmiş, Kurumun ödeme yapması ge-
reken her hakkın karşılığının prim olarak alınması amaçlanmıştır. Fiili hiz-
met zammı uygulamasının yaygınlaştırılması ve prim alınması, GSS kap-
samına alınan isteğe bağlı sigortalı olanlardan bakılmakla yükümlü olunan 

63 Her sigorta kolu için ayrı prim alınması.
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kişiler statüsünde olsalar bile GSS için prim alınması, kısmi süreli sigortalı-
lık ilişkisi içinde olanlardan prim alınması (stajyer öğrenciler ve İŞKUR kur-
siyerleri gibi) bu düzenlemeler arasında yer almaktadır. 5510 sayılı Kanun, 
adeta “zorlayarak vazgeçirme” sonucu doğuracak şekilde sosyal güvenlik 
destek primi oranını yükseltmiştir. SGDP’nin Kurum açısından “sebepsiz 
bir zenginleşme” kaynağı oluşturduğu ayrı bir tartışma konusudur. 

Prim oranları ile ilgili değişiklikler, devlet katkısı, fiili hizmet zammı ve 
SGDP uygulamaları dışında yeni dönem için Kurum gelirlerini artırıcı bir 
etki yaratmayacaktır.

Türk sosyal güvenlik sisteminin finansmanla ilgili kronik problem alan-
larından birini de primlerin tahsilatı oluşturmaktadır. Emekli Sandığı bir 
yana bırakılırsa SSK için prim tahsilat oranı % 70-85 arasında değişmiş(64), 
Bağ-Kur için % 20’lere kadar(65) düşmüştür. Bu sebeple sıklıkla prim affı 
veya yeniden yapılandırma uygulamaları gündeme gelmiştir. 6111 sayı-
lı Torba Kanun ile getirilen düzenleme ile birlikte geçen 60 yıllık dönemde 
prim tahsilatını artırmak üzere getirilen düzenleme sayısı 20 ye yaklaş-
mıştır(66).  Prim tahsilat oranları; 2009 yılı aralık ayı rakamlarına göre 4/a’lı 
sigortalılar için % 87; 4/b’li sigortalılar için % 94 olarak gözükmekle birlikte, 
prim yapılandırmaları ve bu aya has ilave tahsilatlar dolayısıyla bu oranların 
gerçek oranlar olmaktan uzak olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. 

6111 sayılı Prim ve Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Torba Ka-
nun) ile ilgili düzenleme yapılmadan önce Ocak 2011 dönemi itibarıyla öden-
miş ve birikmiş borçların miktarı bu gerçeği teyit etmektedir.  2011 yılı sonu 
itibarıyla 4/a kapsamındaki sigortalılar için Kurum alacakları 30.9 milyar 
TL’ye ulaşmıştır(67). Bunun 20.3 milyar TL’si prim aslı, 10.6 milyar TL’si ge-
cikme cezası ve zammıdır. Bu borçların 23.9 milyar TL’si özel sektör, 7 mil-
yar TL’si kamu kesimi borcudur. 4/b’li sigortalılar bakımından durum daha 
vahim bir tablo ortaya koymaktadır. Ocak 2011 tarihi itibarıyla toplam Ku-
rum alacağı 20.7 milyar TL olup, hiç borcu olmayan sigortalı sayısı toplam 
sigortalıların yalnızca % 30’udur. Her iki sigortalı grubu ile ilgili olarak top-
lam Kurum alacağı Ocak 2011 tarihi itibarıyla 51.7 milyar TL’dir ve bu miktar 
2010 yılı Kurum giderlerinin (121.4 milyar TL) % 42’sine denktir. Gelir bütçesi 
bakımından ise % 55 ine denktir.

6111 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler, bugüne kadar uygulanan en 
kapsamlı prim affı ve borç yapılandırması olarak dile getirilmektedir. Baş-
vuru süresi 1 ay uzatılan uygulama kapsamında 16 Mayıs 2011 tarihi itiba-
rıyla 1.564 bin kişi borç yapılandırması için başvurmuş, 25.8 milyar TL’lik 
borç yapılandırması gerçekleşmiş ve bu yapılandırılan borcun da 1.1 milyar 
TL’si tahsil edilmiştir(68).  Yapılandırılan borç için 36 aylık bir takvim belirlen-
diği için Kurum gelirlerine ve prim tahsilat oranlarına etkisi zaman içinde 
görülebilecektir. Nitekim, 2008 yılında yapılandırma dolayısıyla sağlanan 

64 Ş.T.Özsuca, a.g.e., s.49.

65 TOBB, a.g.r, s.239. BağKur’da sağlık sigortası uygulanmaya başlayıncaya kadar hiç prim borcu olmayan 
sigortalı sayısı toplam sigortalıların % 1’i civarında kaldığı dönemler yaşanmıştır. 

66 Mustafa Tan-Mahmut Aydoğmuş, “ Vergi ve Diğer Borçların Yeniden Yapılandırılması”, BSMMO, Mart 
2011. s.1.

67 SGK (2011), Ocak 2011 İstatistik Yıllığı, s.34.

68 Emin Zararsız, “ 3 Yılda…” 11 Mayıs 2011.
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gelirler toplam Kurum gelirlerinin % 10’una yakın iken 2009 yılında bu oran 
(geçici gerçekleşme rakamlarına göre) % % 2.2 ye düşmüştür(69). 2010 yı-
lında yapılandırma gelirleri, prim affı çıkacağı ile ilgili beklentiler sebebiyle 
yalnızca 149 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç, primlerin yeniden 
yapılandırılması (affı) ve benzeri uygulamaların ödeme alışkanlıklarını ne 
kadar olumsuz etkilediğini açık olarak ortaya koymaktadır.

5. Devlet Katkısının Artırılması
Sosyal sigortaların finansmanına devletin katkısı çok yönlü tartışma 

alanlarından birini oluşturmaktadır. Sigortalıların ve işverenlerin prim 
yükünü azaltmak ve sosyal güvenliğin kapsamını genişletmek için yapı-
lacak devlet katkısı her zaman olumlu görülmüştür. Türkiye’de devlet en 
başından itibaren sosyal güvenlik sisteminin garantörüdür. Nitekim, sosyal 
sigorta kurumlarının finansman açığı vermeye başladığı 1992 yılından iti-
baren açıkları kapatmak için bütçe transferleri yapılmıştır. Zaman zaman 
yatırımları ve istihdamı teşvik etmek için prim ödeme veya muafiyetler bir 
yana bırakılırsa devletin doğrudan prim ödeyerek sosyal sigortaların fi-
nansmanına katıldığı ilk örnek işsizlik sigortasıdır ve devlet üçüncü taraf 
olarak prim ödemeye başlamıştır. 5510 sayılı Kanunda, uzun vadeli sigorta 
kolları ve GSS için % 5 ve % 3 oranında prim ödemesi öngörülürken, son şek-
linde bu katılım tahsil edilen gelirlerin dörtte biri olarak belirlenmiştir. Ay-
rıca, 4/a kapsamındaki sigortalılar için işveren hissesinin 5 puanlık kısmı 
devlet tarafından ödenmektedir(70). Prim adı altında olmasa da devlet doğ-
rudan prim ödeyerek sistemin finansmanına katılmaya başlamıştır. 

Devletin tahsil edilen primlerin dörtte biri oranında finansmana katıl-
ması SGK’nun finansman yapısını ve açık durumunu da etkilemiştir. 2009 
yılı için 10.789 Milyar TL olan bu katkı miktarı toplam gelirlerin % 13.8 ine; 
2010 yılı için ise toplam 15.170 milyar TL ve toplam gelirlerin % 16’sına ulaş-
mıştır. 2011 yılının ilk iki aylık verilerine göre devlet katkısı 3.3 milyar TL’ye, 
toplam gelirlere oranı da % 19.8 e yükselmiştir(71). 

69 SGK (2009), 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s.137.

70 5510 sayılı Kanun bakımından primlerle ilgili olarak önemli eksikliklerden biri de 5 puanlık indirimin yal-
nızca 4/a kapsamındaki sigortalılar için sağlanmış olmasıdır.  Gelir seviyesi düşük, prim ödeme alışkanlığı 
zayıf  olan 4/b kapsamındaki sigortalılar için benzer şekilde, prim borcu olmama gibi şartlı olarak getirilecek 
bir 5 puanlık indirim Kurumun prim tahsilatını artırmada olumlu bir etkide bulunabilecektir. 

71 SGK, Aylık İstatistik Bülteni, Şubat 2011, www.sgk.gov.tr/istatistikler, (erişim tarihi 12/05/2011)
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Tablo 8: Devlet Katkısının Kurum Giderlerine ve GSYİH’na Oranı (milyon TL) 
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2000 166.658 10.987 6,5 2.000 18 1,2

2001 240.224 17.830 7,4 3.621 20 1,5

2002 350.476 27.982 7,9 5.196 18 1,4

2003 454.781 41.336 9,0 6.738 16 1,4

2004 559.033 50.621 9,0 7.265 14 1,2

2005 648.932 59.941 9,2 10.367 17 1,5

2006 758.391 71.867 9,4 12.211 17 1,6

2007 843.178 81.915 9,7 12.823 15 1,5

2008 950.534 93.159 9,8 12.711 14 1,3

2009 952.559 106.775 11,2 23.493 22 2,4

2010 1.105.101 121.403 10.9 32.080 26 2.5

Kaynak:  SGK, Aylık İstatistik Bülteni, Şubat 2011, www.sgk.gov.tr/istatistikler, erişim tarihi, 
12/05/2011); DPT, 2011 Yıllık Programı, www.dpt.gov.tr ( erişim tarihi 12/05/2011) 

Giderek artan devlet katkısı Kurum bütçesi bakımından finansman 
açıklarını azaltan bir etki yaratmakta finansman açıklarının bütçe açıkla-
rına ve GSYİH’na oranı düşmektedir. Nitekim, Tablo 8 verileri, devlet katkı-
sının Kurum gelirleri için ne kadar vazgeçilemez hale geldiğini ve GSYİH’nın 
da % 2.5 ine ulaştığını göstermektedir. Gelişme seyri, reformla beklenen 
sonucun aksine, bu oranların önümüzdeki yıllarda da artacağı yönündedir. 

Kurum gelirlerini artırıcı bir başka uygulama istihdamı teşvik uygula-
malarıdır. 5763 sayılı Kanunla getirilen kadın ve genç istihdamı, 6111 sayılı 
Kanunla hem kapsam bakımından hem de süre bakımından uzatılmıştır. 
6111 sayılı Kanunla getirilen istihdamı teşvik düzenlemeleri, ilave istihdam 
yaratmanın ötesinde istihdam piyasasını düzenleme, İŞKUR’un kurumsal 
etkinliğini artırma ve vasıflı işgücünü ve meslek eğitimini teşvik gibi olum-
lu hükümler de taşımaktadır(72). Ancak, istihdamı teşvik amacıyla ödene-
cek primler devlet katkısı değil, sigortalı ve işveren primleri ile oluşturulan 
işsizlik sigortası fonundan SGK’na transfer anlamını taşıyacaktır. Eğer bir 
devlet katkısından bahsetmek gerekirse bu devletin ödediği % 1 lik prim 
için söz konusu olabilecektir. İşsizlik sigortası fonlarının sosyal amaçlarla 

72 Yusuf Alper, “6111 Sayılı Torba Kanunun 5510 sayılı Kanuna İlişkin Düzenlemeleri”, MESS, Mercek, Yıl:16, 
Sayı;62, Nisan 2011.s.129.
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da olsa diğer alanlarda kullanılması sosyal güvenliğin çok yönlü tartışma 
alanlarından birini oluşturmaktadır. Öte yandan, bu yolla istihdamda ve 
prim gelirlerinde sağlanacak artışın Kurum gelirlerine etkisi ancak önü-
müzdeki dönemlerde görülebilecektir.

F. GİDERLERİ AZALTAN TEDBİRLER 

1. Yönetim Giderlerinin Azaltılması
5502 sayılı Kanunun 37. maddesine göre SGK’nın yönetim giderleri Ku-

rumun 1 yıllık toplam gelirinin % 5 ini aşamaz. Kurumun 2010 yılı Yönetim 
giderleri toplam olarak 618  milyon TL olup, Kurum gelirlerinin % 1 inden 
daha düşük seviyededir. Kurumun 2008 yılı yönetim giderleri 674 milyon 
TL(73), 2009 yılında 764 milyon TL(74) olarak gerçekleşirken 2010 yılında 618 
milyon TL’ye düşmüştür. Bu değer 2010 yılı toplam gelirlerinin % 0.65 idir 
ve önemli bir düşmedir. Sürekliliği halinde bir anlam taşıyacak bu düşme 
Kurumun etkinliği bakımından önemli olmakla birlikte, diğer sebeplerden 
kaynaklanan faktörler dikkate alındığı zaman sistemin finansman sorun-
larının çözümü bakımından yaratacağı olumlu etki son derecede düşük, 
hatta ihmal edilebilecek seviyededir. 

2. Emeklilik Yaşının Yükseltilmesi 
Sosyal güvenlik reformunun önemli gerekçelerinden birini de nüfusun 

yaşlanması oluşturmuş, hatta diğer sebepler olmasa bile yalnızca bu faktö-
rün Türk sosyal güvenlik sisteminde reform yapılması için yeterli gerekçe 
olduğu ileri sürülmüştür(75). 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanunla getirilen 
kademeli emeklilik yaşını yürürlükte bırakmış, ilk defa sigortalı olanlar için 
58-60 yaşını koruyarak 4/a’lı sigortalılar için prim gün sayısını 7200 e çı-
karmıştı. 5510 sayılı Kanunun bu kapsamdaki en önemli düzenlemesi, 2036 
yılından itibaren aylık almak için başvuranların emekli olma yaşını kade-
meli olarak 65’e yükseltmesi ve kadın-erkek emeklilik yaşını eşitlemesidir. 
Dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun yaşla ilgili düzenlemeleri ancak 2036 yılın-
dan sonra etkisini gösterecektir. Öte yandan, 4447 sayılı Kanunla getirilen 
kademeli emeklilik yaşı ve prim gün sayısındaki artışın, geçen 11 yıllık süre 
dikkate alınarak aktif/pasif sigortalı oranında iyileşme sağlaması gerekirdi.

73 2008 yılı toplam gelirlerinin (67.2 milyar TL) % 1’i; SGK, 2009 yılı Faaliyet Raporu, SGK, Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, Temmuz 2010, Ankara, s.137.

74 2009 yılı toplam gelirlerinin (78 milyar TL) % 1’i www.sgk.gov.tr/istatistikler (erişim tarihi 28/04/2011) 

75 T.C. Başbakanlık (2005), s.34-36.
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Tablo 9: Aktif/pasif Sigortalı Sayılarındaki Değişme (Bin Kişi)
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2003 12.898 100 7.1 6.848 100 9.4 2.3 1.99

2004 12.553 97 2.1 7.174 104 4.8 2.7 1.93

2005 13.156 102 4.8 7.504 109 4.6 -0.2 1.92

2006 14.124 109 7.4 7.913 115 5.5 -1.9 1.95

2007 14.736 114 4.5 8.279 120 4.6 0.1 1.95

2008 15.041 116 1.9 8.746 127 5.6 3.7 1.87

2009 15.096 117 0.4 9.173 133 4.9 4.5 1.83

2010 16.088 124 6.6 9.498 138 3.5 -3.1 1.84

(*) Pasif sigortalı sayısındaki artış ile aktif sigortalı sayısındaki artış  arasındaki fark..

Kaynak: SGK (2011), İstatistik Bülteni, Ocak 2011. s.14.

Tablo 9 verileri, 2003-2010 yılları arasında pasif sigortalı sayısındaki 
artışın daha yüksek olduğunu, dönem başı ile dönem sonu arasında aktif 
sigortalı sayısındaki artış oranı % 25 seviyesinde kalırken, aynı dönemde 
pasif sigortalı sayısındaki artış % 38 olarak gerçekleştiğini ortaya koymak-
tadır. 2003-2010 arasındaki 9 yıllık dönemin 5 yılında pasif sigortalı sayısın-
daki artış, aktif sigortalı sayısından daha fazla olmuştur ve 4447 sayılı Ka-
nunla getirilen ve emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten düzenlemeye 
rağmen bu sonuç ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz gelişme, sosyal güvenlik ku-
rumlarının sağlık göstergesi olarak kabul edilen aktif/pasif sigortalı oranını 
da olumsuz etkilemiş,  2003 yılında 1.99 olan aktif/pasif sigortalı oranı 2010 
yılında 1.84’e düşmüştür. Bu sonucun ortaya çıkmasında; alınan tedbirlerin 
beklenen etkiyi yaratmaması, 2001 ve 2009 yıllarında yaşanan krizler do-
layısıyla sigortalı sayısındaki düşüş ve kriz dönemlerinde artan belirsizlik 
dolayısıyla emekli olanların sayısının artması gibi faktörler etkili olmuştur. 
Buna özelleştirmenin istihdam ve emeklilik kararlarına etkisini de ilave et-
mek gerekir.  

3. Aylık Hesaplama Esaslarının Değiştirilmesi ve Aylıkların Düşmesi
5510 sayılı Kanun, ödenen primlerle alınan aylık arasındaki ilişkiyi güç-

lendiren yeni bir aylık hesaplama sistemi getirmiştir. Aylıklar, sigortalının 
bütün çalışma hayatı boyunca ödediği primlerin güncellenmesi ile bulu-
nan değerin (ortalama aylık kazanç) aylık bağlama oranı çarpımı ile he-
saplanacaktır. İki parametreden oluşan basit bir hesaplama sistemi gibi 
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görünmekle birlikte, birinci değişkenin belirlenmesi için ödenen primlerin 
güncellenmesinde kullanılan katsayı, yıllık TÜFE artış oranı ve GSYİH artış 
oranının % 30 olarak alınmıştır. Kısacası, büyüme hızının etkisi % 30 ora-
nında olacaktır(76). İkinci parametre olan aylık bağlama oranı ise her yıl için 
2 puan olarak belirlenmiştir. Bu, 4447 sayılı Kanun döneminde 25 tam yıl 
sigortalı olan kişinin ABO % 65 iken, 5510 sayılı Kanun döneminde % 50 ol-
ması anlamına gelmektedir ki, yeni hesaplama sistemi aylıkların seviyesini 
düşürecektir(77). Aylıkların alt sınırı ile ilgili olarak getirilen yeni hükümler 
de bu iddiayı desteklemektedir. 

Tablo 10: 5510 Sayılı Kanuna Göre Hesaplanan Aylıkların  4447 Sayılı 
Kanuna Göre Hesaplanan Aylıklara Oranı
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11880 91 91 91 91 91 90 89 89

10800 75 75 75 75 75 74 74 73

9000 70 70 70 70 70 69 69 69

8280 69 69 69 69 69 68 68 67

7200 65 67 67 67 67 66 65 65

Kaynak: Rabihan Yüksel Arabacı-Yusuf Alper., “ Sosyal Güvenlik Reformunun Yaşlılık Aylık-
larına Etkisi: Yoksulluk Yaratan Bir Sosyal Güvenlik Sistemi, Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt:43, Sayı:2, Haziran 2010. s.111. : PÖGS: Prim Ödeme Gün Sayısı

Tablo 10, 4447 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan aylıkların 100 
olarak kabul edilmesi halinde, 5510 sayılı Kanuna göre hesaplanacak aylık-
ların seviyelerini göstermektedir. Buna göre, sigortalılar hiçbir zaman ( 33 
yıl ve tavandan prim ödeseler bile) 5510 sayılı Kanun dönemindeki kadar 
aylık alamayacaklardır. Aylıklar 4447 sayılı Kanun dönemine göre % 65’e 
kadar düşebileceği gibi, en fazla % 91 oranında olacaktır(78). 
76 2010 yılı büyüme hızının 8.9 olarak gerçekleştiği dikkate alınırsa, primlerin güncellenmesinde kullanıla-
cak değer 2010 yılı için 2.67 olacaktır. 

77 Ali Tezel, “ Çalıştıkça Emekli Aylıkları Düşüyor” www.ntvmsnbc.com. 22 Mayıs 2009. Prime esas kazan-
cını üst sınırın yarısından az bildirenler için bu düşmenin yıllık 25-30 TL civarında olduğu ileri sürülmek-
tedir. 

78 Rabihan Yüksel Arabacı-Yusuf Alper., “ Sosyal Güvenlik Reformunun Yaşlılık Aylıklarına Etkisi: Yoksulluk 
Yaratan Bir Sosyal Güvenlik Sistemi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:43, Sayı:2, Haziran 2010. s.111.  Benzer karşı-
laştırma 506 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan aylıklar için yapıldığı zaman yeni sistemde aylıkla-
rın % 32’ye kadar düşebileceğini, ancak yüksek prim ödeyenlerin 506 sayılı Kanun dönemine göre daha fazla 
aylık alabileceğini ortaya koymuştur. 
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Aylıkların seviyesindeki düşüşün Kurumun toplam harcamalarında ya-
rattığı etki de ancak orta ve uzun dönemde ortaya çıkacaktır. 5510 sayılı 
Kanun uygulamasında aylıklarda düşmeye yol açacak bir başka faktör de 
gelir ve aylık artışlarında yalnızca TÜFE artış oranları kadar artırılması ile il-
gili düzenlemedir. Ancak bu etki, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden buya-
na geçen dönemde 2 defa sisteme yapılan müdahale ile geçersiz kılınmıştır. 
Nitekim, ocak-haziran 2011 dönemi için aylıklar % 2.7 oranında artması ge-
rekirken, yapılan 60 TL’lik maktu ödeme ile 4/a kapsamındaki sigortalılar 
için taban aylıkta % 8.7; 4/b’li sigortalılar için  % 10.91; tarım sigortalıları için 
ise  % 15.35 oranında artış sağlanmıştır(79). Bu bir anlamda enflasyona en-
deksli aylık artışlarının geçerli olmadığını da ortaya koymuştur. 

4. Sağlık Harcamalarında Etkinlik Sağlanarak Giderlerin Azaltılması
Genel Sağlık Sigortası, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığı ölçüde 

Kurum harcamalarını artıran bir etki yaratırken; bütün sağlık hizmetlerinin 
tek Kurum aracılığıyla sunulması, SGK’nın tek alıcı olarak sağlık hizmet su-
nucuları ve ilaç firmaları ile pazarlıkta artan rekabet gücü, aile hekimliği ve 
sevk sisteminin kurulması ile maliyetlerde sağlanacak düşme ve merkezi 
kayıt sistemi ile suistimaller ve kötüye kullanımın önlenmesi ile Kurumun 
sağlık harcamalarında düşmeye yol açacak faktörler olarak belirlenmişti(80). 

GSS’den beklenen etkilerin ortaya çıkması, 2003 yılında başlayan “Sağ-
lıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında sağlık sektöründe gerçekleştirilecek 
yeniden yapılanma ile mümkün olacaktı. Zaten, GSS’de, 8 aşamalı sağlık-
ta dönüşüm projesinin bir bileşeni olarak planlanmıştı.  SSK’na bağlı sağlık 
kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına devri ve sağlık hizmetlerinin satın alma 
yolunun tercihi ile birlikte sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştığı istatisti-
ki verilerce desteklenmektedir(81).  Tablo 11(82), bütün olarak sosyal güvenlik 
sistemi ve sağlık harcamaları ile ilgili genel gelişme seyrini göstermektedir. 

Tablo 11, Kurumun finansman yapısı ile ilgili temel göstergelerdeki ge-
lişmelerin (toplam gelir ve giderler ile finansman açıkları) birbirine yakın 
değerlerde gerçekleştiğini gösterirken sağlık harcamalarındaki artışın, 
beklendiği gibi, bir miktar daha yüksek olduğu görülmektedir. 2000-2010 
döneminde toplam gelir ve gider artışları 11 kat olarak gerçekleşirken sağlık 
harcamaları 12 kat artmış görünmektedir. Öte yandan, sağlık harcamaları-
nın Kurumun toplam giderleri içindeki payının 2005 yılından sonra yükse-
lerek % 26-27 seviyesine yükseldiğini de göstermektedir. Bu artışlar, top-
lam sağlık harcamalarının GSYİH’na oranını da artırmıştır. 

79 SGK, Mali İstatistikler, Ocak 2011. www.sgk.gov.tr/istatistikler (erişim tarihi:13/05/2011).

80 Tuncay Teksöz, “Genel Sağlık Sigortası ve Sağlıkta Dönüşüm Projesi”, Nisan 2006. İstanbul.

81 Yusuf Alper, “Sosyal Güvenlik Reformu: Genel Sağlık Sigortası, Önemi, Esasları ve Problemler” Sosyal 
Diyalog, Cilt:1, Sayı:2. Ekim-2010.s.18. Recep Akdağ, “Sağlık Sistemi Üzerine”, Sosyal Güvenlik Dergisi, SGK, 
Yıl:1, Sayı:3, s.16.

82 Değişim seyri ile ilgili hesaplamalar Kurum yayınları esas alınarak yapılmıştır. 
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Tablo 11: Sosyal Güvenlik Sistemi Temel Verileri ve Sağlık Harcamaları (bin TL)
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2000 8575 100 10987 100 -2411 100 2633 100 23

2001 13360 155 17830 162 -4470 185 4575 173 25

2002 20018 233 27982 254 -7964 330 7629 289 27

2003 27916 325 41336 376 -13419 556 10661 404 25

2004 34689 404 50621 460 -15932 660 13150 499 25

2005 41249 480 59941 545 -18691 775 13607 516 22

2006 53830 627 71867 654 -18036 748 17666 670 24

2007 56874 663 81915 745 -25040 1038 19983 758 24

2008 67257 784 93159 847 -25901 1074 25345 962 27

2009 78072 910 106775 971 -28702 1190 28810 1094 26

2010 94679 1104 121403 1104 -26724 1108 32080 1218 26

Kaynak: SGK, Aylık İstatistik Bülteni, Şubat 2011, www.sgk.gov.tr/istatistikler 

Tablo 12. Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (%)

Yıllar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sağlık 
Harca-
maları

1,9 2.1 2.3 2.3 2.0 2.3 2.3 2.6 3.0 2.9

Kaynak:  DPT, 2011 Yılı Programı, www.dpt.gov.tr; SGK, Aylık İstatistik Bülteni, Şubat 2011, 
www.sgk.gov.tr 

Sağlık için tahsis edilen kaynakların artışı, sağlık hizmetlerine erişimin 
kolaylaşmasına bağlı olarak başvuru sayısının artışı(83) insani gelişme en-
deksleri bakımından olumlu göstergelerdir. SGK tarafından yapılan sağlık 
harcamalarının GSYİH’nın % 3 üne yükselmesi bu gelişmenin sonucudur. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
2006 yılında Sosyal Sigorta Kurumlarının tek çatı altında toplanması ile 

başlayan sosyal güvenlik reformu süreci, 1 Ekim 2008 tarihinde  5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 
ile reformun primsiz ödemelerle ilgili ayağı ile dışında tamamlanmıştır. Re-
83 Sağlık hizmetine başvuru sayısı kişi başına ortalama 2-2.5 seviyesinden 6-7 seviyesine ulaşmıştır. Sami 
Türkoğlu, Sağlıkta Yeni Dönem, SGK; yıl:1, Sayı:3, s. 20.
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formdan beklenen amaçların gerçekleşmesi bakımından, bugüne kadar 
geçen 2.5 yıllık süre yetersiz olmakla birlikte, bu süre “iyiye gidiş” yönün-
de ilk işaretlerin alınması, ipuçlarının ortaya çıkması için bazı değerlendir-
meler yapmaya imkan verecek bir süredir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, 
reformdan beklenen finansmanla ilgili olumlu sonuçlar ortaya çıkmamış 
görünmektedir. Reformun gelir artırıcı ve giderleri azaltıcı sonuçları, 4447 
sayılı Kanunla getirilen ve emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten hü-
kümlerin 11 yıldan bu yana yürürlükte olmasına rağmen gerçekleşmemiş-
tir. Reformun, ilk mali hedefini oluşturan “finansman açıklarının GSYİH’nın 
% 4.5 ini geçmemesi hedefi”, devletin doğrudan finansmana katılması, Ku-
rumun toplam gelirlerinin  % 20 sine yaklaşan katkıda bulunması ve 5510 
sayılı Kanunla getirilen prim yapılandırılmasından sağlanan ilave gelirlere 
rağmen, aşılmıştır. Niçin beklenen sonuçlara ulaşılamadı sorusu ile ilgili 
olarak;

•	 Anayasa Mahkemesinin iptalinden sonra 4/c kapsamındaki sigorta-
lılarla ilgili hükümlerin yalnızca yeni sigortalı olanlar için uygulana-
cak olması, 

•	 İptaller ve kurumsal alt yapı yetersizliği dolayısıyla Kanunun yürür-
lük tarihinin 2 yıla yaklaşan süre ile ertelenmesi ve bu ertelemeye 
sebebiyle reformdan beklenen sonuçların gecikmesi, 

•	 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yerine oluşturulan Sosyal Güvenlik 
Kurumunun birleşme ve yeniden yapılanma sürecinin tamamlan-
madan reform sürecine geçilmesi dolayısıyla uygulamada ortaya çı-
kan kurumsal yetersizlikler, 

•	 Reform süreci ile birlikte yaşanan ekonomik kriz dolayısıyla özellikle 
sigortalı sayısını artırmaya yönelik tedbirlerin hayata geçirilememe-
si, sigortalı sayısında beklenen artışın gerçekleşmemesi,

•	 Ekonomik kriz ve özelleştirme uygulamaları dolayısıyla işini kaybe-
denlerin emekli olarak çalışma hayatından ayrılmaları (pasif sigortalı 
sayısındaki artış),

•	 Sağlıkta dönüşüm projesinin gecikmesine bağlı olarak GSS’nin sağ-
lıklı işlemesi için gerekli olan sevk sisteminin kurulamaması ve aile 
hekimliği uygulamasındaki gecikmeler dolayısıyla “eksik ve aksak” 
başlayan GSS’nin ilk dönemlerinde denetim ve kontrol yetersizliğine 
de bağlı olarak sağlık harcamalarında meydana gelen hızlı artış, su-
istimal ve kötüye kullanmaların yaygınlaşması, 

•	 Bütün nüfusa yaygınlaştırılan GSS bakımından önemli bir gelir kay-
nağı olması beklenen “gelir testi” uygulamasına yönelik alt yapı ye-
tersizlikleri ve uygulamaya geçirilmesinin ertelenmesi, 

•	 Prime esas kazançlarda beklenen artışın gerçekleşmemesi bir yana, 
4/b kapsamındaki sigortalıların beyana bağlı sistemde düşük ka-
zanç üzerinden prim ödeme eğilimlerinin ortaya çıkması, 

•	 Merkezi yönetime ilaveten yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlar 
tarafından yapılan sosyal yardım ve hizmetlerin yaygınlaşması ve 
kapsamının genişlemesi dolayısıyla bazı kesimlerin çalışmaya bağlı 
gelir elde etme yerine “öğrenilmiş yoksulluk” sonucu sürekli yardım 
alan konumunu benimsemesi, 

•	 Geçen 3 yıla yıllık sürede, gelir ve aylık artışlarının 5510 sayılı Kanun-
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da öngörülenin aksine TÜFE artış oranları kadar değil, özellikle dü-
şük gelirliler lehine olacak şekilde yüksek oranlarda belirlenen aylık 
artışlarının harcamalarda yarattığı artışlar, 

gerekçe gösterilebilir ve bu gerekçelerin her biri açıklayıcıdır. Sonuç, re-
formdan beklenen sonuçların gecikmesi veya ertelenmesi olmuştur. 

Yukarıda sayılan olumsuz faktörlere rağmen, kısa ve orta dönemde iki 
önemli alanda sağlanacak gelişmeler Kurum gelirlerinin artması bakımın-
dan olumlu sonuç doğurabilecektir. Bu sebeplerden ilki aktif sigortalı sayı-
sının artışı ile ilgilidir. İşgücüne katılma oranının hala % 48.1(84) gibi düşük 
bir oranda olduğu ülkemizde, halen çalışanların da % 40’ının kayıt altına 
alınamaması kabul edilebilecek bir durum değildir. Finansman problemi-
nin çözümü, işgücüne katılma oranlarının öncelikle % 60’lara yükseltilmesi, 
kayıt dışı çalışmanın da makul seviyelere (% 10 lar civarına) indirilmesi ile 
mümkün olabilecektir. 

Gelir artırıcı etki yapacak ikinci potansiyel alan prime esas kazançlarla 
ilgilidir. 4/a kapsamındaki sigortalıların % 45 inin, 4/b kapsamındaki sigor-
talıların % 99 unun prime esas kazançların alt sınırından prim ödemesi, bü-
tün sigortalıların % 83’ünün en düşük % 20’lik gelir diliminden prim ödemesi 
gerçekçi değildir. Kurum kayıtları ve veri tabanından hareketle prime esas 
kazançların gerçekçi seviyelerde bildirilmesine yönelik tedbirlere ağırlık 
verilmesi gereken bir dönem başlatılması, meslek kodlarından hareketle 
prime esas kazanç bildirimlerinin denetim ve kontrol altına alınması etkin 
bir gelir artırıcı etki yapabilir(85). 

Reformun önemli ayaklarından birini oluşturan primsiz ödemeler ve 
sosyal hizmetlerle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması ve kurumsal ya-
pının hayata geçirilmesi sosyal güvenlik sisteminin sosyal sigorta ayağının 
sağlıklı işlemesi bakımından “kaçınılmaz” hale gelmiştir. Halen uygulanan 
şekli ile özellikle yerel yönetimlerce gerçekleştirilen yaygın sosyal yardım 
ve hizmetler, kontrolsüz ancak devlet tarafından vergi muafiyeti ile destek-
lenen gönüllü yardımlar, bütün olumlu değerlendirmelere rağmen, “zorunlu 
sigortalılık ilişkisi” dışında kalmanın, kayıtdışılığın en güçlü gerekçelerin-
den birini oluşturmaya başlamıştır.  

Prim ödeyen aktif sigortalı sayısını artıran ve prime esas kazançları 
yükselten her uygulama sosyal güvenlik sisteminin gelirlerini artırıcı bir 
etki yaratacaktır. Türkiye bu imkanları kullanma bakımından henüz “limit 
sınırlara” gelmediği için reformdan beklenen mali hedeflerin gerçekleşmesi 
için iyimser olunmasını sağlayacak sebepler varlığını devam ettirmektedir. 

84 TÜİK, “Hanehalkı İşgücü Araştırması 2011 Ocak Dönemi Sonuçları (Aralık 2010-Şubat 2011)”, Haber 
Bülteni, Sayı:79, 15 Nisan 2011.

85 Zararsız Emin, “Çifte Prim Yatırana Yüksek Aylık”, Gazeteler, 11 Mayıs 2011.
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SAĞLIK HARCAMALARININ SEYRİ VE SOSYAL GÜVENLİK 
SİSTEMİMİZE ETKİLERİ(1)

Özellikle 5510 sayılı Kanunla hayata geçirilen genel sağlık sigortası ile 
birlikte, önce sağlık harcamalarının, sonra toplam sosyal güvenlik harca-
malarının arttığı artan harcamalar dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminin 
finansman açıkları problemi ile tanımlanan “sürdürülebilirlik sorunu” ya-
şadığı konusunda yaygın bir kanaat vardır. İstatistiki veriler gerçekleşme-
nin böyle olmadığını ortaya koymakta, hatta sağlık harcamalarının olması 
gerekenden daha az arttığını göstermektedir.  

Sağlık Harcamaları ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği
Günümüz sosyal güvenlik sistemleri için kullanılan “etkinlik, etkililik 

ve sürdürülebilirlik”; yalnızca IMF, OECD ve Dünya Bankasının finansal 
endişelerle dile getirdiği kavramlar olmaktan çıkmış, Uluslar arası Çalışma 
Örgütünün de  (ILO), 21. yüzyıl sosyal güvenlik anlayışı, yaklaşımı ve politi-
kalarını açıklarken sıklıkla referans aldığı kavramlardan biri haline gelmiş-
tir. Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği, yalnızca finansal gös-
tergelerden hareketle gelir-gider dengesini açıklamaya yönelik bir kavram 
da değildir. Sürdürülebilirlik, sosyal güvenlik sistemlerinin oluşturulma 
amaçlarına uygun olarak; “temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olarak ta-
rif edilen sosyal güvenliğin; herkesi, her tehlikeye karşı kapsama alma ve 
insanca bir koruma sağlama” idealini hayata geçirecek kurumsal alt yapı, 
yeterli finansal imkanlar ile uygun hukuki mevzuat ve işleyiş sistemine 
sahip olmasıdır. Görüldüğü gibi, finansal kaynakların yeterliliği sürdürüle-
bilir bir sosyal güvenlik sisteminin ayaklarından yalnızca biridir. Çünkü, ge-
lir-gider dengesi sağlanmış, finansman açığı olmayan ancak insanları yok-
sulluktan kurtarmayan bir sosyal güvenlik sistemi, oluşturulma amaçlarını 
gerçekleştirmede başarısız kalmış, “sürdürülebilir” bir sosyal güvenlik sis-
temi değildir. Ancak, amaçlarını gerçekleştirecek yeterli gelir kaynakları-
na sahip olamayan bir sosyal güvenlik sisteminin de varlığını sürdürmesi 
mümkün değildir. Bu bakımdan mali kaynakların yeterliliği ile sosyal gü-
venlik sisteminin varlık gerekçeleri arasında önem sıralaması bakımından 
bir öncelik-sonralık değil, karşılıklı bir vazgeçilmezlik söz konusudur. 

Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği ile sistemin mali imkan-
ları ve harcamaları arasındaki ilişki 20. yüzyılın son çeyreğinden bugüne 
kadar geçen zaman içinde giderek artan bir yoğunlukla tartışılmaya baş-
lanmıştır. Çünkü;

1 (2012), İŞVEREN, (TİSK), Cilt: 50; Sayı:5, Eylül-Ekim 2012, 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım326

•	 Sosyal güvenlik harcamaları gelişmiş ülkelerde, üst sınır olarak ka-
bul edilen % 30’lar seviyesine gelmesine rağmen daha da yükselme 
eğilimi göstermektedir. Kişi ve sosyal risk olarak koruma kapsamı-
nın genişlemesi; küreselleşmenin olumsuz sosyal sonuçlarını gider-
meye yönelik yoksullukla mücadele politikalarının geniş anlamda 
sosyal güvenlik kapsamına alınması sosyal güvenlik harcamalarını 
artırmaktadır. 

•	 Nüfusun yaşlanması dolayısıyla aktif/pasif sigortalı dengesindeki 
bozulma, primle finanse edilen ve dağıtım esaslı finansman yönte-
mine göre işleyen sosyal sigorta sistemlerinin geleceğini tehdit et-
mektedir. 

•	 İşsizlik ve yoksulluk, geçici-dönemsel problemler olmaktan çıkmış, 
değişik oranlarda ancak her toplumda mutlaka var olan kronik sos-
yal sorunlar haline geline gelmiştir.

Sağlık harcamaları ile sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği 
arasındaki ilişki bu sosyal risk için yapılan harcamaların büyüklüğünden 
kaynaklanmaktadır.  ILO’nun 1952 tarih ve 102 sayılı sözleşmesinde sosyal 
güvenlik kapsamında belirttiği “ klasik 9 sosyal risk” içinde en fazla harca-
ma yapılan 2 sosyal risk  sırasıyla yaşlılık  ve hastalık (sağlık)  riskleridir.  
Dünya genelinde sağlık harcamalarının toplam sosyal güvenlik harcama-
ları içindeki payı ortalama olarak % 32’dir(2). Bu oran Batı Avrupa ülkelerin-
de % 28’e inerken özel sağlık harcamalarının en yüksek olduğu ABD’de % 
44’e yükselmektedir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde toplam sosyal gü-
venlik harcamalarının % 25’ine ulaşan sağlık harcamaları Latin Amerika 
ve Karayip ülkelerinde % 22’ye inmektedir. Ancak hiçbir ülke grubunda % 
20’den daha az değildir. 

Yukarıdaki rakamlar genel bir fikir vermekle birlikte Türkiye için re-
ferans oluşturan gelişmiş bazı ülkelerde toplam sosyal güvenlik, sağlık ve 
yaşlılık sigortası harcamaları ile ilgili bir durum tablo 1 de görülmektedir. 

2 ILO (2011). World Social Security Report 2010/11: Providing Coverage in Times of Crisis and Beyond. ILO, 
Geneva, 258-261.
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Tablo 1:  Seçilmiş Ülkelerde GSYİH’nın Yüzdesi Olarak Sosyal Güvenlik 
Harcamaları ve Sağlık Harcamalarının Toplam SG Harcamaları 
İçindeki Payı

ÜLKELER Sağlık Yaşlılık
Diğer sos-

yal risk-
ler(*)

Toplam 
SG harca-

maları

Sağlık 
Harcamalarının 

Toplam SG 
harcamaları 
içindeki payı

Almanya 7,7 11,2 7,8 26,7 0,29
Danimarka 5,9 7,3 13,9 27,1 0,22

Fransa 7,8 10,9 10,5 29,2 0,27
Finlandiya 6,2 8,5 11,4 26,1 0,24
Hollanda 6,0 5,5 9,4 20,9 0,29
İngiltere 7,0 6,1 8,2 21,3 0,33
İspanya 5,8 7,9 7,5 21,2 0,27
İsviçre 6,1 6,6 7,6 20,3 0,30
İsveç 6,8 9,6 13,0 29,4 0,23

Yunanistan 5,6 10,8 4,1 20,5 0,27
İtalya 6,8 11,6 6,6 25,0 0,27

TÜRKİYE 5,4 6,4 1,9 13,7 0,39
(*), İssizlik, İş kazaları ve meslek hastalıkları, malullük, aile ödenekleri, analık

Kaynak: ILO (2011). World Social Security Report 2010/11: Providing Coverage in Times of Crisis 
and Beyond. ILO, Geneva, 263-264.

Tablo 1; sağlık harcamalarının sosyal güvenlik harcamaları içinde yaşlı-
lık sigortasından sonra gelen en önemli harcama kalemini oluşturduğunu, 
tabloda ele alınan ülkeler grubu içinde hiçbir ülkede sağlık harcamalarının 
payının % 20’den az olmadığını, genellikle de % 30’lar civarında seyrettiği-
ni göstermektedir. Türkiye için oranın % 39 gibi yüksek oranda çıkmasının 
sebebi; toplam sosyal güvenlik harcamalarının düşük olmasının yanı sıra  
diğer sosyal risklerle ilgili harcamaların (işsizlik, aile ödenekleri, iş kazaları 
ve meslek hastalıkları) çok düşük olmasıdır. Zaman içinde hem toplam hem 
de diğer sosyal risklerle ilgili harcamalar arttıkça sağlık harcamalarının pa-
yının ülkemizde % 30’lar seviyesine gelmesi beklenebilir. 

Sağlık harcamaları konusundaki temel endişe, şu andaki % 30’lar civa-
rındaki payın zaman içinde artacağı beklentisidir.  Sağlık harcamalarının 
niçin artacağı ile ilgili ilk ve   kapsamlı tespit ILO’nun 1984 tarihli “21. Yüzyıla 
Doğru Sosyal Güvenlik” raporunda ortaya konmuş, geçen zaman içinde ra-
porda öngörülen hususlar büyük ölçüde  ILO’yu haklı çıkaracak şekilde ger-
çekleşmiştir. Nitekim;

•	 Sağlığın temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olarak kabul edilmesi 
ile sağlık hizmetlerinden faydalanmada maliyet endişesinden  kay-
naklanan sınırlamaların ve önceliklerin kaldırılması,

•	 Sağlık sektörünün doğası gereği, sağlık hizmetleri arz ve talebi ile fi-
yatlandırmanın piyasa mekanizması dışında belirlenmesi,
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•	 Teşhisten-tedaviye hizmetin her aşamasında yüksek ve pahalı tek-
noloji ürünleri ile yüksek maliyetli  ilaç ve iyileştirme araçları kullanı-
mı ve aşırı uzmanlaşma ile birlikte artan insan gücü maliyeti,

•	 Ortalama hayat ümidinin uzaması ile nüfusun yaşlanması, yaşlı nü-
fus içinde de daha yaşlı nüfusun oranının artışı ( 75 ve 80 yaş üstü 
nüfus) dolayısıyla sağlık harcamalarındaki artış,

zaman içinde toplam sağlık harcamalarını artıran faktörler olmuştur. 
Gelecek dönem nüfus projeksiyonları, nüfusun yaşlanmasının devam ede-
ceğini, yaşlı nüfusun sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamalarının % 
50-60’ına ulaşacağını, nüfus yaşlandıkça toplam sağlık harcamalarının da 
artacağını ortaya koymaktadır. Sosyal güvenlik harcamalarının ikinci bü-
yük harcama kalemini oluşturan sağlık harcamalarının artışı, toplam sos-
yal güvenlik harcamalarını artırdığı ölçüde, özellikle primli sosyal güvenlik 
sistemlerinde sistemin finansman ihtiyacını artırmakta, bu alanda yaşanan 
yetersizlikte sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliğini bir so-
run olarak ortaya çıkarmaktadır.  

Sosyal Güvenlik Reformu ve Genel Sağlık Sigortası 
Türk sosyal güvenlik sisteminde reform sürecinin önemli bir gerekçe-

sini oluşturan genel sağlık sigortası (GSS) ayağı ile ilgili olarak “ nüfusun 
tümüne hakkaniyete uygun, eşit, koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık 
hizmeti sunumunu finanse eden genel sağlık sigortasının oluşturulması” 
amaçlandığı belirtilmiştir. Öte yandan Reformun geneli bakımından dile 
getirilen “ adil ve kolay erişilebilir” bir sosyal koruma sistemi oluşturma 
hedefi de genel sağlık sigortası ile ilgilidir.  Reform sürecinin başlangıcın-
da ayrı bir mevzuatla hayata geçirilmesi planlanan GSS, yasalaşma süreci 
içinde reformun sosyal sigortalar ayağı ile birleştirilmiş ve 5510 sayılı Kanun 
içinde düzenlenmiştir. 

GSS, çeşitli çalışan ve nüfus grupları için daha önce farklı mevzuatla 
sağlanan sağlık  (hastalık) sigortasını tek bir mevzuat altında birleştirirken 
hizmet alımı esasına dayanan primli bir sisteme geçişi sağlamıştır. Buna 
göre çalışanlar çalışmaya bağlı gelirleri (ücret, maaş ve kazanç) üzerinden; 
çalışmayan ancak geliri olanlar beyan ettikleri gelir üzerinden, çalışmayan 
veya çalışmakla birlikte düşük gelirli olanların primleri de devlet tarafından 
ödenecektir. Nitekim, çeşitli ertelemelerden sonra 1 Ocak 2012 tarihinde 
Yeşil Kartlı olarak bilinen nüfus kesiminin de gelir testi ile kademeli olarak 
kapsama alınması ile birlikte GSS süreci büyük ölçüde tamamlanmıştır. 

Sosyal güvenlik reformunun “halka dönük gülen yüzünü oluşturan” GSS 
ile ilgili temel endişe yeni sistemin maliyetleri ve sağlık harcamalarını artı-
racağı beklentileri olmuştur. Bütün nüfusun kapsama alınması, özel sağlık 
kuruluşlarından hizmet alımı ile  hizmete erişimin kolaylaşması sağlık hiz-
meti talebini artırmıştır.  Nitekim, sağlık hizmet sunucularına göre Devlet 
2. ve 3. Basamak, Özel ve Üniversite hastanelerine yapılan sağlık hizmeti 
talebi için müracaat sayısı 2008 yılında 217 milyon iken; 2009 yılında 245 
milyon, 2010 yılında 276 milyon, 2011 yılında 318 milyon ve 2012 yılının ilk 7 
ayında 231 milyona ulaşmıştır. Müracaat sayısı bakımından 4 yıllık sürede 
% 47’ye yakın bir sağlık hizmet talebi artışı gerçekleşmiştir. Reçete sayıları 
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bakımından bir değerlendirme yapmak gerekirse 2008 yılında 302 milyon 
olan reçete sayısı 2009 da 327 milyona çıkarken 2010 da 306 milyona inmiş, 
2011 yılında ise tekrar 339 milyona yükselerek dönem başına göre yaklaşık 
% 11 lik bir artış göstermiştir. 2000’li yılların başında kişi başı ortalama has-
tanelere başvuru sayısı 2-2,5 iken, 6,5-7 civarına yükselmiştir. 2004 yılında 
sağlık hizmetlerinin finansmanı için cepten yapılan harcamalar % 28,2 iken, 
2010 yılı sonunda % 11,7’ye düşmüştür. Nihayet, 2003 yılında % 39,5 olan 
sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2010 yılında % 73’e yükselmiştir(3). 
Bunlara, bebek ölüm hızının düşmesi gibi diğer bazı iyileşmeleri de eklemek 
mümkündür. Bütün bu gelişmelerle birlikte GSYİH’dan sağlık hizmetleri 
için ayrılan pay 2001 yılında % 1,9 iken, 2011 yılında SGK üzerinden yapılan 
sağlık harcamaları 36,5 milyar TL’ye, GSYİH’nın % 3,2 ye yükselmiştir. 

Genel Sağlık Sigortası  Sağlık Harcamalarını Beklendiği Kadar Artırma-
mıştır

GSS’nin sağlık hizmetleri harcamalarını artıracağı ve sistemin sürdürü-
lemez hale geleceğine yönelik görüş taraftarları; 

•	 Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması ile hizmet talebinin artı-
racağı,

•	 Özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almanın maliyetleri yük-
selteceği,

•	 Yeni sistemin sağlık hizmetlerini piyasalaştıracağı ve giderleri artı-
racağı,

İddialarını dile getirirken;  bu görüşlere karşılık, SGK’nın tek sağlık hiz-
met satın alıcısı olacağı için artan pazarlık gücü ile satın alma maliyetleri-
ni  düşüreceği, maliyet-etkin sistemlerin devreye sokulması ile giderlerin 
azaltılacağı, elektronik alt yapının sağladığı imkanlarla hizmet suistimalini 
önleyecek etkin bir denetimin sağlanacağını ve sonuç olarak sağlık gider-
lerinin sistemin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokacak bir artış göstermeye-
ceğini, hatta maliyet düşüşü ve gider azalması gerçekleşeceğini ileri sür-
müşlerdir.

  Beklendiği gibi, GSS ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanan nü-
fus 2000-2011 yılları arasında % 45 artmış ve bu sigorta kolu bakımından 
kapsama alınan nüfus toplam nüfusun % 86’sına ulaşmıştır. Yine, beklen-
diği gibi sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması geciktirilmiş, ertelenmiş 
hatta uyarılmış sağlık hizmeti talebi hızla artmıştır. Sağlıkta dönüşüm pro-
jesi ile GSS’nin hayata geçirilmesi arasındaki uyumsuzluk ve alt yapı yeter-
sizliği  reform sürecinin başında SGK’nun sağlık harcamalarını hızla artıran 
boşluklar yaratmıştır. Ancak, SGK  sağlık hizmeti sunucuları ve ilaç temin 
edicileri ile zaman zaman aralarında gerginliğe yol açan çeşitli uygulama-
larla sağlık hizmeti satın alma maliyetleri ve ilaç fiyatlarında ciddi indirimler 
sağlamıştır. 

Türkiye’de sağlık harcamaları artmakla birlikte beklendiği/öngörüldü-
ğü gibi diğer sosyal güvenlik harcamalarındaki artıştan daha fazla gerçek-
leşmemiştir. Tablo 2 verileri, yıllar itibarıyla SGK üzerinden yapılan emekli-
lik, sağlık ve toplam sosyal güvenlik harcamalarındaki artışı göstermekte-

3 9BYKP, 2012  Yılı Programı, Kalkınma Bakanlığı, Ankara, 2011.  
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dir. Miktar olarak artmakla birlikte, 2000-2012 dönemi arasında emeklilik, 
sağlık ve toplam sosyal güvenlik harcamaları artışları arasında sağlık har-
camalarını diğerlerinden ayıran belirgin bir farklılık görünmemektedir.  

Tablo 2: Yaşlılık, sağlık ve toplam sosyal güvenlik harcamalarının gelişme 
seyri ve sağlık ve yaşlılık harcamalarının toplam SG harcamaları 
içindeki yeri ( Bin TL)
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2000 6.756.700 100 2.633.552 100 9.390.252 100

2001 10.696.600 158 4.575.995 174 15.272.595 163

2002 16.687.400 247 7.629.027 290 24.316.427 259

2003 25.174.200 373 10.661.718 405 35.835.918 382

2004 30.660.700 454 13.150.129 499 43.810.829 467

2005 38.537.100 570 13.607.884 517 52.144.984 555

2006 45.075.855 667 17.666.674 671 62.742.529 668

2007 52.311.728 774 19.983.613 759 72.295.341 770

2008 59.136.539 875 25.345.913 962 84.482.452 900

2009 68.603.972 1.015 28.810.684 1.094 97.414.656 1.037

2010 78.957.499 1.169 32.508.883 1.234 111.466.382 1.187

2011 91.615.378 1.356 36.541.981 1.388 128.157.359 1.365

2012 (*) 60.979.664 903 25.989.169 987  86.968.833 926

Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler
(*) 2012 yılı verileri Ocak-Temmuz dönemine aittir. 

Nitekim 2000 yılı harcamaları 100 kabul edilirse 2011 yılı sonunda emek-
lilik harcamaları indeksi 1356; sağlık harcamaları indeksi 1388 ve toplam 
sosyal güvenlik harcamaları indeksi 1365 olarak gerçekleşmiştir. Bu dö-
nemde emeklilik ve sağlık ödemeleri ile toplam sosyal güvenlik harcamala-
rındaki artış seyrinin birbirine çok yakın seyrettiğini, sağlık harcamalarının 
bu genel seyrin dışında bir gelişme göstermediği görülmektedir.  Bu durum, 
iddiaların aksine sağlık harcamalarının toplam sosyal güvenlik harcamaları 
içindeki payının da yıllar itibarıyla büyük ölçüde aynı kalmasına yol açmış-
tır. Bir başka ifade ile sağlık harcamaları toplam sosyal güvenlik harcama-
larını artıran bir baskı yaratmamıştır. Grafik 1, yıllar itibarıyla sağlık ve yaş-
lılık sigortası giderlerinin toplam sosyal güvenlik giderleri içindeki payının 
gelişme seyrini göstermektedir. 
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Grafik 1: Yıllar itibarıyla emeklilik ve sağlık ödemelerinin toplam SG harca-
maları içindeki payı

Kaynak: SGK istatistiki verileri kullanılarak hesaplanmıştır./ 2012 yılı verileri Ocak-Temmuz 
dönemine ait 7 aylık verilerdir. 

Grafik 1, sağlık harcamalarının toplam sosyal güvenlik ödemeleri içinde-
ki payının 2000-2011 yılları arasında  % 28-30 arasında değiştiğini, sağlık 
harcamaları bakımından dikkat çeken bir farklılık olmadığını göstermek-
tedir. 

Sağlık harcamaları içinde tedavi giderleri ile ilaç ödemelerinin payı ve 
gelişme seyri de toplam sağlık harcamalarını belirlemektedir. Türkiye’de 
ilaç giderlerinin toplam sağlık harcamaları içinde olması gerekenden daha 
yüksek bir pay tuttuğu ve toplam sağlık harcamalarını artırdığı ileri sürül-
mektedir. OECD ülkelerinde  ilaç giderlerinin toplam sağlık harcamaları payı 
içindeki payı % 10-40 arasında değişmekte % 30’lar civarında bir ilaç har-
camasının olması gereken olduğu belirtilmektedir. Grafik 2, SGK verilerine 
göre, 2001-2011 yılları arasında tedavi, ilaç ve diğer giderlerin sağlık harca-
maları içindeki payının gelişimini göstermektedir.
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Grafik 2: Tedavi, ilaç ve diğer sağlık giderlerinin toplam sağlık harcamaları 
içindeki payının yıllar itibarıyla gelişme seyri (%) 

Kaynak: www.sgk.gov.tr/maliistatistikler, Temmuz 2012.

Grafik 2 verileri, 2001 yılında % 53 olan ilaç giderlerinin olması gereke-
nin çok üzerinde olduğunu, ancak yıllar itibarıyla azaldığını ve 2011 yılında 
% 39’a düştüğünü göstermektedir. Aynı dönemde beklendiği gibi tedavi gi-
derlerinin toplam harcamalar içindeki payı artmış ve  % 60’lar seviyesine 
ulaşmıştır. GSS’nin hayata geçirildiği ilk yıl olan 2009 yılında bir aksi yönde 
bir gelişme görülse de 2010 ve 2011 yılında ilaç giderlerinin toplam sağlık gi-
derleri içindeki payı tekrar  düşmeye başlamıştır.  Bunda, tek sağlık hizmeti 
alıcısı olan SGK’nın ilaç üreticileri ile yapmış olduğu fiyat indirimi anlaşma-
larının ve elektronik ortamda ilaç kullanımını denetlemeye yönelik uygula-
malarının etkisi olmuştur. 

GSS’den sonra sağlık harcamalarının beklendiği ölçüde artmamasının 
bir başka sebebi, SGK’nın tek sağlık hizmeti alıcısı olarak sağlık hizmetle-
ri fiyatlandırma politikasını belirlemesidir. Nitekim, devlet 2.ve 3 basamak, 
özel sektör 2. Basamak ve üniversite sağlık tesislerinde hasta müracaatı 
başına ortalama maliyet 2008 yılında 63,49 TL iken, 2012 yılı temmuz ayı 
itibarıyla bu değer TL olmuş ve 4 yılı aşan bir sürede gerçekleşen artış yal-
nızca % 6,08 olmuştur. Bu artış, 4 yıllık sürede herhangi bir yılın  yıllık enf-
lasyon oranından daha düşüktür. 

Yukarıdaki veriler, SGK açısından sağlık harcamalarındaki artışı önle-
yen unsurlardır. Ancak, bu olumlu gelişmelerin sağlık hizmeti kullanıcıları 
için de aynı derecede gerçekleştiğini söylemek mümkün değildir. İlaç kul-
lanımında tasarruf sağlamak, gereksiz sağlık hizmeti talebini önlemek için  
ilaç kullanımı ve tedavi hizmetlerinden alınan katkı payları ile sağlık hiz-
meti kullanıcılarının sağlık hizmeti sunucularına ödenen farklar sigortalılar 
bakımından sağlık harcamalarını artıran unsurlardır. Ümit edilir ki, alınan 
katkı paylarının getirdiği maliyet dolayısıyla insanlarda sağlık hizmetlerin-
den vazgeçme gibi bir etki yaratmamış olsun. 



333

Demografik Yapı Değişiklikleri Sağlık Harcamalarını Artıracaktır
İstatistiki veriler, genel sağlık sigortasına geçişin sağlık harcamaların-

da beklendiği ölçüde bir artışa yol açmadığını göstermektedir. Hatta GSS 
uygulama döneminde sağlık harcamalarının olması gerekenden daha az 
arttığını, ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payının 
azalması gibi olumlu sonuçlar da doğurduğunu göstermektedir. SGK sağlık 
hizmeti piyasasının düzenlenmesinde ve özellikle fiyatlandırmada tek alıcı 
olmanın bütün avantajlarını kullanarak toplam giderlerini azaltan sonuçlar 
elde etmiştir. Ancak bu gelişmeler sağlık harcamalarının artmayacağı ve 
bu alanda bir problem olmadığı anlamına da gelmemaktedir. Sağlık harca-
maları sosyal güvenlik harcamalarının hala ikinci önemli gider kalemidir 
ve ülkemizde orta ve uzun dönemde sağlık harcamalarını artıracak başta 
demografik yapı değişiklikleri  olmak üzere çeşitli gelişmeler söz konusu 
olacaktır. Bunlar:

•	 Nüfusun yaşlanması ile birlikte sağlık hizmeti talebi en yüksek olan 
yaşlı nüfus oranı artacak, bu kesime yönelik sağlık harcamaları ar-
tacaktır. Yaşlı nüfusta daha sık görülen kanser ve alzeimer gibi uzun 
süreli ve yüksek maliyetli tedavi talepleri artacaktır. 

•	 Nüfusun yaşlanması yalnızca giderleri artıran bir unsur değil, aktif 
sigortalı sayısını azalttığı ölçüde primle finanse edilen sosyal sigorta 
sistemlerinin gelirlerini azaltacaktır. 

•	 Temel bir insan hakkı olan sağlık  hakkının kullanılması ile ilgili özel-
likle maliyet endişesinden kaynaklanan sınırlamaların kaldırılması 
genel sağlık hizmeti talebini artıracak ve sağlık harcamalarını yük-
seltecektir.  

•	 Şehirleşme arttıkça sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak, toplam 
sağlık hizmeti talebi artacaktır. Şehirleşme arttıkça şehirleşen nüfu-
sun sağlık hizmet talebinin niteliği de değişecek, bilinen klasik tedavi 
amaçlı sağlık hizmeti talebine daha kaliteli bir hayat isteğinin gereği 
olan yeni ve  pahalı sağlık hizmetleri talebi de artarcaktır.

•	 Dünyadaki genel eğilime paralel olarak sağlık sektöründe teşhis ve 
tedavi sürecinde yüksek maliyetli ileri teknoloji ürünlerinin kullanıl-
ması,  tıpta aşırı uzmanlaşma ile ilaç ve iyileştirme araçları üretimin-
de ar-ge maliyetlerinin artması sağlık harcamalarını artıracaktır. 

•	 Sigara gibi insan sağlığına zararlı ürün kullanımının önlenmesin-
de başarı sağlanırken, yetersiz ve sağlıksız beslenmenin yaratacağı 
yeni kitlesel sağlık sorunları (obesite gibi) ortaya çıkacaktır. 

GSS’ne geçişin avantajları ile sağlık harcamalarındaki artışın beklendiği 
kadar gerçekleşmemiş olması ve hatta düşmesi sürekli bir durum değil-
dir. SGK, tek sağlık hizmeti satın alıcısı olarak GSS’nin getirdiği avantajları 
önemli ölçüde kullanmış, bu alanda daha olumlu sonuçlar alınmasını sağ-
layacak hareket (marj) alanı daralmıtır. Önümüzdeki dönem, özellikle de-
mografik yapı değişikliklerine ilaveten, GSYİH artışının sağladığı ivmenin 
de hızlandırıcı etkisi  ile sağlık harcamalarının yeni bir artış eşiğine gelmesi 
ve yukarı doğru seyir izlemesi beklenmeyen, sürpriz bir  gelişme olmaya-
caktır. 





3. GENEL KURUL TOPLANTISINA GİDERKEN SGK 
YALNIZLAŞIYOR MU?(1)

   

Genel Kurul Toplantıları Kurum İçin Ne Kadar Önemlidir?

•	  Sosyal Güvenlik Kurumu,  Olağanüstü 1. Genel Kurul toplantısı 24 
Kasım 2006 günü Ankara’da Kurum toplantı salonunda yapıldı. SGK 
ilk Genel Kurul toplantısı 71 üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

•	  Bir gün süreli Sosyal Güvenlik Kurumu 2. Olağan Genel Kurulu, 4 Aralık 
2009 günü tartışmaların ve gerginliklerin ardından bitti. Aralarında 
Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Türkiye Kamu-Sen ve KESK’in bulundu-
ğu konfederasyonlar ile bazı meslek örgütlerinin genel başkanları 
‘’protesto’’ amacıyla SGK Genel  Kurulu’na katılmadı. Konfederasyon 
başkanlarınca, genel kurula katılmama gerekçesi olarak ‘’SGK Genel 
Kurulu’nda sosyal tarafların konuşmalarının 5 dakika ile sınırlandı-
rılması’’gösterildi(2). 

	Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 45. Olağan Genel Kurulu, çalışmala-
rına yarın başlanacak. SSK toplantı salonunda 2 gün sürecek genel 
kurulda, işçi ve işveren tarafı ile işçi emeklilerinin, yönetim kurulun-
da görev alacak temsilcilerinin seçimi yapılacak. Seçimlerde toplam 
208 delege oy kullanacak(3).

	Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)’nun 45. Olağan Genel Kurulu, 29-
30 Haziran 2000 tarihlerinde Ankara’da, SSK Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu’nda toplandı.  Genel Kurul’da işveren kesimini, 
Konfederasyonumuz tarafından Üye Sendikalarımızın katkıları ile 
belirlenen toplam 93 Delege temsil etti(4).

Yukarıda, önce SGK’nın ilk iki Genel Kurul toplantısı, daha sonra SSK’nın 
2000 yılında yapılan 45. Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak basında yer 
alan farklı alıntılara yer verilmiştir. İki farklı Kurumun aynı nitelikteki genel 
kurul toplantılarından;

•	 SGK Genel Kurul toplantısı; yalnızca 71 üyenin katılımı ile ve yine yal-
nızca 1 gün süreli olarak, sosyal tarafları temsilen Genel Kurulda yer 
alan  Konfederasyon başkanlarının konuşmaları 5 er dakika ile sınır-
landırılarak yapılırken, 

•	 Sadece işçilerin sosyal güvenliğini sağlayan SSK Genel Kurulu, toplam 
1 (2012), SOSYAL GÜVENLIK DÜNYASI Dergisi, Yıl:15, Sayı:81, Eylül-Ekim 2012.

2 4 Aralık 2009 tarihli gazeteler ve internet haber siteleri

3 28 Haziran 2000; http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/14202.asp

4 TİSK İşveren Dergisi;http://www.tisk.org.tr/isveren.
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208 oy hakkına sahip delegenin katılımı ile  2 gün süreli olarak yapıl-
maktadır ki bu süre SSK’nın önceki yıllarda yaptığı Genel Kurul top-
lantılarına göre en kısa süreli olanıdır.   SSK Genel Kurulunda tek bir 
sosyal tarafın temsilci sayısı 93 dür ve bu sayı SGK Genel Kurulunda 
yer alan bütün sosyal taraflar ve devlet temsilcilerinin toplamından 
daha fazladır. 

Belirtilen bu özellikler dışında gerek 2006 yılındaki ilk, gerekse 2009 yı-
lındaki ikinci Genel Kurul toplantıları, sabah oturumunda protokol konuş-
malarının yapıldığı, öğleden sonra ise Yönetim Kurulunun seçimle gelen 
üyelerinin seçiminden sonra toplantının sona erdiği bir faaliyet haline gel-
miştir. Kurumun sosyal taraflar ve kamuoyu ile en etkin iletişim yolların-
dan birini oluşturması beklenen Genel Kurul toplantıları, varsa Bakan ve 
Kurum Başkanının özellikle emeklileri ilgilendiren açıklamaları ve san-
sansyonel olaylarla yazılı ve görsel basında yer almaktadır. Genel Kurulun 
en önemli faaliyeti Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyelerinin belirlen-
mesi ile sınırlı kalmakta, zaten bu toplantıları konuşulur hale getiren de bu 
seçimler olmaktadır.

Üç yılda bir yapılan Genel Kurul toplantıları ile ilgili olarak Kamuoyunun 
ulaşabileceği herhangi bir yayını yoktur. Benzer şekilde internet erişim 
sayfasında da Genel Kurulla toplantılarının içeriği, katılanlar ve söyledikle-
ri ile  ilgili  bilgi yoktur. 2012 yılının son aylarında 3. üncüsü yapılacak olan 
Genel Kurul toplantısı bu toplantıların önemsizleştirildiği bir ortamda yapı-
lacak görünmektedir. SGK, diğer kamu kurumlarından farklı olarak idari ve 
mali özerkliği olan bir Kurumdur. 5502 sayılı Kanundaki düzenlenen şekli 
SGK’nun idari özerkliği sosyal tarafların reform sürecindeki beklentilerini 
karşılamaktan çok uzaktır. Buna bir de yönetim organlarının kendi ken-
dilerini önemsizleştirilmesi eklenince Kurum için  beklenen tehlike, sosyal 
taraflar ve kamuoyu ile ilişkileri zayıflamış “yalnızlaşmış ve sahipsiz bir 
Kurum” bir konumuna düşmektir.

Bu yazıda, 3. Genel Kurul toplantısı Kurumun sosyal taraflar ve kamuoyu 
ile olan ilişkilerini geliştirmede ve idari özerklik statüsünü güçlendirmede 
bir araç olabilir mi, sorularının cevapları verilmeye çalışılacaktır.  

SGK ve Özerklik?
Türk sosyal güvenlik sistemini yeniden yapılandırmaya yönelik çalış-

maların önemli ayaklarından birini de kurumsal yapının yeniden oluşturul-
ması teşkil ediyordu. Temel başarı ölçütleri; “ nüfusun tamamını kapsamı-
na alacak, hizmete erişim kolaylığı sağlayacak, standart ve kaliteli hizmet 
sunumu sağlayacak, vatandaş odaklı alternatif çözümler üretecek”(5) olan 
bir yeni kurumsal yapılanma öngörülüyordu. Bu amaçla 60 yıldan fazla bir 
süredir Türk sosyal sigorta sisteminin temelini oluşturan “3 Kardeşler” ola-
rak anılan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, 5502 sayılı Kanunla, “tek çatı 
kurumu” olarak adlandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında birleş-
tirildi. 

Yasalaşma sürecindeki tartışmalar bir yana bırakılırsa SGK, büyük öl-
çüde SSK’na benzer bir yapıda oluşturuldu. Kurumun hukuki niteliği 5502 
sayılı Kanunun 1. maddesinde “kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali açı-

5 T.C. Başbakanlık, Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ankara, Nisan 2005, s.58-59.
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dan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hü-
kümlerine tabi, merkezi Ankara’da olan, ÇSGB’nın ilgili kuruluşu”  olarak 
belirtilmiştir. Bu nitelikler arasında şüphesiz en önemli olanı idari ve mali 
özerklikle ilgili hükümlerdir. 

Sosyal güvenlik (sigorta) kurumları kamusal görev olarak tanımlanan 
sosyal güvenlik hizmetini yürütmekle birlikte, diğer kamu kurumlarından 
farklı olarak “idari ve mali bakımdan özerk” kurumlar olarak oluşturulur-
lar.  Bir yönetim tarzı olarak sosyal güvenlik kurumları için idari özerklik, 
yönetim ve karar süreçlerinin kamu yönetiminin hiyerarşi ve bürokra-
sisinden uzaklaştırılması ve sosyal tarafların katılımı ile oluşturulan yö-
netim ve karar organları ile Kurumun kendi kendini yönetmesidir. Mali 
özerklik ise sosyal güvenlik kurumlarının merkezi hükümet bütçesinden 
tahsisat yapılmasına gerek kalmaksızın kendi giderlerini karşılayacak ge-
lirlere sahip olması, mali açıdan bağımlı olmaması  olarak tarif edilebilir(6).  
Bir yönetim şekli olarak özerklik tartışmalı olmakla birlikte, bütün dünyada 
sosyal güvenlik kurumları çok taraflı yönetim anlamına gelen özerk yö-
netim  yapısına sahip kurumlar olarak oluşturulurlar. Yönetim yetkisinin 
devletin yanı sıra sosyal taraflarca paylaşılması anlamına gelen idari özerk-
lik, sosyal taraf temsilcilerinin temsil ettikleri sosyal kesimin menfaatleri-
nin gözetmenin yanı sıra bir bütün olarak sistemin ve kurumun menfaatle-
rini de koruyacak şekilde davranmaları halinde başarılı olur. Yönetim şekli 
olarak özerkliğin kendisi bir amaç değil, sosyal güvenlik kurumlarının ku-
ruluş amaçlarına uygun şekilde yönetilmesini gerçekleştirmenin en etkin 
yolu” olarak kabul edilir.  İdari özerkliğin en önemli faydası, sosyal tarafla-
rın yönetime katılması ve yönetim ve karar sürecinde sorumluluk almaları 
dolayısıyla sosyal güvenlik kurumuna sahiplenmeleridir.

Sosyal güvenlik kurumları yönetiminde Türk tecrübesi idari özerkliği 
farklı şekilde yorumlamış, sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde sos-
yal tarafların temsil edilmelerine izin vermekle birlikte yönetim ve karar 
sürecinde kesin bir devlet hakimiyeti kurmuştur. Bu ilk sosyal sigorta ku-
rumumuz SSK için olduğu gibi(7) 1971 yılında kurulan Bağ-Kur için de, 1999 
yılında kurulan işsizlik sigortası fonu için de geçerli olmuştur. Benzer durum 
SGK için de söz konusu olmuş, sosyal tarafların beklentilerinin aksine SGK 
yönetiminde kamunun ağırlığını daha da artıran bir yönetim yapısı oluştu-
rulmuştur.  Nitekim, kamu ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin en önemli ka-
rar organı olan Genel Kurul, bir sonraki başlıkta vurgulanacağı gibi, SGK için 
bir karar, denetim ve ibra organı değildir. Yalnızca  çeşitli konularda Kurum 
yönetimi için bağlayıcı olmayan görüş ve önerilerde bulunan bir  istişare or-
ganı ve seçim organı niteliğindedir (5502, m.5). 

Genel Kurulun önemsizleşmesi dolayısıyla  Kurumun idari özerkliği ba-
kımından en önemli organ haline gelen Kurum Yönetim Kurulu, 10 kişiden 
oluşmakta, bunlardan 5’i atama suretiyle göreve gelen kamu temsilcilerin-
den diğer 5’i ise sosyal tarafların seçimle gelen temsilcilerinden oluşmakta-
dır (5502, m.6). Tüzel kişiliklerin karar organları, hem üyelerin eşit oy hak-

6  Yusuf Alper, “Sosyal Güvenlik Hukuku” Ders Notları, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2011, s.10.

7 SSK yönetim kurullarının oluşumu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz, G. Fişek, Ş.T. Özsuca, M.A. Şuğle, 
“ Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi:1946-1996” SSK ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Ankara, 
1997.
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kına sahip olduklarını vurgulamak, hem de kolay karar alabilmeleri için tek 
haneli sayılarla oluşturulur. Ancak, devletin sosyal güvenlik kurumlarında-
ki yönetim etkinliğini artırmak için  2000 yılında yapılan düzenlemelerden 
sonra sosyal güvenlik kurumlarından SSK 8,  Bağ-Kur 6 ve  İşsizlik Sigortası 
Fonu 4 kişilik Yönetim Kurulları yönetilmiştir. Devlet sosyal sigorta ku-
rumlarının yönetim organlarında hem sayıca üstünlük sağlamış(8) hem de  
atama suretiyle gelen Kurum başkanları ve genel müdürleri aynı zaman-
da yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yapmaya başlamışlardır. 
Karar sürecinde oyların eşitliği halinde Başkan veya Genel Müdürün tarafı 
çoğunluk kabul edilerek çift sayılı  üye sayısına sahip yönetim kurullarında  
sorun çözümlenmeye çalışıldı. 

SSK ve Bağ-Kur için söz konusu olan yukarıdaki yapılanma SGK’da da 
devam ettirilmiş Kurum başkanı aynı zamanda 10 kişilik  Kurum yönetim 
kurulunun da başkanı olmuştur (5502, m.6). Başkanın katılmadığı toplan-
tılarda başkana vekalet eden kişi ( atama sureti ile yönetim kurulunda yer 
alan başkan yardımcısı) toplantılara başkanlık eder. Yönetim kurulu üyesi 
olan başkan yardımcısının olmadığı toplantılarda da yine Başkan tarafın-
dan görevlendirilen diğer 2 başkan yardımcısından biri yönetim kurulu top-
lantılarına katılacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse, SGK’nun en önemli ka-
rar organı olan yönetim kurulu hem oluşumu hem de işleyişi bakımından 
kamu (devlet) ağırlıklı bir yönetim organıdır ve bu yapısı ile hem şekli, hem 
de öz olarak SGK için olması gereken düzey ve içerikte bir  idari özerklikten 
bahsetmek mümkün değildir. Bu yapı ile yönetim kurulunda devletin ağır-
lığı ve hakimiyeti adeta pekiştirilmiştir. Yakın gelecekte bu yapının değiş-
mesi yönünde bir gelişme de görünmemektedir. 

SGK Genel Kurulu  Niçin Vardır?
Kamu veya özel tüzel kişiliklerin en önemli karar organı bütün üye ve 

ortakların katılımı ve eşit oy hakkına sahip olduğu genel kurullardır. Tüzel 
kişilikle ilgili en önemli ve hayati kararlar bu organda alınır.  Ancak, sosyal 
güvenlik reform çalışmaları sırasında SSK ve Bağ-Kur genel kurullarının 
fonksiyonsuzluğundan hareketle SGK organları içinde genel kurula yer 
verilmek istenmemiş, yerine kamu kurumları ve sosyal tarafların teknok-
rat düzeyinde temsili ile oluşturulan “Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulu” oluşturulması öngörülmüştü. Ancak sosyal tarafların Genel 
Kurulun varlığı konusundaki ısrarları üzerine Kurum organları arasında ge-
nel kurula da yer verilmiştir. Öte yandan, Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma 
Kurulu’ndan da vazgeçilmemiş,  5502 sayılı Kanunda ayrı bir bölüm ve tek 
bir maddede (m.26) yer alan hükümlerle, yılda bir defa toplanması öngörü-
len, Kurumun yönetim ve karar sürecinde yer almayan özel statülü bir isti-
şare ve görüş bildirme birimi olarak yer almıştır. 

Yeni şekli ile SGK Genel Kurulu; Bakanlıklar, müsteşarlıklar ve çeşit-
li kamu kurumlarının temsilcileri, SGK temsilcileri, 2 öğretim üyesi ve yö-
netim kurulunda üyesi bulunan bütün sosyal tarafların (işverenler, işçiler, 
memurlar, kendi adına bağımsız çalışanlar ve emekliler) üye sayıları dikka-

8 8 kişilik son SSK yönetim kurulunda devlet 5, sosyal taraflar 3 üye ile temsil edilmiştir. Benzer şekilde Bağ-
Kur’da 6 kişilik yönetim kurulunun 4 ü devlet temsilcisidir. 
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te alınarak seçtikleri 9 ar temsilci ile kamu kurumu niteliğindeki üst meslek 
kuruluşları temsilcilerinden ( Barolar Birliği, Tabibler odası, Eczacılar Odası, 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası gibi) oluşan yaklaşık 70 üyeli 
bir organdır (5502, m.5). Kurum yönetim kurulu ile karşılaştırılınca 20 dev-
let temsilcisine karşılık 50 civarında sosyal taraf temsilcisinin yer aldığı bir 
organdır. Yönetim Kurulu ile karşılaştırılınca, eğer genel kurul bütün üyele-
rin eşit oy hakkına sahip oldukları bir karar, denetim ve ibra organı olsaydı 
SGK’nun idari özerklik statüsünü güçlendiren bir statüye sahip olacaktı.

Karar, denetim ve ibra organı olmayan Kurum Genel Kurulu’nun görev-
leri: sosyal güvenlik politikaları ve uygulanması ile ilgili görüş ve önerilerde 
bulunmak, mali göstergeleri değerlendirmek ve görüş oluşturmak, perfor-
mans hedeflerini değerlendirmek ve gelecek dönem hedefleri için görüş 
oluşturmak ve nihayet yönetim kurulunun seçimle gelen üyelerini seçmek 
olarak belirtilmiştir (5502, m.5). Bu durumda Genel Kurulun en somut, en 
belirgin görev alanını yönetim kurulunun seçimle gelen üyelerini seçmek 
oluşturmakta, zaten Genel Kurul toplantıları da özellikle bu seçim sürecini 
tamamlamak için yapılıyor görünmektedir.

Genel Kurulun yukarıda sayılan konularla ilgili “görüş oluşturma ve 
önerilerde bulunma” görevleri önemsiz bir görevler değildir. Ancak, bir gün 
süren ilk 2 Genel Kurul toplantılarında Kurulun bu görevin gereğini yerine 
getirmesi mümkün olmamıştır. Halbuki Genel Kurul toplantılarının usul ve 
esasları ile ilgili  Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesin-
de oluşturulacak komisyonlar vasıtasıyla bu fonksiyon hayata geçirilebilir.  
Bütün sosyal tarafların katılımı ile oluşturulacak bu komisyonların görüş 
ve önerileri herhangi bir yaptırımı olmasa da Yönetim Kurulunca mutlaka 
dikkate alınacak öneriler niteliğinde olacaktır. Fakat bu komisyonların en 
önemli fonksiyonu sosyal tarafların Kuruma ve  Türk sosyal güvenlik sis-
teminin problemlerine sahiplenmesini sağlamak olacaktır. Ancak, bir gün-
lük Kurul çalışmaları içinde ne bu komisyonların oluşması, ne çalışması ve 
ortak görüş ve öneriler oluşturması mümkün görünmemektedir. Öte yan-
dan Kurul toplantılarının  bir gün sürmesi yanında 3 yılda bir toplanması  da 
Kurum Genel Kurulunu önemsizleştiren ve üstlendiği görevleri yerine ge-
tirmesini imkansızlaştıran bir diğer sebep olmaktadır. 

SGK Yalnızlaşmakta ve Sahipsizleşmektedir
Sosyal güvenlik reformunun ilk yıllarında üç farklı sosyal sigorta ku-

rumunun birleşmesi ve mevzuatın tekleştirilmesi dolayısıyla ortaya çıkan 
yoğun iş yükü ve hızlı karar alma zorunluluğu SGK’nun özerkliği ile ilgili tar-
tışmaları geri plana itmiştir. Mevcut yapı hem siyasi iktidara hem de SGK’na 
bir çok kararı daha az baskı altında, istediği kararları rahatça alma ve hızla 
uygulama imkanı vermiştir. Hatta bu durum bir süre ve bazı konularda bü-
tün tarafları memnun da etmiş olabilir. Ancak, SGK’nun 3. Genel Kurul top-
lantısı öncesinde gelinen nokta SGK’nun yalnızlaştığı ve sahipsizleştiğidir.

Nitekim, SGK’nun sorunları sosyal taraflarca paylaşılmamaktadır. Bütün 
çözümler Kurumdan ve siyasi iktidardan beklenmektedir. SSK döneminde 
sendikaların sıklıkla kullandığı  “bizim SSK’mız” ifadesi, ifadesi SGK için 
söz konusu değildir. Ne işçiler, ne memurlar, ne bağımsız çalışanlar, ne iş-
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verenler ve hatta ne de emekliler SGK için “bizim kurumumuz” ifadesini 
kullanmamakta, Kuruma ve sorunlarını sahiplenmemektedirler. Sosyal 
taraflar yönetiminde yer aldıkları Kurumun sahibi, ortağı gibi değil, talep-
çisi gibi davranmaktadırlar. Bugün gelinen noktada “sosyal taraflar Sosyal 
Güvenlik Kurumuna yabancılaşmıştır” ifadesini kullanmak yanlış olma-
yacaktır. SSK döneminde sosyal taraflardan işçi ve işveren sendikalarının 
Kuruma olan ilgisinin göstergesi olan mesleki yayın organlarında konu ile 
ilgili olarak yer verdikleri,  hazırladıkları SSK raporları ve düzenledikle-
ri sosyal güvenlik konulu seminerler ve hatta eylemleri 2006’dan sonraki 
dönemde SGK için söz konusu değildir. Bu açıdan Kurum ile sosyal taraflar 
arasındaki  “yabancılaşma” rahatlıkla fark edilebilir bir noktaya gelmiştir. 

SGK Kurum olarak kendi faaliyetleri ve  Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ilgilendiği ölçüde sorunlarını kamuoyuna aktarabilmektedir. 
Her yıl mayıs ayı içinde düzenlenen sosyal güvenlik haftası etkinlikleri 
Kurumun kamuoyu ve sosyal taraflarla ilişkilerini geliştirmeye yönelik faa-
liyetlerinden biridir. Yine Kurumun çıkardığı bültenler ve akademik yayın-
ları ile düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumları bu çabanın yan-
sımalarıdır. Ancak, Kurum yönetimi de fark etmektedir ki bu faaliyetlere 
kamuoyunun ve diğer sosyal tarafların katılımı “protokol” niteliğinde kal-
maktadır. Sosyal tarafların düzenlediği, organize ettiği, SGK veya sosyal gü-
venlik sorunlarını tartıştığı platformlar yok denecek kadar azdır. SGK, genel 
olarak sosyal güvenlik ve özel olarak da Kurum yönetimi olarak sorunlarını 
siyasi iktidarla ilişki kurarak birebir çözmek zorunda kalmaktadır. Bu da 
idari özerklik ilkesinin aksine bir bağımlılık yaratmakta, siyaset izin verdiği 
ölçüde sorunlarını dile getirebilmektedir. Türk sosyal güvenlik sisteminin 
finansman açığının beklendiği gibi azalmaması, sağlık harcamalarının ar-
tışı, 1999 yılında yapılan emeklilik yaşı yükseltmesine rağmen aktif/pasif 
sigortalı oranında beklenen iyileşmenin sağlanamaması önümüzdeki dö-
nemde Sosyal Güvenli Kurumunu uzun dönemli ve çok yönlü problemlerle 
boğuşmak zorunda bırakacaktır. Sosyal tarafların desteğini almadan, yal-
nızca siyaset kurumu ile sağlanacak ilişkilerle bu sorunlarla mücadele et-
mek Kurum için kolay olmayacaktır. Bu noktada sosyal tarafların Kuruma 
ve sorunlarına sahiplenmesi bir başka önem kazanacaktır. 

 Kurum, 5502 sayılı Kanunla getirilen düzenleme çerçevesinde Sayıştay 
denetimine tabi kılınmıştır. Türkiye bütçesinin % 40’ı civarında bir mali 
kaynağı kullanan ve toplumun tamamını ilgilendiren faaliyetlerde bulunan 
SGK’nun denetim dışında tutulması söz konusu olamaz  ve Türkiye’nin en 
donanımlı denetim birimi Sayıştayın denetimi bu açıdan doğru görünmek-
tedir. Ancak, diğer bazı kamu kurumlarında yaşandığı gibi, Sayıştay dene-
timi zaman içinde SGK’nun idari özerkliğini zedeleyen boyut ve içerik kaza-
nabilir. Özellikle sigortalılar ve işverenlere yönelik hizmet ağını geliştirme 
bakımından önemli gelişmeler sağlayan Kurumun çalışmalarını yavaşlatan 
hatta engelleyen bir nitelik kazanabilir. Sosyal tarafların sahiplenmediği bir 
ortamda SGK siyaset ve denetim kıskacında kalabilir ve daha da yalnızlaşır 
ve idari özerklik ilkesinin aksine devletin ve siyasetin müdahalelerine açık 
hale gelir.
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İdari özerkliğini kaybeden Kurum bir olağanlaşma sürecinin sonrasında 
önce yalnızlaşır, sonra değersizleşir ve herhangi bir kamu görevini yerine 
getiren herhangi bir kamu kurumu haline dönüşür. İdari özerklik, sosyal 
tarafların yönetim sürecine katılmalarının ötesinde Kurumun devletten ve 
siyasetten bağımsızlığının bir garantisidir.

Üçüncü Genel Kurul Toplantısı SGK ve Sosyal Taraf İlişkilerinde Yeni Bir 
Başlangıç Olabilir

Yakın gelecekte SGK’nun idari özerkliğini güçlendirecek şekilde yöne-
tim kurulunun temsil yapısının değiştirilmesi veya Genel Kurulun etkinli-
ğinin artırılması gibi değişiklikler beklenmemektedir. Ancak, bu bugünkü 
şartlarda hiçbir şey yapılamayacağı anlamına da gelmez. 2012 yılının son 
aylarında toplanacak SGK 3. Genel Kurul toplantısı Kurum ile sosyal taraflar 
ve kamuoyu ilişkilerinin güçlendirilmesi, yalnızlaşma ve yabancılaşmanın 
ortadan kaldırılması ile sosyal tarafların Kuruma sahiplenme duygularının 
güçlendirilmesi için bir fırsat olabilir. Genel Kurulun gücü Kurum yöneti-
mine de güç verecektir. Mevcut mevzuat içinde etkin ve amaca uygun bir 
genel kurul toplantısı için yapılması gerekenleri aşağıdaki başlıklar altında 
toplamak mümkündür:

•	 Genel kurul toplantı süresi en az 2 gün süreli olmalıdır. Genel Kurul 
toplantısı fiziki şartları iyi, Genel Kurul üyeleri dışında da ilgilenenle-
rin dinleyicilerin katılabileceği ve basınla ilişkilerin kolay sağlanaca-
ğı bir ortamda düzenlenmelidir. Genel Kurul süresince sosyal taraf-
ların birbirleri ile kolay iletişim sağlayacakları zaman ve mekanlar 
yaratılmalıdır.

•	 Genel Kurula Kurum Kanununda belirtilen üyeler yanında dinleyici 
olarak SGK ve sosyal güvenlikle ilgili akademisyen, uzman, gönüllü 
kuruluş temsilcileri de davet edilmeli, toplantı sosyal güvenlik cami-
asının bir araya geldiği bir platform haline getirilmelidir.

•	 Kurum yönetimi, 5502 sayılı Kurum Kanununda belirtildiği şekil-
de Genel Kurulun görüş oluşturacağı ve önerilerde bulunacağı konu 
başlıklarını belirlemeli, toplantıdan önce bu gündemi hazırlıklı gel-
meleri için sosyal taraflar ve Genel Kurul katılımcılarına gönderme-
lidir.

•	 Yönetmelikte belirtilen şekilde, ilk gün protokol konuşmalarından 
hemen sonra Kurum yönetimince belirlenen konular ve Genel Kurul 
toplantısı sırasında ilave edilen konularda ihtisas komisyonları oluş-
turulmalıdır. 

•	 Komisyonlar, yalnızca Genel Kurul üyelerinin katılımı ile değil, sos-
yal taraf temsilcilerinin kendi görüş ve önerilerini dillendirmek üzere 
önerdiği, oy hakkı olmayan uzman ve akademisyenlerin katılımı da 
sağlanarak yapılmalıdır. 

•	 Komisyon çalışmaları, kısa da olsa mutlaka yazılı belge haline geti-
rilmeli, Kurul toplantısının son gününde Genel Kurula sunulmalıdır. 
Varsa sosyal tarafların çekinceleri bu belgelerde yer almalıdır. 

•	 Genel Kurul çalışmaları tamamlandıktan sonra olabilecek en kısa 
zamanda Kurum Genel Kurul toplantısı, komisyon raporları da dahil 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım342

olmak üzere yayınlanmalı ve sosyal tarafların bir sonraki Genel Kurul 
toplantısına kadar geçen sürede dile getirilen görüşler ve önerilerle 
ilgili “fikri takip” yapabilmelerine imkan sağlanmalıdır.

•	 Üç farklı sosyal sigorta kurumunun birleşmesi ile oluşturulan SGK, 
geçen 6 yıllık sürede bir yandan iç bütünleşme ve yeniden yapılanma 
sürecini yaşarken diğer yandan sosyal güvenlik reformunu hayata 
geçirmeye yönelik ağır bir yük altına girmiştir. Kurumun sorunları 
Genel Kurul toplantısı sırasında ayrı bir komisyon çalışmasının ko-
nusu olarak ele alınmalıdır. 

•	 SGK’nun özerkliği ve idari yapılanması, sonraki çalışmalara esas teş-
kil etmek üzere mutlaka bir komisyon çalışma konusu olarak belir-
lenmelidir. 

•	 Yönetim kurulunun seçimle gelen üyelerinin seçimi, Genel Kurul top-
lantısının en önemli gündem maddesi haline getirilmemeli, toplantı 
gündemi bu seçimlerin gölgesi altında kalmamalıdır. 

Son Söz Olarak
Reform sürecinin getirdiği karmaşa ve ağır yükün azaldığı bu dönem-

de Kurum kendi iç bütünleşmesini sağlama ve sosyal taraflarla ilişkilerini 
güçlendirme safhasına gelinmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunu diğer kamu 
kurumlarından farklı bir konuma getiren ve statü kazandıran özelliği dari 
ve mali özerkliğinin olmasıdır. Kurumun idari özerkliğini ortadan kaldıran 
veya zayıflatan her gelişme SGK’nu herhangi bir kamu kurumuna dönüş-
türecek, sıradanlaştıracaktır. Özerklik Kurumu farklı kıldığı ölçüde güçlü 
de kılmaktadır. İdari özerkliği anlamlı kılan ise sosyal tarafların yönetim ve 
karar sürecine katılmaları, sorumluluk aldıkları ölçüde Kuruma ve sorunla-
rına sahiplenmeleridir. 5502 sayılı Kanundaki şekli ile devletin Kurum yö-
netiminde kesin bir hakimiyeti vardır. Buna rağmen, sosyal tarafların sayıca 
üstün oldukları Genel Kurul toplantıları Kurum ile sosyal taraflar arasındaki 
yabancılaşmayı azaltan, sosyal tarafların Kuruma ve Kurumun sorunlarına 
sahiplenmesini sağlayacak bir platforma dönüştürülebilir. Yalnızca Kurum 
ile sosyal taraflar arasında değil, sosyal tarafların da kendi aralarında yakın-
laşmaya ve kaynaşmaya ihtiyaçları vardır. Kurum,  3. Genel Kurul toplantı-
sını bu amaçların gerçekleştirilmesine hizmet edecek bir platforma dönüş-
türme fırsatını iyi değerlendirmelidir. 



SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN ETKİLERİ 2020 YILINDA 
BİTİYOR?

YENİ BİR REFORM MU? YENİ TEDBİRLER Mİ?(1)

Nüfus, bütün insanlık tarihi boyunca bazen iktisadi, bazen siyasi, bazen 
stratejik-askeri, bazen sosyal, ancak bir çok defa da bu faktörlerin tama-
mı bakımından insanoğlunun temel ilgi alanlarından birini oluşturmuştur. 
Bu ilgi,  en küçüğünden büyüğüne bütün toplumlar için olduğu kadar bütün 
bir dünyanın ortak geleceği için toplam dünya nüfusu bakımından  yapılan 
değerlendirmeler için de söz konusudur. Nüfusun miktarı, yapısı, yoğunlu-
ğu, yaş, cinsiyet ve coğrafik bakımdan dağılımı ve nihayet artış hızı, ülkele-
rin gelecekle ilgili hem iyimser hem de kötümser beklentilerin  kaynağını 
oluşturduğu için sahip olduğu önem nüfusla ilgili çalışmaları ayrı bir bilim 
alanı haline getirmiş ve nüfusbilim, demografi ortaya çıkmıştır. Çok kısa 
olarak demografi (nüfusbilim), “Dünya’da veya bir ülkede bulunan nüfu-
sun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilimdalı” (http://
tr.wikipedia.org/wiki/Demografi) olarak tarif edilir. Bir başka ifade ile, is-
tatistik bilim dalının nüfus olaylarına uygulanması ve nüfus hareketliliğinin 
istatistik tekniklerle değerlendirilmesi yorumlanmasıdır ( Hoşgör-Tansel, 
2010:16). Demografinin (nüfusbilim), statik yönünü belirli sınırlar içinde ya-
şayan insanların bir zaman kesitindeki sayısı, cinsiyet ve yaş dağılımı, me-
deni durumu, doğum ve ikametgah yerleri, anadili, dini, sakatlık durumu, 
okuryazarlığı, eğitim durumu ve iktisadi faaliyet durumu gibi çeşitli iktisa-
di, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerini ele alırken, dinamik boyutunu ise 
belirlenen zaman kesitinde, belirli sınırlar içinde yaşayan nüfusun sayı ve 
nitelik bakımından değişmesine yol açan doğum, ölüm, evlenme, boşanma 
ve göç olaylarını inceler (Hoşgör-Tansel, 2010:16-17).

Nüfus ile iktisadi kalkınma arasındaki güçlü  ilişki, özellikle 1990’lı yıl-
lardan sonra başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların 
konuya yönelik ilgisini artırmış demografi üzerine çok sayıda uluslararası 
konferans düzenlenmesinin yanı sıra çok sayıda bilimsel yayın yapılmıştır. 
2000’li yıllar ise demografi ile ilgili çalışmaların ve yayınların adeta patlama 
yılları olmuş, ekonomik ve sosyal hayatın bütün sorunları nüfusla ilişkilen-
dirilerek ele alınmaya başlamıştır. Geleceğe yönelik bütün projeksiyonlar 
da nüfus faktörünü dikkate almayan yaklaşımların eksik değerlendirildiği 
bir döneme girilmiştir. 

1  (2013), ÇİMENTO İŞVEREN,Cilt: 27 sayı: 3 Mayis 2013 
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Osmanlı’nın son döneminden bugüne kadar Türkiye,  demografik yapıyı 
olağan gelişme seyrinin dışında değiştiren  nüfus hareketlerine sahne ol-
muştur. 19. yüzyılın son çeyreğinden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar ge-
çen Osmanlı’nın son 50 yılı, kaybedilen topraklardaki ( Balkanlar, Kafkaslar) 
nüfusun geri dönüşü dolayısıyla çok yoğun bir nüfus hareketliliğine sahne 
olmuş bu göç batı bölgeleri başta olmak üzere bütün bir ülkenin nüfus yapı-
sını değiştirmiştir. Cumhuriyet, İzmir İktisat Kongresinden başlamak üzere 
savaşlarda kaybedilen genç nüfus eksikliğini gidermek üzere nüfus artışını 
teşvik eden bir politika izlemiştir. 1960’lı yıllar ise politika değişikliği ile nü-
fus artışının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı politikaların öncelik 
kazandığı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bugün Türkiye, nüfusun 
nicel büyüklüğü yanında nitel özelliklerini güçlendirerek sürekli ve sürdü-
rülebilir bir kalkınma ile insanlarının yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçla-
yan politika arayışları peşindedir. Türkiye hala büyük bir demografik deği-
şim süreci yaşamaktadır ve Türkiye’nin gelecek ekonomik, sosyal ve politik 
hayatını etkileyecek bu değişim süreci 21. yüzyılın ortalarına kadar devam 
edecektir. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (TÜSİAD), “Türkiye’nin her ülkenin tarihinde bir kez 
gerçekleşen demografik geçiş sürecini nasıl yaşadığı ve bu geçiş süreci-
nin 2050 yılına doğru neler getireceği,  kamu ve özel sektörde alınacak 
karar ve uygulamalar açısından büyük önem taşıdığı” tesbitinden hare-
ketle  “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” başlıklı bir araştırma pro-
jesi başlatmışlardır.  Demografik değişim ve dönüşümlerin özellikle temel 
sosyal  politika alanlarına yönelik etkilerini ele almak üzere planlanan 
proje “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” başlıklı bir ana rapor ile ana  
raporda elde edilen bulguların sektörel etkilerini değerlendirmeye yönelik 
“Eğitim, İşgücü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik (Emeklilik)” alt sektör raporların-
dan oluşmuştur ( Hoşgör-Tansel, 2010:2). Projeden beklenen, kamu ve özel 
sektör yöneticileri bakımından geleceğe yönelik plan ve projeleri ile ilgili 
kararlarında demografik geçiş sürecinde her toplumun bir defa karşılaştığı 
( yakaladığı) “demografik fırsat penceresi”nden(2) faydalanmalarını sağla-
yacak bulgulara ulaşılmasıdır. 

Proje kapsamında, “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” başlıklı ana 
rapor ile “Eğitim Sistemine Bakış” başlıklı sektör raporu ekim 2010 tarihin-
de tamamlanarak kamuoyuna takdim edilirken, “İşgücü, Sağlık ve Sosyal 
Güvenlik Sistemlerine Bakış” başlıklı diğer sektör raporları da kasım 2012 
de yayınlanmış ve kamuoyuna açıklanmıştır. Bu yazıda, Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu ve TÜSİAD projesi kapsamında hazırlanan  Proje ana raporu 
ile işgücü, eğitim ve sağlık sektör raporlarında ulaşılan sonuçlara kısaca 
yer verildikten sonra esas olarak “ Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine 
Bakış” raporunda ulaşılan sonuçlar değerlendirilecektir. Amaç,  kamuoyu-
na  açıklanan ve yayınlanan raporlara erişimi kolaylaştırmak ve raporlarda 

2 Demografik fırsat penceresi: Nüfus artış hızı düşerken, işgücünü oluşturan 15-64 yaş grubu arasındaki 
çalışma çağındaki nüfusun oran ve mutlak sayı olarak en yüksek olduğu durumu ifade eder. Bu noktadan 
sonra, genç nüfusun azalması, yaşlı nüfusun artması ve nüfusun ancak kendini yenilebilecek kadar artması 
sürecine girilecektir. Demografik fırsat penceresi olarak adlandırılan bu dönem toplumların kalkınma süre-
cinde sahip oldukları insangücünden en fazla faydalanacakları dönemdir. 
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dile getirilen görüşlerle ilgili kamuoyu farkındalığını artırmaktır ve yazar 
tarafından yapılan sınırlı değerlendirmeler dışında esasen proje kapsamın-
daki raporlarda elde edilen sonuçlar özetlenerek ve vurgu yapılarak kaleme 
alınmıştır. 

A. 2050’YE DOĞRU DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİKLİKLERİ VE NÜFUS 
(Ana rapor) 

Yard. Doç. Dr. Şeref Hoşgör ve Prof. Dr. Aysıt Tansel tarafından hazırlanan 
ve esasen 2000 yılından 2050 yılına kadar geçen sürede Türkiye’de bek-
lenen nüfus dinamikleri ve olası etkileri üzerine projeksiyonlardan oluşan 
“2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” başlıklı ana raporda yapılan tespit-
ler ve ulaşılan sonuçlar ana hatları ile aşağıda özetlenmiştir.

                a) Nüfus Yapısında Temel Değişimler (1923-2000)
1) Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren özellikle askeri ve mali (vergi) 

amaçları ile çeşitli nüfus sayımları yapılmış olmakla birlikte, ilk ve 
başarılı nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır (s.27). Cumhuriyet dö-
neminde ise 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesinin (bugünkü adı 
ile TÜİK), kurulmasını takiben 1927 yılında ilk genel nüfus sayımı ya-
pılmıştır. 1935 yılından sonra sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda düzenli 
olarak yapılan sayımların 14. ve sonuncusu 2000 yılında yapılmıştır 
(s.29). 

2) 1927-2010 arasında yapılan nüfus sayım ve tesbitleri ile: 1927 yılın-
da 13,6 milyon olan nüfus 2000 yılında 67,8 milyona yükselmiş; aynı 
dönemde kilometre başına düşen nüfus 18’den 88’e  yükselmiştir. 
5’er yıllık dönemler itibarıyla en düşük nüfus artış hızı binde 10,46 ile 
1940-45 yılları arasında, en yüksek nüfus artış hızı ise binde 28,5 ile 
1955-60 döneminde gerçekleşmiştir. 1990-2000 döneminde nüfus 
artış hızı binde 18,3 e düşmüştür. Nüfus artış hızı düşmesine rağmen 
nüfusun net yenilenme hızı hala nüfus artmasını sağlayacak sevi-
yededir (s.29). 

3) Savaşlar dolayısıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfus daha 
fazla iken 1940 yılında kadın-erkek nüfusu eşitlenmiş, 1960 yılına 
kadar erkek nüfus artışı kadınlardan daha fazla olmuştur. Kadın/
erkek nüfus oranı 1975 yılında en yüksek değere ulaşmış ve her 100 
kadına 106 erkek düşmüştür. Bu oran 2000 yılında 103 düşmüştür 
(s.31).

4) 1945 yılında 1000 kadına düşen 0-4 yaş grubu çocuk sayısı 555 iken, 
bu oran 1960 yılında 698’e yükselmiş, bu yıldan sonra sürekli aza-
larak 2000 yılında 362’ye düşmüştür. Toplam doğurganlık hızı ise 
1945’de 6,69 iken 2000 yılında 2,53’e düşmüştür. 1950 yılında 1,99 
olan nüfusun net yenilenme hızı 1965 yılında 2,11 ile en yüksek değe-
re ulaşmış 2000 yılında ise 1,15 e düşmüştür (s.35). 

5) 1945 yılında kadınlar için 46,74; erkekler için 46,42 olan doğuşta-
ki yaşam ümidi, 2000 yılında kadınlarda 74,15’e; erkeklerde 67,58’e 
ulaşmıştır (s.37).. 1965-2000 yılları arasında 21,1 milyon kişi yaşadığı 
yeri terk ederek başka bir ile göçmüştür (s.38). 1960’lardan itibaren 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım346

yurtdışına göç veren ülke olarak bilinen Türkiye, 1980’li yıllardan 
sonra göç alan ülke konumuna gelmiş ve 1975-1995 yılları arasında 
1,3 milyon dış göç ile dünyada en çok göç alan 9. ülke olmuştur (s.39). 

6) 1950’yılında % 25 olan kentli nüfus oranı 1981 yılında % 50’ye ulaşmış, 
2000 yılında ise % 65’e ulaşmıştır. İdari yapıdaki değişimle birlikte 
2050  yılında nüfusun % 80’i kentlerde yaşayacaktır (s.41). Türkiye’nin 
demografik yapı özellikleri bölgelere göre önemli farklılıklar göster-
mektedir. 1955 yılında 6 olan hanehalkı  büyüklüğü 2010 yılında 4,5 
e düşmüştür. 2050 yılında ise 3,3’e düşmesi beklenmektedir (s.46).

b) Türkiye’nin Demografik Geçiş Süreci
Demografik geçiş sürecinin izlenmesi, ülkelerin geleceğe yönelik eğitim, 

sağlık, sosyal güvenlik ve işgücü-istihdam politikalarının belirlenmesi ba-
kımından hayati öneme sahiptir.  Ülkeden ülkeye farklılık gösteren bu sü-
reç Türkiye’de 1923-94 arasında 4 farklı evre göstermiştir ( s.55). 1923-55 
yılları arasını kapsayan birinci evre doğum ve ölümlerin yüksek olduğu dö-
nemi göstermektedir. İkinci evre, doğum ve ölüm hızlarının birlikte düştü-
ğü, ancak ölüm hızındaki düşmenin doğum hızındaki düşmeden daha yük-
sek olduğu 1955-1985 yılları arasında gerçekleşmiştir ve nüfus artış hızının 
en yüksek olduğu dönemi oluşturmaktadır. Üçüncü evre ise doğum hızının 
hızla düştüğü 1985 yılı sonrasında başlamıştır. Dönemin özelliği, nüfus artış 
hızında kesin ve geri dönüşü olmayan bir azalma sürecine girilmiş olmasıdır 
(s.56). Türkiye şu anda net yenilenme hızının 1,0’ın altına düştüğü, nüfusun 
çok az artışla, nerede ise durağan hale geldiği 4. Evreye girmiştir. Bu süreç 
2050 yılında tamamlanacaktır (s.57). Tansel, doğum hızının ölüm hızından 
düşük olduğu, nüfusun azaldığı, yaşlı nüfus hızla artarken çalışma çağın-
daki nüfusun azaldığı ve şu anda Almanya, Fransa, Litvanya ve Macaristan 
gibi Avrupa ülkelerinin içinde olduğu bir 5. Evreyi de bu 4. Lü sınıflandırma-
ya eklemektedir (Tansel, 2012, s.33). 

c) Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları
Hoşgör-Tansel raporunun en önemli çıktıları, 2000-2050 için yapılmış 

olan nüfus projeksiyonlarıdır. Bu projeksiyonlar yapılırken, 1927 yılından 
itibaren yapılan 14 nüfus sayımı coğrafi kapsam ve sayım yılları bakımın-
dan standartlaştırılmış, 1930-2000 arasındaki bütün nüfus sayımları için 
doğuştaki yaşam ümitlerinin modellenmesine yönelik Preston-Bennet 
tekniği uygulanmış, doğuştaki yaşam ümitleri için 2000-2050 dönemi için 
3 farklı varsayım üretilmiş, geçmiş dönem doğurganlık hızları modellene-
rek 2000-2050 dönemi için 3 farklı doğurganlık hızı varsayımı elde edilmiş, 
bu varsayımlarla oluşturulan değerlerden hareketle en düşük, düşük, orta, 
yüksek ve en yüksek düzeylerde 5 farklı nüfus projeksiyonu yapılmıştır. 
Buna göre (s. 61-72):

•	 Türkiye nüfusu 2050 yılında en düşük tahmine göre 95,065 bin; en 
yüksek tahmine göre 106,015 bin olacaktır. 

•	 En düşük düzey ile en yüksek düzey arasında 10,9 milyonluk bir nü-
fus farkı vardır. Düşük düzeydeki tahminlerde kadın nüfusu erkek 
nüfusundan daha fazladır.

•	 Nüfusun toplam bağımlılık oranı 2000 yılında % 55,1 iken, 2050 yılın-
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da % 52,3 e düşecek, ancak bu düşüş genç bağımlılık oranının % 28,5 
düşmesi, yaşlı bağımlılık oranının ise % 23,8 yükselmesi ile oluşacak-
tır. 

•	 Orta düzey projeksiyonlara göre: 2050 yılında doğurganlık hızı, 1,85; 
nüfusun net yenilenme hızı 0,9; erkekler için doğuşta yaşam ümidi 
75,6; kadınlar için 80; 15-64 yaş grubunun % 64,5, 65 + nüfusun ise % 
17,32 olacağı, medyan yaşın da 40 olarak gerçekleşeceği bir demog-
rafik yapı ortaya çıkacaktır.

•	 Demografik yapıdaki değişim; 15-64 yaş grubunun 2020 yılında % 
68,6 ile en yüksek değerine ulaşacağı ve bu yıldan sonra düşerek 
2050 yılında % 64,5 seviyesine ineceğini, mutlak nüfus olarak ise 15-
64 yaş grubunun 2041 yılında 65,3 milyon ile en yüksek seviyeye ula-
şacağını bu tarihten sonra azalmaya başlayacağını göstermektedir. 
Bir başka ifade ile Türkiye, 15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki 
nüfusun sunduğu ve ülke tarihinde bir defa gerçekleşen demografik 
fırsat penceresini 2020 yılına kadar oran olarak, 2041 yılına kadar da 
mutlak nüfus miktarı olarak yakalamış bir ülke olacaktır.

•	 Türkiye nüfusu da yaşlanacak olmakla birlikte yaşlı nüfus oranı 2050 
yılı itibarıyla gelişmiş ülkelerden oldukça düşük olacak, Türkiye kısa 
ve orta dönemde batılı ülkelerdekine benzer bir yaşlı nüfus problemi 
yaşamayacaktır. 

•	 Türkiye’nin demografik fırsat penceresinden faydalanabilmesi ve 
sürekli ve yüksek oranlı bir gelişmeyi sağlayacak vasıflı bir 15-64 yaş 
grubuna sahip olabilmesi  için içinde bulunduğumuz dönemde genç 
bağımlı nüfusa yönelik eğitim başta olmak üzere işgücünün niteli-
ğini artırmaya yönelik “insana yönelik yatırımları” artırması gerek-
mektedir. 

B. 2050’YE DOĞRU DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİKLİKLERİ VE EĞİTİM 
SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Prof. Dr. Yüksel Kavak tarafından hazırlanan eğitim sektör raporu,  Ana 
raporla birlikte Kasım 2010 tarihinde kamuoyuna sunulmuştur.  Rapor, nü-
fusbilim tarafından sağlanan verilerin eğitim alanında kullanılması, eğitim 
alanında uzun vadeli stratejik düşünmeyi teşvik ve makro eğitim politi-
kalarının geliştirilmesinde veriye dayalı bir yönetim kültürü oluşturmayı 
amaçlamış, hedef kitle olarak da eğitim politikalarını oluşturanlar, eğitim 
plancıları ve her düzeydeki eğitim yöneticileri ve eğitimle ilgili sivil toplum 
kuruluşları alınmıştır. Eğitim sektör raporunda Hoşgör-Tansel Ana rapo-
rundaki projeksiyonların ( orta düzey)  yanısıra TÜİK nüfus projeksiyonları, 
eğitim istatistikleri ve göstergeleri, ÖSYM istatistikleri ve UNESCO, OECD ve 
EUROSTAT verileri kullanılmıştır. 

a) Eğitim sektör raporunda 1999-2008 dönemine ait gelişmeler:
•	 Okul çağı nüfusu ( 3-21 yaş arası) sayısal olarak artmakla birlikte 

oran olarak % 38’den % 34’e düşmüştür.
•	 Net okullaşma oranı % 93,5 den, % 96,5’e yükselmiştir. Kız çocukları-

nın okullaşma oranı daha yüksek olmuştur.  Açık öğretim dahil, yük-
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sek öğretimde okullaşma oranı % 46,9’ a yükselmiştir. 
•	 Gelişmiş ülkelerde 16 yıl olan beklenen  eğitim süresi  Türkiye’de 11 yıldır.
•	 Yüksek öğretimde özel öğretimin payı % 9 dur ve % 28,8 lik OECD or-

talamalarının gerisindedir.  
•	 Türkiye’de öğrenci başına eğitim harcaması, ilk öğretimde 1130; orta 

öğretimde 1830; yüksek öğretimde 4650 ABD dolarıdır. 
•	 GSYİH içinde eğitimin payı 2008 yılı itibarıyla % 3 dür. Merkezi bütçe 

içindeki payı ise % 13,6 dır. 

b) Eğitim sektör raporunda demografik değişim sürecinin Türk eğitim 
sistemine yansımaları (2010-2050) dönemi için aşağıdaki başlıklarda top-
lanmıştır. 

•	 Okul çağı nüfusu 2050 yılında % 25’e düşecektir. 
•	 Okul çağı nüfusu içinde erkeklerin  çoğunlukta olması devam ede-

cektir.
•	 Örgün eğitimin hedef  kitlesi 2 milyonun üzerinde azalacağı için eği-

tim yatırımlarına yönelik baskı azalacaktır. Bu etki en fazla okul ön-
cesi eğitimde görülecektir. 

•	 Eğitimde fiziki yatırım ihtiyacının azalması eğitimin niteliğini geliş-
tirme, eğitimin modernizasyonu, erişimin kolaylaşması ve cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması fırsatlarını artıracaktır. 

•	 Yüksek öğretimde okullaşma oranları 2013 de 4 milyon,  2050 de ise 
5,7 milyona ulaşması beklenmektedir. Yüksek öğretim içinde vakıf 
üniversitelerinin payı 2050’de % 30’a yükselecektir. Lisans üstü eği-
timde ise öğrenci sayısının 1,1 milyona yükselmesi beklenmektedir. 

•	 Raporda 2010-15 dönemi kısa; 2016-2013 dönemi orta ve 2024-2050 
dönemi uzun dönem kabul edilerek politika önerileri geliştirilmiştir. 
Bütün dönemler için nüfusbilim ve eğitim sektörü arasındaki ortak-
lıkları güçlendirme, eğitimi yaygınlaştırma ve zorunlu eğitim süre-
sinin uzatılması, eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, eğitimde fırsat ve 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve özel öğretim kurumlarının yaygın-
laştırılması önerileri yapılmıştır.

•	 Uzun dönemli öncelikler arasında “hayat boyu öğrenme” anlayışına 
yönelik her düzeyde yetişkinlere yönelik eğitim düzenlemeleri öne-
rilmiştir. 

•	 Kısa ve orta dönemde genç nüfusa, uzun dönemde ise yetişkin nüfu-
sa ağırlık veren bir eğitim politikasına ağırlık verilmelidir.

C. 2050’YE DOĞRU DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİKLİKLERİ VE İŞGÜCÜNE 
YANSIMALARI

Prof. Dr. Aysıt Tansel tarafından hazırlanan “2050’ye Doğru Nüfusbilim 
ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış” başlıklı sektör raporu, Kasım 2012 de 
kamuoyuna açıklanmıştır. İşgücü sektör raporunda önce Türkiye’de işgücü 
piyasası bakımından mevcut durumla ilgili temel tespitlerde bulunulmuş 
(Tansel, s.60-99), daha sonra ana rapordaki nüfus projeksiyonları ve yeni 
projeksiyonlar kullanılarak 2010-20150 döneminde demografik değişim 
sürecinin işgücü piyasasına yansımaları incelenmiştir ( Tansel, s.117-132)
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a) İşgücü Piyasasında Mevcut Durum ve Gerçekleşmeler
Ana rapordaki projeksiyonların ışığında 2010’lu yılların başı itibarıyla:
•	 Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren işgücü piyasasının istihdam ya-

ratma performansı zayıf olmuştur. Türkiye işgücü piyasası küresel 
gelişmelerden ve krizlerden etkilenmektedir. 

•	 Genel olarak düşük olan işgücüne katılım oranı 2011’de % 49,9 olmuş-
tur. İstihdam oranı ise % 45’dir. Erkeklerde işgücüne katılım oranı % 
71,7 iken kadınlarda yalnızca % 28,8’dir. 2010 yılı itibarıyla 15-64 yaş 
grubunda bulunan erkeklerin işgücüne katılım oranı Türkiye’de % 
75,4 (OECD, % 79,7), kadınların ise % 30,2 (OECD, % 61,8) dir. 

•	 Tarım sektörünün toplam istihdam içindeki payı sürekli olarak azal-
makla birlikte 2011 yılı itibarıyla % 25,5 dir ve  küresel krizlerin de et-
kisi ile son 3 yılda 0,3 puan artmıştır (s.61). 

•	 İşgücünün üretkenliği düşüktür. 2010 yılı itibarıyla çalışılan saat ba-
şına düşen GSYİH bakımından işgücünün üretkenliği Türkiye’de 26,3 
dolar iken Almanya’da 53,6 dolar, Yunanistan’da 33,6 dolardır. OECD 
ortalamış 43,9 dolardır (s.61).

•	 Kentleşme kadın işgücünün iş gücüne katılımını düşürmektedir. 
1999 yılında emeklilik yaşını yükselten düzenlemeler, zamanla işgü-
cüne katılımda bir artma yaratacaktır. 

•	 2010 yılı itibarıyla kentsel istihdamın toplam istihdam içindeki payı % 
65, kırsal istihdamın payı ise % 35’dir. Yine 2010 yılı itibarıyla toplam 
istihdamın % 48,6 sı hizmetler, % 25,2 si tarım, % 19,9 u sanayi ve % 6,3 
ü inşaat sektöründedir (s.77).

•	 Eğitim, işgücüne katılım oranını özellikle kadınlar bakımından et-
kilemektedir. 2009 yılı itibarıyla orta öğretim altı eğitime sahip olan 
kadınların işgücüne katılım oranı 21,5 iken, orta öğretim mezunların-
da 27,1 e, yüksek öğretim mezunlarında ise 63,2 ye yükselmektedir ( 
s.86).

•	 1988 yılında istihdamın % 58’i kayıt dışı çalışırken, 2010 yılında bu 
oran % 43’e düşmüştür. Tarım dışında kayıtdışı istihdamın oranı % 
29,1 dir.

•	 Türkiye, 2002-2007 arasında yüksek oranlı büyüme gerçekleştir-
mesine rağmen işsizlik de yüksek oranlı çıkmış ve bu dönem  “istih-
damsız büyüme” dönemi olarak adlandırılmıştır. Küresel krizlere çok 
açık bir ekonomi haline gelen Türkiye’de işsizlik % 16,1e kadar yük-
selmiştir ( s.94).

b) Demografik Değişim Sürecinin İşgücü Piyasasına Yansımaları
İşgücü sektör raporunda, gelecek dönem projeksiyonlarının yapılmasın-

da Hoşgör-Tansel ana rapordaki projeksiyonların yanısıra, TÜİK Hanehalkı 
işgücü anketleri ve genel nüfus sayım sonuçlarından da  faydalanılmıştır. 
İşgücüne katılım oranı ve istihdam oranı ile ilgili projeksiyonlarda; düşük 
düzey (senaryo-1), orta düzey (senaryo-2) ve yüksek düzey ( senaryo-3) 
eğilimleri esas alan 3 düzeyli bir bir kurgulama yapılmıştır (s.118).  bu se-
naryoların hazırlanmasında;  DPT  5 Yıllık Kalkınma Planları ( özellikle 8 ve 
9), Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi, Hükümet Programları gibi ulusal belgeler 
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yanında OECD ve AB belgeleri, stratejileri ve istatistikleri de kullanılmıştır. 
İşgücü sektör raporunda iş gücü piyasası ile ilgili öngörüler ve değerlendir-
meler (orta düzey senaryoya göre) şunlar olmuştur ( s.121-133).

•	 Türkiye’de işgücünü oluşturacak 15+ yaş kurumsal olmayan nüfus 
2050 yılında 79,9 milyona ulaşacaktır. 2010 yılında % 49,5 olan işgü-
cüne katılma oranı, 2050 yılında % 62,5 e yükselecektir. Bu oran dü-
şük düzeyli senaryo-1 de, % 54,1; yüksek düzeyli senaryo-3 de ise % 
68,1 olacaktır.

•	 2010 yılında % 71 olan erkeklerin işgücüne katılım oranı, orta düzey 
senaryoya göre 2050 yılında % 76,5 olacaktır. Kadınlarda ise 2010 yı-
lında % 28 olan bu oranın % 2050 yılında % 50 seviyesine yükselmesi 
beklenmektedir (s.125).

•	 2010 yılında % 63 olan erkek istihdam oranı 2050 yılında % 71,9’a 
yükselecek,  yine 2010 yılında % 24 olan kadın istihdam oranı 2050 
yılında45,4 e yükselecektir. 

•	 İşsizlik oranı orta düzey senaryo-2’ye göre 2050 yılında % 8,5 olacak-
tır. Bu oran senaryo-1 de % 12; senaryo-3 de ise % 6,7 olarak hesap-
lanmıştır. İşsizlik yine senaryo-2’ye göre 2050 yılında kadınlarda % 
9,2; erkeklerde ise % 7,9 olarak beklenmektedir (s.132).

Tansel, yukarıda özeti verilen sonuçlar ışığında, demografik fırsat pen-
ceresinin sunduğu imkanlardan  faydalanabilmek için, 

•	 İşgücünün niteliğini ve becerisini geliştirmeye ve istihdam edilebilir-
liğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini,

•	 Genel işgücü politikalarının yanında kırılgan gruplar olarak adlandı-
rılan kadınlar, gençler, özürlüler, yaşlılar ve göçmenlere yönelik özel 
politikalar geliştirilmesini, 

•	 Kayıtdışı istihdamla çok yönlü araçlarla mücadele edilmesini ve for-
mel sektörde istihdamı teşvik edecek politikalar uygulanmasını, 

•	 İşgücü içinde kadın istihdamına özel bir önem ve dikkat verilmesini, 
kadın istihdamını artıracak kreş ve ev hizmetlerinin desteklenme-
sini, 

•	 Gençlere yönelik girişimcilik ve iş yönetimi ve eğitimi programlarının 
uygulanmasını, 

•	 Yaşlıların, yaşlarına ve vasıflarına uygun işlerde daha uzun süreli is-
tihdamını sağlayacak aktif yaşlanma ve toplumla bütünleşme prog-
ramlarının geliştirilmesini,

•	 Yeşil ekonomi ve yeşil istihdama geçiş çabalarının artırılmasını, yeni 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve ülke içinde üretilmesi çaba-
larına ağırlık verilmesini, ar-ge faaliyetlerinin hızlandırılarak tekno-
lojik dönüşümü sağlamaya yönelik teşviklerin yapılmasını,

önermiştir.  Bu öneriler, parça-parça birbirinden bağımsız olarak değil, 
bir bütünlük ve eş güdüm içinde hayata geçirilirse ancak beklenen sonuç-
ları verecektir. 

D. 2050’YE DOĞRU DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİKLİKLERİ VE SAĞLIK 
SİSTEMİNE YANSIMALARI

Demografik yapı değişikliklerinin sağlık sektörüne yansımaları ile ilgili 
sektör raporu Prof. Dr. Ayşe Akın ve Prof. Dr. Korkut Ersoy tarafından hazır-
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lanmış ve işgücü ve sosyal güvenlik raporları ile birlikte Kasım 2012’de ka-
muoyuna sunulmuştur. Ana raporda elde edilen nüfus projeksiyonlarından 
hareketle nüfus yapısındaki değişimin sağlık politikaları oluşturulurken 
dikkate alınması gereken dinamikleri:

•	 Uzayan yaşam süresi, 
•	 Yaşlanan nüfus, 
•	 Uzun yıllar önemini koruyacak genç nüfusun varlığı,
•	 Kamu sosyal güvenlik sistemi ve sağlık harcamaları üzerindeki bas-

kı ve zorlamalar,
•	 Görülme sıklığı artan kronik hastalıklar, 
•	 Enfeksiyon hastalıkları ve kronik hastalıkların getireceği çefte yük, 
•	 Koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmenin önemi, 
•	 Niteliği uygun, yetişmiş sağlık çalışanı ihtiyacı, 
•	 Yaşlı nüfusun bakım hizmetlerinin karşılanmasına yönelik ihtiyaçlar 

ve sorunlar,
ana başlıklarında toplamıştır. 2010-2050 nüfus projeksiyonları dikka-

te alınarak, Türkiye sağlık hizmeti verme stratejileri, sağlık hizmetlerinin 
içeriği ve niteliğinin nüfus değişimlerine paralel olarak uyarlanması gerek-
mektedir.  Rapor, nüfus yapısındaki değişime bağlı olarak sağlık sistemine 
yönelik sektörel politika önerilerini şu başlıklarda toplamıştır:

•	 Belirli alanlar dışında sağlık sektörü gelecek planlaması yapılma-
sına katkıda bulunacak tam sayım esası ile oluşturulmuş istatistiki 
verilerin temini sağlanmalıdır. Başta kronik hastalıklar olmak üzere, 
sağlıkta veri ve bilgi sistemleri geliştirilmelidir.

•	 Tıp eğitimi, bütüncül ve temel sağlık hizmeti verecek şekilde yeniden 
yönlendirilmeli ve yapılandırılmalıdır.

•	 Kadın, anne, çocuk ve  ergen sağlığı bakımından geçmiş dönemde 
sağlanan başarılar devam ettirilmelidir. 

•	 Nüfusun yaşlanmasına paralel olarak erişkin ve yaşlı grubun sağ-
lığına yönelik eylem planı ve uygulama stratejileri geliştirilmelidir. 
Yataklı sağlık kurumları dışında tedavi hizmeti sağlayacak bakımev-
leri ve evde bakım hizmetleri geliştirilmelidir. 

•	 Sağlık sektörünün çık sayıda dışsal faktörden etkilendiği gerçeğin-
den hareketle sağlık sisteminde destekleyici ortamın oluşturulma-
sına yönelik kısa ve uzun vadeli tedbirler alınmalıdır. 

E. 2050’YE DOĞRU DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİKLİKLERİ VE SOSYAL 
GÜVENLİK (EMEKLİLİK)  SİSTEMİNE YANSIMALARI

Sosyal güvenlik (emeklilik) sektör raporu, Prof. Dr. Yusuf Alper, Prof. 
Dr. Serdar Sayan ve Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer tarafından hazırlanmış,  
Kasım 2012 tarihinde sağlık ve işgücü sektör raporları ile birlikte kamuoyu-
na sunulmuştur. Projenin amaçlarına uygun olarak giriş ve sonuç bölümleri 
dahil 7 bölümden oluşan bir sektör raporu olmuştur. Raporun 2. bölümünde 
Nüfusbilim, demografik yapı ve sosyal güvenlik ilişkisi; 3. bölümünde sosyal 
güvenlik sisteminde yeniden yapılanma arayışları ve 4. Bölümde de Türk 
sosyal güvenlik sisteminin mevcut yapısı ve işleyişi ile ilgili teorik ve açık-
layıcı konulara yer verilmiştir. Raporun 5 ve 6. Bölümleri ana rapor projek-
siyonları doğrultusunda amprik çalışmanın gerçekleştirildiği bölümlerdir 
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ve 5. Bölümde 2010-2050 dönemi demografik yapı değişikliklerinin sosyal 
güvenlik sistemine yansıması, 6. Bölümde ise bu dönüşümün emeklilik sis-
teminin gelir-gider dengesine etkileri ele alınmıştır.

a) Nüfus, Demografik Yapı ve Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenliğin doğumdan ölüme bütün bir insan hayatını doğrudan 

ilgilendirmesi, demografik yapı ile sosyal güvenlik sistemleri arasında kar-
şılıklı ve çok yönlü bir ilişkiyi ortaya çıkarmaktadır. Nitekim, toplam nüfus, 
nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, bağımlı nüfus, bağımlılık oranı, nü-
fus artış hızı, doğum ve ölüm oranları, ortalama ve beklenen yaşam süre-
si ve göç gibi demografik göstergeler sosyal güvenlik sisteminin işleyişini 
doğrudan etkileyen değişkenlerdir (s.24-26). Sosyal güvenliğin temel bir 
insan hakkı olması ve toplumu oluşturan herkesi kapsama alma hedefi, 
toplam nüfus miktarı ile sosyal güvenlik arasındaki ilk ve güçlü bağlantıyı 
oluşturur. Demografik yapı özellikleri ve bu yapıdaki değişim, sosyal gü-
venlik sistemlerinin kurumsal yapılanması ve örgütlenmesini, finansman 
yöntemi ve kaynaklarını, sosyal güvenlik haklarından faydalanma şartla-
rını ve süresi ile bu haklara sahip olabilmek için yerine getirilmesi gereken 
yükümlülüklerin seviyesi ve süresini belirler (s.27-28). Özellikle aktüeryal 
hesap dengesine göre işleyen primli rejimler (sosyal sigortalar) bakımından 
demografik yapı ile sistemin işleyişi arasında çok güçlü bir etkileşim vardır.

Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (ISSA), sosyal güvenlik sistemlerinin 
işleyişini doğrudan etkileyecek demografik yapı değişikliklerini 7 başlık al-
tında toplamıştır ( s.29-34). 

•	 Yaşlanma: 2010  yılında 29 olan Dünya yaş ortalaması 2050 yılında 
38 olacaktır. 60 yaş üstünün toplam nüfusa oranı 2050’de dünyada 
% 21,9; gelişmiş ülkelerde % 32,6 ve az gelişmiş ülkelerde ise % 20,2 
olacaktır. 80 yaş üzeri nüfus ise 2050 yılında dünyada % 4,3 iken ge-
lişmiş ülkelerde % 9,5 e ulaşacaktır.

•	 Aile yapısındaki değişme: Çekirdek aileden küçük ve istikrarsız yeni 
aile yapıları ortaya çıkacak, tek ebeveynli ailelerin artışının yanısıra 
bunlarla birlikte yaşayan yaşlıların bulunduğu aileler de artacaktır. 
Geleneksel aile yapısındaki değişme, aile reisi, kadın ve iş işleri, kadın 
ve çalışma hayatı, çocuk-ebeveyn ilişkisini değiştirdiği ölçüde aile-
nin sosyal güvenlik ihtiyacını da değiştirecektir.

•	 İşgücü yapısında ve piyasasında değişme:  Demografik yapı değişik-
liklerinin primli sosyal güvenlik sistemlerine fırsatlar sunması kadar 
yükler getirmesi de söz konusu olacaktır. İşgücüne giriş, kadın, yaşlı 
ve özürlü istihdamı, çalışma hayatında kalma sürelerinin kısalması 
veya uzaması aktif/pasif sigortalı oranını etkilediği ölçüde sosyal 
güvenlik sistemlerinin işleyişini etkileyecektir.

•	 Şehirleşme ve hayat tarzının değişimi: 2008 yılı itibarıyla dünya nü-
fusunun yarıdan fazlası şehirlerde yaşamaktadır.  Sosyal güvenlik 
sistemlerinin kurumsal yapısı ve işleyişi şehirleşme ve buna bağlı 
yapı değişikliklerini ( aile biriminin küçülmesi, hizmet sektörünün 
gelişimi, kayıt dışı çalışma, esnek çalışma şekilleri vb) dikkate alarak 
yeniden belirlenecektir.

•	 Düzensizleşen hayat devreleri: Yaşlanma, ortalama hayat süresinin 
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uzaması yanında eğitim süresinin uzaması işgücüne kaynaklık eden 
nüfusun, 0-14, 15-64 ve 65+ yaş grubundan oluşan klasik 3’lü grup-
landırmasını değiştirmektedir. Eğitim süresinin uzaması iş gücüne 
giriş yaşını 20’li yaşlara doğru ötelerken, sağlık şartlarındaki iyileş-
me ve ortalama hayat ümidinin uzaması 65 yaşından sonra çalışma 
hayatında kalınan süreleri uzatmaktadır. Bu gelişme, nüfus ve işgücü 
ilişkilerinde klasik üçlü yaş sınıflandırmasını anlamsız kılmaktadır.

•	 Göç: Ülkeler arası insan ve emek göçü 21. Yüzyıl sosyal politika so-
runlarından birini oluşturmaktadır. Göçle yer değiştiren insan sayı-
sı 2010 yılı itibarıyla 200 milyonu geçmiştir ve dünya nüfusunun % 
3’üne tekabül etmektedir. Göç, demografik yapıyı değiştirdiği ölçüde 
bir sosyal güvenlik sorunudur.

•	 Sosyal yapıda değişme: Gelir dağılımı eşitsizliklerinin artışı toplum-
ların orta sınıflaşma ve yoksul nüfus tabanının genişlemesine yol aç-
maktadır. Yoksul nüfus tabanının genişlemesi primli sosyal güvenlik 
sistemlerinin kapsamını daraltmakta, sosyal güvenlik sistemlerinde 
bir iç değişim ve dönüşümü zorlamaktadır. 

b) Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma Arayışları ve Günümüz Sosyal 
Güvenlik Sistemlerinin Sorunları

Primli rejimler üzerine kurulan sanayi toplumu sosyal güvenlik sistem-
leri, ILO’nun sosyal güvenlik sözleşmeleri ve tavsiye kararları ile geliştirdiği 
sosyal güvenlik standartlarını İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gelişen 
“sosyal refah devleti” anlayışının da katkısı ile önemli başarılar sağlamış-
tır. Toplumu oluşturan herkesi, bütün tehlikelere karşı koruma kapsamına 
alma ve kişilere şahsiyetlerinin ve kişiliklerinin serbestçe gelişebileceği bir 
seviye ve standartta sosyal güvenlik garantisi sağlama hedefi özellikle ge-
lişmiş ülkelerde büyük ölçüde başarılmıştır. Ancak, 1970’li yıllarda yaşanan 
kriz ve ekonomik, sosyal ve demografi yapıdaki değişiklikler sanayi toplu-
mu sosyal güvenlik sistemlerinden kriz ve yeniden yapılanma ihtiyacı do-
ğurmuştur (s.38-39). 

Hizmet toplumuna geçiş ve istihdamın değişen yapısı, sosyal güvenlik-
te bireysel inisiyatifi artırma arayışları, küreselleşme ve artan uluslararası 
rekabet, sosyal yapıda ve aile yapısında meydana gelen değişiklikler ve ni-
hayet nüfusun yaşlanması ile belirginleşen demografik yapı değişiklikleri 
sosyal güvenlikte yeniden yapılanma arayışlarını artırmıştır (s.39-40). Bu 
arayış sürecinde sosyal güvenlik sistemlerinin tamamen özelleştirilmesi 
gibi (Şili uygulaması gibi) bazı  uç (radikal) öneriler gelse de zaman içinde 
mevcut sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin değişen şartlara cevap 
verecek şekilde yeniden yapılandırılmasına yönelik değişiklikler yapılması 
yaklaşımı ağırlık kazanmıştır. 1990’lı yılların başından itibaren sosyal gü-
venlik alanında radikal değişikliklere gerek kalmaksızın, özellikle Dünya 
Bankası Raporu (1994) ile gündeme getirilen “çok ayaklı sosyal güvenlik 
sistemlerine geçiş” ile özetlenen yeni bir yapılanma dönemine girilmiştir.  
Buna göre, sosyal güvenlik sistemlerinin,  sosyal güvenliğin 3 temel fonk-
siyonunu (gelirin yeniden dağılımı, sigorta ve tasarruf)  birlikte gerçekleş-
tirecek bir yeniden yapılanma sürecine girmesi ve çok ayaklı bir kurumsal 
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yapı ve işleyişe geçmesi olması gerekendir.  1990’lı yıllardan sonra bu süreç 
başlamıştır (s.41-43).

Günümüz sosyal güvenlik sistemleri kendi yeniden yapılanma sürecini 
gerçekleştirmeye çalışırken bu süreçle birlikte, 

•	 Herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsama alma, 
•	 Kayıtdışı istihdamı azaltma,
•	 Finansman açıklarını azaltma, ve
•	 Yaşlılık ve sağlık harcamalarındaki artışı azaltma
problemlerine de kalıcı ve etkin çözümler getirmek zorundadır. Dünya 

nüfusunun ancak % 20’si ILO standartlarında bir sosyal güvenlik koruması-
na sahiptir. Toplam nüfusun % 40’ının hiçbir sosyal güvenlik garantisi yok-
tur. Beklentilerin aksine, kayıtdışı istihdam artış göstermiş, hatta bazı ül-
kelerde işgücünün % 80’ine yakını kayıt dışı çalışır hale gelmiştir. Kayıtdışı 
istihdamın olduğu yerde asgari bir sosyal güvence ve insana yakışır iş 
ortamı yaratmak mümkün değildir. Öte yandan, sosyal güvenlik için ayrı-
lan kaynakların seviyesi ve sosyal güvenlik harcamalarının diğer ekono-
mik göstergeler (büyüme, istihdam, tasarruf eğilimi, yatırımlar)  üzerinde 
olumsuz etki yaratmaması sistemin sürdürülebilirliği bakımından önemli 
bir problem alanıdır.  Demografik yapı özelliklerinden nüfusun yaşlanması 
hem emeklilik hem de sağlık sigortaları bakımından primli sosyal güven-
lik sistemlerinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır ( s.44-47) ve nü-
fus-demografik yapı ilişkisi de bu noktada başlamaktadır.

c) Türk Güvenlik Sistemi: Kurumsal Yapı, İşleyiş, Haklar ve Yükümlülükler
Türk sosyal güvenlik sisteminin temel ayağını primli rejimler (sosyal si-

gortalar) oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik sistemi ve problemleri söz ko-
nusu olduğu zaman kastedilen sosyal sigortalar ve sorunlarıdır. Bu değer-
lendirme, eksik ancak  çok da yanlış değildir. Sosyal güvenlik kapsamına 
alınanların % 90’a yakını,  harcamaların da % 90’dan fazlası sosyal sigortalar 
üzerinden yürütülmektedir.

Türkiye, doğru tercihler ve doğru başlangıçlarla sosyal sigorta üzerine 
bir sosyal güvenlik sistemi inşa etmiş, ancak bu sistemin sürdürülebilirli-
ğini sağlayamamıştır. Erken emeklilik, prim afları, borçlanma uygulamaları 
gibi sosyal sigortacılık ilkelerine aykırı çok sayıda uygulama 1940’lı yılların 
ikinci yarısından itibaren oluşturulan sosyal sigorta sistemini sadece 50 yıl 
sonra, 1990’lı yıllarda aktif/pasif  sigortalı dengesi bakımından “yaşlandır-
mış” mali açıdan ise “sürdürülemez” bir noktaya getirmiştir. Bu da kaçı-
nılmaz olarak 1990’lı yıllardan itibaren önce kapsamlı değişiklikler yapma, 
daha sonra yeniden yapılanma (reform) arayışlarını getirmiştir. 

1999 yılında 4447 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığından oluşan 3 sosyal sigorta kurumu ve sosyal sigorta mev-
zuatı ile devam etme isteğinin son çabasını oluşturmuştur. 2002 yılında 
değişen siyasi iktidarla birlikte sosyal güvenlik sisteminde “sil-baştan” an-
lamına gelecek yeni bir yapılandırma (reform) arayışı dönemi başlamıştır.  
2006 yılında 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile kurumsal 
yapı ve 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu” ile de sosyal sigorta mevzuatı yeniden yapılan-



355

dırılmıştır. Reformun başlangıcında SGK bünyesinde yürütülmesi planla-
nan sosyal yardım ve hizmetler ise 2011 yılında oluşturulan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı bünyesine alınarak yeni bir safhaya geçilmiştir. 

1999 yılında yapılan ve 5510 sayılı Kanunla 2008 yılında pekiştirilen ted-
birlere rağmen Türk sosyal sigorta sisteminin finansman açıkları devam 
etmektedir. Sosyal sigortaların finansmanı için 2012 yılında 66,2 milyar TL 
bütçe transferi yapılması bunun da 25,5 milyarının açık finansmanı için 
kullanılması tahmin edilmektedir. Reformla getirilen önlemlere ilaveten 
çıkarılan prim afları ve borçların yeniden yapılandırılması gibi uygulama-
lara rağmen toplam gelirlerin giderleri karşılama oranı % 70’ler seviyesinde 
kalmıştır (s.64).

Bugün gelinen noktada Türk sosyal güvenlik sisteminin fırsatlar ve teh-
ditleri şunlardır:

•	 Türk sosyal sigorta sisteminde prim oranlarını yükselterek ve/veya 
prime esas kazanç sınırlarını yükselterek gelirleri artırma imkanı 
yok denecek kadar azdır.

•	 % 40’lar seviyesinde hesaplanan kayıtdışı istihdamın daraltılarak 
aktif sigortalıların artırılması imkanı bir fırsat olarak görülmektedir.

•	 Emeklilik yaşının yükseltilmesinin üzerinden 10 yıl geçmesine ve 
kademeli geçişin yarısına gelinmesine rağmen aktif/pasif sigortalı 
oranında iyileşme sağlanamamıştır.

•	 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni aylık hesaplama sistemi uzun dö-
nemde  gelir ve aylıkların seviyesini düşürecektir. Giderleri azaltmak 
için aylık ve gelir hesaplama sistemini değiştirme imkanı kalmamıştır.

•	 Bu raporun da hazırlanmasına vesile olan en önemli fırsat, 
Türkiye’nin demografik geçiş sürecini tamamlamamış olması ve de-
mografik fırsat penceresine sahip olmasıdır. Oran olarak 2020; mut-
lak olarak da 2041 yılına kadar 15-64 yaş grubu artmaya devam ede-
cek ve Türkiye’ye demografik fırsat penceresinin olumlu etkilerini 
sunacaktır.

F. DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE DAĞITIM ESASLI EMEKLİLİK SİGORTA 
SİSTEMLERİNE YANSIMALARI

a) Dağıtım Esaslı Emeklilik Sistemlerinin Finansman Dengesi: 
Kavramsal ve Analitik Çerçeve

Başlangıçta fon yöntemine göre finanse edilmeleri planlanmış olmasına 
rağmen Türk sosyal sigorta kurumları zaman içinde fiilen dağıtım (pay as 
you go) esasına geçmiştir. Bu yöntemde sistemin finansmanı, halen aylık 
alanların (pasif sigortalı) aylıklarının çalışanların (aktif sigortalı) ödediği 
primlerle karşılanması esasına dayanır. Bir emeklilik sisteminin açık ver-
meden sunulabilmesi denklemin iki tarafındaki değişkenler arasında den-
genin  sağlanması ile mümkün olabilir (s. 77-79).

Dağıtım sistemini bir “havuz problemi” benzetmesiyle açıklamak gere-
kirse çalışmayı ve prim ödemeyi sürdüren aktif sigortalıların katkıları ha-
vuzu dolduran muslukların rolünü üstlenmişken; prim ödemekten  maaş 
almaya geçmiş (emekli, malûl vb.) pasif sigortalılara yapılan ödemeler de 
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havuzdaki suyu boşaltan borular olarak görülebilir. Havuzdaki suyun belli 
bir seviyenin altına düşmemesi için, havuzu dolduran musluklardan birim 
zamanda akan su miktarının, havuzu boşaltan borular kanalıyla dışarı 
akan sudan az olmaması gereklidir.  Dağıtım esasına göre çalışan bir sosyal 
güvenlik sistemi bağlamında ifade edilecek olursa, havuzdaki suyun zaman 
içinde azalmaması, aşağıdaki eşitsizliğin veri bir prim oranı (p) altında her 
yıl için doğru olmasını gerektirir:

  (1)   

E
Çp

Ü
A
�

                                                             

Burada Ç prim ödeyen çalışanların (aktif sigortalıların) sayısını ve E de 
emekli ve dul/yetim aylığı vb. alanların (pasif sigortalıların) sayısını göste-
rir. A, hak edenlere ödenen ortalama aylık miktarını ve Ü prime esas ortala-
ma ücreti gösterdiğinden, eşitsizliğin sol tarafı aslında maaş bağlama oranı 
olarak bilinen sosyal sigorta parametresini ifade eder.

Bağlama oranı için b kullanarak ve b=A/Ü olduğunu hatırlayarak, (1) nu-
maralı eşitsizlik

        
            (2)    E

Ç
p
b
�

  

şeklinde yazılabilir. Eşitsizliğin sağ tarafındaki, aktif-pasif oranı denilen 
(Ç/E) terimi demografik dönüşüm süreci sırasında gözlenen nüfus yaşlan-
masına bağlı olarak azalır. Demografik dönüşüm süreci boyunca düşen nü-
fus artış hızı, zaman içinde belli bir yaşın üstündeki kesimin toplam nüfus 
içindeki payının artmasına yol açar. Tıptaki ilerleme ve sağlık hizmetlerinin 
kalitesindeki gelişmelere bağlı olarak artan yaşam beklentisi de bu etki-
yi güçlendirir. Sonuçta, E ile gösterilen emekli stokunun büyüme hızı, Ç ile 
gösterilen çalışan (ve prim ödeyen) kesimin büyüme hızını geçer ve ak-
tif-pasif oranı düşmeye başlar. Prim ve bağlama oranları sabitken, azalan 
bir (Ç/E) oranı ise sistemin gelir gider dengesinin bozulması anlamına gelir. 
Gerçekten de, bağlama ve prim oranları sabitken, (Ç/E)’deki düşüşün yete-
rine uzun sürmesi halinde, (2) no.lu eşitsizlik tersine dönerek

      

p
b

E
Ç

<
   

             (3) 

eşitsizliğine dönüşebilir. b=A/Ü olduğundan, bu durum

             (4)   EAÇÜp ... <    
            

≤

≤
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olması, yani çalışanlardan toplanan prim gelirlerinin, emekli aylıkları ve 
buna bağlı diğer ödemelerin toplam tutarının altında kalması anlamına ge-
lir. Yani sistem açık vermeye başlar. (2) no.lu eşitsizliğin korunabilmesi için 
ya (A/Ü) oranının yani b’nin azaltılmasını, ya da prim oranı p’nin artırılması 
gerekir. Aksi takdirde, yaşlılık sigortası sisteminin giderek büyüyen açık-
larını finanse etme zorunluluğu Hazine’nin üzerinde artan bir baskı yaratır.

b) Temel Hesaplamalar ve Sonuçlar
Sosyal güvenlik (emeklilik) sektör raporu da analitik çalışma için Hoşgör 

ve Tansel (2010) ana raporundaki demografik projeksiyonları baz alarak 
hazırlanmıştır. Ana rapordaki projeksiyonlara dayalı olarak, fakat diğer veri 
kaynakları da kullanılarak 2010-2050 dönemi için;

•	 15 yaş üstü kurumsal olmayan nüfus,
•	 Yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre işgücünün gelişimi, 
•	 TÜİK hanehalkı işgücü anketlerinden hareketle istihdamın yaş 

grupları ve cinsiyet ayırımına göre dağılımı,
•	 Kayıtlı istihdamın gelişme seyri,
•	 Sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusun aktif sigortalılar bakımın-

dan cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı, 
•	 Emeklilik yaşı değişiklikleri dikkate alınarak sosyal  sigortalar kap-

samında emekli aylığı alanların (pasif sigortalılar)  yaş ve cinsiyet 
gruplarına göre dağılımı, ve 

•	 Aktif/pasif sigortalı oranlarındaki gelişme seyri
hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda iyimser ve kötümser olmak üzere 2 

senaryo kullanılmıştır. Buna göre, 

İyimser senaryoda: 
•	 2050’ye kadar erkek işgücüne katılım oranı %2,5, kadın işgücüne ka-

tılım oranı %5 artmaktadır. 
•	 Sosyal güvenlik kayıtlılık oranı ise hem erkekler hem de kadınlar için 

%5 artmaktadır. 

Kötümser senaryoda: 
•	 2050’ye kadar işgücüne katılım oranı erkekler için %2,5, kadınlar için 

ise %1 düşmektedir. 
•	 Sosyal güvenlik kayıtlılık oranı ise erkekler için %2,5, kadınlar için ise 

%1 düşmektedir. 
Yapılan projeksiyonların, primli rejimlerin sağlık göstergesi olan aktif/

pasif sigortalı oranı bakımından gösterdiği gelişme seyri, Şekil 1’de 
görüldüğü gibi;

•	 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla yükseltilen  emeklilik yaşından do-
layı aktif/pasif oranı ilk önce artmaktadır. Bu artış 2018 yılına kadar 
devam etmekte, ancak 2,8 seviyesine yaklaşabilmektedir. 

•	 2018 yılından sonra nüfus yaşlanmasının etkisi ağır bastıkça aktif/
pasif oranı tekrar düşmeye başlamakta ve projeksiyon dönemi olan 
2050 yılında 2,1 e kadar düşmektedir.
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Şekil 1: Aktif/Pasif Oranının Yıllar İtibarıyla Gelişimi: 2010-2050

Kaynak: Alper, Y. Sayan,S ve Değer, Ç. (2012), 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: 
Sosyal Güvenlik ( Emeklilik) Sistemine Bakış,  TÜSİAD-T/2012-11/535,İstanbul, 
Kasım-2012, s.112.

Aktif/pasif sigortalı oranının gelişimi, işgücü içinde  cinsiyet gruplarına 
göre incelendiği zaman;  kadın işgücü aktif/pasif sigortalı oranının 2018 yı-
lından itibaren düşmeye başladığını, erkek işgücü aktif/pasif sigortalı ora-
nının ise 2030 yılına kadar yükseldiğini ve ancak 3,0 noktasına kadar gele-
bildiğini, bu yılı takiben ise tekrar düşmeye başladığı görülmektedir (s.97, 
şekil 5.26). Bir başka ifade ile, bu raporla projeksiyon yapılan 2010-2050 dö-
nemi içinde, sosyal sigortaların sağlıklı olması bakımından bir hedef olarak 
belirlenen ve  çok sıklıkla dile getirilen, “aktif/pasif sigortalı oranı” en az 4 
olmalıdır hedefi hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. 

c) Sosyal Sigortaların Gelir-Gider Dengesine Yönelik Etkiler
Raporda, projeksiyon dönemi içinde demografik yapı değişikliklerinin 

primli rejimlerin gelir-gider dengesine yönelik etkilerini tespite yönelik 
hesaplamalar da yapılmıştır.  Sosyal sigortaların toplam prim gelirlerinin 
çalışanların ücretlerinin (prime esas kazançlarının) bir oranı olduğundan 
hareketle prim ödeyen aktif sigortalılar, prime esas kazançlar ve prim oranı 
esas alınarak bir hesaplama yapılmıştır ( s.101). Ancak, 2010-2050 arasın-
da geçecek 40 yıllık sürede meydana gelebilecek dalgalanmalar dikkate 
alınarak yüksek oranlara dayalı iyimser senaryo ve düşük oranlara dayalı 
kötümser senaryolar oluşturulmuştur.

•	 Yüksek oranlı iyimser senaryoda erkeklerin işgücüne katılma ora-
nı  2050 ye kadar olan dönemde  doğrusal bir biçimde % 2,5 artarken, 
kadınlarda bu artış % 5 olarak varsayılmıştır. Kayıtlı istihdam oranı 
ise hem kadınlar hem de erkekler için % 2,5 artırılmaktadır.

•	 Düşük oranlı kötümser senaryoda ise erkeklerde işgücüne katılma 
oranı 2050’ye kadar doğrusal olarak % 2,5 düşmektedir. Kadınlarda 
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ise bu düşüş oranı % 1 olarak alınmıştır.  
Gelirler için yapılan projeksiyonlar, emeklilere yapılan ödemeler (sosyal 

güvenlik giderleri) için de yapılmıştır (s.106-110). Gelirler için olduğu gibi gi-
derler için de, aylık alanların sayısındaki alt ve üst değişmeleri dikkate alan 
iyimser ve kötümser senaryolar hazırlanmıştır. Burada da çok açık ve gö-
rünür olan gerçek, emeklilik ödemelerinin nüfus yaşlandıkça artacağıdır. 

Şekil 2: Sosyal Güvenlik Gelir-Gider Oranı Gelişme Seyri ( 2010-2050)

	
Kaynak: Alper, Y. Sayan,S ve Değer, Ç. (2012), 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: 

Sosyal Güvenlik ( Emeklilik) Sistemine Bakış,  TÜSİAD-T/2012-11/535,İstanbul, 
Kasım-2012, s.112.

Şekil 2, her türlü senaryoda sosyal sigorta sisteminin, gelir-gider ora-
nının, yani gelirlerin giderleri karşılama oranının 2018 yılına kadar yük-
seldiğini ancak en fazla % 81 seviyesine ulaştığını, bu yıldan itibaren düş-
meye başladığını, 2043 yılına kadar devam edecek olan kötüye gidişin bu 
dönemde bir nebze tersine döneceğini,  projeksiyon döneminin sonu olan 
2050 yılında ise % 62’ler seviyesinde istikrar kazandığını ortaya koymak-
tadır. Projeksiyon döneminin başı olan 2010 yılında prim gelirlerinin gider-
leri karşılama oranının % 60 olduğu dikkate alınırsa, 2050 yılının sonunda 
gelinen % 62’lik nokta, alınan bütün tedbirlere rağmen başlangıç yılından 
yalnızca % 2 puan daha iyi olunan bir noktadır.

SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Bu rapor, nüfusun yaşlanmasının, zaten gelir-gider dengesi problemli 

olan Türk sosyal sigorta rejiminin finansman yapısını daha da kötüleştire-
cek faktörlerden biri olarak ortaya çıkarmıştır. Ancak, yaşa bağlı olmayan 
emeklilik ve prim karşılığı olmayan ödemeler ve prim afları gibi “popülist” 
politikaların ortaya çıkardığı vahim sonuçlardan alınan derslerle 1999 yılın-
da 4447 sayılı Kanun ve devamında alınan bir dizi tedbirle Türk sosyal si-
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gorta rejimi nüfus yaşlanmasının olumsuz etkilerine karşı daha hazırlıklı 
hale gelmiş görünmektedir. Projeksiyon dönemi (2010-2050) içinde, 1999 
ve 2008 yıllarında yapılan değişikliklerin  ve bu değişikliklerin sosyal si-
gortaların gelir-gider dengesine yönelik etkileri aşağıdaki şekilde kendini 
göstermektedir:

1) Emeklilik yaşının yükselmesi, başlangıçta düşük yaşlarda emekli 
olanların sayısını azalttığı ölçüde sosyal sigorta giderlerini gelirler-
den daha  yavaş artırdığı için gelir dengesini olumlu etkilerken,  za-
man içinde yaşlanan nüfus etkisi baskınlaştıkça giderlerin artış hızı 
tekrar yükselmektedir.

2)  Bütün sigortalılık süresini dikkate alın yeni aylık hesaplama siste-
minin sistemin gelir-gider dengesi üzerindeki olumlu etkileri ise an-
cak 2040 yılından itibaren kendini gösterecektir.

3) Emeklilik yaşının yükseltilmesi, emekli yaş dağılımının yüksek yaş 
gruplarında yoğunlaşmasına yol açmakta ve aktif/pasif sigortalı 
oranını yükseltmekte, ancak yaşlanan nüfus baskısı arttıkça süreç 
tersine dönmektedir. 

4) 1999 ve 2008 reformlarının kısa vadeli olumlu etkileri, orta dönemde 
tersine dönmeye başlamakta, orta ve uzun dönemde yeni tedbirlere 
ihtiyaç duyurmaktadır. 

5) 1999 ve 2008 reformları ile temel parametrelerde sağlanan kısa dö-
nemli iyileşmeler Türkiye’ye demografik fırsat penceresinin sundu-
ğu imkanlardan daha etkin şekilde faydalanmak için zaman kazan-
dırmaktadır. 
Çok özet olarak belirtmek gerekirse, 1999 ve 2008 reformları ile ya-
pılan parametre değişikliklerinin (aylık hesaplama sistemi hariç)  
sosyal güvenlik temel göstergeleri (aktif/pasif oranı ve gelir-gider 
dengesi) üzerindeki olumlu etkileri,  2020’ yılında sona ermektedir. 
Daha somut olarak belirtmek gerekirse 2018 yılına kadar temel gös-
tergelerde sağlanacak olan olumlu gelişme bu yıldan sonra tekrar 
bozulmaya başlayacak ve 2050 yılında tekrar 2010 yılına geri dönül-
müş olacaktır. Yine özellikle belirtmek gerekir ki, bu değerlendirme-
lerde siyaset kurumunun geçmişte sıklıkla yaptığı, bundan sonra da 
yapması muhtemel müdahaleler ve gider artırıcı “cömert ödemeler” 
dikkate alınmamıştır. Gelinen noktada yapılması gereken, yeni bir 
reform değil, mevcut tedbirlerin kararlılıkla hayata geçirilmesine de-
vam edilirken, yeni ek önlemler alarak sistemin temel göstergelerin-
de iyileşmeler sağlamaktır.  
Ancak, sosyal sigorta rejiminin iyileştirilmesine yönelik ek önlemler 
konusunda da alternatifler sınırlıdır. 1999 ve 2008 yılında yapılan dü-
zenlemelerle, emeklilik yaşının 2036’dan sonra da kademeli olarak 
yükseleceği, aylık bağlama oranlarının daha fazla düşürülemeyece-
ği, prim oranlarında ise üst sınıra gelinmiştir. Buna artan uluslararası 
rekabet dolayısıyla işverenlere yönelik ilave maliyet artırıcı önlemle-
rin de düşünülemeyeceği   dikkate alınarak alınması gereken tedbir-
leri şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

	İşgücüne katılım oranının ( özellikle kadınların ve gençlerin işgücüne 
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katılımları artırılarak) yükseltilmesini teşvik eden tedbirlerin alın-
ması, 

	Yaşlıların daha uzun süre işgücünde kalmalarına imkan veren ve 
teşvik eden düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

	Kayıt dışı ile mücadelede, klasik hiç prim ödemeyenlerin sisteme 
alınması çabaları yanında, düşük kazanç ve gün bildirimi ile de mü-
cadele edilmesi,

	Kayıtdışı ile mücadelede bilinen zabıta önlemlerinin ötesinde dene-
tim ve teşvik edici önlemlerin birlikte alınarak mücadele edilmesi,

sağlanmalıdır.  Demografik fırsat penceresinin sunduğu genç nüfus po-
tansiyeline ilaveten kayıtdışı istihdamın hala % 40’lar civarında seyretmesi, 
sigortalıların ağırlıklı bir kesiminin primlerini düşük kazançlardan bildir-
meleri ( 4/a’lılarda % 47; 4/b’lilerde % 98) politika yapıcılarına iyileştirmeye 
yönelik politikalar için manevra alanı sağlamaktadır. 

Son söz olarak;  yapılması gereken yeni bir reform değil, yapılan reform-
larla getirilen düzenlemelerin kararlılıkla uygulanmasına devam edilirken, 
yeni ve ilave tedbirlerle iyileşmenin sağlanmasıdır.
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8. YILINA GİRERKEN SOSYAL GÜVENLİK REFORMU:

HEDEFLER, BEKLENTİLER VE GERÇEKLEŞMELER(1)

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde “Reformlarla” Problem Çözme 
Geleneği

Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihi biraz da “reformlar tarihi” gibidir. 
Kuruluştan hemen sonra ortaya çıkan problemler için ilk akla gelen, siste-
min eksikliklerini ve aksaklıklarını giderme yerine nerede ise “sil baştan” 
anlamına gelecek kapsamlı değişiklikler yapma veya yaygın kullanımı ile 
“reform yapmaktır”. Şüphesiz bu yaygın kullanımda reformun  “daha iyi du-
ruma getirmek için yapılan değişiklik ve düzeltmeler” anlamı ile yarataca-
ğı  pozitif algıdan faydalanmak amacı da vardır. 1950 yılında çıkarılan 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,  Osmanlı döneminde 
başlayan Cumhuriyetin ilk yıllarında da  devam eden kamu görevlileri için 
farklı emekli sandığı oluşturma geleneğini sonlandırarak tek bir kurumla 
bütün askeri ve sivil personeli kapsamına alan hem kurumsal yapıyı hem 
de mevzuatı  toplayan “tek çatı kanunu” olduğu için aslında bir reformdur. 
Benzer şekilde 1964 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu da 1946 yılını takiben yürürlüğe konulan 4 farklı sosyal sigorta ka-
nununu birleştiren bir tek çatı kanunudur ve reform niteliğindedir. Yakın 
zamanda İşsizlik Sigortası Kanunu olarak bilinen işsizlik sigortasının ku-
rulmasının yanısıra  özellikle emeklilik yaşı ve aylık hesaplama sistemini 
kökten değiştiren 1999 tarihli 4447 sayılı Kanun da yukarıdaki anlamda bir 
reformdur. Bu gelişme seyri içinde, 2006-2011 yılları arasında tamamlanan:

•	 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının birleştirilerek Kurumsal yapıda 
tek çatının hayata geçirilmesi, (5502 Sayılı Kurum Kanun),

•	 506, 1479, 5434 ve 2926 sayılı Kanunlarının birleştirilmesi ve sosyal 
sigorta mevzuatının tekleştirilmesi, ( 5510 sayılı SSGSS Kanunu), 

•	 Genel sağlık sigortasının 1 Ocak  2012 den itibaren  kamu görevlileri ile 
yeşil kartlıları kapsama alacak şekilde genişletilmesi, 

•	 2011 yılında 633 sayılı KHK ile Sosyal yardım ve hizmetleri birleştiren 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması, 

Türk sosyal güvenlik sisteminde getirdiği kapsamlı değişiklik ve ye-
niliklerle bir reformdur ve bu süreçte yaşanan değişikliklerle yeniliklerin 
bütününü ifade etmek üzere reform ibaresi kullanılmaktadır. Şüphesiz, ya-
pılan değişikliklerin ve yeniliklerin önceki duruma göre iyileşme ve daha 
iyiye gidişi sağladığı ölçüde bir reform olarak adlandırılması daha isabetli 
olacaktır. 

1 (2016), TÜRK METAL SENDIKASI Dergisi,  Sayı:198, Ocak, 2016.
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2015 yılı esas alınınca, Kurumsal yapıdaki yeniden yapılanmanın (SGK-
5502) üzerinden 9 yıl, sosyal sigorta mevzuatının yürürlüğe girişinin üze-
rinden  (5510)  7 yıl geçmiştir. Bu süreler kısa gibi görünmekle birlikte, re-
form sürecinin gelişme seyri ve sonuçları hakkında değerlendirme yapıl-
masına imkan verecek “orta” dönem tamamlanmıştır. Kaldı ki, 1999  yılında 
4447 sayılı Kanunla hayata geçirilen ve 2008 reformunda da aynen benim-
senen kademeli olarak emeklilik yaşı yükseltilmesi uygulamasında geçiş 
döneminin yarısı geçilmiştir. Gelinen nokta itibarıyla hem geçen 7-9 yıllık 
uygulama dönemini değerlendirmek hem de reformun geleceği ile ilgili bir  
çok şey söyleme imkanı vardır. Bu yazıda, bir tür uyarıcı etki oluşturmak 
için, daha çok olumsuz gelişmeler üzerinde durularak bu değerlendirme 
yapılmaya çalışılacaktır. 

Sosyal Güvenlik Reformu: Hedefler, Beklentiler ve Gerçekleşmeler
Sosyal güvenlik reformunun temel amaç ve hedefleri, çok genel olarak 

“Bütün nüfusu kapsayan, Adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı etkin ko-
ruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir ve bütünleştirilmiş bir sosyal 
koruma sistemi oluşturma” olarak açıklanmıştır. Reformun somut hedef-
lerinden biri olarak sosyal sigorta kurumlarının açıklarının 2020’li yıllarda 
GSYİH’nın % 1’i seviyelerine düşürülerek “ekonomik olarak karşılanabilir  
bir seviyede tutulması” hedeflenmişti. Niçin reform yapıldı sorusunun ce-
vabı olarak reform gerekçelendirilirken; 

•	 Gelecek 25 yılda nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak Türkiye’nin 
demografik fırsat penceresinin sunduğu avantajları kaybedeceği, 

•	 Mevcut sistemin yoksullukla mücadelede etkin olmaması, 
•	 Gerek kapsama alınan nüfus, gerekse sağlanan sosyal güven-

lik garantisinin seviyesi bakımından mevcut sistemin toplumun 
sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalması, 

•	 Süregelen sosyal sigorta kurumları açıklarının Türk ekonomisi-
nin temel göstergelerini olumsuz etkilemesi 

olarak sıralanmıştı.  Yukarıdaki amaç ve gerekçelerle gerçekleştirilen 
sosyal güvenlik reformu ile geçen zaman içinde aşağıda belirtilen alt baş-
lıklardaki gelişmeler sağlanmıştır.

1) Kurumsal yapıda yönetim istikrarı sağlanamamıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu idari ve mali açıdan özerk bir Kurum olarak 

kurulmuş olmakla birlikte, 2006-2015 arasındaki 10 yıllık dönemde vekale-
ten veya asaleten  10 Kurum başkanı görev yapmıştır ve görev süreleri orta-
lama 1 yıldır. Dikkat çeken, bu değişikliklerin aynı siyasi iktidar döneminde 
gerçekleşmesidir. Tahmin edileceği gibi Başkan seviyesindeki değişiklikler  
hiyerarşik olarak Kurum merkez teşkilatında başkan yardımcıları, genel 
müdürler ve daire başkanları ile taşra teşkilatında ise il ve merkez müdür-
leri ve yardımcıları değişiklikleri ile devam etmektedir. Sık idareci değişik-
liklerinin sosyal güvenlik gibi “kurumsal hafızanın” çok önemli olduğu ku-
rumlarda ciddi yönetim zafiyetleri oluşturabilmektedir. Yönetim istikrar-
sızlığı SGK’nın idari özerkliği ile ilgili tartışmaları da artırmaktadır. Yönetim 
istikrarsızlığının yanısıra özlük haklarında geriye gidişle veya beklenen 
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iyileşmenin sağlanmaması birlikte gelen bir başka olumsuz gelişme Kurum 
personelinin “kurumsal aidiyet duygusunun” zayıflamasıdır. Reformun ilk 
olumlu etkileri Kurum işlemlerindeki iyileşme ve etkinlik ile sağlanmıştı. 
Kurumsal aidiyet duygusunun zayıflaması zaman içinde yönetim etkinliği-
ni ortadan kaldırabilir. 

2) Sosyal sigorta mevzuatı hızla anlaşılması ve takibi güç bir mevzuata 
dönüşmektedir. 

 Sosyal güvenliğin dinamik yapısı alanla ilgili mevzuatın da sıklıkla de-
ğiştirilmesini gündeme getirmektedir. Geçmişte, hem 506, hem de 5434 
sayılı Kanunlar zaman içinde ek ve geçici maddeleri asıl madde sayısını 
misli ile geçen nerede ise değişiklik yapılmamış maddesi kalmayan takibi 
ve anlaşılması güç bir mevzuata dönüşmüştü. Gerek 5502, gerekse 5510 sa-
yılı Kanunlar, 3 ayrı kurum ve  5 ayrı sosyal sigorta kanununu birleştiren 
ve bu anlamda sosyal sigorta mevzuatında ciddi bir sadeleşme sağlayan bir 
gelişme olarak görülmüştü. Ancak reform kanunlarının da ( 5502 ve 5510) 
akıbeti geçmiş dönemden farklı olmadı. Nitekim 5502 sayılı Kanunda 2006 
dan bu yana 18; 5510 sayılı Kanunda ise 29 defa  ( 25 ayrı kanun, 2 KHK ve 2 
AYM kararı ile) değişiklik yapılmıştır. 5510 sayılı Kanun her yıl 4 defa değiş-
tirilmektedir. Yürürlük tarihi başlangıcında 109 asıl ve 13 geçici maddeden 
oluşan 5510 sayılı Kanun 2015 yılı itibarıyla 107 asıl, 9 ek ve 60 geçici madde-
den oluşan, yalnızca 20 maddesi hiç değiştirilmeyen “eskitilmiş” bir kanun 
haline gelmiş gibidir. Ek maddelerle kapsama alınan yeni çalışan grupları-
na yönelik farklı düzenlemeler zaman içinde sosyal sigorta uygulamalarını 
olumsuz etkileyecektir.  

 TBMM’ne verilen sosyal güvenlikle ilgili yasa teklifleri dikkate alınınca,  
2015 yılında yapılan 2 genel seçim dolayısıyla  ara verilen mevzuat deği-
şikliklerine, başta emekli aylıklarının artırılması ile ilgili düzenleme olmak 
üzere,  yeni hükümetle birlikte devam edecek gibi görünmektedir. Kanun 
değişikliklerinin SGK uygulamalarında önemli olan ikinci mevzuata ( yö-
netmelikler ve genelgeler) olan etkileri de dikkate alınınca mevzuat kar-
maşası daha belirgin hale gelmektedir. Öte yandan sosyal güvenlik mev-
zuatı değişikliklerinin genellikle kamuoyunda “torba yasa” olarak adlan-
dırılan çok sayıda kanunu aynı anda değiştiren yasal düzenlemeler içinde 
yapılması mevzuatın takibini güçleştiren bir başka sebep olmaktadır.  

3) Sosyal sigortaların kapsamında olumlu gelişmelerle olumsuz geliş-
meler birlikte ortaya çıkmaktadır. 

Bütün nüfusu kapsama alma hedefi bakımından sosyal sigortalarda 
önemli bir gelişme sağlanmış, 2007 yılında % 80 olan sosyal güvenlik kap-
samındaki nüfus 2015 Ağustos ayı itibarıyla % 84,5 olmuştur. Bu oranı biraz 
daha artırmak mümkün görünmekle birlikte esasen primli rejimler sosyal 
sigortalarla sosyal güvenlik kapsamına alınabilecek  toplam nüfusta üst sı-
nıra gelinmiş gibi görünmektedir

Genel kapsam bakımından sağlanan bu olumlu gelişme ne yazık ki sos-
yal sigorta kurumlarının bir tür “sağlık göstergesi” olan aktif/pasif sigortalı 
oranında gerçekleşmemiştir.  2008-2015 döneminde 14,7 milyon olan aktif 
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sigortalı sayısı 20,2 milyona, aylık alan pasif sigortalı sayısı 8,2 milyondan 
11,2 milyona yükselmiş, aktif sigortalı sayısı % 37,4 artarken, pasif sigortalı 
sayısı % 36,5 artmıştır. Kötü haber; 4447 sayılı Kanunla getirilen kademeli 
emeklilik yaşı artışına rağmen aylık alanların sayısında beklenen azalma-
nın henüz gerçekleşmemiş olması ve yine sınırlı da olsa işgücüne katılma 
oranındaki artışa ( % 51,2)  ve kayıtdışı istihdamın % 35,1 e düşürülmesine 
rağmen de aktif sigortalı sayısı beklenen ölçüde artmamış olmasıdır. 2007 
yılında 1,95 olan aktif/pasif sigortalı oranı 2015 haziran ayında ancak 1,97 
olmuştur. 4/a’lı sigortalıların aktif/pasif sigortalı oranındaki iyileşme (2,09 
dan 2,35’e), 4/b’li sigortalılarla ilgili olumsuz gelişmeyi ( 2,04’den 1,24’e) or-
tadan kaldıramamaktadır. 2011 yılından sonra kamu istihdamındaki 770 
bin kişilik artışa rağmen beklenen iyileşme sağlanamamıştır. 2008 yılında 
1,1 milyon olan kayıtlı 4/b’li tarım sigortalısının 2015 yılı ağustos ayında 611 
bine düşmesi üzerinde fazlaca düşünülmesi gereken bir gelişmedir. Sosyal 
sigortalarda; 4/b’liler için prim borçları nedeniyle hizmet silinmesi,  4/b’li si-
gortalılar için gelir düşüklüğüne bağlı muafiyetlerle kapsam dışında kalan-
ların artması, geçici sığınmacı olarak gelenlerin  kayıtdışı çalışması ve niha-
yet yeni  istihdam artışının sınırlı kalması dolayasıyla aktif/pasif sigortalı 
oranı bakımından beklentilerin  çok gerisinde kalınmıştır. 

4) Reformun olumsuz sonuçları, olumsuz gelişmeleri tetikleyecek yeni 
müdahaleleri getirmeye başlamıştır.

2015 genel seçimleri sürecinde yaşanan gelişmeler  reformun beklenen 
olumsuz sonuçlarını gidermeye yönelik sosyal sigortacılık ilkelerine aykırı 
müdahalelerin artacağını göstermiştir. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel se-
çimleri sosyal güvenlik sorunlarının fazlaca tartışıldığı bir süreci beraberin-
de getirmiştir. Öncelikle, gelir ve aylıkların yalnızca TÜFE artış oranı kadar 
artırılması emekli aylıklarının artış taleplerini yoğunlaştırmış ve bu talepler 
2015 yılı seçimlerinde karşılık bulmuştur. Şimdi beklenen, reform hedefle-
rinin aksine “sosyal sigortacılık ilkelerine aykırı müdahalelerle” emekli 
aylıklarının artırılmasıdır. Bu müdahalenin getireceği ek mali yük sosyal 
sigortaları veya bu amaçla yapılacak gelir transferi dolayısıyla Hazine’yi 
olumsuz etkileyecektir. Benzer talepler, şimdi değilse bile yakın zamanda 
veya en geç bir dahaki seçimde emeklilik için yaş engeline takılanlar için 
söz konusu olacaktır. Yine, bir türlü istenilen noktaya getirilemeyen gelir 
testine bağlı prim borçlarının affedileceği beklentisi de bu ortamda karşılık 
bulmuştur. 

5) Kurumun mali göstergelerinde  beklenen iyileşme sağlanamamıştır. 
Mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal sigorta sisteminin en önemli gös-

tergesi gelir/gider dengesinin sağlanmasıdır. 1999 da 4447 sayılı Kanun, 
2008’de 5510 sayılı Kanunla Kurum gelirlerini artırıcı ( prime esas kazançlar 
vb) ve giderlerini azaltıcı ( emeklilik yaşının yükseltilmesi ve aylık hesapla-
ma sisteminin değiştirilmesi vb) düzenlemelerle makas daraltılmaya çalı-
şılmış, prim borçlarının yeniden yapılandırılması (aflar) ile de süreç geçmişe 
yönelik olarak iyileştirilmeye çalışılmıştır. 2008 yılı itibarıyla toplam 25 mil-
yar TL olan finansman açığı 2015 yılında 21 milyar TL olarak beklenmekte-
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dir. Bu durum bir iyileşme gibi görünmekle birlikte, bu iyileşme sigorta prim 
gelirlerinin artışından ziyade  artan devlet katkısı ve prim afları (borçların 
yeniden yapılandırılması) ile gerçekleşmiş bir iyileşmedir. Nitekim 2010 yı-
lında 15,1 milyar TL olan devlet katkısı 2014 yılında 30,5 milyara yükselmiş-
tir. 2008 yılında % 3,68 olan bütçe transferlerinin GSYİH’na oranı 2010 yılın-
da % 5,03’e yükseldikten sonra 2014 yılında % 4,38 olarak gerçekleşmiştir 
ve bu değer reformla 2020’li yıllarda beklenen % 1’lik oranın çok üstünde bir 
noktada bulunmaktadır. Öte yandan 2007 yılında % 70 olan toplam gelirlerin 
giderleri karşılama oranı 2014 yılında % 90’a yükselmiştir. Ancak bu iyileş-
me büyük ölçüde 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla getirilen prim borçlarının 
yeniden yapılandırılması uygulamasının takip eden yıllarda da sürekli hale 
getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Halen iç içe geçmiş, nerede ise her son tarih-
te bir daha yenilenen prim borçlarının yeniden yapılandırılması uygulaması 
devam etmektedir. Bu durumun “prim ödeme ahlakını” olumsuz etkileme-
si de bir başka dikkat çekici husustur.  

6) Genel Sağlık Sigortasına geçişle birlikte hem hizmete erişim hem de 
norm standart birliği sağlanması bakımından önemli gelişmeler sağlan-
mıştır. 

Sosyal güvenlik reformunun vatandaşın günlük hayatına etkisi bakı-
mından en olumlu yönü GSS bakımından yaşanmıştır. Sağlık hizmeti su-
nanlara yönelik düzenlemelerle  ile sağlıkta hizmete erişim zamanı kısal-
mış, hizmet kullanma sıklığı da artmıştır. 2009 yılında sağlık hizmet su-
nucularına başvuru sayısı toplam olarak 245 milyon iken 2014 yılında 447 
milyona çıkmıştır. 2002 yılında 2,2 olan kişi başına hekime başvuru sayısı, 
aile hekimleri dahil, 2014 yılında 8,2 ye yükselmiştir. Öte yandan, olması ge-
rektiği gibi,  toplam sağlık harcamaları içinde ilaç giderlerinin payı azalırken 
tedavi giderlerinin payı artmaktadır. 

Yukarıda belirtilen sayısal gelişmelerin dışında statü farklılıklarına bağlı 
olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmada var olan farklılıklar giderilmiş 
ve reformun norm ve standart birliği sağlama amacı genel sağlık sigortası 
bakımından büyük ölçüde sağlanmıştır. GSS bakımından şimdi dikkat edil-
mesi gereken, maliyet endişesi ile getirilen sınırlamaların ve yeni yüklerin 
( katkı payları artırılması gibi) sigortalıların sağlık hakkını kullanmaktan 
vazgeçme noktasına getirmesi, sağlık hizmetleri talebinin baskı altına alın-
masıdır.  

7) SGK e-devlet uygulamasının en kapsamlı ve başarılı uygulamasını 
vermektedir.

Sosyal güvenlik reformunun “kolay erişilebilir” amacı, SSK ile başlayan 
SGK tarafından kapsamı genişletilerek devam eden e-sigorta uygulamala-
rı ile büyük ölçüde sağlanmıştır.  SGK, bilişim teknolojisini etkin ve yaygın 
şekilde kullanarak sigortalılar, işverenler ve 3. Kişilerle olan ilişkilerinin 
tamamına yakınını e-sigorta ortamında yapmaktadır. Özellikle işverenler,  
işlemlerin hızlanması dolayısıyla zaman ve maliyetten tasarruf ederken, 
sigortalılar da  sistemin sağladığı şeffaflık ve erişilebilirlikle  hizmet süreleri 
ve prim bilgileri  ile ilgili olarak bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanabil-
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mektedirler.  Gelinen nokta itibarıyla SGK’nın bilişim teknolojisini kullanma 
etkinliği “iyi uygulama örnekleri” kapsamında Türk sosyal güvenlik siste-
mini model haline getirmiştir. 

SGK’nın e-sigorta uygulaması, en olumlu sonuçlarını  GSS bakımından 
vermekte, sağlık hizmet sunucuları ( sağlık kuruluşları ve eczaneler) sigor-
talılarla ilgili bilgilere, sigortalılar da kendi sağlık durumlarının gelişimi ile 
ilgili bilgilere kolaylıkla ve her noktadan ulaşabilmektedirler. Bilgiye kolay 
erişim çapraz kontrollere imkan verdiği ölçüde denetim etkinliğini artır-
makta ve  suiistimalleri  önlemektedir. 

Sonuç Olarak
Türkiye 2006 yılında, mevcut sosyal güvenlik sistemini rehabilete ede-

rek zaman içinde iyileştirme yerine köklü değişiklikler yapmayı tercih et-
miştir. Sosyal güvenlik sistemleri, geçmişe yönelik kazanılmış,  geleceğe 
yönelik beklenen haklar dolayısıyla kısa süre aralıkları ile kapsamlı deği-
şikliklerin yapılacağı bir alan  değildir. Nitekim, reform sürecinde eski kamu 
görevlilerinin reform süreci dışında bırakıldığı gözönüne alınırsa reform sü-
recinin tamamlanması 30-40 yıllık bir süreyi gerekli kılmaktadır. Gelinen 
nokta itibarıyla Türkiye’nin sosyal güvenlik alanında yeni bir reform yapma 
(kapsamlı değişiklikler yapma) imkanı  kalmamıştır. Toplum, ekonomik ve 
sosyal hayatın her alanında günlük hayatını da etkileyen reformlar dolayı-
sıyla adeta reform yorgunu haline gelmiştir. 

5510 sayılı Kanunun geçen 7 yıllık uygulama sonuçları dikkate alınarak, 
bütüncü bir yaklaşımla temel ilkelerden vazgeçmeden, eksiklikleri tamam-
layan, aksaklıkları gideren düzenlemelerle sosyal güvenlik reformundan 
beklenen sonuçların alınması sağlanabilir. 2015 Kasım seçimlerinin reform 
sürecini gerçekleştiren siyasi iktidarın, en azından bir 4 yıl daha iktidarda 
kalmasını sağlayacak şekilde sonuçlanmış olması, sonuç alıcı politikaların 
kararlıkla uygulanması şartıyla, iyiye gidiş için  bir fırsat olabilir.   

Başarılı sonuçları almak sadece yapılması gerekenleri yaparak değil, 
yapılmaması gerekenleri yapmayarak da sağlanabilir. Sosyal güvenlik ba-
kımından geldiğimiz nokta, eksiklikleri ve aksaklıkları gidermeye yönelik 
“rehabilite edici tedbirlerle” reform sürecini fabrika ayarlarına döndürmek 
ve yapılmaması gerekenleri yapmayarak sonuç almak olacaktır. 



REFORM SONRASI DÖNEMDE DOĞRULARI VE YANLIŞLARI İLE  

SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI(1)

Türkiye’de uygulanan sosyal güvenlik politikalarını olumlu ve olumsuz 
yönleri bakımından değerlendirmek için, sistemin yeniden yapılandırıldığı 
2006-2008 yıllarındaki kapsamlı değişiklikleri (reform) başlangıç (milat) 
olarak esas almak daha doğru olacaktır.  İçinde bulunduğumuz 2016 yılı 
itibarıyla; reformun 4 temel ayağından; kurumsal yapıda tek çatıya geçiş 
(SGK-2006); sosyal sigorta mevzuatının tekleştirilmesi ve genel sağlık si-
gortasının oluşturulması (5510 sayılı Kanun-2008) ve sosyal yardım ve hiz-
metlerin birleştirilmesi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-2011) üzerin-
den 8-10 yıllık bir süre geçtiği için reformun amaçları, uygulanan politikalar 
ve alınan sonuçlar bakımından geleceğe yönelik değerlendirmeler yapıla-
bilecek bir süre de geçmiştir. 

Sosyal güvenlik reformunun beyaz kitabı olarak da adlandırılan 
Başbakanlık yayınında (2004), gerçekleştirecek sosyal güvenlik reformu-
nun amaçları kapsayıcı bir ifade ile “ Bütün nüfusu kapsayan, Adil, Kolay 
erişilebilir, Yoksulluğa karşı etkin koruma sağlayan, Mali açıdan sürdü-
rülebilir, Bütünleştirilmiş bir sosyal koruma sistemi oluşturmak” olarak 
belirtilmiştir.  Bu yazıda, reform sonrası dönemde uygulanan politikalarla 
gelinen noktanın başarıları veya başarısızlıkları da bu amaçların ne ölçüde 
gerçekleştirildiği  dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

Rakamlarla Reform Sonrası Dönemde Türk Sosyal Güvenlik  Sistemi

2008 
(Reform Öncesi)

2016 
(Nisan/Mayıs)

Değişim ve 
Gelişme (%)

KAPSAM (Kişi olarak) 57.338.454 (% 80) 67.772.920 (%  86) 8,8
Aktif Sigortalı 15.041.268 20.775.874 37,5
Pasif Sigortalı 8.746.704 11.553.846 31,9
Aktif/Pasif Oranı 1,87 1,92 0,3
Kayıtdışı İstihdam 43,84 32,86 25
Finansman Açığı 25.901.978 11.443.718 - 55,8
Bütçe Transferi (Bin TL)
(GSYİH Yüzdesi olarak)

35.016.403  
(3,68)

79.024.345  
(5,43) 125

Prim Gelirlerinin Giderlerini 
Karşılama Oranı 64,6 70,4 8,9

Sosyal Yardım ve Hizmet 
Harcamaları  (GSYİH’nın % 
olarak)

0,84 1,24 (2014)

www.sgk.gov.tr/istatistikler (Ağustos/2016)/www.tuik.gov.tr/ www.kalkinma.gov.tr/2016 
yıllık program

 (2016) İŞVEREN, TİSK, Cilt:54, Sayı:4, (Temmuz-Ağustos 2016),
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Reform Sonrası Dönemde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi: Gelişmeler ve 
Gerçekleşmeler

Tablo’da genel çizgileri verilen rakamlardan hareketle reform sonrası 
dönemde Türk sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeler değerlendirilir-
ken iki husus özellikle dikkate alınmıştır. Bunlardan ilki,  ülkemizde sos-
yal güvenlik kapsamına alınan kişilerin % 90’ının ve yine sosyal koruma 
harcamalarının % 90’ının sosyal sigortalar tarafından yapıldığı gerçeğidir. 
Dolayısıyla, Türk sosyal sigorta sistemini incelemek bir anlamda sosyal gü-
venlik sistemini değerlendirmek anlamına gelmektedir. İkinci olarak, her 
ne kadar reform sürecinin 2008 yılında 5510 sayılı Kanunla başladığı kabul 
edilse de 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin etkisi de 
(özellikle emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi) yapılan değer-
lendirmelerde göz önünde bulundurulmuştur. Reform sonrası dönemde 
sağlanan gelişmeler: 

•	 Sosyal sigortalarla kişi olarak sosyal güvenlik kapsamına alınan nü-
fus ( aktif ve pasif sigortalılarla bunların bağımlıları birlikte) toplam 
nüfusun % 86’sına ulaşmıştır. Bu önemli bir gelişmedir ve esasen 
sosyal sigortalarla kapsama alınabilecek nüfusun üst sınırına ge-
linmiştir. 

•	  Ancak sosyal sigortaların kişi olarak kapsam genişlemesinin sağlıklı 
bir alt yapısı yoktur. 2008-2016  arasında aktif sigortalı sayısındaki 
artış % 37,5; pasif sigortalı sayısındaki artış ise % 32’dir. Geçen dönem 
içinde aktif/pasif sigortalı oranı 1,87’den ancak 1,92’ye yükselebil-
miştir. Bu yükseliş, 2002 yılında başlayan kademeli emeklilik yaşı 
yükseliş, işgücüne katılım oranındaki artış ve kayıtdışı istihdamdaki 
% 25 azalışla ancak sağlanabilmiştir. Bir bakıma Türkiye sosyal si-
gorta sisteminin temel göstergelerini olumlu etkileyecek araçları 
ve imkanları kullanmaya başlamış ancak sonuç beklenen düzeyde 
olmamıştır. 

•	 Aktif/pasif sigortalı oranları bakımından durum sigortalı gruplarına 
göre farklılık göstermektedir. 4/a’lı sigortalılar bakımından bu oran 
2008-2016 döneminde 2,06’dan 2,27’ye yükselirken, 4/b’li sigortalı-
larda 1,4’den 1,2’ye düşmüştür. Öte yandan, 2008-2016 arasında aktif 
sigortalı sayısındaki % 36,6 artışa rağmen 4/c’lilerin aktif/pasif si-
gortalı oranı bu dönemde ancak 1,37 den 1,63’e yükselmiştir. Sosyal 
güvenlik  reform kitabında da sıklıkla olması gereken oran olarak dile 
getirilen 4 aktif sigortalıya karşı 1 pasif sigortalı oranının çok uzağın-
da bir oran söz konusudur. Sosyal sigorta sistemimizin mali açıdan 
sürdürülebilirliğinin temelini oluşturan bu  gösterge bakımından sis-
temin sağlıklı bir alt yapısı yoktur.  

•	 Reformun önemli gerekçelerinden birini oluşturan finansman açığı-
nın 2008-2016 arasında % 55’lik bir azalmasına, açığın GSYİH’ya ora-
nının 2008 yılındaki % 2,72 oranından 2015 yılında % 0,58’e düşmesi 
rağmen bu durum olumlu yorumlanabilecek sağlıklı bir gelişmenin 
sonucu değildir. Çünkü bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna ya-
pılan bütçe transferleri % 125 artmış, GSYİH’nın % 3,68’inden % 5,43’e 
yükselmiştir. Nitekim, sosyal sigortaların öz kaynaklarını oluşturan  
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prim gelirlerinin sigorta giderlerini karşılama oranı ancak % 64,6’dan 
% 70,4’e yükselmiştir. Sosyal sigorta sisteminin fon birikimi ve bura-
dan elde edeceği fon gelirleri olmadığı için temel gelir kaynağını oluş-
turan prim gelirlerinin giderleri sigorta giderlerini karşılama oranı 
hala çok yetersiz bir seviyededir. 

•	 Türk sosyal güvenlik sisteminin sosyal yardım ve hizmetler aya-
ğında yapılan toplam harcamalar 2008-2014 döneminde % 0,84’den 
% 1,24’e yükselmiştir. Ancak bu yükselişle ilgili olarak, 2014 yılın-
dan itibaren ağırlığını hissettiren “Suriye’li sığınmacılar” için yapı-
lan harcamaların artışı ( Afad bütçesinden Suriyeliler için 3 yılda 12 
milyar dolar harcandı/3 Ağustos 2016-gazeteler) ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının kendi resmi internet sayfasında sosyal yar-
dım istatistiklerinin yayınlanmasına son vermesi harcamaların se-
viyesi ve gelişme seyri konusunda sağlıklı değerlendirmeler yapıl-
masına imkan vermemektedir. 

Kısaca belirtmek gerekirse, 2008-2016 arasındaki 8 yıllık dönemde 
özellikle sosyal sigortalarla ilgili bazı temel göstergelerde olumlu gelişmeler 
görülmesine rağmen, gerçekleşmeler reform beklentilerini karşılamaktan 
oldukça uzaktır. 

Reform Sonrası Dönemde Sosyal Güvenlik Politikaları: Doğrular  ve 
Yanlışlar 

Reform sonrası dönemde, hiç de sürpriz olmayan şekilde, uygulanan po-
litikaların doğruları yanında eksiklikler ve yanlışları da olmuştur. Reformun 
ruhuna uygun doğru uygulamalar şunlardır:

•	 Aktif sigortalı sayısını artıracak politikalara öncelik verilmiştir. 
Reform sürecinde sıklıkla dile getirilen “demografik fırsat pencere-
sinin” imkanlarından faydalanmak üzere işgücüne katılım oranını 
yükseltmek için kadın istihdamını teşvik politikaları uygulanmıştır. 
Özellikle tarım dışı sektörlerde kayıtdışı istihdamı önlemek üzere 
çok yönlü programlar uygulanmış ve önemli gelişmeler sağlanmıştır. 
Kayıtdışı istihdamla mücadelede cezalandırma yönteminden kayıtlı 
istihdamı teşvik yöntemine geçilmiştir.  “Mikro sigortacılık” uygu-
lamaları ile değişik çalışan gruplarının ( ev hizmetlerinde çalışanlar 
gibi) ve a-tipik çalışma şekillerinin sosyal güvenlik kapsamına alın-
masını sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. 

•	 Devlet sosyal güvenliğin finansmanına katılımı doğru yöntemlerle 
miktar olarak artmıştır: SGK’na yapılan bütçe transferleri esas alın-
dığında 2008-2016 döneminde devletin sosyal güvenliğin finansma-
nına katılımı artmış, GSYİH’nın yüzdesi olarak 3,63’den 5,43’e yüksel-
miştir. Olumlu gelişme yalnızca miktar artışı bakımından gerçekleş-
memiş, finansmana katılımında da doğru yöntemler benimsenmiş-
tir. Devlet, sigortalı ve işveren prim yükünü azaltacak şekilde uzun 
vadeli sigorta kolları ile GSS için tahsil edilen primlerin ¼’ü oranında 
doğrudan katkıda bulunmaktadır.  Bu katkı 2010 yılında Kurum top-
lam gelirlerinin % 17’si civarında iken 2015 yılında % 24’e yükselmiştir 
(SGK, istatistikleri/2016-5). Öte yandan,  Devlet, kimsenin farkında 
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olmadığı finansman açıklarını kapatmak yerine prim tahsilatını ar-
tıracak ve işveren prim yükünü azaltacak prim destek ve teşvik şe-
killerini artırmıştır. 2016 yılı mayıs ayı itibarıyla işveren hissesinin 5 
puanlık kısmının devlet tarafından ödenmesinden kadın istihdamını 
teşvik; engelli istihdamından İSG desteğine kadar 11 ayrı teşvik ve 
destek sistemi uygulanmaktadır.  Bu teşvik ve destekten faydalanan 
işyeri sayısı 1.376.072; sigortalı sayısı ise 9.726.513’dür. 2015 yılı içinde 
teşvik ve destek kapsamında SGK’na aktarılan miktar 12,4 milyar TL 
( toplam prim gelirlerinin % 7,8’i); olup bunun 10,4 milyar TL’si 5 puan 
desteği şeklindedir. 

•	 Sağlıkta  daha eşitlikçi ve adil bir sistem kurulmuş,   hizmete erişim 
kolaylaşmıştır: Sosyal güvenlik reformunun kısa dönemde sigor-
talıların günlük hayatına olumlu yansıyan en önemli ayağını genel 
sağlık sigortası olmuştur. Çalışma statüsüne bağlı olmaksızın bütün 
sigortalılar hak ve yükümlülükler bakımından eşitlenmiştir. Kapsam 
genişlemiş, bütün nüfus GSS kapsamına alınmıştır. Hizmete erişimi 
kolaylaştıran en önemli faktör, kamu özel ayarımı olmaksızın bütün 
sağlık hizmet sunucuları ile SGK arasında hizmet alım sözleşme-
si imzalanması oluşmuştur. 2015 yılı sonu itibarıyla SGK üzerinden 
sağlık tesislerine 468 milyon başvuru olmuş, kişi başına başvuru sa-
yısı ortalama 6’ya yükselmiştir. SGK üzerinden verilen reçete sayısı 
ise 339 milyona ulaşmıştır. 

•	 Hizmete erişimi kolaylaştıracak e-sigorta uygulamaları yaygınlaş-
mıştır: Özellikle vurgulamak gerekir ki, kapsamına aldığı nüfus ve 
işlem çeşitliliği ile Türkiye’de e-devlet uygulamasını en başarılı şe-
kilde hayata geçiren SGK olmuştur. Bu uygulamalarla SGK “iyi uygu-
lama modeli” olarak incelenen bir sistem oluşturmuştur. Başta işve-
renler olmak üzere aktif ve pasif sigortalılar ile sosyal güvenlik siste-
minin 3. tarafları için Kurum hizmetlerine “erişim kolaylaşmıştır”. Bu 
yalnızca Kurumsal memnuniyeti artıran bir sonuç değil etkin işleyiş 
dolayısıyla zaman ve insangücü tasarrufu sağlayan ciddi bir ekono-
mik değer de yaratmaktadır. Şüphesiz tasnifi ile ilgili bazı eksiklikleri 
olmakla birlikte SGK verileri yalnızca sosyal sigorta politikaları için 
değil bütün sosyal güvenlik ve hatta istihdam politika uygulamaları 
için geniş bir veri tabanı oluşturmuştur. 

•	 Kademeli emeklilik yaşı uygulamasından vazgeçilmemiştir: 5510  
sayılı Kanun 4447 sayılı Kanunla 1999 yılında getirilen kademeli 
emeklilik yaşı artışını aynen benimsemiş 2036 yılından itibaren de 
yine kademeli artışla 2048 yılında kadın ve erkekler için emeklilik 
yaşını 65’de eşitlemiştir. Beklendiği gibi kısa bir süre sonra hizmet 
süresi ve prim gün sayısını dolduran ancak yaştan bekleyenlerin 
“erken emeklilik” talepleri artmıştır. Ancak siyasi iktidar, doğru bir 
şekilde, yaştan bekleyenlerin erken emekli olma taleplerine karşı 
ciddi bir direnç göstermiş, kademeli emeklilik yaşı yükseltilmesi uy-
gulamasından vazgeçilmemiştir.  Toplumda emeklilik yaşının düşü-
rüleceği beklentisi kırılmış gibidir. 
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Reform sonrası dönemde sosyal güvenlik reformunun ruhuna aykırı 
yanlış politika uygulamaları ise şu alanlarda gerçekleşmiştir. 

•	 Sosyal güvenlik Kurumunun özerkliği zayıflatılmış, yönetimi istik-
rarsızlaşmıştır: Sosyal güvenlik reformunun bir ayağının Kurumsal 
yapı ile ilgili olması tesadüfi değildi. 1990’lı yıllardan sonraki bütün 
reform çalışmalarında kurumsal yapıya yönelik düzenlemeler sosyal 
güvenlikte iyileşmenin olmazsa-olmazı olarak görülmüştü. Nitekim, 
2000 yılındaki KHK’lerle yapılan düzenlemelerin de bir ayağında ku-
rumsal yapı ile ilgili değişiklikler vardı. 2006 yılında 60 yıllık SSK ve 
ES ile 40 yıllık Bağ-Kur’un varlığı sonlandırılırken oluşturulan yeni 
kurumun SGK’nın görevi;  “sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, et-
kin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve malî açıdan sürdürülebilir, 
çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek” (5502, 
m.2)  olarak belirlenmişti.  SGK’nın özellikleri de bu görevi yapmaya 
ehil bir kuruluş haline gelmesini sağlayacak şekilde “ kamu tüzel 
kişiliğine haiz, idari ve mali açıdan özerk… ÇSGB’nın ilgili kuruluşu” 
olarak belirlenmiştir. Finansman açıkları dolayısıyla zaten mali açı-
dan özerk olmayan Kurumun idari özerkliği de geçen 10 yıllık sürede 
büyük ölçüde aşınmıştır. SGK il müdürlerinin Yönetim Kurulu yerine 
Bakanlık tarafından atanması, Kurum personelinin özlük hakların-
daki geriye gidişler, sosyal güvenlikle ilgili bazı teknik düzenlemele-
rin bile Kurum yerine Bakanlık tarafından kamuoyuna açıklanması 
SGK’nu sosyal güvenlik politikaları konusunda oldukça pasif bir ko-
numa getirmiş görünmektedir. Ve nihayet, aynı siyasi iktidar döne-
minde 10 yılda 11 başkan değişikliği yaşanmış olması Kurum yöne-
timinin özerkliği bakımından ciddi bir istikrarsızlık göstergesidir ve 
çok muhtemeldir ki bu alt yönetim kademelerine daha vahim olarak 
yansımıştır.   

•	 Sıklıkla yapılan yasal düzenlemeler ve değişiklikler sosyal güven-
lik mevzuatını karmaşık ve anlaşılması zor bir hale getirmiştir. 5510 
sayılı Kanun, 5 ayrı sosyal sigorta kanunu birleştiren ve sadeleştiren 
bir tür çatı kanun niteliğinde hazırlanmıştır. Toplam 1039 maddeden 
oluşan sosyal sigorta mevzuatını 109 esas ve 13 geçici maddede topla-
yarak büyük bir sadeleşme sağlamıştı. Ancak, 2008 yılından bu yana 
geçen 8 yıllık sürede 35 defa değiştirilmiş ( sonuncusu 9 Ağustos 2106 
tarih ve 6728 sayılı Kanunla olmak üzere), esas maddelere ilaveten 12 
ek ve 69 geçici maddeli bir Kanun haline gelmiştir. Reformun, mev-
zuatın sadeleştirilmesi hedefinden hızla uzaklaşılmıştır. Dönemin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ( Murat Başesgioğlu) 5510 sayılı 
Kanunun yürürlüğünden sonra 2 yıllık sürelerle  başta akademis-
yenler, sosyal taraflar ve  uygulayıcıların bir araya gelerek Kanunu 
değerlendireceklerini ve eğer varsa Kanunda revize yapılacak hu-
susların bu çalışmalarla belirleneceğini ifade etmişti.  Ancak, geçen 
8 yıllık dönemdeki 35 değişikliğin önemli bir kısmı “torba kanun” 
düzenlemeleri içinde  kısa dönemli sorunları çözmeye yönelik deği-
şiklikler içermektedir (Uşan, 2016). Ancak bazı düzenlemeler reform 
amaçlarına aykırı şekilde, temel sigortacılık ilkelerine ters, kapsam 
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bakımından istisnaları artıran, norm ve standart birliğini ortadan 
kaldıran değişiklikler getirmiştir. TBMM gündeminde olan kanun 
tasarı ve teklifleri dikkate alınırsa bu değişiklikler aynı şekilde ( tor-
ba kanunlar içinde) ve aynı hızda devam edecek görünmektedir. 
Yönetim istikrarsızlığı mevzuata da yansımış görünmekte, Türk sos-
yal sigorta mevzuatı yeniden anlaşılması ve takibi güç, hak kayıpla-
rına yol açabilecek bir mevzuat haline dönüşmektedir. 

•	 Prim afları (yapılandırmalar) devam ettirilmiş, adalet ilkesi zedelen-
miştir. Türk sosyal sigorta kurumlarının kronik finansman problem-
lerinden birini de prim tahsilat oranının düşüklüğü olmuştur. Sıklıkla 
çıkarılan prim afları ( borç yapılandırmaları) ile bu sorun çözülmeye 
çalışılmış, hatta bazı sigortalılar için prim tahsilatının güçlüğü dikka-
te alınarak “zorunlu sigortalılık ilkesinden”  taviz verilmiştir. Bu yazı-
nın kaleme alındığı günlerde yeni bir borç yapılandırması yürürlüğe 
girmek üzeredir. 2008 öncesi dönemde 30 a yakın olduğu söylenen 
2008 sonrası dönemde de 6’ıncısı hayata geçirilen borç yapılandırma-
ları sorunu çözmek bir yana “prim ve vergi ödeme ahlakını” ortadan 
kaldırmıştır.  Reformun ilk yılında veya olağanüstü hallerde istisnai 
olarak başvurulması gereken bu uygulama bir kural haline gelmiş 
gibidir ve artık sürekli bir beklenti de yaratmaya başlamıştır. Yani, 
her son prim affı uygulaması, bir sonraki yeni uygulamanın tetikçisi 
haline gelmiştir.  Primlerini süresinde ödeyenler ile ödemeyenlerin, 
hak edenlerle etmeyenlerin eşitlenmesi “sosyal güvenlik sisteminin 
temelini oluşturan adalet” duygusunu zedeler hale gelmiştir. Olması 
gereken, prim borçlarının yapılandırılmasını zorunlu hale getiren 
faktörlerin ortadan kaldırılması ( prim oranlarının veya prime esas 
kazançların yüksekliği gibi), son dönemde olduğu gibi ceza yöntemi 
ile birlikte destek ve teşvik yönteminin yaygınlaştırılması ( 5 puan 
teşviki gibi) ve rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ce-
zalandırılması ve hak kaybına uğramaları sağlanmalıdır. 

•	 Sigortacılık ilkelerine aykırı siyasi müdahalelere devam edilmiştir: 
Reformun temel amaçlarından biri de “ sigortacılık ilkelerine uygun” 
bir sistem oluşturmaktı. Ancak zaman içinde bu ilkeye aykırı çok sa-
yıda müdahale yapılmıştır. Bunlardan ilki  gelir ve aylıkların hesap-
lanması ile ilgilidir. 5510 sayılı Kanun, gelir ve aylıkların hesaplanması 
ile ilgili parametreleri  Kurumun gelir-gider dengesini öne çıkaracak 
şekilde belirlemiş ve aylıkların orta ve uzun dönemde düşmesine yol 
açacak bir hesaplama yöntemi benimsemiştir. Aylık bağlama oran-
ları düşürülmüş, aylık ortalama kazancın hesaplanmasında dikkate 
alınan güncelleme katsayısında büyüme hızı % 30 oranında dikkate 
alınmış ve nihayet gelir ve aylıklar 6 şar aylık dönemlerle yalnızca 
TÜFE oranında artırılmıştır. Bu durumun gelir ve aylıkların seviye-
sini düşüreceği, aylıkların “sosyal yardımlara dönüşeceği” ve hatta 
sosyal güvenlik sisteminin bizzat kendisinin  yoksulluk üreten bir 
sistem  haline dönüşeceği sıklıkla dile getirilmiştir ( Arabacı, Alper 
2010). Olması gereken güncelleme katsayısında ve aylık artışlarında 
büyüme hızının dikkate alınmasıdır. Ancak, 2015 yılı  genel seçimleri 
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tam bir “emekli aylığı artışı vaadine” dönüşmüş ve siyaseten karşılık 
da bulmuştur. Bu yöntem sigortacılık ilkelerine aykırı bir müdahale-
dir ve her seçim dönemi benzer bir talebi doğurması kaçınılmazdır. 
Gelir düşüklüğü dolayısıyla zorunlu sigortalılık ilkesinin bazı çalışan 
grupları için ortadan kaldırılması, SGK’nın aracılığı ile prim borcu olan 
kişilerin banka kredisi ile emekli aylıklarının bağlanması, gelir testi 
uygulamasındaki eksiklikleri gidermeye yönelik gizli ve açık aflar, 
kendi adına bağımsız çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi uy-
gulamasının kaldırılması siyasi müdahalenin etkisi ile hayata geçiri-
len uygulamalar olmuştur. 

•	 Sosyal yardım ve hizmetler ayağında reform amaçlarına ulaşılama-
mıştır: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (ASPB) kurulması, sos-
yal yardım ve hizmetlerin Bakanlık çatısı altında toplanması isabetli 
olmakla birlikte hak ve ihtiyaç temelli bir sosyal yardım ve hizmet 
sistemini oluşturacak yasal alt yapı oluşturulamamış, sosyal sigorta 
sistemi ile birlikte ve bütünleşik olarak işleyen bir sosyal yardım ve 
hizmet sistemi kurulamamıştır. Önceden öngörülemeyen veya bek-
lenmeyen bir dış faktör olarak “Suriyeliler” meselesi ve bu kesim için 
yapılan harcamaların büyüklüğü de bu gecikmenin bir sebebi olarak 
görünmektedir. Kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara yö-
nelik çalışmalar, istihdam bağlantılı sosyal yardım ve hizmet siste-
mi oluşturulmasına yönelik çabalar doğru adımlar olmakla birlikte 
henüz sosyal sigorta alanında sağlanan bütünleşmenin uzağında bir 
sosyal yardım ve hizmet sistemi vardır.  

Sonuç ve Değerlendirme
2008-2016 döneminde gelinen noktayı sosyal güvenlik reformunun 

“Bütün nüfusu kapsayan, Adil, Kolay erişilebilir, Yoksulluğa karşı etkin 
koruma sağlayan, Mali açıdan sürdürülebilir, Bütünleştirilmiş bir sosyal 
koruma sistemi oluşturmak”  gerekçeleri ve beklentiler bakımından genel 
çizgileri ile değerlendirmek gerekirse; 

•	 Kayıtdışı istihdamla mücadelede önemli gelişmeler sağlanmış ol-
makla birlikte aktif sigortalıların % 30’dan fazlası hala kapsam dışın-
dadır. Reformun bütün nüfusu kapsama alma hedefi, bağımlı nüfus 
ve pasif sigortalı sayısının şişkinliğine bağlı sağlıklı bir temele dayan-
mayan “sanal bir iyileşme” göstermiştir.

•	 Reformun   adil bir sistem oluşturma hedefi, genel sağlık sigorta-
sı bakımından sigortacılık hakları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak 
büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Ancak aynı olumlu değerlendirmeyi 
diğer sigorta kolları için ve özellikle adeta bir dezavantajlı gruba dö-
nüşmeye başlayan 4/b’liler için söylemek mümkün değildir. 

•	 SGK’nın e-sigorta uygulamalarının yaygınlığı ve etkinliği ile kolay 
erişilebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma yönünde önemli ge-
lişmeler sağlanmıştır. 

•	 Bazı dezavantajlı gruplara ( kadınlar, engelliler vb) yönelik gelir 
transferi uygulamaları ile reformun  yoksulluğa karşı etkin koruma 
sağlama hedefi bakımından dikkat çeken gelişmeler sağlanmış ol-
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makla birlikte sosyal sigorta aylıklarındaki düşüşle sistemin kendi-
sinin yoksulluk üretme riski artmaktadır. 

•	 Demografik fırsat penceresinin imkanları kullanılmasına ve kayıt-
dışı istihdamla mücadelede sağlanan başarılara rağmen mali açıdan 
sürdürülebilir bir sistem oluşturulamamıştır. Finansman açıklarında 
bir azalma görülmekle birlikte bütçe transferleri artmaya devam et-
mektedir. Reform sonrası dönemde her 2 yılda bir  tekrarlanan prim 
borçlarının yapılandırılması uygulamaları bir çözüm olamamıştır.  

•	 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oluşturulmasına rağmen, sosyal 
sigorta sistemi ile bütünleşik bir sosyal koruma sistemi oluşturma 
hedefi gerçekleştirilememiştir. 

Sosyal güvenlik reformunun başında öngörülen 20 yıllık geçiş süreci 
henüz tamamlanmamış olmakla birlikte  geçen zaman diliminde gelinen 
nokta beklentilerin gerisindedir. Doğru adımlarla birlikte adeta kronikle-
şen yanlışlar da yapılmaya devam etmektedir. Esasen ekonomik ve sosyal 
hayatın her alanında hayata geçirilmeye çalışılan kapsamlı değişikliklerle 
adeta “reform yorgunu” haline gelen, bir türlü normalleşemeyen sosyal ha-
yatın içinde yorulan Türk insanının yeniden ve sil-baştan anlamına gelecek 
radikal değişikliklerin muhatabı olmaması için doğru politikalarda ısrar et-
mek gerekecektir. Bu çerçevede;

Sosyal Güvenlik Kurumunun idari özerkliğinin güçlendirilmesi ve 5502 
sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmesini sağlayacak kapasi-
teye kavuşturulması, Kayıtdışı istihdamla mücadele ile aktif sigortalı sa-
yısının artırılması, kadınların işgücüne iştirak oranının artırılarak aktif 
sigortalı havuzunun büyütülmesi, işverenlerin prim maliyetini azaltacak, 
sigortalıların da kayıtlı istihdamını teşvik edecek şekilde devletin sosyal 
güvenliğin finansmanına katılımının artırılması, 4/b’li sigortalılara yönelik 
dezavantajlı uygulamaların ortadan kaldırılması, gelir-aylık hesaplama ve 
artış sisteminin değiştirilerek ödenen prim- alınan aylık ilişkisinin güçlen-
dirilmesi, iç tasarruf oranını yükseltecek şekilde bireysel emeklilik sistemi-
nin teşvik edilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerin ihtiyaç ve hak temelli ola-
rak verilmesine ve istihdam bağlantısının kurulmasına özen gösterilmesi 
doğru politikalar olarak devam ettirilmesi gereken hususlardır. 

Son olarak, doğru politikalar uygulamak ve olumlu sonuçlar almak her 
zaman mutlaka bir şeyler yapmak anlamına gelmez.  Bazen bir şeyleri 
yapmamak arzu edilen sonuçları doğurabilir. Mesela; sistemin işleyişine 
yönelik siyasi müdahalelerden kaçınmak, sigortacılık ilkelerine aykırı uy-
gulamalar  yapmamak, yükümlülüklerini yerine getirmeyeni affetmemek 
gibi tersine işlemler de olumlu sonuçlar doğurabilir. 
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SOSYAL GÜVENLİK REFORMU-2006-2016:

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI VE İDARİ ÖZERKLİK(1),(2) 
 

GİRİŞ
Gerek geniş toplum kesimlerini ilgilendirmesi, gerekse geriye ve ileriye 

doğru çok uzun zaman dilimini etkileyen haklar ve yükümlülüklerle ilgili 
olması dolasıyla sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili olarak sık ve  köklü ya-
pısal değişiklikler yapılmasından kaçınılır. Ancak gerek uzun süre biriken 
iktisadi ve sosyal yapıdaki değişim ihtiyaçlarına cevap vermek ve/veya  
krizler dolayısıyla temel fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelen sis-
temlerde  kapsamlı değişiklikler veya reform yapmak kaçınılmaz hale gelir. 
Türkiye 1990’lı yılların başından itibaren özellikle sosyal sigortaların finans-
man açıkları dolayısıyla yaşanılan krize bağlı olarak sosyal sigorta sistemi-
ne yönelik kapsamlı değişiklikler yapmaya yönelik çalışmalar yapmıştır.  
Çeşitli meslek kuruluşları ve akademisyenlerin çalışmaları yanında 1995 
yılında Dünya Bankası kredisi ile ILO uzmanlarına hazırlatılan rapor da bu 
arayışların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla 
yapılan değişikliklerin 2001 krizi dolayısıyla beklenen sonuçları vermeme-
si, 13 yıllık koalisyon hükümetleri sonrasında tek parti olarak iktidara gelen 
yeni hükümete sosyal güvenlik alanında kapsamlı değişiklikler yapma im-
kanı vermiştir. 2003 yılında başlayan çalışmalar 2006 yılında sonuçlanmış, 
3 sosyal sigorta kurumunu tek çatı altında toplayan kurumsal yapı ile ilgili 
değişim 2006 yılında,  5 farklı sosyal sigorta rejimini tek kanun altında top-
layan ve genel sağlık sigortasını oluşturan sosyal sigorta reformu ise 2008 
yılında yürürlüğe girmiştir. 

Sosyal güvenlik reformundan beklenen uzun dönemli sonuçlar için 
asgari 20-25 yıllık, en az  bir nesli ilgilendirecek süre geçmesi gerekmek-
le birlikte reform sonrası geçen 5 ve 10 yıllık süreler de alınan ilk sonuçlar 
bakımından bazı değerlendirmelere imkan verebilir. Bu çalışma, reformun 
üzerinden geçen 10 yıllık süreyi esas alarak sosyal güvenlik reformunun 
kapsam, mali durum ve haklar bakımından uzun dönemli sonuçlarını de-
ğil, bunları etkileyecek alt yapıyı oluşturan mevzuat ve yönetim istikrarı 
ile idari özerklik konusunu ele almaktadır. Çalışmada, sık değişen sosyal 
sigorta mevzuatının ve sık değiştirilen Kurum üst yönetiminin reformun 
başarısını etkileyebilecek alt yapıya yönelik etkileri ele alınacaktır. 

   
1 (2016), Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı:5,

2 Bu makale Erzurum Atatürk Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından dü-
zenlenen 17’inci Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Kongresinde sunulan bildiri metni esas 
alınarak hazırlanmıştır. 
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I. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE REFORM İHTİYACI
Temel ve evrensel bir insan hakkı olarak; toplumu oluşturan herkesi ve 

her tehlikeye karşı güvence altına alarak, onları ihtiyaçlarının esiri olmak-
tan kurtaran, yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır seviyede 
bir koruma sağlayarak şahsiyetlerini ve kişiliklerini serbestçe geliştirme 
imkanı veren sosyal güvenlik sosyal politikanın gelirin yeniden dağılımını 
sağlamada kullandığı en geniş kapsamlı araçtır (Alper, 2016c, 9) . Geriye ve 
ileriye yönelik etkileri dolayısıyla diğer sosyal politika alan ve araçlarına 
göre daha statik olarak görünmekle birlikte sosyal güvenlik sistemleri de 
hem içten kaynaklanan sebepler, hem de ekonomik, sosyal ve kültürel ha-
yattaki değişime bağlı olarak dıştan kaynaklanan sebeplerle değişir. Sosyal 
güvenlik sistemlerinin değişim ihtiyaçlarına cevabı  zaman içinde yavaş ve 
ılımlı değişikliklerle gerçekleştirilmezse biriken  ihtiyaçların bir anda kar-
şılanmasına yönelik olarak sosyal güvenlikte dönüşüm anlamına gelecek 
köklü bir yeniden yapılanma  (reform) ile hayata geçirilebilir.  Bu açıdan ba-
kınca sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için sosyal 
sigortaların ortaya çıkışı sosyal güvenlikte bir kilometre taşı ve geleneksel 
sistemlerden modern sistemlere geçişi ifade eden köklü bir dönüşümdür. 
Benzer şekilde, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde refah devleti 
anlayışının yaygınlaşması ile devletin sosyal güvenlik harcamalarını ar-
tıran uygulamaları da sosyal güvenlikte bir dönüşüm olarak adlandırmak 
mümkündür. Keza 1980’li yılların başında sosyal güvenlik sistemlerinin 
özelleştirilmesi akımının başlangıcını oluşturan  Şili modeli uygulama-
sı, yaygınlaşmadığı için bir dönüşüm olarak sonuçlanmamış,  ancak belki 
birkaç on yıl sonra boyutları daha belirgin hale gelecek şekilde “sosyal gü-
venlikte bireysel inisiyatif alanının genişletilmesi” sonucunu doğuracak bir 
dönüşüm olarak kabul edilebilecektir.  

Öte yandan geniş toplum kesimlerini kapsayan, gelişmiş sosyal güven-
lik sistemlerinde genellikle sistemin kriz içine düştüğü dönemlerde  kötüye 
gidişe son vermek ve sistemi yeniden rayına oturtmak için köklü değişik-
liklere gidilir. Bu değişiklikler;

•	 Sistemin temel felsefesinin (dayanışma ve yardımlaşma esasları) 
değiştirilmesi,

•	 Kurumsal yapısı, organizasyonu ve işleyiş esaslarının değiştirilmesi,
•	 Finansman yöntemleri ve gelir kaynaklarının belirlenmesi,
•	 Kişi ve tehlike olarak kapsamının genişletilmesi,
•	 Haklar ve yükümlülüklerin yeniden belirlenmesi,
•	 Hakların seviyesi, standardı ve belirlenme esasları ile ilgili paramet-

relerin değiştirilmesi,
hususlarının, birinde, birkaçında veya hepsinde birlikte gerçekleştiri-

len değişikliklerle hayata geçirilir. Bu değişiklikler sistemin yeniden yapı-
lanmasını gerekli kılmadan sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak 
düzenleyici ve değiştirici nitelikte olabileceği gibi, sistemin sil-baştan ye-
niden yapılandırılmasına yönelik kapsamlı değişiklikler şeklinde de olabilir. 
Ancak, hangi şekilde olursa olsun bu değişikliklerin sosyal güvenlik ala-
nında reform olarak adlandırılması “mevcut durumun düzeltilmesi, daha 
iyi hale getirilmesi ve iyileştirilmesi” sonuçlarını doğuracak değişikliklerin 
gerçekleşmesi halinde mümkün olacaktır.  
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Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinde dönüşüm, iktisadi, 
sosyal ve kültürel hayatta ortaya çıkan değişiklikler bağlı olarak değişen 
sosyal güvenlik ihtiyacına karşılık verme amacıyla  zamana yayılan deği-
şikliklerle ve kademeli geçiş süreleri öngörülerek hayata geçirilirken geliş-
mekte olan ülkelerde mevcut sistemdeki krizlere de bağlı olarak kapsamlı 
değişikliklerle ve kısa sürede gerçekleştirilir. Bu değişiklikler bir anlamda 
biriken ihtiyaçların karşılanması, biriken sorunların çözümü için hayata 
geçirilir. Ancak, çözüm geciktikçe ve problemler kronik hale geldikçe ılımlı 
(mutedil) çözümler yetersiz kalır, daha radikal ve daha kapsamlı değişiklik-
ler zorunlu hale gelir. İktisadi gelişme seviyesine bağlı olarak  ve sosyal gü-
venlik için tahsis edilen kaynakların yetersizliği değişikliklerin keskinliğini 
de artırır. Ancak hangi gerekçe ve hangi boyutta olursa olsun, sosyal gü-
venlik sisteminde yapılan bütün değişiklikler geriye ve ileriye doğru haklar 
ve yükümlülükleri etkiler, sistemin temelini oluşturan “sosyal adalet” duy-
gusunu zedeleyici sonuçlar doğurur. 

II. TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN AMACI, KAPSAMI 
VE SONUÇLARI

2006 yılında yürürlüğe giren  5502  sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu ile 61 yıllık SSK’nın, 56 yıllık Emekli Sandığı ve 35 yıllık Bağ-Kur’un 
faaliyetlerine son verilirken,  2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 1946 yılından itibaren sosyal 
sigorta haklarını düzenleyen 506 sayılı SSK, 5434 Sayılı Emekli Sandığı(3), 
1479 sayılı Bağ-Kur ve 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur’u kanunları yürürlükten 
kaldırılmıştır. Reformun diğer önemli ayağını oluşturan primsiz ödemeler-
le ilgili değişiklikler ise 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
kurulması ile büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. Bu değişikliklerle  “ Sosyal 
sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali 
açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda, bütün nüfusu kapsama ala-
cak bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak” (T.C. Başbakanlık, 2005, 97) 
hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir reform amaçlanmıştır. Türk 
sosyal güvenlik sisteminde reform, hem mevcut sistemin yetersizliklerine 
bağlı krizi hem de daha iyi bir sosyal güvenlik sistemi amacıyla yapılmıştır. 
Nitekim, “neden sosyal güvenlik alanında reforma ihtiyaç var” başlığı altın-
da sayılan gerekçeler; (T.C. Başbakanlık, 2005,33-54);

•	 Hızla yaşlanan nüfus dolayısıyla demografik fırsat penceresinin im-
kanlarından faydalanmak,

•	 Mevcut sistemin yoksulluğa karşı koruma sağlayamaması,
•	 Sosyal güvenlik kurumlarının finansman açığının ekonomi üzerinde 

olumsuz etkileri, 
•	 Bütün nüfusun koruma altına alınamaması,
•	 Mevcut sosyal güvenlik kurumlarının finansmanla ilgili sorunları,
•	 Mevcut sosyal güvenlik kurumlarının örgütlenme, yönetim ve alt 

yapı ile ilgili sorunları,
 olarak sıralanmıştır. Sosyal güvenlik reformu ile gerçekleştirilmek 

istenen amaçlar ise;

3  5434 Sayılı Kanun 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar için yürürlük-
ten kaldırılmış, bu tarihten önce sigortalı olanlar için yürürlüktedir.
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•	  Bütün nüfusu kapsayan, adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı et-
kin koruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir, bütünleştirilmiş bir 
sosyal koruma sistemi oluşturma genel amacına yönelik olarak,

•	  Nüfusun tümüne; hakkaniyete uygun, eşit, koruyucu ve tedavi edici, 
kaliteli sağlık hizmeti sunma amaçlı sağlık sigortası oluşturma,

•	  İhtiyacı olanlara objektif yararlanma ölçütlerine göre tespit edilen ve 
sosyal güvenlik amaçlarına uygun seviyede koruma garantisi sağla-
yan primsiz ödemeler sistemi oluşturma,

•	  Adil ve kolay erişebilir bir sosyal güvenlik hizmeti sunan kurumsal 
yapı oluşturulması

başlıkları ile özetlenmiştir ( T.C. Başbakanlık, 2005,61-81). 
Bu çalışmada öncelikle  başlangıcından bugüne geçen 10 yıllık sürede,  

Türk sosyal güvenlik sisteminde yapılan reformu reform gerekçelerinin 
ve  amaçlarının ne ölçüde gerçekleştirildiğini tespit etmek ve ortaya çıkan 
eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik öneriler geliştirmektir.  Bu 
çerçevede reformun gerekçelerini oluşturan; 

•	 Sosyal sigorta sisteminin kişi olarak kapsamı ile ilgili gelişmeleri,
•	 Aktif/pasif sigortalı oranındaki değişmeleri, 
•	 Gelir/gider dengesindeki değişmeler ve finansman açıklarının seyri,
•	 Haklar ve yükümlülükler bakımından norm ve standart birliği sağ-

lanması, 
•	 Sosyal güvenlik hizmetlerindeki gelişmeleri,
•	 Genel sağlık sigortası uygulaması ile ilgili gelişmeleri, 
reform sonrası dönem itibarıyla değerlendirmek gerekir. Ancak, bu ça-

lışmada (bildiride) bütün bu başlıklar bakımından yapılacak bir değerlen-
dirmenin kapsamlı olacağı dikkate alınarak reformun yukarıda belirtilen 
temel amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak alt yapı ile ilgili 2 temel 
konu üzerinde ağırlıklı olarak durulacaktır. Bunlar, sosyal sigorta mevzu-
atı ile sosyal güvenlik kurumunun özerkliği ve yönetim istikrarı ile  ilgili 
gelişmelerdir. Bu ilişkiyi vurgulamak için öncelikle reformun kapsam, fi-
nansman ve haklar bakımından genel sonuçları tablo verileri ışığında  ir-
delenecek, daha sonra bunları etkileyen diğer 2 faktör ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır.  

A. TEMEL HEDEFLER BAKIMINDAN SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN 
SONUÇLARI

Sosyal sigorta rejimini düzenleyen 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi 
2008 yılı dikkate alındığı zaman bu tarihten 2016 yılı Temmuz ayına kadar 
geçen sürede sosyal sigortaların temel göstergeleri bakımından gerçekle-
şen gelişmeler tablo 1 de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Temel Göstergeler Bakımından Sosyal Güvenlik Reformu Sonuçları 
(2008-2016)

Sosyal Sigortalar 2008 Temmuz 2016 % Değişim

Kişi Olarak Kapsam (Kişi/%) 57.338.454
(% 80)

67.897.866
(% 80,6) 18,4

Primleri Devlet Tarafından Ödenen 
GSS’liler 9.337.850 6.514.851 - 30,2

Aktif Sigortalı Sayısı 15.041.268 20.451.753 20,4

Pasif Sigortalı Sayısı 8.746.704 11.600.411 32,6

Aktif/Pasif Sigortalı Oranı 1,87 1,88 ---

Kayıtdışı İstihdam Oranı 43,50 34,32 21,1

4/A’lılar Emekli Aylıkları (Asgari Aylık) 575,3 TL 1.287,6 TL 123,8
Asgari Aylık Karşılaştırması (4/A)/
(4/B)

1,29 1,11 ---

Asgari Aylık Karşılaştırması (4/A)/
(4/C)

0,77 0,78 ---

Asgari Aylık Karşılaştırması (4/B)/
(4/C)

0,59 0,70 ---

Prime Esas Kazanç Alt Sınırı 638,7 TL 1647,0 TL 158,1
Prim Gelirlerinin Giderleri  Karşılama 
Oranı

% 64,6 % 71,4 (2015) 10.5

Gelir/Gider Farkı (Açık) (Bin TL) -25.901.978
-11.443.718 

(2015)
- 55,8

Bütçe Transferi (Bin TL) 35.016.403
79.038.817 

(2015)
125,7

Bütçe Transferlerinin GSYİH’ya Oranı % 3,68 % 4,05 (2015) 10,0
Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/mali_2016_7; sigortalı_2016_7 istatistik tabloları kulla-

nılarak oluşturulmuştur.

Tablo 1 verileri sosyal güvenlik reformunun sosyal sigorta ayağı ile ilgili 
gelişmeler hakkında temel gelişme seyrini ortaya koymaktadır. Bu istatis-
tiki değerleri değerlendirmek gerekirse:

•	 Genel sağlık sigortası bakımından sosyal sigortaların kişi olarak kap-
samı % 86,6 gibi ciddi bir orana ulaşmış olmakla birlikte bu gelişme 
temel parametrelerdeki olumlu gelişmeler üzerine gerçekleşmemiş-
tir. Primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısı dönem içinde % 30,2 
oranında azalmış olmasına rağmen hala 6,5 milyon civarındadır. Gelir 
testi sonucu kKısmen prim ödeyenler ise 2,7 milyondur.

•	 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla emekli olma yaşı kademeli olarak 
yükselmesine ve yine etkin ve çok yönlü mücadele ile  kayıtdışı is-
tihdam oranı % 43,5 den % 34,3 e düşürülmesine rağmen aktif sigor-
talı sayısındaki artış % 20,4 de kalmış, pasif sigortalı sayısı % 32,6 art-
mıştır. Gelişmeler 10 yıllık dönemde Türkiye’de reformun gerekçesini 
oluşturan demografik fırsat penceresinin sunduğu imkanlardan ya-
rarlanamadığını göstermektedir. 

•	 Sosyal sigortaların temel sağlık göstergesi olan toplam aktif/pasif 
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sigortalı oranı 2008-2016 arasında kısmi yükselmeler gösterse de 
2016 yılı temmuz ayı itibarıyla 1,88’de kalmıştır. 

•	 Aktif/pasif sigortalı bakımından yetersiz olmakla birlikte olumlu ge-
lişmeler 4/a’lı ve 4/c’li sigortalılar bakımından gerçekleşmiştir. 4/a’lı 
sigortalılar bakımından  2008’de 2,06 olan aktif/pasif sigortalı oranı 
2016’de 2,20’ye ulaşmıştır. 

•	 2008-2016 arasında toplam kamu görevlilerinin oranı % 39,3 gibi ola-
ğanüstü bir oranda artmış olmasına rağmen aktif pasif sigortalı oranı 
1,37’den ancak 1,66’ya yükselmiştir.

•	 4/b’li sigortalılar bakımından aktif/pasif sigortalı oranı kabul edile-
mez bir orana düşmüştür. 2008 yılında 1,88 olan oran 2016 temmuz 
ayında 1,16’ya düşmüştür. Bu oran bir sosyal sigorta rejimi için kesin-
likle sürdürülebilir değildir.

Grafik 1. Yıllara göre aktif/pasif sigortalı oranının gelişme seyri

Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/ağustos2016 (erişim tarihi 25 Ekim 2016).

•	 Hakların seviyesi bakımından prime esas kazançların alt sınırı re-
form döneminde % 153 oranında artarken 4/a’lı sigortalılar için asga-
ri aylık seviyesindeki artış, 2015 ve 2016 yıllarında seçim ortamında 
yapılan 2 maktu aylık artışına rağmen  % 123 seviyesinde kalmıştır. 
Beklendiği gibi yeni aylık hesaplama parametrelerinin aylıkları dü-
şürücü etkisi kendisini göstermeye başlamıştır. 

•	 Norm ve standart birliği sağlanması bakımından asgari yaşlılık ay-
lıklarının seviyesi bakımından en olumlu gelişme 4/b’li sigortalılar 
bakımından gerçekleşmiş görünmektedir. Nitekim, 2008 yılında 
4/a’lı sigortalıların asgari aylıkları  4/b’li sigortalıların 1,29 katı iken 
2016 sonunda 1,11 e düşmüştür. Yine 2008 yılında 4/b’li sigortalıların 
asgari aylıkları 4/c’li sigortalıların 0,60 katı iken 2016 yılında 0,70’e 
yükselmiştir. 

•	 Özellikle 2015 yılında genel seçimler dolayısıyla önce düşük aylıklara, 
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daha sonra bütün aylıklara yapılan maktu artışlar 4/b’li sigortalıların 
lehine olmakla birlikte bu iyileşme reformun  norm ve standart birliği 
sağlamaya yönelik aylık hesaplama sistemindeki parametre deği-
şikliği ile değil, siyasi iktidarın müdahalesi ile gerçekleşmiştir. 

•	 Aylık artış sisteminin 4/a ve 4/b’li sigortalılar için TÜFE değişim ora-
nına, 4/c’liler için se toplu görüşmelerle kamu çalışanlarına yapılan 
artışlara bağlı olması aylıkların seviyesi arasındaki farklılıkların de-
vamına yol açacaktır. 

•	 Prim gelirlerinin emekli aylığı ve sağlık sigortası giderlerini karşıla-
ma oranı dönem içinde artmıştır. Ancak bu artışlar içinde her 2 yılda 
bir çıkarılan prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına bağlı ilave 
gelirleri dikkate almak ve değerlendirme yapmak daha isabetli ola-
caktır. Nitekim 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla gerçekleştirilen yeni-
den yapılandırma ile 7,7 milyar TL, 2015 yılında ise 6,4 milyar TL ilave 
gelir sağlanmıştır. 

•	 Sistemin mali açıdan sürdürülebilirliğini belirleyen faktörlerden biri 
olan prim tahsilat oranlarında beklenen iyileşme sağlanamamıştır. 

•	 Ağustos 2016 itibarıyla Kurumun toplam alacakları bütçesinin 
1/3’ünü aşan 86,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2011 yılında 6111 sayılı 
Kanunla yapılan borç yapılandırmasında  tahsilat oranı % 55 oranında 
gerçekleşirken, 2014 yılında 6552 sayılı Kanunla yapılan yapılandır-
ma da % 24’de kalmıştır. Borç yapılandırmaları prim tahsilat oranının 
sürekliliğini ve istikrarını sağlamada yetersiz kalmaktadır.  

•	 Sosyal sigorta kurumlarının prim gelirlerini ve giderlerini esas alan 
finansman açığı düşmüş olmakla birlikte (% 55)  devletin finansmana 
katılımını gösteren bütçe transferleri artmıştır (% 125,7). 

Yukarıda özet olarak sunulan istatistiki veriler, sosyal güvenlik refor-
munun kişi olarak kapsam bakımından gösterdiği olumlu gelişmelere rağ-
men, sosyal sigortaların temel parametrelerini oluşturan aktif/pasif sigor-
talı dengesinin iyileştirilmesi, finansman açıklarının iyileştirilmesi ve norm 
ve standart birliği sağlanması bakımından beklenen gelişmelerin gerçek-
leşmediğini göstermektedir.

B. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE MEVZUATIN SADELİĞİ
5510 sayılı Kanun bir tür “çatı kanun” olarak yürürlüğe girmiştir.  Sosyal 

sigorta rejiminin tek kanunla düzenlenmesi ilkesine göre hazırlanan 5510 
Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce statü esasına 
göre sosyal sigortalılık ilişkisini düzenleyen 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına  Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu bü-
yük ölçüde yürürlükten kaldırılmış (Güzel vd, 2014,97), bir anlamda sosyal 
sigorta mevzuatında ciddi bir sadeleştirme sağlanmıştı. Nitekim, 2829 Sayılı 
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi 
Hakkında Kanun’da dikkate alınırsa 458 esas, 153 ek madde, 289 geçici 
madde ve 49 ek geçici maddeden oluşan 1039 maddelik mevzuat   Tablo 2 de 
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görüldüğü gibi 5510 sayılı Kanunla 109 asıl, 22 geçici maddelik bir mevzuata 
dönüştürülmüştü (Uşan, 2016, 211). Şüphesiz bazı maddelerin uzunluğu ve 
maddeler arasında birbirine yapılan atıflar dolayısıyla anlaşılması ve takibi 
güç bir mevzuat olmakla birlikte yine de sosyal güvenlikte norm ve stan-
dart birliği sağlanması bakımından dikkate değer bir gelişme olarak değer-
lendirilebilecek bir gelişmedir ( Alper, 2010a, 639).

Tablo 2. 5510 Sayılı Kanun Öncesi Sosyal Sigorta Mevzuatı

Kanun Madde Ek Madde Geçici Madde Ek Geçici Madde Toplam

1 506 143 49 30 3 285

2 5434 137 80 218 23 458

3 1479 54 21 24 23 152

4 2925 42 - 2 - 44

5 2926 64 3 10 - 77

6 2829 18 - 5 - 23

1039

Kaynak: Fatih Uşan, Kanun Yapmak Bu Kadar Kolay mı, Yahut Bu Kadar Zor mu? (5510 Sayılı 
Kanun Uygulaması Çerçevesinde Bir Tespit”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016/1.

Sosyal güvenlik reformundan sonra beklenti, 60 yıla yakın bir sosyal 
sigorta mevzuatı tecrübesine sahip olan Türkiye’nin 5510 sayılı Kanunla 
sosyal sigorta mevzuatı alanında bir istikrar sağladığı ve önceki dönemde 
yaşanan sık değişiklik ve düzenleme yapma ihtiyacı olmayacağı şeklinde 
idi. Ancak, Anayasa Mahkemesinin özellikle Emekli Sandığı mensuplarına 
yönelik olarak haklarda geriye gidiş anlamına gelebilecek hükümlerden 
hareketle 5510 sayılı Kanunun çok sayıda maddesini iptal etmesi ve yürür-
lüğünü durdurması  sosyal güvenlik reformunun mevzuat ayağının  sihrini 
bozmuştur. Nitekim iptal ve yürütme kararları doğrultusunda yeni düzen-
lemelerin ne olacağı konusundaki belirsizlik Kanunun yürürlük tarihinin 
4 defa ertelenmesine yol açmış (Güzel vd, 2014, 95-96), Kanunun yürürlük 
süresinden önce yapılan 3 yasal düzenleme ile toplam 39 değişiklik yapıl-
mış, bunlardan 5754 sayılı Kanun toplam 36 değişiklikle ( Uşan, 2016) ( top-
lam madde sayısının üçte biri) Kanunun adeta ruhunu değiştirmiş ve  5434 
sayılı Kanun kapsamında olan Kamu görevlilerini reform dışında tutulmuş-
tur.   

Sosyal sigorta mevzuatı statik, hiç değişmeyen hükümlerden oluşmaz. 
Sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerini doğrudan veya dolaylı şekilde 
etkileyen iktisadi, sosyal ve kültürel hayattaki değişimlere cevap vermek 
için mevzuatta değişiklik yapılır. Nitekim, yeni sosyal grupların kapsama 
alınması, hakların iyileştirilmesi, esnek çalışma gibi yeni çalışma şekilleri-
ne uygun düzenlemelerin yapılması bu değişikliklerin temel gerekçelerini 
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oluşturur. Ancak, 60 yılı aşan bir uygulama tecrübesinden sonra hazırla-
nan hem 5502 sayılı Kurum Kanunu, hem de 5510 sayılı Kanun,  yürürlük 
tarihleri sonrası dönemde beklenenin aksine sık ve kapsamlı değişiklik-
lerin konusu olmaya devam etmiştir. 2016 yılı itibarıyla 5502 sayılı Kurum 
Kanununda, her yıl ortalama 2 defa olmak üzere toplam 18 ayrı değişiklik 
yapılmıştır. 5510 sayılı Kanunda gelinen nokta daha vahimdir ve 2016 yılı 
Ekim ayı sonu itibarıyla 8 yılda 36 defa değişiklik yapılmıştır ve yıl bitmeden 
yeni değişiklikler yapılması sürpriz olmayacaktır.  Uşan çalışmasında 2015 
yılı mart ayı itibarıyla 5510 sayılı Kanunda 29 ayrı değişiklikten bahsetmiş, 
bu çalışmayı takip eden dönemde 7 ayrı değişiklik daha yapılarak toplam 
değişiklik sayısı, tablo 3’de görüldüğü gibi 36’ya ulaşmıştır.

Tablo 3. 5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Kronolojisi ve 
Değiştirilen Madde Sayısı

 Kanun No Değiştirilen 
Madde Sayısı  Kanun No

Değiştirilen 
Madde Sayısı

1 5565 1 20 6353 11

2 5655 2 21 6385 12

3 5754 36 22 6458 3

4 5763 4 23 6462 10

5 5797 6 24 6486 8

6 5838 7 25 6494 1

7 5917 3 26 6495 7

8 5921 1 27 6518 1

9 5951 1 28 6552 41

10 5947 2 29 6645 16

11 5997 9 30 6655 1

12 6009 1 31 6661 1

13 6111 53 32 6663 9

14 6191 3 33 6676 4

15 KHK/655 2 34 6704 1

16 KHK/666 2 35 6728 9

17 6270 14 36 6745 4

18 6283 6
TOPLAM 294

19 6322 2

Kaynak: Fatih Uşan (2016) “Kanun Yapmak Bu Kadar Kolay mı, Yahut Bu Kadar Zor mu? (5510 
Sayılı Kanun Uygulaması Çerçevesinde Bir Tespit”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 
2016/1, s.214; Yusuf Alper (2016b) Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar, 
Dora Yayınevi, Bursa, s.48.
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Tablo 3, başlangıcından bugüne 36 ayrı Kanun, KHK ve AYM kararı ile 
toplam 294 değişiklik yapıldığını göstermektedir. Kanunun yürürlük tarihi 
dikkate alınırsa henüz 2016 yılı tamamlanmamış olmasına rağmen orta-
lama olarak her yıl 4 defa Kanun değişikliği gerçekleşmektedir. Yine 2016 
yılı l içinde 5510 sayılı Kanun da 7 değişiklik yapılmıştır. 109 asıl ve 22 geçici 
maddeden oluşan toplam 131 maddelik 5510 sayılı Kanun,  Ekim 2016 tari-
hi itibarıyla 107 asıl, 12 Ek ve 69 geçici maddeden oluşan toplam 198 mad-
deye ulaşmıştır. Toplam madde sayısı 8 yıllık yürürlük süresince % 51 art-
mıştır. 109 asıl maddeden hiç değişiklik yapılmayan madde sayısı sadece 
17’dir. Benzer şekilde 22 geçici maddenin 12’sinde de değişiklik yapılmıştır. 
Sayısal değişiklikler ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse 5510 sayılı 
Kanun, hızla sade, anlaşılabilir ve takibi kolay bir mevzuat olmaktan çıkmış, 
Uşan’ın ifadesi ile sosyal güvenlik mevzuatında hukuki istikrar kaybedil-
miştir ( Uşan, 2016). 

5510 sayılı Kanunda yapılan değişiklikleri içerik ve gerekliliği açısından 
bir değerlendirmek gerekirse; tarım işçilerini, taksi dolmuş sürücülerini ve 
ev hizmetlerinde çalışanları kapsama alan ek madde düzenlemelerini ge-
rekli ve olumlu düzenlemeler olarak değerlendirirken her defasında artık 
son olduğu belirtilen ancak her 2 yılda bir tekrarlanan ve hatta bir uygu-
lama dönemi bitmeden kendi içinde yenilenen prim borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına (prim afları) yönelik değişikliklerin sosyal adalet duy-
gusunu zedelemesi ve dürüst vatandaşların kendilerini farklı hissetmele-
rine yol açması ( Uşan, 2016) savunulabilecek bir durum değildir. Sigortalılık 
statülerinin çakışması halinde  öncelik ve geçerlilik hükmünü değiştiren 
düzenlemeler, zorunlu sigortalılık ilişkisine getirilen muafiyetler temel sos-
yal güvenlik ilkelerini zedeleyici nitelikte düzenlemelerdir. Öte yandan, re-
form sürecinin başlangıcında 5510 sayılı Kanunun 2 yıllık sürelerle geçmiş 
dönem uygulamalarında karşılaşılan sorunların  giderilmesine  ve geçen 
zaman içinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yeni 
düzenlemeler için doğrudan ve sadece sosyal güvenlikle ilgili hükümleri 
içeren bir yasal düzenleme ile değişiklikleri yapma yerine, çok zaman “aci-
liyet gerekçesi” gösterilerek “torba yasa” olarak adlandırılan ve çok sayıda 
kanunu ilgilendiren hükümlerin yer aldığı bir kanun içinde  sosyal güven-
lik mevzuatını ilgilendiren düzenlemelere de yer verilmesi, geriye ve ileriye 
doğru haklar ve yükümlülükler doğuran sosyal güvenlik mevzuatının taki-
binde  başlı başına bir  karmaşa sebebini oluşturmaktadır. Torba yasa uygu-
lamaları ile yapılan düzenlemelerin “kanun yapma tekniğine” uygun olma-
dığı sıklıkla dile getirilen hususların başında gelmektedir (Uşan, 2016, 226). 

Reformun mevzuatla ilgili sorun alanı yalnızca Kanun düzeyinde kalma-
mıştır. Bilindiği gibi sosyal sigorta mevzuatının önemli bir ayağını “usul ve 
esasların düzenlendiği” yönetmelik, tebliğ ve genelgelerden oluşan ikincil 
mevzuat oluşturur. İkincil mevzuat alanında, reform sürecinin gerekleri 
dolayısıyla daha hızlı ve kapsamlı değişiklikler olmuştur. Nitekim, Kurum 
2008 yılında 112; 2009 yılında 157; 2010  yılında 137 genelge ile sosyal sigor-
ta mevzuatını hayata geçirmeye çalışmıştır. Bu sayı beklendiği gibi sonraki 
yıllarda bir ölçüde istikrar kazanmakla birlikte 2013 yılında 41; 2014 yılında 
32; 2015 yılında 28; 2016 yılının ekim ayı itibarıyla 23 genelge hazırlanmıştır. 
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İkincil mevzuat alanında zaman zaman Kurumun mevzuat dağınıklığını ve 
farklılıkları giderici toplayıcı çalışmalar yapma ihtiyacı doğurması bu alan-
daki istikrar arayışının bir sonucudur. 

C. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE İDARİ ÖZERKLİK

1. Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yönetimi ve Özerklik
Evrensel sosyal güvenlik ilkelerinin hayata geçirilmesinde ve sosyal gü-

venlik sisteminin yönetiminde bütün ülkeler için geçerli olan tek ve doğru 
bir idari yapılanma ve yönetim modeli yoktur. Ülkeler, temel ilkelere bağlı 
olmak şartıyla kendi genel yönetim sistemleri ile uyumlu, toplumun sosyal 
ve kültürel yapı özelliklerini dikkate alan kurumsal yapılanma modelleri ile 
(merkezi-ademi merkezi; tek kurumlu-çok kurumlu; kamu kurumu-özerk 
kurum vb) sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimini gerçekleştirebilirler.  
Sosyal sigorta kurumlarının özerk yönetimi sosyal sigortaların ilk kurulu-
şundan itibaren tercih edilen bir yönetim modelidir. Sosyal güvenlik başta 
olmak üzere gelirin yeniden dağılımını sağlayan refah yönetimi ile ilgili  bü-
tün kurumlar ve izlenen politikalar  geniş toplum kesimlerinin ilgisinin ve  
politik duyarlılığının yüksek olduğu (Caulfield, 2004) ,  sosyal tarafların ka-
rar süreçleri  içinde yer almak istedikleri alanlardır. Özerk (otonom) yöne-
tim bu talepleri karşılayan bir yönetim şekli olarak bu talepleri daha kolay 
karşılamaktadır. 

Terim olarak özerklik “bir topluluğun veya kuruluşun ayrı bir yasa-
ya bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı” (Türk Dil Kurumu, Türkçe 
Sözlük), “yönetim bakımından dış denetimden bağımsız olma” (Eğitim 
Terimleri Sözlüğü); gibi anlamları olmakla birlikte sosyal güvenlik kurum-
ları bakımından idari özerklik “sosyal güvenlik sisteminin yönetimi ile ilgili 
kurumsal yapının yönetiminde siyasi iktidarın (devletin) yönetim yetki-
sini sınırlandıracak şekilde sosyal tarafların karar sürecine katılmaları” 
(Alper, 2016b,68) olarak tarif edilebilir. Kamu kurumları bakımından özerk 
yönetim; kurumların idari organları üzerinde siyasi iktidarın yönetim ve 
denetim yetkilerini sınırlandıran idari özerklik, özerk kurumun yönetim 
ve denetiminde görev alan kişilerin görevlendirilmeleri, görev süreleri ve 
ayrılmalarında sahip oldukları güvenceyi ifade eden organik özerklik ve 
nihayet kurumların işlem ve eylemlerinin yürürlüğe girmesinde yürütme 
organının etkisinin sınırlandırılmasına yönelik işlevsel özerklik açıların-
dan değerlendirilebilir (Demir, 2015, 174-175). Sosyal güvenlik kurumlarının 
özerkliği bakımından idari özerkliğin yukarıdaki 3  boyutu da karşılık bul-
maktadır ve önemlidir. 

Tarihsel süreçle ilgili gerekçeler dışında sosyal güvenlik kurumlarını 
idari  özerklik bakımından diğer kamu kurumlarına göre çok daha avantajlı 
hale getiren ve güçlü kılan iki belirleyici faktör daha vardır. Bunlardan ilki, 
sosyal güvenlik kurumlarının   kendi faaliyetlerini finanse edecek tahsisi 
gelir kaynaklarına (primler) ve bütçeye sahip olmasıdır. Mali özerklik sos-
yal güvenlik kurumlarının yürütme organına (siyasi iktidar) bağımlılığını 
önemli ölçüde azaltan bir faktördür. Nitekim, sosyal sigorta kurumlarının fi-
nansman açığı vermeye başladığı 1990’lı yıllar  idari özerkliğinin de zayıfla-
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maya başladığı dönem olmuş, bu kurumların  yönetim kurullarında devlet 
temsilcisi olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı 
gibi doğrudan sistemin işleyişi ile ilgili bakanlık temsilcileri dışında  finans-
man açığını karşılayan Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık tem-
silcisinin görev alması tesadüfi bir gelişme değildir.  İkinci faktör ise sosyal 
güvenlik kurumlarının idari organlarında devlet temsilcileri dışında görev 
alanların örgütlü sosyal taraf temsilcileri olmaları ve seçimle göreve gelme-
leridir. Sendikalar ve meslek kuruluşları güçlü oldukları ölçüde  siyasi ik-
tidarların kurumlar üzerindeki etkisini azaltmakta bu da   sosyal güvenlik 
kurumlarının yönetim özerkliğini güçlendiren bir diğer faktör olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

2. Sosyal Güvenlik Sorunları ve Kurumsal Yapıya Yönelik Düzenlemeler
Türk sosyal güvenlik sisteminin ve özellikle de sosyal sigorta ayağının 

öncelikli problem alanlarından birinin sistemin idari yapısı ve yönetimi ile il-
gili sorunlardan kaynaklandığı yönünde yaygın bir kanaat vardır. Bu kanaat 
dolayısıyla 1990’lı yıllardan sonra sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilme-
sine yönelik çalışmaların önemli bir kısmı kurumsal yapının yeniden yapı-
landırılmasına yönelik olmuştur. Nitekim, 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla 
sosyal sigorta rejimine yönelik düzenlemelerin etkinliğini artırmak üzere 
Türk sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısına yönelik olarak 618 sa-
yılı KHK ile SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Türkiye İş Kurumunun ilgili 
kuruluşu olarak belirlenen bir Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuş, SSK 
Genel Müdürlükten Başkanlığa dönüştürülmüş, İş ve İşçi Bulma Kurumu’da 
Türkiye İş Kurumuna dönüştürülmüştü. Bu yapılanma ile Türk sosyal gü-
venlik sisteminin daha etkin çalışılacağına inanılıyordu. Ancak, KHK’lerin 
iptali kurumsal yapıdaki bu değişikliklerin hayata geçirilmesini engelle-
miştir.

Kasım 2002’de 13 yıllık koalisyon hükümetleri dönemini sona erdiren 
ve tek parti iktidarı olan 58. Cumhuriyet Hükümetinin “Hükümet Programı 
ve Acil Eylem Planı” çerçevesinde ÇSGB’nın sorumluluğunda yürütülecek 
faaliyetler  “sosyal güvenliğin tek çatı altında toplanması ve genel sağlık 
sigortası oluşturulması” başlığı altında toplanmış, kurumsal yapı sosyal 
güvenlik reformunun temel ayaklarından biri olarak belirlenmiştir (Alper, 
2016b,36). Nitekim, 2004 yılında genel çerçevesi belirlenen sosyal güvenlik 
reformunun 4. Bileşeni “kurumsal yapılanma” başlığı altında toplanmış ve 
sosyal güvenlik reformunun genel sağlık sigortası, emeklilik sigortası ve 
primsiz ödemeler ve sosyal yardımlarla ilgili diğer 3 ayağının uyum içinde 
ve verimli şekilde yürütülmesi tek bir kurumsal yapı ile gerçekleştirile-
cektir denilmiştir (T.C. Başbakanlık, 2005,58). Kurumun başarı ölçütleri ise 
nüfusun tamamını kapsamına alması, hizmete erişim kolaylığı sağlaması, 
standart ve kaliteli hizmet sınması, etkin nakit ve fon yönetimini gerçek-
leştirmesi, nesnel performans ölçütlerine göre yapılanması, tahsilat ye-
teneğinin artırılması olarak belirlenmişti (T.C. Başbakanlık, 2005,58-59). 
Beyaz kitap olarak adlandırılan reform temel esasları ile ilgili kitap sosyal 
güvenlik sisteminin yeni kurumsal yapısının esasları ile ilgili bölümde tam 
otomasyonlu bir yapı kurulması, hizmet sunumunun kaliteli ve standart 
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olması, e-devlet ve e-hizmet anlayışının hakim kılınması, sosyal güvenlik 
sisteminin sağlıklı işlemesini sağlayacak veri tabanı oluşturması, tek nokta 
hizmet merkezleri oluşturulması gibi yönetimle ilgili teknik işlemler ve sü-
reçlere yer verilmiştir ((T.C. Başbakanlık, 2005,98-102). Beyaz kitabın hiçbir 
yerinde özerk yönetim ve sosyal tarafların karar süreçlerine katılımı ile ilgili 
esaslara girilmemiştir. 

3. 5502 Sayılı Kanun ve İdari Özerklik 
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, idari organları ve or-

ganizasyonu bakımından büyük ölçüde 4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır. 5502 sayılı Kanunun Amaç 
ve Kuruluş başlıklı 1. maddesinde Kurumun hukuki statüsü;  “Bu Kanun 
(5502) ile Kuruma görev ve yetki veren diğer kanunların hükümlerini uy-
gulamak üzere; kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu 
Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi 
Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum, 
Sayıştay’ın denetimine tâbidir” şeklinde belirtilmiştir. Kurumun organları 
da Kanunun 4. maddesinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Başkanlık ola-
rak belirtilmiştir. SSK’dan farkı genel müdürlük olarak değil, başkanlık ola-
rak kurulmasıdır. 

Sosyal güvenlik kurumunun idari özerkliğini SSK ve Bağ-Kur’un ida-
ri özerkliğinden daha önemli hale getiren Kurumun görev ve amaçlarının 
farklı olarak belirlenmesidir. Nitekim, SSK ve Bağ-Kur yalnızca sosyal si-
gortacılık işlemleri yapan bir tür icra organı olarak görev yaparken, SGK’na 
sosyal sigortacılık işlemlerine ilaveten, “ ulusal kalkınma strateji ve poli-
tikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik 
politikaları uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak ( 5502, m.3/2-a) gibi bir görev de ilave edilmiştir. Bu yeni görev 
alanı ile SGK sosyal güvenlik politikaların belirlenmesine ve yönlendirilme-
sine yönelik çalışmalar yapmakla yükümlü tutulmuştur. Bir diğer ifade ile 
siyasi otoritenin sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olarak alacağı kararların 
kısa, orta ve uzun dönemli etkileri konusunda bilgilendirme yapacaktır. Bu 
görevle SGK, bir anlamda siyasi etkilerden arındırılmış sosyal güvenlik poli-
tikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında “ortak” olacaktır. Bu yeni 
görev SGK’nın özerkliğini SSK ve Bağ-Kur’un özerkliğinden daha farklı ve  
daha önemli hale getirmektedir.   

5502 sayılı Kanun hükümlerini genel olarak, idari özerklik açısından de-
ğerlendirmek gerekirse;

•	 Genel kurul, SGK’nın tek çatı kurum olması dolayısıyla geniş bir sos-
yal taraf temsiline imkan verdiği ( işçiler, memurlar, işverenler, ba-
ğımsız çalışanlar ve emekliler),

•	 Sosyal tarafların Genel Kurulda temsil ağırlıklarının devletten daha 
fazla olduğu ( 24 devlet temsilcisine karşılık 54 sosyal taraf temsil-
cisi),

•	 Genel kurulun 3 yılda bir toplandığı, 
•	 SSK ve Bağ-Kur genel kurullarında olduğu gibi bir karar, denetim ve 
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ibra organı olmadığı ( Demir, 2015, 178),
görülmektedir. Benzer şekilde Yönetim Kurulu için bir değerlendirme 

yapmak gerekirse;
•	 Yönetim kurulu üye sayısı devlet ve sosyal taraflar arasında eşit ola-

rak paylaştırılmakla birlikte başkanın devlet temsilcisinden oluştu-
ğu,

•	 Yönetim kurulu kararlarında oyların eşitliği halinde başkan’ın tarafı-
nın çoğunluk sayıldığı ve karar ağırlığının devlete geçtiği,

•	 Sosyal tarafların temsilci sayısının artırılması gereken bir durumda 
devlet temsilcilerinin de sayı olarak artırıldığı (4),

•	 SGK yönetim Kurulunda Kurum temsil oranının artırıldığı ( Başkan 
ve 2 başkan yardımcısı),

•	 Başlangıçta yönetim kurulunda olan il müdürleri başta olmak üzere 
bazı daire başkanlarının atama görevinin yönetim kurulundan alına-
rak Bakan onayına bırakıldığı (2011),

görülmektedir. Genel Kurul ve Yönetim Kuruluna ek olarak SGK başkan-
lık teşkilatı ve başkanın görevleri incelendiği zaman bir tüzel kişilikte genel 
kurulun bazı görevlerinin yönetim kuruluna devredildiği, yönetim kuru-
lunun görev ve yetkilerinin bir kısmının da Başkanlığa devredildiği görül-
mektedir. Kurumun idari organlarının görev ve yetkileri birlikte değerlen-
dirildiği zaman  idari ve işlevsel özerklik bakımından ciddi eksiklikler vardır 
ve bu açıdan konunun daha geniş bir değerlendirmesine ihtiyaç vardır.  

4. SGK  Başkanı ve Organik Özerklik 
Özerk kurumların yönetiminde görev alanların belirlenme süreçleri, gö-

rev süreleri ve görevden ayrılmalarında sahip oldukları güvence bakımın-
dan idari özerkliğin ( Demir, 2015, 174), bir ayağını oluşturan organik özerklik 
bakımından gösterdiği durum seçimle gelen üyeler ile atama ile gelen üye-
ler bakımından farklılık göstermektedir. Seçimle gelen üyeler bakımından 
geçen 4 Genel Kurul toplantısında yaşanan tecrübe;  işçi, işveren ve emekli 
temsilcilerinin seçiminde sürecin kolay sonuçlandığı, kendi adına bağım-
sız çalışanların iki ayrı grup olarak temsili ile problemin çözüldüğü, kamu 
görevlileri temsilcilerinin ise pazarlık süreci ile dönüşümlü olarak belirlen-
diğini göstermiştir. Atama suretiyle gelen devlet temsilcilerinde ise, özel-
likle Kurum Başkanı bakımından çok farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeleri ile atama usulü ile görevlendirilen 
devlet  temsilcilerinin görev süresi 3 yıl ile sınırlandırılmışken, Başkan ve 
yardımcılarının görev süresi başkan ve başkan yardımcısı olarak  bürokrat 
statüsünde görev yaptıkları süreye bağlanmıştır. Burada amaç yönetimde 
istikrar sağlamak ve başarıyı ödüllendirmek olup, başarılı bir yönetici söz 
konusu ise görev süresini 3 veya 5 yıl gibi bir süre ile sınırlamaksızın ba-
şarılı olduğu müddetçe görevde kalmasını sağlamaktır. Bu bakımdan SGK 
yönetiminin istikrarı ile Kurum Başkanının görev süresi ve güvencesi ara-

4 SGK yönetim Kurulu üye sayısı 10.1.2013 tarih ve 6385 sayılı Kanunla, tarımda kendi nam ve hesabına çalı-
şanların da Yönetim Kurulunda temsiline imkan vermek için üye sayısı artırılırken,  devlet tarafının sayısal 
eşitliğini korumak üzere üye sayısı 10 dan 12 ye çıkarılmış, ilave devlet temsilcisi ise SGK’nın faaliyetleri ile 
doğrudan ilgili Sağlık Bakanlığı veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarından birinin olması daha isabetli 
olacakken,  ikinci bir başkan yardımcısı SGK yönetim kuruluna katılmıştır.
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sında yakın bir ilişki vardır. Tablo 4, 2006-2016 arasında geçen sürede aynı 
zamanda Yönetim Kurulu başkanı olan SGK’nın Kurum başkanları ve  görev 
sürelerini göstermektedir. 

Tablo 4. Kuruluşundan Bugüne Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanları ve Görev 
Süreleri 

KURUM BAŞKANI GÖREV TARİHLERİ NİTELİĞİ GÖREV SÜRESİ

1 Tuncay TEKSÖZ 3 Mayıs 2006- 1 Eylül 2006 ASALETEN 4 AY

2 Birol AYDEMİR
 5 Ekim 2006- 8 Ekim 2007 
9 Ekim 2007-6. Ocak2008

Vekaleten
ASALETEN

12 AY
3 AY

3 Tahsin GÜNEY 07.03.2008-15.05.2008 Vekaleten 2 AY

4 Fatih ACAR 16.05.2008-16.07.2009 Vekaleten 14 AY

5 M. Emin ZARARSIZ 21.07.2009-08.08.2011 ASALETEN 25 AY

6 Fatih ACAR 9 Ağustos 2011-24 Şubat 2013  ASALETEN 19 AY

7 Yadigar GÖKALP 24 Şubat 2013-10 Şubat 2014 ASALETEN 24 AY

8 Murat YAZICI 10 şubat 2014 -9 NİSAN 2015 Vekaleten 3 AY

9 Yadigar GÖKALP 10 Nisan 2015-5Ekim 2015 ASALETEN 6 AY

10 Cevdet CEYLAN 6 Ekim  2015- 17 Aralık 2015 Vekaleten 2 AY

11 M. Selim BAĞLI 18 Aralık 2015- ASALETEN ---

Tablo 4, 2006-2016 arasındaki 10 yıllık dönemde Kurumun, bazıları bir-
den fazla defa görevlendirilen 11 Başkan’la yönetildiğini göstermektedir. 
Başkanların ortalama görev süresi 1 yıldan azdır. Bu süre SSK’da 2,06 yıl, 
Bağ-Kur’da 2,24 yıldı (Demir, 2015). Özerklik bakımından SGK ile karşılaş-
tırma yapılan BDDK’da aynı dönemde 2 Başkan, Merkez Bankasında ise 1 
başkan görev yapmış (Demir, 2015), yönetim bakımından daha istikrarlı bir 
görüntü vermişlerdir. Kurum başkanı görev süresi bakımından yapılan de-
ğerlendirmede durumu daha vahim hale getiren bu değişimin, esasen daha 
istikrarlı olduğu kabul edilen  tek parti iktidarı döneminde gerçekleşmiş ol-
masıdır. Bu süre içinde 5 farklı isim ÇSGB olarak görev yapmıştır.  Aynı dö-
nemde Bakanlığın en üst bürokratı olan müsteşar olarak  5 ayrı isim görev 
almıştır. 10 yıllık sürede 11  Başkan görevlendirilmesi yapılması, bu görev-
lendirmelerden 5 tanesinin vekaleten olması, aynı bakan döneminde birden 
fazla Başkan görevlendirilmesi bu istikrarsız görüntünün diğer yansımala-
rıdır. 

Kurumun en üst seviyedeki yöneticisi olarak Kurum Başkanının müş-
terek kararname ile atandığı, bu atamanın bir tür çok yönlü karar ve seçim 
süreci sonucunda gerçekleştiği  dikkate alınırsa, Bakan ve Başkan onayı ile 
görevlendirilen diğer Kurum personelinin daha sık ve kısa sürelerle değiş-
tiğini, bu safhalarda yönetim istikrarının daha çabuk kaybedilmiş olduğunu 
belirtmek sürpriz olmayacaktır. Yeniden yapılanma veya kan değişimi gibi 
sebeplerle  bir geceden sabahına çok sayıda Kurum yöneticisinin görevden 
alınması ve/veya görev değişikliği yapılması da bu istikrarsız ortamda çok 
da şaşırtıcı değildir (5).

5 SGK’da “yeniden yapılanma ve kan değişimi çalışmaları kapsamında” 31 il müdürü değiştirildi. 27 Ekim 
2016 tarihli gazeteler.



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım394

SGK gibi büyük kurumlarda kurumsal yapı ve işleyişi esas olmakla bir-
likte özellikle üst kademe yöneticileri kurumların görev alanları ile ilgili 
“kurumsal hafızayı da” taşırlar. Sosyal güvenlik gibi uzun dönemli haklar 
ve yükümlülüklerin söz konusu olduğu alanlarda tecrübeye dayalı ku-
rumsal hafıza bilgilerin taşınması yanında  sosyal güvenlik reformu gibi 
kapsamlı değişikliklerin yapıldığı dönemlerde reformun başlangıç amaç 
ve ilkelerinden sapmaları önlemek ve devamlılığını sağlamak bakımından 
da önemlidir.  Sık üst yönetici ve yönetim değişikliklerinin SGK’da ciddi bir 
kurumsal hafıza kaybı yaratmış olma ihtimali çok yüksek görünmektedir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER
 Bugün gelinen nokta itibarıyla sosyal güvenlik reformunun;
•	 Bütün nüfusu kapsama alma hedefi bakımından olumlu gelişmeler 

sağlanmış, daha fazla sayıda kişi sosyal sigortaların kapsamına alın-
mış ve kayıtlı istihdam genişlemiş olmasına rağmen, sosyal sigorta-
ların sağlık göstergelerinden biri olan  aktif/pasif sigortalı dengesi 
bakımından beklenen gelişme sağlanamamıştır.

•	 Reformun önemli gerekçelerinden birini oluşturan finansman açık-
larının azaltılması bakımından olumlu gelişmeler görünmekle birlik-
te, genel bütçeden sosyal güvenlik kurumuna yapılan bütçe trans-
ferleri artmaya devam etmekte, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal 
güvenlik sistemi oluşturma amacından oldukça uzak  bir noktada 
bulunulmaktadır.  

•	 Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet talep edenler bakımından daha ko-
lay erişilebilir hale gelmiş, sigortalı-işveren ve Kurum ilişkilerinde 
e-sigorta uygulamalarının etkinliği artmıştır. E-devlet uygulaması 
bakımından en başarılı örnekler SGK tarafından verilir hale gelmiş, 
özellikle sağlık hizmetleri bakımından bütün işlemlerin elektronik 
ortamda yapılabildiği, diğer ülkeler bakımından   model olarak ( iyi 
uygulama örneği) dikkat çeken bir alt yapı oluşmuştur. 

Yukarıda belirtilen gelişmeleri, mesela aktif/pasif sigortalı oranında 
beklenen iyileşmenin sağlanamaması, bütçe transferlerinin artmaya de-
vam etmesini gerekçelendirecek çok sayıda sebep bulmak mümkündür. 
Ancak bu çalışma mevzuat ve Kurumun yönetim istikrarına bağlı gelişme-
lerin reformun temel hedeflerine yönelik olumsuz etkilerini vurgulamak 
için yapılmıştır. Bu açıdan;

•	 Reformun sürekliliği ve daha adil bir sosyal güvenlik sistemi oluştur-
ma bakımından elzem olan yasal alt yapı istikrarından hızla uzakla-
şılmış, kısa dönemde sık aralıklarla yapılan müdahalelerle daha kar-
maşık, anlaşılması ve takibi güç  bir sosyal sigorta mevzuatı ortaya 
çıkmıştır. Sık değişen bir sosyal güvenlik mevzuatı ile geçmiş dönem 
yükümlülükleri ile gelecek dönem sosyal güvenlik hakları arasında 
denge kuracak adil bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak mümkün 
değildir.

•	 60 yıllık tecrübe birikimi ile oluşturulan  mevzuatın sıklıkla değiş-
mesi, bu mevzuatın muhatabı olan tarafların “nasıl olsa değişir” yö-
nündeki geleneksel inancını güçlendirmiştir. Bu gelişme sigortalılar 
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ve işverenlerin  yükümlülükler bakımından  hukuka uygun davra-
nış sergileme eğilimlerini ( kayıtlı çalışma, primleri süresinde ödeme 
gibi) zayıflatırken,  haklar bakımından da reform öncesi dönemde ol-
duğu gibi değişiklik taleplerini ( prim borçlarının yeniden yapılandı-
rılması, yaştan beklemenin kaldırılması, TÜFE artış oranları dışında 
aylık artış talepleri, hizmet borçlanması vb) artırmalarına yol aça-
caktır.  

•	 Finansman açıkları sebebiyle zaten mali özerkliği zayıf olan  SGK’nın 
gerek sosyal sigorta mevzuatına gerek se yönetimine yönelik  artan 
siyasi müdahaleler dolayısıyla idari özerklik alanı daralmış ve yöne-
tim istikrarı kaybolmuştur. Özerklik 5502 sayılı Kanun uygulama-
sında da “kağıt üzerinde kalmıştır” (Arıcı, 2015,146).

Türkiye, sosyal güvenlikte yeni ve sil-baştan anlamına gelecek kap-
samlı değişiklikler yapma “hakkını” 2006 ve 2008 yıllarında kullanmıştır. 
Bu tercihin doğruluğu veya yanlışlığı üzerinde fazla enerji harcamadan, 10 
yıllık uygulama dönemi içinde  ortaya çıkan sapmaları ortadan kaldırmak 
ve eksiklikleri gidermeye yönelik düzenlemeleri yapmak gerekir. 

Mevzuat bakımından yapılması gereken Kurum, uygulamacılar, sosyal 
taraflar ve akademisyenlerden oluşan ekip (komisyon) ile  bütüncü bir yak-
laşımla sosyal güvenlik mevzuatı gözden geçirilmeli, önerilen değişiklikler 
özel bir kanunla hayata geçirilmelidir. Reformun ilk yıllarında öngörüldüğü 
gibi mevzuat  2 yıllık periyodlarla gözden geçirilmeli, alandaki dinamik ge-
lişmelere cevap verecek değişiklikler bu çalışmalarla belirlenmelidir.

Kurumun idari özerkliği bakımından Genel Kurulun “Kurumun sosyal 
güvenlik politikalarının oluşturulması” görevine katkısını artırmaya,  yöne-
tim kurulunda sosyal taraf temsilcilerinin etkinliğini güçlendirmeye yöne-
lik düzenlemeler yapılmalı, Kurum yöneticilerinin görev süreleri bakımın-
dan süreklilik ve istikrar yaratmalı, her seviyedeki yöneticinin Kurumun 
orta ve uzun dönemli hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik çabalara 
“zihnen” katılımını sağlayacak Kurum aidiyeti güçlendirilmelidir. Gerek 
idari özerklik, gerekse mevzuatla ilgili yapılması gereken “kaynak tahsisi 
gerektiren” konular değildir. Ancak bu alanlardaki olumlu düzenlemeler 
Kurumun reform hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik enerjisini artıracak-
tır. Kurumun idari özerkliği arttıkça Türk sosyal güvenlik sisteminin kronik 
problemi olan “siyasi popülizm” hastalığından (Arıcı, 2015,145) kurtulması 
da kolay olacaktır.
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SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2008-2016):

KAPSAMLA İLGİLİ GELİŞMELER(1)

Giriş
Ekim 2016 tarihi itibarıyla,  5510 sayılı Kanunla Türk sosyal güvenlik 

sisteminin sosyal sigortalar ayağı ile ilgili olarak yapılan reform 8 yılını ta-
mamladı. Her ne kadar reformun, özellikle finansmanla ilgili olanlar başta 
olmak üzere, bazı sonuçları bakımından 20-25 yıllık hedefler öngörülmüş 
olmasına rağmen (Teksöz, 2006),  ekonomik ve sosyal olaylarda “orta vade” 
olarak adlandırılan 8 yıllık  süre reformun amaçları ve başlangıç hedefleri ile 
gerçekleşmeler bakımından bazı değerlendirmeler yapılmasına imkan ve-
recek yeterlilikte bir süredir. Bu değerlendirmenin amacı, reformun başarı 
ve başarısızlıklarını irdeleyerek hedeflerden sapmalar var  ve tekrar siste-
min “raydan çıkma” ihtimali var ise  bunları giderecek tedbirlerin zamanın-
da alınmasını sağlamaya yönelik önerilerde bulunmaktır.  

Hatırlamak gerekirse, sosyal güvenlik reformunun amacı “ Sosyal si-
gortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali 
açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda, bütün nüfusu kapsama alacak 
bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak” (T.C. Başbakanlık, 2005:97), olarak 
belirlenmişti. Bu ifadeyi reformun amaçları bakımından gruplandırmak ge-
rekirse; 

• Etkin, adil ve kolay erişilebilir, çağdaş standartlarda bir sistem oluş-
turmak  (kurumsal yapının iyileştirilmesi amacı),

• Aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sistem oluşturmak (fi-
nansman dengesini sağlama amacı),

• Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, bütün nüfusu kapsama alacak 
bir sistem oluşturmak (sosyal güvenlik amacı),

başlıklarından oluşan 3 ana grupta incelemek mümkündür. 
Reformun kurumsal yapı ayağı ile ilgili olarak, geçen 10 yıllık sürede 

özellikle, sigortalılar-işverenler ve Kurum arasındaki  sosyal güvenlikle il-
gili bütün işlemlerde ciddi zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan e-sigorta 
uygulamaları ile SGK,  çağdaş standartlarda işleyen bir sosyal güvenlik sis-
temi oluşturma yönünde önemli gelişmeler sağlamıştır.  Yönetim yapısı ve 
idari özerklikle ilgili sorunlar bir yana bırakılırsa kişilerin günlük hayatına 
yansıyan hizmetleri ile reformun kolay erişilebilirlik hedefi büyük ölçüde 
gerçekleşmiştir. 

Reformun finansman hedefleri ile ilgili gerçekleşmeler bakımından he-
nüz olumlu değerlendirmeler yapmak mümkün görünmemektedir. Her 

1 (2017), SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI Dergisi, Prof. Dr. Gülten Kutal’a Armağan, Yıl:2015/1. 
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ne kadar klasik gelir-gider dengesi bakımından finansman açığı ciddi ola-
rak küçülmüş görünüyor ise de ( 2015 yılı için 11,4 milyar TL; yeni hesap-
lamaya göre GSYİH’nın % 0,5’i), sistemin mali açıdan sürdürülebilirliği için 
Genel Bütçeden yapılan toplam transferler GSYİH’nın % 3,38’i seviyesinde-
dir.   Devlet katkısı hariç toplam prim gelirlerinin toplam emeklilik ve sağ-
lık harcamalarını karşılama oranı 2016 yılı ilk 10 ayı için % 71,8 civarındadır 
(SGK, mali istatistikler:2016). Bu oran  içinde sürekli yenilenen prim borç-
larının yapılandırılması uygulamalarından sağlanan ek gelirler de vardır. 
Devlet katkısı dahil SGK’nın toplam gelirlerinin giderlerini  karşılama oranı 
% 91,6’dır.  Kısacası, gelinen nokta itibarıyla reformun “aktüeryal dengeyi 
sağlama”  ve “mali açıdan sürdürülebilir bir sistem oluşturma” hedefinden 
oldukça uzak bir noktada bulunulmaktadır. 

Bu çalışmada,  reformun sosyal güvenlik amacını oluşturan, “bütün 
nüfusu kapsama alma” hedefi ile ilgili gelişmeleri ele alınmaktadır. Sosyal 
güvenlik, herkes için temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu için her 
devletin bütün vatandaşlarını kapsama alan bir sosyal güvenlik sistemi 
oluşturma hedefi, sosyal devletin kişi hayatını doğrudan etkileyen en somut 
görüntüsünü oluşturur.  Kişilerin sosyal güvenlik programlarının kapsamı-
na alınması, yaşama hakkı başta olmak üzere klasik birinci kuşak hakların 
kullanımına imkan veren sosyal güvenlik hakkının fiilen kullanımı anla-
mına geldiği için önemlidir. Yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da 
modern sosyal güvenliğin en başarısız olduğu alanların başında  “herkesi 
kapsama alma” idealini oluşturan kişi olarak kapsam hedefi gelmektedir. 
Nitekim ILO, Dünya nüfusunun ancak % 27’sinin ILO standartlarına uygun 
bir sosyal güvenceye sahip olduğunu, 5,2 milyarlık bir kitleyi oluşturan % 
73’nün ise hiç sosyal güvenceye sahip olmadığını belirtmektedir (ILO, 2014: 
2). Bu yetersizlik ILO’yu 2000’li yılların başından itibaren, daha adil bir kü-
reselleşme politikalarının bir parçası olarak sosyal güvenlik alanında “her-
kese sosyal güvenlik” program ve kampanyalarını başlatmaya zorlamıştır.  

1. Sosyal Güvenlik Reformu ve Kişi Olarak Kapsam Hedefi
Modern sosyal güvenlik sistemi, primli rejimler olarak adlandırılan sos-

yal sigortalar ve primsiz rejimler olarak adlandırılan kamu sosyal güvenlik 
programları ile nüfusun tamamını kapsamına alma hedefini gerçekleş-
tirmeyi amaçlar. Bu yapı Türk sosyal güvenlik sistemi için de geçerlidir ve 
Türk sosyal güvenlik sisteminin temel taşıyıcı kurumu sosyal sigortalardır. 
Primsiz rejimler olarak adlandırılan vergilerle finanse edilen kamu sosyal 
güvenlik harcamaları hem tahsis edilen kaynak seviyesi, hem de kişi ola-
rak kapsamı bakımından ikinci plandadır. Nitekim 2015 yılı itibarıyla 249 
milyar TL’lik sosyal koruma harcamasının 225 milyar TL’si (%91) sosyal si-
gortalar; 24 milyar TL’si (% 9) ise kamu sosyal güvenlik harcamaları kapsa-
mında gerçekleşmiştir  ( Kalkınma Bak. 2016; s.68, 124).   Kişi olarak kapsam 
bakımından da benzer bir durum söz konusudur.  Nitekim Ekim 2016 tarihi 
itibarıyla genel sağlık sigortası bakımından sosyal güvenlik kapsamındaki 
76,5 milyon kişiden 67,9 milyonu (%89) aktif ve pasif sigortalılar ile bunların 
bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sosyal sigortalar; 8,6 milyonu (%11) 
ise gelir testine bağlı olarak primleri kamu tarafından ödenerek yine sosyal 
sigortalar vasıtasıyla kapsama alınan kişilerden oluşmaktadır (SGK, 2017). 
Bu verilere göre GSS bakımından toplam nüfusun % 97,2 si sosyal sigortalar 
ile sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır.  
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Yukarıdaki verilerin de ortaya koyduğu gibi, çok zaman Türk sosyal gü-
venlik sistemi ile sosyal sigorta rejimi aynı anlamda kullanılmakta ve sosyal 
güvenlik sisteminin problemleri ile kastedilen de esasen sosyal sigortalarla 
ilgili problemler olmaktadır. 2006 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığını 
tek çatı altında toplayan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 
başlayan sosyal güvenlik reformunun 5 gerekçesinden 4’ü sosyal sigortalar 
rejimi ile ilgilidir. Yine, sosyal güvenlik reformunun 4 bileşeninden (ayağın-
dan) üçü ( kurumsal yapı, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası) sosyal 
sigortalarla ilgilidir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2005: IX). Bu tespit ve vurgu-
lardan hareketle bu çalışmada sosyal güvenlik reformunun kişi olarak kap-
sam ile ilgili hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik değerlendirmeler sosyal 
sigortalar ayağı üzerinden yapılacaktır. 

Reform öncesi dönemde, nüfusun bütünün sosyal güvenlik kapsamına 
alınamaması ile ilgili gerekçeler belirtilirken; 2004 yılı itibarıyla istihdamda 
bulunan ve aktif sigortalı olması gerekenlerden yalnızca % 48’inin bir sos-
yal sigorta kuruluşuna tabi olarak çalıştığı, işgücünün % 52’sine denk ge-
len 11 milyon kişinin kapsam dışında kaldığı, nüfusun yaklaşık % 20’sinin 
efektif olarak sağlık güvencesi kapsamında olmadığı, 13 milyon civarındaki 
Yeşil Kart sahibinin ise kısa süre öncesine kadar ancak ayakta tedavi ile il-
gili sağlık hizmetlerinden yararlanabildiği belirtilmiştir (T.C. Başbakanlık, 
2005:16). Reformun kişi olarak kapsam konusunda en iddialı olduğu alan,  
parçalı yapının tekleştirilerek bütün nüfusun “eşit haklarla” genel sağlık 
sigortası ile sosyal güvenceye kavuşturulması hedefidir (T.C. Başbakanlık, 
2005:27). Öte yandan reform öncesi dönemde sosyal güvenlik sisteminin 
kişi olarak kapsamla ilgili yetersizlik sorunu vurgulanmış olmakla birlik-
te reformun stratejisinin yer aldığı Başbakanlık Kitabında bütün nüfusu 
kapsama alma hedefi bakımından gelecek dönemlere ait  bir projeksiyon 
yapılmamış, rakamsal hedef belirtilmemiştir. Finansman açıklarının kal-
dırılmasına yönelik projeksiyonların benzeri kişi olarak kapsam bakımın-
dan yapılmamıştır. Bu sebeple, bu çalışmada reformun kişi ile ilgili kapsam 
bakımından sonuçlarının değerlendirilmesi reform öncesi yapılan projeksi-
yonlarla belirlenen hedefler üzerinden değil temel sosyal güvenlik amaçları 
bakımından yapılacaktır. 

2. Türk Sosyal Sigorta Sistemi ve Kişi Olarak Kapsam
Temel ve vazgeçilmez bir insan hakkı olarak sosyal güvenlik, İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesinde belirtildiği gibi (m.22), “ Herkesin, toplumun 
bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. …her devletin örgütlenmesi-
ne ve kaynaklarına göre, herkesin haysiyeti ve kişiliğinin serbestçe gelişimi 
için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi 
hakkına sahiptir”. Sosyal güvenlik reformunun, sosyal güvenlik sistemle-
rinin ideali olarak belirtilen bu  temel amaç doğrultusunda bütün toplumu 
kapsama alma hedefi doğru bir yaklaşım olmuştur ve reformla bu hedefin 
sosyal sigortalar üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Reformun sosyal sigorta ayağı ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 5510 sa-
yılı Kanun, çalışanların statüsü ( işçi, memur ve bağımsız çalışan) üzerine 
oluşturulan eski  sosyal sigorta rejimini, risk temelli olarak yeniden yapı-
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landırmıştır. Yeni sistemde bütün çalışanlar,  statülerine bağlı olmaksızın 
bütün sosyal riskler bakımından eşit şartlarda kapsama alınacaktır. Ancak 
sosyal sigorta rejiminin işleyişi ile ilgili pratik zorunluluklar buna imkan 
vermemiş, özellikle Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra yeni-
den düzenlenen şekli ile sosyal sigorta kolları bakımından kişi olarak kap-
samla ilgili bazı istisnalar getirilmiştir. Nitekim kamu görevlileri kısa vadeli 
sigorta kollarının tamamı,  kendi adına bağımsız çalışanlar ise “fiilen” has-
talık sigortası kapsamı dışında kalmıştır. Benzer durum, sonraki yıllarda ek 
maddelerle sosyal sigorta kapsama alınan çalışan gruplarında da görülmüş, 
bazı sigorta kolları bu kişiler için uygulanmamış veya isteğe bağlı hale geti-
rilmiştir. Reformun, herkesin eşit şartlarla bütün riskler için kapsama alma 
hedefi bu anlamda gerçekleşmemiştir. 

Sosyal sigortalar rejimi ile sosyal güvenlik kapsamına alınan kişiler şun-
lardır: 

• Aktif sigortalılar: halen çalışan, geliri olan ve prim ödeyen kişiler.
• Pasif sigortalılar: Çalışma hayatının dışında olan ve kendi çalışması-

na bağlı olarak sosyal sigorta kurumlarından gelir ve aylık alanlar.
• Bağımlı nüfus: Halen çalışan sigortalılar üzerinden sağlık güvence-

sine kavuşturulan, bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk ve an-
ne-babaları.

• Hak sahipleri: Sigortalıların ölümüne bağlı olarak gelir veya aylık 
bağlanan eş, çocuk ve anne-babaları.

5510 sayılı Kanun, sosyal sigorta rejiminin kişi olarak kapsamını etki-
leyen 2 ayrı aktif sigortalı tarifi yapmıştır. Bunlar, sigortalı ve genel sağlık 
sigortalısıdır (5510, m.3). Sigortalı;  kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları 
bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi 
gereken kişidir (5510, m.3/6). Pasif sigortalılar ise kendi çalışmalarına bağlı 
olarak  SGK’dan sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya 
yaşlılık aylığı alanlardır.  5510 sayılı Kanunda hak sahipleri; sigortalıların  ve 
Kurumdan gelir ve aylık alanların ölümü halinde gelir veya aylık bağlanma-
sına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk ve ana-babası 
olarak tarif edilmiştir (5510, m.3/7). Sosyal sigorta hukukumuz, sosyal si-
gortaların kişi olarak kapsamını doğrudan etkileyen geniş bir hak sahibi 
tarifi yapmıştır. Kadın-erkek ayırımı olmaksızın, geliri olup olmadığına ba-
kılmaksızın sigortalının ölmeden önce aralarında resmi evlilik bağı bulunan 
dul eşi bu hali devam ettiği müddetçe hak sahibi olarak sosyal güvenceye 
sahiptir. Sigortalı sayılmayan veya kendi çalışmasına bağlı geliri olmayan 
çocuklar eğitimlerine bağlı olarak 18, 20 ve 25 yaşını dolduruncaya kadar;  
evli olmayan veya boşanan kız çocukları ile malul derecede engelli olan ço-
cuklar yaşlarına bakılmaksızın hak sahibidir. Son olarak,  geçimleri sigortalı 
tarafından sağlanan ana ve babası da sigortalının ölümüne bağlı olarak gelir 
ve/veya aylık almaya hak kazanan kişiler olarak sosyal güvenlik kapsa-
mındadır.   

5510 sayılı Kanun, sosyal sigorta rejiminin  kişi olarak bütün nüfusu 
kapsama alma hedefini gerçekleştirmeye imkan veren tanımları   GSS ba-
kımından 60. Maddede genel sağlık sigortalısı tarifi ile yapmıştır. Buna göre 
ikametgahı Türkiye’de olan kişiler; halen çalışan aktif sigortalı, gelir ve aylık 
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alan pasif sigortalı, aktif ve pasif sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları 
eş, çocuk ve anne-babaları, kamu sosyal güvenlik harcamaları kapsamın-
da sosyal güvencesi sağlanan gruplar ( muhtaç aylığı alanlar, korunmaya 
muhtaç çocuk, engelli ve yaşlılar, madalya aylığı alanlar,  işsizlik sigortası 
ödeneği alanlar vb), Türkiye’de 1 yıldan fazla ikamet eden yabancılar ile yu-
karıda sayılan gruplar dışında kalan ve çalışmayanlardan gelir testine bağ-
lı olarak primleri kısmen veya tamamen devlet tarafından ödenenler GSS 
kapsamındadır. Bu tanımlamalara göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol-
mayanlar da dahil olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes yasal olarak 
GSS bakımından sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. 5510 sayılı Kanun, 
GSS kapsamın bakımından zaman içinde statü ve durum değişikliklerine 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek kapsam boşlukları için getirdiği düzenle-
melerle ( evlenme ödeneği alan kız çocuklarının 2 yıldan önce boşanmaları, 
kısmi süreli çalışanların ay içindeki eksik günleri, öğrencilerin mezuniyet 
sonrası süreleri, kamu görevlilerinin ücretsiz-aylıksız izin süreleri vb)  kişi 
olarak herkesi kapsama almaya yönelik düzenlemeler büyük ölçüde ta-
mamlanmıştır.  Öte yandan yukarıda sayılan şartlardan bağımsız olarak 
herkes 18 yaşına kadar GSS kapsamındadır. Nihayet 2 Ocak 2017 tarih ve 
681 sayılı KHK ile askerlik hizmetini yapan er ve erbaşlar da GSS kapsamına 
alınmıştır. 

5510 sayılı Kanun, ek maddelerle sonradan sigortalı olmalarına imkan 
verilen gruplarla birlikte bütün çalışanların sigortalı olarak, bütün nüfu-
sun da genel sağlık sigortalısı olarak sosyal güvenceye kavuşturulmasına 
imkan verecek yasal düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlamıştır. ILO’nun 
ifadesi ile yasal kapsamla ilgili sorunlar büyük ölçüde ortadan kalmıştır. 
Buna göre, reformun kapsamla ilgili hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik 
eksiklikler ve boşluklar işleyiş ve uygulama ile ilgili problemlerden kaynak-
lanmaktadır. 

3. Sosyal Güvenliğin Kişi Olarak Kapsamını Genişletmeye Yönelik Yasal 
Düzenlemeler ve Politikalar

5510 sayılı Kanunun ilk halinde sosyal sigortaların kişi olarak kapsamını 
düzenleyen hükümlere, zaman içinde kapsamı genişleten yeni düzenleme-
ler ilave edilmiştir. Ek madde 5, 6 ve 9 ile a-tipik çalışma ilişkisine sahip ge-
çici tarım işçileri, taksi ve dolmuş sürücüleri, sanatçılar ve ev hizmetlerinde 
çalışanlara yönelik kapsam genişletici düzenlemeler bu kapsamdadır. Kişi 
olarak kapsam konusunda temel problem yasal eksiklikten ziyade kayıt-
dışı çalışma dolayısıyla kapsam dışında kalma olduğu için hem 5502 Sayılı 
Kurum Kanununda ve 5510 sayılı Kanun’da bir yandan kayıtdışı çalışmayı 
önleyici tedbirlere, diğer yandan da   kayıtlı-sigortalı çalışmayı teşvike ve 
desteklemeye yönelik düzenlemelere çok sayıda ilave düzenleme yapılmış, 
tedbir alınmış politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu düzenlemeler ve 
politikalar ana başlıklar itibarıyla şunlardır (SGK, 2013:XV-V):

• Kayıtdışı istihdama yönelik anlayış değişikliği ile birlikte çok yönlü ve 
koordineli bir faaliyeti yürütmek üzere Kayıtdışı İstihdamla Mücadele 
(KADİM) oluşturuldu. Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim birimi 
güçlendirilerek sosyal güvenlik denetmenliği ihdas edildi. Kayıtdışı 
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istihdamda, cezalandırmaya yönelik korkutarak önlemeyi amaçla-
yan tedbirler yerine kayıtlı istihdamı teşvik ve desteklemeye yönelik 
tedbirlere öncelik verilmeye başlandı. SGK denetim birimi, rehberlik 
faaliyetlerini öne çıkaran bir yaklaşımla işletilmeye başlandı. 

• Bağımlı olarak çalışan sigortalıların Kuruma bildirimi ile ilgili süreç 
basitleştirilirken, 4/b’li sigortalılar için ilgili kurum ve kuruluşlara 
(vergi daireleri, ticaret sicil müdürlükleri vb) bildirme yükümlülüğü 
getirildi. 

• İsteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin  başvuru ve sürekliliğini sağlama-
ya yönelik kolaylaştırıcı tedbirler yanında kısmi süreli çalışanlar için 
zorunlu ve isteğe bağlı sigortalılık ilişkisinin birlikte sürdürülmesi 
imkanı getirildi. 

• İşsizlik sigortası fonları kullanılarak toplum yararına çalışma prog-
ramları ile vasıfsız, süreksiz ve kayıtdışı işlerde çalışanların ve özel-
likle de kadınların  kayıtlı istihdama girişleri yaygınlaştırıldı.  

• A-tipik çalışan grupları arasında yer alan tarım işçileri, sanatçılar, 
sürücüler ve ev hizmetlerinde çalışanlara “mikro sigortacılık” uygu-
lamaları kapsamında sigortalı olma imkanı getirildi.

• Yurtdışı hizmet borçlanması ile ilgili esaslar kolaylaştırılarak, borç-
lanma kapsamı genişletildi.

• Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların yanısıra ka-
yıtlı sigortalı çalışmanın maliyetini düşürecek çok sayıda prim teş-
vik uygulaması getirildi. Başta özel sektör işverenlerinin 5 puanlık 
prim indirimi başta olmak üzere 11 ayrı teşvik ve destek uygulaması 
hayata geçirildi. 2016 yılı ekim ayı itibarıyla teşvik ve destek uygula-
malarından faydalanan işyeri sayısı 1.263 bin, bu işyerlerinde çalışan 
sigortalı sayısı ise 10.613 bine ulaştı.  Teşvik ve destek miktarı 13.1 mil-
yar TL’ye ulaştı. (SGK, 2016).

• GSS bakımından ortaya çıkabilecek kapsam boşluklarını gidermek 
üzere düzenlemeler yapıldı. Öğrencilerin mezuniyet sonrası 2 yıllık 
dönemleri, kısmi süreli çalışanların eksik günleri, sözleşmeli çalışan-
ların yıl içinde çalışmadıkları süreler, kamu görevlilerinin  ücretsiz 
izin süreleri ile ilgili boşluklar giderildi.

4. Reform Sonrası Dönemde Kişi Olarak Kapsamla İlgili Gelişmeler 
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 2008-2016(ekim) 

arasında geçen 8 yıllık sürede sosyal sigortaların kişi olarak kapsamı ile il-
gili gelişmeler, çeşitli göstergeler bakımından tablo 1’ de özetlenmiştir. 
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Tablo 1. Sosyal Güvenliğin Kişi Olarak Kapsamı ile İlgili Gelişmeler (2008-2016)

 2008 2016 (Ekim) 2008/2016

Toplam Nüfus (000) 71,517 78,966 10,4

İşgücüne Katılma Oranı 44,9 52,4 16,7
İşgücüne Katılma Oranı 
(Kadınlar)  24,5 33,1 35,1

İstihdam Oranı 40,4 46,2 14,3

Kayıtdışı İstihdam 43,5 33,9 -28,3

Aktif Sigortalı (Toplam) 15.041.268 20.490.552 36,2

4/a’lı Sigortalılar 9.574.873 13.962.960 45,8

4/b’li Sigortalılar 3.260.719 2.789.208 -14,4

4/c’li Sigortalılar 2.205.676 2.994.165 35,7

Pasif Sigortalılar (Toplam) 8.746.704 11.678.782 33,5

Emekli Aylığı Alanlar (Toplam) 5.918.007 8.077.152 36,5

Bağımlı Nüfus (Toplam) 33.227.264 35.337.188 6,3

Sosyal Güvenlik Kapsamı 66.676.304 77.118.912 15,6

Sosyal Sigortaların Kapsamı (%) 57.338.454  
(% 80) 

67.896.379  
(% 86,2)

 18,4 
(% 7,7)

GSS Kapsamında Tescil Edilenler  
(Yeşil Kartlılar) 9.337.850 9.222.533 1,2

GSS Primi Devlet Tarafından 
Ödenenler (Gelir Testi  Olanlar) 9.337.850 6.576.953 29,5

GSS Bakımından Kapsam  
(Yeşil Kartlılar Hariç)

57.338.454  
(% 80)

76.729.055 
(%97,4) 33,8

Aktif/Pasif Sigortalı Oranı 1,87 1,87 0.00

4/a’lı Sigortalılar 2,06 2,2 6,7

4/b’li Sigortalılar 1,82 1,16 -36,2

4/c’li Sigortalılar 1,37 1,57 14,5

Kaynak:http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/aylik_istatis-
tik_bilgileri(21/01/2016);http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 
(21.01.2017).

Tablo 1 verileri de esas alınarak sosyal güvenlik reformunun kişi olarak 
kapsamla ilgili sonuçları aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmiştir.  

4.1. Reformun öngördüğü demografik fırsat penceresinin sunduğu genç 
nüfus yapısının aktif sigortalı sayısını artırmaya yönelik imkanları kulla-
nılmaya başlanmıştır. 

Türkiye, reformun “zorunlu gerekçelerinden” biri olarak ileri sürülen 
“demografik fırsat penceresinin” sunduğu genç nüfus imkanlarından fay-
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dalanmaya yönelik çalışmalarda kısmen başarılı olmuştur.  2008-2016 ara-
sında,  toplam nüfus % 10,4 artarken aynı dönemde işgücüne katılma oranı 
% 16,7’lik artışla % 44,9 dan % 52,4’e; istihdam oranı % 14,3 artışla % 40,4 den 
% 44,2 ye yükselmiştir. Aynı dönemde kayıtdışı istihdam % 28,3’lük azalma 
ile % 43,5’den % 33,9’a düşmüştür. 2008-2016 arasında kadınların işgücüne 
katılma oranı, (hala % 33,1 gibi çok düşük bir oranda olmasına rağmen)  top-
lam işgücüne katılma oranının 2 katından daha fazla artmıştır.       

 4.2. Kişi olarak kapsam bakımından aktif sigortalı sayısındaki artış ye-
tersiz kalmıştır. 

2008-2016 arasında toplam aktif sigortalı sayısında % 36,2 oranında bir 
artış gerçekleşmiş olmasına rağmen bu artış olması gereken seviyenin al-
tında kalmıştır.  Aktif sigortalı sayısındaki artış,  bütün sigortalı gruplarında 
aynı oranda gerçekleşmemiştir. Nitekim 2016 yılı ekim ayı itibarıyla  top-
lam sigortalıların % 69’unu oluşturan 4/a’lı sigortalıların sayısında % 45,8;  
4/c’li sigortalıların sayısında ise % 35,7 artış gerçekleşirken beklenmeyen 
şekilde 4/b’li sigortalı sayısı % 14,4 azalmıştır.  4/a’lı sigortalılar için  daha 
yüksek oranda olması beklenen artış 2008-2016 arasında yaşanan  3 kri-
zin (2008,2011, 2015) ortaya çıkardığı işsizlik dolayısıyla gerçekleşmemiştir. 
Benzer bir olumsuz gelişme 2016 Ekim ayı için açıklanan, % 11,8’e yükselen 
işsizlik oranı dolayısıyla tekrar ortaya çıkmaya başlamıştır. Nitekim,  hazi-
ran 2016 tarihinde 14.275 bin olan 4/a’lı sigortalı sayısı ekim 2016 da 13,962 
bine düşmüştür (SGK, 2017).  4/a’lı sigortalıların sayısı ile ilgili gelişmelerin 
önemi, toplam sigortalılar içinde en ağırlıklı grubu oluşturmalarının yanı-
sıra sosyal güvenlik reformunun bu çalışan grubu dikkate alınarak şekil-
lendirilmesi,  reformla yapılan parametrik değişikliklere sosyal sigortacılık 
ilkeleri bakımından en olumlu cevap  veren grubun 4/a’lılar olmasından 
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla reformun sonuçlarının olumlu veya olum-
suz yönde olmasını büyük ölçüde belirleyen grup 4/a’lılarla ilgili gelişmeler 
olmaktadır. 

2000-2007 yılları arasında Emekli Sandığı mensubu olarak 2 milyon ci-
varında 4/c’li sigortalı varken, bu sayı 2008 yılından sonra hızla artan kamu 
istihdamının sonucu olarak dönem içinde % 35,7 gibi yüksek oranlı bir ar-
tış göstermiştir. Takip eden yıllarda bu oranda benzer bir artış beklenmesi 
mümkün değildir. 4/c’li sigortalı sayısında olağanın dışında bir artış olması, 
ancak kamu personel rejiminde yapılacak değişikliklere bağlı olarak söz-
leşmeli personelin kadroya  alınması gibi düzenlemeler sonucu olabilir ki, bu 
da toplam sigortalı sayısını olumlu etkileyecek bir gelişme değildir. Tarımda 
kendi adına bağımsız çalışanlar dahil sosyal sigorta sistemi içinde 3. Büyük 
grubu oluşturan 4/b’li aktif sigortalıların sayısı 2008-2016 arasında  % 14,4 
oranında azalmıştır. Ancak bu azalma yalnızca işgücü ve istihdamda mey-
dana gelen yapısal değişikliklerle açıklanamaz. 4/b statüsünde sigortalılık 
ilişkisi kurulabilecek işgücü oranı 2008 yılında toplam işgücünün % 24,8’i 
iken 2016 yılında % 21,8’e düşmüştür.  Bu düşüşe ilaveten düşük gelirli olan 
küçük esnaf-sanatkar ile çiftçilerin zorunlu sigortalılık kapsamı dışında bı-
rakılması, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin sosyal güven-
lik destek primi ödeme yükümlülüğünün kaldırılması ve nihayet sigortalılık 
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statülerinin çakışması halinde 4/b dışındaki sigortalılık statüsünün geçerli 
sayılması bu azalmanın diğer sebeplerini oluşturur. 4/b’li sigortalılar ara-
sında en büyük düşme tarım sigortalılarında görülmüş, 2008 yılında 1.141 
bin olan tarım sigortalısı sayısı 2016 yılında, % 36,5 oranındaki bir düşüşle 
724 bine düşmüştür. Küçük esnaf-sanatkar veya çiftçi olmasına bakmak-
sızın kendi adına bağımsız çalışanların sayısındaki azalma, sosyal sigorta 
sistemine yönelik olumsuz etkilerinin ötesinde iktisadi ve sosyal sonuçları 
bakımından da  ayrıca üzerinde durulması gereken bir sorun alanıdır. 

4.3. Kademeli emeklilik yaşı uygulamasına rağmen pasif sigortalı sayı-
sındaki artış oranı azaltılamamış, aktif/pasif sigortalı oranında beklenen 
iyileşme gerçekleşmemiştir.  

Aktif/pasif sigortalı oranında arzu edilen iyileşmeyi sağlayacak ikin-
ci gelişme pasif sigortalı sayısındaki artışın düşürülmesidir. 4447 sayılı 
Kanunla getirilen ve 2002 yılı mayıs ayında yürürlüğe giren emeklilik yaşı-
nın kademeli olarak yükseltilmesi uygulaması üzerinden 15 yıl geçmesine 
rağmen pasif sigortalı sayısındaki artış oranı düşürülememiştir. Nitekim 
2008-2016 arasında SGK’dan gelir ve aylık alanların sayısı % 33,5; bu grup 
içinde de yaşlılık aylığı alanların sayısı da % 36,5 artmıştır. Bu dönem için 
yaşlılık aylığı alanların sayısındaki artış oranı ile aktif sigortalı sayısındaki 
artış oranı aynıdır. Pasif sigortalı sayısındaki artışın düşürülememesi;  özel-
leştirme ve ekonomik kriz dönemlerinde artan emeklilik kararları, sosyal 
güvenlik mevzuatında sık yapılan değişikliklerin getirdiği belirsizliklerden 
kaçınma arzusu ile emeklilik kararını erkene alma ve nihayet emekli olma 
şartlarını kolaylaştıran uygulamalar ( yurt dışı hizmet borçlanması, SGK 
tarafından organize edilen banka kredisi ile borçlanma ve prim borçlarının 
yeniden yapılandırılması vb) olmuştur. 2008-2016 döneminde pasif sigor-
talı sayısındaki artışın daha fazla olmasını önleyen tek faktör prim gün sa-
yısını doldurduğu halde emeklilik için yaşı bekleyenler olmuştur.  Prim gün 
sayısını doldurmakla birlikte yaşı beklediği için emekli olamayanlarla ilgili 
olarak  700-800 bin arasında ( toplam yaşlılık aylığı alan sayısının % 8-10’u) 
bir sayı olarak telaffuz edilirken, Kurum başkanı halen 7,2 milyon kişinin 
prim gün sayısını doldurduğu halde yaşı beklediğini, eğer bu engel olma-
saydı, bu durumda olan herkesin emekli olma kararı vermesi halinde halen 
11 milyar TL olan  SGK açığının 100 milyar TL’ye ulaşacağını, Kamuya toplam 
yükünün de 400 milyar TL’ye ulaşacağını belirtmiştir (http://www.hurri-
yet.com.tr/yas-bekleyen-7-2-milyon-kisiye-kotu-haber-40252910).  

4.4. Aktif sigortalı sayısındaki artış  aktif/pasif sigortalı oranında iyi-
leşme sağlamak için yeterli olmamıştır.  

Aktif/pasif sigortalı oranı,  sosyal sigortaların en temel sağlık göster-
gesidir ve kişi olarak kapsamla ilgili bir gösterge olmaktan ziyade sistemin 
mali dengesi ile ilgilidir. Özellikle, fiilen dağıtım yöntemi ile ( bugün çalışan 
ve prim ödeyenlerin, bugün aylık alanları finanse ettiği  yöntem) çalışan 
Türk sosyal sigorta sisteminin reform gerekçesinde belirtilen “aktüeryal 
dengesi sağlanmış, mali açıdan sürdürülebilir bir sistem” haline gelmesi 
aktif/pasif sigortalı dengesi ile gerçekleşecektir. 4447 sayılı Kanun ve 5510 
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sayılı Kanunlar, aktif/pasif sigortalı oranının iyileştirilmesine yönelik ola-
rak bir yandan prim ödeyen aktif sigortalı sayısını artıracak kayıtlı istihda-
mı artırmaya yönelik tedbirleri, diğer yandan emeklilik yaşının yükseltil-
mesi ve prim gün sayısının artırılması gibi aylık alma şartlarını zorlaştıran 
ve geciktiren önlemleri eş zamanlı olarak hayata geçirmiştir. Bu tedbirlere 
rağmen 2008 yılında 1,87 olan aktif/pasif sigortalı oranı, 2014 yılında 1,94 
ile en yüksek seviyesine çıktıktan sonra ekim 2016 tarihi itibarıyla tekrar 
1,87’ye düşmüştür. 2017 yılı ocak ayında yayımlanan işsizlik oranlarındaki 
yükselme de dikkate alınırsa, yakın gelecekte bu oranla ilgili iyimser  bek-
lentiler de ortadan kalkmış gibidir.  

Aktif/pasif sigortalı oranı ile ilgili gelişmeler bütün sigortalı grupları için 
aynı değildir. En olumlu oran, 2,20 ile 4/a’lı sigortalılara aittir. 4/c’li sigortalı-
lar için bu oranın 8 yıllık sürede 1,37’den 1,57’ye yükselmesi olumlu olmakla 
birlikte yeterli değildir. Aktif/pasif sigortalı oranı bakımından en olumsuz 
gelişme 4/b’li sigortalılar için söz konusu olup, 8 yıllık sürede oran 1,82’den 
1,16’ya düşmüştür. Bu oran sosyal sigortacılık bakımından tartışılabilir bir 
oran bile değildir. 

Aktif/pasif oranında iyileşmeyi sağlayacak ikinci faktör olan pasif si-
gortalı sayısında, 2008-2016 döneminde beklenen azalma sağlanamamış-
tır.  Tablo 2,  2008-2015 arası dönemde yıllar itibarıyla sigortalı gruplarına 
göre pasif sigortalı sayısındaki artışı göstermektedir. 

Tablo 2. Reform Sonrası Dönemde Çalışan Gruplarına Göre Pasif Sigortalı 
Sayısındaki Gelişmeler

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOPLAM
4/a’lı Sigortalılar 5,48 5,29 4,63 4,37 4,31 3,88 3,99 5,07 37,02

4/b’li Sigortalılar 8,12 6,26 3,47 10,23 3,7 -2,34 1,7 3,63 34,77

4/c’li Sigortalılar 3,44 2,2 1,53 1,84 1,64 1,97 1,79 2,24 16,65

TOPLAM 5,6 4,9 3,8 5,2 3,87 2,1 3,1 4,2 33,5

Kaynak:http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/aylik_istatistik_
bilgileri(17/01/2017). 

2008-2015 arasında pasif sigortalı sayısındaki artış  4/a’lı ve 4/b’li si-
gortalılar için genel artış toplamından (% 33,2) daha yüksek iken, 4/c’li si-
gortalılar için % 16,6 seviyesinde kalmıştır. Kamu görevlilerinin sahip oldu-
ğu istihdam güvencesi ve çalışırken sağlanan hakların yüksekliği emeklilik 
hakkını kazananların çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.    4/b’li si-
gortalılar bakımından reformun ilk yıllarında adeta kitle halinde emeklilik 
söz konusu olmuştur. Özellikle, artık birer “gizli hizmet borçlanmasına”  
dönüşen prim borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamalarının oldu-
ğu dönemlerde  ( 2011 yılı 6111 sayılı Kanun gibi) 4/b’li sigortalılar bir yıldan 
diğerine % 10 gibi yüksek oranda emekli olmuştur. 2008 yılından sonra sık-
lıkla tekrarlanan, sonuncusu 2016 yılında 6736 sayılı Kanunla hayata geçiri-
len 4/b’li sigortalılar için SGK’nın taraf olduğu “banka kredisiyle emeklilik” 
uygulaması, sosyal güvenlik hakkını  bir “meta” haline getirmiş, kitle halin-
de emekli üretmiştir . 
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Grafik 1, yalnızca aktif sigortalı sayısı artırılarak aktif/pasif sigortalı ora-
nı iyileştirilemeyeceğini, pasif sigortalı sayısında beklenen azalma gerçek-
leşmeden oranı iyileştirecek, makasın açılmasını sağlayacak olumlu geliş-
meler sağlanamayacağını göstermektedir.  2011 ve 2016 yıllarında olduğu 
gibi kriz dönemlerinin aktif sigortalı sayısını azaltan, pasif sigortalı sayısını 
artıran çift yönlü olumsuz etkileri, sosyal güvenlik reformunun parametrik 
hedeflerinin gerçekleşmesini engellemektedir.

Grafik.1: Reform Sonrası Dönemde Aktif-Pasif Sigortalı Sayılarındaki Değişim
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Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/sigortalı(17.01.2017).  

1 SGK Başkanı tarafından, 2014 yılı banka kredisi ile emeklilik uygulaması kapsamında  potansiyel 
olarak 310 bin 4/b’li sigortalının  emekli olma imkanı olduğu belirtilmiştir. Emin Zararsız, http://
www.sgk.com.tr/437-Haber-banka-kredisiyle-emeklilik-firsati.html (23/01/2017). Bu sayı 2014 yılı 
toplam pasif sigortalı sayısının % 13’üne denk bir büyüklüktür. 

Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/sigortalı(17.01.2017). 4.5. Gelir ve aylıklara hak kazanma 
şartları, pasif sigortalı sayısındaki artışın ve sürekliliğin sebeplerinden birini oluşturmaktadır.

4.5. Gelir ve aylıklara hak kazanma şartları, pasif sigortalı sayısındaki 
artışın ve sürekliliğin sebeplerinden birini oluşturmaktadır.

4447 ve 5510 sayılı Kanunlar, emeklilik yaşının yükseltilmesi yanında 
gelir ve aylıklara hak kazanmak için sigortalılık ve prim gün sayısını artı-
rarak pasif sigortalı sayısını azaltmayı amaçlamıştır. Ancak, Türk sosyal 
sigorta hukukunda, “pozitif ayrımcılık” uygulaması olarak bilinen ölüm 
sigortasından  dul eşlere ve kız çocuklarına gelir ve aylık bağlama şartları 
ile ilgili bize has uygulamalar, pasif sigortalıların kendi içindeki yapısını ve 
dağılımını da etkilemektedir. Sosyal sigorta sisteminden gelir ve aylık alan-
larla ilgili olarak Türkiye ve ABD arasında yapılacak bir karşılaştırma bu 
şartların etkisini göstermektedir. 

Tablo 3: Türkiye ve ABD Sosyal Sigorta Göstergeleri (Bin kişi)

  ABD (2015) TÜRKİYE ( Ekim 2016)
Aktif/Pasif Sigortalı Oranı 2,82 1,87
Toplam Gelir ve Aylık Alanlar  59,963 100.0 11,678 100.0 
Yaşlılık Aylığı Alanlar 43,073 71,8 8,077 69,1
Malullük Aylığı Alanlar 10,806 18,0 132 1,1
Ölüm Aylığı Alanlar 6,084 10,2 3,312 28,4
Ölüm Aylığı Alanlar/Yaşlılık Aylığı Alanlar 0,14 0,41

Kaynak: www.ssa.gov/Fast Facts & Figures About Social Security, 2016.,  www.sgk.gov.tr/is-
tatistikler(17.01.2017).   
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 ABD’de pasif sigortalıların % 90’ı yaşlılık ve malullük aylığı, % 10’u ise 
ölüm aylığı alanlardan oluşurken, Türkiye’de yaşlılık ve malullük aylığı alan-
lar % 71; ölüm aylığı alanlar ise  % 28,3 dür. Türk sosyal sigorta sisteminde 
malullük aylığı alanlar toplam aylık alanların sadece % 1,1’ i iken ölüm sigor-
tasından gelir ve aylık alanların  oranı % 28,4’dür. Bu fark Türk sosyal sigorta 
hukukunda eş ve kız çocuğu olarak kadınlara yönelik gelir ve aylıklara hak 
kazanma şartları bakımından var olan farklılıklardan kaynaklanmaktadır. 
Özellikle kız çocuklarının evlenmedikleri ve sigortalı sayılmalarını gerekti-
ren bir iş sahibi olmadıkları sürece yaşa ve muhtaçlık şartına bağlı olmaksı-
zın anne ve babalarından gelir ve aylık almaları bu sonucu doğurmaktadır. 

Tablo 4: 4/1- a Kapsamında SGK’dan Gelir ve Aylık Alanların Dağılımı (2015)

Gelir ve Aylık Alanlar (Pasif Sigortalılar) Sayı %

Malullük Aylığı Alanlar Toplam 73.004 100,0

 

Kadın 10.600 14,5
Erkek 62.404 85,5

Yaşlılık Aylığı Alanlar 4.865.179 100,0

 

Kadın 992.305 20,3
Erkek 3.872.874 79,7

Ölüm Aylığı Alanlar 1.751.325 100,0

 

Kadın Eş 1.121.162 64,0
Erkek Eş 28.403 1,6
Kız Çocuk 476.013 27,2
Erkek Çocuk 112.335 6,3
Ana 11.401 0,06
Baba 2.011 0,01

TOPLAM 6.689.508 100

 

Kadın 2.611.481 39,0
Erkek 4.078.027 61,0

Kaynak: www.sgk.gov.tr/istatistikler/2015istatistikyıllığı (03.03.2017)

SGK kapsamındaki ana çalışan grubunu oluşturan 4/a’lı aktif sigorta-
lıların % 27’si kadın sigortalılardan oluşurken, SGK’dan gelir ve aylık alan 
pasif sigortalılar içinde kadınların oranı % 39’dur. Yaşlılık sigortasında 
kendi çalışmasına bağlı sigortalılığa bağlı olarak yaşlılık aylığı alanların % 
20,3’ü kadın iken ölüm sigortasında dul eş, kız çocuğu ve anne olarak ay-
lık alanların oranı   % 91,8’i kadındır ve  kadınların toplam aylık alanlar için-
de oranını yükselten de bu sigorta koludur. Bu göstergelere göre ölüm si-
gortası Türkiye’deki şekli ile esasen kadınlar için oluşturulmuş bir sigorta 
kolu fonksiyonu görmekte, “kadın dostu sosyal güvenlik sistemi” (Alper 
ve Özgökçeler,2016), kavramsallaştırması da buradan kaynaklanmaktadır. 
Dul eş ve kız çocukları için hak sahibi olmada yaş şartının aranmaması, de-
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ğişik sonuçlar doğurmaktadır. Nitekim ölüm sigortasından kadın eş olarak 
aylık alanların % 43,2 si 70 yaşın, % 15,4 ü 80 yaşın üzerindedir. Kız çocuğu 
olarak ölüm geliri alanların  % 37,1 i 50; % 18,1 i 60;  % 6,5’i 70 yaşın üzerinde-
dir. 80 yaşın üzerinde olan 8.051 kadın (% 1,6) anne ve babası üzerinden “kız 
çocuğu” olarak  aylık almaya devam etmektedir. 

Ölüm sigortasından aylık bağlanması için kadın eşler için dulluk, kız ço-
cuklar içinde çalışmama ve evli olmama şartlarının aranmasının, bu kişi-
leri çalışma hayatından uzaklaştırma etkisi de dikkate alınırsa ( Alper vd, 
2015), bu durumun sosyal sigorta sisteminin aktif/pasif sigortalı dengesini 
olumsuz etkilediği bir gerçektir. Bu şekli ile ölüm sigortası, bir sosyal sigorta 
uygulaması olmaktan ziyade sosyal gerekçelerle kamu sosyal yardım prog-
ramına dönüşmüş görünmektedir.  

4.6. Türkiye’de, sosyal sigortalarla sosyal güvenlik kapsamına alınacak 
kişi sayısı bakımından üst sınıra gelinmiştir. 

2016 ekim ayı itibarıyla toplam nüfusun % 86,2’sini oluşturan 67,9 mil-
yon kişi aktif ve pasif sigortalı ile bunların bağımlıları (eş, çocuk, ana-baba) 
statüsünde sosyal güvenlik kapsamındadır (Tablo 1). Bu sayıya gelir testi-
ne bağlı olarak kapsama alınan 9,2 milyon genel sağlık sigortalısı da dahil 
edilince nüfusun % 98,6’sı sosyal güvenlik kapsamına alınmış, (SGK, Ekim-
2016), reformun kişi bakımından herkesi kapsama alma hedefi genel sağlık 
sigortası bakımından gerçekleşmiştir. Bu oran, okuma-yazma oranı dahil 
Türkiye’nin en yüksek oranlı sosyal göstergesidir.  Ancak bu gerçekleşme-
nin gerisinde sosyal sigortacılık ilkeleri bakımından sağlıklı olmayan gös-
tergeler vardır ve kişi olarak kapsam bakımından Türk sosyal sigorta sis-
temi için bir tür sanal iyilik hali ortaya çıkmıştır. Çünkü, işgücüne katılma 
oranının % 52, istihdam oranının % 46,2 olduğu, işgücünün de % 33,9’unun 
kayıtdışı çalıştığı bir ortamda nüfusun tamamına yakınının sosyal sigorta-
larla güvence altına alınmış olması sağlıklı bir durum değildir. 

Sosyal sigortalarla sosyal güvenlik kapsamına alınanlar içinde aktif si-
gortalı olanların sayısı sadece % 30’dur. (20,5 milyon kişi).  Sigortalı nüfu-
sun % 52’si (35,3 milyon kişi) bağımlı nüfus, % 17,2’si pasif sigortalılardan 
oluşmaktadır (SGK, 2016). 20.5 milyon kişinin prim ödediği bir sistem 67,9 
milyon kişiye sosyal güvence sağlamaktadır. GSS bakımından gelir testine 
bağlı prim ödeyen 2,7 milyon kişi de dahil edilirse 23,2 milyon kişinin prim 
ödediği bir sistem 76,8 milyon kişiye GSS bakımından sosyal güvenlik ga-
rantisi sağlamaktadır. Bir başka ifade ile prim ödeyen 1 kişi, kendi dışında 
2,3 kişinin daha sosyal güvenliğini sağlamaktadır. 

5. Sosyal Güvenlikte Yasal Kapsam-Efektif Kapsam Gelişmesi
Türk sosyal sigorta sistemi, özellikle mikro sigortacılık uygulamaları ile 

kapsama alınan a-tipik çalışan grupları ile ilgili düzenlemeler de dikkate 
alınınca kişi bakımından kapsamla ilgili yasal düzenlemeleri tamamlamış-
tır ve yasal olarak kapsamı olumsuz etkileyecek ciddi bir boşluk bulunma-
maktadır. ILO’nun terminolojisi ile  reformun yasal kapsam hedefi gerçek-
leşmiş, şartları uygun olan herkesin sosyal sigortalarla sosyal güvenceye 
kavuşabileceği mevzuat tamamlanmıştır. Yine, kişilerin sosyal güvenlik 
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haklarından fiilen faydalanabilme ve erişebilme durumunu ifade eden 
“efektif kapsam” da GSS bakımından büyük ölçüde gerçekleşmiş, nüfusun 
tamamına yakını kapsama alınmıştır.  Ancak aynı değerlendirmeyi diğer 
sosyal sigorta kolları için söylemek mümkün görünmemektedir. 

Tablo 5. Sosyal Sigortaların Efektif Kapsamı (2014)

Sosyal Sigorta Kolları Efektif Kapsam (%)

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 68,4

Analık 67,0

Yaşlılık 88,1

İşsizlik 7,7

Sağlık 97,4

Kaynak: ILO (2014), World Social Protection Report: building economic recovery, inclusive de-
velopment and social justice-2014/15, International Labour Office (.196-237).

Türkiye henüz aile ödenekleri sigortasını oluşturmadığı için bu sigor-
ta kolu için kapsamla ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün değildir. 
Yukarıdaki verilere göre efektif kapsam bakımından en sıkıntılı sigorta 
kolu işsizlik sigortasıdır. Sosyal sigorta mevzuatımızın kapsamla ilgili dü-
zenlemeleri göz önüne alırsak, ekim 2016 tarihi itibarıyla 3 milyon 647 bin 
işsizden 459.351’i ( % 12,6’sı) işsizlik ödeneği alarak efektif olarak işsizlik 
sigortasından faydalanabilmektedir.  Dikkat çekici olan sosyal sigortaların 
en önemli harcama kalemini oluşturan yaşlılık sigortası ile ilgili % 88,1 ora-
nıdır ve bu oran da gerçekçi olmayan son suni olarak yükseltilmiş, sanal bir 
veridir.  ILO verilerine göre;  Türkiye’de  yaşlılık sigortası için prim ödeyenle-
rin 15-64 yaş grubunda bulunan potansiyel aktif nüfusa oranı kadınlar için 
% 11,7; erkekler için % 44,1, ortalama % 27,8’dir (ILO, 201:271). Ancak, efektif 
kapsamı ifade eden zorunlu emeklilik yaşının üzerinde olup yaşlılık aylığına 
hak kazananların oranı ise % 88,1 dir (ILO, 2104:277).  Bir başka ifade ile aktif 
sigortalılık döneminde prim ödeyen 27,8 kişi; pasif sigortalılık döneminde 
88,1 kişiye yükselmektedir. 

Efektif kapsamla ilgili bir başka olumsuz görünüm İKMH sigorta kolu 
ile ilgilidir. Kendi adına bağımsız çalışanlar ilk defa 5510 sayılı Kanunla 
İKMH kapsamına alınmıştır. Ekim 2016 tarihi itibarıyla 4/b’li sigortalı sa-
yısı 2 milyon 789 bin kişidir. Ancak, bu kesimin maruz kaldığı iş kazası ve 
meslek hastalıkları ile ilgili herhangi bir veri 2015 SGK istatistik yıllığında 
yer alacak büyüklüğe erişmemiştir. Kurumdan gelir ve aylık alanlarla ilgili 
veriler incelendiği zaman İKMH dolayısıyla kendisine sürekli iş göremez-
lik geliri bağlanan sigortalı sayısı sadece 25, sigortalının ölümü dolayısıy-
la aylık bağlanan hak sahibi kişi ise yine sadece 59’dur. Bir başka ifade ile 
İKMH bakımından 4/b’li sigortalıların efektif kapsamı sıfırdır.  Halen 4/a’lı 
sigortalı statüsünde bulunanlardan 65.361 kişi İKMH kapsamında sürekli iş 
göremezlik geliri alırken, ölen sigortalıların ölüm geliri bağlanan hak sahibi 
sayısı ise 85.112 kişidir. Basit bir karşılaştırma yapmak gerekirse,  13.9 mil-
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yon 4/a’lı aktif sigortalı grubundan  toplam 150.473 kişiye  İKMH dolayısıyla 
gelir bağlanmışken,  2,7 milyon 4/b’li sigorta grubundan sadece 84 kişinin 
İKMH’den gelir alması bu grup için efektif kapsam sıfırdır değerlendirmesi 
yapılmasına imkan vermektedir.  

Sonuç
Sosyal güvenlik reformu, herkesi eşit şartlarda kapsama alma hedefi-

ni GSS bakımından büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Ancak aynı olumlu 
değerlendirmeyi diğer sosyal sigorta kolları ile ilgili kişisel kapsamla ilgili 
olarak söylemek mümkün değildir.  Kapsamla ilgili  istatistiklere yansıyan 
yüksek oranlı kişisel kapsam verileri, sağlıklı göstergelere dayanmayan sa-
nal verilerdir. İşgücüne katılma oranının % 52,4; istihdam oranının % 46,2; 
kayıtdışı çalışmanın % 33,9 olduğu bir yapıdan % 86,5 oranında bir sosyal 
güvenlik kapsamına ulaşmak sağlıklı ve sürdürülebilir değildir.  Nitekim 
aktif/pasif sigortalı oranının reformdan 8 yıl sonra hala 1,87 olması bunu 
göstermektedir. 

Sosyal sigortaların kişisel kapsamı ile ilgili gelişmeler yalnızca sosyal 
sonuçlar doğurmaz. Sosyal güvenlik reformunun, “aktiüeryal dengesi sağ-
lanmış, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal sigorta sistemi oluşturma” he-
defi kapsamla ilgili sağlıklı parametreleri ile gerçekleştirilebilir. Aktif/pasif 
sigortalı oranı, aynı zamanda sistemin aktüeryal dengesini gösteren gelir/
gider karşılama oranının gerisinde yatan yapıyı gösterir.  Sosyal güvenlik 
reformundan beklenen sonuçların alınması için yapılması gerekenler çok 
karmaşık, bilinmeyen veya Türkiye’nin ilk defa başvuracağı yöntemler 
değildir. Bugüne kadar doğru sonuçlar veren uygulamalara devam etmek, 
yanlışlardan kaçınmak yeterli olacaktır. Bu kapsamda,  prim ödeyen aktif 
sigortalı sayısını artırmaya yönelik olarak sırası ile işgücüne katılma, istih-
dam ve kayıtlı istihdam oranını artırmaya yönelik çabalara devam etmek 
gerekir. Ancak, 8 yıllık uygulama dönemi sonuçları yalnızca aktif sigortalı 
sayısının artırılması ile problemin çözülmeyeceğini göstermiştir. Pasif si-
gortalı sayısının artış hızının azaltılmasına, insanların daha uzun süre ça-
lışma hayatında kalmasına yönelik tedbirleri de almak gerekir. Aksi halde, 
bugün olduğu gibi, istatistiklere yansıyan şekliyle kapsam bakımından çok 
parlak görünen sayısal ve oransal göstergeler,  karşımıza alt yapısı sağ-
lam olmayan sanal bir iyilik hali ortaya çıkar. Sosyal sigortaların kişi olarak 
kapsam genişlemesi, çalışan ve prim ödeyen kişilerin sayısının artışından 
değil de gelir ve aylık alan pasif sigortalı sayısı ile bağımlı nüfus artışından 
kaynaklanırsa sosyal sigortaların gelir/gider dengesi başta olmak üzere 
temel göstergeleri bozulur. Bağımlı nüfus ve pasif sigortalılarla ilgili olarak; 
GSS bakımından gelir testinin daha sağlıklı yapılması, pasif sigortalı statü-
süne geçişi teşvik eden ve kolaylaştıran uygulamalardan vazgeçilmesi ve 
nihayet, siyaseten zor olmakla birlikte, dul eşlerle kız çocuklarının ölüm si-
gortasından hak sahibi olma şartlarının yeniden belirlenmesi ilk akla gelen 
tedbirleri oluşturmaktadır. Ayrı bir çalışma konusu olmakla birlikte, halen 
sosyal güvenlik ihtiyaçları kamu sosyal yardım programlarınca karşılan-
ması gereken kişi ve grupların sosyal sigortalar üzerinden güvencelerinin 
sağlanması uygulamalarına son verilmeli (65 yaşını geçen anne-baba-
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nın 2022 sayılı Kanun yerine ölen sigortalı çocukları üzerinden güvenceye 
kavuşturulması gibi), reform gerekçesinde belirtildiği gibi sosyal sigorta 
sisteminin sigortacılık ilkelerine göre çalıştırılmasına imkan verilmelidir. 
Temel göstergeleri sağlıklı olan bir sosyal sigorta sistemi, sürdürülebilir bir 
sosyal güvenlik sisteminin garantisidir. 
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5510 SAYILI KANUNDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER VE 
DÜZENLEMELER YAPMA İHTİYACI(1)

GİRİŞ
27 Mayıs 2017 tarih ve  30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-

rürlüğe giren 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yenide Yapılandırılması İle İlgili 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapan 44’üncü 
yasal düzenleme olarak hayata geçirildi. Bu değişikliklerin 38’i Kanun, 3’ü 
KHK, 3’ü ise AYM kararları ile gerçekleştirildi. 7020 Sayılı Kanunla yapılan 
son değişikliklerle birlikte;  109 Asıl, 13 geçici madde ile yürürlüğe giren 5510 
sayılı Kanun, 107 Asıl, 15 ek madde ve 73 geçici maddesi olan bir Kanun ha-
line geldi. Yürürlük tarihinden bugüne geçen 9 yılda her yıl ortalama 5 defa 
değişiklik düzenlemesi yapılan Kanunda  2016 yılında 9; 2017 yılının ilk 5 
ayında ise 6 defa değişiklik yapılmıştır. TBMM gündemindeki Kanun teklif 
ve tasarıları dikkate alınırsa bu değişikler yapılmaya devam edecektir. 

5510 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin bir kısmı, Kanunun yürürlü-
ğe girmesinden sonra uygulamada ortaya çıkan eksiklikleri ve boşlukları 
gidermek, bir kısmı da ek maddeler ile sosyal sigortaların kapsamını ge-
nişletmeye yönelik önemli düzenlemeler niteliğindedir. Ancak, bu değişik-
liklerin önemli bir kısmı da nerede ise her yıl tekrarlanan prim borçlarının 
yeniden yapılandırılması ile ilgilidir. 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapan 
düzenlemeler, doğrudan 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapmaya yönelik 
Kanunlarla değil,  “torba kanun” olarak adlandırılan çok sayıda Kanunda 
aynı anda ve çok sayıda değişiklik yapan kanunlar içinde gerçekleşmiş-
tir. Torba yasa düzenlemeleri, 5510 sayılı Kanunda bütüncü bir yaklaşımla 
değişiklikler yapılmasını engelleyici bir sonuç doğurmuştur. Gelinen nokta 
itibarıyla, 5510 sayılı Kanunda yapılacak değişikliklerin ve düzenlemelerin, 
bir yandan değişen ekonomik ve sosyal yapının ortaya çıkardığı yeni ihti-
yaçlara  cevap vermek, diğer yandan 9 yıllık uygulama dönemi sonuçlarının 
değerlendirilmesi ile tespit edilen eksiklikler ve aksaklıkları gidermek üze-
re yapılması gerekir. Bu çalışma, yukarıda belirtilen gerekçelerle  5510 sayılı 
Kanunda bütüncü bir anlayışla yapılması gereken değişiklikleri tartışma 
gündemine getirmek için yazılmıştır.  

1 (2017) KARATAHTA İŞ YAZILARI Dergisi, Sayı:8, Ağustos 2017
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I. 5510 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPMA İHTİYACI VE YÖNTEMİ
Türk sosyal sigorta sistemi kuruluş aşamasında, aynı anda bütün ça-

lışanları kapsama alacak bir sistem oluşturma güçlüklerinden dolayı ça-
lışanların statü farklılıklarını esas alan bir yapılanma üzerine kurulmuş, 
her bir çalışan grubu için ayrı bir sosyal sigorta kurumu ve  sosyal sigorta 
mevzuatı oluşturma tercih edilmiştir. Bu parçalı yapı dolayısıyla 5510 sayılı 
Kanun öncesi dönemde Türk sosyal sigorta sisteminin mevzuat ve kurum-
sal yapı bakımından durumu aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

1) Hizmet akdi ile çalışanlar için 1964 tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu

2) Kendi adına bağımsız çalışanlar için 1971 tarih ve 1479 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu (Bağ-Kur),

3) Kamu görevlileri için 1949 tarih ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanunu,

4) Tarım kesimindeki işçiler için 1983 tarih ve 2925 sayılı Tarım İşçileri 
Sosyal Sigortalar Kanunu,

5) Tarım kesiminde bağımsız çalışanlar için 1983 tarih ve 2926 sayı-
lı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu, 

6) Hizmet akdi ile çalışanlara yönelik olarak işsizlik sigortası ile ilgili 
olarak 1999 tarih ve 4447 sayılı “ İşsizlik Sigortası Kanunu”, 

7) Farklı sosyal sigorta kanunlarına geçen hizmetlerin birleştirilmesi-
ne yönelik olarak çıkarılan 1983 tarih ve 2929 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 
Kanun.

8) Yurt dışındaki Türk işçilerine yönelik olarak 1985 tarih ve 3201 sa-
yılı “ Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen 
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 
Hakkında Kanun”

 Yürürlükteki 5 ayrı sosyal sigorta kanunu uygulamakla görevli 3 ayrı 
sosyal sigorta kurumu oluşturulmuş; 506 ve 2925 sayılı Kanunları Sosyal 
Sigortalar Kurumu, 1479 ve 2926 sayılı Kanunları Bağ-Kur, 5434 Sayılı 
Kanunu T.C. Emekli Sandığı uygulamakla görevlendirilmiştir. Sosyal sigor-
ta sistemi ile ilgili bu 3 temel Kuruma,  ayrıca  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanunu uygulamakla görevli İŞKUR’u ve 506 sayılı Kanunun geçici 20. mad-
desi kapsamında faaliyet gösteren banka ve sigorta şirketleri sandıklarını 
ilave etmek gerekir. Bu tablo Türk sosyal sigorta sistemi bakımından gerek 
kurumsal yapı, gerekse mevzuat bakımından parçalı ve dağınık bir görü-
nüm ortaya koymaktaydı. Nitekim, 2000’li yıllarda başlayan sosyal güvenlik 
reformunun temel gerekçelerinden birini Kurumsal yapının yanısıra sosyal 
sigorta mevzuatının norm ve standart birliği sağlayacak şekilde  mevzuatın 
tekleştirilmesi ve sadeleştirilmesi oluşturuyordu.  
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Tablo 1: Reform öncesi dönemde sosyal sigorta mevzuatı

Kanun Madde
Ek

Madde
Geçici
Madde

Ek Geçici
Madde Toplam

1 506      143 49 30 3 285
2 5434 137 80 218 23 458
3 1479 54 21 24 23 152

4 2925 42 - 2 - 44

5 2926 64 3 10 - 77
6 2829 18 - 5 - 23
7 3201 15 - 8 - 23
8 4447 19 2 6 - 27

1089

Kaynak: Uşan (2016) ve www.mevzuat.gov.tr(27/03/2017).

5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden hemen önce,  Türk sosyal sigor-
ta mevzuatı, toplam  1089 maddeden oluşan  8 ayrı Kanundan oluşuyordu. 
5510 sayılı Kanun; 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunları yürürlüğü geçici 
madde olarak devam eden maddeleri hariç tamamen, 5434 sayılı Kanunu 
ise ilk defa 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olanlar için  
mülga hale getirecek şekilde birleştirdi. Sosyal sigorta mevzuatını büyük 
ölçüde tekleştiren 5510 sayılı Kanun;  16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ilk metninde 109 asıl ve 13 geçici maddeden oluşmak-
ta iken, 27 Mayıs  2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanunla getiri-
len değişikliklerle birlikte Kanun 107 asıl, 15 ek ve 73 geçici madde olmak 
üzere toplam 195 maddelik bir Kanun haline gelmiştir. 38 Kanun, 3 KHK ve 3 
Anayasa Mahkemesi Kararı olmak üzere toplam 44 değişikliğe maruz ka-
lan  5510 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin oranı 8 yılda  % 60’a ulaşmış, 
bir anlamda reformun sosyal sigorta mevzuatını sadeleştirmeye yönelik 
amacına aykırı bir gelişme gerçekleşmiştir. 

Tablo 2: 5510 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikler

Kanun Asıl
Madde

Ek
Madde

Geçici
Madde

Ek Geçici
Madde

Toplam 
Madde 
Sayısı

Değişim 
Oranı

5510  
(16.6.2006) 109 -- 13 - 122 --

5510
(27.05. 2017) 107 15 73 -- 195 %60
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Sosyal sigorta mevzuatının iktisadi ve sosyal hayatta meydana gelen 
değişiklikler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara bağlı olarak değişmesi doğal-
dır. Ancak,  60 yıllık bir sosyal sigorta tecrübesinin üzerine oluşturulan yeni 
sosyal sigorta mevzuatının sadece 9 yıllık uygulama döneminde  44 defa de-
ğiştirilmesi, 2016 yılında 9,  2017 yılının ilk 5 ayında ise 6 değişiklik yapılması 
kolay açıklanabilir bir gelişme değildir. İşin dikkat çeken bir başka yönü ise 
bu değişikliklerin önemli bir kısmının kamuoyunda  “torba yasa” uygula-
ması olarak adlandırılan Kanunlarla gerçekleştirilmiş olmasıdır. Hukuki is-
tikrar, mevzuatta çok sık değişiklik yapılmamasını gerekli kılar ve özellikle 
yeni bir mevzuat alanında bu kadar kısa sürede ve bu kadar yoğun değişik-
lik yapılması kolay savunulabilir bir durum değildir ( Uşan, 2016).

5510 sayılı Kanun gibi reform kanunlarının, yürürlüğe girdikten 2-3 yıl 
sonra ve periyodik aralıklarla, uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkan ek-
siklikler yanında ekonomik ve sosyal yapıda meydana gelen  değişimlere 
bağlı yeni ihtiyaçları da dikkate alacak şekilde bütüncü bir yaklaşımla göz-
den geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması gerekir. Sosyal güvenlik 
mevzuatı, geriye doğru kazanılmış, ileriye doğru beklenen haklarla ilgili dü-
zenlemeler niteliğinde olduğu için sık değişiklik yapılması hak kayıplarına 
yol açma ve sosyal sigorta sisteminin özünü oluşturan sosyal adalet den-
gesinin bozulmasına yol açabilir. Bu sebeple sosyal güvenlik mevzuatının, 
ilgili sosyal tarafların da katılımını sağlayan ve talep ve görüşlerini dile ge-
tirebilecekleri bütüncü bir anlayış ve  süreçle değiştirilmesi sosyal güven-
lik alanının özerkliğine de uygun bir yaklaşım olacaktır. Bütüncü yaklaşım, 
sosyal sigorta mevzuatının sistematiğini koruma, dilinin sade ve takip edi-
lebilir olmasına hizmet etmesi yanında reformun başlangıç amaçlarına ve 
hedeflerine uygun değişikliklerin de yapılmasını  mümkün kılacaktır. 

Bu yazıda, 5510 sayılı Kanunun 9 yıllık uygulama dönemi sonuçları da 
dikkate alınarak sosyal güvenlik reformunun “adil, kolay erişilebilir bir sos-
yal güvenlik sistemi oluşturma” hedefine uygun olarak yapılması önerilen 
değişiklikler ele alınmıştır. Bu değişikliklerin bir kısmı temel sosyal güven-
lik prensipleri, bir kısmı ise  9 yıllık uygulama dönemi sonucunda aktif/pasif 
sigortalı oranı ve Hazineden yapılan bütçe transferleri gibi temel paramet-
relerde meydana gelen gerçekleşmeler dikkate alınarak, geleceğe yönelik 
endişeleri dile getirmek için kaleme alınmıştır. Sosyal güvenlik reformunun 
bir anlamda, rayından (yörüngesinden) çıkmış bir sosyal güvenlik sistemi-
ne yeni bir ray ve (yörünge) oluşturma amacıyla yapıldığı  dikkate alınırsa 
önerilen değişikliklerin önemli bir kısmı reformun bu amacını pekiştirmeye 
yönelik olarak dile getirilmiştir.  

II. 5510 SAYILI KANUNDA YAPILMASI ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER
Kurumsal yapıda tek çatıya geçişi sağlayan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kurumu Kanunu ve sosyal sigorta mevzuatının tekleştirilmesi amacı taşı-
yan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türk sos-
yal sigorta sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir tercihin sonu-
cudur.  Çalışanların statü farklılıklarını esas alan çoklu bir kurumsal yapı 
ve mevzuata dayalı sistemden, Kadir Arıcı’nın uzun yıllardır dile getirdiği 
sosyal sigorta riskleri farklılıklarını esas alan yeni bir yapılanmaya geçil-
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miştir. Gerek kişi olarak kapsam, gerekse sosyal güvenlik harcamaları ba-
kımından, Türk sosyal güvenlik sisteminin temel ayağı sosyal sigortalardır. 
Sosyal güvenlik kapsamın alınan nüfusun % 85,5’i (SGK, 2017), toplam sos-
yal koruma harcamalarının da % 83’ü ( TÜİK, 2015), sosyal sigorta sistemi 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sosyal güvenlik reformu ile yapılan ter-
cihin gerekliliği veya doğruluğu/yanlışlığı reform sürecinden önce ve sonra 
tartışılmıştır. Bu çalışmada adeta reform yorgunu haline gelen Türkiye’nin 
yakın gelecekte Türk sosyal sigorta sisteminde reformist bir yaklaşımla  
kapsamlı ve  sil-baştan anlamına gelecek değişiklikler yapmasının  müm-
kün olmadığı tespitinden hareketle, bir yandan sosyal sigorta sisteminin 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve diğer yandan sosyal güvenliğin sos-
yal adaleti sağlama fonksiyonunun güçlendirilmesine yönelik değişiklik 
önerilerine yer verilmiştir.  

1) Zorunlu sigortalılık ilişkisi güçlendirilmeli, zorunlu sigortalılık ilişki-
sini zayıflatan düzenlemeler değiştirilmelidir.  

Sosyal sigortaları özel sigortalardan ayıran ve sosyal güvenlik hukuku-
nun temel ilkelerinden birini oluşturan sigortalılığın zorunlu olması ilkesi ve 
bu alanın emredici hükümlerle düzenlenmesi (Güzel vd, 2015, 179), bugün de 
geçerliliğini korumaktadır. 5510 sayılı Kanun da esas olarak sigortalılık iliş-
kisinin zorunluluk esasına göre kurulmasına imkan vermiş olmakla birlik-
te (m.92), Kanunun ilk halinde ve sonradan yapılan değişikliklerle bu ilkeyi 
zayıflatan, uygulama alanını daraltan  hükümlere de yer verilmiştir. Türk 
sosyal sigorta hukuku isabetli bir şekilde, 5510 sayılı Kanunda,  sigortalılık 
ilişkisinin isteğe bağlı olarak devam ettirilmesine imkan veren hükümlerle  
(m.50-52),  zorunlu sigortalılık ilişkisi uygulamasından kaynaklanabilecek 
boşlukların giderilmesine imkan vermiştir. Yine isabetli bir şekilde isteğe 
bağlı sigortalılık ilişkisi 5510 sayılı Kanunda hem giriş ve başlangıç, hem de 
devam ettirme bakımından esnek hükümlerle düzenlenmiştir. İsteğe bağlı 
sigortalılık ilişkisi geniş ve esnek hükümlerle düzenleyen hükümler ne ka-
dar isabetli ise  zorunlu sigortalılık ilişkisini ortadan kaldıran veya zayıfla-
tan muafiyetler ve istisnalar o kadar yanlış olmuştur.  

Aşağıda belirtilen zorunlu sigortalılık uygulamasına yönelik istisnala-
rın kaldırılmasına yönelik öneriler, zaman içinde Türkiye’de devletin sosyal 
güvenliğin finansmanına katılma şekilleri ve seviyesindeki değişmelerle 
gerekçelendirilerek  dile getirilmiştir. 1990’lı yıllarda sosyal sigorta kurum-
larının finansman açıklarını kapamak için finansmana katılan devlet, 4447 
sayılı Kanunla ilk defa işsizlik sigortası için doğrudan ve üçüncü taraf ola-
rak  prim ödeyerek finansmana katılmaya başlamıştır. 5510 sayılı Kanunla 
birlikte devlet uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası için tahsil 
edilen primlerin ¼’ü oranında katkıda bulunmaya da başlamıştır. Devletin 
bir başka finansmana katılım şekli ise halen 12 ayrı uygulama olarak ha-
yata geçirilen prim destek ve teşvikleri ile olmuştur.  Finansman açıklarını 
kapatma, doğrudan prim ödeme, katkıda bulunma ve prim destek ve teş-
vikleri ile birlikte  Türkiye’de devlet, belirtilenlerin aksine, sosyal sigortala-
rın finansmanına çok yönlü ve yüksek oranda katılmak zorunda kalmıştır.  
Nitekim, 2016 yılı sonu itibarıyla devletin SGK’na bütçeden yaptığı transfer-
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ler toplamı 2016 yılında 108 milyar TL’ye  (GSYİH’nın % 4,17 sine ve SGK’nın 
2016 yılı toplam gelirlerinin % 42’sine) ulaşmıştır (SGK, 2017). 2017 yılının ilk 
2 ayında Hazineden yapılan transfer aylık 12,5 milyar TL’ye yükselmiştir. 
Devletin sosyal sigortaların finansmanına doğrudan katılımı ile ilgili bu ge-
lişmeler,  zorunlu sigortalılık ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik önerilerin 
de gerekçelerinden birini oluşturacaktır. 

Öncelikle, 5510 sayılı Kanun da (madde 6/1-ı ve madde 6/1-k’d);  çalışma 
statüleri itibarıyla zorunlu olarak sigortalı sayılmaları gerektiği halde gelir 
düşüklüğü sebebiyle muafiyet belgesine istinaden kapsam dışında bırakı-
lan tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (çiftçiler) ile gelir 
vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıt olanlara ve 65 yaşını 
geçen ve talepte bulunan çiftçilere yönelik istisna kaldırılmalıdır. Bu grup-
ların gelir düşüklüğüne bağlı kapsam dışında kalmalarını önlemek için, ya-
pılacak güvenilir bir  gelir testi ve meslek kuruluşlarının muafiyet belgesi 
verme işlemlerinin sonuçlarına bağlı olarak söz konusu gelir düşüklüğünü 
telafi edecek şekilde  prime esas kazançların alt sınırından sigortalılık iliş-
kilerinin devamını sağlayacak şekilde devletçe  prim desteği sağlanmalıdır. 
Yalnızca sosyal sigortaların değil, sosyal güvenlik sisteminin gelirin yeniden 
dağılımını sağlamaya yönelik fonksiyonunu güçlü bir şekilde hayata geçi-
rebilmesi sağlıklı ve güvenilir bir gelir testi sistemi oluşturma ve yoksulluk 
sınırı belirlemesi ile mümkün olacaktır.  Bu sistemin kurulamamış olması 
ve güvenilir bir gelir testinin yapılamaması dolasıyla daha kolay bir yol ola-
rak kabul edilen istisna ve muafiyetlerle problemin çözülmeye çalışılması 
doğru değildir.  Bu grupların zorunlu sigortalılık ilişkilerinin devamları-
nın sağlanmasına yönelik  bir başka  alternatif çözüm,  aylık prim ödeme 
gün sayılarının kazançlarına orantılı olarak, ay için 15 günden az olmamak 
üzere  30 günden eksik olarak ödenmesine imkan verilmesi, eksik  günler 
için takip eden takvim yılı içinde borçlanma imkanı tanınması olabilecek-
tir.  Her iki durumda da kayıtlı çalışmayı teşvike yönelik yüksek oranlı bir 
prim desteğinin sağlanması gerekecektir.   Bu desteğin öncelikli amacı  dü-
şük gelirli çalışanların aktif sigortalılık ilişkilerinin sonlandırılmasını veya 
ara verilmesini önlemektir. Kaldı ki bu durumdaki sigortalıların gelir testine 
bağlı olarak genel sağlık sigortası bakımından zorunlu sigortalılık ilişkileri 
devam edecektir.  

Benzer şekilde madde 6/1-g kapsamında, yurtdışında iş üstlenen iş-
verenlerce yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak için götürülen Türk iş-
çilerinin uzun vadeli sigorta kolları bakımından zorunlu sigortalılık ilişkisi 
dışında tutulup, isteğe bağlı sigortalı sayılmalarına yönelik düzenleme de-
ğiştirilmeli, bu durumda olan işçilerin prim desteği ile uzun vadeli sigor-
ta kolları bakımından da zorunlu sigortalılık ilişkileri devam ettirilmelidir. 
Türk işverenlerinin yurt dışında müteahhitlik işlerini  alma imkanlarını 
artırmak için emek maliyetini düşürmeye yönelik önlemler çerçevesinde 
2014 yılında 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu sigortalılar için pri-
me esas kazanç üst sınırı alt sınırın 3 katı olarak belirlenmiş ve işverenler 
bakımından  ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanmıştır (m.82/1). Bu yönde bir 
değişiklikle “ bu durumda olanlarla ilgili  olarak uzun vadeli sigorta kolları 
bakımından isteğe bağlı olarak kurulacak sigortalılık ilişkisinin  4/1-a kap-
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samında sigortalılık olarak sayılacağı, diğer isteğe bağlı sigortalılık hallerin-
den farklı olarak ayrıca GSS primi alınmayacağı” ile ilgili düzenlemeye de 
gerek kalmayacaktır. 

5510 sayılı Kanun bakımından zorunlu sigortalılık ilişkisine tabi olanlar;  
4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde sayılan kişilerdir. Ortak 
özellikleri fiilen bağımlı olarak çalışmaları veya gelir getirici bir iktisadi faali-
yette bulunmaları dolayısıyla gelir (ücret, maaş veya kazanç) sahibi olmala-
rıdır. Bu gruplara ek madde 5, 6, 9 ve 15 ile diğer bazı çalışan grupları da ilave 
edilmiştir. Ancak, 5510 sayılı Kanunda fiili çalışma ilişkisi olmadan zorunlu 
olarak sayılan gruplar da vardır. Nitekim 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 
4. Fıkrasında sayılan;  “ askeri okul öğrencileri” (m.4/4-d); “polis akademisi 
ile fakülte ve yüksek okul öğrencileri”   (m.4/4-e) ve “ Jandarma ve sahil 
güvenlik komutanlığı adına okuyanlar ile temel askerlik eğitimine tabi tu-
tulanlar” (m.4/4-f), diğer kamu görevlileri gibi 4/1-c kapsamında sigortalı 
sayılmaktadırlar. 1927 tarih ve 1111 sayılı Kanuna göre “ Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olan herkes her erkek Türk vatandaşı askerlik yapmağa mec-
burdur (1111, m.1). Öte yandan, 5510 sayılı Kanun m.6/1-d’de,  “askerlik hiz-
metlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğren-
cileri”  sigortalı sayılmayanlar arasında belirtilmiştir. Kanun,  askerlik dola-
yısıyla  erkek sigortalıların sigortalılık süresi bakımından doğan boşluğu gi-
dermek üzere sigortalının kendisine veya vefat etmişse hak sahiplerine bu 
süreyi hizmet borçlanması yoluyla sigortalılık süresinden saydırma imkanı 
vermiştir (m. 41/1-b). Diğer hizmet borçlanmasından farklı olarak askerlik 
borçlanması, eğer kişi askerlik görevini ilk defa sigortalı sayılmadan önceki 
bir tarihte yapmış ise borçlanma halinde sigortalılık süresinin başlangıcını 
borçlandırılan gün kadar geriye götürmektedir (m.41/3). 2015 yılında 4/1-a 
kapsamında sigortalı sayılan 142.617 kişi ( yıl içindeki hizmet borçlanmala-
rının % 59’u);  4/1-b  kapsamında sigortalı sayılanlardan 37.017 kişi ( yıl için-
deki hizmet borçlanmalarının % 42’si),  4/1-c kapsamında sigortalı sayılan-
lardan  aralık 2016 tarihinde 6905 kişi ( ay içindeki hizmet borçlanmalarının 
% 38,5’i) askerlik borçlanması gerçekleştirmiştir (SGK, 2016).  

 Askerlik borçlanması, özellikle sigortalılık süresinin başlangıcına yöne-
lik etkisi ile 4447 sayılı Kanunla kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı 
dolayısıyla sigortalılar bakımından sonuçları önemli bir borçlanma halidir. 
Ancak borçlanmanın getirdiği yük her sigortalının karşılayabileceği bir yük 
değildir. 2017 yılı içinde 18 aylık askerlik süresini hizmet borçlanması sure-
tiyle ödemek isteyen sigortalının prime esas kazançların alt sınırı üzerinden  
ödemesi gereken miktar 10.238 TL’dir. Anayasal bir görev olarak zorunlu 
olarak yapılan askerlik görevinin borçlanma yükünün tamamen sigortalıya 
yüklenmiş olması kabul edilebilir değildir. Bedelli askerlik uygulamasının 
yarattığı “zorunlu askerlik parası olmayanlar için bir yükümlülüktür” kana-
atini de ortadan kaldıracak şekilde, zorunlu askerlik görevi süresince kişi-
lerin uzun vadeli sigorta kollarına ait primlerinin MSB tarafından ödenmesi, 
sosyal adaleti sağlamanın ötesinde,  sosyal sigorta hukukumuzda önemli 
bir sorunu ortadan kaldıracaktır ( Alper, 2012). Askerlik süresinin sigorta-
lılık süresinden sayılması bir yandan  özellikle kırsal kesimde yaşayanlarla 
ilgili sigortalılık veri tabanını genişletecek, kayıtdışı çalışma ile mücadele 
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etkinliği artıracak diğer yandan da 35 yıldır süren terörle mücadelede or-
taya çıkan bazı mağduriyetlerin giderilmesi sağlanarak askerlik görevini 
yapanların moral değerlerini güçlendirecektir (Alper, 2012). Öte yandan 29 
Nisan 2017 tarih ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 690 sayılı KHK 
ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren bütün  köy ve mahalle muhtarlarının pri-
me esas kazançları alt sınır olarak belirlenmiş ve bütün primlerinin devlet 
tarafından ödenmesi kabul edilmiştir. Bu uygulama askerlik süresinin uzun 
vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresinden sayılması ve prim-
lerinin devlet tarafından ödenmesi için önemli bir örnek olmuştur. 

2011 yılında 6111 sayılı Kanunda getirilen Ek madde 6 ile 5510 sayılı 
Kanun kapsamına alınan “Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir 
için toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışan sürücüler ile  Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca belirlenecek alanlarda  10 günden az kısmi süreli çalışan sa-
natçılar” sigortalılık ilişkileri 4/1-a kapsamında olmak üzere uzun vadeli si-
gorta kolları ve genel sağlık sigortası bakımından zorunlu, işsizlik sigortası 
bakımından ise isteğe bağlı olarak sigortalı sayılmışlardır. Mikro sigortacılık 
uygulamalarından biri olan bu uygulama kapsamında olanlardan özellikle 
sürücülerin iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından, ve hem sürücü-
lerin hem de sanatçıların analık sigortası bakımından kapsam dışında bıra-
kılması anlaşılabilir değildir.  Ek madde 6 ile SGK kapsamına alınan grupların 
kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılmalarının sağlanması, 
bütün çalışanlar için evrensel bir risk olan iş kazaları ve meslek hastalıkları 
ile analık bakımından sosyal güvencelerinin sağlanması gerekir.  

2) Kayıtdışı çalışmanın önlenmesi ve hizmet tespiti davalarının sonlan-
dırılması için bağımlı çalışan sigortalılara Kuruma başvurma ve bildirme 
yükümlülüğü getirilmelidir.

5510 sayılı Kanun, zorunlu sigortalılık ilişkisinin kurulması bakımından 
sigortalılar için farklı düzenlemeler getirmiştir. 4/1-a ve 4/1-c kapsamında 
bağımlı statüde çalışan sigortalıların sigortalılık ilişkilerinin başlangıcının 
Kuruma bildirilmesi bu kişileri çalıştıran işverenlerin yükümlülüğündedir 
(m.8). Sigortalılık ilişkisinin Kuruma bildirilmesi bakımından önemli deği-
şiklik 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için getirilmiş, 1479 sayılı Kanundan 
farklı olarak, bu kapsamdaki sigortalıların Kuruma bildirilmesi sigortalılık 
ilişkilerinin niteliğine göre ilgili kurum, kuruluş ve birlikler, vergi daireleri 
ve Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Sigortalılık 
ilişkisi başladıktan sonra Kurumla sigortalı arasındaki bütün işlemler 4/1-b 
kapsamındaki sigortalıların kendileri tarafından yerine getirilir ve esasen 
Kanunda belirtilen bütün haklardan faydalanmaları da primlerini ödemeleri 
ve hakları için başvurdukları tarihte prim borçları olmaması şartına bağlıdır. 

4/1-a kapsamındaki sigortalılar için sigortalılık ilişkisinin sürdürülme-
si bakımından, sigortalıların yerine getirmek zorunda olduğu, yapmadı-
ğı takdirde hak mahrumiyeti ile karşılaşacağı  zorunluluk niteliği taşıyan 
herhangi bir yükümlülükleri yoktur. Sigortalılık ilişkisinin başlangıcının 
bildirilmesinin yanısıra primlerinin hesaplanması ve ödenmesi, iş kazaları 
ve meslek  hastalıklarına maruz kalmaları halinde bildirimin yapılması da 
işverenleri tarafından yerine getirilmektedir. İşverenin, Kanunla belirtilen 
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yükümlülüklerini yerine getirmemesi, mesela  sigortalıların primlerini öde-
memesi, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan faydalanmasını da et-
kilememektedir.  5510 sayılı Kanunda 4/1-a kapsamındaki sigortalıya geti-
rilen tek yükümlülük, sigortalıların da kendilerini bildirmesine yöneliktir ve  
Kanunun 8. maddesi ikinci fıkrasında “çalışmaya başladıkları tarihten iti-
baren en geç bir ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarını Kuruma 
bildirirler. Ancak sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil 
teşkil etmez (m.8/2). Sigortalının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
bir idari para cezasını gerektirmediği gibi aleyhine de delil teşkil etmeye-
cektir. 

Sigortalının kendini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi özel-
likle hizmet tespit davalarında etkisini göstermektedir. Hizmet tespit da-
vaları, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılması gereken bir işte çalıştığı 
halde sigortalılık hizmet süresi ile ilgili belgenin işverence Kuruma verilme-
mesi halinde hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde iş 
mahkemesine başvurarak açılır ( m.86/8). Sosyal hukuk, çalışanların bir 
hakkını kullanmak isterken başka bir haktan mahrum olmalarını engelle-
mek için sigortalıların işverenlerinin kendilerini kayıtdışı  çalıştırdığını bildi-
ği halde işini kaybetme korkusu ile Kuruma veya yargıya başvuramayaca-
ğını dikkate alarak onlara işlerini kaybetme korkusunun ortadan kalktığı, 
yani işten ayrıldığı tarihi takip eden yıl başından itibaren 5 yıl içinde hiz-
met tespit davaları açmalarına  imkan vermiştir. Sigortalılar, işverenler ve 
Kurum bakımından doğrudan sonuçlar doğuran hizmet tespit davaları sayı, 
içerik ve süreç bakımından yargıyı yormakta, Kurumu da çok zaman pri-
mini tahsil etmediği bir ilişki için ödeme yapmak zorunda bırakarak zarara 
uğratmaktadır.  Sigortalının zayıf ve korunması gereken, işverenin ise güç-
lü ve istismar eden taraflar olduğu gerekçesiyle hukuk sisteminde yer alan 
hizmet tespit davaları sorunu 5510 sayılı Kanunda yapılacak bir değişiklikle 
sonlandırılabilir. 

Öncelikle, 5510 sayılı Kanunda sigortalıya zorunlu sigortalı sayılmasını 
gerektiren bir işte çalıştığı halde işveren tarafından kayıtdışı çalıştırılma 
veya gün veya kazanç olarak eksik bildirim halinde, Kurumca sigortalıya 
sigortalılık hizmet süresi konusunda yapılacak bilgilendirilmeye istina-
den Kuruma başvurma  yükümlülüğü getirilmelidir. SGK, bütün sigortalı-
lara  elektronik posta ve diğer etkin iletişim yollarını kullanarak işveren-
ce yapılan bildirime istinaden prime esas kazançları ve prim gün sayısı 
bakımından bilgilendirecek, bu bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde 
ilave bürokratik işlem yükü getirmeden yine elektronik ortamda Kurumca 
sigortalının itiraz başvurusu alınacaktır. Bu süreç ay bazında yapılabile-
ceği gibi, başlangıçta 6 aylık veya yıllık dönemler itibarıyla da yapılabilir. 
Bilgilendirme yapıldıktan sonra sigortalıya itirazı için makul bir süre (me-
sela bilgilendirmeyi takip eden 6 ay veya takvim yılı sonuna kadar)  verilir 
ve bu süre sonunda sigortalının hizmeti kesinleşmiş olur ve  hizmet tespit 
davası açma hakkını kaybeder.  Sigortalının başvurusuna istinaden sosyal 
güvenlik denetim elemanları belge veya doğrudan işyerinde denetim yo-
luyla şikayetleri sonuçlandırır. 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım424

Sigortalıya getirilen bu yükümlülüğün sigortalının aleyhine işlemesini 
ve işini kaybetme korkusu ile başvuru yapmamasını ortadan kaldırmak 
için sigortasız çalıştırmanın tespitine bağlı olarak işçiye iş sözleşmesini 
haklı nedenle fesih etme ve tazminat talep etme hakkı vermelidir. 6356 sa-
yılı Kanunda sendika üyeliği ve sendikal faaliyet bakımından getirilen işe 
iade ve tazminat güvencesi, 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik hakkının 
korunması bakımından, eksik bildirime yönelik olarak sigortalı tarafından 
Kuruma yapılan başvuru veya bildirime istinaden işveren tarafından  işten 
çıkarmaların söz konusu olması halinde de  benzer hükümlerle düzenlene-
bilir.      

3) Malullük sigortasında aylık bağlanmasına hak kazanmak için ara-
nan 10 yıldan beri sigortalı olma  şartı kaldırılmalıdır. 

5510 sayılı Kanunun 26. Sigortalılara malullük sigortasından sağlanacak 
hakkı malullük aylığı (m.26/1); aylığın bağlanabilmesi için gerekli şartları 
ise malul sayılma hali yanında:

a) En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup toplam olarak 1800 gün,
b) Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise sigortalılık süresi 

aranmaksızın 1800 gün;
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması olarak belir-

lenmiştir (m.26/2). 5510 sayılı Kanun, 506 ve 1479 sayılı Kanunlardaki  malul 
sayılma hali ile ilgili 2/3 oranındaki çalışma gücü kaybını % 60’a indirmiş,  
bu anlamda aylık bağlama şartlarını kolaylaştırmıştır. Ancak, 506 sayılı 
Kanunda “Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, 
sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma” ( m.54); 1479 sayılı Kanunda “ En az 5 
tam yıl (1800 gün) sigorta primi ödemiş olma ( m.29 ve 5434 sayılı Kanunda 
“ …fiili hizmet süreleri en an 10 yılı (3600 gün) tamamlamış bulunan iştirak-
çilerin…” (m.53), şeklinde belirlenen malullük aylığı bağlama şartlarını 5510 
sayılı Kanunda 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar bakımından, 10 
yıllık sigortalılık süresi şartının ilavesi ile  zorlaştırmış, 4/1-c kapsamındaki 
sigortalılar bakımından ise prim gün sayısını 1800 güne indirerek kolaylaş-
tırmış görünmektedir. 10 yıldan beri sigortalı olanların  1800 gün MYÖ primi 
ile aylık bağlanmasına hak kazanma şartları, 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışma ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 
Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin”  15. Maddesinde düzenlenen “ Başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri” ile ilgili olarak yetkilendiril-
miş sağlık hizmet sunucusu sağlık kurulu raporu ile mümkün olabilecektir. 

Malullük, çalışma çağında bulunan bir sigortalının bir daha çalışamaya-
cak şekilde çalışma veya meslekte kazanma gücünü büyük oranda veya 
tamamen kaybetmesi halidir. Malullük her sigortalının çalışma hayatında 
iken mutlaka karşılaşacağı bir risk değildir ve ölüm riski gibi önceden ön-
görülemez. Bu sebeple, sigortalıların malullük ve ölüm riskleri için kendi 
iradeleri ile yeterli tedbiri alacak zaman ve imkanları olmadığı gerçeğinden 
hareketle yaşlılık sigortası ile birlikte düzenlenir ve esasen yaşlılık sigortası 
için ödenen primlerden bu risklere maruz kalanlara gelir transferi sağlanır. 
Nitekim, 1800 gün MYÖ sigortası primi ödemiş/bildirilmiş olan sigortalılar 
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malul kaldıkları zaman, 4/1-a kapsamında sigortalı ise  7200 gün; 4/1-b ve 
4/1-c kapsamında sigortalı ise  9000 gün MYÖ sigortası primi ödemiş si-
gortalıların yaşlılık sigortasından alacağı aylığa denk bir aylığa (prime esas 
kazançları aynı olmak şartı ile)  malullük aylığı olarak hak kazanır. Uzun 
vadeli bir sosyal risk olarak aylık bağlama için belirli süre prim ödemiş olma 
şartı aramak sosyal sigorta sisteminin temel ilkelerine ne kadar uygun ise, 
malullük gibi önceden öngörülemeyen bir risk için prim gün sayısını yerine 
getirdiği halde, malul derecede engelli raporu verilen ve bir anlamda “çalı-
şamazsın” tespiti yapılan sigortalılardan,  aylık bağlanması için 10 yıllık sü-
reyi doldurmalarını beklemek o kadar aykırıdır. 5510 sayılı Kanun özellikle 
yaşlılık sigortası bakımından, engelli çalışanlar dışında, sigortalılık süresini 
aylık bağlama şartı olmaktan çıkarmış, yaşlılık aylığı bağlanmasını prim 
gün sayısı ve yaş şartına bağlamıştır (m.28). Malullük sigortasında, sosyal 
sigortacılık aktüeryası açısından önemli olan prim ödeme gün sayısı şartını 
yerine getirenlerden belirli süre beklenmesinin istenmesi sosyal güvenliğin 
ruhuna aykırıdır (Güzel vd. 2014, 534.). Aynı  işyerinde çalışan, prim ödeme 
gün sayısı aynı olan ve aynı iş kazasına maruz kalıp malul derecede engel-
li olan 2 sigortalıdan  birinin, diğerine göre 5 yıl önceki herhangi bir tarihte 
yalnızca bir veya birkaç gün sigortalılık tescili olması halinde, birine aylık 
bağlanıp diğerine bağlanmaması sosyal güvenliğin sağlamaya çalıştığı ada-
let duygusuna da aykırıdır. Kısacası, malullük sigortasından aylık bağlanma 
şartları arasında yer alan 10 yıldan beri sigortalı olma şartı, bir yargı konusu 
olmadan önce kaldırılmalıdır. 

4) Yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmaya yönelik 
şartlar ve aylık hesaplama sistemi değiştirilmelidir. 

a) Sigortalılar arasındaki prim gün farklılıkları giderilmelidir. 
5510 Sayılı Kanunun, genel şartlarla yaşlılık aylığı bağlanmasında sigor-

talılık süresini bir şart olmaktan çıkarmış, yaş ve prim gün sayısını esas 
almıştır. Buna göre kadınlar 58 yaşını, erkekler ise 60 yaşını doldurdukları 
zaman aylığa hak kazanacaklar, ancak aylık almak için başvurdukları ta-
rih 2036 yılı ve sonrasında aylık bağlanma yaşı kademeli olarak yükselecek 
ve 1 Ocak 2048 den itibaren bütün sigortalılar için 65 yaş olacaktır (m.28). 
Sigortalılık süresinin aylık bağlanmasında belirleyici olduğu gruplar madde 
28/4’de yer alan malul derecede engelli olanlar, madde 28/5’de engellilik 
derecesi % 40-59 arasında olanlar ve madde 28/6’da belirtilen maden iş-
yerlerinin yer altı işlerinde çalışanlarla sınırlı tutulmuştur. 

Farklı sosyal sigortalı grupları arasında norm ve standart birliği sağla-
mayı amaçlayan 5510 sayılı Kanun bakımından yaşlılık sigortasından aylık 
bağlama şartlarının 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için 7200 gün, 4/1-b 
ve 4/1-c kapsamındaki sigortalılar için 9000 gün belirlenmesi norm ve 
standart birliğine uygun bir düzenleme değildir. 4/1-a kapsamındaki si-
gortalıların prim gün sayısını tamamlama bakımından  karşılaşabilecekleri 
güçlükler dolayısıyla yapılan bu ayırımın gerekçeleri, isteğe bağlı sigortalı-
lık uygulamasına getirilen esneklik dolayısıyla büyük ölçüde ortadan kalk-
mıştır. Öte yandan, kişinin prim gün sayısını tamamlaması yaşlılık aylığının 
hemen bağlanması anlamına gelmemekte, yaş şartının da gerçekleşmesi 
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şartı aranmaktadır. Bu sebeple prim gün sayısının bütün sigortalılar için 
aynı günde eşitlenmesi yönünde bir değişiklik yapılmalı, özellikle 4/1-b 
kapsamındaki sigortalıların gün sayısı dolayısıyla 4/1-a kapsamında sigor-
talılık statüsüne geçme çabalarının da önüne geçmelidir. Bu bakımdan prim 
gün sayısının bütün sigortalılar bakımından 22,5 yıla tekabül eden 8100 gün 
olarak belirlenmesi ve 7200 günden 8.100 güne  geçişin 10 yıllık bir geçiş sü-
reci içinde  tamamlanmasını sağlayacak düzenleme yapılmalıdır. 

b) Aylık bağlama oranının hesaplanması esası değiştirilmelidir.
Nimet-külfet ilişkisine dayanan sosyal sigorta sisteminde, aylıkların 

hesaplanması ile ilgili parametrelerde düz ve sabit oranlı değişkenler kulla-
nılması sosyal güvenliğin temel esaslarına aykırı sonuçlar doğurabilmekte-
dir. Daha uzun süre sigortalı olan ve prim ödeyen sigortalının asgari şartları 
yerine getirerek sistemden ayrılan sigortalılara göre ilave bekleme süresini 
anlamlı kılacak şekilde teşvik edecek parametre değişikliklerini yapmak 
gerekir. Bu anlamda 5510 sayılı Kanunun 29. maddesine göre halen uygu-
lanmakta olan her 360 güne 2 puan esas alınarak aylık bağlama oranının 
hesaplanması, sigortalıların daha uzun süre çalışma hayatında kalmalarını  
teşvik edici özelliğini ortadan kaldırmaktadır. 5510 sayılı Kanun bakımın-
dan prim gün sayısı bakımından asgari şartları yerine getirdiği halde aktif 
sigortalı olarak çalışmaya devam edenlerin daha yüksek aylık almalarına 
imkan verecek şekilde, ilave süre için daha yüksek bir  aylık bağlama oranı 
belirlenmelidir. Çalışmaya devam edecekler için uygulanacak aylık bağla-
ma oranının belirlenmesi  bir aktüeryal hesap meselesi olup, SGK  Aktüerya 
ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı, sigortalının aylık almaktan vazgeçerek 
ve  sistemde kalarak prim ödemeye devam ettiği süreleri dolayısıyla SGK 
fonlarına sağladığı katkıyı göz  önünde bulundurarak sigortalının emekli 
olmaktansa çalışmaya devamını sağlayacak şekilde  teşvik edici aylık bağ-
lama oranları belirlemelidir. Ancak kesin olan her halükarda sistemde daha 
uzun süre kalanların daha yüksek aylık bağlama oranları ile emekli olabile-
ceği bir parametre değişikliğini gerçekleştirmek gerekir.    

c) Ortalama aylık kazancın hesaplanmasında büyüme hızının tam 
olarak dikkate alınması sağlanmalıdır 

5510 sayılı Kanunda malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesaplanma-
sında aylık bağlama oranı dışında dikkate alınan ikinci parametre ortalama 
aylık kazançtır. 5510 sayılı Kanunda ortalama aylık kazancın hesaplan-
masında dikkate alınan  güncelleme katsayısı “ Her yılın Aralık ayına göre 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici 
fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gay-
ri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının 
ilâve edilmesi sonucunda bulunan değer” olarak belirlenmiştir (m.3/29). 
Uzun vadeli sigorta kolları primleri sigortalı bakımından bir tür vadeli hesap 
gibidir ve sigortalıların SGK’na emanet ettiği tasarruf hesabıdır. Bu hesabın 
tutulması, güvenliği ve garantisinin sağlanması SGK’nın sorumluluğunda-
dır.  SGK, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından belirlenen sosyal güven-
lik fonlarının değerlendirilmesi ilkelerine göre, fonların hem değer kaybını 
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önleyecek, hem de refah payını yansıtacak şekilde değişik yatırım alanla-
rında değerlendirilmesini öngörür. Güncelleme katsayısında yalnızca TÜFE 
ve büyüme hızının dikkate alınması primlerin değerinin korunması ve en 
az büyüme hızı kadar ilave gelir sağlaması anlamındadır. Ancak, 4447 sa-
yılı Kanundan farklı olarak  5510 sayılı Kanunda güncelleme katsayısının 
belirlenmesinde büyüme hızının % 30’u oranında dikkate alınması sigor-
talının birikiminin nispi olarak değer kaybetmesi anlamına gelmektedir. 
Bir örnekle açıklamak gerekirse; kişinin sigortalılık süresinin başlangıcı 
ile sona ermesi arasında 40 yıl geçmiş ve bu sürede ekonomik büyüme % 
100 gerçekleşmiş ise, sigortalının aylıkların hesabında dikkate alınan prime 
esas kazançları bu sürede % 30 oranında değerlenecek ve nispi olarak de-
ğer kaybetmiş olacaktır. Güncelleme katsayısının belirlenmesinde büyüme 
hızının 4447 sayılı Kanunda olduğu gibi % 100 oranında alınması,  başlan-
gıç aylıklarının daha yüksek olmasını sağlayacaktır. Güncelleme katsayısı 
ile birlikte ve aşağıda belirtildiği şekilde  aylık artış esaslarının değişmesi 
emekli aylıklarının popülist politikaların konusu olmaktan çıkaracak, siyasi 
mekanizmalar kullanılarak artırılmasına yönelik talepleri ortadan kaldıra-
caktır.

d) Aylık artışları yeniden düzenlenmeli, refah artışı aylık artışlarına 
yansıtılmalıdır.

4447 sayılı Kanunla birlikte 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalıların 
gelir ve aylıkları her yıl 2 defa, 6’şar aylık dönemlerle bir önceki 6 aylık dö-
nemde gerçekleşen TÜFE oranları kadar artırılmaktadır. Bir anlamda gelir 
ve aylıkların satınalma gücünü koruyacak seviyede bir artış sağlanmakta-
dır. Büyüme hızının (refah payı artışının) gelir ve aylıkların artışında dikkate 
alınmaması orta ve uzun dönemde emeklilerin nispi gelir seviyesinin düş-
mesine ve yoksulluklarına yol açmaktadır. Büyüme artışının(refah artışı) 
belirli periyodlarla, aylıklara yansıtılması yıllık bazda yapılması gereken bir 
düzenleme olmakla birlikte uygulama güçlüklerinden dolayı, en azından ilk 
dönemlerde, 3 er veya 5 er yıllık aralıklarla yapılabılır. Söz konusu dönem-
de gerçekleşen reel büyüme artışı, % 100 oranında olmasa bile, belli oranda 
emekli aylıklarına yansıtılır. Bu şekilde hem gelir ve aylıkların hesaplanma-
sı hem de artışı otomatik olarak TÜFE ve büyüme artışlarına endekslendiği 
için belirli aralıklarla ve özellikle seçim dönemlerinde aylık artış talepleri 
sonlandırılmış olacaktır. Endeksleme yöntemi SGK’nın da gelecek döneme 
ait gelir-gider tabloları ile ilgili aktüeryal hesapları daha sağlıklı olarak ya-
pabilmesine imkan verecektir.  

e)  Fiili hizmet sürelerinden faydalanacak sigortalı grupları yeniden be-
lirlenmelidir.

Emeklilik yaşının 4447 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigor-
talı olan kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirlenmesi, 2036 yılından 
sonra da kademeli olarak yükseltilerek 2048 yılından itibaren kadınlar ve 
erkekler için 65 olarak belirlenmesi, sosyal sigorta hukukumuzda uzunca 
bir süre için emeklilik yaşının yeniden belirlenmesine yönelik düzenleme 
yapma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.  Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla doğuş-
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ta beklenen yaşam süresinin ortalama 78; 50 yaş sonrası için 30,6 ve 65 yaş 
sonrası için 17,8 yıl olduğu dikkate alınırsa (TÜİK, 2016), 65 yaşın uygulana-
cağı 2048 yılında bu değerler daha yüksek olacaktır. Dile getirilen eleştiri-
lerin aksine Türkiye’de belirlenen kronolojik emeklilik yaşı yüksek değildir 
ve kademeli geçiş dolayısıyla hala kadınlar 40’lı erkekler 50’li yaşların orta-
larında emekli olabilmektedirler. 

5510 sayılı Kanunda, emeklilik yaşının yükseltilmesinin bazı çalışan 
grupları için ortaya çıkarabileceği sakıncaları gidermek üzere, sigorta-
lı olarak çalışmaya başlamadan önce engelli olanlara, maden işyerlerinin 
yeraltı işlerinde çalışanlara, tıbben erken yaşlananlara ve engelli derecede 
bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunan kadın sigortalılara daha erken 
yaşlarda emekli olma imkanı verilmiştir (m.28). Sigortalılara daha erken 
yaşlarda emekli olma imkanı veren bir başka düzenleme de, çalışma şartla-
rının ağır ve yıpratıcı olmasına bağlı olarak çeşitli sigortalı gruplarına fiilen 
çalıştıkları her yıl için sigortalılık sürelerine eklenen 60, 90 ve 180 günlük 
fiili hizmet süresi zammı ve bu sürelerin emekli olma yaşından indirilmesini 
mümkün kılan düzenlemedir (m.40). Bu düzenleme ile kapsamda olan  si-
gortalılar,  kronolojik emekli olma yaşından 3, 5 veya 8 yıl daha önce emekli 
olma imkanına kavuşmaktadırlar.  Fiili hizmet süresi zammı esasen asker 
ve polis güvenlik güçlerinin yanısıra ağır, yıpratıcı ve tehlikeli işlerde çalı-
şanlara verilmektedir. 2013 yılında 6385 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
basın mensupları, TRT basın kartı sahibi olanlar ve nihayet TBMM üyeleri 
ile dışardan bakan atananlara da çalıştıkları her yıl için 90 gün fiili hizmet 
süresi zammı verilmiştir. 

Fiili hizmet süresi zammı uygulaması, yüksek emeklilik yaşlarının yara-
tacağı sorunları çözmeye yönelik olarak geliştirilen bir tür  yaşlılık sigorta-
sı ergonomisi gibi düşünülürse, olması gereken bütün çalışan grupları için 
gerçekçi olarak belirlenmesi ve güncellenmesidir. Teknolojik gelişmeler,  
geçmişte ağır ve yıpratıcı olarak kabul edilen ve özellikle fiziki/bedeni eme-
ğin yoğun olarak kullanıldığı işlerin bu niteliğini azaltır veya tamamen orta-
dan kaldırırken, özellikle hizmet sektöründe hem bedensel hem de zihinsel 
emeğini kullananlar için bazı işler  ağır ve yıpratıcı işler olmaya başlamış-
tır. Kapalı mekanlarda, hareketsiz olarak bütün mesaisini ekranlı cihazlar 
karşısında ve yoğun beyin gücü kullanarak çalışanların yanısıra ilk öğretim 
öğretmenliği gibi hem fiziki hem de zihni emeğini yoğun olarak kullanmak 
durumunda kalanların da fiili hizmet süresinden faydalanması sağlaya-
cak güncellemelerin yapılması gereklidir. 50’li yaşların üzerinde ilköğretim 
okullarında öğretmenlik yapacak kişilerden eğitim verdiği çocukların can-
lılığı ve hareketliliğine karşılık verecek bedensel ve zihinsel gücü beklemek 
mümkün değildir. Benzer şekilde diğer meslek grupları için de işlerinin ve 
çalışma ortamlarının bedensel ve ruhsal yıpratıcılıkları dikkate alınarak fiili 
hizmet süresi belirlenebilir. Fiili hizmet süresi zammı uygulamasının kap-
samının genişletilmesi, iş hayatının insanileştirilmesi yanında emeklilik 
yaşının düşürülmesine yönelik baskıları da ortadan kaldıracaktır.  

Fiili hizmet süresi zammı uygulamasının yaygınlaştırılmasının siste-
min aktüeryal dengesine yapacağı olumsuz etki, kapsamın ve fiili hizmet 
süresi ile gelecek yükü karşılayacak yükün gerçekçi olarak belirlenmesi 
ile karşılanabilir. Kaldı ki,  emeklilik yaşı ile ilgili tek problem yalnızca yaşın 
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yüksekliği ile ilgili olmayıp, bugünlerde yoğun olarak tartışıldığı gibi, baş-
ta öğretim üyeleri olmak üzere  bazı çalışan grupları için zorunlu emeklilik 
yaşının yükseltilmesine yönelik çalışmalar da gündemdedir.  Daha önceki 
başlıkta önerilen emekli aylığı alma hakkını kazandığı halde  çalışma haya-
tına devam edenlerin aylık bağlama oranları ile ilgili teşvik edici bir düzen-
leme yapılması fiili hizmet süresi artışından gelebilecek yükü azaltıcı etki 
yapacaktır.  

f) Ölüm sigortasından bağlanacak aylıklar için hak sahibi tarifi yeniden 
yapılmalıdır.

2017 yılı şubat ayı verilerine göre Türkiye’de işgücüne katılma oranı 
% 51,8 dir. Bu oran erkeklerde gelişmiş ülkelere yakın şekilde % 71,7 iken, 
bütün teşviklere rağmen kadınlarda % 32,3 dür (TÜİK, 2017). Kadınların iş-
gücüne katılma oranının düşüklüğü yalnızca geleneksel sebeplere bağlı 
olmayıp, sosyal sigorta sistemimiz de bu düşük oranın sebebi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır ( Alper vd, 2015).  Türk sosyal sigorta sistemi kadınlara 
yönelik kız çocukları, eşler ve annelerle ilgili hükümleri bakımından kadın 
dostu bir sosyal sigorta sistemi olarak adlandırılabilecek çok sayıda pozitif 
ayırımcılık uygulamalarına sahiptir. Hak sahibi olarak ölüm aylığının ev-
lenmedikleri müddetçe eşlere verilmesi, kız çocuklarının ise yaş şartına 
bağlı olmaksızın çalışmadıkları ve evlenmedikleri sürece hak sahibi olarak 
tanımlanması bir yandan işgücüne katılmalarını engellemekte diğer yan-
dan da çalışanların da işlerinden ayrılmalarına yol açarak işgücüne katılım 
oranlarını düşürmektedir (Alper vd, 2015).

5510 sayılı Kanun, genel sağlık sigortası bakımından sigortalının bak-
makla yükümlü olduğu kişileri belirlerken  çocuklar için kız erkek ayırımı 
yapmaksızın: 

 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı 
Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğiti-
mi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek 
öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan ço-
cukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit 
edilen evli olmayan çocuklarını, 

kapsayacak bir tarif yapmışken (m.3/10-b), ölüm sigortası bakımından  
bağlanacak aylıklar bakımından hak sahiplerinin paylarının belirlenme-
sinde (m.34/1-b/3): 

 “Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan kızlarının,her birine % 25’i” 

oranında aylık bağlanır denilmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun yü-
rürlük tarihinden sonra doğan kız çocukları sigortalının sağlığında erkek 
çocuklarla benzer şekilde eğitim durumlarına bağlı olarak 18, 20 ve 25 yaş 
sınırlamasına bağlı olarak bakmakla yükümlü olunan çocuk statüsün-
de olurken, sigortalının ölümü halinde bağlanacak aylıklar için hak sahibi 
olarak çalışmadığı ve kendi çalışmasına bağlı gelir sahibi olmadığı ve ev-
lenmediği sürece hak sahibi olarak ölüm aylığı alacaktır. Bu durumun SGK 
istatistiklerine yansıması 2015 yılında 4/1-a kapsamında ölen sigortalıların 
hak sahibi olarak aylık alan 1,149 bin dul eşten  1.121. bininin kadın eş (% 97);  
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588 bin çocuktan 476 binin kız çocuğu ( % 81) ve 13 bin anne-babadan 11 bi-
ninin anne olarak (% 85) aylık alması sonucunu doğurmuştur. 2015 yılında 
ölen 4/1-c kapsamındaki sigortalıların hak sahibi kız çocuğu olarak aylık 
alan  70-79 yaş arasında 30.618; 80 yaşın üzerinde ise 19,676 kişi vardır (SGK, 
2015). 

5510 sayılı Kanun, sigortalının sağlığında bakmakla yükümlü olunan kişi 
olarak kız çocukları bakımından getirdiği yaş sınırlamasını ölüm sigorta-
sından hak sahibi kız çocukları için getirmemiştir. 70-80 yaşındaki kişilerin 
kız çocuğu olarak anne babalarından aylık alması hem sosyal sigortacılık 
ilkeleri bakımından hem de ekonomik ve sosyal gelişmişlik bakımından 
gelinen nokta itibarıyla kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir durum değildir. 
Önerimiz, kız çocuklarına gelir ve aylık bağlanması  için de hak sahibi ola-
rak 25 yaş sınırının getirilmesi, bu yaşı geçtiği halde çalışmayan veya yeterli 
gelir sahibi olmayan kız çocuklarının 2022 sayılı Kanun kapsamında   şartlı 
nakit transferi/sosyal yardımlar kapsamına alınmaları şeklindedir. 

Benzer bir değişikliğin hak sahibi anne-baba için de yapılması gerekli-
dir. Ölüm sigortasından hak sahibi olarak  anne babaya aylık bağlama şart-
ları belirlenirken;  asgari ücretin net tutarından düşük gelir sahibi olmaları 
ve diğer hak sahiplerinden artan hisse olması halinde aylık bağlanır denil-
miştir (m.34). Ancak  65 yaşını geçen anne ve baba için  artan hisse şartına 
bakılmaksızın aylık bağlanması da yine aynı maddede öngörülmüştür. 65 
yaşını geçen anne-babaya aylık bağlanması gereken bir muhtaçlık hali söz 
konusu ise sosyal sigortalar üzerinden değil, vergilerle finanse edilen kamu 
sosyal güvenlik harcamaları kapsamında bu ihtiyaçlarının karşılanması ve 
2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması daha isabetli olacaktır. 

5) Prime esas kazançlar ve sınırları, prim oranları ve teşvikler yeniden 
başta olmak üzere finansmanla ilgili düzenlenmelerde esaslı değişiklikler 
yapılmalıdır.

Yürürlüğe girdikten sonra 5510 sayılı Kanunun en fazla değişiklik yapı-
lan maddelerinin başında, sigortalı ve işveren yükümlülüklerinin başında 
gelen primlerle ilgili hükümlerin yer aldığı 4. Kısım, birinci bölümde yer alan 
80, 81, 82. maddeler gelmektedir.  Bu düzenlemelerin bir kısmı sosyal gü-
venlik reformunun amaçlarına, bir kısmı da sosyal güvenliğin sosyal adaleti 
sağlama amacına aykırı olarak  olarak yapılmıştır. Kanunun yürürlük ta-
rihinden sonra, prime esas kazançlar, prim oranları ve prime esas kazanç 
sınırları ile ilgili konularda  yapılan değişiklikleri şunlardır:

•	 Yüksek öğrenimleri sırasında staj gören öğrenciler, bursiyerler, kıs-
mi zamanla çalıştırılan öğrenciler ve kursiyerlerin prime esas ka-
zançları prime esas günlük kazanç alt sınırı olarak uygulanacaktır 
(2011/6111).

•	 4/b’li sigortalılar için prime esas kazançlar bakımından, yanlarında 
çalıştırdıkları 4/a’lı sigortalılardan düşük olamaz hükmü kaldırılmış-
tır (2015/6645)

•	 4/b’li sigortalıların sosyal güvenlik destek primleri önce % 10’a düşü-
rülmüş, sonra tamamen kaldırılmıştır (2015-2016/6663).

•	 Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, işyerlerinin tehlike sınıf ve de-
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recesine göre değişen % 1-6,5 oranından  işyerleri için sabit % 2 oranı 
olarak değiştirilmiştir (2013/6385).

•	 Stajyer öğrenciler, kursiyerler ve meslek eğitimi gören öğrenciler için 
GSS primi % 5; İŞKUR kursiyerleri için % 4,5 olarak değiştirilmiştir 
(2011/6111). 

•	 Özel sektörde 4/a kapsamında çalışan sigortalıların uzun vade-
li sigorta kolları işveren prim hissesinin 5 puanı, primleri süresi 
içinde ödemek şartıyla Hazine tarafından karşılanacaktır. Bu oran 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puan daha ilave edilebilir 
(2013/6846).

•	 İsteğe bağlı sigortalılar hariç 4/b kapsamındaki sigortalıların ma-
lullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin 5 puanlık kısmı, prim-
lerini süresi içinde ödemeleri şartıyla  Hazine tarafından karşılanır 
(2016/6745).

•	 Prime esas kazançların üst sınırı alt sınırın 7,5 katı olarak değiştiril-
miştir (2016/6761).

•	 Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işveren-
lerin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürdükleri 
Türk işçileri için prime esas kazançların üst sınırı alt sınırın 3 katıdır 
(2014/6552).

•	 Aylık prim ve hizmet belgesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 
olarak değiştirildi (2016/6728).

•	 4857 sayılı Kanuna göre; gün veya saat üzerinden kısmi süreli veya 
çağrı üzerine çalışanlar ile ek madde 9 kapsamında çalışanlardan  20 
günden fazla çalışanlar günden eksik günleri için  GSS primi öden-
meyecektir ( 2016/6745). 

•	 Süresinde ödenmeyen primler için gecikme cezası oranı % 3’den % 
2’ye indirildi (2010,  Bakanlar Kurulu Kararı).

•	 Prim belgelerinin verilmesi ve primlerin ertelenmesi ile ilgili esaslar 
değiştirildi (2016/6728).

•	 Primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puan prim desteğinden, ka-
dın ve genç istihdamını teşvik, ar-ge teşviki, kalkınmada öncelikli 
yörelerde istihdam teşviki, Engelli istihdam teşviki, asgari ücret des-
teği gibi çok sayıda prim teşvik ve desteği ilk defa uygulamaya ko-
nuldu ve/veya süreleri uzatıldı. 

•	 6111, 6552, 6736, 6824 ve 7020  sayılı Kanunlarla prim borçları başta 
olmak üzere Kurum alacaklarının yapılandırılması (prim affı) uygu-
laması ve uygulama sürelerinin uzatılması düzenlemesi yapıldı.

•	 17 Nisan 2017 tarih ve 690 sayılı KHK ile, Muhtarların prime esas ka-
zançları alt sınır olarak belirlendi ve bu tutar üzerinden bütün primin 
4/1-b kapsamında sigortalı sayılmalarına rağmen devlet tarafından 
ödenmesi kabul edildi. 

Yukarıda belirtilen değişikliklerin dışında Kurumca bağlanan  gelir ve 
aylıklara 5510 sayılı Kanunda öngörülen TÜFE artış oranı dışındaki maktu 
artışlar getiren diğer değişikliklerde dikkate alınırsa gelinen nokta itibarıy-
la bütün bu değişikliklerin sosyal güvenlik reformunun temel gerekçelerin-
den birini oluşturan “sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, mali açıdan sür-
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dürülebilir bir sosyal sigorta sistemi oluşturma” hedefinden uzaklaştıran 
sonuçlar ortaya çıkacağını belirtmek yanlış olmayacaktır. 2015 yılı itibarıy-
la SGK’nun finansman açığının GSYİH’ya  % 0,58’e (11.4 milyar TL) düşmüş 
gibi görünmekle birlikte Hazineden SGK’na yapılan bütçe transferi 2016 yılı 
sonu itibarıyla bir önceki yıla göre % 36 artarak GSYİH’nın % 4,17 sine ( 108 
milyar TL) yükselmiştir (SGK, 2016/12). Bu tutar Kurumun 2017 yılı gider 
bütçesinin % 39’udur ve genel ekonomik durumun diğer göstergelerini de 
dikkate alınca sürdürülebilir değildir. Öte yandan, 2017 yılı başında ekono-
mik durgunluğu aşma ve istihdamı artırma gerekçeleri ile yapılan hayata 
geçirilen prim ertelemeleri (2017/6770), 687 sayılı KHK ile getirilen prim 
teşvikleri ve nihayet referandum faaliyetleri kapsamında belirli grupların   
(muhtarlar ve korucular) primlerinin tamamen Hazine tarafından ödene-
ceği  açıklamaları SGK’nın gelir gider dengesini doğrudan etkileyecek çok 
sayıda değişikliğin siyasi etki ile gündeme geldiğini göstermektedir.  5510 
sayılı Kanunun finansmanla ilgili düzenlemeleri daha karmaşık bir hale gel-
miştir ve sürdürülebilir değildir.  

Sürdürülebilir bir sosyal sigorta sistemi yaratmak açısından 5510 sayılı 
Kanunda finansmanla ilgili olarak aşağıda belirtilen değişikliklerin yapıl-
ması bu alanda istikrarı sağlayacaktır. 

1) Prime esas kazançların üst sınırının asgari ücretin 7,5 katına çıka-
rılması, Türkiye’de ortalama ücret/kazanç seviyesi dikkate alınarak 
yapılmış bir düzenleme olmamıştır.  4/b Kapsamındaki sigortalıların 
% 99’u alt sınırdan prim ödemektedir. 4/1-a’lı sigortalıların tavandan 
prim ödeyenlerin oranı yalnızca % 2,04’dür (SGK, 2016). Prime esas 
kazanç tavanının asgari ücretin 7,5 katına çıkarılması sosyal güven-
lik reformunun tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarının (bireysel 
emeklilik) geliştirilmesine yönelik hedefi ile çelişkilidir. Tekrar eski 
seviyesine çekilmeli, hatta bireysel emeklilik sisteminin geliştiril-
mesine yönelik çalışmaları desteklemek için alt sınırın 5 katı olarak 
belirlenmelidir. 

2) 4/1-a’lı sigortalılar için prime esas kazançlar daha sade olarak belir-
lenmeli, prim ve ikramiye benzeri ödemelerin tavanı aşan kısımları-
nın takip eden 2 ayda prime esas kazançlara dahil edilmesi uygula-
masından vazgeçilmeli, sistem sadeleştirilmelidir. 

3) Para olarak verilen yemek parası ve çocuk yardımı ile ilgili istisna 
miktarı yükseltilmelidir. Yemek ve çocuk parası istisnalarında amaç 
işverenin bu amaçla katlandığı maliyetin prime esas kazançlardan 
muaf tutulmasıdır. 2017 yılı için çocuk parası istisnasının 2 çocuğa 
kadar aylık aylık 35,55 TL, yemek parası için günlük 3,56 TL (22 veya 
24 gün istisna için 78-85 TL) tutarındaki istisna gerçekçi değildir ve  
belgelendirilmek şartıyla tamamı  prime esas kazançtan muaf tutul-
malıdır.  

4) Devletin sosyal güvenliğin finansmana katılımı, sigortalı ve işveren 
yükünü azaltacak şekilde doğrudan  prim ödeyerek ve şartlı teşvik 
niteliğinde olmalıdır. Sigortalının ve işverenin farkında olmadığı kat-
kıda bulunma yönteminden vaz geçilmelidir. 2013 yılında  6486 sayılı 
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Kanunla,  primini süresi içinde ödeyen özel sektör işveren primlerinin 
5 puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanması Türkiye’de teşvik 
sisteminin nasıl işletilmesi gerektiği konusunda en önemli gösterge 
olmuştur. 5 puan desteği uygulaması hem basitliği hem de teşvik edi-
ci etkisi bakımından beklentileri karşılamıştır. Nitekim, Aralık 2016 
tarihi itibarıyla halen uygulamada olan 11 ayrı teşvik uygulamasın-
dan faydalanan işyeri sayısı 1.393 bin, sigortalı sayısı ise 10.597 bindir. 
Bu teşvikler içinde 5 puan indiriminden faydalanan işyeri sayısı 1.033 
bin ( % 74); sigortalı sayısı ise 7.773 bin (% 73) dür.  Uygulama ne ka-
dar basit ve kolay uygulanabilir ise yaygınlığı ve etkinliği de o kadar 
fazladır. Bu uygulamadan hareketle halen tahsil edilen primlerin ¼’ü 
oranında yapılan devlet katkısının (madde 81), toplam tutarı,  orana 
dönüştürülerek 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılara doğrudan 
teşvik ve destek sistemine dönüştürülmelidir. Bu sistemle işveren ve 
sigortalı, her ay doğrudan farkına vardığı ve bütçeleyebildiği bir teş-
viki,  yükümlülüğünü yerine getirmediği zaman da yine muhasebe-
leştirebileceği bir maliyetin farkında olarak hareket edecektir. 

5) 6824 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, genel sağlık sigortasının 
önemli bir ayağını oluşturan gelir testi uygulamasında 12.3 milyon ki-
şiyi doğrudan ilgilendiren köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Gelir testi 
isteğe bağlı hale getirilmiş, prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 
ödenecek % 3 primle (Bakanlar Kurulu Kararı ile % 12’ye çıkarılabi-
lir), (2017 yılı için 53.33 TL ile) genel sağlık sigortasından faydalanma 
imkanı getirilmiştir. Bu uygulama ile zorunlu sigortalı olmayan ancak 
gelir testi yaptırmadan bu parayı ödemeyi kabul eden kişi 53.33 TL 
ödeyerek GSS kapsamında bütün hizmetlerden faydalanırken,  pri-
me esas kazancın alt sınırı üzerinden bir gelirle çalışan sigortalılar 
222,2 TL; yine alt sınır üzerinden isteğe bağlı olan sigortalılar 213,3 
TL ödeyerek faydalanabileceklerdir. Öte yandan prime esas kazan-
cın üst sınırı üzerinden sigortalı olanlar aynı hizmetler için 1.666.42 
TL ödeyeceklerdir.  GSS kapsamındaki aynı   hizmetlerden faydalan-
mak için ödenen primin alt sınırı ile üst sınırı arasındaki fark 32 kata 
yükselmiştir. Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlamaya 
yönelik bir fonksiyonu vardır ve bu sosyal adalet bakımından kolay 
savunulabilir bir fonksiyon olmakla birlikte 32 kata ulaşan fark açık-
lanabilir değildir.  Gelir testi ile ilgili bu basit, kolay anlaşılabilir ve uy-
gulanabilir bu yeni sisteme geçilmesinde, uygulamadaki başarısız-
lıklar veya düşük gelirli geniş toplum kesimlerinin düşük bir katılım-
la GSS kapsamına alınması gibi haklı gerekçeler de olabilir. Nitekim  
lise ve yüksek okul öğrencilerinin mezuniyetlerine rağmen bak-
makla yükümlü olunan kişi statülerinin 2 yıl daha uzatılması sosyal 
gerekçelerle açıklanabilir. 12,3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren bu 
uygulamanın Kurumun gelir gider dengesine yönelik etkileri SGK ta-
rafından hesaplanmıştır. Bu noktada önerimiz, GSS bakımından pri-
me esas kazançlar bakımından bütün sigortalıları ilgilendiren bir üst 
sınır getirilmesidir. Bu halen yalnızca 4/1-c kapsamındaki sigortalı-
lar için, uzun vadeli sigorta kolları bakımından prime esas kazanç-
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lar bakımından üst sınır yoktur (m.46),  veya 2014 yılında 6552 sayılı 
Kanunla  yurt dışında çalıştırılmak üzere götürülen işçiler için üst 
sınırın 3 kat uygulanması gibi veya kısmen sigortalı sayılan grupla-
rın primlerinin prime esas kazançların alt sınırı üzerinden yapılması 
gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik bir öneridir. Geliri ne 
olursa olsun GSS bakımından prime esas kazançların  üst sınırı mev-
cut sistem kalırsa alt sınırın 5 katı, daha önce önerildiği gibi düşürü-
lürse 3 katı ile sınırlandırılmalıdır. 

6) 5510 sayılı Kanunda 4/1-b kapsamındaki sigortalıların primlerini 
peşin olarak erken ödemelerine imkan veren bir düzenleme getiril-
miştir (m.87/7). Ancak, Kanunun yürürlük tarihinden bugüne kadar 
geçen 9 yıllık süreye rağmen bu hüküm hayata geçirilememiştir. 
Peşin olarak erken ödeme Kurumun 4/b’li sigortalılardan prim tah-
sili konusunda önemli kolaylıklar sağlayabilir. SGK’nın peşin ödeme 
suretiyle sağlayacağı indirim oranı belirlenerek 2018 yılı başından 
itibaren isteyen sigortalılara primlerini yıllık olarak peşin ödeme im-
kanı verecek süreç tamamlanmalıdır. 

7)  Prim teşvik ve destekleri, devletin sosyal güvenliğin finansmanına 
katılım şekillerinden biridir ve reform sonrası dönemde yaygınlaş-
mıştır. Prim teşvikleri, 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden  başla-
mış ve sosyal güvenlik reformunun amaçlarının gerçekleştirilmesin-
de bir araç olarak görülmüştür.  Bu çerçevede  kadın-genç istihdamı-
nı teşvik etmek, işverenlerin prim yükünü azaltarak prim tahsilatını 
artırmak,  bölgesel yatırımları teşvik etmek ve engelli istihdamını 
teşvik etmek gibi çok değişik amaçlarla halen uygulanmakta olan 
12 ayrı teşvik ve destek uygulaması vardır. 2017 yılı şubat ayı SGK 
verilerine göre bu teşviklerden faydalanan işyeri sayısı 1.4 milyon; 
sigortalı sayısı 10,5 milyon ve destek miktarı 1,5 milyar TL’dir. 2017 
yılı sonunda bu tutarın 3 milyar TL’yi aşması beklenmektedir (SGK, 
2017).  2016 yılında SGK’na 108 milyar TL bütçe transferinde bulunan 
devletin, bu transferi sigortalılar, işverenler ve emeklilerin farkında 
olmadığı finansman açığını kapatmaya yönelik doğrudan gelir trans-
feri yerine reformun genel amaçlarına uygun şekilde kayıtlı istih-
damı teşvik etmek ve prim tahsilatını artırmak gibi “şartlı ve amaç 
odaklı” olarak yapılması daha isabetlidir. Öte yandan, prim teşvikleri 
ile ilgili uygulama tecrübesi, basit, kolay uygulanabilir ve kişi olarak 
geniş kapsamlı teşvik uygulamalarının daha etkin sonuçlar verdiği-
ni ortaya koymuştur. Bu bakımdan 4/1-b kapsamındaki sigortalılar 
için primlerini süresi içinde yatırmaları halinde uygulanan 5 puanlık 
prim teşviki uygulamasında teşvik oranının yükseltilmesi, daha ön-
ceki kısımlarda bahsedilen ve zorunlu sigortalılık kapsamında bu-
lunan sigortalıların kapsamda kalmalarına yönelik teşvik ve destek 
oranlarının yükseltilerek devam ettirilmesi gerekir. 

6.  Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklar bakımından 4/1-b’li 
sigortalılara yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır. 

5510 sayılı Kanun, iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık 
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sigortasını kısa vadeli sigorta kolları başlığı altında (m3/1-4) toplamıştır. 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra yapılan değişiklikle yalnız-
ca 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar bu risklerin kapsamına alın-
mış, 4/1-c’liler kapsam dışında bırakılmıştır.  506 sayılı Kanun dönemin-
de kısa vadeli sigorta kolları içinde yer alan risklerin her biri için ayrı prim 
alınırken 5510 sayılı Kanunda bu 3 sigorta kolu kısa vadeli sigorta kolları 
başlığı altında toplanmış haklar ve yükümlülükler birlikte düzenlenmeye 
çalışılmıştır. Bu sigorta kollarının her üçü için başlangıçta % 1-6,5 arasın-
da değişen oranlarda prim alınırken 2013 yılında 6385 sayılı Kanunla  yapı-
lan değişiklikle bütün işyerleri için % 2 oranında prim tahsil edilmesi kabul 
edilmiştir (m.80). 4/1-a’lılar için işveren, 4/1-b’liler için sigortalılar kendileri 
bu primleri öderler. Her iki sigortalı grubu aynı primi ödemelerine rağmen, 
4/1-b kapsamındaki sigortalılar İKMH sigorta kolunda ayakta tedavilerde, 
hastalık sigortasından ise hem ayakta hem de yatarak tedavilerde iş göre-
mezlik ödeneği alamazlar. Halbuki 5510 sayılı Kanunun ilk şeklinde 4/1-b 
kapsamındaki sigortalıların “hastalıkları halinde, her türlü prim ve diğer 
borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak 
tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürece 
günlük geçici iş göremezlik ödeneği ödenir” hükmünün tekrar hayata geçi-
rilmesi gerekir. 

4/1-b kapsamında, şirket ortağı olan kadın sigortalıların (4/1-b/3) ana-
lık sigortasından doğum öncesi ve sonrası dönemde 8 haftalık süre için 
verilen günlük iş göremezlik ödeneği kapsamı dışında bırakılması da ka-
bul edilebilir değildir. Analık eğer bir sosyal güvenlik riski ise bu risk fiilen 
çalışsın veya çalışmasın bütün kadınlar için evrensel bir risktir ve şirket 
ortağı kadın sigortalıların  primini ödedikleri halde fiilen çalışıyor olmama-
ları, analık sigortasından sağlanan temel sosyal güvenlik hakkını oluşturan 
geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmamaları için bir gerekçe kabul 
edilemez. Norm ve standart birliği sağlama açısından şirket ortağı kadın si-
gortalıların doğum halinde analık sigortasından günlük iş göremezlik öde-
neği almalarını sağlayacak değişiklik yapılmalıdır. 

7. Emzirme ödeneği miktar olarak yükseltilmeli, cenaze ödeneği ver-
me  şartları değiştirilmelidir.

Sosyal güvenlik sisteminde bir defaya mahsus olarak yapılan maktu 
ödemeler, sigortalının ihtiyaç doğuran hallerle karşılaşmasına bağlı olarak 
ortaya çıkan çoğunlukla bir defaya mahsus olan harcamalarının karşılan-
ması ve bu sebeple ortaya çıkacak muhtaçlığın ortadan kaldırılması ama-
cıyla yapılır. 5510 sayılı Kanun kapsamında analık sigortası kapsamında 
verilen emzirme ödeneği (m.16) ile  ölüm halinde verilen cenaze ödeneği 
(m.37) bu kapsamda verilen bir defaya mahsus maktu ödemelerdir. Bu iki 
ödenekle ilgili olarak hem hak kazanma şartlarının hem de ödeme miktarı 
bakımından değiştirilmesi gereken hususlar vardır.  

Öncelikle 5510 sayılı Kanunun ilk halinde cenaze ödeneği; “İş kaza-
sı veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük 
veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sa-
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hiplerine, asgarî ücretin üç katı tutarında cenaze ödeneği ödenir”şeklinde 
düzenlenmişti. Kanun yürürlüğe girmeden 5754 sayılı Kanunla yapılan de-
ğişiklikle ödenek verme şartları değiştirilmezken, ödenek miktarı asgari 
ücretin  3 katı değil, “Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafın-
dan onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir” şeklinde değiştiril-
miştir. 2017 yılı için Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Bakan 
tarafından onaylanan cenaze ödeneği miktarı, 531 TL olup, yaklaşık olarak 
her yıl TÜFE artış oranı kadar artırılmaktadır. Öncelikle, İKMH ve gelir ve 
aylık alanların dışında aktif çalışma hayatında olan sigortalıların ölümleri 
halindeki 360 gün şartının kaldırılması isabetli olacaktır. Cenaze ödeneği 
verilmesi için sebebe bağlı olarak bir ayırım yapılması, İKMH’na bağlı bir se-
beple ölüm halinde 1 gün sigortalı olmak yeterli iken diğer hallerde 360 gün 
şartının aranması aktüeryal bir gerekçe ile de açıklanamaz. Çünkü çalışma 
çağında iken ölüm, sigortalıların önceden bilecekleri ve planlama yaparak 
tedbir alacakları bir risk değildir. Cenaze ödeneği miktarı bakımından ise 
halen Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen miktar,  cenazenin bir şehirden 
diğerine nakil gerekliliği dışında, yeterli olabilir. Özellikle yerel yönetimlerin 
cenaze hizmetleri konusunda sağladığı kolaylıklar dolayısıyla cenaze mas-
raflarını aileler için büyük ölçüde bir yük olmaktan çıkmıştır. Bu şekli ile de-
vam ettirilmesinde önemli bir mahsur görünmemektedir. 

Kısa vadeli sigorta kollarından analık sigortası kapsamında sağlanan 
emzirme ödeneği Kanunun ilk halinde “ doğumdan sonra 6 ay süre ile do-
ğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin üçte biri tutarında” belirlenmişti. 
Bu miktar Kanunun yürürlük tarihinden önce 5754 sayılı Kanunla yapı-
lan değişiklikle  “…Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından 
onaylanan tarife üzerinden verilir…” (m.16) şeklinde değiştirildi. Emzirme 
ödeneği  2017 yılı için 132 TL olarak belirlenmiştir ve bu miktar kesinlikle 
yeterli değildir. Emzirme ödeneği, bu şekli ile bir sosyal sigorta ödemesi ol-
maktan da çok uzaktır.  Emzirme ödeneğinin çocuğun sağlıklı beslenmesi 
için verildiği, doğum sonrası kadın sigortalılara İş Kanunu gereğince 1 yaşı-
na kadar günlük emzirme izni verildiği dikkate alınırsa emzirme ödeneği-
nin, çocuğun yaşaması şartıyla, bir yıllık süre ile  günlük süt besin ihtiyacını 
karşılayacak bir tutarda verilmesi gerekir. Bunun  bir defaya mahsus olmak 
üzere yıllık veya her ay olarak verilmesi bir tercih meselesidir.  

İkinci değişiklik, emzirme ödeneği verme şartları ile ilgilidir. Analık si-
gortasından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği için doğumdan önceki 
1 yıl içinde 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş veya ödenmiş 
olması yeterli iken emzirme ödeneği için doğumdan önceki 1 yıl içinde 120 
gün şartı aranması (m.16) makul değildir. Doğumdan önceki 1 yıl içinde 90 
gün prim ödenmiş veya bildirilmiş olması,  hem günlük geçici iş göremezlik 
ödeneği, hem de emzirme ödeneğine hak kazanılması için yeterli olmalıdır.   

SONUÇ
20/17 yılı itibarıyla sosyal güvenlik reformunun 4 önemli bileşeninden 

kurumsal yapıda tek çatının oluşturulmasının üzerinden 11 yıl, sosyal si-
gorta mevzuatı ve genel sigortası ayaklarının üzerinden 9 yıl geçmiş ol-
masına rağmen, sosyal güvenlik reformunun temel hedefleri bakımından 
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beklenen gelişmeler ( kişi olarak sosyal güvenliğin kapsamının genişleme-
si, finansman açığının azalması ve aktif/pasif sigortalı oranının iyileşmesi 
vb) gerçekleşmemiş görünmektedir. Özellikle sosyal sigorta mevzuatında 
sık aralıklarla yapılan müdahalelerin bir kısmı reform sürecinin eksiklik ve 
boşluklarını giderme amacıyla yapılırken bir kısmı sosyal sigorta sistemi-
nin nimet/külfet dengesini bozan ve sistemin sosyal adalet ve dayanış-
mayı sağlama fonksiyonunu zayıflatan sonuçlar doğurmaktadır. 5510 sayılı 
Kanunda 2016 yılında 9; 2017 yılının ilk 6 ayında 6 yasal düzenleme ile deği-
şiklik yapıldığı ve bu değişikliklerin de devam edeceğine yönelik çalışmala-
rın TBMM gündeminde olduğu dikkate alınınca bu endişe artmaktadır. Öte 
yandan bütün bu müdahalelere rağmen  Türk sosyal sigorta sisteminin te-
mel göstergeleri, reform öncesi dönemdeki  “rayından çıkma, yörüngesin-
den sapma” belirtileri göstermektedir. Bu çalışmada, geçen 9 yıllık uygula-
ma sonuçları da dikkate alınarak 5510 sayılı Kanunda bütüncü bir anlayışla 
yapılması gereken değişiklerin bir kısmı gerekçelendirilerek ele alınmıştır. 

Reform düzenlemelerini hayata geçirmek kadar, uygulama başladıktan 
sonra 2-3’er yıllık  periyodik aralıklarla gözden geçirmeler (revizyonlar) 
yapmak ve ortaya çıkan eksiklikleri giderecek düzenlemeleri yapmak ilave 
tedbirleri almaktır. Gecikmiş olmakla birlikte, olması gereken,  10 yıla yakın 
uygulama sonuçlarını da dikkate alarak SGK girişimiyle  Kurum temsilcileri 
ve akademisyenlerden oluşan bir çekirdek çalışma grubu ile sosyal sigorta 
mevzuatında yapılması gereken yasal değişikliklerin  teknik boyutu ile ça-
lışmaları gerçekleştirmek, bu çalışmanın sonuçlarını sosyal taraf temsilci-
leri ile tartışarak olgunlaştırmak ve yasalaşmasına sağlamak üzere siyasi 
iradeye sunmaktır. Sosyal güvenlik sisteminin kriz dönemlerinde sosyal 
taraflar ve meslek odaları ile akademisyenlerin bireysel inisiyatifinde birbi-
rinden kopuk olarak gerçekleşen çalışmalar yerine 5502 sayılı Kanunun 3. 
maddesinin SGK’na yüklediği görevler çerçevesinde bu çalışmanın Kurum 
tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Parçalı ve ihtiyaç duyulan alanda ve 
anda yapılan değişikliklerden ziyade bütüncü bir anlayışla yapılması gere-
ken mevzuat değişiklikleri ile ilgili bu çalışma 5502 sayılı Kanunun 3. mad-
desinde belirtilen görevlerinden birini yerine getirmesi yanında  SGK’nın 
idari özerkliğini ve bir sosyal güvenlik kurumu olma niteliğini güçlendire-
cektir. 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım438

Kaynaklar 

ALPER, Y. ÖZGÖKÇELER, S. SÜMER, G.(2015), “ Ölüm Sigortasından Bağlanan Aylıkların 
Kız Çocuklarının İşgücüne Katılımına ve İstihdamına Etkileri” Siyaset, Ekonomi ve Yönetim 
Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı:2015 (334-350). ( Alper vd)

ALPER, Yusuf (2012), “ Askerlik Borçlanması Bir Sosyal Güvenlik Sorunu Olmaktan 
Çıkabilir”, Çimento İşveren, Sayı:5, Cilt:26. Eylül-2012. (s.4-17).

ALPER, Yusuf (2016), 8. Yılına Girerken Sosyal Güvenlik Reformu: Hedefler, Beklentiler ve 
Gerçekleşmeler, Türk Metal Sendikası Dergisi, Ocak, 2016/198.

ALPER, Yusuf (2016) Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar, 8. Baskı, Dora 
Yayınevi, Bursa.

ARICI, Kadir (2015), Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Gazi Kitapevi, Ankara.

ÇSGB (2006), Yeni Bir Sosyal Güvenlik Sistemine Doğru, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Ankara, 

ÇSGB (2011), Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlikte 100 Yenilik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Ankara.

GÜZEL, Ali, OKUR, Ali.Rıza, CANİKLİOĞLU, Nurşen (2014),  Sosyal Güvenlik Hukuku, 
Yenilenmiş 15. Baskı, Beta, İstanbul (Güzel vd).

SGK (2016), Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllığı-2015, www.sgk.gov.tr/istatistikler 
(erişim tarihi 1/06/2017).

T.C. Başbakanlık (2005) Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma-9: Sosyal Güvenlik 
Reformu: Sorunlar ve  Çözüm Önerileri”, T.C. Başbakanlık, Ankara.

TÜİK (2016), http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist  (1/06/2017).

UŞAN, Fatih (2016), “Kanun Yapmak Bu Kadar Kolay mı, Yahut Bu Kadar Zor mu? (5510 
Sayılı Kanun Uygulaması Çerçevesinde Bir Tespit”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2016/1 
(209-228).

www.sgk.gov.tr/istatistikler (erişim tarihi 1/06/2017) 



EMEKLİLERİ, DÜNYANIN EN ŞANSLI VE MUTLU 
EMEKLİLERİ OLAN ÜLKE: TÜRKİYE(1)!

30 yıldan fazla bir süredir sosyal güvenlik üzerine çalışan birisi 
olarak “emekli aylıkları düşük”, “ emekli aylıklarının % 70’inden faz-
lası yoksulluk sınırının altında”, “emekli aylıkları reel olarak düşüyor” 
ifadeleri ile şekillenen genel kanaatimin çok yanlış olduğu! ve bu yazı-
nın 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” ye-
terli 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 ortamın-
da 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 ver-
meksizin devam edeceği anlaşılan,   Ocak 2018 tarihinden itibaren uy-
gulanacak 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 üze-
re 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 her-
kesin 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 kesimi-
ni oluşturur. Toplumda bir tek bu kesimin gelir ve aylıkları kuruşu ku-
ruşuna 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, kayma-
kam, başkomiser, polis memuru, öğretmen, memur, profesör,  hemşi-
re, doktor, diye devam eden bir liste’de bir önceki dönem ne olduğu-

1 (2017), TÜRK METAL Dergisi, Kasım-Aralık 2017, Sayı.220.
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nu, yeni dönemde ne olacağını bu tablolarda görürsünüz. Bu anlamda 
maaş ve yaşlılık aylığınızı eşinizden, çocuklarınızdan, yakınlarınızdan 
veya bir şekilde “sizin gelirinizle yakından ilgilenen kişilerden” sakla-
manız mümkün değildir. Kayıtdışı istihdamın % 33,4 olduğu, üç kişiden 
birini çalıştığı halde bir türlü sigortalı yapamadığımız “güzel ülkem-
de”, bu  derecede yüksek bir şeffaflık ve açıklık yalnızca memurlar ve 
emeklilerimize has bir durumdur.  

Bir sosyal politikacı olarak emeklilerin hayat standardındaki deği-
şimi 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 hesap-
lama 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 he-
saplamalara 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 dönemler-
de ise “tavan yapan” emeklilerle ilgili haber başlıklarını google ve yan-
dex’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 emeklile-
rin “acaba” merakı ile baktığı/okuduğu, benim de  tarama yaptırdığım 
emeklilerle ilgili en sık kullanılan haber başlıkları ve sonuçları:

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 bul-
mak ve  başka taramalar da yaptırılabilir. Ancak, sonucun değişmeye-
ceğinden 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 ulaşı-
lır? 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. 
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Tablo: Yazılı ve Görsel Basında Memleketimin  Şanslı ve Mutlu Emekli 
Haberleri (25 Ekim 2017)

Yazılı ve görsel basında 
kullanılan başlık

Arama 
motoru Sayı Cevap 

Süresi

1 Emekliye zam
Google 719.000 0,34 saniye

Yandex 15 milyon

2 Emekliye zam üstüne zam
Google 289.000 1,03 saniye

Yandex 26 milyon

3  Emekliye bir zam daha
Google 1.950.000 0,59 saniye

Yandex 16 milyon

4 Emekliye ek zam
Google 710.000 0,49 saniye

Yandex 34 milyon

5 Emekliye çifte zam müjdesi
Google 177.000 0,77 Saniye

Yandex 34 milyon

6 Emekliye yine zam
Google 784.000 0,49 saniye

Yandex 20 milyon

7 Emekliye temmuz zammı
Google 872.000 0,53 saniye

Yandex 28 milyon

8 Emekliye son dakika zam 
haberleri

Google 872.000 0,57 saniye
Yandex 126 milyon

9 Emekliye müjde
Google 616.000 0,56 saniye

Yandex 12 milyon

10 Emekliye müjde üstüne müjde
Google 263.000 0,57 saniye

Yandex 22 milyon

11 Emekliye çifte müjde
Google 437.000 0,60 saniye

Yandex 26 milyon

12 Emekliye promosyon müjdesi
Google 245.000 0,52 saniye

Yandex 17 milyon

13 Emekliye son dakika 
promosyon müjdesi

Google 52.800 0,52 saniye
Yandex 74 milyon

14 Başbakandan emekliye müjde
Google 248.000 0,48

Yandex 51 milyon

15 Emekliye bakandan müjde
Google 691.000 0,63 saniye

Yandex 21 milyon

16 Emeklilerin yüzü güldü
Google 55.700 0,41 saniye

Yandex 23 milyon

17 Milyonlarca emeklinin yüzü 
gülecek

Google 130.000 0,51 saniye
Yandex 30 milyon

18 Emeklilerden bakana teşekkür 
ziyareti

Google 69.000 0,34 saniye
Yandex 41 milyon

19 Emekliye ucuz tatil
Google 421.000 0,85 saniye

Yandex 41 milyon

20 Emekliye ucuz ev
Google 682.000 0,69 saniye

Yandex 48 milyon

21 Emekliye ucuz kredi
Google 390.000 0,50 saniye

Yandex 48 milyon
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Yukarıdaki 21 soru ile ilgili çeşitli değerlendirmeler yapmak mümkün. 
Daha detaya girerek, hangi yazılı ve görsel basında, hangi gerekçeler gös-
terilerek 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,  yoksullukla-
rı/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 ar-
tırmak istedim!! Emekli dernekleri ve kuruluşlarının işini kolaylaştırmak 
istedim. O kadar.

Son söz:
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 mik-
tarda 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 belir-
lenmektedir (5510/m.55). Sistem kendiliğinden işler ve her-
hangi bir iradenin devreye girmesine gerek kalmaksızın SGK 6 
aylık TÜFE artış oranlarını esas alarak takip eden ödeme döne-
minden 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.



10’UNCU YILINDA SOSYAL GÜVENLİK REFORMU:  
2008-2018: SORUNLAR VE ÖNERİLER(1)

        
1. GİRİŞ 
2018 yılı itibarıyla, 5510 sayılı Kanunla 4 ayrı sosyal sigorta rejimini tek-

leştiren, 5502 sayılı Kurum Kanunu ile de 3 ayrı sosyal sigorta kurumunu 
birleştiren sosyal güvenlik reformunun üzerinden 10 yıl geçmiştir. 1945 yı-
lında İşçi Sigortaları Kurumu ile temelleri atılan Türk sosyal sigorta siste-
minde niçin kapsamlı bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyaç duyulduğu ve 
reformla ne amaçlandığı reform el kitabı olarak da bilinen Beyaz Kitap’ta(2) 
aşağıdaki başlıklarla açıklanmıştır.  Bu gerekçeler ve amaçlar;

•	 Hali hazırda % 7 olan 65 yaş üstü nüfusun, gelecek 27 yıllık sürede 
ikiye katlanarak % 14 oranına ulaşmasının sosyal güvenlik sistemine 
getireceği ilave maliyetten kaçınmak için genç nüfus yapısının sun-
duğu demografik fırsat penceresinden(3) faydalanarak sosyal sigorta 
sisteminin temel göstergelerinde iyileşme sağlamak.

•	 Türkiye’nin  sosyal güvenlik için GSYİH’nın % 11,7 si gibi yüksek oran-
da bir kaynak tahsis etmesine rağmen, kaynakların doğru kullanı-
lamaması sebebiyle yoksulluğu önlemede yeterince etkin değildir. 
Kaynakların etkin kullanımını sağlayacak bir sosyal yardım ve hiz-
metler sistemi kurmak. 

•	 Sosyal sigorta kurumlarının sürekli artan finansman açıklarının 
karşılanması için artan bütçe transferleri makroekonomik değiş-
kenler üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Nitekim, geçen 10 
yıllık dönemde (1994-2004) sosyal sigorta kurumlarının açıklarının 
kapatılmasına yönelik bütçe transferlerinin güncellenmiş değeri ile 
GSYİH’nın 1,3 katına ulaşmıştır. Finansman sorunlarının makro eko-
nomik değişkenler üzerindeki olumsuz etkilerini kaldıracak bir ge-
lir-gider sistemi oluştumak.   

•	 Kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı sosyal sigorta sisteminin, sağlık hiz-
metlerinin farklı kurumlar tarafından sunulması sağlık sisteminde, 
dağınık ve parçalı yapı da sosyal yardım ve hizmetlerde kapsam boş-
lukları bırakmaktadır. Primli rejimlerle, primsiz rejimler bütünleşik 
bir sistem içinde yeniden yapılandırarak etkin bir sosyal koruma sis-
temi oluşturmak. 

1 (2018), 19’uncu Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 4-6 Ekim, 2018, Ereğli-Zonguldak.

2 T.C. Başbakanlık (2005), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma-9: Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri,  T.C. Başbakanlık, Ankara. S.33-54.

3 Demografik fırsat penceresi, “nüfus artış hızı azalırken, nüfusun ve çalışma çağındaki nüfusun mutlak 
miktar olarak artmaya devam ettiği dönem” olarak tarif edilir. Türkiye için 2010-2040 yılları arası dönem 
demografik fırsat penceresi döneminin geçerli olduğu dönem olarak kabul edilmektedir. Y. Alper, S. Sayan, 
Ç. Değer; 2050’ye Doğru Nüfus Bilim ve Yönetim:  Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış. TÜSİAD, 
İstanbul 2012.



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım444

•	 Mevcut sosyal sigorta kurumlarının örgütlenme, yönetim ve alt yapı 
sorunları sosyal güvenlik hizmetlerinin kişilere adil ve kolay erişebi-
lecekleri bir şekilde ulaştırılmasını engellemektedir. Dağınık ve çok 
başlı organizasyon yapısını değiştirerek, adil, kolay erişilebilir ve  et-
kin işleyen bir sistemin kurulmasını sağlamak. 

olarak belirtilmişti. Bu bildiride, reformun 10’uncu yılında, orta dönemde 
gerçekleşmesi beklenen kişi olarak kapsamla ilgili genel hedefleri kısaca 
değerlendirdikten sonra sosyal sigortaların aktüeryal dengesini doğrudan 
etkileyen temel parametrelerle ilgili gelişmeler incelenecek ve “mali açıdan 
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma” hedefinin ne ölçüde  
hayata geçirildiği değerlendirilecektir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI VE YÖNTEM
2006 yılında 5502 sayılı Kanunda 3 Sosyal sigorta kurumunun birleşti-

rilmesinin, 5510 sayılı Kanunla’da 4 ayrı sosyal sigorta kanununun birleşti-
rilerek tekleştirilmesinin reform mu? yoksa kapsamlı veya köklü değişik-
likler mi olduğu konusu  tartışılmış; reform ifadesinin ancak sonuçları bakı-
mından olumlu gelişmeler içeren değişiklikler için kullanılacağı belirtilerek 
karşı çıkan, hatta karşı devrim olarak değerlendiren görüşler (A.N.Sözer, 
M. Şakar, A. Çelik, A.R. Okur, vd) yanında, daha ılımlı bir yaklaşımla reform 
olmasa bile kapsamlı değişiklikleri içeren yeniden yapılandırma olarak 
adlandırılabileceği yönünde görüşler de  (Y. Alper, K. Arıcı, O. Karadeniz, Ş. 
Gökbayrak,  vd) dile getirilmiştir. Kabul etmek gerekir ki, 5510 ve 5502 sa-
yılı Kanunlarla Türk sosyal sigorta sisteminin kurumsal yapısı ve sosyal si-
gorta rejimi değiştirilmiş, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
kurulması ile de sosyal yardım ve hizmetler alanı yeniden yapılandırılmış, bir 
bütün olarak sosyal güvenlik sistemi yeniden kurgulanmıştır. Bu sebeple bu 
çalışmada, günlük dildeki yaygın kullanım da dikkate alınarak 2006 yılında 
yapılan değişikler Türk sosyal güvenlik sisteminde yeni bir dönemin başlan-
gıcı olarak alınacak ve değişiklikler için  reform ifadesi kullanılacaktır. 

Bildiri, sosyal güvenlik reformunun sosyal sigorta ayağı üzerine yoğun-
laşmış, 2008-2018 yılları arasında geçen 10 yıllık dönemde sosyal sigortala-
rın temel göstergelerinde (kişi olarak kapsam, aktif/pasif oranı, finansman 
açıkları vb) meydana gelen gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu değerlen-
dirmede Sosyal Güvenlik Kurumunun internet erişim sayfasında düzenli 
olarak yayınladığı aylık sigortalı, mali ve sağlık başlıklı istatistiki verileri, 
SGK yıllık faaliyet raporları ve istatistik yıllıkları, TÜİK’in milli gelir, ücret, 
istihdam,  nüfus ve sosyal koruma istatistikleri ile Kalkınma Bakanlığı yıllık 
programları ve Kalkınma Planları, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 
Raporları kullanılmıştır. Kurumsal yapı, mevzuat ve diğer alanlardaki geliş-
meler için de akademisyenlerin kitap, makale ve bildiri niteliğindeki çeşitli 
çalışmaları taranmıştır. Bazı tabloların ve istatistiki verilerin karşılaştırma 
amaçlı değerlendirilmelerinde ILO sosyal koruma raporları verileri  kulla-
nılmıştır. 
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3 . 2008-2018 DÖNEMİNE AİT GELİŞMELER VE BULGULAR
3.1. Sık ve parçalı değişiklikler, karmaşık, takibi güç ve anlaşılması güç 

bir sosyal sigorta mevzuatı doğurmuştur. 
5510 sayılı Kanun,  4 ayrı sosyal sigorta kanununu tek bir kanun altında 

düzenleyerek sosyal sigorta mevzuatını tekleştirmiş ve bir ölçüde sadeleş-
tirmiştir. Başlangıçta 2 ayrı Kanun olarak düşünülen sosyal sigorta (emek-
lilik) mevzuatı ile genel sağlık sigortasının yasalaşma sürecinde tek kanun 
altında toplanması ciddi bir karmaşıklık yaratsa da, 5510 sayılı Kanun ön-
cesine göre madde sayısı daha az bir kanundur.  Çünkü 5510 ve 5502 sayılı 
Kanun öncesi dönemde sosyal sigorta sistemini düzenleyen Kanun sayısı 6, 
toplam madde sayısı 1039’idi (Uşan, 2016). 5502 sayılı Kanun 45, asıl 6 geçi-
ci; 5510 sayılı Kanun ise 109 asıl ve 13 geçici madde olmak üzere toplam 173 
maddeden oluşuyordu. Ancak geçen 10 yıllık sürede bir çoğu ”torba kanun” 
niteliğinde olmak üzere Kanun, KHK ve Anayasa Mahkemesi kararları ile 56 
ayrı değişiklik yapılmış, Ekim 2018 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun 108 asıl, 
18 ek ve 78 geçici madde olmak üzere toplam 204 maddelik bir kanun haline 
gelmiştir ve madde sayısı % 68 artmıştır. 2016, 2017 ve henüz tamamlanma-
yan 2018 yılında 9’ar defa yasal değişiklik yapılmıştır. 

Grafik 1:  2008-2018 Döneminde 5510 sayılı Kanunda Yapılan Mevzuat 
Değişiklikleri Sayısı

	

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişle birlikte 5510 sayılı Kanun 
başta olmak üzere sosyal güvenlik mevzuatında daha sık ve kapsamlı de-
ğişiklikler yapılma ihtimali artmıştır. Nitekim, bu değişiklikten öncelikle 
etkilenen 5502 sayılı Kanun olmuş ve 2 Temmuz 2018 tarih ve 703 sayı-
lı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu ismi “Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiş, Kurumun idari yapısı ile ilgili esaslar  
CB Kararnamesi altında toplanmıştır. Reformla sağlanmak istenen amacın 
aksine, 10 yıl sonra gelinen nokta itibarıyla şimdi daha karmaşık, takibi güç 
ve anlaşılması zor bir sosyal sigorta mevzuatımız vardır. 
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Sosyal sigorta mevzuatının sık aralıklarla değiştirilmesi, mevzuatın 
anlaşılabilirliğine yönelik etkilerinden öte, reformdan beklenen sonuçlara 
ulaşılmasına yönelik hedeflerden de sapmalara yol açabildiği için önemlidir.  
Özellikle, gelir ve aylık alanlara yılda 2 defa bayram ikramiyesi verilmesi ve 
prim alacaklarının yeniden yapılandırılması (affedilmesi) gibi gider artırıcı 
ve gelir azaltıcı düzenlemeler,  sistemin finansman dengelerine yönelik et-
kileri dolayısıyla sistemin sürdürülebilirliğine yönelik etkilere sahiptir. 

3.2. Sosyal Sigortaların Kişi Olarak Kapsamı Özellikle GSS bakımından 
artarken, aktif/pasif sigortalı dengesi bakımından beklenen iyileşme sağ-
lanamamıştır.  

Türk sosyal sigorta sisteminin kişi olarak sosyal güvenlik kapsamına 
aldığı kişi sayısı 2008 yılında % 80’iken, 2018 yılında % 86,9’a yükselmiştir. 
Bu oran, 22,5 milyon prim ödeyen aktif sigortalı, 12,4 milyon aylık alan pasif 
sigortalı ve 34,8 milyon aktif ve pasif sigortalı bağımlısından oluşmaktadır. 
Ancak, sosyal güvenlik reformunun sosyal sigortalarla kişi olarak sosyal 
güvenliğin kapsamını genişletme, herkesi kapsama alma bakımından en 
başarılı olduğu alan Genel Sağlık Sigortası olmuştur. Yukarıda belirtilen sa-
yılara, gelir testine bağlı olarak GSS kapsamına alınan 9,1 milyon kişi (Gelir 
seviyeleri asgari ücretin 1/3’ünden düşük olduğu için primleri devlet tara-
fından ödenen 7,2 milyon kişi) ilave edilince toplam nüfusun % 98,6’sını GSS 
kapsamına alan bir sosyal sigorta sistemi ortaya çıkmıştır (SGK, 2018/5). 
Bu oran, Türkiye’nin sosyal alanlarla ilgili en pozitif göstergelerinden biridir. 
Ancak kişi olarak kapsam bakımından ve özellikle GSS bakımından sağ-
lanan bu olumlu gelişme, bir tür sanal iyilik halini yansıtmaktadır.  Çünkü  
kişi bakımından görülen bu olumlu gelişme, sosyal sigortaların finansman 
açığını da belirleyen aktif/pasif sigortalı oranının iyileştirilmesine yansı-
mamıştır. 

Türkiye aktif/pasif sigortalı oranını iyileştirecek çok yönlü politika-
ları birlikte hayata geçirmiştir. Öncelikle 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı 
Kanunla emekli aylığına hak kazanma yaşı kademeli olarak yükseltilerek 
pasif sigortalı sayısındaki artış azaltılmıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararından sonra yürürlüğe giren şekli ile 2002 yılından bugüne geçen 16 
yıllık sürede kademeli geçişte önemli mesafe kaydedilmiştir. Nitekim bu-
günlerde kamuoyunun gündemine gelen, sayılarının 700 bin ile 1 milyon 
arasında değiştiği belirtilen, “emeklilikte yaşa takılanlar” sorunu bu uy-
gulamanın sonucudur. Reform sonrası dönemde aktif sigortalı sayısını ar-
tırmak için; geciken emeklilik yaşı dolayısıyla aktif sigortalılık süresinin 
uzatılması dışında  işgücüne  katılma oranının yükseltilmesi ve kayıtdışı 
istihdamın azaltılması sağlanmaya çalışılmıştır. Nitekim, işgücüne katılma 
oranı  2008 yılında % 44,9 iken 2018 yılında % 54’e yükselmiştir. Kayıtdışı is-
tihdam oranı 2008 yılında % 43,5 iken, 2018 yılında %33,49’a düşmüştür. Bir 
diğer ifade ile geçen 10 yıllık dönemde, hem pasif sigortalı sayısını azaltacak 
kademeli emeklilik yaşı, hem de aktif sigortalı sayısını artıracak işgücüne 
katılma oranı ve kayıtdışı istihdamın azaltılması yönünde dikkat çekici iler-
lemeler sağlanmıştır. 
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Ancak, Grafik 2 ‘de görüldüğü gibi geçen 10 yıllık sürede gelinen nokta iti-
barıyla aktif/pasif sigortalı oranı beklendiği kadar artmamıştır. 2008 yılın-
da 1,87 olan değer, 2018 yılında ancak 1,92’ye yükselmiştir. Bu oran, 10’uncu 
Kalkınma Planı (2014-2018) döneminin son yılı için öngörülen 2.00 hedefi-
nin altındadır. Grafik 2, 2008-2009 yıllarında yaşanan krizin yarattığı olum-
suz etkinin sistemin 10 yıllık göstergelerini bozduğunu göstermektedir. 

Grafik 2: 2008-2018 Döneminde Aktif/Pasif Sigortalı Oranının Gelişme Seyri

	

Kaynak: www.sgk.gov.tr/ (sigortalıistatistikleri-( 2008-2018) esas alınarak hazırlanmıştır.

Aktif/pasif sigortalı oranında beklenen iyileşmenin olmaması, 2008-
2018 yılları arasında prim ödeyenlerin sayısı % 49,6 oranında artarken, aynı 
dönemde aylık alanların sayısındaki artış % 65,5 olarak gerçekleşmesine 
bağlıdır. Aylık alan pasif sigortalı sayısındaki artışın, prim ödeyen aktif si-
gortalıların sayısındaki artıştan daha yüksek olması; ekonomik kriz dö-
nemlerinde artan emeklilik başvuru sayısı, sistemde kalınan süre uzadıkça 
emekli aylıklarının düşeceği beklentisi, özellikle bağımlı çalışanların SGDP 
ödemeden çalışmalarına imkan verilmesi ve nihayet SGK’nın bankacılık 
sistemi ile borçlu sigortalılar arasında köprü kuruluş fonksiyonu üstlenerek 
gerçekleşen “banka kredisi ile emeklilik” uygulamaları yol açmış görün-
mektedir. Bu faktörlere bir de geriye dönük borçların kolaylaştırılmış şart-
larla yeniden yapılandırılması (prim afları) dolayısıyla ortaya çıkan “kitlevi 
emeklilik” uygulamaları yol açmıştır.  Nitekim, sigortalı grupları bakımın-
dan aktif/pasif sigortalı oranları incelendiği zaman, 4/a kapsamındaki si-
gortalılar için 2,30 olan bu oran 4/c’li sigortalılarda 1,49’a düşmekte, 4/b’li 
sigortalılarda ise 1.1 e düşmektedir. Bir diğer ifade ile 4/b’li sigortalılarda 
prim ödeyen bir sigortalıya karşı 1 kişi aylık almaktadır. Bu oranlar, sosyal 
sigorta sistemimizin bu çalışan grupları bakımından dağıtım fonksiyonun-
dan öte doğrudan transfer mekanizmasına dönüştüğünü göstermektedir. 
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Grafik 2’de yer alan (2) numaralı seri, toplam aktif sigortalı sayısından 
kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılan çıraklar ve stajyerler 
çıkarıldıktan sonra ulaşılan oranlardır ki gerçek aktif/pasif sigortalı oranı-
nı yansıtmaktadır. Bu seriye bakıldığında 2008-2018 yılları arasında aktif/
pasif sigortalı oranında hiçbir iyileşme olmadığı ve bütün sigorta kolları ba-
kımından prim ödeyen sigortalılar esas alınarak hesaplanan oranın kötü 
olmaktan öte Türk sosyal sigorta sistemi “tehlike çanları çaldığını” göster-
mektedir.  

3.3. Sosyal Sigortaların Kişi Olarak Kapsamı Özellikle GSS bakımından 
artarken, aktif/pasif sigortalı dengesi bakımından beklenen iyileşme sağ-
lanamamıştır.  

İlk sırada ve öncelikle ifade edilmese de sosyal güvenlik (sigorta) refor-
munun önde gelen sebebi 1992 yılından itibaren sürekli ve miktarı artarak 
kronik hale gelen finansman açıkları olmuştur. Reform kitabında, Tablo 
1’de verilen açık rakamlarından hareketle  “ yanlış kurgulanmış bir sosyal 
güvenlik sisteminin varlığından  kaynaklandığı, Türkiye’nin genç bir nüfu-
sa sahip olduğu dikkate alındığında doğru tasarlanmış bir sosyal güvenlik 
sisteminin açık vermek yerine fon birikimi sağlayarak ekonomiye olumlu 
katkıda bulunması gerektiği” ifade edilmiştir. 

Tablo 1: Sosyal Sigorta Açıklarının Ekonomik Maliyeti

Makroekonomik istikrar açısından sosyal güvenlik sisteminin açıkları 
ne kadar önemli?

2004 sonu (Milyar 
YTL)

SSK. BK ve ES’in 1994-2004 arası açıklama Hazine 
borçlanma faiziyle güncellenmiş değer 474.8

Toplam İç Borç Stoku 224.5

Toplam Konsolide Borç Stoku 316.1

GSMH 424.1

Kaynak: T.C. Başbakanlık (2005), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri, Ankara, s.44. 

Tablo 1’de güncellenmiş değeri 474,8 milyar TL’ye ulaşan birikmiş açıkla-
rın kamu borç stoğunda yarattığı artış faiz oranlarının yükselmesine ve ya-
tırımların olumsuz etkilenmesine, bu olumsuz etkiye bağlı olarak da işsizlik 
artışına ve gelir dağılımının bozulmasına yol açmaktadır (T.C. Başbakanlık, 
s.44). Beklenen sosyal güvenlik sistemi açıklarının 2010’lu yıllardan itibaren 
azalmaya başlayacağı ve 2030 yılında GSYİH’nın % 1,3’üne düşeceği, 2050 
yılında da sıfırlanacağı yönünde idi. 
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2008-2018 döneminde gerçekleşen finansman açıkları, reformdan bek-
lenenin aksine artmıştır. Ancak, finansman açıkları konusunda kavram 
farklılaştırılmasına gidilmiş ve basit anlamda SGK’nın gelir ve giderleri 
arasındaki farkı ifade eden finansman açıkları yerine, bu açıklara ilaveten 
Devletin SGK’na yaptığı prim ödemeleri, katkılar ve  teşvik harcamalarını da 
kapsayan bütçe transferleri ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. 

Grafik 3: 2008-2018 Döneminde SGK Açıkları ve Bütçe Transferleri

Grafik 3; dar anlamda sosyal sigorta sistemi açıklarının GSYİH’nın % 
0,79’a kadar düşmüş olmakla birlikte geniş anlamda sistemin bütçeye 
yükünü ifade eden bütçe transferleri GSYİH’nın % 4,13’üne yükselmiş-
tir. Miktar olarak ifade etmek gerekirse 2017 yılında SGK’na yapılan bütçe 
transferleri 128 milyar TL’ye ulaşmıştır ve bu miktar SGK gider bütçesinin 
(128/346) % 36,9’una ulaşmıştır (SGK, 2018/5).  

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtikten sonra hazırlanan Yeni 
Ekonomik Plan’a göre yakın gelecekte SGK’ya yapılan bütçe transferlerinde 
bir azalma beklenmemekte, Plan döneminin son yılında % 3,74 olarak ger-
çekleşeceği öngörülmektedir. Reforma rağmen finansman açıklarının de-
vam etmesi kısaca aşağıdaki sebeplerle açıklanabilir:

•	 Prime esas kazanç sınırları genişletilmesi ve prim tavanı yükseltil-
mesine rağmen prim gelirlerinde beklenen artış sağlanamamıştır. 
Nitekim, 4/a kapsamındaki sigortalıların % 37,46’sı alt sınır üze-
rinden, % 11,1’ü alt sınırın günlük 3 TL üzerinden prim ödemektedir. 
Tavandan prim ödeyen sigortalı sayısı % 2 civarındadır. 

•	 Prime esas kazançlar bakımından 4/b kapsamındaki sigortalılar için 
ortaya çıkan tablo bu kesimin gelir seviyesinin düşüklüğü ile açıkla-
namayacak kadar düşüktür. Nitekim, sigortalıların % 74,2 si alt sınır 
üzerinden, % 25’3 ü alt sınırın 3-10 TL arasında daha yükseğinden 
ödemektedir. 4/b’li sigortalılar için, Bağ-Kur dönemindeki basamak 
sisteminden vazgeçilmesi, hiçbir gelir testine bağlı olmaksızın alt 
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sınır ile üst sınır arasında istedikleri miktardan prim ödemeleri bu 
sonucu doğurmuştur. Beklendiği gibi kısa dönemli düşünen sigorta-
lılar, uzun dönemde daha yüksek aylık almalarını sağlayacak yük-
sek gelirden prim ödemek yerine alt sınırdan prim ödemeyi tercih et-
mişlerdir. Özellikle belirtmek gerekir ki, ödenen primlerden bağımsız 
olarak gelir ve aylıkların siyasi kararlarla yükseltileceği yönündeki 
beklentiler de yüksek prim ödeme eğilimini zayıflatmaktadır. 

Grafik 4: 4/b’li Sigortalıların Prime Esas Kazançları

•	 Prim tahsilat oranlarının düşüklüğü ve sık ve içiçe geçmiş, sürekli-
lik kazanan prim borçları yapılandırmaları da (prim afları) beklenen 
gelir artışını engellemiştir. Prim aflarının, sosyal sigorta sisteminin 
aktüeryal dengesini bozan etkileri dışında, sistemin özünü oluşturan 
“külfet-nimet” dengesini bozarak, sürekli ve düzenli prim ödeyenle-
rin “sosyal adalet” anlayışlarına zarar vermekte,  prim ödeme ahla-
kını olumsuz etkileyerek  düşük prim tahsilatı sorununu kronik hale 
getirmektedir.  Kaldı ki, sık çıkarılan prim aflarından beklenen tahsi-
lat oranı da sağlanamamaktadır. Tablo 4, 2011 yılından sonra 6 yılda 
hayata geçirilen prim yapılandırma (afları) uygulamalarının tahsilat 
oranlarını göstermektedir. 

•	 Tablo 4 verilerine göre, sosyal güvenlik tarihinin en kapsamlı prim 
aflarından birini oluşturan ve 2008-2009 kriz dönemini takip eden 
dönemde 6111 sayılı Kanunla getirilen uygulama, reform sonrası dö-
nemde “bir daha tekrarlanmayacak, beyaz bir sayfa açılıyor” ifadeleri 
ile hayata geçirilmiş ve yapılandırılan prim borçlarının % 55 oranında 
tahsilat gerçekleştirilmiştir.  
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Tablo 2: 2011-2017 Dönemi Prim Yapılandırma Uygulamaları ve Sonuçları 

Ancak 6111 sayılı Kanun sonrası dönemde gerçekleştirilen prim yapı-
landırılmalarında tahsilat oranları sürekli düşmüş ve 7020 sayılı Kanunla 
getirilen uygulamada prim tahsilat oranı sadece % 14,30 olmuştur. Kaldı 
ki, yeniden yapılandırılan borçların taksit süreleri bitmeden yeniden ya-
pılandırılmasına imkan verecek  “çevrimiçi borç yapılandırmaları” olarak 
adlandırılabilecek uygulamalarla, prim afları “özel hallerde ve nadiren ger-
çekleştirilen” bir sorun çözme aracı değil, süreklilik kazandırılan “normal-
leştirilen” uygulamalar haline getirilmiş görünmektedir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye, 2008 yılında  sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olarak kapsamlı bir 

sosyal güvenlik reformu (veya yeniden yapılandırma/kapsamlı değişiklik-
ler) gerçekleştirmiştir. Reform gerekçesinde de belirtildiği gibi, aktif/pasif 
sigortalı oranı ve finansman dengesi gibi  temel göstergeleri bozulan bir sis-
temi yeniden rayına oturtmak için, 2040’lı yılların başına kadar sürecek de-
mografik fırsat penceresinin sunduğu imkanlardan da faydalanmak için re-
form yapılmıştır. 1999 yılında 4447 sayılı Kanunla hayata geçirilen kademeli 
emeklilik yaşı düzenlemesi de dikkate alınınca reformdan bugüne geçen 
10 yıllık sürede temel göstergelerde (aktif/pasif sigortalı oranı ve bütçeden 
yapılan transferler anlamında finansman yükü) beklenen iyileşme ger-
çekleşmemiştir. Sosyal güvenlik sorunları “şapkadan tavşan çıkararak” 
çözülecek veya “bu olmadı, başka bir yol bulalım” alternatifleri olan kolay 
çözümü olan sorunlar değildir.  Bilinen ve uygulandığı zaman etkin sonuçlar 
veren tedbirlerde ısrarcı olmalı ve kararlı davranılmalıdır. Bu çerçevede:

a) Primlerini sürekli ve düzenli ödeyenleri “ahmak” konumuna düşü-
ren, sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan “sosyal adalet” 
duygusunu aşındıran ve sistemin dayanışma ruhuna zarar veren 
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prim borçlarının affedilmesi (yeniden yapılandırılması) uygulama-
sından vazgeçilmelidir.

b) Başta yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere bir kısmı sosyal gü-
venlik hakkının gereği olarak zorunlu olarak uygulanması gereken 
(askerlik ve doğum borçlanması gibi)  her türlü borçlanma uygulan-
masında sosyal sigortacılık ilkeleri hakim kılınmalı, külfet/nimet 
dengesi gözetilmelidir. Aktif olarak çalışan ve prim ödeyenlerin kat-
landığı külfet ve sağladıkları fayda ile borçlanma yapanların katlan-
dığı külfet ve sağladıkları fayda arasında borçlananlar lehine bir so-
nuç ortaya çıkmasına imkan verilmemelidir.  

c) Sigortalılık statüsü ve prim gün sayıları ile ilgili düzenlemelerle farklı 
statülerde olmadan kaynaklanan dezavantajlar ortadan kaldırılmalı, 
sigortalılık statüleri arasındaki geçişler dolayısıyla hak kayıpları ön-
lenmelidir. Prim gün sayısı bakımından 4/a ve 4/b ve 4/c sigortalıla-
rı arasındaki fark giderilmelidir.   

d) Bir tür aylık ve gelir artışı sağlama aracı olarak kullanılan, 4/b’li si-
gortalılardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesinden vazgeçil-
mesi reform amaçlarına aykırı bir uygulama olmuş, sistem bu uygu-
lama ile “kendini inkar eder” konuma düşmüştür. Çalışma çağında 
bulunan ancak işgücüne dahil olmayan nüfus içinde toplamda % 16,1 
emekli aylığı alan kişi bulunması, bunların da % 42,6’sının erkekler-
den oluşması kabul edilebilir bir durum değildir. Sistem, bir an önce 
emekli ol, hem emekli aylığı al, hem de çalışmaya devam et etkisi 
yaratacak şekilde işlemektedir.  Aylık hesaplamaları, sigortalıların 
daha uzun süre çalışma hayatında kalmalarını ve daha yüksek prim 
ödemelerini cazip kılacak şekilde değiştirilmeli güncelleme katsayısı 
ve aylık bağlama oranları yeniden belirlenmelidir. Aylık alma hakkı 
kazananların çalışmaya devam ettikleri sürece aylık bağlama oran-
ları kademeli olarak yükseltilmelidir. 

e) Devlet, prim alacaklarının tahsili konusunda “devlet olmanın” ge-
reklerini yerine getirmeli, otoritesini kullanmalı, ilave hiçbir tedbire 
gerek kalmadan Kurum alacaklarının tahsil edilmesini sağlayacak 
kararlılığı göstermelidir. Prim tahsilatını artırma konusunda uygu-
lanan teşvik tedbirlerine ilaveten “şapkadan çıkarılacak yeni bir çö-
züm yolu” kalmamıştır. 

f) Sağlanan başarıya rağmen % 34 oranında bir kayıtdışı çalışma sür-
dürülebilir ve “tolere edilebilir” bir oran değildir. Kayıtdışı çalışmayı 
maruz gösterecek, “sosyal dengeleme aracı olduğu” gibi gerekçe-
ler geçerliliğini kaybetmiştir. Bu şekli ile kayıtdışı çalışma, tedavi 
edilebilir ve  kontrol altında tutulabilen bir hastalık değil, vücudun 
diğer organlarını ve fonksiyonlarını da olumsuz etkileyen “metas-
taz” özellik gösteren bir hastalıktır. Uygulanan cezai ve teşvik edici 
tedbirlere ilave yeni ve yine “şapkadan tavşan çıkarma” etkisi ya-
ratacak yeni yollar ve yöntemler arayışına girmekten ziyade devlet 
olmanın gereği yerine getirilmeli var olan tedbirler kararlı ve sürekli 
olarak uygulanmalıdır. 
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III. SOSYAL GÜVENLİK ÜZERİNE  
ÇEŞİTLİ YAZILAR

Çeşitli yazılar başlığı altında, önceki bölümlerde 
yer almayan ancak kitapta yer almasının 
gerekliliğine inandığım, sosyal güvenlikle ilgili bazı 
konulardaki kişisel görüş ve değerlendirmelerimin 
de yer aldığı  çeşitli yazılara yer verilmiştir. Mesela 
1986 yılında oluşturulan SYDTF ve Vakıfları ile 
ilgili olarak 1987 yılında; 32 yıl önce yazılan makale 
bu müessese ile ilgili tarihsel değerlendirmeler 
bakımından önemli olacağını düşündüğüm için bu 
kısımda yer almıştır. 





BİR SOSYAL GÜVENLİK MÜESSESESİ OLARAK SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU VE TÜRK 

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ(1)

GİRİŞ

14 Haziran 1986 tarih ve 19134 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren 3294 Kanun No.lu, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanunu”, Türk sosyal güvenlik sistemine kanunla kurulmuş yeni bir 
sosyal güvenlik müessesesi daha kazandırmıştır.

Henüz uygulaması bir yılı doldurmamış olan yeni sosyal güvenlik mües-
sesesini; önce bir sosyal güvenlik müessesesi olarak ele almak, daha sonra 
da Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yerini, tespit etmek ihtiyacı vardır. 
Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ye Dayanışmayı Teşvik Fonunun (SYDTF: Fen; 
Fakir Fukara Fonu) çalışma prensiplerinin temel sosyal güvenlik prensip-
lerine ne derecede uygun olduğu da ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ancak 
bir müessese hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapabilmek için yalnızca 
yazılı hükümlere ve yorumlarına değil, uygulamada ortaya çakacak eğilim-
lere ve bu eğilimler sonucu oluşacak fiili yapıya da bakmak gerekir. SYDTF, 
yeni bir müessese olduğu ve fiili yapısı da henüz tem olarak şekillenmediği 
için, yapılacak değerlendirmeler büyük ölçüde yazılı hükümlere dayandırı-
lacaktır. Bu sebeble ulaşılan sonuçları belirli bir şüphe payı ile kabul etmek 
ihtiyacı vardır.

Çalışmamızın amacına uygun olarak, önce genel olarak sosyal güvenlik 
kavramı va temel prensipleri üzerinde durulacak, daha sonra genel olarak 
sosyal güvenlik müesseseleri ve ülkemizde sosyal güvenliği sağlayan mü-
esseseler ele alınacaktır. Bu kısmın sonunda Türk sosyal güvenlik sistemi-
nin bugünkü durumu temel çizgileri ile kısaca özetlenecektir. Çalışmamızın 
ağırlık noktasını, yeni sosyal güvenlik müessesesinin, amaç ve kapsamı, 
idari teşkilatı, mali kaynakları ve sosyal güvenlik sağlama fonksiyonu baş-
lıkları altında incelenecek olan işleyiş esasları teşkil edecektir. Çalışmanın 
son kısmında yeni sosyal güvenlik müessesesinin genel bir değerlendirme-
si yapılacak ve Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri tespit edilmeye 
çalışılacaktır.

I. GENEL OLARAK SOSYAL GÜVENLİK VE TEMEL PRENSİPLERİ
Sosyal siyaset; toplumun refah seviyesini yükseltmek ve huzurunu 

temin etmek gayesini hedefleyen tedbirler demeti olarak tarif edilebilir. 

1 (1987) Doçentlik başvuru dosyası  yazıları
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Sosyal siyaset bu gayesini, gelir dağılımını değiştirerek, ve/veya gelirin ye-
niden dağıtımını temin ederek, belirli bir gelirden alınan tatmini artırmak 
suretiyle gerçekleştirmeye çalışır(2). Sosyal siyasetin belirtilen bu gayesini 
gerçekleştirmek için sahip olduğu en geniş muhtevaya sahip araç ise sosyal 
güvenliktir(3). Çünkü, sendikacılık ve toplu pazarlık, kooperatifçilik, endüst-
riyel demokrasi ve sosyal planlama gibi sosyal siyaset vasıtaları, yalnızca 
belirli toplum kesimlerine niten ederler. Yine sosyal güvenlik dışındaki bü-
tün vasıtaların bir başka ortak özelliği, insan hayatının yalnızca belirli bir 
yönüne ve belirli bir dönemine yönelik olmasıdır. Halbuki sosyal güvenlik, 
bütün toplum kesimlerini hiç bir ferdi istisna kabul etmeksizin ilgilendiren 
bir sosyal siyaset vasıtasıdır. Ayrıca, sosyal güvenlik doğumdan ölüme ka-
dar bütün insan hayatı ile ilgilidir. Hatta, analık ve ölüm sigortaları ile, sosyal 
güvenliğin insan hayatından daha uzun bir dönemi, doğum öncesi ve ölüm 
sonrası dönemleri de ilgilendirmesi söz konusu olmaktadır.

Kapsamının son derece geniş olması, sosyal güvenlikle ilgili olarak bü-
tün özelliklerini ihtiva eden ayrıntılı bir tarifin yapılmasını güçleştirmekte-
dir. Bununla birlikte, “Bir insan hakkı ve onların bakmakla yükümlü olduğu 
kişileri, iradeleri dışında uğradıkları tehlikelerin zararlarından kurtarmak 
için ihtiyaçlarının esiri etmeyecek bir geçim ve gelir garantisi temin etme-
yi gaye edinen tedbirler demeti ve müesseseler ağı” şeklinde tarif etmek 
mümkün olabilir. Bu tariften de hareketle, sosyal güvenliğin temel prensip-
lerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz(4);

-	 Her fert, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
(İn. Hak. Ev. Bey. Madde 22-25).

-	 Sosyal güvenlik bir devlet görevidir. (İn.Hak.Ev.Bey.Madde 22)
-	 Sosyal güvenlik, irade dışında uğranılan tehlikelerin zararlarından 

kurtarıcı bir sistemdir.
-	 Sosyal güvenlikte esas olan, ferdin kendi geçimini gücü yettiği süre-

ce kendinin temin etmesidir. Bu sebeple, eğer çalışma gücünün kaybı 
sözkonusu ise, bu gücün yeniden ve azami seviyede ferda kazandırıl-
ması gayesi esastır. Tehlike gelir kaybı yaratmışsa, ferdi ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişileri, ihtiyaçlarının esiri haline getirmeyecek ve 
başkalarına muhtaç etmeyecek asgari seviyedeki bir gelir garantisi-
ni tehlikenin zararı devam ettiği müddetçe temin etmelidir.

-	 Hem gelir ve hem de çalışma gücünün, kaybına yönelik tehlikelerde 
koruma birimi olarak aile esas alınır. Aile muhitinden mahrum olan-
lara ise sosyal refah hizmetleri ile koruma garantisi temin edilmeye 
çalışılır.

-	 Sosyal güvenliğin sağladığı koruma garantisi, fertlere tasarruf etme-
yi unutturmayacak, onları çalışmaktan alıkoymayacak bir seviyede 
olmalıdır. 

2 Turan Yazgan; Ücret, Kutsun Yayınevi, Basım tarihi yok, s. 6.

3 Yusuf Alper; Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimine Tesirleri (Basılmamış Doktora Tezi), Bursa, 1985, s. 7.

4 Sosyal güvenlik prensipleri ile ilgili olark bkz. Turan Yazgan; Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Meseleleri, 
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1981, s. 31.
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-	 Sosyal güvenlik müesseseleri arasında, hiç bir ferdi, hiç bir tehlikeye 
karşı açıkta bırakmamayı temin eden bir işbirliği olmalıdır.

-	 Bütün sosyal güvenlik müesseseleri temel de birer gelir transferi 
sağlayan müessesedir. Bu transfer, yüksek gelirliden düşük gelirli-
ye, tehlikeye maruz kalmayandan tehlikeye uğrayana ve tehlikesiz 
dönemlerden tehlikeye maruz kalınan dönemlere doğru olmalıdır(5).

-	 Sosyal güvenlik, toplumu oluşturan nesiller arasındaki dayanışma ve 
birlikte yaşama arzusunu güçlendiren ve toplum hayatında huzur ve 
güvenin tesis edilmesine yardımcı olan bir sistemdir(6).

Bir ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin topyekun olarak, veyahut tek 
başına herhangi bir sosyal güvenlik müessesesinin değerlendirilmesin-
de yukarıda belirtilen bu temel prensiplere uygunluğunun araştırılma-
sı gerekir. Bir sosyal güvenlik müessesesi olarak, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile bu Fona bağlı olarak kurulan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının sağlayacağı sosyal güvenlik ga-
rantisinin değerlendirilmesinde de bu prensiplerden faydalanılacaktır. Öte 
yandan bu prensiplere uygunluk derecesi, yeni müessesenin geleceğine 
yönelik olarak yapılacak tahminlere de ışık tutabilecektir.

II. SOSYAL GÜVENLİK MÜESSESELERİ VE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK 
SİSTEMİ

A. SOSYAL GÜVENLİK MÜESSESELERİ
Tehlikeye maruz kalan insana sosyal güvenlik garantisi sağlayan mü-

esseseleri, tarihi gelişme seyrine de uygun olarak aşağıdaki şekilde tasnif 
etmek mümkündür(7);

1. Geleneksel Sosyal Güvenlik Müesseseleri
Modern sosyal güvenlik müesseseleri olarak adlandırılan sosyal sigor-

talar ve kamu sosyal güvenlik harcamalarının teşkili, insanlık tarihinden o 
güne kadar sosyal güvenliği temin eden müesseselerin tamamına gelenek-
sel müesseseler denilmesine yol açmıştır. Modern sosyal güvenlik müesse-
selerinin yeterince gelişmemiş olduğu azgelişmiş ve gelişmekte olan bütün 
ülkelerde halâ büyük öneme sahip olan geleneksel müesseseleri şu başlık-
lar altında toplayabiliriz;

-     Ferdi tasarrufları(8),
- Komşuluk ve akrabalığa bağlı olarak yapılan her türlü yardım,
- Dini sosyal yardımlar,

5 Sosyal güvenliğin gelir transferi fonksiyonu hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz; Turan Yazgan; Gelir 
Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik, Fatih Gençlik Vakfı Matbaası, İstanbul, 1975, Ayrıca bkz., Sait Dilik, 
“Sosyal Sigortaların Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri”, S.B.F. Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 2, Ankara, 1971.

6 Yusuf Alper, a.g.e., s. 81.

7 Bu tasnif için bkz; Turan Yazgan, Türk Sosyal…, s. 18-25.

8 Tasarruf daha çok iktisadi bir öneme sahip olarak ele alınır. Ancak, tasarruf yapmanın temel gayesi, doğru-
dan veya dolaylı olarak sosyal güvenlik garantisi temin etmektir. Nitekim bkz. Yusuf Alper, a.g.e., s. 39-40.
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- İşletme içi ve dışı yardım cemiyetleri ve dayanışma sandıkları,
- İşverenlerin yaptığı ücret dışı ödemeler,
- Vakıflar ve diğer müesseseler.
Eu sosyal güvenlik müesseseleri tarafından sağlanan sosyal güven lik 

garantisinin; gönüllülük esasına bağlı olarak merhamete dayalı vicdani 
duygularla, tanıma kriterine bağlı olarak yapıldığını, çok zaman şuurlu bir 
tehlike kavramı olmadığını, bir defaya mahsus olarak yetersiz ve dağınık 
şekilde karşılıksız olarak yapıldığını; bütün bunlara bağlı olarak hızla deği-
şen toplumlarda yetersiz kaldığını söyleyebiliriz(9).

2. Modern Sosyal Güvenlik Müesseseleri
Şehirleşme ve sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan yeni toplum yapısı, 

bir yandan zaten yetersiz olan geleneksel sosyal güvenlik müesseselerini 
çözerken, diğer yandan da fertlerin korunma kapsamına alınmalarını ge-
rektiren yeni tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Bu noktadan itibaren 
sosyal güvenlikte yeni eğilim, sosyal güvenlik garantisini sağlama yüküm-
lülüğünü ferdin vicdani duygularından alıp, devletin bir görevi haline getir-
mek ve hukuki hükümlerle garanti altına alınmış bir hak şeklinde düzenle-
mek olmuştur.

Primli rejimler olarak adlandırılan sosyal sigortalar kanunla kurulan, 
ferdin iştiraki mecburi olan ve zararın mensupları arasında peşinen payla-
şılması prensibine dayanan bir sosyal güvenlik müessesesidir. Hassas bir 
gelir-gider hesabına davalı olarak faaliyet gösteren sosyal sigortalar, belirli 
şart ve yükümlülükleri yerine getiren (bu yükümlülüklerden en önemlisi 
şüphesiz belirli süre prim ödemiş olmadır) mensuplarına, belirli şartlarda 
nakdi veya hizmetin satın alınması şeklinde sosyal güvenlik garantisi temin 
eder. Birçok ülkede sosyal güvenlik garantisi sağlamada temel müesseseler 
olarak kabul edilen sosyal sigortaların bir başka önemli özelliği de şeffaflık-
tır. Sigortanın işleyişinde belirlilik unsuru hekimdir. Sigortalı, ne kadar süre 
ile ne miktarda prim ödeyeceğini ve tehlikeye maruz kaldığı zaman hangi 
şartlarda, nasıl ve ne miktarda ivaz alacağını bilir. 

Ferdi eşitlik unsuruna önem yerilen sosyal sigortaların yanında sosyal 
adalet prensibinin ağırlık kazandığı kamu sosyal güvenlik harcamaları, di-
ğer modern sosyal güvenlik müesseseleri olarak sosyal sigortaların teknik 
ve idari sebeplerle bıraktığı boşlukları doldurmak üzere teşkil edilirler(10). 
Sosyal güvenlik literatüründe sosyal yardımlar başlığı altında toplanan bu 
harcamalar(11), devlet bütçesinden veya mahalli idarelerin gelirlerinden fi-
nanse edilirler. Bütün nüfusa karşılıksız olarak faydalanabileceği hizmetler 
sunmak, belirli şartları taşıyan herkese nakdi ivaz ödemek ve ihtiyaç için-
de olanlara kamu yardımı yapmak şeklinde yapılan harcamalar(12), değişik 
faktörler ve özellikle de iktisadi gelişme seviyesine bağlı olarak giderek 
yaygınlaşma ve sosyal sigortaları bütünleme fonksiyonu görmektedir.

9 Genel olarak sosyal yardımlar başlığı altında toplanan, bu müesseselerin temel özellikleri için bkz. Turan 
Yazgan, Türk Sosyal…, s. 18-21.

10Turan Yazgan, Türk Sosyal…, s. 22.

11Kenan Tunçomağ, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İ.Ü. Hukuk Fak., Yayın No: 659, İstanbul, 
1982, s. 6.

12Turan Yazgan, Türk Sosyal…, s. 22-23.
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3. Munzam Sosyal Güvenlik Müesseseleri
Fertler, modern sosyal güvenlik müesseselerinden birinin kapsamında 

olsalar dahi, kendi gayretleri ile bu müesseseler tarafından sağlanan garan-
tinin üzerine çıkmak isteyebilir ve bu gaye ile munzam (ilâve, ek, tamam-
layıcı) müesseseler teşkil edebilirler. Burada temel gaye, çalışırken sahip 
olunan geçim seviyesinin devamlılığını sağlamaktır.

Özel sigortaların sosyal güvenlik tehlikelerine yönelik olan yaşlılık ve 
hayat sigortaları ile en yaygın modern müesseselerin herhangi birinin kap-
samında olanlar için bütün geleneksel müesseseler munzam sosyal gü-
venlik müessesesi olma vasfı taşırlar. Munzam müesseseler bir yandan da 
fertlerin tasarruf eğilimlerini artırarak istedikleri hayat seviyesine ulaşma-
larına yardımcı olur.

B. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
Yukarıda yapmış olduğumuz tasnife uygun olarak, Türk sosyal güvenlik 

sisteminin müesseseyi yapısını aşağıdaki şekilde ele alabiliriz:
-  Ferdi tasarruflar hakkında yeterli istatistiki verilere sahip olmamak-

la birlikte, özellikle kır kesimlerinde yaşayan geniş nüfus kitleleri için 
halâ önemli bir sosyal güvenlik müessesesi olma vasfı taşımaktadır. 
Giderek çözülmekte olan bu müessesenin daha çok aynı değerlerle 
yapıldığını da belirtmek gerekir.

- Türk örf ve adetleri ile dini inançları, toplumumuzda çok zengin bir 
sosyal yardım ağının teşkilini sağlamıştır. Özellikle cemaat tipi sos-
yal hayat tarzının devam ettiği yerlerde hala büyük ölçüde varlıkla-
rını sürdüren bu müesseseler, bir bakıma sosyal patlamaları önleme 
fonksiyonu da görmektedir. Geniş aile yapısı ve sıkı komşuluk iliş-
kilerine bağlı olarak yapılan bu tür yardımların da giderek zayıflama 
eğiliminde olduklarını belirtmek gerekir.

- Dini sosyal yardımların toplumumuz için ayrı bir önemi vardır. İslâm 
dini, sosyal güvenliği sağlayacak müesseseleri belirsiz ve fertlerin 
vicdani duygularına bağlı olarak bırakmamıştır. Kimlerin, kime, ne 
üzerinden, hangi nisbette, ne zaman ve ne şekilde vereceğinin ayrın-
tılı şekilde belirtildiği zekat müessesesi, modern sosyal güvenlik mü-
esseselerinin sahip olduğu temel prensipleri taşımaktadır(13). Ancak, 
zekat gibi fitre ve diğer dini sosyal güvenlik müesseselerinin de et-
kinliklerini ortaya koyacak istatistiki verilere sahip değiliz.

- Ahi birliklerinin sahip olduğu orta sandıkları, işletme içi yardımlaşma 
sandıklarının en güzel örneğini teşkil etmiş, ancak sahip olduğumuz 
bu müessese geleneği ihmal sebebiyle yok olmuştur. Bazı işletme-
lerde görülen sınırlı, uygulamalar ise yeterli değildir. Kızılay gibi dev-
let gözetimindeki müesseselerin sağladığı sosyal güvenlik, garanti-
sinin ne derece yaygın olduğu da belirli değildir.

- İşverenin yaptığı ücret dışı ödemeler, ülkemizdeki toplu sözleşme 
sisteminin bir sonucu olarak kök ücrete yakın ve hatta bazen onu 
aşan bir miktara ulaşmıştır(14). Ancak bu tür sosyal yardımlar için bir 

13Dini sosyal yardımlar ve özellikle zekat için bkz. Yunus Vehbi Yavuz; İslam’da Zekat Müessesesi, Çağrı 
Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 1980. Ayrıca bkz. Turan Yazgan, “Sosyal Güvenlik Açısından Zekat”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Haziran 1980, s. 131-160.

14 Toplu sözleşmelerle elde edilen ücret dışı ödemelerin bazı işkollarında ulaştığı boyut için bkz; Değişik yıl-
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ayırım yapılmakta ve “işverenin devletin takip ettiği sosyal politika 
doğrultusunda çıkarmış olduğu kanunlar ve toplu pazarlık hüküm-
lerini uygulama yükümlülüğünün bir sonucu olması sebebiyle zo-
runlu sosyal yardımlar denilmesi gerektiği” belirtilmektedir(15).

- Vakıf; “bir iktisadi değerin veya gelirinin, belirli bir gayenin gerçek-
leşmesindeki masrafları karşılamak üzere tahsis edilmesidir. Değişik 
gayelerle kurulan vakıfların tehlikelerin zararı ile mücadeleye yö-
nelik olanları birer sosyal güvenlik müessesesi olma vasfı taşır(16). 
Selçuklu ve Osmanlı’lar döneminde çok yaygın birer kuruluş olan 
vakıflar değişik sebepler ve ihmal dolayısıyla önemini kaybetmeye 
yüz tutmuştur. Son dönemde vakıf adı altında kurulan ve yardım 
toplamaya yönelik olan bir çok kuruluşun da gerçek manada vakıfla 
ilgisi yoktur.

Özetle belirtmek gerekirse, zengin bir geleneksel sosyal güvenlik mües-
sesesi mirasına sahip olmamıza rağmen, bu müesseseler giderek çözülme 
ve sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu kaybetme durumunda-
dırlar. Ancak, modern sosyal güvenlik müesseselerinin kapsamının yeter-
siz olması, bu müesseleri geniş toplum kesimleri inin hala birinci derecede 
sosyal güvenlik garantisi sağlama noktasına getirmektedir.

Modern müesseselerden sosyal sigortalar, sosyal güvenlik garantisi 
sağlama bakımından temel kurumlar olarak benimsenmiştir. Ülkemizdeki 
sosyal sigorta müesseseleri ve kapsamına aldığı kişi ve tehlikeler şu şekil-
dedir;

- 8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı kanunla kurulan ve 1.1.1950 yılında yü-
rürlüğe giren, “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı”, kamu kuruluş-
larının çeşitli kesimlerinde çalışan memur ve hizmetlilere, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm gibi uzun vadeli risklere karşı sosyal güvenlik ga-
rantisi sağlamaktadır. İştirakçilerin ve ailelerinin hastalık sigortası 
kamu tüzel kişilerince karşılanmakta, emeklilikte ise bu yükümlü-
lüğü sandık üzerine almaktadır.

- Ülkemizdeki en büyük sosyal sigorta kurumu olan “Sosyal Sigortalar 
Kurumu” (S.S.K.), değişik tarihlerde kurulan farklı sigorta kolları ile 
dağınık bir görüntü arzederken, 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 506 sayılı kanunla birleştirilmiş tek bir müessese haline gelmiş-
tir. Bir hizmet akdine bağlı olarak çalışanların, işkazaları-meslek 
hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde 
sosyal güvenlik garantisi temin eden SSK’ya sonraki yıllarda kendi 
adına çalışan avukatlar ve noterler gibi gruplarda dahil edilmiştir. 
17.10.1983 tarih ve 2925 sayılı kanunla oluşturulan, “Tarım İşçileri 
Sosyal Sigortalar Kanunu”, tarım kesiminde çalışanları, isteğe bağlı 
olarak kapsama alan ve uzun vadeli risklere karşı garanti sağlayan 
bir sosyal sigorta müessesesidir. Ancak şimdilik bağımsız bir kurum 
olmaktan çok SSK’nın bir uzantısı gibi faaliyet göstermektedir.

lar için periyodik olarak hazırlanan T.İ.S.K. İşgücü Maliyeti ve Çalışma İstatis-tikleri.

15 Sait Dilik, “Sosyal Yardım Kavramı, Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik”, Toplu Sözleşmelerde Sosyal 
Yardım Semineri, 6-7 Aralık 1976, Ankara, s. 2.

16 Bir sosyal güvenlik müssesesi olarak vakıf için bkz. İ. Eral Kozak, Bir Sosyal Siyaset Müessesesi Olarak 
Vakıf, Akabe Yayınları, 39, İstanbul, 1985.
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- 2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı kanunla kurulan, “Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta Kurumu” (BAĞ-KUR), 
bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız 
çalışan esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanları, yaşlılık, 
malullük ve ölüm gibi uzun vadeli risklere karşı koruma kapsamına 
almıştır. 1986 yılı başından itibaren BAĞ-KUR mensuplarının kısa 
vadeli riskler olan hastalık tehlikesine karşı kademeli olarak kapsa-
ma alınması sözkonusu olmuştur.

- Durumları tartışmalı olmakla birlikte; “Banka ve Sigorta Şirketlerinin 
Sandıkları ve Vakıflarım” da sosyal sigortalara dahil edebiliriz. 506 
sayılı S.S.K. Kanununun geçici 20.maddesine göre kurulan ve 1982 
Anayasası ile SSK ile birleştirilmesi kararlaştırılan bu sandıklar, 27 
kuruluşun mensubuna kısa ve uzun vadeli risklere karşı sosyal gü-
venlik garantisi sağlamaktadır.

Türk sosyal güvenlik sisteminde sosyal sigortalar, sosyal güvenliği te-
min eden esas kuruluşlar olarak benimsenmiş olmasına rağmen, dağınık-
lık, kapsam yetersizliği, sağlanan garantilerin eşit olmaması ve mali darbo-
ğazlar gibi ciddi meseleleri vardır. Mevcut sosyal sigorta kurumlarında, 1985 
yılı sonu itibari ile yaklaşık olarak 6 milyon aktif sigortalı, 2 milyon emekli, 
dul vs yetim ile 22 milyon aktif sigorta bağımlısı vardır(17). İlgisizlik ve aile 
sigortalarının olmaması yanında” diğer tehlikeler için sağlanan garantilerin 
de yetersiz olduğu ileri sürülmektedir.

Özellikle 1960’lı yıllardan sonra, değişik nüfus kesimlerine yönelik ola-
rak devlet ve mahalli idareler tarafından kamu sosyal güvenlik harcamaları 
yapılmaktadır. Bu tür harcamaların belli başlıcaları şunlardır(18);

- Askeri ve mülki idarelerden emekli olanlarla dul ve yetimlerine yapı-
lan yardımlar.

- Vatan hizmeti görenlere yapılan yardımlar.
- Yurt içinde ve dışında çalışan bazı kamu görevlilerine yapılan nakdi 

ödemeler.
- Türk kültürüne hizmet etmiş ve halen muhtaç olanlara yapılan yar-

dımlar.
- Şehit aileleri ve yetimlere yapılan yardımlar.
- Fakir ilim adamlarına yapılan yardımlar.
- Korunmaya, özel eğitime ve bakıma muhtaç çocuklara yapılan yar-

dımlar,
- Yaşlılara yapılan yardımlar.
- Sakatlara yapılan yardımlar.
Çok değişik kesimlere yönelik olarak yapılmakta olan kamu sosyal gü-

venlik harcamaları içinde yoklamalı olarak verilen ivazların yeri büyüktür. 
Ancak, Türk sisteminde kamu sosyal güvenlik harcamalarının en önemli 
özelliği, sosyal sigortaların boşluklarını doldurmaya yetmemesi ve hatta bu 
boşlukları doldurmaya yönelmemiş olmasıdır(19). Hızlı enflasyon artışı da nak-
di olarak verilen ivazları çok yetersiz ve anlamsız bir seviyeye getirmiştir.

- Geleneksel müesseseleri bir yana bırakırsak munzam sosyal gü-

17 Ziya Çağlar; “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi”, Karınca Dergisi’, Sayı :600, Aralık, 1986, s.78-79.

18 Kenan Tunçomağ, a.g.e., s. 64-70

19 Turan Yazgan, Türk Sosyal…, s. 53.



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım464

venlik müesseseleri yeterince gelişmemiştir. Gelir seviyesinin ye-
tersizliği ve tehlike bilincinin gelişmemiş olması en önemli munzam 
müessese olan özel sigortaların sosyal güvenlikle ilgili kollarının ge-
lişmesini engellemiştir. Yaygın bir munzam sosyal güvenlik müesse-
sesinden bahsetmek mümkün değildir.

C. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN GENEL ÇİZGİLERİ
Yukarıda yaptığımız açıklamaların ışığında Türk sosyal güvenlik siste-

minin genel çizgilerini şu şekilde sıralayabiliriz;
- Çok zengin ve çeşitli bir geleneksel sosyal güvenlik müessesesine 

sahip olmamıza rağmen, bu müesseselerin hangi toplum kesim-
lerine, ne ölçüde sosyal güvenlik garantisi sağladıkları hususunda 
yeterli istatistiki bilgiye sahip değiliz. Şehirleşme ile birlikte önemini 
kaybetme eğiliminde olan geleneksel müesseselerden özellikle va-
kıflar ve ahi birliklerinin orta sandıkları, geliştirilerek devam ettirile-
bilire şansına sahip olmalarına rağmen, bu imkândan yeterince fay-
dalanılamamıştır.

- Modern müesseselerden sosyal sigortalar, sosyal güvenlik garantisi 
sağlamada temel müessese olarak benimsenmiştir. Ancak sosyal si-
gortaların ülkemizdeki uygulaması aşağıdaki özellikleri taşımakta-
dır;
i. Sosyal sigortalar, kapsamına aldığı kişi sayısı itibariyle hala ol-

dukça yetersizdir. Geniş toplum kesimleri sosyal sigortaların kap-
samı dışındadır.

ii.  Sosyal sigortalar kapsama alınacak tehlikeler bakımından da ye-
tersizdir. Hiçbir sosyal sigortada işsizlik ve aile yardımları sigor-
tası yoktur. Sunun yanında Emekli Sandığı ve özellikle Bağ-Kur 
kısa vadeli riskleri henüz tam olarak kapsamlarına almamıştır.

iii. Sosyal sigortaların verdiği ivaz nisbetleri dünya standartlarına 
göre yüksek almasına rağmen, hızlı enflasyon sağlanan koruma 
garantisini anlamsız hale getirmiştir.

iv. Sosyal sigortalar idari bakımdan dağınık bir görüntü arzetmekte, 
bu dağınıklık, aynı tehlike için farklı müesseseler tarafından farklı 
seviyelerde koruma garantisinin sağlanması sakıncasını berabe-
rinde getirmektedir. 

v.  Türk sosyal sigortaları, sigortalılar ve işverenler üzerinde menfi 
tesirleri olan yüksek primlerle çalışmaktadır.

vi. Bütün sigorta müesseseleri değişik faktörlerden kaynaklanan bir 
mali kriz yaşama eğilimindedir.

- Kamu sosyal güvenlik harcamaları, sosyal sigortaların boşlukları-
nı doldurmaktan çok uzaktır. Öte yandan hızlı enflasyon bu gaye ile 
bütçeden ayrılan kaynakları adeta eritmiş, ivazları da yeterli sosyal 
güvenlik garantisi sağlamaktan uzaklaştırmıştır.

- Kamu sosyal güvenlik harcamaları içinde yer alan, muhtaç yaşlılar ve 
kimsesiz çocuklara yönelik sosyal refah hizmetleri de çok yetersiz-
dir.

- Munzam sosyal güvenlik müesseseleri, son derece sınırlı bir kesime 
hitap etmektedir. Özel sigortalar vasıtası ile sağlanacak tamamlayıcı 
sosyal güvenliğin teşvik edilme ihtiyacı vardır.

Sonuç olarak; 1950’li yıllardan sonra önemli gelişmeler sağlanmasına 
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rağmen, Türk sosyal güvenlik sistemi halâ çok yetersizdir ve geniş toplum 
kesimleri modern müesseselerin temin edeceği asgari seviyedeki sosyal 
güvenlik garantisinden mahrum bulunmaktadır.

III. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, ilk kısımda genel çiz-

gilerini belirtmeye çalıştığımız Türk sosyal güvenlik sistemine eklenen yeni 
bir sosyal güvenlik müessesesi olarak 1966 yılının ikinci yarısından itibaren 
faaliyet göstermeye başlamıştır.

Modern sosyal güvenlik müesseseleri oluşturulurken, özellikle başlan-
gıç dönemlerinde geleneksel müesseselerden tamamen vazgeçilmez. Bir 
kısım geleneksel müessesenin varlığı yeni müesseselerin kurulması için 
geçecek dönemde fertleri sosyal güvenlik garantisinden mahrum ol mama 
fonksiyonu görürken, bazılarının da işleyiş prensiplerinden faydalanma 
yoluna gidilir. Nitekim, kır kesimlerine yönelik olarak geliştirilen sosyal gü-
venlik müesseselerinde bu durumun sistemin işlerlik kazanmasında bü-
yük kolaylıklar sağladığı görülmüştür(20). Sosyal güvenlik politikaları oluş-
turulurken, geleneksel müesseseler önemli bir potansiyele sahip oldukları 
dikkate alınarak tamamen gözden çıkarılmamalı, modern müesseseleri 
tamamlayıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırılarak onlardan faydalanma 
yoluna gidilmelidir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon’u, geleneksel Türk sos-
yal güvenlik müesseselerine işlerlik kazandırma, bu yolla sağlanan garanti-
yi daha etkin ve yaygın hale getirme gayesi ile teşkil edilmiştir. Bu yolla, hiç 
bir sosyal güvenlik garantisine sahip olmayan ve durumları özellik arzeden 
marjinal durumdaki kişilere ve sosyal gruplara sosyal güvenlik garantisi te-
min etmek mümkün olabilecektir. Devlet, kanunla kurmuş olduğu bu mü-
essese ile, geleneksel müesseselerin sağladığı garantiyi diğer kaynaklardan 
elde edilecek gelirlerle desteklemek ve etkin şekilde dağıtılmasını organize 
etmek yükümlülüğünü üzerine almıştır.

A. KANUNİ DÜZENLEMELER
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon’unun, oluşturulması ve 

faaliyet esaslarının belirlenmesi ile ilgili olarak bir dizi kanuni düzenleme 
yapılmıştır. Kanun, yönetmelik, genelge ve bunlarda değişiklikler şeklinde 
yapılan kanuni düzenlemeler tarih sırası ile aşağıdaki şekilde gelişmiştir.

1. İlk olarak, 1.4 Haziran 1966 tarih ve 19134 sayılı resmi gazetede, 24 
Mayıs 1986 tarihinde kabul edilen 3294 Kanun No.lu, “Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” yayımlanmıştır. 12 Esas ve 1 geçici madde-
den oluşan Kanun, yeni sosyal güvenlik müessesesinin temel özelliklerini 
belirleyen çerçeve bir kanun vasfı taşımaktadır.

2. Kanun’un 5.maddesine göre çıkarılması gereken, Fon’un çalışma usül 
ve esaslarının belirlenmesi ile ilgili yönetmelik, Resmi Gazete’nin 17 Temmuz 
1986 tarih ve 19167 sayılı nüshasında, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

20 Geleneksel ve modern müesseselerin sentezine en çok ihtiyaç duyulan alan tarım kesimidir. Nitekim, 
değişik sigorta kolları için bu senteze örnek olarak teşkil edilen uygulamalar için bkz.; Robert SAVY, Social 
Security in Agriculture, I.L.O.
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Teşvik Fonu Yönetmeliği” olarak yayımlanmıştır. Başbakanlık tarafından 
hazırlanan yönetmelik 12 maddeden teşekkül etmektedir.

3. Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, 17 Temmuz 1986 tarih ve 19167 
sayılı Resmi Gazete’de, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Yardım 
Toplama Kanunu ‘nun Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu deği-
şiklikle yeni müessesenin belirlenen gelir kaynaklarına uygun düzenleme-
ler yapılmıştır.

4. 17 Temmuz 1986 tarih ve 19167 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık 
tarafından hazırlanan 17 maddelik bir Genelge yayınlanmıştır. 1986/11 
sayılı Başbakanlık genelgesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fon’unun yürütme organı durumundaki “Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının faaliyet Esasları” belirtilmekte, denetim kolaylı-
ğı sağlamak üzere de bütün ların uyması gereken bir Resmi Vakıf Senedi 
Örneği de verilmektedir.

5. 29 Temmuz 1986 tarih ve 19179 sayılı Resmi Gazete’de, 86/10804 Karar 
sayısı ile bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Bu karar ile, Kanun’un 
4. maddesine göre mevcut bulunan diğer fonlardan SYDTF’na aktarılacak 
miktarlar nisbet olarak belirlenmiştir.

6. 19 Aralık 1986 tarih ve 19316 sayılı Resmi Gazete’de, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı’nm SYDT Fonu Genel Tebliği yayımlanmış ve 3294 sayılı Kanun’un 
4.maddesi birinci fıkrası (e) bendinde yer alan mükellefler vs yükümlülük-
lerini nasıl yerine getirecekleri belirtilmiştir.

Kanuni düzenlemelerin dikkati çeken özelliği, yeni sosyal güvenlik mü-
essesesi ile ilgili hukuki düzenlemelerin kısa sürede tamamlanmış olmasıdır. 

B. TEORİK TEMEL
Kurulan Fon’la ve yürütme organı Vakıflarla sağlanacak olan sosyal gü-

venlik garantisinin temel felsefe ve dayanağının islâm dinindeki zekât mü-
essesesinde bulunabileceği belirtilmekte(21), yeni müessese ile, uygulamada 
kapalı ve ferdi bir yardım yöntemi olan zekât’ın yaygınlaşacağı ve kamunun 
bu düzenlemesi ile daha düzenli bir şekilde yapılacağı(22) ileri sürülmekte-
dir. Benzer iddialar, kamuoyunda çeşitli seviyelerde yapılan tartışmalarda 
da yoğun olarak ele alınmıştır. İddialara zemin hazırlayan, Fon ve Vakıfların 
gelirleri arasında halkın yapacağı yardımların da yer alması ve Türk toplu-
munun yeni müesseseye yapacağı yardımların da büyük ölçüde Fitre gibi 
dini sosyal yardımlar şeklinde olacağına inanılmasıdır. Öte yandan siyasi 
iktidarın yeni müessese ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda da bu yöndeki 
görüşlere ağırlık verilmiştir.

Fon’un ve Fon’a bağlı Vakıfların gelirleri arasında halkın yapacağı yar-
dımlar belirtilmiştir. Arsak, bu yolla sağlanacak olan gelirin miktarı ve 
devamlılığı konusunda yeterli bilgi yoktur. Yardımların yeni müessesenin 
gelirlerini hangi nisbette teşkil edeceği, önümüzdeki yıllarda uygulama-
dan elde edilecek sonuçlara bağlı olarak belli olacaktır. Kaldı ki bu konuda 
elde edilecek kaynağın ne derecede istikrarlı olacağı hususu da şüphelidir. 
Nitekim, kanun koyucu bu ihtimali gözönünde bulundurarak Fon’un gelir 

21 Selahattin Tuncer, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu” Para ve Sermaye Piyasası, 
Ağustos, 1986, s.31.

22 Nevzat Yalçıntaş, “Zekat ve İktisadi Hayat”, Türkiye Ekonomi, Ağustos, 1986, s.8. 
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kaynaklarını çeşitlendirmiştir. Yıllık işlem hacmi önemli miktarlara varan 
iktisadi muamelelerden, meselâ petrol satışlarından yapılacak kesintiler 
ve gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak belirli nisbetteki 
miktar, Fon’un esas gelir kaynağının halkın yapacağı yardımlar olmadığını 
ortaya koymaktadır. Bu yapıyı dikkate alarak, yalnızca gelir kaynaklarına 
bakarak zekât müessesesi ile doğrudan bir ilişki kurmanın eksik olacanım 
sövlemek mümkündür.

Yeni sosyal güvenlik müessesesi ile zekât arasındaki münasebeti felsefe 
bakımından da ele almak mümkündür. Her iki müessesede de ortak olan 
husus, fakirliği ortadan kaldırmaya yönelik olmalarıdır. Zekât müessesesi 
bu fonksiyonu temel prensipleri doğrultusunda zenginden alıp fakire vere-
rek gelir transferi vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan, Birleşik 
Amerika’da uygulanmakta olan ve diğer gelişmiş ülkelerde de uygulanma 
eğiliminde olan “Menfi Gelir Vergisi Sistemi” ile daha yakın bir münasebet 
vardır(23). Halbuki Fon’un gelir kaynaklarına bakıldığı zaman, zenginden alıp 
fakire verme işleminin açık olarak ortaya çıkmadığı görülmekte, gelir sevi-
yesi ne olursa olsun belirli hizmeti kullananlar ve işlemleri yapanlar siste-
min finansmanına iştirak etmektedir.

SYDTF’nun idari teşkilâtlanmasına bakıldığı zaman, yeni müessesenin 
ne tamamen modern ve ne de tamamen geleneksel bir sosyal güvenlik mü-
essesi olmadığı görülür. Kanunla kurulmuş olması ve devlet gözetiminde 
olması önce kamu sosyal güvenlik harcaması yapan bir müessese olduğu 
kanaatini uyandırmakta, ancak gelir kaynakları arasında dini sosyal yar-
dımlara yer vermesi ve teşkilatlanmada Vakıf müessesesinden faydalan-
ması, idari yapıda ademimerkeziyetçi olması bu görüşü zayıflatmaktadır. 
Tamamen geleneksel bir müessese denilmesinin de imkânı yoktur.

Bu durumda, yeni sosyal güvenlik müessesesi, Fon ve Vakıf isimlerinin 
kullanılmasından da kolaylıkla anlaşılacağı gibi, sosyal güvenlik sistemi-
mizdeki boşluklar düşünülerek, pratik gayelerle, modern ve geleneksel mü-
esseselerin belirli bir gayeyi etkin şekilde gerçekleştirmek üzere bir sentez 
halinde biraraya getirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Bir yanda, sahip oldukları 
mali kaynaklar ve uygulamada getirdiği kolaylıklarla Fon müessesesi, diğer 
yanda yüzlerce yıllık bir geleneğin ürünü alan ve potansiyel bir kaynak olan 
geleneksel müesseseler yer almakta, yeni müessese bu iki farklı müesse-
senin bir sentezi olarak ortaya çıkmaktadır.

C. AMAÇ VE KAPSAM

1. Amaç
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 1. maddesinde 

Kanun’un amacı;
“Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım 

etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilâne 
bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 
teşvik etmektir”

şeklinde belirlenmiştir.
Yeni sosyal güvenlik müessesesinin amacı, “sosyal adaleti pekiştirmek” 

ve “fakirliği ortadan kaldırmak” gibi çok geniş bir çerçeve ile belirlenmiş-
23 Turan Yazgan, Türk Sosyal…, s. 13. 
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tir. Fakirliği ortadan kaldırmak ve sosyal adaleti pekiştirmenin temel ve 
en geçerli yolu, iktisadi kalkınmayı artırmak ve artan gelirin yemden da-
ğılımını sağlamaktır. Ancak, uygulamada, iktisadi kalkınmaya bağlı olarak 
oluşturulan gelirin yeniden dağıtım mekanizmaları iktisadi ve mali politi-
kalar içinde yer aldığı için, genellikle esasen üretici olan kişilerin iktisadi 
durumlarının düzeltilmesinde rol oynamakta, üretici vasfına sahip olmayan 
marjinal sosyal gruplar ihmal edilmektedir(24). SYDTF ile sağlanacak sosyal 
güvenlik garantisinin fakirliği ortadan kaldırmada olumlu katkıları olacak-
tır. Ancak, tek başına bu müessese ile, bütün toplumların insanlık tarihi bo-
yunca çözmeye çalıştıkları fakirlik meselesini ortadan kaldırmak mümkün 
değildir. Geçiş döneminde fakirliğin menfi tesirlerini kısmen hafifleterek 
sosyel huzursuzlukların ortaya çıkışını önleyebilir.

SYDT Fon’unun amacı ile ilgili önemli bir husus ta “muhtaç kişileri ken-
dine yeter ve topluma faydalı fertler haline getirme” gayesini hedef alması-
dır. Nitekim, kapsam ile ilgili 2. madde’de “... geçici olarak küçük bir yardım 
veya eğitim-öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hala ge-
tirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu kanun kapsamı içinde-
dir” ifadesi yer almıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, sosyal güvenlikte 
esas olan ferdin gücü yettiği sürece kendi geçimini kendinin sağlamasıdır. 
Yardımlarda da esas kişiyi sürekli başkasına muhtaç olmaktan kurtarmak 
olmalıdır. Yeni müessese bu olumlu prensibi benimsemiştir.

Kişileri üretken hale getirebilecek yardımlar uzun vadede sosyal adale-
tin teşekkülü bakımından çok müsbet sonuçlar verebilecektir. Bir anlam-
da, imkânsızlık içinde olanlara fırsat eşitliği sağlanarak, sanayi toplumu 
olma yolundaki ülkemizde fertlere ilerleme ve sosyal tabakalaşmada sağ-
lam bir statü elde etme şansı verilmektedir. İlk uygulamalardan elde edilen 
sonuçların da ortaya koyduğu gibi, eği tim fırsatından faydalanmak isteyen 
geniş bir öğrenci kitlesi ve özel likle de kısa sürede üretken hale gelebilecek 
yüksek öğrenim gençliği bu yardımlarla eğitimlerini tamamlayabilecektir. 

2. Kapsam
Kanun, yen isosyal güvenlik müessesesinin kapsamını, amaç kısmın-

da olduğu gibi çok geniş olarak belirlemiştir. Nitekim, kapsamla ilgili 2. 
Maddede;

“Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sos-
yal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir 
almayan (2022 sayılı kanuna göre aylık alan kişiler dahil) vatandaşlar ile ge-
çici olarak küçük bir yardım veya eğitim-öğretim imkanı sağlanması halin-
de topluma faydalı hale getirilecek, üretmen duruma geçirilebilecek kişiler 
bu kanun kapsamındadır”

denilmiştir.
Kapsamla ilgili düzenlemede soyut ve somut ifadelerin birlikte yer aldığı 

görülmektedir. Böyle bir yaklaşım, bir yandan uygulama alanının oldukça 
geniş şekilde belirlenmesine imkan hazırlarken, diğer yandan kapsamla il-
gili belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Uygulamayı zorlaştırıcı ve 
kolaylaştırıcı düzenlemeleri yanyana bulunmaktadır.

24 Nevzat Yalçıntaş, a.g.m., s. 8.
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İlk soyut ifade, “fakrü zaruret içinde ve muhtaç olma” durumu ile ilgili-
dir. Bu durum, yere, zamana ve kişiye göre değişebilecektir. Bu durumdaki 
kişilerin tespit edilmesi de bir noktadan sonra kanunu uygulayacak olan-
ların vicdanlarına ve kanaatlerine bağlı olacaktır. Bütün dünyada görülen, 
benzeri yoklamalı sistemlerin getirdiği sakıncalar dikkate alınarak üniver-
sal sistemlere geçme eğilimidir. Ülkemiz benzer bir tecrübeyi 2022 sayılı 
Kanun’un uygulamasında yaşamıştır. Ne var ki yeni müessese bu şekilde 
bir yapıya da sahip değildir. Bu noktada sorumluluk, mahalli idarecilere ve 
vakıf yöneticilerine düşmektedir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna üye olmama, şartı; somut bir 
düzenlemedir ve yine temel sosyal güvenlik prensiplerine uygun olarak 
mevcut müesseselerin kapsam bakımından bıraktığı boşlukları doldurma-
ya yöneliktir.

Amaç kısmında da belirttiğimiz gibi, üretici hale gelebilecek kişilerin 
kapsama alınması da olumlu bir düzenlemedir ve birinci derecedeki hedef-
te bu olmalıdır.

Yeni müessesenin kapsamı, iktisadi gelişme seviyesi ve modern sosyal 
güvenlik müesseselerinin kapsamlarının genişlemesine bağlı olarak dara-
lacaktır. Ancak, hiç bir dönemde bu müessesenin kapsamına konu olacak 
kişilerin tamamen ortadan kalkması sözkonusu olmayacaktır.

SYDT Fon’unun, kapsam bakımından en önemli özelliği ve belki de diğer 
müesseselere göre üstünlüğü, çok değişik durumdaki kişileri koruma kap-
samına alabilecek esnek bir yapıya sahip olmasıdır. İhtiyaç içinde olana, çok 
fazla bürokratik işleme gerek kalmaksızın ulaşabilme imkânı sağlamaktadır. 

D. İDARİ YAPISI
Yeni sosyal güvenlik müessesesinin idari yapı ve teşkilâtlanmasını Fon 

ve Vakıflar şeklinde ele almak mümkündür.

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
3294 sayılı Kanun’da yeni sosyal güvenlik müessesinin temel idari biri-

minin Fon olduğu belirtilmiş, kuruluş ile ilgili 3. maddede “Bu kanunla öngö-
rülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi için Başbakanlığa bağlı ve T.C. Merkez 
Bankası nezdinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kurul-
muştur”, denilmiştir.

Fon’un idaresi ile ilgili ayrıntı yönetmelikle düzenlenmiş, Fon’un ida-
resi için bir kurul oluşturulmuştur. Nitekim, Yönetmeliğin 3. maddesinde; 
“Fon’da toplanacak kaynakların Vakıflara dağıtımına karar vermek üzere 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon’u Kurulu, teşkil edilmiştir”, 
denilmekte ve bu kurulun üyeleri;

- Başbakan tarafından görevlendirilecek bir Devlet Bakanı (Kurulun 
tabi başkanı)

- Başbakanlık Müsteşarı,
- İçişleri Bakanlığı Müsteşarı,
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı,
- Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü,
olarak belirtilmektedir.
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Olağan olarak ayda bir defa toplanan, Kurulun Başkanı Devlet Bakanı’nın 
daveti üzerine de olağanüstü toplantılar yapabilecek olan Kurulun aldığı 
kararlar, Başbakan’ın onayı ile yürürlüğe girmektedir (Yönetmelik Madde: 
3). Fon’un ve Kurul’un sekreterya hizmetleri de Başbakanlık tarafından ye-
rine getirilmektedir. (Yönetmelik Madde: 4). Kurul’un teşkiline getirilen en 
büyük eleştiri Maliye Bakanlığının temsilcisinin olmamasıdır(25).

Fon uygulaması ülkemizde yeni değildir. Bugüne kadar çok değişik ga-
yelerle IGG’den fazla Fon oluşturulmuştur ve halen bunların büyük çoğun-
luğu faaliyetini devam ettirmektedir. Ancak 1983 yılından sonra Fon uygu-
laması geniş halk kitlelerini yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. 
Toplu Konut Fonu ve SYDTF bu fonlara iki tipik örnektir.

Fon, belirli gayeleri gerçekleştirmek üzere belirli kaynakların tahsis 
edilmesi manasını taşır. Kamu Fonu ise, “devlet ve diğer kamu tüzel kişi-
leri tarafından, ekonomik, sosyal, kültürel vb. amaçların gerçekleştirilme-
si amacıyla kamu gelirlerinden bir kısmının özel kanun ya da kararlarla ya 
bütçeden veyahutta bütçeye intikal etmeden doğrudan doğruya ayrılma-
sı suretiyle oluşturulan ve yıllık olmamak üzere gerektiğinde harcanmak 
üzere bir hesapta tutulan paralar” olarak tarif edilmektedir(26). SYDTF, bütçe 
dışında oluşturulmuş bir fondur. Diğer fonlar gibi SYDTF’nun da bütçe dışın-
da oluşturulmasının temel sebepleri bütçe üzerindeki yükü azaltmak, yeni 
gelir kaynaklarını harekete geçirmek”, bürokratik engelleri azaltmak ve iş-
lerde çabukluğu sağlamak(27), olarak belirtilebilir. Kısaca fonlar vasıtası ile, 
hangi gaye gerçekleştirilmek isteniyorsa kaynaklar o hedefe doğru tahsis 
edilmekte, işlemler çabuklaştırılmaktadır.

Fon uygulamasının yaygınlaşması, mali açıdan, önemli miktardaki kay-
nakların bütçe harici kalması, kontrolünün Meclis dışında, siyasi iktidara 
bırakılması, kaynakların politik gayelerle kullanımını hızlandıracağı iddia-
sıyla eleştirilmektedir.

Fon’larla ilgili tartışmalar uzun süre önemini koruyacaktır. Bu tartışma-
lardan en çok etkilenecek olanlar da şüphesiz, geniş halk kitlelerini yakın-
dan ilgilendiren Toplu Konut Fon’u ve SYDTF’dur. Fonların ileri sürülen fayda 
ve sakıncaları doğurup doğurmayacağı uygulamada elde edilecek sonuçla-
ra da bağlı olacak, yeni sosyal güvenlik müessesesinin akıbetini tayinde bu 
sonuçların da etkisi olacaktır.

2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
SYDTF’unun icra organı olarak il ve ilçe merkezlerinde kurulacak Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları seçilmiştir. Nitekim, Kanunun 7. mad-
desinde;

“Sosyal Yardımlaşma vs Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kayna-
ğın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî olarak dağıtılmak 
ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalarda bulunmak üzere 
her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulur”.

denilmektedir. Yine aynı maddede kurulan vakıfların mütevelli heyet-
leri, illerde;
25 Selahattin Tuncer; a.g.m., s.29.

26 Coşkun Can Aktan; “Bütçe Dışı Fonların ‘Genellik ve Birlik’ ‘İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi” Mali 
Sorunlara Çözüm, Ekim-Kasım, 1986, s. 50.

27 Salih Özel, “Fonların Denetimi”, Mali Sorunlara Çözüm, Ağustos, 1986, s.30.
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- Mülki idare amiri (Vali, Vakfın tabii başkanı)
- Belediye Başkanı
- Emniyet Müdürü
- Defterdar
- Milli Eğitim Gençlik ve Spor İl Müdürü
- Sağlık ve Sosyal Yardım İl Müdürü
- Müftü
İlçeler de ise;
- Mülki idare amiri (Kaymakam-Vakfın Tabii Başkanı)
- Belediye Başkanı
-  İlçe Emniyet Üst Görevlisi
- Mal Müdürü,
- Milli Eğitim Gençlik ve Spor ilçe Müdürü
- S.S.Y. Bakanlığının İlçe Üst Görevlisi
- Müftü
olarak belirlenmiştir, T.C. Devlet teşkilatının il ve ilçelerdeki en yüksek 

idare amirlerinden oluşan Vakıf mütevelli heyetine her faaliyet dönemi için, 
il ve ilçelerde hayırsever vatandaşlar arasından Vali’nin seçeceği üçer kişi 
dahil olmaktadır. (Kanun, Madde: 7). Öte yandan Fon Kurulunda yer alma-
yan Maliye Bakanlığı il ve ilçe vakıflarında Bakanlık görevlileri yer almak-
tadır.

Fon’un icra organı Vakıfların il ve ilçe düzeyinde örgütlenmesi isabetli bir 
yaklaşımdır. Yalnızca il merkezlerinin idari birim olarak seçilmesi halinde 
hizmetin etkin şekilde götürülememesi, ilçeden daha küçük yerleşme bi-
rimlerinin seçilmesi halinde ise, getireceği mali külfet ve idari yetersizlikler 
sebebiyle hizmetin rasyonel olmaması sakıncaları doğabilecekti.

Vakıf mütevelli heyeti, seçimle gelen belediye başkanları ve atanma ile 
gelen diğer devlet idarecilerinden oluşmaktadır. Temsilciler aynı zamanda 
yardım yapılacak kitlelerle, değişik şekillerde iliş kide bulunan bakanlık 
görevlilerinden oluşmaktadır. Mütevelli heyetin teşekkül tarzına, yapıla-
cak itirazları geçersiz saymak gerekir. Çünkü T.C. Devletinin il ve ilçedeki 
en yüksek mevkie sahip idarecileri olan bu kişilerin, yardımların yapılması 
hususunda, politik davranacakları, Fon’u siyasi gayeler için kullanacakları 
iddiası kanaatimce haklı değildir. Çünkü aynı kişilerin çok daha önemli olan 
diğer faaliyetlerinde de aynı iddiaların geçerlilik kazanması sözkonusudur.

Üzerinde önemle durulması gereken husus, icra organı olarak Vakıfların 
seçilmiş olmasıdır. Vakıf, Türk toplumunun en köklü ve gelişmiş mües-
seselerinden biridir. Bu uygulama ile Türk halkının yabancı olmadığı bir 
müessese yeniden önem kazanmaktadır. Nitekim, 17 Temmuz 1986 tarihli 
Başbakanlık Genelgesinde;

 “Türk halkı ve idaresi tarih boyunca Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmanın en güzel örneklerini vermiştir. Milli, Sosyal ve kültürel 
değerlerimizin korunup-yaşatılmasında Vakıf müessesesinin çok 
önemli bir rolü ve mevkii vardır. Bu bakımdan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun uygulanmasında ana görev, i1 ve 
ilçelerde kurulacak Vakıflara verilmiştir”,

denilmiştir.
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Vakıfların idari birim olarak seçilmesi, daha kolay kabul görmesini sağ-
lamıştır. Nitekim yeni müessese bütün Türkiye çapındaki teşkilatlanmasını 
kısa sürede tamamlamış, 647 il ve ilçede kurulan Vakıflar faaliyete başla-
mıştır. Uygulama, geleneksel müesseselerden faydalanma ve potansiyel-
lerini değerlendirme prensibine de işlerlik kazandırmıştır. Vakıflardan fay-
dalanma, yeni bir müessese oluşturmanın külfetinden ve getireceği zaman 
kaybından kurtulma imkanını da sağlamıştır.

Kurulacak Vakıfların, faaliyetlerinde Türkiye sathında örnek bir uygu-
lama sağlamak ve denetimlerini kolaylaştırmak için Başbakanlık genel-
gesi ile Vakıfların Resmi Senet Örnekleri hazırlanmıştır. Siyasi iktidar yeni 
müesseseye verdiği önemin bir delili olarak da, Başbakanlık Genelgesinde, 
Vakıfların kurulması ve faaliyetleri esnasında diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının gereken yardım ve desteği süratle sağlamaları istenmiştir.

E. MALİ YAPISI
Yeni sosyal güvenlik müessesesinin en önemli özelliklerinden birini de 

mali yapısı ve gelirleri oluşturmaktadır. Mali kaynakların yeterliği, sosyal 
güvenlik müesseselerinin hayatiyetinin ve varlıklarını devam ettirmeleri-
nin temel şartlardan biridir. Bu bakımdan Fon gelirlerini ve Vakıfların gelir-
lerini ayrı ayrı incelemek gerekir.

1. Gelirler

a. Fon Gelirleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon’unun gelirleri, diğer 

fonlar gibi, büyük ölçüde değişik kaynak ve işlemlerden yapılan kesinti-
ler ve transferlerden oluşmaktadır. Bu gelir kaynakları şunlardır: (Kanun 
Madde: 4 ve yönetmelik Madde: 5).

i. Kanun vs kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile % 10’a kadar aktarılacak miktardan. (Bu konu ile 
ilgili Bakanlar Kurulu Karar 29.7.1986 gün ve 86/10804 sayılı olarak çıkmıştır).

ii. Bütçeye konulacak ödeneklerden,
iii. Orman emvali satış hasılatından aktarılacak % 5’lik miktar
iv. Trafik para cezası hasılatının yarısından,
v. Yıllık beyanname veren Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin he-

saplanan gelir veya kurumlar vergisine ilave olarak ödeyecekleri % 1’lik 
miktardan,

vi. TRT reklâm gelirlerinden aktarılacak % 30’luk miktardan,
vii. Petrol ürünlerinin satışlarından her kg. için kesilecek 1’er liradan,
viii. Her nevi bağış ve yardımlardan,
ix. Diğer gelirlerden.
Bütün gelir kaynakların ortak özelliği değişken olmasıdır. Ancak yine 

de her yıl önemli bir meblağı kaynak olarak Fon’a aktarabilecektir. Nitekim, 
1986 yılı verilerine göre bu kaynaklardan Fon’a 400 milyarlık gelir sağlan-
ması beklenmektedir.

Fon’un gelirleri ile ilgili önemli bir hususta, mevcut Fon’lardan ve bundan 
sonra kurulacak olanların gelirlerinden bir miktarının SYDTF aktarılma-
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sıdır. Nitekim genelge ile çok ufak istisnalar hariç bütün Fonlardan % 5-10 
nisbetinde değişen kaynak transferi yapılmaktadır. Bu bir anlamda diğer 
Fon’lardan öncelikli olduğu kanaatini uyandırmaktadır.

Sosyal güvenlik müesseselerinin yükümlülüklerini yerine getirebilme-
si için, sağlıklı, sürekli ve yeterli gelir kaynaklarına sahip olması gerekir. 
Sosyal sigortaların diğer müesseselerden, üstün olmasına yol açan özel-
liklerden birisi de gelir kaynaklarının istikrarlı oluşudur. SYDTF’nunun ka-
nunla tespit edilen gelirlerinin istikrarlığı biraz da önümüzdeki yıllarda or-
taya çıkacaktır.

b. Vakıfların Gelirleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının gelirleri, Kanunur 8. 

maddesinde şu şekilde sıralanmıştır;
i. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon’undan aktarılacak 

miktar, (Fondan vakıflara aktarılacak olan miktarın belirlenmesinde hangi 
kriterlere dikkat edileceği, yönetmeliği Fon’un Gelirlerinin Dağıtım Esasları” 
ile ilgili 8. maddesine ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna göre il ve ilçenin ge-
lişmişlik kriteri dikkate alınacak, bu kriterin tesbitinde de, o yerleşim biri-
minin nüfusu, vakıflara halk tarafından yapılacak olan bağışların miktarı ve 
işsizlik durumu gibi faktörler esas alınacaktır.)

il. Mahalli idare bütçelerinden % 2 oranında ayrılacak paydan (Köyler hariç),
iii. Her nevi, fitre, zekat, kurban derileri vs bağırsak yardımlarından (bu 

yardımlar, diğer kurumlarla birlikte paylaşılacaktır) ,
iv, İşletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,
v. Diğer gelirler.
Vakıfların kaynaklarına dikkat edildiği zaman, birinci derecedeki kayna-

ğın, fondan aktarılacak miktardan teşekkül edeceği görülmektedir. Mahalli 
idarelere son yıllarda önemli miktarda kaynak transferi olduğu dikkate alı-
nırsa bu kaynaktan da önemli bir gelir elde edilebileceği düşünülebilir.

Fitre, zekat ve diğer dini yardımlardan elde edilecek miktar ve bu miktar-
dan vakıflara düşecek payın miktarını, önümüzdeki yıllardaki uygulamalar 
gösterecektir. Ancak, vakıfların, belirtilen gayelerini gerçekleştirecekleri 
bir maddi varlığa kesinlikle sahip olmaları gerektiği bilinmelidir. Yalnızca 
yardımlara ve belirsiz miktardaki kaynaklara bağlı olarak vakıf müessese-
sinin yaşatılması sözkonusu olamaz. Bu bakımdan, Fon’un mali bakımdan 
istikrarı aynı zamanda vakıfların da faaliyetlerinin istikrarını sağlayacaktır.

2. Gelirlerin Değerlendirilmesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Vakıflardaki temel 

gaye gelirlerinin bir an önce ihtiyaç sahibi kişilere aktarılmasıdır. Bu ba-
kımdan yılı yılına finansman metodu benimsenmiştir. Ancak, vakıfların 
gelirleri arasında, ıv. Şıkkında belirtilen “diğer işletme ve iştiraklerden elde 
edilecek gelirler” ibaresinin bulunması sahip olunan kaynakların işletile-
ceği faraziyesinin daha başlangıçta kabul edildiğini ortaya koymaktadır. 
Sosyal güvenlik müesseselerinin asli fonksiyonu sosyal güvenlik garan-
tisinin en etkin şekilde sağlanmasıdır. Sermaye piyasasına fon sağlamak, 
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fon metodunu benimseyen primli rejimlerin dolaylı bir fonksiyonu olmak-
tadır. Ancak, yeni müessesenin doğrudan böyle bir fonksiyonu yoktur. 
Buna rağmen, gelirlerin elde edilmesi ile harcanması arasındaki dönem için, 
özellikle hızlı enflasyon dönemlerinde fonların aşınmasını önlemek gerek-
lidir. Yönetmeliğin 7. maddesi, kaynakların değerlendirilmesi ile ilgili olup, 
“Fon’da toplanan kaynaklar, Kurul Kararı üzerine, T.C. Merkez Bankası va-
sıtası ile, “diğer kamu kurumları ve ortaklıklarının çıkardığı tahvil ve senet-
lerin alınmasında kullanılabilir”, denilmektedir. Bu hüküm, bir yandan kay-
nakların kullanımını bir başka kanaldan devlete verirken, denetimini de 
kolaylıkla sağlama, bu arada da iktisadi kalkınmanın gerçekleştirilmesinde 
gerekli olan yatırımların finansman ihtiyacını karşılamak gayesi gütmek-
tedir. Fon’larm etkin şekilde kullanılması esastır. Ancak siyasi iktidarın, 
fonların ne kadarını bu yolla kullanılabileceğinin açık olarak belirlenmemiş 
olması eksik bir düzenlemedir ve yeni müessesenin faaliyetlerini sekteye 
uğratabilir. Ülkemizdeki sosyal güvenlik politikaları, yanlış kaynak değer-
lendirme dolayısı ile büyük fon kayıplarına uğramıştır(28). Yeni müessesenin 
aynı akıbete uğramamasını temin etmek gerekmektedir.

3. Fon’un Denetimi
Yeni bir müesseseyi oluşturmaktan belki de daha önemlisi, faaliyetlerini 

etkin olarak yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi ve kontrol edilme-
sidir. Bu denetimde daha çok mali kaynakların kullanımı üzerinde yoğun-
laşır. SYDT Fon’unun faaliyetleri esnasında önemli meblağlara ulaşan mali 
kaynakların kullanımının sözkonusu olması, Fon’un denetimi konusunun 
ağırlık kazanmasına yol açmaktadır.

Fon, Kanunun 6. maddesi ve yönetmeliğin 9. maddelerinde belirtildiği 
gibi, “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca” denetlenecektir. 

Fon’ların denetimi son zamanda üzerinde önemle durulan hususlardan 
biri olmuş ve denetimin etkinliğinin fonların geleceğini de tayin edebilece-
ği belirtilmiştir(29). SYDT Fon’unun denetiminin, esas görevi KİK ve KİT’lerin 
denetimini yapmak olan bir kurula verilmesi, bu kurula önemli bir külfet 
getireceği bu durumun da etkin şekilde denetim yapılmasını güçleştireceği 
belirtilmektedir(30). Fon’lar vasıtası ile önemli kaynakları getirmenin getire-
ceği sakıncaları ortadan kaldırmak için, Fon’ların denetiminin tek elde top-
lanması, bağımsız denetim kuruluşları ve Sayıştaya denetleme yaptırılması 
önerilmektedir(31).

Denetimle ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir husus ta, 
Vakıfların denetimidir. Bilindiği gibi vakıflar, Fon’un yürütme organı duru-

28 Nitekim, üç büyük sosyal sigorta kuruluşu, T.C. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR için fonlarının de-
ğerlendirilmesi ile ilgili olarak hazırlanan rapor bu durumu ortaya koymaktadır. Bkz.; “Sosyal Güvenlik 
Kuruluşlarının Mali Kaynak ve Fonlarının Değerlendirilmesi Alt Raporu”, Sosyal Güvenlik Kurulu, Ankara, 
1982.

29 Salih Özel, a.g.m., s. 33.

30 Selahattin Tuncer, a.g.m., s. 31.

31 Salih Özel, a.g.m., s. 33. Fonların denetimi ile ilgili olarak ayrıca bkz. Engin Ataç, “Kamu Sektöründe 
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mundadırlar. Bu durumda Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca de-
netleneceklerdir. Halbuki, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf adı altında 
kurulan bütün teşkilatları denetleme yetkisi vardır. Bu durumda, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerin-
deki denetim yetkisinin ne olduğu, nasıl ve ne şekilde kullanacağı hususu 
açık değildir(32). Denetim konusundaki bu belirsizliğin, ileride karmaşa ya-
ratmaması için, yeni müessesenin geleceği bakımından sağlıklı şekilde çö-
zümlenmesi gerekmektedir.

F. FON’UN SOSYAL GÜVENLİK GARANTİSİ SAĞLAMA FONKSİYONU

 1. Nasıl Faydalanılacak?
SYDT Fonunun sağladığı sosyal güvenlik garantisinden faydalanmada 

iki metod takip edilmektedir;
Bunlardan ilki, ihtiyaç içinde olanın bizzat kendinin yardımlardan fay-

dalanmak üzere başvurmasıdır. Başvuru, Vakıfların mütevelli heyetlerince 
yapılacak toplantılarda değerlendirilecek ve gerekirse başvuranın durumu 
tespit etmek üzere bizzat üyeler araştırma yapabilecektir. Ancak başvu-
ruların yoğunluğu ve üyelerin durumu dikkate alınırsa, bu araştırma ve 
muhtaç olanın durumunu tespit genellikle mahalli idarecilere ve özellikle de 
muhtarlara düşecektir.

İkinci metod, kişisel sebeplerle yardım istemek için başvurudan kaçı-
nılması halinde sözkonusu olmaktadır. Bu durumda, muhtaç olanın yakın 
çevresi, komşuları, mahalli idareciler ve Vakıf mütevelli heyeti o kişi adına 
yardım talebinde bulunabilmektedir. Böyle bir metodun benimsenmesi, çok 
sayıda kişinin gururunu rencide etmeden, yardım edilmesi yolunu açabilir 
ki çok müsbet bir yaklaşımdır.

Görüldüğü gibi, mahalli idarecilere ve özellikle de Muhtarlara Fon’un 
sosyal güvenlik garantisini etkin olarak yerine getirebilmesinde önemli so-
rumluluklar düşmektedir. Mahalli idarecilerin sorumluluk bilinci bu husus-
ta en önemli faktör olacaktır

2. Nasıl Yardım Edilecek?
Başvuruların  yapılmasından sonra, kimlere, ne kadar ve nasıl yardım 

yapılacağı hususu, mütevelli heyet toplantılarında kararlaştırılmaktadır. 
Yardımın miktarı ve sırasının belirlenmesinde de mümkün olduğu kadar 
objektif kriterlerin dikkate alınması gereği vardır. Bu da uygulamaya bağlı 
olarak ortaya çıkacaktır.

Fon’un sağlayacağı yardımların temel özelliği bir defaya mahsus olarak 
yapılmasıdır. Böyle bir uygulama ile, sosyal güvenlik sağlayan müessese ile 
kişi arasındaki ilişkinin sürekli olmasından dolayı ortaya çıkan çok sayıda 
bürokratik işlemlerden kurtulunmuş olunacak, ayrıca, yalnızca bu mües-
sese için geniş bir idari kadronun istihdam edilmesine ihtiyaç olmayacaktır. 
Müessese ile yardım alan kişi arasında aylık bağlanması şeklindeki bir iliş-
kinin ise çok istisnai olarak ortaya çıkabileceği görülmektedir. Zaten Fon’un 
yapısı da sürekli ilişkiye müsait değildir. 

Etkinlik Açısından Fonların Değerlendirilmesi”, Maliye Eğitimi Sempozyumu, Nisan, 1986, Eskişehir.

32 Selahattin Tuncer, a.g.m., s. 31.
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Yardımlar hem ayni, hem nakdi ve bazen de hizmetin satın alınması 
şeklinde olabilmektedir. Ancak esas olan yardımların nakdi olarak yapıl-
masıdır. Bu şekilde, yardım alan kişinin bu miktarı serbestçe kullanabilme 
imkânı olmaktadır. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken husus, yar-
dımların bir defaya mahsus olarak yapılması sebebiyle yardım alanın ihti-
yacını karşılayacak seviyede verilmesine özen gösterilmesidir.

Yardımlar bazen ayni olarak veya hizmetin satın alınması şeklinde 
olabilmektedir. Özellikle kişileri üretici olmaya yönelik olarak yapılacak 
yardımlarda kişinin ihtiyacı olan üretim aracının satın alınması yoluna gi-
dilmektedir. Bu şekilde, müessese kişinin gerçek ihtiyacı kadar yardım ya-
pabilme hedefine ulaşabilmektedir. Özellikle tedavi giderlerinin karşılan-
masında hizmetin satın alınması yoluna gidilmektedir. Hastane masrafları 
karşılanmakta, kişinin ilaç giderleri karşılanmaktadır. Bazen temel ihtiyaç 
maddelerinden olan gıda ve giyim maddeleri alınarak, bir defaya mahsus 
olmak üzere ihtiyacı olanlara dağıtılmaktadır. Ancak bu tür bir yardım yo-
lunun istisnai olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü, gerçekten 
ihtiyaca cevap vermesi her zaman sözkonusu olmayabilir.

Fon ve Vakıflar bir başka şekilde de yardım yapmaktadır. İhtiyacı olan-
lara yardım yapmaya yönelik olarak kurulmuş bulunan veya kurulmakta 
olan müesseselerin faaliyetlerini yerine getirmesine yardımcı olunmakta-
dır. Nitekim, yapılmakta olan bir öğrenci yurdunun inşaat maliyetine iştirak 
etmek bu tür bir yardımı gündeme getirmektedir ve kanaatimce isabetli bir 
yardım etme yoludur.

Görüldüğü gibi yeni müessese çok değişik durumdaki kişilere değişik 
şekillerde ulaşabilme imkânına sahip bir esnek yapı arzetmektedir. Bu 
özellik müessesenin diğer müesseselere göre üstünlüğü olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

IV. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun, fakirlik hiç bir toplumda ortadan 

kaldırılmış bir tehlike değildir. Tamamen ortadan kaldırılması da sözkonu-
su olmayacaktır, ancak, toplum huzurunu bozmayacak bir asgari seviyeye 
indirilmesi, bu yönde de gayretlerin artarak sürdürülmesi gerekir. Fakirlikle 
mücadelede esas olan kişilere kendi geçimlerini kendilerinin sağlayabile-
ceği imkânları yaratmaktır. Bu da herkese belirli bir geliri sağlayabileceği 
istihdam imkânlarını temin etmekle mümkün olabilir. Ne var ki bu hedefe 
de ulaşmak her zaman kolay ve mümkün değildir. Özetle, tehlikenin tama-
men ortadan kaldırılması süzkonusu olmayacaktır. Bu noktada yapılacak 
olan tehlikenin sonuçlarına karşı mücadele etmektir.

Günümüzde, modern sosyal güvenlik müesseseleri ve özellikle de sosyal 
sigortalarla tehlikeye maruz kalanlara yardım etmek esastır. Ancak prim-
li rejimler olarak adlandırılan hu sistemlerin her zaman herkesi kapsama 
alması sözkonusu olamamakta, idari ve teknik sebeplerle kapsam dışında 
kalanlara ulaşılması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Vakıflar, ülkemizde 
modern sosyal güvenlik müesseselerinin bıraktığı boşlukları doldurmak, 
muhtaç olan vatandaşlara en kısa zamanda yardım etmek gayesi ile oluş-
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turulmuştur. Müessesenin oluşturulmasında da hem modern bir müesse-
seden, hem de geleneksel müesseselerden faydalanılmıştır. Bu bakımdan 
sosyal güvenlik prensiplerine de uygun bir sentez teşkil edilmiştir.

Yeni müessese ile Türk sosyal güvenlik sistemi bir müessese daha ka-
zanmıştır. Nitekim kısa zamanda hızla örgütlenme çalışmaları tamamlan-
mış, 647 il ve ilçede vakıflar kurularak faaliyete geçmiştir. Teşkilatlanma 
süresinin bu kadar kısa olmasının önemli bir sebebini vakıf gibi bir mües-
seseden faydalanılmasına bağlamak doğru bir değerlendirme olur.

1986 yılı sonu itibarı ile yaklaşık altı aylık sürede Fon’a çok sayıda baş-
vuru olmuş, yaklaşık olarak üç yüz bin kişiye, değişik miktarlarda aynî ve 
nakdî yardımlar yapılmıştır. Bu süre, yeni müessesenin faaliyetleri ve buna 
bağlı olarak da geleceğini değerlendirmek için oldukça kısa bir süredir. 
Modern sosyal güvenlik müesseseleri geliştikçe ve kapsamları genişle-
dikçe Fon’a düşen yükümlülük azalacaktır. Ancak ülkemiz şartlarında bu 
yükümlülüğün geniş bir halk kitlesi için daha uzun süre devam edeceğini 
söylemek mümkündür.

Geleneksel müesseselere işlerlik kazandırması ve bu yolla yapılan gelir 
transferlerini organize etmesi ile mevcut kaynaklarla daha iyi sosyal gü-
venlik garantisi sağlama yolunda önemli bir vasıta olacaktır.

Yaşlı ve kimsesizlere nakdî ödeme yapmak, barınma yerlerinin tamir ve 
bakım masraflarını karşılamak, değişik vücut sakatlığı olanlara bu eksik-
liklerini giderici aletler temin etmek (yürüyemeyenler için tekarlikli araba 
almak gibi), ilâç ve hastane gider lerini karşılamak, geniş bir öğrenci kitle-
sine nakdî yardımlarda bulunmak, yapılmakta olan öğrenci yurtlarına yar-
dım etmek, muhtaç  olanlara geçici veya sürekli olarak temel giyim ve gıda 
maddeleri sağlamak, yakacak yardımı yapmak, kendi geçimini sağlamak 
isteyenlere çalıştırılabilecekleri üretim araçları almak, iş kurmak ve işyeri 
açmak isteyenlere kredi varmak gibi çok çeşitli yardımları sağlayan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fon’u ve Vakıfları Türk Sosyal Güvenlik siste-
minde önemli bir boşluğu doldurmuştur. Gelir kaynaklarından idari teşki-
latlanmasına ve yardım şekillerine kadar oldukça esnek bir yapıya sahip 
olan yeni sosyal güvenlik müessesesinin etkinliği ve varlığını devam ettir-
mesi büyük ölçüde uygulamada alınan sonuçlara bağlı olacaktır.

Özet olarak belirtmek gerekirse, pratik gayelerle, modern ve gelenek-
sel müesseseleri birleştiren yeni bir sosyal güvenlik müessesesi oluştu-
rulmuştur. Modern sosyal güvenlik müesseselerinin fonksiyonlarını daha 
etkin ve kapsamlı bir şekilde yapmasına kadar geçecek sürede önemli bir 
fonksiyon görebilecek Sosyal Yardımlaşma vs Dayanışma Vakıfları, devlet 
vatandaş işbirliğinin sosyal güvenlik alanındaki bir örneğini teşkil etmek-
tedir. 





ABD SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ BİR MODEL OLABİLİR Mİ?

 Tarihi Gelişim, Kurumsal Yapı, İşleyiş, Problemler  
ve Tartışmalar (1)

Giriş

Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan 
“sosyal güvenlik (SG)” kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, 
ilk kullanan ülke olan ABD, bugün bu kavramı ILO ve gelişmiş Avrupa ülke-
lerinin kullandığından farklı bir anlamda kullanmaktadır. ABD, ILO yayınları 
da dahil olmak üzere, sosyal güvenlikle ilgili literatürde, genel kabul görmüş 
sosyal sigorta (korporatist) ve refah devleti yaklaşımı olarak yapılan ikili sı-
nıflamanın dışında üçüncü bir model veya diğeri olarak olarak adlandırıla-
bilecek “liberal modelin” en önemli uygulayıcısı ve temsilcisi durumunda-
dır (Townsend,2007,29-32). Ve ABD, diğer sanayileşmiş ülkelerle karşılaştı-
rıldığı zaman, SG sistemini oldukça geç bir tarihte, Avrupa’nın sosyal sigorta 
sistemini uygulamaya başlamasından  yaklaşık olarak yarım yüzyıl sonra 
oluşturabilmiştir. 

ABD, 1929 krizinin getirdiği olumsuz şartların ortadan kaldırılmasına 
yönelik geniş kapsamlı bir politikanın (New Deal) bir parçası olarak, ilk ku-
ruluşunda bazı etkilenmeler olsa da, Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişme-
lerden bağımsız olarak ABD’ye has bir SG sistemi oluşturmuş ve geliştir-
miştir. Bugün Amerikan toplumsal hayatının vazgeçilmez unsurlarından 
biri olduğu yönünde geniş bir kabul olmasına rağmen, ABD’de SG sistemi ile 
ilgili tartışmalar hiçbir zaman bitmemiş, özellikle 1970’li yılların ikinci yarı-
sından itibaren, bir başka krizle birlikte tekrar ve yoğun olarak tartışılmaya 
başlanmıştır.   

30 yılı aşkın bir süredir devam eden bu tartışmalar, bir yönüyle mevcut 
sistemin problemlerini çözmek ve daha etkin çalışmasını  sağlamak için 
uygulamaya yönelik “pratik” yönlü tartışmalar olarak gündeme gelirken, 
diğer yönüyle de  mevcut sistemin Amerikan toplum-ekonomi ve siyaset 
sisteminin özünü oluşturan “bireysellik ve serbestlik” prensiplerine aykırı 
olduğu düşüncesinden hareketle akademik yönü ağırlıklı “ideolojik-felse-
fi”  boyutlu tartışmalar olarak sürdürülmektedir. Sistemle ilgili ideolojik tar-
tışmalar, 1980’lerde Reagan ve 2000’li yılların başında Bush döneminde ol-
duğu gibi sistemin köklü şekilde değiştirilmesine yönelik teşebbüslerin de 
ideolojik düşünce altyapısını oluşturmuştur. Bugün gelinen noktada, bazı 

1 (2008), Çimento İşveren,  Cilt: 22, Sayı; 2, Mart-2008, ( s. 4-31). Bu makalenin hazırlanmasına değerli yo-
rumlarıyla katkıda bulunan öğretim üyesi Dr. Kristine Brown’a (University of Illinois at Urbana-Champaign,  
Institute of Labor and Industrial Relations) teşekkür ederim.
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yazarlarca, Amerikan toplumunun bir arada yaşama isteğinin sembolü ola-
rak kabul edilen ve vazgeçilmezliği vurgulanan sosyal güvenlik, (Altman, 
2005, 316),  konusunda ABD’nin “kafasının karışık” olduğunu söylemek çok 
yanlış olmayacaktır.

ABD SG sistemi sosyal güvenlikle ilgili literatürde ILO ve  gelişmiş Avrupa 
ülkelerinin SG sistemlerinin sahip olduğu prensiplerden uzak, göz ardı edi-
len, çok zaman da  bir model olarak kabul edilmeyen ve “diğerleri” kap-
samında ele alınan bir sistem olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme,  
Türkiye ve benzeri ülkelerde, SG sistemi ile ilgili kapsamlı değişiklikler söz 
konusu olduğu zaman, referans olarak yalnızca ILO prensipleri ve Avrupa 
ülkeleri uygulamasının esas alınmasını, ABD uygulamasının dışlanmasını 
da beraberinde getirmiştir. Bu makale, Amerikan SG sisteminin,  başarı-
lı bir “model” olma özelliği taşıdığı ve ülkemiz de dahil olmak üzere diğer 
ülkelerde sürdürülen sosyal güvenlikle ilgili kapsamlı sistem değişiklik-
leri için model olarak alınması gerektiği iddiası ile kaleme alınmamıştır. 
Ancak, bir model olarak kabul edilmese de, kapsama alınan nüfus, sağlanan 
SG garantisinin seviyesi ve bu amaçla kullanılan kaynakların hacmi dikkate 
alınınca, % 1’in altında olan bir yönetim gideri ile  bu sistemin işleyişini sağ-
layan kurumsal yapının ve karar mekanizmasının referans olarak alınabi-
lecek  önemli ve olumlu özelliklere sahip olduğu da göz ardı edilemeyecek 
bir gerçektir.  Bu makale, ülkemiz GSYİH’sının 4 katından fazla fon birikimi-
ne sahip olan, yıllık emekli aylığı ödemeleri GSYİH’mızdan fazla olan ve 160 
milyon kişiden prim toplayan, 54 milyon kişiye de aylık ödeyen bir sistemin 
işleyiş mekanizmasının sahip olduğu bazı özelliklerin  SG sisteminin ku-
rumsal yapısının ve işleyişinin yeniden şekillendirildiği ülkemizde, konu ile 
ilgili olarak sürdürülen tartışmalarda düşünce zenginliği yaratacağı ve çıkış 
yolları bulunmasında yeni fikirlere kapı açacağı düşüncesiyle yazılmıştır.  

Yukarıda özetlenen temel amaç doğrultusunda, öncelikle sistemin tari-
hi gelişim seyri ve kurumsal yapısı üzerinde durulmuş, bu kısım, sistemin 
olumlu olarak değerlendirilebilecek yönlerini ortaya çıkaran sebeplerle ve 
kuruluş ve gelişme aşamasında yaşanan bazı gelişmelerin diğer ülkelerde 
yaşanan gelişmelerle benzerlik ve farklılıklarını vurgulamak için bir neb-
ze uzun tutulmuştur. ABD SG sisteminin göz ardı edilen bir başka yönünü 
oluşturan kamu sosyal güvenlik harcamaları da ayrıntılı olarak ele alınmış-
tır. Makalenin özel bir vurgu alanını da SG sisteminin idari yapısı ve bu idari 
yapının bağımsızlığı oluşturmuştur. Sistemin temel göstergeleri, problem-
leri ve özelleştirme başta olmak üzere temel tartışma konuları ve sendika-
ların sistem içindeki yeri de bu çerçevede ele alınmıştır. 

I. Kavram Olarak Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik kavramını doğrudan bir yasal düzenlemenin adı olarak 

(The Social Security Act-1935) ilk kullanan ve sosyal politikaya kazandı-
ran ilk ülke olan ABD, bu kavramı, bugün ILO belgelerinde  ve sosyal poli-
tika literatüründe benimsenen yaygın anlamından farklı ve çok daha dar 
bir anlamda kullanmaktadır. ABD SG sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bu 
kavramın hangi anlamda kullanıldığı ve neyi içerdiğinin iyi vurgulanması 
gerekmektedir.
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Sosyal güvenlik ; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, ILO sözleş-
me ve tavsiye kararlarında ve diğer uluslar arası belgelerle ülke Anayasa 
ve yasalarında; temel ve vazgeçilmez insan haklarından biri olarak kabul 
edilmekte, kişinin ve ailesinin çeşitli sebeblerle maruz kalabilecekleri teh-
likelerin zararlarından kurtarılarak yaşadıkları toplum içinde, başkala-
rına bağımlı olma ihtiyacı duymadan, insan haysiyetine yaraşır bir hayat 
standardına kavuşturulmaları anlamında kullanılmaktadır. Kavram biraz 
açıldığında, hangi tehlikelerin, hangi zararlarının ne tür ihtiyaç yarattığı ve 
bunların hangi tedbirlerle karşılandığı ile ilgili detaylar da bu tanıma ilave 
edilmektedir. Genel olarak, primle finanse edilen bütün sosyal sigorta uy-
gulamaları ile vergilerle finanse edilen her türlü ayni ve nakdi gelir trans-
feri SG içinde düşünülmektedir. 1990’lı yıllardan sonra kavramın biraz daha 
genişletilerek “sosyal koruma” kavramına doğru dönüşmeye başladığı da 
bir başka gelişmeyi oluşturmaktadır. 

Ancak, ABD’de SG, yukarıda belirtilen anlamından çok dar bir anlam-
da ve yalnızca emeklilik, malullük ve ölüm sigortalarını (YMÖ) (Old Age, 
Survivors and Disability Insurance-OASDI) ifade etmek için kullanılmakta, 
hatta çok zaman yalnızca emeklilik sigortası anlamında kullanılmaktadır. 
Bu kavramın içine iş kazaları sigortası, işsizlik sigortası ve sağlık sigorta-
sı ve diğer kamu sosyal güvenlik harcamaları kapsamındaki uygulamalar 
girmemektedir. Öyleki, ILO ve gelişmiş Avrupa ülkeleri anlayışında sosyal 
güvenliğin en önemli ayaklarından birini oluşturan sağlık (hastalık) sigor-
tası ABD’de kesin olarak SG kavramının dışında bırakılmakta, SG ve sağlık 
tamamen birbirinden bağımsız olarak ele alınmaktadır. 

 Gerçekte, SG kavramının ABD’de ilk defa ve nasıl kullanıldığı konusu da 
çok açık değildir. Başkan Roosevelt’in 1929 krizinin olumsuz etkilerini orta-
dan kaldırmak için uygulamaya koyduğu New Deal politikaları kapsamında 
yapılması düzenlenen yasal düzenleme ile ilgili olarak oluşturulan komite-
nin ismi “ekonomik güvenlik komitesi” yasalaşmak üzere Kongreye sev-
kedilen tasarısının ismi de “Ekonomik Güvenlik Yasası” olduğu halde, henüz 
kim tarafından önerildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte Kongre görüş-
meleri sırasında yasanın ismi “Sosyal Güvenlik Kanunu” (Altman, 2005, 70) 
olarak değiştirilmiştir.  Bu isme istinaden, bu tarihten itibaren SG kavramı,  
yalnızca yaşlılık ve daha sonra bu Kanuna yapılan ilavelerle kapsama alınan 
malullük ve ölüm sigortalarını kapsayacak bir anlamda kullanılmaktadır. 
Bu makalede de, özellikle belirtilmediği durumlarda, ABD sistemi için yapı-
lan değerlendirmelerde SG yalnızca yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarını, 
hatta çok zaman yalnızca emeklilik düzenlemelerini ihtiva edecek bir an-
lamda kullanılacaktır.  Ancak, bu tanım daraltması, makalenin içeriğinde 
geniş anlamda SG kapsamında ele alınması gereken kamu sosyal güvenlik 
harcamalarının (KGSGH) ve sağlık sigortasının incelenmesine engel teşkil 
etmeyecektir.  
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II. Tarihi Gelişim Süreci 
Diğer sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırılınca, ABD SG sistemi ile ilgili ilk 

değerlendirme, SG sisteminin çok geç kurulması ancak çok hızlı gelişme 
göstermesi olmuştur. Şüphesiz bu geç kurulma ve hızlı gelişme, diğer geliş-
miş ülkelerden farklı bir kurumsal yapıya sahip olmasının da sebeplerinden 
birini teşkil etmiştir (Townsend, 2007, 29).

A. 1935 Öncesi Dönem
Geniş anlamda ilk SG uygulamaları, Amerika’ya ilk gelen İngilizce-

konuşan göçmenler tarafından, geldikleri ülkenin geleneklerini yeni kıtaya 
da taşımaları ile başlamıştır. Nitekim, sistemin tarihi gelişim süreci içinde,  
İngiltere’de 1601 yılında yürürlüğe giren “Fakirlik Yasası”, kapsamındaki 
uygulamalara benzer şekilde; yerel yönetimler tarafından yürütülen, yar-
dım miktarı ve faydalanma şartları bakımından herhangi bir standardın 
olmadığı, kime yardım yapılacağı konusunda keyfiliğin hakim olduğu, yar-
dımların huzurevleri veya fakirevlerinde kalanlara yapılmasına ve özen-
dirici olmamasına dikkat edildiği bir sosyal yardımn dönemi vardır (SSA, 
2007-1, ).  Bu dönemin mutlaka vurgulanması gereken bir özelliği, temel SG 
prensiplerine aykırı şekilde yardım alanları aşağılayan bir yardım yapma 
sisteminin uygulanmış olmasıdır(2)*. 

Amerikan İç Savaşı, (The Civil War), federal hükümet düzeyinde ilk SG 
düzenlemelerinin de yapılmasını beraberinde getirmiş ve  1862 yılında, iç 
savaş sırasında malul kalanlar, ölenlerin eşleri ve çocukları için SG garan-
tisi sağlamak üzere ilk yasal düzenleme yapılmıştır. Zaman içinde yapılan 
ilavelerle bu yasa 1910 yılına gelindiğinde  iç savaş malulleri ve ölenlerin 
aileleri için yaşlılık, malullük ve ölüm hallerinde kapsamlı sayılabilecek bir 
garanti sağlayan bir içeriğe dönüşmüştür (SSA, 2007-1).

Amerika’da şirket bazında geliştirilen emeklilik programları hem geç 
başlamış hem de kapsamları çok sınırlı kalmıştır. Bilinen ilk resmi şirket 
emeklilik planı, müzik aletleri yapım firması olan Alfred Dolge, tarafından 
1882 yılında kendi çalışanları için kurulmuş, çalışanların yaptığı her % 1’lik 
katkı payına, işveren yıllık % 6 faiz ilave ederek, bir tür emeğin amortismanı 
anlamına gelecek bir düzen kurmaya çalışmıştır. 1900’lü yıllara gelindiğin-
de bütün Amerika’da, çalışanları için emeklilik programı oluşturan şirket 
sayısı ancak 5’e ulaşmıştır. 1932 yılında ise toplam işgücünün ancak % 15’i 
potansiyel olarak şirket emeklilik planları kapsamına giriyordu ve bunların 
da ancak % 5’i gerçekten emeklilik ödemesinden faydalanabiliyordu (SSA, 
2007-1). 

1935 öncesi dönemle ilgili önemli bir gelişme, 1905 yılında bir grup ikti-
satçı tarafından kurulan Amerikan Çalışma Yasaları Birliği (The Amerikan 
Association For Labor Legislation-AFFL) olmuştur (Altman, 2005, 145).  
Birlik, Amerikan sosyal politikası (endüstri ilişkileri) ve kurumsal SG sis-
temi oluşturulmasına endüstri ilişkileri ile ilgili yasalar yanında 1911 yılın-
da iş kazaları, 1915-16 yıllarında  zorunlu sağlık sigortası, 1920’li yıllarda ise 

2 O dönemin yardım anlayışının vurgulanması bakımından, yardım alanların statülerini belirlemek üzere 
elbiselerinin üzerine büyük bir P (poor-fakir) harfinin taşınmalarının istenmesi, mülkiyet haklarının engel-
lenmesi, seyahat yapmalarının  yasaklanması ve oy haklarının ellerinden alınması hususları sosyal güven-
lik anlayışının ortaya konulması bakımından  önemlidir (SSA, 2007-1).
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işsizlik sigortasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir 
(Altman, 2005,18-22). Bu çalışmalar, Amerikan sosyal politikasının düşün-
ce alt yapısının oluşturulmasına önemli katkıda bulunmuştur.  

İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerle karşılaştırıldığı zaman 
ABD’de SG sisteminin geç oluşturulmasının bir sebebi de sosyal politika 
uygulamalarının hayata geçirilmesini gerekli kılan şartları doğuran sanayi-
leşme ve şehirleşmenin daha geç gerçekleşmesidir. Sanayileşme sürecinin 
ancak 1870’li yıllarda başladığı ABD’de, 1890 yılında nüfusun ancak % 28’i 
şehirlerde yaşıyordu ve bu oran ilk defa  1920 yılında % 50 oranını geçmiş-
tir. Ortalama hayat ümidinin uzaması, şehirleşmeye bağlı olarak aile ya-
pısının küçülmesi gibi faktörler de dikkate alınınca  ABD için SG alanında 
kamu müdahalesini gerektiren şartların ancak 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 
ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır (SSA, 2007-1) . Ancak bu 
gecikmede, yukarıda sayılan objektif faktörler yanında, sosyal güvenliğin 
Avrupa’nın sosyalist ideolojisinin bir ürünü olduğu konusundaki yaygın 
kanaat ve inancın da etkili olduğunu özellikle belirtmek gerekir (Ferrera-
Tanner, 1998, 14).

B. 1935 Sonrası Dönem

1. Kriz, Sosyal Güvenlik İhtiyacı ve Arayışlar
Mevcut Amerikan SG sistemi, o döneme kadar ABD’nin yaşadığı en 

önemli kriz olan 1929 ekonomik krizi şartlarının doğurduğu bir sistem-
dir.  Rakamlarla ifade etmek gerekirse  bu dönem; 25 bin bankadan 11 bi-
ninin iflas ettiği (Altman, 2005, 22), işgücünün % 25 inin açık işsiz olduğu, 
(Ferrera-Tanner, 1998, 18),  eksik istihdamda olanlar dikkate alınınca bu 
oranın % 40’lara yükseldiği, 1929 da 106 milyar dolar olan GSMH’nin 1932 
yılında 55 milyar dolara düştüğü, aynı dönemde toplam ücret ödemelerinin 
50 milyar dolardan 30 milyar dolar civarına düştüğü (SSA. 2007-1), borsanın 
kriz öncesi seviyesine gelmesi için 25 yıllık bir dönemin geçmesi gerektiği  
(Altman, 2005, 22)   bir kriz  dönemi olmuştur. Bu ortamda devletin SG har-
camaları, yaşlı nüfusun yalnızca % 3’üne ve fakirlik çizgisinin çok altında 
kalan günlük 65 centlik bir nakdi ödeme ile sınırlıydı (Altman, 2005.24).

Kriz ve yarattığı olumsuz şartlar beraberinde çözüm arayışları ve ABD 
için radikal sayılabilecek teklifleri de beraberinde getirmiş, çeşitli kesim-
ler ve kişiler tarafından bütün vatandaşları kapsayan bir emeklilik sistemi 
oluşturulması, 60 yaşını geçen herkese aylık bağlanması gibi öneriler gün-
deme gelmiştir (SSA, 2007-1). Burada belki önemle vurgulanması gereken 
bir husus, diğer ülkelerdeki gelişmelerin aksine Amerikan Sendikacılık ha-
reketinin SG sistemi oluşturulması sürecinde, sosyal talebin oluşturulması, 
geliştirilmesi ve siyasi karar mekanizmasına aktarılması konusunda, klasik 
sendikacılık hareketinden beklenen inisiyatifi göster(e)memiş olmasıdır ve  
“Amerikan sendikacılık hareketi, SG sistemi oluşturma sürecinin dışında 
kalmıştır” şeklindeki bir değerlendirme çok yanlış olmayacaktır. 
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2. Kuruluş ve Avrupa Etkisi
Artan SG ihtiyacı ve çözüm için önerilen radikal talepler, diğer sanayi-

leşmiş ülkelere göre oldukça geç sayılabilecek bir dönemde de olsa, ABD’de 
sosyal sigorta prensiplerine dayanan bir SG sistemi oluşturulması çalışma-
larını hızlandırmış ve sonuç vermiştir(3). Burada dikkat çeken husus, libe-
ral ekonomik ve siyasi sistemin temsilcisi olan ve sebebi ne olursa olsun 
kamunun piyasa mekanizmasının işleyişine müdahalesine  karşı olan 
ABD’de,  Bismark modeli olarak da adlandırılan sosyal sigorta esasına da-
yanan bir sistemin kuruluşmuş olmasıdır. Bu etkilenmenin,  19. yüzyılın 
son çeyreğinden itibaren Avrupa’daki işçi hareketi ve sosyal gelişmeleri ya-
kından takip eden bazı akademisyenlerin ciddi etkileri olmuştur(4). Bir gö-
rüşe göre de, sosyal sigortanın ABD’ye gelmesinde, kendi ülkelerinde sos-
yal sigorta tecrübesini yaşayan Alman asıllı göçmenlerin, aynı sistemi bu 
ülkede de istemeleri ve siyasi süreç üzerinde etkili olmaları rol oynamıştır. 
Nitekim, sosyal sigortanın fikri alt yapısını oluşturulmasında büyük etkisi 
olan AALL’nin, daha çok Alman asıllı kişilerin oluşturduğu bir kuruluş oldu-
ğu belirtilmektedir (Ferrera-Tanner, 1998, 16).

ABD SG sisteminin fiili kuruluş süreci, 1934 yılında, Başkan Franklin D. 
Roosevelt’in Kongre’de yaptığı bir konuşma ve aynı yıl aralarında 5 hükü-
met temsilcisinin de yer aldığı “Ekonomik Güvenlik Komitesi’nin”(5) (The 
Committee on Economic Security) oluşturulması ile başlamıştır. Komitenin 
arkasında iş ve çalışma hayatı temsilcilerinin eşit sayıda temsil edildiği bir 
tür danışma komitesi de bulunuyordu (Altman, 2005, 55).  Komite çalışma-
ları sırasında, sisteme katılımın zorunlu olup olmaması, finansmanının ge-
nel vergilerle mi yoksa ücretler üzerinden alınacak bir vergi ile (payroll tax) 
ile sağlanacağı ve nihayet finansman metodu olarak fon mu yoksa dağıtım 
metodunun mu benimseneceği üzerinde ciddi tartışmalar olmuş, Başkan 
Roosevelt’in de tavır koymasıyla ABD SG sistemi için zorunlu üyelik, prim 
benzeri vergilerle finansman ve fon esasına göre finansman(6) metodları 
benimsenmiştir (Ferrera-Tanner, 1998, 23-24).

17 Ocak 1935 tarihinde Kongre’ye Ekonomik Güvenlik Kanunu (The 
Economic Security Act), olarak sunulan teklif, 14 Ağustos 1935 de 
“Sosyal Güvenlik Kanunu” (The Social Security Act) ismi ile yasalaşmış, 
Demokratların hakim olduğu Senato ve Mecliste, muhalefet yasalaşma 
sürecinde yasanın komünist anlayışın bir ürünü olduğu yönündeki eleşti-
rilerine rağmen (Epstein, 2007,5), oylamalar sırasında ağırlıklı olarak evet 
oyu vermiştir (SSA, 2007-1).  SG ismini taşımakla birlikte Kanun, Avrupa 
ülkelerdekinin aksine, yalnızca emeklilik aylığı bağlanmasını öngören bir 
Federal yaşlılık sigortası ile Federal ve eyaletler düzeyinde sınırlı bir işsizlik 

3 ABD, 1935 tarihli Social Security Act’ı yürürlüğe koyduğu zaman,  34 değişik ülke, halihazırda bir sosyal 

sigorta sistemine sahipti. .
4 Profesör Richard T. Ely ve öğrencileri ile ( Altman, 2005, 15) 1910’lu yıllarda sosyal sigorta sistemleri üzerine 
yoğun çalışmalar yapan Henry Seager bu akademisyenler arasında akla gelen ilk isimlerdir (SSA, 2007-1).

5Başlangıçta 25 kişiden oluşması düşünülen Komite de görev alanların sayısı zaman içinde 100 ü geçmiş ve 
yasalaşma sürecini kolaylaştıran kapsamlı çalışmalar yapmıştır ( Altman, 2005, 39). Daha sonraki bir çok 
aşamada da görülebileceği gibi, ABD yasama sürecinde Başkan tarafından oluşturulan ve üyeleri genellikle 
konusunda uzman ve tarafsız kişilerden oluşan  komitelerin, çalışmaları sonucunda yaptıkları önerilerin 
konu ile ilgili yasal düzenleme yapma sürecinde belirleyici etkisi çok fazladır.  

6 1939 yılında yapılan yasal değişiklik ile fon esasına göre finansman metodundan vazgeçilmiştir.
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sigortasını oluşturulmasını ihtiva eden dar kapsamlı bir sosyal sigorta ka-
nunu idi (SSA, 2007-1). 

3. Gelişme ve Genişleme Dönemi(7)

ABD, öncelikle Sosyal Güvenlik Kanununun (SGK), Anayasa’ya uygun-
luğunu tartışma ve sonuçlandırma ihtiyacı duymuştur. Muhalifler, SGK 
dahil olmak üzere New Deal kapsamında çıkarılan yasaların Amerikan 
Anayasasının 1. maddesi 8. paragrafında Kongre’ye verilen yetkiler kapsa-
mında olmadığı, SGK’nın yürürlüğe girmesinin piyasa mekanizmasının bir 
tür ihlali ve sapma anlamına geldiği ve Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sü-
rülmüştür (Whiteman, 2001, 8).  Başlangıçta, yukarıda belirtilen görüş doğ-
rultusunda SGK’da dahil olmak üzere  New Deal kapsamındaki 9 Kanundan 
7’sini Anayasaya aykırı olarak değerlendiren Yüksek Mahkeme, zaman 
içinde görüş değiştirerek SGK’nın Anayasaya uygunluğunu kabul etmiştir 
(Whiteman, 2001, 8; Ferrera-Tanner, 1988, 25 (8)). Anayasaya uygunluk ba-
kımından ortaya çıkan yasal engelin ortadan kalkmasından sonra sistemin 
gelişmesi daha hızlı olmuş, bu gelişme, bazen yeni çalışan grupları ve teh-
likeler kapsama alınarak yatay, bazen de sağlanan SG garantisinin seviyesi 
ve standardı yükseltilerek dikey, ancak sürekli gelişme ve genişleme yö-
nünde gerçekleşmiştir.

SGK’nun uygulanması için oluşturulan 3 kişilik “Sosyal Güvenlik Kurulu” 
(The Social Security Board), kendisine verilen görevleri yerine getirmesi-
ni sağlayacak fiziki alt yapı, hizmet personeli ve bütçeye sahip değildi ve 
bu ihtiyaçlar başlangıçta diğer kurumlardan karşılanmıştır (SSA, 2007-
1). Sigortalıları bilgilendirmek için bastırılan 50 milyon broşürün dağıtımı 
(Altman, 2005, 106) ve sigortalı kayıtları ile ilgili işlemler Amerikan Posta 
İdaresi tarafından gerçekleştirilmiş ve 1937 yılında 37 milyon kişinin düzenli 
kaydı yapılarak önemli bir başarı sağlanmıştır. Bu aşamada, kayıt için geliş-
tirilen Sosyal Güvenlik Numarası, daha sonra bir anlamda ABD nüfus ve va-
tandaşlık  numarası olmuştur (Altman, 2005, 118-120; SSA, 2007-1). Sistem, 
ilk primleri ocak 1937’den itibaren toplamaya başlamış ve toplanan primler 
için de sosyal güvenlik fonları oluşturulmuştur. 

SGK’da ilk kapsamlı değişiklik, 1939 yılında gerçekleştirilmiş ve emekli 
olan sigortalının eş ve çocuklarına aylık ödenmesi imkanının sağlanması ya-
nında bağlanacak aylıkların yükseltilmesi de sağlanmıştır (SSA, 2007-1). 1939 
yılında yapılan değişikliklerin önemi, kuruluşta bireysel fon esasına göre 
oluşturulan SG sisteminin hemen aylık bağlanmasına imkan vermek üze-
re değiştirilmesi ve dağıtım (yılı yılına finansman) sistemine geçilmesin-

7 ABD sosyal güvenlik sisteminin tarihi gelişim sürecini, gösterdikleri temel özelliklere bağlı olarak, 5 ayrı 
döneme ayırmak mümkündür. 1935-50 dönemi yasalaşma ve ayakta kalma; 1951-72 dönemi gelişme ve 
genişleme, 1973-1990 dönemi kriz ve eleştiri, (Berkowitz, 1998, 2), 1990 yıllar uyum ve gelişme ve nihayet 
2000 sonrası dönem ise yeniden yapılanma arayışlarının yoğunlaştığı dönem olarak incelenebilir. 

8 İlgili yasaların Yüksek Mahkeme tarafından incelenmesi sürecinde yaşanan gelişmelerden, 5510 sayılı 
Kanunun yasalaşması sürecinde yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi bakımından faydalı olacağı için 
kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. Başkan,  Roosevelt, 1936 yılında ikinci defa seçildikten sonra New Deal 
yasaları aleyhine bir sonuç çıkmaması için Yüksek Mahkemenin üye sayısını 9 dan 15 e çıkarmak ve 6 kişi-
yi kendisi atamak yönünde bir değişiklik yapma yönünde girişimde bulunmuş,. Ancak yargıçların zaman 
içinde görüş değiştirmesi üzerine değişikliğe gerek kalmamıştır. Mahkeme bu görüş değişikliğine gider-
ken, programın bir sosyal sigorta olmadığı, refah politikaları içinde değerlendirilebileceği, primlerin de bir 
tür vergi olduğu kabulünden hareket etmiştir. Ancak, Mahkemenin bu yöndeki kararlarından çok kısa bir 
süre sonra sosyal sigorta tabirini ve sigorta primleri tabirini bizzat Sosyal Güvenlik İdaresi kendi kullanmaya 
başlamıştır( Ferrera-Tanner, 1998, s.27). 
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den kaynaklanmaktadır. Bu değişiklik, ABD SG sisteminde önemli bir rota 
değişikliğini ifade etmektedir.  1946 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun 
idari yapısı, 1950 ve 1952 yıllarında ise aylıkların hesaplanması ve artırılma-
sı ile ilgili değişiklikler yapılmış, bu düzenlemelerle SG sisteminin bağladığı 
aylıkların KSGH kapsamında devlet tarafından karşılıksız olarak bağlanan 
aylıklardan düşük olması önlenmiştir. 

1954 yılında maluliyet sigortası ile ilgili düzenleme SGK’na ilave edile-
rek yeni bir sigorta kolu daha sisteme dahil edilmiştir. Başlangıçta yalnızca 
54-60 yaşları arasında malullük aylığı bağlanmasını öngören düzenleme ile 
ilgili sınırlamalar 1960 yılında kaldırılmış, daha önceki yaşlarda malul ka-
lan sigortalılara ve sigortalıların malul derecede sakat yetişkin çocuklarına 
sakatlık aylığı bağlanması imkanı sağlanmıştır (SSA, 2007-1). 

Amerikan SG sisteminin en tipik özelliklerinden birisini, sağlık sigor-
tasının diğer sigorta kollarından ayrı ve bağımsız gelişmesi ve bu sigor-
ta kolunun oluşturulmasında gerek Amerikan politik sisteminin gerekse 
Amerikan değerler sisteminin yeterli  desteği sağlamaması dolayısıyla geç 
kalınması olmuştur (Whiteman, 2001, 13). Kamu müdahalesi ile oluşturu-
lan ilk sağlık sigortası (Medicare), ancak 1965 yılında ve  65 yaşını geçen, 
emekli  ABD vatandaşları için oluşturulmuş, bu tarihi takip eden 3 yıl için-
de 20 milyondan fazla ABD vatandaşı kapsama alınmıştır (SSA, 2007-1). Bu 
arada, 1961 yılında  yapılan bir başka değişiklikle de emeklilik yaşının, 65 
den 62’ye düşürülmesine, 1970’li yıllarda yaşanacak krize yol açan sebep-
lerden biri olması itibarıyla özellikle vurgu yapmak gerekir (SSA, 2007-1).

1970’li yıllarda iki önemli gelişme olmuştur. Bunlardan ilki, sistemi bir 
bakıma iki ayaklı hale getiren tamamlayıcı SG geliri (The Supplemental 
Security Income=SSI) sağlayan ayağın oluşturulması, ikincisi ise emek-
li aylıklarının fiyat artışlarına bağlı olarak otomatik olarak artırılması 
(COLA=Cost of Living Adjustment) uygulamasının başlatılmasıdır ( SSA, 
2007-1).  1970’li yılların başında emekli aylıkların hesaplanması ve  artırıl-
ması ile ilgili düzenlemeler ve ekonomik kriz sistemin finansman yapısını 
olumsuz etkilemiş, sistem ilk defa 1976 yılında açık vermiştir. Finansman 
açığını kapatmak için primlerin yükseltilmesinin beklenen sonucu verme-
mesi üzerine, Başkan Reagan, daha sonra 4 ayrı başkan döneminde Merkez 
Bankası başkanlığını yapacak olan Greenspan başkanlığında bir komisyon 
oluşturmuş (Greenspan, 2007, 94-96) ve bu komisyonun önerileri doğ-
rultusunda 1983 yılında; emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi, 
kapsam dışında kalan bazı çalışan gruplarının kapsama alınması, primle-
rin yükseltilmesi, emekli aylıklarından prim kesilmesi ve aylık hesaplama 
sisteminin değiştirilmesi gibi kapsamlı değişiklikler yapılmıştır (Ferrera-
Taner, 1998, 32).

1990’lı yıllar ABD’de iktidar ve muhalefetin SG sistemi ile ilgili düzenle-
melerde büyük ölçüde birlikte hareket ettiği bir dönem olmuş (SSA, 2007-1), 
SGK’nın bağımsızlaştırılmasına yönelik düzenlemelerin yanı sıra malullük 
ve tamamlayıcı gelir garantisi sisteminin iyileştirilmesine yönelik değişik-
likler yapılmıştır. 2000 yılında seçilen Bush, SG sisteminin yeniden yapılan-
dırılması daha doğrusu özelleştirilmesi üzerine yoğunlaşmış ve bu amaçla 
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oluşturduğu  Komisyon(9) çalışmalarını 2001 yılında tamamlamıştır (www.
css.gov/reports/2008).  Bu rapor hazırlama süreci, ABD’de SG sistemi ile 
ilgili en yoğun ideolojik  tartışmaları da beraberinde getirmiş, sistemin özel-
leştirilmesi üzerinde yoğunlaşan bu tartışmalar, 11 Eylül 2001 de yaşanan 
saldırı olayları ve Irak problemi dolayısıyla ertelenmiş ve yoğunluğunu kay-
betmiştir ( SSA, 2007-1).  Tartışmaların yoğunluğu değişse de, SG her zaman 
Amerikan politikasının ve sosyal hayatının temel tartışma alanlarından bi-
rini oluşturmaya devam etmekte olup, 2008 başkanlık seçim sürecinin de 
önemli gündem maddelerinin birini oluşturmaktadır.   

III. ABD SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

A. Sosyal Sigorta Kurumları

1.Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Sigortası
İlk oluşturulan sigorta kolu olup, sosyal güvenlikle özdeşleşen yaşlılık, 

malullük ve ölüm YMÖ,  (The Old Age, Disability and Survivors Insurance-
OASDI) sigortası,  kendi adına bağımsız çalışanlar da dahil olmak üzere 
bütün gelir sahibi olan çalışanları kapsama alan bir programdır. Geçici ta-
rım işçileri ve ev işlerinde çalışanlar, yıllık geliri belirli seviyenin altında 
olan bazı kendi adına bağımsız çalışanlar ve 1984 yılından önce işe başla-
yan kamu görevlileri isteklerine bağlı olarak kapsam dışında bırakılmıştır. 
Kapsamı daha dar olmakla birlikte, demiryolu çalışanları ile bazı federal ve 
eyalet yönetimi çalışanları için ayrı YMÖ sigortaları vardır. 

YYÖ sigortası için,  sigortalılar ve işverenleri, her yıl ücretlerdeki değiş-
meye bağlı olarak otomatik olarak ayarlanan prime esas kazançlardan be-
lirli bir limiti aşmamak üzere eşit oranlarda olmak üzere toplam % 12.4 ora-
nında prim öderler. Bağımsız çalışanlar aynı oranda ve primleri tamamen 
kendileri öderler. Emeklilik yaşı esasen 65 olup, 2027 yılına kadar kademeli 
olarak 67 ye yükseltilecektir. Sistem 62 yaşında erken emeklilik, 70 yaşın-
da da geciktirilmiş emeklilik emeklilik imkanı tanımaktadır. Eğer emekli-
lik ve malullük aylığı gelirleri, belirli seviyenin altında ise diğer gelirleri ve 
ailevi şartları dikkate alarak tamamlayıcı aylık ödemesi de yapılmaktadır. 
Aylıklar, en düşük gelir sahibi olduğu 5 yıl hariç tutularak, bütün sigortalılık 
süresince prime esas ortalama kazançları ve enflasyon oranı esas alınarak 
endeksleme yoluyla hesaplanmaktadır. 

2.  Hastalık ve Analık Sigortası
Amerikan SG sisteminin en ayırıcı özelliklerinden birini oluşturan has-

talık sigortası, 1965 yılında yalnızca 65 yaşını geçen yaşlılar ve malul sigor-
talılar için oluşturulmuş (Medicare) bir sistemdir. Tıbbi tedavi ve bakım hiz-
metleri sunulmaktadır. 

Hastalık sigortası,  sigortalı ve işverenden alınan % 1.45, toplam olarak % 
2.9 oranındaki primle finanse edilmekte olup, kendi adına bağımsız çalışan-

9“The Strengthening Social Security and Creating Personel Wealth For All Americans” “ Sosyal Güvenlik 
Sisteminin Güçlendirilmesi ve Amerikan Vatandaşlarının Refaha KavuşturulmasıKomisyonu”
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lar primlerin tamamını kendileri ödemektedirler. Hastalık sigortası tarafın-
dan karşılanmayan sağlık hizmetleri için kişilerin isteğe bağlı olarak ilave 
özel sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Sistem içinde ayrı ve özel bir ana-
lık sigortası yoktur ve analık hali, sağlık sigortası içinde değerlendirilmekte, 
çok az sayıdaki eyalette analık halinde nakdi ivaz ödemesi yapılmaktadır.

3. İş Kazaları Sigortası
ABD’de oluşturulan ilk sigorta kolu olarak  1908 yılında kurulmuştur. 

Zorunlu olmakla birlikte SG kavramı içinde değerlendirilmeyen iş kazaları 
sigortası, bütün primleri işverenler tarafından karşılanmak üzere sigorta 
şirketlerine yaptırılmaktadır.  Sigortalıların iş kazası sonucunda tam işgö-
remez olması halinde, herhangi bir asgari sigortalılık süresi aranmaksızın 
ücretinin 2/3 ü oranında gelir bağlanmaktadır. Kısmi iş göremezlik geliri 
halinde bağlanan aylıklar eyaletler arasında değişebilmektedir. Aylık bağ-
lama süresi en fazla 500 hafta ( yaklaşık on yıl) ile sınırlandırılmıştır. Öte 
yandan, iş kazasına bağlı ölüm halinde geride kalanlara belirli bir üst sınırı 
geçmemek üzere ölüm aylığı bağlanmakta ve cenaze masrafları için de bir 
defaya mahsus olarak maktu para ödemesi  yapılmaktadır.

4. İşsizlik Sigortası
1935 yılında, YMÖ sigortası ile birlikte ilk oluşturulan sigorta kollarından 

biridir. Esasen sanayi ve hizmetler sektöründe bağımlı olarak çalışanları 
kapsamakla birlikte, 4 veya daha fazla işçi çalıştıran ve yıl içinde 20 haf-
tadan fazla çalışılan ve/veya aylık olarak 1500 dolar veya daha fazla ücret 
ödeyen kar amaçlı olmayan organizasyonlar da zorunlu olarak kapsama 
alınmışlardır.  Kapsamı en geniş sigorta kolu olarak, bütün eyalet ve yerel 
yönetim çalışanları, ev işlerinde çalışanlar ve tarım işçilerinin ¾ ünden faz-
lası ile birlikte merkezi hükümet çalışanları ile askeri personel de  sigorta 
kolu  kapsamındadır. 

Birkaç eyalet dışında sigortalılar bu sigorta kolu için prim ödememek-
te, primler işveren tarafından ödenmektedir. Devlet, eyalet programları-
nın yönetim giderleri ile sistemin açık vermesi halinde açıkları karşılamak 
üzere finansman katkısında bulunmaktadır. İşsizlik sigortasından ödenek 
alma şartları, eyaletler arasında değişmekle birlikte; 15-20 hafta süren bir 
çalışmadan sonra işsiz kalınması, işsiz kişinin yeniden çalışma arzu ve ira-
desinin bulunması ve iş aramak için başvurması, işveren tarafından işten 
çıkarılması veya haklı bir sebeple işini bırakması hallerinde ödenek verilir.  
Nakdi ödeme sigortalının gelirinin % 50’si civarında olup, bir haftalık bek-
leme süresinden sonra ve en fazla 26 hafta süre ile yapılır. Bazı eyaletlerde 
belirli programlara katılma şartıyla işsizlik ödeneği alma hakkı olmayanla-
ra da işsizlik yardımı yapıldığı da görülmektedir.

5.  Demiryolları Çalışanları Sosyal Güvenlik Sistemi
Demiryolu çalışanları, 1935 yılından önce bir sigorta sistemi oluştur-

dukları için 1935 tarihli SGK’nın kapsamı dışında bırakılmışlardır. Sistem, 
ilgili yasa kapsamında  bu sektörde çalışanları, emeklilik, işsizlik, iş kaza-
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ları, iş kazaları, maluliyet ve ölüm hallerinde SG garantisine kavuşturmak 
için oluşturulmuş ve idaresi, merkezi Şikago’da bulunan ABD Demiryolları 
Emeklilik Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir (Green Book, 2004, 
Chapter-5,2). 7 kişiden oluşan Kurulun 3 temsilcisi işçiler, 3 temsilcisi işve-
renler ve diğer temsilcisi de 6 üyenin çoğunluk oyu ile dışardan seçilmek-
tedir.

Sigortalı ve işveren primleri ile finanse edilen sistem, zaman içinde ikinci 
bir emekli aylığı ödeme imkanı veren basamaklı bir yapıya dönüşmüştür.  
Sistem için en önemli problem,  bizdeki banka ve sigorta şirketlerinin san-
dıkları gibi, zaman içinde sektörde çalışan işçi sayısının azalması dolayısıy-
la aktif/pasif sigortalı oranının ciddi şekilde bozulmuş olmasıdır. Nitekim, 
1950 yılında 1.421 bin kişinin çalıştığı sektörde 2002 yılı itibarıyla çalışanla-
rın sayısı 227 bine, buna bağlı olarak da aktif/pasif sigortalı oranı 1’in altına 
düşmüştür. 

6. Kamu Görevlileri ve Öğretmenlerin Emeklilik Programları
1984 yılında yapılan yasal düzenleme ile, 1984 yılından önce işe giren 

bazı Federal  Hükümet ve Eyalet kamu çalışanlarına zorunlu SG sistemine 
dahil olma veya eski emeklilik programları ile devam etme imkanı verilme-
si üzerine bazı çalışan grupları kendi kurumlarının emeklilik programların-
da kalmayı tercih etmişlerdir. Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinde 
çalışan kamu görevlileri yanında, eğitim sektöründe de üniversiteler ve öğ-
retmenlerin ayrı emeklilik kurumları vardır. Nitekim, 1.247 bin Federal hü-
kümet çalışanı yanında, en fazla sayıda öğretmen üyeye sahip Teksas eya-
letinde 729 bin, Kaliforniya eyaletinde 453 bin ve New York eyaletinde 264 
bin öğretmen kendi emeklilik şirketleri kapsamında SG garantisine sahip-
tir. Yalnızca bu üç eyalete ait emeklilik programlarından emekli aylığı alan 
öğretmenlerin sayısı 550 bin civarındadır. SGK kapsamı dışındaki emeklilik 
programlarının en ciddi problemi, çalışanların iş ve işyeri değiştirmesi ha-
linde SG haklarının taşınması konusunda ortaya çıkmaktadır.  

B. Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları(10) 
ABD,  bilinenin aksine, merkezi ve yerel yönetim idare bütçelerinden 

tahsis edilen kaynaklarla finanse edilen, çok çeşitli ve kapsamlı kamu sos-
yal güvenlik harcamalarının (KSGH) yapıldığı bir ülkedir. Hemen belirtmek 
gerekir ki, birçok KSGH, merkezi bütçeden finanse edilmesine rağmen uy-
gulama sorumluluğu ve esasları eyaletler tarafından belirlenmekte, bu da 
zaman zaman da aynı program kapsamındaki uygulamalar için eyaletler 
arasında farklılıklar yaratabilmektedir. Bu programlardan bir kısmı, belirli 
sürelerle ve belirli fonlar tahsis edilerek uygulanmaya başlamış olmasına 
rağmen, takip eden dönemlerde de aynı amaçla kaynak tahsis edilmesi ve 
programın devam ettirilmesi, yani sürekli hale gelmesi sık rastlanan bir 
uygulama haline gelmiştir. Belirli başlı KSGH uygulamaları aşağıda sunul-
muştur.

10 ABD’deki yaygın kullanımı ile refah harcamaları (welfare expenditures)
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1.  Sağlık Yardımı
Amerikanın en kapsamlı kamu SG harcamalarından birini oluşturan 

Sağlık Yardımı (Medicaid), 1965 yılında başlatılmıştır. Diğer programlar için 
söz konusu olduğu gibi, tıbbi yardım programı ile ilgili olarak da zaman için-
de çok sayıda yasal düzenleme yapılarak kapsamı genişletilmiştir. Gelir 
testine bağlı olarak yapılan ve finansmanı Federal Hükümet ve eyaletler ta-
rafından birlikte sağlanan bir programın uygulama kuralları, genel kuralla-
ra bağlı kalmak şartıyla eyaletler tarafından belirlenmektedir (Green Book, 
Chapter-15, 26). Sağlık bakanlığının gözetimi altında yürütülen program-
dan faydalanan ana grubu düşük gelirli aileler, hamile kadınlar ve çocuklar 
oluşturmaktadır. Zaman içinde kişi sakatlar ve göçmenler gibi grupların da 
kapsama alındığı uygulamadan 2006 yılı itibarıyla 20.6  milyonu  çocuk, 14.4 
milyonu yetişkin olmak üzere  ABD nüfusunun % 13 sine denk  gelen 35  mil-
yon kişi faydalanmaktadır (State Medical Facts Sheets).

2. İhtiyaç Sahibi Ailelere Yönelik Geçici Yardımlar
ABD’nin en kapsamlı kamu sosyal güvenlik harcamalarından birini oluş-

turan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik geçici yardımlar (Temporary Assistance 
For Needy Families:TANF), 1996 yılında yapılan yasal düzenleme ile, esasen 
1960’lı yıllardan itibaren yapılmakta olan yardımların yeniden düzenlen-
mesi ile oluşturulmuştur. Temel amacı ihtiyaç içinde olan ailelere yardım 
yapılarak çocukların aile dışına itilmelerini önlemek ve aile içinde bakım-
larını sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu amaçlar yanında, evlilik müesse-
sesini teşvik ederek evlilik dışı çocuk doğumlarını azaltmak, iki ebeveynli 
aileleri korumak ve güçlendirmek ve nihayet ailelerin iş sahibi olmalarını 
sağlayarak kamu yardımlarına bağımlılıklarını azaltmak amaçları da ilave 
etmiştir (Green Book, 2004, Chapter 7, 3-11). Yardımlar yapılırken, yoksulla-
ra yönelik diğer yardımlarla ilişkilendirilmekte, aynı kişiye birden fazla yer-
den haksız yardım yapılması önlenmeye çalışılmaktadır. Uygulama ile ilgili 
olarak eyalet yönetimlerine önemli serbestlikler tanınmış, genel amaçlara 
bağlı kalınmak şartıyla yardım miktarı ve şartlarını eyaletlere belirleme 
hakkı verilmiştir (Green Book, Chapter-7, 34).

3.  Gıda Desteği Programı
Halen, gönüllü kuruluşlarca da çeşitli kapsamlarda yürütülen gıda des-

teği programı ABD’de ilk defa  1939 ve 1943 yıllarında başlamış, 1964 yılında 
yapılan yasal düzenleme ile bugünkü kapsamına kavuşmuştur. Gıda deste-
ği programı (Food Stamp), esasen düşük gelirli ailelerin gıda alımına yöne-
lik satın alma gücünü artırarak yetersiz beslenme probleminin ortada kal-
dırılmasına yönelik bir programdır. Bütün eyaletlerde uygulanmakta olan 
programın başvuru, hak kazanma şartları bakımından eyaletler arasında 
farklılıklar olabilmektedir. Programın uygulanması ile ilgili olarak Federal 
hükümetin ve eyaletlerin farklı sorumluluk ve yetkileri vardır. Yardımların 
yapılmasında temel olarak, yaşayan kişi sayısına bağlı olarak hanehalkı 
esas alınmaktadır (Green Book, Chapter 15, s.26). 2006 yılı itibarıyla prog-
ramdan faydalanan kişi sayısı 26 milyona ulaşmıştır (www.fns.usda.gov).
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4. Düşük Gelirli Ailelere Yönelik Enerji Yardımı Programı
1981 yılında başlayan uygulama, Federal Devletin eyaletlere düşük ge-

lirli ailelerin, ısınma amacıyla kullanılan enerji başta olmak üzere, yüksek 
enerji giderlerine destek sağlamak üzere ( The Low-Income Home Energy 
Assistance Program) mali destek sağlanması ile ilgili bir programdır. 
Program esasen eyaletler tarafından yürütülmekte olup, bu kapsamdaki 
yardımlardan faydalanmak isteyenler, eyaletler arasında değişmek üzere, 
fakirlik çizgisini esas alan gelir yeterliliği esas alınarak belirlenmektedir. 
2001 yılında 1.355 bin aileye, ortalama yıllık 338 dolar enerji desteği sağ-
layan (Green Book, Chapter-15,124-134), sistemden faydalanan aile sayı-
sı  2004 yılında 4.4 milyona ulaşmıştır (http://www.acf.hhs.gov/ prog-
rams/02/05/2008). 

5. Federal Konut Yardımı Programı
Düşük gelirli ailelere yönelik olarak, kira giderlerinin veya ev kredisi fa-

izlerinin ödenmesi amacıyla Federal Hükümet tarafından 1980’li yılların or-
talarında başlatılan konut yardımı programları zaman içinde değişen amaç-
lara bağlı olarak farklı şekillerde uygulanmıştır. Temel amacı, düşük gelirli 
ailelerin konut probleminin çözümüne katkıda bulunmak olan program, 
yaşlılar ve sakatlar gibi özel grupların korunması yanında, yerleşik haya-
tın düzenliliğinin sağlanması ve mülk sahibi olmanın yaygınlaşması yoluy-
la komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amacına da hizmet etmek için de 
kullanılmaktadır. Yardımlar, doğrudan kira yardımı yapılması, doğrudan ev 
alımı desteği sağlanması, evsizlere ev sağlanması, eski ve bakımsız evlerin 
sağlıklı şekilde oturulabilir hale getirilmesine yönelik tamir ve bakımlarının 
yapılması şekillerinde yapılmaktadır ( Green Book, Chapter 15, 98-103). 

6. Emekli Askerler ve Gazilere Yönelik Yardımlar ve Hizmetler
ABD’de emekli askerlere, ailelerine veya vefat etmişler ise geride ka-

lanlara bir dizi nakdi ödeme ve hizmet şeklinde yardım yapılmaktadır. 
Program, bu amaçla oluşturulan Gaziler Bakanlığı (The Department of 
Veterans Affairs) tarafından tıbbi bakım sağlanması, mesken yardımı ya-
pılması, hayat sigortası yaptırılması, cenaze masraflarının karşılanması ve 
nihayet kişinin duyduğu ihtiyaca bağlı olarak özel bakım ve destek hizmet-
lerinin verilmesi hizmetlerini kapsayan program gazilerin sosyal hayata 
uyumlarının sağlanmasına yönelik kapsamlı danışmanlık hizmetleri de 
sunmaktadır (Green Book, Chapter 15,  134-137).

7. Çocuklar, Kadınlar ve Ailelere Yönelik Destek Programları
Amerikan aile yapısındaki değişme, daha doğru bir ifade ile çözülme(11), 

bu ülkede çocuk, kadın ve ailelere yönelik özel ve kapsamlı çok sayıda sos-

11 Nitekim, 2001 yılı verilerine göre, yaklaşık olarak 11.5 milyon aile ( toplam ailelerin % 30’u) tek ebevey-
nli olup, bunların % 80’i anne ve çocuk(lar), % 20 si ise baba ve çocuk(lar)dan oluşmaktadır ( Green Book, 
Chapter-8, 1-3). Tek çocuklu ailelerde de kadınların % 43 ünün hiç evlenmemiş olduğu, % 35’inin boşanmış 
olduğu, % 18’inin de ayrı yaşadıkları görülmektedir. Tek ebeveynli ailelerin önemli bir kısmının gelir sevi-
yesinin düşüklüğü dolayısıyla yoksulluk içinde olması ve çocuklarının bakımı için kamu desteğine ihtiyaç 
duyması dikkat çekicidir (Green Book Chapter- 8,71)
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yal yardım, hizmet ve destek programının uygulamaya konulmasına yol aç-
mıştır(12). Bu programların kapsamına aldığı gruplar ve sağlanan yardımlar 
kısaca aşağıda özetlenmiştir:

a) Çocuk Yardımı Programı (The Child Support Enforcement Program)
1975 yılında SG Kanununa yapılan bir ilave ile, daha önce fakir ailelere 

yapılmakta olan yardımların, çocukların aile içinde yetişmesini teşvik et-
meye yönelik bir programa dönüştürülmesi, özellikle evlilik dışı ilişkilerden 
oluşan çocukların etkin olarak korunması amaçlanarak geliştirilmiştir. İlgili 
Kanunda, zaman içinde yapılan değişikliklerle, Federal Hükümet programın 
geliştirilmesi, finansman imkanlarının genişletilmesi ve gözetim-denetim 
alanlarında görev üstlenmiş, uygulama esas itibarıyla eyalet yönetimleri-
ne bırakılmıştır. 2005 yılı itibarıyla uygulama kapsamında yardım sağlanan 
çocuk sayısı 15.9 milyon civarındadır (www.acf.hhs.gov/opa/fact_sheets/
cse_factsheet.html)    

b) Eyalet Çocuk Sağlığı Sigorta Programı (The State Children’s Health 
Insurance Program) 

2008 Başkanlık seçimlerinde sık dile getirilen konulardan birini oluş-
turan Eyalet Çocuk Sağlığı Sigorta Programı, 1997 yılında yapılan yasal dü-
zenleme ile, eyaletlerin aileleri birlikte yaşayan 19 yaşın altındaki çocuklara, 
ailenin gelir seviyesinin sağlık yardımı (Medicaid) alma için belirlenen sevi-
yeden yüksek, ancak Federal fakirlik çizgisinin % 200 altında olması halin-
de sağlık sigortası yaptırılması ile ilgili bir programdır (Green Book, Chapter 
15,83). Eyaletler bu kapsamdaki çocuklara yönelik sağlık hizmetleri temi-
ninde, ayrı bir program oluşturma, tıbbi yardım programının kapsamını 
genişletme veya her iki yaklaşımı birlikte dikkate alan karma bir yöntemi 
uygulama imkanına sahiptirler. 

c) Okul Öğle Yemeği ve Kahvaltı Yardımı Programı
Öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine yönelik olarak geliştirilen program 

(The School Lunch and School Breakfeast Program) kapsamında, ilk ve orta 
öğrenim gören kamu, özel ve gönüllü kuruluş okullarında eğitim gören ve 
çocuk bakım enstitülerinde kalan öğrencilere  bedelsiz veya düşük bedelle 
kahvaltı ve öğle yemeği desteği yapılmaktadır. Yardımlar ailelerin gelir se-
viyesi esas alınarak yoklamalı olarak yapılmaktadır (Green Book, Chapter 
15,108-112).

12 Çocuklara yönelik sosyal refah hizmetleri, Amerikan toplumunda sosyal hayatın en çok tartışılan alan-
larından birini oluşturmuş ve Sosyal Güvenlik Kanununda kapsamlı değişiklikler yapılarak, çocuk istismarı 
ve ihlalinin önlenmesi ve çocuklu ailelerin desteklenmesine yönelik geniş kesimlerin faydalandığı sosyal 
hizmet ve yardım ağı oluşturulmasına çalışılmıştır. Çocuklara yönelik bütün sosyal hizmet ve yardımlarda 
aile birliğinin sağlanması, çocukların aile ortamında bakımlarının sağlanmasına özen gösterilmeye çalışıl-
mıştır.
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d) Çocuk ve Yetişkin Gıda Yardım Programı
Bu program kapsamında( The Child and Adult Care Food Program) ev-

sizler, çocuk yurtlarında ve kimsesizler evlerinde kalanlar ile okul sonrası 
bakım evlerinde kalanlara yönelik kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği 
yardımı yapılmaktadır. Federal Hükümet düzeyinde tarım bakanlığının gıda 
ve beslenme bölümü, eyaletlerde ise bu amaçla oluşturulan birimler prog-
ramın yürütümünden sorumludurlar. ( Green Book, Chapter 15, 113-116). 

e) Kadınlar, Reşit Olmayanlar ve Çocuklara Yönelik Tamamlayıcı Gıda 
Yardımı 

Bu program kapsamında, düşük gelirli kadınlara hamilelik döneminde, 
doğum sonrasında ise kendilerine ve çocuklarına ve nihayet 5 yaşına ka-
dar olan düşük gelirli çocuklara beslenme ve gıda yardımı yapılmaktadır. 
Yardımlar, gıda yardımının ötesinde özellikle şişmanlığın ciddi bir problem 
haline gelmeye başladığı günümüzde sağlıklı beslenme, diyet ve beslen-
me bozuklukları ile ilgili rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik 
olarak da yapılmaktadır. Gıda yardımları, sağlıklı beslenme için öngörülen, 
vitamin, demir ve kalsiyum gibi unsurları dengeli şekilde içerecek şekilde 
yapılmaktadır. Program, Federal hükümet tarafından finanse edilmekte, 
ancak uygulaması eyaletler tarafından gerçekleştirilmektedir (Green Book, 
Chapter 15,112-115).

f)  Başlangıç (Eşit Fırsatlar) Programı (Head Start)  
Program esasen 1964 tarihli Ekonomik Fırsatlar Kanunu kapsamında 

1965 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Temel amaç, 0-5 yaş ara-
sında çocuğu olan  düşük gelirli ailelerin çocuklarını okul öncesi dönemde 
çeşitli açılardan geliştirerek eğitimde fırsat eşitliği yaratmadır. Ülke ça-
pında çocukların eğitim, sağlık, beslenme ve sosyal yetişme ihtiyaçlarının 
karşılanarak, zihni ve sosyal açıdan formel eğitim sürecine hazırlanmaları 
sağlanmaktadır (Green Book, Chapter 15, 122-124).  

8. Diğer Programlar
Yukarıda belirtilen programlar dışında, bir tür yarı özerk olarak ka-

bul edilen özel statülü 5 eyalet (Porto Riko, Guam, Virgin Adaları, Amerika 
Samoa’sı ve Marina Adaları) için, bu eyaletlerin özel şartları dikkate alınarak 
geliştirilen sosyal yardım ve hizmet programları (Green Book, Chapter-12, 
2); 1998 yılında yapılan bir düzenleme ile çalışanların vasıflarının ve gelir 
elde etme yeteneklerinin geliştirilerek iş bulma ve nihayet Amerikan in-
sanının verimlilik ve işgücünün artırılmasına yönelik olarak geliştirilen ve 
çoğunlukla da siyahlar ile Meksika ve Güney Amerika kökenli göçmenlerin 
yararlandığı işgücü geliştirme (Workforce Investment) programı, (Green 
Book, Chapter-15,118-121);  1911 yılından itibaren eyaletler tarafından uy-
gulanan ve ABD’nin en eski SG uygulamalarından biri olarak kabul edilen 



SOSYAL GÜVENLİK Üzerine YAZILAR’ım494

iş kazalarının sonucunda ortaya çıkan zararların tazmin edilmesine yö-
nelik (Worker’s Compensation) sağlık yardımı ve parasal ödemelerle ilgili 
yardımlar (Green Book, Chapter-15, 137-143); çeşitli yollarla ülkeye gelen 
mültecilere yönelik nakdi para yardımı yapılması, sağlık hizmeti sunulması, 
lisan ve meslek eğitimi hizmetleri sunulması, iş bulma ve işe yerleştirme 
hizmetleri, çocuklar için kreş ve ulaşım hizmetleri sunulması, (/www.acf.
hhs.gov/programs/orr/benefits/rss.htm-15.01.2008); ve son olarak  1950 
li yıllardan itibaren kadınların işgücüne katılma oranının artması üzerine 
özellikle düşük gelirli çalışan kadınların çocukları için gündüz bakımevle-
ri ve kreş oluşturulmasına yönelik hizmetler diğer kamu SG harcamaları 
kapsamında değerlendirilebilir (Green Book, Chapter-9,  1-2 and http://
www.naeyc.org/policy/federal/ccdbg.asp, 15.01.2008). 

C. Sağlık Sigortası
ABD, gelişme seviyesi ve siyasi rejimi dikkate alınınca, milli bir sağlık si-

gortası sistemine sahip olmayan, tek demokratik rejime sahip sanayileşmiş 
ülke durumundadır. Bir başka açıdan değerlendirmek gerekirse, New Deal 
kapsamında yapılması gerekenlerden, hayata geçirilemeyen tek alan ge-
nel sağlık sigortası olarak kalmıştır. Başlangıçta, SG sisteminin bir parçası 
olarak düşünülen milli sağlık sigortası sistemi,  SG yasasının çıkarılabilmesi 
için geri planda bırakılmış (Jacops, 2001, 187) bir diğer ifade ile feda edilmiş-
tir. Bu gecikme, zaman içinde çok parçalı bir sağlık sistemi oluşmasının da 
sebebi olmuştur. 

Sağlık sigortası, Amerikan SG sisteminin en karmaşık, en pahalı ve  en 
problemli alanlarından birini oluşturmaktadır. Öncelikle sistem, hem fi-
nansman hem de hizmet sunumu açısından çok parçalı bir görünüm arzet-
mektedir. Toplam nüfusun 2/3 ünden fazlasının sağlık sigortası işverenler-
ce finanse edilen şirket emeklilik programları vasıtasıyla özel sektör, kalanı 
kamu sektörü tarafından temin edilmektedir. Toplam nüfusun % 9’una ya-
kını da kendi ödedikleri primlerle bireysel satınalma yolu ile sağlık sigortası 
yaptırmaktadır. Gerek şirketler, gerekse bireyler sağlık hizmetlerine özel 
sigorta şirketleri aracılığı ile ulaşmakta, çok pahalı olan bu sistem içinde 
4 kişilik bir ailenin yıllık sağlık sigortası giderleri ortalama olarak 8-12 bin 
dolara ulaşmaktadır.

Kamu tarafından organize edilen sağlık hizmetleri iki ana grupta top-
lanmaktadır. Bunlardan ilki, çalışan işçiler ve işverenlerin primleri ile finan-
se edilen, yaklaşık olarak 43 milyon kişinin faydalandığı  hastalık sigortası 
(Medicare),  olup, esasen 65 yaşını geçen emekliler, ile 65 yaşın altındaki 
malul sigortalılar ve bunların aile fertlerine sağlık garantisi sağlamaktadır. 
ILO ve Avrupa ülkeleri hastalık sigortası anlayışına en yakın uygulamadır. 
Kamunun organize ettiği ikinci program olan  sağlık yardımı (Medicaid),  ise 
finansmanı kamu tarafından sağlanan,  esasen düşük gelirli yoksul grup-
lara sağlık garantisi sağlayan bir sistemdir. Bu sistemden faydalananlar, 
kamu SG harcamaları kapsamında nakdi yardım alan yoksullar, düşük 
gelirli yaşlılar, sakatlar, hamile kadınlar ve çocuklardır. Amerikan sağlık 
sisteminin en başarısız görüntüsü kişi olarak kapsam konusunda ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim, toplam nüfusun % 15’ini aşan 44 milyon kişi sağlık 
sigortası kapsamı dışında kalmıştır(13) 

13  Sağlık sigortasının kapsamı konusunda verilen rakamlar kaynaklar arasında farklılık göstermekle bir-
likte bütün kaynaklar kapsam dışında kalanların toplam nüfusun % 15 inden fazla olduğunu ve rakamın 43-
46 milyon arasında değiştiğini ortaya koymaktadır. 
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Sağlık sistemi ile ilgili ikinci parçalı görüntü, Medicare kapsamında sunu-
lan sağlık hizmetlerinin kapsamı konusunda ortaya çıkmaktadır. Nitekim, 
Medicare kapsamında sunulan sağlık hizmetleri “Kısım (part)   A, B, C, ve 
D” olarak 4 ayrı parçaya ayrılmaktadır. Part A olarak bilinen kısım yataklı 
tedavi kapsamındaki hastane giderlerini ve ilgili bakım hizmetlerini, isteğe 
bağlı olan part B ise, sigortalının maktu olarak belirlenmiş bir prim ödeye-
rek ( 2005 yılı için aylık 88.5 dolar)  ayakta tedavi dahil olmak üzere doktor 
muayene ücretleri, ambulans hizmetleri, teşhis ve tedavi ile ilgili testler ve 
sağlık bakımı ile ilgili çeşitli hizmetleri ve terapi hizmetlerin kapsamakta-
dır (Epstein, 2007, 198-207). Sistemin C ve D kısımları ise sürekli ve uzun 
süreli bakımla ilgili tedavi giderleri  ve ilaç ödemeleri ni kapsamaktadır. Bu 
aşamalar, genellikle sigortalının kendi ödemeleri veya sigorta şirketlerince 
karşılanmaktadır. Piyasada satılan ilaçlar (nezle-grip vb), vitaminler, este-
tik amaçlı olarak kullanılan ilaçlar ve zayıflama amcıyla kullanılan ilaçlar da 
kapsam dışındadır. Sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma konusunda 
hizmetin niteliğine göre değişen faydalanma süreleri sınırlamaları ve yine 
belirli hizmetlerden faydalanma da yaygın bir katkı payı ödeme uygulaması 
vardır. Kapsam dışında kalan bu hizmetler için sigortalılar yeni sağlık sigor-
taları yapma ihtiyacı duymakta, bu da sistemi daha karmaşık hale getir-
mektedir. 

D. Tamamlayıcı Bireysel Emeklilik Fonları
Amerikan SG sisteminin en tartışmalı alanlarından birini tamamlayı-

cı bireysel emeklilik fonları oluşturmaktadır. 1974 yılında yürürlüğe giren 
“Çalışanların Emeklilik Geliri Güvenlik Kanunu” (The Employee Retirement 
Income Security Act, ERISA), ile oluşturulan 401 (k) emeklilik planları, iş-
veren tarafından sunulan ve ödenen primlere vergi avantajı sağlanan prog-
ramlardır.  Ülkemizdeki bireysel emeklilik fonları ile önemli benzerlikleri 
olan bu programlara girmek veya dışında kalmak kişinin tercihine bağlı 
olup,  işveren ve sigortalı primleri ile finanse edilmektedir. Ödenecek prim-
ler için bir üst sınır uygulaması ve 59.5 yaşından önce sistemden çıkan işçi 
için vergi cezası vardır. 

401 (k) emeklilik programları zaman içinde çok parlak bir gelişme gös-
termiş, belirli katkı esasına dayanan bu programların sayısı 1975-2004 yıl-
ları arasında 3 katdan daha fazla artmış ve 2007 yılı itibarıyla 44.4 milyon 
aktif  katılımcıya ulaşmıştır (EBRI, Oct, 2007). Bu planların toplam fon biri-
kimi 2.188 trilyon dolara ulaşarak SG fonlarını aşmıştır. Belirli katkı esasına 
dayanan 401 (k) emeklilik planlarının bir önemli avantajı da, işveren des-
tekli emeklilik programlarından farklı olarak herhangi bir ceza ödemek zo-
runda kalmaksızın emeklilik birikimlerini bir başka plana aktarabilmesidir. 
Tahmin edileceği gibi, çalışan kişinin kendi fonlarının yatırım alanları ile il-
gili karar verme hakkı ve tercihte bulunma hakkı vardır.  

401 (k) emeklilik planlarına yönelik en ciddi eleştiri, “vergi avantajı sağ-
lanarak güçlendirelen bu programların  genellikle yüksek gelirli grupların 
daha yüksek emekli gelirine sahip olmak için katıldıkları programlar oldu-
ğu ve uygulamanın yüksek gelirli gruplara doğru gelir transferi sağladığı”, 
iddiasından gelmektedir.  Nitekim, 2006 yılı verileri; bu amaçla yapılan vergi  
teşviklerinin tutarının 113 milyar dolara ulaştığını, sağlanan teşviklerin % 
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70’inden de en yüksek gelirli % 20 lik grubun yararlandığını ortaya koymuş-
tur (Ghilarducci-Weller, 2007, 2).  

 IV. İDARİ YAPI VE ORGANİZASYON

A. Genel Olarak
Amerikan SG sisteminin en dikkat çeken özelliği, % 1’in altındaki yöne-

tim giderleri (SSA, 2007-2), 40) ile dünyanın en etkin çalışan ve diğer ül-
kelere model olabilecek bir yönetim yapısına sahip olması olarak gösteril-
mekte ve primlerin toplanması, hak sahiplerinin tespiti, ivazların ödenmesi, 
fonların yönetimi, haberleşme, organizasyonel yönetim, hizmet birimleri 
ve ilgili birimler arasındaki koordinasyon uyumu bakamından dünyada bir 
numara olan bir sistem (Ross, 1997,.235-236), olarak değerlendirilmektedir. 
Daha sonra da vurgulanacağı gibi, prim topladığı aktif sigortalı, aylık ödedi-
ği pasif sigortalı sayıları ile yönettiği fonlar bakımından dünyanın en büyük 
SG organizasyonu durumunda olan sistemin bir diğer önemli özelliği, bütün 
faaliyetlerini Kongrenin ve kamuoyunun denetim ve gözetimine açık ola-
rak ve özellikle mali durumla ilgili bilgilerin her yıl ve düzenli olarak kamu-
oyuna açıklandığı çok yönlü bir şeffaflık ilkesi ile sürdürmesidir (Ross, 1997, 
234).  İdari yapının bir başka önemli özelliği, sistemin bağımsızlık (özerklik) 
özelliğidir. Siyasi sistemle ilişkileri ve siyasetin sisteme müdahalesi bakı-
mından idari yapının dünyanın en bağımsız (özerk) işleyişine sahip sistem 
olduğu söylenebilir. Amerikan idari sisteminin SG Kurumuna verdiği statü 
yanında, primlerin toplanması ve SG fonlarının değerlendirilmesi işlemleri-
nin farklı idari birimler tarafından gerçekleştirilmesi bu bağımsızlığı sağla-
yan faktörler olarak dikkat çekmektedir. 

B. Sosyal Güvenlik İdaresi
Sosyal güvenlik sisteminin en önemli ve temel yönetim organı, bugün 

Amerikan yönetim sistemi içinde bağımsız bir kurum(14) olma özelliği ta-
şıyan Sosyal Güvenlik İdaresi (SGİ), (The Social Security Administration-
SSA) dir.  Ancak, Kurumun bugünkü yapısı zaman içinde şekillenmiştir. 
1935 yılında SG Kanunu ile, hiçbir fiziki alt yapısı, hizmet personeli ve bütçesi 
olmayan ancak bağımsız bir birim olarak oluşturulan Kurum (SSA, 2007-1),   
1939 yılında Federal Güvenlik Ajansı (The Federal Security Agency), oluştu-
rulduktan sonra istihdam, sağlık ve eğitimle ilgili birimlerle aynı çatı altına 
alınarak bağımsız kurum olma statüsünü kaybetmiş ise de, sırasıyla 1946, 
1953 ve nihayet 1994 yılında yapılan değişikliklerle bugünkü bağımsız sta-
tüsüne kavuşmuştur. SGİ’nin bağımsızlığı, 1994 yılında yapılan ve Kuruma 

14  Amerikan yönetim sistemi içinde, aralarında CIA, ve NASA gibi, çok sayıda organizasyon, bakanlıklar-
dan bağımsız olarak bazen birden fazla bakanlığın görev alanına giren işleri yürütmekle görevli bağımsız 
birimler olarak oluşturulmuşlardır. Bu birimler, esasen Kongreye karşı sorumlu olan birimlerdir. Kongre 
tarafından oluşturulan bu birimler ekonomik ve sosyal hayatın çok yönlü problemleri ile ilgili görevleri ye-
rine getirmek üzere federal ve eyalet yönetimleri düzeyinde örgütlenirler. CIA ve NASA gibi birimler yanın-
da Amerikan Merkez Bankası da bu niteliğe sahiptir. SGİ’de bu kurumlar gibi,  doğrudan bir bakanlığa bağlı 
olmaksızın, Kongre’ye karşı sorumluluğu olan bağımsız bir birim olarak oluşturulmuştur. http://usinfo.
state.gov/products/pubs/outusgov/
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bugünkü statüsünü kazandıran değişikliğe kadar sürekli tartışılmış, 1994 
yılında kazanılan yeni ve bağımsız kurum olma statüsünün önemini vur-
gulamak üzere, Kurum merkezinin bulunduğu Baltimore’da özel bir tören 
yapılmış ve Kurumun bağımsız statüsünün senbölü olan yeni logolu bayrak 
asılmıştır. Statüsündeki değişikliklere bağlı olarak zaman içinde isminde de 
bazı değişiklikler olan SGİ’nin merkezi Baltimore olup, ülke çapında birden 
fazla eyaletle ilgili işlemleri yürütmekle görevli  10 bölge ofisi ve yerel dü-
zeyde hizmet veren 1300 birimde çalışan 62 binden fazla personeli ile hiz-
met vermektedir (SSA, 2007-1). SGİ’nin görevleri arasında, herkese bir sos-
yal güvenlik numarası(15) verilerek kayıtlarının tutulması, hak sahiplerinin 
belirlenmesi ve durumlarındaki değişikliklerin izlenmesi, aylıkların hesap-
lanması, prime esas ücretlerle ilgili kayıtların vergi idaresine, aylık alanlar-
la ilgili bilgilerin Hazine’ye gönderilmesi, Kanunun uygulanması sürecinde 
sigortalı, işveren ve kurum arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan uyuşmaz-
lıkların çözülmesi,  sigortalı, işveren ve kurum ilişkilerini sağlayan bilgi ve 
belge akışına yönelik hizmetlerin sunulması ve nihayet sosyal güvenlik fon 
yönetimine, Kongreye ve Kamuoyuna Kurumun faaliyetleri ile bilgi sunul-
ması ve rapor hazırlanması sayılabilir (Ross, 1997,233). SGİ, yukarıda sayılan 
işlemler yanında tamamlayıcı ve gelir testine bağlı SG ödemeleri ile ilgili iş-
lemleri de yürütmektedir (SSA, 2005, 181).

C. Sosyal Güvenlik İstişare Kurulu
1935 tarihli SG Kanunu ile birlikte, Kanunu uygulamakla yükümlü 3 ki-

şilik bir Sosyal Güvenlik Kurulu (The Social Security Board) oluşturulmuş 
ancak bu Kurul 1946 yılında Kurum statüsünde yapılan değişiklikle kaldırı-
lınca Kurum  “commissioner” olarak adlandırılan bir kişi tarafından yöne-
tilmeye ve temsil edilmeye başlanmıştır. Ancak, SGİ’nin faaliyetlerinin öne-
mine bağlı olarak bir yönetim kurulu olmamasının eksikliğini gidermek için, 
1994 yılında SGİ’ye bugünkü bağımsızlık statüsünü kazandıran düzenle-
melerle birlikte Sosyal Güvenlik İstişare Kurulu (SGİK), (The Social Security 
Advisory Board, SSAB), oluşturulmuştur. Kurulun görevleri, SG sisteminin 
bugünü ve geleceği hakkında analiz ve değerlendirmeler yapmak, Kongre, 
Başkan ve SSA başkanına SG sistemi ile ilgili kısa ve uzun dönemli tavsiye-
lerde bulunmak ve görüş bildirmek, kamuoyunun SG bilincini geliştirmek, 
uzun dönemli gelişme plan ve stratejileri hazırlamak olarak belirlenmiştir. 

SGİK 7 kişiden oluşmakta olup üyeler 6 yıllık görev süresi için atanmak-
tadırlar. Üyelerden üçü, Başkan tarafından Senato’nun tavsiyesi ve onayı 
alınarak, ikisi Senato başkanı tarafından ancak azınlık (muhalefet) gru-
bunun tavsiyesi alınarak ve diğer ikisi de Temsilciler Meclisi başkanı tara-
fından yine muhalefet grubunun tavsiyesi alınarak atanmaktadır. Kurul 

15  Sosyal güvenlik numarası, Amerikan sosyal güvenlik sistemi tarafından başlangıçta sigortalılarla ilgili 
kayıtların düzenli tutulması için geliştirilen 9 haneli bir sayıdan oluşmaktadır. İlk üç rakam sigortalının kayıt 
olduğu eyaletle ilgili bilgileri, sonraki 2 rakam sigortalının grubunu ve son 4 rakam da kayıt olduğu yerdeki 
seri numarasını göstermektedir (SSA, 2007-1; Altman, 2005, 114-115). Sosyal güvenlik numarası bugünkü 
şekli ile bir bakıma Amerikan Vatandaşlık numarası fonksiyonu görmekte, bankacılık işlemlerinden mülki-
yet satın alma işlemlerine ve güvenlik soruşturmasına kadar günlük hayatla ilgili bir çok işlemde kullanıl-
maktadır. 
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üyeliklerine yapılan bütün atamalarda, kişilerin tarafsızlıkları, eğitimleri, 
uzmanlıkları ve iş ve çalışma hayatındaki başarıları ile  konularına hakimi-
yetleri gibi  kriterler dikkate alınmaktadır(16). 

D. Sosyal Güvenlik Fonları Yönetim Kurulu
Amerikan SG sistemi idari yapısı içinde yer alan bir diğer birim de “Sosyal 

Güvenlik Fonları Kurulu (SGFK)” (The Board of Trustees)dur. Kurul, 1935 ta-
rihli Kanunla oluşturulmuş ve esas görevi YMÖ sigortaları fonlarının değer-
lendirilmesi olarak belirlenmiştir.  6 kişilik Kurulun 4 üyesi halen görevde 
olan Federal Hükümetin 3 Bakanı (Hazine, Çalışma ve Sağlık) ile SGİ başka-
nından, kalan 2 üyesi ise Başkan tarafından atanan bir nevi kamu temsilci-
si konumunda olan kişilerden oluşmaktadır. Hazine bakanı aynı zamanda 
kurul başkanıdır ve Kurulun sekreterya hizmetleri SGİ tarafından gerçek-
leştirilir (The Board of Trustees, 2007, 9-10). SG fonlarını etkin olarak yönet-
menin dışında Kurulun en önemli ve dikkat çeken görevi, Başkan, Kongre 
ve Temsilciler Meclisine her yıl sunduğu SG fonları raporudur. Rapor, SG sis-
temini etkileyen bütün değişkenleri dikkate alarak sistemin geleceği ile il-
gili uzun dönemli (75 yıllık) projeksiyonlar yapmaktadır. Bu projeksiyonlar, 
nüfus, ekonomik yapı ve SG sisteminin temel değişkenlerinden oluşan 25 
farklı gösterge ile ilgili iyimser, gerçekçi ve kötümser varsayımlardan ha-
reketle yapılmakta ve Rapor sonuçları, SG sistemi ile ilgili taraflarca bütün 
tartışmalarda temel ve geçerli veriler olarak dikkate alınmaktadır (Ross, 
1997, 233). Özellikle, prim oranları değiştirilmesi ile ilgili düzenlemeler için 
bu rapor sonuçları esas alınmaktadır.   

E. Gelirler İdaresi, Hazine ve Diğer Kurumlar
SG sisteminin idari yapısı içinde SGİ dışındaki doğrudan ilgili diğer 

iki birim Gelirler İdaresi (The Internal Revenue Services-IRS) ve Hazine 
(Treasury) Bakanlığıdır. Gelirler İdaresi primlerin toplanması, toplanan 
primlerin Hazine’ye, prim kayıtlarının da SGİ’ne gönderilmesi, sistemle ilgili  
Hazine, SGİ ve Gelirler İdaresi kayıtlarının karşılaştırılması ve kontrol edil-
mesi, kayıtların düzenliliği ve devamlılığının sağlanması görevlerini  üst-
lenmiştir. İdare, faaliyetleri ile ilgili olarak Kongre ve Amerikan kamuoyunu 
bilgilendirmeye  yönelik raporlar da hazırlamaktadır.

 Hazine, Gelirler İdaresi tarafından toplanan primlerin yönetimi, ivaz öde-
meleri için SGİ fon hesaplarına paranın aktarılması, fonların değerlendiril-
mesi, SGİ  yönetim giderlerinin ödenmesi, bankacılık sistemi ile koordinas-
yonun sağlanmasından sorumlu olup faaliyet alanı ile ilgili olarak Kongre 
ve kamuoyuna konu ile ilgili rapor sunmak ve bilgi vermekle yükümlüdür 
(Ross, 1997,233). Bu üç birim arasındaki koordinasyon SGİ’de sekreterya 
düzeyinde temsil, SGİ ve Gelirler İdaresi yürütme kurullarında yönetici dü-
zeyinde temsil ve SGİ ile Gelirler İdaresi arasında yapılan bir memorandum 
çerçevesinde sağlanmaktadır (Ross, 1997,232).

YMÖ sigortalarını kapsayan dar kapsamlı SG sisteminin yönetimi ile ilgi-
li yukarıda sayılan birimler dışında, işsizlik sigortası ile ilgili olarak Çalışma 
Bakanlığı ve İşgücü Eğitim İdaresi ve İşgüvenliği Ofisi; hastalık sigortası ile 
ilgili olarak Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Halk Sağlığı Hizmetleri, 
tıbbi bakım ve tedavi merkezleri ile eyalet sağlık departmanları; iş kazaları 

16 Halen görevde olan Kurul üyelerinden 4’ü kadın olup, aralarında üniversite öğretim üyeleri, belirli araştır-
ma ve danışmanlık kuruluşlarında görev almış kişiler ve özel sektör üst düzey yönetim tecrübesine sahip 
kişiler bulunmaktadır (www.ssab.gov-2008). 
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sigortası ile ilgili olarak  da eyalet çalışma müdürlükleri ve iş kazaları tazmin 
ajansları çeşitli görevler üstlenmiştir (SSA, 2006, 182-184). 

Sosyal güvenlik sisteminin idari yapısı ile ilgili olarak vurgulanması ge-
reken en önemli hususlardan biri de şüphesiz, eyalet sistemine dayanan si-
yasi yapının sistem üzerine olan etkileridir. Bu yapı, düzenleyen, koordine 
eden  ve denetleyen  güçlü bir merkezi yapı ile birlikte hizmetlerin eyaletler 
düzeyinde etkin olarak sunulmasını sağlayan bir ademi-merkeziyetçi ör-
gütlenmeyi beraberinde getirmiştir. Sistemin yönetim başarısı, merkezi 
yönetim birimi ile eyalet hizmet birimleri arasındaki uyumu iyi sağlama-
sında yatmaktadır. 

Amerikan SG sistemi, geçen 60 yıllık sürede kendisini destekleyen 
bir politik kültürün oluşmasını sağlamış, sistemin başarısı politik des-
teği, politik destek de sistemin genişlemesini beraberinde getirmiş-
tir(Ross,1997,.236). Bunda, kriz dönemlerinde SG sisteminin toplumun deği-
şen ihtiyaçlarına cevap verme bakımından özel sigortalara göre daha çabuk 
cevap vermesi ve kriz şartlarına göre kendini değiştirebilme esnekliğine 
sahip olması yatmakta, (Ross, 1997, 236) sistemin sahip olduğu bu önem 
siyasi iktidarlar tarafından bağımsızlığı güçlendirilerek destenlenmektedir.

Son olarak, SG sisteminin idari yapısı içinde Senato ve Temsilciler 
Meclisinde oluşturulan  SG ile ilgili çok sayıda uzmanlık komisyonu ile 
Amerikan sosyal ve siyasi sisteminin vazgeçilmez bir parçasını oluşturan 
özellikle yasal düzenlemelerin yapıldığı dönemlerde sosyal tarafların talep-
lerini ve görüşlerini dile getiren vakıf ve fon şeklinde oluşturulmuş düşünce 
kuruluşlarından da bahsetmek gerekir (Epstein, 2007,285-290).  

V. AMERİKAN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ: Ra-
kamlarla Kapsam, Finansman ve İvazlar

A. Kapsam 
Amerikan SG sistemi, çalışan nüfusun % 96’sından fazlasını zorunlu 

sosyal sigorta kapsamına alarak, gelişmiş Avrupa ülkeleri kadar olmasa 
da, önemli bir hedefi gerçekleştirmiştir. 2006 yılı verilerine göre işgücünün 
% 96’sını oluşturan 162 milyon kişi SG sistemi kapsamındadır ve yalnızca 6 
milyon kişi kapsam dışındadır (The Board of Trustees,2007, 10). Ancak bu 
olumlu değerlendirmeyi bütün eyaletler ve sektörler için yapmak mümkün 
görünmemekte, özellikle yoğun kaçak göçmen işçi çalışan bazı eyaletler-
de kapsama alınan işgücü oranı % 50’lerin altına düşmektedir (Green Book, 
Chapter-1. 43). Bir başka açıdan değerlendirme yapmak gerekirse, 2007 yılı 
verilerine göre 20 yaşın üzerindeki 224 milyonu geçen nüfusun % 88’i; yine 
aynı yıl itibarıyla kadın çalışanların % 84’ü, erkek çalışanların da % 91’i tam 
sigorta kapsamındadır (SSA, 2007, 16). Bu olumlu görüntüyü bozan, daha 
önce de belirtildiği gibi, toplam nüfusun % 15’ini aşan 44 milyon kişinin her-
hangi bir sağlık sigortasına sahip olmaması, 38 milyon kişinin de  sağlık si-
gortasının da yetersiz seviyede olmasıdır (Gershenfeld, 2008, 6). 

2006 yılı sonu itibarıyla 49,123 bin kişi SG sisteminden gelir ve aylık al-
maktadır. Aylık alanların % 69’u yaşlılık (emeklilik), % 18’i malullük ve % 13’ü 
de ölüm aylığı alan kişilerden oluşmaktadır.  2006 yılında ilk defa aylık bağ-
lanan kişi sayısı 4.621 bindir. Amerikan nüfusu, yaşlı nüfus olma özellikleri-
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ni bütün yönleri ile göstermekte olup, aylık alanların % 80’den fazlası 62 ve 
daha yüksek yaşlarda iken bunlardan % 25’i, 75-84 yaş grubunda, % 10’dan 
fazlası ise 85 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır ( SSA, 2007, 18-
29). Amerikan SG sisteminin diğer ayağını oluşturan tamamlayıcı SG siste-
minden aylık alanların sayısı 2006 yılı itibarıyla 7.2 milyona ulaşmıştır. Bu 
iki sistem birlikte değerlendirildiği zaman 2006 yılı itibarıyla sistemden ge-
lir ve aylık alanların sayısı 54 milyona yükselmektedir ki, bu oran toplam 
nüfusun % 16 sı, 65 yaş üzerindeki nüfusun ise % 90’ından fazlası anlamına 
gelmektedir (SSA, 2007, 2 vd). 

Rakamlarla ABD Sosyal Güvenlik Sistemi
Nüfus ( 2008 yılı tahmin) 303 milyon 
GSYİH (2008 tahmin) 14.01 Trilyon Dolar
Fert başına milli gelir 45.968 Dolar
İşgücüne Katılma Oranı % 68.8
Aktif Sigortalı Sayısı 162 milyon ( işgücünün % 96)

Aylık Alanlar (pasif sigortalı) 49 milyon (65 yaşını geçen nüfu-
sun % 89)

Aktif/pasif sigortalı oranı (2006) 3.3 
Sosyal Güvenlik Güvenlik Fonları 
(2007) 2.2 Trilyon Dolar 

Yıllık Prim Gelirleri (YMÖ-2007) 782 milyar Dolar 
Yıllık Gelir ve Aylık Ödemeleri (2007) 594 milyar Dolar
Kamu sağlık harcamaları (Medicare ve 
Medicaid-2007) 710 milyar Dolar

2008 yılı ortalama emekli aylığı 1.079 Dolar (Tek sigortalı için)

En yüksek emekli aylığı 2243 Dolar (2 Çocuklu Dul sigor-
talı)

Sağlık sigortası kapsamı dışındaki 
nüfus 44 milyon (% 15)

B. Finansman
Sigortalı ve işveren primleri (payroll tax) ile finanse edilen Amerikan SG 

sisteminde, YMÖ sigortaları (OASDI)  ile hastalık sigortası (HI) için alınan 
toplam prim oranı % 15.30 dur. Sigortalı ve işveren hisseleri eşit oranlarda 
olmak üzere, % 15.30’luk toplam primin, % 10.60’ı  yaşlılık ve ölüm, % 1.80 i 
malullük ve % 2.90’ı sağlık sigortasının finansmanı için kullanılmaktadır. 
Kendi adına bağımsız çalışanlar bütün primleri aynı oranda ve kendileri 
öderler. YMÖ primleri için prime esas kazançlar için bir üst sınır uygulaması 
vardır ve bu sınır 2008 yılı için 102.000 dolar olarak belirlenmiştir(17). Ancak, 
hastalık sigortası için ödenecek primlerde bu üst sınır yoktur ve sigortalı-
nın bütün kazancı üzerinden prim alınır (http://www.ssa.gov/cola/cola-
facts2008.htm).  Tahmin edileceği gibi, prim oranları zaman içinde  yüksel-
tilmiş olup, başlangıçta  % 1 olan prim oranı, özellikle 1960 ve 1980’li yıllarda 
yapılan artışlarla ciddi oranlarda yükselmiş, ancak 1990’lı yıllardan sonra is-
tikrar kazanmış, hatta bir nebze düşürülmüştür (Green Book, Chapter-1, 39).
17 Üst sınır, 2007 yılı için 97.500 dolar olarak belirlenmişti. 
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Amerikan SG sistemi, toplam rakamlar bakımından ciddi mali büyük-
lüklerle çalışmaktadır. SG sisteminin 2006 yılı toplam geliri 744,9 milyar 
dolar, gideri 555,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerlerin 2007 
yılı için 782 ve 594 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 
OASDI’nın birikmiş fonları 2006 yılı için 2.048 trilyon dolar olup, 2007 yılında 
2.236 trilyon dolara(18) ulaşması beklenmektedir. Amerikan SG sisteminin 
2006 yılı gelir ve aylık ödemeleri GSYİH’nın % 4’ünü geçmiştir. (www.soci-
alsecurity.gov/policy/docs/chartbooks/fast_facts/2007).  Amerikan SG 
sisteminin finansal büyüklüklerini, Türkiye değerleri ile karşılaştırdığımız 
zaman, Türkiye’yi dünyada 17. büyük ülke yapan 508 milyar dolarlık 2007 
yılı GSYİH’nın(19), ABD SG sisteminin bir yıllık emekli aylığı ödemelerinden 
daha düşük olduğu, SG fonlarının ise Türkiye GSYİH’nın 4 katından daha 
fazla olduğu görülmektedir.   

Kamu sosyal güvenlik harcamaları kapsamındaki SG uygulamaları için 
ayrılan kaynaklar da ciddi büyüklüklere ulaşmıştır. 2006 yılında 65 yaşını 
geçen emekliler için yapılan sağlık harcamaları (Medicare)  407 milyar do-
lar (Türkiye GSYİH’nın % 80’inden fazlası); 2006 yılı için, yoksullara yöne-
lik sağlık harcamaları (Medicaid)  toplam olarak 303 milyar dolar, (Türkiye 
GSYİH’nın % 60’ı), yine 2006 yılı için ayni olarak yapılan gıda yardımı ve bes-
lenme yardımları tutarı 50.6 milyar dolar ( Türkiye GSYİH’nın % 10’u), olarak 
gerçekleşmiştir.  

C. Gelir ve Aylıklar
Amerikan SG sisteminin ödediği aylıkların  hangi toplum kesimini ne 

oranda ilgilendirdiği, sistemin vazgeçilmezliği ve sistemin özelleştirilmesi 
tartışmalarında  da sık kullanılan argümanlardan birini oluşturmaktadır. 
2005 yılı itibarıyla, 65 yaşını geçen her 100 Amerikalı’dan 89’u, SG siste-
minden gelir ve aylık almaktadır. Bu nüfus grubundakilerin % 22 sinin tek 
gelirini SG gelir ve aylıkları oluşturmaktadır. 2005 yılı itibarıyla, 65 yaşı-
nı geçenlerden evli olanların % 89’u, olmayanların % 88’inin temel gelirini 
emeklilik ve malullük aylıkları oluturmaktadır. 1959 yılında yaşlılar arasın-
da % 35 civarında olan yoksulluk oranının 2000’li yıllarda % 10’lara düşme-
sinin temel sebebi, SG sisteminin varlığı olarak gösterilmektedir (Epstein, 
2007, 26-27).  SG sistemi tarafından yapılan aylık ödemelerinin nüfusun % 
15’inden fazlasını fakirlik çizgisinin üzerinde tuttuğu belirtilmektedir ( Ball-
Bethell, 1997, 272). 

SG sistemince bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında endeks-
leme yöntemi kullanılmaktadır. Sigortalının çalışma hayatı boyunca en 
yüksek gelir elde ettiği 35 yıla ait kazançları ücretlerdeki değişim oranı dik-
kate alınarak güncellenmekte, bulunan değer sigortalının prim ödediği ay 
sayısına bölünürek aylık hesabına esas olarak alınacak ortalama kazanç 
bulunmaktadır.  Bu şekilde hesaplanan güncellenmiş kazancın, 2007(20) yılı 
için ilk 680 dolarlık kısmının % 90’ı; 680-4100 dolar arasındaki gelirinin % 32 

18 2007 yılı için ABD GSYİH’sının, dünya toplam gelirinin % 19 una denk gelen 13 trilyon dolar civarında olduğu 
dikkate alınırsa, sosyal güvenlik fonları GSMH’nin % 15’ini aşan bir değeri ifade etmektedir.  

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey

20  Aylık bağlama oranlarının uygulanacağı kazanç aralıkları  her yıl değişmektedir. 
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si; ve 4100 doları aşan kısmın da % 15’i alınarak emekli aylığı hesaplanmak-
tadır (Epstein, 2007 26-27) . Bağlanan aylıklar için  ayrıca bir üst sınır uygu-
laması olup 2008 yılı için bu üst sınır aylık 2185 dolar olarak belirlenmiştir. 
Bağlanan gelir ve aylıkların seviyesi  sigortalının ailevi durumuna bağlı ola-
rak değişmektedir. Nitekim, 2008 yılı ocak ayı için bağlanacak ortalama ay-
lıklar sigortalı tek ise 1.079; ikisi de aylık bağlanan eşler için 1.716; 2 çocuklu 
dul eş için 2.243; tek başına yaşayan çocuksuz dul eş için 1.041; malul, evli 
ve çocuklu sigortalı için 1.690 ve tek başına yaşayan malul sigortalılar için 
1.004 dolar olarak belirlenmiştir(21) . Sigortalıların aylık bağlanabilmesine 
hak kazanması için yerine getirmesi gereken bir diğer şart sigortalılık sü-
resince toplam olarak 40 kredi toplamış olmasıdır. Başlangıçta 3 aylık prim 
ödeme sigortalıya 1 kredi kazandırırken, şimdi 1000 dolarlık prim ödeme 1 
kredi kazandırmakta ve bir yılda kazanılan kredi de 4’ü geçememektedir. 

Amerikan SG sisteminin aylık hesaplama sisteminin dikkat çeken bir 
özelliği, erken emekliliği cezalandırması, geç emekliliği ise teşvik edici ol-
masıdır.  Nitekim, 62 yaşında emekli olma hakkını kazanmasına rağmen,  
tam emeklilik yaşı 65 olarak belirlenen kişi, 62 yaşında emekli olursa aylığı 
% 20; 63 yaşında emekli olursa % 13.3, 64 yaşında emekli olursa % 6.67 daha 
düşük olarak bağlanırken,  65 yaş yerine daha geç emekli olursa, 70 yaşına 
kadar olan dönem için  yıllık % 4.5 ile % 8 arasında aylık artışı sağlanmakta-
dır. Bu artışlar son yıl ay bazında hesaplanmaktadır (Epstein, 2007, 73-76). 

Amerikan SG sisteminin aylık bağlama yöntemindeki bir farklılık da, 
emeklilik ve malullük aylığı bağlanan sigortalı sağ iken eşine ve çocukları-
na da aylık bağlanmasıdır. Bu şekilde sigortalıya bağlanan aylıklar, tek ba-
şına olması halinde bağlanacak aylıkların % 150-180’i arasında değişmekte, 
bu oranı aşmaması için aylık bağlama oranlarında indirim yapılmaktadır. 
Aylık bağlama kuralları ile ilgili bir başka dikkat çekici özellik, ülkemizde 
pek gündeme gelmeyen, ancak Avrupa’da aile ve SG konuları ele alındığı 
zaman sık tartışılan hususlardan biri ile ilgili olup, sistem sigortalının bo-
şandığı  eşine; belirli yaşa gelme, en az 10 yıl evli olma, yeniden evlenmeme 
ve 16 yaşından küçük bakmakla yükümlü olduğu çocuk sahibi olması gibi 
şartlara bağlı olarak aylık bağlamaktadır (Epstein, 2007, 94-95).

Emekli olduktan sonra yeniden çalışanların durumu ile ilgili düzenleme 
de Türkiye uygulaması için dikkate alınabilecek bir yöntemle çözülmüştür. 
Erken emekli olan kişinin emekli aylığı kesilmeden yeniden çalışmasına 
izin verilmekte ancak bağlanan aylıkta indirim yapılmaktadır. Tam emek-
lilik yaşından sonra tekrar çalışanlar için ise böyle bir indirim yapılmadığı 
gibi, çalışmadan ayrıldığı zaman ilave olarak çalıştığı süre yeniden belirle-
necek aylığın hesaplanmasında dikkate alınmaktadır ( Epstein, 2007, 171).

Malullük aylığı bağlanması ile ilgili şartlar,  diğer ülkelerle sebep ve sü-
reç bakımından benzerlik göstermekte, ayrıca aids malullük sebebi olarak 
kabul edilerek yaşa bağlı olmaksızın aylık bağlanmaktadır. Farklı olarak, 
sigortalının yaşı ile malullük aylığına hak kazanma için gereken kredi ara-
sında bir ilişki kurulmakta, yaşı ilerledikçe daha fazla kredi sağlama şartı 
aranmaktadır (Epstein, 2007, 115). Malullük sigortasından aylık bağlan-
ması sürecinde yaşanan problemler ülkemiz ile benzerlikler göstermekte 

21 Bağlanan aylıklar ve diğer temel göstergelerle ilgili olarak bkz, www.ssa.gov/cola/colafacts2008.
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olup, sürecin yavaş işlemesi temel şikayet alanlarının başında gelmektedir. 
Ancak, farklı olarak, süreç esnasında sigortalının veya temsilcisinin ma-
lüllük kararı veren idarenin kararına itiraz etme ve   sözlü savunma için 
toplantı talebinde bulunarak kendisinin veya yasal temsilcisinin durumu 
Kurula doğrudan anlatma imkanı vardır. 

YMÖ sigortasından bağlanan aylıkların düşük olması halinde 65 yaşını 
geçmiş yaşlılar, malul kişiler ve özürlü çocuklar için SSI tarafından tamam-
layıcı gelir ve aylık ödemesi yapılmaktadır. 2005 yılı itibarıyla 7.2 milyon kişi 
bu kapsamda aylık almakta olup, bunların % 80’den fazlasını malul sigorta-
lılar oluşturmaktadır (SSA, 2007-2, 29)

SG sistemince bağlanan gelir ve aylıklar, COLA (The Cost of Living 
Adjustment) olarak adlandırılan bir yöntemle fiyat artışlarındaki değişme-
ye bağlı olarak otomatik olarak olarak artırılmaktadır. 2008 yılı için gelir ve 
aylıklara uygulanacak olan COLA oranı % 3.2 olarak belirlenmiştir (www.
ssa.gov/cola/colafacts2008.htm). 

V. TEMEL TARTIŞMA ALANLARI VE PROBLEMLER
60 yılı aşan bir tarihsel geçmişe sahip olmasına rağmen, özellikle 

Cumhuriyetçi Başkanların iktidarda olduğu dönemlerde SG sistemi, siste-
min özelleştirilmesi gibi radikal çözüm tekliflerinin yanı sıra sosyal güvenlik 
fonlarının geleceği, sağlık sigortasının yetersizlikleri gibi konular bakımın-
dan yoğun olarak tartışılmaktadır.  Bu tartışmalarda ele alınan konular ve 
tartışma boyutları, sosyal güvenlik konusunda Amerika’da hala bir kafa 
karışıklığı problemi olduğunu ortaya koymaktadır. 

A. Sosyal Güvenlik Sisteminin Özelleştirilmesi
Dünyanın en özelleştirilmiş sistemine sahip ABD bu sistemin daha da 

özelleştirilmesini tartışmaktadır. SG sisteminin özelleştirilmesini savunan-
lar, zaman zaman aynı konulara vurgu yapsalar da, farklı gerekçelerle orta-
ya çıkmaktadırlar.  Özelleştirme ile ilgili ilk ve en eski gerekçe; “ Amerikan 
Anayasa’sının 1. maddesi 8. paragrafına atfen yapılan bir değerlendirme ile, 
Anayasa’nın Kongre’ye devletin zorunlu sosyal sigorta sistemi oluştura-
rak piyasaya müdahale hakkı vermediği” iddiasından kaynaklanmaktadır. 
Bu gerekçe, 1935 yılında sistem ilk defa kurulurken, SG Kanunun iptali için 
Yüksek Mahkemeye başvurulmasının temel gerekçesini oluşturuyordu. Bu 
görüş taraftarları, devletin vergilerle finanse edilen sosyal refah harcama-
ları yapabileceğini, yoksullukla mücadele konusunda bu araçları kullana-
bileceğini ancak, zorunlu üyelik ve prim kesmeyi içeren sosyal sigorta sis-
teminin “ Sınırlı hükümet müdahalesi, bireysel özgürlük ve serbest piyasa 
mekanizmasını”  temel alan  “Amerikan anlayışına (felsefesine-ruhuna)” 
aykırı olduğunu savunmaktadırlar(22). Özelleştirme taraftarları, “SG siste-
minin özelleştirilmesinin Amerikan insanına, Amerikan ekonomisine ka-
tılma, servet sahibi  ve kapitalist olma imkanı vereceğini, bunun da emek-
le sermaye arasındaki suni menfaat çatışmasını sona erdireceğini de ileri 
22 Bu iddiaya  dayanan görüşler, ABD’de özelleştirme ideolojisinin entelektüel alt yapısını oluşturan düşünce 
kuruluşlarından biri olan ve 1977 yılında kurulan Cato Enstitüsü tarafından “sizin paranız, sizin tercihiniz ve 
sizin geleceğiniz” sloganı ile özetlenmektedir. Enstitü özelleştirme lehindeki görüşleri kamuoyuna aktaran 
çok sayıda kitap, makale ve benzeri yayının yanı sıra aynı konuda yine çok sayıda seminer, konferans ve 
benzeri faaliyetin düzenleyicisi ve destekleyicisi durumundadır (www.cato.org/2008)
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sürmektedirler (Ferrera-Tanner,1998, 107). Özelleştirme, kişilerin sermaye 
piyasasına girmelerine, özellikle hisse senedine yapılacak yatırımlarla daha 
yüksek kazanç ve emeklilik gelirine sahip olmalarına imkan verecektir 
(Munnell, 2004)

Özelleştirme karşıtları ise, öncelikle fertlerin sermaye piyasası hakkın-
da yeterli bilgiye sahip olmaması dolayısıyla yüksek getiri sağlama imkanı-
nın her zaman için geçerli olmadığı, aksine bireysel yatırımcıların piyasada 
meydana gelen dalgalanmaların olumsuz etkilerinden kurtulamayacakla-
rını belirtmekte (Munnell, 2004), ilave olarak, sosyal güvenlik sisteminin 
Amerikan toplumunun kendi ihtiyaçları için yarattığı, millet olma ve bir 
arada yaşama duygusunu güçlendirici bir etkiye sahip olduğu, kriz dönem-
lerinde sağladığı yardımlar ve istikrara olan katkısı ile toplumsal dayanış-
manın en somut örneği olduğu ve sistemin Amerikan toplumu için vaz-
geçilmezliğini vurgulanmaktadırlar (Ball-Bethell, 1998, 277). Nitekim, ABD 
için SG sisteminin önemi ve vazgeçilmezliği, özelleştirme lehine politikalar 
uygulamayı düşünen siyasetçiler tarafından da yaygın olarak paylaşılan bir 
gerekçedir(23).  

Özelleştirme taraftarlarının ikinci hareket noktasını, mevcut sistemin 
etkin çalışmadığı, Amerikan insanının ücretlerinden kesilen primlerin et-
kin değerlendirilmediği,  sistemin özelleştirilmesi halinde, aynı miktarda 
prim ödeyen insanların daha yüksek emeklilik gelirine sahip olacağı, özet-
le, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin Amerikan insanı için “iyi bir anlaş-
ma” olmadığı görüşü oluşturmakta, tartışmanın merkezini ekonomik et-
kinlik gerekçesi oluşturmaktadır (Ball-Bethell, 1998, 181).  Karşı görüş ise, “ 
mevcut SG sisteminin % 1’in altındaki yönetim giderleri ile alternatif olarak 
sunulan diğer yöntemlerden çok daha ucuza sosyal güvenlik garantisi sağ-
ladığını, özel sektörden farklı olarak kişinin kendisinin yanı sıra, eş, çocuk 
ve ebeveynlerine de koruma garantisi sağladığını, zorunlu kapsamın ge-
tirdiği çok sayılar kanunun sistemi ekonomik bakımdan avantajlı kıldığını, 
yalnızca emeklilik için değil, insanların prim ödeyerek almakta zorlana-
cakları malullük ve ölüm halleri için de koruma sağladığını ve SG sistemi-
nin bugünün genç nesli için iyi bir anlaşma olduğunu” ileri sürmektedir ( 
Ball-Bethell, 1998, 276). Diğer bir çok alanda olduğu gibi, bu alanda da her iki 
görüş taraftarları, çeşitli varsayımlar altında kendi iddialarını destekleye-
cek ampirik çalışmalar yapmakta ve yayınlamaktadırlar. .  

Özelleştirme taleplerinin bir başka çıkış noktasını mevcut sistemin 
problemleri ve geleceği ile ilgili kötümser beklentiler oluşturmaktadır. 
Mevcut sistemin, halen çalışanların emeklileri finanse ettiği bir tür “Charles 
Ponzi” oyununa benzediği, sisteme yeni girenler olmaz ise sürdürülmesi-
nin mümkün olmadığı, aktif/pasif sigortalı oranının düşmesi ve bağımlılık 
oranının artmasının bu sonucu yaratacağı (Ferrera-Tanner,1998, 38 vd), 
Hükümetlerin sosyal güvenlik sisteminin geleceğini garanti edemeyeceği-
ni, sistemin özelleştirilmesi halinde ortaya çıkacağı belirtilen piyasa belir-
sizliğinin Hükümet garantisi ile ilgili belirsizlikten fazla olmadığını (Ferrera-
Tanner,1998,93 vd), ileri sürülmektedir. 
23Nitekim, 2001 yılında Özelleştirme politikalarını başlatmak için “Sosyal Güvenliğin Güçlendirilmesi”  kom-
itesini oluşturan Başkan Bush, Komitenin faaliyetlerine başlaması ile ilgili ilk toplantıda; “ Sosyal güvenlik 
sisteminin Amerikan Hükümetlerinin, Amerikan insanına karşı derin yükümlülük alanlarından birini 
oluşturduğunu, 60 yıldan beri yaşlıları yoksulluğa karşı koruyan, gençlere de güvenli bir gelecek sunan bu 
sistemin gelecek yıllarda da bu fonksiyonlarının sürmesi gerektiğini” ifade etmiştir ( The White House, Office 
Press Secretary, May 2, 2001). 
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Özelleştirme taraftarları mevcut SG  sisteminin toplumdaki bazı grup-
ları, düşük gelirlileri, kadınları ve siyahları sürekli düşük gelirle yaşamaya 
mahkum kıldığı (Ferrara-Tanner, 1998, 101-105); sistemin tasarruflar, ser-
maye birikimi ve yatırımlar üzerindeki olumsuz etkisi ile ekonomik büyü-
meyi olumsuz etkilediğini (Ferrera-Tanner, 1998, 122); iddia etmekte, SG 
sisteminin özelleştirilmesinin ekonomide yaratacağı olumlu etkinin daha 
yüksek ücretler, daha fazla iş, daha düşük işsizlik anlamına geleceği ve bir 
hesaplamaya göre 2020 yılına kadar ekonominin bugünkü düzenle gelece-
ğinden % 20 daha yüksek bir büyüme hızı gerçekleştireceğini ileri sürmek-
tedirler (Ferrera-Tanner,1998, s 128).

Özelleştirme tartışmalarının son ve en can alıcı noktasını, nasıl gerçek-
leştirileceği hususu oluşturmakta, bu konuda özelleştirme taraftarları ara-
sında da ciddi görüş ayrılıkları yaşanmaktadır. Mevcut sistemin tamamen 
kaldırılmasını öneren “tam ikame” modeli olarak adlandırılan özelleştirme 
önerisi en az destek alan ve mevcut sistemin sosyal adaleti pekiştiren geli-
rin yeniden dağılımı etkisini ortadan kaldırması (Ball-Bethell, 1997, 284),  ki-
şilerin özel sigortacılık sistemi içinde kendi yaşlılıkları, malullükleri ve has-
talıkları konusunda verecekleri yanlış kararlar, fon kullanımı ve bunlarla il-
gili miras problemlerin artacağı, yatırımcıların kendi hataları dışında piyasa 
şartlarından kaynaklanacak kayıp ve zararlarının telafisine yönelik vergi 
düzenlemelerinin özelleştirmenin ruhuna aykırı olacağı ileri sürülmekte-
tir ( Ball-Bethell, 1997, 286-287). Ancak, tam özelleştirme önerilerinin en 
önemli zaafı, halen sistemden aylık almakta olan 49 milyon kişinin mevcut 
fonlar bittikten sonra aylıklarının nasıl ödeneceği konusunda ortaya çık-
makta, bu konuda halen çalışanlardan hem kendi sosyal güvenlikleri, hem 
de mevcut emeklilerin  finansmanı için prim kesilmesine yönelik öneriler 
de ekonomik ve sosyal bakımdan makul ve  kabul edilebilir bir çözüm ola-
rak görülmemektedir.  Tam ikame önerisi için geçiş dönemi maliyetlerinin 
karşılanması konusunda, SG fonlarının kullanımından hükümet harcama-
larında geniş kapsamlı tasarrufa kadar bir dizi öneri dile getirilmekte, hat-
ta özelleştirmenin sağlayacağı artan büyüme hızı ve yaratacağı vergi geliri 
artışı bile bir kaynak olarak sunulmaktadır (Ferrera-Tanner, 1998, 177-179).

Özelleştirme yöntemi ile ilgili daha ılımlı olan öneri, özelleştirme taraf-
tarlarının kendi anlayışlarının temelini oluşturan bireysel seçim hakkına 
saygının bir gereği olarak ileri sürdükleri,  mevcut sistemle devam etmek 
isteyenlere bu sistemde kalma imkanı verme, özelleştirmenin yalnızca yeni 
girenler ve isteyenler için oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu görüş içinde, 
mevcut sistemin yalnızca düşük gelirliler için bir tür sosyal refah harcama-
ları programı olarak devam ettirilmesi veya halen 55 yaşını geçenler için 
devam ettirilmesi gibi  öneriler de vardır. Ancak, ılımlı özelleştirme model-
lerine yönelik en ciddi eleştiri, oluşacak “ikili yapıyı”  devam ettirmek için 
gereken prim oranı artışı ve hükümet borçlanmasının özelleştirmenin ru-
huna aykırı olacağı noktasından gelmektedir (Ball-Bethell, 1997, 287). 

ABD’de sürdürülen özelleştirme tartışmalarının dikkat çeken bir yönünü 
de Şili uygulamasının tartışmalarda çok sık olarak referans olarak gösteril-
mesi oluşturmaktadır. Şili uygulaması,  bir tür  prototip olarak sunulmakta, 
sistemin özellikle fon yaratma konusundaki başarısı ABD için de kullanıl-
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maktadır. Sistemin başarılı olduğu bazı özelleştirme karşıtlarınca da kabul 
edilmekle birlikte, bu konuda daha baskın olan görüş,  Şili uygulamasının, 
bu ülkenin kendi şartları içinde başarılı olarak kabul edilebileceği, ancak 
bunun diğer ülkeler ve özellikle de ABD gibi bir ülke için model olma özelliği 
taşımayacağı  (Myers, 1995, s. 154) noktasında yoğunlaşmaktadır. Bu konu-
da son olarak vurgulanması gereken husus,  mevcut sistemin devamını ve 
korunmasını savunan özelleştirme taraftarları, sistemin bu şekli ile devam 
edemeyeceğini, özellikle nüfus yaşlanmasının getireceği problemlere karşı 
kapsamlı değişiklikler yapılması gerektiğini  kabul ettikleri hususudur.

Sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi, yoğunluğu değişmek-
le birlikte, hem akademik hem de politik alanda devam etmekte, özel-
leştirme lehindeki görüşler ilk bakışta bir işçi örgütü gibi görülen ancak 
gerçekte  sanayi ve ticaret odaları üyelerince oluşturulan “İşçi Emeklileri 
Birliği” (The Alliance for Worker Retirement Security) bir çok alanda ciddi 
bir etkisi olan ve yeni sağın önemli bir temsilcisi olarak görülen “Heritage 
Foundation” ve Cato Enstitüsü tarafından savunulurken, özelleştirme kar-
şıtları arasında ise 1982 yılında Reagan döneminde getirilen değişiklik-
lere karşı çıkmak üzere oluşturulan “Sosyal Güvenlik ve Sağlığı Koruma 
Milli Komitesi” (The National Committee to Preserve Social Security and 
Medicare), 1998 yılında, 6 milyon üyeye sahip 100 den fazla  Kadın Örgütü 
tarafından oluşturulan “Kadın ve Sosyal Güvenlik Projesi”, (The Woman 
and Social Security Project), ile yine 1996 yılında oluşturulan “Amerikanın 
Geleceği Kampanyası” (The Campaign for America’s Future) bulunmakta-
dır (Epstein, 2007, 273-279).   

B. Sendikalar ve Sosyal Güvenlik
Ücret sendikacılığının dünyadaki en önemli temsilcisi olan AFL-

CIO(24)’nun SG ve sağlık sistemi ile ilgili politikaları, kendi içinde tutarlı ancak 
gelişmiş Avrupa ülkelerindeki klasik sendikacılık yaklaşımından oldukça 
farklıdır. Bilindiği gibi, sendikalar, çalışanlarla ilgili her türlü düzenleme-
nin doğal tarafı olarak kabul edilir ve doğrudan veya dolaylı olarak sürece 
dahil edilirler. AB ülkeleri kadar yaygın ve kurumsal olmasa da bu durum 
ABD için de geçerlidir. Ancak, ABD sendikacılık hareketinin sosyal güvenlik 
sisteminin oluşturulması sürecindeki tavrı, ilk yıllarından itibaren, Avrupa 
sendikacılığından oldukça farklı olmuştur. 

Nitekim, 1915-1916 yıllarında, Amerikan Çalışma Yasaları Birliğinin 
(AALL), devlet tarafından zorunlu sağlık sigortası oluşturulması ile ilgi-
li çalışmalar için oluşturduğu Komitede yer alan sendika temsilcileri, ça-
lışanlarla ilgili hakların toplu iş sözleşmesi sürecinde, işçiler tarafından 
kendi pazarlık güçlerine dayanılarak kazanılması gerektiği, aksi takdirde 
hükümet tarafından sağlanacak bir zorunlu sağlık sigortasının sendika-
laşma eğilimini zayıflatacağını ileri sürmüşler ve bu karşı çıkışın bir gös-
tergesi olarak Amerikan sendikacılık hareketinin kurucularından Samuel 
Gompers ilgili komiteden ayrılmıştır (Altman, 2005, 18). Sendika, benzer 
tutumunu 1935 tarihli SGK’nun yasalaşması sürecinde de göstermiş, doğ-
rudan karşı çıkmamakla birlikte getirdikleri eleştirilerle olumsuz tavırlarını 
24Amerikan sendikacılık hareketinin sosyal güvenlikle ilgili görüş, tutum ve politikalarını açıklamak için  
tek ve en üst örgütü olan  AFL-CIO ‘nun görüş ve politikaları esas alınmıştır.  



507

ortaya koymuşlardır (Altman, 2005, 68-69). Sendikanın bu karşı çıkışında, 
devlet müdahalesinin işçi işveren ilişkilerinde hakim olan devletin taraf-
sızlığı ve işçi işveren ilişkilerinde serbestlik ilkesine aykırı olacağı, SG gibi 
kapsamlı bir düzenlemenin antidemokratik bir müdahaleyi beraberinde 
getireceği görüşü de etkili olmuştur (Ferrera-Tanner, 1998, 17).  

Sendikaların SG konusunda devlet müdahalesine karşı olan görüş-
lerinde zaman içinde meydana gelen olumlu değişme, karşı çıkışlarında 
olduğu gibi, yine sendikacılık endişesinden kaynaklanmıştır. Nitekim, iş-
yeri düzeyinde işveren tarafından desteklenen ve düzenlenen emeklilik 
programlarının başarılı olmasının toplu iş sözleşmesi sürecinde sendika-
ların pazarlık alanını daraltacağı, işçilerin sendikaya olan ihtiyaçlarının 
ve ilgilerinin azalacağı ve işverenleri güçlendireceği endişesi ile, sosyal 
güvenliğin bu gücü sendikalar aleyhine kullanacak işverenler tarafından 
değil de daha tarafsız olan federal hükümet tarafından gerçekleştirilme-
sini kendileri açısından daha olumlu olacağını düşünerek tavır değiştir-
mişlerdir. Şüphesiz bu görüş değişikliğinde, işverenlerin daha çok yüksek 
gelirli işçilerin emeklilik sistemleri ile ilgilenmesi ve düşük gelirli ancak 
sendikalaşma eğilimi yüksek olan işçileri dışlaması ve nihayet işletmele-
rin iflası halinde işçilerin SG haklarının zarar görme riski de etkili olmuştur 
(Ferrera-Tanner, 1998, 17).

Amerikan sendikacılık hareketi, sosyal güvenlikle ilgisini toplu pazar-
lık süreci içinde gerçekleştirmeye önem vermiş, işveren destekli emekli-
lik programlarının ve sağlık sigortası programlarının aktif bir tarafı olmaya 
çalışmış ve toplu pazarlık sürecini bu alanda işçi lehine iyileştirme yapma 
amacıyla kullanmaya çalışmıştır (Almedia, 2007, 104-105). Nitekim, özellik-
le sağlık sigortası ile ilgili düzenlemeler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 
en tartışmalı maddeleri haline gelmiş, özellikle son dönemde temel uyuş-
mazlık alanını oluşturmaya başlamıştır (AFL-CIO, 2006-1). Küçük işyerleri-
nin, yüksek primler dolayısıyla  çalışanlarını emeklilik ve sağlık için sigorta 
yaptırmada karşılaştığı güçlükler, sendikalara yeni bir alan açmış, küçük ve 
farklı işyerlerinin çalışanları için bir tür grup sigortasına benzeyen ortak si-
gorta yaptırma teşebbüslerine girmişlerdir. Ancak, bu uygulamanın başarılı 
ve yaygın olduğundan bahsetmek mümkün görünmemektedir.

2000 yılı sonrasında Amerikan sendikacılık hareketinin SG ve sağlık 
sistemi ilişkisinde iki önemli değişiklik meydana gelmiştir. Bunlardan ilki, 
daha önceki yaklaşımların aksine Sendikalar, ulusal düzeyde SG ve sağlık 
politikalarının belirlenmesine yönelik hareketlerin içinde aktif olarak yer 
alma ve ulusal düzeyde politikalar geliştirmeye başlamaları ile ilgilidir. Bu 
yaklaşım değişikliğinde, özellikle Başkan Bush tarafından uygulanması dü-
şünülen özelleştirme politikaları etkili olmuş, 11 eylülden sonra takip edi-
len politikaların Amerikan işçisi ve ailesinin ekonomik güvenliğini olumsuz 
etkileyecek politikaların gündeme getireceğini ve sendikal hareketin bu 
saldırılara karşı geleneksel görevini yerine getireceğini (AFL-CIO,2001,50) 
ifade eden sendikalar,  özelleştirmeye karşı çıkan hareket içinde çok güçlü 
ve etkin bir şekilde yer almışlardır (Altman, 2005, 290). Bu süreçte, Sendikal 
hareket SG alanındaki görüş ve önerilerini iki alanda yoğunlaştırmıştır. SG 
sistemi ile ilgili olarak; üç ayaklı bir sistem üzerine kurulan Amerikan SG 
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sisteminin en zayıf ayağının bireysel tasarruf ayağı olduğunu ve sendika 
olarak bu ayağın güçlendirilmesine yönelik temel değişkenlerin tam istih-
dam, iş güvencesi ve ücret artışı olduğunu ve sendikaların bu konu ile ilgi-
li gayretlerini artıracağını (AFL-CIO, 2001, 57-58), güçlü bir milli emeklilik 
sisteminin varlığı halinde işveren destekli emeklilik programlarının ve özel 
sigortaların bu sistemi destekleyici ve güçlendirici fonksiyon göreceğini, 
özelleştirmenin SG sisteminin bütünleşmesini ve ahengini bozduğunu ve 
işçilerden daha fazla kesinti yapılması anlamına gelecek özelleştirmeye 
karşı olduklarını (AFL-CIO, 2001, 54-55), SG alanında yapılması gerekenin 
mevcut sistemin güçlendirilmesi ve mali problemlerinin çözülmesi oldu-
ğunu, sendikaların da  bu yöndeki politikalara destek vereceğini belirtmiş-
lerdir (AFL-CIO, 2001, 54-55).  Sendikalar, SG sistemine alternatif olarak 
sunulmaya çalışılan 401(k) benzeri özel emeklilik fonlarının, SG garantisi 
sağlama sorumluluğunu işverenden alarak işçinin üzerine aktardığını, bu 
uygulamadan fiili olarak yüksek gelirli işçilerin kazançlı çıktığını, Sendikal 
hareket olarak bu tür programları ancak tamamlayıcı olarak kabul edebi-
leceklerini, bu programların SG sisteminin ikamesine yönelik özelleştirme 
politikalarına karşı çıkacaklarını ifade etmişlerdir (AFL-CIO, 2001, 56-57). 
Sendikalar, özellikle Enron ve benzeri şirketlerin iflası ile karşılaşılan prob-
lemleri dikkate alarak bu konudaki görüşlerini belirli prensipler belirleye-
rek tekrarlamış ve Kongre ve Başkanı bu prensipler doğrultusunda yeni 
yasal düzenlemeler yapmaya davet etmişlerdir (AFL-CIO, 2006-2). 

Sendikal hareketin sosyal güvenlikle ilgili olarak üzerinde daha ağır-
lıklı durduğu alanı sağlık sigortası oluşturmaktadır.  Bütün Amerikan va-
tandaşlarını kapsama alacak üniversal bir sağlık sigortası oluşturmanın 
sendikaların 50 yıllık hedefi olduğunu vurgulayan ( AFL-CIO, 2006-1) AFL-
CIO, 2008 seçimlerinde başkan adaylarının politikalarını etkilemeye  yöne-
lik  olarak “Amerika’da Sağlık Sigortasız Hiç Kimse Kalmamalı” sloganı ile 
özetlenen bir kampanya başlatmış ve Sendikanın sağlık sigortası ile ilgili 
temel ilkelerini: Amerikan sağlık sistemi için en iyisini yapmak, maliyetleri 
kontrol altında tutmak, herkese yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmak (en 
azından bugün olandan daha iyi hizmet sunmak), koruyucu sağlık hizmet-
lerini kapsama almak, insanlara hekim ve diğer sağlık hizmeti sunucula-
rını seçme imkanı vermek, hükümetlerin maliyetler, hizmet sunumu ve 
hizmetlerin adil dağılımı konusunda gözetim ve denetimini sağlamak ve 
alternatif olarak özel sektöre yanında kamununda sağlık hizmeti sunması-
nı sağlamak (AFL-CIO, 2007, 1), şeklinde özetlemiştir. SG konusunda oldu-
ğu gibi, sağlık konusunda da Medicare sisteminin özelleştirilmesine karşı 
olduklarını, mevcut sistemin iyileştirilerek devamından yana olduklarını, 
yoksullar, yaşlılar, çocuklar ve sakatların sağlık garantisini sağlamaya yö-
nelik politikaların belirlenmesine etkin olarak katılacaklarını belirtmişler-
dir (AFL-CIO, 2001-52-54).

Amerikan sendikacılık hareketinin SG ve sağlıkla ilgili son teşebbüsü, 
bugüne kadar işveren tarafından yürütülen emeklilik ve sağlık sigortası iş-
lemlerini üstlenmek istemesi ile ortaya çıkmıştır. Birleşik Otomotiv İşçileri 
Sendikası (UAW), 2007 yılında General Motorsla imzaladığı 4 yıllık toplu iş 
sözleşmesi ile çalışanların emeklilik ve sağlık sigortası işlemlerini üstlen-
miştir. Buna göre, işveren çalışanların emeklilik ve sağlık sigortası oluştu-
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rulan yeni fona para aktaracak ve fon Sendika tarafından yönetilecektir. 
Sendikanın 72 yıllık tarihinde attığı en önemli adımlardan biri olarak değer-
lendirilen bu girişimle sendikalar, yalnızca halen çalışan işçilerin değil, daha 
önce emekli olanların sağlık sigortalarının iyileştirilmesine yönelik bir adım 
atmış görünmektedir (NY Times, 10/18/2007).  Beklentiler, sendikanın bu 
girişiminin yalnızca GM ile sınırlı kalmayacağı, bundan sonra sektörde ya-
pılacak bütün toplu iş sözleşmelerinin temel maddelerinden biri haline ge-
leceği yönünde olmakla birlikte  bu girişimin sendikalar için, sonuçları işçi-
ler bakımından son derecede olumsuz olabilecek  bir tür kumar anlamına 
geleceği, Amerikan otomotiv endüstrisinde yaşanabilecek kriz dolayısıyla 
işverenin kaynak aktaramaması halinde sistemin çökeceği ileri sürülmek-
tedir (lipsky, 2007). 

C. 2008 Başkanlık Seçimleri ve Sosyal  Güvenlik
2008 Başkanlik seçimlerinin iç politikaya yönelik temel problem alan-

larını, ekonomi alanında durgunluk, bütçe açıkları ve vergiler; insan hak-
ları alanında içki kullanma yaşı, kürtaj ve eşcinsel hakları; sosyal hayatla 
ilgili olarak da sağlık sigortası, sosyal güvenlik ve kaçak göç problemi oluş-
turmakta, bütün seçim sürecinde bu konular öncelikli tartışma alanlarını 
oluşturmaktadır (NY Times, 12/17/2007). Sosyal güvenlikle ilgili tartışma-
larda da sağlık sigortası her iki parti başkan adaylarının öncelikli ve ağırlıklı 
tartışma alanını oluşturmaktadır. Bütün tartışmalar 44 milyon Amerikan 
vatandaşının sağlık sigortası kapsamı dışında kalması tesbiti ile başlamak-
tadır(25). 

Demokrat Başkan adayları, genel olarak herkesi kapsama alacak bir 
sağlık sigortası oluşturma hedefine yoğunlaşmış olmakla birlikte, adaylar 
arasında bunun nasıl sağlanacağı konusunda görüş farklılıkları vardır. Bu 
alanda en radikal öneriye sahip olan Hillary Clinton, uzun dönemde, herke-
si birey bazında zorunlu olarak kapsama alacak milli bir sağlık sigortası(26) 
oluşturma görüşünü sahipken, diğer güçlü aday Barack Obama, zorunlu 
genel sağlık sigortasına gerek olmadığı, mevcut sistemin kapsam dışında 
bıraktığı 44 milyon kişi ile çocukların sağlık sigortasını sağlanmasına yöne-
lik tedbirlere özel bir önem verilmesi, diğerleri için mevcut sistemin devam 
ettirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Her iki aday ortak görüş olarak, 
sağlık sigortasının iyileşmesi için gerekli kaynağın vergi artışı ile sağlana-
cağını, Cumhuriyetçi başkanlar döneminde  ekonomik kriz gerekçesiyle 
vergilerin düşürülmesi politikasının yüksek gelirli grupların lehine bir dü-
zenleme olduğunu belirtmektedirler. Her iki adayın bu konuda paylaştığı bir 
başka görüş ise sağlık sigortası alanında maliyet artışını önleyecek tedbir-
lerin alınması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sağlık sigortası kapsamına 
alınmasıdır.
25Bu bölümle ilgili görüşler, esas olarak aşağıdaki kaynaklardan ve halen devam etmekte olan kam-
panya haberleri ve programlarından özet olarak alınmıştır. www.npa.org/2008; www.aflcio.org/is-
sues/politics-2/2/2008;www.nytimes.com/pages/politics/index.html-2/2/2008;www.cnn.com/
ELECTION/2/2/2008.

26 Kampanya sürecinde, Hillary Clinton’un bu önerisinin  1996 yılında eşi Bill Clinton tarafından gerçekleş-
tirilmek istenen genel sağlık sigortasının benzeri olduğu iddiaları çok sık olarak gündeme getirilmektedir. 
Milli sağlık sigortasının Clinton döneminde hayata geçirilememiş olması ile ilgili olarak Cumhuriyetçilerden 
gelen eleştiriler sistemin devlet müdahalesini artıracağı iddiaları yanında uygulanmaya geçmesi halinde 
Demokratlara kazandıracağı büyük prestij korkusundan da kaynaklanmıştır (Jakop, 2001, 192). 
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Sosyal güvenlikte ve sağlıkta zorunlu kapsama almaya yönelik bütün 
önerilere karşı olan Cumhuriyetçi başkan adayları, mevcut sistemin daha 
etkin çalıştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi üzerine yönelik tedbirler 
üzerinde yoğunlaşmakta ve “tüketici tercihlerini esas alan”, hekim ve sağ-
lık kurumu seçimi serbestliğine dayanan bir sağlık sistemini savunmakta-
dırlar.

Emeklilik programlarını esas alan SG sistemi konusunda demokrat 
adaylar sistemin özelleştirilmesine yönelik düzenlemelere kesin olarak 
karşı çıkmakta ancak mevcut sistemin mali problemlerini çözecek tedbir-
lerin alınmasını kabul etmektedirler. Sistemin uzun dönemli problemlerini 
tesbit ve çözüm yollarını araştıracak bir komite oluşturulması bu konudaki 
diğer ortak görüşlerini  oluşturmaktadır. Cumhuriyetçi başkan adaylarının 
SG sistemi ile ilgili görüşleri daha heterojen olup, özelleştirme, SG fonları-
nın kullanım alanları, emekli aylıklarından vergi alınması ve genel olarak 
bireysel emeklilik fonlarının desteklenmesi üzerinde durdukları hususları 
oluşturmaktadır. 

VI. TEMEL PROBLEM ALANLARI, SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

A. Temel Problemler
Gelişme seviyesi ve sistemi ne olursa olsun, hiçbir ükenin SG sistemi 

problemsiz olmadığı gibi, ABD SG sistemi de problemsiz değildir. Bu prob-
lemlerin bir kısmı, diğer ülkelerde yaşanan problemlerle benzer özellikler 
gösterirken, bir kısmı ABD’nin kendine has yapısından kaynaklanmaktadır.

Nüfusun yaşlanması diğer bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ABD için 
de SG sisteminin geleceği ile ilgili ciddi bir problemdir. Ancak, 65 yaş üstü 
nüfusun genel nüfusa oranı diğer gelişmiş ülkelere göre daha düşük olan(27) 
ABD için yaşlanma problemini diğer ülkelere göre daha acil ve önemli hale 
getiren problem, İkinci Dünya Savaşı sonrasında “baby-boom” kuşağı ile 
nüfus patlaması yaşayan ülkede, 2008 yılından sonra bu kuşağın yoğun 
olarak emekli olmaya başlamasından kaynaklanmaktadır(28). Bazı hesapla-
malar, bu kuşağın yoğun olarak emekli olması ile birlikte birkaç yıl içinde 
bazı sektörlerde işgücünün % 15-17 arasında değişen oranlarda azalabile-
ceğini ortaya koymuştur. Şüphesiz, SG sistemi için problem, prim ödeyen ve 
aylık alanlar arasındaki aktif/pasif sigortalı oranının olumsuz olarak etki-
lenmesi olacaktır. Nitekim, 2006 yılında 3.3 olan aktif/pasif sigortalı ora-
nının 2017 yılında 2.7’ye, 2031 yılında da 2.1’e düşmesi ve halen 37 milyon 
olan emekli sayısının 2031 yılında 71 milyona yükselmesi beklenmektedir 
(Almedia, 2007, 105; Trustees Report, 2007,5). 

Aktif/pasif sigortalı oranındaki olumsuz gelişme, SG fonlarının yeterli-
liği ve primlerin yükseltilmesi zorunluluğundan kaynaklanan mali ve eko-
nomik problemleri de beraberinde getirmektedir. 2007 yılı için hazırlanan 
27  2006 yılı için bu oran % 12.8 dir. 

28 Greenspan, ABD’nin yaşlı nüfus problemini Avrupa ülkeleri kadar acil bir problem olarak yaşamayacağını, 
işgücü ve insan göçünün Amerikan nüfusundaki büyümeyi sürekli kılacak önemli bir faktör olacağını ileri 
sürmektedir. Greenspan bir adım daha ileri giderek, Amerika’nın göçe karşı politikalar uygulamak yerine, 
ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü kontrollü şekilde temin edecek bilinçli bir göç politikası 
izlemesi gerektiğini ileri sürmektedir ( Greenspan, 2007, 410). 
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SG Fonları Raporunda, prim oranlarında bir değişiklik yapılmaz ise, 2017 yı-
lından sonra giderlerin gelirleri aşacağı,  birikmiş fonların 2041 yılına kadar 
oluşacak açıkları karşılayacak düzeyde olduğu belirtilmiş, aynı raporda yer 
alan  75 yıllık projeksiyonlarda ise bugün GSYİH’nın % 4.3 olan SG giderleri-
nin 2081 yılında % 6.3 seviyesine ulaşacağı, açıkların kapatılması için prim-
lerin 1.95 puan artırılması, aylıkların % 13 oranında azaltılması veya 4.7 tril-
yon dolarlık transfer yapılması gerektiği vurgulanmıştır (Trustees Report, 
2007, 11; Greenspan, 2007, 413).  Nüfusun yaşlanmasının getirdiği bir başka 
problem ise, önemli bir nüfus kesiminin geçimini yalnızca SG sisteminden 
aldığı gelir ve aylıklarla sağlıyor olması, demokratik ülkelerde bu grupla-
rın politik sistemdeki etkinliğini artırmakta, ekonominin gereği bile olsa 
bu gruplar aleyhine politikalar uygulamak ciddi politik risklerin alınmasını 
gerektirmektedir (Greenspan, 2007, 412). Greenspan, SG sisteminin prob-
lemlerinin, ülke politikasını krize sokabilecek faktörlerin başında geleceği-
ni, vergilerin yükseltilmesi veya aylıkların düşürülmesini gerektireceği  ya 
da politikacıların çok büyük oy kayıplarını göze alarak radikal tedbirler al-
mak zorunda kalacağını, her durumda da kriz oluşacağını ileri sürmektedir 
(Greenspan, 2007, 94).  

SG fonlarının değerlendirilmesi ve kullanım alanları bir başka problem 
alanını oluşturmaktadır. Bu fonların bütçe dışında ve siyasi iktidarın müda-
halesi dışında bir tür dokunulmazlığa sahip olması (lockbox) ile ilgili düzen-
lemeler 11 eylülden sonra anlamını kaybetmiş görünmektedir. Hali hazırda, 
SG fonları uzun dönemli iç borçlanma senetleri ve devlet tahvilleri alımında 
kullanılarak bir bakıma Amerikanın iç borçlanması finanse edilmektedir. 
Fonların bu şekilde kullanımı şu ana kadar reel getiri sağlamış olmasına 
rağmen,  bu fonların ekonominin diğer alanlarında ve özellikle hisse sene-
di piyasasında değerlendirilmesi gerektiği konusundaki görüşler özellikle 
özelleştirme taraftarlarınca sıklıkla dile getirilmektedir.   Nitekim, bir araş-
tırmaya göre SG fonlarının yalnızca % 40’ının özel sektör hisse senetlerine 
yatırılması halinde halen % 2.3 ler civarında olan fon gelirlerinin % 4.2 lere 
yükseleceği ileri sürülmektedir (Ball-Bethell, 1997, 275).   SG fonlarının bor-
sada değerlendirilmesinin yaratacağı  dalga etkisinin ekonominin genelin-
de de olumlu etkilere sahip olacağı ileri sürülmektedir.

1980’li yıllardan sonra işveren emeklilik programlarındaki yapısal de-
ğişim bir diğer tartışma ve problem alanı olarak gündeme gelmektedir. Bu 
değişim, çalışanlar açısından daha garantili olarak kabul edilen “belirli (ta-
nımlanmış) gelir” (defined benefits-DB)  garantisi sağlayan programlardan  
“belirli katkı” (defined contribution-DC) esasına dayanan programlara doğ-
ru bir kayma şeklinde meydana gelmektedir. Hükümetlerin, yüksek gelirli 
çalışanlara gelir transferi yapılması anlamına gelen vergi teşvikleri ile bu 
değişimi hızlandırdığı ileri sürülmekte ve düşük gelirli işçilerin SG garanti-
lerinin tehlikeye girdiği belirtilmektedir. Nitekim, belirli gelir esasına daya-
nan programlarının kapsadığı çalışan nüfus oranının 1980-2003 dönemin-
de % 35 den % 19’ a düştüğü ( lazonick, 2007, 29);  1980 yılında her 10 işçiden 
4 ü DB programları kapsamında iken 2004 yılında bu oranın 2 ye düştüğü, 
bununda Amerikan işçisinin emeklilik dönemi gelirlerinin belirsizleşmesi 
ve riskin artması anlamına geldiği ( Almedia, 2007, 101) ileri sürülmektedir.
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Geniş anlamda SG kavramı söz konusu olduğu zaman, ABD SG siste-
minin çok yönlü problemlerinin kaynağını mevcut  sağlık sigortası siste-
mi  oluşturmaktadır. ABD, diğer gelişmiş ülkelerle ve özellikle de Almanya, 
Fransa ve İngiltere gibi ülkelerle  karşılaştırıldığı zaman, bu sektöre kamu 
ve özel birlikte toplam olarak en yüksek kaynak tahsisi yapan yapan ülke 
olmasına rağmen hem kişi olarak kapsam, hem sağlanan sağlık koruma-
sının seviyesi hem de hizmet standardı bakımından yetersizlikleri olan bir 
ülke konumundadır. Öncelikle, 44 milyon kişiyi kapsam dışında bırakan bir 
sağlık sigortası sistemi kabul edilemez bir durum olarak değerlendirilmek-
te ve gelişmiş ülkeler arasında milli sağlık sigortası olmayan tek ülke olarak 
ABD’nin kaldığı vurgulanmaktadır.

Sağlık sigortası ile ilgili ikinci problem, toplam nüfusun ancak % 15’ine 
sağlık garantisi sağlayan Medicare’in mali durumu ile ilgilidir. SG Fonları 
Raporunda, Medicare’in mali problemlerinin sosyal güvenlikten çok daha 
çabuk ve acil olarak gündeme geleceği,  2006 yılı itibarıyla,  GSYİH’nın % 3.1’i; 
SG harcamalarının da % 72’si civarında olan sağlık sigortası giderlerinin, 
2028 yılında SG harcamalarını geçeceği, 2081 yılında ise GSYİH’nin % 11’ine 
ulaşacağı hesaplanmaktadır(29). Bu da, ya primlerin % 122 oranında artırıl-
ması ya da bu alandaki harcamaların % 51 oranında azaltılması gibi politik 
açıdan uygulanması çok zor bir tercihi beraberinde getirdiği belirtilmek-
tedir (Trustees Report, Summary, 2007, 2-3).  Medicare ile ilgili bu felaket 
senaryoları yanında, Amerikan ekonomisinin nüfusun tamamını kapsa-
mına alacak milli sağlık sigortasının maliyetine katlanabilecek güce sahip 
olduğunu ortaya koyan araştırmalar da vardır.  Buna göre, gelecek 75 yıllık 
dönem için mevcut primlerdeki % 2.71 lik bir artış milli sağlık sigortasını fi-
nanse etmeye yeterli olacak, aynı dönemde reel ücretlerde sağlanacak % 
116 lık artışın bu yükü fazlası ile karşılayacağı ileri sürülmektedir ( Rassell, 
2001, 217-219). 

Sağlık sigortası ile ilgili diğer problem, sağlık hizmetleri sunumunda 
da var olan çok parçalı yapıdır. Kişinin, yeterli sayılabilecek bir kapsamda  
sağlık sigortasına kavuşması için birden fazla poliçeyle veya temel sağlık 
sigortasına ilave olarak yaptıracağı özel sigortalarla sağlanabilmektedir. 
Sağlık sigortası yaşlıların toplam sağlık harcamalarının ancak % 58’ini kar-
şılamakta, kalan kısım sigortalının cebinden yaptığı ödemeler veya ilave si-
gortalarla karşılanmaktadır. Hizmet sunumunda, ayakta ve yataklı tedavi, 
ilaç ve iyileştirme araçları ile sürekli bakım hizmetlerini adeta birbirinden 
ayıran ve farklı faydalanma şartları getiren sağlık hizmetlerinin sunumu ile 
ilgili  Kısım A, B, C, ve yeni olarak ilave edilen D ayırımı önemli bir kesimi ye-
terli sağlık hizmetinden mahrum bırakmaktadır. Bu yetersizlik, bütçeden 
ayrılan fonlarla finanse edilen Medicaid için daha belirgindir. 

Bütün dünyada olduğu gibi, yaşlanan nüfusun artan sağlık hizmeti ta-
lebi ve sağlık sektörünün teknolojik gelişme gibi gerekçelerle adeta roket 
hızıyla artan maliyetleri ABD sağlık sistemi için de önemli problemlerin 
başında gelmektedir. Bu faktöre ilaveten, sağlık sigortası sunan şirketler 
arasındaki rekabetin getirdiği yüksek yönetim ve reklam maliyetleri, ilaç 
29 Hesaplamalar, sağlık harcamalarındaki artışın, milli gelir artışından % 2 daha yükek olduğunu ortaya 
koyduğu, bu sebeple de vergi ve prim artışı ile sağlanarak getirilecek çözümlerin yetersiz kalacağı belirtil-
mektedir (Greenspan, 2007, 416). 
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şirketlerinin sağlık sektöründe fiyatları belirlemede etkinliği ve sağlık si-
gortasının kapsamı ile hizmet sunumundaki karmaşık yapının getirdiği 
bilgi yetersizliği ve eksikliği de bu alanla ilgili diğer problem alanlarını oluş-
turmaktadır. 

Amerikan SG sistemi ile ilgili bir diğer problem, merkezi hükümet ve 
eyaletlerce finanse edilen ve uygulanan sosyal refah harcamaları biçimin-
deki SG uygulamalarının bir kısmının belirli bir süre için ve yalnızca bu 
amaçla ayrılan fon elverdiği müddetçe uygulanması, tahsis edilen  fonlar 
ve uygulama dönemi sona erince boşluk ortaya çıkmasıdır. Her ne kadar bu 
programların yeniden uygulanması ve kaynak tahsis edilmesi konusunda 
şu ana kadar ciddi bir problem çıkmamış gözükse de, 2007 yılında yoksul 
çocukların sağlık sigortası ile ilgili düzenlemede olduğu gibi, programın ye-
nilenmesi sürecinde ciddi belirsizlikler ve kapsam boşlukları ortaya çıka-
bilmektedir.

B. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye gibi sosyal politika alanında ILO temel prensip ve ideallerini be-

nimsemiş, Anayasasında devletin temel tanımlayıcı niteliklerinden birini 
“sosyal devlet” olarak belirlemiş, gelişmiş Avrupa ülkelerinin sosyal refah 
devlet anlayışına uygun politika ve yaklaşımları referans olarak alan, insan 
merkezli bir sosyal politika uygulamayı amaç edinen bir ülke için Amerikan 
SG sistemi bir model olamaz. Ancak bu tesbit, SG sistemini kapsamlı şekil-
de değiştirme ve yeniden yapılandırma aşamasında olan Türkiye için ABD 
uygulamasının başarılı yönlerinden esinlenmeyeceği anlamına da gelmez. 
Özellikle SG sisteminin kurumsal yapısı ve işleyişi konusunda, % 1 in altında 
bir yönetim gideri ile çalışan, Türkiye GSYİH’sının 4 katından daha büyük 
bir fonu başarılı şekilde yöneten Amerikan uygulamasının bazı özellikleri-
nin, Türkiye’deki kurumsal yapı ile ilgili tartışmalarda yol gösterici, tartışma 
zeminini genişletici, olumlu etkileri olabilecektir. Türk SG sisteminin reform 
sürecinde ABD SG sisteminin dikkate alınacak özellikleri şu başlıklar altın-
da toplanabilir.

•	 Sosyal güvenlik kurumlarının özerkliğinin, çok tartışıldığı ve arzu 
edildiği bir ortamda Amerikan sosyal güvenlik idaresinin bağım-
sızlığı yalnızca ülkemiz için değil, Avrupa ülkeleri için de etkileyici 
bir özelliktir. Amerikan idari sisteminin yapısından kaynaklanan bir 
özelliğe bağlı olarak, Amerikan SGİ,  Merkez Bankası statüsüne ya-
kın bir bağımsızlık ve dokunulmazlığa sahiptir. Türkiye’de SGK için 
bu kapsamda bir bağımsızlık ve dokunulmazlık talebi söz konusu 
olamaz, ancak son dönemde yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, 
Kurumun özerklik statüsünün güçlendirilmesi gerektiği de kesin bir 
gerçektir. Bu yalnızca yasal düzenleme ile sağlanacak bir husus ol-
mayıp, siyasi iradenin genel olarak kamu kurumlarına, özel olarak 
da SGK ve sistemine karşı tavır değişikliği içine girmesi anlamına 
gelmektedir. Toplumun genelini çok yakından ilgilendiren SG sistemi 
ve kurumsal yapısı “siyaset üstü” olarak değerlendirilmesi gereken 
alanların başında gelmektedir.
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•	 Kurum başkanı dahil olmak üzere üst kademe yönetici tayin ve 
Kurum Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi süreci Kurumsal 
yapının özerkliğini güçlendirecek şekilde düzenlenebilir. Amerikan 
uygulaması SGK benzeri kamu kurumlarının yönetici atamalarında 
yürütme ve yasama organları arasında tavsiye, görüş ve onay alma 
ilişkisine dayanan bir mekanizma oluşturmuştur. Başkan, atama 
yetkisine sahip olduğu üyelerle ilgili olarak Kongre’nin, Kongre ata-
malarında da çoğunluk partisi muhalefetin görüş, tavsiye ve onayını 
alarak atamaları gerçekleştirmektedir. Yöneticilerin tarafsızlığı ve 
kendi uzmanlık alanlarındaki yeterliliği öncelikli atama kriterlerini 
oluşturmakta, güçlü ve tarafsız yönetici kadrosuna sahip olan ku-
rumların da toplumsal saygınlığı artmaktadır. Türkiye için bu ilke 
yalnızca atama suretiyle gelen üyeler için değil, sosyal taraflarca be-
lirlenen üyeler için de söz konusu olmalı, sosyal taraflar temsilcileri-
nin belirlenmesinde karşılıklı görüş alış verişi ve işbirliği ile üyelerin 
belirlenmesi yolu hayata geçirmelidir. Bu uzun dönemde, SGK özerk-
liğini artıran bir saygınlık kazandıracaktır.  

•	 Amerikan sistemi, sistemin işleyiş ve yönetim sürecinde birden faz-
la kurumun görev ve yetki alması ile ortaya çıkan çok başlılığı bir 
avantaja dönüştürmüş, çok yönlü denetim ve gözetime imkan veren 
her yönüyle şeffaf bir sistem oluşturmuştur. SGİ, Gelirler İdaresi ve 
Hazine Bakanlığı arasında sağlanan iş bölümü, sistemin işleyişin-
de karmaşa ve gecikme değil, denetim ve şeffaflık getirmiştir. SG 
İstişare Kurulu ile Fon Yönetim Kurullarının ayrı ve bağımsız olarak 
oluşturulması ise siyasi müdahaleyi ortadan kaldırmış, sistemin 
yönetim etkinliğini artırmıştır. Tam olarak aynı şekilde olmasa da, 
Türkiye, işsizlik sigortası fon yönetim kurulunu idari yapının dışında 
ve siyasi müdahaleye uzak olarak  oluşturmanın olumlu sonuçlarını 
almış bir ülke olarak bu yönteme çok uzak değildir. 

•	 Hesap verme ve şeffaflık ABD SG sisteminin işleyişinin bir başka 
olumlu özelliği olarak dikkat çekmektedir. SGİ tanınan kurumsal 
bağımsızlık, hesap verme ve şeffaflık ilkesi ile dengelenmiştir. SG 
sistemi ile ilgili bütün birimler Başkan ve Kongreye hesap vermekle 
yükümlüdür. Bu, her yıl düzenli olarak yayınlanan faaliyet raporları 
ve bu raporların Kongre’de savunulması süreci ile gerçekleştirilmek-
tedir. SGİ, Gelirler İdaresi ve Sosyal Güvenlik Fonları Yönetim Kurulu, 
faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli ve kapsamlı faaliyet raporları ha-
zırlamak, bunları Başkan ve Kongre’ye sunmak ve Amerikan ka-
muoyuna açıklamakla yükümlüdürler. Şeffaflık kriteri, kesinlikle 
yalnızca SG sistemi için değil, bütün kamu kurumları için Türk idare 
sistemine kazandırılması gereken bir özelliktir. Sosyal güvenlik ku-
rumunun özerk yapısı ve sosyal tarafların bu yapı içinde temsil edil-
mesi, Türkiye’de bu ilkenin hayata geçirilmesi için önemli bir avan-
tajdır.

•	 Amerikan SG sisteminin tarihi gelişim süreci içinde kazandığı etki-
leyici özelliklerden birisi de, SG sistemi ile ilgili her önemli ve kap-
samlı değişiklik öncesi, konu ile ilgili bir uzmanlık komitesi oluştu-
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rulmasıdır. SG sistemi ilk defa kurulurken Başkan Roosevelt SG ile 
ilgili ilgili yasa tasarılarını hazırlamak üzere geniş yetkili ve kapsamlı 
bir Komite oluşturmuş, bu gelenek sonraki yıllarda da devam etmiş-
tir. Nitekim, 1984 yılında gerçekleştirilen kapsamlı değişikler, 1983 
yılında Reagan tarafından oluşturulan Greenspan başkanlığındaki 
Komisyon çalışmalarını esas almıştır. Benzer şekilde Bush’da sosyal 
güvenlikle ilgili olarak hayata geçirmeyi planladığı değişiklikler için 
bir Komite oluşturmuştur. 2008 başkanlık seçimleri sürecinde baş-
kan adaylarının sosyal güvenlikle ilgili politika önerilerinin başında 
sosyal güvenlikle ilgili sorunların tesbiti ve yapılacak düzenlemerin 
belirlenmesi için bir komite oluşturulması önerisi gelmektedir. Bu 
komiteler, Başkan’ın iradesi ile ancak ilgili tarafların ve uzmanla-
rın katılımı ile oluşturulan uzmanlık komiteleri niteliğindedirler. Bu, 
Türkiye için uygulanamayacak bir yöntem değildir ve aynı içerikte 
olmasa da 2003 yılında İş Kanununun değiştirilmesi sürecinde sınırlı 
ancak olumlu bir tecrübeyi yaşamıştır. 

•	 Amerikan SG sisteminin en etkileyici yönlerinden birisini, SG Fonları 
yönetimi tarafından hazırlanan raporlar oluşturmaktadır. Her yıl, 
gelecek 75 yıllık dönem için gerçekçi, iyimser ve kötümser beklenti-
lerle,  SG sisteminin işleyişi ile doğrudan ilgili olan ekonomik ve sos-
yal yapı ile ilgili değişkenleri esas alarak yapılan projeksiyonlar, SG 
politikasının belirleyicisi olmaktadır. Çok güçlü bir akademik ve bi-
limsel temele sahip olarak hazırlanan bu raporlar, SG sistemi ile ilgili 
bütün tartışmalarda ilgili bütün tarafların referans olarak kullandığı 
veriler sunmaktadır. Prim oranlarının yükseltilmesi veya aylıkların 
hesaplanması ile ilgili geleceğe yönelik bütün düzenlemelerin refe-
ransı bu raporların ortaya koyduğu veriler olmaktadır. Bu içerikte 
olmasa da benzer bir çalışma ülkemizde 1995 yılında ILO uzmanla-
rınca yapılmış, daha sonra SGK, tarafından en azından kamuoyuna 
açıklanan şekliyle, çok sınırlı amaçlar için (msl, SG açıkları dolayısıy-
la yapılan borçlanmanın ekonomiye yükü gibi) devam ettirilmiştir. 
Bu tür raporların hazırlanması ve taraflarca kabulü, prim oranları 
veya aylıkların değiştirilmesi gibi sistemin mali yapısını ilgilendiren 
düzenlemeleri siyasi iktidarların insiyatifine bağlı olmaktan çıkara-
cak, daha gerçekçi ve objektif tartışmalar yapılacaktır. İleriye yöne-
lik projeksiyonlar, ilgili taraflara sistemle ilgili değişikliklerin hangi 
sebeplerle, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı hakkında önceden bil-
gi sağlayacak, özellikle işverenler gelecek dönemlerle ilgili  yatırım 
planlarını bu belirlilik altında gerçekleştirebileceklerdir. 

•	 Son olarak, bilinenin aksine çok kapsamlı olarak uygulanan sosyal 
refah harcamaları Amerikan toplumsal hayatının ve ekonomik sis-
teminin güçlendirilmesine yönelik amaçlarla ilişkilendirilerek uy-
gulanmaktadır. Sosyal yardımlar, yalnızca yoksulluğun önlenmesi 
amacıyla değil, bu amaç yanında işgücünün vasfının yükseltilmesi, 
çocukların sağlıklı yetişmesi, anne ve çocuk sağlığının güçlendiril-
mesi, aile birliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi, çocukların, özür-
lülerin ve hastaların aile içinde bakımının sağlanması,  komşuluk iliş-
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kilerinin güçlendirilmesi, kadınların işgücüne katılım oranlarının ar-
tırılması, şişmanlık gibi yanlış beslenme problemlerinin azaltılması  
ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amaçlarla ilişkilendirilerek 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal refah harcamaları kapsamında 
sağlanan yardımlarda sürekli yardım vererek bir bağımlılık kültürü 
yaratma ve yoksulluk kültürü oluşturulmasından kaçınılmaya çalı-
şılmaktadır. 
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ISSA SOSYAL GÜVENLİK FONLARI YATIRIM REHBERİ VE 
YATIRIM UYGULAMALARI(1) 

GİRİŞ

1990’lı yılların ortalarına kadar özellikle gelişmiş olan ülkelerde nüfusun 
yaşlanmasına bağlı olarak ortaya çıkacak sosyal güvenlik sistemlerinin 
finansman açıkları tartışılırken, OECD üyesi 20 ülkede, 2006 yılı itibarıy-
la sosyal güvenlik kurumlarının fonlarının 4.1 trilyon ABD dolarını aşması 
(OECD, 2007)  ve bazı ülkelerde sosyal güvenlik kurumları net varlıklarının 
ülke GSYİH’sının % 83’üne ulaşması (Boatin-Nyarko, 2007) sosyal güvenlik 
fonlarının yatırımı ve değerlendirilmesi ile ilgili tartışmaları dünyada sosyal 
güvenliğin finansmanı ile ilgili yeni ilgi alanı haline getirmiştir. 

Öte yandan, sosyal güvenlik fonlarının yatırım etkinliğinin sosyal gü-
venlik sistemlerinin mali yapılarının sürdürülebilirliğini etkileyen fak-
törlerden biri haline gelmesi Uluslar arası Sosyal Güvenlik Birliğini (ISSA), 
ILO’nun genel yaklaşımına uygun olarak bu alanda kapsamlı ve yönlendirici 
bir çalışma yapmaya itmiş ve 2002 yılında başlayan çalışmalar 2004 yılın-
da sonuçlandırılarak sosyal güvenlik kurumlarının fonlarının kullanımı ve 
yatırımı ile ilgili bir “Yatırım Rehberi” hazırlanmıştır (ISSA, 2005a). Benzer 
bir çalışma, 2000’li yılların başında, OECD tarafından,  2006 yılı itibarıyla 
toplam fon varlıkları 24.6 trilyon doları aşan (OECD, 2007) ve sermaye pi-
yasalarını doğrudan etkileyen  özel emeklilik fonlarının yatırım ilkelerinin 
belirlenmesi amacıyla OECD tarafından gerçekleştirilmiş ve özel emeklilik 
fonları yatırım rehberi hazırlanmıştı (OECD, 2005). Bu gelişmeler, özellikle 
liberal iktisatçılardan gelen “kamu sosyal güvenlik sistemlerinin kaynak-
ları etkin kullanmadığı ve yatırım, tasarruf, sermaye birikimi, istihdam   ve 
iktisadi büyüme gibi temel ekonomik değişkenler üzerinde olumsuz etkiye 
sahip olduğu yönündeki eleştiriler dolayısıyla  sosyal güvenliğin finansma-
nı ve ekonomik boyutu ile ilgili konulara daha fazla eğilmeye iten ve sos-
yal güvenliğin üretim ve verimlilik artırıcı etkilerini vurgulayan çalışmalar 
üzerine yoğunlaşan ILO’nun çalışmaları ile de paralellik göstermiştir (ILO, 
2005b). Son olarak, sosyal güvenliğin finansmanı ve ekonomik etkileri ile 
ilgili tartışmaların sosyal güvenliğin özelleştirilmesi ile ilgili tartışmalarda, 
özelleştirme lehindeki ve aleyhindeki görüşlerin gerekçelerini oluşturma-
sı, fonların yatırımı ile ilgili tartışmaları bu açıdan da  tartışmaların odağına 
çekmiş görünmektedir.  

(2008), TİSK AKADEMİ, 2008/2,Cilt 1, Sayı:2.
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Sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili tartışmalar, 1992 yılından iti-
baren sürekli ve artan bir şekilde sosyal sigorta kurumlarının finansman 
açıklarını kapatma yollarını arayan Türkiye için çok yenidir ve dolaylı bir 
şekilde gündeme gelmiş gibi görünmektedir. Bu konuyu gündeme getiren 
gelişme de, nisan 2008 tarihi itibarıyla toplam net varlığı 33.4 milyar YTL’yi 
aşan (İŞKUR, 2008), 2007 yılı GSYİH’sının (647.4 milyar YTL-DPT, 2008) % 
5’inden fazla bir büyüklüğe ulaşan işsizlik sigortası fonlarının GAP proje-
sinin tamamlanması ve istihdamın teşvik edilmesine yönelik politikaların 
finansmanında kullanılması için çeşitli politikaların uygulamaya konulması 
olmuştur. Gelişmeler, bu konunun ülkemizde de değişik boyutları ile tartı-
şılması gerektiğini ortaya koymuştur.  

Bu çalışmada, geniş anlamda sosyal güvenliğin finansman boyutuna ve 
bu boyut içinde de sosyal güvenlik fonları ile ilgili gelişmelere kısa bir vurgu 
yapıldıktan sonra ağırlıklı olarak sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ve kul-
lanımı ile ilgili olarak ISSA tarafından hazırlanan “yatırım rehberi ve ilkeleri” 
üzerinde durulacaktır. Fonların yatırımı ile ilgili i tartışmalara yer verildik-
ten sonra  sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili çeşitli ülke uygulama-
ları değerlendirilecektir. Bu çalışmadan beklenen, bugün için işsizlik sigor-
tası fonu, yakın gelecekte de özel emeklilik fonları ve sosyal güvenlik fon-
larının yatırım ve kullanımı ile ilgili tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde 
yapılmasını sağlayacak bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. 

A. ÇOK  BOYUTLU  BİR ALAN OLARAK SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI
Sosyal politikanın, geliri yeniden dağıtıcı araçlarından biri olarak sosyal 

güvenlik bu amaçla kullandığı kaynakların büyüklüğü dolayısıyla finans-
man bakımından çok yönlü bir ilginin merkezini oluşturmaktadır. Nitekim, 
2001 yılı verilerine göre OECD üyesi  23 ülkede  ortalama olarak GSYİH’nin % 
22’sine, yine OECD üyesi 30 ülkede GSYİH’nın % 20.9 una ulaşan kamu sosyal 
güvenlik harcamaları, tablo 1’de de açık olarak görüleceği gibi (Townsend, 
2007), gelişmiş ülkelerde en önemli kamu harcama kalemini oluşturmakta-
dır. Bu genişlikte bir kaynak kullanımının, başta ekonomik büyüme olmak 
üzere temel ekonomik değişkenler üzerine olan doğrudan ve dolaylı etkile-
ri, doğal olarak sosyal güvenliğin finansmanı ile ilgili tartışmalara olan ilgiyi 
de artırmıştır. 

Çok boyutlu bir alan olan sosyal güvenliğin finansmanı ile ilgili tartışma-
lar 5 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: 1) bu amaçla tahsis edilen 
kaynakların seviyesi, 2) sosyal güvenlik harcamalarının temel ekonomik 
değişkenler üzerindeki etkileri 3) sistemin finansmanı için kullanılan gelir 
kaynakları ve devletin finansmana katılması, 4) sosyal güvenliğin finans-
man metodu, ve, 5) sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ve değerlendirilmesi 
başlıklarıdır. Her biri kendi içinde ayrı bir önem ve önceliğe sahip olan bu 
tartışma alanları ile ilgili temel başlıklar özetle aşağıdaki hususlarda yo-
ğunlaşmaktadır (Alper, 2006):
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Tablo 1: Bazı OECD Ülkelerinde GSYİH’nın Yüzdesi Olarak Toplam Kamu 
Sosyal Güvenlik Harcamaları ( KSGH )

ÜLKELER TOPLAM 
KSGH     (2001)

TOPLAM NAKİT 
KSGH 
(2001)

TOPLAM NAKİT KSGH  
(OECD Yeni Dizi)

 2001 2005
İsveç 29,8 14,4 17,2 17,4
Danimarka 29,2 15,2 16,3 16,2
Fransa 28,5 17,9 17,1 17,9
Almanya 27,4 15,6 18,6 19,2
İsviçre 26,4 18,2 11,0
Avusturya 26,0 18,9 18,6 18,6
İtalya 24,4 17,1 16,2 17,1
Norveç 23,9 11,6 13,7
İngiltere 21,8 14,2 13,7 13,4
İspanya 19,6 12,8 11,7 11,6
Avustralya 18,0 9,9 8,5
Kanada 17,8 8,0 10,8
Japonya 16,9 9,1 10,5
ABD 14,7 7,9 11,4 12,0
Türkiye 13,2
Kore 6,1 2,3 2,0
OECD 23 22,0 13,6
OECD 30 20,9 12,6

Kaynak: Towwnsend 2007

•	 1960’lı yıllarda OECD üyesi ülkelerde sosyal güvenlik için tahsis edi-
len kaynakların  GSYİH içindeki payı % 3-12 arasında değişirken, 
bu oran 1970’li yılların sonunda % 7-23’e  (ILO, 1984), 1990’lı yılların 
sonunda ise % 30’lar seviyesine yükselmiş, bir anlamda bu amaç-
la tahsis edilecek kaynakların üst sınırına gelinmiştir. Gelişmeler 
ekonomik büyüme ile sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların 
seviyesi arasında çok kuvvetli ve doğrusal bir ilişki olduğunu orta-
ya koymuştur. Ancak, 1970’li yılların ikinci yarısında başlayan ve 
kısaca “petrol krizi” olarak bilinen genel ekonomik krizin sebepleri 
ve çıkış yollarını araştıran iktisatçılar ilgilerini GSMH’den en büyük 
payı alan sosyal güvenlik üzerine yoğunlaştırmışlar, tasarruf eğilimi 
ve sermaye birikimi, istihdam, yatırım ve nihayet iktisadi büyüme 
gibi temel ekonomik değişkenler üzerinde olumsuz etkileri olduğu 
iddiaları (ILO, 1984) ile sosyal güvenliğin yeniden yapılandırılması ve 
özelleştirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.   Sosyal güvenlik için 
ayrılan kaynakların seviyesi yükseldikçe olumsuz ekonomik etki-
lerini ortaya koymaya yönelik çalışmaların da sayısı artmış ve sos-
yal güvenliğin yeniden yapılandırılması gerektiğine yönelik görüşler  
güçlenmeye başlamıştır (World Bank, 1994). Uzunca bir süre bu tür 
tartışmaların dışında kalan ILO, yeni sosyal güvenlik anlayışı çerçe-
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vesinde sosyal güvenliğin ekonomik değişkenler üzerinde olumsuz 
etkisi olan bir faktör değil, aksine üretkenliği ve verimliliği artırıcı bir 
faktör olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmaları başlatma ihti-
yacını duymuştur (ILO, 2005b). 

•	 Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı için kullanılan gelir kaynak-
ları ile ilgili tartışmalar, “sistemin vergilerle mi yoksa primlerle mi 
finanse edileceği; bu iki araçtan birinin seçilmesi halinde hangi tür 
vergi ve prim ile finanse edileceği; primle finanse edilecekse primle-
ri kimlerin ve hangi oranda ödeyeceği (çalışan, işveren veya devlet) 
ve nihayet etkin bir gelir tahsilat sisteminin oluşturulması” başlık-
larında yoğunlaşmaktadır. Bir çok ülkede sosyal güvenlik sistemle-
rinin klasik gelir kaynaklarını oluşturan çalışan ve işveren primleri 
ile sağlanan gelirlerin harcamaları karşılamada yetersiz kalması ve 
ciddi finansman açıkları vermeye başlaması devletin finansmana 
katılımını gerekli ve kaçınılmaz hale getirmiş, bu noktada da devle-
tin nasıl, kimler için ve ne oranda finansmana katılacağının cevapları 
aranmaya çalışılmıştır. 

•	 Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı için seçilen metodun fon 
veya dağıtım metodu olarak belirlenmesi, aynı zamanda  sosyal gü-
venlik sisteminin işleyiş  felsefesini de belirlediği için finansmanla 
ilgili önemli tartışma alanlarından  birini oluşturmaktadır. Esas ola-
rak fon metodu her neslin kendi sosyal güvenliğini kendinin finan-
se etmesini, dağıtım metodu ise bugün çalışan neslin bugün emekli 
olan nesli finanse etmesini ve nesiller arası  gelir transferini  esas alır. 
Benimsenen finansman metodu ile sosyal güvenliğin geliri yeniden 
dağıtma fonksiyonu ve dayanışma prensibi arasında çok yakın bir 
ilişki vardır. Başlangıçta fon esasına göre kurulan bir çok ülke sos-
yal güvenlik sistemi kriz dolayısıyla fiilen dağıtım metoduna geçmek 
zorunda kalmış (ülkemizde olduğu gibi), ancak özellikle 1980’li yıllar-
dan sonra gündeme gelen nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak deği-
şen demografik yapı dolayısıyla tekrar fon metoduna geçiş yönünde-
ki eğilimler ve uygulamalar artmıştır (World Bank, 1994; ILO, 1994).

•	 Sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ve kullanımı, sistemin ilk kuru-
luş yıllarında bir çok ülke finansman metodu olarak fon metodunu 
benimsediği ve bazı ülkelerde GSMH’nin % 40’ını aşan fon birikimi 
sağladıkları için ilgi çekmiş, yine bir çok ülke gerek ülke içi gerekse 
ülke dışı büyük yatırımlarını bu fon kaynaklarını kullanarak finan-
se etmiştir (Richardson, 1971; Yazgan 1992).   1970’li yıllardan sonra 
önemini kaybeden fon kullanımı ile ilgili tartışmalar, yeniden fon 
metoduna dönüş arayışları ve başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin 
dağıtım metodundan vazgeçmeksizin gelecek dönemleri düşünerek 
ihtiyat fonları oluşturarak kısmi fon metoduna geçmeleri ve büyüyen 
özel emeklilik fonları ile ilgili gelişmeler sebebiyle 2000’li yılların ba-
şından itibaren tekrar gündeme getirmiştir. Bu konu ile ilgili olarak 
fonların yönetimi ve devlet müdahalesinin azaltılması, yatırım ilke-
leri, fonların ekonomik ve sosyal projelerin finansmanı için kullanıl-
ması ve yurtdışı yatırımlar temel tartışma alanlarını oluşturmakta-
dır (Yermo, 2008; ISSA, 2005b).
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B. FİNANSMAN METODLARI VE SOSYAL GÜVENLİK FONLARI
Fon oluşturmak, bir sosyal güvenlik sisteminin temel ve öncelikli ama-

cı değil, sistemin işleyişinin doğal bir sonucudur.  Sosyal güvenlik sistemi-
nin gelir ve giderleri arasındaki işlem dengesinin sağlanması için finans-
man metodu olarak fon metodu tercih edilmişse,  bu tercihin doğal sonucu 
olarak sosyal güvenlik fonları oluşur. İki temel finansman metodu vardır: 
Bunlardan ilki, dağıtım ((pay-as-you-go), yılı yılına finansman), diğeri ise 
fon ((Fund),  kapitalizasyon, biriktirme) metodudur. Hangi finansman me-
todunun tercih edileceği sigorta kolunun özellikleri yanında sistemin ilk 
kuruluş yıllarındaki şartlara, ülkenin ekonomik ve sosyal yapı unsurla-
rına ve nihayet siyasi iktidarın finansman tercihine bağlı olarak şekillenir 
(Alper, 2006). Çok kısa olarak tarif etmek gerekirse, dağıtım metodu; aynı 
dönem gelirleri ile aynı dönem giderlerinin karşılanması (bu genellikle bir 
yıldır), fon metodu ise uzun dönemde elde edilecek ve biriktirilecek fonlarla 
gelecek dönem giderlerinin karşılanmasıdır. Bu bakımdan hastalık, analık 
ve iş kazaları gibi kısa vadeli sigorta kolları için dağıtım; malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları için de fon metodu daha uygun olarak görünmektedir. 
Yalnızca  işsizlik sigortası bir tercihe bağlı olmaksızın mutlaka fon metodu 
ile finanse edilir.

Fon metodu, fertlerin veya sosyal grupların kendi sosyal güvenlikleri-
ni sağlayacak kaynağın kendi tasarrufları ile karşılanması prensibi üzeri-
ne oluşturulur ve uzun dönemde elde edilen gelirlerle gelecek dönemlerde 
ortaya çıkacak uzun dönemli ihtiyaçların karşılanması amaçlanır. Bu fert 
(bireysel) bazında oluşturulabileceği gibi bir neslin tamamını kapsayacak 
şekilde toplu (kollektif) olarak da oluşturulabilir. Fertlerin kendi adlarına 
açılan bir hesaba prim ödemeleri ve bu ödenen primler ve getirileri ile ken-
di sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaları esasına dayanan bireysel fon 
metodu esasen özel sigortalar ve emeklilik fonları için daha uygun bir yön-
tem olarak görülmektedir. Toplu fon metodu ise fertlerin kişisel özellikleri 
dikkate alınmaksızın kapsamda olan herkesin ödediği primler ve getirileri 
ile oluşturulan fonlardan, o nesil içinde olanlardan  sosyal güvenlik ihtiyacı 
olanlara aylık ve gelir bağlanması esasına dayanır ve çoğunlukla aylıklara 
getirilen alt ve üst sınır uygulamaları ile de, sosyal güvenliğin temel pren-
siplerine uygun olarak,  aynı nesil içinde gelirin yeniden dağılımına imkan 
veren bir işleyişe sahiptir (Alper, 2006). 

Sosyal güvenlik fonları, yalnızca klasik fon metodunun tercih edilmesi ile 
oluşmaz. Nitekim, esasen finansman metodu olarak dağıtım metodunu be-
nimsemiş bir sosyal güvenlik sistemi, gelecek dönemlerde ortaya çıkacak 
ilave harcamalar dolayısıyla sistemin finansman problemi ile karşılaşması 
istenmez ise, bu dönemler düşünülerek ihtiyat fonları oluşturulmasına im-
kan verecek “kısmi fon metodu” benimsenebilir ve toplam giderlerin belirli 
bir oranı kadar (mesela % 10-20) ihtiyat fonu oluşturulur. Ancak, oluşturula-
cak ihtiyat fonunun oranı ve miktarı ile ilgili bir üst sınır da yoktur.  Nitekim, 
ABD’de olduğu gibi, bir yandan  II. Dünya Savaşı sonrasında doğan ve 2007 
yılından itibaren yoğun olarak emekli olmaya başlayacak olan savaş sonra-
sı kuşak (baby-boom generation),  diğer yandan da genel olarak yaşlanan 
nüfusun gelecekte artacak sosyal güvenlik harcamalarını karşılamak için 
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oluşturulan ihtiyat  fonu 2007 itibarıyla sosyal güvenlik sisteminin yıllık gi-
derlerinin 4 katı civarında bir büyüklüğe ulaşmıştır (The Board of Trustees, 
2008). Bugün bir çok gelişmiş ülkede oluşan sosyal güvenlik fonları, bir an-
lamda yeniden fon metoduna geçişi sağlayacak şekilde uygulanan kısmi 
fon metodu sonucunda sağlanan ihtiyat fonlarından oluşmaktadır. 

C.  SOSYAL GÜVENLİK FONLARININ  GELİŞİMİ VE YATIRIMININ ÖNEMİ
Yakın zamana kadar sosyal güvenlik fonları ve yatırımı ile ilgili  tartış-

malar, sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ile ilgili diğer tartışma alanla-
rının gerisinde veya gölgesinde kalmıştır. Ancak, 1990’li yıllardan sonra bir-
kaç sebeple konuya olan ilgi artmış, hatta diğer alanların önüne geçmiştir. 

1970’li yılların sonundan itibaren nüfusun yaşlanması, uzun süreli işsiz-
lik, sağlık harcamalarının artışı gibi sebeplerle artan giderlerin sonucunda 
ortaya çıkan mali krizi çözmek için yeniden fon metoduna dönüş eğilim ve 
arayışlarının artması ( ILO, 1984; Gillion, 2000; Lohde, 2007), sosyal güvenlik 
fonları ile ilgili tartışmaları öne çıkaran ilk faktör olmuştur. İkinci faktör ve 
daha önemli faktör, sosyal güvenlik fonlarının etkin olarak değerlendiril-
mesinin, kamu sosyal güvenlik sistemlerinin finansman yapısının sürdü-
rülebilirliğini sağlamada kritik bir öneme sahip olduğunun ILO tarafından 
özellikle vurgulanması (ILO, 2005a) olmuştur. Bir üçüncü faktör ise, 2006 
yılı itibarıyla OECD ülkeleri kamu sosyal güvenlik sistemleri fon birikiminin 
4.1 trilyon doları aşması ve 2001-2006 dönemi arasında ortalama fon var-
lıklarındaki artışın,  aynı dönemde özel emeklilik fonlarındaki artıştan ( % 
8.9) daha yüksek bir oranda,  yıllık % 9.1 olarak gerçekleşmesi (OECD, 2007) 
olmuştur. Nitekim, bu hızlı ve dikkat çeken gelişme, sosyal güvenlik fonları-
nın GSYİH’na olan oranlarını da etkilemiş ve çarpıcı bir örnek olarak Norveç 
sosyal güvenlik fonları ülke GSYİH’sının % 83 üne ulaşmıştır (OECD; 2007).

Tablo 2 : Bazı OECD Üyesi Ülkelerde Sosyal Güvenlik Fonları ve GSYİH’na 
Oranı (2006)

ÜLKELER KURULUŞ 
YILI

SOSYAL 
GÜVENLİK 

FONLARI(Milyar 
ABD Doları)

FONLARIN 
YILLIK 

ARTIŞ HIZI 
(%)

GSYİH’YA 
ORANI

(Yaklaşık 
Değerler)

ABD 1940 2.048,1 4,0 16,0
Japonya 1959 1.217,6 -5,0 28,0
Norveç 1990 278,1 13,0 83,0
Güney Kore 1988 190,8 11,0 22,0
İsveç 2000 117,5 5,0 31,0
Kanada 1962 86,4 14,0 7,0
İspanya 1997 44,9 24,0 4,0
Fransa 1999 39,1 11,0 3,0
İrlanda 2001 23,7 12,0 45,0
Avustralya 2006 13,6 3,0
OECD (Toplam) 4.100,0 24,0

Kaynak: OECD , 2007 ; Yermo , 2008
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Yaratılan fonların büyüklüğü yanında bazı ülkelerde fonların yıllık artış 
hızı da dikkat çekmektedir. Nitekim, yukarıdaki tabloya dahil OECD ülkele-
rinden İspanya’daki % 24; Kanada’daki % 14 ve İrlanda’daki  % 12 lik artışla 
Fransa ve Güney Kore’deki % 11 lik artışlar gelecek dönemde bu ülke fonları-
nın hızla büyüyeceğini ortaya koymaktadır. Benzer gelişmeleri, hatta bazen 
daha çarpıcı büyüme ve gelişme hızları ile OECD üyesi olmayan ülkelerde 
de görmek mümkündür.  Nitekim, OECD üyesi olmayan ülkelerin sosyal gü-
venlik fonları toplam değer olmak üzere küçük görünmekle birlikte büyü-
me hızlarında dikkat çeken bir yükseklik söz konusudur. Fonların büyüme 
oranı Suudi Arabistan’da % 27, ve yakın gelecekte bütün global ekonomik 
büyüklükleri değiştirecek etkiye sahip Çin’de ise, 2001 yılında oluşturulan 
yeni sistemin fon varlıklarındaki yıllık artış % 18 olarak gerçekleşmiştir 
(OECD, 2007).

Bir yandan sosyal güvenlik fonlarındaki hızlı artış, diğer yandan bu fon-
ların etkin şekilde yatırılmasının  ILO’nun temel sosyal güvenlik prensiple-
rine hizmet edecek sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin varlığına 
kritik öneme sahip katkıda bulunacağının anlaşılması (ISSA, 2005a), ILO 
ve ISSA’yı sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ile ilgili konulara daha 
ağırlıklı olarak eğilmeye zorlamıştır. Bu ilgi, Uluslar arası Sosyal Güvenlik 
Birliğinin (ISSA: International Social Security Association), sosyal güvenlik 
fonlarının yatırımı ile ilgili temel prensipleri belirleyen kapsamlı bir “yatırım 
rehberi” hazırlamasıyla sonuçlanmıştır (ISSA, 2005a).  

D. ISSA SOSYAL GÜVENLİK FONLARI YATIRIM REHBERİ VE İLKELERİ

1. Rehberin Hazırlanma  Süreci ve Temel Esasları
ISSA’nı sosyal güvenlik fonlarının yatırımı için bir rehber hazırlamaya 

iten sebepler arasında, fonların büyümesi ve sosyal güvenlik sistemlerinin 
mali yapılarının istikrarı için fonların yapacağı katkının büyüklüğü yanında 
üye ülkelerin zaman zaman fonların nasıl ve hangi alanlarda yatırılması ge-
rektiği konusunda ISSA’ya yaptıkları başvurular ve bu yöndeki teknik yar-
dım talepleri de etkili olmuş (ISSA, 2005b), bir diğer ifade ile rehber bu alanda 
ortaya çıkan önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanmıştır. Nitekim, 
dışardan empoze edilecek yatırım prensipleri yerine, Rehberin  sosyal gü-
venliğin önemini ve vazgeçilmezliğini bilen ISSA uzmanları tarafından, ilgili 
tarafların da görüş ve önerileri alınarak hazırlanmış olması en önemli ve 
olumlu özelliklerinden biri olarak vurgulanmaktadır (Konkolewsky, 2007; 
ISSA, 2005b).  

Yukarıda belirtilen sebeplere ilaveten OECD’nin özel emeklilik fonlarının 
yönetim ve yatırımı için bir rehber hazırlama çalışmalarını başlatması da 
ISSA rehberinin hazırlanmasında etkili olmuştur (OECD; 2002). Esas ola-
rak özel şirketlerin yönetim prensipleri ile ilgili bir rehber hazırlayan OECD,  
zaman içinde özel emeklilik fonlarının büyümesi ve sermaye piyasalarına 
olan etkilerinin artması üzerine bu amaçla ayrı bir rehber hazırlama ihtiyacı 
duymuş, 2001 yılında OECD özel emeklilik çalışma grubu tarafından geliş-
tirilen “OECD Emeklilik Fonları Yönetim Rehberi”, 2004 ve 2006 yıllarında 
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gözden geçirilerek olgunlaştırılmıştır (Yermo, 2008). 
ISSA tarafından kamu sosyal güvenlik kurumları fonları için bir yatırım 

ve yönetim rehberi hazırlanması süreci, ISSA tarafından bu amaçla özel bir 
“çalışma grubu” oluşturulması ile başlamıştır (ISSA, 2005a). Geniş ve çok 
taraflı bir katılımla oluşturulan çalışma grubunda ISSA uzmanları, ISSA 
üyesi ülkelerin sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile görevli kişiler ve ISSA 
dışındaki fon yatırımı ile ilgili müesseselerle diğer uluslar arası organizas-
yonların uzmanları yer almıştır. Çalışma Grubu ilk toplantısını Aralık 2002 
de Paris’te gerçekleştirmiş ve bu toplantıda sosyal güvenlik fonlarının ya-
tırım rehberi ile ilgili öncelikler belirlenmiştir.  Nisan 2004 de Porto’da ger-
çekleştirilen ikinci toplantıda ise çalışma grubu değişik kaynaklardan gelen 
bilgilerle oluşturulan prensiplerde, sosyal güvenlik kurumlarının kendine 
has özelliklerini dikkate alan değişiklikleri eklemiş (ISSA, 2005a), bu çalış-
ma grubunun görüş ve önerilerinin yer aldığı taslak rehber  Eylül 2005’te, 
Pekin’de toplanan ISSA Genel Kurul toplantısına sunularak süreç tamam-
lanmıştır (ISSA, 2005c).

Rehberin ISSA Genel Kuruluna sunulmuş olması, çalışmaların tamam-
landığı ve nihai şeklini aldığı anlamına gelmemektedir. ISSA, esas olarak 
hazırlanan rehberin gelecek dönemlerde çeşitli ülke tecrübeleri de dikkate 
alınarak yeniden gözden geçirilmesi ve olgunlaştırılması ilkesini benim-
semiştir. Nitekim, ISSA tarafından Eylül 2005 tarihinde Meksika’da düzen-
lenen ve 80 üye ülkeden 95 sosyal güvenlik kuruluşunu temsilen 200’den 
fazla yöneticinin katıldığı, “Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırımı” konulu 
uluslar arası kongrede, çeşitli ülke uygulamaları da dikkate alınarak, bu 
prensipler yeniden değerlendirilmiştir (ISSA, 2005c).

OECD Emeklilik Fonları Yatırım Rehberi ile ISSA Sosyal Güvenlik 
Kurumları Fonları Yatırım Rehberi, daha önce de belirtilen etkileşim dola-
yısıyla, büyük ölçüde, (hatta bazı hükümler bakımdan kopya sayılabilecek)  
benzer hüküm ve prensiplerle düzenlenmiştir. Ancak, ISSA’nın genel olarak 
sosyal güvenliğin özel olarak da kamu sosyal güvenlik kurumlarının kendi-
ne has özelliklerini dikkate alarak hazırladığı Yatırım Rehberi bazı prensip-
ler ve başlıklar bakımından OECD rehberinden ayrılmaktadır. Özellikle, fon 
yönetimi ile ilgili idari yapının oluşturulması ve karar süreci, yöneticilerin 
sorumluluğu, fonların yatırımı ile ilgili temel  kriterler, yatırımlarda eko-
nomik ve sosyal fayda faktörünün dikkate alınması ve yatırım alanları ve 
portföyü ile ilgili sınırlandırmalar bu temel farklılık alanlarını oluşturmak-
tadır (ISSA, 2005a; OECD, 2002, Yermo, 2008). 

ISSA tarafından hazırlanan rehber, idari yapılanması ve yönetim şekli ne 
şekilde olursa olsun, kamu sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili genel 
ilkeler ve bu ilkelerle ilgili görüşleri içermektedir. ISSA,  ülkelerin gelişme 
seviyelerine bağlı olarak farklı sosyal güvenlik sistemlerine sahip olduğu, 
fonların yatırımlarını etkileyecek mali piyasaların, yasal düzenlemelerin ve 
düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların farklı olabileceği noktasından 
hareketle yatırım rehberini bu farklılıklara cevap verebilecek şekilde ola-
bildiğince esnek bir yapıda hazırlamıştır (ISSA, 2005a). Rehberde, alışılmış 
yöntemlerden bir nebze farklı olarak,  belirlenen ilkelerle ilgili tamamlayıcı 
ve açıklayıcı yorum ve değerlendirmelere de yer verilmiştir. Bu şekilde,  üye 
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ülkelerin kendilerine uygun fon yatırım stratejilerini ve politikaları belirler-
ken, kendi özel durumları ile ilgili alternatif durumları dikkate almalarını 
sağlayacak yaklaşımları benimsemelerine imkan verecek bir esneklik ala-
nı daha yaratılmaya çalışılmıştır (ISSA, 2005a).

ISSA tarafından hazırlanan Sosyal Güvenlik Fonları Yatırım Rehberi, esas 
itibarıyla 3 ana bölüm altında toplanan 20 temel esas ve ilkeden oluşmak-
tadır. Bu ana bölümlerden ilk ikisi; sosyal güvenlik sisteminin idari yapısı ve 
yönetim mekanizması ile ilgili esaslar ve öncelikler, üçüncüsü ise fonların 
yatırım ilkeleri ile ilgili temel prensiplerden oluşmaktadır (OECD, 2005a). 

2. İdari Yapılanma, Yönetim Öncelikleri ve Prensipleri
Sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili ilk prensip, fon yönetim ve 

yatırımını gerçekleştirecek idari birimin sorumluluklarının tanımlanmış 
olması ile ilgilidir. Hem ISSA, hem de OECD yatırım rehberinde, hemen he-
men aynı ifadelerle, hangi yönetim modeli benimsenmiş olursa olsun, fon-
ların etkin şekilde yatırılması ve değerlendirilebilmesi için yatırım karar 
ve sorumluluğunu üstlenecek, üstlendiği sorumluluklarla ilgili olarak da 
sistemden faydalanacak kişilere hesap verebilecek konuma sahip ayrı bir 
yönetim birimi oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır (ISSA, 2005a; OECD, 
2002; Yermo, 2008).  

Rehberde yer alan ikinci prensip fon yatırımından sorumlu idari birimin 
oluşturulması ile ilgilidir. Norveç’te olduğu gibi, sosyal güvenlik fonlarının 
yatırım ve yönetiminin doğrudan bir bakanlık tarafından gerçekleştirilme-
si nadir bir uygulamadır. Daha genel olan uygulama, fonların yönetiminin 
doğrudan fon yaratan sosyal güvenlik kurumu tarafından veya bu amaçla 
oluşturulmuş bir idari birim tarafından (fon idaresi) gerçekleştirilmesidir. 
ISSA, fon yönetimi konusunda hangi yöntemin seçileceği konusunda özel 
bir vurgu yapmamış,  Rehberde belirtilen temel prensipleri hayata geçir-
mek şartıyla, ülkelerin kendi ekonomik, sosyal ve siyasi yapı özelliklerine 
bağlı olarak bu yöntemlerden birini tercih edebileceklerini belirtmekle ye-
tinmiştir. ISSA’nın oluşturulacak fon yönetim yapısı ile ilgili hassasiyeti, 
siyasi müdahalelerden uzak bir yapıda olması ve Rehber’de belirlenen te-
mel ilkelerin hayata geçirilmesi noktalarında yoğunlaşmıştır. Rehbere göre, 
oluşturulacak fon yönetiminden sorumlu birimin (ISSA, 2005a; ISSA, 2007c; 
ILO, 2005a)

•	 Hukuki yapısı ve ülkenin genel idari yapısı içindeki yeri ve konumu 
ilgili yasal düzenlemede açık olarak belirtilmelidir.

•	 Yönetim sorumlulukları ve yetkilerinin sınırları açık olarak tanım-
lanmalıdır.

•	 Yönetim biriminin sorumlulukları ile yetkileri arasında uyum sağ-
lanmalıdır.

•	 Yönetim ve karar organı siyasi müdahaleyi asgariye indirecek bir 
temsil ve görevlendirme mekanizması ile oluşturulmalıdır. 

Çeşitli ülke uygulamaları, fon yönetimi için ilgili sosyal güvenlik kurumu 
dışında ayrı bir idari birim oluşturulmasının, fonların yatırım ve kullanımına 
yönelik siyasi müdahaleleri asgariye indirmede önemli bir faktör olduğu-
nu ortaya koymuştur ( Boatin-Nyarko, 2007, Gale, 2001; ILO, 2005a; Yermo, 
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2008). Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bu konuda benimsenen yönetim 
modeli ne olursa olsun, fon yönetim biriminin mutlak anlamda bir bağım-
sızlığı ve siyasi müdahaleden de tamamen uzak kalması  söz konusu de-
ğildir. Daha sonra belirtileceği gibi, sosyal güvenlik fonlarının büyüklüğü ve 
yapılacak yatırımların temel ekonomik değişkenlere yönelik olumlu veya 
olumsuz etkilerinin varlığı, kaçınılmaz olarak genel politikalarla fon yatırım 
politikalarının uzlaştırılmasını ve politik müdahaleyi zorunlu kılmaktadır 
(ISSA, 2005a). 

Ayrı bir yönetim birimi oluşturulması yanında, fon yönetiminden so-
rumlu idari birimin yönetim ve karar organının oluşumu da siyasi müda-
haleden uzak kalma derecesini etkilemektedir. ILO’nun, sosyal güvenlik 
kurumlarının yönetim kurullarının çok taraflı temsile imkan verecek bir 
yapıda oluşturulması ile ilgili tavsiyesi, bir yandan sosyal tarafların karar 
sürecine katılmaları ve sorumluluk üstlenmelerini sağlarken, diğer yan-
dan arzu edilmeyen politik müdahaleleri de azaltıcı bir etki yapmaktadır 
(ILO, 2005a). Yönetimde çok taraflı temsile imkan veren yapılanma yalnız-
ca sosyal güvenlik kurumunun kendisi  için değil, ayrı bir fon yatırım biri-
mi oluşturulması halinde de önerilmektedir. Bu noktada, yönetim kurulu 
üyelerinin atanması veya seçimi, nitelikleri, görev süreleri ile ilgili husus-
ların belirlenmesi kurulun etkinliğini belirleyecek faktörler olarak devreye 
girmektedir. Çeşitli ülke uygulamaları, yönetim kurulları üye sayısının 9 ile 
20 arasında değiştiğini, kurulun üye sayısı düştükçe(2) karar alma etkinli-
ğinin ve çabukluğunun arttığını ortaya koymuştur (Boatin-Nyarko, 2007, 
Impavido, 2007; ).

ISSA Fon Yatırım Rehberinde, hangi yönetim şekli benimsenmiş olursa 
olsun fonların yatırımı ile ilgili politika ve stratejilerin geliştirilmesinden so-
rumlu bir yatırım komitesi oluşturulması önerilmiştir. Esas olarak bu alan-
daki uzmanlık bilgileri ile öne çıkmış kurum içi ve dışındaki uzman kişiler-
den oluşacak komite, yönetim kurulunun fon yönetim ve yatırım görevini 
etkin şekilde yerine getirmesine yardımcı olacaktır. Kurum yönetimi ile ya-
tırım komitesi arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yönetim kurulu baş-
kanı veya bir üyesi yatırım komitesinde görev alabilir ( ISSA, 2005a). Yatırım 
komitesinin oluşturulması Kurum yönetim kurulunu fon yönetimi ile ilgili 
sorumluluklarının devredilmesi anlamına gelmemeli, hangi yapılanma mo-
deli benimsenmiş olursa olsun, yönetim kurulu fonların yönetim ve yatırı-
mından birinci derecede sorumlu birim olarak kalmalıdır. Yönetim kurulu 
ayrıca kendini ibra yetkisine sahip olmamalıdır (ISSA, 2005a). 

ISSA, fonların yatırımı ile ilgili yönetim yapısı ile ilgili genel esasları be-
lirledikten sonra, hangi yönetim şekli benimsenmiş olursa olsun, kısaca 
aşağıda belirtilen temel prensiplerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgu-
lamıştır (ISSA, 2005a; ISSA, 2007c;  ILO, 2005a):

•	 Fonların yatırımından sorumlu sosyal güvenlik kurumu ve/veya 
fon yönetimi, sosyal güvenlik sisteminin doğrudan ilgili taraflarına 
hesap verme sorumluluğunda olmalı (accountability), bu prensibi 
hayata geçirmek için yönetim kurulu üyelerinin her biri basiretli yö-

2 Çeşitli ülke uygulamaları ile ilgili sonuçlar, yönetim kurulu üye sayısının 10 dan az olduğu sosyal güvenlik 
kurumlarının fon yatırımı konusunda daha etkin politikalar izlediklerini ortaya koymuştur (Impavido, 2007).
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netici (prudent-person) prensiplerine uygun hareket etmeli, yöne-
tim görevini iyi niyetle, dürüstçe ve sosyal güvenlik kurumunun ve 
üyelerinin menfaatlerini azami derecede korumaya öncelik vererek 
yerine getirmeli, kötü yönetimden de sorumlu tutulabilmelidir.

•	 Yönetim kurulu üyelerinin atanması, görevlendirilmesi ve/veya 
seçim sürecinde, üstlendikleri görevi layıki ile yerine getirmelerini 
sağlayacak mesleki bilgi  birikimine ve iş tecrübesine sahip olmala-
rını sağlayacak asgari yeterlilik kriterleri (suitability) aranmalıdır.  
Özellikle sosyal tarafların temsiline imkan verilen yönetim kurulla-
rında üyelerin belirlenmesinde yeterlilik kriterine özel bir önem ver-
melidir. 

•	 Yönetim kurulları, bilgi yetersizliği ile karşılaştıkları durumlarda, 
üstlendikleri yükümlülükleri layıki ile yerine getirebilmek için,  mut-
laka uzman tavsiyesi (expert advice) almalı, bu amaçla kurum bün-
yesinde uzman eleman istihdam etme veya bağımsız uzmanlık bi-
rimlerinden hizmet satın alma yolunu tercih etmelidirler.

•	 Yönetim kurulu,  fonun yıllık faaliyetlerini denetlemek üzere yöne-
timden bağımsız bir  denetim elemanı ( auditor) görevlendirmeli, 
görevlendirilen denetici kurum yönetimine olduğu kadar politik mü-
dahalelere de uzak olmalıdır. Denetici raporu, klasik denetleme fa-
aliyetinin ötesinde sosyal güvenlik sisteminin işleyişi ile ilgili temel 
problem alanlarını ve sistemin zayıflıklarını ve bunlarla ilgili denetici 
görüşlerini içermeli, Kurum yönetim kuruluna sunulan raporda be-
lirtilen hususlarla ilgili tedbirlerin zamanında alınmaması halinde 
denetici raporu bir üst makam (bu genellikle hükümettir) sunabil-
melidir. 

•	 Kurum veya fon yönetim kurulu, politik müdahalelerden uzak, peri-
yodik olarak sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal hesaplarını yapa-
cak aktüer kişi veya kişiler görevlendirilmelidir. Bir anlamda finansal 
bakımdan sosyal güvenlik sisteminin geleceğini planlamaya yönelik 
olan aktüerya raporunun bir denetici veya hakem kurulu tarafından 
gözden geçirilmeli, periyodik olarak yayınlanmalıdır. Aktüerya he-
saplarında belirtilen hususların yönetim kurulları tarafından dikkate 
alınmaması halinde aktüer doğrudan hükümete veya yasama orga-
nına rapor sunabilmelidir.

•	 Sosyal güvenlik fonlarının koruma ve gözetimini yapmak üzere 
Kurum yönetim kurulu tarafından Merkez Bankası veya Hazine gibi 
kamu kurumlarından veyahut bağımsız bir gözetim kurumundan bir 
kayyum (custodian-yeddi emin) atamalıdır. Fon yönetimi için ata-
nan kayyumun görev ve sorumluluk alanı, fonun var ise, diğer var-
lıkları ile ilgili kayyumlardan farklı olmalıdır. 

ISSA “Yatırım Rehberi”, sosyal güvenlik fonlarının yönetim ve yatırımı 
için oluşturulan idari yapının etkin şekilde işlemesini sağlayacak işleyiş 
mekanizması ile ilgili prensipler de geliştirmiştir. Esas olarak, bu prensipler, 
sosyal güvenlik kurumunun doğru zamanda doğru kararlar almasını teş-
vik edecek uygun kontrol ve iletişim mekanizmalarına sahip olması ile ilgili 
prensiplerdir (ISSA, 2005a; ISSA, 2007c; ILO, 2005a):
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•	 Kontrol Sistemi Oluşturma: Risk yönetimi ve performans değerlen-
dirme süreçleri,  tazmin mekanizmaları, bilgilendirme işlemleri, uz-
man görüşlerinin değerlendirilmesi ve Kurum sözleşmelerinin göz-
den geçirilmesi dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumu ve/veya 
fon yönetim biriminin bütün yönetim işlemlerini kontrol edecek uy-
gun bir kontrol sistemi oluşturulmalıdır.

•	  İç Raporlama: Başta sosyal güvenlik kurumu olmak üzere, fon yöne-
tim kurulu, sosyal güvenlikten sorumlu bakanlık, hükümet ve var ise 
sosyal güvenlikle ilgili diğer idari birimler arasında etkin, güncel ve 
doğru bilgi akışını sağlayacak bir iç raporlama sistemi oluşturulmalı-
dır.

•	  Kamuoyunu Bilgilendirme: Sosyal güvenlik kurumu veya fon yöne-
timi yönetim kurulları, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili bütün tarafla-
ra, sistemin işleyişi ile ilgili bilgileri detaylı ve güncel olarak ulaştır-
malıdır. Kurumsal yapının esasları ve işleyişi, mali durum ve yıllara 
göre değişimi, kurumun sahip olduğu varlıklar ve yıllar itibarıyla de-
ğişimi, denetim ve gözlemci raporları ve nihayet sistemin geleceği ile 
ilgili aktüeryal beklentiler bu bilgilendirme kapsamında kamuoyuna 
aktarılmalıdır. 

•	  Şikayet ve Başvuru Mekanizması Oluşturma İlkesi: Sosyal güvenlik 
sistemi, sigortalılar ve aylık alanlar başta olmak üzere sistemin iş-
leyişinden doğrudan etkilenen bütün tarafların, şikayet ve talepleri-
ni uygun şekilde değerlendirecek ve cevaplandıracak bir şikayet ve 
başvuru mekanizması ve birimi oluşturulmalı (ombudsmanlık), bu 
mekanizma ile birlikte yasal başvuru yolları da açık tutulmalıdır. 

 Bu ilkelerden, kamuoyunu bilgilendirme kapsamında açıklanan ra-
porların (yazılı materyal ve/veya ilgili kurum internet sayfaları kul-
lanılabilir), yalnızca fonlarla ilgili statik mali durum bilgilerini değil, 
fon yönetim biriminin idari yapısı, yönetim kurulu üyeleri ve görev 
süreleri ile ilgili bilgilere de  yer vermelidir. Fonlarla ilgili geçmiş dö-
nem bilgileri karşılaştırmalı olarak verilmeli, bir yıldan diğerine olan 
gelişmeler ilgili tarafların kolaylıkla anlayabileceği ve değerlendire-
bileceği açıklıkta ve yeterlilikte sunulmalıdır. Ve nihayet söz konusu 
raporlarda fon denetim elemanı veya biriminin fonun mali durumu 
ile ilgili görüş ve önerilerine yer almalıdır. 

3. Yatırım  Prensipleri ve Kriterleri
ISSA, “Fon Yatırım Rehberinin” üçüncü ve son bölümünde sosyal gü-

venlik fonlarının yatırımı ile ilgili 7 ayrı prensip ve esasa yer verilmiştir. Bu 
prensipler: fonların yatırım amaçları (objectives); fon yatırım politikası ve 
stratejisinin belirlenmesi (investment policy and strategy); fon yatırım po-
litikasının genel mali sistemle bütünleştirilmesi (integrated approach); fon 
yatırım alanlarının sınırlandırılması (restrictions on investments); basiretli 
yönetici prensiplerinin hayata geçirilmesi (prudent-person principles); fon 
varlıklarının genel muhasebe ilkelerine uygun şekilde kayıt altına alınması 
ve muhasebeleştirilmesi (valuation) ve son olarak da yatırımların belirle-
nen kriterler bakımından performans analizinin yapılması (performan-
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ce analysis);  başlıkları altında toplanmış ve rehberde detaylandırılmıştır 
(ISSA, 2005a). Bu prensipler, OECD emeklilik fonları yatırım rehberinde 
yer almayan ve ISSA fon yatırım rehberini OECD rehberinden ayıran temel 
farklılıkları oluşturmaktadır (Yermo, 2008; ISSA, 2005a; OECD, 2002). ISSA, 
ILO sözleşme ve tavsiye kararlarında genel esasları çizilen sosyal güvenlik 
sisteminin varlık sebebi ve aamçlarını dikkate alarak,  fonların yatırımı ile 
ilgili prensipleri, başta fonların yatırım amaçları olmak üzere, genel yatırım 
ilkelerinden ayırmıştır.

Rehberde yer alan fonların yatırımı ile ilgili 7 prensibi ve bunlarla ilgili 
tartışmaları  1) fonların yatırım amaçları 2) yatırım politikası ve stratejisinin 
belirlenmesi ve 3) yatırımlarla ilgili sınırlamalar; olmak üzere 3 ana başlık 
altında toplamak  mümkündür. 

ISSA, Yatırım Rehberinde sosyal güvenlik fonlarının yatırım amaçları 
ile ilgili olarak belirtilen kriterler, bir nebze farklı tanım ve  ifadeler kulla-
nılmış olmasına rağmen, büyük ölçüde  ILO tarafından belirlenen yatırım 
kriterleri ile benzerlik göstermektedir(3). ISSA rehberinde sosyal güvenlik 
fonlarının yatırım amaçları birincil amaçlar (primary objectives) ve birincil 
amaçları tamamlayıcı ( bütünleyici, ikincil, yardımcı) amaçlar (subsidiary)  
olmak üzer iki başlık altında toplanmış; birincil amaçları; yatırımların etkin 
şekilde değerlendirilerek sosyal güvenlik sisteminin yükümlülüklerini ye-
rine getirmesine yardımcı olması amacını güvenlik (security); yatırımların 
kabul edilebilir risk oranı ile en yüksek getiriyi sağlayacak alanlara yatırıl-
masını ise karlılık (profitability) kriteri olarak tanımlamıştır (ISSA, 2005a). 
Fon yatırımlarının bu iki temel amaç arasında makul bir denge sağlanarak 
gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilen Rehberde, birincil yatırım amaçlarını 
tamamlayıcı nitelikte olmak üzere ekonomik ve sosyal fayda (The social 
and economic utility) krierini esas alan yatırımlar da yapılabileceği belir-
tilmiştir. Rehberde, fon yönetiminin işini kolaylaştırmak üzere, ekonomik 
ve sosyal fayda kriterine göre yapılacak yatırımların hangi durumlarda, ne 
miktarda ve hangi alanlarda yapılacağına dair açık düzenlemeler olması 
gerektiği vurgulanmıştır. Uzun dönemde ülkenin ekonomik ve sosyal ge-
lişmesine olumlu katkıda bulunacak alanlarda ekonomik ve sosyal fayda 
kriterine öncelik verilerek yapılacak yatırımların, her ülkenin kendi şart-
ları ve önceliklerine göre değişmekle birlikte, düşük maliyetli konut inşa-
atları, yaşlılara yönelik hizmet birimlerinin oluşturulması, temel alt yapı 
yatırımları, turizm sektörünün gelişmesi, insan kaynaklarının gelişmesine 
yardımcı olacak eğitim ve sağlık yatırımları ve öğrenci bursları verilmesin-
de değerlendirilebileceği belirtilmiştir (ISSA, 2005a; ISSA, 2007c; Boatin-
Nyarko, 2007).  Ekonomik ve sosyal fayda kriteri en tartışmalı yatırım kri-
3ILO’nun sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili olarak geliştirdiği kriterler ise likidite, gelir, güvenlik ve 
ekonomik-sosyal fayda kriterleridir (Richardson, 1973; Yazgan, 1992, Alper, 2006). Çok kısa olarak belirtmek 
gerekirse; “likidite kriteri”, sosyal güvenlik kurumlarının asli görevlerini aksatmayacak şekilde nakit varlık-
lara veya kolay nakde çevrilebilir alanlara yatırılmasını; “gelir kriteri”, fonların reel değer kaybına uğrama-
yacak ve artı getiri sağlayacak alanlara yatırılmasını, “güvenlik kriteri” ise fonların geri dönüş oranı yüksek, 
riski düşük alanlara yatırılması ile ilgilidir. Fon yönetiminden sorumlu birimlerin bu 3 kriterin gereklerini 
yerine getirme konusunda makul bir denge sağlaması zorunluluğu vardır. ILO, objektif kriterler olarak ad-
landırılabilecek bu kritere, subjektif kriter olarak  ekonomik ve sosyal fayda kriterini ilave etmiştir (Alper, 
2006). Bu sonuncu kriter bir anlamda, diğer üç kriterle belirlenen amaçlardan bir nebze vazgeçerek veya  
bir başka ifade ile  onları göz ardı ederek ve öncelik sırasını değiştirerek, uzun dönemde ülke kalkınması 
ve  toplumun genel menfaatlerine hizmet edilecek alanlara yatırım yapılması anlamında kullanılmaktadır ki 
daha sonra bahsedilecek tartışmaların kaynağını oluşturmaktadır. 
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terini oluşturmaktadır. Nitekim, bir görüşe göre, sosyal güvenlik fonlarının 
ülke kalkınmasına hizmet edecek alanlara yatırılması zaten sermaye ye-
tersizliği çeken bu ülkeler için bir zorunluluk iken (Yazgan, 1992), diğer gö-
rüşe göre sosyal güvenlik fonlarının ülke kalkınmasını finanse etmek için 
kullanılması ve bu amaçla fon yaratılması kalkınmanın yükünün ikinci bir 
defa zaten düşük gelirli olan ve kalkınmanın yükünü çeken, ücretliler üze-
rine yüklenmesi anlamına gelmektedir (Talas, 1983). Sosyal güvenlik fonla-
rının yatırımı ile ilgili olarak geçmiş dönem çeşitli ülke uygulamaları, 1970’li 
yıllara kadar birinci görüşü, bu dönemden sonra da ikinci görüşü haklı çıka-
ran sonuçlar ortaya çıkarmıştır (Richardson, 1973, Alper, 2006).

Rehberde fon yatırımları ile ilgili ikinci prensip, fonların yatırımında sos-
yal güvenlik kurumunun faaliyet gösterdiği ülkenin mali piyasasının şart-
ları, kısa, uzun ve orta dönemli mali hedeflerini dikkate alması ile “bütün-
leşmiş yaklaşım” prensibidir ve esas olarak, sosyal güvenlik kurumunun 
üstlendiği yükümlülüklerle izlediği fon yatırım politikası arasında yakın bir 
ilişki kurulması ile ilgilidir. 

Fonların yatırımı ile ilgili en önemli prensip yatırım politikası ve strate-
jisinin belirlenmesi ile ilgilidir. Rehberde, her sosyal güvenlik kurumunun 
mutlaka, sınırları ve temel esasları yasal düzenlemeler, hükümet politika-
ları ve sosyal güvenlik kurumu yönetim kurulu kararları ile belirlenen  bir 
yatırım politikası ve stratejisine sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Söz 
konusu fon yatırım politikası ve stratejisi; basiretli yönetici prensipleri ve 
uygun nicel sınırlamalar kriterleri üzerine,  risk yönetimi, yatırım alanları-
nın çeşitlendirilmesi ve farklılaştırılması, sosyal güvenlik sisteminin yakın 
ve gelecek dönemlere ait nakit ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanması ve 
performans değerlendirilmesi gibi kavramlar dikkate alınarak  tespit edil-
melidir (ISSA, 2005a; ILO, 2005a). İlgili tarafların katılımı ile hazırlanan fon 
yatırım politikası ve stratejisinin, uygun araçlarla kamuoyuna ve özellikle 
doğrudan ilgili taraflara açıklanması en az hazırlanması kadar önemli bir 
aşamayı oluşturmaktadır. Aynı şekilde, fon yatırım politikası ve stratejisi, 
sosyal güvenlik sisteminin faaliyet gösterdiği ve yatırımları yapacağı ülke-
nin kısa, orta ve uzun dönemli ekonomik, sosyal ve mali politika amaçları ile 
uyumlu olmalıdır. Özellikle, fonlarda biriken paranın miktarının büyüdüğü, 
fon yatırımlarının mali piyasaları etkileyecek büyüklüğe ulaştığı ülkelerde 
milli politikalarla fon yatırım politikalarının uyumlaştırılması bir zorunlu-
luktur (ISSA, 2005a; Woodall, 2007). Bu uyum, daha önce de belirtildiği gibi, 
ifade edilmesi kolay, ancak özellikle sosyal taraflarla genel ekonomik politi-
kayı belirleyen siyasi iktidar arasında görüş ve öncelik farklılıklarının oldu-
ğu durumlarda hayata geçirilmesi zor ve çok yönlü tartışmaların yapıldığı 
konulardan birini oluşturmaktadır. Öte yandan, Bir defa fon yatırım politi-
kasının ve stratejisinin belirlenmesi yeterli olmayıp, ülke içinde ve dışında 
değişen şartlara bağlı olarak yeni şartlara ve  küreselleşme sürecinin yarat-
tığı değişimlere cevap verebilecek şekilde mevcut yatırım politikasının ve 
stratejisinin belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, değiştirilmesi veya yeni-
lenmesi gereklidir. Çeşitli ülke uygulamaları, en geç 3 yılda bir bu politikala-
rın gözden geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu ortaya koymuştur (ISSA, 
2005a; ISSA, 2007a). 
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Sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili sınırlamalar getirilmesi 
Rehberde yer alan son tartışma alanını oluşturmaktadır. Fon yatırım alan-
ları ile ilgili sınırlandırmalarda dikkate alınması gereken belirleyici kriterin 
“basiretli yönetim” ilkeleri olduğu vurgulanarak, çeşitli durumlarda yatırım 
alanları ile ilgili alt ve üst sınırlamalar getirilebileceği belirtilmiştir (ISSA, 
2005a; ILO, 2005a). Esas olarak, “basiretli yönetici davranışının” gereği olan 
haller dışında fonların yatırım alanları ile ilgili bir “alt sınır” getirilmemesi 
gerektiği yönünde yaygın bir görüş olmakla birlikte, bu genel kabul, sosyal 
güvenlik kurumu veya fon yönetiminin hiçbir sınırlama koymayacağı anla-
mına gelmemektedir. Yatırımlarla ilgili sınırlamalar daha çok üst sınır ge-
tirilmesi ile ilgilidir. Bu sınırlamalar, sosyal güvenlik fonlarının bütçe açık-
larının finansmanında kullanılmasını önlemek, fon yatırımlarının sermaye 
piyasası yatırımlarının önemli bir oranına ulaştığı durumlarda piyasanın iş-
leyişini yönlendirme ihtimalini ortadan kaldırmak, bazı özel şirketlerin yö-
netimini doğrudan etkileyecek bir hisse oranına ulaşılmasını önlemek ve 
nihayet çok tartışmalı olmakla birlikte ülke içindeki yatırımların finansma-
nı için kullanılmasını sağlamak gibi sebeplerle getirilebilir (ISSA, 2005a; ILO, 
2007a). Yatırımlarla ilgili sınırlamalar, bazen tamamen yasaklama şeklinde 
ortaya çıkabileceği gibi, bazen de “basiretli yönetici davranışı” referans alı-
narak sermaye piyasasının yeni yatırım araçları olarak ortaya çıkan türev 
(derivatives) araçlar ve yüksek riskli fonlar (hedge fonlar) ile ilgili belirsiz-
likler dolayısıyla yatırımlar için riski ve belirsizliği azaltacak üst sınırlar be-
lirleme şeklinde de gerçekleşebilir (ILO, 2007a; Woodall, 2002).  Daha önce 
fon yönetimi ile ilgili olarak önemi vurgulanan yönetim kurulu üyelerinin 
yeterliliği ve uzman desteği alma ilkeleri bu noktada önem kazanmaktadır. 
Bilgi yetersizliğinin olduğu durumlarda ise,  belki de izlenmesi gereken en 
basit ve doğru kurallar, “anlamadığın-bilmediğin bir alana yatırım yapma” 
(ILO, 2005a) ve “ en iyi bildiğin alana yatırım yap” (Lohde, 2007), prensipleri 
gibi görünmektedir.

Belirlenen yatırım politika ve stratejisi ne olursa olsun, nihayetinde bun-
ları uygulayacak dürüst ve güvenilir insan ve yönetici kadrosuna ihtiyaç 
duyulacaktır. Bu noktada,  kurum ve fon yönetiminde “basiretli yönetici” 
davranışını sergileyecek, kurum menfaatlerini koruyacak ve geliştirecek 
kişilerin görev almasını sağlayacak seçim, atama veya görevlendirme me-
kanizmalarının hayata geçirilmesi önemli hale gelmektedir. Yalnızca seçim 
ve görevlendirme aşamasında bu özenin gösterilmesi yeterli olmayıp, üye-
lerin görev süreleri içinde bu prensibe ne ölçüde bağlı kaldıklarını sürekli 
denetleyecek ve kontrol edecek bir mekanizma oluşturulması, kurul üye-
lerinin görevden ayrılma, alınma veya uzaklaştırılması ile ilgili esasların ve 
nihayet alınan kurul kararı ile yönetim kurulu üyesinin veya yakınlarının 
menfaatlerinin çatışması halinde uygulanacak prosedürlerin açık olarak 
belirlenmesi gerekir (ISSA, 2005a; ILO; 2007a; ISSA, 2007a). 

Fonların yatırımı ile ilgili son iki kriteri; sosyal güvenlik kurumlarının 
sahip olduğu varlıkların değerlendirilmesinde genel kabul görmüş mu-
hasebecilik ilkelerine uygun kayıt ve değerleme sisteminin  kullanılması 
ve şeffaflık ilkesinin hayata geçirilerek Kurum varlıkları ile ilgili kayıtların 
sistemle ilgili tarafların kolaylıkla ulaşabileceği ve anlayabileceği şekilde 
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yayınlanması kriteri ile, yapılan yatırımların etkinliği ile ilgili performans 
değerlendirme yöntemlerinin  geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik kri-
ter oluşturmaktadır. Bu son kriter gereğince, fon yatırımları için belirlenen 
hedefler, kullanılan yöntemler ve araçlar ile elde edilen ölçülebilir sonuçla-
rın düzenli olarak analiz edilmesi ve sonuçların kamuoyuna açıklanması 
gereklidir (ISSA, 2005a; ILO, 2005a). 

E. FONLARIN YATIRIMI İLE İLGİLİ TEMEL TARTIŞMALAR
Sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili olarak, bazıları sürekli gün-

demde kalan, bazıları da yeni güncellik kazanan bazı temel tartışma konu-
ları vardır. Bu konular; fonların hisse senedi piyasasında değerlendirilmesi, 
yurt dışı yatırımların finansmanında kullanılması ve daha önce yatırım kri-
terleri kısmında kısaca bahsedilen, ekonomik ve sosyal fayda kriterlerine 
göre yatırılmaları başlıklarında toplanmaktadır.  

1. Sosyal Güvenlik Fonlarının Hisse Senedi Piyasasında Değerlendirilmesi
Sosyal güvenlik fonlarının  hisse senedi piyasasında (borsada), değer-

lendirilmesi bazı ülkelerde sürekli, bazı ülkelerde ise yeni tartışma günde-
mine gelen bir husus olarak dikkati çekmektedir. Fonlara en yüksek getiriyi 
sağlayacak yeni yatırım alanlarının bulunması endişesi yanında bir çok ül-
kede fonların sermaye piyasasının genel işleyişini etkileyebilecek büyük-
lüklere ulaşması tartışmaların yoğunluğunu artırmaktadır (Woodall, 2007, 
Tanner, 1997; Gale, 2001). Fonların yatırımı konusunda en klasik ve yaygın 
uygulama, güvenlik ve gelir kriteri arasında bir denge sağlama amacına en 
fazla hizmet eden, gelir garantili orta ve uzun dönemli devlet  tahvili ve bo-
nosu alımıdır(4). Hisse senedi piyasasındaki belirsizlik, yüksek getiri yanın-
da kaybetme riskinin de olması, başlangıçta fonları borsadan uzak tutmuş, 
bazı ülkelerde de yasal düzenlemelerle fonların borsada değerlendirilmesi 
engellenmiştir. Fonların borsalarda hisse senedi alımı yoluyla değerlendi-
rilmesi konusundaki lehte görüşler esas olarak iki temel noktada toplan-
makta ve;

•	 Fonların borsada yatırılması halinde sosyal güvenlik kurumlarının 
yatırım alternatiflerinin zenginleşeceği ve  fonların getiri oranlarının 
daha yüksek olacağı, 

•	 Geniş fonların borsaya yatırılması halinde sermaye piyasasının de-
rinliği artacağı için özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu piyasa-
larda sıkça ortaya çıkan spekülatif hareketlerin ileri sürülmektedir 
(Stephenson and others, 1995; Perez, 1995;  Impavido, 2007).  Bu görüş 
taraftarlarına göre, kısa dönemde bazı dalgalanmalar olsa bile, uzun 
dönemde hisse senedi piyasasının getirisi diğer yatırım araçlarına 
göre daha yüksek olacaktır (Gale, 2001). Öte yandan, geniş hacimli 
sosyal güvenlik fonlarının hisse senedi piyasasına yönlendirilmesi, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde sermaye piyasasının derinliğini 

4 Yaygın görüş bu şekilde olmakla birlikte, bir çok sosyal güvenlik kurumunun sahip oldukları fonların eri-
mesi ve hatta yok olması buna bağlı olarak da  fon metodunu terk etmek zorunda kalmalarının temel sebe-
bini, o döneme kadar fonlarının nerede ise tamamını uzun vadeli ve sabit faizli devlet bonosu ve tahvillerine 
yatırmaları olduğunu gözden kaçırmamak gerekir (Impavido, 2007; ISSA, 2007a). Bu gerekçenin belki de en 
geçerli olduğu ülkelerden biri de Türkiye’dir (Alper, 2006).  
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artıracak, bu ülke piyasalarında görülen spekülatif hareketlere bağlı 
dalgalanmaları asgariye indireceği için sermaye piyasası gelişecek 
ve istikrar kazanacaktır. 

Fonların hisse senedi piyasasına yatırılmasına karşı olan görüşün ise 
biri eskiden beri var olan klasik, diğeri ise özellikle ABD’deki tartışmalarda 
gündeme gelen iki temel gerekçesi vardır. Klasik karşı çıkış sebebi, hisse 
senedi piyasasının tabiatında var olan belirsizlik faktörünün varlığı ve  risk 
oranının yüksekliğinin, esas amacı kişilere sosyal güvenlik garantisi sağla-
mak olan sosyal güvenlik fonlarının getirisi ve daha da önemlisi geri dönü-
şümü belirsiz olan bu alana yatırılmaması gerektiği noktasında yoğunlaş-
maktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin esas amacının fertlere, tehlikeye 
maruz kaldıkları ve ihtiyaç duydukları anda gelir garantisi sağlamak oldu-
ğu, bu birincil amacı tehlikeye sokacak veya ikinci planda bırakacak yatırım 
alternatiflerinin söz konusu olmaması gerektiği vurgulayan görüş, şu ana 
kadar, fonların hisse senedi piyasasına yönlendirilmemesinin önündeki en 
geçerli ve önemli gerekçe olarak görülmektedir. 

İkinci görüş esas olarak ABD’deki tartışmalarda gündeme gelmiştir. 
Önemli büyüklüğe ulaşan sosyal güvenlik fonlarının borsaya yönlendiril-
mesi halinde, bizzat hükümetlerin spekülasyon yapma gücüne sahip ola-
cakları, bir nevi kamu fonu olarak değerlendirilebilecek fonların yatırımı ile 
ilgili karar sürecinin ve bu süreçte etkili olacak faktörlerin “rekabete daya-
nan serbest piyasa ekonomisinin” işleyişini ortadan kaldıracağı, özel sektör 
işletmelerinin devletleştirilmesi veya kamulaştırılmasına, bir bütün olarak 
da ekonominin “sosyalizasyonuna”  yol açacağı, hatta uzun dönemde or-
taya çıkan politik etkilerle bir tür sosyalist ekonomi anlayışı hakim olacağı 
ileri sürülmektedir (Stephenson and others, 1995; Tanner, 1997, Ferrera-
Tanner, 1998). 

Bu görüş taraftarlarına göre, sosyal güvenlik fonlarının borsada de-
ğerlendirilmesi halinde, Hükümetler,  bir anlamda halkın ödediği vergi-
leri (primleri) kullanılarak, ekonomide kimin kazanan kimin kaybeden 
olacağına karar vermiş olacaklardır (Ferrera-Tanner, 1998, Tanner, 1997). 
Fonların, hangi şirketlerin hisse senedi alımında kullanılacağı ile ilgili karar 
sürecinde yalnızca yüksek getiri ve risk faktörü gibi objektif faktörler değil, 
siyasetin doğası gereği, yatırım kararlarında siyasi faktörler de dikkate alı-
nacaktır. Nitekim, borsada hisse senedine yatırım yapılacak şirketler  be-
lirlenirken,  hükümetlerin, sigara şirketlerine yatırım yapıp yapmayacağı, 
sendikalaşma kriterinin şirket hisse senetlerinin alım kararında etkili olup 
olmayacağı, hükümetlerin uyguladıkları dış politikanın bir gereği olarak çe-
şitli yaptırımlar uyguladığı ülkelerle ticari ilişkide bulunan şirketlerin hisse 
senetlerini boykot edip etmeyeceği ve ırkçı politika uygulayan şirketle-
rin senetlerinin alınıp alınmayacağı gibi  ciddi problemler ortaya çıkacak-
tır (Ferrera-Tanner, 1998; Tanner, 1997). Geçmişte, ABD’de bazı eyaletlerin 
kendi çalışanları için oluşturdukları emeklilik fonlarının yatırım alanlarını 
belirlerken bazı Güney Amerika ülkeleri ile  Güney Afrika ve İrlanda’ya ya-
tırım yapan şirketlere yönelik olarak uyguladıkları ambargo bu endişeleri 
artırmaktadır (Ferrera-Tanner, 1998; Tanner, 1997). Yukarıda belirtilen en-
dişelerle getirilen her sınırlama ve müdahale, serbest piyasa mekanizması-
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nın işleyişine müdahale anlamına gelecektir. Bu çelişkiyi bir örnekle açık-
lamak gerekirse, kamu sağlığından sorumlu bir hükümetin, kamu sağlığı 
için ciddi bir tehdit olduğu belirtilen sigara şirketlerinin hisse senetlerine 
yatırım yapması uyguladığı sağlık politikasına, yalnızca bu endişe ile yatı-
rım yapmaması serbest piyasa ekonomisinin işleyişine aykırı  müdahale 
anlamına gelecektir. Fonların hisse senetlerine yatırılıp-yatırılmaması ile 
ilgili tartışmalar ideolojik tartışmalar,  ne oranda gelir getireceğinden daha 
önemli hale gelmiş görünmektedir.

Yukarıda belirtilen gerekçeleri asgariye indiren veya ortadan kaldıran 
uygulamalarla fonların hisse senedi piyasasında değerlendirilmesi müm-
kündür. Fonların hisse senedi piyasasında yatırımının profesyonel aracı 
kuruluşlar aracılığı ile yaptırılması ve/veya şirketlerin faaliyet alanları ile il-
gili olarak herhangi bir sınırlamaya yer vermeksizin  hisse senedi indeksleri 
oluşturarak fonların bu endekslere yatırılması bu eleştirileri büyük ölçüde 
önleyecektir (Bosworth, 1997). Bu son öneri, ISSA tarafından hazırlanan 
rehberde belirtilen, politik müdahalelere imkan vermeyecek ayrı bir fon 
yönetim birimi oluşturulması ve profesyonel yatırımcılardan veya kuruluş-
lardan hizmet alınması prensipleri ile yakından ilgilidir. 

2. Sosyal Güvenlik Fonlarının Yurtdışı Yatırımlarda Değerlendirilmesi
Özellikle ülke içi mali piyasaların derinliğinin yeterli olmadığı durum-

larda yurt dışı yatırımlar bir zorunluluktur ve fonlar için daha yüksek ge-
tiri sağlamanın etkin yollarından biridir (Konkolewsky, 2007; ISSA, 2005b). 
Eğer daha çok yatırım fırsatı  ve daha yüksek getiri sağlama imkanı var 
ise yurt dışı yatırım tercih edilir bir alternatiftir. Yurt dışı yatırım alterna-
tifinin olması, yüksek getiri yanında fon varlıklarının yatırım alanlarının 
çeşitlendirilmesi ve yatırım riskinin azaltılmasına da katkıda bulunacaktır 
(Konkolewsky, 2007; ISSA, 2005b). 

Ancak, daha öncede vurgulanmaya çalışıldığı gibi, özellikle tasarruf ye-
tersizliği dolayısıyla sosyal güvenliğin finansman metodunun fon yönte-
mi olarak seçildiği  gelişmekte olan ülkelerde, fonların yurtdışı yatırımlara 
yönlendirilmesini savunmak kolay değildir. Sosyal güvenlik fonlarının yurt 
dışında yatırılması, ekonomik büyümeyi sağlayacak içe yönelik yatırımları 
azaltacağı için ülke ekonomisinin büyümesi  aleyhine olarak alternatif bir 
maliyet getirecektir. Kabul etmek gerekir ki, bir çok ülke bu olumsuz ge-
lişmenin varlığını baştan tahmin ederek önlem almaya çalışmış,  bir yan-
dan yasal düzenlemelerle, diğer yandan da fon yatırımından sorumlu idari 
birimin kararları ile yurt dışına yatırımı yasaklamış veya sınırlandırmıştır. 
Öte yandan, fonların yurt dışında yatırılmalarına yönelik  açık yasaklama-
lar ve engellemelerin olmadığı durumlarda da fon yönetimlerinin genel-
likle ülke içinde yatırım yapma eğiliminde oldukları dikkat çekmektedir 
(Konkolewsky, 2007, Yermo, 2008; ISSA, 2005a).

Bu noktada, kısa dönemde tasarruflarına daha yüksek getiri sağlanma-
sı amacıyla yurt dışında yatırım yapılması beklentisinde olan fon yaratan 
toplum kesimi (sosyal güvenlik sisteminin üyeleri) ile, fonların yurt içinde 
yatırılması halinde uzun dönemde sağlanacak ekonomik iyileşme ile genel 
refah seviyesi artacak genel toplum kesiminin uzun dönemli menfaatleri 
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arasında bir uzlaşma sağlanması gerekmektedir. Ancak, bu uzlaşmayı sağ-
lamak, uygulamada çok kolay değildir. Sosyal güvenlik programının kap-
samı genişledikçe, genelin menfaatleri ile fon yaratan grubun menfaatleri 
örtüşeceği için çözüm kolaylaşacak, daraldıkça zorlaşacak, hatta çatışma 
konusu olabilecektir. 

Sosyal güvenlik fonlarının yurt dışı yatırımlarda değerlendirilmesi ile 
ilgili belirleyici faktörlerden biri de, uluslar arası sermaye piyasasının şef-
faflığı ve fon yönetiminin yabancı ülke sermaye piyasaları hakkındaki bilgi 
seviyesinin yeterliliğidir. Uluslar arası sermaye piyasası hareketlerinin kar-
maşıklığı ve belirsizliği yanında ülkelerin sermaye piyasaları ile ilgili sık de-
ğişen ve farklı düzenlemeleri başarılı bir yatırım politikasının önemli şart-
larından birini oluşturan şeffaflık ilkesini ortadan kaldırmaktadır. ISSA fon 
yatırım rehberindeki, yatırım komitesi oluşturma ve uzman bilgisi desteği 
alma prensiplerinin önemi ortaya çıkmaktadır (ISSA, 2005a). Bir çok ülke-
nin, kendi sermaye piyasalarının istikrarını korumak için getirdiği sınır-
lamalar da bir başka sınırlayıcı faktör olmaktadır. Bütün bu belirsizliklere 
rağmen, özellikle gelişmiş ülke sosyal güvenlik kurumlarının giderek artan 
oranda olmak üzere yabancı ülkelerde yatırım yaptıkları  dikkat çekmekte-
dir ( ISSA, 2007a; Impavido, 2007).

3.  Fonlar ve Ekonomik ve Sosyal Fayda Kriteri 
Subjektif yatırım kriterleri olarak tanımlanan ekonomik ve sosyal fayda 

kriteri, detaya inildiği zaman, sosyal güvenlik fonlarının yatırım politikası 
ve stratejisi ile ilgili farklı tartışma boyutlarını gündeme getirmektedir. Öte 
yandan, özellikle son on yıllık dönemde bu kritere bağlı yatırımlar konusun-
da yapılan yayın sayısı artarken, ortak kriterler geliştirme konusunda da 
önemli gelişmeler sağlanmıştır (Boatin-Nyarko, 2007). Ekonomik ve sosyal 
fayda kriteri ile ilgili temel tartışma noktaları ve görüşler, özet olarak, aşağı-
daki başlıklarda toplanmıştır (Boatin, Nyarko, 2007; ILO, 2005a; ISSA, 2005b; 
ISSA, 2007c).

•	 Tablo 1 de de görüldüğü gibi, bazı ülkelerde, sosyal güvenlik fonları-
nın ve varlıklarının sahip olduğu büyüklük, fonların yatırımı için ta-
kip edilecek politika ve belirlenecek stratejilerin, kaçınılmaz olarak 
sosyal güvenlik sisteminin faaliyet gösterdiği ülkenin,  başta ekono-
mik büyüme olmak üzere temel ekonomik büyüklüklerini ve makro 
politikalarını doğrudan etkileyecektir (Woodall, 2007). Bu etkileşim 
karşılıklıdır ve ISSA yatırım rehberinde belirtildiği gibi fonların yatı-
rım politika ve stratejileri ile ülkenin genel ekonomik politika ve stra-
tejilerinin uyumlaştırılması zorunluluğu vardır. 

•	 Ekonomik ve sosyal fayda kriteri, sosyal güvenlik kurumlarının ge-
leneksel fon yatırım politikalarında esas aldıkları güvenlik (risk) ve 
gelir (getiri) kriteri arasında denge sağlamayı amaçlayan yatırım po-
litikalarını ve yalnızca ekonomik ve mali göstergeleri esas alan per-
formans ölçüm kriterlerini yetersiz hale getirmiştir. Sosyal amaçlı 
yatırımlarda fon yönetimlerinin başarısını ve performansını belirle-
mek için klasik finansal göstergelerin dışında idari, sosyal, çevresel 
ve hatta ahlaki faktörleri dikkate alan yeni kriterler geliştirme gereği 
ortaya çıkmıştır.
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•	 Ekonomik ve sosyal amaçlı yatırımlar, doğrudan sosyal güvenlik 
fonları kullanılarak yapılabileceği gibi, bu amaçların gerçekleşme-
sine yönelik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait te-
şebbüslerin doğrudan veya dolaylı şekilde desteklenmesi ile de ger-
çekleştirilebilir.    

•	 Ekonomik ve sosyal fayda kriterine göre yapılacak yatırımlarla ilgi-
li politika ve stratejilerin yalnızca fon yatırımından sorumlu yöne-
tim birimi tarafından değil, özellikle fonu yaratan toplum kesiminin 
ve temsilcilerinin görüş, öneri ve desteklerini de alacak bir yöntem 
benimsenerek belirlenmelidir. Hangi şekilde oluşturulursa oluştu-
rulsun, fon yönetimlerinin kendi başlarına bu desteği alacak ilişkiler 
ağını kurması mümkün değildir. Bu noktada hükümetlerin devreye 
girmesi bir zorunluluktur.   

•	 Ekonomik ve sosyal amaçla yapılacak yatırımlarda, fon yatırım reh-
berinde belirtilen şeffaflık, hesap verebilme, denetime açık olma ve 
kamuoyunu bilgilendirme kriterlerine daha fazla önem verilmesi ge-
rekmektedir. Bu ilkelerin hayata geçirilmesi, genel toplum menfaat-
leri ile fon yaratan grubun menfaatlerinin uzlaştırılmasını kolaylaş-
tıracaktır.

•	 Ekonomik ve sosyal fayda kriteri ile yapılan yatırımların sürekli göz-
lenmesi ve sonuçların daha sık aralıklarla değerlendirilmesi zorun-
luluğu vardır.

•	 Ekonomik ve sosyal amaçlı yatırımlar arttıkça, fon yönetimi ile siyasi 
iktidar arasındaki ilişkilerin de sıklaşması kaçınılmaz olmaktadır(5). 
Bu noktada, arzu edilmeyen politik müdahaleleri önlemenin yolu, ge-
nel bir yatırım politikası ve stratejisinin belirlenmesidir. 

•	 Ekonomik ve sosyal fayda kriterine göre yapılacak yatırımlar genel-
likle düşük getirisi olan yatırımlar olarak kabul edilir. Ancak, yatırım 
alanlarının isabetli seçilmesi halinde bu genel kanaatin aksine, diğer 
yatırım alanlarına göre daha yüksek getiri sağlayan yatırım alanları 
da vardır (Boatin-Nyarko, 2007). 

•	 Ekonomik ve sosyal fayda kriterine göre yapılacak yatırımlar için ba-
şarı kriteri olarak diğer yatırım alanları için uygulanan göstergelerin 
kullanılması yanıltıcı olabilir. Bu noktada, çok tartışmalı olmakla bir-
likte, “sosyal getiri oranı” gibi yeni başarı kriterlerinin gündeme geti-
rilmesi söz konusu olabilir.

•	 Ekonomik ve sosyal fayda kriteri ile yapılacak yatırımlar, toplumun 
geneli için  ne kadar önemli ve öncelikli  olursa olsun, fon yaratan 
kesimin menfaatlerinin korunmasının ve geliştirilmesinin öncelikli 
amaç olduğu ilkesi göz ardı edilmemeli, aksine bir kanaat oluşmasına 
imkan verilmemelidir.  

F. SOSYAL GÜVENLİK FONLARI YATIRIM UYGULAMALARI
ISSA, yalnızca sosyal güvenlik fonlarının yatırım esasları ile ilgili bir reh-

5 Nitekim, fon yatırım ve yönetimine yönelik politik müdahaleleri önlemenin yolları arasında, bağımsız bir 
yönetim kurulu oluşturma, yönetim kurulu üyesi olmanın uzmanlık şartına bağlanması, profesyonel yöneti-
cilerden sözleşme ile hizmet alınması, indekslenmiş fonlara yatırım yapılması yanında, yatırımlarda ekonomik 
ve sosyal endişelerden ziyade yüksek getiri sağlama amacının ön plana alınması önerilmektedir (Gale, 2001).  
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ber hazırlamakla kalmamış, bir dizi çalışma ile bu alana olan ilgiyi ve araş-
tırmaları artırıcı faaliyetlerde bulunmuştur. Öncelikle, bu alanda yapılacak 
çalışmaları kolaylaştırmak için 2002 yılından itibaren çeşitli ülkelere ait fon 
yatırım uygulamaları ile ilgili istatistiki veri toplama ve veri tabanı oluştur-
ma çalışmalarını başlatmıştır. ISSA’nın kendi ifadesi ile, henüz bu alanda 
dikkate değer bir başarı sağlanamamış olsa da (ISSA, 2005a), bu verileri 
kullanılarak ilk araştırmalar yapılmıştır. ISSA, gerek kendi uzmanları ge-
rekse diğer araştırmacılar tarafından yapılan araştırmaları başta veri des-
teği olmak üzere çok yönlü olarak desteklemiş ve teşvik etmiştir. Nihayet, 
hazırlanan yatırım rehberinin olgunlaşmasına katkı sağlamak üzere, hem 
yapılan araştırma sonuçlarının,  hem de çeşitli ülkelerdeki fon yatırım uy-
gulamalarının değerlendirildiği uluslar arası bir toplantı düzenlemiştir 
(ISSA, 2005a). 

Sosyal güvenlik fonlarının yatırım uygulamaları ile ilgili olarak yapılan 
çeşitli araştırmaların kapsamı ve sonuçları aşağıda sunulmuştur.

ISSA tarafından 43 üye ülkeyi kapsama amacıyla yapılan ilk araştır-
ma bütün sorulara cevap veren aralarında Barbados, Kanada, Danimarka, 
Fransa, İrlanda, Ürdün, Portekiz, Japonya, İsveç ve ABD gibi ülkelerin bulun-
duğu 15 ülke fon yatırım uygulamalarını yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 
Toplam fon büyüklüğü 3.5 trilyon ABD doları civarında olan bu ülkelerdeki 
fon yatırım uygulamaları; 

•	 Yatırım yapılabilecek sosyal güvenlik fonlarının, sosyal güvenlik 
sisteminin diğer gelir-gider harcamalarından ayrı tutulduğu du-
rumlarda, fon yönetiminin daha kolay ve düşük yönetim maliyeti ile 
gerçekleştirildiği,  Fransa hariç olmak üzere yönetim ve fon yatırım 
maliyetlerinin toplam gelir ve varlıkların yalnızca % 03 (binde 3) ve 
daha altında olduğu, bu açıdan özel emeklilik ve tasarruf programla-
rına bariz bir üstünlük sağladıklarını, 

•	 ABD hariç olmak üzere, fon yönetiminin genel sosyal güvenlik prog-
ramı tarafından gerçekleştirildiği ülkelerde fonların getiri oranının 
ortalama % 11.06;  Japonya hariç olmak üzere fonların sosyal güvenlik 
sistemi dışında oluşturulduğu ve yönetildiği durumlarda getiri oranı-
nın % 12.58 civarında gerçekleştiği ve bu getiri oranlarının Hollanda, 
İsviçre, İngiltere ve İrlanda’daki özel emeklilik fonlarının getiri oran-
larına yakın ve hatta bazı durumlarda yüksek olduğunu, 

•	 Hesap verme kriteri bakımından, kamu sosyal güvenlik programla-
rı yatırım fonları yönetimlerinin özel sektör fon yönetimlerine göre 
daha  uygun bir yapıya sahip oldukları, kamu fon yönetimlerinin sos-
yal güvenlik kurumu yönetim kuruluna, üyelere, sosyal taraflara ve 
kamuoyuna düzenli ve detaylı bilgi aktardıkları, bu fonların ilgili ba-
kanlıklar ve çok zamanda doğrudan parlamentoların gözetimine tabi 
oldukları ve bu gözetim sonucu olarak adli ve idari soruşturmalara 
tabi olduklarını, 

•	 Finansman metodu olarak dağıtım yöntemini benimsemiş olmakla 
birlikte gelecekte ortaya çıkabilecek mali problemleri çözmek için 
ihtiyat fonu oluşturan sosyal güvenlik kurumlarının kısmi fon yön-
teminin avantajlarını iyi değerlendirdiği, ihtiyat fonu oluşturan bu 
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kurumların başta nüfusun yaşlanması olmak üzere gelecek dönem-
lerde ortaya çıkabilecek ilave giderleri karşılayabilmek için giderek 
daha güçlü bir mali yapıya sahip olduklarını, 

•	 Bir çok ülkede, özellikle ülke içinde yapılan yatırımlar için sosyal gü-
venlik kurumlarına yönelik vergi muafiyetleri ve ayrıcalıkları geti-
rildiğini,

•	 Sosyal güvenlik fonları için ayrı yönetim birimi oluşturan ülkelerde; 
hisse senedi piyasasına yapılan yatırımların yüksek riskli fonlara ve 
ülke dışına yatırım yapma eğiliminin daha yüksek olduğunu, 

ortaya koymuştur (ISSA, 2007a). İkinci araştırma, aralarında Cezayir, 
Bahreyn, Kanada, Danimarka, Fransa, Gana, Endonezya, İran, Japonya, 
Meksika, İsveç, Uruguay ve Portekiz gibi dünyanın değişik bölgelerinden 
seçilen ISSA üyesi 31 ülkeyi kapsayacak şekilde, yine ISSA’nın desteği ve 
gözetiminde gerçekleştirilmiş, bu araştırmada genel olarak fonların yatırım 
uygulamaları, ancak özellikle de sosyal ve ekonomik fayda kriterinin haya-
ta geçirilmesine yönelik ülke uygulamaları tartışılmıştır (Boatin-Nyarko, 
2007). Araştırmada ekonomik ve sosyal fayda kriteri ile ilgili tanımlar bir 
nebze değiştirilmiş ve bu amaçla yapılan yatırımlar, sosyal sorumluluk esa-
sına dayanan yatırımlar ve ekonomik amaçlı yatırımlar olarak ikiye ayır-
mıştır. Bir anlamda, 1980’li yıllarda göz ardı edilen ekonomik ve sosyal fay-
da kriterine bağlı yatırımların yeniden gündeme geldiği iddiasını test eden 
araştırmanın dikkat çeken bir diğer özelliği ise çeşitli ülke uygulamalarını, 
ISSA fon yatırım rehberinde belirlenen ilkeleri, kurumsal yapı, yönetim ve 
karar mekanizmalarını da kapsayacak şekilde değerlendirmiş olmasıdır. 
Çalışma kapsamında olan 31 ülkeden, toplam fonların % 96 sına sahip olan 
ve fon yatırımlarının da % 77 sini gerçekleştiren 4 ülke ile diğerlerini ayıra-
rak yapılan değerlendirmede elde edilen sonuçlar:

•	 Araştırma kapsamındaki ülke sosyal güvenlik sistemlerinin 1924-
2003 yılları arasında kuruldukları, sosyal güvenlik fonları yatırım 
politikalarının kurum yönetim kurulları tarafından belirlendiği, üçte 
birinin yatırım   politikalarının kuruluş kanunları ile belirlendiği, fon-
ların yatırım alanları belirlenirken yasa koyucunun kurum yönetim 
kurulu, sermaye piyasası uzmanları ve sosyal taraflarla görüş alış-
verişinde bulunulduğu, belirlenen yatırım politikalarının söz konusu 
ülkelerin % 33’ünde her yıl, % 22’sinde 3 yılda bir, % 6’sında 2 yılda bir 
ve kalan % 39’unda ise herhangi bir periyodik zaman aralığı belirlen-
meksizin gerekli görüldüğünde gözden geçirilerek yenilendiği,

•	 Araştırma kapsamındaki sosyal güvenlik kurumlarının % 40 ora-
nında varlıklarını sözleşmelerle özel yatırım kuruluşları vasıtasıyla 
değerlendirdikleri, fonların yatırımında  yalnızca bir birimin sorumlu 
olduğu kurum sayısının % 28; birden fazla yönetim birimi kullanan-
ların oranının ise % 20 oranlarında  olduğu,

•	 Kapsamdaki ülke sosyal güvenlik kurumlarının % 94 gibi ağırlıklı bir 
oranının fon varlıklarını kolay nakde çevrilebilir, sabit getirili yatırım 
araçları ile değerlendirdiği, % 89 unun tahvillere, % 67’sinin gayrimen-
kul yatırımına tahsis ettiği, sosyal sorumluluk ve ekonomik amaçlı 
yatırım yapanların sayısının oranının ise sırası ile % 33 ve 28 olduğu, 
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ancak toplam yatırımların % 77’sini gerçekleştiren 4 büyük OECD 
üyesi ülke sosyal güvenlik kurumlarının fonların sosyal sorumluluk 
esaslı ve ekonomik amaçlı yatırımlarda hiç değerlendirmedikleri,

•	 Fonların yönetimi ve yatırımından sorumlu idari yapılanma bakı-
mından ise, ülkelerin % 95’inde fon yönetiminden doğrudan sorumlu 
bir yönetim kurulu olduğu, bunlardan yalnızca % 27’sinde yönetim 
kurulunun bağımsız olarak kurulduğu, % 65’inin fon yönetim ku-
rullarında işçi ve işveren temsilcileri başta olmak üzere çeşitli ke-
simlerin temsilci bulundurdukları, ülkelerin % 33’ünde siyasi iktidar 
değiştikçe yönetim kurullarının da değiştirildiği, fon yönetim kurulu 
üyelerinin çoğunlukla 2 veya 5 er yıl süre ile olmak üzere (% 48) belirli 
sürelerle görevlendirildikleri, fon yönetim kurullarının ağırlıklı ola-
rak ayda bir toplandıkları (%50), fon yatırım kararlarının alınması sü-
recinde alınan kararın üyelerden herhangi biri veya birilerinin kişisel 
menfaatlerini ilgilendirmesi halinde  ağırlıklı olarak (% 71) bu ilişkinin 
açıklanması ve söz konusu üye veya üyelerin karar sürecinin dışında 
bırakıldıkları, 

•	 Araştırmanın yapıldığı 5 yıllık dönemde, en yüksek getiriyi sağlama 
bakımından, ilk sırada % 50.2 oranı ile tahvillerin yer aldığı,  bunu sa-
bit oranlı getiri sağlayan yatırımların (% 48.8) takip ettiği, kolay nak-
de çevrilebilir yatırımların getiri oranının % 26.6; sosyal ve ekonomik 
amaçlı yatırımların getirilerinin ise % 14-15 civarında gerçekleştiğini,

Ortaya koymuştur (Boatin-Nyaki, 2007). Araştırma kapsamındaki ülke 
uygulamaları bakımından,  sosyal sorumluluk esaslı ve ekonomik amaçlı 
yatırımların beklenenden düşük çıkmış, ancak bu yatırımlarının amaçla-
rının kamuoyuna iyi açıklanması ve sosyal amaçlı yatırım kriterlerinin iyi 
tanımlanması halinde değişen risk algılamasına bağlı olarak bu alana yapı-
lacak yatırımların artacağı beklentisi dile getirilmiştir. 

OECD, tarafından esas olarak, 2006 yılı itibarıyla 24.6 trilyon ABD doları-
na ulaşan özel ve şirket emeklilik fonları üzerine yapılan bir çalışmada, aynı 
yıl itibarıyla 4.1 trilyon ABD dolarına ulaşan kamu sosyal güvenlik fonlarının 
yatırım uygulamaları ile ilgili değerlendirmelere de yer verilmiştir (OECD, 
2007). Kamu sosyal güvenlik fonları ile ilgili değerlendirmelere göre:

•	 Fonlar ağırlıklı olarak hükümet bonolarına ve hisse senetlerine ya-
tırılmaktadır.

•	 ABD(6) ve İspanya, özel düzenlemeler dolayısıyla bütün fonları bu 
amaçla özel olarak çıkarılmış hükümet bonolarına yatırmaktadırlar.

•	 2000’li yılların başından itibaren fonların hükümet bonosu yerine 
hisse senetlerine yatırılması eğilimleri güçlenmiştir. Nitekim, 2001 

6 OECD ülkeleri arasında, en büyük sosyal güvenlik fonuna sahip olan ABD’de bütün fonların, bu amaçla 
özel olarak çıkarılmış hazine bonolarına yatırılmış olması beraberinde farklı bir tartışmayı da getirmiştir. 
Nitekim, Hazine’nin hem primleri toplayan hem de sosyal güvenlik kurumu adına emeklilik ödemelerini 
gerçekleştiren kurum olduğu, harcanıncaya kadar toplanan paraların Hazine’de kaldığı, gerçekte sosyal 
güvenlik fonuna aktarılan reel anlamda bir para olmadığı, bu aktarmanın Hazine kayıtlarında iki hes-
ap arasında gerçekleştirilen bir muhasebe işlemi ile gerçekleştiği ve bir tür “illüzyon” yaratıldığı iddia ileri 
sürülmektedir. Gerçekte, reel anlamda el değiştiren bir para olmadığı, fonların ve bu fonlara işletilen faizler-
in yalnızca muhasebe kayıtlarında görülen değerler olduğu, Hazine’nin gelecek dönemlerdeki emeklilik 
ödemelerini, sadece muhasebe kayıtlarında oluşturulan hayali sosyal güvenlik fonları ile değil,  ödemenin 
yapılacağı dönemde toplanacak vergilerle yapacağı belirtilmektedir ( John, 2004, Richman, 2001). 
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yılında Kanada’da fonların % 15.6’sı hisse senedi, % 64.6’sı devlet bo-
nolarına yatırılmışken, bu oranlar 2006 yılında  % 58.5 hisse senedi, % 
31.8 bono olarak değişmiştir. Benzer gelişme Fransa ve Finlandiya’da 
da gözlenmiştir. Finlandiya’da 2001 de % 15 olan hisse senedi yatırım-
ları 2006 da % 40.4 e yükselmiş, Fransa’da ise 2006 yılı itibarıyla his-
se senetlerine yatırılan fonlar % 62.1 e ulaşmıştır.

•	 OECD ülkeleri, sosyal güvenlik fonlarının yatırım alanları ile ilgili iki 
dikkat çekici gelişme daha gözlenmiştir. Bunlardan ilki, henüz oran 
olarak çok küçük de olsa, son yıllarda fonların özel şirket  tahvilleri 
ve yüksek riskli fonlara (hedge funds) yatırım yapmaya başlamaları, 
diğeri ise özellikle Norveç, Yeni Zelanda, İrlanda ve Fransa gibi ülke-
lerde fonların yurt dışında yatırılmış olmasıdır.  Yurt dışı yatırımların 
oranı, istisnai bir örnek olarak Norveç’de % 100 olarak gerçekleşir-
ken, bu ülkeyi % 75.9 ile Yeni Zelanda, % 35.4 ile İrlanda ve % 29 ile 
Fransa takip etmiştir. 

OECD tarafından 2007 yılı Aralık ayında Paris’te düzenlenen Kamu 
Emeklilik Fonları ile ilgili seminerde sunulan araştırmalar,  tebliğler ve yapılan 
tartışmalardan hareketle yapılan geniş kapsamlı bir değerlendirmede, belirli 
ülkelerde kamu sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ile ilgili tecrübeleri, ISSA 
ve OECD tarafından hazırlanan fon yatırım rehberindeki ilkeler esas alınarak 
hem idari yapılanma hem de fon yatırım alanları bakımından değerlendiril-
miştir. Bu değerlendirmede elde edilen sonuçlara göre (Yermo, 2008):

•	 Değerlendirme kapsamına alınan Fransa, İrlanda, Yeni Zelanda, İsveç 
gibi bazı ülkeler, 1990’lı yılların sonu ve 2000 li yılların başında  sosyal 
güvenlik fonu oluşturmaya başlamalarına rağmen hem biriken fon-
ların GSMH’ya oranı, hem de yıllık büyüme hızları bakımından dikkat 
çekici gelişmeler sağlamışlardır.

•	 Kanada, Fransa, İrlanda, Yeni Zelanda ve İsveç gibi sosyal güvenlik 
fonları için ayrı yönetim birimi oluşturmuş ülkelerin fon yönetimi 
bakımından,  fonların doğrudan hükümet veya sosyal güvenlik ku-
rumuna bağlı olarak yönetildiği ülkelere göre daha avantajlı olduğu 
görülmüştür. Fon yönetimine siyasi müdahale azaldıkça, yatırım 
alanları ve stratejilerinin belirlenmesinde objektiflik, yönetim açısın-
dan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesi ile fon 
yönetiminde uzmanlığa öncelik verme ve uzman eleman istihdamı 
bakımından daha başarılı olunduğu dikkat çekmiştir.

•	 Sosyal güvenlik kurumu ve fon yönetim kurulu üyelerinin belirlen-
mesi süreci ve seçim kriterleri, kurul üyelerinin sayısı, kurulların 
görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinin fon yönetiminin 
başarısını tayinde etkili olduğu, söz konusu ülkelerde kurul üye sa-
yısının 7 ila 20 arasında değiştiği, üye sayısı az olan kurulların daha 
çabuk ve daha etkin kararlar aldıkları, fon yatırımı ile ilgili bir komite 
oluşturmanın yatırımların başarısını doğrudan etkilediği belirtilmiş-
tir. Bir bütün olarak kamu fon yönetimlerinin ISSA ve OECD yatırım 
rehberlerinde belirtilen iç denetim, bağımsız dış denetim, kamuoyu-
na bilgi verme ve raporlama, şeffaflık gibi temel kriterlere uygun bir 
yapılanma içinde oldukları gözlenmiştir.
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•	 Araştırma kapsamındaki ülkelerin, fon yatırım strateji ve politika-
larını belirlenmesi, fon yönetiminin etkinliğinin ölçülebilmesi için 
performans kriterlerinin getirilmesi konusunda çeşitli düzenlemeler 
yaptıkları, ancak ne şekilde düzenleme yapılmış olursa olsun, özel-
likle geçmiş dönemlerde fonların yatırım alanları ile ilgili karar süre-
cinde politik müdahalelerin yaşandığı belirtilmiştir.

•	 Sosyal güvenlik fonlarının büyüklüğü dikkate alınarak sermaye pi-
yasası ve özellikle de hisse senedi yatırımı konusunda kamunun et-
kinliğini sınırlayıcı düzenlemeler getirilmiş, genel olarak hisse senedi 
alımında kullanılacak fon miktarına, özel olarak da şirketlerin hisse 
senetlerine yapılacak yatırımlar için İrlanda, Japonya ve Norveç’te 
üst sınırlamalar getirilmiştir. 

Tablo 3 : Bazı Ülkelerde Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırım Araçları ( 2006 )
Yatırım Araçları

Ülkeler Hisse Senedi Bono-Tahvil Nakit Gayri Menkul Diğer
Kanada 58,5 31,8 0,6 4,6 4,5
Fransa 62,1 26,4 11,5
İrlanda 77,1 13,3 4,7 3,0 0,6
Japonya 37,3 62,7
Kore 8,9 89,3 0,4 1,2
Y.Zelanda 60,0 20,1 7,2 12,7
Norveç 40,7 59,3
İsveç 59,5 36,7 0,8
ABD 100,0
İspanya 100,0

Kaynak : Yermo, 2008 ; OECD , 2007

•	 Sınırlı sayıda da olsa, bazı ülkelerin sosyal güvenlik fonlarının “sosyal 
sorumluluk esaslı” yatırımlar için kullanılmasında “ahlaki yatırım” 
kriterini de dikkate aldığı, bu bakımdan en geniş kapsamlı uygula-
manın Norveç tarafından yapıldığı, Norveç’in silah sanayi ile doğru-
dan veya dolaylı ilişkide bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatırım 
yapmadığı, hatta bu alanı genişleterek çalışanların haklarının ihlal 
edildiği şirketlere de yaygınlaştırdığı görülmüştür. Norveç yanında 
Kanada, Fransa, İrlanda, İsveç ve Yeni Zellanda’nın da sosyal sorum-
luluk kriterlerini fonların yatırım alanlarının belirlenmesinde dikkate 
almaya başladığı gözlenmiştir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Uluslar arası Sosyal Güvenlik Birliği ISSA tarafından hazırlanan “Sosyal 

Güvenlik Fonları Yatırım Rehberi”nde belirtilen ilkeler ve fon yatırım uygu-
lamaları ile ilgili çeşitli ülke uygulamalarından hareketle aşağıdaki sonuçla-
ra ulaşmak ve değerlendirmeleri yapmak mümkündür:
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•	 ILO tarafından da önemle vurgulandığı gibi, kamu sosyal güven-
lik fonları sosyal güvenlik sistemlerinin mali açıdan güçlenmesine, 
sürdürülebilir bir finansman yapısına sahip olmalarına  ve gelecek 
dönemlerde nüfusun yaşlanması gibi faktörlere bağlı olarak ortaya 
çıkacak gider artışlarına daha kolay cevap vermelerine imkan sağ-
layacaktır. 

•	 Sosyal güvenlik sistemlerinin gelecek dönemlerde ortaya çıkacak 
gider artışını karşılamaya yönelik olarak oluşturmaya başladıkla-
rı ihtiyat fonları, kısa zamanda sosyal güvenlik kurumlarının elinde 
önemli fon birikimi sağlamıştır. Gelişmeler, önümüzdeki yıllarda da 
sosyal güvenlik fonlarının büyümeye devam edeceğini ortaya koy-
maktadır.

•	 Büyüyen sosyal güvenlik fonlarının yatırımı ve değerlendirmesi iki 
tartışma alanı açmıştır. Bunlardan ilki, fonların oluşturulma amaçları 
doğrultusunda sosyal güvenlik kurumlarının mali yapılarını güçlen-
direcek  şekilde değerlendirilmesi, ikincisi ise geniş hacimli sosyal 
güvenlik fonlarının yatırımımın sermaye piyasasının işleyişini etki-
lemesidir.

•	 ISSA, üye ülkelerden gelen talepleri de dikkate alarak, sosyal güven-
lik fonlarının yatırım esasları ile ilgili prensipleri içeren bir fon yatırım 
rehberi hazırlamıştır. Rehberde, fon yönetimi ile ilgili idari yapının 
oluşumu ve işleyişi ile fonların etkin kullanımı arasında çok yakın 
bir ilişki olduğu varsayımı ile öncelikle idari yapılanma ve işleyiş ile 
ilgili prensiplere, daha sonra fonların yatırımı ile ilgili prensiplere yer 
verilmiştir.

•	 ISSA, Rehberi fon yönetimi ile ilgili idari yapılanmanın sosyal güven-
lik sisteminin faaliyet gösterdiği ülkenin genel idari teşkilatlanma-
sına, ekonomik ve politik yapısına göre farklılaşabileceğini kabul 
etmekte, ancak hangi yönetim modeli benimsenirse benimsensin, 
başarılı bir fon yatırım yönetimi için hesap verebilirlik, yeterlilik, şef-
faflık, kamuoyunu bilgilendirme, denetime açık olma, ayrı bir yatırım 
komitesi oluşturma ve uzmanlık desteği alma ilkelerinin hayata ge-
çirilmesini zorunlu görmektedir. 

•	 Mutlak anlamda bir bağımsızlık söz konusu olmamakla birlikte, fon 
yönetiminin siyasi iktidarın müdahalelerinden olabildiğince uzak bir 
yapıda oluşturulması gereklidir. Sosyal tarafların fon yönetiminin karar 
sürecinde temsil edilmeleri siyasi müdahaleleri azaltıcı bir etki yapmak-
tadır. Ancak, fon yönetiminin siyasi müdahalelere uzak olması, fon ya-
tırım politikalarının ülkenin genel ekonomik ve sosyal politikalarından 
bağımsız belirleneceği anlamına gelmemektedir. Olabildiğince geniş bir 
katılım sağlanarak, genel ekonomik ve sosyal politikalarla uyumlu bir 
fon yatırım stratejisi ve politikası belirlenmelidir.

•	 Fon oluşturmanın ilk ve öncelikli amacı sosyal güvenlik kurumunun 
finansman yapısın güçlendirmektir. Yatırımlarda bu temel amaca 
hizmet edecek gelir sağlama ve güvenlik kriterine öncelik verilmeli-
dir. Ancak, fonların büyüklüğü bu fonların ekonomik ve sosyal amaçlı 
yatırımların finansmanı için kullanılmasını da gündeme getirmekte-
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dir. Ekonomik ve sosyal amaçlı yatırımlar, uzun dönemde fon yaratan 
kesim de dahil olmak üzere toplumun genel refahını artırıcı bir etkiye 
sahip olmakla birlikte kısa dönemde düşük getirisi olan yatırımlar-
dır. Fon yaratan grup ile toplumun genel menfaatlerinin uzlaştıracak 
yatırım politika ve stratejilerinin belirlenmesi konu ile ilgili problem 
alanlarından birini oluşturmaktadır.

•	 Çeşitli ülke uygulamaları, kamu sosyal güvenlik fonları yönetimleri-
nin hesap verebilirlik, şeffaflık, denetim ve kamuoyunu bilgilendir-
me prensiplerini hayata geçirme bakımından özel emeklilik fonlarına 
göre daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur.

•	 Kamu sosyal güvenlik fonlarının yatırım gelirleri, bir çok durumda 
özel emeklilik fonları yatırım gelirlerinden daha yüksek olmuştur. 
Öte yandan, düşük fon yönetim ve yatırım maliyetleri kamu emek-
lilik fonlarının en önemli avantajı haline gelmiştir.  

•	 Fonlar ağırlıklı olarak hükümet bono ve tahvillerine yatırılmakla bir-
likte, son yıllarda hisse senedi piyasasına yönelik yatırımlarda ciddi 
bir artış görülmüştür. Benzer şekilde, yetersiz de olsa, bazı ülkelerde 
fonların ekonomik ve sosyal amaçlı yatırımların finansmanı için kul-
lanılmasında bir eğilimi görülmüştür. 

2000 yılında oluşturulan ve bugün itibarıyla GSYİH’nın % 5 ini geçen bir 
fon birikimini gerçekleştiren işsizlik sigortası fonunun, GAP projesinin ta-
mamlanması ve istihdamı teşvik politikalarının aracı olarak kullanılmaya 
başlaması, yakın zamana kadar sosyal güvenlik kurumlarının finansman 
açıklarına çözüm bulmaya çalışan ve bu amaçla geniş kapsamlı reform-
lar yapan Türkiye için yeni bir gelişme olmuştur. İşsizlik sigortası fonunun 
ulaştığı büyüklük, bundan sonra da siyasi iktidarların çeşitli gerekçeler-
le fon kaynaklarını kullanma eğilimlerini artıracak gibi görünmektedir. 
Bugüne kadar, adeta bir sis perdesi altında faaliyet gösteren ve büyüyen 
fon, bundan sonra öncelikli tartışma alanlarından birini oluşturacaktır.  
Türkiye’nin geçmiş dönemlerdeki fon yatırım tecrübesi, tam anlamıyla bir 
felaket olmuş, esasen finansman metodu olarak fon metodunu seçen ve 
1970’li yılların başında toplam fonları GSMH’nın % 40’ına kadar ulaşan SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fonları adeta erimiştir (Yazgan, 1992, Alper, 
2006). Bu olumsuz tecrübe, fon kullanımı konusunda daha titiz davranıl-
ması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Fon idaresinin aylık bültenlerinde açıklanan rakamlar, fon yönetimi-
nin fon kaynaklarını değerlendirmede başarılı olduğunu göstermektedir 
(İŞKUR, 2008). Bültenler, işsizlik sigortasının başlangıçtan itibaren bü-
yük ölçüde iç borçlanmanın finansmanı için kullanıldığını da göstermek-
tedir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, işsizlik sigortası fonu, 
Türkiye’nin en ciddi finansman krizlerinden birini yaşadığı 2001 sonrası dö-
nemde, iç  borçlanma maliyetinin düşük olmasına önemli katkıda buluna-
rak, önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. Ancak, fon kaynaklarının istihdamı 
teşvik politikaları ve GAP ve benzeri projelerin desteklenmesi için kullanıl-
maya başlanması yeni bir aşamayı oluşturmaktadır.  Bu yeni aşamada sür-
dürülecek tartışmaların ISSA tarafından hazırlanan fon yatırım rehberinde 
yer alan prensipler çerçevesinde yapılması,  tartışmaların daha sağlıklı bir 
zeminde sürdürülmesine katkıda bulunacaktır. 
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ASKERLİK BORÇLANMASI BİR  SOSYAL GÜVENLİK SORUNU 
OLMAKTAN ÇIKABİLİR(1)

Giriş

27-28 Haziran 2012 tarihli gazetelerde yer alan “ Zorunlu askerlik hiz-
metini yapanların sosyal güvenlik primlerinin Milli Savunma Bakanlığınca 
ödeneceği” içerikli haberler, Türk sosyal sigorta hukukunun önemli ve hat-
ta kronik hale gelmiş bir problem alanını oluşturan askerlik borçlanmasını 
bir sorun olmaktan çıkarabilir. Ancak askerlik borçlanmasının bir sorun 
haline gelmesi sosyal sigorta hukukumuzda uzun vadeli sigorta kolları ba-
kımından gelir ve aylık bağlanmasına hak kazanmada sigortalılık süresi-
nin temel değişkenlerden biri olarak alınması ve hizmet borçlanmasının bu 
sürenin belirlenmesine etkisinden kaynaklanmaktadır ve sorun da esasen 
sigortalılık süresi ile ilgili uygulamalardan kaynaklanmaktadır. 

Sağlık şartları elverişli her erkek Türk vatandaşı için zorunlu bir görev 
(hizmet) olan askerlik görevi süresince bu görevi yapanların 5510 sayılı 
Kanun bakımından sigortalı sayılmalarını sağlayacak şekilde primlerinin 
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ödenmesi; geç kalınmış bir devlet görevinin 
yerine getirilmesinin yanı sıra farklı askerlik uygulamaları dolayısıyla orta-
ya çıkan ayırımcılık ve adaletsizliğin bir nebze de olsa önlenmesi, devletle 
vatandaş arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunacağı gibi sosyal 
güvenlik sistemi ve hukuku bakımından da olumlu sonuçlar doğuracak-
tır. Sigortalılar ve hak sahipleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasın-
da askerlik borçlanması dolayısıyla ortaya çıkan çok sayıda uyuşmazlığın 
çözümlenmesi, sigortalılar bakımından hak kayıplarının önlenmesi, kayıtlı 
ekonomiye geçiş ve SGK gelirlerinin artması gibi olumlu etkileri de olacaktır. 

Eğer gerçekleşirse, askerlik borçlanmasını sorununu sona erdirecek 
olan düzenleme, Türk sosyal sigorta hukukunda bu sorunun kaynağını 
oluşturan sigortalılık süresi ve hizmet borçlanması ile ilgili sorunların çö-
zümü anlamına gelmeyecektir. Askerlik borçlanmasını ve diğer borçlanma 
uygulamalarını Türk sosyal sigorta hukuku bakımından bir sorun haline 
getiren malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından  sağlanan haklardan fay-
dalanmada sigortalılık süresinin belirleyiciliği ve  hizmet borçlanmasının 
sigortalılık süresine olan etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu yazıda, önce-
likle sorunun kaynağının sigortalılık süresi ve hizmet borçlanması uygu-
lamaları olduğu tespitinden hareketle öncelikle sigortalılık süresi ve hiz-
met borçlanması ile ilgili düzenlemeler ele alınacak, son olarak da  askerlik 
borçlanmasını sona erdirecek MSB çalışması değerlendirilecektir. 

(2012), ÇİMENTO İŞVEREN, Cilt:26, Sayı:5, Eylül 2012.
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A. Kronik Bir Sosyal Güvenlik Sorunu Olarak Sigortalılık Süresi

1) Sigortalılık Süresi ve Önemi
Sosyal sigorta hukuku bakımından sigortalılık süresi; sosyal sigortalı-

ların hak ve yükümlülükleri bakımından ilgili oldukları sosyal sigorta ka-
nunlarına tabi olarak geçen süreyi ifade eder. Sigortalı, Kurum ve hak sa-
hipleri bakımından karşılıklı haklar ve yükümlülüklerin tespitinde belirle-
yici unsurların başında geldiği için sigortalılık süresinin başlangıcı, devamı 
ve sona ermesi ilgili hususlar ilgili sosyal sigorta mevzuatı tarafından ayrın-
tılı şekilde düzenlenir. Türk sosyal sigorta hukukunda sigortalılık süresini 
diğer ülke mevzuatına göre daha önemli hale getiren faktör,  uzun vadeli 
sosyal sigorta kollarından sağlanan haklar  ve tabi olunan yükümlülükler 
ile sigortalılık süresi arasında bir bağlantı kurulması ve sigortalılık süresi-
nin temel belirleyici değişkenlerden biri haline getirilmiş olmasıdır. Aslında 
sigortalı-Kurum ilişkilerinde sigortalılık ilişkisi ile ilgili bir tesbit unsuru ol-
ması gereken sigortalılık süresi, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
sağlanan haklara hak kazanma şartlarından biri, hatta bazı dönemlerde en 
önemli belirleyici değişken olarak belirlenmiş olmasıdır. Hizmet borçlan-
ması da sigortalılık süresini belirlediği ölçüde bu sorunun bir parçası haline 
gelmiştir.l 

Kural olarak “sigortalılık süresi, sigortalının tabi olduğu sosyal sigorta 
mevzuatına göre sigortalı sayılmasını gerektiren durum  gerçekleştiği za-
man başlar”. Bu durum, bağımlı çalışanlar için fiilen işe başlama veya gö-
reve başlama,  kendi adına bağımsız çalışanlar için ise yürüttüğü faaliyete 
başlama ile gerçekleşir. Sigortalılık süresinin devamı farklı çalışma statüleri 
için farklı şekilde belirlenebilir. Türk sosyal sigorta hukukundan örnek ver-
mek gerekirse,  hizmet akdi ile bağımlı çalışanlar için fiili çalışma ile sigor-
talılık süresi arasında bir ilişki kurulmamış sigortalılık süresi ilk defa sigor-
taya tescil edildiği tarihten itibaren geçen süre olarak değerlendirilmiştir. 
Bu sürenin fiilen çalışma ve prim ödeme ile ilgisi kurulmamış, sigortalılık 
ilişkisinin başlangıcı ile tespit istenen tarih arasında geçen süre yıl, ay ve 
gün olarak kişinin toplam sigortalılık süresi olarak hesaplanmıştır. Ancak, 
kamu görevlileri ile kendi adına bağımsız çalışanlar bakımından sigortalılık 
süresi fiilen görev yapılan ve prim ödenen süre dikkate alınarak hesaplan-
mıştır(2). 

Sigortalılık süresinin sona ermesi ise ilgili sigorta kollarından  gelir ve 
aylık bağlanması veya ölümü ile gerçekleşir. Bu durumda sigortalı, sosyal 
sigorta hukuku aktif sigortalı ( prim ödeyen-yükümlü) statüsünden gelir 
ve aylık alan (pasif sigortalı-hak sahibi) statüsüne geçer. 

2 Bu durumu bir önekle açıklamak gerekirse; çeşitli sosyal sigorta mevzuatına tabi olan hizmet akdi ile ba-
ğımlı çalışan, kendi adına bağımsız çalışan ve bir  kamu görevlisi  aynı tarihte, mesela 1.1.2000 tarihinde ilk 
defa sigortalı olsunlar. Bu tarihten 1.1.2010 tarihine kadar geçen 10 yıllık sürede toplam 1800 gün ( 5 tam yıl) 
prim ödemiş veya adlarına prim bildirilmiş olsun. Her üç sigortalı da aynı gün-sayıda prim ödemiş olması-
na rağmen hizmet akdi ile bağımlı çalışan 1.1.2010 tarihi itibarıyla 10 yıldan beri sigortalı sayılırken, kendi 
adına bağımsız çalışan ve kamu görevlisi 1800 gün prim ödemiş veya bildirilmiş olmasının karşılığı olarak 
(1800:360=5) 5 yıllık sigortalı sayılacaktır.  
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2) 4447 sayılı kanun öncesi dönemde sigortalılık süresi
 Türk sosyal sigorta hukukunda sigortalılık süresi ve hizmet borçlanma-

sını önemli hale getiren husus, uzun vadeli sigorta kollarından gelir ve aylık 
bağlama şartlarından biri olarak sigortalılık süresinin belirlenmiş olmasıdır. 
8 Eylül 1999 tarih ve 4447 Sayılı Kanundan önce Türk sosyal sigorta huku-
kunda ( 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu ve 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu) uzun vadeli sigorta kolları bakımın-
dan gelir ve aylık  bağlanmasına hak kazanmak için;

•	 Sosyal güvenlik riskine maruz kalma ( malul sayılma, belirli yaşa gel-
me ve ölüm)

•	 Belirli süre prim ödeme ve bildirilmiş olması, ve
•	 Belirli süre sigortalı sayılma
şartlarının  birlikte gerçekleşmesi aranmıştır.  Bu şartlar farklı sosyal 

sigorta kanunlarında bazı değişiklikler göstermekle birlikte genel esaslar 
itibarıyla benzer hükümlerle düzenlenmiştir. Sigortalılık süresinin bütün 
uzun vadeli sigorta kollarında belirleyici bir etkisi olmakla birlikte en geniş 
kapsamlı etkisi yaşlılık sigortası ile ilgilidir ve konuyu genel olarak sorun 
haline getiren de bu sigorta kolu ile ilgili şartlara etkisidir. Sosyal sigorta 
mevzuatı arasında sigortalılık süresinin en fazla etkide bulunduğu çalışan 
grubu da hizmet akdi ile çalışanlarda gerçekleşmiştir. Nitekim, 4447 sayılı 
Kanun öncesinde 506 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdi ile çalışan si-
gortalılar;

1)  Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma ve bu sürede 5000 gün ( 13 
yıl, 10 ay 20 gün) prim bildirilmiş olması, veya

2) Kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı olma ve 5000 gün prim 
bildirilmiş olması 

hallerinde yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanmışlar-
dır. Burada tartışmalı olan ve Türk sosyal sigorta hukukunda sigortalılık 
süresini önemli bir değişken haline getiren ikinci alternatif, 1969 yılında 
1186 sayılı Kanunla getirilmiş ve temel sosyal güvenlik prensiplerine aykırı 
olarak, yaşlılık riski gerçekleşmeden yaşlılık aylığı bağlanması gibi bir du-
rum ortaya çıkmıştır. Buna göre, 20 veya 25 yıldan beri sigortalı sayılan ki-
şiler, bu süre içinde  5000 gün prim öderlerde yaş şartı aranmaksızın yaşlılık 
sigortasından aylık almaya hak kazanmışlardır. Benzer durum Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı mensupları için de söz konusu olmuş, kadınların 20 yıl, er-
keklerin 25 yıl sigortalı olmaları halinde yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık 
ve emeklilik aylıklarına hak kazanabilecekleri hükmü getirilmiştir. Ancak, 
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları için sigortalılık süresinin hesaplan-
masında fiilen prim ödenen süre esas alındığı için  20 yıl sigortalılık  7200 gün; 
25 yıl sigortalılık ise 9000 gün prim ödemiş olma anlamına geliyordu. An

Türkiye’de sigortalı sayılmak için bir yaş sınırının olmaması, sigortalı sa-
yılması gereken bir işte çalışılması halinde kişinin 7, 8 ve 10 yaşlarında bile 
sigortalı olabilmesi, 1186 sayılı Kanunla yapılan yapılan değişiklikten sonra 
Türk sosyal sigorta sisteminin bütün göstergelerini olumsuz yönde etkile-
yen “erken yaşta emeklilik” problemini ortaya çıkarmıştır. 2000’li yıllara 
kadar SSK istatistiklerinde yaşlılık aylığı bağlananların yaş gruplarına göre 
dağılımında 35 yaşın altında olan ancak yaşlılık aylığı bağlanan kişilerle il-
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gili istatistiklere yer verilmiştir. Gerçekten Türkiye 30’lu yaşlarda kadınla-
rın, 40’lı yaşların başlangıcında da erkeklerin emekli olabildiği bir ülke ol-
muştur. 

Türk sosyal sigorta hukukunda sigortalılık süresi ile ilgili radikal de-
ğişikliklerden biri 2422 sayılı Kanunla yapılmış ve 1 Nisan 1981 tarihinden 
sonra sigortalı olanlar için geçerli olmak üzere uzun vadeli sigorta kolları 
bakımından sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu tarih 
olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu düzenleme ile  kadın sigortalıların 38; 
erkek sigortalıların ise 43 yaşından önce emekli olmalarının önüne geçil-
mek istenmiş, ancak bu yaşlar bile yaşlılık sigortası için çok düşük yaşlar 
olarak kalmıştır. 

Sigortalılık süresi, yalnızca genel şartlarla yaşlılık aylığına hak kazanma 
şartları bakımından değil,  ileri yaşta olan ve kısmi yaşlılık aylığı bağlanma-
sını talep edenler ( 15 yıldan beri sigortalı olma ve 3600 gün prim ödemiş 
olma) ile sigortalı olmadan önce % 40 ve daha yüksek oranda iş göremez-
liği olanlara (15 yıldan beri sigortalı olma ve 3600 gün prim ödemiş olma) 
yaşlılık aylığı bağlanmasında da temel değişkenlerden biri olmuştur.  Aynı 
şekilde ölüm sigortasında 5 yıldan beri sigortalı olan ve ortalama 180 gün 
prim ödeyenlerin ölümleri halinde hak sahiplerine aylık bağlanması ile ilgili 
uygulamalar da uzun vadeli sigorta kollarında sigortalılık süresini sosyal si-
gorta hukukunda hak kazanmada önemli hale getirmiştir. 

Erken emekliliğin sosyal sigortaların temel göstergelerini bozan olum-
suz etkileri üzerine emeklilik yaşını yükseltmeye yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır. Nitekim,   24/12/1985 tarih ve 3246 sayılı Kanun ile emekli-
lik yaşı kademeli olarak kadınlarda 55, erkeklerde 60’a yükselmiş, ancak 
26/02/1992 tarih ve 3774 sayılı Kanunla kademeli geçiş ve yaş yükseltilme-
si kaldırılarak, sigortalılık süresinin belirleyici olduğu eski sisteme dönül-
müştür.  

Sigortalılık süresini  uzun vadeli sigorta kolları bakımından belirleyici 
olmaktan çıkaran en önemli yasal düzenleme 8/9/1999 tarih ve 4447 sayılı 
Kanunla gerçekleştirilmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalı 
olanlar için emekli olma yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belir-
lenmiş prim gün  sayısı da 7000’e yükseltilmiştir. Genel hükümlerle yaşlılık 
aylığına hak kazanma bakımından ilk defa 4447 sayılı Kanunun yürürlük 
tarihinden sonra sigortalı olanlar için sigortalılık süresi belirleyici olmak-
tan çıkarılmıştır. 4447 sayılı Kanun SSK kapsamındaki sigortalıların yanı 
sıra  Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılar için de yaşa bağ-
lı emekli olma şartını getirmiş, sigortalılık süresini devreden çıkarmıştır. 
Ancak, 4447 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla daha önce sigortalı 
olanların sigortalılık süreleri dikkate alınarak emekli olma yaşının kademeli 
olarak yükseltilmesi tercih edilmiştir.  Nitekim, Kanunun yürürlük tarihin-
de eski mevzuata göre aylık almasına 2 yıl kalanlar için herhangi bir deği-
şiklik öngörülmezken, 2 yıldan fazla kalanlar için 2022 yılına kadar sürecek 
kademeli bir geçiş düzenlenmiştir ve emeklilik yaşı yükseltilmiştir. 

4447 sayılı Kanun, genel şartlarla yaşlılık aylığı bağlanması için sigorta-
lılık süresini bir parametre olmaktan çıkarırken, bazı değişikliklerle sakat-
ların ve kısmi emekli aylığı almak için başvuranlar için sigortalılık süresini 
yine belirleyici olarak belirlemiştir.
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Sigortalılık süresi, uzun vadeli sigorta kollarında yaşlılık, malullük ve 
ölüm sigortasından aylık bağlanma şartlarını belirleyen göstergelerden 
biri olmasının yanı sıra, farklı sosyal sigorta rejimlerine tabi olanların hangi 
sosyal sigorta mevzuatına göre aylık alacaklarını da belirleyen bir göster-
gedir. Buna göre toplam sigortalılık süresinin son 7 yılında en fazla süre ile 
sigortalı olunan statü, aynı zamanda yaşlılık sigortasından aylık bağlana-
cak sosyal sigorta rejimini de belirlemektedir. Sigortalılık süresinin hangi 
sigorta rejimine göre aylık bağlanacağını belirleyen bu etkisi dolayısıyla 
sosyal sigorta kurumları arasında sigortalı göçü yaşanmıştır. Daha yüksek 
bir sosyal güvenlik garantisi sağladığı düşüncesi ile Bağ-Kur’lular SSK’dan, 
SSK’lılar da Emekli Sandığından aylık alabilmek için çalışma statülerini de-
ğiştirmişlerdir. 

3) 5510 sayılı Kanunda Sigortalılık Süresi
5510 sayılı SSGSSK, genel şartlarla yaşlılık sigortasından aylık bağlama 

şartlarını prim ödeme gün sayısı ve yaşa bağlı olarak belirlemiş, ancak 4447 
sayılı Kanunla getirilen emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi ile 
ilgili hükümlerini aynen korumuştur (5510, geçici md. 1;4;6;7;9;10).  Öte yan-
dan Kanun, kadınlar için 58, erkekler için 60 olan yaşlılık aylığı bağlanma 
yaşını  2036 yılından itibaren kademeli olarak yükselterek 2048 yılında ka-
dınlar ve erkekler için 65’e yükseltmiştir. 

Ancak 5510 sayılı Kanunda da sigortalılık süresi bazı çalışan grupları 
için hala yaşlılık aylığı bağlama yaşını belirlemede temel bir parametredir. 
Sigortalı sayılmasını gerektirecek bir işte çalışmaya başlamadan önce ma-
lul derecede sakat olanlar ile sakatlık derecesi % 40’ın üzerinde olanlar ile 
yer altı maden işyerlerinde çalışanlar için yaşlılık aylığının bağlanmasında 
sigortalılık süresi temel parametrelerden biri olarak belirlenmiştir. Buna 
göre sigortalı olmadan önce;

•	 Malul derecede sakat olanlar en az 15 yıldan beri sigortalı olma ve 
3960 gün MYÖ sigortası primi bildirilmiş olması,

•	 Sakatlık derecesi % 50-59 arasında olanlar en az 16 yıldan beri sigor-
talı olma ve 4320 gün prim bildirilmiş olması,

•	 Sakatlık derecesi % 40-49 arasında olanlar en az 18 yıldan beri sigor-
talı olmak ve 4680 prim bildirilmiş olması,

Şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerdir.  Benzer şekilde, 
Bakanlıkça belirlenen maden işyerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya mü-
navebeli olarak çalışanların 20 yıldan beri sigortalı olmaları halinde yaşlılık 
aylığı bağlanma şartı 55 olarak uygulanacaktır. 

5510 sayılı Kanun, malullük ve ölüm sigortaları bakımından sigortalılık 
süresini sigortalılar için önemli hale getiren iki düzenlemeye yer vermiştir. 
Bu düzenlemeler malullük sigortasında sigortalılar aleyhine, ölüm sigorta-
sında ise sigortalılar lehine olacak düzenlemelerdir. 5510 sayılı Kanunun 26. 
maddesinde, malullük aylığına hak kazanabilmek için, sigortalının Kanunun 
25. maddesinde belirtilen esaslara göre malul sayılmasının yanı sıra;

 “ En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya 
bir başkasının bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar 
için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması”
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halinde malullük aylığı bağlanabilecektir. Kanunun 32. maddesinde ise 
sigortalıların ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için;

 “ En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş 
veya 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma 
süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken” 

ölüm aylığı bağlanabileceği belirtilmiştir. Bu iki sigorta kolu ile ilgili aylık 
bağlama şartlar bakımından sigortalılık süresini önemli hale getiren ancak 
kendi içinde çelişkili olan hükemler;

1. Malullük sigortasından aylık bağlanabilmesi için 1800 gün prim 
ödeme şartı ile birlikte 10 yıldan beri sigortalı olunması,

2. Ölüm sigortasında ise, yalnızca 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için 
5 yıllık sigortalılık süresi ve 900 prim bildirilmiş olunması şartların-
da ölüm aylığı bağlanması ancak 5 yılın hesaplanmasında hizmet 
borçlanması ile sigortalılık süresinden saydırılan hallerin dikkate 
alınmaması, 

ile ilgili hükümlerdir. 
Malullük sigortasından aylığa hak kazanabilmek için, sosyal güvenlik 

riskine maruz kalma ve sosyal sigortacılık açısından temel yükümlülük 
olan 1800 gün prim ödeme gün şartlarına ilaveten getirilen 10 yıldan beri 
sigortalı olma şartı 5510 Sayılı Kanunda yer alan sosyal sigortacılık ilkele-
rine aykırı ve ilk değiştirilmesi gereken hükümlerden biridir. Çünkü ma-
lullük tehlikesi ile karşılaşan, başkaca bir işte çalışması mümkün olmayan 
ve 1800 gün prim bildirilmiş olması şartlarını yerine getiren kişilere aylık 
bağlanması için ayrıca 10 yıldan beri sigortalı olmaları şartı aranacaktır.  Bu 
düzenleme sigortalılık süresini,  en az yaşlılık sigortasından sigortalılık sü-
resine  bağlı olarak aylık bağlanması kadar önemli hale getiren, adaletsiz ve 
kamu vicdanını rahatsız edecek  bir hüküm niteliğindedir. Sigortalının bir 
başkasının bakımına muhtaç olması halinde süre şartının aranmaması bu 
adaletsizliği ortadan kaldıracak bir düzenleme değildir. 

Malullük sigortasından aylık bağlanabilmesi için süre şartının getiril-
mesinin yaratabileceği sorunu çok basit bir senaryo ile  aşağıdaki hayali 
durum örneklendirmesi açıklamak mümkündür: Aynı mahallede yaşayan, 
aynı lisede eğitim gören ve sınıf arkadaşı olan, üniversite sınav sonuçlarını 
bekleyen  iki gençten birinin ebeveyninin girişimi ile 2010 yılının  yaz tatilin-
de  bir gün sigortalı sayılmasını gerektirecek bir işte çalışsın ve sigortalılık 
tescili yapılarak sigortalılık süresi başlamış olsun. Bu iki genç aynı yıl, aynı 
üniversitenin aynı bölümünü kazansınlar ve 4 yıl birlikte  eğitim gördükten 
sonra 2014 yılında mezun olarak aynı işyerinde aynı şartlarla sigortalı sayıl-
malarını gerektirecek bir işte çalışmaya başlasınlar. 2020 yılında işyerinde 
meydana gelen ve ikisinin de aynı derecede  sakat kalmasına yol açan bir iş 
kazası ( mesela çalıştıkları ofiste yangın çıkması veya birlikte kullandıkla-
rı servis aracının kaza yapması) meydana gelsin. Her ikisi de aynı sebeple 
ve aynı derecede sakat kalmalarına yol açan bir zarar görmüş olsunlar. Son 
olarak da malul sayıldıkları tarih itibarıyla her iki sigortalının prim ödeme 
gün sayısı 1900 gün olsun. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde, 
1900 gün prim bildirilen iki kişiden; 2010 yılında bir günlük çalışma ile sigor-
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talılık ilişkisi başlayan kişiye hemen aylık bağlanırken, aynı derecede malul 
sayılan ve 1900 gün prim bildirilen ikinci kişiye 10 yıllık süreyi beklemesi ge-
rektiği belirtilecek ve   ancak 2024  yılında aylık bağlanabilecektir. Malullük 
hali sigortalının isteğine bağlı olarak oluşan ve önceden öngörülebilen bir 
sosyal risk değildir ve bu riskle karşılaşan kişinin başkaca bir işte çalışması 
ve gelir sahibi olması da mümkün değildir. Sigortalılık süresinin eksikliğine 
bağlı olarak malul kişiye aylık bağlanmaması sosyal adalet bakımından da 
sosyal sigortacılık ilkeleri bakımından da kabul edilebilir bir durum değildir. 

Öte yandan, malullük sigortasındaki bu dezavantajlı durum , ölüm sigor-
tasında 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için avantaja dönüşmüş, ölüm si-
gortasından genel olarak 1800 gün ( 5 tam yıl) prim ödenerek ölüm aylığına 
hak kazanılırken, 4/1-a kapsamındaki sigortalıların öldükleri tarihte en az 
5 yıldan beri sigortalı olmaları ve 900 gün prim ödemiş olmaları halinde hak 
sahiplerine aylık bağlanacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemede iki dikkat çe-
kici husus vardır: Bunlar;

•	 Bu durumdaki sigortalılar için 5 yıllık sürenin hesaplanmasında her 
türlü hizmet borçlanmasının dikkate alınmayacağı,

•	 Aynı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında olan sigortalılar için bu 
hükmün geçerli olmayacağı;

hususlarıdır.  4/1-a kapsamındaki sigortalılar için 506 sayılı Kanun dö-
neminde geçerli olan  bir uygulamanın devam ettirilmesi amacıyla yapılan 
5510 sayılı Kanunda da korunan bu hüküm, 4/1-a kapsamındaki sigortalılar 
lehine bir hüküm olmakla birlikte, 4/1-b ve 4/1-c kapsamındaki sigortalı-
ları dışarıda bıraktığı için 5510 sayılı Kanunla sağlanmak istenen norm ve 
standart birliğine aykırı bir hüküm olmasının yanı sıra hizmet borçlanması 
ile ilgili 41. maddenin “ Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağ-
lık sigortası bakımından… sigortalılık süresi olarak değerlendirilir” ( 5510, 
md.41-4) hükmünü de geçersiz kılmaktadır. 

Gerek 4447, gerekse 5510 sayılı Kanunlar, genel şartlarla yaşlılık sigor-
tası bakımından sigortalılık süresinin hak sahibi olmada belirleyiciliğini 
büyük ölçüde azaltmışlarsa da yukarıda belirtilen durumlarda olduğu gibi, 
bazı çalışan grupları ve bazı sigorta kolları için sigortalılık süresi gelir ve 
aylık bağlanma şartlarını belirleyen parametrelerden biri olarak önemini 
korumuştur. Türk sosyal sigorta mevzuatına hak kazanma şartlarını de-
ğiştirmek için yapılan müdahalelerin çokluğu ve sigortalılık süresinin bu 
değişikliklerde sosyal sigorta haklarını kazanmada temel belirleyici un-
surlardan biri olması “toplumsal hafızaya bir an önce ve ne şekilde olur-
sa olsun sigortalı olunması gerekir” inancını adeta kazımıştır. Bu sebeple 
5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden hemen önce Nisan 2008 tarihinde 
toplam sigortalı sayısının  % 16 gibi daha önce ve sonrasında görülmeyen 
oranda artması bu inanç gereği bir an önce sigortalı olma isteği ve çabası ile 
gerçekleşmiştir. Nitekim, Kurum daha sonraki yıllarda fiili çalışma olgusu-
na dayanmayan bu sigortalıların denetimini yapmış ve çok sayıda kişinin 
sigortalılık ilişkisini sona erdirmiştir(3). Kısaca belirtmek gerekirse, gerçek 
dışı sigortalılık dolayısıyla;

3  5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden 140 bin civarında çocuğun sigortalılık ilişkisinin başlatıldığı, 
yapılan denetimler sonucunda 127 bin çocuğun sigortalılığının iptal edildiği belirtilmiştir ( Gazeteler, 18 
Temmuz 2012).
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•	  Vatandaş-Devlet, Vatandaş-Kurum ilişkisinde güven sarsan, vatan-
daşı usulsüz işlem yapmaya zorlayan ve suçlu konumuna düşüren, 

•	  SGK’nu çok sayıda denetim elemanını bu amaçla görevlendirmek zo-
runda bırakan ve ağır bir bürokratik işlem yükü getiren,

•	  Kurum ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıklar dolayısıyla yargının 
yükünü artıran,

•	  Tesbit edilen veya edilemeyen kayıtlar dolayısıyla sigortalılar arasın-
da adalet duygusunu zedeleyen,
bir durum ortaya çıkmıştır. 

B. Sigortalılık Süresini Etkileyen Bir Değişken Olarak Hizmet 
Borçlanması

1) Hizmet Borçlanması ve Türkiye Uygulaması
Hizmet borçlanması, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısı-

nı etkilediği ölçüde sorunun bir parçası haline gelmektedir. Hizmet borç-
lanması esas olarak; “sigortalıların prim ödenmeden geçirdikleri çalışma 
sürelerinin, sonradan borçlanma suretiyle primlerinin ödenmesi ve uzun 
vadeli sigorta kolları bakımından   sigortalılık süresinin hesabında dikkate 
alınmasıdır”(4). Hizmet borçlanması, sosyal sigorta tekniğinin  bir gereğidir 
ve  prim ödeme gün sayısının eksikliğinden kaynaklanan “teknik boşluk” 
dolayısıyla sigortalıların hak kayıplarına maruz kalmasını önlemeye yö-
neliktir. Amaç, sigortalıların kendi iradesi dışında çalışamadıkları ve prim 
ödeyemedikleri sürelerin sonradan primlerinin ödenerek sigortalılık süresi 
ve prim gün sayısına eklenerek sosyal sigorta kanunlarında belirtilen hak-
lardan faydalanmada ortaya çıkan boşlukları gidermek, mağduriyetlerini 
önlemektir. Bu amaç, en çok da askerlik borçlanmasına uygun düşen bir 
amaçtır. Nitekim, zorunlu yasal bir görev olarak askerlik görevini yapan T.C. 
vatandaşı erkeklerin askerlik dolayısıyla ara verdikleri ve geç başladıkları 
sigortalılık ilişkileri ve sürelerindeki boşluk, askerlik borçlanması ile gide-
rilmekte bu  sebeple hak kaybına uğramaları önlenmektedir.

Türkiye’de hizmet borçlanması bazı uygulamalar bakımından yuka-
rıda yapılan tanım ve amacı dışında kullanılmış, vatandaşlar tarafından 
da hizmet borçlanması bu yanlış uygulamalar ile  anlaşılmıştır. İlk hizmet 
borçlanması uygulamasının yapıldığı 1969 yılından itibaren yapılan “genel 
hizmet borçlanması” niteliğindeki borçlanmalar, sigortalıların bir şekilde 
sigortalı çalıştıklarını ispat, belgeleme ve hatta beyanlarına bağlı olarak ya-
pılan borçlanmalar niteliğinde olmuş ve “bir tür af, hatta bonus” niteliği ka-
zanmıştır. Genel hizmet borçlanmaları ihtiyacı sosyal sigorta sisteminin iş-
leyişinden kaynaklanan boşluklardan ziyade vatandaş-politikacı arasında-
ki “politik amaç birliğinin” bir sonucu olarak hayata geçirilmiştir. Gerçekten 
sigortalı sayılmasını gerektiren bir işte çalıştığı halde Kuruma bildirilmeyen 
sürelerin sigortalılık süresinden saydırılması için çıkarılan genel borçlanma 
uygulamaları bu kapsamda olanların mağduriyetin önlenmesinin yanı sıra, 
bir şekilde sigortalı çalıştığını beyan ve iddia eden kişilerin sosyal sigortalı 
sayılmasının aracı olarak kullanılmıştır. Çok sayıda kişi, çok küçük yaşlar-
4 A.Güzel, A.R.Okur, N. Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, 13. Bası, s.490.
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da, hiç olmayan ve adresi dahi bulunmayan işyerlerinde sigortalı çalıştığı-
nı beyan ederek borçlanma uygulamasından faydalanmış, yargı da zaman 
zaman verdiği kararlarla bu uygulamaları meşrulaştıran, SSK’nun Kurum 
menfaatlerini korumaya yönelik denetim ve iptal işlemlerini sonuçsuz hale 
getiren sonuçlara yol açmıştır. 

Fiilen çalışmadığı halde genel hizmet borçlanması kapsamında borçlan-
madan faydalananların primlerini borçlanma tarihindeki prime esas ka-
zanç alt sınırından yapmaları, borçlanma için yalnızca uzun vadeli sigorta 
kolları için prim ödedikleri halde aylık almaya başladıktan sonra hastalık 
sigortasından faydalanmaları dolayısıyla hizmet borçlanmasının sosyal 
sigorta kurumlarının aktüeryal dengesini bozduğu bir gerçektir. Ancak 
genel hizmet borçlanmaları aynı zamanda sosyal güvenliğin temelini oluş-
turan dayanışma ilkesine zarar vermiş, sosyal adalet ilkesini  zedelemiştir.   
Genel hizmet borçlanmaları, primlerini sürekli ve düzenli ödeyen geniş bir 
“ahmak” kitlesi ile yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen ancak 
borçlanma ile aynı haklara sahip olan  çok sayıda “asalak” ortaya çıkarmış-
tır. Hangi şekilde ve hangi dönemde yapılırsa yapılsın, borçlanma uygula-
maları borçlanan bakımından o kadar büyük avantajlar yaratmıştır ki, 20-
25 yıllık sigortalılık süresi için ödenen primler, birkaç yıl içinde gelir ve aylık 
olarak geri alınmıştır(5). Borçlanma bedelinin ödenmesi için “piyasa meka-
nizması şartlarında banka kredilerinin alınması, Türk insanı için mülkiye-
tin senbolü olarak kabul edilen ev satılması” bu avantajın ne kadar büyük 
olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Sosyal sigorta mevzuatında yer alan ve süreklilik niteliği gösteren hiz-
met borçlanmaları (askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması gibi) dışında 
Türkiye’de hizmet borçlanmasına yönelik uygulamaların sayısı hakkında 
kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Genel hizmet borçlanmalarının 
yanı sıra sanatçılar, çıraklar, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar gibi gruplar 
için de çeşitli tarihlerde çok sayıda hizmet borçlanması imkanı verilmiştir. 
Türk sosyal sigorta hukukunda borçlanma yalnızca hizmet borçlanması 
şeklinde gerçekleşmemiş, kamuoyunda süper emeklilik olarak bilinen uy-
gulama ile Bağ-Kur sigortalılarının basamak yükseltmelerine imkan veren 
uygulamalar da borçlanma olarak sosyal sigorta hukukumuzda yerini al-
mıştır. Sigortalılara yönelik olarak çıkarılan her türlü prim affı gerçekte bir 
hizmet borçlanması gibi de değerlendirilebilir. Zamanında yerine getirilme-
yen yükümlülüklerin sonradan yerine getirilmesine imkan veren prim af-
ları, son dönemlerdeki yaygın kullanımı ile “borçların yeniden yapılandırıl-
ması” uygulamaları bir tür hizmet borçlanması gibidir ve çok zaman iç içe 
geçen, af içinde yeniden aflar getiren, yapılandırılmış borçları yeniden ve 
yeniden yapılandıran bu uygulamaların sayısını bilmek mümkün olmak-
tan çıkmıştır.

Hizmet borçlanması,  yurtdışı hizmet borçlanmasında  olduğu gibi ulus-
lar arası ilişkilerin gereği olarak da kullanılmıştır. Yurtdışına giden Türk işçi-
lerinin döndükleri zaman sosyal güvenlik hakları bakımından bir kayba uğ-
ramaması için getirilen 1985 tarih ve 3201 sayılı Kanun kapsamındaki yurt 
dışı hizmet borçlanması zaman içinde Türk işçilerinin geri dönüş sebebiyle 

5 SSK, 35 Soruda SSK Gerçeği, Sosyal Sigortalar Kurumu, Eylül 1995, Ankara, s.4. 
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çalıştıkları ülkedeki ekonomik, sosyal ve siyasi haklar bakımından kayba 
uğramamaları için değiştirilmiş, kesin dönüş şartı kaldırılmış, yurt dışın-
da iken de borçlanma imkanları getirilmiştir. Yapılan değişiklikler hizmet 
borçlanmasının özü korunarak sosyal güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması 
sağlanırken,  yaşadıkları ülkede sahip oldukları ekonomik, sosyal ve siyasi 
hakları korunmaya çalışılmıştır. Türk soylu vatandaşlara yönelik borçlan-
ma uygulamalarını da aynı kapsamda değerlendirmek mümkündür.

2) 5510 sayılı Kanunda Hizmet Borçlanması
5510 sayılı Kanun, 3201 sayılı Yurtdışı Hizmet Borçlanmasını dışarıda tu-

tarak, daha önce farklı sosyal sigorta mevzuatında yer alan hizmet borç-
lanması uygulamasının kapsamını genişleterek Kanunun 41. maddesin-
de düzenlemiştir. Sigortalılar ve gerekirse hak sahipleri; analık izinlerini, 
askerlik süresini, memurlar aylıksız izin sürelerini, bazı öğrencilik ve staj 
süreleri, tutukluluk ve gözaltında geçen süreler, grev ve lokavtta geçen sü-
reler, seçim kanunları gereği istifa eden kamu görevlilerinin istifa süreleri, 
kısmi süreli çalışanların ay içinde 30 günden eksik süreleri hizmet borç-
lanması kapsamında değerlendirilebilecektir. Daha önce de belirtildiği gibi, 
borçlanılan süreler uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası ba-
kımından sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Sigortalılar prime 
esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere belirledikleri kazanç 
üzerinden toplam % 32 oranında ( % 20 uzun vadeli sigorta kolları % 12 ge-
nel sağlık sigortası için) prim ödeyeceklerdir. Borçlanma süresi ve tekrar 
başvuru için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Belirlenen borçlanma 
tutarı bir ay içinde Kuruma ödenecek, ödenmemesi halinde borçlanma ge-
çersiz sayılırken, bir kısmının ödenmesi halinde ödenen tutar kadara denk 
gelen süre borçlanmış sayılacaktır. Borçlanma ile aylık bağlanılmasına hak 
kazanılması halinde takip eden ay başından itibaren gelir ve aylık bağlana-
caktır. 

3) Hizmet Borçlanmasının Sigortalılık Süresine Etkisi
Hizmet borçlanmasının en önemli sonucu prim gün sayısı ve özellik-

le de sigortalılık süresinin başlangıcına olan etkisidir. Kural olarak hizmet 
borçlanması ile sigortalılık süresinden sayılan süreler ile fiilen çalışılan sü-
reler arasında sosyal sigorta hakları ve yükümlülükleri bakımından bir fark 
yoktur. Eğer, hizmet borçlanması yapan kişinin borçlandığı süre, (mesela 
askerlik süresi), sigortalılık ilişkisinin başladığı tarihten sonraki bir dönemi 
kapsıyor ise, borçlanılan süre sigortalının yalnızca prim ödeme gün sayısını 
etkileyecek, sigortalının prim gün sayısı borçlanılan süre kadar artacaktır. 
Ancak, hizmet borçlanması yapılan süre ilk defa sigortalı olunan tarihten 
önceki bir döneme ait ise sigortalılık süresinin başlangıcı borçlandırılan 
süre kadar geriye götürülecektir (5510, md. 41-3). 5510 sayılı Kanun öncesi 
dönemde hizmet borçlanmasını sosyal sigorta hukuku bakımından cazip 
hale getiren hizmet borçlanmasının sigortalılık süresine olan bu etkisidir. 

Hizmet borçlanmasının sigortalılık süresine etkisini,  4447 sayılı Kanunla 
getirilen ve mayıs 2002 tarihinden geçerli olan kademeli geçişle emekli-
lik bakımından değerlendirmek gerekirse aşağıdaki örnekle açıklamak 
mümkün olabilir. Askerlik görevini 1986 yılında 24 ay olarak yerine getiren,  
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ancak ilk defa 1991 yılının ocak ayında 506 sayılı Kanun kapsamında sigor-
talı bir işte çalışmaya başlayan sigortalının askerlik süresini borçlanması 
halinde sigortalılık süresinin başlangıcı 1991 yılı ocak ayından 24 ay geriye 
götürülerek 1989 yılı ocak ayı olarak değişecektir. Borçlanma yapılmadan 
önce Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 11 yıldan beri sigortalı sayılan kişi kademeli 
geçiş hükümlerine göre;  53 yaşında, 5450 gün prim ödeyerek  emekli aylığı 
bağlanmasına hak kazanabilecek iken borçlanma yapması halinde sigor-
talılık süresi  13 yıla çıkacak ve 51 yaşında 5450 gün prim ödeyerek emekli 
olabilecektir. Borçlanma, kişiye 2 yıl önce ve 150 gün daha az prim ödeyerek 
emekli olma imkanı verecektir. Hizmet borçlanmasının sigortalılık süresi-
ne olan bu etkisi borçlanmayı cazip hale getirmektedir.  

C.  Askerlik ve Askerlik Borçlanması
1111 sayılı Askerlik Kanununa göre, T.C. Vatandaşı olan her erkek için as-

kerlik zorunlu bir görevdir (md.1). Ancak zaman içinde çalışma statüsü ve 
eğitim durumu gibi faktörlere bağlı olarak askerlik görevi, değişik sürelerle 
ve değişik şekillerde yapılmaya başlanmıştır. Nitekim muvazzaf er ve ye-
dek subay olarak yapılan temel askerlik görevlerine ilaveten askerlik gö-
revinin yerine getirilmiş sayılmasına yönelik uygulamalar şunlar olmuştur;

•	 Özellikle yüksek öğretim mezunlarına yönelik kısa dönem askerlik 
uygulaması ( 1 aydan 6 aya kadar değişen sürelerde, bazıları geçici 
dönemler için bazıları ise sürekli  nitelikte olmak üzere)

•	 Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik kısa dönem ve bedelli 
(dövizli) askerlik uygulaması,

•	 Belirli aralıklarla, belirli yaşı geçenlere yönelik bedelli ve kısa dönem 
askerlik uygulaması, 

•	 Belirli görevlerde bulunanların ( öğretmenler ve hekimler gibi) zo-
runlu hizmet yaptırılarak  askerlik görevini yapmış sayılması,

•	 Belirli yaşı geçenlerin, kısa süreli de olsa  hiç askerlik hizmeti yapma-
dan bedel ödeyerek askerlik yapması. 

•	 Göçmen vatandaşların yurt dışındaki askerlik hizmetlerinin 
Türkiye’de yapılmış gibi sayılması.

Yukarıda belirtilen askerlik hizmeti türlerinin bir kısmı ihtiyaçtan ( he-
kim ve öğretmen yetersizliğini giderme), bir kısmı ihtiyaç fazlası talepten ( 
yüksek okul mezunlarının sayısının artması), bir kısmı ekonomik sebep-
lerden ( yurt dışındaki Türk vatandaşlarının işlerini kaybetmemesi),  bir 
kısmı da askerlik yaptırmanın mümkün olmamasından ( belirli yaşı geçen 
yoklama kaçakları, vatandaşlıktan çıkarılan ve tekrar kabul edilenler) uy-
gulamaya konulmuştur. Ancak, kim için ve hangi kapsamda olursa olsun 
bütün bedelli askerlik uygulamalarının devlete gelir ve özellikle döviz geliri 
sağlama amacı da  çok belirgin ve açıktır. Özellikle yurt dışındaki Türk va-
tandaşlarına yönelik dövizle askerlik ve 15 Aralık 2011 tarihinde 6252 sayılı 
Kanunla getirilen bedelli askerlik uygulamalarında devlete gelir sağlama 
amacı çok öne çıkmıştır(6). 

Askerlik uygulamalarının çeşitlenmesi iki gelişme dolayısıyla kamu vic-
danını rahatsız etmeye başlamış ve adalet duygusunu zedelemiştir. Bunlar;
6  Nitekim, 420 bin kişinin başvurması beklenen son bedelli askerlik uygulamasına 23 bin civarında kişinin 
başvurduğu, bu uygulamadan 13 milyar TL civarında gelir bekleyen Hazinenin beklentisinin gerçekleş-
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•	 1984 yılından itibaren artan terör olayları dolayısıyla çok sayıda mu-
vazzaf er ve subayın şehit olması,

•	 Bedelli askerlik uygulamasından çoğunlukla yüksek gelirli toplum 
kesimlerinin çocuklarının faydalanıyor olması.

  Bu gelişmeler doğrultusunda 1111 sayılı Kanuna göre “Her erkek Türk 
vatandaşı için zorunlu bir görev olan askerlik” yalnızca düşük gelirli ve eği-
timli olan ve bedel ödeyemeyecek toplum kesimleri için bir görev niteliği 
taşımakta, diğer kesimler için bir “vergi” haline dönüşmektedir. Özellikle, 
terör olayları dolayısıyla şehit olanlar üzerinden yapılan değerlendirmeler-
de bu durum çok açık olarak kendini göstermektedir. 

Öte yandan, askerlik,  yalnızca erkek Türk vatandaşları için bir yükümlü-
lük olduğu için, erkeklerin  iş hayatına atılmalarını geciktiren ve kariyer ge-
lişimlerini olumsuz etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
yüksek okul mezunları için askerlik görevi, iş tercihlerini değiştirmeleri 
veya işe başlama süresini ertelemelerine yol açmaktadır. İşverenler bakı-
mından askerlik görevini yapmış olma, işe aldığı kişinin kesintisiz istihda-
mı anlamına geldiği için önemli bir olumlu değerlendirme unsuru olurken,  
tersi durumda ise işe alınan kişinin bir süre sonra zorunlu askerlik görevi 
dolayısıyla işten ayrılacağını bildiği için iş başvurusunu olumsuz değerlen-
dirmektedir. Askerlik görevi kadın ve erkek Türk vatandaşları arasında er-
kekler aleyhine bir ayırımcılık konusu olduğu gibi, askerliğini yapmış olma 
veya olmama işe almada ayırımcılık konusu haline gelmektedir. Herkesin 
bildiği bu durum, genel bir kabulle hem işe başvuranlar hem de işverenlerce 
bir sorun olarak dile getirilmediği için herhangi bir tedbir de alınamamak-
tadır. Askerlik görevinin Türk toplumu için kişinin sosyal ve kültürel haya-
tını etkileyen boyutları bu konunun bir sorun olarak ortaya çıkmasını önle-
mekte, adeta üstünü örtmektedir. 

Askerlik kişilerin yalnızca çalışma hayatlarını değil sosyal güvenlik hak 
ve yükümlülüklerini de etkilemektedir. Askerlik dolayısıyla çalışma ha-
yatına geç atılma ve sigortalılık süresinin geç başlaması bir yana, askerlik 
süresince kişi sigortalılık süresine ara vermekte prim gün sayısı düşük 
kalmaktadır. Bu da askerlik görevini yapan erkekler için sosyal güvenlik 
haklarından faydalanmada sigortalılık süresi ve prim gün sayısına bağlı 
kayıplar yaratabilmektedir. Askerlik borçlanması, bütün mali yükü sigor-
talıya veya hak sahiplerine yüklenmiş olsa da, zorunlu askerlik görevinin 
yarattığı sosyal güvenlik sorunlarını çözmeye (telafi etmeye) yönelik bir 
uygulamadır ve esas olarak doğrudur. 

Askerlik borçlanması sosyal güvenlik hukukumuza ilk defa 1965 tarih 
ve 545 sayılı Kanunla, Emekli Sandığı mensupları için gelmiştir ( Güzel, Okur 
ve Caniklioğlu, 494). 1972 yılından itibaren 506 sayılı Kanun kapsamındaki-
ler için de askerlik süresinin borçlanılması imkanı getirilmiştir.  Zaman için-
de hem askerlik borçlanmasının kapsamı hem de etkileri genişlemiştir. Er 
olarak yapılan sürelere ilaveten yedek subay okullarında geçen süreler ve 
nihayet Türk soylu göçmen vatandaşların yurt dışında yaptıkları askerlik 
sürelerini borçlanmalarına imkan verilmiştir. Ancak bu yazının da konusu-
nu oluşturan bir başka gelişme 1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla getirilen, 
“ borçlanılan askerlik süresinin yalnızca prim gün sayısına değil, sigorta-
lılık süresine de eklenmesi” değişikliği ile gerçekleşmiştir (Güzel, Okur ve 
mediği dile getirilmiştir.  Nisan 2012, Gazeteler.
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Caniklioğlu, 495). Özellikle, sigortalılık süresinin borçlanılan süre kadar ge-
riye götürülmesine ve başlangıç tarihini değiştiren etkisi askerlik borçlan-
masını Türk sosyal sigorta hukukunda hak kazanma şartlarını etkileyen 
önemli bir değişken haline getirmiştir. 

55510 sayılı Kanuna göre, askere sevk ile terhis arasında geçen, eğer var 
ise hastalık veya hava değişimi süreleri de dahil olmak üzere bütün süreler 
borçlanılabilecektir. Yedek subay okulunda geçen süreler de borçlanabile-
cektir. Genel borçlanma ilkeleri doğrultusunda % 32 tutarında prim oranı 
üzerinden hesaplanacak borç tutarı bir ay içinde ödenecektir.

Zorunlu askerlik görevinin ortaya çıkardığı sosyal güvenlik haklarının 
korunmasına yönelik olan askerlik süresinin borçlanma suretiyle sigorta-
lılık süresinden saydırılmasına imkan verilmesi bu  hakkın herkes tarafın-
dan kullanıldığı anlamına gelmemekte, sorun da buradan kaynaklanmak-
tadır. Nitekim;

•	 Az sayıda da olsa sigortalılar askerlik borçlanmasının kapsamı, nite-
liği ve önemi hakkında yeterli bilgi sahibi olmayabilirler veya doğru 
zamanda bu haktan faydalanamayabilirler.

•	 Askerlik borçlanması bir maliyete katlanmayı gerektirir. Borçlanma 
bedeli her sigortalının veya hak sahibinin, ihtiyaç duyduğu anda öde-
yebileceği bir bedel olmayabilir(7). Bu sebeple borçlanmadan faydala-
namayabilir. 

Her iki durumda da “zorunlu bir görev olan askerlik”, halk dilindeki ifa-
desi ile “vatani hizmet”in bütün maliyeti askerlik yapan kişinin veya hak 
sahiplerinin omuzlarına yüklenmektedir. Günümüz toplumlarında; “ zo-
runlu olan her görev toplumsaldır, kamu yararını ilgilendirir ve maliyeti-
ne de bütün toplumun katlanması” gerekir. Milli Savunma Bakanlığının 28 
Haziran tarihli gazetelerde yer alan “ askerlik süresinin sigortalılık süresin-
den saydırılmasına” yönelik çalışmaları bu noktada anlam kazanmaktadır. 

D. Askerlik Süresince Sigortalı Sayılması
28 Haziran 2012 tarihli gazetelerde ve internet haber sitelerinde yer alan 

“Milli Savunma Bakanlığının, zorunlu askerlik görevini yapanların sos-
yal sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesine yönelik çalışmala-
rın başlatıldığı” yönündeki haber içeriği askerlik borçlanmasının yarattığı 
adaletsizlikleri gidermeye yönelik önemli bir adımdır. Bu habere istinaden 
Ekonomi yönetiminin böyle bir uygulamaya gidilmesi halinde ortaya çıka-
cak yükün yıllık 2.5 milyar TL’ye ulaşacağı(8) tesbitinden hareketle  olumsuz 
görüş bildirmesi hayata geçirilmesinin kolay olmayacağını göstermektedir. 
Ancak askerlik görevinin yapanların primlerinin devlet tarafından ödene-
rek sigortalı sayılmalarının  olumlu etkisi yalnızca “ adaletsizlikleri gider-
meye yönelik” psikolojik ve sosyal etkiler olmayacak, çok yönlü olumlu et-
kileri olacaktır.  

Askerlik süresinin sigortalılık süresinden saydırılmasının maliyeti ileri 
sürüldüğü gibi yüksek olmayacaktır. Çünkü; zorunlu askerlik görevini ya-
7  Nitekim, 1 Temmuz 2012-31 Aralık 2012 tarihleri arasında askerlik borçlanması yapmak isteyenler 18 aylık 
süre için prime esas kazançların alt sınırı üzerinden borçlanırlarsa 5417,28 TL; üst sınırdan borçlanırlarsa  
35.212,32 TL ödemeleri gerekecektir. Bu miktarların da bir ay içinde ödenmesi gerekecektir. 

8  5 Temmuz  2012 tarihli gazeteler ve internet haber siteleri.
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panların bütün sigorta kolları bakımından sigortalı sayılması söz konusu 
olmayacak, işsizlik sigortası ve kısa vadeli sigorta kolları kapsamı dışın-
da kalacaklardır. Genel Sağlık Sigortasına yönelik maliyet ise zaten MSB 
bütçesinden bu kişilerin hastalık giderleri için ayrılmaktadır. MSB’nin yü-
rüttüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere diğer 
Bakanlıklara gönderdiği çalışmanın detayları bilinmemekle birlikte asker-
lik görevi süresince yalnızca uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigor-
talı sayılmaları söz konusu olacaktır ve bunun için ödenmesi gereken prim 
oranı da yalnızca % 20 oranındadır. Uygulamanın maliyeti de bu oran dikka-
te alınarak hesaplanmalıdır. 

Öte yandan Devlet 5510 sayılı Kanunla sosyal güvenliğin finansmanına 
doğrudan ve dolaylı olarak çok değişik şekillerde katılmaktadır. Nitekim;

•	 Devlet, Kurumun tahsil ettiği uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağ-
lık sigortası primlerinin  ¼ ü oranında doğrudan katkıda bulunmak-
tadır (5510, md.81/son).

•	 Prim borcu olmaması kaydıyla, özel sektöre ait işyerlerinde 4/1-a 
kapsamındaki sigortalılar için işverenlerin ödediği  uzun vadeli si-
gorta kolları priminin 5 puanlık kısmını devlet öder.

•	 Devlet, kadın ve genç istihdamını teşvik için değişik süre ve oranlar-
da prim öder.

•	 Devlet, yatırımları teşvik için bütün sigortalıları veya belirli dönem-
lerde işe alınanları kapsamak üzere prim öder. 

Devletin, sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını kapatmak yerine, yu-
karıda sayılan örneklerde olduğu gibi, istihdamı teşvik etmeye yönelik uy-
gulamalarla sistemin finansmanına katılması daha isabetlidir ve işsizliğin 
azaltılması ve kayıt dışı çalışmanın önlenmesi bakımından önemli katkılar 
sağlamaktadır. Nitekim, devletin son yıllarda sosyal güvenliğin finansma-
nına katılımındaki bu yaklaşım değişikliği SGK bütçesine de yansımıştır. 
Devletin SGK’na gelir transferleri ile ilgili  tablo verileri incelendiği zaman, 
son dönemde devletin açık finansmanından vazgeçerek ve azaltarak ye-
rine doğrudan ve dolaylı katkılarını istihdamı  teşvik kapsamında yaptığı 
prim  ödemelerini artırdığı görülmektedir. Doğru olan da budur. Hiç kimse-
nin fark etmediği açık finansmanı yerine, istihdamı artıran, yeni istihdamı 
teşvik eden ve hatta işverenlerin maliyetini azaltarak rekabet gücünü ar-
tıran usul ve yöntemlerle devletin finansmana katılması daha isabetlidir. 
Askerlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi de bu çerçeve de değer-
lendirilmeli, devletin yükünü artıran değil, zaten açık finansmanı olarak 
karşılıksız yaptığı gelir transferinin nitelik değiştirmesidir. 
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Tablo: Devletin Sosyal Güvenlik Kurumuna  Gelir Transferleri ( milyon TL) 

2010 2011

TOPLAM BÜTÇE TRANSFERİ 55.244 52.772
 1- AÇIK FİNANSMANI 27.069 16.509
 2- DEVLET KATKISI 15.170 21.176
 3- EK ÖDEME 3.314 3.817
 4- FATURALI ÖDEMELER 5.871 6.147
 5-TEŞVİKLER 3.820 4.720
 6- ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARIN GSS PRİMİ 0 403

Kaynak: www.sgk.gov.tr/ aylık mali istatistikler. 

Askerlik süresinin sigortalı sayılmasına imkan verecek uygulamanın 
ekonomik, sosyal ve psikolojik bakımlardan çok yönlü olumlu etkileri ola-
caktır. Bu olumlu etkileri aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:

1) Özellikle kırsal kesimden gelenler için askerlik aynı zamanda ilk defa 
sigortalılık ilişkisinin başladığı bir görev olacak ve kayıtlı ekonominin 
alanı genişleyecektir. Toplam aktif kayıtlı sigortalı sayısının artışı ke-
sinlikle askerlik sonrası döneme de yansıyacaktır. Sigortalılık bilin-
cinin yaygınlaşmasına yapacağı olumlu etki, askerlik sonrası kayıtlı 
çalışma eğilimini güçlendirecektir.

2) Sigortalılar ve hak sahipleri bakımından askerlik borçlanması ile il-
gili bilgi eksikliği dolayısıyla ortaya çıkan hak kayıpları ortadan kal-
kacaktır. 

3) SGK askerlik borçlanması dolayısıyla yapmak zorunda olduğu çok 
sayıda işlem, bu işlemlere bağlı olarak ortaya çıkan bürokratik yük-
ten kurtulacaktır. 

4) Askerlik borçlanmasının bütün yükünü sigortalı ve hak sahiplerine 
yükleyen mevcut uygulama sona ereceği için sosyal adalet duygusu 
güçlendirdiği ölçüde  vatandaşla devlet arasındaki bağı da güçlendi-
recektir.

5) Bedelli askerlik uygulamalarının sıklaştığı ve adeta “askerliğin pa-
rası olmayanlar için bir yükümlülük olduğu” yönündeki yaygın ka-
naatten kaynaklanan ve kamu vicdanını rahatsız eden bir haksız du-
rum nisbeten azaltılacaktır. 

6) Askerlik ile başlayan sigortalılık kayıtları dolayısıyla SGK’nın özellik-
le kırsal kesimlerdeki sigortalılarla ilgili veri tabanı güçlenecek, kayıt 
dışı çalışma ile mücadelede etkinliği artacaktır. 

7) 30 yıldır devam eden terör olayları dolayısıyla ortaya çıkan mağdu-
riyetlerin bir ölçüde giderilmesi sağlanacak, askerlik görevi yapan-
ların ve ailelerinin moral değerlerini güçlendirecek,  kamu vicdanını 
rahatlatacaktır. 
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Sonuç olarak
MSB’nın, askerliğini er olarak yapanların askerlik görevleri süresince 

primlerinin devlet tarafından ödenerek sigortalı sayılmalarını sağlayacak 
olan çalışmaları başlatması son derecede isabetli ve çok geç kalmış bir uy-
gulamadır. Mevcut uygulama itibarıyla askerlik yasa ile bazı kişiler için zo-
runlu bir görev veya hizmet  olarak tanımlanmış ise bu bir kamu görevidir 
ve bütün kamu görevleri gibi askerlik görevinin getireceği bütün maliyet de 
toplum tarafından vergilerle karşılanmalıdır. Bir kamu görevi olan askerlik 
dolayısıyla sigortalılık süresi ve ilişkisi askıya alınan, ara verilen kişilerin 
sosyal güvenlik hakkının sağlanması ve bu kapsamda primlerinin devlet 
tarafından ödenmesi zaten olması gereken, ancak çok geciken bir devlet 
görevinin yerine getirilmesidir. 

Devlet, zaten Sosyal Güvenlik Kurumunun finansmanı için bütçeden 
önemli gelir transferleri yapmaktadır. Halen SGK’dan aylık alanların aylık-
larının % 30-35 i civarında olan bu katkı şu anda sistemden aylık alanla-
rın farkında olmadığı bir finansmana katılım şeklidir. Halbuki askerlik sü-
resinin sigortalılık süresinden saydırılması ve primlerin devlet tarafından 
ödenmesi bu haktan faydalananların farkına varacakları bir katkıdır ve 
tıpkı istihdamı teşvik etmeye yönelik prim katkısına benzer bir etki yara-
tacaktır. 



SOSYAL GÜVENLİK HAKKI VE SOSYAL GÜVENLİĞİN 
FİNANSMANI(1)

“İnsanı merkeze almayan bir sistemi savunmak  
mümkün olmadığı gibi

Ekonomisi olmayan bir sistemi de sürdürmek  
mümkün değildir”.

GİRİŞ

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde sosyal güvenliğin temel 
ve vazgeçilmez bir insan hakkı olduğu hükmüne yer verilmesi, (madde 22 ve 
25),  1944 tarihli ILO-Filadelfiya Bildirgesinin Başlangıç kısmında “Evrensel 
ve sürekli bir barışın ancak sosyal adalet üzerine kurulabileceği”, sosyal 
güvenliğin de sosyal adaletin olmazsa olmaz ayaklarından (direklerinden) 
biri olduğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, bugün gelinen noktada sos-
yal güvenlik; dünya nüfusunun ancak % 27’sinin ILO standartlarına uygun 
seviyede sosyal güvenlik korumasından yararlanabildiği (www.ilo.org), bu 
hali ile “sosyal güvenliğin  evrensel bir hak olarak değil, ancak dünya üze-
rinde yaşayan 4 kişiden birinin yararlanabildiği “imtiyazlı bir hak” olarak 
karşımıza çıktığı görülmektedir (ILO, 2014a;3). Bir başka ifade ile Dünya nü-
fusunun % 73’ ünün ( bunların da çoğu orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşa-
yan 5,2 milyar insan) hiç sosyal güvenlik garantisi yoktur veya çok yetersiz 
bir korumaya sahiptir ( ILO,2014a,2). Bu yetersizliğin, küreselleşme ve bağlı 
krizler dolayısıyla insanların en çok ihtiyaç duydukları kriz dönemlerinde 
karşılanmamış olması problemi bir kat daha büyütmektedir (www.ilo.org).

Evrensel bir ihtiyaç olmasına rağmen sosyal güvenlik hakkının ancak 
sınırlı bir nüfus kesiminin kullanabildiği bir hak olarak kalmasının önde ge-
len sebebi, sosyal güvenlik hakkı ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ye-
tersizliğinden, kurumsal yapı ve organizasyon eksikliğinden veya ülkelerin 
ve toplumların sosyal güvenliğe yeterince önem vermemelerinden değil, 
somut olarak sosyal güvenlik hakkı kapsamındaki ihtiyaçların karşılan-
masına imkan verecek kaynak tahsisinin yetersizliğinden kaynaklanmak-
tadır. Çünkü sosyal güvenlik nihayetinde bir gelir transferi mekanizmasıdır 
ve somut ihtiyaçların karşılanması bu amaçla yapılacak harcamaları karşı-
layacak finansman kaynağının varlığı veya tahsisi ile mümkündür. Bu ça-
lışmada, evrensel bir hak olarak tarif edilen sosyal güvenlik hakkının insan 
haysiyetine yaraşır bir seviyede sağlanması ve sürdürülebilmesinde sosyal 
1 Prof. Dr. (2015) Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu VII, 11-15 Aralık 2015, Denizli (s.197-222)
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güvenliğin finansman boyutunun etkileri ele alınacaktır. Temel iddiamız;  
ülkelerin iktisadi gelişme seviyesi ile sosyal güvenlik için tahsis ettiklerin 
kaynakların (harcamaların) seviyesi arasında ve yine sosyal güvenlik har-
camalarının seviyesi ile sosyal güvenlik hakkının “insan onuruna yaraşır 
bir standartta” kullanılabilirliği arasında çok doğrudan bir ilişki vardır. Uzun 
dönemde insan onuruna yaraşır standartta bir sosyal güvenlik koruması, 
bu amaçla tahsis edilecek kaynakların genişliğine imkan veren sürekli ve 
istikrarlı bir iktisadi büyüme ile mümkün olabilecektir.

A. BİR İNSAN HAKKI OLARAK SOSYAL GÜVENLİK: Tanımı, kapsamı ve 
gelişimi

Sosyal güvenlik ihtiyacı evrensel bir ihtiyaçtır  ve ilk insanla birlikte var-
dır. Hiç kimse ırkı,  cinsiyeti, yaşı, statüsü, gelir durumu ve inancı ne olursa 
olsun bu ihtiyacın karşılanmasından muaf değildir. Ancak kabul etmek ge-
rekir ki bugünkü anlamda sosyal güvenlik anlayışının temelleri ve kurum-
sal yapılanması Sanayi Devrimi sonrası dönemde ortaya çıkan gelişmelerin 
sonucu olarak  19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren şekillenmiştir. 1883 
yılında Almanya’da kurulan hastalık sigortası ile başlangıçta sistemin bu-
gün yalnızca bir  ayağını oluşturan sosyal sigortalar üzerinde gelişen sosyal 
güvenliğin, terim olarak ilk defa kullanılması, beklenildiği gibi sanayi devri-
minin başladığı Avrupa ülkelerinde değil, daha liberal ekonomik politikala-
rın uygulandığı ABD’de,  1935 tarihli “Sosyal Güvenlik Kanunu” (The Social 
Security Act) ile gerçekleşmiştir. 

Sosyal güvenlik ihtiyacı ilk insanla birlikte ortaya çıkmakla birlikte, bir 
hak olarak tanımlanması ve ulusal ve uluslararası hukuki belgelerde yer 
alması İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Nitekim, ILO 
Anayasasının bir parçası olarak kabul edilen ve Örgütün, amaç ve hedef-
leri ile dayandığı temel ilkelerin yeniden belirlendiği 1944 tarihli Filadelfiya 
Bildirgesi ile ILO Anayasasının başlangıç kısmında yer alan  “Evrensel ve 
kalıcı bir barış ancak sosyal adalet temeline dayanır” ana ilkesine uygun 
olarak, üye ülkelerden onaylamaları beklenen Anayasa için yapmaları ge-
rekenler belirtilirken, “ Çok sayıda insan için,… işçilerin genel ve mesleki 
hastalıklara ve iş sırasında meydana gelen kazalara karşı korunması,… 
çocukların, gençlerin ve yaşlıların korunması, yaşlılık ve maluliyet aylık-
larının bağlanması,..” ifadeleri ile sosyal güvenliğe vurgu yapılmıştır. 

Sosyal güvenliğin somut, sınırları belirli bir hak olarak tanımlanması 1948 
tarihli “insan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile gerçekleşmiş, Beyannamenin 
önsözünde “… yoksulluktan kurtulmuş insanların…”ifadesi ile dolaylı ola-
rak,  22. ve 25. Maddelerinde ise doğrudan sosyal güvenlik hakkına yer ve-
rilmiştir. Bildirgenin 22. Maddesinde sosyal güvenlik hakkının kaynağı ve 
nasıl sağlanması gerektiği, 25. Maddede ise kapsamı, seviyesi ve hangi teh-
likeler için sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Madde 22 
 Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe 

hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için 
zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve mil-
letlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla 
mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır. 
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Madde 25 
1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, 

tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve re-
fahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, 
sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında 
mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.

2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün 
çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korun-
madan faydalanırlar.

Bildirgenin 2’inci maddesi birlikte değerlendirildiği zaman sosyal güven-
lik hakkı ve sınırlarından anlaşılması gereken: “Herkes insan olarak, baş-
kaca bir gerekçeye gerek kalmaksızın yaşadığı toplumun bir üyesi olarak 
sosyal güvenliğe hakkı vardır, haysiyetinin ve şahsiyetinin serbestçe ge-
lişmesi için bu gereklidir. Sağlanacak olan garanti kişinin ve ailesinin genel 
olarak barınma, beslenme, giyim ve tıbbi bakım ihtiyaçlarını karşılamalı, 
özel olarak da işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve geçim imkan-
larından mahrum kalma halinde sosyal güvenlik sağlanmalıdır. Kadınlar 
(analar) ve özellikle çocuklar özel olarak korunması gereken dezavantajlı 
gruplardır”, ifadeleri ile özetlenebilir. 

Sosyal güvenlik hakkının karşılanmasına yönelik  en somut pozitif hu-
kuk düzenlemeler sosyal sigorta sistemlerinin oluşturulması süreci ile ger-
çekleşmiştir. Bir hak olarak sosyal güvenlik hakkından ne anlaşılması ge-
rektiği ve sınırlarının ne olduğu (sosyal sigortalar bakımından), ILO’nun 1952 
tarih ve 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesinde” so-
mut olarak ortaya konulmuştur. Esasen bir sosyal güvenlik sistemi kurmak 
ve geliştirmek isteyen ülkeler için sosyal sigorta sisteminin temel ilkeleri ve 
usullerinin belirlendiği bu Sözleşmede sosyal risklerin ve sosyal güvenlik 
kapsamına alınması gereken zararlarının neler olduğu, kimlerin kapsama 
alınacağı ve hangi zararların nasıl ve ne oranda karşılanması gerektiği ile 
ilgili esaslara yer verilmiştir. Bu sözleşme ile  sanayi toplumu sosyal güven-
lik sisteminin, çalışan kişi üzerinden bireyin ve ailesinin sosyal güvenliğinin 
sağlanmasını esas alan sosyal sigortalar  üzerine inşası pekiştirilmiş,  refah 
devletinin altın çağı olarak bilinen 1945-1975 arasındaki dönemde de sosyal 
sigortaların gelişimi ile sosyal güvenlik sistemlerinin gelişimi anlamına gel-
miştir. Nitekim, bu dönemin başlangıcı kabul edilen  1940 yılında Dünyada 
herhangi bir sosyal sigorta programı olan ülke sayısı 57 iken, 1977 yılında bu 
sayı 129’a yükselmiş, benzer gelişme  sosyal koruma sağlanan riskler (si-
gorta kolları) itibarıyla da gerçekleşmiştir (SSA, 1995,XII). 

Avrupa Konseyi tarafından 1961’de kabul edilen ve 1965 yılından itiba-
ren uygulanmaya başlanan, 1999 yılında gözden geçirilen Avrupa Sosyal 
Şartı, Avrupa İnsan Haklarını takviye eden bağlayıcı nitelikte bir Avrupa 
Sözleşmesi olarak bütün bireylerin günlük yaşantılarına ait pozitif hakla-
rı ve özgürlük alanlarını düzenlemiştir (https://tr.wikipedia.org). Avrupa 
Sosyal Şartının sosyal güvenlik hakkı bakımından en önemli katkısı sos-
yal güvenlik hakkını çalışma ve prim ödemeye bağlı bir tür karşılık olarak 
sosyal sigortalarla sınırlayan sanayi toplumu sosyal güvenlik anlayışından, 
sosyal yardım ve hizmetleri de kapsamına alan, sosyal güvenlik hakkını, 
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karşılık olmaksızın  vatandaş olmaya dayalı hak olarak dönüştürmesi ol-
muştur (Balcı, 2013, 247). Şartın 12. Maddesinde Sosyal Güvenlik Hakkı, 
13. Maddesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Hakkı, 14. Maddesinde ise Sosyal 
Refah Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı, ile ilgili esaslara yer verilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı Sonrası dönemde Birleşmiş Milletlerin çeşitli sözleş-
meleri ile  (mülteciler, vatansızlar, göçmenler, kadınlar, çocuklar, ırk ayırım-
cılığı, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar), ILO’nun sözleşme ve tavsiye ka-
rarlarında; sosyal güvenlik hakkının temel bir insan hakkı olduğu vurgusu-
nu pozitif hukuk düzenlemeleri ile güçlendiren ve kapsamını genişleten çok 
sayıda ifadeye yer verilmiş, düzenleme yapılmıştır. Dünya Sosyal Zirvesi 
(1995), ILO 2001 Kongresi sonuç bildirgesi, ILO, Adil Bir Küreselleşme İçin 
Sosyal Adalet Bildirgesi (2008), sosyal güvenlik hakkını önemini pekiştiren, 
sınırlarını genişleten diğer uluslararası düzenleme ve belgeler olmuştur. 

Sosyal güvenlik, ILO’nun bütün insan hakları ile ilgili bildirgelerde ve ILO 
sözleşme ve tavsiye kararlarında yer alan insan ve çalışma ile ilgili temel 
standartları birleştirerek oluşturduğu ve gerçekleştirilmesini evrensel bir 
amaç haline getirdiği insana yakışır iş (decent work: düzgün iş, uygun iş, in-
san onuruna yakışır iş) oluşturma hedefinin 4 önemli unsurundan biri ola-
rak karşımıza çıkmıştır (http://www.ilo.org/global/topics/decent-work). 
Yalnızca ILO’nun değil Birleşmiş Milletlerin de  Sürdürülebilir Gelişme için 
2030 Gündeminin temel konularından birini oluşturan insana yakışır iş do-
layısıyla, daha büyük bir bütünün tamamlayıcısı ve olmazsa olmazı olarak  
sosyal güvenlik, kendi anlam ve öneminin ötesinde  bir içerik kazanmıştır. 
Tam ve üretken  istihdam imkanları ile insana yakışır işler yaratma amacı-
na yönelik olarak sosyal güvenlik ILO’nun yeni sözleşme, tavsiye kararı ve 
bildirgelerinin temel konularından birini oluşturmaya devam edeciktir.

Sosyal güvenlikteki kapsam  genişlemesi terim değişikliğini de bera-
berinde getirmiş, nitekim sosyal güvenlik yerine daha kapsayıcı ve geniş 
anlamlı bir kavram olarak kabul edilmeye başlanan sosyal koruma (social 
protection) terimi kullanılmaya başlanmıştır. Bu değişiklik somut karşılı-
ğını beklendiği gibi öncelikle ILO’da bulmuş,  Örgütün resmi internet say-
fasında sosyal güvenlikle ilgili konu başlığı 2012 yılından itibaren “sosyal 
koruma-social protection) başlığı ile değiştirilmiştir( Kapar, 2015, 192). Yine 
bu yaklaşımın bir uzantısı olarak ILO,  2014 yılından itibaren konu ile ilgili  
çalışma ve raporlarını  sosyal güvenlik yerine  sosyal koruma adı ile yayın-
lamaya başlamıştır. Nitekim 2011 yılında “Dünya Sosyal Güvenlik Raporu” 
(World Social Security Report:2010/11) olarak yayınlanan raporu, 2014 yı-
lında “Dünya Sosyal Koruma Raporu:2014/15” (World Social Protection 
Report:2014/15) başlığı ile yayınlanmıştır.  Sosyal güvenlik ve sosyal ko-
ruma kavramlarının kullanımı ile ilgili henüz tam bir belirgin ayrışma ol-
mamakla birlikte (ILO, 2010,13), takip eden dönemde  bu alanda sıklıkla 
kullanılacak terim “sosyal güvenlikten ziyade sosyal koruma” olacak gibi 
görünmektedir (sosyal güvenlik ve sosyal koruma kavramı ile ilgili tartış-
malar için bkz; ILO, 2010, 13-14 ve Kapar, 2015,186-195). Bu çalışmada her iki 
terim, özellikle belirtilen durumlar dışında,  birbiri yerine ikame edilebilecek 
şekilde ve aynı anlamda kullanılmıştır. 
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B. SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ ÖNEMİ
Tarihsel gelişim sürecine bağlı kalınarak yapılan  sınıflandırmaya göre, 

insan hakları; 
•	 Kişilere devletin karışamayacağı özel bir alan oluşturan yaşama 

hakkı, kişisel dokunulmazlık hakkı, eşitlik hakkı, seçme ve seçilme 
hakkı, inanç ve ibadet özgürlüğü gibi klasik (birinci kuşak) haklar,

•	 Birinci kuşak hakları fiilen kullanma imkanlarını sağlamaya yönelik 
çalışma, örgütlenme, dinlenme, sosyal güvenlik, konut, beslenme, 
sağlık, eğitim ve öğretim hakkı gibi sosyal (ikinci kuşak) haklar,

•	 İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gelişen çevre, ortak varlıklara 
saygı, barış ve gelişme hakkı gibi dayanışma (üçüncü kuşak) haklar,

olarak sınıflandırılmaktadır (Karakehya, 2014, 200-201). İkinci kuşak 
sosyal hakların önemi, yoklukları veya eksiklikleri halinde ortaya çıkan 
sosyal dışlanma dolayısıyla birinci kuşak haklarında kullanılamaması so-
nucunu doğurmasından kaynaklanmaktadır. Birinci kuşak hakların kulla-
nımı için esas olan serbestlik ve özgürlüğün tanınması ve  yasalarla garanti 
altına alınmış olması, tek başına bu hakların kullanımına imkan verme-
mektedir. Mesela, yaşam hakkının olması, eğer gerekleri karşılanmış kuv-
vetli bir sağlık hakkı ile desteklenmezse kullanılabilir bir hak olamadığı için 
bir anlam taşımamaktadır. (Karakehya, 2014,201). Bir başka ifade ile pozitif 
hukukla düzenlenmiş haklar, bu hakları kullanmaya yönelik imkanlar ve 
araçlarla desteklenmedikçe “soyut bir hak” olarak kalmaktadır. Sosyal gü-
venlik hakkının somut olarak (hastalandığı zaman tedavi ihtiyacının kar-
şılanması, yaşlandığı zaman gelir garantisi sağlanması, işsiz kaldığı zaman 
ödenek verilmesi vb), karşılanması halinde, bu garantinin bireylerin kendi-
leri ve aileleri için gelecek endişesinden uzak bir hayat yaşamalarına imkan 
verdiği ölçüde, düşünce ve ifade özgürlüğünden seyahat özgürlüğüne, seç-
me ve seçilme özgürlüğünden inanç ve ibadet özgürlüğüne kadar uzanan 
birinci kuşak hakları daha rahat kullanmalarına imkan vermektedir. Kısaca 
belirtmek gerekirse, sosyal güvenlik hakları, insanların birinci kuşak hak-
ların kullanımına imkan veren sosyal içerme veya bu hakları kullanmaktan 
alıkoyan sosyal dışlanmayı ortadan kaldıran ikinci kuşak sosyal hakların 
başında gelmektedir. 

Sosyal güvenlik hakkının önemi yalnızca birinci kuşak hakların kul-
lanımına imkan vermesinden kaynaklanmamaktadır. Toplumu oluşturan 
herkesin ILO standartlarında bir sosyal güvenlik hakkına sahip olması, 
uluslararası kuruluşlarca doğrudan ve/veya dolaylı olarak; bir çok ekono-
mik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmenin garantisi  toplumsal barış ve hu-
zurun temel unsuru olarak kabul edilmiştir. ILO’nun özellikle 2000’li yıllar-
dan sonra çeşitli yayınlarında yer alan ve sosyal güvenliğin önemine vurgu 
yapan ifadeler aşağıda özetlenmiştir:

•	 Sosyal güvenlik (koruma) politikaları, yoksulluğu ve eşitsizliği azalt-
tığı ölçüde temel insan haklarının kullanımını, insangücü ve verim-
liliği artırdığı ölçüde kapsayıcı (içermeci) büyümeyi, nihayet iç talebi 
canlandırdığı ölçüde milli ekonomilerin yapısal dönüşümünü kolay-
laştırır ( ILO, 2014a,3).

•	 Sosyal güvenlik haklarına erişimdeki eksiklik, ekonomik ve sos-
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yal gelişmenin önündeki en önemli engeli oluşturur. Sosyal koru-
ma kapsamındaki yetersizlik veya boşluklar beraberinde yüksek 
oranlı ve kalıcı yoksulluk, ekonomik güvensizlik, eşitsizlikte artış, 
insan sermayesine yatırımda yetersizlik, yetersiz iç talep ve eko-
nomik krizleri getirir (ILO, 2014a,1-3). Küresel ekonomik ve finansal 
krizler ekonomik ve sosyal bir ihtiyaç (gereklilik-zorunluluk)  olarak 
sosyal güvenliğin önemini kuvvetli şekilde ortaya koymuştur (ILO, 
2014b,xv).

•	 Sosyal güvenlik, uzun dönemli ekonomik ve sosyal gelişmenin anah-
tarıdır (www.issa.int/topics). Sosyal koruma, insan kaynaklarını ge-
liştirme, siyasi istikrarı sağlama ve kapsayıcı büyümeyi teşvik et-
meye yönelik ulusal stratejilerin anahtar değişkenidir (ILO, 2014a,3). 
Sosyal güvenlik hem bir insan hakkı hem de ekonomik politikaların 
güvencesidir (ILO, 2014b, xvi).

•	 Kalıcı ve sürekli bir barış ancak sosyal adalet ile mümkündür. Sosyal 
adaletin en önemli ayaklarından (unsurlarından) biri  sosyal güven-
liktir ve sosyal güvenliksiz bir sosyal adalet mümkün değildir (htt-
ps://www.issa.int/-/no-social-justice-without-social-security) 

•	 Sosyal güvenlik sistemleri, insanları sosyal risklerin zararlarından 
koruduğu ölçüde sosyal içermeyi, istikrarı ve dayanışmayı güçlen-
dirir (https://www.issa.int/topics/social-justice/). Son ekonomik 
krizler (21 yüzyılın ilk 10 yılında yaşanan krizler), sosyal güvenlik 
tedbirlerinin varlığının; ekonomik krizlerin kırılgan nüfus kesimle-
ri üzerindeki olumsuz etkilerini yumuşatıcı bir tampon mekanizma 
rolü gördüğünü, iç talebi canlı tuttuğu ölçüde makro-ekonomik bir 
istikrar aracı fonksiyonu üstlendiğini ve gelişmekte olan ve gelişen 
ülkelerde insanların yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele gü-
cünü artırdığını ortaya koymuştur (ILO, 2011a, xii). Sosyal koruma, 
kriz dönemlerinde iç talebi canlı tuttuğu, ekonomik kriz şoklarına 
karşı direnci artırdığı, ekonomik iyileşme sürecine katkıda bulun-
duğu ölçüde kısa ve uzun dönemde bir tür “kazan-kazan yatırımı” 
fonksiyonu görmektedir (ILO, 2011a,xxii).

•	 Sosyal güvenlik, bir ülkenin fiziki alt yapısına yatırımdan daha az 
önemli olmayan insangücü alt yapısına yatırımı ifade eder (ILO, 
2010a, 1). Sosyal güvenlik sistemleri emek verimliliğinin artırılma-
sında anahtar değişken rolü oynar (ILO,2011b,19). 

•	 Sosyal güvenlik çalışanların, ailelerinin ve bütün toplumun refahı için 
çok önemli bir araçtır. Temel bir insan hakkı ve sosyal barış ve sos-
yal içermeyi güçlendirerek sosyal bütünleşmeyi sağlayan en temel 
araçtır (ILO, 2001,1). Demokratik rejimi geliştirerek ve güçlendirerek 
siyasi bütünleşmeye için önemli bir araçtır (ILO, 2001,2).

•	 Sosyal güvenlik, ekonomik büyüme için bir engel (yük) değil, ekono-
mik büyümenin ön şartıdır (ILO, 2011b, 16) ve ekonomik ve sosyal ge-
lişmenin, birbirleri ile çatışmaksızın, dengeli şekilde gerçekleşmesini 
sağlar (ILO,2011b,19). 
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Kabul etmek gerekir küreselleşme ve beraberinde getirdiği krizler 
sosyal güvenliğin öneminin anlaşılmasını sağlamasının yanısıra ve başta 
Dünya Bankası, OECD ve IMF gibi ekonomik hayatla ilgili uluslararası  ku-
ruluşların  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, kü-
reselleşme ve sürdürülebilirliğine katkısı dolayısıyla ekonomik sistemi dü-
zenleyen kurumların da temel ilgi odağı haline gelmiştir.

C. SOSYAL GÜVENLİĞİN HAKKININ KAPSAMININ ANLAMI VE 
SINIRLARI

Sosyal güvenlik garantisinin soyut ve somut olmak üzere iki boyutu 
vardır (Alper, 2014,9). Soyut boyutu, bir sosyal güvenlik sistemi içinde olan 
insanların, sosyal risklerle karşılaştığı zaman ihtiyaçlarının karşılanacağını 
bilmesi ve bunun sağladığı güvenlik içinde olma duygusu ile bu duygunun 
sağladığı tatmin ile ilgilidir (Yazgan, 1992, 18). Bir anlamda kişinin kendisi ve 
ailesi için yarın endişesi duymaması halidir ve insan huzurunun kaynağını 
oluşturur.  Sosyal güvenliğin somut boyutu ise sosyal risklere maruz kalan 
ve zararla karşılaşan insanların ve ailesinin zararlarının fiilen  karşılanma-
sıdır.  Bu hastalık, kaza ve analık hallerinde kişinin bu hali ile ilgili tedavi ih-
tiyacının bizzat karşılanması, hastalık, iş kazası, analık ve işsizlik hallerinde 
ortaya çıkan gelir kesilmesini  telafi edecek ödeneğin verilmesi, malullük, 
yaşlılık halinde kendisine ölümü halinde ise yakınlarına aylık bağlanma-
sıdır. Bir hak olarak sosyal güvenliğin somut boyutunun karşılanması, di-
ğer bir çok sosyal haktan farklı olarak, mutlaka bu amaçla harcama yapıl-
masını, bu harcamalar için kaynak tahsisini ve  gelirin yeniden dağılımını 
sağlayacak gelir transferini gerekli kılar. Sosyal güvenlik hakkına erişim 
ve kullanımını doğrudan etkileyen bir faktör olarak  kaynak tahsisi ve gelir 
transferi konusu sosyal  güvenliğin finansman boyutunu ve iktisadi geliş-
me seviyesi ile ilişkisini karşımıza çıkarır. 

Sosyal güvenlik hakkına erişim ve  somut olarak kullanımı sosyal gü-
venliğin kapsamı ile ilgilidir. Kapsam (coverage), sosyal güvenlik hak-
kının tarifinde yer alan  ve sosyal güvenlik ideali olarak özetlenebilen;  “ 
Herkesin(1)  iradesi dışında maruz kaldığı, bütün sosyal risklerin (2) zarar-
larından kurtarılarak, yaşadıkları toplum içinde onurlarını koruyacak ve 
şahsiyetlerini geliştirecek şekilde, insan haysiyetine yaraşır seviyede (3) 
karşılanması hedefinin” pozitif hukuk düzenlemeleri ve uygulamaları ile 
somutlaşmasını ifade eder. Tarif içinde vurgulanmaya çalışıldığı gibi, sos-
yal güvenlikte kapsamın   3 boyutu ve vardır ve bunlar bir anlamda sosyal 
güvenlik hakkının efektif kullanımı ile  ilgilidir (ILO, 2010a, 22-24; ILO, 2015a, 
165-169). Ölçülebilir boyutuyla kapsam, sosyal güvenlik sistemlerinin et-
kinliğinin de ölçülmesine imkan verir. 

1) Kişi olarak kapsam (herkes hedefi): Sosyal güvenliğin kapsamının 
yatay olarak genişlemesi (horizantal-extend of social security) ola-
rak da adlandırılır. Bütün bir sistem bakımından toplam nüfusun, 
sigorta branşları bakımından da hedef kitlenin ne oranda kapsama 
alındığını gösterir.
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2) Sosyal riskler itibarıyla kapsam (her tehlikeye karşı koruma hedefi): 
Sosyal güvenlik sistemlerinin dikey olarak (vertical) gelişimini ifade 
eder ve hangi sosyal risklere karşı koruma garantisi sağladığı (scope)  
ile ilgilidir. ILO tarafından belirlenen 9 sosyal riskin hangilerinin, han-
gi kesimleri kapsayacak şekilde oluşturulduğu değerlendirilir. 

3) Seviye olarak kapsam (insan onuruna yaraşır seviyede, yeterli ko-
ruma sağlama hedefi): Sosyal güvenlik sisteminin kapsamına aldığı 
kişilere sağladığı garantinin yeterliliği, ihtiyaçları karşılama derecesi 
(level) 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 ga-
rantisinde ise, (sağlık ve bakım) hizmetin standardı ve sağladığı tat-
min dikkate alınır.

Bütün dünyada, bir ülkede veya  ülke içinde değişik toplum kesimleri-
nin ne ölçüde sosyal güvenlik hakkına sahip oldukları ve bu  ihtiyaçlarının 
ne derecede karşılandığı yukarıda belirtilen 3 kapsam kriteri ile değerlen-
dirmek mümkündür. Nitekim, ILO fiiliyatta Dünya nüfusunun yalnızca % 
27’sinin bu haktan faydalandığı, % 73’ünün sosyal güvenlik hakkından hiç 
yararlanamadığını veya yetersiz yararlandığını belirtirken kastettiği kişi 
olarak kapsamdır(ILO, 2004a,3). Olması gereken bütün dünya nüfusunun 
sosyal güvenlik kapsamına alınmasıdır ve  ILO’nun 2001 yılında 
başlattığı “herkes için sosyal güvenlik”(global campaigne on social secu-
rity for all) kampanyasının amacı sosyal güvenliğin yatay kapsam hedefini 
gerçekleştirmektir. Benzer durum riskler itibarıyla bütün risklere koruma 
sağlama hedefini ifade eden dikey kapsam olarak da geçerlidir. Nitekim, 
2013 yılı itibarıyla dünyada bir sosyal güvenlik programı olan ülke sayısı 177, 
ancak bu ülkelerin yalnızca 97’sinde işsizlik; 79’unda aile gelirinin yetersiz-
liği, 44’ünde hastalık ve analık risklerine karşı herhangi bir sosyal güvenlik 
garantisi yoktur (www.ssa.gov.tr/socialsec..). Daha güç olmakla birlikte, 
son olarak sağlanan garantinin seviyesi bakımından gerek ödenek, gelir ve 
aylıkların seviyesi, gerekse sağlık ve bakım hizmetlerinin standardı bakı-
mından yasal olarak sosyal güvenlik kapsamında olmakla birlikte sağlanan 
garantinin seviyesi “ kişileri yaşadığı toplum içinde insan onuruna yaraşır 
bir hayat standardına kavuşturmaktan” uzaktır. Çünkü, ILO verilerine göre 
dünya nüfusunun ancak % 27’si ILO standartlarına uygun, insan onuruna 
yaraşır bir sosyal güvenlik korumasına sahiptir ( ILO, 2014a,3).

Bir sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini ve yeterliliğini ölçmek için ge-
liştirilen bir başka ayırım da sosyal güvenlikte yasal kapsam (legal cove-
rage) ve efektif kapsam (effective coverage) ayırımıdır. Yasal kapsam, bir 
ülkede mevcut mevzuatla (pozitif hukuk düzenlemeleri) hangi nüfus ke-
simlerinin, çalışanların ve hangi sosyal risklerin koruma kapsamına alındı-
ğı ile ilgili olup yatay ve dikey kapsamla ilgili değerlendirmeler için kullanılır. 
Mesela, Türkiye  1984 yılında kabul edilen 2925 ve 2926 sayılı Kanunlarla 
tarım kesiminde çalışanların sosyal sigortalar kapsamına alınmasını sağ-
lamış, bu tarih itibarıyla statüsü ve sektörü ne olursa olsun ülkedeki bütün 
çalışanların kişi olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmasını sağlayacak  
yasal alt yapı düzenlemelerini tamamlamıştır. Kişi olarak kapsam bakımın-
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dan yasal boşluk yoktur. Genel sağlık sigortası bakımından bu hedef 2012 
yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak, aynı değerlendirmeyi dikey kapsamla 
ilgili olarak söylemek mümkün değildir. Henüz ülkemizde aile gelirinin ye-
tersizliği (aile ödenekleri sigortası) ile ilgili olarak bir yasal düzenleme yapıl-
mamıştır. Dikey olarak yasal kapsam bakımından boşluk vardır.  

Efektif kapsam ise yasal olarak yapılan düzenlemelerin ne ölçüde ha-
yata geçirilebildiği ve uygulandığı ile ilgilidir. Nitekim, Türkiye’de kişi olarak 
kapsam bakımından bir boşluk olmamasına rağmen Temmuz 2015 itibarıy-
la çalışanların % 35’i ( kayıtdışı çalışanlar) sosyal güvenlik kapsamı dışında-
dır. Ülkemiz için çeşitli sigorta kolları bakımından bir değerlendirme yap-
mak gerekirse: iş kazaları ve meslek hastalıkları kapsamında olanların % 
68,4’ü; Analık sigortası kapsamında olanların % 67’si; yaşlılık sigortası kap-
samındakilerin % 88’i efektif olarak sosyal güvenlik korumasından fayda-
lanabilmektedir.  Benzer şekilde, yasal olarak işsizlik sigortası kapsamında 
olanlardan ancak % 12-15’i fiilen işsizlik ödeneği alabilmektedir. 

Yasal ve efektif kapsam ilişkisi, bir ülkede yaşayan insanların sosyal gü-
venlik hakkından ne ölçüde yararlanabildiklerini, bir başka ifade ile sosyal 
güvenlik korumasının seviyesini ve standardını belirler. Kapsam kişi, sos-
yal risk ve seviye bakımından sosyal güvenlik hakkına erişimi ve bu hak-
lardan yararlanma imkanlarını belirlediği ölçüde sosyal güvenlik hakkının 
sınırlarını da tayin eder.

D. SOSYAL GÜVENLİĞİN FİNANSMANI VE SOSYAL GÜVENLİK HAKKININ 
KAPSAMI 

Diğer sosyal haklardan farklı olarak sosyal güvenlik hakkının karşı-
lanması bu amaçla kaynak tahsisi yapılmasını gerekli kılar. Bu da gelirin 
yeniden dağılımını sağlamaya yönelik ikincil gelir dağılımı ve bunu sağla-
yan gelir transferleri ile mümkün olacaktır. Sosyal güvenlik garantisi için 
kaynak tahsisi konusu sosyal güvenliğin finansman boyutunu karşımıza 
çıkarır. Sosyal güvenliğin finansman boyutu yalnızca sistemin sürdürü-
lebilirliğini belirleyen bir miktar/seviye meselesi değildir. Sosyal güvenlik 
sistemlerinin  özünü oluşturan  toplumsal dayanışmanın felsefesini  belir-
leyen “kimler, kimlerin sosyal güvenliği için, ne kadar ve nasıl   ödeyecek-
tir?” sorularına verilecek cevaplar da finansmanla ilgilidir ( Alper, 2014, 
81). Sosyal güvenlik sistemlerinin gelir kaynaklarına göre adlandırılması, 
kurumsal yapıların gelir kaynağının niteliğine göre primli-primsiz rejimler 
olarak adlandırılması  finansman boyutunun önemi vurgulayan bir başka 
göstergedir. 

Sosyal güvenliğin finansman boyutu 4 ana başlıkta ele alınır ve her bir 
başlıkla ilgili olarak toplumların kritik kararlar vermesi gerekir (Alper, 2014, 
80-82). 

1) Fertler ve toplum bir yılda yarattıkları milli gelirden sosyal güvenlik 
için ne kadar pay ayıracaklardır? 

2) Sosyal güvenlik sisteminin giderleri, hangi gelir kaynakları ile karşı-
lanacaktır?  Primle mi yoksa vergi ile mi finanse edileceklerdir?

3) Sosyal güvenlik sistemlerinin gelir-gider dengesi hangi yöntemle 
sağlanacaktır? Fon yöntemi mi, yoksa dağıtım yöntemi mi benimse-
necektir?
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4) Tasarruf, yatırım, iktisadi büyüme gibi temel ekonomik göstergeler 
üzerinde olumsuz etkisi olmayan bir sosyal güvenlik finansman sis-
temi nasıl kurulacaktır?

İlk soru sosyal güvenlik hakkının (ihtiyacının) karşılanması ve sosyal 
güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği,  ikinci ve üçüncü sorular sosyal gü-
venlik sisteminin felsefesi,  son soru ise sistemin devamlılığı ile ilgilidir. Bu 
çalışma esasen, ILO’nun belirlediği standartlarda bir sosyal güvenlik hakkı-
nın, “temel ve evrensel bir  hak olarak ” hayata geçirilmesi ve gerçekleştiril-
mesinde temel belirleyici etken olan birinci soru ile ilgilidir. 

Sosyal güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi ile (ister milli ge-
lirin bir yüzdesi olarak, isterse fert başına yapılan sosyal güvenlik harca-
maları olarak) sosyal güvenlik hakkının ( kişi, risk ve seviye olarak) kapsa-
mı arasında çok doğrudan bir ilişki vardır. Bu amaçla yapılan gelir transferi 
arttıkça sosyal güvenlik hakkının da kapsamı genişlemektedir. Aynı şekil-
de, sosyal güvenlik için yapılan kaynak tahsisinin seviyesi ile  ülkenin ikti-
sadi gelişme seviyesi arasında da çok kuvvetli bir ilişki vardır. Fert başına 
düşen milli gelir bakımından gelişme seviyesi arttıkça sosyal güvenlik için 
milli 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 etkile-
mektedir. 

Aşağıda iktisadi gelişme seviyesi ve sosyal güvenlik için ayrılan kay-
naklar ile sosyal güvenlik kapsamı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bazı 
tespitlere yer verilmiştir:

•	 Bütün sosyal riskler bakımından sosyal güvenlik garantisine sahip 
olanların sayısı dünya nüfusunun yalnızca % 28’ini oluştururken, bu 
% 28’lik nüfus büyük ölçüde gelişmiş ülkelerdedir. Nitekim, İKMH ve 
yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları iktisadi gelişme seviyesine ba-
kılmaksızın bütün ülkelerde kapsama alınan sosyal güvenlik riskleri 
iken  işsizlik ve aile ödenekleri sigortası, birkaç ülke dışında, esa-
sen iktisaden gelişmiş ülkelerde oluşturulan sigorta kollarıdır ( ILO, 
2010,32-35).

•	 Dünya nüfusunun % 38,9 u hiçbir sağlık sigortasına sahip değildir 
ve bazı ülkelerde nüfusun % 80’ine ulaşan bu kesim ağırlıklı olarak 
Afrika, Sahra Afrikası ülkeleri ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde ya-
şamaktadır. Aralarında  Bangladeş, Azerbaycan, Kamerun, Hindistan 
ve Honduras gibi ülkelerin bulunduğu 44 ülkede nüfusun % 80’i her-
hangi bir sağlık sigortası korumasına sahip değildir (ILO, 2015a, 102). 

•	 Benzer bir değerlendirmeyi, sosyal güvenlik harcamalarının yarısın-
dan fazlasını alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (MYÖ) bakı-
mından da yapmak mümkündür. Esasen bu sigorta kolları insanların 
devlet eliyle garantiye kavuşturulmak istedikleri sigorta kollarının 
başında geldiği için her ülkede bu sigorta kolları vardır. Ancak bütün 
ülkelerde yasal ve kurumsal düzenleme yapılmış olmasına rağmen 
efektif kapsam bakımından durum grafikte görüldüğü gibi, Dünya 
ortalaması % 51,5 iken Afrika, Orta doğu ülkeleri bu oranın altındadır. 
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Grafik 1. Bölgeler ve Gelişmişlik Seviyelerine Göre MYÖ sigortalarının Efektif 
Kapsamı 

Kaynak: ILO (2014a) World Social Protection Report:2014/15, 82

Sağlık ve yaşlılık sigortaları için yapılan bu değerlendirmeyi diğer sosyal 
riskler bakımından da yapmak, iktisadi gelişme seviyesi ile sosyal güvenlik 
kapsamı arasındaki ilişkiyi daha belirgin şekilde vurgulamak mümkündür.

•	 ILO verilerine göre, 184 ülkenin yalnızca 78’inde (% 42), işsizlik ris-
kine karşı sosyal güvenlik koruması sağlayan bir sistem vardır. Öte 
yandan bütün dünyada işsizlik sigortası kapsamındaki kişilerin sa-
yısı, efektif kapsam bakımından çalışanların yalnızca % 12,9’udur. 
Ülkelerin iktisadi gelişme seviyesi bakımından bir karşılaştırma ya-
pılınca işsizlik sigortasından faydalananların oranı düşük gelirli ül-
kelerde % 1,3, alt-orta gelirli ülkelerde  % 3,6; üst-orta gelirli ülkelerde 
% 10,4, gelişmiş ülkelerde ise % 38,8 dir ( ILO, 2010a, 58-60). 

•	 Hemen hemen bütün ülkelerde yasal olarak oluşturulan iş kazaları 
ve meslek hastalıkları sigortası efektif kapsam bakımından dünya-
da çalışma çağındaki nüfusun % 30’u, aktif nüfusun ise  % 40’ından 
azına koruma kapsamı sağlamaktadır. Avrupa, Kuzey Amerika gibi 
ülkelerde işgücünün % 75’inden fazlası etkin olarak İKMH kapsamı-
na alınırken, Afrika ve Asya ülkelerinde bu oran % 20’ler civarındadır 
(ILO, 2010a, 65-66).

•	 Kapsamı değişik olmakla birlikte  yüksek gelirli, gelişmiş ülkelerin % 
90’ı, orta gelirli ülkelerin % 80’i ve  düşük gelirli ülkelerin ise % 50’si 
analık riskine karşı yasal koruma sağlamıştır. Anne-çocuk sağlığı ile 
ilgili sağlık yardımı, maktu ödemeler, çalışanlar için doğum öncesi ve 
sonrası iş göremezlik ödenekleri gibi çeşitli uygulamaları olan analık 
riski ile ilgili sosyal koruma orta ve yüksek gelirli ülkelerde toplam 
nüfusun % 90’dan fazlasına koruma sağlarken, düşük gelirli ülkeler-
de bu oran % 50 civarındadır (ILO, 2010a,68-69).

•	 Geniş anlamda sosyal güvenlik (koruma) kavramından hareketle 
sosyal güvenlik için yapılan harcamalar ile yoksulluk seviyesi ara-
sındaki ilişki incelendiği zaman ülkelerin gelişme seviyesi, sosyal 
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güvenlik için ayırdıkları payın yüksekliği ve yoksulluk seviyesi ara-
sındaki ilişki daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Sosyal güvenlik 
harcamaları arttıkça yoksulluk seviyesi düşmekte sosyal dışlanma 
azalmaktadır (ILO, 2015a, 154)

Grafik 2. Milli Gelirin Yüzdesi Olarak Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları ve 
Yoksulluk Oranı

Kaynak: ILO (2015a), World Social Protection Report:2014/15, s.154, Grafik 6.21.

E. İKTİSADİ GELİŞME VE SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI
Sosyal güvenlik için milli gelirden ayrılan payın seviyesi ve artışı  ile sos-

yal güvenlik hakkının kullanımını ifade eden efektif kapsam, veya sosyal 
güvenlik standardının seviyesi  arasında çok doğrudan ve güçlü bir ilişki ol-
duğu belirtilmişti. Bu noktada kritik sorular:

•	 Daha yüksek sosyal güvenlik koruması için fertler ve toplumların 
milli gelirden ayırdığı pay artmaya devam edecek midir? Bir üst 
sınır var mıdır?

•	 Küreselleşme ve bağlı krizlerin sosyal güvenlik harcamalarına 
etkisi ne olmuştur?

•	 Aynı gelişme seviyesinde olan ülkelerin sosyal güvenlik harca-
maları farklı seviyelerde olabilir mi?

•	 Sosyal güvenlik için tahsis edilecek kaynakların bir üst sınırı var 
mıdır?

İster genel ve kişi olarak, isterse  sosyal riskler itibarıyla alınsın sosyal 
güvenlik harcamalarının seviyesi ile efektif sosyal güvenlik kapsamı, bir di-
ğer ifade ile sosyal güvenlik hakkının etkin kullanımı arasında;  sosyal gü-
venlik harcamalarının seviyesi ile de iktisadi gelişme seviyesi arasında çok 
güçlü bir ilişki vardır. 
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Tablo 1: Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın 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 Dahil) 4,6
Afrika 4,3
Sahra Altı Afrika 4,3

Kaynak: ILO. World Social Security Report, 2014/15 s.306.

1. Sosyal Güvenlik Harcamalarının Gelişme Seyri ve Küreselleşmenin 
Etkisi

1960’lı yılların başında sosyal sigortalar ve aileye yönelik kamu harca-
malarından oluşan toplam sosyal güvenlik harcamaları OECD ülkeleri için % 
3-12 arasında değişirken, 1970’li yılların sonunda bu değerler % 7-23 oran-
larına yükselmiştir (ILO, 1994,4). Sosyal güvenliğin altın çağında gerçek-
leşen bu artış, özellikle Avrupa ülkelerinde siyasi iktidarların liberal veya 
sosyalist ekonomik politikalar uygulamasına rağmen tam bir konsensusla 
gerçekleşmiştir (ILO, 1984, 5). 1980’li yıllarda başlayan liberalleşme ve kü-
reselleşmenin, iktisadi endişelerle sosyal güvenlik harcamalarını azaltması 
beklenmiş ancak sosyal güvenlik harcamalarındaki artış devam etmiştir. 
Nitekim, 1980 yılında % 15,4 olan OECD toplam harcaması, 2014 yılında % 
21,6 ya yükselmiştir (http://stats.oecd.org). Bu dönemde sosyal güvenlik 
harcamalarındaki % artışlar, bazı ülkeler bakımından dikkat çekici oranlara 
ulaşmıştır. Nitekim, 1980-2013 arasında OECD üyesi çeşitli ülkeler itibarıy-
la milli gelirden ayrılan pay olarak sosyal güvenlik harcamalarındaki artış 
seyri aşağıdadır. 

Hollanda dışındaki bütün ülkelerde, 1980/2013 döneminde sosyal gü-
venlik harcamaları GSYİH’nın yüzdesi olarak artmıştır. Bu artış Türkiye, 
Portekiz, Japonya ve Yunanistan gibi ülkelerde % 100’ün üzerinde, OECD 
toplamında % 41,2 ve gelişmiş ülkelerde % 30-50 arasında gerçekleşmiştir. 
Sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi ile ilgili olarak gelecek dönemlere 
yönelik çeşitli senaryolara göre 2050 yılında sosyal güvenlik harcamaları 
OECD  toplamında % 30,4 e, Batı Avrupa ülkelerinde % 35,3 e kadar yüksel-
mesi beklenmektedir (ILO, 2004,79). 
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Tablo 2. GSYİH’nın Yüzdesi Olarak Sosyal Güvenlik (Koruma) Harcamaların 
Gelişme Seyri

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

İtalya 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

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG 

Sosyal güvenlik harcamalarının gelişme seyri ile  küreselleşme süreci 
arasında kurulan ilişkide  beklenen, küreselleşmenin sosyal (refah) devle-
ti anlayışında bir geriye gidişe yol açacağı, sosyal devlet görünümünü ve-
ren harcamalarda, özellikle de sosyal güvenlik harcamalarında bir azalma 
yaşanmasıydı. Ancak, küreselleşme sürecinin olumlu/olumsuz etkileri-
nin belirginleştiği 2000’li yılların ilk on yılındaki gelişmeler, hemen hemen 
bütün ülke gruplarında sosyal güvenlik harcamalarındaki reel artışın aynı 
dönemdeki milli gelir artışından daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 
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Grafik 3. Çeşitli Ülkelerde Milli Gelir ve Sosyal Güvenlik Harcamaları Artış 
Seyri (2005/2011)

DÜNYA ORTA GELİRLİ ÜLKELER

YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER

Kaynak: ILO (2014a), s.126, grafik 6.4.

Bu gelişme çok da sürpriz olmamıştır. Sürdürülebilir bir küreselleşme, 
yarattığı olumsuz sosyal gelişmeleri ( işsizliğin artışı, gelir dağılımının bo-
zulması, yoksulluk oranının artışı, sosyal dışlanma vb) dengelemek sosyal 
güvenlik harcamalarının artışını da beraberinde getirmiştir. Yalnızca ILO 
değil, Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi  uluslararası kuruluşlar da sürdü-
rülebilir bir küreselleşmenin ve yol açtığı krizlerin olumsuz etkilerini orta-
dan kaldıracak geniş kapsamlı yoksullukla mücadele araçları ile mümkün 
olacağını ifade etmektedirler. Sosyal güvenlik, kriz dönemlerinde kırılgan 
nüfus kesimlerinin korunmasını sağlayan bir tür tampon müessese fonk-
siyonu görmüştür (ILO, 2011a, xii). Nitekim ILO, küreselleşmenin olumsuz 
sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik en etkin sosyal politika aracı olarak 
sosyal güvenliği kullanmış,  “herkese sosyal güvenlik” ve “asgari sosyal gü-
venlik koruması-sosyal koruma tabanları” uygulamalarını  bu yaklaşımın 
sonucu olarak geliştirmiştir. 

2. Sosyal Güvenlik Harcamalarının Seviyesi Ne Olmalıdır?  
1980’lerden bugüne kadar sosyal güvenlik harcamalarının gelişme se-

viyesi ile ilgili kritik sınır, GSYİH’nın üçte biri, bir diğer ifade ile  % 30’lar se-
viyesi gibi görünmektedir. Bu oran, “ ülkeler sosyal güvenlik için ne kadar 
kaynak ayırmalıdır?” sorusu için “olması gereken” veya “hedeflenen oran” 
olarak verilmiş, sosyal güvenlik harcamalarını artırmak isteyen ülkeler için 
bir tür standart haline gelmiştir (Alper, 2014, 87). Harcamalarda % 30’lar se-
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viyesi, ülkeler arası karşılaştırmalarda da bir tür kıyas oranı haline gelmiş, 
üstünde olanlar için üst sınıra gelindiği, altında olanlar için ilave olarak ya-
pabilecekleri “harcama boşluğunu” ifade için kullanılmıştır. 

2014 yılı itibarıyla Belçika, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, 
Almanya, Avusturya % 30’lar ve biraz üzerinde sosyal güvenlik harcamala-
rına ulaşırken, İtalya, Avusturya gibi ülkelerin harcamaları da bu orana çok 
yaklaşmıştır http://ec.europa.eu/eurostat/documents). Bu oranın altında 
olan ülkeler için % 30’lar seviyesi sosyal güvenlik harcamaları için hedef 
oluşturmaktadır. 

Grafik 4. Fert Başına Milli Gelir Seviyesi ile Sosyal Güvenlik Harcamalarının 
Seviyesi Arasındaki İlişki

Kaynak: OECD2014, Social Expenditure Update, Nov.2014, (http://stats.oecd.org).  

Grafik 4 verileri, ülkelerin FBMG seviyesi ile sosyal güvenlik harcama-
ları arasındaki doğrusal  ilişkinin varlığı yanında, ülkelerin sosyal güvenlik 
için ayırabilecekleri kaynakların seviyesi konusunda bir değerlendirme 
imkanı vermektedir. Buna göre Türkiye, Şili, Kore gibi orta gelirli  ülkeler ile 
ABD, İsviçre ve Kanada gibi gelişmiş ülkeler gelişme seviyelerinin altında, 
Fransa, Finlandiya, Almanya ve  Danimarka gibi ülkelerin de üzerinde har-
cama yaptıklarını göstermektedir. Grafik 4 den hareketle Türkiye için bir 
değerlendirme yapmak gerekirse, halihazırda % 12,8 olan sosyal güvenlik 
harcamalarını % 15-16’ya çıkarabileceği bir gelişme potansiyeline sahip gö-
rünmektedir. Benzer değerlendirmeyi Kore, Kanada, ABD, İrlanda, Meksika 
ve Şili gibi ülkeler için de yapmak mümkündür. Ancak bu değerlendirmeyi 
yaparken ABD ve İsviçre gibi bazı ülkelerde özel sosyal güvenlik harcama-
ları ile birlikte toplam harcamanın seviyesinin daha yüksek olduğunu da 
dikkate almak  gerekir. Aynı gelir seviyesine sahip olmakla birlikte diğer ül-
kelere göre daha fazla sosyal güvenlik harcamaları yapan ülkelerde politik 
tercih farklılıkları ve öncelikleri belirleyici olmaktadır (ILO, 2011a,xxx).
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GSYİH’nın yüzdesi olarak sosyal güvenlik harcamalarının seviyesinin 
artması ile sosyal güvenlik hakkına erişilebilirliğin arttığı bir gerçektir. Eğer 
böyle ise yapılması gereken daha yüksek sosyal güvenlik koruması için 
sosyal güvenlik harcamalarının oranını artırmaktır. Türkiye için 12,8 olan 
oranı ilk planda % 15, % 16 veya mümkünse % 20 yapmaktır. Ancak bu oran-
sal artış sosyal güvenlik hakkının efektif kullanımına etkisi ne olacaktır? 
Tek başına oransal artış sorunu çözer mi?  Fert başına sosyal güvenlik har-
camaları bakımından yapılan bir karşılaştırmanın sosyal güvenlik hakkına 
erişim ve efektif sosyal güvenlik kapsamını belirlemede daha belirleyici ol-
duğunu ortaya koymuştur. Tablo 2, farklı iktisadi gelişme seviyesine sahip 
çeşitli ülkelerde sosyal güvenlik harcamalarını GSYİH’nın oranı ve fert ba-
şına milli gelir olarak vermekte ve Türkiye için hem oran ham de fert başına 
gelir seviyesi bakımından karşılaştırmaktadır. 

Tablo 3. Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Harcamalarının Oran ve Fert Başına 
Harcama Olarak Karşılaştırılması 

ÜLKELER

GSYİH’nın % 
olarak Sosyal 

Güvenlik 
Harcamaları

Ülkeler/
Türkiye

Fert Başına 
Sosyal Güvenlik 

Harcamaları (ABD 
Doları)

Ülkeler/
Türkiye

Avustralya 19.0 1,48 7671 3,53
Avusturya 28,4 2,21 11903 5,48
Belçika 30,7 2,40 11794 5,43
Kanada 17.0 1,32 7211 3,32
Şili 10.0 0,78 2045 0,94
Danimarka 30,1 2,35 12578 5,79
Finlandiya 31.0 2,42 10934 5,03
Fransa 31,9 2,49 11419 5,26
Almanya 25,8 2,02 10471 4,82
Yunanistan 24.0 1,87 6951 3,20
İtalya 28,6 2,23 9325 4,29
Kore 10,4 0,81 2611 1,20
Lüksemburg 23,5 1,84 19928 9,17
Meksika 7,9 0,62 1260 0,58
Hollanda 24,7 1,93 10133 4,66
Norveç 22.0 1,71 13506 6,22
Polonya 20,6 1,61 4368 2,01
Portekiz 25,2 1,97 6365 2,93
İspanya 26,8 2,09 8617 3,97
İsveç 19,4 1,52 11363 5,23
İsviçre 19,4 1,52 9961 4,58
Türkiye 12,8 1,00 2173 1,00
Birleşik Krallık 21,7 1,70 7991 3,68
ABD 19,2 1,50 9375 4,31
OECD - Total 21,6 1,69 7981 3,67

Tablo: OECD verilerinden derlenerek hazırlanmıştır. 
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Bu tablo, ülkeler arasındaki sosyal güvenlik standartları karşılaştırma-
sında GSYİH’dan sosyal güvenlik için ayrılan payın oran olarak seviyesin-
den ziyade fert başına sosyal güvenlik harcamalarının daha anlamlı ola-
cağını göstermektedir.  Bir diğer ifade ile  kişilerin sosyal güvenlik refahını 
yansıtan fert başına düşen sosyal güvenlik harcamalarını esas alan  karşı-
laştırmalar daha gerçekçi sonuçlar verecektir. Grafik 5 bu karşılaştırmayı 
yapmak için hazırlanmıştır. 

Grafik 5: GSYİH’dan ayrılan pay (%) ve Fert Başına Sosyal Güvenlik 
Harcamaları (ABD Doları) bakımından Türkiye İle diğer Ülkelerin 
Karşılaştırması.
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Grafik, OECD verilerinden derlenerek hazırlanmıştır. 

Tablo 3 ve Grafik 5’den hareketle çarpıcı birkaç örnek vermek gerekir-
se; GSYİHDnın yüzdesi olarak yapılan sosyal güvenlik harcamalarının se-
viyesi bakımından yapılacak bir karşılaştırmaya göre;  İsviçre Türkiye’den 
1,52; Almanya 2,02; Kanada 1,32, Fransa 2,49 kat daha fazla harcama yapmış 
görünmektedir. Ancak fert başına düşen milli gelir seviyeleri esas alınarak 
aynı ülkeler için yapılacak bir karşılaştırmada bu değerler İsviçre için 4,58; 
Almanya için 4,82, Kanada için  3,32 ve Fransa için 5,26 kat olarak çıkmakta-
dır. Gerçekte insanların sosyal güvenlik hakkından yararlanma durumlarını 
da fert başına yapılan harcamaların seviyesi belirlediği için Türk insanının 
sosyal güvenlik standardını da bu karşılaştırma belirler. Bu duruma kaba-
ca bir yorum yapmak gerekirse, bu değerler esas alındığı zaman bir İsviçre, 
Alman ve Fransa vatandaşının sosyal güvenlik standardı (sosyal güvenlik 
hakkından yararlanma seviyesi) Türk vatandaşından 4-5 kat daha fazladır.  
Tablo 2 ve grafik 5 verileri, sosyal güvenlik hakkından etkin/efektif olarak 
yararlanmada  orta ve düşük gelirli ülkeler için milli gelirden sosyal güven-
lik için ayrılan payı oran olarak artırmak değil, fert başına milli gelir bazında 
sosyal güvenlik harcamalarını artırmak  daha etkili olacaktır.  

3. Sosyal Güvenlik Harcamaları İçin Bir Üst Sınır Var Mıdır?
Ülkelerin siyasi rejim farklılıkları ve hesaplama dahil eden değişkenler-

deki farklılıklar bir yana bırakılırsa, primle finanse edilen sosyal sigortalar 
ve vergilerle finanse edilen kamu sosyal yardım ve hizmetleri toplamının 
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GSYİH’nın % 30’lar seviyesine ulaşması, bu oranın altında olan ülkeler için  
sosyal güvenlik harcamaları için  bir hedef, ancak aynı zamanda da üst sı-
nır gibi görünmektedir. Nitekim, FBMG’i 40 bin dolara kadar olan ülkeler 
için milli gelir ile sosyal güvenlik harcamaları arasında güçlü bir ilişki var 
iken FBMG’in bu seviyeyi geçtiği 50 bin dolar ve üzeri olduğu Lüksemburg, 
Norveç, İsviçre, ABD ve İsveç gibi ülkelerde gelir artışı ile sosyal güvenlik 
harcamaları artışı arasındaki ilişkinin zayıf olduğu dikkat çekmektedir. Bir 
başka ifade ile 50 bin dolardan sonra gelir ile (dar anlamda) sosyal güvenlik 
harcamaları arasındaki ilişki zayıflamaktadır ( bkz, grafik 4). 

Gelecek dönemlerde sosyal güvenlik harcamalarının oran olarak artışı-
nı sınırlayacak bir başka faktör de kamu harcamalarının dağılımıdır. Sosyal 
koruma harcamaları önem kazanırken, bunun dışında kalan diğer kamu 
harcamaları da (savunma, eğitim, kamu güvenliği ve düzeni, çevre, konut, 
sağlık, dini/sosyal/kültürel hizmetler vb) giderek daha fazla kamusallaşan 
ve daha fazla kaynak talebi olan alanlar olarak ortaya çıkmaktadır (http://
stats.oecd.org/2013). Ülkeler için sosyal güvenlik harcamalarını artırmak 
için diğer kamusal hizmetlerde daraltmaya gitmek ve bu alanlar için harca-
maları azaltmak, politik olarak da,  çok mümkün görünmemektedir. Çevre 
duyarlılığı arttıkça çevre harcamaları, uluslararası terör arttıkça iç güven-
lik ve inanç özgürlüğü arttıkça dini harcamalar da artmaktadır. Bu sebeple 
kısa dönemde sosyal güvenlik harcamalarının oran olarak artışı beklenme-
mektedir. 

Öte yandan, kısa dönemde olmasa bile orta ve uzun dönemde  sosyal 
güvenlik harcamalarını  bir üst sınır gibi görünen GSYİH’nın  % 30’ları se-
viyesinden % 40’lara çıkaracak olan iki önemli gelişme uç vermiş görün-
mektedir. Bunlar; sosyal güvenlik kavramından sosyal koruma kavramına 
geçiş ve asgari sosyal güvenlik yaklaşımı ile sosyal güvenlik sistemlerinin 
yeniden yapılanmasıdır. 

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 alan-
ların geniş anlamda sosyal güvenlik (koruma) kapsamına alınması dolayı-
sıyla sosyal güvenlik harcamaları artacaktır. 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 koruyu-
cu 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 kap-
samına alınması sosyal güvenlik harcamalarını artıracaktır.  Bir anlamda 
klasik kamu hizmetlerinden bir kısmı (koruyucu sağlık hizmetleri ve ko-
nut 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 
imkanlarını artıracak fırsat eşitliği sağlamaya yönelik politikaların da sos-
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yal koruma kapsamına alınması da sosyal güvenlik harcamalarını artıra-
caktır. 

 ILO’nun küreselleşmenin olumsuz sonuçlarının giderilmesi veya “in-
sanileştirilmesi” amacıyla sosyal güvenlikte benimsediği yeni yaklaşım 
da sosyal güvenlik harcamalarını artıracaktır. Sosyal güvenlikten sosyal 
koruma kavramına geçişle birlikte, herkesi sosyal güvenlik kapsamına 
alma ve  sebebi ne olursa olsun yoksullukla mücadele yaklaşımı ile oluş-
turulan, asgari sosyal güvenlik yaklaşımı (sosyal koruma tabanları-social 
protection floors) sosyal güvenlik harcamalarını artıracaktır. Bu yaklaşım, 
sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini kurumsal yapı ve işleyiş bakı-
mından büyük ölçüde değiştirmektedir. Yeni sosyal güvenlik sistemi sosyal 
koruma tabanları yaklaşımı ile farklı bir kurumsal yapılanma getirmekte, 
sosyal güvenlik merdiveni (social security staircase) olarak adlandırılan 
bu merdivenin ilk basamağında  (en tabanında) çocuklar, yaşlılar ve en-
gelliler için gelir garantisi, işsizler ve yoksullar için sosyal yardımlar ile bü-
tün bu gruplar için sağlık garantisi yer almakta, ikinci basamakta klasik 
zorunlu sosyal sigorta uygulamaları (primli rejimler) ve nihayet en üst ve 
üçüncü basamakta da gönüllü (isteğe bağlı) sigortalar yer almaktadır (ILO, 
2011a, 11 ve Kapar,2015,198). Ağırlıklı olarak vergi karakteri güçlü kamu gelir 
kaynakları ile karşılanacak birinci basamak sosyal güvenlik uygulamaları, 
sosyal sigortaların aksine çalışanlar yerine bütün nüfusu kapsama almaya 
yönelik olup kişi olarak kapsam genişledikçe kamu sosyal güvenlik harca-
maları ve toplam sosyal güvenlik harcamaları artacaktır. Başta ILO olmak 
üzere uluslararası kuruluşlar, sosyal güvenlik sistemlerinde sosyal koruma 
tabanları oluşturma yaklaşımı ile   sosyal adaletin temel prensipleri arasın-
da bir uyum olduğu (ILO, 2011a,xxii), düşünmekte ve bu yaklaşımı yeni sos-
yal düzenin temel kurumu haline getirmeyi amaçlamaktadırlar.

Bu iki gelişmeye bağlı olarak geniş anlamda sosyal güvenlik harcamala-
rın GSYİH’nın % 40’larına ulaşması sürpriz olmayacaktır. Uluslararası kar-
şılaştırmalarda bireysel ve kurumsal özel sosyal güvenlik harcamalarının 
dahil edilmesi de toplam harcamaların seviyesini yükseltecek bir başka 
faktör olarak görülebilecektir. 

4. Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Ters Yönlü İktisadi Tesirler
Başta refah devleti anlayışının hakim olması ve diğer şartlarla birlikte 

sosyal güvenliğin artan önemi ve  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde te-
mel bir insan hakkı olarak yer alması bütün ülkelerde sosyal güvenlik har-
camalarını hızla artırmıştır. Ancak,  1945-1975 arasındaki altın çağı sonlan-
dıran ve çoğunlukla petrol fiyatlarındaki artışla açığa çıktığı ileri sürülen ik-
tisadi krizle birlikte sosyal güvenlik, milli gelirden en fazla harcama yapılan 
alan olarak “ters yönlü iktisadi tesirleri” ile iktisadi tartışmaların merke-
zinde yer almaya başlamıştır ( ILO, 1994,5). Buna göre, milli gelirin % 30’una 
yaklaşan kaynak kullanımı ve bu kaynak kullanımının sermaye birikimi, 
yatırım ve iktisadi büyüme üzerindeki olumsuz etkileriyle sosyal güvenlik, 
piyasa mekanizmasının işleyişini aksatan, liberal ekonomik politikaların 
önündeki en önemli engel olarak görülmeye başlamıştır (ILO,1993,4). 1980’li 
yılların başından itibaren, neo-liberal politikaların da hakim olması ile sos-
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yal güvenlikte bireysel sorumluluk alanının artırılması ve  özelleştirme ta-
lepleri (Şili uygulaması ile somutlaşan) bu iddialarla birlikte yaygınlaşmış, 
bazı ülkelerde karşılık da bulmuştur.  Bu tartışmalar, başlangıçta sanayi 
toplumu sosyal güvenlik sistemlerini sonlandırmasa bile ciddi yapısal ve 
kurumsal değişiklik ihtiyacı olduğu iddialarına güç kazandırmıştır. Nitekim, 
Dünya Bankasının  1994 tarihli “Yaşlılık Krizini Önlemek” başlıklı raporu 
sosyal güvenlikte devlet korumasını sınırlayan ve  bireysel sorumluluk ala-
nını genişleten yeni  bir sosyal güvenlik sistemi önerilmiştir (WB, 1994,15). 

Ağırlıklı ve öncelikli faaliyetlerini 102 sayılı sözleşmeyi esas alarak “sos-
yal güvenlik hakkının yaygınlaştırılması” amacına yönelik yasal ve ku-
rumsal sosyal güvenlik sistemlerinin kurulması üzerine yoğunlaştıran ILO, 
1990’lı yıllardan  itibaren sosyal güvenliğe yönelik olumsuz iktisadi eleştiri-
leri karşılamak üzere,   aşağıdaki temel tartışma alanlarını gündemine al-
mış ve yaklaşımları benimsemiştir ( ILO, 2001, 80-93) :

•	 Sosyal güvenlik kapsamı genişledikçe sosyal güvenlik harcamala-
rı da artmaya devam edecektir. Ancak, İşgücüne katılım, istihdam 
seviyesi, verimlilik ve tasarruf eğilimi gibi değişkenler üzerine ters 
yönlü  olumsuz etkileri olan bir sosyal güvenlik sistemini ve işleyişini 
savunmak mümkün değildir (1990’lı yıllar).

•	 GSYİH’nın % 25-30’ları civarındaki bir harcama seviyesi ülkelerin 
karşılayabilecekleri bir maliyettir, harcamalarda üst sınıra gelinme-
miştir. Ancak, sosyal güvenlik sistemlerinin yönetiminde, kaynakla-
rın sosyal güvenlik idealini gerçekleştirmede daha etkin kullanımını 
sağlayacak “sosyal güvenlikte iyi  yönetim” anlayışını hakim kılmak, 
performans kriterleri getirmek gerekir ( 2000’li yıllar). 

•	 Sosyal güvenlik harcamalarının ağırlıklı kalemlerini oluşturan yaş-
lılık sigortası harcamalarının kamusal yükü, emeklilik şartlarının 
yeniden belirlenmesi ve tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarının 
geliştirilmesi azaltılabilir, sağlık harcamaları ise önleyici ve koruyu-
cu yaklaşımlarla uzun dönemde azaltılabilir. Finansman kaynakları 
geliştirilebilir ve yeniden fon yöntemi güçlendirilebilir  (2000’li yıllar).

•	 Sosyal güvenlik harcamaları, bireysel verimliliği artırdığı ölçüde in-
sangücü verimliliğini artıran “kazan-kazan” anlayışına uygun bir 
yatırımdır. Üretken bir faktör olarak sosyal güvenlik, insangücü ka-
pasitesini geliştirdiği ölçüde ekonomik verimliliği artıran ve büyü-
meye süreklilik kazandıran  bir faktördür (2010’lu yıllar). 

•	 Sosyal güvenlik, küreselleşmenin olumsuz sonuçlarını ortadan kal-
dıran sosyal dışlanmayı azaltan etkileri ve ekonomik istikrar sağla-
yıcı özelliği ile dengeli ve iktisadi gelişmenin sürekliliğinin garantisi-
dir. Kriz dönemlerinde tüketim seviyesinin devamlılığını sağlayarak 
ekonomilerin durgunluğa düşmesini önlemektedir ( 2010’lu yıllar). 

•	 Sosyal güvenlik, kriz dönemlerinde kırılgan nüfus gruplarının sosyal 
dışlanmaya maruz kalmasını önleyerek politik sistemin istikrarı ve 
demokratik rejimlerin devamını sağladığı ölçüde, ekonomik büyü-
menin sürekliliğine katkıda bulunmaktadır.

21. yüzyıl; yeni sosyal güvenlik anlayışına uygun olarak bir yandan te-
mel bir insan hakkı olarak “herkese, insan onuruna yaraşır seviyede ve 
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kapsamda bir koruma sağlama”, diğer yandan bu hedef için “yapılacak har-
camaları karşılayacak yeterli kaynağı temin” amacının birlikte gerçekleş-
tirilmeye çalışılan bir dönem olacaktır. ILO, son dönem bütün yayınlarında 
bu iki amacın bir çatışma konusu olmadığını, aksine, birbirini güçlendiren, 
destekleyen unsurlar olduğunu ortaya koyan iddialarla ortaya çıkmıştır ( 
ILO, 2011a ve ILO, 2014a).  

SONUÇ OLARAK: 
Sosyal güvenlik esasen, mevzuatla düzenlenmiş haklar, yükümlü-

lükler, bunları hayata geçiren tedbirler ve kurumsal yapı ile gelir transferi 
mekanizmaları olarak bilinir (ILO, 2005,1). Ancak diğer sosyal politika araç-
larından farklı olarak sosyal güvenlik amacının gerçekleşmesi mutlaka bir 
kaynak tahsisini gerektir. Sosyal güvenlik için yapılacak kaynak tahsisinin 
seviyesinin  ne olacağı, hem  ILO sözleşmelerinde hem de sosyal güvenlik 
hakkını düzenleyen ülke anayasalarında ve diğer mevzuatta, ülkelerin ikti-
sadi gelişme seviyesi, sosyal ve kültürel yapı farklılıklarından kaynaklanan 
politik tercihlere bağlı olarak bir ülkeden diğerine esnek bırakılır. 

Önce İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki refah devleti anlayışı, son-
ra da beklenenin aksine küreselleşme süreci ile yaşanan krizler, sosyal gü-
venlik için daha fazla kaynak tahsisi yapılmasını kolaylaştırmıştır. Ancak, 
sosyal politikacı olarak, sadece sosyal güvenlik hakkının önemi ve vazge-
çilmezliğinden hareketle, bir üst sınır olmaksızın ve kaynakların etkin kul-
lanımı kriterini dikkate almadan toplumlardan daha fazla kaynak tahsisi 
beklemek gerçekçi değildir.  Yine sosyal politikacı olarak, ters yönlü olum-
suz iktisadi ve sosyal tesirleri olan bir sosyal güvenlik sistemini ve işleyişini 
savunmak da mümkün değildir.  Bu çalışma, sosyal politikacıların sosyal 
güvenliğin finansman boyutu ile ilgili konulara daha fazla ağırlık vermesi, 
sosyal güvenlik harcamalarının sürekliliği ve istikrarı için   daha güçlü ve 
rasyonel gerekçeler ortaya koyacak çalışmaları yapmaları için bir çerçeve 
çizmek amacıyla yapılmıştır. 
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SOSYAL GÜVENLİK VE TAMAMLAYICI SOSYAL  
GÜVENLİK KURUMLARI(1)

A. Temel Bir İhtiyaç ve Gelir Transferi Mekanizması Olarak Sosyal 
Güvenlik 

Toplumu oluşturan herkesi ve bütün hayatı boyunca ilgilendiren sosyal 
politikanın en geniş kapsamlı aracı olarak sosyal güvenlik;

•	 Temel insan ihtiyaçlarından biri olarak ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci 
sırasında yer alan herkesin hayatını beden ve ruh bütünlüğü içinde 
geçirme isteğini ifade eden güvenlik ihtiyacı ile ilgilidir. 

•	 Güvenlik ihtiyacının kaynağını oluşturan tehlikeler bakımından, in-
sanların kendi istek ve iradeleri dışında maruz kaldıkları tehlikelerin 
zararlarından kurtarılma garantisidir.

•	 Sağlanan koruma garantisinin niteliği bakımından iş kazaları ve 
meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm ve işsiz-
lik gibi tehlikelerin ortaya çıkardığı çalışma gücü kaybı, gelir kesil-
mesi ve gider artışları zararlarının karşılanmasıdır. 

•	 Sosyal (refah) devleti anlayışının hayata geçirilmesi bakımından en 
geniş kapsamlı sosyal politika aracıdır.

•	 Temel bir insan hakkı olarak “herkesin toplumun bir üyesi olarak 
şahsiyeti ve kişiliğinin serbestçe gelişmesi için gerekli olan evrensel 
haktır.

•	 Toplumsal hayatın huzur ve refahını temin etmeyi amaçlayan sosyal 
siyasetin temin etmek istediği bir tatmin duygusudur. 

•	 Sosyal güvenlik, hastalık, iş kazaları, analık, işsizlik, malullük yaşlılık 
ve ölüm gibi ortaya çıkardığı gelir kesilmesi veya azalmasının yarat-
tığı ekonomik ve sosyal problemlere karşı sağlanan gelir ve tedavi 
hizmetleri garantisidir. 

Yukarıdaki hangi tarif benimsenirse benimsensin sosyal güvenlik ih-
tiyacı ilk insandan itibaren var olan, herkesin yaşına, cinsiyetine, medeni 
durumuna, eğitimine, ırkına ve inancına bağlı olmaksızın duyduğu evrensel 
bir ihtiyaçtır. Çünkü ilk insan da tehlikelere karşı hayatta kalma mücadelesi 
veriyordu, bugün de aynı mücadele verilmektedir. Hiç kimse hastalıklardan, 
kazalardan, sakatlıktan, yaşlılıktan ve ölümden muaf değildir. 

Ancak ne şekilde tarif edilirse edilsin sosyal güvenlik özünde ve teme-
linde bir gelir transferi meselesidir ve gelirin yeniden dağılımı ile ilgilidir. 
Zaten sosyal güvenlik, sosyal politikanın doğrudan ve en geniş kapsamlı 
geliri yeniden dağıtma aracıdır. Sosyal güvenlik amaçlı gelirin yeniden da-

1  (2016) TOPRAK İŞVEREN, Sayı:112, Aralık-2016
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ğılımı için önce bir gelir (kaynak-fon-varlık) oluşturulması, sonra bu gelirin 
(fonun) sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayacak şekilde transferinin gerçek-
leştirilmesi gerekir. 

Sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması için kullanılan fonun kaynağı-
nı gelirin tüketilmeyen kısmı, yani tasarruflar oluşturur. Esasen insanla-
rın elde ettikleri nakdi ve ayni gelirin bir kısmını, sosyal güvenlik ihtiyacını 
duydukları dönemler için kullanmak üzere tasarruf ederler.  Kullanılabilir 
gelirin hemen tüketilmeyen, ertelenen kısmı olarak tarif edilen anılan ta-
sarruf hangi yöntem veya şekilde yapılırsa yapılsın insanoğlunun sosyal 
güvenlik ihtiyacını karşılamada geliştirdiği en temel ve önemli tekniktir. 
Nitekim,   Keynes, “Para, Faiz ve İstihdamın Genel Teorisi” kitabında insanlar 
niçin tasarruf eder? sorusuna cevap verirken belirttiği 7 tasarruf sebebin-
den 3’ü doğrudan 1 i de dolaylı olarak sosyal güvenlik ihtiyacının karşılan-
masına yöneliktir. 

B. Tarihi Gelişim Süreci İçinde Sosyal Güvenlik Müesseseleri
Sosyal güvenlik ihtiyacı için gelir kaynağı oluşturma ve bunun kulla-

nılması süreci sosyal güvenlik tedbir ve müesseselerini ortaya çıkarmıştır. 
Tasarruf tekniği, ilk insandan bugüne çeşitli müesseseler aracılığıyla kul-
lanılarak sosyal güvenlik garantisi sağlamak için kullanılmıştır. Bu tekniği 
sosyal güvenlik amaçlı kullanan müesseseleri, içinde bulunduğumuz döne-
mi esas alarak;

•	 İlk insandan sanayi devriminin ortaya çıkışı ve sosyal sigortaların 
kurulmaya başladığı 1880’li yıllara kadar geçen dönemde kullanılan 
geleneksel müesseseler, 

•	 1880’li yıllardan bugüne kadar geçen dönemde kullanılan modern 
(günümüz) sosyal güvenlik müesseseleri,

olarak adlandırma yanlış olmayacaktır.  Özellikle belirtmek gerekir ki 
buradaki geleneksel ve modern ayırımı, doğru-yanlış; olması ve olmaması 
gereken, gibi değer yargılarına esas olacak bir gerekçeden kaynaklanan bir 
sınıflandırma değil, sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasında etkin olma 
kriterine göre yapılan bir ayırımdır. Bu anlamda geleneksel sosyal güvenlik 
müesseseleri, geçmişte sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için kullanı-
lan ancak bugün tamamen veya büyük ölçüde etkinliğini kaybetmiş olan; 
modern müesseseler ise bugün nüfusun tamamına yakınının sosyal gü-
venlik ihtiyacını karşılamada yaygın ve etkin olarak kullanılan sosyal gü-
venlik müesseseleridir. 

1. Geleneksel Sosyal Güvenlik Müesseseleri: Özellikleri ve Yetersizlikleri
Geleneksel müesseseler;  birlikte yaşama kültürü ve karşılıklı yardım-

laşma ve dayanışma anlayışıyla, “tanıma-bilme” esasına dayandırılan gelir 
transferi mekanizmalarından oluşur.  Bu anlamda “aile içi yardımlaşma” ilk 
ve temel geleneksel sosyal güvenlik müessesesini oluşturur. Aile, kendini 
oluşturan bireyler için mutlak bir sosyal güvenlik müessesesidir. Ailenin 
sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu geniş veya çekirdek aile 
olması yanında aile fertleri arasındaki dayanışmayı güçlendiren örf ve adet 
kültürü oluşturur. “ Biri bakmaz ise diğeri bakar” düşüncesiyle çocuk sahi-
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bi olma düşüncesinin gerisinde de sosyal güvenlik endişesi vardır. “Hayırlı 
evlat”, hastalıklarında ve yaşlılıklarında anne-babasına bakan çocuklardır 
ve esasen sosyal güvenlik temelli bir kavramsallaştırmayı ifade eder. Keza 
aile, aile bütün fertleri ve özellikle kadınlar için sosyal güvence sağlayan bir 
“ocak”tır. 

Komşuluk, akrabalık ve hatta hemşehrilik, cemaat tipi sosyal hayat 
tarzının ürünü olarak tanıma-bilme faktörüne bağlı olarak ortaya çıkan 
geleneksel sosyal güvenlik müesseseleridir. Mekân olarak yaşadıkları yer 
itibarıyla birbirini tanıyan kişiler  (komşular) ile aralarında akrabalık ilişkisi 
içinde olanlar içlerinden birinin tehlikeye maruz kalması halinde ayni veya 
nakdi gelir transferinde veya hizmet desteğinde ( kaza ve hastalık hallerin-
de bakım ihtiyacının karşılanması gibi)   bulunurlar. Tanıma bilme faktörü-
ne bağlı yardımlaşma kurumlar aracılığı ile de yapılabilir. Kırsal kesimden 
kentlere göçün sonucu olarak gelişen hemşehri dernekleri üzerinden sağ-
lanan yardımlaşma bu kapsamdadır. 

Dini sosyal yardımlar (sadaka, fitre, zekat, kurban vb), eğer gerçekten 
ihtiyacı olanlara verilirse tam anlamıyla bir sosyal güvenlik müessesesi 
fonksiyonu görürler. Dini sosyal yardımlar, esasen varlıklı olanların ayni ve 
nakdi  tasarruflarını aynı inançtan olan diğer insanların muhtaçlıkları ha-
linde onlara aktarmaları dini sosyal yardımları bir sosyal güvenlik müesse-
sesine dönüştürür. Dini sosyal yardımlar İslam dininde olduğu gibi bireyler 
arasında gerçekleştirilebildiği gibi, Hristiyanlıkta olduğu gibi kiliseler aracı-
lığı ile de gerçekleşebilir. 

Bireylerin sahip oldukları bir iktisadi varlığı veya gelirini bir amaç için 
tahsis etmesi anlamına gelen vakıf müessesesi, eğer yoksulların ve muh-
taçların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir amaçla oluşturulmuş ise birer 
sosyal güvenlik müessesesine dönüşürler. Nitekim, Özellikle Osmanlı dö-
neminde Dar’üş şifalar başta olmak üzere gelir transferi amaçlı “avarız va-
kıfları” bu fonksiyonu görmüştür. 

Sanayi devriminden önce esnaf ve sanatkârların bir sigorta anlayışı ile 
oluşturdukları yardımlaşma (teavün) sandıkları, sendikaların karşılıklı 
yardımlaşma sandıkları ve işletme içi yardımlaşma sandıkları birer sosyal 
güvenlik müessesesi fonksiyonu görmüş, bu sandıklar üyelerinin (men-
suplarının) kendi aralarında sosyal güvenlik amaçlı gelir transferini sağla-
yan mekanizmalar olarak fonksiyon görmüştür. 

18. yüzyılın başından itibaren, sanayi devrimi ve şehirleşme süreci ile 
ortaya çıkan yeni ekonomik ve sosyal yapı, geleneksel sosyal güvenlik 
müesseselerinin sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonunu yetersiz 
kılmış, yeni sosyal güvenlik müesseselerine olan ihtiyacı artırmıştır. Çünkü 
geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri ile gerçekleştirilen gelir transferi 
olarak sosyal yardımlar; 

•	 Tek taraflı irade beyanı ile gönüllülük esasına bağlı olarak, yapılırlar. 
•	 Sosyal yardımların birçoğunda, “bilinçli bir şekilde” tehlikenin zarar-

larına karşı mücadele anlayışı yoktur. Yardımlar, her zaman, gerçek-
ten muhtaç olan kişiye veya ihtiyaç duyduğu miktarda ulaşmayabilir. 

•	 Sosyal yardımlar, karşılıksız olarak yapılırlar, Yardıma ihtiyacı olan-
ların bu yardımı “talep etme hakkı”, yoktur. Olsa bile karşı tarafın bu 
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talebi karşılama yükümlülüğü yoktur.   
•	 Sosyal yardımların bir kısmı, yalnızca belirli bir gruba ait olanlara yö-

nelik olarak yapılırlar ve muhtaç olsalar bile diğerlerinin yararlana-
mayacağı dışa kapalı yardımlardır.  

•	 Sosyal yardımlarla sağlanan gelir transferi hem miktar, hem de süre 
olarak kişinin ihtiyaç duyduğu zamanda ve miktarda olmadığı için 
sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamada yetersiz kalırlar.

•	 Her ne kadar karşılıksız da olsa, yardımı olan kişide veren kişiye kar-
şı doğan “minnet” duygusu dolayısıyla bir bağımlılık yaratabilir. 

2. Modern Sosyal Güvenlik Müesseseleri: Sosyal Sigortalar ve Kamu 
Sosyal Güvenlik Harcamaları

Sanayileşme ve şehirleşme geleneksel sosyal güvenlik müesseseleri 
üzerinde çift yönlü olumsuz etkide bulunmuştur. Şehirleşme geleneksel 
sosyal güvenlik müesseselerinin etkinliğini azaltırken (geniş aileden çekir-
dek aileye geçiş, komşuluk ve akrabalığa bağlı yardımların ortadan kalk-
ması, esnaf-sanatkâr sandıklarının çözülmesi, yoksullaşma dolayısıyla 
dini sosyal yardımların azalması vb) sanayileşme de iş kazaları ve işsizlik 
başta olmak üzere insanların sosyal güvenlik ihtiyacını artırmıştır. 1700’lü 
yılların ilk çeyreğinden 1800’li yılların son çeyreğine kadar geçen yaklaşık 
150 yıllık sürede yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler yeni döne-
min (sanayi toplumunun) ihtiyaçlarını karşılayacak yeni müesseselere ihti-
yaç doğurmuştur. 

Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik İhtiyacı ve Sosyal Sigortalar
Sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için geliştiri-

len temel müessese sosyal sigortalardır ve ilk defa Almanya’da ortaya çık-
mıştır. Almanya, 19. Yüzyılın son çeyreğinde izlediği sosyal reformlar poli-
tikası içinde  “ Zayıf ve zor durumda olanların sosyal korumalarının sağ-
lanmasını bir devlet görevidir” anlayışı ile ilk sosyal sigortaları kurmuştur. 
Sosyal sigortalar, esasen 14. yüzyılda deniz ticaretine yönelik riskler için 
oluşturulan primli (özel) sigorta uygulamasına sosyal boyut kazandırılarak 
oluşturulan müesseselerdir.

Kapsamı ve etkinliği bakımından, sosyal sigortalar, insanoğlunun sos-
yal sorunlarını çözmek için geliştirdiği en önemli müesseselerin başında 
gelir. Birçok bakımdan mucizevi sonuçlar doğuran bir mekanizma ile işler. 
Aynı tehlikelerle karşılaşması muhtemel ve mutlak olan insanların, tek ba-
şına karşılayamayacakları zararları, geleneksel toplumun aksine birbirini 
tanıma bilme ihtiyacı olmadan, katlanabilecekleri bir maliyet ile (prim öde-
me) karşılamaları anlamına gelir. Sosyal sigortaların özünde de karşılıklı 
yardımlaşma ve dayanışma vardır. Sosyal sigortalarda; tehlikeye uğrama-
yanlardan uğrayanlara, yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere, sağlıklı olan-
lardan hasta olanlara, gençlerden yaşlılara doğru bir gelir transferi söz ko-
nusudur. Bu transfer kişi bazında gençlik dönemlerinden yaşlılık dönem-
lerine, çalışılan aktif dönemlerden çalışılamayan pasif dönemlerine doğru 
gerçekleşir.
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Sosyal sigortalar özel sigortalardan farklı olarak devlet tarafından ku-
rulur ve ilgili Kanunda şartları taşıyan kişilerin sigortalı olması zorunlu-
dur. Faaliyetleri kanunlarla düzenlenir ve kamu hukuku ilişkisi geçerlidir. 
Kimse sigortalı olma hak ve yükümlülüklerinden vazgeçemez. Esasen 
devlet, kişilerin kendi sosyal güvenlik güvencelerini sağlama konusunda 
yetersiz kalacakları düşüncesiyle sosyal sigortaları kendi kurar ve yüksek 
gelirlilerin veya kendi sosyal güvenliğini sağlayabilecek olanların sistem 
dışına çıkmasını önlemek için üyeliği zorunlu kılar. Sistemin tasarrufların 
transferi yoluyla gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonu da bu zo-
runluluk sonucu gerçekleşir. Sistemin gelirin yeniden dağılımını ne ölçüde 
gerçekleştireceği;  gelir kaynağı olarak primlerin kimlerden, ne miktarda 
alınacağı, hangi kazançlardan ve hangi üst sınıra kadar prim alınacağı ile 
gelir ve aylıkların hesaplanmasında dikkate alınacak parametrelerin ne-
ler olacağı ve aylıkların alt ve üst sınırlarının ne şekilde belirlendiğine bağlı 
olarak değişir. 

Sosyal Sigortalar ve Kamu Sosyal Güvenlik Harcamalarına Duyulan İh-
tiyaç

Sosyal sigortalar, çalışanların önemli bir kısmının ( % 70 ve daha fazla) 
bağımlı olarak çalıştığı sanayi toplumunda geniş toplum kesimlerine sosyal 
güvence sağlama bakımından önemli gelişmeler sağlamış olmakla birlikte, 
sosyal güvenliğin “herkesi kapsama alma, sosyal güvenceye kavuşturma 
idealini” gerçekleştirmede “sigorta” niteliğinden kaynaklanan boşluklara 
yol açmıştır. Bunlar teknik ve idari boşluklardır. Sosyal sigortalar primli re-
jimler olduğu için çalışan, geliri olan ve prim ödeyen kişiler kapsama alınır. 
Ancak, belirli haklara kavuşmak için öngörülen “staj veya asgari prim öde-
me süresi” şartını yerine getirmeyenler “teknik boşluk” veya “aktüeryal 
boşluk” dolayısıyla sosyal sigortanın sağladığı sosyal güvenlik hakkından 
faydalanamazlar. Mesela, Türk sosyal sigorta hukukuna göre 1800 gün prim 
ödemeden malul derecede sakat kalanlara malullük aylığı, yine 1800 gün 
prim ödemeden ölenlerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaz. Bu sosyal 
sigortaların teknik boşluğudur 

Sosyal sigortalar özellikle ilk kuruluş yıllarında sosyal sigortaların ge-
rektirdiği düzenli kayıt gereği dolayısıyla bazı çalışan gruplarını kapsam 
dışında bırakabilirler. Küçük işyerlerinde çalışanlar, tarım sektöründe ça-
lışanlar, a-tipik işlerde çalışanlar, küçük yerleşim yerlerindeki işyerlerinde 
çalışanlar, gelirleri düzensiz ve süreksiz olanlar birçok ülkede sosyal sigor-
taların ilk kuruluş yıllarında kapsam dışında kalırlar.  Nitekim, Türkiye’de 
ilk sosyal sigortalar kurulduğu zaman 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyer-
leri kapsama alınırken 1 işçi çalıştıran işyerlerinin kapsama alınması ancak 
1971 yılında gerçekleşmiştir. Benzer şekilde ve tarım Bağ-Kur’u olarak bili-
nen 2926 sayılı Kanun da 1984 yılında başlatılmış ancak 10 yıllık bir sürede 
bütün ülkede uygulanabilmiştir. Sosyal sigortalarla ilgili mevzuatın kade-
meli olarak uygulanması dolayısıyla bazı çalışan gruplarının ilk kuruluş yıl-
larında kapsam dışında kalması da idari boşluğu oluşturur. 
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Sosyal sigortaların teknik ve idari boşlukları dolayısıyla herkesi kap-
sama alma hedefini gerçekleştirememesi, ancak yasal düzenleme kapsa-
mında olan, geliri olan ve yeteri kadar prim ödeyenlere güvence sağlayıp, 
diğerlerini dışarda bırakması vergilerle finanse edilen kamu sosyal güven-
lik harcamalarını (primsiz ödemeler) gerekli kılar. Bu anlamda kamu sosyal 
güvenlik harcamaları, sosyal sigortaların dışında kalan kesimlerin sosyal 
güvenliğini sağlayan, modern sosyal güvenlik müesseselerinin ikinci aya-
ğını oluşturur. Sosyal sigortalar ve kamu sosyal güvenlik harcamaları bir-
birinin alternatifi olmayıp, sosyal güvenlik sistemlerinin bütün nüfusu, her 
tehlikeye karşı koruma kapsamına alma hedefini gerçekleştirmede kullan-
dığı birbirini tamamlayan müesseselerdir. 

C. Modern Sosyal Güvenlik Müesseseleri ve Tamamlayıcı Sosyal Güven-
lik Kurumlarına Duyulan İhtiyaç

ILO tarafından belirlenen asgari sosyal güvenlik normları, sosyal sigor-
taların temel sosyal güvenlik kurumu olduğu bir sistemde tamamlayıcı veya 
ek sosyal güvenlik kurumlarının varlığını zorunlu kılmaktadır. Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde de belirtildiği gibi, modern 
sosyal güvenlik sistemleri kişiye ve ailesine yaşadıkları toplum içinde onları 
başkalarına muhtaç etmeyecek, şahsiyetlerini koruyabilecekleri ve kişilik-
lerini serbestçe geliştirebilecekleri imkânları kullanabilecekleri insan hay-
siyetine yaraşır seviyede sosyal güvenlik garantisi sağlar. Sosyal güven-
lik sisteminin sağladığı güvence kişiyi ve ailesini sefalet içine düşmekten 
kurtarır, ancak onlara tehlikeye uğramadan önce sahip oldukları seviye ve 
standartta bir koruma sağlamaz. Çünkü modern sosyal güvenlik sistemleri 
kişilerin maruz kaldığı tehlikeler dolayısıyla;

•	 Çalışma gücü kaybı ile karşılaşmışlarsa ( hastalık, iş kazası, maluliyet 
vb), kişiyi yeniden, en kısa zamanda ve azami çalışma gücü ile yeni-
den çalışma hayatına döndürmeyi amaçlayacak şekilde tazmin edici 
sağlık hizmetleri temin etmeyi, 

•	 Gelir kesilmesi veya azalması ile karşılaşmışlarsa, Onları ve ailelerini 
sefalet içine düşürmeyecek ancak çalışmadan da alıkoymayacak se-
viyede telafi edici gelir garantisi sağlamayı,

amaç edinir. Çünkü modern sosyal güvenlik sistemleri insanları çalış-
madan alıkoyacak, onları tembelleştirecek ve tasarrufu unutturacak se-
viyede bir garanti sağlamazlar. Sosyal sigortalar bu amaçla sağlanan gelir 
garantisi bakımından alt ve üst sınır belirlerler. Alt sınır bağlanan gelir ve 
aylıkların belirli seviyenin altına düşmesini (sefalet), üst sınır ise belirli se-
viyenin üstüne çıkmasını (zenginlik) önler. Gelir ve aylıklar bakımından alt 
ve üst sınır uygulaması, ödenen primlerle sağlanan haklar arasındaki ilişki-
yi belirli ölçüde zayıflatarak (nimet/külfet dengesini değiştirerek) yüksek 
gelirlilerden düşük gelirlilere bir gelir transferi sağladığı ölçüde sosyal si-
gortaların gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonunun da gerçekleş-
mesine imkân verir. Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını sağlama 
fonksiyonunu etkinleştirmek için sosyal sigortaların işleyişinde, özel sigor-
talardan farklı olarak,  eşitlikçi değil, sosyal adaletçi uygulamalara önem ve 
öncelik verilir.
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Sosyal sigortalarda gelir ve aylıklara üst sınır uygulanması, yüksek gelir 
gruplarının tehlikeye maruz kaldıkları dönemlerde ( hastalandıkları, işsiz 
kaldıkları ve yaşlandıkları zamanlar gibi) gelirlerinin düşmesi, çalışırken 
sahip oldukları hayat standartlarının (refah seviyelerinin) düşmesi anlamı-
na gelir. Çalışma hayatında sahip oldukları gelir seviyesini korumak, hayat 
standardını devam etmek isteyenler için tek çözüm tamamlayıcı (ek, ilave) 
sosyal güvenlik tedbirleridir. Şekil 1, modern sosyal güvenlik sistemlerinin 
hakim olduğu bir sistemde kişi bazında tamamlayıcı sosyal güvenlik ted-
birlerinin ve kurumlarının ortaya çıkışını ve işleyişini göstermektedir.  

Şekil 1: Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Tedbirleri

Gelir

Yaş

A
B E

DC

Çalışma Geliri

Emeklilik Geliri

100

60

20 60 80

Dikey eksende gelir seviyesi, yatay eksende kişinin yaşının yer aldığı 
şekil 1’de, söz konusu kişi çalışma hayatı süresince (20-60 yaş arası-A-B 
dönemi) 100 birim gelir ve bunun sağladığı hayat standardına sahiptir. 
Kişi, emekli olduğu zaman (60 yaş) geliri 60 birime   (C noktası) düşecek ve 
emeklilik süresince (CD) bu seviyede gerçekleşecektir.  Eğer kişi, bu gelir 
azalması dolayısıyla hayat standardındaki düşmeye razı olmaz ise gelirini 
tekrar yükseltmek için (C den B’ye), çalışma hayatı süresince çeşitli şekil-
lerde tasarruf etmiş ve emeklilik döneminde bunu kullanmaya başlamış 
ise geliri tekrar A seviyesine yükselecek, bu miktar da kişinin tamamlayıcı 
sosyal güvenlik tedbiri olacaktır. Tamamlayıcı sosyal güvenlik tedbirlerinin 
ilki hangi şekilde yapılırsa yapılsın ( ayni-nakdi, zorunlu-gönüllü, men-
kul-gayrimenkul vb) bireysel tasarruflardır. Ancak modern sosyal güven-
lik sistemleri açısından tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseseleri, başta 
özel sigortalar (hayat, kaza, ölüm, bireysel emeklilik, sağlık vb) olmak üzere 
gönüllü veya zorunlu tasarruflarla gerçekleştirilen kurumsal tedbirlerden 
oluşur. 

D. Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumlarının Modern Sosyal Güvenlik 
Sistemi İçinde Yeri

Sosyal sigortalar üzerine inşa edilen sanayi toplumu sosyal güvenlik sis-
temleri,  Refah Devletinin Altın Çağı olarak adlandırılan 1950-75 arasında-
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ki parlak dönem sonrasında milli gelirin üçte birine yakın seviyede kaynak 
kullanması, gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik krizin sebeplerinden biri 
olarak gösterilerek ciddi bir eleştiri altında kalmıştır. Bu işleyiş şekli ile sa-
nayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin emek arzını azalttığı, tasarruf 
eğilimini zayıflattığı, sermaye birikimini olumsuz etkilediği ölçüde yatırım-
ları azalttığı ve ekonomik büyümeyi düşürdüğü ileri sürülmüştür. Bu eleşti-
riler sosyal güvenlikte radikal değişiklik önerilerini de beraberinde getirmiş 
ve bu arayışlar 1981 yılında Şili sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesi 
uygulaması ile yeni bir uç vermiştir. Aynı yıllarda sosyal güvenlik sistemleri 
kriz içine giren Meksika, Arjantin ve Peru gibi ülkeler ile geçiş dönemi eko-
nomisi olarak adlandırılan Doğu Bloku ülkelerinden Polonya, Macaristan, 
Çekoslovakya vb ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinde dönüşüm arayış-
ları bu yeni modele ilgiyi artırmış,  tartışmaları yoğunlaştırmıştır. Bu ortam-
da ILO, 1984 tarihli “21 Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik” raporunda olumsuz 
iktisadi ve sosyal sonuçlar doğurmayacak şekilde iyileştirmeler yapılarak 
sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin devamını savunan görüşler 
ileri sürmüştür. Gelişmiş ülkelerde sosyal sigorta temelli yerleşik sosyal gü-
venlik sistemlerinin değiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler de ILO’nun bu 
tezini güçlendirmiştir. 

Modern sosyal güvenlik müesseselerinin yeniden yapılandırılma-
sı ile ilgili en etkili öneri Dünya Bankasının 1994 tarihli  “Yaşlılık Krizinden 
Kaçınmak: Yaşlıları Koruma ve Büyümeyi Teşvik Politikalar” başlıklı raporu 
ile gelmiştir. Raporda, hangi şekilde kurulursa kurulsun bir sosyal güvenlik 
sisteminin 3 temel fonksiyonu olduğunu ve bunların;

•	 Gelirin yeniden dağılımını sağlamak,
•	 Tehlikelere karşı sigorta sağlamak ve
•	 Fertlerin daha fazla tasarruf yapma isteklerini karşılamak,
olduğunu belirtilmiştir. Bu yaklaşıma göre, mevcut sanayi toplumu sos-

yal güvenlik sistemi sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımı ve sigor-
ta fonksiyonuna önem vermiş, tasarruf fonksiyonunu ihmal etmiştir. Öte 
yandan, Şili’de uygulanan şekliyle özel sektör inisiyatifinin hakim olduğu 
sosyal güvenlik sistemi de sosyal güvenliğin tasarruf ve sigorta fonksiyon-
larına öncelik veren ancak gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksiyonu-
nu ihmal eden ve sosyal olmaktan uzaklaşan bir model olarak ortaya çık-
mıştır.  Dünya Bankası Raporunda sosyal güvenliğin üç temel fonksiyonuna 
da işlerlik kazandıracak bir kurumsal yapı ve işleyiş önerilmiş ve çok ayaklı 
bir sisteme geçiş önerilmiştir. 
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Tablo : Çok Ayaklı Sosyal Güvenlik Sistemi Modeli

Programların
Temel Esasları

Zorunlu Kamu 
Programları

(Birinci Ayak)

Zorunlu Özel 
Programlar

(İkinci Ayak)

Gönüllü Özel 
Programlar

(Üçüncü Ayak)

Amaçlar-
Hedefler

Gelirin yeniden 
dağılımı ve si-

gorta

Özel tasarruflar ve 
Sigorta

Özel tasarruflar ve 
sigorta

Kurumsal Yapı 
ve Düzenleme

Yoklamalı, as-
gari veya sabit 
oranlı bir gelir 

garantisi

Ferdi tasarruf plan-
ları veya mesleki 

programlar

Ferdi tasarruf plan-
ları veya mesleki 

programlar

Finansman 
Kaynakları ve 
Yönetimi

Vergilerle fi-
nansman ve 

dağıtım metodu

Primlerle finans-
man ve düzenlen-

miş fon metodu

Sigortalı primleri ile 
finansman ve tam 

fon metodu

Kaynak: WB (1994, Averting The Old Age Crisis, summary, s.18. 

•	 Birinci ayak sosyal güvenlik kurumları, kamunun kontrolünde ve 
zorunluluk esasına göre kurulan kurumlar olup, gelirin yeniden da-
ğılımı ve sigorta fonksiyonlarını yerine getirecektir. Sistem, dağıtım 
yöntemine göre finanse edilecek gelirlerini de vergiler veya vergi ka-
rakteri kuvvetli sosyal güvenlik primleri oluşturacaktır. Birinci ayak 
sosyal güvenlik kurumları, fertlere ihtiyaç faktörüne bağlı olarak as-
gari bir gelir garantisi sağlayacaktır.

•	 İkinci ayak sosyal güvenlik kurumları, özel sektör inisiyatifinde 
oluşturulacak ancak kapsam zorunlu olacaktır. Sosyal güvenlik sis-
teminin özel tasarruf ve sigorta fonksiyonunu yerine getireceklerdir. 
Sistem, sigortalı ve/veya işveren primleri ile finanse edilecek ve be-
lirli ihtiyat fonlarının ayrılmasına imkân veren düzenlenmiş bir fon 
metodu ile işletilecektir.

•	 Üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumları, tamamen özel sektör ini-
siyatifi ile oluşturulan kurumlar olacak, sosyal güvenliğin tasarruf 
fonksiyonunu gerçekleştirme amacı öncelikli olacaktır. Tamamen 
sigortalı primleri ile finanse edilecek, primlerle ilişkili gelir veya ay-
lıklar ödenecektir. Sistemin finansman metodu ise tam fon metodu 
olacaktır. 

Çok ayaklı bu sistemde üçüncü ayak tamamen, ikinci ayak ise kısmen 
tamamlayıcı sosyal güvenlik müessesesi olarak fonksiyon görecektir. 
Yerleşik sosyal güvenlik sistemine sahip ülkelerde mevcut sistemlerin kısa 
zamanda bu yeni yapıya uygun şekilde yeniden yapılandırılmaları mümkün 
görünmemekle birlikte tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarının oluştu-
rulması büyük bir destek görmüştür. Nitekim, AB’de 2020 yılına kadar ge-
çecek 25 yıllık sürede sosyal güvenlik için yaratılacak kaynakların dörtte 
birinin tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları tarafından yaratılması he-
deflenmiştir. 
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E. ILO ve Tamamlayıcı Sosyal Güvenli Kurumları
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), özellikle 2000’li yıllarda daha yüksek 

sosyal güvenlik garantisi talebinde olan toplum kesimlerinin, temel sosyal 
güvenlik ilkelerinden uzaklaşmadan ve zorunlu sistemin dışına çıkmadan 
fon esasına göre işleyen tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları oluştur-
masına olumlu bakmıştır. Ancak, 2000’li yılların başında başlattığı “herke-
se sosyal güvenlik güvenlik” kampanyasının hayata geçmesinin yeni bir 
yapılanmayla mümkün olacağının anlaşılması, 2012 yılında ILO’nun Sosyal 
Koruma Tabanları Tavsiye Kararı ile somutlaşmış ve sosyal güvenlikte yeni 
bir yapılanmanın esasları ortaya konulmuştur. 

Şekil 2. Sosyal Güvenlik Merdiveni ve Sosyal Koruma Tabanları Yaklaşımı

 

 

 

 

Yüksek 

 

Sosyal 

Koruma 

Düzeyi 

 

 

 

Zay ıf 

   Düşük                Bireysel/Hane halk ı gel ir i                                      Yüksek 

	

Asgari	Sosyal	Koruma	Tabanı	
Herkes	için	Temel	Sağlık	Güvencesi	

Çocuklar,	çalışanlar	ve	yaşlılar	için	asgari	gelir	güvencesi	
	

Primli	Sosyal	Güvenlik	Kurumları	
(Sosyal	Sigortalar)		

Devlet	gözetiminde,	bireysel	
katkı	esaslı	gönüllü	özel	

sigortalar	

Şekil 2, ILO’nun sosyal koruma tabanları yaklaşımının hayata geçirilme-
sine imkân verecek yeni yapılanmayı gösteren sosyal güvenlik merdiveni 
(social security staircase) yaklaşımıdır. Dikey eksende sağlanan sosyal gü-
venlik garantisinin seviyesi, yatay eksende kişilerin veya hane halklarının 
gelir seviyesi yer almıştır. Bu yapılanma birebir olmasa da temel esasları 
bakımından Dünya Bankası’nın çok ayaklı sosyal güvenlik sistemi yakla-
şımına benzerlikler göstermektedir. Buna göre, en altta sistem toplumun 
tamamına temel sağlık garantisinin yansıra çocuklar, çalışanlar ve yaşlılar 
için de asgari gelir güvencesi sağlamaktadır. Asgari sosyal güvenlik ga-
rantisini temsil eden  bu ayak esasen vergilerle finanse edilecektir. İkinci 
basamakta çalışanlar için gelir garantisi sağlayan primli rejimler yer alacak 
ödenen primle sağlanan haklar arasında bir ilişki kurulacaktır. Bu basa-
makta da sağlanan gelir garantisi temel gelir niteliğinde olacaktır. Üçüncü 
basamakta ise gönüllülük esasına ve bireysel katkı dayanan, özel teşebbüs 
tarafından oluşturulan ancak faaliyet esasları devlet tarafından belirlenen 
ve gözetilen özel sigorta programları yer alacaktır. Bu basamak sosyal gü-
venlik sisteminde tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarını oluşturmakta-
dır. Sağlanacak sosyal güvenlik garantisi için bir üst sınır yoktur, kişilerin 
tasarruf yapma eğilimine bağlı olarak yüksek olacaktır. 



599

ILO, tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarını, sosyal güvenliğin karşı-
lıklı yardımlaşma ve dayanışma prensibine zarar vermeden, daha yüksek 
sosyal güvence isteyenlerin taleplerine karşılık veren yapılar olarak değer-
lendirmektedir. Tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumları bireysel tasarruf 
yapma taleplerine karşılık vermesi yanında zorunlu sistemler üzerindeki 
talep baskısını da azaltıcı bir etki yapmakta, özellikle sosyal sigortalar üze-
rindeki gider artırıcı talepleri frenlemektedir. 

Son sözler
Temel ve evrensel bir ihtiyaç olarak sosyal güvenlik ihtiyacının karşı-

lanması, bireylerin kendi çabaları ve imkânları ile altından kalkabilecekleri 
bir alan değildir. En azından toplumun önemli bir kesimi için bu mümkün 
değildir. Sanayi toplumunun ürünü olan primli rejimler olarak adlandırılan 
sosyal sigortalar ile refah devleti anlayışının ürünü olan vergilerle finanse 
edilen kamu sosyal güvenlik harcamaları insanoğlunun sosyal güvenlik 
ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği vazgeçilmez müesseselerdir. Ancak 
modern sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı koruma garantisini sosyal 
adalet anlayışı ile “herkes için temel ve asgari seviyede ” gerçekleştirmeye 
çalışması daha fazlasını ve yükseğini talep edenlerin bu talebinin karşılan-
ması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Zorunlu sosyal güvenlik 
sistemlerinin işleyiş esaslarını bozmadan(2) daha yüksek sosyal güvence 
isteyenlerin taleplerinin karşılanması farklı prensiplerle çalışan tamamla-
yıcı (ilave-ek) sosyal güvenlik müesseseleri ile mümkün olur. Bu bakımdan 
tamamlayıcı sosyal güvenlik kurumlarının varlığı ve gelişme seviyesi art-
tıkça, temel sosyal güvenlik kurumlarının sosyal güvenlik garantisi sağla-
ma fonksiyonu ve etkinliği artar.  

Türkiye’nin tamamlayıcı sosyal güvenlik uygulaması bakımından ba-
şarılı bir OYAK tecrübesi ile başarısız bir MEYAK ( Memur Yardımlaşma 
Kurumu) ve Zorunlu Tasarruf uygulamaları var. 2003 yılında hayata geçi-
rilen bireysel emeklilik sistemi de kişi olarak kapsamı ve yarattığı fonlar 
bakımından geldiği nokta itibarıyla tamamlayıcı sosyal güvenlikte yeni bir 
aşamayı temsil etmektedir. Yapılması gereken bu uygulamanın bütün ola-
rak Türk sosyal güvenlik sisteminin fonksiyonel ve etkin işleyişine katkıda 
bulunacak şekilde yapılanmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik 
çabalarda bulunmak olmalıdır.  

2 Kamuoyunda “süper emeklilik” olarak bilinen, 1987 yılında 506 sayılı Kanun kapsamında olanlardan yük-
sek gelirli olanlar için daha yüksek emekli aylığı almalarına imkân vermek üzere üst gösterge tablosu oluş-
turarak hayata geçirilen ancak kısa sürede vazgeçilen uygulama zorunlu sosyal güvenlik sistemleri içinde 
tamamlayıcı gelir sağlama amaçlı uygulamaların ne kadar yanlış olacağına yönelik bir örnek olarak değer-
lendirilebilir. 
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Elinizdeki kitap Hoca’nın 17 Kasım 1983 tarihinden 
başlayarak yazdığı makalelerinden bir seçkidir. 
Zevkle okuduğum sizin de zevkle okuyacağı nızı 

umduğum önsözünde gerekli açıklamaları yapmış, say-
dığım vasıflarına ilaveten kadirşinas bir insan olduğunu 
da göstermiştir.

Yusuf Alper Hoca’nın bu kitaptaki makaleleri 1983 yı-
lından itibaren Türk sosyal güvenlik sisteminin adeta 
kronolojik bir öyküsüdür de. Ayrıca ma kalelerin bir kısmı 
bugün de ders alınacak ve sosyal güvenlik sistemimiz
de yapılması lazım gelenleri işaret eder mahiyettedir. Bi-
zim için önemli bir özelliği de bu makalelerin bir kısmının 
sendikamız dergilerinde yayımlan mış olmasıdır.
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