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Önsöz

Sevgili öğrenciler, 

Gelirin  yeniden  dağılımını  sağlayarak  refah 
ve  huzur  içinde  bir  toplumsal  hayatın  oluş-
masını  sağlamak  sosyal  politikanın  görevidir. 
Sosyal politikanın bu amacını gerçekleştirmek 
için kullandığı birçok yöntem, politika ve araç 
olmakla birlikte, bunlardan en önemlisi ve en 
geniş kapsamlısı sosyal güvenliktir.

Sosyal  güvenlik,  sosyal  politikanın  en  önemli 
aracıdır: Çünkü; 

1.  Diğer  sosyal  politika  tedbirleri  toplumu 
oluşturan  bazı  kesimleri  ilgilendirirken 
sosyal  güvenlik,  evrensel  bir  ihtiyaç  ola-
rak toplumu oluşturan herkesi ilgilendirir. 
Yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, ırkı, inancı, 
gelir seviyesi ve statüsü ne olursa olsun hiç 
kimse bu ihtiyaçtan muaf değildir. 

2.  Diğer  sosyal  politika  tedbirleri  insan  ha-
yatının  belirli  bir  dönemini  ilgilendirirken 
yalnızca sosyal güvenlik doğumundan ölü-
müne insanın bütün hayatını, hatta analık 
riski  dolayısıyla  doğum  öncesi,  ölüm  riski 
dolayısıyla da ölüm sonrası belirli bir döne-
mi kapsadığı için bir insan hayatından daha 
uzun  süreyi  ilgilendirir.  Sosyal  güvenliğin 
önemini vurgulamak için bir başka göster-
ge  kullanmak  gerekirse,  bireylerin  ve  top-
lumların  bu  amaçla  tahsis  ettikleri  kayna-
ğın büyüklüğünün gelişmiş ülkelerde, milli 
gelirin % 20-35’i arasında değişen bir payını 
oluşturması konunun önemi kendiliğinden 
ortaya çıkarır.

Tarihi  gelişim  süreci  içinde  insanoğlu  sosyal 
güvenlik  ihtiyacını karşılamak  için çeşitli yol-
lara ve yöntemlere başvurmuş, bunlardan ba-
şarılı  olanları  sürekli  olarak  kullanmak  üzere 
sosyal güvenlik teknikleri olarak geliştirmiştir. 
Birey, toplum ve devlet olarak geliştirilen ted-
birlerin  ve  tekniklerin  bütünü  sosyal  güven-
lik  sistemlerini  oluşturmuştur.  Çağdaş  sosyal 
güvenlik  anlayışına  göre  sosyal  güvenlik  sis-
temlerinin ideali; “toplumu oluşturan herkesi, 
bütün sosyal risklere karşı koruma kapsamına 
alan,  kişilere  ve  ailelerine  yaşadıkları  toplum 
içinde, onları başkasına muhtaç etmeyecek bir 
hayat standardı sağlamayı garanti etmektir”.

Sosyal güvenlik kitabının içeriği ve ünite konu-
ları, bir yandan sosyal güvenliğin önemini vur-
gulamak, diğer yandan küreselleşme gibi sosyal 
hayatta meydana gelen değişikliklerin bu alana 
yönelik  etkilerini  kapsayacak  şekilde  hazırlan-
mıştır.  İlk ünitede  sosyal güvenlik kavramı ve 

bu kavramı ortaya çıkaran tarihi gelişim süreci 
ele alınmıştır. Bir sistem olarak sosyal güvenli-
ğin anlaşılması bakımından sosyal güvenlik ih-
tiyacının kaynağını oluşturan sosyal  riskler ve 
bu ihtiyacı karşılamak için geliştirilen teknikler 
sonraki iki ünitede işlenmiştir. Bir sistem olarak 
sosyal güvenliğin yönetimi dördüncü ünitede, 
finansmanı  ise  beşinci  ünitede  ele  alınmıştır. 
Özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde yaşa-
nan iktisadi kriz sanayi toplumu sosyal güven-
lik sistemlerinde değişim ve dönüşüm tartışma-
larını  başlatmıştır.  Bu  tartışmaları  da  dikkate 
alarak sosyal güvenliğin iktisadi boyutu ayrı bir 
ünitede  incelenmiştir.  Kitabın  son  iki  ünitesi, 
ILO’nun bu alandaki çalışmalarını öne çıkaracak 
şekilde sosyal güvenliğin uluslararası boyutuna 
ve özellikle küreselleşme dolayısıyla sosyal gü-
venlik  alanında  yaşanan  değişime  ayrılmıştır. 
Bir  bütün  olarak  kitap,  sosyal  güvenliği  anla-
mak yanında gelecek dönemlerde ortaya çıka-
bilecek muhtemel gelişmelerin sisteme etkileri-
ni de ortaya koyacak şekilde hazırlanmıştır. 

Açıköğretim  Fakültesinin  ders  kitabı  hazırla-
ma formatına uygun olarak; her ünitede üni-
te  içinde geçen anahtar kavramlara, öğrenci-
nin bilgilerini sınama ve kontrol etme imkanı 
verecek  sorulara  yer  verilmiştir.  Her  ünitede 
okuma parçaları ve yaşamın içinden konuları-
nın seçilmesine büyük özen gösterilmiş, özel-
likle  yaşamın  içinden  konuları  ile  ülkemizde 
günlük hayatta karşılaşılan veya çok konuşu-
lan sosyal güvenlik sorun alanları ile ilgili tar-
tışmalar kitaba yansıtılmaya çalışılmıştır. Son 
olarak,  bütün  kitaplarda  olduğu  gibi  anahtar 
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Sosyal Güvenlik

GİRİŞ
Sosyal güvenlik, herkesin farklı anlamlar yükle-

diği bir kavramdır. Sosyal güvenliğin ne olmadığı 
bilinmektedir. Sosyal güvenlik polisiye anlamda 
güvenlikle yani asayiş ve emniyet kuvvetlerinin 
görev alanı olan güvenlik kavramıyla hiçbir ilgisi 
olmayan bir kavramdır. Ancak sosyal güvenliğin 
ne olduğunun tam olarak bilindiği de söylenemez. 
Sosyal güvenlikle ilgili başkaca kavramlar da vardır. 
Sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal refah, sosyal 
politika, sosyal devlet, sosyal adalet gibi kavramlar 
ile sosyal güvenlik kavramı arasında ne gibi bir an-
lam farkı bulunmaktadır? Sosyal güvenlik ile sosyal 
güvenlik hukuku nerede ayrışır? 

Sosyal güvenlik, çağdaş bir kavram olarak ad-
landırılır. Peki, daha önceki çağlarda sosyal güven-
lik bilinmemekte midir? Daha önceki yıllarda in-
sanların sosyal güvenlik ihtiyacı yok muydu? 

Bu kısımda bütün bu soruların cevapları verilme-
ye çalışılacak; sosyal güvenlik kavramının anlamı ve 
tarihî gelişimi ortaya konulmaya gayret edilecektir.

SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI
Sosyal güvenlik nedir? Sosyal güvenlik “sosyal” 

ve “güvenlik” kelimelerinden meydana gelen bir 
ifade olmasına rağmen zaman içinde terim anlamı 
kazanarak bu iki kelimenin tek tek kelime anlamla-
rından öte bir anlam kazanmış bir kavramdır.

Sosyal kavramı, toplum ve toplumun bir par-
çası olan insana ilişkin her şeyi ifade eden bir kav-
ramdır. Toplum içinde yaşamaktan kaynaklanan 
her konu sosyal kelimesi ile ifade edilebilir. İnsanın 
sosyal bir varlık olarak kabul edilmesi de toplumu 
meydana getirebilen, toplum hâlinde yaşama kül-
türüne sahip bir varlık olduğunu ifade eder. Sosyal 
kelimesi, hangi diğer kelimenin önünde kullanı-
lırsa o kelime ile birlikte oluşan terime “insani bir 
boyut” kazandıran farklı bir anlama da sahiptir. 
Bu anlamda sosyal; iktisaden zayıf durumda ola-
nın korunması amacıyla karşılıklı yardımlaşma ve 
dayanışmayı da ifade eder (Alper, 2011:161). Gü-
venlik kavramı ise farklı anlamlarda kullanılan bir 
kavramdır. İnsanın dışardan gelen her türlü saldırı 
ve tecavüzlerden korunması, can ve mal emniyeti-
nin sağlanması anlamında kullanılabilir. Bu anlam-
da güvenlik emniyet ve asayiş kelimeleri ile de ifade 
edilebilmektedir. Güvenlik kavramının, kişilerin 
muhtaçlığa karşı korunması anlamında da kulla-
nıldığı gözlemlenir.

Sosyal güvenlik kavramı, terim anlamı ile; top-
lum hâlinde yaşamaktan kaynaklanan tehlikeler de 
dâhil olmak üzere insanın karşı karşıya bulunduğu 
tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı emniyet 
sağlanmasını ifade eden bir kavramdır. Sosyal gü-
venlik sağlanması demek, kişinin sosyal güvenliğin 
konusu olan tehlikelerin ortaya çıkardığı olumsuz 
ekonomik sonuçları olan gelir kesilmesi, gelir azal-
ması ya da gider artışı biçiminde ortaya çıkan za-
rarlarına karşı gelir-gider sürekliliğinin sağlanma-
sına imkân sağlayan asgari bir gelirin sağlanması; 
böylece kişilerin muhtaçlığa düşmekten korun-
masını konu alan bir kavramdır. Sosyal güvenlik; 
bu anlamda kişilerin muhtaçlıktan kurtarılması, 
muhtaçlıktan kaynaklanan korkunun ortadan kal-
dırılması ve bu anlamda bir emniyet duygusunun 
sağlanmasını ifade eder. Bu amaca hizmet eden her 
faaliyet, sosyal güvenlik faaliyeti sayılır.

Sosyal güvenlik, toplum halinde yaşamak-
tan kaynaklanan tehlikeler de dahil olmak 
üzere insanın karşı karşıya bulunduğu 
tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı 
emniyet sağlanmasını ifade eder. 

Sosyal güvenlik ile kişiler yarınından emin ol-
mak; aç kalmak ve muhtaç duruma düşmek kor-
kusundan kurtulma imkânını elde eder. Şu hâlde 
sosyal güvenliğin sağladığı güvenlik kişileri toplum 
içinde iktisadi anlamda muhtaçlıktan koruma, 
muhtaçlığa karşı duyulan korkudan kurtulma an-
lamında bir emniyet sağlar (Yazgan, 1992: 18-19). 
Sonuç olarak sosyal güvenlik, sosyal güvenliğin 
konusu olan risklerin sonuçlarına karşı kişide gelir 
güvenliğinin sağlanmasını ifade eden bir kavram-
dır. Gelir güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü 
tedbir ve bunlarla ilgili kurumsal yapı, hukuki sis-
tem sosyal güvenlik sistemini oluşturur. 

Sosyal güvenlik, kapsama aldığı risklere 
karşı kişilere gelir güvencesi sağlar.

Sosyal güvenliğin sağlamış olduğu emniyet duy-
gusundan hareket edilirse sosyal güvenliğin iki bo-
yutu ortaya çıkar. Sosyal güvenliğin soyut boyutu; 
insanların tehlikelerle karşılaştıkları zaman karşı-
laşacakları zararların giderileceğini bilmelerinden 
kaynaklanan kendini güven içinde hissetme hâlini; 
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somut boyutu ise karşılaştıkları zararların fiilen karşı-
lanması hâlini ifade eder (Alper, 2009:3). Toplumsal 
huzurun sağlanması bakımından, insanların yarın 
endişesinden uzak olarak hayatlarını sürdürmelerini 
sağlayan sosyal güvenliktir. Gelişmiş bir sosyal gü-
venlik sistemi toplumsal barışın garantisidir. 

Sosyal güvenliğin soyut ve somut olmak 
üzere iki boyutu vardır. İnsanların yarın 
endişesinden uzaklaşmaları sosyal güven-
liğin soyut boyutu ile ilgilidir.

Sosyal güvenlik, dar ve geniş anlamda olmak 
üzere iki farklı açıdan da tanımlanabilmektedir. 
Dar anlamda sosyal güvenlik; tanımlanmış sosyal 
risklerin zararlarına karşı koruma sağlayan sosyal 
güvenlik anlayışını; geniş anlamda sosyal güven-
lik ise sebebi ne olursa olsun muhtaçlık yaratan 
bütün sosyal risklere karşı koruma garantisi sağ-
layan sosyal güvenlik anlayışını temsil eder. Dar 
anlamda sosyal güvenlik sosyal sigortalarla sağla-
nan sosyal güvenlik garantisini (Alper, 2011:162; 
Arıcı, 1999:3); geniş anlamda sosyal güvenlik ise 
sosyal sigortalarla sağlanan koruma garantisine ila-
veten devletin nakdi veya ayni gelir transferleri ile 
sağladığı garantiyi de kapsar. Dar anlamda sosyal 
güvenlik anlayışı içinde Uluslararası Çalışma Ör-
gütünün (ILO-International Labour Organisation) 
sosyal güvenlik sözleşmelerinde belirtilen yaşlılık, 
malullük, ölüm, işsizlik, hastalık ve iş kazaları gibi 
tanımlı sosyal risklere karşı garanti sağlarken; ge-
niş anlamda sosyal güvenlik ise eğitim, kira ve gıda 
harcamalarının karşılanması, dâhil olmak üzere ge-
niş gelir transferi uygulamalarını kapsar (Güzel vd., 
2010:5-7; Gerek, 2010:4). Geniş anlamda sosyal 
güvenlik uygulamaları gelir dağılımı adaleti sağla-
mayı amaçlayan sosyal refah devleti politikaları ile 
gelişmiştir.

Dar anlamda sosyal güvenlik belirli sosyal 
risklere karşı ( yaşlılık, hastalık, işsizlik vb) 
koruma garantisi sağlanmasıdır.

Sosyal güvenlik kavramı sosyal bilimler alanında 
kullanılan bir çok kavram gibi kendini oluşturan 
sosyal ve güvenlik kelimelerinin anlamları dışında 
bir anlam kazanmış ve bu anlamda kullanılmaya 
başlanmış bir kavramdır. Sosyal güvenlik kavramı 

çağdaş bir kavramdır. Sosyal güvenlik, insanlığın 
ezelî ve ebedî bir ihtiyacı olmasına rağmen kavram 
olarak çağdaş bir kavramdır. Sosyal güvenlik kavra-
mı, sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan, ancak 
20. yüzyılda kullanımı yaygınlaşmış, bugünkü an-
lamda kullanılmaya başlanmış bir kavramdır. Terim 
olarak sosyal güvenlik, ilk defa, zannedildiği gibi 
bugünkü anlamda bu sistemi ilk defa kuran İngilte-
re, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde değil, ABD’de, 
1935 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu (The Social 
Security Act) ile kullanılmıştır (ILO, 1984:3). Bu 
tarihten sonra 1941 tarihinde Atlantik Şartında ve 
1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde sos-
yal güvenlik kavramı kullanılmış ve tarifi yapılmış-
tır. Sosyal güvenlik, bugünkü anlamda en kapsamlı 
şekilde ILO’nun 1952 tarih ve 102 sayılı “Sosyal 
Güvenliğin Asgari Normları” sözleşmesinde kulla-
nılmıştır (ILO, 1984:3). Sosyal güvenliğin terim 
olarak uluslararası belgelerde yer almasından sonra 
çok sayıda ülkenin Anayasalarında ve ilgili yasalarda 
sosyal güvenlik terimine yer verilmiştir. 

Sosyal güvenlik terim olarak ilk defa 1935 
tarihli Amerikan Sosyal Güvenlik Kanu-
nunda kullanılmıştır.

Sosyal güvenliğin çağdaş bir kavram olarak ka-
bul edilmesinde, herkes için zorunlu olarak karşı-
lanması gereken “evrensel bir ihtiyaç” olmasının 
yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi ile temel sosyal haklardan biri 
olarak tarif edilmesinin önemli rolü olmuştur. 
Bildirge’nin 22. maddesinde “Herkesin, toplumun 
bir üyesi olarak sosyal güvenliğe hakkı vardır” ifa-
desi kullanılmıştır. Sosyal güvenlik hakkının kap-
samı ise aynı bildirgenin 25. maddesinde belirtil-
miştir. Buna göre, “Herkesin gerek kendisi, gerek 
ailesi için yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım ve 
gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlık 
ve refahını sağlayacak uygun bir hayat düzeyine ve 
işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık veya ge-
çim imkânlarından kendi iradesi dışında yoksun 
bırakacak başka durumlarda sosyal güvenliğe hakkı 
vardır”. Bu madde ile geniş anlamda sosyal güven-
lik tanımına daha uygun bir tanımlama yapılmıştır.

Sosyal güvenlik temel ve vazgeçilmez in-
san haklarından biridir.
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MİLLİ GÜVENLİK VE SOSYAL 
GÜVENLİK

Milli güvenlik ile sosyal güvenlik birbiri-
ne karıştırılması kolay terimlerdir. Her ikisinde 
tehlikeye karşı milletin, cemiyetin güvenliği söz 
konusudur. Milli güvenliği sağlayan vasıta ordu, 
sosyal güvenliği sağlayan vasıta ise sosyal sigorta 
vs’dir. Birinde tehlike, mahiyeti itibarıyla siya-
sidir. Ancak bir siyasi tehlikeyi sosyal güvenlik 
tehlikelerinden ayırt etmeye pek imkan yoktur. 
Sosyal güvenlik tehlikeleri tabidirler, evrenseldir-
ler ve insan hayatı var oldukça mevcutturlar: si-
yasi tehlikede beşer tarihine ve dünyanın bugün-
kü durumuna bir göz atılırsa tabii hâle gelmiştir, 
evrenseldir ve bütün ütopik görüş ve temennilere 
rağmen insan hayatı var oldukça şu veya bu şe-
kilde mevcut olacaktır. Harpsiz bir dünya insa-
noğlunun sefalet pahasına rağmen, henüz tam 
olarak gerçekleştirmeyi göze alamadığı bir hayat 
durumundadır. Bugün dış güvenliğin milletlere 
maliyeti sosyal güvenliğin maliyetinden daha az 
değildir.

Milli güvenlik, şüphesiz, sadece dış tehlike-
ler için söz konusu değildir. İç tehlikelere karşı 
da güvenlik; huzurlu bir cemiyet hayatı, adalete 
dayalı bir beşeri münasebetler düzeni için gerek-
lidir. Bunun temini için de jandarma, polis, adli-
ye cihazı gibi çeşitli vasıtalar daima görev başında 
olmak zorundadır. Aslında, dış tehlikelerin, iç 
tehlikelere daha çok yansıdığı, günümüzde, pek 
çok hadise, iç güvenlik meselesi olarak ortaya çık-
makta, fakat dış güvenliği de ilgilendirmektedir. 
Bu açıdan bakılınca, Milli güvenlik, dünyadaki 
kıt kaynaklar sebebiyle, iç kaynakların, her türlü 
açık veya gizli dış tasalluttan korunması mesele-
sidir. Milletlerin aralarındaki bütün sıcak veya 
soğuk ve hatta normal münasebetler, milli ihti-
yaçların karşılanması ve dünya üretiminden ve 

kaynaklarından milli payın ayrılması mücadelesi-
dir. Bu konuda kitlelere en insani olarak gösteri-
len fikir ve doktrinler, bunları yaymak isteyen her 
seviyedeki teşkilatın elinde milli payı artırmanın 
vasıtası olmakta ve bu maksatla kullanılmaktadır.

Milli güvenliğin kaybedildiği bir ülkede sos-
yal güvenlikten bahsedilemez. Bütün kutsal de-
ğerlerin çiğnendiği, düşman kuvvetlerinin kol 
gezdiği, her türlü kaynağın dışa aktarıldığı bir 
ülkede, sosyal güvenlik elbette hayal olur. Çün-
kü, insanca yaşamak, hür bir toplumun üyesi ol-
maya bağlıdır. Bu sebeple bu durumda herkesin 
gücünü, bu güç hangi çeşitten olursa olsun, hür 
toplumun kurulmasına harcaması gerekir. Böy-
le olmakla beraber, şüphesiz, tehlikelere maruz 
kalanların bu tehlikelerin zararlarından kurtarıl-
ması, fertlerin ve ailelerin başlıca görevi olmaya 
devam edecektir.

Milli güvenlik ile sosyal güvenlik arasın-
da, tehlikenin cemiyete etkisi açısından olduğu 
gibi, bir tekerrürü ve meydana çıkışı bakımından 
fark vardır. Tehlike olarak harp, alınan caydırıcı 
tedbirlerle, hiç olmayabilir. Fakat alınan bütün 
tedbirlere rağmen, insanın ömrü varsa, ihtiyarla-
maması mümkün değildir, hastalanmaması çok 
az bir ihtimaldir... Sosyal güvenlik tehlikelerini 
ileride ayrı ayrı ele aldığımız zaman konu daha iyi 
anlaşılacaktır. Şimdilik, milli güvenlik ile sosyal 
güvenliğin ayrı ayrı devlet hizmetleri olduğunu, 
benzerlikleri ne derece olursa olsun, devletin bu 
hizmetleri birbirine karıştırmadan, ayrı fonksi-
yonlar olarak ele alıp, düzenlemesi icap ettiğini 
söylemeliyiz.

Kaynak: Turan Yazgan (1992), İktisatçılar 
İçin Sosyal Güvenlik, Türk Dünyası Araştırmala-
rı Vakfı Yayını, İstanbul, s.20-21.

araştırmalarla 
ilişkilendir
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SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI İLE 
BENZER VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR

Sosyal güvenlik kavramının daha iyi anlaşılabil-
mesi için sosyal güvenlik kavramı ile benzer ya da 
yakın anlamdaki bazı kavramlar hakkında kısa bilgi 
verilmesine ihtiyaç vardır. Bu kavramlar benzer ve 
ilgili kavramlar olmalarına rağmen sosyal güvenlik 
ile aynı anlamda kavramlar değildir.

Benzer Kavramlar
Bazı kavramlar vardır ki sosyal güvenlikle ben-

zer kavramlar olarak nitelenir. Bu kavramlar sosyal 
güvenliği doğrudan ifade eden ya da sosyal güven-
lik kavramının yerine geçen kavramlar değildir. 
Ancak sosyal güvenliğin muhtevası içinde kalan 
bazı kavramlar sosyal güvenliği çağrıştırır ve sosyal 
güvenlikle ilgili kavramlardır. Bu kavramlar sosyal 
güvenliği ifade eden kavramlar olmamakla beraber, 
sosyal güvenlik kavramını daha iyi anlayabilmek 
için bilinmelerinde fayda vardır. Zira bu kavramlar 
sosyal güvenlik teorisinde ve literatüründe sık sık 
karşılaşılacak kavramlardır.

Sosyal Yardımlaşma Kavramı
Sosyal yardımlaşma kavramı, sosyal güvenlik 

kavramı ile benzer kavramlardan birisidir. Sosyal 
yardımlaşma toplum içinde yaşayan kişilerin ihti-
yaçlarını karşılamak bakımından karşılıklı olarak 
birbirlerine yardımlar yapmasını ifade eden bir 
kavramdır. Sosyal yardımlaşma toplumların iç da-
yanışmasından gücünü alır. Her toplumun birta-
kım ortak paydaları vardır ki bu ortaklık toplumu 
birbirine kaynaştıran ve bağlayan bağlardır. Aynı 
kökenden gelmek, aynı tarihi yaşamak, aynı değer 
hükümlerini paylaşmak, aynı dine sahip olmak vs. 

gibi ortak paydalar toplumu bir arada tutar. Her 
seviyede toplumlar için bu tespit doğrudur. İşte 
sosyal yardımlaşma aynı toplumun üyesi olmaktan 
ve bir arada yaşamaktan doğan bir dayanışma ol-
gusudur.

Sosyal yardımlaşma, aynı toplumun men-
subu olmaktan doğan, bir arada yaşamak-
tan doğan bir olgudur.

Sosyal yardımlaşma, sosyal güvenlik ihtiyacı-
nın karşılanmasını sağlamakta kullanılan bir yol-
dur. Kişiler, sosyal güvenliğin konusu olan riskle-
rin sonuçları ile baş edebilmek için en çok sosyal 
yardımlaşma yolunu tercih etmişler ve bu yolu 
kullanarak muhtaçlıktan kurtulmaya çalışmışlar-
dır. Sosyal yardımlaşma, kişilerin sahip olduğu 
sosyal yardım kültürüne ve yardım yapabilme gü-
cüne bağlı olarak ve isteğe bağlı bir şekilde (gönül-
lülük esasına göre) gerçekleşir. Kişilerin yardıma 
muhtaç duruma düşmeleri ve yardım çağrısında 
bulunmaları gerekir. Ancak kişilerin bu çağrısına 
toplumun diğer kesimleri bütünüyle gönüllerine 
ve imkânlarına göre cevap verirler. Sosyal yardım-
laşma en eski ve en yaygın klasik sosyal yardım 
yoludur.

Sosyal yardımlaşmanın özünü oluşturan sosyal 
dayanışma, sosyal güvenlik ihtiyacı ortaya çıktık-
tan sonra gerçekleşir. Sosyal dayanışmanın gerçek-
leşebilmesi için riskin doğması gereklidir. Ancak 
yalnızca riskin doğması yeterli değildir. Risk ger-
çekleşecek; riskle karşı karşıya gelen kimse muhtaç 
duruma düşecek ve muhtaç duruma düşen kimse 
de üyesi olduğu toplumdan kendisine yardım ya-
pılmasını talep edecektir.

Sosyal güvenlik kavramı-
nı dar ve geniş anlamlarını 
dikkate alarak yorumlayın.

Sosyal güvenlik kavramı ge-
nel olarak sizce nasıl tanım-
lanır?

ÖÇ 1 Sosyal güvenlik kavramını tanımlayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sosyal güvenliğe ne zaman 
ve hangi durumlarda ihti-
yaç duyduğunuzu düşünün.
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Sosyal yardımlaşma, isteğe bağlı olarak ve 
gönüllülük esasına göre gerçekleşir.

Sosyal yardımlaşmanın sonuçlarının sosyal gü-
venlik ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı da 
bilinemez. Çünkü sosyal yardımlaşma gönüllülük 
esasına dayanan bir harekettir. Sosyal yardımlaşma-
nın başlaması da bütünüyle kişilerin isteğine bağlı 
gerçekleşir. Zaman zaman toplumda sivil toplum 
önderleri denilen bazı kimselerin, lider nitelikli 
kimselerin, toplum liderlerinin sosyal yardımlaş-
mayı harekete geçirici rolleri de söz konusu olabilir. 
Ancak sosyal yardımlaşmanın sosyal güvenlik ihti-
yacını karşılayıp karşılayamayacağı konusunda da 
bir belirsizlik vardır. Çünkü kişiler güçleri kadar de-
ğil “gönüllerinden koptuğu kadar yardım” yaparlar. 
Sosyal yardımlaşmanın bir başka eksikliği toplanan 
yardımlaşmanın ihtiyaca cevap verip vermeyeceği-
nin kimsenin umurunda olmamasıdır. Kişiler gön-
lünden koptuğu kadar ve istediği zaman bu yardım-
laşmaya katılır ve sosyal yardımlaşmaya destek verir. 
Sosyal yardımlaşmanın bu anlamda yetersizlikleri 
halk diline yerleşmiş atasözlerinde açıkça görülür. 
“Elden gelenle öğün olmaz, o da vaktinde bulun-
maz” sözü bunu ifade eder. Benzer şekilde; “Zen-
ginin gönlü oluncaya kadar fukaranın canı çıkar” 
atasözü de bu gerçeğin bir başka yönünü ifade eder.

Bütün eksik ve yetersizliklerine rağmen sosyal 
yardımlaşma, sosyal güvenlik ihtiyacının karşı-
lanmasına katkı sağlayan bir olgudur. Aile içi yar-
dımlaşma, kabile, köy, şehir ve millet çerçevesinde 
yapılan sosyal yardımlaşmaların sosyal güvenlik ih-
tiyacının karşılanmasına katkısı hiçbir zaman göz 
ardı edilemez.

Sosyal yardımlaşmanın gönüllük esasına daya-
lı olması, kişilerin ve toplumun yardım yapabilme 
imkânlarına bağlı olması ve bu yardımların zama-
nında ulaşmasının garantisinin bulunmaması yönü 
ile sosyal güvenlik sağlamada bütünüyle yeterli ol-
madığı da bilinir.

Sosyal Yardım Kavramı
Sosyal yardım kavramı, sosyal yardımlaşma 

kavramı ile çok defa karıştırılabilen bir kavramdır. 
Sosyal yardım kavramının, kamu sosyal yardımları-
nı ifade eden bir farklılığı vardır. Sosyal yardımlar, 
kamu kurum ve kuruşlarınca yapılan yardımlardır 
ve karşılıksızdır. Muhtaçlık şartına ve muhtaçlık 
kontrolüne bağlı olarak yapılırlar. Bu yardımların 

finansmanı bütünüyle muhtaçlık sürdüğü sürece 
ve devlet tarafından karşılanır. Sosyal yardımlarda 
amaç, yardım alan kişinin mümkün olan en kısa 
zamanda yeniden çalışabilme, gelir elde etme ve 
kendi geçimini sağlayabileceği bir duruma kavuş-
turulmasıdır (Dilik, 1991: 53).

Sosyal yardımlar, kamu kurum ve kuru-
luşlarınca, ihtiyaç sahiplerine karşılıksız 
yapılır.

Sosyal yardım kavramı günümüzde anlam kay-
masına uğramış ve kamu tarafından yapılan ayni 
ve nakdi yardımları ifade eder bir içeriğe sahip hâle 
gelmiştir. Daha önceleri kamu tarafından yapılan 
sosyal hizmetleri de ifade eden sosyal yardım kavra-
mı, günümüzde bu kapsamını kaybetmiştir. Sosyal 
yardımlar, mümkün olan durumlarda ihtiyaç sahibi 
olanların muhtaçlığının objektif olarak belirlenmesi 
ve ihtiyacını karşılayacak yardımların yapılmasını 
gerektirir. Bu sebeple sosyal yardımların kimlere, 
nasıl, ne miktarda ve ne süre ile yapılacağı kanun-
larla belirlenir ve bugünkü anlamda bir tanımını 
yapmak gerekirse “yaşadığı yer ve çevrede kendini 
ve ailesini geçindirme imkânlarından mahrum kal-
mış kişilere, muhtaçlık durumlarının tespitine bağlı 
olarak ayni veya nakdi, sürekli veya geçici, sistemli 
ve düzenli olarak yapılan karşılıksız gelir transferle-
ri” olarak tanımlanabilir (Seyyar, 2005: 314).

Sosyal yardım günümüz modern sosyal gü-
venlik sistemleri içinde bir sosyal güvenlik tekni-
ği hâline gelmiştir. Hâlihazırda muhtaç durumda 
olanlarla ileride muhtaç duruma düşenlere karşı-
lıksız, muhtaçlık kontrolüne dayalı olarak sağlanan 
bütün kamu sosyal yardımlarını ifade eder. Yoksul 
ve muhtaçlara sosyal güvenlik sağlamada kullanılan 
temel teknik sosyal yardım tekniğidir (Demirbilek, 
2005: 36-40). Kamu sosyal yardımları muhtaçların 
sosyal güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması bakı-
mından çok önemli bir rol oynar. Sosyal yardım 
sistemi sosyal güvenlikte asgari seviyede sosyal gü-
venlik ihtiyacının karşılıksız olarak karşılanmasını 
sağlayan yardımlardır.

Sosyal yardımlar, günümüz modern sosyal 
güvenlik sistemleri içinde bir sosyal gü-
venlik tekniği haline gelmiştir.
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Sosyal Hizmet Kavramı
Sosyal hizmetler toplumda uyumlu olarak yaşa-

ma engelleri bulunan kimselere hayatını kolaylaş-
tırmak, ihtiyaçlarını gidermek ve toplumda insana 
yaraşır bir biçimde yaşamasını temin etmek için 
sağlanan sosyal hizmetleri ifade eden bir kavramdır 
(Demirbilek, 2005: 40-45).

Sosyal yardımların hizmet biçiminde yardıma 
ve desteğe muhtaç kimselere götürülme şekline sos-
yal hizmet adı verilir. Sosyal hizmet, sosyal yardım 
ile aynı şartlarda yapılır. Sosyal hizmet muhtaçlık 
şartı, muhtaçlık kontrolüne bağlı olarak karşılıksız 
olarak yapılan kamu yardımlarıdır. Sosyal güvenlik 
sistemi içinde sosyal yardımların bir türevi olarak 
yapılır. Karşılıksız olarak ve muhtaçlık durumu 
sürdüğü sürece yapılır.

Sosyal hizmet, sosyal yardımların muhtaç 
bireylere hizmet yardımı olarak götürül-
mesi faaliyetidir. 

Sosyal hizmet, sosyal güvenlik ihtiyacını karşı-
lar. Sosyal hizmetler bir sosyal güvenlik tekniğidir. 
Günümüzde sosyal hizmetler, hem bir meslek hem 
de bir bilim alanı hâline gelecek kadar gelişmiştir. 
Çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara (dezavan-
tajlı gruplara) vb. toplum kesimlerine götürülecek 
sosyal hizmetler kadar sosyal hizmet teknikleri de 
farklılaşır. Sosyal hizmetler, sosyal hizmet uzmanları 
denilen kişilerin gözetim ve yönetiminde götürülür.

Sosyal hizmetler, çağdaş sosyal güvenlik sistem-
lerinin olmazsa olmaz nitelikte ayrılmaz bir parça-
sıdır. Sosyal hizmetler, çağdaş devlet için bir gö-
revdir ve sosyal güvenlik hakkının kapsamı içinde 
sosyal hizmet hakkı da vardır.

Sosyal hizmet alanı aynı zamanda bir meslek 
alanıdır. Sosyal hizmetler bu alanda eğitilmiş uz-
manlar, eğitilmiş personel eliyle sağlanır. Sosyal 
hizmete ihtiyacın tespiti, kimin nasıl bir sosyal hiz-
mete ihtiyacı olduğunun belirlenmesi ve buna göre 
uygun sosyal hizmetin sağlanması bir meslek ve bir 
mesleki eğitim alanı olduğu kadar bir uzmanlık 
alanıdır.

Sosyal hizmetler, çağdaş sosyal güvenlik sistem-
lerinin olmazsa olmaz nitelikte ayrılmaz bir parçası 
niteliğine sahiptir. Sosyal hizmetler, çağdaş devlet 
için bir görevdir. Sosyal güvenlik hakkının kapsamı 
içinde sosyal hizmet hakkı da vardır.

Sosyal yardım ve sosyal hizmetler “kamu sosyal 
güvenlik harcamaları” ya da “kamu sosyal harca-
maları” olarak da ifade edilebilmektedir. Bu ifade 
biçimi psikolojik ya da finansal gayeli olabilir. Te-
rim anlamında sosyal yardım ve sosyal hizmet kav-
ramlarının korunmasında fayda olduğunu düşünü-
yoruz (Alper, 2009: 23 vd.).

Sosyal Sigorta Kavramı
Sosyal sigorta çağdaş sosyal güvenlik teknikle-

rinden en önemlisidir. Hatta çağdaş sosyal güvenlik 
sistemlerinin büyük çoğunluğunun sosyal sigorta 
tekniğine dayandığını söylemek mümkündür. Esa-
sen, geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinin sanayi 
toplumunun ortaya çıkardığı sosyal güvenlik ihti-
yacını karşılamada yetersiz kalması dolayısıyla or-
taya çıkmış bir sosyal güvenlik tekniğidir (Yazgan, 
1991: 27). 

Sosyal sigorta tekniği, devlet tarafından ve ka-
nunla uygulamaya konulur. Sosyal sigorta zorunlu 
bir sigorta tekniğidir ve zorunluluk özelliği ile özel 
sigortadan ayrılır. Sosyal sigorta, devletin kanun 
zoruyla bir ülkede yaşayan vatandaşların sosyal gü-
venlik alanında sosyal dayanışmaya itilmesini sağ-
layan bir sigorta tekniğidir. Kar amacı gütmediği, 
devletin sosyal güvenlik bakımından ihtiyaç duya-
cağı finansman ihtiyacını karşılaması ya da katkı 
sağlaması bakımından önem taşır. Kamu tarafın-
dan düzenlenerek uygulanan ve prim esasına göre 
millî ölçekte bütün çalışanları kapsayan sosyal gü-
venlik ağı olarak da tarif edilir (Seyyar, 2005: 289). 

Sosyal sigorta zorunluluk esasına dayalı 
bir sosyal güvenlik tekniğidir.

Sosyal sigorta, sosyal güvenlik tekniği olarak 
çağdaş sosyal güvenlik sistemine damgasını vurmuş 
bir tekniktir. Sosyal sigorta tekniği günümüz sosyal 
güvenlik sistemlerinde en çok kullanılan teknik-
tir. Sosyal sigorta tekniği sigorta tekniğinde büyük 
sayılar kanununu harekete geçiren bir özelliğe sa-
hiptir. Sosyal sigorta tekniği, hem kişilerin katılı-
mını sağlaması hem de devletin bu alana ayıracağı 
kaynak ihtiyacını azaltıcı rolü ile tercih edilen bir 
tekniktir.

Günümüzde devletlere en az yük yükleyerek 
sosyal güvenlik sağlamada sosyal sigorta tekniği 
kullanılabilmektedir. Sosyal sigorta sistemi bireyle-
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rin uzun yıllar sosyal güvenlik ihtiyacını karşılayan 
tek teknik olmuştur. Sosyal sigorta o kadar sosyal 
güvenlikle içselleştirilmiştir ki sosyal sigorta sosyal 
güvenlik olarak anlaşılır olmuştur. Günümüzde 
hâlâ “sosyal güvenliğin var mıdır?” sorusunu bü-
yük bir çoğunluk “sosyal sigortan var mıdır?” so-
rusu olarak algılar ve bu çerçevede cevap verir. Sos-
yal sigorta, sosyal güvenlik sağlamada kullanılan 
bir tekniktir, tek başına bütün bir sosyal güvenlik 
demek değildir. İkisi birbiri ile ilişkili, ancak farklı 
kavramlardır. Sosyal güvenlik sosyal sigortaları da 
kapsayıcı bir kavramdır. Sosyal sigorta, sosyal gü-
venlik tekniğidir, ancak yalnızca sosyal sigortalarla 
sosyal güvenlik sağlanmaz. 

Özel Sigorta Kavramı
Özel sigorta, aynı riskle karşı karşıya kalmış 

olan kimselerin bu riskin sonuçlarına karşı daya-
nışmaya girmesini sağlayan bir tekniktir. Bu da-
yanışmayı ticari bir faaliyet olarak organize eden 
kimselere sigortacı denilir. Sigorta yaptıran kimse 
karşılaştığı riski bu dayanışma organizasyonuna 
belirli bir bedel karşılığında devreder. Bu karşılığa 
prim adı verilir. Sigortalayana ödenen prim içinde 
dayanışmanın aktueryal karşılığı, kişinin masrafları 
ve beklediği kar payı da vardır.

Özel sigortada kişi ne kadar çok prim öder ise 
garanti altına almak istediği risk konusu varlığı da 
o kadar yüksek bir karşılık sağlayacak şekilde riski-
ni sigortalayana devredebilir. Dolayısı ile sigortacı-
nın risk sonucunda karşılayacağı miktar, sigortaya 
ödeyebileceği prim miktarı ile doğru orantılı olarak 
artar.

Özel sigortada sigortalayan ile sigortalanan ara-
sında bir sigorta sözleşmesi yapılır. Buna sigorta 
poliçesi de denilir. Bu poliçede tarafların hakları ve 
yükümlülükleri yer alır. Risk gerçekleştiği zaman 
ne gibi bir riskin karşılığı olacağı poliçede yazılır. 
Sigorta ettiren yükümlülüklerini yerine getirdiği 
takdirde risk gerçekleştiğinde karşılığını talep hak-
kı doğar.

Özel sigorta, doğuşu itibarıyla mal varlığına 
yönelik risklere karşı güvenlik sağlamak amacı ile 
uygulanmıştır. Ancak 20.yy.’dan itibaren özel si-
gortanın, kaza, ölüm ve sağlık gibi alanlarda sosyal 
güvenlik maksatlı olarak da kullanılmaya başlandığı 
görülmektedir. Özel sigorta günümüzde daha çok 
zorunlu sigorta sistemlerini tamamlayıcı bir sosyal 
güvenlik tekniği olarak kullanılmaktadır. Özel sigor-

ta kural olarak isteğe bağlı bir tekniktir ancak doğal 
afetler ve trafik için söz konusu olduğu gibi kamu 
yararını ilgilendiren kapsamlı risklerde zorunluluk 
unsuru da getirilebilir. Özel sigortanın kaza, hasta-
lık, yangın, hayat, yaşlılık gibi risklere karşı kulla-
nıldığı uygulamalar gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Özel sigortalar isteğe bağlı olmakla birlik-
te, kaza ve doğal afetler gibi genel toplum 
menfaatini ilgilendiren durumlarda devlet 
tarafından zorunlu hale getirilebilir. 

İlgili Kavramlar
Sosyal güvenliği daha iyi anlayabilmek için 

sosyal güvenlik ile ilgili bazı kavramların da daha 
iyi bilinmesi gerekir. Aşağıda sosyal güvenlikle ya-
kından ilgili bazı kavramlar hakkında kısaca bilgi 
verilecektir. 

Sosyal Politika Kavramı
Sosyal politika sanayileşme sonrası ortaya çık-

mış bir kavramdır. Sosyal politika dar anlamda işçi-
nin korunması hususunda hazırlanan ve yürürlüğe 
konulan kamu politikalarını ifade eder. Dar anlam-
da sosyal politikanın konusu işçinin korunmasıdır. 
Geniş anlamda sosyal politika ise toplumda orta-
ya çıkabilecek sosyal ve iktisadi farklılıkları, sos-
yal adaletsizlikleri en aza indirmek, sosyal adaleti 
ve sosyal barışı sağlamaya yönelik her türlü devlet 
politikasını ifade eder. Sosyal politikalar devlet ta-
rafından hazırlanır ve uygulanır.

İşçinin korunması konusunda hazırlanan 
ve yürürlüğe konulan kamu politikaları 
dar anlamda sosyal politikadır.

Sosyal politikalar iki şekilde hayata geçirilir. 
Bir başka ifade ile sosyal politikanın yürürlüğe ko-
nulmasının araçları ikidir. Bunlardan birisi, devlet 
müdahalesidir. Devlet, hazırladığı sosyal politika-
ları kamu müdahale araçları ile uygulamaya koyar. 
Bu anlamda devlet kanuni ve idari müdahale araç-
larını kullanır. Sosyal politikalar devletçe kanun 
çıkarılarak ya da idari düzenleyici işlemler yolu ile 
(yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararı, bakanlık 
kararı vd.) uygulamaya konulur.
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Sosyal politikanın ikinci aracı ise kendi ken-
dine yardım mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalar 
sosyal ve/veya ekonomik meselelerle karşı karşıya 
bulunan kesimlere kendi güç ve imkânlarını birleş-
tirerek; dayanışma içinde kendi sorunlarını çözme 
imkânlarının verilmesi ve bunlara devlet desteği-
nin sağlanması suretiyle gerçekleşir. Kendi kendine 
yardım mekanizmalarının en önemli araçları sen-
dikalar, kooperatifler ve yardımlaşma sandıklarıdır. 
Sendikalar, çalışma hayatında çalışanların ekono-
mik ve sosyal sorunlarının en aza indirilmesini sağ-
lamaya yönelik örgütlerdir. Sendikalar çalışanların 
işveren karşısında ve siyasi iktidarlar karşısında hak 
ve menfaatlerin korunması mücadelesini verirler. 
Kooperatifler ise, dar gelirlilerin kıt ekonomik 
imkânlarını birleştirerek daha büyük ekonomik 
fayda sağlamak ve ekonomik ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılamak amacı ile kurulan ekonomik gaye-
li örgütlerdir. Kooperatifler yolu ile kişiler konut, 
ulaşım, üretim ve tüketim gibi pek çok alanlarda 
kaynaklarını birleştirerek ekonomik durumlarını 
koruma, geliştirme imkânını elde ederler. Yardım-
laşma sandıkları ise yine kişilerin kendi aralarında 
kıt kaynaklarını birleştirerek yardımlaşma amacıyla 
kurdukları derneklerdir. Kurucuları bakımından 
grup içi dayanışma ve yardımlaşma amacı taşırlar.

Sosyal politikalar, çağdaş bütün devletlerde sos-
yal barışın sağlanması, sosyal düzenin ve istikrarın 
temin edilmesi; toplumda sosyal düzenin bozula-
rak sosyal kargaşanın önlenmesine yönelik olmak 
üzere her ülkenin kendi şartları içinde belirlenir ve 
uygulamaya konulur.

Çağdaş toplumlarda sosyal politikanın boyut-
ları daha da genişlemiş; sosyal dışlanmanın (soci-
al exclusion) önlenmesi ve sosyal bütünleşmenin 
(social inclusion-integration) sağlanmasına yönelik 
politikalar boyutu kazanmıştır.

Sosyal güvenlik ile sosyal politika birbirleri ile 
ilişkili iki ayrı kavramdır. Sosyal güvenlikle sosyal 
politikanın ilgisi; sosyal güvenlik politikaları bakı-
mındandır. Sosyal güvenlik alanındaki politikalar 
özünde birer sosyal politikadır. Devletin sosyal gü-
venlik alanında gerçekleştirmek istediklerini ortaya 
koyan sosyal politikalar uygulamada sosyal güven-
lik politikaları olarak ifade edilir.

Sosyal güvenlik sistemi; sosyal güvenlikte ter-
cih edilecek sosyal güvenlik tekniklerini ve siste-
min amaçları ve hedefleri, norm ve standartları 
sosyal güvenlik politikaları ile belirlenir. Dolayısı 

ile sosyal güvenlik sisteminin kuruluşu, işleyişi ve 
geleceği sosyal güvenlik politikaları ile belirlenir.

Sosyal Devlet Kavramı
Sosyal devlet, devletleri siyasi amaç ve eğilimleri 

ya da hedefleri bakımından sınıflandırma biçimi 
olarak ortaya çıkmış bir kavramdır. Sosyal devlet, 
toplumun korunmaya, bakıma ve yardıma muh-
taç kesimlerine gerekli görüldüğünde ekonomik 
ve sosyal durumlarını geliştirmelerini sağlamak ve 
toplum içinde dışlanmaksızın yaşamalarını, insan-
ca bir beslenme ve barınma imkânına kavuşmaları-
nı sağlaması için destek yapması gerektiği anlayışını 
benimseyen bir devlet sıfatı, bir devlet niteliğidir. 
Sosyal devlet vatandaşların sosyal durumları, refahı 
ile ilgilenen ve vatandaşlara asgari bir yaşama se-
viyesi sağlamayı kendisi için bir görev olarak ka-
bul eden bir devlettir (Soysal, 1974: 178). Sosyal 
devlet, sosyal ve ekonomik bakımlardan destek ve 
yardıma muhtaç toplum kesimlerine devletçe pozi-
tif ayrım yapılmasını kabul eden ve bunu bir kamu 
görevi sayan bir devlettir.

Sosyal devlet anlayışı, sosyal güvenlikte çağdaş 
norm ve değerlerin hayata geçirilmesi bakımından 
önemli bir alt yapı hazırlar. Sosyal devlette sosyal 
güvenlik şemsiyesi altına alınmayan kimse kalmaz. 
Sosyal devlet, sosyal bakımdan dışlanmanın önlen-
mesi ve ayrımcılıkların ve farklılıkların en aza indi-
rilmesine yönelik çalışmalar yapmayı kendisi için 
bir görev olarak sayan bir devlet anlayışıdır. Sosyal 
devlet, sosyal sorunların çözümüne yönelik politi-
kalar geliştirmeyi ve uygulamayı görev olarak kabul 
eden devlettir (Seyyar, 2005:256). 

Sosyal devletin hayata geçirilmesinin asgari şartı 
sosyal güvenlik sağlanmasıdır. Bu yolla vatandaş-
lar hem muhtaçlığa karşı korunmuş hem de insan 
haysiyetine uygun asgari bir hayat seviyesine devlet 
eli ile kavuşturulmuş olurlar. En iyi işleyen sosyal 
güvenlik sistemleri sosyal devlet anlayışını kabul 
eden devletlerde mümkün olabilir. Çünkü sosyal 
devlet, sosyal güvenliğe özel bir önem veren dev-
lettir. Sosyal güvenliği, asgari bir hayat seviyesinin 
olmazsa olmazı olarak kabul eden bir devlettir.

Sosyal devlet anlayışını hayata geçirmenin 
asgari şartı, vatandaşlarına sosyal güvenlik 
garantisi sağlamasıdır. 
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Sosyal Adalet Kavramı
Sosyal güvenlikle ilgili bir başka kavram da sos-

yal adalet kavramıdır. Günlük dilde, siyasetçiden 
akademisyene, sendikacıdan sokaktaki vatandaşa 
herkesin yaygın olarak kullandığı bir kavramdır. 
Sosyal adalet, toplumda sosyal farklılıkların orta-
dan kaldırılmasını, en aza indirilmesini ve sosyal 
alanda adaletli bir toplum yaratılmasını sağlayan 
devlettir. Sosyal adalet, “biri yer biri bakar kıyamet 
ondan kopar” atasözünün gerçeğini kabul eden ve 
bu adaletsizliği önlemeyi konu alan bir kavramdır. 
Sosyal adaletin sağlanması, toplumda üretilen mal 
ve hizmetlerin adil bir biçimde bölüşülmesine; fır-
sat eşitliğinin sağlanmasına ve sonuçta yaşanabilir 
huzurlu bir toplumun sağlanmasına katkı sağlar. 
Toplumsal gruplar arasında kamplaşmalara yol 
açabilecek gelişme farklılıklarının, uçurumların 
ortadan kaldırılması, sosyal sınıflar arasındaki çe-
lişkilerin en aza indirilmesi durumunu ifade eder 
(Seyyar, 2005:248).

Sosyal adalet huzurlu bir toplumsal haya-
tın temel şartıdır.

Sosyal güvenlik amaç ve işleyiş biçimi itibarıy-
la bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma mekaniz-
masıdır. Sosyal güvenlik sisteminin gelir dağılımı 
fonksiyonu sosyal adaletin sağlanması bakımından 
önemlidir.

Sosyal Dayanışma Kavramı
Sosyal dayanışma toplum içinde yaşayan bi-

reylerin ekonomik ya da sosyal amaçla bir araya 
gelmeleri; yardımlaşmaya girmeleridir. Sosyal da-
yanışma insanların sosyal hayattaki pek çok soru-
nunu çözmek amacı ile gerçekleştirilen bir maddi 
ve manevi yardımlaşma hareketidir. İnsanlar eko-
nomik ve sosyal dayanışma yaparak pek çok maddi 
ve manevi sorunlarını çözme imkânı bulurlar. Mo-
dern sosyal güvenlik sistemleri devletin zorlaması 
ile bir tür sosyal dayanışma sağlar. Sosyal güvenlik 
amaçlı kamu ve özel örgütlenmeler birer sosyal da-
yanışma fonksiyonunu ifade eder.

Sosyal sigortalar aracılığıyla sağlanan çağdaş 
sosyal güvenlik sistemi özü itibarı ile devletin zor-
laması ile gerçekleştirilen bir sosyal dayanışma ürü-
nüdür. Geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinin de 
merkezini oluşturan sosyal yardımlaşma ve daya-

nışmada ise karşılıklı bağlılık ve gönüllülük esastır. 
İnsanlar arasındaki yakınlaştırıcı duygulara bağlı iş-
birliği içine girmeyi ifade eder (Seyyar, 2005:254).

Sosyal Devlet ve Sosyal Refah Kavramı
Refah devleti kavramı II. Dünya Savaşı sonunda 

ortaya çıkan bir kavramdır. Sosyal refah kavramının 
çeşitli tanımları yapılabilmektedir. Buna göre “sosyal 
refah kişilerin ve toplumların verim ve kabiliyetlerini 
tam olarak geliştirebilmeleri ve aileleri ile toplum-
larının ihtiyaçlarını karşılayarak refaha ulaştırabil-
meleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standardına 
ulaşmalarını ve aynı zamanda kişisel ve sosyal iliş-
kilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak 
amacı ile sosyal hizmetler ve sosyal müesseselerin 
organize edilmiş bir sistemidir” (Friedlander, 1966: 
7). Refah devleti (welfare state) piyasa ekonomisi 
düzenlerinde piyasa güçlerinin toplum üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azaltılması, bilinçli bir kamu 
gücünün bu anlamda kullanılmasının kabul edildiği 
bir devlettir. Refah devleti sosyal refahın vatandaşla-
ra götürülmesi amacıyla devletin ekonomiye aktif ve 
kapsamlı müdahalelerde bulunmasını öngören bir 
devlet anlayışıdır (Çelik, 2002: 33-38). 

Refah devleti sosyal refahın (social welfare) sağ-
lanması ve refahın geliştirilmesi için katkı ve destek 
sağlamayı üstlenir. Refah devleti; birey ve ailelere 
asgari bir gelir garantisi sağlanması, kişilerin sosyal 
risklerle mücadelesine destek olması ve vatandaşların 
tümüne en iyi yaşama standartlarının sağlanmasını 
gaye edinir. Refah devleti gelecek için güven duy-
gusunu korur. Refah devletinden beklenenler her 
devlette farklılaşabilmektedir. Adil gelir dağılımının 
sağlanması, korunmaya muhtaç grup ve sınıfları ko-
ruyan, istihdam, eğitim, sağlık, konut gibi toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik politikalar üreten 
devlettir. Bütün vatandaşlara iyi bir yaşama standar-
dının sağlanmasını hedef alır. Refah devleti ekono-
mik ve sosyal bakımından güçsüz kesimlere daha 
fazla destek sağlamayı hedef alan devlettir. Refah 
devleti, müdahaleci, tanzim edici ve gelirin yeniden 
dağıtımını sağlayan devlettir (Özdemir, 2007: 16-
26). Refah devleti, sosyal güvenliğin sağlanmasını 
olmazsa olmaz nitelikte görev kabul eden devlettir.

Sosyal güvenlik garantisi sağlama amacıy-
la sosyal güvenlik politikaları geliştirmek 
ve sistemleri oluşturmak, refah devletinin 
görevidir. 
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SOSYAL DEVLET NEDİR? BİLİYOR 
MUYUZ? 

Gazetemiz yazarlarından YS, vatandaşın özel 
hastanelere ödediği ilave ücretin % 90’a çıkarıl-
masını SGK’nın açık veren bütçesine bağlamış. 
Bu artış SGK’nın bütçesini etkilemez, vatandaşın 
cebinden özel hastanelere daha çok para girer.

Gelin önce sosyal devleti tanımlayalım. En 
basit anlamıyla sosyal devlet, Robin Hood devlet-
tir, yani zenginden alıp, fakire verir. Esasen sosyal 
devlet olmadığımızdan gelir dağılımı bakımın-
dan en kötü ülkelerin başındayız. Sosyal devletin 
en önemli göstergesi de sosyal güvenlik açıkları-
dır. Bir ülke ne kadar çok sosyal güvenlik açığı 
veriyorsa o kadar sosyal devlettir ve ölçü birimi 
de, sosyal güvenlik açıklarının GSMH’ye oranı-
dır. Bizde bu oran % 4-5 arasında, AB ülkelerin-
de ortalama % 11, Kuzey Avrupa ülkelerinde ise 
% 19 kadar.

Sosyal Devlet de hastalıklı
SSK bütçesi, 1992’ye kadar fazla verir, faz-

lalık kurulduğu günden beri açıksız gün geçir-
meyen Bağ-Kur ve Emekli Sandığının açıklarını 
karşılardı. 1992’de SSK’da açık vermeye başlayın-

ca, devlet bütçesinden para çıkmaya başladı. Yani 
1992’de sosyal devlet olmaya başladık.

Genel olarak sosyal devlet, genel bütçesinden 
sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurumlarına çok 
para ayıran devlettir. Çoğunlukla da genel bütçe-
ye zenginler para verir ama ülkemizde maalesef 
böyle değil. Genel bütçeye zenginlerin verdiği 
rakam % 10 kadar. Bütçenin % 90’ı fakirlerden, 
asgari ücretlilerden, memurlardan alınan direkt 
ve endirekt vergilerden oluşuyor. Sosyal güvenlik 
sistemimiz açık verse de biz gerçek anlamda sos-
yal devlet değiliz, fakirlerden aldığımız vergilerle 
oluşturduğumuz genel bütçemizden, yine fakir-
lere para aktardığımız sosyal güvenlik bütçesine 
transfer ediyoruz.

IMF “Fakirden alıp, Zengine Verin” Diyor
Dünya Bankası, IMF ve OECD gibi ulusla-

rarası sermaye kuruluşları ise sosyal güvenlik büt-
çesinin açık vermesini istemiyorlar. Fakirlerden 
aldığımız vergilerle oluşturduğumuz genel bütçe-
mizden fakirlere para aktarılmasını istemiyorlar. 
“Bütçeden zenginlere para verin” diyorlar.

Kaynak: Ali Tezel, Habertürk, 21 Mart Çar-
şamba, (2012).

yaşamla ilişkilendir

Bir devlette sosyal refahın 
sağlanabilmesi için yapıl-
ması gerekenleri değerlen-
dirin.

Refah devleti sosyal güven-
lik alanında sizce ne tür kat-
kılarda bulunur?

ÖÇ 2 Sosyal güvenlik kavramı ile benzer ve ilişkili kavramları açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sosyal refah devletinin sos-
yal güvenliğin ayrım gözet-
meksizin herkese ulaşma-
sını sağlamadaki önemini 
anlatın.
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SOSYAL GÜVENLİĞİN AMACI VE 
ÖNEMİ

Modern anlamda sosyal güvenliğin amacı, kişi-
ye gelir emniyeti sağlamaktır. Modern toplumlarda 
sosyal güvenliğin konusu olan risklerin sonuçları 
gelir azalması, gelir kesilmesi ya da gider artışı ola-
rak ortaya çıkar. Bu durumda kişi için gelirleri ile 
giderlerini karşılayamama tehlikesi doğar. Bunun 
bir başka anlamı kişinin muhtaç duruma düşme-
sidir. Muhtaçlık, ihtiyaçlarını karşılayamama duru-
mudur. Kişiler, ihtiyaçlarını karşılayamadıklarında 
muhtaç duruma düşerler. Muhtaçlıktan kurtulma, 
insanlığın ezeli ve ebedi arzusudur. Hiç kimse baş-
kasına el açan durumuna düşmek istemez. Kişi 
için şimdi ve gelecekte muhtaç duruma düşmemek 
önemli bir ihtiyaçtır. Huzurlu bir hayat sürmek, 
huzurlu bir toplum oluşturmanın temeli “yarının-
dan emin olma” duygusunun sağlanmasından ge-
çer (Yazgan, 1992:31-32; Alper, 2009: 3).

Kişiye gelir emniyeti sağlamak sosyal gü-
venliğin amacıdır.

Sosyal güvenliğin amacı, sosyal güvenliğin ko-
nusu olan risklerin sonuçlarına karşı kişiye emniyet 
sağlamaktır. Sosyal güvenliğin konusu olan riskler, 
ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen, gerçekleşme-
leri mutlak ya da muhtemel olan, kişiye yönelik 
bulunup gerçekleştiğinde kişide gelir kesilmesi (iş-
sizlik, malullük, yaşlılık vb.), gelir azalması (yaşlı-
lık) ya da gider artışına (analık, hastalık vb.) yol 
açan tehlikelerdir. Bu tehlikeler kişinin bütçesinde 
gelir-gider dengesini bozmakta ve kişiyi ve geçin-
dirmekle yükümlü olduğu ailesini muhtaç duruma 
düşürmektedir. İşte modern anlamda sosyal güven-
lik kişiye bozulan bu gelir-gider dengesini sağlama; 
en azından belirli ölçüde düzeltme imkânı sağlayan 
bir gelir garantisini sunmaktadır.

Modern sosyal güvenlik sistemleri bir yönü 
itibarıyla bir gelir garantisi sistemidir. Bireyler bu 
suretle gelir-gider dengesini bozan tehlikelerin so-
nuçlarına karşı bir emniyet duygusuna kavuşurlar. 
Böylece kişiler muhtaçlık korkusundan korunmuş, 
kurtulmuş ve emniyet duygusuna sahip olmuş 
olurlar. Sosyal güvenliğin sağladığı bu emniyet 
duygusu; muhtaçlığa düşmekten kurtulma, muh-
taçlık endişesinden korunma duygusudur.

Sosyal güvenliğin amacı risklerin önlenmesi 
değildir. Sosyal güvenlik tehlikelerinin önlenme-

si dar anlamda sosyal güvenliğin konusu değildir. 
Son dönemde özellikle sağlık sigortalarında hasta-
lık riskine karşı koruyucu tıbbi hizmetlerin de sos-
yal güvenliğin konusu hâline getirilmeye çalışıldığı 
gözlenmektedir. Ancak sosyal güvenliğin konusu 
risklerin önlenmesinden ziyade risklerin ekono-
mik sonuçlarına karşı tedbir hazırlamak ve kişilerin 
muhtaçlığa düşmekten korunmalarını sağlamak-
tır. Sosyal güvenlik kişilere muhtaçlığa düşmekten 
kurtulmak kadar hayat seviyelerinin düşmeyeceği 
konusunda da bir güvenlik duygusu kazandırma 
amacı taşır. Sosyal güvenliğin sağladığı güvenlik 
işte bu anlamda bir güvenliktir (Alper-Tatlıoğlu, 
1994: 18-20).

Sosyal güvenlik, riskleri önlemeyi değil, 
meydana geldikten sonra ortaya çıkan za-
rarı karşılamayı amaçlar.

 “Sosyal güvenliğin önemi var mıdır?” sorusu 
artık bir soru olmaktan çıkmıştır. Sosyal güvenlik 
bir insan hakkı olarak bütün insan hakları belge-
lerinde kabul edilmiştir. Sosyal güvenliğin kişi, 
toplum ve devlet bakımından ayrı ayrı önemi var-
dır. Aşağıda sosyal güvenliğin önemi incelenirken 
belirli konulara dikkat çekilecek ve belirli hususlar 
vurgulanacaktır.

Sosyal güvenlik, bütün insan hakları bil-
dirgelerinde yer verilen ve tanımlanan 
temel ve vazgeçilemez bir insan hakkıdır.

Ölülerin sosyal güvenliğe ihtiyacı yoktur. An-
cak insanlar, hayatta iken geçimini sağladıkları, 
kendi sorumlulukları altında bulunanların öldük-
leri zaman akıbetlerinin ne olacağını, geçimlerinin 
nasıl sağlanacağını düşünürler. Sosyal güvenlik, 
ölüm sigortaları vb. yolu ile kişilere bu hususta da 
endişelerini en aza indirme imkânı verir. Kişiler bi-
lir ki geride bıraktıkları kişiler (eşleri, çocukları ve 
ana-babaları) sosyal güvenlik sisteminin sağladığı 
koruma garantisi ile başkalarına muhtaç olmadan 
hayatlarını sürdürebileceklerdir. Dolayısı ile sosyal 
güvenlik kişilere hayatları boyunca muhtaçlık ris-
kine karşı bir güven duygusu verdiği gibi; geçin-
dirmekle yükümlü olduğu kimseler bakımından da 
onları koruma altına almak suretiyle bir emniyet 
duygusu yaratır.
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Sosyal güvenlik, toplumlar bakımından da 
muhtaçlık riskine karşı sağladığı emniyet itibarıy-
la bir sosyal emniyet imkânı sağlar. Toplumların 
muhtaçlık konusundaki yükleri azalır. Sosyal daya-
nışma duyguları güçlenir. Çünkü çağdaş sosyal gü-
venlik sistemleri özünde toplumsal bir dayanışma 
ile sağlanabilmektedir. Sosyal güvenlik toplumlara 
geleceğe güvenle bakma imkânı verir.

Sosyal Güvenliğin Sosyal, İktisadi, 
Hukuki ve Siyasi Önemi 

Sosyal Önemi
Sosyal güvenlik, toplum içinde yaşamak bakı-

mından önemli bir konudur. Birey yönünden soru-
na bakıldığında sosyal güvenliğin öneminin o kadar 
fazla olmadığı söylenebilir; diğer canlılar gibi yaşa-
dığı kadar yaşar, aksi takdirde ölür gider. Sosyal gü-
venlik ihtiyacı toplum hâlinde yaşamak dolayısı ile 
daha da büyümektedir. Bu nedenle sosyal güvenliğin 
önemi toplum içinde yaşandığında daha da artar.

Toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi bakı-
mından toplumun üyelerinin de bir arada yaşama 
arzusu ve çabalarının kuvvetli olması önem taşır. 
Sosyal dayanışma ve yardımlaşma bir arada yaşa-
mayı daha da kolaylaştırır. Sosyal güvenlik sosyal 
dayanışmanın ürünü olduğu gibi sosyal yardımlaş-
ma ve dayanışmayı da güçlendirir. Sosyal güvenlik, 
güvenlik, sosyal bütünleşme, sosyal yabancılaşma-
nın önlenmesine de katkı sağlar. Sonuçta sosyal 
güvenlik bir arada toplu olarak yaşayan insanlar 
arasında sosyal barışın sağlanması, sosyal dayanış-
manın kuvvetlenmesi ve sosyal ahengin sağlanması 
açısından önem taşır.

Sosyal barış ile uyumun sağlanmasında ve 
sosyal dayanışmanın kuvvetlenmesinde 
sosyal güvenlik önemlidir.

 

İktisadi Önemi
Sosyal güvenlik, özünde iktisadi güvenliktir. 

Sosyal güvenlikle sağlanan şey gelir garantisidir. 
Sosyal güvenlik bir başka açıdan bakıldığında bir 
tasarruf sistemidir. Kişiler tehlikelerin sonuçlarına 
ve muhtaçlık riskine karşı mücadele aracı olarak ta-
sarruf yaparlar. Dolayısı ile sosyal güvenlik sistemle-
ri toplam tasarruf miktarını artırıcı bir etki yaratır.

Sosyal güvenlik sistemi, iktisadi bakımdan bir 
gelir garantisi sistemi olduğu için insanlar iktisadi 
faaliyetlerine de daha emniyetli bir biçimde girişir-
ler. Sosyal güvenliğin, iktisadi bakımdan da birta-
kım fonksiyonları mevcuttur. Nitekim, sosyal gü-
venlik sistemleri iktisadi bakımdan tasarrufa katkı 
sağladığı gibi yatırımlar, tüketim seviyesi ve iktisadi 
istikrarı sağlama fonksiyonları da vardır.

Sosyal güvenlik sistemi, ister kamu isterse özel 
nitelikli olsun, özünde bir tasarruf sistemidir. Sos-
yal güvenliğe ilişkin tasarruflar ve fonlar yatırım 
için gerekli ucuz kredi imkânı sağlar. Ülkede ta-
sarruf seviyesi ne kadar yüksek ise kredi kaynak-
ları da o kadar fazlalaşır ve kredi faizleri de o denli 
ucuzlaşır. Sosyal güvenlik bu anlamda yatırımların 
arttırılmasına katkı sağlar.

Sosyal güvenlik sistemi bir tasarruf siste-
midir; gelir garantisi ve gelir dağılımına 
katkı sağlar. 

Sosyal güvenlik bir gelir garantisi sağlar. Bu ge-
lir garantisi tüketimin sürdürülmesine de katkı sağ-
lar. Dolayısı ile özellikle iktisadi kriz dönemlerinde 
sosyal güvenlik, tüketimin belirli bir istikrar içinde 
sürmesine katkı sağlar. Tüketimin istikrarı üretim 
bakımından da istikrarı getirir. Bu nedenledir ki 
sosyal güvenliğin iktisadi istikrarın sağlanmasına 
katkı sağlaması yönü ile de önemi vardır.

Sosyal güvenliğin gelir dağılımına da katkısı söz 
konusudur. Özellikle sosyal yardım sistemleri ile 
sosyal sigorta sistemleri millî gelirin yatay ve dikey 
dağılımına katkı sağlar. Sosyal güvenlik sayesinde 
zenginlerden fakirlere; üst gelir gruplarından alt 
gelir gruplarına yönelik dikey bir gelir dağılımı 
gerçekleşir. Ayrıca aynı alanda yardım almayanlar-
dan yardım alanlara yönelik bir yatay gelir dağılı-
mından da söz edilebilir. Sağlık sigortasına herkes 
aynı şekilde prim öder. Bazı insanlar vardır ki hiç 
ihtiyaç duymazlar, hasta olmazlar. Dolayısı ile has-
ta olmayanlardan sürekli hasta olan ve sigorta yar-
dımları alanlara yönelik bir gelir transferi yapılmış 
olur. Aynı dağılım sosyal yardım sisteminde vergi 
ödeme gücü olanlardan vergi ödeme gücü olma-
yanlara doğru gerçekleşir. Sosyal güvenlik bir yan-
dan bireylerin mikro seviyedeki iktisadi ilişkilerine 
(çalışma, boş zaman, tüketim, tasarruf ), diğer yan-
dan ekonominin makro büyüklüklerine (sermaye 
birikimi, yatırım, iktisadi büyüme) etki eder (Sos-
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yal güvenliğin iktisadi önemi, “sosyal güvenliğin 
iktisadi ve malî boyutu” başlıklı 6. ünitede ayrıntılı 
şekilde ele alınmıştır).

Hukuki Önemi
Sosyal güvenlik günümüzde bütün dünyada te-

mel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Sosyal 
güvenlik, insan için hak; devlet bakımından da bir 
yükümlülüktür. Sosyal güvenliğin bir hak olarak 
kabul edilmiş olması, kişinin sosyal güvenliğe ka-
vuşması yönünden önemli bir garanti sağlar.

Sosyal güvenlik insan için hak; devlet için 
yükümlülüktür.

Geçmişte bireyler ve toplum sosyal güvenliğini 
sağlamak için kendi imkânları ile sorunu çözmek 
zorunda kalmaktaydı. Hâlbuki sosyal güvenlik 
hakkının kabul edilmesi ile bu güvenliği sağlama 
yükümlülüğünü devlet üstlenmiş olmakta, sos-
yal güvenlik hakkının hayata geçirilmesi ile sosyal 
güvenlik ihtiyacı bütün vatandaşlar bakımından 
giderilmiş olmaktadır. Sosyal güvenlik hukuku, 
sosyal güvenlik sistemi ile ilgili taraflar (sigortalılar, 

işverenler, devlet) bakımından sosyal güvenlik hak-
kının tanımı, sınırları ve kullanılması ve yüküm-
lülükleri ile ilgili düzenlemeleri içerir. Günümüz 
sosyal hukukun önemli alanlarının başında sosyal 
güvenlik hukuku gelmekte, zaman içinde kapsamı 
ve ilgi alanı genişlemektedir.

Siyasi Önemi
Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak kabul 

edilmesi ve bütün vatandaşların sosyal güvenlik 
şemsiyesine alınması devletin siyasi birlik ve bü-
tünlüğüne de büyük ölçüde katkı sağlar. Çünkü 
devlet toplumun siyasi birliğini temsil eden bir 
organizasyondur. Bu siyasi organizasyonun gücü 
vatandaşların bu organizasyona verdikleri değer ve 
destek ile orantılı olur. Sosyal güvenliğin sağlanmış 
olması, vatandaşın devlete olan güven ve desteğine 
de olumlu katkı sağlar.

Bu nedenledir ki “sosyal güvenlik millî güvenli-
ğin harcıdır” (Yazgan, 1992:20) görüşünün anlam-
lı olduğu düşünülmektedir. İyi bir sosyal güvenlik 
sistemi, ülkede hem vatandaşların geleceğe güvenle 
bakmalarına yol açmakta hem de ülkeye bağlılık-
larını arttırmaktadır. Bunun da siyasi getirisi siyasi 
istikrarın sağlanması olarak kendini gösterecektir.

Sosyal güvenliğin bir ül-
kenin iktisadi ve mali yapı 
üzerindeki etkisini değer-
lendirin.

Sosyal güvenlik iktisadi açı-
dan çalışanlar için sizce ne-
den önemlidir?

ÖÇ 3 Sosyal güvenliğin amacını ve önemini tartışabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sosyal güvenlik kapsamında 
sunulan hizmetler ile ülke-
nin iktisadi yapısı arasında 
etkin bir bağın olduğunu 
anlatın.

SOSYAL GÜVENLİĞİN İLGİLİ OLDUĞU BİLİM DALLARI

Sosyal Güvenlik Hukuku
Bir bilim dalı olarak sosyal güvenlik hukuku sosyal güvenlikle ilgili her şeyi konu alır. Sosyal güvenlik 

ihtiyacı, bu ihtiyacın karşılanmasında kullanılan teknikler, sosyal güvenliğin konusu olan riskler, sosyal 
güvenliğin finansmanı ve iktisadi, sosyal, siyasi etkileri gibi bütün konular sosyal güvenlik hukukunun ilgi 
alanı içinde kalan konulardır.
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Sosyal güvenlik hukuku ise her ülkede ayrı içe-
rikle düzenlenmiş olmakla birlikte sosyal güvenlik 
hakkı ve bu hakkın uygulamasını konu alır. Sos-
yal güvenlik sisteminin işleyişi ve sosyal güvenlik 
hakkının içeriğine ve kullanılmasına ilişkin esaslar 
sosyal güvenlik hukukunun konusudur (Güzel, vd, 
2010:13-14). Sosyal güvenlik hakkı ve içeriğinin 
ne olduğu; sosyal güvenliğin karşıladığı riskler; bu 
risklerden faydalanma şartları; kimlere hangi şart-
larla nasıl bir sosyal güvenlik sağlanır sorularının 
cevabı sosyal güvenlik hukukunda bulunur.

Sosyal Güvenlik Hukuku’nun konusu, 
sosyal güvenlik hakkı ve bu hakkın uygu-
lanmasıdır.

Sosyal güvenlik hakkı, temel bir insan hakkı ol-
duğu için bu yönü ile uluslararası alanda sosyal gü-
venlikle ilgili sözleşmeler de ortaya çıkmış durum-
dadır. Ayrıca sosyal güvenlik hakkının sağlanması 
ve korunması kapsamında ulusal sosyal güvenlik 
sistemleri ülke dışında olan vatandaşların sosyal 
güvenlik haklarının korunması konusunda da hu-
kuki düzenlemeler yaparlar.

Özetle sosyal güvenlik hukuku sosyal güvenlik 
hakkının içeriğini ve kullanılış biçimini düzenleyen 
hukuki mevzuat, yargı kararları ve doktrinin görüş-
leri etrafında ortaya çıkmış bir hukuk alanıdır.

İş Hukuku
İş hukuku, işçinin korunması arayışının orta-

ya çıkardığı bir hukuk alanıdır (Aktay-Arıcı-Kap-
lan/Senyen, 2011: 39; Mollamahmutoğlu-Astarlı, 
2011: 1-2). İş hukukunun konusu işçi ile işveren; 
işçi sendikaları ile işveren ve işveren sendikaları 
arasındaki hukuki ilişkilerdir. Devlet, bir sosyal 
politika olarak işçinin korunması için bu alana 
müdahale yapmış; sözleşme hukukuna müdahale 
temelinde işçinin işveren karşısında asgari derece-
de korunmasını sağlayan hukuki bir mevzuat ha-
zırlamıştır. Ayrıca devlet, işçilere örgütlenme hakkı 
tanıyarak işçilerin kendi kendine yardım mekaniz-
ması içinde çalışma hayatında ekonomik ve sosyal 
durumlarını koruma ve geliştirme amacı ile faaliyet 
gösterme imkânını vermiştir.

İş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku arasındaki 
ilişki, iş hukukunun doğuşuna kadar gider. Sanayi 
Devrimi sonucunda ortaya çıkan işçi kitlesinin iş 

kazaları, meslek hastalıkları, sakatlık, hastalık, yaş-
lılık, ölüm ve işsizlik gibi risklere karşı korunma 
ihtiyacı sosyal güvenlik kavramının yeniden düşü-
nülmesine ve çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin 
kurulmasına etken olmuştur. İlk sosyal sigortalar 
bağımlı çalışanlar; özellikle de işçiler bakımından 
söz konusu olmuştur. Şu hâlde iş hukuku sosyal 
güvenlik hukukunun doğuşunda ve gelişmesin-
de etkili olmuştur denilebilir. İş hukuku ve sosyal 
güvenlik hukuku günümüzde ayrı hukuk alanları 
olma durumuna gelmiş olmasına rağmen pek çok 
alandaki ortak konuları itibarıyla birbirleri ile bü-
tünüyle ayrı iki hukuk alanı olarak da görülme-
mektedirler (Süzek, 2008: 4-6).

İş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku ayrı 
hukuk alanları olmasına rağmen ortak ilgi 
alanları çok fazladır.

Modern sosyal güvenlik sistemleri, işçilerin sos-
yal güvenlik ihtiyacının karşılanması arayışından 
önemli ölçüde etkilenmişlerdir. Özellikle sosyal si-
gorta tekniğinin işçilere sosyal güvenlik sağlamak 
amacı ile geliştirilmiş olduğu; sosyal güvenlik tek-
niğinin uzun süre işçi sigortaları olarak algılandığı 
bu tespitlerin doğruluğunu ortaya koymaktadır.

Günümüzde de sosyal güvenlik ihtiyacı en fazla 
olan toplum kesimleri, işverenlere bağımlı olarak 
çalışanlardır. İşçiler bu kesimlerin başında gelir. İş 
hukuku işçinin korunmasını; sosyal güvenlik ise iş-
çiler de dâhil olmak üzere bütün insanların sosyal 
güvenliklerinin sağlanmasını konu alır.

Sosyal Politika
Sosyal politika sosyal alanlardaki sorunların çö-

zümlenmesine, sosyal barışın sağlanmasına, sosyal 
ve ekonomik farklılıkların azaltılarak toplumda 
sosyal sorun hâline gelmesine engel olmaya, sosyal 
barışın sağlanmasına yönelik devlet politikalarıdır 
(Tokol-Alper, 2011: 1-5).

Sosyal politika başlangıçta işçinin korunması, 
işçi sınıfının işveren karşısında korunması ve so-
runlarının çözülmesine yönelik politikalar olarak 
doğmuştur. Bu nedenledir ki dar anlamda sosyal 
politikanın konusu işçinin korunmasıdır. Geniş 
anlamda ise bütün toplumdaki sosyal ve sosyo-eko-
nomik sorunlar sosyal politikanın konusu hâline 
gelmiştir.
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Sosyal politikanın dar anlamda konusu iş-
çinin korunmasıdır.

Sosyal politika ile sosyal güvenlik arasında 
önemli bir ilişki vardır. Sosyal güvenlik alanındaki 
kamu politikaları, birer sosyal politikadır. Dolayısı 
ile sosyal politikanın bir alanı da sosyal güvenliktir. 
Sosyal politika, daha geniş ve kapsayıcı olarak sos-
yal güvenliğin sağlanmasını da konu alır ve inceler. 
Zira sosyal barışın sağlanması, sosyal adaletin ve 
gelir dağılımının gerçekleştirilmesine sosyal güven-
liğin önemli bir katkısı vardır.

Sosyal politikalar içinde sosyal güvenliğe ilişkin 
alanlar da yer alır. Günümüzde modern toplumlar-
da sosyal politikalar sosyal dışlanmanın önlenmesi 
ve sosyal bütünleşmenin sağlanmasını da kapsa-
mına almıştır. Bir toplumda insanca ve hakça bir 
hayatın sağlanması bakımından herkese sosyal gü-
venliğin sağlanmasının büyük önemi vardır. Sosyal 
güvenliğin gelir dağılımı fonksiyonu dikkate alın-
dığında sosyal güvenlik sosyal politikaya; sosyal po-
litika da sosyal güvenliğe katkı sağlar. Dolayısıyla 
bu iki kavram arasında çok önemli bir ilişki vardır.

Sosyal güvenlik alanındaki kamu politika-
ları birer sosyal politikadır.

İktisat
İktisadın konusu, kıt kaynaklar ile sınırsız ih-

tiyaç ve talepler arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
İktisadi faaliyetleri, iktisadi ilişkileri ve bunların 
sonuçlarını inceleyen iktisat bilimi sosyal güvenlik 
ile çeşitli yönlerden ilişkili bir bilim dalıdır.

Sosyal güvenlik alanı amacı kişilere gelir garan-
tisi sağlamaktır. Gelir garantisi sisteminin kurul-
ması, iktisatla doğrudan ilgili bir faaliyettir. Gelirin 
yaratılması (üretim) ve dağıtılması (paylaşım-bölü-
şüm) konuları iktisadın temel konusudur. Ayrıca 
sosyal güvenlik sistemleri bir yönü ile tasarruf diğer 
yönü ile harcama yani talep ile yakından ilgilidir. 
Sosyal güvenlik garantisi sağlama amacıyla yapılan 
tasarrufların birikimi ile oluşan fonların ekonomi-
de önemli etkileri de vardır.

Sosyal güvenliğin amacını oluşturan gelir 
konusu iktisadın temel konusudur.

Şu hâlde sosyal güvenlik alanında alınan karar-
lar iktisadi sonuçları olan kararlardır. Prim mik-
tarları, emekli aylıkları gibi konularda alınan her 
kararın iktisadi sonuçları olur. Sonuçta bu iki alan, 
birbirleri ile yakından ilgili iki alandır.

Sosyal güvenlik faaliyetleri her yönü ile iktisadi 
hayatı ilgilendiren faaliyetlerdir. Sosyal sigorta sis-
teminde sigortalılardan prim alınması, bu primler-
le fonlar kurulması, kişilere sistemden emekli aylığı 
gibi düzenli ve sürekli gelir sağlanması, hiç geliri 
olmayanlara gelir sağlanması faaliyetlerinin iktisadi 
etkileri düşünüldüğünde bu faaliyetler bütünüyle 
iktisadi faaliyetlerdir.

Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali fonksiyon-
ları dikkate alındığında sosyal güvenlik ile iktisat 
arasındaki ilişki daha iyi anlaşılır. Özellikle sosyal 
sigorta fonlarının iktisadi etkileri; sosyal güvenlik 
sistemine devletin aktardığı kaynakların iktisadi et-
kileri; sosyal güvenlik sağlamak amaçlı tasarrufların 
iktisadi etkileri dikkate alındığında iktisat ile sosyal 
güvenlik arasındaki ilişki daha iyi anlaşılır.

İş hukukunun işçiler açısın-
dan önemini değerlendirin.

Sosyal güvenliğin iş hukuku 
ile ilgisi sizce nedir?

ÖÇ 4 Sosyal güvenliğin ilgili olduğu bilim dallarını açıklayabilme.

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

İş hukukunun işçinin korun-
masını; sosyal güvenliğin de 
sadece işçilerin değil bakmakla 
yükümlü olduklarının da ko-
rumasını sağladığını anlatın.
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SOSYAL GÜVENLİĞİN İÇERİĞİ VE 
KAPSAMI

Sosyal güvenliğin içeriği (kapsamı, muhtevası) 
nedir? Sosyal güvenliğin içeriği nasıl belirlenir? 
Sosyal güvenliğin içeriğini belirleyen faktörler 
nelerdir? Sosyal güvenliğin daha iyi anlaşılabilme-
si için bu soruların cevaplarının kapsamlı olarak 
verilmiş olması gerekir. Sosyal güvenliğin içeriğini 
sosyal güvenlik politikası belirler ve bu kapsamda 
bir sosyal güvenlik, sosyal güvenlik sistemi aracı-
lığıyla vatandaşlara ve ülkede yaşayan insanlara 
ulaştırılır.

Sosyal Güvenlik Politikası

Kavram
Sosyal güvenlik politikası, devletin sosyal gü-

venlik konusunda izleyeceği yolu belirleyen poli-
tikadır. Her ülke yönetimi vatandaşlarının sosyal 
güvenliğinin nasıl sağlanacağı; sosyal güvenlik adı-
na ne gibi hizmetlerin ulaştırılacağı; vatandaşa sos-
yal güvenliği götürecek sosyal güvenlik sisteminin 
nasıl kurulacağı, nasıl işleyeceği gibi hususlarda bir 
politika belirler. İşte bu anlamda belirlenen politi-
kaya sosyal güvenlik politikası adı verilir.

Sosyal güvenlik politikaları özünde birer sosyal 
politikadır. Sosyal güvenlikle ilgili sosyal politika 
uygulamalarına sosyal güvenlik politikası adı veri-
lir. Sosyal güvenlik politikaları sosyal güvenliğin 
belirli bir alanına ilişkin olabileceği gibi; sosyal 
güvenliğin bütün alanlarını kapsayacak muhte-
vada hazırlanarak yürürlüğe konulabilir. Hemen 
ifade edelim ki bütün sosyal politikalar gibi sos-
yal güvenlik politikaları da devletçe hazırlanan ve 
devletçe uygulamaya konulan politikalardan iba-
rettir.

Sosyal güvenlik politikaları, kimlere ve han-
gi risklere karşı, hangi sosyal güvenlik teknikleri 
kullanılarak sosyal güvenlik sağlanacağını belirler. 
Sosyal güvenlik politikaları, devletçe kanunlarla 
yürürlüğe konulur. Sosyal güvenlikle ilgili kanun-
lar, sosyal güvenlik politikalarına uygun olarak yü-
rürlüğe konulmuş kanunlardır. Sosyal güvenlikle 
ilgili kanunlar incelenerek ve değerlendirilerek de 
bu alandaki sosyal güvenlik politikalarını belirle-
mek mümkün olur.

Sosyal Güvenlik Politikalarını 
Belirleyen ve Etkileyen Faktörler

Sosyal güvenlik politikaları belirlenirken belirli 
faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Bu faktör-
ler; sosyal güvenlik ihtiyacı, sosyal güvenlikteki ge-
lişmeler ve ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişlik 
durumu ve imkânlarıdır.

Sosyal Güvenlik İhtiyacı
Sosyal güvenlik ihtiyacı, sosyal güvenlik poli-

tikalarının hazırlanmasında en önemli faktördür. 
Sosyal güvenlik ihtiyacını belirlerken mevcut sosyal 
güvenlik durumu, bu alandaki yetersizlikler, eksik-
likler, beklentiler ve talepler dikkate alınır.

Pek tabidir ki sosyal güvenlik ihtiyacının ül-
kenin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi, toplu-
mun sosyal refah durumunun ve hayat seviyesinin 
önemli bir rolü olur. Tarım toplumu ağırlıklı bir 
toplumda sosyal güvenlik ihtiyacı ve talebi ile kent-
leşmiş ve sanayileşmiş bir toplumun ihtiyaç ve tale-
bi elbette farklı olmak durumundadır.

Sosyal Güvenlik Alanındaki 
Gelişmeler

Sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesin-
de sosyal güvenlik alanındaki gelişmelerin de be-
lirleyici bir etkisi olur. Sosyal güvenlik alanındaki 
gelişmelerden kasıt; sosyal güvenlik alanında ILO, 
başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşla-
rın hazırlamış olduğu uluslararası sosyal güvenlik 
standartlarının (102 sayılı Sosyal Güvenliğin Kar-
şılaması Gereken Asgari Risklere Dair ILO Söz-
leşmesi gibi), insan haklarına dair belgelerde yer 
alan sosyal güvenlik ve içeriğine dair düzenleme-
ler önemli etkiler yaratır. Uluslararası standartlar 
kabul edilir ise bir zorunluluk olarak etki yaratır. 
Kanunla onaylanmamış olan uluslararası standart-
lar ise bütün dünyada insanlarda birtakım taleple-
rin doğmasına yol açan etkiler yaratır. Uluslararası 
sözleşme ve tavsiye kararlarının ve özellikle insan 
haklarına dair uluslararası norm ve standartlar be-
lirleyen uluslararası sözleşmelerin en önemli etkile-
ri bütün dünyada bu alanda millî ülkelerde beklen-
tiler yaratması ve ulusal düzeylerde vatandaşların 
bu standartta haklar beklentisi içine girmelerinde 
etkili olmalarıdır.
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Ülkenin Ekonomik ve Sosyal Durumu
Sosyal güvenlik ihtiyacı, ülkenin ekonomik ve 

sosyal gelişmişlik seviyesi, mali imkânları ve bütçe 
imkânları ile yakından ilgilidir. Bir ülkenin eko-
nomik ve sosyal durumu öncelikle vatandaşlarının 
bu alandaki ihtiyacının miktarını bir diğer ifade ile 
sosyal güvenlik talebini belirler. İnsanlar ekonomik 
ve sosyal gelişmişlik durumuna göre sosyal güven-
lik ihtiyacı duyarlar ve sosyal güvenlik talebinde 
bulunurlar.

Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik duru-
mu da o ülkede yaşayanların sosyal güvenlik talep-
lerinin karşılanabilme seviyesini belirler. Bu karşı-
lıklı bir ilişkidir. Sosyal güvenlik ihtiyacının ortaya 
çıkması ile ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmişlik 
durumu bir birini tetikleyen, iç içe geçmiş iki de-
ğişkendir. 

Sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanabilmesi ye-
terli mali kaynaklara ihtiyaç gösterir. Mali kaynak-
lar ne ölçüde gelişir ise sosyal güvenlik için ayrılabi-
lecek kaynaklar da o derecede büyük olabilir. Eğer 
dengeli bir ekonomik ve sosyal gelişme sağlanabilir 
ve gelir dağılımında adalet temin edilebilir ise hem 
devletin hem de kişilerin sosyal güvenlik için ayıra-
bileceği kaynak miktarının artması sağlanır.

Ekonomik ve sosyal gelişmişlik derecesi, vatan-
daşların hak ve hürriyet bilincinin gelişmesine de 
katkıda bulunur. Bu ise vatandaşların ülkeyi yö-
netenlerden başka konularda olduğu gibi sosyal 
güvenlik alanında da talepte bulunmalarına katkı 
sağlar. Özellikle başta sendikalar olmak üzere sivil 
toplum kuruluşlarının gelişmesi ve baskı grupla-
rının etkili olması bakımından bu önemli bir so-
rundur.

Sosyal Güvenlik Sistemi
Her devlet hazırladığı sosyal güvenlik politi-

kası ile belirlenen sosyal güvenliği bir örgütlenme 
içinde kişilere ulaştırır. Bu örgütlenme ile kurulan 
sisteme sosyal güvenlik sistemi adı verilir. Sosyal 
güvenlik sistemi sosyal güvenlik sağlama görevi 
olan sistemdir (Yazgan, 1992: 32) Sosyal güvenlik 
teşkilatı adı da verilen bu sistem, ülkede belirlenen 
sosyal güvenlik politikalarına göre belirlenen sosyal 
güvenlik hizmetlerini götürür.

Sosyal güvenlik sistemlerinin kurumsal yapısı 
bütün dünyada devlet tarafından bir kamu kuru-
mu olarak oluşturulur. Bazı ülkelerde, kamu ku-

rumlarının yanı sıra özel sosyal güvenlik kurum ve 
kuruluşlarının da kurulmasına imkân tanınmakta-
dır. Ancak özel kurumların varlığı sosyal güvenli-
ğin kamusal özelliğini ortadan kaldırmaz. Sosyal 
güvenlik sistemi olmayan veya kamunun bu alanda 
var olmadığı bir ülke yeryüzünde bulunmamakta-
dır. Çünkü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
belirtildiği gibi, sosyal güvenliğin insanlar için bir 
hak, devletler için ise bir kamu görevi olduğu artık 
bütün dünyada genel kabul görmüş bir konudur.

Sosyal Güvenliğin Fonksiyonu
Sosyal güvenliği daha iyi anlamak için fonksi-

yonlarından da bahsetmek gerekir. Sosyal güven-
lik sistemi iyi işlediği zaman sistemden beklenilen 
fonksiyonlar ortaya çıkar.

İktisadi Güvenlik Fonksiyonu
Sosyal güvenliğe kavuşturulmuş kişi ya da sosyal 

güvenliği olan kimse öncelikle iktisadi bakımdan 
bir güvenliğe kavuşmuş ya da kavuşturulmuş olur. 
Sosyal güvenliğin amacı gelir garantisi sağlamaktır. 
Gelir garantisine kavuşmuş kimse iktisadi anlamda 
bir güvenliğe de kavuşmuş kimsedir. Kişiler ihti-
yaçlarını karşılamak için gerekli gelirin sürekli ve 
düzenli olarak sağlanması önemlidir.

Sosyal güvenlik kişiler bakımından bir gelir 
güvenliği sistemidir. Sosyal güvenlik sisteminin 
sağladığı bu gelir güvenliği kişileri muhtaçlık kor-
kusundan kurtarır ve bir güvenlik duygusu yara-
tır. Yaratılan güvenlik gelir güvenliğidir. Modern 
toplumlarda kişiler için gelir güvenliği son derece 
önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç özellikle sanayi-
leşme ve kentleşme süreci içerisinde daha fazla 
hissedilir. Modern sosyal güvenlik sistemlerinin 
doğuşunda da sanayileşmenin ortaya çıkardığı işçi 
sınıfının gelir güvenliğini sağlama amacı vardır.

Sanayileşme süreci içerisinde emeği ile geçinen; 
başka gelir ve geçim imkânı olmayan ve geçimini 
bir başkasına bağımlı çalışarak emeğinin karşılığı 
olarak aldığı ücretle sağlamak zorunda olan işçile-
rin iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalık gibi 
nedenlere bağlı olarak yaşanan gelir kesilmesi du-
rumudur. İşçiler gelir emniyetinin ne kadar önemli 
olduğunu yaşamışlar; devleti yönetenler ise bu gü-
vensizliğin ekonomik ve sosyal sonuçlarını yakın-
dan gözlemlemişlerdir. İşte modern sosyal güvenlik 
sistemleri, bu ihtiyacın yasa koyucular tarafından 
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kavranması sonucunda ortaya çıkmıştır. Sosyal gü-
venlik, kişilere iktisadi bakımdan bir güvenlik sağ-
lamış ve bu sayede kişiler muhtaçlık korkusundan 
kurtulmuşlar ve bir gelir emniyeti içinde hayatları-
nı daha sağlıklı planlayabilme imkânı elde etmiş-
lerdir.

Kişiliği Koruma Fonksiyonu
Sosyal güvenliğin bir başka fonksiyonu insan-

ların kişiliğini, onurunu koruma fonksiyonudur. 
Sosyal güvenlik ile kişiliğin korunması arasındaki 
ilişki ya da sosyal güvenliğin kişiliği koruma fonk-
siyonuna ilk defa İnsan Hakları Evrensel Bildirge-
sinde yer verilmiştir. Bildirgenin, 22. maddesinde 
belirtildiği gibi, “Her şahsın, cemiyetin bir üyesi 
olmak itibarıyla, sosyal güvenliğe hakkı vardır; 
haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi 
için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hak-
ların millî gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla 
ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip 
olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.” hükmü 
yer almaktadır. Kişiliğin korunması temel insan 
haklarından birisidir. Anayasa’mızda bu husus 
“Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koru-
ma ve geliştirme hakkına sahiptir” (A.Y. m.17/1) 
biçiminde ifade edilmiştir. Sosyal güvenlik muh-
taçlığa karşı koruyarak ve gelir güvenliği sağlayarak 
kişilerin onurlu bir biçimde yaşamalarına katkıda 
bulunur.

Sosyal güvenliği sağlanmış kişiler muhtaç-
lık korkusundan kurtulmuş kimselerdir. Açlık ve 
muhtaçlık korkusundan kurtulmuş olmak; kişi 
açısından kişiliğinin korunması yönünden son 
derece önemli bir husustur. Sosyal güvenlik saye-
sinde kişiler ihtiyaçlarının esaretine düşmekten 
kurtulma imkânını elde ederler. Muhtaçlığa karşı 
korunan, açlığa ve yokluğa karşı emniyet altına 
alınan kişiler sosyal güvenlik sayesinde insan onu-
runun altına düşmekten korunmuş olmaktadırlar. 
Korkudan kurtulma kişiliğin korunması ve geliş-
mesi bakımından önemlidir (Korkusuz, 1998:235 
vd). Onurlu bir hayatın asgari ön şartı, muhtaçlık 
korkusu duymaksızın hayat sürebilmektir. Sosyal 
güvenlik ihtiyacı karşılandığında kişiler bakımın-
dan muhtaçlık korkusu da yok edilmiş olur. Aksi 
takdirde kişiler bakımından sosyal güvenlik ihti-
yacının temel sosyal güvenlik prensiplerine uygun 
olarak karşılandığı söylenemez.

Önleme Fonksiyonu
Sosyal güvenlik, esas itibarıyla risklerin sonuç-

larına karşı iktisadi anlamda koruma ve güvenlik 
sağlar. Risklerin ortaya çıkardığı gelir azalması, ge-
lir kesilmesi ya da gider artışları kişinin gelir-gider 
dengesini bozar. Bunun sonucunda kişi muhtaçlı-
ğa düşme durumu ile karşı karşıya kalır. İşte sosyal 
güvenlik sistemleri bu durumlara karşı kişiye gelir 
garantisi sağlayarak kişileri muhtaçlığa düşmekten 
korur. Doğuşundan günümüze kadar sosyal güven-
lik sistemleri bu anlamda bir gelir garantisi sağlama 
ve gelir güvenliği ile sosyal güvenlik ihtiyacını kar-
şılama durumunda kalmıştır. Sosyal güvenlik de-
nilince de beklenti ve yaygın kanaat bu yönde bir 
gelir emniyetinin sağlanmasıdır. Sosyal güvenliğin 
konusu risklerin ortaya çıkmasını önlemek değil-
dir. Sosyal güvenlik, risklerin ortaya çıkmasından 
sonraki dönemi konu alır.

Günümüzde sosyal güvenliğin alanının geniş-
letilmesi yönünde birtakım düşünceler doğmuş-
tur. Sosyal güvenliğin konusu olan risklerin ortaya 
çıkmasına karşı da sosyal güvenlik sağlanması dü-
şüncesinin temelinde “önlemek ödemekten daha 
ucuzdur” prensibi yer alır. Özellikle sağlık ya da 
hastalık sigortaları uygulamasından doğan bu dü-
şünceler zaman içerisinde daha da geniş bir kabul 
görmeye başlamıştır. 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile Türkiye’de 
de bu yönde bir adım atılmış ve genel sağlık si-
gortası kapsamına koruyucu sağlık hizmetleri olan 
aşılama, ağız diş sağlığı gibi hizmetler de dâhil 
edilmiştir.

Gelecekte de sosyal güvenliğin bu anlamda ön-
leme fonksiyonlu bir genişleme göstereceği bek-
lenmektedir. Ancak biz koruma yükümlülüğünün 
daha ziyade muhtaçlığın yok edilmesi bakımından 
söz konusu olacağını düşünüyoruz. Beslenme, ba-
rınma ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması ve has-
talıkların önlenmesi bakımından sosyal güvenlik 
daha geniş bir kapsama sahip olacaktır. İş kaza-
ları ve meslek hastalıklarının önlenmesi bakımın-
dan sosyal güvenliğe bir yük yüklenmesi özellikle 
sosyal sigortalar yönünden olumsuz etkilere yol 
açabilir. Bu bakımdan, sosyal güvenliğin önleme 
fonksiyonu ikincil bir fonksiyon olarak düşünül-
meli, asli fonksiyonu olan koruma geri plana itil-
memelidir.



21

Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenliğin Kısa Tarihî 
Gelişimi

Sosyal güvenliğin tarihî gelişiminden söz edil-
mesi ne kadar uygundur? Sosyal güvenlik temel 
bir insan ihtiyacı olduğu ve ilk insanla birlikte var 
olduğu için aslında bütün bir insanlık tarihi aynı 
zamanda sosyal güvenlik tarihini oluşturur (Yaz-
gan, 1992: 53). Bütün insanlığı kapsayacak şekilde 
kronolojik olarak sosyal güvenliğin tarihî gelişi-
minden bahsetmek yerine, ülkeler bakımından ayrı 
ayrı tarihî gelişim sürecini incelemek daha doğru-
dur. Çünkü her toplum, her devlet sosyal güvenlik 
sorununu çözmek için ayrı bir tarihî gelişim süreci 
yaşamıştır. Dolayısı ile genel olarak sosyal güven-
liğin tarihî gelişimi yerine her bir ülke için sosyal 
güvenlik tarihinden söz etmek daha uygun olacak-
tır. Aşağıda her bir ülkenin sosyal güvenlik tarihle-
rinden söz etmek yerine sosyal güvenliğin hemen 
hemen bütün ülkelerde ortak özellikler gösteren 
tarihi gelişim seyrinin ana çizgileri hakkında kısa 
bilgiler verilecektir.

Sosyal güvenliğin tarihi gelişimi incelenirken, 
sosyal güvenlik uygulamaları ile sosyal güvenlik 
hukukunun tarihi gelişiminin ayrı ayrı ele alın-
ması gereklidir. Zira sosyal güvenlik hukukunun 
tarihi gelişimi sosyal güvenlik hakkı ve bu hakkın 
sağlanması ve ilgili sosyal güvenlik mevzuatının 
gelişimi ile yakından ilgilidir ve çok daha yakın 
dönemleri ilgilendirmektedir. Çok zaman sosyal 
güvenliğin tarihi gelişimi, sosyal güvenlik mevzu-
atı ile ilgili düzenlemelerle başlatılmaktadır. Öte 
yandan, tarihi gelişim süreci ile ilgili incelemelerde 
dikkate alınması gereken bir başka ayrım ise gele-
neksel sosyal güvenlik alanındaki gelişmelerle çağ-
daş anlamda sosyal güvenliğin gelişimi arasındaki 
farklılıktır.

Geleneksel Anlamda Sosyal Güvenlik 
Bakımından

Geleneksel anlamda sosyal güvenlik sistemleri-
nin gelişimi her devlet, her millet için farklılıklar 
arz etmekle birlikte ortak birtakım yönlerinin ol-
duğu da bilinmektedir. Geleneksel sosyal güvenlik 
sistemlerinin gelişiminin tarihi ile sosyal güvenlik 
tekniklerinin ortaya çıkış tarihi arasında bir para-
lellik vardır. Bu anlamda; kişiler sosyal güvenlik 
ihtiyacını öncelikle bireysel olarak giderme arayı-
şına girmişlerdir. Bireysel sosyal güvenlik teknikleri 

denilen teknikler bu arayışın ürünüdürler. Kişilerin 
kendi sosyal güvenliğini sağlamak için bulduğu yol 
“tasarruf” yoludur. Sosyal güvenliğin konusu olan 
risklerin sonuçlarına karşı kişiler tasarruf yolu ile 
çözümler üretmeye başlamışlardır. Tasarruf yolu 
zaman içinde tasarruf araçlarının değişmesinden 
öte bir değişiklik göstermemiştir. Başlangıçta gıda 
maddelerinin daha uzun sürelerde kullanılmasını 
sağlamak üzere kurutmak ve konserve yapmak gibi 
ayni tasarruf yöntemi geçerli iken daha sonra kıy-
metli madenler (altın, gümüş gibi) ve nihayetinde 
paranın bulunması ile nakdi tasarruflara dönüş-
müştür.

Bireysel tasarruf yolunun yeterli olmaması ki-
şileri dayanışma ve yardımlaşmaya sevk etmiştir. 
Bunun sonucunda da toplu teknikler olarak adlan-
dırılan teknikler bulunmuştur. Bu teknikler sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma temeline dayanan tek-
niklerdir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma yolu 
ile risklerin sonuçlarına karşı mücadele edilmeye 
başlanılmıştır.

Aileden başlayan sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma giderek büyük aile, aşiret, kabile, köy, şe-
hir ve toplumsal dayanışmaya kadar şekillenmiş 
ve çeşitlenmiştir. Bu çeşitlenme (vakıf, dernek ve 
sandıkların kurulması gibi) toplu olarak bir arada 
yaşamanın doğal sonucu olarak kurumlaşma ile de-
vam etmiştir.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilk ola-
rak ailede başlar.

Geleneksel dönemde, sosyal yardımlaşma ve da-
yanışmada dini kurum ve kuruluşlar (camiler, tari-
katlar, kiliseler gibi) hem sosyal güvenlik sağlama 
amaçlı organizasyonların kurulmasında aktif katı-
lım ve öncülük yaparak hem de bu alanda nasihat 
ve telkinlerle bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamışlardır 
(Dilik, 1991: 28-29). Günümüzde de sosyal yar-
dımlaşma ve dayanışma kişilerin gönüllülük esası-
na dayalı olmak üzere kişiden kişiye yardımlaşma-
lar, yardımlaşma kurumlarının yardımları (vakıf, 
dernek, sandık gibi) ile sürmekte ve modern sosyal 
güvenlik sistemlerinin açıklarını ve boşluklarını 
doldurma ya da bunu desteklemekte ve tamamla-
yıcı olarak sürmektedir.
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Çağdaş Anlamda Sosyal Güvenlik 
Bakımından 

Çağdaş anlamda sosyal güvenlik, hem kavram 
hem de fonksiyon olarak 20. yüzyılın başlarında 
ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Çağdaş anlamda sos-
yal güvenlik kavramı hukuk metinlerinde ilk defa 
1935 tarihli ABD Sosyal Güvenlik Kanunu’nda 
kullanılmıştır.

Çağdaş sosyal güvenlik kavramı ilk kez 
ABD’de kullanılmıştır.

Çağdaş sosyal güvenlik düşüncesi ve çağdaş sos-
yal güvenlik tekniklerinin doğuşunda sanayileşme 
ve Sanayi Devrimi’nin son derece önemli bir rolü 
olmuştur. Sanayileşme sonucu ortaya çıkan işçi 
kitlesi; sosyal güvenlik ihtiyacının daha iyi anla-
şılmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca işçilerin sosyal 
güvenliklerinin sağlanması ihtiyacı, çağdaş sosyal 
güvenlik tekniklerinden sosyal sigorta tekniğinin 
hem doğuşuna hem de yaygın kullanımına imkân 
vermiştir (Yazgan, 1992: 37-38).

Çağdaş anlamda sosyal güvenlik sistemlerinin 
ilk defa kurulduğu ülke Almanya’dır. Çağdaş sosyal 
güvenlik sistemlerinin kurucusu da Alman devlet 
adamı Bismarck’tır. Çünkü çağdaş sosyal güvenlik 
sistemlerinin ayırt edici nitelikleri: Devletin sosyal 
güvenlik sağlamayı bir görev olarak benimsemiş ol-
ması, Sosyal sigorta ve sosyal yardım tekniklerinin 
temel teknik olarak kullanılmakta olması olarak 
sayılabilir. Bu anlamda sosyal sigorta tekniğinin 
ilk defa uygulandığı ülke Bismark Dönemi’nde 
Almanya’dır (Koç, 2005: 56-75).

Çağdaş sosyal güvenlik sistemi ilk olarak 
Almanya’da kurulmuştur.

Sosyal güvenlik sistemlerinin tarihî gelişiminde 
1929 Büyük Ekonomik Bunalımı da etkili olmuş-
tur. Öyle ki, 1929 bunalımının etkilerini azaltmak 
amacıyla liberalizmin cenneti kabul edilen ABD’de 
dahi devlet vatandaşların sosyal güvenliklerini sağ-
lamak için bir kanuni düzenleme yapmayı ve sosyal 
güvenlikte yük üstlenmeyi kabul etmiştir.

Sosyal güvenlikte Bismark sonrası dönemde bü-
tün dünyada etkili olan bir başka adım Beveridge 
Planı’dır. 1941 yılında İngiltere’de Lord William 
Beveridge tarafından hazırlanan ve II. Dünya Sava-
şı sonunda ortaya çıkacak sosyal güvenlik ihtiyacı-
nı karşılamak amacıyla hazırlatılan planın da hem 
İngiltere’de hem de bütün dünyada önemli etkileri 
olmuştur.

II. Dünya Savaşı sonrası Dünyada insan hak-
ları ve demokratikleşme alanında önemli gelişme-
ler yaşanmıştır. Bu gelişme süreci içerisinde İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere ILO 
sözleşmelerinde ve diğer uluslararası belgelerde sos-
yal güvenlik bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir.

Sonuç olarak sosyal güvenliğin tarihi gelişim 
sürecini her ülke için ayrı ayrı değerlendirmek ve 
incelemek gerekir. Ancak bu gelişme sürecinde 
Bismark’ın, Beveridge’in ve Dünya Savaşlarının 
önemli etkilerinin olduğu ve bütün dünyada 
etki yaratan gelişmelere neden olduğu da hatır-
lanmalıdır.

Sanayi Devrimi sonrası dö-
nemde çalışma ilişkilerinde 
gerçekleşen değişimleri de-
ğerlendirin.

Almanya’da çağdaş anlamda 
sosyal güvenliğin gelişimi 
sizce nasıl olmuştur?

ÖÇ 5 Sosyal güvenliğin tarihi gelişimini anlatabilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sanayi Devrimi’nin 
İngiltere’de ilk olarak etkile-
rinin yaşanmasına rağmen 
neden Almanya’da sosyal gü-
venlik alanında yasal düzen-
lemeler yapıldığını anlatın.
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Sosyal Güvenlik Kavramı

Sosyal güvenlik, sosyal ve güvenlik kelimelerinden meydana gelen bir ifade olmasına rağmen zaman içinde 
terim anlamı kazanarak bu iki kelimenin kelime anlamlarından farklı bir anlam kazanmıştır. Sosyal kavramı, 
toplum ve toplumun bir parçası olan insana ilişkin her şeyi ifade eden bir kavramdır. Güvenlik kavramı ise 
insanın dışarıdan gelen her türlü saldırı ve tecavüzlerden korunması, can ve mal emniyetinin sağlanması 
anlamında kullanılabilir. Buna göre sosyal güvenlik kavramı, terim anlamı ile toplum hâlinde yaşamaktan 
kaynaklanan tehlikeler de dâhil olmak üzere insanın karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ekonomik sonuç-
larına karşı emniyet sağlanmasını ifade etmektedir.

Sosyal güvenlik kavramını 
tanımlayabilmeÖÇ 1

Sosyal Güvenlik Kavramı ile 
Benzer ve İlişkili Kavramlar

Sosyal güvenlik kavramıyla benzer kavramlar, sosyal yardımlaşma, sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal si-
gorta ve özel sigorta kavramlarıdır. Sosyal yardımlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yardımlardır. 
Sosyal yardımlar karşılıksızdır. Muhtaçlık şartına ve muhtaçlık kontrolüne bağlı olarak yapılırlar. Bu yar-
dımların finansmanı bütünüyle muhtaçlık sürdüğü sürece ve devlet tarafından karşılanır. Sosyal yardımlar 
karşılıksızdır. Sosyal hizmetler ise toplumda uyumlu olarak yaşama engelleri bulunan kimselere hayatını 
kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek ve toplumda insana yaraşır bir biçimde yaşamasını temin etmek için 
yapılan sosyal yardımları ifade eden bir kavramdır. Sosyal sigorta, devletin kanun zoruyla bir ülkede yaşayan 
vatandaşların sosyal güvenlik alanında sosyal dayanışmaya itilmesini sağlayan bir sigorta tekniğidir. Özel 
sigorta ise aynı riskle karşı karşıya kalmış olan kimselerin bu riskin sonuçlarına karşı dayanışmaya girmesini 
sağlayan bir tekniktir. Sosyal güvenlik kavramıyla ilgili olan kavramlar ise sosyal politika, sosyal devlet, sosyal 
adalet, sosyal dayanışma ve sosyal refah kavramlarıdır. Sosyal politika dar anlamda işçinin korunması konu-
sunda hazırlanan ve yürürlüğe konulan kamu politikalarını ifade eder. Sosyal politikalar devlet müdahalesi 
ya da kamu müdahale araçları ile uygulamaya konulmaktadır. Sosyal devlet, toplumun korunmaya, bakıma 
ve yardıma muhtaç kesimlerine gerekli görüldüğünde ekonomik ve sosyal durumlarını geliştirmelerini sağ-
lamak ve toplum içinde dışlanmaksızın yaşamalarını, insanca beslenme ve barınma imkanına kavuşmalarını 
sağlaması için yapması gerektiği anlayışını benimseyen bir devlet sıfatıdır. Sosyal adalet ise toplumda sosyal 
farklılıkların ortadan kaldırılması, en aza indirilmesini ve sosyal alanda adaletli bir toplum yaratılmasını 
sağlayan devlettir. Sosyal dayanışma toplum içinde yaşayan bireylerin ekonomik ya da sosyal nedenlerle bir 
araya gelmeleri; yardımlaşmaya girmeleridir. Refah devleti kapsamında sosyal güvenliğin sağlanmasından 
devlet sorumludur.

Sosyal güvenlik kavramı ile 
benzer ve ilişkili kavramları ifade 
edebilme

ÖÇ 2
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Sosyal Güvenliğin Amacı ve 
Önemi

Modern anlamda sosyal güvenliğin amacı kişiye gelir emniyeti sağlamaktır. Bir başka ifadeyle sosyal güvenli-
ğin amacı, sosyal güvenliğin konusu olan risklerin sonuçlarına karşı kişiye emniyet sağlamaktır. Bu anlamda 
sosyal güvenliğin amacı risklerin önlenmesi değildir. Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikelerin önlenmesi 
dar anlamda sosyal güvenliğin konusu değildir. Sosyal güvenlik kişilere muhtaçlığa düşmekten kurtulmak 
kadar hayat seviyelerinin düşmeyeceği konusunda da bir güvenlik duygusu kazandırma amacı taşır. Sosyal 
güvenliğin sağladığı güvenlik işte bu anlamda bir güvenliktir.
Sosyal güvenliğin kişi, toplum ve devlet bakımından ayrı ayrı önemi vardır. Birey açısından sosyal güvenlik 
muhtaçlık riskine karşı en önemli tedbirdir. Her kişi yarınından emin olmak; karşılaşacağı risklerin so-
nuçlarına karşı kendisini muhtaçlıktan koruyacak bir emniyet sistemine sahip olmak ister. Sosyal güvenlik 
hastalık, sakatlık, yaşlılık, işsizlik gibi tehlikeler karşısında kişiye gelir garantisi sağlayarak onu muhtaçlıktan 
kurtarır. Sosyal güvenlik toplumlar bakımından da muhtaçlık riskine karşı sağladığı güvenlik itibarıyle bir 
sosyal güvenlik imkânı sağlar. Toplumların muhtaçlık konusundaki yükleri azalır. Sosyal dayanışma duygu-
ları güçlenir. Çünkü çağdaş sosyal güvenlik sistemleri özünde toplumsal bir dayanışma ile sağlanabilmek-
tedir. Sosyal güvenlik toplumlara geleceğe güvenle bakma imkânı verir. Bunlar dışında sosyal güvenliğin 
hukuki, sosyal, ekonomik ve siyasi önemi de mevcuttur. Sosyal güvenlik sosyal barışın sağlanması, sosyal 
dayanışmanın kuvvetlenmesi ve sosyal ahengin sağlanması açısından önem taşır. Sosyal güvenlik sistemi, 
iktisadi bakımdan bir gelir garanti sistemi olduğu için insanlar iktisadi faaliyetlerine de daha emniyetli bir 
biçimde girişirler. Sosyal güvenlik sistemi iktisadi bakımdan tasarrufa katkı sağladığı gibi sosyal güvenliğin 
yatırım, tüketim ve iktisadi istikrar fonksiyonları da vardır. Sosyal güvenliğin gelir dağılımına da katkısı söz 
konusudur. Sosyal güvenlik, insan için hak, devlet bakımından da bir yükümlülüktür. Sosyal güvenliğin bir 
hak olarak kabul edilmiş olması, kişinin sosyal güvenliğe kavuşması yönünden önemli bir garanti sağlar. 
Sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak kabul edilmesi ve bütün vatandaşların sosyal güvenlik şemsiyesine 
alınması devletin siyasi birlik ve bütünlüğüne de büyük ölçüde katkı sağlar.

Sosyal güvenliğin amacını ve 
önemini tartışabilmeÖÇ 3

Sosyal Güvenliğin İlgili Olduğu 
Bilim Dalları

Sosyal güvenliğin ilgili olduğu bilim dalları sosyal güvenlik hukuku, iş hukuku, iktisat ve sosyal politikadır. 
Bir bilim dalı olarak sosyal güvenlik hukuku sosyal güvenlikle ilgili her şeyi konu alır. Sosyal güvenlik ihtiya-
cı, bu ihtiyacın karşılanmasında kullanılan teknikler sosyal güvenliğin konusu olan riskler, sosyal güvenliğin 
finansman ve iktisadi, sosyal, siyasi etkileri gibi bütün konular sosyal güvenlik hukuku biliminin ilgi alanı 
içinde kalan konulardır. İş hukuku, işçinin korunması arayışının ortaya çıkardığı bir hukuk alanıdır. İş 
hukuku sosyal güvenlik hukukunun doğuşunda ve gelişmesinde etkili olmuştur. Sosyal güvenlik ihtiyacı en 
fazla olan toplum kesimleri bağımlı çalışanlardır. İşçiler bu kesimlerin başında gelir. İş hukuku işçinin ko-
runmasını; sosyal güvenlik ise bütün insanların sosyal güvenliklerinin sağlanmasını konu alır. Sosyal politika 
ile sosyal güvenlik arasında önemli bir ilişki vardır. Sosyal güvenlik alanındaki kamu politikaları, birer sosyal 
politikadır. Dolayısı ile sosyal politikanın bir alanı da sosyal güvenliktir. Sosyal politika sosyal güvenliğin 
sağlanmasını da konu alır ve inceler. Sosyal güvenlik alanında alınan kararlar iktisadi sonuçları olan karar-
lardır. Prim miktarları, emekli aylıkları gibi konularda alınan her kararın iktisadi sonuçları olur. Sonuçta bu 
iki alan, birbirleri ile yakından ilgili iki alandır.

Sosyal güvenliğin ilgili olduğu 
bilim dallarını açıklayabilmeÖÇ 4
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Sosyal Güvenliğin Kısa Tarihi 
Gelişimi

Geleneksel sosyal güvenlik sistemlerinin gelişiminin tarihi ile sosyal güvenlik tekniklerinin ortaya çıkış tarihi 
arasında bir paralellik vardır. Kişiler sosyal güvenlik ihtiyacını öncelikle bireysel olarak giderme arayışı-
na girmişlerdir. Sosyal güvenliğin konusu olan risklerin sonuçlarına karşı kişiler tasarruf yolu ile çözümler 
üretmeye başlamışlardır. Bireysel tasarruf yolunun yeterli olmaması kişileri dayanışma ve yardımlaşmaya 
sevk etmiştir. Bunun sonucunda da toplu teknikler dediğimiz teknikler bulunmuştur. Bu teknikler sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma temeline dayanan tekniklerdir. Aileden başlayan sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma giderek büyük aile, aşiret, kabile, köy, şehir ve millî dayanışmaya kadar şekillenmiş ve çeşitlenmiştir. Bu 
çeşitlenme (vakıf, dernek ve sandıkların kurulması gibi) kurumlaşma ile de devam etmiştir. Çağdaş anlamda 
sosyal güvenlik, hem kavram hem de fonksiyon olarak 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve gerçekleşmiş 
bir kavramdır. Çağdaş anlamda sosyal güvenlik kavramı hukuk metinlerinde ilk defa 1935 tarihli ABD 
Sosyal Güvenlik Kanununda kullanılmıştır. Çağdaş sosyal güvenlik düşüncesi ve çağdaş sosyal güvenlik tek-
niklerinin doğuşunda sanayileşme ve Sanayi Devrimi’nin son derece önemli bir rolü olmuştur. Sanayileşme 
sonucu ortaya çıkan işçi kitlesi; sosyal güvenlik ihtiyacının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Büyük 
Ekonomik Bunalımın yaşandığı 1929 yılı sonrasında bunalımının etkilerini azaltmak amacıyla ABD de dahi 
devlet vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamak için bir kanuni düzenleme yapmayı ve sosyal güvenlikte 
yük üstlenmeyi kabul etmiştir. Sosyal güvenlikte bir başka adım Beveridge Planı’dır. II. Dünya Savaşı so-
nunda ortaya çıkacak sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için hazırlatılan planın da hem İngiltere’de hem 
de bütün dünyada önemli etkileri olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası dünyada insan hakları ve demokratik-
leşme alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişme süreci içerisinde sosyal güvenlik bir insan hakkı 
olarak kabul edilmiştir.

Sosyal güvenliğin tarihî gelişimini 
anlatabilmeÖÇ 5
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1  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kav-
ramıyla benzer bir kavram değildir?

A. Sosyal politika
B. Sosyal sigorta
C. Sosyal hizmet
D. Sosyal yardımlaşma
E. Sosyal yardım

2  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma-
nın özelliklerinden biri değildir?

A. Gönüllülük esasına dayanır
B. Kişilerin yardıma muhtaç olmaları gerekir
C. Kişilerin yardım çağrısında bulunmaları gerekir
D. Sosyal güvenlik garantisi sağlamada bütünüyle 

yeterlidir
E. Klasik bir sosyal yardım yoludur

3  Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yar-
dıma ne ad verilir?

A. Özel yardım
B. Sosyal yardımlaşma
C. Sosyal yardım
D. Sigorta yardımı
E. Maddi yardım

4  Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların 
özelliklerinden biri değildir?

A. Sosyal sigortaların isteğe bağlı olması
B. Sosyal sigortaların zorunlu olması
C. Sosyal sigortaların primle finanse edilmesi
D. Sosyal sigortaların sosyal güvenlik aracı olması
E. Sosyal sigortaların yasal düzenlemelere da-

yanması

5  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlikle 
doğrudan ilgili kavramlardan biri değildir?

A. Sosyal dayanışma
B. Sosyal adalet
C. Sosyal devlet
D. Sosyal politika
E. Sosyal bütünleşme

6  İşçinin korunması hususunda hazırlanan ve 
yürürlüğe konulan kamu politikaları bütününe ne 
ad verilir?

A. Sosyal politika
B. Sosyal devlet
C. Sosyal adalet
D. Sosyal refah
E. Sosyal dayanışma

7  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 
sosyal önlemlerinden biri değildir?

A. Sosyal barışın sağlanması
B. Sosyal dayanışmanın kuvvetlenmesi
C. Sosyal yabancılaşmanın sağlanması
D. Sosyal ahengin sağlanması
E. Sosyal bütünleşmenin sağlanması

8  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin il-
gili olduğu bilim dallarından biri değildir?

A. İş Hukuku
B. Borçlar Hukuku
C. Sosyal Politika 
D. İktisat
E. Sosyal Güvenlik Hukuku

9  Çağdaş anlamda sosyal güvenlik kavramı bir 
kanunda ilk defa hangi ülkede kullanılmıştır?

A. İsviçre
B. Almanya
C. Fransa
D. ABD
E. İtalya

10  Sosyal sigorta tekniği ilk defa hangi ülkede 
uygulanmıştır?

A. Almanya
B. Fransa
C. Rusya
D. İtalya
E. Avusturya
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Kavra-
mıyla Benzer Kavramlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Politika Kavramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardım Kavramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin İlgili 
Olduğu Bilim Dalları” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardımlaşma Kav-
ramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Sosyal 
Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigorta Kavramı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlikle İlgili 
Kavramlar” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Çağdaş Anlamda Sosyal 
Güvenlik Bakımından” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Çağdaş Anlamda Sosyal 
Güvenlik Bakımından” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı1

Araştır 1

Sosyal güvenlik genel olarak kaynakların etkin dağıtımı sorunu olarak ifade 
edilmektedir. Bu nedenle sosyal güvenliği sağlamakla yükümlü olan kurumların 
yeterli kaynağa sahip olması, kaynak dağıtımının etkin olması için önem taşı-
maktadır. Sosyal güvenlik sisteminden yararlanma genellikle bireysel hak olarak 
ifade edilmekte ve bireyler bu haklara ya önceden ödedikleri ücretlerle sahip ol-
makta ya da doğrudan devlet tarafından kendilerine yardım da yapılabilmekte-
dir. Buna göre, sosyal güvenliğin finansmanının devlet ve bireylerce yapıldığını 
söylemek mümkündür. Değişen ekonomik ve sosyal koşullar da mevcut sosyal 
güvenlik sistemlerini belirgin bir şekilde etkilemekte ve bazı reform çalışmala-
rına gidilmesini gerekli kılmaktadır. Özellikle işsiz sayısındaki artış, emeklilerin 
sayısı, bozulan aktif-pasif nüfus dengesi, ölüm oranlarının azalması ya da artan 
yaşam süresi ve aile yapısında meydana gelen değişiklikler sosyal güvenlik ala-
nında yeni düzenlemelerin yapılmasını zorunlu hâle getirmektedir.

Araştır 2

Refah devleti sosyal refahın (social welfare) sağlanması ve refahın geliştirilmesi 
için katkı ve destek sağlamayı üstlenir. Refah devleti; birey ve ailelere asgari 
bir gelir garantisi sağlanması, kişilerin sosyal risklerle mücadelesine destek ol-
ması ve vatandaşların tümüne en iyi yaşama standartlarının sağlanmasını gaye 
edinir. Refah devleti gelecek için güven duygusunu korur. Refah devletinden 
beklenenler her devlette farklılaşabilmektedir. Adil gelir dağılımının sağlan-
ması, korunmaya muhtaç grup ve sınıfları koruyan, istihdam, eğitim, sağlık, 
konut gibi toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik politikalar üreten dev-
lettir. Bütün vatandaşlara iyi bir yaşama standardının sağlanmasını hedef alır. 
Refah devleti ekonomik ve sosyal bakımından güçsüz kesimlere daha fazla 
destek sağlamayı hedef alan devlettir. Refah devleti, müdahaleci, tanzim edici 
ve gelirin yeniden dağıtımını sağlayan devlettir. Refah devleti, sosyal güvenli-
ğin sağlanmasını olmazsa olmaz nitelikte görev kabul eden devlettir.



Genel Olarak Sosyal Güvenlik (Kavram-Amacı-Konusu ve Tarihî Gelişimi)

28

Araştır Yanıt
Anahtarı1

Araştır 3

Sosyal güvenlik sistemi, iktisadi bakımdan bir gelir garantisi sistemi olduğu 
için insanlar iktisadi faaliyetlerine de daha emniyetli bir biçimde girişirler. 
Sosyal güvenliğin, iktisadi bakımdan da birtakım fonksiyonları mevcuttur. 
Nitekim, sosyal güvenlik sistemleri iktisadi bakımdan tasarrufa katkı sağladığı 
gibi yatırımlar, tüketim seviyesi ve iktisadi istikrarı sağlama fonksiyonları da 
vardır. Sosyal güvenlik sistemi, ister kamu isterse özel nitelikli sosyal güvenlik 
sistemleri olsun özünde bir tasarruf sistemidir. Ayrıca sosyal güvenlik bir gelir 
garantisi sağlar. Bu gelir garantisi tüketimin sürdürülmesine de katkı sağlar.

Araştır 4

İş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku arasındaki ilişki, iş hukukunun doğuşu-
na kadar gider. Sanayi Devrimi sonucunda oraya çıkan işçi kitlesinin iş kaza-
ları, meslek hastalıkları, sakatlık, hastalık, yaşlılık, ölüm ve işsizlik gibi risklere 
karşı korunma ihtiyacı sosyal güvenlik kavramının yeniden düşünülmesine 
ve çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin kurulmasına etken olmuştur. İlk sos-
yal sigortalar bağımlı çalışanlar; özellikle de işçiler bakımından söz konusu 
olmuştur. Şu hâlde iş hukuku sosyal güvenlik hukukunun doğuşunda ve ge-
lişmesinde etkili olmuştur denilebilir. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku 
günümüzde ayrı hukuk alanları olma durumuna gelmiş olmasına rağmen pek 
çok alandaki ortak konuları itibarıyla birbirleri ile bütünüyle ayrı iki hukuk 
alanı olarak da görülmemektedirler.

Araştır 5

18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda da etkilerini göstermeye devam eden Sa-
nayi Devrimi köylerden kentlere geçişi hızlandırmış ve fabrika çevrelerinde 
büyük işçi kitlelerinin oluşmasına neden olmuştur. Kalabalık işçi kitlesi ve 
sanayileşmenin henüz tamamlanmamış olması büyük işçi kitlelerinin olum-
suz çalışma ve yaşam koşulları altında çeşitli sosyo-ekonomik sorunlarla karşı 
karşıya kalmasına neden olmuştur. Sonunda sanayileşmenin gelişiminin daha 
hızlı olduğu Almanya’da 1874 ekonomik krizinin başlaması ile fabrikaların 
kapanması işsizlik sorununu gündeme getirmiştir. İşsizlik nedeniyle geliri aza-
lan ya da tamamen kesilen işçiler sendika örgütlenmeleri etrafında toplan-
maya başlamıştır. Dönemin Şansölyesi Bismark 1877 seçimlerinde toplumda 
dengesizliğe neden olan sorunları çözüm olucu bir müdahale aracının gerekli 
olduğuna değinmiş ve bu kapsamda “sosyal program” adını verdiği bir prog-
ram hazırlamıştır. Hazırlanan sosyal program gereği, 15 Haziran 1883’te Has-
talık Sigortası, 6 Temmuz 1884’te İş Kazası Sigortası ve 22 Haziran 1889’da 
Yaşlılık Sigortası Kanunları kabul edilmiştir. Bu Kanunlarla sosyal sigorta ilk 
kez Almanya’da söz konusu olmuştur.
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GİRİŞ
Sosyal güvenlik, insanların karşılaşması mutlak 

ya da muhtemel birtakım tehlikelerin sonuçlarına 
karşı tedbir almayı konu alır. Alınan tedbir risk-
lerin ortaya çıkaracağı; gelir azalması ya da gider 
artışı veya gelir kesilmesine karşı gelir güvenliğinin 
sağlanmasıdır. Bu suretle insanlar muhtaçlık riskine 
karşı korkudan kurtulmuş olurlar. Sosyal güvenlik 
sistemi bu gelir güvenliğini sağlamak amacıyla ku-
rulmuş bir sistemdir. Sosyal güvenlik sistemleri ba-
kımından en önemli sorun hangi risklere karşı sos-
yal güvenlik garantisi sağlanacağı sorusudur. Hangi 
riskler sosyal güvenlik bakımından risk sayılacak-
tır? Bir riskin sosyal güvenlik riski sayılabilmesi için 
hangi özelliklere sahip olması gerekir? Bu ünitede 
bu soruların cevapları üzerinde durulacaktır.

SOSYAL GÜVENLİKTE TEHLİKE 
KAVRAMI

Risk, Türkçede tehlike karşılığı kullanılan bir 
kelimedir. Her tehlike sosyal güvenlik açısından 
bir risk sayılmaz. Bir tehlikenin risk sayılabilmesi 
ve sosyal güvenlik konusu olan tehlike olarak kabul 
edilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. 
Çok doğrudan bir tarifini yapmak gerekirse sosyal 
güvenliğin konusu olan riskler; sosyal bir varlık 
olan insanın toplum içinde yaşamaktan ve yaratılı-
şından kaynaklanan tehlikelerdir. Ancak, her tehli-
ke sosyal güvenliğin konusu olamaz. Bir tehlikenin 
sosyal güvenliğin konusu olabilmesi için bazı ni-
telikler taşıması gerekir (Çubuk, 1982: 4-12). Bu 
nitelikler şu şekilde sıralanabilir:

(i) Tehlikelerin hedefi insan olmalıdır.
Sosyal güvenliğin konusu olan tehlike insana 

yönelik bir tehlike olmalıdır. Tehlikenin doğrudan 
hedefi insan değil ise bu tehlike sosyal güvenliğin 
konusu olan tehlike olarak nitelendirilemez. Ni-
tekim, kişinin mal varlığına yönelik tehlikeler dar 
ve teknik anlamda sosyal güvenliğin konusu olan 
tehlikeler arasında sayılamaz. Dar anlamda tehlike 
kişiye yönelik olmalı ve kişinin ya çalışma gücünde 
azalma yahut da çalışma gücünü yok etme gibi bir 
sonucu olmalıdır. Mesela hastalık, yaşlılık, sakatlık 
çalışma gücünde azalma yahut da kişiyi çalışamaz 
hâle getiren tehlikelerdir. Özellikle sosyo-ekono-
mik gelişmelere bağlı olarak kişiye yönelik olma 
unsurunda kapsam genişlemesi olmuştur. Dolayı-

sı ile mesela konuta yönelik bir olay eğer konutu 
kullanılamaz hâle getirmiş ise bu kişi bakımından 
önemli bir tehlike niteliğini almış demektir. Pek 
tabidir ki sosyal güvenliğin karşıladığı tehlikeler 
zaman içinde genişlemiş ve dar anlamda tehlike ol-
mayan bazı riskler sosyal güvenlik tehlikesi olarak 
kabul edilmeye başlanmıştır.

(ii) Tehlikelerle karşılaşıldığında ekonomik ba-
kımdan gelir azalması, gider artışı, gelir kesilmesi 
gibi anlamlı bir ya da birçok sonuç (zarar) ortaya 
çıkmalıdır.

Çağdaş anlamda sosyal güvenlik bir gelir garan-
ti sistemidir. Tehlikenin önlenmesini değil tehlike-
nin sonuçlarına karşı tedbir alınmasını öngörür. 
Dolayısı ile sosyal güvenlik bakımından bir tehli-
kenin tehlike olarak kabul edilebilmesi için kişiye 
yönelik olması yetmez. Kişi bu tehlike ile karşılaş-
tığında tehlike kişinin gelir gider dengesini bozan 
etkiler ve sonuçlar doğurmalıdır. Bir tehlike ortaya 
çıktığında eğer kişinin gelir gider dengesini hiç et-
kilememekte ise o tehlikenin tehlike olarak nitelen-
dirilmesi söz konusu olamaz.

Şu hâlde sosyal güvenliğin konusu olabilmesi 
için bir tehlikenin ortaya çıktığında kişide gelir 
azalması, gider artışı ya da gelir kesilmesi gibi bir 
ekonomik sonucu olmalıdır. Mesela hastalık bu 
anlamda çok tipik bir sosyal güvenlik tehlikesidir. 
Hastalanan kimse hastalığın durumuna göre daha 
az çalışır hale gelebilir. Hastalanan işçi mesela fazla 
çalışma yapamaz duruma düşebilir. Bu onun geli-
rinin azalması sonucunu doğurur. Hastalık kişiyi 
bütünü ile çalışamaz duruma da düşürebilir. Yatak-
lı tedaviye ihtiyaç duyulan hastalık halinde olduğu 
gibi. Bu durumda hastalanan kimse için gelir kesil-

Çağdaş anlamda sosyal güvenlik bir gelir 
garantisi sistemidir. Tehlikenin önlenme-
sini değil tehlikenin sonuçlarına karşı ted-
bir alınmasını öngörür. 

Kişinin mal varlığına yönelik tehlikeler, 
sosyal güvenlik tehlikesi değildir.
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mesi söz konusu olur. Hastalanan kişinin tedavi-
ye ihtiyacı olacaktır. Hastalığının tetkiki, teşhisi 
ve tedavisi ise kişi bakımından gider artışı yaratan 
bir durumdur. Şu hâlde hastalık bir tehlike olarak 
hem gelir azalması/kesilmesi hem de gider artışı 
yaratan bir tehlike olarak sosyal güvenliğin konu-
su olan tehlikeler arasında yer alır.

(iii) Tehlikeler mutlak ve/veya muhtemel ni-
telikte olmalıdır.

Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikelerin 
bir başka özelliği tehlikelerin ya mutlak ya da 
muhtemel nitelikli olmalarıdır. Sosyal güvenli-
ğin konusu olan tehlikelerin bazıları ile kişiler 
mutlaka karşı karşıya gelirler. Mesela ölüm bu 
şekilde bir tehlikedir. İnsan ölümlü bir varlıktır. 
Her insan doğar, yaşar ve ölür. Dolayısı ile ölüm 
kişiler için mutlak bir tehlikedir. Ancak, ne za-
man olacağı kişiden kişiye farklıdır ve önceden 
bilinemez.

Bazı tehlikeler vardır ki bu tehlikeler muhte-
mel tehlikelerdir. Hastalık, sakatlık, yaşlılık tehli-
keleri muhtemel tehlikelerdir. Hayatının sonuna 
kadar hastalanmayan kimseler olabileceği gibi 
bazı kişiler hayatının sonuna kadar sakatlanma-
yabilirler de. Keza yaşlılık da muhtemel bir teh-
likedir. Yaşlılık yaşına ulaşmadan bu dünyadan 
çeşitli nedenlere bağlı olarak ayrılan kimseler var-
dır. Genç yaşta ölenler bakımından yaşlılık tehli-
kesinden söz edilemeyecektir.

(iv) Tehlikenin ortaya çıkma zamanı belirsiz 
olmalıdır.

Tehlikenin ayırt edici özelliği gerçekleşme za-
manının belirsiz olmasıdır. Kişi hayatta pek çok 
tehlike ile karşı karşıya kalabilir. Kişilerin karşıla-
şabileceği tehlikeler sınırsızdır. Bu tehlikelerden 
ancak bazıları sosyal güvenliğin konusu olabilir. 
Fakat her tehlike için ortak özellik, tehlikenin ger-
çekleşme zamanının bilinememesidir. Zamanın 
belirsizliği, tehlikenin önemini daha da artırır. Kişi 
hiç düşünmediği bir zamanda bu tehlike ile karşı 
karşıya kalabilir. Onun için kişinin bu tehlikelere 
karşı sürekli hazırlıklı olması önerilir. Aksi takdirde 
kişi çok güç durumlarla karşı karşıya kalabilir.

Yukarıda sayılan özelliklere sahip tehlikeler 
sosyal güvenliğin konusu olan tehlikelerdir. Sos-
yal güvenlik tehlikeleri (riskleri) denildiğinde an-
laşılması gereken bu nitelikleri barındıran tehli-
kelerdir (Yazgan, 1977: 3 vd).

Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler, her 
zaman korku veren, olumsuz sonuçlar doğuran 
olaylar olarak görülemez. Örneğin çocuk sahibi 
olmak gibi insana mutluluk veren ve insanı se-
vince boğan bazı olaylar, sosyal güvenlik bakı-
mından gider artışına yol açması ve aile bütçe-
sinin dengesini bozması yönü ile sosyal güvenlik 
bakımından bir tehlike sayılır. Sosyal güvenlik 
bakımından tehlikenin mutlak olması da şart de-
ğildir. Gerçekleşmesi muhtemel olan tehlikeler 
de vardır. Hastalık gibi bazı tehlikeler vardır ki 
bazı insanlar hiç hasta olmayabilirler. Ancak bir 
tehlikenin sosyal güvenlik konusu olması için ki-
şiye yönelik olması ve kişide gelir-gider dengesini 
bozan bir sonucu olması önemlidir. Sosyal gü-
venlikte ilk dönemlerde riskler kişiyi çalışmaktan 
ve gelir elde etmekten uzaklaştıran tehlikelerle 
sınırlı iken daha sonra sosyal güvenlikte tehlike 
kavramının kapsamı genişlemiştir. 

Sonuç olarak sosyal güvenliğin konusu olan 
tehlike kavramı; gerçekleşmesi muhtemel ve/veya 
mutlak olan ancak ne zaman gerçekleşeceği belir-
li olmayan; gerçekleştiğinde kişide gelir kesilmesi, 
gelir azalması ya da gider artışı veya bunların bir 
ya da birkaçına yol açan ekonomik sonuçları olan 
tehlikeleri ifade eder.

Her tehlike sosyal güvenliğin konusu 
olamaz. 

Çocuk sahibi olma, mutluluk veren ancak 
gider artışına yol açtığı için sosyal güven-
lik tehlikesidir.
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SOSYAL GÜVENLİĞİN KONUSU 
OLAN TEHLİKELERİN ÇEŞİTLERİ

Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler nasıl 
sınıflandırılabilir? Sosyal güvenliğin konusu olan 
tehlikeler nelerdir? Bir ayrıma göre, sosyal güven-
liğin konusu olan tehlikeler niteliklerine göre ve 
sonuçlarına göre de sınıflandırılabilmektedir. 

•  Niteliklerine göre tehlikeler 
(i)   Fizyolojik tehlikeler, 
(ii) Sosyo-ekonomik tehlikeler 

•  Sonuçlarına göre tehlikeler 
(i)   Gelir azalmasına yol açan tehlikeler,
(ii)  Gelir kesilmesine yol açan tehlikeler,
(iii) Gider artışına yol açan tehlikeler (Yaz-

gan, 1977: 16-24). 
Bir başka ayrıma göre, sosyal güvenliğin konusu 

olan risklerin (tehlikelerin) mesleki riskler, fizyolo-
jik riskler ve sosyo-ekonomik riskler olarak da sı-
nıflandırıldığı görülmektedir (Tuncay ve Ekmekçi, 
2011: 7-9).

Tabiat olaylarının sosyal güvenlik bakımından 
bir risk olup olmadığı tartışılabilir. Yangın, deprem, 
sel baskını, heyelan gibi olaylar eğer insana yönelik 
olarak gerçekleşir ise elbette bir sosyal güvenlik riski 
olarak kabul edilebilir. Tabiat olayları sosyal güven-

liğin konusu olan tehlikelerin ortaya çıkmasına yol 
açan olaylar olarak ortaya da çıkabilirler. Kişilerin 
ölümü, yaralanması, sakatlanması gibi. Doğal teh-
likeler olarak adlandırılan tabiat olayları kişilerde 
özellikle mala yönelik zararları ile de gider artışları-
na ya da gelir kesilmesine yol açabilirler. Kişiler bu 
tabiat olaylarına karşı hem sosyal güvenlik sistemi 
içinde hem de özellikle özel sigorta yolu ile sosyal 
güvenlik sağlamaya çalışmaktadırlar. Günümüzde 
kamu sosyal güvenlik sistemleri sel, deprem, yan-
gın gibi risklere sosyal güvenliğin konusu olan teh-
likeler arasında yer vermemektedir. Ancak devlet-
ler bu tehlikelere karşı kamu yardımları ile kişilere 
destek olmaya çalışmaktadır. Özellikle sanayileşme 
süreci içinde çevre kirlenmesi önemli bir risk hâline 
gelmiş bulunmaktadır. Ülkeler ileride bu tehlike-
leri de sosyal güvenlik sistemleri içerisinde bir risk 
olarak kabul etme durumunda kalabileceklerdir.

Niteliklerine Göre Tehlikeler 
Niteliklerine göre tehlikeler; fizyolojik tehli-

keler ve sosyo-ekonomik tehlikeler olarak iki ayrı 
grupta toplanmaktadır.

Fizyolojik Tehlikeler 
Fizyolojik tehlikeler, insanın canlı yaratılmış 

olmasından kaynaklanan tehlikelerdir. Canlı bir 
varlık olan insan bu canlılığını koruyabilmek için 
uygun şartlarda beslenmek, giyinmek, barınmak 
ihtiyacını duyar. Bu ihtiyaçlarını karşılayamadığın-
da ise her canlının karşı karşıya kalabildiği birta-
kım tehlikelerle karşı karşıya kalır. İşte fizyolojik 

Günlük yaşamda karşılaş-
tığınız her türlü tehlike 
sonrasında sosyal güvenlik 
sisteminden yardım alıp al-
madığınızı değerlendiriniz.

Günlük yaşamda karşılaşıla-
bilecek bir tehlikenin sosyal 
güvenliğin konusu olabil-
mesi için sizce hangi nite-
liklere sahip olması gerekir?

ÖÇ 1 Sosyal güvenlikte tehlike kavramını tanımlayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Başınıza gelen tehlikeler 
sonrasından size sosyal gü-
venlik sisteminden sunulan 
hizmetleri anlatınız. 

Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler ni-
teliklerine ve sonuçlarına göre iki gruptur.
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tehlikeler kişinin bedenî ve ruhi durumunu bozan 
ve kişinin çalışma ve kazanma gücünü geçici ya da 
sürekli olarak kaybetmesine yol açan tehlikelerdir. 
Kişi bu tehlikelerle karşılaştığında gelir azalması ve/
veya kesilmesi ile karşılaşabildiği gibi ayrıca gider 
artışları ile de karşılaşabilir.

Fizyolojik tehlikeler insan bünyesinden ve canlı 
bir organizma olarak yaratılmış olmasından kay-
naklanan tehlikelerdir. İnsan doğası birtakım teh-
likelerin hem nedeni hem de kaynağıdır. Fizyolojik 
tehlikeler, gerçekleşmesi muhtemel tehlikelerdir. 
Hastalanmadan ya da sakatlanmadan ömür süren 
insanlar olabildiği gibi, yaşlanmadan ömrünü ta-
mamlayan kimseler de olabilir.

Fizyolojik tehlikeleri hastalık, sakatlık, yaşlılık 
ve doğum olarak sıralamak mümkündür.

Hastalık 
Fizyolojik tehlikelerin başında hastalık gelir. 

Hastalığın tam bir tanımını yapmak mümkün de-
ğildir. Dünya Sağlık Örgütü dahi hastalık tanımını 
sağlık tanımından yola çıkarak yapma yolunu seç-
miştir. Buna göre sağlık, kişi için bedenî ve ruhi ba-
kımdan iyi olma hâlidir. Şu hâlde kişi bedenî ve ruhi 
bakımdan en iyi olma halinden uzaklaştığı her du-
rumda hasta demektir. Kişinin organizmasında bir-
takım değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklik-
ler sonucu organizma görevini tam olarak yapamaz 
hâle gelir. İşte ister bedenî ister ruhi bakımdan olsun 
vücudumuzun sağlıklı olmama durumu hastalıklı 
olma olarak tanımlanır. Canlı bir organizma olan 
insan bedeni her daim hastalık riski ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Kimin ne zaman ve nasıl hasta ola-
cağını tam olarak bilmek mümkün değildir.

Hastalık sosyal güvenlik bakımından fizyo-
lojik bir risktir. Hastalık en tipik sosyal güvenlik 
risklerinden birisidir. Hastalık zamanı belirsiz, 
muhtemel bir tehlikedir. Kişiye yöneliktir. Kişi-
nin çalışma ve kazanma gücünü olumsuz etkiler. 
Hastalanan insan riskin bütün iktisadi sonuçlarıyla 
karşılaşır. Hastalanan kişinin çalışma gücünde azal-
ma olması sonucunda gelir elde etme gücü de azalır 
ve sonuçta kişi gelir azalması ile karşı karşıya kalır. 

Çalışamaz duruma gelen hasta kişi ise gelir kesil-
mesiyle karşılaşır. Ayrıca hastalanan kişinin tedavi 
olma ihtiyacı vardır. Bunun anlamı tedavi nedeniy-
le beklemediği bir anda harcama yapmak demektir. 
Hastalanan kişi hastalık nedeniyle gider artışı ile de 
karşı karşıya kalır.

Hastalık tehlikesi sosyal güvenlik riskleri ara-
sında çok tipik bir tehlikedir. Bir sosyal güvenlik 
riskinde bulunması gereken bütün nitelikler hasta-
lık tehlikesinde bulunur. Hastalık riski, aynı anda 
gelir kesilmesi ve gider artışına yol açan bir tehlike 
olarak sosyal güvenlik ihtiyacı bakımından da en 
fazla etkili olan bir tehlikedir.

Hastalık riski ile her an karşılaşılması muhte-
meldir. Bu riskin yarattığı zararlar geçici olarak 
kabul edilir. Bu nedenle hastalık tehlikesi sosyal 
güvenlikte kısa vadeli riskler olarak sınıflandırılan 
bir risktir. Hastalığın tedavi edilememesi ve zararın 
sürekli hale gelmesi durumunda onu sakatlık (ma-
lullük) riskine dönüştürür. 

Sakatlık (Malullük) 
Fizyolojik tehlikelerden bir başkası ise sakatlık-

tır. Kazalar ya da hastalıklar sebebiyle bireyler son-
radan bedenî ve ruhi bakımlardan süreklilik göste-
ren bazı kayıplara uğrarlar. Kişide ortaya çıkan ve 
süreklilik arz eden bedenî ve ruhi kayıplar, sakatlık 
olarak ifade edilir. Sakatlık doğuştan ortaya çıka-
bileceği gibi daha sonra da ortaya çıkabilir. Bu ne-
denle sakatlıklar doğuştan sakatlıklar ve sonradan 
edinilmiş sakatlıklar olarak da sınıflandırılır.

Sakatlıklar ister doğuştan ister sonradan kaza-
nılmış, edinilmiş sakatlıklar olsunlar çok önemli 
bir sosyal güvenlik sorunudur. Sosyal sigorta tek-
niği bakımından doğuştan sakatlıklar bir risk ola-
rak adlandırılamaz. Doğuştan sakatlıklarda fiili bir 
durumla karşılaşılır. Bu kişilerin korunmaya ve ba-
kıma, eğitime ihtiyaçları vardır. Sosyal güvenlik sis-
temi de bu sakatların durum ve ihtiyaçlarına uygun 
olarak onların sosyal güvenlik ihtiyacını karşılar ve 
sosyal güvenlik şemsiyesi altına alır.

Hastalık, insanların en sık karşılaştıkları 
fizyolojik bir tehlikedir ve bir sosyal gü-
venlik riskinde bulunması gereken bütün 
nitelikler hastalık riskinde bulunur.

Fizyolojik tehlikeler insanın canlı olarak 
yaratılmasından kaynaklanır.
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Edinilmiş sakatlıklar sosyal güvenlik bakımından 
bir risktir. Çünkü kişi çalışırken çok çeşitli nedenle-
re bağlı olarak sakatlanabilir. Kişiler bedenî ve ruhi 
yeteneklerini kazalar, hastalıklar ve çeşitli nedenlerle 
kaybederek sakat duruma düşebilirler. Dolayısı ile 
sakatlık her insan için muhtemel bir risktir.

Sosyal güvenlik özellikle edinilmiş sakatlıkları 
bir risk olarak ifade eder. Sakatlık kişinin çalışma 
ve kazanma gücünde sürekli kayıplara; dolayısı ile 
gelir azalması ya da kesilmesine yol açar. Sakatlan-
manın zamanı belirsizdir. Kişinin sakatlanıp sakat-
lanmayacağı veya ne zaman sakatlanacağı belirsiz-
dir. Bu nedenle, sakatlık sosyal güvenliğin konusu 
olan bir risktir.

Sakatlık riskine karşı sosyal güvenlik sağlanır-
ken çeşitli yollar izlenir. Edinilmiş sakatlıklar ba-
kımından sosyal sigorta sisteminde iki tür koruma 
söz konudur. Bunlardan birisi iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sonucu ortaya çıkar. İş kazaları ve mes-
lek hastalıklarına bağlı sakatlıklarda sürekli işgöre-
mezlik geliri bağlamak ve tıbbi yardımlar yapmak 
suretiyle sosyal güvenlik sağlanır. İş kazası ve mes-
lek hastalıkları dışındaki sakatlıklarda ise malullük 
sigortası ile sosyal güvenlik sağlanır. Malullük, 
nitelikli bir sakatlık durumunu ifade eder. Sosyal 
sigorta terminolojisi içinde bu riske karşı sosyal gü-
venlik sağlanabilmesi için kişinin malul sayılması 
gerekir. Malullük hâlinde, kişinin bir kaza ya da 
hastalık nedeniyle ve sonucunda çalışma gücünde 
en az %60 ve daha fazla kayba uğramış olması ge-
rekir. İş kazaları ve meslek hastalığına bağlı olarak 
meslekte kazanma gücündeki %60 ve daha fazla 
kayba uğramış olması da malul sayılması için ye-
tebilmektedir. Bazı durumlarda ise mesleğini yapa-
mayacak hâle gelmiş olma sonucu doğuran sakat-
lıklar da malullük olarak kabul edilebilmektedir.

Sakatlık riski günümüzde önemi gün geçtikçe 
artan bir risktir. Zira kentleşme, sanayi ve işyeri 
ortamındaki üretim teknolojisinde meydana gelen 
değişiklikler nedeniyle kazaların artması (iş kazala-
rı, trafik kazaları, ev kazaları vb.) kaza sonucu sakat 
kalma riskini de arttırmıştır.

Yaşlılık 
Fizyolojik tehlikelerden bir başkası ise yaşlılık-

tır. Her canlı doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Aslında 
yaşlanma yaş alma ifadesinin kısaltılmış bir biçi-
midir. Her canlı için yaş alma normal bir süreçtir. 
Terim anlamında yaşlanma ise yaş alma sürecinin 
belirli bir dönemine verilen addır.

Yaşlanma canlı organizmaların gelişiminin, ha-
yatının son safhasına verilen addır. Kişiler doğar, 
büyür ve yaşlanır. Yaşlanma insanın büyüme süre-
cinin son dönemine verilen addır.

Büyüyen ve gelişen insan bünyesi büyümenin be-
lirli bir döneminde, yaşlanma döneminde, birtakım 
olumsuz gelişmelerle karşılaşır. Kişi belirli bir yaşa 
ulaştıktan sonra bedenî ve ruhi bakımdan birtakım 
kayıplara uğramaya başlar. Yaşlanma süreci olarak 
adlandırılan bu süreç içerisinde gerçekleşen bedenî 
ve ruhi kayıplar kişinin çalışma ve kazanma gücünde 
de azalmalara, kayıplara neden olur. Yaşlanma süreci, 
insanlarda gider artışlarına da neden olur. Çünkü yaş-
lanma süreci içinde bedenî ve ruhi kayıplara uğrayan 
kişiler birtakım ihtiyaçlarını eskiden olduğunun aksi-
ne kendi başına karşılayamaz hale gelir.

Yaşlanma hem muhtemel hem de mutlak nite-
likli bir fizyolojik risktir. Yaşlanma kişi bakımından 
aslında kendisine verilen bir şanstır. Her insan yaş-
lanma yaşına ulaşamaz. Yaşlılık bu anlamda muh-
temel bir risk olarak nitelendirilebilir.

Kalkınmış toplumlarda genellikle karşılaşılan 
bir gerçek, nüfusun yaşlanmasıdır. Nüfusun yaş-
lanması ya da toplumda yaşlıların toplam nüfus 
içindeki oranının yükselmesi yaşlılığı çok önemli 
bir sorun hâline getirmektedir. Yaşlanma berabe-
rinde ekonomik ve sosyal sorunlara da kaynaklık 
etmektedir. Dolayısı ile yaşlanma, yalnızca bir sos-
yal güvenlik sorunu değildir. Yaşlanma gelecekte 
sanayileşme ve kalkınma sürecinde olan bütün top-
lumlar için kaçınılmaz bir sorun olacaktır.

Doğuştan ortaya çıkan sakatlıklar, sosyal 
sigorta tekniği bakımından sosyal güven-
lik riski olarak kabul edilmez. 

Malullük, nitelikli bir sakatlık durumunu 
ifade eder ve çalışma gücünün veya mes-
lekte kazanma gücünün belirli oranının 
üzerinde kaybedilmesi anlamına gelir.

Yaşlılık muhtemel bir sosyal güvenlik riski-
dir ve her insan bu riskle karşılaşmayabilir.
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Doğum 
Doğum bir sosyal güvenlik riskidir. Ancak do-

ğumun fizyolojik nitelikli bir sosyal güvenlik riski 
olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Doğum el-
bette fizyolojik bir olaydır. Ancak doğum fizyolojik 
bir risk sayılmayabilir. Çünkü kadın bakımından 
doğum çok normal bir beden fonksiyonudur. Bu 
niteliği itibarıyla doğumun fizyolojik risk olma ni-
teliği tartışmalıdır.

Kadınlar bakımından normal bir fizyolojik du-
rum, bir bedenî fonksiyon olan doğum bazı du-
rumlarda bir fizyolojik risk hâline gelebilmektedir. 
Tıpta doğum anomalileri alarak adlandırılan bazı 
durumlar ortaya çıkabilir ki bu durumlarda ka-
dınlar uzun süre çalışamaz duruma düşebilir. Bu 
durumlarda doğum yapan kadınlar tıbbi yardım 
ile destek ve tedaviye ihtiyaç duyabilirler. Doğum, 
kadın açısından birtakım normal dışılıklar ile kar-
şılaşması durumunda bir fizyolojik risk niteliğini 
alabilmektedir. Bu durumda da kadın belirli bir 
süre çalışamaz duruma gelebilmekte; ayrıca sağlı-
ğına yeniden kavuşması için tedaviye ihtiyaç du-
yabilmektedir. Bütün bunlar kişi bakımından gelir 
azalması ya da kesilmesi ve gider artışı demektir.

Öte yandan çocukların sağlıklı olarak dünyaya 
gelebilmelerini sağlamak için hamilelik sürecinde 
kadınların birtakım tıbbi kontrol ve yardımlara ih-
tiyacı da olabilmektedir. Hatta bu destek ile gebe-
lik kontrollerinin ve sağlık yardımlarının yapılması 
sağlıklı çocuklara kavuşmak bakımından önem ta-
şıyan bir konudur. Bu yön aslında sosyal niteliği 
fazla olan; sakat doğumları önlemeye yönelik ted-
bir niteliği de bulunan bir konudur.

Çağdaş toplumlarda çocukların sağlıklı bir 
şekilde gelişiminin sağlanması, ana ve çocuk sağ-
lığının korunması bakımından doğum öncesi ve 
sonrasında doğum yapan analara birtakım haklar 
sağlanmaktadır. Bunlar doğum izni, gebelik kont-
rolü ve sağlık merkezlerinde doğum imkanının sağ-
lanması ve doğum sonrası belirli bir süre izin gibi 
haklardır. Bütün bu haklar, doğumun risklerini de 
azaltmaya yönelik desteklerdir.

Sonuç olarak doğum çalışan kadınlar (anneler) 
bakımından gelir kesilmesi ve gider artışına yol 

açabilen; çalışan erkekler (babalar) bakımından ise 
gider artışına yol açan fizyolojik bir tehlikedir.

Sosyo-Ekonomik Riskler 
İnsan, toplum meydana getirme ve toplum ola-

rak yaşama gücü ve yeteneği olan sosyal bir var-
lıktır. Toplum içinde yaşamak ve toplumun üyesi 
olmak dolayısıyla insan birtakım risklerle karşılaşır. 
Aslında bu riskler aynı zamanda toplum hâlinde 
yaşamaktan kaynaklanan ihtiyaçlar ya da ihtiyaçla-
rın ortaya çıkardığı risklerdir.

Toplum hâlinde yaşamaktan doğan birtakım ih-
tiyaçlar vardır ki bu ihtiyaçların sürekli ve düzenli 
olarak karşılanması gerekir. Dolayısıyla sosyo-eko-
nomik nitelikli riskler, toplum hâlinde yaşamaktan 
kaynaklanan risklerdir. Sosyalleşme süreci, günü-
müzde bir ihtiyaç olmaktan öte bir zaruret hâlini 
almıştır. Kişinin toplum dışında kalması ya da top-
lumdan bütünüyle kopuk yaşaması mümkün de-
ğildir. Dolayısı ile sosyo-ekonomik riskler toplum 
olarak yaşamaktan dolayı karşılanması mutlak ya 
da muhtemel nitelikli risklerdir.

Sosyo-ekonomik riskler hem ekonomik hem de 
sosyal niteliği olan tehlikelerdir. Bu riskler kişinin 
bir sosyal varlık olması, toplum içinde yaşaması iti-
barıyla bir risk sayılırlar. Cemiyetin bireysel olması 
nedeniyle kişiler bu risklerle karşılaşırlar. Bu riskler 
karşılanması gerekli olan risklerdir.

Sosyo-ekonomik riskler zaman içinde ekono-
mik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak çeşitlenebilir. 
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte bu 
riskler değişmiştir. Gelecekte de sosyal gelişmeler 
sosyal güvenlikte günümüzde bilinmeyen bazı risk-
lerin doğmasına yol açabilecek ya da günümüzde 
risk sayılmayan bazı durumlar sosyal güvenlik riski 
haline gelebilecektir.

İşsizlik 
Sosyo-ekonomik risklerin başında işsizlik riski 

gelir. En yalın anlamı ile işsizlik; çalışma güç, ye-
tenek ve isteği var iken ve cari şartlarda işi kabule 
hazır iken iş bulamayan kişinin durumunu ifade 
eden bir kavramdır. İşsizliğin birçok çeşidi vardır. 
Teknolojik işsizlik, mevsimlik işsizlik vs. gibi.

İşsizlik riski ile kişi iki şekilde karşılaşır. Bunlar-
dan birisi çalışma istek, güç ve kabiliyeti var iken iş 

Doğum, çalışan kadınlar için doğumdan 
önce ve sonra belirli süreler için çalışma-
ma halidir.

Sosyo-ekonomik nitelikli riskler toplum 
halinde yaşamaktan kaynaklanır.
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bulamamak nedeniyle ortaya çıkan işsizliktir. İş bu-
lamamaktan kaynaklanan işsizlik, kişi bakımından 
gelir elde edememek dolayısı ile giderlerini karşılaya-
mayacak durumda olma yani muhtaç olma durumu 
yaratır. Bu bağlamda gelir elde edememeye dayalı 
muhtaçlık riski ile karşılaşan kişinin sosyal güvenlik 
ihtiyacı doğmuş olur.

Çalışmakta iken işsiz kalanlar bakımından 
ise işsizlik, gelir kesilmesi sonucunu doğuran 
bir sosyo-ekonomik risktir (Andaç,1999:ss ve 
Başterzi,1986:ss). Çağdaş toplumlarda bağımlı ça-
lışanların oranı çalışanların ve nüfusun büyük bir 
kesimini oluşturur. Piyasa ekonomisinin hakim 
olduğu çağdaş iktisadi sistemlerde çalışanların her 
an işini kaybetme ve işsiz kalma riskleri vardır. Gü-
nümüzde artan rekabet şartları içerisinde işsizlik 
her an ortaya çıkabilir. Konjonktürel işsizlik artık 
yaygın bir işsizlik biçimidir. Dünya ekonomisin-
deki bütünleşmeler, ekonomik entegrasyonlar ve 
ekonomik serbestleşme politikalarının sonucunda 
işsizlik artık ülke ekonomisinin bir sorunu olmak-
tan çoktan çıkmıştır. Zira dünyanın bir köşesinde-
ki bir iktisadi gelişme bir başka köşede yeni işlerin 
açılmasına yol açabildiği gibi binlerce kişinin işsiz 
kalmasına da yol açabilmektedir. Dolayısıyla günü-
müzde işsizlik ve işsiz kalma sosyal güvenlik bakı-
mından acil giderilmesi gereken bir sosyal güvenlik 
ihtiyacıdır. İşsizlik çağdaş toplumlarda mutlaka ve 
kısa zamanda çare bulunması gereken önemli bir 
risktir. Bu gerçek işsizlik riskine karşı sosyal güven-
lik sağlanmasını da daha önemli ve hayati bir konu 
hâline getirmiştir.

Günümüzde işsizlik ve işsiz kalma sosyal 
güvenlik bakımından acil olarak giderilme-
si gereken bir sosyal güvenlik ihtiyacıdır.

Sosyal güvenlik sistemleri işsiz kalanlara işsizlik si-
gortası yolu ile gelirlerini telafi eden bir gelir sağladık-
ları gibi yeni iş bulmalarına yardımcı olacak başkaca 
destekler de sağlanır. Ayrıca işsiz kalanların sağlık ve 
tedavi ihtiyaçları da karşılanır (Tuna,1995: 11 vd.).

İşsizlik riskine karşı sosyal güvenlik sağlanması, 
özellikle bağımlı çalışanlar bakımından çok önemli 
sorundur. Bağımlı çalışanların toplam iş gücü içinde-
ki oranı yükseldikçe, işsizlikte o oranda toplum için 
mutlaka karşılanması gereken bir sosyal güvenlik ris-
ki olarak ortaya çıkmaktadır.

Evlenme ve Çocuk Sahibi Olma 
Toplum içinde yaşamakta olan insanlar da nesil-

lerini devam ettirmek ve bir aile kurmak isterler. Sos-
yal bakımdan evlenme ve çocuk sahibi olma mutlaka 
karşılanması gerekli olan sosyal ihtiyaçtır. Günümüz-
de evlenme konusunda farklı görüşler de vardır. Ev-
lenmeye karşı çıkan akımlar; evlenme yerine birlikte 
yaşamayı savunmaktadırlar. Ancak bütün toplumlar-
da büyük çoğunluk evlenme ile ortaya çıkan ailenin 
toplumun temeli olduğu; sağlıklı nesillerin huzurlu 
bir aile ortamında yetişebileceği konusunda görüş 
birliği içindedirler. Bunun içindir ki devletler evlen-
me, aile kurma ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden 
tedbirler almaktadırlar.

Birlikte yaşama, bir ülkenin medeni Kanun 
hükümlerine göre, resmi evlilik bağı kurul-
maksızın çiftlerin bir arada yaşamasıdır.

Evlenme, yuva kurma ve çocuk sahibi olma sosyal 
güvenlik bakımından farklı boyutları olan bir konu-
dur. Evlenme ve çocuk sahibi olma sosyal güvenlik 
bakımından gider artışlarına yol açan durumlardır 
(Arıcı,1990: 124-144). Sosyal gelişme ile birlikte ev-
lenmek, yuva kurmak ve çocuk sahibi olmanın ma-
liyeti artmıştır. Dolayısıyla evlenme ve çocuk sahibi 
olma da sosyo-ekonomik risklerdendir. Bu ihtiyaçlar 
zamanında karşılanmaz ise muhtaçlık durumu do-
ğar. Evlenmenin ve çocuk sahibi olmanın toplumda 
yaratacağı başkaca sosyo-ekonomik tehlikeler de var-
dır. Dolayısıyla toplumun temeli olarak adlandırılan 
ailenin korunması bakımından, toplumun sağlıklı bir 
biçimde gelişmesi ve huzur içinde yaşaması açısından 
evlenme ve çocuk sahibi olmanın getireceği gider artış-
larına karşı aileye ve aile kurmak isteyen kimselere sos-
yal güvenlik sisteminin destek olması gerekir. Evlilik 
ve çocuk sahibi olmanın bir risk olarak kabul edilmesi 
toplumun sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmesi bakı-
mından önemli görülmüş ve bunlar birer risk olarak 
kabul edilmişlerdir.

Evlenme ve çocuk sahibi olma sosyo-eko-
nomik bir risktir.

Evlenme, yuva kurma ve çocuk sahibi olma riski-
nin karşılanması için çeşitli destekler sağlanmaktadır. 
Ucuz kiralık konut sağlanması, faizsiz evlenme kredile-
ri verilmesi gibi sosyal yardımlar sağlandığı gibi sosyal 
sigorta sistemi içerisinde bu riske karşı aile ödenekleri 
sigorta kolu geliştirilmiştir.
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Konut 
Konut, insanların barınma ihtiyacını karşılamak arayışının ortaya çıkardığı bir kavramdır. Başlangıçta 

barınma ihtiyacının giderilmesi için ortaya çıkan kavram (barınak); sosyalleşme sürecinde konut anlamında 
barınmanın ötesinde çok önemli sosyal bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Konut, barınak kavramının ötesinde bir 
kavramdır. Barınak kişinin ölmeden yaşayacağı; soğuktan, sıcaktan ve sair tehlike ve saldırılardan koruyan 
bir mekanken; konut aile ile birlikte insanca bir hayat sürdü-
rülebilecek bir mekandır. Konut belirli asgari konfor şartları 
(ısınma, aydınlatma, temiz su vb.) olan bir barınaktır.

Özellikle aile kurumunun gelişmesi konut ihtiyacını ve 
konut sahibi olmanın önemini daha da artırmıştır. Konut, 
sosyal güvenlik bakımından özellikle kentleşme süreci ve 
sanayileşme alanındaki gelişmelerle birlikte önemi daha 
fazla artan bir risk hâline gelmiştir.

ÇOCUK SGK’LIYA MÜJDE!
15 yaş altında sigorta yaptıran 1.4 milyon 

çocuk çalışana müjde yargıdan geldi
Sosyal Güvenlik Yasası’nda 2008 yılında ya-

pılan ve emeklilik yaşını yükselten düzenlemeden 
etkilenmemek için yaklaşık 1 milyon 400 bini 15 
yaşından küçük olmak üzere 1 milyon 700 bin 
kişi nisan ve mayıs aylarında sigortalı olmuştu. 
SGK, yaptığı inceleme sonucunda son dönemde 
yapılan bu sigorta işlemlerinin büyük bir bölü-
münü iptal etti. O tarihte 9 yaşında olan A.N.T. 
de bir inşaat firmasının katalog çekimlerinde yer 
aldı ve sigortalı oldu. SGK müfettişlerinin ince-
lemesi sonucu A.N.T.’nin sigortası da iptal edil-
di. Bu karar üzerine mahkemeye başvuran aile, 
uygulamanın hukuka aykırı olduğunu savundu. 
Yaklaşık 2.5 yıl süren yargılama sonucunda İstan-
bul İş Mahkemesi, SGK’nın yaptığı işlemin ipta-
line karar vererek A.N.T.’nin çalıştığı 10 günün 
prim günü sayılmasına karar verdi.

YARGITAY’IN ONAYINA GİDECEK
Mahkeme tarafından verilen bu karar, Yar-

gıtay tarafından onanırsa sigortası iptal edilenler 
için emsal olacak. Ailenin dilekçesinde A.N.T. 
o dönemde 9 yaşında olduğu düşünüldüğünde 
yaptığı işin kendisine uygun olduğunun çok açık 
olduğu ifade edilirken, yaşı itibarıyla da sürekli 
bir iş ilişkisinden söz edilmesinin doğal olarak 

mümkün olmadığı, yetkililer tarafından tutulan 
tutanakta denetim sırasında işyerinde olmaması-
nın da son derece doğal bir durum olduğu vur-
gulandı.

‘FİİLEN ÇALIŞMA’ ETKİLEDİ
Davalı SGK’nın “yeni yasaya tabii olmadan 

erken emekli olmak için sigortalı oldular” düşün-
cesine sahip olduğu iddia edilen dilekçede ‘hiçbir 
geçerli bir delil yokken fiilen çalışma olgusu mev-
cutken salt bu genel düşünce ile bu sonuca varıl-
masının hak ve adalete aykırı olduğu ve hukuki 
gerekçelerden uzak olduğu’ ifadesine yer verildi. 
Ailenin avukatları, işveren tarafından fiilen çalış-
ması kabul edilen küçük A.N.T.’nin sigortasının 
iptali için hiçbir hukuki gerekçenin söz konusu 
olamayacağını vurguladı.

YENİ YASADAN NEDEN KAÇTILAR?
1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı 

Kanun’la emeklilik yaşı 65’e yükseltilirken, bu 
yasaya tabi olanlar emekli olduklarında ücretli 
bir işte çalıştıkları takdirde maaşı kesilecek. Ayrı-
ca emekli maaşı da kademeli olarak düşüyor.

Kaynak: Serdar Kulaksız, HT Gazete; 04 
Mayıs 2012 Cuma, http://ekonomi.haberturk.
com/ekonomi/haber/739427-cocuk-sgkliya-
mujde

yaşamla ilişkilendir

Konut ihtiyacı, sanayileşme ve şehirleşme 
ile birlikte mutlaka karşılanması risk hali-
ne gelmiştir. 
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Günümüzde konut sahibi olma ya da kiralamak 
suretiyle konut ihtiyacını karşılama kişiler bakı-
mından maliyeti yüksek bir sorun hâline gelmiştir. 
Konut ihtiyacının karşılanması, kişilerin gider ka-
lemlerinden en önemlilerinden birini oluşturmak-
tadır. Konut sahibi olmak gün geçtikçe zorlaştığı 
gibi kiralama suretiyle konut ihtiyacının karşılan-
masının aile bütçeleri üzerindeki yükü artmıştır. 

Öte yandan konut sahibi olmak ya da konutu 
kiralamak da sorunu çözmemektedir. Sahip olunan 
konut içinde su, elektrik, ısınma gibi sürekli ve 
zorunlu giderlerin de karşılanması gerekmektedir. 
Bütün bunlar konutu ve barınma ihtiyacını önemli 
bir sosyo-ekonomik ihtiyaç durumuna getirmiştir.

Devletler konut ihtiyacını karşılayabilmek için 
ailelere çeşitli destekler sağlamaktadır. Nitekim, 
ailelerin konut ihtiyacının karşılanması için sosyal 
konut projeleri üretilmesi, konut kooperatiflerine 
destek sağlanması ya da dar gelirliler için ucuz kira-
lık konut sağlanması gibi tedbirler bütün ülkelerde 
gündeme gelmektedir.

Kısaca, konut sahibi olmak günümüz toplum-
larında önemli bir ihtiyaç, kişi bakımından da 
önemli bir sosyal risktir. Çünkü bu riskin karşı-
lanmaması demek ailece evsiz kalmak demektir ki 
bunun getireceği başka riskler de söz konusudur.

Ölüm 
Sosyal güvenlik açısından ölüm de bir risktir. 

Ancak sosyal güvenlik bakımından ölüm bilinenin 
aksine fizyolojik değil, sosyo-ekonomik bir risktir. 
Ölüm riski ölen kimsenin sağlığında geçindirmekle 
yükümlü olduğu eşi, çocukları varsa ana-babası yani 
ölenin geride bıraktığı kimseler bakımından bir risk-
tir. Dolayısıyla ölüm hâlinde sosyal güvenlik ihtiyacı 
ölenin geride bıraktığı ve geçindirmekle yükümlü 
olduğu yakınları bakımından söz konusudur.

Ölüm riski ile karşı karşıya kalanlar, ölenin dul 
ve yetimleri ile ana-babalarıdır. Ölüm özellikle ana 
ya da babasını kaybeden çocuklar bakımından gelir 
kesilmesi anlamında önemli bir risktir. Dul kalan 
özellikle de çocuklu dul kalan eşler bakımından da 
ekmeği kazanan kişinin ölümü önemli bir risktir.

Ölüm riskinin ne kadar önemli olduğunu an-
lamak için tarihten günümüze dulluk, yetimlik, 
öksüzlük ve kimsesizlik konusunda yazılan, söyle-
nen sözlere, atasözlerine ve bu alanda karşılaşılan 
sosyal sorunlara göz atmak yeterlidir. Ölüm geride 
kalanlar bakımından gelir kesilmesi ya da azalması 
sonucunu doğurduğu gibi gider artışlarına da yol 
açan tipik bir sosyal güvenlik riskidir. 

Ölüm, gelir kesilmesine ilaveten cenaze masrafları 
da yaratan sosyo-ekonomik bir risktir. Ölüm hâlinde 
sosyal güvenlik sistemleri hem kesilen geliri telafi ede-
rek hem de cenaze dolayısıyla ortaya çıkan gider artışı-
nı karşılayarak sosyal güvenlik garantisi sağlarlar.

Sonuçlarına Göre Tehlikeler
Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler, eko-

nomik sonuçlarına göre de sınıflandırılabilir. Bu 
anlamda tehlikeler;

i. Gelir azalmasına yol açan tehlikeler, 
ii. Gelir kesilmesine yol açan tehlikeler, 
iii. Gider artışına yol açan tehlikeler 

olmak üzere üç ayrı gruba ayrılabilir. Ancak bazı 
tehlikeler bu iki ya da üç farklı sonucu aynı anda 
ortaya çıkarabilir. Bu sınıflandırma tehlikelerin 
gelir-gider dengesini nasıl bozduğu sorusunun da 
cevabını veren tehlikelerdir (Yazgan, 1992: 54-63 
ve Dilik,1971: 65-111).

Gelir Azalmasına Yol Açan Tehlikeler
Bazı tehlikeler vardır ki ortaya çıktıkları zaman 

kişinin gelirinde azalmaya yol açarlar. Gelir azalma-
sına yol açan tehlikeler bu şekilde sonuç doğuran 
tehlikelerdir. Örneğin kişinin hastalanması bazı du-
rumlarda fazla çalışma yapamamasına yol açabilir. 
Bu durumda kişinin gelirinde azalma meydana gelir. 
Yaşlanma da belirli bir döneme kadar gelir azalması-
na yol açan bir tehlike niteliğindedir. Aile bireylerin-
den birisinin ölümü de bazı durumlarda gelir azal-
masına yol açan bir tehlikedir. Eşlerden her ikisinin 
de çalıştığı bir ailede eşlerden birisinin ölümü diğeri 
bakımından gelir azalmasına yol açan bir tehlikedir.

Gelir Kesilmesine Yol Açan Tehlikeler
Sosyal güvenliğin konusu olan risklerden bazıları 

ise ortaya çıkması hâlinde kişinin gelirinin bütünüy-
le kesilmesine yol açar. İşte gelirin bütünüyle kesil-
mesine yol açan bu tehlikelere gelir kesilmesine yol 

Ölüm, ölen kimsenin bakmakla yükümlü 
olduğu kişiler açısından bir risktir. 
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açan tehlikeler denir. Çalışırken işini kaybetme ve 
işsiz kalma durumu, çalışamayacak durumda hasta 
olmak, ya da çalışamayacak hâle gelmiş bir yaşlılık 
durumu gelir kesilmesine yol açan tehlike örnekleri 
olarak verilebilir. Gelir kesilmesine yol açan tehlike-
lerde sosyal güvenlik ihtiyacı daha da büyür.

Gider Artışına Yol Açan Tehlikeler
Gider artışları da gelir-gider dengesini bozan 

ve sosyal güvenlik ihtiyacını ortaya çıkaran bir du-
rumdur. Kişinin belirli gelirleri ile giderlerini karşı-
lama süreci içerisinde bazı durumlar olur ki kişi hiç 
beklemediği bir zamanda çok büyük giderler yap-
mak zorunda kalabilir. İşte kişinin normal hayat 
seyrine göre giderlerinde ani ve normal dışı artışa 
yol açan risklere gider artışına yol açan tehlikeler 
denilir. Hastalık normalde hem gelir azalmasına 
hem de duruma göre gelir kesilmesine yol açan bir 
tehlikedir. Hastalık aynı zamanda iyileştirme ama-
cıyla yapılan harcamalar bakımından gider artışına 
yol açan bir tehlikedir. Keza ölüm cenaze masrafları 
(tekfin, defin ve mezar yeri vb. giderler) bakımın-
dan gider artışlarına yol açar. Evlilik, çocuk sahibi 
olmak gibi sosyal riskler de gider artışına yol açan 
tehlikeler arasında sayılır. Çocuk sahibi olmak bir 
yönü ile belki dünyanın en güzel olayı, en fazla 
mutluluk veren olayıdır. Ancak çocuk ekonomik 
bakımdan doğumundan itibaren gider artışına yol 
açan, aile bütçesinin yükünü artıran bir risktir.

Kaynağı Bakımından Tehlikeler
Kaynağı bakımından tehlikeleri,
i. İnsanın neden olduğu tehlikeler,
ii. Tabiatın neden olduğu tehlikeler

olarak iki grupta toplamak mümkündür.

İnsanın Neden Olduğu Tehlikeler
Kişinin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin 

bazı durumlarda kaynağı ve sorumlusu insandır. 
Kaynağı insan olan tehlikeler de iki kısımda sınıf-
landırılabilir. Bunlardan birisi fizyolojik tehlikeler-
dir ki kişinin canlı yaratılmış olmasından kaynakla-
nan tehlikeleri ifade eder; hastalık, yaşlılık, sakatlık 
gibi. Bazı tehlikeler ise insandan kaynaklanır. Yani 

tehlikeye insan yol açar. Örneğin bazı durumlar-
da bir insan bir başka insanı yaralar, öldürür ya da 
sakatlar. Kişiler bakımından gelir azalması, gider 
artışı ya da gelir kesilmesine yol açan durumları 
yaratan insanlar değil, bu insanların sebep olduğu 
yaralanma, sakatlanma ve ölüm ile karşılaşanlar ba-
kımından sosyal güvenlik ihtiyacı ortaya çıkar.

İnsanlık iç kargaşa ve savaşlara yol açarak bin-
lerce insanın yaralanmasına, kaybolmasına ya da 
ölmesine yol açan tehlikelere yol açmaktadır. Sos-
yal güvenlik ihtiyacının en fazla hissedildiği dö-
nemler savaşlardır. Çünkü savaşlar kişilerin iktisadi 
faaliyetlerini engeller ya da yok eder. Kişilerin eko-
nomik durumlarında hiç beklenmeyen gelişmelere 
yol açar. Onun içindir ki savaşlar en büyük sosyal 
yıkım nedenleridir.

Tabiatın Neden Olduğu Tehlikeler
Tabiat olayları bazı durumlarda birer tehlike 

kaynağı ve tehlike nedeni olur. Mesela su sel hâline 
geldiğinde sel baskınları önemli bir tehlike olur. 
Kar, çığa dönüştüğünde önemli bir tehlike teşkil 
eder. Ateş yangına dönüştüğünde; yıldırım, tufan, 
yer kayması, tayfun gibi doğa olayları birer tehlike 
kaynağı olarak ortaya çıkabilir. Depremler bu an-
lamda insanlık açısından gelir kesilmesi, gelir azal-
ması ve gider artışlarını aynı anda ortaya çıkaran en 
önemli doğal tehlikelerdendir.

Tabiatın sebep olduğu tehlikeler, yukarıda bah-
sedilen durumlarda ortaya çıktığı gibi, genel olarak 
tabiatın dengesinin bozulmasından da ortaya çıka-
bilir. Nitekim, son dönemde atmosferde başlayan 
ısınma insanlık açısından kaçınılmaz bir tehlike 
hâline gelmek üzeredir. Çevre kirlenmesi sorunu 
gelecekte en önemli tehlikelerden birisi hâline gel-
mek üzeredir. Dünyada bazı tabi dengelerin bo-
zulmasının, ozon tabakasının incelmesinin, çevre 
kirlenmesinin, atmosferde başlayan ısınmanın, bu-
zulların erimesinin yaratacağı muhtemel tehlikeler 
sosyal güvenlik bakımından da üzerinde durulması 
gereken önemli bir sorundur. Kirletilen çevre artık 
insanlık için bir tehlike kaynağı hâline gelmiştir.

Hastalık hem gelir azalması ve kesilmesine 
hem de gelir artışına yol açan bir tehlikedir.

Deprem, su baskını, çığ gibi tabiat olayları 
yanında, ozon tabakasının delinmesi, çev-
re kirlenmesi gibi tabiatın doğal dengesini 
bozan gelişmeler de tehlike kaynağıdır.
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TEHLİKELERLE MÜCADELE VE 
SOSYAL GÜVENLİK

Önemi
Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler netleş-

meden önce de insanoğlunun hayatta karşı karşıya 
olduğu tehlikeler vardı. İnsanoğlunun tehlikelerle 
mücadele tarihi bir başka açıdan bakıldığı zaman 
sosyal güvenlik tarihi olarak nitelendirilebilir (Yaz-
gan, 1992: 62).

İnsanoğlunun tehlikelerle mücadele tarihine 
bakıldığı zaman bu tehlikelerin bir kısmının canlı 
yaratılmış olmaktan kaynaklanan tehlikeler olduğu 
bir diğer kısmının ise toplum içinde yaşamaktan 
kaynaklandığı görülür. Fizyolojik ve sosyo-ekono-
mik tehlikeler sınıflandırması bunu ifade eder. İlk 
insandan itibaren insanoğlu canlı kalmak, canlılı-
ğını sürdürmek zorundadır. Bunun için de beslen-
me, barınma gibi temel bir takım ihtiyaçları var-
dır. Tehlikelerin bir kısmı da kişinin kendi dışında 
dış kaynaklardan doğar. Kişinin hastalanmasına, 
yaralanmasına, sakat kalmasına yol açar. Evinin 
barkının tarumar olması gibi kişinin mal varlığına 
yönelik tehlikeler de bu anlamda dıştan gelen teh-
likelerdir.

Tehlikelerle mücadelede amaç kişi için huzurlu 
ve emniyetli bir hayat sürdürmektir. Kişi korunaklı 
bir hayat içinde yaşamak; tehlikelerden uzak olmak 
ister. Tehlikelerden uzak olmak kişi için yalnızca 
dıştan gelen tehlikelere karşı korunmak değildir. 
Kişi için muhtaçlık yaratacak durumlar da bir tür 
tehlikeli durumdur. Barınaksızlık, açlık, yoksulluk 

gibi kişinin ihtiyaçlarını karşılayamama durumu 
da güvensizlik duygusunu doğuran bir durumdur. 
Kişi yalnız günü için değil gelecekteki ihtiyaçlarını 
da sürekli ve düzenli karşılamak ister. İşte kişi için 
ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamaya yetecek bir 
gelirinin olması; gelir devamlılığının sağlanması 
da bir tehlikeden korunma durumudur. Kişi için 
gelir devamlılığı garanti altına alınmış bir hayat, 
korkusuz bir hayat demektir. En azından başkala-
rına muhtaç olmak tehlikesi bakımından bir güven 
duygusunun sağlanmış olması önemlidir. Kişinin 
ihtiyaçlarının esaretinden kurtulması herşeyden 
önemli bir durumdur. Kişinin gelecekte de ihtiyaç-
larının esaretinden kurtulma garantisini veren bir 
korunma imkanı kişi için değeri ölçülemeyecek bir 
güvenlik demektir.

Sonuçta sosyal güvenlik sağlanması, sosyal gü-
venlik şemsiyesi altında olmak; kişi için tehlikelerle 
mücadelede asgari bir garanti altında olmak anla-
mına gelir. Modern dünyada sosyal güvenlik sos-
yal güvenliğin konusu olan tehlikeler bakımından 
bir topyekûn mücadele yöntemidir. Modern sosyal 
güvenlik sistemleri kişileri kanun zoru ile bir millî 
dayanışma ve yardımlaşmaya sokar ve bu suretle 
tehlikelerle mücadele için en önemli tedbiri almış 
olur. Sosyal güvenlik tehlikelerle çağdaş anlamda ve 
topyekûn yapılan bir mücadelenin adıdır. 

Hasta olduğunuzda iyileşe-
bilmek ve yeniden çalışma-
ya başlamak için karşılan-
ması gerekli ihtiyaçlarınızı 
değerlendirin.

Yaşamları boyunca toplum-
daki tüm bireylerin karşılaş-
tıkları hastalık tehlikesi siz-
ce neden sosyal güvenliğin 
konusudur?

ÖÇ 2 Sosyal güvenliğin hangi tehlikeleri kapsadığını anlatabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Hastalık riskinin sosyal gü-
venlik kapsamına alınması-
nın birey ve toplum açısın-
dan önemini anlatınız.

Kişiler için gelir devamlılığı garanti altına 
alınmış bir hayat korkusuz bir hayattı.
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Tehlikelerle Mücadele Şekilleri
Tehlikelerle mücadele çeşitli şekillerde yapıla-

bilmektedir. Bu mücadele;
i. Amacına göre; tehlikenin kendisine ve so-

nuçlarına karşı
ii. Yapılış biçimine göre de; bireysel ve toplu 

mücadele 
olarak sınıflandırılabilir.

Tehlikenin Kendisi ile Mücadele: 
Tehlikenin Önlenmesi

Tehlikenin kendisi ile mücadele, esasında teh-
like ile mücadeledir. Tehlikenin ortaya çıkmasını 
önleyici mücadele elbette önemlidir. Tehlikenin 
ortaya çıkmasını önlemek tehlikenin sonuçları 
ile mücadeleden daha ucuzdur. “Önlemek öde-
mekten daha ucuzdur” özdeyişi bunu ifade eder. 
Mesela hastalıkların ortaya çıkmaması için yapı-
lan mücadele hastalığın tedavisinden hem daha 
ucuz hem de daha kolaydır. Belki bir aşı ile hiç 
ortaya çıkmayacak bir çocuk felci hastalığının te-
davisinin ne kadar uzun ve meşakkatli olduğunu 
düşündüğümüzde bunu daha iyi anlarız.

Dar anlamda sosyal güvenlik tehlikenin kendisi 
ile mücadeleyi konu almaz. Tehlikenin sonuçla-
rına karşı bir gelir garantisi sağlar. Bu nedenledir 
ki sosyal güvenliğin temel fonksiyonu tehlikenin 
önlenmesi değil ancak tehlikenin sonuçlarına karşı 
tedbir almasıdır. Sonraki dönemde özellikle genel 
sağlık sigortaları uygulamasında tehlikenin önlen-
mesi de sağlık sigortaları kapsamı içinde düşünül-
meye başlanmıştır ki bu alanda yeni bir açılım an-
lamına gelir.

Tehlikenin Sonuçları ile Mücadele
Tehlikenin sonuçları kişide doğrudan etki-

li olabileceği gibi dolaylı etkili de olabilir. Mesela 
hastalık kişide doğrudan etkili bir tehlikedir. Kişi-

yi çalışamaz hale getirdiği gibi tedavi ihtiyacını da 
doğurur. Dolayısıyla gelir azalması ve gider artışı 
aynı anda ortaya çıkar. Yaşlılık, malullük, ölüm 
gibi riskler de aynıdır.

Tehlikeler bazı durumlarda mal varlığına yö-
nelik olabilir. Kişinin evinin barkının yanması, sel 
ve depreme maruz kalması kişinin evinin soyul-
ması gibi tehlikeler kişi bakımından mal varlığı 
kayıplarına yol açan tehlikelerdir. Bu tehlikeler de 
kişi bakımından muhtaçlık durumu yaratır.

Kişi tehlikenin sonuçlarına karşı çeşitli şekil-
lerde mücadele eder. Özel sigorta mal varlığına 
yönelik tehlikelerin sonuçlarına karşı tedbirlerden 
birisidir. Sosyal sigorta yine tehlikenin sonuçları-
na karşı bir mücadele tekniğidir. Tehlikenin so-
nuçlarına karşı hukuk yolunun tercih edilmesi; 
tehlikeye neden olan kişilere ya da devlete tazmi-
nat davası açılarak tazmin ettirilme de tehlike ile 
mücadele yollarından bir başkasıdır. Geleneksel 
dönem açısından tehlikenin sonuçlarına karşı 
belli başlı mücadele yolu sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma yoludur. 

Bireysel Mücadele
Tehlike ile mücadele öncelikle bireysel müca-

dele olarak başlamıştır (Yazgan, 1992: 64). Birey 
karşı karşıya olduğu her türlü tehlike ile önce-
likle kendisi kişisel bir mücadele yapar. Sosyal 
güvenlikte bireysel sosyal güvenlik tekniği adı 
verilen teknikler bireyin kişisel mücadelesinin 
sonucu olarak ortaya çıkmış tekniklerdir. Hayat-
ta kişinin karşı karşıya bulunduğu bütün riskler-
le tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. 
Bireyin bu mücadelede yetersiz kalması, başarısız 
olmasıdır ki toplu mücadele tekniklerinin doğu-
şuna yol açmıştır. Kişisel mücadelenin yetersizli-
ğinin kaynağı kişinin ekonomik potansiyelinin 
sınırlı olması değildir. Kişinin tehlikeler konu-
sundaki duyarsızlığı, basiretsizliği, tehlike ve 
sonuçları konusundaki bilgisiz ve kültürsüzlüğü 
gibi faktörler de bu yetersizlikte rol oynarlar.

Hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek 
yapılan harcama, tedavisi için yapılacak 
harcamalardan daha düşüktür.

Modern sosyal güvenlik sistemleri, tehli-
kenin sonuçlarına karşı mücadelede kulla-
nılan en etkin tekniktir. 
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Toplu Mücadele

Toplum Dayanışması ve 
Yardımlaşması Olarak Toplu 
Mücadele

Tehlikenin kendisi ve sonuçları ile mücadelede 
bireysel mücadelenin yetersiz kalması bu alanda 
toplu mücadele ihtiyacını doğurmuştur. Toplu 
mücadele kişilerin bir araya gelmeleri ile tehlike 
ve sonuçlarına karşı ortaklaşa mücadele etmeleri 
olayıdır.

Toplu mücadele aileden başlar ve her türlü 
toplum kesimleri içinde dayanışmalı olarak sür-
dürülür. Toplu mücadele seviyeleri sosyal gelişme-
ye göre genişler. Aileden millete ve bütün insanlı-
ğın mücadelesine kadar uzayan bir gelişme süreci 
olmuştur.

Devletin Mücadelesi
Toplu mücadeleye çağdaş sosyal güvenlik teknik-

leri ile devlet de katılmıştır. Devlet gücü kullanılarak 
toplu mücadele devletin öncülüğü ve zorlaması ile 
gerçekleştirilmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarının 
kurulması, sosyal güvenlik kanunlarının yürürlüğe 
konulması ile devlet kişileri bu toplu mücadeleye 
zorlamıştır. Devlet kendisi de bu mücadelede başarılı 
olamayan muhtaç ve düşkünlere sosyal güvenlik sağ-
layarak onların elinden tutar. Aslında burada yapılan 
devletin toplumun diğer kesimlerden aldığı mali kay-
naklarla bu kişilere sosyal güvenlik sağlamaktır.

Çağdaş dünyada bireysel mücadele sürecektir. An-
cak toplu mücadele özellikle de devletin bu alandaki 
zorlaması olmaksızın toplu mücadelenin kazanılması 
imkânı da bulunmamaktadır. Modern toplumlarda 
sosyal güvenlik sağlamak, toplu mücadeleye katılmak 
devlet için bir görev olarak kabul edilmektedir. Özel-
likle sosyal güvenliğin temel bir insan hakkı olarak ka-
bul görmesi sosyal güvenliğin kişi için bir hak devlet 
için bir görev olarak kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır.

ATATÜRK’ÜN ÜLKESİNDE BİR HUKUK 
HOCASI: İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU

Kürsülerime ek olarak bir iş daha üstlen-
mek zorunda kaldım. 1.1.1946 tarihinde İşçi 
Sigortaları Kurumu hakkındaki kanun yürürlü-
ğe girmişti. O günkü Çalışma Bakanı Prof. Sadi 
Irmak’tı. İstanbul’dan çok iyi tanıyordum. ... 
Sadi Irmak, sonradan politikaya atıldı ve hızla 
bakanlığa kadar yükseldi. Fevkalade iyi Alman-
ca konuşurdu. Benim Fakülteden meslekdaşım 
Prof. Dr. Hüseyin Avni Göktürk’ün dostuydu ve 
kendisiyle Göktürkler’in evinde bir akşam dave-
tinde karşılaşmıştık. O akşam, Göktürk’le benim 
de politikaya atılıp, milletvekilliğine adaylığımızı 
koymamız ve milletvekili seçilmemiz konularını 
konuşmuştuk. O zaman ben de Adalet Bakanı 
olur ve haklarında onca makale yayız zorunlu-
luklarını savunduğum reformları, nihayet kendi 
ellerimle uygulayabilirdir. Şu cevabı verdim:

“Biri gelir, biri gider bakanların,
Profesör olarak kalıp olanları izlerim”

Bunun tersine Prof. Göktürk siyasete girdi 
ve evvela dostu Irmak’ın bakan sıfatıyla kendi 
üstünde olduğu Çalışma Bakanlığı’nda müsteşar-
lık yaptı. Bana gelince, Bakan, beni müsteşarıy-
la birlikte İşçi Sigortaları Kurumu’nun Yönetim 
Kuruluna aldı. Gerekçesi şuydu: Devlet tarafın-
dan kurulan ve yönetilen sosyal sigorta o güne 
kadar Türkiye’de bilinmeyen bir şeydi. Faaliyete 
şimdi geçecek olan yeni kurulan bu kurumun 
başına geçecek genel müdür, sigorta alanında ve 
özellikle de sigorta matematiğinde uzman biri ol-
malıydı. Böyle bir uzmanı, Bay Vedat Bayru’nun 
şahsında bulmuşlardı neyse ki. ... Yönetim Kuru-
luna uygun nitelikte üyeler bulunmuştu.

araştırmalarla 
ilişkilendir

Tehlikenin sonuçları ile toplu mücadele 
ailede başlar.

Devlet katkısı olmaksızın toplu mücadele-
de başarı sağlamak mümkün değildir. 
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Tek eksik kalan, sigortacılık hukukundan 
ve sigortacılıktan anlayan, hem de kamuoyun-
da iyi isim yapmış bir hukukçuydu. Ben, tam 
aradıkları adamdım. Gerçi özel sigorta hukuku 
konusunda bir şeyler bildiğimi, ama özel sigor-
ta hukuku ile sosyal sigorta hukuku arasında 
tek ortak yanın, “sigorta hukuku” sözcüğü ol-
duğunu, bunun dışında bambaşka konular ve 
hukuk alanları olduğunu anlatmaya çalıştıy-
sam da, para etmedi. Bakan ve müsteşarı, bu 
kurumun hatırı sayılır prim geliri olacağına 
dikkatimi çektiler. Burada söz konusu olan, 
milyonlarca liranın yönetilmesi, yatırılması ve 
hukuki açıdan bir pürüze yer vermeyecek şe-
kilde, zarar gören sigortalılara dağıtılmasıydı. 
Beni adıma ihtiyaçları vardı. Bu yan görevim 
bana fazla yük olmayacaktı, çünkü yönetim 
kurulu zaten pek seyrek toplanıyordu. Bu işin 
karşılığında elbette ki belli bir ücret de alacak-
tım. 24 Ocak 1946 tarihinde Çalışma Bakanı 
bana, benim İşçi Sigortaları Kurumu yönetim 
kuruluna tayinim hakkındaki Bakanlar Kurulu 
kararının Cumhurbaşkanı tarafından onaylan-
mış olduğunu belirtti. Beni tebrik ediyor ve 
başarılar diliyordu. 

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında 
Müsteşar Göktürk’ün önerisi üzerine Yönetim 
Kurulu başkanı seçildim. Yönetim Kurulun-
da Göktürk’ten başka tanımadığım 4 kişi daha 
vardı. Başkanlık, pek tabi ki, sıradan bir yöne-
tim kurulu üyesine düşen çalışmanın çok daha 
üstünde bir faaliyet gerektirmekteydi. Fakat bu 
yan uğraşım çok çabuk sona erdi. Gerçi genel 
müdürle ve müdür yardımcılarıyla gayet iyi an-
laşıyordum. Yönetim kurulundaki görüşmeler 
ve tartışmalarda usulüne uygundu.

Primler birikmeye başlamıştı, hazırlanan 
çalışma planına göre bunlar sigortanın çeşitli 
alanları (kaza, hastalık, doğum) için fon olarak 
hesaba kaydediliyor ve yönetiliyordu. Haziran 
ayında Çalışma Bakanı kendi bakanlığının iş-
lerinde kullanmak amacıyla, İşçi Sigortaları 

Genel Müdüründen bu fondan 1 milyon lira 
ödemesini talep etti. Genel Müdür ve ben, 
bu ödemeyi yapmaya hakkımız olmadığı gö-
rüşünde birleştik. Çünkü; söz konusu fonlar 
belli bir amaç için oluşturulmuştu ve Kanunda 
öngörülenden başka amaçlar için kullanıla-
mazlardı. Bunu Bakan’a bu şeklide bildirdim: 
Bakanlığınızdaki yetkili memur herhalde bu 
paraların Kanunda yazılı amaçla bağlı olduğu-
nu bilmiyordu ve dolayısıyla bunları bakanlı-
ğın başka amaçları için de kullanılabileceğini 
sandı, dedim. Ama Bakan, İşçi Sigortaları Ku-
rumunun kendi bakanlığının emrinde olduğu 
görüşünü savundu. Bu nedenle de, Bakan ola-
rak, bu Kurumun paralarını kendi uygun gör-
düğü biçimde kullanmaya yetkili olduğu ka-
nısındaydı. Sözün kısası, gereğinin yapılmasını 
rica ediyordu. İsteğini reddettim ve istifamı 
sundum. Genel Müdür’de istifasını verdi. 22 
Haziran 1946’da bütün günlük gazeteler, İşçi 
Sigortaları Kurumunun yönetim kurulu Baş-
kanıyla Genel Müdürünün görevlerinden çe-
kildiklerini yazıyordu. Profesör, bundan böyle 
bütün zamanını üniversitedeki çalışmalarına 
ayıracağını açıklamıştı. Ama istifamızın gerçek 
sebebi pek çabuk dışarı sızdı ve kamuoyunda 
benim itibarımı yükseltti. Görevinden çekilen 
Genel Müdür, ısrarlı ricalara dayanamayarak, 
yeniden görevine döndüyse de, “ ben benzer 
ricalara şu cevabı verdim: ben kendimi parava-
na olarak kullandırmam”. İstifamın kabulü, 13 
Temmuz 1946 tarihini ve Bakan yerine Müs-
teşar Göktürk’ün imzasını taşır. Bu belgelerin 
dışında, elimde bu beş aylık faaliyetin anısı 
olarak, Yönetim Kurulunun ve genel müdür-
lüğün imza yetkisine sahip mensuplarını gös-
teren fasikül ve Kuruma ait bir dizi broşür var.

Kaynak: Ernst E. Hirsch (1997), Anılarım: 
Kayzer Dönemi, Weimar Cumhuriyeti, Atatürk 
Ülkesi. TUBİTAK Popüler Bilim Kitapları: 45, 
(Çev. Fatma Suphi). 2. Bası. Ankara (s.350-352).



45

Sosyal Güvenlik

SOSYAL GÜVENLİĞİN KONUSU 
OLARAK TEHLİKELER VE 

GELECEK

Genel Olarak
Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikelerin ge-

nel bir sınıflandırılması yapılmıştır. Bu tehlikeler 
konusunda ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesi’nde 
bir ölçüde uluslararası standardı vermiştir. Bu söz-
leşmede çağdaş bir sosyal güvenlik sisteminin 9 
tehlikeye karsı sosyal güvenlik sağlaması öngörül-
müştür. Bu riskler iş kazaları, meslek hastalıkları, 
hastalık, analık, yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik ve 
aile ödenekleri olarak sıralanmıştır.

Türk sosyal güvenlik sistemi, 2012 yılı itibarıy-
la, aile ödenekleri sigortası dışındaki 8 riski sosyal 
sigorta sisteminde düzenlemiş ve bu risklere karşı 
sosyal güvenlik garantisi sağlamıştır. Aile ödenek-
leri konusunda sosyal yardım ve sosyal hizmetler 
sisteminde birtakım düzenlemeler mevcut ise de 
sosyal sigorta sisteminde bu riske yer verilmemiş-
tir. Türkiye’de gerek toplu iş sözleşmesi sisteminde 
gerekse kamu çalışanlarına ilişkin mevzuata çocuk 
parası, doğum yardımı, konut kira desteği, yakacak 
yardımı gibi birtakım desteklerle aile ödenekleri 
konusundaki ihtiyaç karşılanmaya çalışılmaktadır.

Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler konu-
sunda gelecekte neler yaşanacaktır? Yeni tehlikeler 
eklenecek midir? Yoksa bu tehlikeler de bir daralt-
maya mı gidilecektir? Bütün bunlar, üzerinde du-
rulması gereken önemli konulardır.

Tehlikelerin geleceği sorununda belirleyici bazı 
faktörler rol oynayacaktır. Bu belirleyici faktörler 
de devletlerin ekonomik ve sosyal politikalarındaki 
değişim, insanlığın karşı karşıya geleceği yeni risk-
ler başta gelir.

Tehlikelerin sonuçlarına karşı mücadele bakı-
mından da değişiklikler söz konusu olabilir. Yeni 
teknikler geliştirilebileceği gibi küreselleşme süre-
ci içerisinde yeni riskler ve risklerle yeni mücadele 
teknikleri de geliştirilebilecektir.

Sosyal Güvenliğin Konusu Olan 
Tehlikeler ve Sosyal Güvenlik Sistemi 
Etkileşimi

Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler ile sos-
yal güvenlik sistemi arasındaki ilişkinin bilinmesi 
gerekir. Sosyal güvenlik durağan değildir. Sosyal ha-
yattaki değişim ve gelişime bağlı olarak sosyal gü-
venlik de değişir. Nitekim, sosyal güvenliğin konusu 
olan tehlikeler, sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı 
olarak çeşitlenir. Bu tehlikelere yenileri eklenebilir 
ya da bazı riskler risk olmaktan çıkabilir. Pek tabidir 
ki sosyal güvenlik sistemi kurulur iken bu tehlike-
ler sistemin ve toplumun ihtiyaçları, ülkenin sosyo 
ekonomik gelişmişlik seviyesi, toplumun öncelikleri 
dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Dolayısıyla sos-
yal güvenliğin asgari olarak karşılaması gereken teh-

Sosyal güvenlikte bireysel 
mücadelenin yetersiz kaldı-
ğı durumları değerlendirin.

Sosyal güvenlikte tehlike-
lerle mücadelede toplu mü-
cadele tekniklerinin kulla-
nılmasının nedenleri sizce 
nelerdir?

ÖÇ 3 Tehlikelerle mücadele ve sosyal güvenlik ilişkisi kurabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Tasarruflarla sosyal güvenlik 
ihtiyacının karşılanmasın-
daki zorlukları anlatın.

Türkiye’de aile ödenekleri dışındaki 8 
sosyal riske karşı sosyal güvenlik garantisi 
sağlayacak yasal ve kurumsal yapı oluştu-
rulmuştur.
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likelerden söz edilebilir. Ancak bir sosyal güvenlik 
sisteminin karşılaması gereken bütün tehlikelerden 
söz etmek mümkün değildir. Toplumun ihtiyaçları 
ve imkanları ile sistemin kapsamına alacağı riskler 
arasında paralel bir ilişki bulunur.

Sosyal güvenlikte göz ardı edilmemesi gereken 
bir başka konu ise bu risklerin seçimi kadar seçilen 
bu risklerin içeriğinin de belirlenmesidir. Çünkü 
her bir tehlikenin hak ve yükümlülükler çerçevesi 
içerisinde değerlendirilmesi önemlidir. Tehlikelerin 
seçiminde ne kadar özen gösterilir ise tehlikelerin 
belirlenmesi de önemli bir konudur. Aşağıda her 
bir riskin sistem içinde yaratabileceği etkiler; sosyal 
güvenlik sistemi içinde yol açabileceği gelişmeler 
hakkında kısa kısa bilgi verilecektir:

Hastalık 
Hastalık riski, fizyolojik risklerin başında gelen 

bir risktir. Hastalık insanoğlunun her an karşı kar-
şıya kalabileceği bir risktir. Hastalıkların tedavisi 
ve hastalık riskinin finansmanı bakımından soruna 
bakıldığında sosyal güvenlik bakımından kısa va-
deli bir risktir. Canlı organizması ile insanlar her an 
hastalanabilir. Sosyal güvenlik sistemi bu nedenle 
her an bu riskin finansman ihtiyacını duyabilir. Bu 
nedenledir ki hastalık riskine karşı sosyal güvenli-
ğin finansmanında dağıtım metodu yani yılı yılına 
finansman metodu uygulanır.

Sosyal güvenlik sistemleri hastalık riskine karşı; 
nelerin ne ölçüde finanse edileceği ve sosyal güven-
lik kapsamına alınacağını iyi belirlemelidir. Hastalık 
riskinin kapsamı belirlenirken bunun finansman 
ayağı mutlaka dikkate alınmalıdır. Hastalık riskine 
karşı cömert bir sistem ne kadar finansman açısın-
dan riskli bir sistem ise bu konuda tersi bir tavır da 
kişilerin o denli mağdur olmasına ve sosyal güvenlik 
ihtiyacının karşılanamamasına neden olur.

Hastalık riski bakımından üzerinde durulması 
gereken bir başka konu, bu riskin kapsamına kişi-
lerin hastalanmamasını sağlayacak tedbirlerin alı-
nıp alınmayacağıdır. Hastalık riski ile ilgili sosyal 
sigorta, önleyici ve koruyucu tedaviyi kapsamaz. 
Ancak bunun aksinin kararlaştırılması da her za-
man mümkündür. Kural olarak koruyucu tıbbi 
hizmetler bütünüyle devletin bir yükümlülüğü-
dür, sosyal güvenliğin kapsamına dahil edilemez. 
Edilmemesi de gerekir. Ancak sistemi kuranlar bu 
anlamda kapsama koruyucu tıbbi hizmetleri de 
alabilirler. Bu iki anlama gelir. Bunlardan birisi 
devletin yükümlülüklerini halkın üzerine aktar-
ması olarak yorumlanabileceği gibi önlemek öde-
mekten daha ucuzdur prensibinden yola çıkılarak 
topyekûn halk sağlığının korunması için bu kap-
samın geniş tutulduğu da söylenilebilir. Kapsamın 
genişletilmesi elbette genel sağlığın korunması ve 
hastalık riskinin azaltılmasına önemli katkı sağlar. 
Ancak bu halkın gücünün üzerinde yeni bir yük 
anlamına gelmemelidir.

Sakatlık 
Sakatlık riski, günümüzde sanayileşme ve kent-

leşme ile birlikte daha önemli bir sosyal güvenlik 
riski hâline gelmektedir. Teknolojideki gelişmeler 
sakatlık riskini daha da artırmaktadır. Her yeni tek-
noloji, evde, sokakta ve işyerlerinde yeni bir tehlike 
kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojik ge-
lişmelerin, koruyucu, emniyet sağlayıcı alanda da 
yeni birtakım imkânlar getirdiği de bilinmektedir. 
Ancak teknolojideki gelişmeler, emniyet alanındaki 
teknolojik gelişmelere paralel bir gelişme gösterme-
mektedir. Ayrıca kişiler teknolojinin getirdiği risk-
leri idrak bakımından aynı hızla idrak etme hızını 
yakalayamamaktadırlar.

Kentleşme, ulaşım alanındaki gelişmeler trafik 
kazalarını önemli bir risk kaynağı hâline getirmiş-
tir. Sanayileşme ve üretimdeki makineleşme de iş-
yerlerindeki riskleri artırmıştır. Teknolojinin evlere 
de ev araç ve gerekçeleri ile birlikte girdiği ve ev-
lerde sakatlanma sonucunu doğuracak risklerin her 
geçen gün arttığı bilinmektedir.

Sakatlık, toplumlar bakımından hem insan gü-
cünde büyük kayıplara yol açmakta hem de üre-
tim, maddi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. 
Sakat insanların sosyal güvenlikleri ile ilgili giderler 
dikkate alındığı zaman sakatlık riskinin ne kadar 
önemsenmesi gereken bir risk olduğu ortaya çıkar.

Sosyal hayattaki değişim ve gelişime bağlı 
olarak sosyal güvenlik anlayışı da değişir.

Hastalık sigortası kapsamında, hangi has-
talıkların kapsama alınacağı ve ne ölçüde 
finanse edileceği önemli bir sorun alanıdır.
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Sosyal güvenlik sisteminde sakatlık riskine 
karşı sosyal güvenlik sağlanırken üzerinde durul-
ması gereken bazı konular bulunmaktadır. Malul 
sayılmada çalışma ve meslekte kazanma güçlerin-
deki kayıpların oranı ne olacaktır? Hangisi esas 
alınacaktır? Malul sayılan kimselerin eksilen gelir 
kayıpları nasıl telafi edilecektir? Malullük aylıkları 
nasıl belirlenecektir? Malullerin protez ihtiyaçları, 
rehabilitasyon ihtiyaçları nasıl karşılanacaktır? Ma-
lullerin maluliyeti devam ettiği sürece çalışmalarına 
izin verilecek mi yoksa verilmeyecek midir?

Bütün bu sorular dikkatle cevaplandırılmalı 
ve malullük sigortası ve bu sigortadan sağlanacak 
yardımlar ona göre belirlenmelidir. Malullük si-
gortasının kişileri çalışmaktan alıkoyan bir sigorta 
dalı olarak görülmemesi, rehabilitasyon hizmetleri 
ile kişilerin yeniden işgücüne kazandırılması sağ-
lanmalıdır. Malullük riskine karşı ihtiyaç duyulan 
sosyal güvenlik sağlanmalı ve malullerin muhtaçlık 
riski ile karşılaşmalarına karşı tedbir alınmalıdır.

Yaşlılık 
Yaşlılık sosyal güvenlik sisteminde karşılanması 

gereken en önemli risklerden birisidir. Yaşlılık ha-
yat devam ettiği sürece her insan için kaçınılmaz bir 
risktir. Yaşlılık riskine karşı sosyal güvenlik sağlan-
masında en önemli sorun yaşlılık yaşının belirlen-
mesi sorunudur. Yaşlı kimdir? Yaşlılık, takvim yaşına 
göre mi yoksa fizyolojik yaşa göre mi belirlenecektir? 

Yaşlılık yaşının belirlenmesini etkileyen çeşitli 
faktörler vardır. Bu faktörlerden birisi toplumdaki 
ortalama yaşama süresidir. Ortalama yaşama süresi 
düşük toplumda yaşlılık yaşı düşük tutulur. Çün-
kü burada fizyolojik yaşlılıkla daha erken yaşlarda 
karşılaşılır. Beslenme ve barınma şartları, sağlık ve 
tedavi imkânları bu anlamda etkili olur. Yaşlılık 
yaşının belirlenmesinde toplumda nüfusun bünye-
si de etkili olmaktadır. Yaşlı bir toplumda yaşlılık 
yaşı daha yüksektir. Aksi takdirde toplum işgücü 
ihtiyacını karşılamakta güçlük çekeceği gibi; yaşlı-
lık sigortasının finansmanı da güçleşecektir. Nüfus 
bünyesi genç olan toplumlarda ise yaşlılık yaşı dü-
şük tutulur. Nüfusun bünyesi genç olan toplumlar-
da özellikle erken emeklilik önemli bir sorun olarak 
karşımıza çıkar. Erken emeklilik, genç emekliler 
sorununu ortaya çıkartır. Genç yaşta emekli olan 
insanlar, yeniden iş piyasasına dönmek ve çalış-
mak istemektedirler. Bu durumda ise yaşlılık aylığı 
alarak çalışmak gibi sosyal güvenlik sistemi açısın-

dan kabul edilemez bir durum ortaya çıkar. Türk 
sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik destek 
primi ile çalışma olgusu bu açmazın ortaya çıkar-
dığı önemli bir sorun olmuş ve yeni mevzuatla bu 
sistemden vazgeçilmiştir.

Yaşlılık riskine karşı sosyal güvenlik sağlanması 
bu anlamda çok boyutlu bir konudur. Yaşlılara sosyal 
güvenlik sağlanmasında sağlanacak sosyal güvenliğin 
ölçüsü de önemlidir. Eğer zorunlu sigorta sistemi ile 
ya da başka kamu sistemleri ile devlet yaşlılara çalışma 
hayatında elde ettiği gelir seviyesine yakın seviyede bir 
aylık verirse bunun ortaya çıkaracağı en önemli so-
run kişilerin tasarruf eğilimlerinin azalması olacaktır. 
Kişiler ek bir tasarruf yapmaktan kaçınacaklar ve bu 
eğilim toplumdaki toplam tasarruf seviyesini olum-
suz etkileyecektir. Dolayısıyla yaşlılara sosyal güvenlik 
sağlanırken yalnızca yaşlılık yaşı değil sağlanacak geli-
rin miktarı da önemli bir faktördür.

Yaşlılık riskine karşı sosyal güvenlik sağlanır-
ken kişilerin olabildiği kadarı ile çalışma hayatın-
da uzun süre kalmasına, aktif yaşlanmasına, katkı 
sağlayacak bir tercihte bulunmak, erken emeklilik 
politikalarından olabildiğince kaçınmak gerekir. 
Öte yandan yaşlılık yaşı belirlenirken emeklilikten 
sonra ortalama aylık alma süresinin de dikkate alın-
ması gerekir.

Erken yaşlarda emeklilik, çalışma hayatına 
yeniden dönerek, hem emekli aylığı alıp 
hem de çalışmak isteyen genç emekliler 
sorununu yaratır.

Aktif yaşlanma
1990’lı yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ta-
rafından gündeme getirilen kavram; yaşlı-
lık döneminde kişilerin bir kenara çekil-
meyip, günlük yaşamlarında ekonomik, 
sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını 
ifade eder. 

Emeklilik yaşı belirlenirken, kişilerin ola-
bildiğince çalışma hayatında kalmasına ve 
aktif yaşlanmasına katkıda bulunulmalıdır.
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Doğum 
Doğum, çalışan kadınlar bakımından fizyolojik 

nitelikli bir risktir. Doğum riskine karşı sosyal gü-
venlik sağlanırken sosyal güvenlik sistemi doğum 
riskinin ortaya çıkardığı ihtiyaçların tam olarak 
karşılanmasına özen göstermelidir. Doğum nede-
niyle her türlü gider artışlarının karşılanması, hem 
çocuğun sağlıklı doğması hem de doğuran kadının 
sağlıklı bir doğum yapması açısından son derece 
önemli bir ihtiyaçtır. Çalışan kadının doğum ne-
deniyle çalışamadığı günlerde ortaya çıkan gelir 
kesilmesi ihtiyacı da karşılanmalıdır. Ancak, sosyal 
güvenlikte doğum riskine karşı sağlanacak katkıla-
rın nüfus artışı ile ilişkinin kurulması gerekir.

İşsizlik 
İşsizlik riskine karşı sosyal güvenlik sağlanması, 

çağdaş toplumlar için artık tartışılmaz bir ihtiyaç-
tır. İşsizlik riskine karşı sosyal güvenlik sağlanma-
sında yalnızca çalışırken işsiz kalanlara işsizlik öde-
neği verilmesi ile sınırlı kalmamalı, iş bulamayan 
açık işsizlerin sosyal güvenlik ihtiyaçları da işsizlik 
yardımı ile çözülmelidir.

İşsizlik sigortasının uygulandığı bir sistemde iş-
sizlik ödeneği ile birlikte işsizlik yardımı sistemi de 
aynı zamanda devreye alınmalı ve sistem iki farklı 
teknik sosyal güvenlik sağlama yolunu benimseme-
lidir. Sosyal güvenlik sistemi işini kaybeden kimse-
lere gösterdiği özeni hiç iş bulamamış insanlara da 
göstermelidir, hatta iş bulamamış olanların sosyal 
güvenliğinin sağlanması öncelikli bir sorun olarak 
algılanmalıdır.

İşsizlik yardımları sürdürülebilir bir miktarda 
olmalı, ancak bu yardımlar kişileri iş aramaktan 
vazgeçirecek, aylaklığı ve çalışmamayı teşvik ede-
cek bir miktarda olmamalıdır. Yardımlar kişileri 
çalışma hayatına dönmeye teşvik edecek miktarda 
olmalıdır.

Konut 
Konut, barınma ihtiyacının karşılanması bakı-

mından önemli bir sosyo-ekonomik risktir. Konut 
özellikle sanayileşme ve beraberinde gelen kentleş-
meye bağlı olarak önemli bir risk hâline gelmiştir. 
Konut ihtiyacı, ya kişinin mülk alarak konut sahibi 
olması ya da kiralama yoluyla karşılanır.

Kentleşme konut fiyatlarını her geçen gün artır-
makta, artan konut fiyatları da kişilerin konut sahi-
bi olmasını daha da zorlaştırmaktadır. Finansman 
sistemleri ile uzun vadede konut sahibi olunması 
zorlaştırmaktadır. 

Öte yandan konut fiyatlarının artması konut 
kiralarını da artırmaktadır. Kiraların artması, kira 
giderlerini aile bütçesinde en önemli gider kalemi 
hâline getirmektedir. İster konut sahibi olarak is-
terse kiralama yoluyla olsun konut ihtiyacının kar-
şılanması sosyal güvenlik bakımından önemli bir 
sosyo-ekonomik risk hâline gelmiştir.

Sosyal güvenlik sistemleri sosyal yardım sistemi 
içinde muhtaç ve yoksullara kirasız konut tahsisi, 
ya da konut kira desteği sağlanması gibi uygulama-
ların yanı sıra, aile ödenekleri sigortası içinde ailele-
re parasal konut desteği sağlayabilmektedir.

Evlenme ve Çocuk Sahibi Olma

Evlenme 
Evlenmeyi sosyal güvenlik bakımından bir risk 

olarak görmek gerekir. 

İşsizlik yardımları miktar ve süre olarak, 
kişileri çalışmaktan alıkoymamalı, tembel-
leştirmemelidir. 

İşsizlik sigortasının uygulandığı bir ülkede 
mutlaka işsizlik yardımı sistemi de devreye 
sokulmalıdır. 

Evlenme yaşına gelen ve talepte bulu-
nanların maddi imkansızlıklar dolayısıyla 
evlenememesi, sosyo-ekonomik bir sosyal 
güvenlik riskidir.
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Sosyal güvenlik sistemleri evlenmelerin zama-
nında gerçekleşmesinin önündeki engelleri kal-
dırmak; evlenmek isteyen insanların ekonomik 
nedenlerle evliliklerini ertelemelerine yol açan 
nedenleri ortadan kaldıracak tedbirler almalıdır. 
Aile ödenekleri sistemi gibi sosyal güvenlik tek-
niklerinin yanı sıra devreye sokularak, faizsiz kredi 
sağlanması, ucuz konut tahsisi, düşük kiralı konut 
sağlanması gibi desteklerle evlenmek isteyen kişile-
re ekonomik destekler sağlanmalı ve evliliğin orta-
ya çıkaracağı gider artışlarının karşılanmasına katkı 
sağlanmalıdır. 

Çocuk aile içinde gider artışına yol açan bir 
risktir. Sosyal güvenlik sistemi bu riske karşı çeşitli 
parasal yardımlar sağlamalıdır. Çocuk yardımları 
yalnızca çocuk başına belli bir ödemenin yapılması 
olarak algılanmamalıdır. Bu yardımlar çocukların 
sağlıklı büyütülmesi, okutulması için ailenin ihti-
yaç duyacağı gider artışlarını karşılayacak biçimde 
üniversite öğrenimine kadar bir şekilde sürdürül-
melidir. 

Çocuk yardımlarının nüfus artışını hızlandıra-
cağı varsayımı ile sınırlandırılması doğru değildir. 
Çocuk yardımları ile nüfus artışı arasında bir ilişki 
kurulamaz. 

Ölüm

Ölüm riski bilindiği gibi ölenin geçindirmekle 
yükümlü bulunduğu kimselerin sosyal güvenliği 
bakımından önemli bir risktir. 

Sosyal güvenlik sistemleri ölüm riskine karşı iki 
yolla sosyal güvenlik sağlarlar. Bunlardan birisi sos-
yal yardım yoludur. Ölenin muhtaç eş, çocuk ve 
ana-babalarına ihtiyaçlarına uygun gelir vb. yardım 
yapılarak sosyal güvenliğe kavuşturulur. Ölüm si-
gortası, ölüm riskine karşı en fazla uygulanan sos-
yal güvenlik sağlama yoludur. Ölüm sigortası yolu 
ile ölenin geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk 
ve ana-babalarının sigortalının ölümü ile kesilen 
gelirlerini telafi etmek için ölüm aylığı bağlanmak-

ta, cenaze masraflarını karşılamak için de cenaze 
desteği sağlanmaktadır.

Sosyal güvenlik sistemleri bakımından ölüm si-
gortasında iki önemli sorun alanı vardır. Bunlardan 
birisi ölüm sigortasında geçindirmekle yükümlü 
olunan kişiler kimdir? ve ne zamana kadar bu yü-
kümlülük devam edecektir? İkincisi de sağlanacak 
desteğin miktarı ne olmalıdır? Ülkeler yaş, cinsiyet, 
medeni durum, gelir sahibi olma ve fizyolojik du-
rumlara bağlı olarak geçindirmekle yükümlü olunan 
kişileri ve koruma sağlama süresini belirlemektedir.

İktisadi Gelişme ve Sosyal Risklerin 
Kapsam Olarak Gelişimi

Ünite 6’da belirtildiği gibi, sosyal güvenlik sis-
temlerinin gelişimi ile ülkenin iktisadi gelişme se-
viyesi arasında çok doğrudan bir ilişki vardır. Bu 
ilişki sosyal risklerin organizasyonu bakımından 
çok daha belirgin şekilde kendini göstermektedir. 
Gelişmiş ülkelerde:

• Sosyal sigorta programlarının kapsamına 
alınan nüfus daha fazladır,

• Sosyal güvenlik garantisi sağlanan sosyal 
risk sayısı daha fazladır.

Yani hem yatay (nüfus olarak) hem de dikey 
(sigorta kolları itibarıyla) kapsam daha gelişmiştir 
(Alper, 2009: 36). 

Çok basit bir karşılaştırma yapmak gerekirse, yaşlı-
lık riskine karşı sosyal güvenlik garantisi sağlamak için 
bir sosyal sigorta programı oluşturan iki ülkeden ikti-
saden gelişmiş olanda, aylıkların seviyesi daha yüksek 
ve emeklilik yaşına gelen nüfusun tamamına yakınına 
aylık bağlanır. Gelişmekte olan ülkede ise aylıkların se-
viyesi düşüktür ve yaşlıların ancak çok azına aylık bağ-
lanabilir. Benzer değerlendirmeyi diğer sigorta kolları 
için de yapmak mümkündür. Mesela, hastalık sigortası; 
gelişmiş ülkelerde herkesi kapsama alır ve yüksek stan-
dartta bir koruma garantisi sağlar, gelişmekte olan ülke-
lerde ise hem kapsam yetersizdir hem de sağlanan sağlık 
hizmetinin standardı düşüktür (Alper, 2009: 36).

İktisadi gelişme ile sosyal güvenlik sistemi oluş-
turulan sosyal riskler arasında da bağlantı vardır. 
ILO, bir sosyal güvenlik sisteminin “herkesi, her 
tehlikeye karşı koruma kapsamına alma” ideali ile il-
gili hedefini esas alarak her ülkenin 102 sayılı Sosyal 

Çocuk yardımları ile nüfus artışı arasın-
da bağlantı kurularak sınırlandırmalar 
getirilmesi sosyal güvenlik anlayışına 
aykırıdır.
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Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde belirtilen bütün sosyal güvenlik risklerinin (9 ayrı sigorta kolu) 
oluşturulmasını önerir. Tablo, yıllar itibarıyla çeşitli ülkelerde oluşturulan sosyal sigorta kolları ile ilgili geliş-
me seyrini göstermektedir. Bir anlamda, sosyal sigortalar bakımından sosyal güvenliğin gelişim seyri tabloda 
ortaya konulmaktadır.

Tablo 2.1 Sosyal Sigorta Programlarının Gelişimi

Sosyal Sigorta Programı 11940 1949 1958 1967 1977 1989 1995
2003/ 
2004*

2016/ 
2017

Herhangi bir Sosyal Sigorta 
Programı Olan Ülkeler

57 58 80 120 129 145 165 172 186

Mal. Yaş. Ölüm Sigortaları 33 44 58 92 114 135 158 171 185

Hastalık-Analık Sigortaları 34 36 59 65 772 84 105 126 141

İş Kaz. ve Mes. Hastalığı 
Sigortası

57 57 77 117 129 136 159 167 178

İşsizlik Sigortası 21 22 26 34 38 40 63 81 85

Aile Ödenekleri Sigortası 7 27 38 62 65 63 81 98 109

Kaynak: SSA; “Social Security Programs Throughout The World-1995”; Social Security Administration, Research 
Report:64; Washington DC, 1995, s.XII;    http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/ (19.12.2016)

Yukarıda verilen tablo ABD sosyal güvenlik idaresinin yayınlarından hazırlanmıştır. 1990’lı yılların 
sonuna kadar bütün ülkeler için tek bir yayın yapılırken 2000 yılından sonra her kıta için ayrı istatistiki 
yayın yapılmaya başlanmış, ülkeler tek ve çift rakamlı yıllarda ayrı ayrı yayınlanmıştır. Bu sebeple tablo-
nun son üç sütunu iki ayrı yılı kapsayacak şekilde verilmiştir. Bu açıklamanın ötesinde tablo, sosyal sigorta 
programları dikkate alınarak sosyal güvenliğin gelişimi konusunda çok önemli değerlendirmelere imkân 
verecek sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Tablo değerleri incelendiği zaman sosyal risklerin gelişimi konusunda aşağıdaki değerlendirmeleri yap-
mak mümkündür (Alper, 2009: 37-38).

Tablo 2.1 verileri, 2015-2016 yılları itibariyle dünyada bir sosyal sigorta programı olan 169 ülkeden 
169’unda; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından oluşan uzun vadeli sigorta kollarının yer aldığını 
göstermektedir. En fazla sayıda ülkede oluşturulması bakımından bu sigorta kolunu, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sigorta kolu (165 ülke) izlemektedir. Her iki sigorta kolu bakımından dikkat çekici nokta; hem 
uzun vadeli sigorta kolları, hem de iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolunun ülkelerin siyasi sistemleri 
veya ekonomik gelişme düzeyleri ne olursa olsun her ülkede mutlaka oluşturulan sigorta kolları oldukları 
gerçeğidir.  Öte yandan ülkelerin ekonomik gelişme düzeyi ile oluşturulmaları arasında çok güçlü bir ilişki 
bulunan işsizlik ve aile ödenekleri sigorta kollarının daha az sayıda ülkede kurulduğu görülmektedir (Al-
per, 2017:217-218)

• Tablo, sosyal güvenlik teorisinin ortaya koyduğu 
sonuçları doğrular şekilde; iktisadi gelişme sevi-
yesi ne olursa olsun bütün ülkelerde iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sigortası ile yaşlılık sigortasının 
oluşturulduğunu ortaya koymaktadır. İş kazaları 
çalışanın korunmasına verilen öncelik, yaşlılık da 
insanların devlet eliyle garantiye kavuşmak istediği 
sosyal risklerin başında gelmektedir. 

Gelişme seviyesi ne olursa olsun bütün 
ülkelerde yaşlılık sigortası vardır. İnsanlar 
yaşlılığa karşı devlet eliyle korumak iste-
mektedirler.
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• İşsizlik ve aile ödenekleri sigortası ile ikti-
sadi gelişme seviyesi arasında çok yakın bir 
ilişki vardır. Nitekim, tabloda tek tek ülke 
isimleri verilmemekle birlikte, bazı istisna-
lar dışında işsizlik sigortası olan ülkeler ge-
lişmiş, hatta sanayileşmeye bağlı olarak ge-
lişmiş ülkelerdir. Aile ödenekleri de iktisadi 
gelişme seviyesine bağlıdır. Ancak, özellikle 
küreselleşmenin olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmaya yönelik sosyal devlet politikala-
rının yaygınlaşması aile ödenekleri sigortası-
nın kurulmasını etkilemiştir. Daha önce de 
belirtildiği gibi, yoksullukla mücadelede en 
etkin sigorta uygulaması aile ödenekleridir.

• Sosyal güvenlik programı olan ülke sayısın-
daki en çarpıcı artış 1949-58 ve 1958-67 
döneminde yaşanmıştır. II. Dünya Savaşı 
sonrasında ve sosyal ve sosyal refah devle-
ti anlayışının yaygınlaştığı dönemlerde, bu 
anlayış değişikliği en belirgin şekilde sosyal 
güvenlik alanında göstermiş ve çok sayıda 
ülke sosyal güvenlik sistemlerini ilk defa 
oluşturmuş veya mevcut sistemlerini geliş-
tirmiştir. Buna bağlı olarak ILO standartla-
rına uygun sosyal güvenlik programları en 
fazla bu dönemde gerçekleşmiştir. 

• Bağımsızlığını kazanan ülke sayısının ar-
tışı ile sosyal güvenlik programına sahip 
ülkeler arasında doğrudan bir ilişki var-
dır. Nitekim, hem II. Dünya Savaşı son-
rası dönemde, hem de Doğu Bloku’nun 
çözüldüğü 1989 sonrası dönemde ülke 
sayısı diğer dönem aralıklarından farklı 
olarak hızla artmıştır. 

• İşsizlik sigortasına sahip ülke sayısı, 1989-
95 döneminde 20 ülke birden artmış ve bu 
önceki 49 yıla göre % 58’lik bir artışı ifade 
etmektedir. İşsizlik sigortasının kurulması 
ile ülkenin iktisadi gelişme seviyesi arasın-
da çok doğrudan bir ilişki vardır. Ancak, bu 

yıllardaki artış Doğu Bloku’nun çözülmesi 
ile bağımsızlığını kazanan Polonya, Maca-
ristan ve Romanya gibi ülkelerle, Sovyetler 
Birliği’nin dağılması ile bağımsızlığını kaza-
nan Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenis-
tan gibi ülkelerin piyasa ekonomisine geçiş 
sürecinde bu sigorta kollarını kurmaların-
dan kaynaklanmıştır. 

Tablo verileri, söz konusu sosyal risklerle ilgili 
olarak kapsama alınan nüfus, sağlanan sosyal gü-
venlik garantisinin seviyesi ve süresi gibi konularda 
ilave verilerle daha anlamlı yorumlar yapılmasına 
imkan verecektir.

Muhtemel Gelişmeler
Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler de 

zamanla değişebilecek ve çeşitlenebilecektir. Gele-
cekte bilim ve teknolojide meydana gelen değişme 
ve gelişmeler elbette insanlığa büyük kolaylıklar ve 
rahatlıklar getirdiği gibi beraberinde yeni tehlikeler 
de getirecektir.

Atom bilimindeki gelişmeler, nano teknolo-
jideki gelişmeler, gen teknolojisi alanındaki geliş-
melerin ne gibi tehlikeleri getireceği üzerinde du-
rulmaya değer konulardır. Günümüzde çevrenin 
kirlenmesine yol açan tehlikelerin atmosferde ısın-
ma yarattığı ve bunun büyük bir çevre riski olarak 
karşımıza çıktığı bilinmektedir. Bilim ve teknolo-
jide meydana gelen yeniliklerin iktisadi ve sosyal 
sonuçlarından da sosyal güvenlik alanında yeni 
riskleri beraberinde ortaya çıkaracağını düşünül-
melidir.

Küreselleşme, yeni riskler doğurmak yerine 
risklerin doğuşunu etkileyen bir faktör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle işsizlik, hastalık, 
çevre felaketleri gibi bazı riskler artık küreselleş-
menin etkisine bağlı olarak ortaya çıkar hâle gel-
mişlerdir.

Küreselleşmenin sosyal güvenliğin konusu olan 
riskleri etkilemek yerine risklerle mücadelede yeni 
alternatiflerin ortaya çıkmasında daha etkili olacağı 
düşünülmektedir. Gelecekte risklerle mücadelede 
küresel çözümler devreye girecektir. Özel sigortada 
olduğu gibi sosyal güvenliğin diğer alanlarında da 
küresel firmalar ve aktörlerle karşılaşılabilecektir. 
Küresel işbirliği ve ortaklıklarla soysal güvenlik so-
runlarının çözümü daha fazla konuşulur olacaktır. 

Sosyal refah devleti anlayışının yaygınlaş-
ması, sosyal sigorta programlarının kurul-
masını hızlandırmıştır.



52

Sosyal Güvenliğin Konusu Olan Tehlikeler (Sosyal Güvenlik Riskleri)

Özellikle yoksullukla mücadelede, açlıkla mücadelede bu işbirliği örnekleri şimdiden Somali’de, Çad’da; 
yani açlıkla mücadele eden bazı az gelişmiş ülkelerde yaşanmaktadır.

Küreselleşme insanlığa birtakım dersler de verecektir. Yeni birtakım öğrenme süreçlerini başlatacaktır. 
İnsanlık tek bir dünyada birlikte yaşadıklarını ve yaşadıkları dünyaya karşı sorumluluklarının bulunduğu 
gerçeğini daha iyi anlayacaklardır. Dünya çapında sosyal politikaların devreye gireceği yeni bir sürecin baş-
layacağını düşünüyoruz. Mikro ekonomik olarak firmalar sosyal sorumluluğun önemini idrak etmişlerdir. 
İşletmelerin sosyal sorumluluğu bu alanda yeni bir başlangıç olacaktır. Aynı sosyal sorumluluğu zengin ve 
kalkınmış ülkeler de idrak edeceklerdir. Çünkü tek bir dünyada birlikte yaşamak zorunluluğumuz vardır 
ve başka gidilecek ve yaşanacak dünya yoktur.

Sosyal güvenliğin kısa tarih-
sel gelişimini değerlendirin.

Sosyal risklerin kapsam ola-
rak gelişimi sizce nasıl ol-
muştur?

ÖÇ 4 Sosyal risklerle ilgili değişikliklerin sosyal güvenliğe yönelik etkilerini tartışabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sosyal güvenliğin tarihsel 
gelişim sürecini dikkate ala-
rak kapsama alınan sosyal 
riskleri anlat.
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bölüm
 özeti

ÖÇ 1 Sosyal güvenlikte tehlike 
kavramını tanımlayabilme

Sosyal Güvenlikte 
Tehlike Kavramı

Bir tehlikenin risk sayılabilmesi ve sosyal güvenlik konusu olan tehli-
ke olarak kabul edilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Çok 
doğrudan bir tarifini yapmak gerekirse, sosyal güvenliğin konusu olan 
riskler; sosyal bir varlık olan insanın toplum içinde yaşamaktan ve yara-
tılışından kaynaklanan tehlikelerdir. Ancak, her tehlike sosyal güvenli-
ğin konusu olamaz.

ÖÇ 2
Sosyal güvenliğin hangi tehlikeleri 
kapsadığını ve tehlikelerin 
sosyal güvenlik ihtiyacı doğuran 
sonuçlarını anlatabilme

Bir tehlikenin sosyal güvenliğin konusu olabilmesi için bazı 
nitelikler taşıması gerekir. Bu nitelikler şu şekilde sıralanabilir:

i. Tehlikelerin hedefi insan olmalıdır,
ii. Tehlikelerle karşılaşıldığında ekonomik bakımdan gelir 

azalması, gider artışı, gelir kesilmesi gibi anlamlı bir ya 
da birçok sonuç (zarar) ortaya çıkmalıdır,

iii. Tehlikeler mutlak ve/veya muhtemel nitelikte olma-
lıdır,

iv. Tehlikenin ortaya çıkma zamanı belirsiz olmalıdır.
Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler, ekonomik sonuçları-
na göre de sınıflandırılabilir. Bu anlamda tehlikeler;

i. Gelir azalmasına yol açan tehlikeler,
ii.  Gelir kesilmesine yol açan tehlikeler,
iii. Gider artışına yol açan tehlikeler

olmak üzere üç ayrı gruba ayrılabilir. Bazı tehlikeler vardır ki 
ortaya çıktıkları zaman kişinin gelirinde azalmaya yol açarlar. 
Gelir azalmasına yol açan tehlikeler bu şekilde sonuç doğuran 
tehlikelerdir. Örneğin kişinin hastalanması bazı durumlarda 
fazla çalışma yapamamasına yol açabilir. Bu durumda kişinin 
gelirinde azalma meydana gelir. Sosyal güvenliğin konusu olan 
risklerden bazıları ise ortaya çıkması halinde kişinin gelirinin 
bütünüyle kesilmesine yol açar. İşte gelirin bütünüyle kesilme-
sine yol açan bu tehlikelere gelir kesilmesine yol açan tehlikeler 
denir. Gider artışları da gelir gider dengesini bozan ve sosyal 
güvenlik ihtiyacını ortaya çıkaran bir durumdur. Kişinin belirli 
gelirleri ile giderlerini karşılama süreci içerisinde bazı durumlar 
olur ki kişi hiç beklemediği bir zamanda çok büyük giderler 
yapmak zorunda kalabilir. İşte kişinin normal hayat seyrine 
göre giderlerinde ani ve normal dışı artışa yol açan risklere gider 
artışına yol açan tehlikeler denilir.

Sosyal Güvenliğin 
Konusu Olan 

Tehlikelerin Çeşitleri
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ÖÇ 3 Tehlikelerle mücadele ve sosyal 
güvenlik ilişkisini kurabilme

Tehlikelerle Mücadele ve 
Sosyal Güvenlik

Kişi için ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamaya yetecek bir gelirinin 
olması; gelir devamlılığının sağlanması da bir tehlikeden korunma 
durumudur. Kişi için gelir devamlılığı garanti altına alınmış bir 
hayat korkusuz bir hayat demektir. Sonuçta sosyal güvenlik sağ-
lanması, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmak; kişi için tehlike-
lerle mücadelede asgari bir garanti altında olmak anlamına gelir. 
Sosyal güvenlik tehlikelerle çağdaş anlamda ve topyekûn yapılan 
bir mücadelenin adıdır. Tehlikelerle mücadele çeşitli şekillerde ya-
pılabilmektedir. Tehlikelerle mücadele şekilleri sınıflandırılırken 
tehlikenin önlenmesine yönelik mücadele ve tehlikenin sonuçlarına 
karşı mücadele edilmesi biçimindeki mücadele olmak üzere sınıf-
landırma yapıldığı gibi; bu mücadelenin yapılış biçimi bakımından 
da bu mücadelenin bireysel ve toplu mücadele olmak üzere sınıflan-
dırıldığı da olmaktadır.

ÖÇ 4
Sosyal risklerle ilgili değişikliklerin 
sosyal güvenliğe yönelik etkilerini 
tartışabilme

Sosyal Güvenliğin Konusu 
Olarak Tehlikeler ve Gelecek

İktisadi gelişme ile sosyal güvenlik sistemi oluşturulan sosyal risk-
ler arasında da bağlantı vardır. ILO, bir sosyal güvenlik sisteminin 
“herkesi, her tehlikeye karşı koruma kapsamına alma” ideali ile il-
gili hedefini esas alarak her ülkenin 102 sayılı Sosyal Güvenliğin 
Asgari Normları Sözleşmesi’nde belirtilen bütün sosyal güvenlik 
risklerinin (9 ayrı sigorta kolu) oluşturulmasını önerir.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdaki tehlikelerden hangisi sosyal güven-
liğin konusu değildir?

A. Kişinin çocuk sahibi olma tehlikesi
B. Kişinin gelirini azaltıcı tehlikeler
C. Kişinin gelirinin kesilmesine yol açan tehlikeler
D. Kişinin gider artışına yol açan tehlikeler
E. Kişinin mal varlığına yönelik tehlikeler

2  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin kap-
samındaki sosyo-ekonomik tehlikelerden biridir?

A.  Hastalık
B. Doğum
C. İşsizlik
D. Maluliyet
E. Yaşlılık

3  Aşağıdakilerden hangisi kişinin bedeni ve 
ruhi durumunu bozan ve kişinin çalışma ve kazan-
ma gücünü geçici ya da sürekli olarak kaybetme-
sine yol açan tehlikelerin sınıflandırılmasını ifade 
eder?

A.  Fizyolojik tehlikeler
B. Sosyo- ekonomik tehlikeler
C. İktisadi tehlikeler
D. Gelir etkileyici tehlikeler
E. Hukuki tehlikeler

4  Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal güvenlik 
sistemin özelliği olamaz?

A.  Tehlikelerle topyekün yapılan bir mücadeledir
B. Tehlikelerle mücadelede durağanlık sağlar
C. Tehlikelerle mücadelede asgari bir garanti sağlar 
D. Tehlikelerin ortaya çıkmadan, önlenmesini sağlar
E. Tehlikelerle modern ve sistematik mücadele 

sağlar

5  Sosyal güvenlik sistemlerinin gelişimi ile ül-
kenin iktisadi gelişme seviyesi arasında doğrudan 
bir ilişki vardır. Bu çerçevede aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A.  Gelişmiş ülkelerde sosyal sigortanın kapsamı 
diğer ülkelere göre daha geniştir. 

B. Gelişmekte olan ülkelerde sosyal sigortanın 
kapsamı diğer ülkelere göre daha geniştir.

C. Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik garantisi 
sağlanan sosyal risk sayısı daha fazladır.

D. Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerin-
de ödemeler daha yüksektir.

E. Gelişme seviyesi ne olursa olsun bütün ülkeler-
de yaşlılık sigortası vardır. 

6   Aşağıdakilerden hangisi bir konunun sosyal 
güvenliğin kapsamında nitelendirilebilmesi için 
gerekli niteliklerden biri değildir?

A.  Tehlikelerin hedefi insan olmalıdır
B. Ekonomik bakımdan bir veya birçok zarar or-

taya çıkarmalıdır
C. Tehlikeler mutlak ve/veya muhtemel nitelikte 

olmalıdır
D. Tehlikenin ortaya çıkma zamanı belirsiz olma-

lıdır
E. Tehlikeler korku veren sonuçlar doğuran nite-

likte olmalıdır

7  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile sos-
yal güvenlik sisteminin ilişkisi kapsamında değer-
lendirilemez?

A. Küreselleşme, sosyal güvenlik sistemi için yeni 
tehlikeler doğurabilir.

B. Küreselleşme, risklerle mücadele konusunda 
yeni alternatifler öngörebilir.

C. Küreselleşme, tehlikelerle mücadelede bir ta-
kım öğrenme süreçleri geliştirebilir.

D. Küreselleşme, topyekün mücadeleyi geliştirebilir.
E. Küreselleşme, sosyal güvenlik sistemini ortadan 

kaldırabilir.
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8  Aşağıdakilerden hangisi sosyo-ekonomik 
risklerden biri değildir?

A.  İşsizlik
B. Evlenme
C. Çocuk sahibi olma
D. Konut
E. İş kazaları

9  Aşağıdakilerden hangisi insanın neden oldu-
ğu tehlikeler kapsamında sayılır?

A.  Savaşlar
B. Deprem
C. Sel
D. Tufan
E. Kuraklık

10  Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik bir risk 
değildir?

A.  Yaşlılık
B. Doğum
C. Maluliyet
D. Evlenme
E. Hastalık
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Ko-
nusu Olan Tehlikelerin Çeşitleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlikte Teh-
like Kavramı” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Niteliklerine Göre Teh-
likeler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Sosyo-Ekonomik Risk-
ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Ko-
nusu Olan Tehlikelerin Çeşitleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Ko-
nusu Olarak Tehlikeler ve Gelecek” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Tehlikelerle Mücadele ve 
Sosyal Güvenlik” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “İktisadi Gelişme ve Sos-
yal Risklerin Kapsam Olarak Gelişimi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Ko-
nusu Olan Tehlikeler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Ko-
nusu Olan Tehlikelerin Çeşitleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı2

Araştır 1

Günlük yaşamda karşılaşılan tehlikeler eğer, tehlikenin hedefi insan ve tehli-
keler mutlak ya da muhtemel nitelikte ise karşılaşıldığında ekonomik bakım-
dan gelir azalması, gider artışı, gelir kesilmesi gibi anlamlı bir ya da birden 
fazla sonuç ortaya çıkarabiliyorsa ve ortaya çıkma zamanı belirsiz ise bu tehli-
kelerin sosyal güvenliğin kapsamında olduğunu söylemek mümkündür.

Araştır 2

Hastalık tehlikesi sosyal güvenlik riskleri arasında çok tipik bir tehlikedir. Bir 
sosyal güvenlik riskinde bulunması gereken bütün nitelikler hastalık riskinde 
bulunur. Hastalık riski, aynı anda gelir kesilmesi ve gider artışına yol açan 
bir tehlike olarak sosyal güvenlik ihtiyacı bakımından da en fazla etkili olan 
bir tehlikedir. Hastalık riski ile her an karşılaşılması muhtemeldir. Bu riskin 
yarattığı zararlar geçici olarak kabul edilir. Bu sebeple hastalık riski sosyal gü-
venlikte kısa vadeli riskler olarak sınıflandırılan bir risktir. Hastalığın tedavi 
edilememesi ve zararın sürekli hâle gelmesi durumunda onu sakatlık (maluli-
yet) riskine dönüştürür. 
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Araştır Yanıt
Anahtarı2

Araştır 3

Birey karşı karşıya olduğu her türlü tehlike ile öncelikle kendisi kişisel bir 
mücadele yapar. Sosyal güvenlikte bireysel sosyal güvenlik tekniği adı veri-
len teknikler bireyin kişisel mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkmış tek-
niklerdir. Hayatta kişinin karşı karşıya bulunduğu bütün risklerle tek başına 
mücadele etmesi mümkün değildir. Bireyin bu mücadelede yetersiz kalması, 
başarısız olmasıdır ki toplu mücadele tekniklerinin doğuşuna yol açmıştır. 
Kişisel mücadelenin yetersizliğinin kaynağı kişinin ekonomik potansiyelinin 
sınırlı olması değildir. Kişinin tehlikeler konusundaki duyarsızlığı, basiretsiz-
liği, tehlike ve sonuçları konusundaki bilgisiz ve kültürsüzlüğü gibi faktörler 
de bu yetersizlikte rol oynarlar.

Araştır4

Sosyal risklerin gelişimi konusunda şu değerlendirmeleri yapmak mümkün-
dür; iktisadi gelişme seviyesi ne olursa olsun bütün ülkelerde iş kazası ve mes-
lek hastalıkları ile yaşlılık sigortası mutlaka vardır. Sonrasında sanayileşmeye 
bağlı olarak işsizlik ve aile ödenekleri sigortası yer almaya başlamıştır. Bunlar 
dışında sosyal refah devleti anlayışının yaygınlaşmaya başlaması ve özellikle 
Doğu Bloku’nun çözülmesi sonrasında bağımsızlığını kazanan ülkelerin sos-
yal güvenlik alanındaki atılımları sosyal güvenlik kapsamına alınan risklerin 
gelişimine yön vermiştir.
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GİRİŞ
Sosyal güvenlik, insanlığın en eski özlemidir. 

İnsanlığın muhtaçlığa karşı tedbir arayışı tarihten 
günümüze sürmektedir. Sosyal güvenlik teknikle-
ri, sosyal güvenlik sağlamak amacı ile sürdürülen 
çabaların sonucu olarak bulunan; insanlığın sosyal 
güvenlik sağlamak amacı ile kullandığı, geliştirdiği 
usul, metot ve yolların genel adıdır.

Bu ünitede, “insanoğlu tarihî gelişim süreci 
içinde sosyal güvenlik ihtiyacını gidermek amacı ile 
hangi sosyal güvenlik tekniklerini geliştirmiştir?” 
sorusunun cevabı sosyal güvenlik tekniklerinin ge-
lişim tarihine paralel bir biçimde açıklanacaktır. 

SOSYAL GÜVENLİK TEKNİĞİ 
KAVRAMI

Teknik, Latince kökenli bir kelime olup; kelime 
anlamı usul, yordam, metot, yöntem icra yoludur. 
İnsanlığın karşı karşıya olduğu muhtemel ya da 
mutlak tehlikelerin sonuçlarına karşı tedbir arayı-
şı, kişileri ve toplumları bu yönde birtakım yollar, 
yöntemler ve metotlar bulmaya yöneltmiştir. Sos-
yal güvenliğin tarihi gelişimi içinde bulunan bu 
yol, usul, yöntem ya da tekniklere “sosyal güvenlik 
tekniği” adı verilir (Yazgan, 1977: 6-15). Sosyal gü-
venlik teknikleri, sosyal güvenlik sağlamak amacı 
ile kullanılan yollar yöntemlerdir. 

Sosyal güvenlik tekniği sosyal güvenlik 
sağlamak amacıyla kullanılan yol ve yön-
temlerdir.

Sosyal güvenlik tekniklerinin ortaya çıkış sü-
reci, diğer sosyal konularda olduğu gibi şu süreçle 
gerçekleşir. İnsanoğlu bireysel veya toplumsal haya-

tını sürdürmede dışarıdan gelen faktörlerle güçlük-
le karşılaştığı zaman problemler ortaya çıkar ve sı-
kıntıya girer. Bu problemleri çözmek, sıkıntılardan 
kurtulmak için arayış içine girer ve zaman içinde 
bazı çözüm yol ve yöntemleri dener. Denediği bu 
yol ve yöntemlerden problemin çözümü konusun-
da başarılı olan kalıcı olur ve süreklilik arzeder. İn-
sanoğlu ne zaman bir problemle karşılaşsa bu yol ve 
yöntemi kullanır. Kullandığı bu yol ve yöntemler 
sosyal güvenlik bakımından o dönem için geçerli 
sosyal güvenlik tekniklerini oluşturur. 

Sosyal güvenlik teknikleri her dönem ve her top-
lum için geçerli olan, durağan, değişmez teknikler 
değildir. Sosyal güvenlik ihtiyacındaki değişime bağ-
lı olarak sosyal güvenlik teknikleri de değişir. Nite-
kim, insanlığın sosyal gelişmesi sosyal güvenlik ihti-
yacında da değişme ve çeşitlenme sağlamış; zaman 
zaman da mevcut sosyal güvenlik teknikleri yetersiz 
kalmıştır. İşte bu yetersizlikleri gidermek ve değişen 
sosyal güvenlik ihtiyaçları ile yeni sosyal riskleri kar-
şılamak bakımından yeni sosyal güvenlik teknikleri 
bulma arayışı doğmuştur. Mevcut tekniklerin yeter-
sizlikleri ve yeni riskler sosyal güvenlik tekniklerinin 
de gelişmesine ve yeni sosyal güvenlik teknikleri bu-
lunmasına önemli katkı sağlamıştır.

Sosyal güvenlik tekniklerinin doğuşunda ve 
farklılaşmasında yeni risklerin yanı sıra bilinen 
risklerdeki nitelik değişikliklerinin de önemli bir 
rolü olmuştur (Çubuk, 1982: 5). Sosyo-ekonomik 
gelişmeler; insan hakları anlayışının ve kapsamının 
gelişmesi ile sosyal güvenliğin temel ve vazgeçile-
mez bir insan hakkı hline gelmesi, sosyal güvenlik 
tekniklerini de değiştirmiş ve geliştirmiştir. 

Yeni sosyal güvenlik risklerinin ortaya çıkışı, 
sosyal güvenlik tekniklerini değiştirmiştir.

Sosyal güvenliğin tarihsel 
gelişim içerisinde kapsadığı 
tehlikeleri düşünün.

Sosyal güvenliğin tarihsel 
gelişimi içerisinde kullanı-
lan teknikler sizce değişiklik 
göstermiş midir?

ÖÇ 1 Sosyal güvenlik tekniğini kavramsal olarak tanımlayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Dönemler itibariyle birey-
lerin karşı karşıya kaldıkları 
tehliklerdeki değişimin mü-
cadelede kullanılan teknik-
leri de etkileyeceğini anlatın. 
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SOSYAL GÜVENLİK 
TEKNİKLERİNİN ÇEŞİTLERİ

Başlangıçtan günümüze insanlık sosyal güvenlik 
ihtiyacını karşılamak için çok çeşitli sosyal güvenlik 
teknikleri kullanmıştır. Dikkatlerden kaçmaması 
gereken bir konu vardır ki o da en eskiden en yeni-
ye bütün sosyal güvenlik tekniklerinin günümüzde 
de kullanılmaya devam edilmekte olmasıdır. Yani, 
ömrünü tamamlamış; artık kullanılmayan sosyal 
güvenlik tekniği var mıdır? sorusuna olumlu cevap 
vermek mümkün değildir. Kapsamı dar, etkinliği 
fazla olmasa da ilk insanın kullandığı sosyal güven-
lik teknikleri bugün de kullanılmaktadır. 

Sosyal güvenlik tekniklerinin farklı şekillerde 
tasnif edilmesi, (sınıflandırılması) mümkündür 
(Dilik, 1971: 1-16). Ancak, daha anlaşılabilir ol-
ması bakımından sosyal güvenlik tekniklerini bi-
reysel ve toplu sosyal güvenlik teknikleri olmak 
üzere iki grupta toplamak mümkündür.

Sosyal güvenlik teknikleri bireysel ve toplu 
teknikler olmak üzere iki grupta toplanır. 

Bireysel Sosyal Güvenlik Teknikleri

Genel Olarak 
Bireysel sosyal güvenlik teknikleri, bireyin baş-

kalarından yardım ve destek almaksızın, tek başına 
kendi sosyal güvenliğini sağlamak amacı ile geliş-
tirdiği teknikleri ifade eder. Bireylerin kendi sosyal 
güvenliğini başkalarından yardım ve destek almak-
sızın ya da beklemeksizin nasıl gerçekleştireceği 
sorusunun cevabı en geniş anlamda bireysel sosyal 
güvenlik tekniklerini ifade eder.

Bireylerin başkalarından yardım ve des-
tek almaksızın kendi sosyal güvenliklerini 
sağlamak amacıyla geliştirdikleri teknikler, 
bireysel sosyal güvenlik teknikleridir. 

Bireysel sosyal güvenlik tekniklerinin temeli 
tasarrufa dayanır. Birey karşılaşması mutlak ya da 
muhtemel olan sosyal güvenlik risklerine karşı ta-

sarruf yapmak suretiyle tedbir almış olur. Bireysel 
teknikler; bireyin kapasitesi, bilgisi, idraki ve basi-
retine bağlı olarak sonuç veren tekniklerdir.

Bireysel sosyal güvenlik teknikleri günümüze 
kadarki gelişim sürecinde çok fazla çeşitlenememiş-
tir. Gelişmenin olduğu tek alan özel sigorta tekniği 
olmuştur. Özel sigortanın da aşağıda tartışılacağı 
üzere, bireysel sosyal güvenlik tekniği olup olma-
dığı tartışmalıdır.

Hukuki sorumluluk bir bireysel sosyal güvenlik 
tekniği olabilir mi? Bireysel sosyal güvenlik tekniği 
olup olmaması bakımından hukuki sorumluluğun 
tartışıldığı bilinmektedir (Güzel-Okur-Caniklioğ-
lu, 2010:10). Hukuki sorumlulukta bir zarar ve bu 
zarara kusurlu ya da kusursuz olarak neden olmuş 
bir kişinin varlığı aranır. Sosyal güvenliğin konu-
su olan riskler göz önüne alındığı takdirde huku-
ki sorumluluğun sosyal güvenlik ihtiyacına cevap 
veremeyecek olduğu anlaşılacaktır. Şöyle ki; sosyal 
güvenlik risklerinin büyük çoğunluğu fizyolojik 
nitelikli risklerdir. Hastalık, analık, yaşlılık gibi 
risklerde hukuki sorumluluk bir çözüm sağlamaz. 
Çünkü bu risklerin sorumlusu bizzat insanın canlı 
yaratılmış olmasıdır. İşsizlik, konut sahibi olmama 
gibi sosyo-ekonomik risklerde de hukuki sorumlu-
yu tespit imkânı yoktur. İş kazası ve meslek has-
talığı hukuki sorumluluk bakımından önem taşı-
yan risklerdir. Burada gerek Borçlar Hukukunun 
kusursuz sorumluluk ilkesini benimsemiş olması, 
gerekse işverenin kusurlu sorumlulukta esas muha-
tap olarak sorumluluk hukukunda kabul edilmesi 
hukuki sorumluluğun bir çözüm olabileceğini dü-
şündürmektedir. 

Kusursuz sorumluluk
Objektif sorumluluk ya da sebep sorum-
luluğu, kusurlu sorumluluğun temel un-
surları olan kusur ve hukuka aykırılığın 
bir koşul olmaktan çıktığı sorumluluk 
türünü ifade eden bir hukuk terimidir. 
İlke olarak zarara sebep olma düşüncesine 
dayanır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ku-
sursuz_sorumluluk)

Ancak modern sosyal güvenlik ilkeleri dikkate 
alındığında iş kazası ve meslek hastalığı riskleri bakı-
mından da hukuki sorumluluğun bir bireysel teknik 
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olarak fazla bir anlamı olmadığı görülecektir. Şöyle 
ki; bir iş kazası ya da meslek hastalığı durumunda 
işveren ister kusurlu ister kusursuz sorumlu olarak 
sorumluluğu ortaya çıkmış olsun sonuçta:

•	 Belirlenecek	tazminatın	sosyal	güvenlik	ih-
tiyacını karşılamaya yetip yetmeyeceği, 

•	 Tazminatın	hak	edilip	edilmeyeceğinin	be-
lirsizliği,

•	 Tazminatın	hak	edildiği	durumlarda	bu	taz-
minatın alınıp alınamayacağı (özellikle iflas 
durumlarında),

•	 Ne	zaman	alınacağı	
gibi hususlardaki belirsizlikler hukuki sorumlu-

luğun bir çözüm olup olmayacağını tartışılır hâle 
getirmektedir. Biz hukuki sorumluluğun bir taz-
min sorumluluğu olarak belirli bir sosyal güvenlik 
fonksiyonunun olduğunu göz ardı etmemekle bir-
likte bir sosyal güvenlik tekniği olarak kabul edile-
meyeceğini düşünüyoruz.

Bireysel sosyal güvenlik tekniklerinde etkinlik 
bireyin kapasitesi ile sınırlı olmaktadır. Bireysel 
tekniklerin yeterli olamamasının arka planında da 
bu gerçek yer alır.

Bireysel Sosyal Güvenlik 
Tekniklerinin Çeşitleri

Tasarruf Tekniği
Tasarruf özünde bir fedakârlıktır. Tasarruf et-

mek kişinin harcanabilir gelirinin bir kısmından 
gelecekte karşılaşabileceği sıkıntılar ya da yapma-
yı düşündüğü yatırımlar nedeniyle vazgeçmesi 
ve harcamaması olayıdır. Bu yönü ile tasarruf bir 
fedakârlıktır. Kişiler türlü amaçlarla tasarruf eder-
ler. Tasarruf sosyal güvenlik sağlamak amacı ile de 
kullanılmıştır.

Tasarruf bir teknik olarak insanlığın bulduğu 
en eski hatta ilk sosyal güvenlik tekniğidir denile-
bilir. Ancak, tasarruf tekniği günümüzde de hâlâ 
sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamakta kullanılan 
bir tekniktir. 

Tasarruf, insanlığın bulduğu en eski, hatta 
ilk sosyal güvenlik tekniğidir.

Tasarruf tekniğinde değişen yalnızca tasarruf 
edilen şeydir. Bir zamanlar gıda saklama olarak baş-
layan tasarruf konusu şeyler zaman içinde kıymetli 
madenlerin (altın, gümüş vb.) ve diğer ek paranın 
bulunması ile paranın tasarrufu biçiminde devam 
etmiştir. Günümüzde tahvil, hisse senedi gibi baş-
kaca tasarruf araçları ortaya çıkmıştır.

Tasarruf tekniğinin sosyal güvenlik tekniği ola-
rak çok önemli bir fonksiyonu olmuştur. Ancak 
bireysel bir sosyal güvenlik tekniği olarak tasarruf 
tekniğinin sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanma-
sında yeterli olması söz konusu olamaz. Tasarruf 
tekniğinin yetersizliğinin gerisinde birtakım ne-
denler bulunmaktadır.

Tasarruf tekniğinin yetersiz kalmasının en 
önemli nedeni tasarrufun kişinin gelir seviyesi, 
tasarruf kültürü ve sosyal güvenlik bilinci ile iliş-
kili olma niteliğidir. Tasarruf ile gelir arasında bir 
fonksiyonel ilişki vardır. Tasarruf bir fedakârlık 
olduğu için gelir seviyesi yükseldikçe kişinin kat-
lanacağı fedakârlık azalacaktır. Dolayısı ile tasarruf 
gücü, kişinin gelir seviyesine göre doğru orantılı 
olarak artmakta ya da azalmaktadır. Gelir seviyesi 
ile sosyal güvenlik ihtiyacı arasında yine aynı şekil-
de bir orantılılık söz konusudur. Gelir seviyesi art-
tıkça sosyal güvenlik ihtiyacı azalmakta, azaldıkça 
artmaktadır. Tasarruf gücü düşük olan insanların 
sosyal güvenlik risklerinden etkilenme derecesi faz-
la olduğu gibi bireysel yolla bu risklerle mücadele 
gücü de o ölçüde azdır.

Tasarruf bireyin gelir seviyesi, tasarruf kül-
türü ve sosyal güvenlik bilinci ile ilişkilidir.

Tasarruf tekniğinin yetersizliğine neden olan 
bir başka husus ise tasarruf kültürü ve bilincidir 
(Yazgan, 1997: 17 vd.). Tasarruf gücünün olması 
gerekli ancak yeterli olmamaktadır. Kişide tasarruf 
etmenin değerini idrak etme bilinci yok ise kişinin 
geliri ne kadar çok olursa olsun o ölçüde tasarruf 
etmeyebilir. Tasarruf bilinci dışında sosyal güven-
liğin önemini idrak etmesi de o kadar önemli bir 
başka husustur. Sosyal güvenlik risklerinin sonuç-
larını anlamaktan yoksun kimseler için bu amaç-
la tasarruf yapmaya hiç gerek yoktur. “Karınca ile 
ağustos böceği” isimli fablın ana mesajı budur.



64

Sosyal Güvenlik Teknikleri

Kaldı ki kişi bütün bunları bilmekte olsa da teh-
likelerin sonuçlarını tahmin edebilmesi mümkün 
değildir. Hangi tehlike ile karşılaştığında ne gibi bir 
paraya, dolayısı ile tasarrufa ihtiyacı olacaktır? Kişi-
nin bunu bütünüyle bilmesi mümkün olamaz. Kişi 
belirli bir tahmin yapabilir. Ancak tam olarak bil-
mesi mümkün değildir. Ayrıca gerçekleşmesi muh-
temel olan tehlikeler için o kadar tasarruf yapmak 
da her zaman ekonomik olmayabilir. Öte yandan 
tasarruf seviyesi ve miktarı iktisadi gelişmelere göre 
azalabilmekte ya da çoğalabilmektedir. Ayrıca ki-
şinin bireysel tasarruflarını enflasyon, devalüasyon 
gibi iktisadi gelişmelere karşı koruması da her za-
man mümkün olmayabilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, bireysel 
tasarruf tekniğinin sosyal güvenlik garantisi sağla-
ma bakımından yeterliliğini belirleyen faktörler:

•	 Yeterli	tasarruf	yapmaya	imkan	verecek	se-
viyede yüksek gelire sahip olma,

•	 Tehlikeler	ve	zararlarının	farkında	olma	ve	
tasarruf etme bilincinin varlığı,

•	 Yeterli	 tasarruf	 yapılmasına	 imkân	verecek	
kadar tehlikesiz geçen sürenin varlığı ve

•	 Tehlikenin	şiddeti	ve	yol	açtığı	zararın	bü-
yüklüğü,

olarak sıralanabilir. Sayılan bu özellikler bakı-
mından bireysel tasarruflar her birey için sosyal gü-
venlik garantisi sağlamada yetersiz kaldığı için yeni 
tekniklere ihtiyaç duyulmuştur (Alper, 2009; 15). 

Bütün eksiklik ve yetersizliklerine karşılık tasar-
ruf tekniği belki tek başına yeterli bir teknik olama-
makla birlikte tasarruf tekniği toplu sosyal güvenlik 
teknikleri içerisinde çağdaş sosyal güvenlik teknik-
lerinin de özünü oluşturmaktadır.

(Özel) Sigorta Tekniği 
Özel sigorta bir sosyal güvenlik tekniği olarak 

doğmamıştır. Özel sigorta mala yönelik tehlikele-
re karşı bir güvenlik tekniği olarak doğmuş, ancak 
zaman içerisinde sosyal güvenlik alanında da bir 
teknik olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Özel sigorta bir sosyal güvenlik tekniği 
olarak doğmamaış, ancak zaman içinde 
güvenlik alanında da kullanılmıştır.

Özel sigortanın işleyişinde temel esas şudur. 
Belirli bir riskle karşı karşıya olan kimseler bu ris-
kin sonuçlarına karşı dayanışmaya girerler (Yaz-
gan, 1977: 30). Özel sigortada bu anlamda riskin 
sonuçlarının paylaşılması ve dağıtılması söz konu-
sudur (Karayalçın, 1984: 11). Bu dayanışmayı kâr 
etmek amacı ile organize eden kimseye sigortacı 
denilir. Sigortacı bu dayanışmayı organize etme-
nin karşılığında kişilerin riskini belirli bir bedel 
karşılığında devir alan kimsedir. Özel sigortada bu 
karşılığa prim denilir. Özel sigorta primi içinde 
aktüeryal anlamda karşılık, organizasyonun gider-
leri ve sigortacının bu faaliyetten beklediği payı da 
içermektedir.

Özel sigortada riskin sonuçları paylaşıl-
makta ve dağıtılmaktadır. 

Özel sigorta kuruluşları ile sözleşme yapan ve 
riskini devreden kimseler, prim öderler. Prime bir 
başka açıdan bakıldığı zaman bunun bir tasarruf 
olduğu görülür. Şu hâlde özel sigorta sisteminde si-
gorta yaptıran kimsenin ödediği prim, onun sosyal 
güvenlik amacıyla yaptığı bir tasarruftur. Sigorta 
ve sigortalı ilişkisi çerçevesinden değerlendirildiği 
zaman özel sigorta da bir bireysel tasarruf sistemin-
den ibarettir.

Ancak özel sigortayı tümüyle bir bireysel sosyal 
güvenlik tekniği olarak görmek mümkün değildir. 
Çünkü sigorta tekniği temel niteliği itibarıyla bir 
tasarruf toplu dayanışma esasında işler. Dolayısıy-
la toplu bir sosyal güvenlik tekniğidir. Tek kişiden 
ibaret bir sigorta sistemi olamaz. Böyle bir siste-
min gerçekleşmesinde fiili imkânsızlık vardır. Özel 
sigorta sistemi büyük sayılar esasına dayalı olarak 
daha başarılı bir biçimde işler. Sigortalanan sayısı 
ne kadar büyük ise kişi başına sisteme girme mali-
yeti o kadar az olur.

Özel sigorta tekniğinin ayırt edici özelliği isteğe 
bağlı olmasıdır. Kural olarak özel sigorta isteğe bağlı 
bir sigortadır. İsteğe bağlı olma özelliği özel sigor-
tanın sosyal güvenlik sağlama fonksiyonu bakımın-
dan bir dezavantajdır. İsteğe bağlılık hem kişiselliğin 
sakıncalarını sosyal güvenlik açısından getirmekte 
hem de sigortada prim maliyetleri bakımından etkili 
olan büyük sayılar kanununun işlemesini engelle-
mektedir. Dolayısıyla özel sigortanın sosyal güvenlik 
sağlama fonksiyonunu olumsuz etkiler.
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Özel sigortalar, kural olarak isteğe bağlı-
dır. İstisnai olarak (deprem sigortası gibi) 
zorunlu tutulurlar.

Özel sigortanın sosyal güvenlik fonksiyonu gelir 
seviyesi yüksek kesimler ile sosyal güvenlik bilinci 
yüksek kesimler bakımından daha fazla olmakta-
dır. Düşük gelirli ve sosyal güvenlik kültürü geliş-
memiş kesimler için özel sigorta sosyal güvenlik 
bakımından fazla bir katkı sağlayabilen bir teknik 
değildir. Bütün bu nedenlerle özel sigorta daha zi-
yade zorunlu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı 
bir sosyal güvenlik tekniği olarak kullanılmaktadır.

Toplu Sosyal Güvenlik Teknikleri 
Çeşitleri

Sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamada bireysel 
tekniklerin yetersiz kalması, bireyleri ve toplumları 
başka teknikler aramaya yöneltmiştir. Toplu tek-
nikler, bireylerin bir araya gelerek sosyal güvenlik 
sağlama amacı ile dayanışmaya gitmesi esasında 
doğan ve geliştirilen tekniklerdir. Adından da an-
laşılacağı üzere toplu sosyal güvenlik teknikleri çok 
sayıda insanın yardımlaşma ve dayanışmasını ge-
rekli kılan tekniklerdir. Tarihî gelişim süreci içinde 
bireysel tekniklerde fazla bir gelişme olmamasına 
rağmen; toplu sosyal güvenlik teknikleri zaman 
içinde kendi içerisinde çok fazla çeşitlenmiş ve de-
ğişikliğe uğramıştır. Toplu sosyal güvenlik teknik-
leri gelişimi ile sosyal gelişme arasında kuvvetli bir 
ilişki vardır ve sosyal gelişmeye paralel olarak geliş-
miş ve çeşitlenmişlerdir.

Toplu sosyal güvenlik teknikler çok sayı-
da insanın bir araya gelerek dayanışma ve 
yardımlaşmasını gerektirir. 

Sosyal Yardımlaşma Tekniği 
Sosyal yardımlaşma toplumun en küçük birimi 

olan aileden başlayarak çeşitli toplum seviyelerinde 
gerçekleştirilir. Aile, kabile, aşiret, boy, köy, hem-
şehrilik, aynı millet ve insanlık (Kızılay, Kızılhaç 
gibi kuruluşlar eli ile) seviyesinde sosyal güvenlik 
amaçlı yardımlaşmalar sosyal yardımlaşma olarak 
adlandırılır. 

Aile, ilk ve temle sosyal yardım-
laşma tekniğidir.

Sosyal yardımlaşma tekniğinin ayırt edici özel-
liği (i) Kişiler arası yardımlaşma tekniği olması, (ii) 
Risk gerçekleştikten sonra devreye girmesi, (iii) Ki-
şinin talebine bağlı olması, (iv) Yapılacak ve istenen 
yardımların yardım yapanın arzusuna ve yardım 
yapma gücüne bağlı olmasıdır.

Sosyal yardımlaşmada riskle karşılaşan kimse-
nin ya da yakınlarının yardım talebine bağlı olarak 
kişiye yardım yapılır. Bu yardımların ne zaman, ne 
kadar geleceği, kişinin ihtiyacına yetip yetmeye-
ceği bilinmez. Toplumlar, o günün şartları içinde, 
toplumdaki yardımlaşma kültürünün seviyesine ve 
yardım yapabileceklerin ekonomik gücüne bağ-
lı olarak bu yardım çağrılarına cevap verir. Bu tip 
yardımlaşma sosyal güvenlik ihtiyacının karşılan-
masında yeterli olamaz. Bu yetersizliği ifade etmek 
için çok sayıda atasözü bulunmaktadır. “Zenginin 
gönlü oluncaya kadar fukaranın canı çıkarmış”, 
“Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar-
mış”, “Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bu-
lunmaz” gibi sözler insanlığın bu anlamda yaşadığı 
gerçeği ifade eden sözlerdir.

Organize olmayan sosyal yardımlaşma çeşitli şe-
killerde gerçekleşir; (i) Kişiden kişiye yardımlaşma, 
(ii) Aile içi yardımlaşma, (iii) Hemşehrilik yardım-
laşmaları, (iv) Ülke çapında yardımlaşmalardır.

Organize olmayan sosyal yardımlaşmalar:
•	 Sosyal	yardımlaşma	ve	dayanışma	duygusu	

ve kültürünün zayıf veya kuvvetli olup ol-
mamasına, 

•	 Kişilerin	hayat	ve	toplumun	refah	seviyesi-
nin yüksek olup olmamasına, 

•	 Yardıma	 muhtaç	 olanlarla	 yardım	 yapma	
gücü olanların karşılaşma şanslarına, 

bağlı olarak gerçekleşir. Sosyal yardımlaşma 
tekniğinde en önemli problem, yardıma gerçekten 
muhtaç olanların tespit edilmesi işlemidir. Nite-
kim, bu konudaki boşluktan dolayı dilencilik bir 
meslek olarak doğmuş ve gelişmiştir. 

Dilencilik
Sosyal yardımlaşma tekniğinin yetersizli-
ğinden doğan bir meslektir. 



66

Sosyal Güvenlik Teknikleri

Sosyal yardımlaşma tekniği sosyal güvenlik ih-
tiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlamakla 
birlikte, bireysel tasarruf tekniği gibi, o da sosyal 
güvenlik garantisi sağlama bakımından yeterli bir 
teknik olma niteliğine sahip değildir.

Sosyal Yardımlaşmada Kurumlaşma 
Dönemi: Kurumsallaşmış Sosyal 
Güvenlik Teknikleri 

Kurumlaşma ve Kurumlaşmanın 
Sağladığı Faydalar 

Sosyal yardımlaşmadaki yetersizlikler insanları 
yeni sosyal güvenlik teknikleri arayışına itmiştir. 
Bu arayış sosyal yardımlaşmanın yetersizliklerini 
büyük ölçüde gideren kurumsallaşmış sosyal yar-
dımlaşma tekniklerinin doğmasına yol açmıştır. 
Sosyal yardımlaşmanın kurumlaşması; elden ele 
yapılan sosyal yardımların, bu amaçla kurulan bir-
takım kurumlar ve örgütler aracılığı ile yapılmasını 
ifade eder. Sosyal yardımlar bu kurum ve kuruluş-
lar aracılığıyla yardıma muhtaç olanlara ulaştırılır. 
Kurumlar sosyal yardımlaşmada birer aracı organi-
zasyonlar olarak görev yaparlar.

Kurumsallaşma sosyal yardımlaşma alanında 
birçok fayda sağlar. Kurumsallaşmanın sağladığı 
faydalar, bugüne kadar gelen tarihî yüzlerce yıla 
uzanan kurumların yaşamasını mümkün kılmıştır. 
Bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:

•	 Kurumsallaşma	 yardım	 miktarının	 daha	
büyümesini sağlamıştır,

•	 Kurumsallaşma	 yardım	 yapılma	 zamanını	
kısaltmıştır,

•	 Kurumsallaşma	 yardım	 alanlar	 ile	 yardım	
yapanların karşı karşıya gelmesinin olum-
suz psikolojik etkilerini azaltmıştır,

•	 Kurumsallaşma	 yardım	 yapmak	 isteyenler	
ile yardım alanların karşılaşmasını kolaylaş-
tırmıştır,

•	 Kurumsallaşma	 yardımların	 suiistimalini	
engellemiş, yardımların yerine ve ihtiyaç sa-
hiplerine ulaşmasına katkı sağlamıştır,

•	 Kurumsallaşma	 kişilerin	 yardım	 yapma	
ömrünün uzamasını sağlamıştır,

•	 Kurumsallaşma	 elden	 ele	 yardımların	
olumsuz psikolojik etkilerinin ortadan kal-
dırılmasına katkı sağlamıştır. 

Sosyal Yardımlaşma Kurumlarının 
Türleri

Sosyal yardımlaşmada kurumsallaşma ken-
di içinde çeşitlilik göstermiştir. Bu amaçla ortaya 
çıkan üç kurum ya da üç teknikten söz edilebilir. 
Bunlar (i) Vakıf, (ii) Dernek ve (iii) Sandık şek-
linde ortaya çıkan kurumlardır. Bu sınıflandırma 
daha çok hukuki niteliği dikkate alınarak yapılan 
bir sınıflandırmadır. Sosyal yardım kurumlarının 
birlik, federasyon vs. farklı adlar altında yapılması 
da mümkündür. Aşağıda açıklanan kurumlar bu 
alanda en yaygın kurumsallaşma biçimlerindendir.

Vakıflar: Vakıflar sosyal güvenlik sağlamakta 
kullanılan en eski sosyal yardım kurumlarıdır. Va-
kıf, belli bir malın ya da paranın ayrı bir tüzel kişi-
lik teşkil edecek biçimde sosyal yardım için tahsis 
edilmesi ile ortaya çıkar. Vakıf kuran kimse sosyal 
yardım amacıyla mal varlığından ayırdığı belirli 
mal ve paraları bu amaçla tahsis etmektedir (Gü-
neri, 1976: 25 vd). 

Vakıf, bir sosyal güvenlik kurumu olarak doğ-
mamıştır. Ancak, vakıf senedinde muhtaçlara yar-
dım gibi sosyal güvenlik garantisi sağlamaya yöne-
lik bir amaç var ise birer sosyal güvenlik kurumu 
fonksiyonu görürler. Sosyal güvenlik garantisi sağ-
lama amacı ile oluşturulan vakıflara “avarız vakıfla-
rı” denir. Özellikle gelişmiş ülkelerde 1970’li yıllar-
dan sonra kamu sektörünün yükünü azaltmak için 
geliştirilen üçüncü sektörün, ortaya çıkışında vakıf 
kültürünün etkisi vardır (Alper, 2009:18). 

Kar gayesi gütmeyen sivil toplum kuru-
luşları olarak tarif edilen üçüncü sektör; 
çevre, toplum, kültür, sağlık ve eğitim gibi 
ortak sosyal sorunların çözümü için geli-
şen bir sosyal harekettir.

Vakıflar zenginliği sergileme hastalığının top-
luma faydalı bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. 
Vakıflar sayesinde, yardımlar daha uzun ömürlü 
bir şekilde yapılabilir hâle gelirler. Vakfın sosyal 
yardımdaki rolü vakıf sayısı, vakıfların gücüne 
göre değişir. Ancak vakıflar yardım yapma güç ve 
isteğinde bulunan kimseler bakımından en uzun 
ömürlü sosyal yardım imkânını veren bir araçtır.

Vakıfların kuruluşunda hangi yardımların ne 
biçimde kimlere yapılacağı, vakıf gelirlerinin nasıl 
idare edileceği, mütevelli heyetinin hak ve yetkile-
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rine dair hükümler vakıf senedi ile vakıf yapanlarca 
belirlenir. Hukuka ve ahlaka aykırı olmayacak bir 
şekilde hazırlanacak vakıf senedi bu yönden hâkim 
onayı sonrasında vakıflar vakıf siciline tescil ile tü-
zel kişilik kazanır.

Vakıf şartnamesine uygun olarak vakfı 
idare etmek üzere tayin olunan kimseler-
den oluşan kurula Mütevelli Heyeti denir.

Vakıf kurmak sosyal yardım amacı ile yapılan 
büyük ve yüce bir fedakârlıktır. Vakıf yapan kim-
se zengin iken zenginliğinden ayıracağı belirli bir 
miktar para ya da mamelek ile kendi ömründen 
uzun bir süre yardım yapabilir hâle gelmiş olur. 
Vakıf sayesinde kişiler hem zenginliğini topluma 
hizmet amacı ile teşhir etme imkânını elde eder, 
hem de topluma olan borcunu ödemiş; sosyal da-
yanışma ve yardımlaşmaya destek vermiş olur.

Vakıflar sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın 
kurumlaşma ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan 
kuruluşlardır. Vakıflar sayesinde doğrudan ve el-
den ele sosyal yardımlaşmanın sakıncaları önemli 
ölçüde azaltılabilir. Ayrıca vakıflar, çağdaş sosyal 
güvenlik teknikleri ortaya çıkıncaya kadar toplum-
ların sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması ve bu 
alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sağlamış-
lardır. Günümüzde de vakıflar sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma aracı olarak sosyal güvenlik sağlama-
da çağdaş sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı 
rol oynamayı sürdürmektedirler.

Dernekler: Dernekler sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı kurumlaştırmada kullanılan bir başka 
örgütlenme biçimidir. Dernek, kazanç paylaşma 
dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak 
bir amacı gerçekleştirmek üzere, belirli sayıda ger-
çek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli 
olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel 
kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Dernekler de va-
kıflar gibi çok çeşitli amaçlarla kurulabilirler. Eğer 
dernek olarak kurulan örgüt, bir araya gelen kim-
selerin meydana getirdikleri mali kaynağın sosyal 
yardım ve sosyal güvenlik sağlamak amacı ile ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık yaparsa bu 
dernekler sosyal güvenlik sağlamaya yönelik sosyal 
amaçlı kuruluşlar hâline gelir.

Dernekler, vakıflardan sonra en sık kulla-
nılan sosyal yardımlaşma tekniğidir.

Sosyal yardım amaçlı dernekler genellikle dışa 
dönük sosyal yardım amacıyla kurulurlar. Uygu-
lamada, derneklerin sosyal yardım alanında çok 
farklı ve çeşitli faaliyetler yaptıkları gözlenebil-
mektedir. Sosyal güvenlik sağlayıcı yardımların 
yapılması hatta bakımevi, huzurevi gibi sosyal yar-
dım kuruluşlarının kurulması derneklerin katkısı 
ile gerçekleştirilebilir. Kurum olarak derneklerin 
en önemli avantajı, kuruluş alanları ve amaçları 
bakımından çok esnek yapıya sahip olmalarıdır. 
Bu özellikleri ile dernekler vakıflardan sonra bu 
alanda görev yapan ve en çok kullanılan bir sosyal 
yardımlaşma tekniğidir.

Dernekler sosyal yardım yapma isteğinde olan 
kimselerin bir araya geldikleri ve üyelerinin küçük 
iktisadi katkılarını büyük ve anlamlı sosyal yardım 
potansiyeline dönüştürebilen kuruluşlardır. Der-
neklerin sosyal güvenlik alanına katkıları azımsan-
mayacak kadar büyüktür. Özellikle sosyal yardım-
laşma ve dayanışma kültürünün gelişmiş olduğu 
toplumlarda dernekler sosyal yardıma muhtaç ke-
simlere toplumun gönüllü sosyal yardımlarını ulaş-
tıran kuruluşlar olarak önemi göz ardı edilemeyecek 
boyut ve hacimde sosyal yardım sağlamaktadırlar.

Sandıklar: Sandık, sosyal yardımlaşma ve daya-
nışmayı örgütlemekte kullanılan bir başka örgüt-
lenme biçimidir. Sosyal yardımlaşma, bir toplu sos-
yal güvenlik tekniği olarak yardımlaşma sandıkları 
şeklinde kurumlaştırılabilmektedir. Yardım sandık-
ları, sandığa üye kimseler arasında yardımlaşma ve 
dayanışma gayeli sosyal güvenlik sağlayan örgüt-
lenmelerdir. Sandıklar, üyelerin sandığa aylık ya 
da yıllık belirli bir dönem içinde yapacakları katkı 
paylarından oluşan fonlardan sosyal güvenlik riski 
ile karşılaşan üyeye yapılan maddi destek sayesinde 
sandık üyesine sosyal güvenlik sağlanmasını, sos-
yal güvenlik ihtiyacının karşılanmasını esas alan bir 
sistemdir. Yardımlaşma sandıkları, çoğu kez gönül-
lülük esasına dayalı olarak kurulurlar. Sandıklarda 
yardımlaşma üyeler arasında gerçekleşir; dernekler-
de ise daha çok üyeler arasında toplanılan kaynak-
ların üye olmayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak 
amacıyla bir araya gelme öne çıkar.
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Yardımlaşma sandıkları, vakıf ve dernek-
lerden farklı olarak sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmayı üyeleri arasında gerçekleşti-
rir, dışa kapalı sosyal yardımlaşma örgüt-
leri olarak faaliyet gösterirler.

Orta Çağlarda esnaf ve sanatkârlar arasında 
kurulmaya başlayan yardım sandıkları, “Teavün 
Sandığı”, “Orta Sandıkları” ve “Mutualite” gibi 
adlarla, gerek Batı toplumlarında gerekse Türk top-
lumunda önemli bir sosyal güvenlik fonksiyonu ifa 
etmiş, hizmet vermiş kuruluşlardır (Güzel-Okur-
Caniklioğlu, 2010: 10-12).

İhtiyaç anında, muhtaç durumda bulunan 
üyelere mali destek vermek üzere, genel-
likle aynı meslek veya sanayideki kişiler 
tarafından meydana getirilen, primli sis-
teme göre işleyen yardımlaşma sandıklara 
Teavün (Orta) Sandığı denir. (Seyyar, 
2005;331)

Hukuki olarak sandık ile dernek aynı nitelikte 
kuruluşlardır. Amaç bakımından sandığı dernekten 
ayıran ayırt edici unsur, sandığın büyük ölçüde içe 
kapalı bir yardımlaşma ve dayanışma örgütü olma-
sıdır. Sosyal güvenlik fonksiyonlu sosyal yardımlaş-
ma sandıkları, sandık mensuplarının kendi arala-
rında yardımlaşması amacını taşır. Sandıkların dışa 
dönük yardımları da olabilir; ancak bu genellikle 
istisnai bir durumdu.

Özel Sigorta Tekniği 
Özel sigorta tekniği, mala yönelik risklere karşı 

emniyet sağlamak amacı ile uygulanmaya başlamış 
bir tekniktir. İlk defa deniz ticaretinde uygulamaya 
başlanılan bu teknik daha sonra bütün mal varlığı-
na yönelik risklere karşı güvenlik sağlamak amacı 
ile kullanılır olmuştur.

Mal varlığı kayıplarına yönelik risklere 
karşı özel sigorta tekniği kullanılır.

Özel sigortanın, sosyal güvenliğin konusu olan 
riskler için bir teknik olarak kullanılması çok yeni 
bir uygulamadır. Özel sigorta başlangıçta hayat si-
gortaları, sağlık sigortaları olarak uygulanmaya baş-
lanmış daha sonra da emeklilik sigortaları olarak 
uygulama alanı genişlemiştir. 

Özel sigortaların sosyal güvenlik garantisi sağla-
ma fonksiyonunu daha iyi anlamak için aynı tek-
niği kullanan sosyal sigortalardan farklı yönlerinin 
vurgulanması gerekir. Özel sigortanın ayırt edici 
unsurları şu şekilde sıralanabilir: Özel sigorta; 

•	 İsteğe	bağlıdır,
•	 Kâr	amacı	güder,
•	 İflas	riski	vardır,
•	 Primli	sistemdir,
•	 Prim	ile	sağlanan	yardım	arasında	bir	doğru	

orantı vardır ve
•	 Özel	girişim	(serbest	teşebbüs)	faaliyetidir.
Özel sigortacılık faaliyetlerinin suiistimal edil-

memesi ve halkın bu faaliyetlerden zarar görme-
sinin önlenmesi amacıyla devletler özel sigorta-
nın işleyiş esaslarını düzenlemekte ve bir denetim 
mekanizması kurmaktadır. Özel sigortacılığın iflas 
riskini azaltmak için de sigortalanan riskleri sigor-
talayan sigorta şirketleri kurulmuştur. Reasürans 
Şirketleri adı verilen bu şirketler reasürans (re-
insurance-yeniden sigortalama) yolu ile özel sigor-
tacılığın iflas riskini önemli ölçüde azaltmışlardır 
(Karayalçın, 1984: 68-79). Reasürans faaliyeti gös-
teren şirketler ülke ile sınırlı olmaktan çıkmış ve 
dünya çapında reasürans faaliyeti yürüten şirketler 
hâline gelmiştir.

Devletin kamu menfaatini sağlamak için özel 
sigortacılık faaliyetlerine bir düzen getirmesi ve 
reasürans şirketlerinin faaliyete geçmesi ile birlik-
te özel sigortaların güvenilirliği büyük ölçüde art-
mıştır. Bu gelişmeler özel sigortaya kamuoyunun 
duyduğu güveni arttırmış; böylece özel sigortacılık 
faaliyetleri gelişmiş ve daha da yaygınlaşmıştır.

Özel sigorta bir teknik olarak son yıllarda sağ-
lıktan, kazaya, emekliliğe karşı sosyal güvenlik ala-
nında yaygınlaşmaya başlamış olmasına rağmen he-
nüz çok geniş bir uygulama imkânı bulamamıştır. 
Bunun da temel nedeni özel sigortanın isteğe bağlı 
bir sigorta olması; isteğe bağlılığın büyük sayılar 
kanununun işlemesini güçleştirmesidir. Büyük sa-
yıda sigortalı portföyüne ulaşamayan sigorta siste-
mi içinde birey bakımından sigortalılık maliyetleri 
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artmakta; sonuçta bir fasit daire ortaya çıkmakta-
dır. İsteğe bağlılık sigortalı sayısının çok artmama-
sına yol açmakta; sigortalı sayısının artmaması kişi 
bazında primlerin artmasını kaçınılmaz kılmakta; 
bu durum da çok sayıda kişinin sisteme girmesine 
engel olmaktadır.

Özel sigorta bir teknik olarak günümüzde sos-
yal sigortayı tamamlayan ve destekleyen bir sosyal 
güvenlik tekniği olarak faaliyet göstermekte ve sos-
yal güvenlik sistemine katkı sağlamaktadır.

Sosyal Sigorta Tekniği
Sosyal sigorta tekniği, özel sigortanın bir türü-

dür. Özel sigortanın temelini oluşturan sigorta tek-
niği, sosyal sigortada kamu menfaatini gözeterek ve 
kâr amacı gütmeksizin sosyal güvenlik sağlama ama-
cıyla kullanılmaktadır. Bu özelliği ile sosyal sigorta 
tekniği kamusal faaliyet niteliği kazanmaktadır.

Sosyal sigortalar da sigorta tekniği üzeri-
ne kurulan ancak kendi işleyiş esasları ve 
prensiplerini geliştiren bir sosyal güvenlik 
tekniğidir. 

Çağdaş sosyal güvenlik sisteminin temelleri sos-
yal sigorta tekniği ile atılmıştır ifadesi bir abartma 
değildir. Nitekim bugün itibarıyla sosyal sigorta 
çağdaş sosyal güvenlik sisteminde en yaygın kulla-
nılan sosyal güvenlik tekniğidir. Sosyal sigortanın 
bu denli geniş ve yaygın bir uygulama bulmasının 
gerisinde yatan temel faktör; sosyal sigortayı özel 
sigorta tekniğinden ayıran özellikleridir. Sosyal 
sigortayı özel sigortadan ayıran ve aşağıda ele alı-
nacak olan özellikler dolayısıyla sosyal sigorta gün 
geçtikçe yaygınlaşmış ve sosyal güvenlik ihtiyacının 
giderilmesinde çok büyük bir rol oynamaya başla-
mıştır.

Sosyal sigortanın temel ilkeleri;
•	 Zorunlu	olması,	
•	 Kamu	sigortası	olması,
•	 Primli	bir	sistem	olması,
•	 Ödenen	 primle	 sağlanan	 yardım	 arasında	

bir bağın olmaması,
•	 Bütün	sosyal	riskleri	kapsaması,

•	 Kâr	amacı	gütmemesi,
•	 Devletin	garantisi	altında	olmasıdır.	
Yukarıdaki ilkeler incelendiği zaman sosyal si-

gortanın bu ilkeler ile çok geniş bir uygulama alanı 
bulduğu görülecektir.

Sosyal sigorta devletçe bir kamu sigortası ola-
rak kurulur. Sosyal sigortalı olmak isteğe bağlı de-
ğil, ilgili mevzuatta şartları belirtilen herkes için 
zorunludur. Zorunluluk ilkesi, çok sayıda kişinin 
sosyal sigortalı olmasını sağlar. Kişiler kendi istek 
ve arzusuna bağlı olmaksızın kanun zoru ile sigor-
talı olmak durumunda kaldıkları için büyük sayılar 
kanunu devletin zoru ile işlemeye başlar.

Sosyal sigortalar, devlet tarafından kamu 
sigortası olarak kurulurlar. 

Sosyal sigortada kâr amacı güdülmez. Dolayı-
sı ile sosyal sigorta faaliyeti kamu yararına ve kâr 
amacı taşımayan bir kamu faaliyeti olarak kurulur 
ve işler. Sosyal sigorta faaliyeti bir kamu hizmeti 
olarak tasarlanır. Kamu sosyal sigorta sistemine 
doğrudan ve dolaylı olarak çok büyük destek verir. 
Sosyal sigortanın faaliyetleri her türlü vergi ve harç-
lardan bağışıklığı olan faaliyetlerdir.

Sosyal sigorta bir kamu hizmeti ve faaliyeti 
olarak planlandığı için devletin garantörlüğünde 
işler. Dolayısı ile sosyal sigortanın iflas etmesi ya 
da iflas riski söz konusu olamaz. Sosyal sigorta 
ödeme güçlüğüne girdiğinde devlet garantör sıfa-
tı ile devreye girer ve sistemin ödeme güçlüğünü 
giderir.

Sosyal sigorta özel sigorta gibi primli sistemdir. 
Sigortalılar sistemin finansmanına zorunlu katkıda 
bulunurlar. Ancak bu katkı özel sigortadaki kadar 
fazla olmaz. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlar-
dan birisi özel sigortada işlemeyen Büyük Sayılar 
Kanunu sosyal sigortada devlet gücü ile işlediği için 
sigortalı başına düşen aktüeryal maliyet daha düşük 
olur. Sosyal sigortada özel sigortada olduğu gibi kâr 
amacı olmadığı için primlerde özel sigortanın kâr 
ilavesi söz konusu olmaz. Ayrıca özel sigortada iş-
letme faaliyetleri de devletin sağladığı mali destek 
ve bağışıklıklar nedeniyle daha az olur. Dolayısı ile 
sosyal sigortada kişi başına düşen prim yükü özel 
sigortaya göre çok daha azdır.
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Büyük Sayılar Kanunu
Tesadüfi bir değişkenin uzun vadeli karar-
lılığını belirleyen ihtimal teorisidir. Tesa-
düfi olarak gerçekleşen bir olay çok sayıda 
tekrar edildiği zaman şans faktörü ortadan 
kalkar ve her ihtimal için beklenen ortala-
ma sonucu verir. Yazı ve tura gibi iki yüzü 
olan paranın çok defa atılması halinde her 
ikisinin gelme ihtimali % 50 veya çok ya-
kın bir değerdir.

Zorunlu sigortalılık ilişkisinin varlığı ha-
linde, sosyal sigortalarda sigorta tekniği-
nin temelini oluşturan büyük sayılar ka-
nununu daha kolay işler.

Özel sigortada sigortalının ödediği prim ile si-
gortanın üstlendiği risk arasında bir doğru orantı 
söz konusudur. Sigortaya ne kadar büyük riskinizi 
devir ederseniz ödemek zorunda kalacağınız prim 
miktarı o kadar fazla olur. Sosyal sigortalarda ise 
kişiler gelirine oranlı olarak prim öderler, ihtiyacı-
na göre yardım alırlar. Dolayısı ile sosyal sigorta-
lar da bireylerin devrettiği risk ile ödedikleri prim 
arasında, özel sigortalarda olduğu gibi bir doğru 
ilişki yoktur.

Sosyal sigorta sosyal güvenliğin konusu olan 
bütün riskleri kapsar. Zorunluluk ilkesi sosyal gü-
venliğin konusu olan her riskin sosyal sigorta kap-
samına girmesine imkân sağlar. Hâlbuki özel sigor-
tada eğer bir riske yeterli katılım yok ise o sigorta 
alanı faaliyete girmez. Özel sigorta kâr edeceğine 
inandığı alanları faaliyet alanı hâline getirir. Kâr 
edemeyeceği alanlardaki riskleri sigorta kapsamına 
almaz. Sosyal sigortada böyle bir politika izlenmez 
ve risk farklılaştırmasına gidilmez.

Sosyal sigortanın kapsamı belirlenirken önce-
likle ihtiyaç faktörü dikkate alınır. Toplumların en 
fazla sosyal güvenlik koruması talep ettikleri sosyal 
güvenlik riskleri öncelikle kapsama alınır. Nitekim 
insanların devlet aracılığı ile sosyal güvenlik garan-
tisine kavuşturmak istedikleri alanların başında, 
bireysel tekniklerin çok yetersiz kaldığı, malullük, 
yaşlılık ve ölüm gibi uzun vadeli sosyal riskler gel-
mektedir. (Alper, 2009: 40). Benzer bir durum iş 
kazaları ve meslek hastalıkları sigortası için de söz 
konusudur. 

Bir ülkede, sosyal risklerin kurulması ve değişik 
çalışan gruplarının sosyal sigortaların kapsamına 
alınmasında ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesi’nin o 
ülkede kabul edilip edilmemesi de önemli bir faktör 
olarak devreye girmektedir. Sosyal sigortanın tarihî 
gelişimine bakıldığı zaman; öncelikle sanayi sektö-
ründe bağımlı çalışanlar kapsama alınmış daha sonra 
kendi adına bağımsız çalışanlar sosyal sigorta kapsa-
mına alınmışlardır. Çalışanların sektörleri bakımın-
dan kapsama alınmaları incelendiği zaman; önce 
sanayi sektöründe çalışanların kapsama alındığı bu 
sektörü hizmetler sektörünün takip ettiği görül-
müştür. Tarım sektörü hemen hemen her ülkede en 
son sosyal sigorta kapsamına alınan kesimi oluştur-
muştur (Alper, 2009: 31-33). Şehirlerde yaşayanlar 
kırsal kesimde yaşayanlara göre, büyük işletmelerde 
çalışanlar da küçük işyerlerinde çalışanlara göre daha 
önce sosyal güvenlik kapsamına alınmışlardır. 

Sigorta dalları açısından sosyal sigortaların kap-
samı ele alındığı zaman ise öncelikle uzun vadeli 
malullük, yaşlılık ve ölüm riskleri kapsama alınmış; 
bu sigorta kollarını hastalık (sağlık) ve iş kazaları, 
meslek hastalığı ve işsizlik riskleri takip etmiştir. 
Gerek kişi olarak, gerekse sosyal riskler olarak sos-
yal sigortaların önceliklerinin belirlenmesinde ül-
kelerin ekonomik gelişme seviyeleri, sosyal yapıları 
ve kültürel özellikleri etkili olur. İktisadi gelişme se-
viyesi, ülkenin millî geliri ve mali imkanları ile sos-
yal güvenlik programlarının kapsamı arasında çok 
güçlü bir ilişki vardır. Ülkenin gelişme seviyesine 
bağlı olarak sosyal güvenlik için ayırabileceği kay-
nakların miktarı arttıkça sosyal güvenliğin kapsamı 
da genişler (Alper, 2009: 36). Dolayısı ile ihtiyaçla-
rın yanı sıra iktisadi ve sosyal gelişmişlik ile kapsam 
arasında bir paralellik vardır. 

Günümüzde sosyal sigorta programları aşağıda 
belirtilen 9 sosyal güvenlik riskini kapsama alan 
bir sosyal güvenlik tekniğidir. Bunlar (i) İş kazası, 
(ii) Meslek hastalığı, (iii) Hastalık, (iv) Analık, (v) 
Yaşlılık, (vi) Malullük, (vii) Ölüm, (viii) İşsizlik ve 
(ix) Aile ödenekleridir. Bu listeye, 1990’lı yıllardan 
sonra Almanya’nın öncülük ettiği bakım sigortası 
da onuncu sosyal sigorta programı olarak ilave edi-
lebilir (Alper, 2009: 48).

Ülkelerin iktisadi gelişme seviyeleri ile sosyal si-
gorta programlarının kişi olarak kapsamına aldığı 
nüfus arasında doğrudan bir ilişki vardır. Gelişmiş 
ülkeler daha çok sosyal riski ve daha geniş nüfus 
kesimlerini sosyal sigorta tekniği ile sosyal güvenlik 
kapsamına alabilmektedir. 
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Tablo 3.1 ülke gruplarının gelişme seviyesi ile sosyal güvenlik programlarının kapsamı arasındaki ilişki-
yi göstermektedir. Uzun vadeli sigorta kolları ve işsizlik sigortası ile iş kazaları bakımından sosyal güvenlik 
kapsamında olanların toplam çalışanlara oranları tabloda görülmektedir.

Tablo 3.1 Bölgeler İtibarıyla Sosyal Sigorta Programlarının Kapsamı 

(Çalışan nüfusun %’si olarak)

Ülkeler
Yaşlılık, Malullük, Ölüm 

Sigortası
İşsizlik Sigortası

iş Kazaları ve İş Meslek 
Hastalıkları Sigortası

Kuzey Amerika 75.4 65.7 67.1

Batı Avrupa 77.4 60.3 61.8

Bağımsız Devletler Topluluğu 66.8 49.0 55.8

Merkezi ve Doğu Avrupa 62.3 50.5 54.5

Latin Amerika ve Karayipler 63.8 7.2 41.5

Orta Doğu Ülkeleri 40.3 11.5 36.0

Kuzey Afrika Ülkeleri 34.4 9.9 26.3

Asya Pasifik Ülkeleri 31.9 6.3 20.8

Sahra Altı Afrika Ülkeleri 26.1 1.1 17.1

Toplam 42.0 18.4 30.3

Kaynak: ILO (2011) World Social Security Report: 2010/2011, ILO, http://www.ilo.org/public/english/protection/
secsoc/downloads/policy/wssr.pdf

Tablo 3.1, gelişmiş ülkelerde, Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere sosyal güvenlik programları çalı-
şan nüfusun %65 ve daha fazlasını kapsamına aldığı hâlde, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %20’lere 
kadar düştüğü görülmektedir. Hatta işsizlik sigortası bakımından bu oran Asya-Pasifik ülkelerinde %6.3, 
Sahra Altı Afrika ülkelerinde ise yalnızca %1.1 dir. 

İktisadi gelişme seviyesi ile sigorta kollarının kapsamı arasındaki ilişki de açıkça görülebilmektedir. 
Nitekim malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında bütün dünyada çalışanların % 42 ’si kapsama alınmış-
ken, işsizlik sigortasında bu oran % 18.4 olarak çok düşük bir oranda gerçekleşmiştir. Ancak, bütün ye-
tersizliklere rağmen, sosyal sigortalar çağdaş toplumun en geniş kapsamlı sosyal güvenlik tekniği özelliğini 
korumaktadır. 

Sosyal güvenlik programlarının kapsamına alınanları uzun vadeli sigorta kolları bakımından değerlen-
dirdiğimiz zaman, bölgeler ve bazı ülkeler bakımından yapılan karşılaştırma iktisadi gelişme seviyesi ile 
kapsam arasındaki ilişkiyi daha belirgin şekilde ortaya koymaktadır. 
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Tablo 3.2 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Bakımından Bölgeler ve Ülkeler İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kapsamına 
Alınan Nüfus (%)

Bölgeler ve Ülkeler
Emekli Aylığı Alanların 

Çalışma Çağındaki Nüfusa 
Oranı (15-64) (%)

Emekli Aylığı Alanların 
İşgücüne Oranı (15+)(%)

Yıl 

Dünya Ortalaması 30,9 41,4 : 

Sahra Altı Afrika 5,9 8,4 : 

Asya Pasifik 26,5 34,0 : 

Orta Doğu 18,6 37,1 : 

Kuzey Afrika 23,9 47,4 : 

Latin Amerika ve Karayipler 27,9 38,0 : 

Merkezi ve Doğu Avrupa 18,6 37,1 : 

Batı Avrupa 66,7 89,2 : 

Kuzey Amerika 77,5 98,5 : 

ÜLKELER    

Kenya 11,3 16,3 2009

Mısır 28,7 53,6 2015

Çin 46,4 56,1 2011

Japonya 84,9 100,0 2010

Danimarka 78,1 96,9 2010

Polonya 59,1 88,0 2010

Norveç 76,2 94,1 2013

İsveç 67,5 79,3 2013

İngiltere 71,4 92,9 2005

Yunanistan 59,7 86,6 2013

Fransa 63,6 88,6 2013

Almanya 68,6 86,0 2015

Belçika 63,2 92,0 2013

Hollanda 74,6 91,4 2013

Brezilya 39,2 52,5 2015

Meksika 18,8 27,6 2015

Kanada 56,1 71,1 2015

ABD 78,5 100,0 2010

Türkiye 27,8 52,1 2011

Güney Kore 53,7 77,8 2009

Kaynak: ILO (2015) World Social Security Report 2014/2015; ILO (2019) World Social Protection Report: 2017/2019, ILO 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf

 

Tablo 3.2 ülkelerin gelişme seviyeleri ile sosyal güvenlik sisteminin koruma kapsamına aldığı nüfus 
arasındaki ilişkiyi daha açık olarak göstermektedir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri emeklilik yaşına 
gelen nüfusun tamamını koruma kapsamına alırken; gelişmekte olan ülkelerde bu oran %20-30’lara kadar 
düşebilmektedir. Türkiye’de emekli aylığı alanların çalışma çağındaki nüfusa oranı % 27,8 iken; işgücü 
içerisinde emekli aylığı alanların oranı ise % 52,1’dir. Bu oran farklılığı Türk sosyal güvenlik sisteminin 
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yapısal problemlerini ortaya koyan göstergelerden 
biridir ve çalışma çağında prim ödeyerek sistem 
içinde olmayanlar, sonradan hizmet borçlanması 
ile sistem içine girebilmektedirler. 

Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerinde 
emeklilik yaşına gelen herkese sosyal gü-
venlik koruması sağlanmıştır.

Sosyal Yardım Tekniği
Çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin en önemli 

tekniği sosyal sigortalar olmakla birlikte bu teknik 
sosyal güvenlik sistemlerinin; herkesi her tehlikeye 
karşı koruma kapsamına alma hedefi bakımından 
önemli boşluklar bırakır. Bunlar idari ve teknik 
boşluklardır (Yazgan, 1992:27). 

İdari boşluk, sosyal sigorta kurumlarının geç 
kurulmasından veya kurulduğu yıllarda bütün iş-
yerlerini kapsama alamamasından kaynaklanır. 
Mesela, bir çok ülkede olduğu gibi sosyal sigorta-
ların ilk defa sanayi sektöründe, belirli büyüklük-
teki (10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri gibi) 
işyerlerini kapsama alması hizmetler ve tarım sek-
töründe çalışanlarla sanayi sektöründe bulunan an-
cak 10’dan daha az işçi çalıştıran küçük işyerlerinde 
çalışanları kapsam dışında bırakır. 

Sosyal sigorta kurumlarının geç kurul-
masından veya kurulduğu yıllarda bütün 
işyerlerini kapsama alamamasından idari 
boşluk doğar.

Teknik (aktüeryal) boşluk ise sosyal sigorta tek-
niğinin sigorta özelliğinden kaynaklanır. Sigorta 
tekniğinin işleyişi gereği alınan primlerle sağlanan 
haklar arasında bir ilişki kurulur ve ancak belirli 
süre prim ödeyen ve sigortalı olanlara koruma ga-
rantisi sağlanır (Alper, 2009:24). Mesela, 25 yıl ça-
lışan ve bu sürede 7200 gün prim ödeyen kişiye 
yaşlılık aylığı bağlanma şartı konulursa, 24 yıl çalı-
şan veya 7100 gün prim ödeyen kişi aylık alamaz. 
Veya 1800 gün prim ödeyen kişiye malullük aylı-
ğı bağlanır şartı getirilirse, 1799 gün ödeyen aylık 
alamaz. Bu teknik olarak sosyal sigortaların bazı 
kişilere aylık verememesi anlamına gelir. 1800 gün 
şartının 1500 gün, 1200 gün veya 900 gün olarak 
düzenlenmesi bir şey değiştirmez, bu durumda da 

1499 gün, 1199 gün ve 899 gün prim ödeyen ay-
lık alamaz. Sosyal sigorta tekniğinin özelliği gereği, 
hiçbir zaman bu prim ödeme gün sayısı sıfır olmaz.

Sosyal sigorta tekniğinin sigorta özelliğin-
den teknik boşluk doğar.

Öte yandan, sosyal sigorta tekniği ile sosyal gü-
venlik kapsamına girebilmek için mutlaka çalışmak 
veya gelir sahibi olmak gerekir. Halbuki toplumda, 
hiç çalışamayacak durumda olanlar (engelliler gibi) 
yanında, çalışsa bile yeterli gelire sahip olamayan ve 
sosyal sigortaların gerektirdiği seviyede prim öde-
yemeyecek olanlar (uzun süreli işsiz kalanlar, kısa 
süreli, mevsimlik çalışanlar gibi) vardır. Bu gruplar 
da sosyal sigortaların dışında kalırlar. 

Sosyal sigortaların kapsam bakımından bı-
raktığı bu boşluklar, çağdaş sosyal güvenlik sis-
temlerinin sosyal sigortadan sonraki en önemli 
tekniklerinden birisi olan sosyal yardım tekniğini 
gündeme getirir (Alper, 2009: 23). Sosyal yar-
dım tekniği, yukarıda belirtilen sebeplerle sosyal 
sigorta dışında kalan çalışma ve kazanma gücü 
olmayan kimselere sosyal güvenlik götürülmek 
için kullanılır. Sistem hâli hazırda sosyal güven-
lik ihtiyacı ortaya çıkmış insanlara sosyal güvenlik 
sağlamada kullanılan bir tekniktir. Bu insanların 
kendilerinin kendi sosyal güvenliklerini sağlama 
güçleri ya çok azdır ya da mümkün değildir. Sos-
yal yardım tekniği, prim ödeme gücü olmayan 
toplum kesimlerine sosyal güvenlik götürmede 
kullanılır. Bunun için sosyal yardım tekniği ile 
sosyal güvenlik götüren sisteme sosyal güvenlik 
sisteminde primsiz sistem adı verilmektedir.

Çalışma ve kazanma gücü olmayan, prim 
ödeyemeyen kimselere sosyal güvenlik sağ-
lamak için sosyal yardım tekniği kullanılır.

Sosyal yardım tekniği ile yapılan sosyal güvenlik 
yardımları daha sonra sosyal yardım ve sosyal hiz-
met olarak ikiye ayrılmıştır. Aslında sosyal hizmetler 
ile sosyal yardımlar nitelik itibarı ile aynıdır. Sosyal 
yardım tekniğinde yardımların niteliğindeki farklı-
laşma sosyal hizmetin sanki ayrı bir teknikmiş gibi 
algılanmasına yol açmıştır. Yardımın yapılış biçi-
minde ortaya çıkan farklılık sosyal yardım ve sosyal 
hizmetleri birbirinden tamamen farklı iki ayrı teknik 
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durumuna getirmez. Çünkü çağdaş sosyal güvenlik 
teknikleri; finansman ihtiyacının nasıl sağlandığına 
bağlı olarak ayrılmakta, buradan hareketle sosyal si-
gortalar primli sistemler, sosyal yardımlar da primsiz 
sistemler olarak adlandırılmaktadır. 

Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde aynı uygu-
lama esasları hâkimdir. Sosyal yardım tekniğinin 
unsurları aşağıda sıralanmaktadır.

•	 Muhtaçlara	 yönelik	 sosyal	 güvenlik	 sağla-
mada kullanılır,

•	 Muhtaçlık	kontrolüne	dayalı	yardım	yapılır,
•	 Yardımlar	karşılıksız	yapılır,
•	 Devletçe	yönetilir	ve	denetlenir.
Sosyal yardım tekniği devletçe kurulan bir sis-

tem olduğu ve ödeme gücü olmayanlara sosyal 
güvenlik sağlanması söz konusu olduğu için bu 
teknikte sistemin finansmanı bütünüyle devletçe 
sağlanır. Giderler bütçe imkânları ile finanse edilir. 
Sistemden yardım alabilmek için muhtaç durumda 
olmak şarttır. Bunun için yardım almak isteyenle-
rin muhtaç olduklarının denetimine katlanmaları, 
rıza göstermeleri şarttır. Zira sosyal yardımlar muh-
taçlık kontrolüne dayalı olarak yapılır. Sosyal yar-
dım tekniğinde, yardımlar faydalananların muh-
taçlık durumu devam ettiği sürece yapılır. Yardım 
alanların herhangi bir karşılık ödemesi istenmez. 
Bunun içindir ki bu sisteme, sosyal sigortadan ayırt 
edilebilsin diye, primsiz sistem de denilir.

Sosyal yardım tekniği, faydalananların fi-
nansmana katılmadığı, primsiz bir sistemdir.

Sosyal yardım tekniği ile yapılan yardımlar ayni 
veya nakdi olabilir. Ayni yardımlar, kişilerin eğitim, 
sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması 
şeklinde verilir. Nakdi (paraya çevrilerek verilen) 
yardımlar ise aynı tür ihtiyaçların karşılanması için 
para olarak verilen yardımlardır. Ayni yardımlar da 
nakdi yardımlar da;

•	 Bir	defaya	mahsus	olarak	verilen	yardımlar,
•	 Sürekli	ve	periyodik	olarak	verilen	yardımlar
olmak üzere iki şekilde olabilir. Örneğin, insanla-

rın barınma ihtiyacı devam ettiği sürece kira yardımı 
yapılabilir. Bu yardım birkaç yıl veya daha uzun sü-
rebilir. Aynı şekilde, aylık veya üçer aylık dönemler 
itibarıyla gıda paketi yardımları veya yılda bir defa 
yakacak yardımı yapılabilir. Nakdi yardımlar da bir 
defa için veya ihtiyaç devam ettiği sürece verilebilir. 
Kira parası, giyim ve gıda harcamaları için para ver-
me veya sürekli aylık verme şeklinde olabilir. 

Sosyal yardımlar aynı insanlara hem nakdi hem 
de ayni olarak verilebilir. Gıda yardımı ayni olarak 
verilirken, kira yardımı para olarak verilebilir. Sağ-
lık yardımı ilaç temini şeklinde ayni olarak verile-
bileceği gibi engellilere her ay aylık da bağlanabilir. 
Yine engellilerle ilgili olarak, bakım ihtiyaçlarını 
karşılayacak hizmetler yanında engelini ortadan 
kaldıracak protez araç ve gereçlerin (tekerlekli san-
dalye gibi) temini de sağlanabilir. Hatta, özürlülük 
durumuna göre aylık da bağlanabilir. 

Sosyal yardımların çeşitleri toplumların mali 
imkânları ve gelişmişlik düzeylerine göre farklı-
laşmaktadır. Refah toplumlarında sağlanan sosyal 
yardımlarla gelişmekte olan ya da geri kalmış ül-
kelerdeki sosyal yardımların hem kalite, hem çeşit 
hem de miktarı çok farklı olabilmektedir. 

Anlaşmalı Soygun
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından hile-

li maaş almak isteyenler, akla hayale gelmeyecek 
yollara başvuruyor

Ankara Ticaret Odası’nın yaptığı araştırma-
ya göre sosyal güvensizlik, vatandaşı anlaşmalı 
evliliklere ve ayrılıklara yöneltti. Yürürlükte olan 

yasaya göre erkek yetim ve öksüzlerin 18 yaşına 
kadar, tahsilleri devam ediyorsa 25 yaşına kadar, 
kız yetim ve öksüzlerin evlenmemek şartıyla öle-
ne kadar maaş alabildiği hatırlatılarak, “Yaptığı-
mız Sosyal Güvenlikte S.O.S araştırmasına göre, 
bu haklardan yararlanmak isteyen vatandaş anlaş-
malı evliliklere ve ayrılıklara yöneliyor” denildi. 

yaşamla ilişkilendir
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20 Milyon kişinin güvencesi yok
Türkiye’de 50 milyon kişinin sosyal güvenlik 

şemsiyesi altında olduğu kaydedilen araştırma-
da, 20 milyon kişinin ise hiçbir sosyal güvenceye 
sahip olmadığına dikkat çekildi. Sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında bulunanların % 65’inin SSK, 
% 30’unun Bağ-Kur ve % 5 inin ise Emekli 
Sandığı’na bağlı olduğu belirtilerek, “SSK, Tür-
kiye toplam nüfusunun % 48.4 üne; Bağ-Kur 
% 20’sine, Emekli Sandığı % 17.8 ine hizmet 
sunuyor. 2003’ün ilk 9 ayında Emekli Sandı-
ğından aylık bağlananların sayısı 1 milyon 456 
bini buldu. Sandık 940 bin 758 emekliye, 20 
bin 564 malule, 8 bin 800 vazife malulüne ay-
lık öderken, 486 bin dul ve yetime aylık ödemesi 
yapıyor. SSK’dan dul maaşı bağlanan kişi sayısı 
500 bin kişiye yaklaşıyor. Her üç sosyal güvenlik 
kuruluşundan emekli, dul ve yetim aylığı alanla-
rın sayısı 5 milyon kişiyi buluyor. Sosyal güvenlik 
kurumlarının 2000 yılında 3.3 katrilyon lira olan 
açıkları 2001 yılında 5.1 katrilyon liraya, 2002 
yılında 11 katrilyon liraya, 2003 yılında 15 kat-
rilyon liraya ulaştı, denildi. 

Yapılan araştırmaya göre boşanma davaları 
2000 yılında 131 bin 814 iken 2001 yılında 150 
bine, 2002 yılında 153 bin 409’a ulaştı. Merhum 
annesinden ya da babasından emekli maaşı almak 
için kocasından anlaşmalı olarak boşananların 
sayısı da boşanma davalarındaki sayıyı artırıyor. 
Ancak bunların sayısının tam olarak belirlen-
mesi neredeyse imkansız. Araştırma da hacizden 
kurtulmak için eşinden anlaşmalı olarak ayrılıp, 
birlikte oturmaya devam edenlere de sıkça rast-
landığı kaydedildi.

Yaşlılarla evleniyorlar
Geleceği garantiye almaya yönelik evlilik-

lerde mantığın ön plana çıktığına vurgu yapılan 
araştırmada, eş profillerine de yer verildi. Buna 
göre erkekler; emekli maaşı ve ek göstergeleri 
yüksek, çoğunlukla yaşlı yada hasta, devamlı ba-
kıma ihtiyacı bulunan: kadınlar ise çoğunlukla 
40 yaş altı ya da genç, kendi başlarına geçimle-
rini sağlayacak birikim ya da eğitimi bulunma-
yanlar olarak tanımlanıyor. Türkiye ekonomisi-
nin yarısının kaçak olmasının yanı sıra, kayıtlı 
ekonominin bir bölümünün de kaçak statüsün-

de olduğunu söyleyen ATO Başkanı Sinan Ay-
gün, “Kanuna karşı hile yaparak sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına girme eğilimi Türkiye için bir 
sosyal yaranın varlığına işaret ediyor. Türkiye, 
perde arkasında gizlenmiş sosyal yaralarını gölge 
ekonominin açıklarıyla sarmaya çalışıyor. Kaçak 
yaşayarak, sosyal güvenlik çemberine kaçak gi-
rerek hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Kaçak 
Türkiye’den sonra kayıtlı kaçak merkezine de 
döndük” dedi. 

Maaş almak için vatandaşların başvurduğu 
yöntemlerden bazıları şunlar:

•	 Babası	 ya	 da	 annesinin	 emekli	maaşını	
alabilmek için cinsiyet değiştirip, pembe 
nüfus kağıdı alıyorlar. 

•	 Oğlunun	dini	nikahlı	hanımı	(gelini)	ile	
anlaşmalı resmi nikah yaparak öldükten 
sonra emekli maaşlarının geliniyle oğlu-
na kalmasını sağlıyorlar.

•	 Annesinden	ve	babasından	kalan	maaş-
ları aldığı gibi, boşandığı eşinden nafaka, 
kendi özel sigortasından maaş alarak her 
ay dört maaşla geçiniyorlar.

•	 Bakıma	muhtaç	derecede	hasta,	dul	ve	
emekliye yaşadığı süre bakmak şartıyla 
evlenip, karşılığında emekli maaşı alı-
yorlar.

•	 Emekli	 Sandığından	 emekli	 birinci	 ko-
casının dul maaşını aldıktan sonra Bağ-
Kur ya da SSK’dan emekli ikinci koca-
sının dul maaşını alarak çifte maaşla 
yaşıyorlar.

•	 Emekli	maaşı	yüksek	ve	ek	gösterge	alan	
dul ve emekli erkeklerle evlenerek hayat-
larını garantiye alıyorlar.

•	 Ölümcül	hastalığı	bulunan	yüksek	ma-
aşlı kişilere yurtdışından eş getirterek ev-
lilik yaptırıyorlar, hastanın ölümünden 
sonra emekli maaşını paylaşıyorlar. 

•	 Çeyiz	parası	altında	2	yıllık	aylıkları	pe-
şin olarak almak için anlaşmalı evlilik 
yapıp boşanıyorlar.

Kaynak: Türkiye Ekonomi, Türkiye Gazete-
si, 15 Şubat 2004, Pazar. 
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Sosyal Hizmet Tekniği 
Sosyal yardım tekniğinin unsurları aynı kal-

mak suretiyle yardımların hizmete dönüştürüle-
rek yapılması “sosyal hizmet” olarak adlandırılır. 
Sosyal hizmetler de özünde birer sosyal yardımdır. 
Sosyal hizmetler de muhtaçlık kontrolüne bağlı 
olarak muhtaçlara devlet tarafından ve karşılıksız 
yapılır. Sosyal yardım ile sosyal hizmetin birbirin-
den ayrıldığı yer yapılan yardımların birinde ayni 
ve nakdi yardımın ağırlıklı olması, diğerinde ise 
bir hizmetin sağlanması ya da bir hizmetten fay-
dalandırma şeklinde; yani hizmet biçiminde yar-
dım yapılmasıdır.

Sosyal hizmet, sosyal yardımların hizmete 
dönüştürülerek yapılmasıdır.

Bugün gelinen noktada sosyal hizmetler sosyal 
yardım kavramının bir türevi olmaktan çıkmış ve 
neredeyse ondan bütünüyle ayrı bir sosyal güven-
lik tekniği olarak gelişme göstermiştir. Nitekim 
sosyal hizmetler, bir uzmanlık alanı hâline gelmiş 
olup sosyal hizmetlerin nasıl sunulacağı ise apayrı 
bir uzmanlık hâline gelmiştir. Çocuklara, gençlere, 
yaşlılara, engellilere yani bütün dezavantajlı grup-
lara, toplumun muhtelif kesimlerine yönelik olarak 
götürülecek sosyal hizmetler ayrı uzmanlık alanları 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Sosyal hizmetler ayrı uzmanlık alanı olarak 
gelişirken, bu hizmetlerin temini ve sunumunda 
olanlar için de bir meslek alanı hâline gelmiştir. 
Sosyal hizmetlerin sunulması, alelade ve herkes 
tarafından yapılabilecek bir iş olmaktan çıkmış 
ve bunu yapacak, sosyal hizmeti bir meslek olarak 
yürütmek üzere yetiştirilen, meslek mensupları 
ortaya çıkmıştır.

Sosyal hizmetler aynı zamanda bir bilim alanı 
olarak da gelişmiştir. Bu hizmetleri kapsayacak şe-
kilde, Sosyal Çalışma ya da Sosyal Hizmetler adı 
altında ayrı bir bilim ve araştırma alanı hâline gel-
miştir. Sosyal politikanın bir alt disiplini olmaktan 
hızla çıkıp, lisans eğitiminden başlayarak ayrı bir 
uzmanlık alanı hâline gelmiştir. Sosyal hizmetlerin 
hedef grubunu oluşturan kitlelerin (engelliler başta 
olmak üzere) heterojen bir yapıya sahip olması sos-

yal hizmetlerin tek bir başlık altında toplanmasını 
da güçleştirmektedir. 

Sosyal hizmetler günümüze kadar devlet tara-
fından bir kamu hizmeti olarak ve kamu kurum ve 
kuruluşları eli ile sağlanırdı. Yalnızca finansmanı de-
ğil, hizmetin sunulması da devlet tarafından, devlet 
kurumları aracılığıyla (Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu gibi) gerçekleştiriliyordu. 

1970’li yıllardan sonra sosyal hizmetlerin su-
nulmasına yönelik önemli anlayış değişiklikleri 
meydana geldi. 1980’li yıllarda yaygınlaşan yeni 
liberal görüşler bu alanda da etkilerini hissettirme-
ye başladı. Öncelikle, sosyal hizmetler alanında da 
kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi; kamunun bu 
hizmetleri bizzat sağlamak yerine özel hizmet su-
nucularından hizmet satın alma yolu ile sağlama-
sı da kabul edilmeye başlandı. Sosyal hizmetlerde 
hizmet satın alma yolunun lehinde ya da aleyhinde 
birtakım eleştiriler getirmek mümkündür. Bu alan-
da hizmet alımı yoluna gidilmesi, ihtiyaçların za-
manında karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Ka-
munun hizmet üretmekte zorlanmasının yarattığı 
sakıncalar ortadan kalkmakta ve vatandaşların kısa 
zamanda ihtiyaç duyduğu sosyal hizmetlere ulaş-
ması mümkün olmaktadır.

Sosyal hizmetlerde hizmet satın alınmasının 
birtakım sakıncaları da söz konusu olabilmektedir. 
Burada en önemli sakınca etkin bir denetim sistemi 
kurulamaması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu 
hizmetlerin kalitesiz, uzman ellerde sağlanamama-
sı; sosyal hizmet alanların suiistimale uğramaları 
riski daima vardır. Hizmet satın alma hususunda 
devletin hizmet sunucuları iyi incelemesi, kuruluş 
aşamasında ve faaliyet sırasında etkin bir denetime 
tabi tutması sağlanabilir ise bu alanda hizmet alı-
mının sakıncaları en aza indirilebilir.

Sosyal hizmetlerle ilgili ikinci dönüşüm 1970’li 
yıllardan sonra yaşanmaya başlamıştır. Sosyal hiz-
metlerin ihtiyaç duyan kişilere devlet tarafından 
yönetilen kurumlar yerine (kimsesiz çocuk yurtla-
rı, huzur evleri ve özürlü eğitim kurumları) ev ve 
aile ortamında sağlanmasının bu kesimlerin sosyal 
refahı bakımından daha doğru bir yöntem olduğu 
kabul edilmeye başlanmıştır (Alper, 2009: 25). Bu 
anlayış değişikliğine bağlı olarak öncelikle aile orta-
mına benzer ortamlar yaratılmaya çalışılmıştır. Ço-
cuk yurtları yerine daha az sayıda çocuğun kaldığı 
çocuk evleri oluşturulmaya başlanmıştır. Ancak, bu 
yöntem hem pahalı olmuş hem de istenen sonuç-
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ları vermemiştir. Bunun üzerine çocuklar, yaşlılar 
ve engellilerin evde, aileleri ile birlikte bakımını 
sağlayacak uygulamalara geçilmiştir. Yaşlı, özürlü 
veya kimsesiz çocuklara bakanlara (koruyucu aile 
olarak) gelir ve aylık bağlanmaya başlanmıştır. Bu 
yöntem, devlet tarafından yönetilen kurumlarda 
sunulan hizmetlerden hem daha insani hem de 
daha ucuz olmuştur.

Özellikle engellilerin bireysel ihtiyaçları dikkate 
alınarak aile içinde bakımının güç olduğu durum-
larda, ihtiyaç duyulan hizmetin bu hizmeti sunan 
kamu ve özel sektör kuruluşlarından satın alma 
yoluyla temini yoluna da gidilmiştir. Bu noktada 
ihtiyaç sahiplerine aylık vererek kendi bakım ihti-
yaçlarını karşılama tercihi kendilerine bırakıldığı 
gibi, hizmet aldıkları kurumların ücretinin devlet 
tarafından ödenmesi de söz konusu olmuştur. 

Daha önce de belirtildiği gibi, sosyal hizmetler 
ülkelerin gelişme seviyesi ve bu alanda geliştirdik-
leri özel politikalara bağlı olarak giderek çeşitlen-
mekte ve kapsamı genişlemektedir. 

Tamamlayıcı Sosyal Sigortalar
Sosyal sigorta tekniği olarak uygulamaya ko-

nulan bir başka teknik tamamlayıcı (ek, munzam, 
ilave) sosyal sigorta tekniğidir. Tamamlayıcı sosyal 
sigorta tekniği, sosyal sigorta kapsamında bulunan-
ların ayrı bir kanunla yine zorunluluk esasına daya-
lı bir sigorta sistemi içine alınması ile ortaya çıkar. 
Munzam (ek) sosyal sigorta olarak da adlandırılan 
bu teknik, sosyal sigorta kapsamında olan sigortalı-
ları zorunlu olarak ek bir sosyal sigorta kapsamına 
alır. Kişi bu ek sigorta sistemi için de prim öder. 
Sistem kanunla kurulur. Kimin hangi şartlarda 
sisteme gireceği ve sistemden hangi şartlarla ne 
gibi sosyal güvenlik haklarını alacağı kanunla be-
lirlenir. Bu sistem sayesinde kişiler zorunlu sosyal 
sigortanın sağlayacağı sosyal güvenlik yardımlarını 
artırma ve onlara ek ikinci bir sigorta sisteminden 
zorunlu sigortayı tamamlayıcı bir sosyal güvenlik 
elde etme imkânını kazanırlar.

Tamamlayıcı sosyal sigorta, sosyal sigorta 
kapsamında olan sigortalıları zorunlu ola-
rak ek bir sosyal sigorta kapsamına alır.

Tamamlayıcı sosyal sigorta tekniği, zorunlu 
kamu sosyal sigorta programlarının sağlamış ol-
duğu sosyal güvenlik garantisini yeterli görme-
yenlere daha yüksek seviyede gelir ve aylık alma 
imkânı verir. Devlet sosyal sigorta programları, 
sigorta tekniği esasına göre çalışmalarına rağmen, 
genel prensip olarak “bireylere yaşadıkları toplum 
içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat stan-
dardı sağlama” amacına öncelik verirler (Yazgan, 
1992: 28). Bu anlayışla ödenen primlerle alınan 
aylıklar arasındaki ilişki zayıflatılır. Yüksek ge-
lirlilerden yüksek prim alınır ancak düşük aylık 
verilirken, düşük gelirlilerden düşük prim alınır 
ancak yüksek aylık verilmeye çalışılır. Sosyal gü-
venliğin gelirin yeniden dağılımını sağlama amacı 
bu işleyişi gerektirir.

Sosyal sigorta tekniğinin yukarıda açıklanan 
mekanizması dolayısıyla çalışırken yüksek gelire 
sahip olan ancak emekli olunca gelirleri düşen-
ler, aynı hayat standardını devam ettirmek için 
tamamlayıcı sosyal sigorta tekniğine başvururlar. 
Bu onlar için kamu sosyal sigorta programlarının 
sağlamış olduğu gelir ve aylığa ilave olarak bir 
aylık almaları anlamına gelir (Alper, 2009: 26). 
Tamamlayıcı sosyal sigortalarda sigortalının öde-
diği prim ile aldığı aylık arasında birebir bir iliş-
ki vardır ve sistem esasen özel sigorta tekniğinin 
prensipleri ile çalışır. 

Tamamlayıcı sosyal sigortalarda sigortalı-
nın ödediği prim ile aldığı aylık arasında 
birebir ilişki vardır.

Munzam sosyal sigorta tekniği sosyal güvenlikte 
tamamlayıcı bir tekniktir. Ülkemizde bu tekniğin 
uygulandığı üç adet munzam sosyal sigorta kuru-
luşu kurulmuştur. Bu kuruluşlardan kuruluş tarihî 
itibarıyla ilki Ereğli Kömür Havzası’nda çalışan 
taşkömürü işçilerini kapsayan ve 1921 tarihinde 
151 Sayılı Kanunla kurulan “Amele Birliği”dir. 
Ülkemizin ikinci munzam sosyal sigorta kuruluşu 
1941 yılında kurulan “İlkokul Öğretmenleri Sos-
yal Yardım Sandığı (İLKSAN)”dır. İlkokul öğret-
menlerinin sosyal güvenliğini güçlendirmek için 
kurulmuş bir sandıktır. Munzam sosyal sigorta ku-
ruluşlarından üçüncüsü ise 1961 yılında kurulan 
“Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)”tır. Ordu 
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mensuplarının sosyal güvenliklerini artırmak ama-
cıyla kurulan “ OYAK” bu üç kurum içerisinde en 
başarılı olanıdır.

GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ 
SOSYAL GÜVENLİK TEKNİKLERİ 

AYIRIMI
Sosyal güvenlik, tarihi hem çok eski bir kavram 

hem de yeni bir kavramdır. Dar anlamda sosyal gü-
venlik çağdaş bir kavramdır. Aslında çağdaş sosyal 
güvenlik teknikleri sosyal güvenlik ihtiyacının za-
manında ve daha rasyonel karşılanmasını sağlamış 
olduğu için çağdaş ve geleneksel sosyal güvenlik 
kavramları arasındaki farkın ortaya konulması; sos-
yal güvenlik kavramının daha iyi anlaşılmasına da 
katkı sağlayacaktır. 

Sosyal güvenlik tekniklerini, geleneksel ve çağ-
daş olarak ayırırken yapılan sınıflandırma değer 
yargısı içeren; gelenekseli kötü, başarısız; çağdaşı 
ise başarılı, olumlu bulan bir değerlendirme de-
ğildir. Geleneksel teknikler; bir dönem insanoğ-
lunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için 
geliştirdiği ancak şimdi büyük ölçüde terk ettiği, 
(bireysel tasarruflar ve sosyal yardımlaşma gibi), 
tekniklerdir. Çağdaş teknikler ise bugün daha ge-
niş toplum kesimlerini kapsayan ve onlara insan 
haysiyetine yaraşır bir sosyal güvenlik garantisi 
sağlayan (sosyal sigortalar gibi) tekniklerdir (Al-
per, 2009: 14). Bir diğer ifade ile göreceli bir kav-
ramlaştırma söz konusudur. Nitekim bir örnekle 
açıklamak gerekirse günümüzün çağdaş sosyal gü-
venlik tekniği olarak kabul edilen sosyal sigorta-
lar, 40-50 yıl sonra başka tekniklerin geliştirilmesi 
sonucu önemini kaybedebilir ve geleneksel teknik 
hâline dönüşebilir (Alper, 2009: 14). 

“Geleneksel sosyal güvenlik teknikleri” gönüllü-
lük esasına dayalı olarak işler. Kişiler bu tekniklerle 

sosyal güvenlik sağlamakta bütünüyle serbesttirler. 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katılıp katıl-
mamak serbesttir. Hiçbir şekilde kişi sosyal yardım 
almaya zorlanamaz. İkinci ünitede değinildiği gibi, 
atasözlerimizde Türk insanının bu alandaki tarihî 
tecrübesini yansıtan örnekler vardır. “Elden gelen 
öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz”, “Göle su 
gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış”, “Zen-
ginin gönlü oluncaya kadar fakirin canı çıkar” gibi 
herkesin bildiği bu sözler geleneksel sosyal yardım-
laşmanın sosyal güvenlik sağlamakta yetersiz kaldı-
ğının en güzel belgeleridir.

Geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinde 
gönüllülük esastır.

Geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinin orta-
ya çıktığı dönemlerde devletin vatandaşlara sosyal 
güvenlik garantisi sağlamak gibi bir yükümlülüğü 
toplumda henüz kabul edilmemiştir. Bu dönemde 
devletin ve toplumun yolda kalmış muhtaç ve güç-
süzlere sahip çıkması bir devlet görevi olarak değil 
iyi insan olmanın, dindarlığın, sevap kazanmanın, 
iyilikseverliğin bir gereği olarak kabul edilmektey-
di. Yine bu dönemde sosyal güvenliğin konusu 
olan risklere karşı önceden güvenlik sağlamak ama-
cı ile hazırlık yapılmasını öngören ne bir sistem ne 
de bir kamu yükümlülüğü söz konusu idi. 

Sonuç itibarıyla, geleneksel sosyal güvenlik 
teknikleri çağdaş sosyal güvenlik anlayışının doğ-
madığı bir dönemde ortaya çıkan sosyal güvenlik 
teknikleri olarak tanımlanabilir. Geleneksel sos-
yal güvenlik teknikleri, sosyal güvenlik ihtiyacını 
zamanında ve ihtiyaca yetecek şekilde karşılama 

Hukuki sorumluluğun ne 
olduğunu değerlendirin.

Hukuki sorumluluk sizce 
bir sosyal güvenlik tekniği 
midir?

ÖÇ 2 Bireysel ve toplu sosyal güvenlik tekniklerini anlatabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sosyal güvenliğin sağlamış 
olduğu hakları düşünerek 
hukuki sorumluluk ile sos-
yal güvenlik arasındaki iliş-
kiyi anlatın.
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imkânı olmayan tekniklerdir. Bu yetersizlikler, 
çağdaş sosyal güvenlik tekniklerinin doğuşuna ze-
min hazırlamıştır. 

“Çağdaş sosyal güvenlik teknikleri” ise gelenek-
sel sosyal güvenlik tekniklerine göre önemli nitelik 
farklılıklarına sahiplerdir. Çağdaş sosyal güvenlik 
tekniklerinde sosyal güvenlik kişilerin isteğine, iza-
nına, basiretine ya da kültürüne bağlı tutulmamıştır.

Çağdaş sosyal güvenlik teknikleri sosyal gü-
venlikte bir zihniyet değişimi ile birlikte gündeme 
gelen tekniklerdir. Devletin yönetim siyasetinde 
meydana gelen değişmeler, devletin, vatandaşların 
sosyal güvenliği bakımından da yükümlü olduğu-
nun kabul edilmesine yol açtı. Artık devletler açlı-
ğa, yoksulluğa, muhtaçlığa, evsizliğe ve çıplaklığa 
karşı vatandaşlarını sosyal güvenlik altına almaya 
zorunlu görülmeye başlandı. İşte devletin vatan-
daşların sosyal güvenliğinden sorumlu olduğunun 
kabul edilmesi ile başlayan bu dönemde bizim, 
adına “çağdaş sosyal güvenlik teknikleri” olarak ad-
landırılan teknikler ortaya çıkmıştır. Bu tekniklerin 
özünde devletin sosyal güvenlik alanında yükümlü 
olması ve vatandaşın da gerektiğinde kendi sosyal 
güvenliği için devletin zorlamasını kabul etmesi yer 
almaktadır (Yazgan, 1975: 2025).

Çağdaş sosyal güvenlik tekniklerinin 
özünde devletin sosyal güvenlik alanında 
yükümlü olması ve vatandaşında gerekti-
ğinde kendi sosyal güvenliği için devletin 
zorlamasını kabul etmesi yer alır. 

Çağdaş sosyal güvenlik tekniklerinin başında 
gelen sosyal sigorta sistemi, kanun gücü ile kişileri 
kendi sosyal güvenlikleri için tasarruf yapmaya zor-
laması yönüyle kendine özgü bir tekniktir. Bu tek-
nik, devletin sosyal güvenlik alanındaki finansman 
ihtiyacının azalmasına büyük katkı sağladığı gibi; 
kendi sosyal güvenliği için katkıda bulunan kişile-
rin sosyal güvenliği bir hak olarak kabul etmeleri ve 
sisteme sahip çıkmalarını beraberinde getirmiştir. 
Vatandaş olma kültürünün yerleşmesinde ve sosyal 
sigorta sisteminin sağlıklı bir biçimde işlemesinde 
bunun katkısı olmuştur.

Sosyal sigorta sistemi kişileri kendi sosyal 
güvenlikleri için tasarruf yapmaya zorlar.

Günümüzde kişiler ihtiyaçlarını büyük ölçüde 

çağdaş sosyal güvenlik teknikleri ile karşılamakta; 
geleneksel sosyal güvenlik teknikleri ise çağdaş sos-
yal güvenlik tekniklerini tamamlayan ve destekle-
yen bir rol oynamaya devam etmektedir. Gelenek-
sel sosyal güvenlik teknikleri içerisinde özellikle 
özel sigorta tekniği, sosyal sigortayı destekleyen bir 
teknik olarak önemli bir görev yapmayı sürdür-
mektedir. Sosyal yardımlaşma teknikleri ise özellik-
le sosyal yardım ve sosyal hizmete muhtaç kitlelere 
önemli bir destek ve katkı sağlamaktadır.

Sosyal güvenlik teknikleri yukarıda da belirtil-
diği gibi zamanın ve ülkelerin şartlarına göre fark-
lılaşmakta ve çeşitlenmektedir. Gelecekte de bu 
tekniklere yenilerinin eklenmesi her zaman müm-
kündür. Çünkü sosyal güvenlik ihtiyacındaki deği-
şim ve farklılaşmalar mevcut sosyal güvenlik tek-
nikleri ile karşılanamadığı durumlarda elbette yeni 
sosyal güvenlik teknikleri ortaya çıkacaktır.

Sosyal Güvenlik Tekniklerinin 
Geleceği 

Sosyal güvenlik tekniklerinin geleceği ne ola-
caktır? Yeni sosyal güvenlik teknikleri bulunacak 
mıdır? Sosyal güvenlik tekniklerinin hangisi daha 
iyidir? Hangi teknik tercih edilmelidir? Bütün bu 
soruların cevabı başka alanlardaki tespit, tercih ve 
kararlara bağlı olarak verilebilir.

Kullanılacak sosyal güvenlik tekniklerinin seçi-
minde seçici iki temel özne söz konusudur. Bunlar-
dan birisi kişinin kendisi, diğeri ise devlettir. Kişiler 
kendi sosyal güvenlikleri bakımından bireysel sos-
yal güvenlik tekniklerinden istediğini seçme hakkı-
na sahiptirler. Kişi yalnızca tasarruf yaparak ya da 
özel sigorta tekniğini kullanarak ya da isteğe bağlı 
sosyal yardımlaşma sandıklarından birisine katıla-
rak bu yönde kendi seçimini yapabilir.

Çağdaş sosyal güvenlik sistemleri bakımından 
soruna bakıldığında ise bu konuda kişilerin bir ter-
cih yapma şansları bulunmamaktadır. Çünkü sos-
yal güvenlik kişiler için bir hak devlet için ise bir 
görevdir. Devlet bu görevini yaparken kişilere bir 
seçim hakkı tanımaz. Kullanılacak sosyal güvenlik 
teknikleri devletin sosyal güvenlikte izleyeceği poli-
tikalar ışığında kanunlarla belirlenir. Bu belirleme-
de devletin anayasası ve kanunları belirleyici olur. 
Devletler iktisadi ve siyasi tercihlerine göre sosyal 
politikalarını belirlerler. Dolayısıyla bu anlamda 
sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesinde de 
bu tercihler etkili olur.
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Sosyal güvenlik kişiler için bir hak; devlet 
için bir görevdir.

Günümüzde sosyal sigorta ve kamu sosyal yar-
dım ve hizmet teknikleri en yaygın tercih edilen 
ve kullanılan sosyal güvenlik teknikleridir. Dev-
letler sosyal güvenlik yüklerini azaltmak istedikle-
rinde ek sosyal sigorta tekniklerini, ek emeklilik 
sistemlerini (özel sigorta tekniğini), sosyal yardım-
laşma ve dayanışmayı teşvik sistemlerini devreye 
sokmakta ve böylece kişinin ve toplumun sosyal 
güvenlik alanında daha fazla tasarrufa yönelmesi 
teşvik edilmektedir.

Devlet son yıllarda bununla da yetinmemekte 
kamu sosyal güvenlik harcamaları ile de sosyal gü-
venlikte sistemin yetersiz kaldığı boşlukları tamam-
lamaya çalışmaktadır. Gelişmiş ülkelerde devlet bir 
takım sosyal güvenlik yüklerini mahalli idareler ve 
aileye aktarmaktadır. 

Hemen ifade edelim ki sosyal güvenlikte dünya 
çapında belirli standartlar tespit edilmeye çalışıl-
maktadır. Ancak sosyal güvenlikte devletler kendi 
gelişmişlik seviyeleri, kendi öncelikleri ve kendi po-
litikalarını dikkate alarak sosyal güvenlikte politi-
ka, dolayısıyla teknik belirlemesine gitmektedirler.

Sosyal güvenlik tekniklerinde gelecekte birtakım 
değişikliklerin olacağını düşünüyoruz. Bu değişik-
likler yeni risklerin ortaya çıkması ihtiyacından kay-

naklanabileceği gibi küreselleşme sonucunda doğa-
cak yeni bazı ihtiyaçlardan da kaynaklanabilecektir. 
Uluslararası emek göçü, siyasi ve askerî problemler 
dolayısıyla ülkeler ve bölgeler arasındaki yoğun in-
san ve emek göçü, göçmen işçiler problemi, azınlık-
lar, etnik farklılıklar bu yeni potansiyel ihtiyaç alan-
larından sadece bir kaçını oluşturmaktadır. 

İnsanoğlunun her an yeni tehlikelerle karşılaş-
ması mümkündür. Çünkü bilim ve teknolojide her 
gün yeni gelişmeler olmaktadır. Bilişim alanında, 
gen teknolojisi, nano teknoloji alanındaki geliş-
meler yeni riskleri de beraberinde getirebilecek ve 
bunların çözümü için yeni teknikler ihtiyaç olarak 
ortaya çıkabilecektir.

Küreselleşme bütün dünyada etkiler yaratan bir 
süreçtir. Bu gelişmelerin sosyal güvenlik alanında 
yeni işbirliklerini, yeni tekniklerin doğuşunu da et-
kileyebileceğini düşünmek gerekir. Küresel işbirliği 
imkânlarının sosyal güvenlik alanında da gelişece-
ği beklenmelidir. Küresel dünyada yaşamak artık 
daha kolay hâle gelmekte hatta bir ihtiyaç hâlini 
almaktadır. Dolayısıyla sosyal güvenlik artık tek 
bir ülkenin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bunun için 
sosyal güvenlik alanında yeni teknolojiler geliştire-
rek yeni çözüm yolları bulmak bir ihtiyaç olacaktır. 
Sonuçta günümüzde özel sigorta alanındaki geliş-
meler sosyal sigorta alanında da yaşanabilecektir. 
Sosyal sigorta sistemleri arasındaki işbirliği ve ge-
lişmeler sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanması 
alanında önemli katkı sağlayacaktır.

Tanzimat Öncesi (Klasik Dönem) Osman-
lı Devleti’nde Sosyal Güvenlik, Osmanlıda 
Genel Olarak Sosyal Güvenlik Teknikleri, Os-
manlıda Sosyal Güvenliğin Aile İçi Yardımlaş-
ma İle Sağlanması

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti, XIII. yüz-
yılın sonlarından XX. yüzyılın ilk çeyreğine ka-
dar devam eden, çok uzun ömürlü bir siyasal 
kuruluştur. Bu uzun sürecin “klasik dönem” 
olarak isimlendirilen devresinde Osmanlı top-
lumunda halkın sosyal güvenliğinin nasıl sağ-
landığı, sosyal güvenlik teknikleri olarak nelerin 
yer aldığı ve modern sosyal güvenlik anlayışının 
hangi noktasında bulunduğu hususları hep me-
rak edilegelmiştir. Genellikle Osmanlı Devletine 

ilişkin çalışmalarda yapılan Tanzimat öncesi ve 
Tanzimat sonrası ayırımı, Osmanlı Devleti’nde 
sosyal güvenlik sisteminin incelenmesi açısın-
dan da yapılabilir. Hatta, özelliği itibariyle Os-
manlı Devleti’nde sosyal güvenlik sisteminin, 
biri Tanzimat’tan önceki devir (lonca devri) ve 
diğeri Tanzimat ve Meşrutiyet devri olmak üzere 
iki dönemde incelenmesi gerekir. Biz de bu ça-
lışmamızda Osmanlı Devleti’nde reayanın (hal-
kın) sosyal güvenliği konusunu, genel itibariyle 
Tanzimat’tan önceki dönemi anlatan klasik dö-
nem açısından ele almaya çalışacağız. Hemen be-
lirtmek gerekir ki, Osmanlı Devleti’nde toplum 
yapısı, biri askeriler (yönetenler) ve diğeri reaya 
(yönetilenler) olmak üzere iki ana grup altında 

araştırmalarla 
ilişkilendir
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Günümüzde açlıkla, çevre kirlenmesiyle, yok-
sullukla mücadelede uluslararası işbirliği artırıl-
maya çalışılmaktadır. Sosyal güvenliğin başkaca 
alanlarında da bu işbirliğinin yaygınlaşacağını dü-
şünüyoruz. 

ele alınmaktadır. Osmanlı toplum yapısı içinde 
reaya, askerî zümre dışında kalan, üretici olan, 
ticaretle uğraşan, vergi veren, yerleşik veya yarı 
yerleşik halk zümresini ifade etmektedir. Başka 
bir anlatımla reaya, şehirliler, köylüler ve göçe-
be aşiretlerden meydana gelmiş vergi yükümlüsü 
olan zümredir. Bu kesim, yönetici sınıf içinde yer 
almayan, meslek ve müstahsil grupları (köylüler, 
zanaatkârlar ve ticaretle uğraşanlar) olarak alt 
tabakayı oluşturmuş; sanayi, ticaret ve tarımla 
uğraşmış; devlete vergi vererek servet üretmiştir. 
Osmanlı toplumunda reaya (halk) kapsamında 
öncelikle şehirde yaşayan kesim (şehirliler) yer 
almıştır. Bunlar, ziraatla meşgul olmamış; genel-
likle ticaret, endüstri ve benzeri işleri yapmış; ge-
çimini ve kazancını bu gibi işlerden sağlamıştır. 
Genelde esnaf olarak adlandırılan bu gibi kim-
seler, devlet ekonomisine, pazarlarda sattıkları 
mallar dolayısıyla verdikleri vergilerle katkıda 
bulunmuşlar, buna bağlı olarak da meydana ge-
tirdikleri teşkilatlar sayesinde idarede söz sahibi 
olmuşlardır. Reaya kapsamında yer alan ve şehir 
halkı dışındaki diğer bir üretici kesim de köylüler 
yani çiftçilerdir. Bunlar, devletin ekonomik yapısı 
ziraata dayandığı için, bu işle meşgul olmuşlar ve 
devlet açısından oldukça önem taşımışlardır. Re-
ayanın diğer bir kesimini ise konar-göçerler oluş-
turmuştur. Zaman içerisinde önemi azalmakla 
birlikte Osmanlı belgelerinde konar-göçer diye 
isimlendirilen yarı yerleşik kesim, diğerlerinden 
az-çok farklı bir hayat tarzına sahip olmuşlar; 
bunlar, yaylak ve kışlak olarak isimlendirilen yer-
leşim yerlerine sahip bulunmuşlar; yaylakta hay-
vancılık, kışlakta ise basit tarım ile uğraşmışlardır. 
Osmanlı Devletinin kuruluş dönemindeki genel 
yapısı, konar-göçerleri ziraat alanlarında (mez-
raa) küçük çapta tarımla uğraşmaya zorlarken, 
bir yandan da onların köyler kurarak yerleşik 
vaziyete geçmelerine de zemin hazırlamıştır. Os-
manlı Devleti’nde, milletimizin ayırıcı bir vasfı 
olan muhtaç olana yardım ve zayıf olanı koru-
ma özellikleri, emeğiyle hayatını kazanan ve bu 
emeğine pazar bulamadığı zaman sefaletle karşı 
karşıya kalan emekçi, işçi ve sanatkarlar açısın-
dan da geçerli olmuş; bunlar değişik yollarla ko-
runmuş ve kendilerine yardım eli uzatılmıştır. 
İlk zamanlar dini bazı düşüncelerin etkisi altında 
yapılan bu yardımlar, sonradan tamamen ekono-
mik ve hukuki bir nitelik kazanmıştır. Genelde, 

dinin etkisi ile yapılan bu yardımların biri içeri-
den, diğeri ise dışarıdan olmak üzere iki yönden 
meydana geldiği söylenebilir. İçeriden yapılan ve 
mesleki dayanışma düşüncesine dayanan yardım-
lardır esnaf teşkilatları yolu ile gerçekleştirilmiş; 
dışarıdan yapılan yardımlarda ise vakıf kurumla-
rının etkisi görülmüştür. Burada hemen vurgula-
mak gerekir ki, Osmanlı devleti, kuruluşundan 
itibaren bağlı bulunduğu İslâm dininin gerekle-
rine göre bir hukuk sistemini ve toplum yaşan-
tısını esas almış; sosyal güvenlik alanında da bu 
dinin etkisi fazlasıyla hissedilmiştir. Genel olarak 
Müslüman topluluklarda devletin, memleketteki 
fakirleri gözetmek, muhtaçları korumak ve işi ol-
mayanlara da yardım elini uzatmak gibi görevleri 
vardır. Devletin, bu gibi pek çok görevi olmasına 
rağmen, bu görevlerini yerine getirmede vakıflar 
gibi sivil toplum kuruluşları devlete yardımcı ol-
muşlar, onun görevlerini hafifletmişlerdir.

I. Genel Olarak Sosyal Güvenlik Teknikleri
Osmanlı Devleti’nde uygulama imkanı 

bulan sosyal güvenlik sistemine ve buna ilişkin 
tekniklerine yer vermeden önce, mukayeseyi 
kolaylaştırması açısından modern anlamdaki 
sosyal güvenlik kavramı ve tekniklerine kısaca 
değinmekte yarar vardır. Sosyal ve güvenlik ke-
limelerinden oluşan “sosyal güvenlik” kavramı, 
toplumu ilgilendiren (içtimaî) güvenlik anlamın-
da kullanılır. Sosyal güvenlik tehlikesi ya da riski 
denilen olaylar insan iradesi dışında başa gelen ve 
başa gelince onu çalışma gücünden ve dolayısıyla 
kazançtan mahrum eden ya da ne zaman gerçek-
leşeceği bilinmemekle beraber, ileride gerçekleş-
mesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna 
maruz kalan kişinin mal varlığında eksilmeye 
neden olan olaylardır. Bu açıdan sosyal güvenlik, 
toplumu oluşturan fertlerin kendi iradeleri dışın-
da uğrayacakları tehlikelerin zararlarından kurta-
rılma garantisi anlamına gelmekte ve kişileri, ge-
lirleri ne olursa olsun belli sayıdaki risklere karşı 
güvende tutan bir kurum veya kurumlar bütünü 
olarak kabul edilmektedir [19]. Bunu kısaca, ki-
şilerin ekonomik güvencelerini sağlayan önlem-
lerin bütünü şeklinde anlamak da mümkündür. 
Sosyal Güvenlik sistemleri hem sosyal koruma-
nın amaçlarını hem de bu amaçlara ulaşmak için 
oluşturulan özgün hukuksal teknikleri kapsar. 
Sosyal güvenliğin amacı, kendi iradeleri dışın-
da meydana gelen hastalık, işsizlik, kaza, yaşlı-
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lık veya ölüm gibi nedenlerden dolayı, çalışma 
gücünü sürekli veya geçici bir şekilde kaybeden 
kişilerle bunların geçindirmekle yükümlü oldu-
ğu kimselere, kazançlarının kesilmiş veya önemli 
derecede azalmış olmasından dolayı, kamu ön-
lemleriyle (kolektif veya toplum olarak), yeterli 
bir geçim düzeyi yanı sıra sağlık garantisi de sağ-
lamaktır. Şu halde sosyal güvenliğin ana faaliyet 
alanı, yaşlılık, işsizlik, hastalık, veya kazalar sebe-
biyle meydana gelen iş göremezlik, uzun süren 
rahatsızlık yahut sürekli maluliyet gibi sebeplerle 
muhtaç hale gelenlere ve bunların geçindirmekle 
yükümlü olduğu kimselere sağlanan geçim ga-
rantisi ile çok çocuklu ailelere, dullara ve yetimle-
re ödenen ivazlar ve doğum ve cenaze masrafları-
nı karşılamaya yönelik yardımların yapılmasıdır. 
Sosyal güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, 
sosyal ve siyasal yapı ve koşulların bir ürünüdür. 
Avrupa’da bugünkü anlamıyla sosyal güvenlik 
sistemlerinin oluşabilmesi için sanayi devriminin 
ve buna bağlı olarak sosyal koruma gereksinimi 
içinde olan bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını 
beklemek gerekmiştir. Türkiye’de ise anılan eko-
nomik ve siyasal koşullar çok farklı bir gelişim 
seyri izlemiş, Osmanlı Devletinin sanayileşme sü-
recine girmemiş olması gerçek anlamda bir sos-
yal politikanın oluşumunu engellemiştir. Sınırlı 
ve dağınık sosyal koruma önlemleri de, modern 
anlamdaki sosyal güvenlik sistemine dönüşeme-
miştir. Bu açıdan, Osmanlı Devleti’nde sosyal 
politika tedbirleri çok kısa ve sınırlıdır. Devletin 

bir sanayileşme dönemi yaşamamış olması, sos-
yal mevzuatın doğmamış bulunmasının başlıca 
nedenini oluşturmuştur. Bu açıdan devlet içinde 
modern anlamda ve düzenli bir sosyal güvenlik 
sisteminden söz etmek çok kolay değildir. Genel 
itibariyle sosyal güvenlik, ilgilinin mali katkısını 
gerektiren sosyal sigortalar ile sadece resmi, yarı 
resmi veya bağımsız kuruluşlar tarafından finanse 
edilen sosyal yardım ve sosyal hizmetler (sosyal 
refah hizmetleri) den oluşur. Bu anlamdaki sos-
yal güvenliğin Türkiye’nin selefi olan Osmanlı 
Devleti’nde bulunup bulunmadığı, şayet yoksa 
bu ihtiyacı karşılamaya çalışan kurumların neler 
olduğu gibi hususların cevabı bu çalışmada veril-
meye çalışılacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, 
daha Orhan Gazi zamanında, günün gerek ve ko-
şullarına göre tımar, zeamet, yurtluk, ocaklık ve 
muhtacîn gibi namlarla şahıslara, dul ve yetim-
lere bazı kayıt ve şartlarla sosyal haklar tanınmış 
ve bu hakların karşılanabilmesi için bazı esaslar 
konulmuştur. Osmanlı Devleti’nde, Batıda oldu-
ğu gibi, sosyal güvenlik düşüncesi, karşılıklı yar-
dımlaşma anlayışı ile başlamış ve gelişmiş; emeği 
ile geçinenlerin sosyal güvenliği esas itibariyle üç 
esasa dayandırılmıştır. Bunlar, aile içi yardımlaş-
ma, meslek teşekkülleri çerçevesinde yardımlaş-
ma ve sosyal yardımlar olarak özetlenebilir.

Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Murat Şen, http://
www.e-akademi.org/makaleler/msen-1.htm, Eri-
şim Tarihi: 16.02.2012)

Gelecekte gerek çalışma ya-
şamı gerekse sosyal yaşamda 
ne gibi değişiklikler olabile-
ceğini sanayi devriminden 
günümüze kadar gelen dö-
nem için değerlendirin.

Sosyal güvenlik sistemini siz-
ce gelecekte neler bekliyor?

ÖÇ 3 Geleneksel ve çağdaş sosyal güvenlik teknikleri arasındaki farkları açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sosyal güvenlik ihtiyacının 
azalmayacağını, gelecekte 
ihtiyacın artacağını anlatın.
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ÖÇ 1 Sosyal güvenlik tekniğini 
kavramsal olarak tanımlayabilme

Sosyal Güvenlik Tekniği 
Kavramı

Sosyal güvenlik teknikleri sosyal güvenlik sağlamak amacı ile 
kullanılan yollar, yöntemlerdir. İnsanlığın sosyal gelişmesi sos-
yal güvenlik ihtiyacında da değişme ve çeşitlenme sağlamış; 
zaman zaman da mevcut sosyal güvenlik teknikleri yetersiz 
kalmıştır. İşte bu yetersizlikleri gidermek ve değişen ihtiyaçları, 
yeni riskleri karşılamak bakımından yeni sosyal güvenlik tek-
nikleri bulma arayışı doğmuştur. Bu durum, sosyal güvenlik 
tekniklerinin de gelişmesine ve yeni sosyal güvenlik teknikleri 
bulunmasına katkı sağlamıştır. Sosyal güvenlik tekniklerini bi-
reysel ve toplu sosyal güvenlik teknikleri olmak üzere iki grupta 
toplamak mümkündür.

ÖÇ 2 Bireysel ve toplu sosyal güvenlik 
tekniklerini anlatabilme

Sosyal Güvenlik Tekniklerinin 
Çeşitleri

Bireysel sosyal güvenlik teknikleri, bireylerin başkalarından 
yardım ve destek almaksızın, tek başına kendi sosyal güvenliği-
ni sağlamak amacı ile geliştirdiği teknikleri ifade eder. Bireysel 
sosyal güvenlik tekniklerinin temeli tasarrufa dayanır. Bireysel 
sosyal güvenlik tekniklerinde etkinlik bireylerin kapasitesi ile 
sınırlıdır. Bireysel sosyal güvenlik tekniklerini tasarruf ve (özel) 
sigorta teknikleri olarak sıralamak mümkündür. Tasarruf bir 
teknik olarak insanlığın bulduğu en eski hatta ilk sosyal güven-
lik tekniğidir. Tasarruf tekniğinin sosyal güvenlik tekniği olarak 
çok önemli bir fonksiyonu olmuştur. Ancak bireysel bir sos-
yal güvenlik tekniği olarak tasarruf tekniğinin sosyal güvenlik 
ihtiyacının karşılanmasında yeterli olması söz konusu olamaz. 
Çünkü tasarruf tekniği kişinin gelir seviyesi, tasarruf kültürü 
ve sosyal güvenlik bilinci ile yakından ilişkilidir. Gelir seviyesi 
arttıkça sosyal güvenlik ihtiyacı azalmakta, azaldıkça artmakta-
dır. Tasarruf gücü düşük olan insanların sosyal güvenlik risk-
lerinden etkilenme derecesi fazla olduğu gibi bireysel yolla bu 
risklerle mücadele gücü de o ölçüde azdır. Ancak kişide tasar-
ruf etmenin değerini idrak etme bilinci yok ise kişinin geliri ne 
kadar çok olursa olsun o ölçüde tasarruf etmeyebilir. Tasarruf 
bilinci dışında sosyal güvenliğin önemini anlaması da o kadar 
önemli bir başka konudur. Özel sigorta mala yönelik tehlikelere 
karşı bir güvenlik tekniği olarak doğmuş ancak zaman içerisin-
de sosyal güvenlik alanında da bir teknik olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Özel sigortada, belirli bir riskle karşı karşıya olan 
kimseler bu riskin sonuçlarına karşı dayanışmaya girerler. Özel 
sigortada bu anlamda risklerin paylaşılması ve dağıtılması söz 
konusudur. 
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ÖÇ 2 Bireysel ve toplu sosyal güvenlik 
tekniklerini anlatabilme

Sosyal Güvenlik Tekniklerinin 
Çeşitleri

Toplu teknikler bireylerin bir araya gelmesi, sosyal güvenlik sağ-
lama amacı ile dayanışmaya gitmesi esasında doğan ve geliştirilen 
tekniklerdir. Toplu sosyal güvenlik teknikleri sosyal gelişmeye pa-
ralel olarak gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Toplu sosyal güvenlik tek-
niklerini; sosyal yardımlaşma, özel sigorta, sosyal sigorta ve sosyal 
yardım olarak sıralamak mümkündür. Aile, kabile, boy, köy vb. 
seviyede sosyal güvelik amaçlı yardımlaşmalar sosyal yardımlaş-
ma olarak adlandırılır. Sosyal yardımlaşmada riskle karşılaşan 
kimsenin ya da yakınlarının yardım talebine bağlı olarak kişiye 
yardım yapılır. Toplumdan o günün şartları içinde, toplumdaki 
yardımlaşma kültürünün seviyesine bağlı olarak ve yardım ya-
pabileceklerin ekonomik gücü oranında bu yardım çağrılarına 
cevap verilir. Bu tip yardımlaşma sosyal güvenlik ihtiyacının kar-
şılanmasına yardımcı olmaz. Özel sigortanın sosyal güvenliğin 
konusu olan riskler için bir teknik olarak kullanılması çok yeni 
bir uygulamadır. Özel sigortacılık faaliyetlerinin kötüye kullanıl-
maması ve halkın bu faaliyetlerden zarar görmesinin önlenmesi 
amacıyla devletler özel sigortanın işleyiş esaslarını düzenlemekte 
ve bir denetim mekanizması kurmaktadır. Özel sigorta bir teknik 
olarak son yıllarda sağlıktan, kazaya, emekliliğe karşı sosyal gü-
venlik alanında yaygınlaşmaya başlamış olmasına rağmen henüz 
çok geniş bir uygulama imkanı bulamamıştır. Özel sigortanın bir 
türü de sosyal sigorta tekniğidir. Özel sigortanın dayanağı olan 
sigorta tekniği, sosyal sigortada kamu menfaatine ve kâr amacı 
güdülmeksizin sosyal güvenlik sağlamak için bir kamu faaliyeti 
olarak uygulanır. Sosyal yardım tekniği ise, çalışma ve kazanma 
gücü olmayan kimselere sosyal güvenlik sağlamak için uygulanır. 
Sosyal yardım tekniği ile yapılan yardımlar ayni ve nakdi yardım-
lar ile hizmet yardımları olmak üzere iki grupta toplanır. 

ÖÇ 3 Geleneksel ve çağdaş sosyal güvenlik 
teknikleri arasındaki farkları açıklayabilme

Geleneksel ve Çağdaş Sosyal 
Güvenlik Teknikleri Ayrımı

Geleneksel sosyal güvenlik teknikleri gönüllülük esasına dayalı 
olarak işler. Kişiler bu tekniklerle sosyal güvenlik sağlamakta 
bütünüyle serbesttir. Geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinde 
risklerin sonucunda, riskle karşılaşanların yardım talebine bağlı 
olarak yardımlar yapılır. Ancak yapılan yardımın miktarı, za-
manı ve süresi bütünüyle yardım yapmak isteyenlerin isteğine 
kalmıştır. Çağdaş sosyal güvenlik tekniklerinde sosyal güvenlik 
kişilerin isteğine bağlı tutulmuştur. Bu tekniklerin özünde dev-
letin sosyal güvenlik alanında yükümlü olması ve vatandaşın 
da gerektiğinde kendi sosyal güvenliği için devletin zorlamasını 
kabul etmesi yer almaktadır. Günümüzde kişiler ihtiyaçlarını 
büyük ölçüde çağdaş sosyal güvenlik teknikleri ile karşılamakta, 
geleneksel sosyal güvenlik teknikleri ise çağdaş sosyal güvenlik 
tekniklerini tamamlayan ve destekleyen bir rol oynamaya de-
vam etmektedir.
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neler öğrendik?

1  Sosyal güvenlik sağlamak amacı ile kullanılan 
yol ve yönteme ne ad verilir?
A. Sosyal güvenlik kavramı
B. Sosyal güvenlik metodu
C. Sosyal güvenlik tekniği
D. Sosyal güvenlik kapsamı
E. Sosyal güvenlik tercihi

2  Aşağıdakilerden hangisi bireysel sosyal gü-
venlik tekniklerinden biridir?
A. Tasarruf tekniği
B. Sosyal yardımlaşma tekniği
C. Özel sigorta tekniği
D. Sosyal sigorta tekniği
E. Sosyal yardım tekniği

3  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma 
tekniğinin özelliklerinden biri değildir?

A. Kişiler arasında yapılır
B. Risk gerçekleştikten sonra devreye girer
C. Kişinin talebine bağlıdır
D. Talep edene yeterli bir güvence sağlar
E. Yardım yapanın arzusuna bağlıdır

4  Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan 
sosyal yardımlaşma tekniklerinden biri değildir?

A. Kişiden kişiye yardımlaşma
B. Aile içi yardımlaşma
C. Hemşehrilik yardımlaşması
D. Ülkelerarası yardımlaşma
E. Ülke çapında yardımlaşma

5  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma-
nın kurumsallaşmasının sağladığı faydalardan biri 
değildir?

A. Kurumsallaşma yardım miktarının büyümesini 
sağlamıştır.

B. Kurumsallaşma yardım yapılma zamanını uzat-
mıştır.

C. Kurumsallaşma kişilerin yardım yapma süresi-
nin uzamasını sağlamıştır.

D. Kurumsallaşma yardım eden ile alan karşılaş-
masını kolaylaştırmıştır.

E. Kurumsallaşma yardımların suiistimalini engel-
lemiştir.

6  Belirli bir malın ya da paranın ayrı bir tü-
zel kişilik teşkil edecek biçimde sosyal yardım için 
tahsis edilmesiyle ortaya çıkan sosyal yardımlaşma 
kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kooperatif
B. Birlik
C. Sandık
D. Dernek
E. Vakıf

7  Aşağıdakilerden hangisi özel sigortanın özel-
liklerinden biri değildir?

A. Prim ile yapılan yardım ilişkilidir
B. İflas riski vardır
C. Zorunludur
D. Kâr amacı güder
E. Primli sistemdir

8  Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortayı özel 
sigortadan ayıran temel özelliklerden biri değildir?

A. Sosyal sigortanın kamu sigortası olması
B. Sosyal sigortanın bütün riskleri kapsaması
C. Sosyal sigortanın kâr amacı gütmemesi
D. Sosyal sigortalarda ödenen primle sağlanan yar-

dım arasında bağın olmaması
E. Sosyal sigortanın zorunlu olması

9  Çalışma ve kazanma gücü olmayan kimselere 
sosyal güvenlik sağlamak amacıyla kullanılan tek-
niğe ne ad verilir?

A. Sosyal yardımlaşma tekniği
B. Sosyal yardım tekniği
C. Özel sigorta tekniği
D. Sosyal sigorta tekniği
E. Tasarruf tekniği

10  Sosyal yardım tekniğinin finansmanı aşağı-
dakilerden hangisi tarafından sağlanır?

A. Devlet
B. Muhtaç
C. Yardım eden
D. Sosyal Güvenlik Kurumu
E. Sosyal yardımlaşma sandığı



Sosyal Güvenlik Teknikleri

86

ne
le

r 
öğ

re
nd

ik
 y

an
ıt 

an
ah

ta
rı

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Tekniği 
Kavramı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardımlaşma Ku-
rumlarının Türleri” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardımlaşma Tek-
niği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigorta Tekniği” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Bireysel Sosyal Güven-
lik Teknikleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Özel Sigorta Tekniği” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardımlaşma Tek-
niği” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardımlaşmada 
Kurumlaşma Dönemi” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardım Tekniği” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardım Tekniği” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı3

Araştır 1

Sosyal güvenlik tekniklerinin ortaya çıkış süreci, diğer sosyal konularda ol-
duğu gibi şu süreçle gerçekleşir. İnsanoğlu bireysel veya toplumsal hayatını 
sürdürmede dışarıdan gelen faktörlerle güçlükle karşılaştığı zaman problemler 
ortaya çıkar ve sıkıntıya girer. Bu problemleri çözmek, sıkıntılardan kurtul-
mak için arayış içine girer ve zaman içinde bazı çözüm yol ve yöntemleri de-
ner. Denediği bu yol ve yöntemlerden problemin çözümü konusunda başarılı 
olan kalıcı olur ve süreklilik arzeder. İnsanoğlu ne zaman bir problemle karşı-
laşsa bu yol ve yöntemi kullanır. Kullandığı bu yol ve yöntemler sosyal güven-
lik bakımından o dönem için geçerli sosyal güvenlik tekniklerini oluşturur. 

Araştır 2

Hukuki sorumlulukta bir zarar ve bu zarara kusurlu ya da kusursuz olarak 
neden olmuş bir kişinin varlığı söz konusudur. Sosyal güvenliğin kapsadığı 
riskler dikkate alındığında, hukuki sorumluluk sosyal güvenlik risklerine ce-
vap vermeyecektir. Çünkü sosyal güvenliğin kapsadığı risklerin çoğunluğu 
fizyolojik nitelikli risklerdir. Bu risklerin sorumlusu bir başkası değil, kişinin 
insan olarak yaratılmış olmasıdır. Bu nedenle sosyal güvenlik risklerinde hu-
kuki sorumluluğu belirlemek mümkün olmayabilir. 
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Araştır Yanıt
Anahtarı3

Araştır 3

Sosyal güvenlik tekniklerinde gelecekte birtakım değişikliklerin olacağını dü-
şünüyoruz. Bu değişiklikler yeni risklerin ortaya çıkması ihtiyacından kay-
naklanabileceği gibi küreselleşme sonucunda doğacak yeni bazı ihtiyaçlardan 
da kaynaklanabilecektir. Uluslararası emek göçü, siyasi ve askerî problemler 
dolayısıyla ülkeler ve bölgeler arasındaki yoğun insan ve emek göçü, göçmen 
işçiler problemi, azınlıklar, etnik farklılıklar bu yeni potansiyel ihtiyaç alanla-
rından sadece bir kaçını oluşturmaktadır. Yeni risklerle her an karşılaşmamız 
mümkündür. Bilişim alanında, gen teknolojisi, nano-teknoloji alanındaki ge-
lişmeler yeni riskleri de beraberinde getirebilecek ve bunların çözümü için 
yeni teknikler ihtiyaç olarak ortaya çıkabilecektir. Küreselleşme bütün dün-
yada etkiler yaratan bir süreçtir. Küresel dünyada yaşamak artık daha kolay 
hâle gelmekte hatta bir ihtiyaç hâlini almaktadır. Dolayısıyla sosyal güvenlik 
artık tek bir ülkenin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bunun için sosyal güvenlik 
alanında yeni teknolojiler geliştirerek yeni çözüm yolları bulmak bir ihtiyaç 
olacak, ayrıca sosyal güvenliğin uluslararası düzeyde işbirliğinin günümüzde-
kinden daha yaygın olacağını düşünüyoruz.
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Anahtar Sözcükler: • Sosyal Güvenliğin Yönetimi • İyi Yönetim • Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı 
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1
Sosyal Güvenlik Sistemlerinin 
Yönetiminin Önemi ve Kapsamı
1 Sosyal güvenlik sistemleri yönetiminin 

önemini anlatabilme 2
Sosyal Sigortaların Yönetimi
2 Sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimi için 

iyi yönetimin anlamını, başarı ölçütlerini 
ve devletin sosyal sigorta kurumlarının 
yönetimindeki rolünü açıklayabilme

Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin (Primsiz 
Rejimlerin) Yönetimi
3 Sosyal yardımlar ve hizmetlerin 

kurumsal yapılanmasının esaslarını 
değerlendirebilme3
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GİRİŞ
Sosyal güvenlik sistemlerinin başarısı için 

anahtar rol oynayan iyi yönetimin temel esasları 
ILO’nun 2001 yılında gerçekleştirdiği 89. Ulus-
lararası Çalışma Konferansı toplantısında belir-
lenmeye çalışılmıştır. Konferansta, iyi yönetimin 
temel esasları belirlenmeye çalışılmış; sosyal gü-
venlik kurumlarının mümkün olduğu kadar dü-
şük bir yönetim maliyeti ile sosyal tarafların yöne-
time katılmalarına imkân veren şeffaf ve güvenilir 
bir yönetim yapısına sahip olması gerekliliği vur-
gulanmıştır. 

Bu ünitede, sosyal güvenlik sisteminin kamu-
oyunun güvenini sağlayabilmek için ihtiyaç duy-
duğu “iyi yönetimin” başarı ölçütleri üzerinde 
durulacak ve sonrasında primli ve primsiz rejimler 
temelinde sosyal güvenlikte iyi yönetimin esasları 
üzerinde durulacaktır. 

SOSYAL GÜVENLİK 
SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNİN 

ÖNEMİ VE KAPSAMI

Önemi 
Sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimi konusu 

ILO’nun 2001 yılındaki 89. Uluslararası Çalışma 
Konferansı toplantısından sonra sosyal güvenlik 
alanında önem verdiği konulardan birini oluştur-
muştur. Bu konferansta, iyi yönetimin temel esas-
ları belirlenmeye çalışılmış; sosyal güvenlik kurum-
larının mümkün olduğu kadar düşük bir yönetim 
maliyeti ile sosyal tarafların yönetime katılmalarına 
imkân veren şeffaf ve güvenilir bir yönetim yapısı-
na sahip olması gerektiği dile getirilmiştir. Çünkü 
ILO’ya göre sosyal güvenlik sistemlerinin başarısı 
için anahtar faktör kamuoyunun güvenini sağla-
maktır ve bu güveni sağlamanın yolu da iyi yöne-
timden geçer (ILO, 2001:2). 

Sosyal güvenlik sistemlerinin başarısını 
kamuoyunun güveni, kamuoyunun güve-
nini de iyi yönetim sağlar.

Zaman içinde sosyal güvenliğin yönetimi konu-
sunu önemli hâle getiren faktörleri aşağıdaki baş-
lıklar altında toplamak mümkündür. 

Herkesi kapsama alma hedefi: Gerek ILO’nun 
Filadelfiya Bildirgesi (1944), gerekse İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nde, “sosyal güvenlik temel ve 
vazgeçilemez bir insan hakkı” olarak tarif edilmesi-
ne rağmen, dünyada ancak her 5 kişiden biri yeterli 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu oran Afrika ül-
kelerinde her 10 kişiden birine kadar düşebilmekte, 
geniş çalışan kesimleri hiçbir sosyal güvenlik koru-
ması olmayan kayıt dışı sektörde çalışmak zorunda 
kalmaktadır (ILO, 2010:vii). 

Öte yandan, yirmibirinci yüzyılın ilk on yılında 
yaşanan ekonomik krizler, sosyal güvenlik kapsa-
mında olanların krizin olumsuz etkilerinden daha 
az etkilendiğini göstermiş, yoksulluğa karşı en etkin 
mücadelenin sosyal güvenlik sistemlerinin kapsa-
mının genişletilmesi ile mümkün olabileceği anla-
şılmıştır (ILO, 2010:vii). Kayıt dışı çalışmanın bu 
kadar yaygın olduğu bir ortamda sosyal güvenliğin 
kapsamının genişlemesi, sosyal güvenlik program-
larının iyi ve etkin yönetimi ile mümkün olacaktır. 
ILO, yönetim konusunun sosyal güvenlik sistemle-
ri için önemini ortaya koymak üzere, “hiçbir sosyal 
güvenlik sisteminin iyi yönetim olmaksızın belirle-
nen hedeflere ulaşamayacağını, iyi yönetimin esas 
unsurunun da finansman kaynaklarının yönetimi 
olduğunu” vurgulamıştır (ILO, 2010:vii). 

Ekonomik krizler, yoksullukla en etkin 
mücadelenin sosyal güvenlik programları-
nın kapsamının genişletilmesi ile sağlana-
bileceğini göstermiştir.

Sosyal diyalog ve katılımcı yönetim anlayışının 
güçlenmesi: ILO, sosyal güvenlik sistemlerinin ba-
şarısı bakımından; genel sosyal güvenlik politikala-
rının belirlenmesinden uygulanmasına kadar olan 
süreç içinde sosyal diyalog mekanizmalarının ge-
liştirilerek sosyal tarafların yönetim ve karar süreç-
lerine katılımını desteklemektedir (ILO, 2010: 8). 
Sosyal sigorta programlarının yönetimine devletin 
yanı sıra prim ödeyen sigortalıların ve işverenlerin, 
sistemden gelir ve aylık alanlar ile hizmetlerinden 
faydalananların örgütleri aracılığıyla (sendikalar, 
işveren örgütleri, emekli dernekleri vb.), yönetim 
ve karar süreçlerine katılımı ve temsilleri sağlan-
malıdır. Yönetimde temsil edilme yalnızca prim 
ödeyen ve hizmet alanlarla sınırlı kalmamalı, sosyal 
güvenlik kurumlarının faaliyetleri ile ilgili meslek 
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kuruluşlarının da yönetim yapıları içinde temsil-
lerine imkân verilmeli ve kamudan daha bağımsız 
ve özerk yönetim yapıları oluşturulmalıdır. ILO, 
sosyal sigorta kurumlarının daha özerk yönetim 
yapılarına sahip olması ile sistemin başarısı arasın-
da bir bağlantı kurmaktadır (ILO, 2001: 98). ILO, 
yalnızca primli rejimler için değil, vergilerle finan-
se edilen ve tamamen kamu yönetiminde bulunan 
sosyal yardım ve hizmet programlarının yönetim 
süreçlerinde de sosyal tarafların yer almasının sos-
yal güvenlik politikalarının iyileştirilmesi ve hizmet 
götürdüğü kesimlerin ihtiyaçlarına en uygun uygu-
lamaların geliştirilmesi için hayati öneme sahip ol-
duğunu kabul etmektedir (ILO, 2001: 98). 

Çok taraflı katılımla oluşturulan yöne-
tim anlayışı, sosyal güvenlik kurumlarını 
sosyal taraflara karşı daha sorumlu hale 
getirecektir.

Çok taraflı katılım ve yönetim anlayışı sosyal 
güvenlik kurumlarınının yönetimini hizmet götür-
düğü kesimlere karşı daha duyarlı ve sorumlu hâle 
getirecektir. Öte yandan, çok taraflı katılım ve yö-
netim anlayışı sosyal güvenlik programlarının yö-
netiminde tek taraflı bir iyileşme sağlamayacaktır. 
Bir yandan, yönetim sürecine katılan taraflar, sos-
yal güvenlik programlarının özellikle mali imkân 
ve sınırlılıklarının farkında oldukları ölçüde hiz-
met taleplerini ve aylık beklentilerini daha gerçekçi 
hale getireceklerdir. Diğer yandan, devletin politik 
baskı mekanizmalarını kullanarak sosyal güvenlik 
sistemlerinin yönetimine ve işleyişine yönelik mü-
dahaleleri sınırlandırılacaktır. Çok taraflı katılımın 
bir başka faydası da özellikle primlerin toplanması, 
artırılması veya tabana yayılmasına yönelik politi-
kaların ilgili taraflarca benimsenmesi daha kolay 
olacaktır. Çünkü, yönetime katılanlar sistem hak-
kında bilgi sahibi oldukça uygulanması gereken 
politikalar ve alınması gereken tedbirler bakımın-
dan daha kolay ikna olacaklardır. 

Sosyal tarafların yönetime katılması, sos-
yal güvenlik politikalarının benimsetilme-
sini kolaylaştıracaktır. 

Sosyal güvenlik için ayrılan kaynaklarda üst sını-
ra gelinmesi: Bu kitabın “sosyal güvenliğin iktisadi 
ve mali boyutu” başlıklı 6. ünitesinde iktisadi geliş-
me seviyesi ve sosyal güvenlik garantisinin seviyesi 
arasında doğrudan bir bağlantı olduğu, ülkelerin 
iktisadi gelişmişlik seviyesi arttıkça sosyal güvenli-
ğe ayrılan payın da arttığı belirtilmiştir. Gelişmiş 
ülkelerde GSYİH’nin % 30’larına yaklaşan sosyal 
güvenlik harcamaları bakımından üst sınıra gelin-
miştir ve daha fazla artırılması mümkün görün-
memektedir. Bu durumda daha kapsamlı ve daha 
yüksek bir sosyal güvenlik garantisi talep ediliyorsa 
bunun yolu mevcut kaynakları etkin şekilde kulla-
narak kaynak kullanımında verimliliği artırmaktır. 
Gelişmekte olan ülkeler bakımından da durum çok 
farklı değildir. Bu ülkelerde kısa dönemde zaten ye-
tersiz olan harcamaların seviyesini artırmak müm-
kün olmadığı için yetersiz de olsa mevcut kaynak-
ların etkin kullanımı bu ülkeler bakımından da bir 
zorunluluktur. Kaynak kullanımında verimliliği ar-
tırmanın yollarından biri olan “aynı kaynakla daha 
fazla fayda sağlamak” ancak daha iyi bir yönetimle 
mümkün olacaktır ve bu temel ilke sosyal güvenlik 
sistemleri için de geçerlidir. Sosyal güvenlik sistem-
lerinin iyi yönetimi, ilave kaynak tahsisi yapmadan 
sosyal güvenlik korumasının standardının yüksel-
tilmesinin araçlarından biri hâline gelmiştir. 

Vatandaş (müşteri) odaklı hizmet anlayışı: 
Sosyal güvenlik sistemlerinin yönetim yapılarının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların bir başka ge-
rekçesini, sosyal güvenlik kurumlarının “vatandaş 
(müşteri) odaklı hizmet” yönündeki anlayış de-
ğişikliği oluşturmaktadır ve sosyal güvenlik ku-
rumları kamu yönetiminde bu yeni anlayışı en iyi 
uygulayan öncü kurumlar olmuştur. (http://www.
issa.int/Topics/Administration-management). Baş-
ta sosyal sigortalar olmak üzere sosyal sigorta ku-
rumları yönetim ve karar alma süreçlerinde tama-
men veya büyük ölçüde kamunun hakim olduğu 
kurumlardır. Kamu sektörünün hizmet anlayışının 
değişerek, sosyal güvenlik hizmetinden faydalanan-
ların “müşteri gibi kabul edilerek” onların bireysel 
farklılıklarını dikkate alan ve ihtiyaçlarına en iyi şe-
kilde cevap verecek işleyiş esaslarının oluşturulma-
sına yönelik hizmet teşkilatlanması yaygınlaşmak-
tadır. Sosyal güvenlik kurumları bütün kararların 
merkezde alındığı merkezî yönetim ilkesinden 
vazgeçerek, taşra teşkilatlarını yaygınlaştırmakta ve 
hizmet ağlarını güçlendirmektedirler. Bu anlayış 
değişikliği kamu kurumlarının tercihi olmaktan 



91

Sosyal Güvenlik

çok, vatandaşların kamu yöneticilerinden talep et-
tikleri kaliteli hizmet talebinin artması, yönetimde 
açıklık, hizmetten faydalananların karar sürecine 
daha fazla katılmaları gibi gelişmelerden kaynak-
lanmıştır (Sezer, 2008: 148). Bu yeni anlayış deği-
şikliği doğrultusunda, sosyal güvenlik de bir kamu 
hizmeti olduğu için, bu kamu hizmetinden fayda-
lanan kişilerin, hakları ve yükümlülükleri hakkında 
bilgilendirilmesi, hizmetlerin doğrudan ihtiyaç du-
yan kişiye götürülmesi, bürokratik işlemlerin azal-
tılması bu kapsamda alınan tedbirlerden bazılarını 
oluşturmaktadır. Bu noktada sosyal güvenlik ku-
rumlarını diğer kamu kurumlarından farklı olarak 
“vatandaş odaklı” hizmet sunma zorunda bırakan 
önemli bir özellik; sosyal güvenlik kurumlarının 
hizmetlerinden faydalanan insanların, yalnızca hiz-
metten faydalanan olarak değil, prim ödeyerek sis-
temin finansmanına doğrudan katılmalarıdır. Bir 
diğer ifade ile insanlar, finansmanını kendilerinin 
sağladığı bir kamu hizmetinin “kendi ihtiyaçlarını 
dikkate alan” bir anlayışla hizmet sunmasını talep 
etmektedirler. Birçok ülke uygulamasının ortaya 
koyduğu bir gerçek, insanların, sosyal güvenlik ku-
rumlarının hizmetlerine kolay ve çabuk erişimleri-
nin sağlanması, hizmete erişimde zaman ve maliyet 
kaybının önlenmesi, tıpkı emekli aylıklarının ar-
tırılması gibi sigortalıların memnuniyetini artırıcı 
bir etki yapmaktadır. Bu gelişmeyi kısaca açıkla-
mak gerekirse, özel sektörde iyi yönetimin tüketici 
memnuniyetini sağlama amacı, kamu sektöründe 
vatandaş memnuniyeti veya kamuoyu memnuni-
yeti sağlama amacına dönüşmüştür. Bunu sağlama-
nın yolu da iyi yönetimdir. 

Sigortalıların prim ödeyerek finansmana 
katılmaları, sosyal güvenlik kurumlarını 
vatandaş odaklı hizmet vermeye zorla-
maktadır.

E-devlet anlayışının yaygınlaşması: Kamu hiz-
metlerinin sunumunda teknolojik gelişmelerin sağ-
ladığı haberleşme ve iletişim imkânları kullanılarak 
e-devlet anlayışına uygun hizmet sunum süreç ve 
tekniklerinin gelişmesi sosyal güvenlik kurumları-
nı da etkilemiştir. (http://www.issa.int/Topics/Ad-
ministration-management). Yaygınlaşan e-devlet 
anlayışının, vatandaşın günlük hayatını kolaylaş-
tırmaya yönelik en geniş kapsamlı boyutunu sos-

yal güvenlik hizmetleri oluşturmaktadır. Türkiye 
e-sigorta uygulamasını en başarılı uygulayan ül-
kelerden biri olarak, sigortalı-SGK, işveren-SGK, 
aylık alanlar-SGK ve üçüncü kişiler-SGK ilişkile-
rinde bütün işlemleri elektronik ortamda sunma 
konusunda parlak gelişmeler kaydetmiş, e-devlet 
uygulamalarına öncülük etmiştir. İşlemlerin elekt-
ronik ortamda yürütülmesi, zaman ve maliyet kay-
bını önlemesi yanında kayıtlarda güvenilirlik de 
sağlamaktadır. E-sigorta hizmetlerinin bir parçası 
ve devamı olarak sosyal güvenlik kurumlarının hiz-
met sunumunda çabukluk ve güvenlik sağlamak 
üzere akıllı kart uygulamalarını yaygınlaştırmaları, 
sigortalılar, işverenler ve üçüncü kişilerle ilişkilerin-
de çağrı merkezleri vasıtası ile iletişim kurma ça-
balarını yaygınlaştırmaları klasik bürokratik işleyiş 
üzerine kurulu yönetim yapılarında değişim ihtiya-
cı doğurmaktadır. Ancak, hizmetlerin sunumunda 
elektronik ortamın sağladığı kolaylıklardan fayda-
lanma imkanı arttıkça ve hizmetler çeşitlendikçe, 
sistemin kötüye kullanma ve suistimallere açık 
yönleri de ortaya çıkabilmektedir.

E-devlet
Yönetenlerle yönetilenler arasındaki her tür-
lü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak 
“dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir bi-
çimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmek-
tedir (http://www.digitaldevlet.org/) 

E-devlet ve e-sigorta hizmetlerinin yaygın-
laşması sosyal güvenlik kurumlarının klasik 
organizasyon yapılarını değiştirmektedir.

Mevcut kurumların idari yapılarında değişim 
ihtiyacı: Sosyal sigorta programları genellikle ulu-
sal ölçekte ve bütün çalışanları veya belirli meslek 
gruplarını kapsama almak için oluşturulurlar. An-
cak, kayıt dışı sektörün büyümesi ve a-tipik çalışma 
şekillerinin yaygınlaşması tam gün, bütün ay ve yıl 
çalışan sanayi işçisinin sosyal güvenlik ihtiyaçlarına 
cevap vermeye yönelik klasik sosyal sigorta prog-
ramlarının etki alanını daraltmıştır. ILO’nun her-
kesi sosyal güvenlik kapsamına alma hedefi doğ-
rultusunda geliştirdiği “mikro sigortacılık” benzeri 
uygulamalar, sosyal sigortaların yönetim ve organi-
zasyonunda değişiklik yapma ihtiyacı doğurmuştur 
(ILO, 2001: 60). Benzer şekilde yine ILO’nun aynı 



92

Sosyal Güvenliğin Yönetimi

amaca yönelik olarak vergi gelirleri ile finanse edi-
len herkese yönelik (üniversal) kamu sosyal yardım 
ve hizmet programlarının organizasyonu ve uygu-
lanması ile ilgili değişiklikler yapılması ihtiyacı var-
dır ve bu da sosyal güvenliğin yönetimi ile ilgili bir 
boyutdur (ILO, 2001: 60).

Sosyal güvenlik programlarının finansman 
kaynaklarının değişmesi veya tahsilat yöntemi ile 
ilgili değişiklikler de yönetim konusunun önemi-
ni arttırabilmektedir. Primli rejimlerde, primlerin 
ilgili sosyal güvenlik kurumları tarafından toplan-
ması veya vergi idarelerince toplanmasına yönelik 
tercihler yönetim yapılarının ve organizasyonun 
değişmesi gerekliliğini beraberinde getirebilmekte-
dir. Aynı şekilde, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, 
gelir ve aylıkların ödenmesi, sosyal yardım ve hiz-
metlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik 
yöntem değişiklikleri de sosyal güvenlik sistemleri-
nin yönetim yapılarında değişim ihtiyacı doğuran 
gelişmelerdir.

Sosyal güvenlik programlarının finansman 
kaynaklarının değişmesi sosyal güvenliğin 
yönetimi sorununun önemini artırmaktadır.

Özelleştirme: Sosyal güvenliğin altın çağını 
sona erdiren 1970’li yılların ikinci yarısında ortaya 
çıkan kriz ve sonrası dönemde liberal iktisatçıların 
sosyal güvenlik sistemlerinin özelleştirilmesine yö-
nelik önerileri Şili ve birkaç ülke dışında karşılık 
bulamamıştır. Ancak, kriz sonrası dönem başta de-
mografik faktörler dolayısıyla mevcut sosyal güven-
lik sistemlerinin de yeniden yapılanması gereğini 
ortaya çıkarmıştır. Dünya Bankası’nın çok ayaklı 
sosyal güvenlik sistemleri önerisi böyle bir geliş-
menin sonucu ileri sürülmüştür (WB, 1994: 14). 
Orta ve uzun dönemde mevcut sosyal güvenlik 
sistemlerinin bu yeni yapılanmaya uygun şekilde, 
tek ayaklı örgütlenme yapısından iki veya üç ayaklı 
bir örgütlenmeye gidecekleri de aşikârdır. Bu geçiş 
süreci, diğer faktörlerle birlikte sosyal güvenlik sis-
temlerinin yönetim sorununu öne çıkaracak geliş-
melerden biri olacaktır. 

Sosyal güvenlik reformları: Birçok ülkede 
sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılan-
dırılması (reform yapılması, iyileştirilmesi, mo-
dernleştirilmesi) çalışmalarının bir boyutunu da 
sosyal güvenlik sistemlerinin yönetim yapılarının 

değiştirilmesine yönelik çalışmalar oluşturmakta-
dır. Nitekim, 1990’lı yıllardan sonra Türk sosyal 
güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına 
yönelik bütün çalışmalarda sistemin yönetimi ile 
ilgili bazıları “radikal” nitelikte değerlendirilebile-
cek değişiklikler önerilmiştir. Türk sosyal sigorta 
sisteminin temel kurumları olan SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı’nın faaliyetlerine son verilerek 
2006 yılında 5502 sayılı Kanunla Sosyal Güven-
lik Kurumunun (SGK) oluşturulması sistemin 
yönetim yapısı ile ilgili bir değişikliktir. Reform 
çalışmaları gerekçelendirilirken “Adil, kolay eri-
şilebilir, yoksulluğa karşı etkin koruma sağlayan, 
mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal koruma sis-
temine ulaşmak” temel hedefler olarak sayılmıştır 
(Başbakanlık, 2005: 55). Bunlardan, kolay erişile-
bilirlik ve mali açıdan sürdürülebilirlik doğrudan 
sistemin yönetimi ile ilgili hedeflerdir ve sistemin 
etkinliği açısından zorunlu bir değişiklik alanı 
olarak değerlendirilmiştir. 

Çeşitli ülkelerde yapılan sosyal güvenlik 
reformlarının bir ayağını sistemin yöne-
tim ve organizasyon yapısının değiştiril-
mesi oluşturmaktadır.

Türkiye için, SGK’nın oluşturulması gibi 2011 
yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ku-
rulması ve SGK ile çeşitli bakanlıklar bünyesinde 
faaliyet gösteren sosyal yardım ve hizmetlerin yeni 
bakanlık bünyesinde toplanması da sosyal güven-
lik sisteminin yönetimi ile ilgili kapsamlı bir deği-
şikliktir ve amaç “Sosyal hizmetler ve yardımlara 
ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliş-
tirerek” bu alandaki faaliyetlerde etkinlik sağla-
maktır (KHK, 633, m.2). Bakanlığın kurulması 
ile birlikte Türk sosyal güvenlik sisteminin sosyal 
yardımlar ve hizmetler ayağının yönetim yapısı 
yeniden şekillendirilmek istenmiş ve gerekçe ola-
rak da 2002 yılında GSYİH’nin % 0.5’i oranın-
da (1.4 milyar TL) kaynak ayrılan bu alana 2010 
yılında GSYİH’nin % 1.38’i (15.1 milyar TL) 
tahsis edilmesine rağmen yoksullukla mücadelede 
istenen sonuçların elde edilememesi gösterilmiştir 
(ASPB, Çalıştay, 25 Ocak 2012). Kısacası, sosyal 
yardım ve hizmetlerde etkinlik sağlanması bir yö-
netim sorunu olarak değerlendirilmiş ve yeniden 
yapılanmaya gidilmiştir. 
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Sosyal Güvenlikte Yönetim 
Başarısının Ölçülmesi ve İyi 
Yönetimin Unsurları

Sosyal güvenlik sistemleri ideali olan sistemler-
dir. Bu ideal insanların en temel ihtiyaçlarından 
birini oluşturan ve temel ve vazgeçilmez bir insan 
hakkı olarak kabul edilen sosyal güvenlik ihtiyacı-
nın karşılanmasıdır. Sosyal güvenlik sistemlerinin 
amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan orga-
nizasyonların (kurumsal yapılanma) ve bunların 
yönetim yapılarının başarısı da, ülke imkânlarının 
elverdiği ölçüde bu amacın gerçekleştirilme derece-
si ile ölçülür. Bu bakımdan;

•	 Herkesi	sosyal	güvenlik	kapsamına	alma,
•	 Herkese	insan	haysiyetine	yaraşır	yeterlilik-

te ve süreklilikte bir sosyal koruma sağlama, 
•	 Belirlenen	politika	ve	stratejileri	gerçekleşti-

recek sonuçlara ulaşma
hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştirildiği sosyal 

güvenlik yönetimlerinin başarısının ölçülmesinde 
kriter olarak kullanılabilir. 

Bir ülkede yaşayan herkesi kapsama alma 
hedefini gerçekleştirme derecesi sosyal 
güvenlik sisteminin yönetim başarısının 
ölçüsüdür. 

Sosyal güvenlik sistemlerinin, “herkesi, her 
tehlikeye karşı, sosyal güvenlik garantisine kavuş-
turma” hedefini ne ölçüde gerçekleştirdikleri ile 
ilgili değerlendirme yapmak gerekirse, “bir ülke-
de çalışanlardan ne kadarının aktif sigortalı olarak 
kapsama alındığı, emeklilik yaşına gelenlerden ne 
kadarının emekli aylığı alma hakkı kazandığı; iş-
siz kalanlardan ne kadarının işsizlik sigortası öde-
neklerinden faydalandığı, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları kapsamında olması gerekenlerden ne 
kadarının bu sigorta kolunun sağladığı haklardan 
faydalandığı” oran olarak o ülke sosyal güvenlik 
sisteminin başarısını ve etkinliğini belirler (ILO, 
2011: 230-231). Bu ölçütü diğer sigorta kolları 
için de kullanarak; nüfusun ne kadarının sağlık si-
gortası kapsamında olduğu, analık sigortasının ve 
aile ödenekleri sigortasının kimleri ne oranda kap-
sama aldığı diğer başarı ölçütleri olarak kullanılır. 

Bu kriter bakımından bir değerlendirme yapmak 
gerekirse çalışan nüfusun yaşlılık sigortası bakımın-
dan kapsama alınma oranı Dünya ortalaması olarak 
% 42 iken, bu oran Batı Avrupa’da % 77, Asya-Pasi-
fik ülkelerinde % 31.9’dur (ILO, 2011:230). Bu kri-
tere göre Avrupa ülkeleri sosyal güvenlik sistemleri 
yönetimi, Asya-Pasifik ülkelerine göre daha başarılı-
dır. Benzer değerlendirme ülkeler bazında da yapı-
labilir. Nitekim, emeklilik yaşına gelenlerden emek-
li aylığı almaya hak kazananların oranının % 100 
olduğu Danimarka, Fransa, Almanya gibi ülkelerin 
sosyal güvenlik yönetimi, bu oranın % 74 olduğu 
ABD, % 90 olduğu Kanada, % 76 olduğu İzlanda 
gibi ülkelere göre başarılı, % 19 olduğu Meksika ve 
% 10 olduğu Senegal’den ise çok daha başarılıdır.

Kapsama alınan nüfus bakımından sosyal gü-
venlik sistemlerinin yönetim etkinliğinin ölçülmesi 
objektif, ölçülebilir bir kriter esas alınarak yapıl-
maktadır. Bu karşılaştırmayı bütün sigorta kolları 
bakımından yapmak mümkündür. Ölçülebilir bir 
başka kriter de sağlanan sosyal güvenlik garanti-
sinin seviyesi ve standardı ile ilgilidir. Buna göre, 
sosyal güvenlik kurumlarının bağladığı gelir ve 
aylıkların satınalma gücü ve sağladığı hayat stan-
dardının seviyesi sosyal güvenlik korumasının ye-
terliliğini belirleyecektir. Ülkeler arasında sabit bir 
para birimi mesela ABD doları esas alınarak yapı-
lacak karşılaştırmalarla, ülke içinde de emekli ay-
lıklarının ortalama ücretler seviyesine oranları esas 
alınarak sosyal güvenlik garantisinin yeterliliği ile 
ilgili değerlendirmeler yapılabilir. Bir başka açıdan 
yoksulluk sınırı dikkate alınarak emekli aylıkları-
nın ve ödeneklerin seviyesinin bu sınırın üstünde 
veya altında olmasına göre yeterliliği belirlenebilir. 
Kısacası, sosyal güvenlik sistemlerinin, “insanlara 
yaşadığı ülkede insan haysiyetine yaraşır bir hayat 
standardı sağlama” hedefini ne ölçüde gerçekleştir-
dikleri sosyal güvenlik sistemlerinin yönetim başa-
rısının bir ölçütü olarak kullanılır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının bağladığı 
gelir ve aylıkların seviyesi ve yeterliliği sos-
yal güvenlik sistemlerinin yönetim başarı-
sı için bir ölçüdür.

Sosyal güvenlikte iyi yönetimin bir diğer ölçüsü 
sağlık hizmetlerinin sağlık hakkının kullanılması-
nı engellemeyecek standartlarda ve kolay ulaşıla-
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bilir olmasıdır. Sigortalıların cepten para ödemek 
zorunda olmadıkları, hizmetten faydalanmak için 
bekleme sürelerinin ve kuyrukların fazla olmadığı 
sağlık hakkının gereği hizmetlerden faydalanmayı 
engelleyen kısıtlamaların olmadığı bir sağlık sigor-
tasının varlığı sosyal güvenlik yönetimlerinin ba-
şarısını belirleyecektir. Dünya Sağlık Örgütü’nce 
belirlenen kriterlere uygun olarak sağlık personeli 
(doktor) başına düşen hasta sayısı; sağlık kuru-
luşlarının yatak kapasiteleri ve yeterliliği ile sağlık 
hizmeti talep edenlerin hizmetlerden faydalanma 
imkânları bu alandaki diğer yönetim başarı ölçüt-
leri olarak alınabilir. 

Sağlık hizmetlerine kolay ve çabuk erişim 
bir yönetim başarısıdır.

Sosyal güvenlik, özünde bir gelir transferi 
mekanizmasıdır ve sosyal güvenlik amaçlarının 
gerçekleştirilmesi bu amacı gerçekleştirmek için 
kullanılabilecek kaynakların yeterliliği ile ilgilidir. 
Ülkelerin iktisadi ve sosyal yapıları, siyasi rejimleri 
ve kültürel özellikleri bakımından gösterdiği farklı-
lıklar sosyal güvenlik sistemlerinin işleyişini ve do-
ğal olarak yönetim yapısı ve organizasyonlarını da 
etkiler. Hangi organizasyon yapısı ve yönetim şekli 
benimsenmiş olursa olsun, ülkenin sosyal güvenlik 
politika ve stratejileri ile belirlenen amaçlarına en 
uygun ve etkin şekilde gerçekleştiren yönetim ba-
şarılı bir yönetimdir. Bu açıdan, kayıtdışı sektörde 
çalışanların kapsama alınmasına yönelik bir temel 
politika ve strateji belirlenmişse, bu amaca en fazla 
hizmet eden ve gerçekleştiren sosyal güvenlik yöne-
timi başarılıdır. 

Sosyal güvenlik yönetimleri, belirlenen 
ulusal sosyal güvenlik politika ve strateji-
lerinin gerçekleştirdiği ölçüde başarılıdır.

Yukarıda sayılan başarı ölçütleri ile birlikte 
hangi organizasyon yapısı ile oluşturulmuş olur-
sa olsun, sosyal güvenlik programlarının yönetim 
başarısı veya iyi yönetimin unsurları (göstergeleri) 
aşağıdaki başlıklarda belirtilen somut hususlar dik-
kate alınarak değerlendirilebilir (ILO, 2010: 8-9):

Stratejik ve makro politika sorunlarının belir-
lenmesi ile ilgili olarak

•	 Ülkenin	mali	 imkânları	 ile	 sosyal	 koruma	
ihtiyacını dengeleyecek politikaların gelişti-
rilmesi (ayağını yorganına göre uzatma),

•	 Kapsamı	genişleten	ve	yeterli	koruma	sağla-
yan dengeli bir ulusal sosyal güvenlik politi-
kası belirleyerek arzu edildiği şekilde gelirin 
yeniden dağılımının sağlanması,

•	 Belirlenen	 sosyal	 güvenlik	 politikaları	 ve	
bunlardaki değişiklikleri hayata geçirecek 
yasal mevzuatın oluşturulması.

Kurumsal düzenlemelerle ilgili olarak
•	 Amaca	uygun	kurumsal	yapılanma	ve	orga-

nizasyonu gerçekleştirmek,
•	 Prim	ödeyenler	ve	aylık	alanların	karar	alma	

süreçlerine katılımına ve denetimine imkan 
verecek bir yönetim yapısı oluşturmak, 

•	 Kaynakların	yönetimi	ve	tahsisini	denetleyen	
mali denetim mekanizmaları oluşturmak.

Ülkenin mali imkanlarının yeterliliği ile 
sosyal koruma ihtiyacını dengeleyecek po-
litikalar uygulayan yönetimler başarılıdır. 

İdari işlemlerle ilgili olarak
•	 Gelir	ve	aylıkların	kesintisiz	olarak	ödene-

bilmesi için primlerin etkin şekilde toplan-
ması, muhasebe kayıtlarının güvenilir şekil-
de yapılması,

•	 Hizmet	 standartlarında	 bir	 düşmeye	 yol	
açmadan idari işlemlerin en düşük yönetim 
masrafıyla yapılması,

•	 Prim	ödeyenlerin	ve	aylık	alanların	hakları	ve	
yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesi,

•	 Kurumların	 yönetim	 performanslarının	 iz-
lenmesi ve iyileştirme tedbirlerinin alınması.

Yukarıda belirtilen genel yönetim unsurlarına, 
sosyal güvenlik kurumlarının mali yönetimlerinin 
yönetim başarısının temel değişkeni olduğu ger-
çeğinden hareketle sosyal güvenlik kurumlarının 
kendilerine ayrılan kaynakların kullanımı ile ilgili 
olarak amaca uygun kullanım (etkinlik), en düşük 
maliyetle kullanım (verimlilik), belirlenen amaçları 
gerçekleştirmek bakımından yeterlilik (sürdürülü-
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bilirlik) ve kaynak kullanımında açıklık (şeffaflık) 
ilkeleri de yönetim başarısının değerlendirilmesi 
bakımından önemlidir (ILO, 2010:9).

Sosyal Güvenliğin Yönetimi Nedir?
Sosyal güvenliğin yönetiminden ne anlamak ge-

rekir? Sosyal güvenlik sistemlerinin yönetiminden 
bahsedildiği zaman konu birkaç boyutlu olarak alı-
nabilir. Öncelikle kamu-özel ayırımından hareketle 
sosyal güvenliğin yönetim konusu incelenebilir. Bir 
başka açıdan sosyal güvenlik programları; birinci 
basamak kamu programları ve ikinci ayak tamam-
layıcı (ilave, ek) programlar olup olmamasına göre 
yönetim konusu ele alınabilir. Ancak, bu kitap ve 
ünitenin amacına uygun olarak nüfusun tamamına 
yönelik sosyal güvenlik garantisi sağlama hedefine 
sahip kamu sosyal güvenlik programlarının yö-
netim problemleri incelenecektir. Zaten, ILO’da 
sosyal güvenliğin yönetimi konusunu kamu sosyal 
güvenlik programlarının yönetim sorunu olarak ele 
almaktadır (ILO, 2010: 3). Bütün ülkeyi kapsamı-
na almaya yönelik, millî sosyal güvenlik sistemini 
oluşturan kamu sosyal güvenlik sistemleri;

•	 Primli	rejimler	olarak	adlandırılan	sosyal	si-
gortalar,

•	 Primsiz	 rejimler	 olarak	 adlandırılan	 sosyal	
yardımlar ve hizmetler

programları başlıkları altında iki ana grupta 
toplanmakta ve sosyal güvenliğin yönetim sorunu 

da bu iki program grubu bakımından irdelenmek-
tedir (ILO, 2010: 3). Bu ikili yapıya bireylerin, 
toplulukların gönüllülük esasına dayanan tamam-
layıcı sosyal güvenlik programlarını da ilave et-
mek mümkündür. 

Bütün ülkeyi kapsama alan bir sosyal gü-
venlik sistemi, sosyal sigortalar ve kamu 
sosyal yardım ve hizmetler programların-
dan oluşur.

Yönetim problemi, kamu sosyal güvenlik prog-
ramlarının niteliğine göre önemli farklılıklar gös-
termektedir. Sosyal güvenlik programlarının fi-
nansman kaynakları ve finansman metodlarının 
farklılığı yönetim yapılarını ve işleyişini de etki-
lemektedir. Bu bakımdan, ilgili tarafların prim 
ödeyerek sistemin finansmanına katıldıkları sosyal 
sigortalar ile vergilerle finanse edilen kamu sosyal 
yardım ve hizmet programlarının yönetimi ve yö-
netim sorunları birbirinden çok farklıdır. ILO, sos-
yal güvenlik garantisinin sağlanması bakımından 
en kapsamlı kurumsal yapılanmanın sosyal sigor-
talar olduğu gerçeğinden hareketle sosyal güvenli-
ğin yönetimi sorununu daha çok sosyal sigortaların 
yönetim sorunları olarak görmüştür. ILO’nun bu 
yaklaşımına uygun olarak bu ünite de sosyal güven-
liğin yönetimi, sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar 
ve hizmetler başlıkları altında incelenecektir. 

Kimin sosyal güvenliğe ih-
tiyacı olduğunu ve nasıl 
yardım edilebileceği iyi bir 
yönetim ile mümkündür.

Sosyal güvenliğin herkesi 
kapsama alma hedefi ile sos-
yal güvenliğin iyi yönetimi 
arasında sizce nasıl bir ilişki 
vardır?

ÖÇ 1 Sosyal güvenlik sistemleri yönetiminin önemini anlatabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Yönetimin başarısının her-
kesi kapsama alma ile müm-
kün olduğunu vurgulayın.
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SOSYAL SİGORTALARIN 
YÖNETİMİ

Genel Olarak Sosyal Sigortaların 
Organizasyon Yapısı

Sosyal sigortalar, bir kamu hizmeti olarak tanım-
lanan sosyal güvenlik hizmetini ihtiyaç sahiplerine 
sunmak üzere devlet tarafından ve kanunlarla ku-
rulan kamu sosyal güvenlik kurumlarıdır. Devletle 
sosyal sigorta kurumlarının ilişkisi diğer kamu ku-
rumlarından farklıdır ve devlet bu kurumların ku-
rucusu, garantörü, gözeticisi, denetleyicisi ve sosyal 
taraflarından yalnızca biri olarak da kısmen yöneti-
cisidir. Devletin doğrudan taraf olmadığı bir sosyal 
güvenlik sistemi organizasyonu ve kurumsal yapısı 
düşünülemez. Ancak, ülkelerin iktisadi ve sosyal ya-
pıları, kültürel özellikleri, ülke coğrafyası, politik re-
jimi ve tarihî gelişim süreci devletin sosyal güvenlik 
sistemi ve sosyal sigorta kurumlarının organizasyonu 
ile ilişkilerini değişik şekillerde ortaya çıkarır. 

Devlet, sosyal sigorta kurumlarının kurucu-
su, garantörü, gözeticisi ve denetleyicisidir. 

Sosyal sigorta kurumları, kamu kurumu olmakla 
birlikte yönetim bakımından özerk yönetime sahip 
kurumlardır. Ancak, birkaç ülke dışında hemen he-
men bütün ülkelerde, sosyal sigorta kurumlarının 
kamu yönetimi ile ilişkileri genel olarak çalışma ha-
yatı ve sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren bir 
veya birden fazla bakanlık aracılığıyla gerçekleştirilir. 
Bu bakanlıklarla sosyal sigorta kurumları arasında-
ki ilişki garantörlük, gözetim ve denetim ilişkisidir 
(SSA, 2010: 8). Bu bakanlıklar değişik ülkelerde; 
çalışma, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam, sosyal 
işler, sosyal tedbirler, sosyal refah ve kamu sağlığı 
isimleri altında oluşturulan bakanlıklardır. Çalışma 
hayatı ile ilgili bu bakanlıkların yanı sıra primlerin 
toplanması ile ilgili olarak maliye bakanlıkları, kamu 
çalışanları ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı gibi ba-
kanlıklar da sosyal sigortaların kamu ile ilişkilerinde 
taraf olabilmektedir. Birçok ülkede aynı anda birden 
fazla bakanlık sosyal sigorta kurumları ile ilgili iken 
bazı ülkelerde sosyal güvenlik bakanlığı gibi tek bir 
bakanlık bu alanda görev alabilmektedir. Mesela, 
sağlık sigortası ile ilgili olarak sağlık bakanlığı, iş-
sizlik sigortası ile ilgili olarak çalışma veya istihdam 

bakanlığı görevlendirilmiş olabilmektedir. Sosyal si-
gortaların bir bakanlık aracılığı ile ilgisi olmaksızın 
kamu ile ilişkilerinin düzenlendiği nadir ülkelerden 
biri ABD’dir ve Amerikan Sosyal Güvenlik İdaresi 
siyaseten doğrudan Kongreye karşı sorumlu, özerk 
bir yönetime sahiptir. 

Özerk yönetim yapısı, sosyal sigortaları 
diğer kamu kurumlarından ayıran önemli 
özelliklerden biridir.

Sosyal sigortalar sosyal riskler esas alınarak veya 
çalışanların statü ve sektör farkılılıkları dikkate alı-
narak örgütlenebilir. Birinci yöntem benimsenirse, 
emeklilik için ayrı, sağlık için ayrı, işsizlik sigortası 
için ayrı sosyal sigorta kurumları oluşturulabilir. 
Ancak, her sigorta kolu için ayrı bir sosyal sigorta 
kurumu oluşturmaktan ziyade; malullük, yaşlılık 
ve ölüm gibi uzun vadeli sigorta kolları için “emek-
lilik veya yaşlılık sigortası” adı altında bir kurumun 
yanı sıra işsizlik sigortası için ayrı bir kurum ve 
hastalık veya genel sağlık sigortaları için de ayrı ku-
rumlar oluşturma uygulaması daha yaygındır.

Birçok ülkede sosyal sigortalar sektör veya çalış-
ma statüsü farklılıklarına göre oluşturulurlar. İşçiler 
için ayrı, memurlar için ayrı, kendi adına bağımsız 
çalışanlar için ayrı sosyal sigorta kurumları oluşturu-
labileceği gibi sanayi ve tarım sektörü ayrımı yapıla-
rak da sektörlere göre farklı sosyal sigorta kurumları 
kurulabilmektedir. Birden fazla sosyal sigorta kuru-
munun olduğu ülkelerde sosyal sigorta kurumları 
arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlamak üze-
re “üst kurul”, “koordinasyon kurulu” gibi çatı or-
ganizasyonlar da oluşturulabilmektedir. Üst kurullar 
veya çatı organizasyonların olduğu ülkelerde, ilk ku-
rumlar sosyal sigortalarla ilgili günlük işlemlerin yü-
rütülmesi, üst kurumlar ise sosyal sigorta kurumları 
arasındaki işbirliğini sağlamanın yanı sıra daha üst 
düzeyde bir temsile imkân veren yönetim yapılarıyla 
sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi görevle-
rini de üstlenen birimler olabilmektedirler.

Birden fazla sosyal sigorta kurumunun 
oluşturulduğu ülkelerde bu kurumlar ara-
sında koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak 
üst kurumlar veya kurullar oluşturulur. 
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Bir ülkede bütün sosyal sigorta kolları için tek 
bir sosyal sigorta kurumu oluşturulabileceği gibi, 
birden fazla sosyal sigorta kurumu da oluşturulabilir. 
Bu durum bir tercihten çok tarihî gelişim sürecinin 
belirlediği zorunluluklar sonucu ortaya çıkabilir. Ni-
tekim, hemen hemen bütün Avrupa ülkeleri sosyal 
sigorta kollarını farklı tarihlerde oluşturdukları ve 
çalışan kesimleri de farklı tarihlerde kapsama aldık-
ları için birden fazla sosyal sigorta kurumu vardır. 
Ancak, sosyal güvenlik sistemini Avrupa’ya göre çok 
daha geç bir zaman diliminde, yaklaşık 50 yıl sonra 
1935 yılında kuran ABD, ülke çapında tek bir sos-
yal sigorta kurumu oluşturmuştur. Türkiye her iki 
örneği de yansıtan bir tecrübeye sahiptir. İşçiler için 
ayrı (SSK-1945), memurlar için ayrı (T.C. Emekli 
Sandığı-1950), kendi adına bağımsız çalışanlar için 
ayrı (Bağ-Kur-1971), sosyal sigorta kurumları oluş-
turan Türkiye, 2006 yılında bu üçlü yapıya son ve-
rerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında sosyal 
sigorta kurumlarını birleştirmiştir. Ancak, işsizlik 
sigortası bu yapılanmanın dışında kalmıştır. 

Türkiye 2006 ve 2008 yıllarındaki reform 
çalışmaları ile sosyal sigorta kurumlarını, 
işsizlik sigortası dışında, tek bir sosyal si-
gorta kurumu çatısı altında toplamıştır.

İşsizlik sigortası sosyal sigortaların organizasyon 
yapısı içinde ayrı bir yere sahiptir. Birçok ülkede 
işsizlik sigortası, diğer sosyal risklerin örgütlendiği 
birimler içinde değil aktif istihdam politikalarını 
yürüten istihdam kurumları (iş bulma kurumları) 
ile birlikte, iç içe faaliyet gösterecek şekilde örgüt-
lenmişlerdir. İşsizlik sigortası gibi örgütlenme ba-
kımından özellik gösteren bir başka sosyal risk de 
hastalık sigortasıdır. Sosyal sigorta kurumlarının 
sağlık hizmetlerini kendisinin sunması (ülkemizde 
2005 yılında kapatılan SSK hastaneleri gibi) veya 
sağlık hizmeti satın alması gibi yöntem farklılığının 
yanı sıra kapsama aldığı kesimler bakımından farklı 
bir organizasyon yapısı oluşturulabilmektedir. Bu 
anlamda hastalık sigortalarının kurumsal yapısı ile 
sağlık bakanlıkları arasında daha yakın ilişki gerek-
tiren bir örgütlenme söz konusu olabilmektedir.

Birçok ülkede işsizlik sigortası, diğer si-
gorta kollarından ayrı ve istihdam kurum-
ları bünyesinde oluşturulur. 

Ülkelerin siyasi olarak yönetim yapıları da sos-
yal sigortaların organizasyonunu etkilemektedir. 
Ülkelerin federal veya eyalet yönetimine sahip 
olup olmamaları (Almanya gibi), ülke coğrafya-
sının genişliği (Rusya gibi), ülke içinde özerk yö-
netim bölgelerinin olması gibi (Çin gibi) faktörler 
sosyal sigortaların organizasyon yapısını etkile-
mektedir. Bütün ülke çapında tek bir sosyal sigor-
ta programını yürütmenin güç olduğu durumlar-
da, merkezi sosyal sigorta kurumunun eyalet veya 
özerk bölgelerde belirli konularda özerkliği olan 
hizmet birimleri üzerine örgütlenmesi söz konusu 
olabilmektedir.

Sosyal Sigortaların Yönetimi ve 
Özerklik 

Sosyal sigortalar, diğer kamu kurumlarından 
farklı olarak özerk bir idari yapıya sahip kamu 
kurumlarıdır. Kamunun sosyal sigorta kurumları 
üzerindeki yönetim yetkisi gözetim, denetim ve 
yönetim organlarında diğer sosyal taraflarla bir-
likte yer almaktır. Sosyal sigortaların yönetimine 
sosyal tarafların katılması ilk kuruluşunda yapılan 
bir tercihle gerçekleşmiştir ve özerkliği gündeme 
getiren de yönetim hakkının devletin yanı sıra 
diğer sosyal taraflarca da paylaşılmasıdır. Sosyal 
sigortalarda özerkliğin iki boyutu vardır: idari 
özerklik ve mali özerklik. İdari özerklik, yönetim 
yetkisinin karar süreçlerine kamunun yanı sıra 
sosyal tarafların da katılımı ile paylaşıldığı bir 
durumu ifade eder. Yönetim özerkliği, kamunun 
yönetim sürecindeki etkinliğinin sınırlandırılması 
anlamına da gelir. Mali özerklik ise sosyal sigorta 
kurumlarının giderlerini karşılayabileceği yeterli 
gelir kaynaklarına (mali imkânlara) sahip olması 
durumudur. Genel kamu bütçesinden ayrı ve ba-
ğımsız bütçeleri vardır. 

İdari özerklik
Yönetim ve karar organlarında kamunun 
yanı sıra diğer sosyal tarafların da yer alma-
sı, yönetimin kamudan bağımsız olmasıdır.

Mali özerklik
Sosyal güvenlik kurumlarının giderlerini 
karşılayacak ayrı ve yeterli gelir kaynakla-
rına sahip olmasıdır. 
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Sosyal sigortalarla doğrudan ilgili dört sosyal ta-
raf vardır. Bunlar; devlet, işverenler, sigortalılar ile 
gelir ve aylık alanlardır. Bazı durumlarda bir beşinci 
taraf olarak diğer sosyal güvenlik kurumları sayıla-
bilir (ILO, 2010:10). Sosyal güvenlik sistemlerinin 
yönetiminde en önemli pay devletindir. Devlet; 
sistemin yürütülmesi ile ilgili yükümlülüklerini 
(yasal mevzuat oluşturma, sosyal güvenlik kurum-
ları kurma, finansman desteği sağlama) doğrudan; 
diğer sosyal tarafların sistemle ilgili rollerini ve yü-
kümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayacak uy-
gun ortam oluşturarak dolaylı şekilde sistemin yö-
netiminde yer alır (ILO, 2010:11). Devlet; sosyal 
güvenlik politikaları oluşturmak, yasal mevzuatı 
hazırlamak, sağlam mali kaynaklar yaratmak, göze-
tim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmek ve 
sosyal güvenlik kurumlarının şeffaf ve denetlenebi-
lir bir muhasebe ve kayıt sistemine göre çalışmala-
rını sağlamak görevlerini üstlenir. Ancak, devletin 
sosyal güvenlik sistemi içindeki rolü bir ülkeden 
diğerine değişebilir (ILO, 2010:11). 

Sosyal sigortaların yönetim özerkliği yönetim 
organlarındaki temsil oranları ve karar yetkisi ile 
şekillenir. Genel olarak devletin yanı sıra, sigor-
talıların, işverenlerin ve emeklilerin örgütleri ara-
cılığıyla (sendikalar, meslek kuruluşları) yönetim 
organlarında yer alırlar. Ancak yönetimde çoklu 
temsilin varlığı tek başına sosyal sigorta kurumları-
nın özerk yönetime sahip olduklarını söylemek için 
yeterli değildir. Sosyal tarafların ne oranda temsil 
edildikleri ve karar sürecindeki yetkileri önemlidir. 
Sosyal tarafların temsilci sayısı eşit olsa bile kurul 
başkanının kim olacağı ve oyların eşitliği hâlinde 
hangi tarafın çoğunluk sayılacağı da özerkliği be-
lirler. Sosyal sigortaları ilk kuran Avrupa ülkeleri 
(Almanya, Fransa, Danimarka vb.) genellikle sosyal 
sigortaların yönetiminde sosyal tarafların eşit sayı-
da temsille yer almalarına imkân veren bir yönetim 
mekanizması oluşturmuşlardır (Eurofund, 2007: 
16-18). Hatta bu ülkelerde çok zaman devlet tem-
silcilerinin yönetim kurullarında yer almalarına 
rağmen oy hakları yoktur, yalnızca gözetim ve da-
nışmanlık rolünü üstlenirler. 

Sosyal sigortaların yönetim özerkliği, yö-
netim ve karar organlarında sosyal taraf-
ların temsil oranları ve karar yetkileri ile 
belirlenir. 

Türkiye, 1945 yılında İşçi Sigortaları Kurumu 
(SSK) ile birlikte özerk yönetim ilkesini sosyal si-
gortaların yönetiminde hayata geçirmiş, yasal mev-
zuatı bu ifade ile düzenlemiş ancak hiçbir zaman 
yönetimdeki ağırlığından vazgeçmemiştir. Devlet 
dışındaki sosyal tarafların tamamının aynı yönde 
karar vermeleri hâlinde bile çoğunluğu sağlayama-
yacakları yönetim yapıları oluşturulmuştur. Nite-
kim, sırasıyla SSK yönetim kurulu üye sayısının 
5, 7, 9 ve 11 olduğu durumlarda devletin temsilci 
sayısı 3, 4, 5 ve 6 olmuş, her durumda yönetim 
kurulu başkanı atama suretiyle devlet tarafından 
belirlenmiştir. Oyların eşitliği hâlinde de başkanın 
tarafı, yani devlet tarafı çoğunluk kabul edilmiştir. 
Benzer düzenleme 2006 tarihli SGK’nın yönetim 
yapısı için de geçerli olmuş, toplam 12 üyeli yö-
netim kurulunun 6 üyesi devlet tarafından atama 
ile belirlenirken başkan ve yardımcısı devlet temsil-
cileri arasından belirlenmemektedir. Diğer bütün 
sosyal tarafların temsilci sayısı yalnızca 6’dır ve hep-
sinin aynı yönde karar almaları hâlinde bile çoğun-
luğu sağlayamazlar. 

Türkiye’de devlet her dönemde sosyal si-
gorta kurumlarının yönetiminde sayı ola-
rak çok temsil, yetki olarak da daha yetkili 
olarak yer almıştır.

Sosyal sigorta kurumlarının özerkliğinin sınır-
larını belirleyen bir unsur da yönetim kurulu ka-
rarlarının onay veya veto uygulamasına tabi olup 
olmadığına bağlıdır. Sosyal sigorta kurumları yöne-
tim kurullarının aldığı kararların hayata geçirilme-
si için bir üst otoritenin (ilgili bakanlık gibi) ona-
yının olması hâlinde yürürlüğe girmesi veya yine 
alınan kararların veto edilebilmesi özerklik ilkesini 
zedeler. Uygulamada, yönetim kurulu kararlarının 
tamamının onay veya veto mekanizmasına tabi ol-
ması değil, belirli miktarı aşan harcama kararları-
nın veya sisteme ilave veya altından kalkılamaya-
cak mali yük getirecek kararların onaya tabi olması 
veya veto edilmesi söz konusu olabilmektedir. 

Özerklik, olumlu sonuçları yanında olumsuz 
sonuçları da beraberinde getiren bir yönetim tekni-
ğidir. Özerklik bir tür birlikte yönetme yöntemidir. 
Sosyal sigorta kurumlarının yönetiminde özerklik 
iki belirgin amaçla tercih edilir (Alper, 2011: 10). 
Bunlar; 
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•	 Sistemin	 finansmanını	 sağlayan	 sosyal	 ta-
rafların yönetim sürecine katılmalarını sağ-
lamak ve 

•	 Siyasi	 iktidarların	 sosyal	 güvenlik	 kurum-
larının yönetimine müdahalelerini ve etki 
alanlarını sınırlandırmak.

Sosyal tarafların sosyal güvenlik kurumlarının 
yönetimine katılmaları, prim ödeme eğilimlerini 
güçlendirmesinin yanı sıra, belirlenmesine katkı-
da bulundukları tedbirlerin ve politikaların hayata 
geçirilmesi kolaylaştırır. Bir başka olumlu etkisi de 
aynı yönetimde bulunan ancak aralarında menfaat 
çatışması bulunan sosyal tarafların çatışan menfaat-
lerinin uyumlaştırılması kolaylaşır. Kurumun mali 
imkanlarının ne olduğunu bilen sigortalılar ve sen-
dikalar sistemden taleplerini bu imkânları dikkate 
alarak belirlerken, işverenler de sistemin yürümesi 
için sahip olunması gereken mali kaynakları yarat-
ma konusunda daha bilinçli davranırlar. Bir sosyal 
taraf olarak devletin yönetime katılması sosyal ta-
raflar arasındaki çatışmaları giderme veya dengele-
me fonksiyonu görür. 

Özerk yönetim anlayışı, siyasi iktidarların 
sosyal güvenlik alanına müdahalelerini sı-
nırlandırmak için tercih edilir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının imkânları siyasi 
iktidarlar için özellikle seçim dönemlerinde geniş 
toplum kesimlerine yönelik siyasi mesajlar için 
kullanılabilir. Emekli aylıklarının artırılması, sos-
yal güvenlik kapsamına alınanların genişletilme-
si, emeklilik yaşı ile ilgili düzenlemeler, prim ve 
benzeri borçların affedilmesi, yeni sosyal güvenlik 
haklarının verilmesi ve eğer varsa sosyal güvenlik 
kurumlarının fonlarının kullanımı siyasetin sosyal 
güvenliğe yönelik müdahale alanlarını oluşturur. 
Hiçbir alan siyasetin müdahale alanı dışında değil-
dir. Ancak sosyal sigortaların aktüeryal dengelerini 
bozacak, uzun dönemde sosyal taraflardan birini 
sıkıntıya sokacak müdahalelerden kaçınılması, eğer 
bir değişiklik yapılacak ise bunun sosyal taraflarla 
diyalog içine girilerek yapılması gerekir. Özerklik, 
sosyal güvenlik-siyaset ilişkisinin bu çerçevede yü-
rütülmesine imkan sağlar. Siyaset mekanizmasının 
tek taraflı olarak sosyal güvenliğe yönelik müdaha-
lelerini sınırlandırır.

İdari özerklik, siyaset kurumunun sosyal 
güvenliğin yönetimine hiç müdahale et-
memesi anlamına gelmez.

Özerklik, sosyal taraflara yönetime katılma 
hakkı verirken bazı sorumluluk alanlarını da bera-
berinde getirir. Sosyal sigortaların yönetim meka-
nizmalarında yer alan sosyal taraf temsilcileri karar 
süreçlerinde, kendi temsil ettikleri sosyal grubun 
menfaatlerini korumaya çalışırken, diğer tarafların 
ve bir bütün olarak sosyal güvenlik sisteminin ve 
sosyal güvenlik kurumunun menfaatlerini koruya-
cak ve gözetecek bir yönetici davranışı göstermeleri 
gerekir (Alper, 2011: 10). Bu gerek ise bazı karar-
ların alınmasında bütünün menfaatlerini korumak 
için temsil ettiği kesimin menfaatlerine aykırı dav-
ranmasını gerektirebilecek irade bağımsızlığına sa-
hip olması anlamına gelir. Ancak bu durum, sosyal 
tarafların kendilerini temsil edecek kişileri seçerken 
bu nitelikte ve tecrübeye sahip kişileri seçmesi ile 
mümkün olabilecektir. Benzer durum devlet tem-
silcileri için de geçerlidir. 

Sosyal taraf temsilcileri, yalnızca kendi tem-
sil ettikleri grubun menfaatlerini değil, sos-
yal tarafların ve bir bütün olarak Kurumun 
da menfaatlerini savunmak durumundadır.

Sosyal güvenlik kurumları nüfusun tamamını 
ilgilendiren bir konu olmasının yanı sıra gelişmiş 
ülkelerde GSYİH’nin % 20’sini, ülke bütçelerinin 
de üçte birini aşan büyüklükteki bütçelerle çalışan 
kurumlardır. Bu noktada seçimle belirlenen sosyal 
taraf temsilcilerinin vasıf, bilgi birikimi ve tecrübe 
olarak bu büyüklüklerin yönetimi ile ilgili karar-
ları verebilecek yetkinlikte olması gerekir (Alper, 
2011: 10). Sosyal tarafların, kendilerini temsil 
edecek kişileri seçerken seçilen kişilerin bu önemli 
kararları verebilecek nitelikte olmasına özen göster-
meleri bir zorunluluktur. Yalnızca temsil amacıyla 
uzun süre örgüte veya mesleğe hizmet etmiş kişileri 
(uzun süre başkanlık yapmış kıdemli sendikacı-
lar, meslek kuruluşu yöneticileri veya iş adamları 
gibi) onurlandırmak için temsilci olarak seçmeleri 
yanlıştır. Ancak sosyal tarafların kendi temsilcile-
rini, sırf yönetim endişesiyle mensupları dışındaki 
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profesyoneller arasından seçmeleri de eleştirilebilir. 
Bu noktada sosyal taraf temsilcilerinin profesyonel 
destek almaları (danışmanlık hizmetleri) daha ka-
bul edilebilir bir yol olabilir. 

Sosyal tarafların temsilcilerini yönetim be-
ceri ve bilgisine sahip kimseler arasından 
seçmesi, özerk yönetim ilkesini güçlendirir.

ILO, sosyal sigortaların yönetiminde çok taraflı 
temsil ve özerklik ilkelerinden taviz vermeden etkin 
yönetimin gerçekleştirilebilmesi için sosyal sigorta 
kurumlarının yönetimlerinde yer alan sosyal taraf 
temsilcileri için temel yönetim ilkeleri ile ilgili reh-
ber niteliğinde yayınlar yapmıştır (Bu nitelikteki 
iki temel yayın için bkz, ILO, 2005 ve ILO, 2010). 
Bu yayınlarla, özellikle gelişmekte olan ülkelerin 
etkin bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmaları 
için yönetimle ilgili teknik bilgi desteği sağlama gö-
revini yerine getirmeye çalışmıştır. 

Sosyal sigortaların özerkliği konusunda nasıl bir 
model geliştirilebilir? Bu özerkliğin sınırları ne ola-
bilir? Bu soruların tek doğrusu olan bir cevabı yok-
tur. Yönetimde özerklik ilkesinin hayata geçirilmesi 
yönetim organlarındaki temsil sayıları ve yetkileri 
ile ilgili olmakla birlikte yalnızca yasal mevzuatta 
yapılan şekli düzenlemelerle sağlanacak bir durum 
da değildir. Devletin, daha doğrusu siyasi iktidarın 
sosyal sigortaların yönetimine karşı tutumu, sos-
yal tarafların yönetimdeki temsil haklarını kullan-
malarına yönelik tutum ve davranışları ile zaman 
içinde oluşan gelenekler özerkliğin sınırlarını belir-
ler. Mutlaka bir örneklendirme yapmak gerekirse 
Merkez Bankalarının kendi faaliyet alanları ile ilgili 
özerklik anlayışı sosyal sigorta kurumlarının yöne-
timleri için de benimsenebilir. ABD uygulaması 
başarılı bir örnek olarak alınarak, sosyal sigorta ku-
rumlarının herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili 
olmasından ziyade parlamentolara karşı sorumlu 
olması, hesap verme makamının parlamento olarak 
belirlenmesi de özerklik ilkesinin hayata geçirilme-
sine katkıda bulunur. 

İdari özerklik
Merkez bankalarının para ve sermaye pi-
yasasının yönetimi konusunda sahip oldu-
ğu özerklik modeli, sosyal sigorta kurum-
ları için de düşünülebilir.

Sosyal Sigortaların Merkez ve Taşra 
Örgütlenmesi

Sosyal güvenlik hizmetlerinin özelliği gereği, bu 
hizmeti sunmak için oluşturulan sosyal sigorta ku-
rumları hangi düzeyde (sektör, iş kolu, bütün ülke, 
belirli çalışan grupları veya bütün çalışan grupları 
için tek veya ayrı kurumlar) kurulmuş olursa olsun 
idari organizasyonu mutlaka merkez ve taşra örgüt-
lenmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

Merkez Örgütleri (Birimleri) 
Sosyal sigorta kurumlarının merkez örgütü, 

genellikle ülke başkentlerinde oluşturulur. Ancak, 
bunun ABD örneğinde olduğu gibi istisnaları da 
vardır. Sosyal sigortaların merkezi örgütlerinin 
isimlendirilmesi ülkeler arasında farklılık göstere-
bilir. Sosyal güvenlik kurumu, sosyal sigorta ku-
rumu, millî sigorta kurulu, millî sosyal güvenlik 
fonu, sosyal güvenlik sandığı gibi genel örgütlen-
meler yanında millî sağlık sigortası, genel sağlık 
sigortası, millî işsizlik ve istihdam kurumu, işsiz-
lik sigortası fonu gibi sigorta kollarını esas alan 
merkezi örgütlenmeler de söz konusu olabilir 
(ILO, 1995: 137). Ülkemizde olduğu gibi işçiler 
için SSK, esnaf ve sanatkârlar için Bağ-Kur, me-
murlar için Emekli Sandığı gibi değişik isimlerle 
oluşturulabilir. Birçok ülkede olduğu gibi, eğer 
sigorta kolları esas alınarak bir örgütlenme mode-
li benimsenmişse, her biri ayrı sosyal sigorta ku-
rumu niteliğinde olmak üzere yaşlılık sigortaları 
kurumu, işsizlik sigortası kurumu, genel sağlık 
sigortası kurumu gibi kendi merkez ve taşra ör-
gütlerine sahip kurumlar da oluşturulabilir. 

Sosyal sigortaların merkez örgütü bünyesi için-
de; yönetim, karar, denetim ve danışma organları 
(başkanlık veya müdürlük, yönetim kurulu, genel 
kurul, denetim birimleri, danışma kurulları vb.) 
ile birlikte sosyal sigorta kurumlarının üstlendi-
ği görevleri yerine getirmeleri için olması gereken 
idari birimler (insan kaynakları, inşaat, satınalma, 
fon yönetimi, halkla ilişkiler birimleri gibi) yer 
alır. Yine merkez örgütü içinde sosyal sigorta ku-
rumunun oluşturulmasına bağlı olarak çeşitli daire 
başkanlıkları veya genel müdürlükler olabilir. Bu 
birimler sigorta kollarına göre (hastalık, yaşlılık ve 
işsizlik gibi) örgütlenebileceği gibi, primler, aylık-
ların bağlanması, sağlık hizmetleri gibi idari birim-
ler şeklinde de örgütlenebilir. Eğer sosyal sigorta 
kurumlarına, ilgili sigorta kanunlarında belirlenen 
görevlerin yanı sıra sosyal güvenlik politikalarını 
belirleme görevi de verilmişse, merkez örgütü için-



101

Sosyal Güvenlik

de sosyal taraf temsilcilerinden oluşan, yıl içinde 
belirli periyodlarla toplanan çoklu temsil ilkesine 
göre sosyal taraf temsilcilerinden oluşan danışma 
birimleri ve istişare konseyleri de yer alabilir. Bun-
lar sürekli organlar olmaktan ziyade, ilgili mevzu-
atta belirlenen zamanlarda bir araya gelir ve verilen 
görevler çerçevesinde danışma, istişare, görüş bil-
dirme ve denetim görevlerini yerine getirirler.

Sosyal sigortaların merkez örgütleri içinde 
süreklilik niteliği olmayan danışma ve isti-
şare amaçlı organlar da yer alır. 

Sosyal sigortaların merkez örgütleri, sigortalılarla 
ilgili kayıtların tutulduğu ve saklandığı; gelir ve aylık 
bağlama işlemlerinin sonuçlandırıldığı, idari işlem-
lerde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili 
işlemlerin sonuçlandırıldığı, gelirlerin toplandığı, 
harcama ve yatırım kararlarının verildiği, kısacası 
nihai işlemlerin yapıldığı örgütlerdir. Hizmetin yü-
rütülmesi ile ilgili olarak taşra kurumları arasındaki 
işbirliği ve koordinasyonun sağlanması da merkez 
örgüt tarafından yerine getirilir (ILO, 1995:139).

Taşra Örgütleri (Birimleri)
Hangi düzeyde örgütlenmiş olursa olsun sosyal 

sigorta kurumlarının hizmetin en uç noktasındaki 
taraflara ulaşımı için mutlaka taşra (yerel) hizmet 
birimlerine ihtiyaç vardır (ILO, 1995:143). Taşra 
birimleri en son noktada kişilere ulaştırılması gere-
ken hizmetlerin verildiği birimlerdir.

Sosyal sigorta kurumları hangi örgütlen-
me modelini tercih ettiklerine bağlı ol-
maksızın mutlaka taşra hizmet birimleri 
oluşturmak zorundadırlar. 

Sosyal sigortaların taşra örgütlenmesi, ülkenin 
coğrafi ve idari örgütlenmesine göre değişebilir. 
Ülkenin idari yapısı eyalet ve bölge esasına göre 
şekillenmişse veya ülke içinde özerk yönetim böl-
geler var ise (Rusya gibi) sosyal güvenlik kurumları 
taşra hizmet birimlerinin örgütlenmesi de bu ida-
ri yapılanmaya uygun şekilde oluşturulmaktadır. 
Taşra örgütü Türkiye’de olduğu gibi il düzeyinde 

veya daha küçük yerleşim birimleri ölçeğinde de 
örgütlenebilir. Bu noktada örgütlenmeyi belirle-
yen hizmet ulaştırılacak kişilere ulaşılabilirliktir. 
Türkiye’de Emekli Sandığı dışında diğer sosyal si-
gorta kurumları taşra örgütlenmesini il düzeyinde 
organize etmiş, ancak nüfus ve sigortalı yoğunluğu 
dikkate alınarak ilçe düzeyinde hizmet birimleri-
ne de yer vermiştir. Son olarak SGK taşra örgütü; 
her ilde oluşturulan il müdürlükleri ile illerde ve 
ilçelerde nüfus yoğunluğuna ve il müdürlüklerine 
bağlı olarak hizmet veren sosyal güvenlik merkezle-
rinden oluşmuştur. 

Ülkelerin siyasi yönetim yapıları, sosyal si-
gortaların taşra örgütlenmesini de etkiler. 

Sosyal sigorta kurumlarının taşra örgütleri ön-
celikle sigortalıların ilk kayıtlarının yapıldığı, süreç 
içinde idari işlemlerle ilgili uyuşmazlıklar var ise 
bunların çözümü için başvurulan yerlerdir. Benzer 
şekilde işyerleri ve işverenlerle ilgili kayıtlar da taşra 
hizmet birimleri tarafından yapılır. Sigortalıya yö-
nelik sağlık hizmetleri bu amaçla taşrada, il, ilçe ve 
hatta daha küçük idari birimler tarafından sigor-
talıya ulaştırılabilir. İşsizlik sigortaları, emek piya-
sasını düzenleyen istihdam kurumları bünyesinde 
oluşturulmuş ise veya onlarla iş birliği içinde olarak 
faaliyet gösteriyorsa bu kurumların taşra birimleri 
birleştirilebilir veya iç içe hizmet verecek şekilde 
örgütlenebilir.

Sosyal sigorta kurumları parasal ödemeleri ken-
di taşra hizmet birimleri aracılığıyla yapabilecekleri 
gibi bankacılık sisteminin gelişme seviyesine bağlı 
olarak bankalar aracılığı ile de yapabilir. Gelir ve 
aylıkların bankalar aracılığı ile yapılması sosyal si-
gorta kurumlarının taşra örgütlerinin iş yükünü 
büyük ölçüde azaltır ve kurumlar daha az hizmet 
birimi ve personel ile hizmetlerini yürütebilirler. 
Ödemelerde bankaların kullanılması idari maliyet-
leri de düşürür.

Sosyal sigorta kurumlarının elektronik ortam-
dan faydalanarak e-sigorta işlemlerini yaygınlaştır-
ması, en fazla taşra örgütlenmesini etkilemektedir 
ve bu etki olumlu yöndedir. Bu bakımdan sosyal 
sigorta kurumlarının taşra hizmetlerini ve örgüt-
lenmesini; e-sigorta öncesi dönem (evrak kayıt ve 
dosyalama sistemi) ve e-sigorta sonrası dönem ola-
rak ikiye ayırmak yanlış olmayacaktır. 
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Sosyal sigorta kurumlarının e-sigorta hiz-
metlerinin etkinliği ve kapsamı arttıkça, 
taşra örgütlerinin önemi azalır. 

E-sigorta öncesi dönemde geçerli olan evrak ka-
yıt sisteminde; sigortalıların ilk defa sigortalı oldu-
ğu zaman ilk kayıt için, kayıtlarla ilgili ilave belgeler 
için (fotoğraf vb.), hatalar ve yanlışlıklar yapılmışsa 
bunları gidermek için (sigortalılık sicil numara-
sı, gün ve kazanç miktarlarının eksik bildirilmesi 
gibi), bilgi almak için (aylık alma hakkı kazanıp 
kazanmadığını öğrenmek için), kişisel kayıtlarını 
kontrol etmek için, uyuşmazlık hâlinde uyuşmazlı-
ğın giderilmesi için ve nihayet hak sahibi ise haklar-
dan faydalanmak için (aylık bağlanması talebi gibi) 
taşra birimlerine şahsen başvurmak durumundadır. 
Bu başvurulara sağlık hizmetleri ile ilgili olarak sağ-
lık kurumlarına sevk için, işbaşı kağıdı almak için, 
geçici iş göremezlik ödeneklerini almak için, il dı-
şında bir sağlık kurumuna başvurması gerekiyor-
sa il dışına sevk için veya bu süreçte almış olduğu 
belgelerin (reçete, rapor vb) onayı için taşra birim-
lerine başvurmak zorunda kalabilir. Benzer şekil-
de işsizlik sigortaları bakımından işsizlik ödeneği 
alabilmek için işten çıkarma belgelerinin kuruma 
verilmesi işlemleri için taşra birimlerine başvurmak 
durumundadır. Sigortalılar gibi işverenlerin de sos-
yal sigorta kurumlarının taşra veya zaman zaman 
da merkez birimlerine sigortalı kayıtları, primlerin 
ödenmesi gibi işlemler için doğrudan başvurmala-
rı gerekebilir. İşverenler sayıca az olmakla birlikte 
evrak yoğunluğu bakımından çok sayıda ve çeşitli 
evrakı her ay veya her yıl taşra hizmet birimlerine 
vermekle yükümlü tutuldukları için önemli bir za-
man kaybı ve maliyetle karşılaşırlar. 

E-sigorta uygulamasının yaygınlaşması, 
sosyal güvenlik kurumlarının yönetim et-
kinliğini artırmıştır. 

E-sigorta işlemleri, daha önce sigortalıların ve iş-
verenlerin doğrudan yaptığı işlemlerin elektronik or-
tamda ve yüz yüze görüşme zorunluluğu olmaksızın 
yapılması anlamına gelmektedir. E-sigorta hizmetle-
rin yaygınlaşması, sosyal sigorta kurumlarının taşra 
birimlerinin iş yükünü önemli ölçüde azaltmakta-

dır. İnternet ağı güçlendikçe ve internet üzerinden 
gerçekleştirilen hizmetlerin kapsamı genişledikçe si-
gortalılar, işverenler ve üçüncü kişilerin taşra birim-
lerinden aldıkları hizmetler daralmaktadır. Ancak 
bu gelişme her ülke veya her ülkede her bölge için 
aynı hızda gerçekleşmeyebilir. Ülkenin elektronik 
ortamda hizmet vermeye yönelik iletişim hizmet-
lerinin ve internet ağının yeterince gelişmiş olması 
hâlinde sosyal güvenlik kurumlarının elektronik hiz-
met ağını güçlendirmeleri söz konusu olabilecektir. 
Yalnızca sosyal sigorta kurumlarının yatırımları bu 
ağı kullanmak için yeterli değildir. Sigortalıların ve 
işverenlerin internet hizmetlerine erişim imkânları 
da hizmetin yaygınlığını ve etkinliğini belirleyicidir. 
Bu bakımdan e-sigorta hizmetlerine geçiş Türkiye’de 
olduğu gibi, işletme büyüklüklerini dikkate alarak 
kademeli şekilde gerçekleştirilir. 

Bugün gelinen noktada, e-sigorta hizmet-
lerinden faydalanmayan bir sosyal sigorta 
yönetimi düşünmek mümkün değildir. 

E-sigorta hizmetlerinin kapsamı genişle-
dikçe sosyal sigortaların merkez örgütleri 
güçlenir.

E-sigortacılık hizmetlerinin gelişmesi, sosyal si-
gorta kurumlarının bilişim teknolojilerini kullanan 
merkezlerini güçlendirir, taşra birimlerinin fonk-
siyonu azalır. Acaba, taşra birimleri tamamen ge-
reksiz hâle mi gelir?, bütün işlemler elektronik or-
tamda yürütülebilir mi? Gelecek dönemler dikkate 
alınarak bu sorulara evet denilebilir, ancak daha 
uzunca bir süre önemi azalmakla birlikte taşra hiz-
met birimlerinin devam edeceği söylenebilir. Taş-
ra hizmet birimleri daha küçük fiziki mekânlarda, 
daha az sayıda personelle ve daha çok ekran üze-
rinden hizmet sunan birimler hâline gelebilir. Taşra 
birimlerinin sayısı azalabilir. Nitekim, 2004 yılında 
yeni sosyal güvenlik reformu çerçevesinde SGK’nın 
taşra hizmetlerini yürütmek için 1700 civarında 
sosyal güvenlik merkezi açılması planlanmışken, 
bugün 400 civarında sosyal güvenlik merkezinin 
yeterli olabileceği bir noktaya gelinmiştir (Başba-
kanlık, 2005 ve www.sgk.gov.tr). Ancak, özellikle 
nüfusun dikkate değer bir kısmının kırsal kesimde 
yaşadığı, eğitim seviyesinin düşük olduğu, işyerleri-
nin küçük ve dağınık olduğu ülkelerde taşra hizmet 
birimleri varlığını sürdürecektir. 
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Değişen Hizmet Anlayışı ve Taşra 
Hizmet Birimlerinin Artan Önemi

Sosyal sigortaların klasik işlemlerinin elektronik 
ortamda yürütülmeye başlanması taşra örgütleri-
nin önemini azaltan bir etki yapacaktır ancak bir 
başka gelişme dolayısıyla taşra örgütlerinin önemi 
artacak, farklı bir yapılanma içine gireceklerdir. 
Vatandaş odaklı hizmet anlayışının yaygınlaşması, 
taşra birimlerinde yüz yüze hizmetlerin önemini 
artıracaktır. Özellikle, engelliler, kadınlar, çocuklar, 
göçmenler ve benzeri dezavantajlı gruplara yönelik 
hizmetler kişisel ihtiyaçlar dikkate alınarak ve yüz 
yüze verilen hizmetler olduğu için taşra birimlerinin 
hedef hizmet grubu ve organizasyonu değişecektir. 
Bir yanda gelir ve aylıkların bankalar aracılığıyla 
ödenmesi eğilimi artarken, diğer yandan hastaların, 
engellilerin ve yaşlıların aylık ve gelirlerinin evlerin-
de ödenmesi uygulaması yaygınlaşacaktır. Kişilerin 
hizmet aldıkları kurumlara başvurması değil, hiz-
metlerin kişinin ikametgâhına götürülmesi söz ko-
nusu olacaktır. Özellikle yaşlı, muhtaç ve engellilere 
yönelik evde bakım hizmetleri için bireyselleştiril-
miş hizmet ağı oluşturulacaktır.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışının güç-
lenmesi, sosyal sigortaların taşra örgütle-
rinin yeniden yapılanmasını zorunlu kılar.

Bir yanda sosyal sigorta kurumlarının internet 
sayfaları aracılığı ile bütün kişisel bilgilere ulaşılır 
ve ilk kayıttan aylık bağlanmasına kadar bütün 
işlemler elektronik ortamda, mesai sınırlaması ol-
maksızın gerçekleştirilebilirken, engelli gruplarına 
yönelik hizmetlerin taşrada ve her engelli grubu 
için farklılaştırılarak yapılması gündeme gelecektir. 
Görme engelliler için kayıt ve bilgi sisteminin de-
ğiştirilmesi, görüntülü kayıtların yerini sesli kayıt-
ların ve iletişimin alması, braille alfabesi ile kayıt-
ların tutulması, işitme engelliler için görsel iletişim 
ve haberleşme kanallarının kullanılması taşra hiz-
met birimlerinin önemini artıracak, fonksiyonları-
nı farklılaştıracak gelişmeler olacaktır. 

Sosyal sigorta kurumları, gelir ve aylık alan si-
gortalılara yönelik hizmetlerini yalnızca onlara ay-
lıklarını süresinde ve düzenli olarak ödeme yüküm-
lülüğünün ötesine taşıdığı zaman, boş zamanlarını 
değerlendirme, sosyal ortamlar oluşturma sorum-

luluğunu aldığı zaman taşrada yaşlılar, engelliler, 
yalnız yaşayanlar gibi çeşitli gruplara yönelik sosyal 
tesisler oluşturma söz konusu olacak, bu da sosyal 
güvenlik kurumları için yeni bir yapılanma anlamı-
na gelecektir. 

Değişen sosyal güvenlik anlayışı, sosyal 
güvenlik kurumlarının hizmet anlayışını 
da değiştirir. 

Sosyal Sigortaların Yönetimi ile İlgili 
Diğer Hususlar

Yukarıda belirtilen hususlar dışında sosyal si-
gortaların kurumsal yapısı ve organizasyonu ile il-
gili başlık altında ele alınması gereken birkaç konu 
daha vardır. Bunlar; primlerin nasıl toplanacağı, 
fon varsa yönetiminin nasıl gerçekleşeceği ve şika-
yet, başvuru ve bilgi alma mekanizmalarının varlığı 
ile ilgilidir.

Sosyal sigorta kurumlarının primlerin tahsilatı, 
kendi organizasyonu içinde yer alan birimler tara-
fından gerçekleştirilebileceği gibi, vergi toplamak-
la görevli kamu idaresi (vergi idaresi vb kurumlar) 
tarafından da gerçekleştirilebilir. Her iki yöntemin 
de avantaj ve dez avantajları vardır. İdari özerklik 
bakımından sosyal sigortaların kendi primlerini 
kendilerinin toplaması, tahsilatta etkinlik bakı-
mından ise vergi idaresinin etkinliğinden faydala-
nılması için maliye teşkilatının prim tahsil etmesi 
sonra sosyal güvenlik kurumuna aktarması savu-
nulmaktadır. Her iki uygulama, uygulayan ülkenin 
bu konudaki tecrübesine ve kurumsal yeterliliğine 
bağlı olarak başarılı olabilir. Türkiye, başlangıçtan 
itibaren sosyal sigorta kurumlarının primlerini 
kendisinin tahsil etmesi yöntemini benimsemiştir. 

Eğer sosyal sigortalar fon biriktirme yöntemi-
ne göre çalışıyorsa, fon yönetimi sosyal sigortala-
rın diğer yönetim işlerinden ayrılabilir. Bu amaçla 
bağımsız bir fon yönetimi kurumu oluşturulabi-
lir. Fon yönetimi, yine çoklu temsil esasına göre 
yönetilir ancak yönetim kurullarının daha az sa-
yıda ve profesyonel nitelikte kişilerden oluşması-
na özen gösterilir. Ayrı bir fon yönetimi oluştu-
rulursa, sosyal sigortaların aktüeryal hesaplarının 
yapılması, gelecek dönem projeksiyonları fon 
yönetimleri tarafından yapılır (ILO, 2010: 103). 
Fon yönetimleri çoklu temsille oluşturulur ancak 
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yeterli sayıda profesyonel yönetici ve yatırımcı is-
tihdam edebilir veya bu alanda faaliyet gösteren 
özel aracı kurumlardan hizmet alabilir.

Sosyal sigortaların yönetimi ile ilgili bir başka 
konu, sigortalı, işveren, sosyal sigortalar kurumla-
rı ve varsa üçüncü kişilerle ilişkilerde ortaya çıkan 
problemler için başvuru, şikayet ve bilgi alma ile 
uyuşmazlıklar da çözüm mekanizmaları oluşturu-
lup oluşturulmaması ile ilgilidir (ILO, 1984:142-
143). Sosyal sigortalar uzun dönemli yükümlü-
lükler ve haklar getirir. Özellikle mevzuat karışık 
veya sık değişiyor ise, sigortalıların eğitim seviyesi 
düşük veya yeterli şekilde bilgilendirilmemiş ise ve 
nihayet işverenler küçük ve dağınık ise sosyal sigor-
ta işlemlerinde çok sayıda uyuşmazlık ortaya çıka-
bilir. Her yönetim, bu uyuşmazlıklar için başvuru, 
şikayet ve bilgi alma mekanizmaları geliştirmeli, 
uyuşmazlıkların çözümü için de etkin yöntemlere 
organizasyonu içinde yer vermelidir. Haberleşme 
ve iletişim alanında sağlanan gelişmeler kurumların 

bu konudaki işlerini kolaylaştırmıştır. Kolay hatır-
da kalan ve ücretsiz ulaşılan telefon şikayet hatları, 
bilgi alma hatları oluşturulabilir. İnternet ağı kul-
lanılarak şikayetler ve başvuru kanalları geliştirile-
bilir. Ancak, yalnızca bu kanalların oluşturulması 
yeterli olmaz, başvuran kişinin şikayeti veya bilgi 
isteği ile geri dönüşler de çok önemlidir. Hatta şi-
kayet ve başvuru mekanizmalarının etkinliğini bu 
geri dönüşler belirler. 

Sigortalı, işveren ve sosyal sigorta kurumları 
arasındaki uyuşmazlıkların idari mekanizmalar-
da çözülmesi çabukluk ve etkinlik sağladığı kadar 
sigortalıların ve işverenlerin sisteme ve kurumlara 
olan güvenlerini de belirler. Sosyal sigorta kurum-
larının, bütün uyuşmazlıkların uzun ve masraflı bir 
çözüm yolu olan yargı yoluna gitmeden çözülme-
sine yönelik uyuşmazlık çözüm mekanizmalarını 
geliştirmeye özel bir önem vermesi gerekir ve bu 
mekanizmaların etkinliği yönetim başarısını belir-
leyen göstergelerden biridir. 

Sgk’dan Ürkütücü Kehanet!
Yaklaşık 30 yıl sonrası için karanlık tablo
SGK Başkan Yardımcısı Mustafa Kuruca, 

yaklaşık 30 yıl sonra yaşlı nüfusun artmasına 
bağlı olarak sağlık giderleri ve emekli aylığı öde-
mesinin artacağını ve bu yükün Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun sırtına bineceğini bildirerek, ‘’Biz 
bugünü kurtaralım, erken emekli olalım, daha 
fazla maaş alalım derken aslında geleceğe yönelik 
olarak çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine 
ipotek koymuş oluyoruz’’ dedi. 

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(ANKESOB) tarafından Ankara’da faaliyet gös-
teren taksi, minibüs, halk otobüsü gibi araçlarda 
çalışan şoförlerin sosyal güvenlik haklarının an-
latılması için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ANKESOB toplantı salonunda düzenlenen 
toplantının açılış konuşmasını yapan Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Musta-
fa Kuruca, sosyal güvenlik sisteminin çıkan yasa-
larla yeniden reforme edildiğini anlattı.

10 Bakanlık Bütçesinden Büyük Bütçe
Türkiye’nin Sosyal Güvenlik Sisteminin büt-

çesinin 160 milyar lira civarında olduğunu ifade 
eden Kuruca, bu rakamın 10 bakanlık bütçesin-
den daha büyük bir bütçe olduğunu kaydetti. 
Gelecekte sosyal güvenlik sisteminin sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması gerektiğini dile getiren 
Kuruca, bu amaçla ülkenin sosyal güvenlik sis-
teminin sıkıntılarının aşılması gerektiğini söy-
ledi. Dünyadaki tüm ülkelerin sosyal güvenlik 
sistemlerinde açık olduğunu, bunun nedeninin 
sosyal güvenlik kurumlarının kar eden kurumlar 
olmadığını ifade eden Kuruca, “Sosyal güvenlik 
sisteminin gelir gider dengesine bakıldığında, ge-
nel bütçeden sosyal güvenlik kurumuna yapıla-
cak her transfer, düşük gelir gruplarına yapıldığı 
için gelir dağılımında düzeltici etkisi var’’ dedi. 
Türkiye’nin “kara delik’’ diye adlandırılan sos-
yal güvenlik sisteminin, genel bütçeden yapılan 
transferlere bakıldığında sıkıntılı gibi görünse de 
sürdürülebilir noktada olduğunu belirten Kuru-

yaşamla ilişkilendir
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ca, ‘’Her geçen yıl özellikle son 20 yıl içinde yıl-
dan yıla yükselen oranda genel bütçeden sosyal 
güvenlik kurumuna yardım yapılmış olması ve 
bu yardımların artarak devam edecek olması teh-
like olarak karşımıza çıkıyor’’ diye konuştu.

Yaşlı Nüfus Artacak, Sırtımızdaki Yük Ço-
ğalacak

Türkiye’nin nüfusunun genç olması nede-
niyle 20-30 yıl sonra yaşlı nüfusun artacağını bil-
diren Kuruca, şunları kaydetti:

“Yaşlı nüfusun sağlık giderleri fazladır. 
Buna paralel olarak da ortalama yaşam süresi 
hızlı bir şekilde artıyor. Bu durum daha uzun 
süreli emekli aylığı ödemesini beraberinde ge-
tirecek. Bu yük Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
sırtına iyice binecektir. Diğer taraftan nüfusun 
artış hızı düşüyor, arkadan genç nüfus gelme-
diği zaman ki bugün Avrupa’da genç nüfus az 
olduğu için okullar kapanıyor. Türkiye’yi de 
bekleyen tehlike bu olduğu için hem sosyal 
güvenlik sisteminin yeniden reforme edilmesi, 
buna yönelik politika üretilmesi ve sosyal gü-
venlik kurumundan beklentilerin buna göre 
oluşturulması gerekiyor. 

Biz, bugünü kurtaralım, erken emekli ola-
lım, daha fazla maaş alalım derken aslında gelece-
ğe yönelik olarak çocuklarımızın, torunlarımızın 
geleceğine ipotek koymuş oluyoruz. Bu ipoteği 
koymadan daha rasyonel, üreterek primlerimizi 
ödeyerek, olması gerektiği şekilde sosyal güvenlik 
sisteminin oluşturulması gerekiyor.

“Çalışanları Sigortalı Yapalım Başımız Ağ-
rımasın”

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de es-
nafın kendilerine sürekli sordukları sorulara yanıt 
bulunması amacıyla bu toplantıyı düzenledikleri-
ni belirterek, şoförlerden günde 10 gün çalışana 
yapılan sigorta priminin tutarının 183 lira oldu-
ğunu, bunun yatırılmasını istedi.

“Çalışanları sigortalı yapalım, başımız ağ-
rımasın” diyen Yiğiner, şoförün sigortalı olması 
durumunda tazminat ödenmesiyle ilgili soruyu 
SGK’ya sorduklarını ve ödenmeyeceğini öğren-
diklerini aktardı.

24 Nisan 2012 Salı 

Kaynak: http://ekonomi.haberturk.com/makro-
ekonomi/haber/736830-sgkdan-urkutucu-ke

Sigortalıların sosyal güven-
lik sisteminin yönetiminde 
etkili ve söz sahibi olması 
sistemin başarısını nasıl et-
kileyeceğini düşünün.

Sosyal sigortaların idari 
özerkliğini belirleyen gös-
tergeler sizce nelerdir?

ÖÇ 2 Sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimi için iyi yönetimin anlamını, başarı ölçütlerini 
ve devletin sosyal sigorta kurumlarının yönetimindeki rolünü açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

İdari özerklik ile sistemin 
taraflarının karar süreçleri-
ne katılımları ve yönetime 
müdahaleleri sistemin başa-
rısı için önemlidir. 
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SOSYAL YARDIMLAR VE 
HİZMETLERİN (PRİMSİZ 
REJİMLERİN) YÖNETİMİ

Primsiz rejimler olarak adlandırılan sosyal yar-
dımlar ve hizmetlerin yönetimi sosyal sigortalardan 
çok farklıdır. Öncelikle bu harcamaların finans-
man ihtiyacı genel bütçe veya yerel yönetim büt-
çelerinden ayrılan vergi gelirleri ile karşılandığı için 
yönetimi sosyal sigortalardan çok farklıdır. Sosyal 
yardımlar ve hizmetlerin yönetiminde üç farklı bo-
yut öne çıkar. Bunlar (ILO, 2010: 107-119); 

•	 Sosyal	yardımların	kurumsal	yapılanması	ve	
organizasyonu,

•	 Sosyal	 yardım	 ve	 hizmetlerin	 kapsamının	
belirlenmesi,

•	 Sosyal	yardım	ve	hizmetlerin	finansmanı.

Kurumsal Yapılanma ve Organizasyon
Hemen hemen her ülkede sosyal yardımlar ve 

hizmetlerin üst örgütlenmesi bir veya birkaç bakan-
lık bünyesinde gerçekleştirilir. Bu bakanlıklar, çalış-
ma hayatının diğer alanları ile ilgili çalışma, sosyal 
güvenlik, çalışma ve sosyal güvenlik, istihdam, sos-
yal işler, sosyal refah hizmetleri gibi isimlerle oluştu-
rulan bakanlıklar olabileceği gibi yalnızca bu alanda 
faaliyet gösterme amacıyla kurulmuş bakanlıklar 
vasıtasıyla da yürütülebilir. Bizdeki uygulamasıyla 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yalnız-
ca bu faaliyetler için oluşturulmuş bir bakanlıktır ve 
bu alanda farklı bakanlıklar ve birimlerce yürütülen 
hizmetlerin birleştirilmesi ve dağınıklığın gideril-
mesi amacıyla bu yöntem tercih edilmiştir.

Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapı 
şartlarının farklılığı ile tarihsel gelişim sürecine 
bağlı olarak sosyal yardım ve hizmetler birden 
fazla bakanlığın faaliyet konusu da olabilir. Hat-
ta, ülkemiz uygulamasında olduğu gibi, sosyal 
yardım ve hizmetlerin önemine bağlı olarak bu 
hizmetler Başbakanlık teşkilatı bünyesinde götü-
rülebilir. Sosyal yardım ve hizmetlerin kurumsal 
yapılanmasının yalnızca bir bakanlık veya Baş-
bakanlık teşkilatı bünyesinde yer alması hâlinde 
farklı bakanlıklar tarafından sürdürülen sosyal 
yardım ve hizmet politikaları arasında kurulması 
gereken işbirliği ve koordinasyon sağlama ihtiya-
cını azaltır ve yönetimde etkinlik sağlayabilir. Öte 
yandan, bakanlık seviyesinde tek bir üst birimin 
olması, sosyal yardım ve hizmet politikasının be-

lirlenmesinin de bu bakanlık tarafından yerine 
getirileceği anlamına gelir.

Sosyal yardım ve hizmetlerin organizasyonu, 
çeşitli bakanlıklar bünyesinde doğrudan ona bağ-
lı birimler tarafından yürütülebileceği gibi hiçbir 
bakanlığa doğrudan bağlı olmayan, sosyal taraf-
larında temsil edildiği bir yönetim yapısına sa-
hip kurumlar aracılığı ile de yürütülebilir. Sosyal 
yardım ve hizmet kurumları öncelikle; ayni ve/
veya nakdi gelir transferi sağlama amacıyla oluş-
turulan sosyal yardım kurumları ile hizmet sunan 
kurumlar olmak üzere ikiye ayrılır. Nitekim, sos-
yal hizmetlerin gelişmesi, ayrı ve uzmanlık isteyen 
bir alan hâline gelmesi bu ayrışmayı daha belir-
gin hâle getirmektedir (bakınız ünite 3). İster üst 
birim olarak bir veya birkaç bakanlık bünyesinde 
isterse bakanlıklardan bağımsız kamu kurumları 
tarafından yürütülsün, sosyal yardımlar ve sosyal 
hizmetlerin farklı kurumlar tarafından yürütül-
mesi yaygın bir uygulamadır. 

Sosyal yardımlar ve hizmetlerin bakanlık-
lardan bağımsız, özerk ve birden fazla ku-
rum tarafından yürütülmesi halinde arala-
rında işbirliği ve koordinasyon sağlayacak 
üst yapılanmaya ihtiyaç vardır. 

Sosyal yardım ve hizmetlerin ister aynı ba-
kanlık, isterse birden fazla bakanlık bünyesinde 
olsun farklı kurumlar tarafından yürütülmesi ha-
linde aralarında koordinasyon ve işbirliği sağlama 
zorunluluğu ortaya çıkar. Bu amaçla, kurumlar 
üstü, bakanlıklardan bağımsız, çok zamanda ilgi-
li sosyal tarafların katıldığı kurullar oluşturulur. 
Ülke çapında oluşturulan bu kurum veya kuru-
luşlar “millî-ulusal” koordinasyon, işbirliği ve üst 
kurullar olarak adlandırılır. Bu kurum ve kurullar, 
koordinasyon ve iş birliği sağlamanın ötesinde ulu-
sal sosyal yardım ve hizmet programlarının belir-
lenmesi görevini de üstlenmişse, sosyal yardım ve 
hizmetlerin tarafı olan kesimlerin ve örgütlerin bu 
kurullarda yer alması sık rastlanan bir durumdur. 
Bu yönüyle birer kamu kurumu olarak oluşturu-
lan bu kurumlar, sosyal sigortalara benzer bir çok 
taraflı temsile imkân verirler. Ancak, bu her zaman 
kamu yönetiminin etkisinden uzak ve özerk olduk-
ları anlamına gelmez. Genellikle danışma ve istişa-
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re organlarında, bu amaçla oluşturulmuş kurul ve 
konseylerde sosyal taraf temsilcilerine yer verilir. 

Sosyal yardımlar ve hizmetleri yürüten 
kurumlar aynı zamanda ulusal politika-
ları da belirliyorlarsa, yönetimleri çok ta-
raflı temsil esasına göre oluşturulur veya 
“Şura” benzeri politika belirleme organları 
bu fonksiyonu görür.

Sosyal yardım ve hizmet kurumlarında, doğru-
dan ihtiyaç sahibi kişilere gelir transferi sağladığı 
ve hizmet götürdüğü için son noktada yüz yüze 
hizmet sunma anlayışı hakimdir. Sosyal sigortalar 
merkezileştikçe, ortaya çıkan boşluğu doldurmak 
için sosyal yardım ve hizmetler yerelleşir, yerel hiz-
met birimlerinin önemi artar. Bu sebeple bütün 
sosyal yardım ve hizmet birimlerinin gerek yardım 
taleplerinin alınması gerekse yardım verilmesi ve 
hizmet sunulmasında taşra örgütleri vardır. Her 
kurumun ayrı taşra birimleri olabileceği gibi bu 
mümkün değilse birden fazla kurumun yardım ve 
hizmetlerini ulaştıran ortak taşra hizmet birimleri 
de oluşturulabilir. Sosyal yardım ve hizmet kurum-
larının taşra teşkilatları; bölge, il, ilçe veya daha 
küçük hizmet birimleri (mahalle-köy gibi) çapında 
örgütlenebilir. Eğer taşra hizmet birimlerinin bu 
ölçekte örgütlenmesi mümkün değilse kamunun 
yerelde örgütlenmiş diğer birimlerden uygulayıcı 
veya tespit işlemleri için destek alınabilmektedir. 
Türkiye için köy ve mahalle muhtarlıklarının bu 
anlamda hemen hemen bütün sosyal yardım ve 
hizmetler için rolü vardır. 

Ücüncü sektör
vatandaşların kar paylaşma amacı gütmek-
sizin, gönüllü olarak kamu görevlerine ka-
tılımını gerçekleştiren vakıf ve dernekler 
gibi kuruluşlardan oluşan sektör (Baloğlu, 
1994:9). 

Sosyal yardımlar ve hizmetler organizasyonu 
içinde gönüllü veya yarı gönüllü organizasyonla-
rın çok önemli fonksiyonları vardır. Üçüncü sektör 
olarak adlandırılan sektör içinde yer alan gönüllü 

yardım kuruluşları, gelişme seviyesi ne olursa olsun 
bütün ülkelerde giderek artan öneme sahip olan 
bir fonksiyon görmektedirler. Bu kuruluşlar, yü-
rüttükleri sosyal yardım ve hizmetler için yaptıkları 
harcamaların miktarından çok, çoğulcu çağdaş de-
mokrasinin gerçekleşmesine yönelik katkıları ve ye-
relde ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde kamuya 
yardımcı olmaktadırlar (Baloğlu, 1994:9-10). Öte 
yandan, temsil güçleri oranında, ulusal sosyal yar-
dım ve hizmet politikalarının belirlenmesi sürecine 
de katkıda bulunmaktadırlar. Kamu için de geniş 
toplum kesimlerine ulaşmanın aracı fonksiyonu 
görmektedirler. Gönüllü kuruluşların en belirgin 
özelliği çok çeşitli yapıları ile esnek ve yaygın bir 
örgütlenme ağına sahip olabilmeleridir. Bu sebep-
le zaman zaman kaynak israfına da yol açabilme 
tehlikesi vardır. Bu amaçla kamu, üçüncü sektörde 
yer alan gönüllü kuruluşların faaliyetleri ve örgüt-
lenmeleri ile ilgili olarak kamuyla olan ilişkilerini 
de kullanarak yönlendirici ve teşvik edici tedbirler 
uygulayabilir. Kamunun karar alma süreçlerinde 
temsillerini sağlamak için ulusal düzeyde örgütlen-
me, aynı alanda faaliyet gösterenlerin bir araya gel-
mesi veya birlikte hareket etmesi gibi yönlendirici, 
zaman zaman da zorlayıcı tedbirler uygulayabilir. 

Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin 
Kapsamı

“Sosyal sigortalardan kimler faydalanacak?” so-
rusunun cevabı, finansman yöntemi dolayısıyla son 
derecede kolaydır. Kimler prim ödedi ise ödeyen-
ler ve yine ilgili kanunda tanımlanan prim ödeyen 
sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eş, 
çocuklar ve anne-baba) sosyal sigortaların sağla-
dığı haklardan faydalanır. Hâlbuki sosyal yardım 
ve hizmetler, vergilerle finanse edildiği için vergi 
ödeyenlerle bu yardım ve hizmetlerden faydalanan 
kişiler farklıdır. Hatta, yardım ve hizmetlerden fay-
dalananlar, hiç vergi ödemeyenlerdir. Dolayısıyla 
kapsamı belirleme konusunda vergi ödeme ayırıcı 
bir kriter olamaz (ILO, 2010: 118). 

Sosyal yardımlar ve hizmetlerin vergi ile 
finanse edilmesi, kimlerin faydalanaca-
ğının belirlenmesini önemli bir yönetim 
problemi haline getirir. 
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Bütün devletler, sosyal yardım ve hizmetler için 
yaptığı harcamaların, gerçekten ihtiyaç sahibi olan 
kişilere yapılmasını arzu ederler. Bu durumda kapsa-
mı belirleyici faktör, bu yardım ve hizmetlere ihtiyacı 
olma kriteri olacaktır. Hiçbir hükümet, vergi gelirleri 
ile finanse edilen bir yardım ve hizmetten gerçekten 
ihtiyacı olmayanın faydalanmasını istemez, bu se-
beple sosyal yardımlar ve hizmetlerden kimlerin fay-
dalanacağının belirlenmesi bu alanla ilgili en önemli 
yönetim problemini oluşturur (ILO, 2010: 118). 

Sosyal yardımlar ve hizmetlerden gerçek-
ten ihtiyacı olanların faydalanması, sosyal 
adalet duygusunun sağlanması bakımın-
dan önemlidir.

Vergi gelirleri ile finanse edilen sosyal yardımlar 
ve hizmetlerden gerçekten ihtiyacı olanların fayda-
lanması arzu ediliyorsa, o ülkenin nüfus, doğum-
ölüm oranları, mülkiyet, ikametgah, gelir seviyesi, 
servet birikimi, aile büyüklüğü gibi temel verileri 
hakkında hükûmetin ayrıntılı ve sağlıklı verilere 
sahip olması gerekir. Hâlbuki bu veriler gelişmekte 
olan ülkelerde ya yoktur ya da son derecede yetersiz 
ve güvenli olmayan verilerdir. Kaldı ki bu ülkelerde 
nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin önemli bir kısmı 
kayıt dışı ekonomi içindedir (ILO, 2010: 118). Eğer, 
gelir veya servet testine dayanan bir sosyal yardım ve 
hizmet programı uygulanacak ise bu veriler olmadığı 
veya yetersiz olduğu için bu programlarla istenilen 
amaçlara ulaşılamayacaktır. Nitekim, önemli kay-
nak transferlerine rağmen gelişmekte olan ülkelerde 
yoksullukla mücadele de yeterince etkili olamaması 
bu etkin tespitin yapılamaması nedeniyledir. Bunu 
örmekle açıklamak gerekirse AB üyesi 15 ülkede sos-
yal transferlerden önce yoksulluk oranı % 38 iken 
sosyal yardım programlarının uygulanmasından 
sonra bu oran % 18’e düşmüştür. Bir AB ülkesi olan 
İspanya’da bu oranlar % 40’dan % 19’a düşerken, 
aynı dönemde Türkiye’de % 30 olan oran ancak % 
26’ya düşmüştür. (ASPB, 2012: Slayt 14). 

Yeterli alt yapıya sahip bir sosyal yardım 
ve hizmet ağı oluşturulamazsa, sosyal yar-
dımlar yoksulluğun önlenmesinde etkili 
bir araç olmaz.

Eğer sistem, sosyal yardım ve hizmetlerden fay-
dalanmada suistimal ve istismarları önlemek isterse 
etkin ve doğru tespit yapabilmek için ihtiyaç duy-
duğu nitelikli insan gücünden kurumsal yapılan-
ma ve veri tabanı oluşturmaya kadar çok zaman ve 
maliyet gerektiren bir işlem yapması gerekecektir. 
Bu noktada, doğru-güvenilir tespit yapmak için 
yapılan harcama ile bu yolla sağlanan tasarruf ara-
sında hangisinin daha ekonomik olduğunu tespit 
için ciddi bir karşılaştırma yapmak gerekir. Gelir ve 
servet testi yapmanın maliyetinden kaçınmak için 
sosyal yardım ve hizmetlere başvuru ve faydalana-
bilme şartları kolaylaştırılırsa bu defa da kötüye 
kullanma söz konusu olacaktır ve sosyal adaleti ze-
deleyen, sosyal güvenliğin üzerine kurulduğu sos-
yal dayanışma duygusu zayıflayacaktır. Türkiye’de 
sağlık hizmetlerinden faydalanmak için uygulanan 
Yeşil Kart’ta olduğu gibi “mersedesli, villalı yeşil 
kartlılar, yeşil kartlı süper zenginler, yeşil kartlı yüz-
süzler” haberleri gündeme gelecektir (Gazeteler, 12 
Nisan 2012). Eğer sosyal yardımlar ve hizmetlerin 
verilmesinde beyana ve sınırlı kontrole dayalı bir 
yöntem uygulanacak ise yardımlar ve hizmetler 
başladıktan sonra denetim ve kontrollerin yapıl-
ması gerekecektir. Bu da ilk defa tespitte yaşanan 
sorunlara benzer problemler ortaya çıkaracaktır. 

İhtiyaç sahipleri doğru şekilde belirlen-
mezse, “mersedesli, villalı yeşil kartlılar” 
sık rastlanan bir haber haline gelir.

Hükûmetler, sosyal yardım ve hizmetlerin uy-
gulanmasında kötüye kullanımları önleme konu-
sunda tamamen de çaresiz değildirler. Başlangıçta 
alınacak basit bazı tedbirler, zaman içinde çarpraz 
uygulamalarla etkin hâle getirilebilir. Mesela, para 
ödemelerinin düzenli kayıt tutulan bankalar aracı-
lığı ile yapılması, yardım alanların diğer bütün mali 
işlemlerini bankalar üzerinden yapması, mümkün 
olan bütün kayıtların zaman içinde tek merkezden 
ulaşılabilecek ve çarpraz kontrollerin yapılmasına 
imkân verecek şekilde elektronik ortamlarda yapıl-
ması bu tedbirlerden ilk akla gelenleridir.

Kayıt dışılıkla mücadele sosyal yardımlar 
ve hizmetlerin etkinliğini de belirler.
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Sosyal yardımlar ve hizmetler konusunda bir 
başka kontrol ve amaca uygun program uygulama 
mekanizması, yardımların şartlı olarak verilmesi-
dir. Özellikle nakdi gelir transferlerinin çocukla-
rın okula gitmeleri, sağlık tesislerine başvurmaları, 
para yardımı alanların toplumsal projelere katılma-
ları (çevre temizliği, yaşlı ve özürlü bakımı gibi) yö-
nündeki zorunluluklar kötüye kullanımı engelleyi-
ci tedbirler olarak kullanılabilir (ILO, 2010: 110). 
Öte yandan, yardımların şartlı verilmesi, kamuo-
yunun bu yardımların yapılması konusunda daha 
kolay ikna edilmesini ve sosyal adalet duygusunun 
güçlenmesini sağlar. 

Sosyal yardım ve hizmetlerin şartlı veril-
mesi sosyal adalet duygusunu güçlendirir.

Sosyal yardımlar ve hizmetlerin etkin organizas-
yonu konusunda başvurulacak en etkin yöntem, bü-
tün ülke için geçerli bir yoksulluk sınırı belirlemek 
ve bu sınır esas alınarak yardım ve hizmetleri yönlen-
dirmektir. Bütün sosyal yardım ve hizmetleri de tek 
elden verilmese bile, bütünleşik bir hâle getirmek, 
aynı kişi veya haneye birbirinden habersiz, tekrar ve 
üst üste gelecek yardım ve hizmetleri engellemek uy-
gulama etkinliğini artıracak diğer bir tedbirdir.

Sosyal Yardımlar ve Hizmetlerin 
Finansmanı

Sosyal yardım ve hizmetler, gelir ve şirketler ver-
gisi yoluyla doğrudan veya mal ve hizmetler üzeri-
ne konulan dolaylı vergilerle finanse edilir (bakınız 
ünite 5). Sistem vergi gelirleri ile finanse edildiği 
için harcamalar dağıtım esasına göre ve yıllık bütçe 
uygulaması içinde yapılır. Zaman zaman, özellik-
le sağlık harcamalarının karşılanması için tütün ve 
alkollü ürünler üzerine konulan özel vergilerle de 
finansman sağlanabilir (ILO, 2010:113). 

Sosyal yardım ve hizmetlerin finansmanı için 
de tıpkı sosyal sigortalarda olduğu gibi yıllık gelir 
ve giderlerini dengeleyecek aktüeryal hesapların ya-
pılması gerekir. Giderlerin, bütçeden tahsis edilen 
miktarı aşması hâlinde ya ödemelerde kısıntı yapı-
lacaktır, ya da sistem sürdürülemez hâle gelecektir. 
Çoğunlukla yapılan, kısa dönem açıkları için büt-
çeden ek tahsisatlar yapılmasıdır (ILO, 2010:113).

Gelişmekte olan ülkelerde, sosyal yardım ve 
hizmetlerin finansmanı, ülkenin vergi sistemi ve 
problemleri ile yakından ilgilidir. Vergi tabanının 
darlığı, vergi tahsilatında yaşanan güçlükler ve ver-
gi oranlarını yükselten ilave gelir yaratmanın zor-
lukları, sosyal yardım ve hizmetlerin finansmanı 
için ilave yeni vergiler konulması hâlinde finans-
man problemi olarak ortaya çıkar. Bu sebeple, sos-
yal yardım ve hizmetler için hedef kitle, potansiyel 
sosyal yardım ve hizmet talebi, vergi gelirlerinin 
yeterliliği ve potansiyel ilave harcama kalemlerini 
dikkate alarak yıllık bütçeler yapmak gerekir. Sosyal 
yardım ve hizmetler bir defa başlatılırsa kesilmesi 
veya azaltılması politik bakımdan riskli olduğun-
dan, sistemin sürdürüleblirliği bakımından, orta ve 
uzun dönemli gelir ve harcama projeksiyonlarının 
da yapılması gerekir. 

Sosyal yardımlar ve hizmetler bütçe gelir-
leri ile finanse edildiği harcamalarla ilgili 
güçlü bir bütçeleme yapılması gerekir. 

Sosyal yardım ve hizmetlerin bütçelemesi, ge-
nel bütçeden bu amaçla ne kadar kaynak tahsi-
si yapılacağına karar verecek siyasi iktidar ile bu 
programları yürüten kurum ve kuruluşlar arasın-
da çok yakın bir işbirliğini gerektirir. Bütçe ha-
zırlıkları başlamadan ilgili kurum ve kuruluşların 
harcama kalemleri ve taleplerini gerçekçi şekilde 
belirlemeleri gerekir. Bu ihtiyaç, sosyal yardım ve 
hizmet kurumlarının bütçelerini yapabilecek ye-
terlilikte olmalarını zorunlu kılar. Ancak, özellikle 
uygulayıcı nitelikteki kurum ve kuruluşlar için bu 
zor olduğu için ülke düzeyinde sosyal yardım ve 
hizmetlerin bütçelemesini yapacak yeterliliğe sa-
hip örgütlenmelere ihtiyaç vardır. Sosyal yardım 
ve hizmetler örgütlenmesinde yer alan ilgili ba-
kanlıklar veya maliye bakanlığı veya bakanlıklar 
arası bir koordinasyon kurulu bu bütçelemenin 
yapılması için görevlendirilebilir. 

Sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerinin yö-
netim giderlerinin yüksekliği, kamuoyu-
nun sosyal yardım algısını olumsuz etkiler.



110

Sosyal Güvenliğin Yönetimi

Sosyal sigorta kurumları gibi sosyal yardım ve hizmet kurumlarının da yönetim giderlerinin, kaynak-
ların etkin kullanımına imkan verecek şekilde, düşük olması gerekir. Kamunun özellikle taşradaki örgüt-
lenme ağından faydalanarak sosyal yardım ve hizmetlerin verilmesi önemli tasarruflar sağlayabilir ve yö-
netim giderlerini azaltıcı etki yapabilir. Makul olarak kabul edilemeyecek yükseklikteki yönetim giderleri 
ve hizmet sunum maliyeti, sosyal yardım programlarının kamuoyundaki algısını olumsuz etkileyebilir ve 
programların sürdürülebilirliğini tehlikeye sokabilir.

Kayıt dışı istihdam ile istih-
dam edilenlerin herhangi bir 
sosyal güvenlik kurumuna 
kayıtlı olmadıklarını ve ku-
rumsal sosyal güvencelerinin 
olmadığını dikkate alın.

Kayıt dışıyla mücadele ile 
sosyal yardımlar ve hiz-
metlerin yönetim etkinliği 
arasında sizce nasıl bir ilişki 
vardır?

ÖÇ 3 Sosyal yardım ve hizmetlerin kurumsal yapılanmasının esaslarını değerlendirebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Kayıt dışı istihdam edilme 
hem işgücü piyasası hem de 
sosyal güvenlik imkanları 
bakımından olumsuzluklar 
taşımaktadır.
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Sosyal Güvenlik Sistemlerinin 
Yönetiminin Önemi ve Kapsamı

Sosyal güvenliğin, diğer kamu hizmetlerinden farklı olarak toplumu oluşturan herkesi ilgilendirmesi ve bu 
amaçla GSYİH’nin % 20-30’u arasında değişen mali kaynakları kullanması hem insani, hem de iktisadi 
açıdan sosyal güvenlik sisteminin yönetimini önemli hâle getirmektedir. Sosyal güvenliğin yönetimi çok 
boyutlu bir problem alanıdır. Bugün gelinen noktada sosyal güvenlik programlarının herkesi kapsama alma 
konusunda başarısız kalması, diğer alanların yönetiminden farklı olarak yönetim sürecinde sosyal tarafların 
yer almasının gerekliliği ve önemi, ülkelerin daha fazla mali kaynak ayırarak sosyal güvenlik standartları-
nı yükseltme imkânlarının kalmaması, genel olarak kamu kesiminde ve özel olarak da sosyal güvenlikte 
vatandaş odaklı hizmet anlayışının yaygınlaşması, e-devlet anlayışının yaygınlaşmasına bağlı olarak sosyal 
güvenlik kurumlarının organizasyon değişikliğine gitme zorunluluğu duyması, geleneksel örgütlenme ağı-
nın yetersizliği dolayısıyla yeni yönetim birimlerinin oluşturulması ihtiyacının doğması, sosyal güvenlik 
alanında yaygınlaşan özelleştirme uygulamaları, birçok ülkede sosyal güvenlik sisteminin reforme edilmesi 
ile kurumsal yapıya dönük düzenlemeler yapılmasının aynı anlama gelmesi, bütün olarak sosyal güvenlik 
sisteminin yönetimi problemini her ülkede öncelikli sorun alanı hâline getirmiştir.

Sosyal güvenlik sistemleri 
yönetiminin önemini anlatabilmeÖÇ 1

Sosyal Sigortaların Yönetimi

Sosyal güvenlik sistemleri; bir ülkede yaşayan herkesi, her tehlikeye karşı koruma garantisine kavuşturmak, 
kendilerine ve ailelerine yaşadıkları toplum içinde onları başkalarına bağımlı kılmayacak seviyede, insan 
haysiyetine yaraşır bir hayat standardı sağlama ideali olan sistemlerdir. Bu hedeflere ulaşma derecesi sosyal 
güvenlik sistemlerinin başarısını belirler. Çalışan her 100 kişiden 90’ını bir sosyal güvenlik programının kap-
samına alan A ülkesi, çalışanların ancak % 40’ını kapsama alan bir sosyal güvenlik sistemine sahip B ülkesin-
den daha başarılı bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. Benzer şekilde, ILO’nun belirlediği 9 sosyal riskten 
tamamını kapsama alan bir sosyal güvenlik sistemi kuran A ülkesi, bu 9 tehlikeden biri veya birkaçına karşı 
koruma sağlayabilen B ülkesinden daha başarılıdır. Son olarak, ödediği emekli aylığı ile bir aylık geçimini 
sağlayabilen insanların olduğu A ülkesi, emekli aylığı ile insanların geçim sıkıntısı çektiği B ülkesinden 
daha başarılıdır. Bu genel başarı ölçütlerine bir ilave daha yapmak gerekirse; ülkenin sahip olduğu iktisadi 
imkânlarla gerçekleştirilebilecek yüksek standartta sosyal güvenlik garantisini sağlayabilen, yani sistemi etkin 
çalıştıran bir ülkenin sosyal güvenlik sistemi, bunu yapamayanlardan daha da başarılıdır. 
Sosyal güvenlik bir kamu hizmetidir ve bu hizmeti sunmak devletin görevidir. Devlet bu görevi, diğer kamu 
hizmetlerinde olduğu gibi bütün yönetimi kendine bağlı olan ve vergi gelirleri ile finanse edilen kurumlar 
aracılığı ile yapabileceği gibi primli rejimler olarak adlandırılan sosyal sigortalarla da yapabilir. Sosyal sigor-
talar devletin kurduğu ancak kapsamına aldığı kişilerin prim ödediği sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Sistem 
esasen, kim prim ödemişse ona sosyal güvenlik garantisi sağlar. Finansman yapısının bu özelliği dolayısıyla 
sosyal sigortalar diğer kamu kurumlarından ayrılır. Devlet, finansman yapısının bu özelliğini dikkate alarak 
sosyal sigortaların yönetimini ilgili taraflarla paylaşır. Buna da özerk yönetim denir. Özerk yönetim anlayışı 
devletin sosyal sigorta kurumları ile ilişkilerini farklılaştırır. Devlet sosyal sigortaların kurucusu ve yönetim 
ortağıdır. Ancak, sosyal sigortalarla ilişkisi bununla kalmaz. Devlet sosyal sigorta kurumlarının kurucusu ol-
masının yanı sıra gözeticisi, denetleyicisi ve hepsinden önemlisi garantörüdür. Yani, üstlendiği görevleri ye-
rine getiremediği hâllerde, mesela gelir kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda, maddi destekte bulunur. 
Bu şekilde aylıkların ödenmeye, sağlık hizmetlerinin de verilmeye devam edilmesini sağlar. Devlet garantör 
olduğu için sosyal sigorta kurumlarının iflasından veya kapanmasından bahsedilmez. Böyle bir durumun 
gerçekleşmesi devletin varlığının tehlikeye düşmesi anlamına gelir.

Sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimi için iyi yönetimin 
anlamını, başarı ölçütlerini ve devletin sosyal sigorta 
kurumlarının yönetimindeki rolünü açıklayabilme

ÖÇ 2
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Sosyal Yardımlar ve 
Hizmetlerin (Primsiz 
Rejimlerin) Yönetimi

Sosyal yardım ve hizmetlerin kurumsal yapılanması ve organizasyonu ile ilgili tek bir modelden bahsetmek 
mümkün değildir. Ancak, birçok ülkede birbirine benzer kurumsal yapılanmalar vardır. Öncelikle, üst ör-
gütlenme bakımından bir veya birkaç bakanlık bu hizmetlerde görev almış olabilir. Birden fazla bakanlığın 
görev alması hâlinde aralarında koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak üst kurullar oluşturulur. Sosyal yar-
dımlar ve hizmetler birden fazla kurum tarafından yerine getiriliyorsa yine bu kurumlar arasında koordi-
nasyon ve işbirliğini sağlayacak birimler oluşturulabilir veya bir veya birkaç bakanlık, hatta başbakanlık bu 
görevi üstlenebilir. Genel olarak ayni veya nakdi gelir transferi yapan sosyal yardım kurumları ile sosyal 
hizmet kurumları ayrı ayrı örgütlenirler. Özellikle sosyal hizmetlerdeki uzmanlaşma gereği bu ayrı örgüt-
lenme eğilimini güçlendirmektedir. Sosyal yardım ve hizmetlerin taşrada örgütlenmesi sosyal sigortalara 
göre daha problemlidir. Her bir kurumun taşrada hizmet birimi kurması mümkün değildir. Bu durumda, 
devletin taşradaki diğer örgütlerinden destek alınır veya yerel yönetimlerle işbirliği içine gidilerek yardımlar 
ve hizmetler ulaştırılır. Son olarak, sosyal yardım ve hizmetler alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlar 
ile kamu kurumları arasında yardımların tekrarını ve suistimalini önleyecek şekilde koordinasyon ve işbirliği 
sağlanmalıdır.

Sosyal yardımlar ve hizmetlerin 
kurumsal yapılanmasının 
esaslarını değerlendirebilme

ÖÇ 3
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin yö-
netimi konusunu önemli hale getiren faktörlerden 
biri değildir?

A. E-devlet anlayışının yaygınlaşması
B. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı
C. Sosyal diyalog anlayışının güçlenmesi
D. Sosyal güvenlik için ayrılan kaynakların tüken-

mesi
E. Herkesi kapsama alma hedefi

2  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik prog-
ramlarının yönetim başarısı değerlendirilirken dik-
kate alınan hususlardan biri değildir?

A. Stratejik sorunların belirlenmesi
B. Kurumsal düzenlemeler
C. İdari işlemler
D. Makro politika sorunlarının belirlenmesi
E. Siyasi işlemler

3  Yönetim yetkisinin karar süreçlerine kamu-
nun yanısıra sosyal tarafların da katılımı ile payla-
şıldığı özerklik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. İdari özerklik
B. Mali özerklik
C. Sosyal özerklik
D. Siyasi özerklik
E. Denetimde özerklik

4  Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların 
merkez örgütü bünyesi içinde yer alan organlardan 
biri değildir?

A. Başkanlık
B. Disiplin Kurulu
C. Yönetim Kurulu
D. Genel Kurul 
E. Denetim Kurulu

5  Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların 
merkez örgütlerinin görevlerinden biri değildir?

A. Sigortalılarla ilgili kayıtların tutulması
B. Gelir bağlama işlemlerinin sonuçlandırılması
C. İdari işlem uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
D. İşyerleriyle ilgili kayıtların tutulması
E. Taşra kurumları arasında işbirliğinin sağlanması

6  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik prog-
ramlarının yönetim başarısını belirleyen kurumsal 
düzenlemelerle ilgilidir?

A. Sosyal güvenlik politikalarına ilişkin yasal mev-
zuatın oluşturulması

B. Prim ödeyenlerin karar alma sürecine katılımı
C. Primlerin etkin bir şekilde toplanması
D. Prim ödeyenlerin hakları konusunda bilgilen-

dirilmesi
E. Kurumların yönetim performansının izlenmesi

7  Sosyal güvenlik kurumlarının giderlerini kar-
şılayacak ayrı ve yeterli gelir kaynaklarına sahip ol-
ması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A. Sosyal özerklik
B. Siyasi özerklik
C. İdari özerklik
D. Mali özerklik
E. Denetimsel özerklik

8  Aşağıdaki unsurlardan hangisi sosyal sigorta-
ların taşra örgütlenmesinin oluşturulmasında etkili 
değildir?

A. Ülkenin çalışan nüfusu
B. Ülkenin nüfusu
C. Ülkenin idari örgütlenmesi
D. Ülkenin sağlık kurumları
E. Ülkenin ekonomik durumu

9  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların 
yönetiminde öne çıkan unsurlardan biri değildir?

A. Sosyal yardımların denetimi
B. Sosyal yardımların kurumsal yapılanması
C. Sosyal yardımların organizasyonu
D. Sosyal yardımların kapsamının belirlenmesi
E. Sosyal yardımların finansmanı 

10  Ülkemizde sosyal yardım ve hizmetlerin yö-
netiminden sorumlu üst örgütlenme aşağıdakiler-
den hangisidir?

A. İçişleri Bakanlığı
B. Sağlık Bakanlığı
C. Adalet Bakanlığı
D. Milli Eğitim Bakanlığı
E. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Siste-
minin Yönetimi ve Unsurları” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Yöne-
tim Başarısının Ölçülmesi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. B

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Yöne-
timi ve Özerklik” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Mer-
kez ve Taşra Örgütlenmesi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Yöne-
tim Başarısının Ölçülmesi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Mer-
kez ve Taşra Örgütlenmesi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Mer-
kez ve Taşra Örgütlenmesi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Mer-
kez ve Taşra Örgütlenmesi” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardımlar ve Hiz-
metlerin Yönetimi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Yardımlar ve Hiz-
metlerin Yönetimi” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı4

Araştır 1

Sosyal güvenlik sistemleri toplumu oluşturan herkesi koruma kapsamına alma 
ideali olan sistemlerdir. Yirmi birinci yüzyılın ilk 10 yılında yaşanan krizler, 
sosyal güvenlik programlarının kapsamında olanların ekonomik krizlerin 
olumsuz etkilerinden daha az etkilendiğini ortaya koymuştur. Bu sonuçtan 
hareketle ILO, ekonomik krizlerle mücadele için sosyal güvenliğin kapsamı-
nın genişletilmesini bir araç olarak kullanmak istemiştir. Özellikle kayıtdışı 
sektörün azaltılmasına ve hiç sosyal güvenlik korumasına sahip olmayanların 
ilk defa kapsama alınmalarına ilişkin uygulamalar yoksulluğa karşı mücadele-
de en etkin araçlar olacaktır.

İdari özerklik sosyal tarafların sosyal sigortaların yönetim organlarında yer al-
ması, karar sürecine katılmalarıdır. Sosyal sigortaların ülke çapında veya sek-
tör bazında kurulmaları hâlinde başta prim ödeyenler ve aylık alanlar olmak 
üzere bütün sosyal tarafların yönetimde temsil edilmeleri gerekir. Ancak, yal-
nızca temsil özerklik için yeterli değildir. Tarafların ne oranda temsil edildiği 
ve karar sürecinde oy haklarının niteliği de idari özerkliği belirler. Nitekim, 
ülkemizde sosyal sigortalar çok taraflı temsile dayanan bir yönetim yapısına 
sahip olmasına rağmen, devlet her zaman en fazla sayıda kişi ile temsil edil-
miş, oyların eşitliği hâlinde de devlet tarafı çoğunluk sayılmıştır. Son olarak, 
yönetim organlarının aldığı kararların bir üst birimin onayına tabi olması veya 
veto hakkının olması da kurumların yönetim özerkliğini belirleyen unsurlar-
dan biridir.

Araştır 2
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kaynakça

Araştır Yanıt
Anahtarı4

Araştır 3

Sosyal sigortalarda yalnızca prim ödeyenler haklardan faydalandığı için kim-
lerin faydalanacağı bir sorun değildir. Ancak, vergilerle finanse edilen sosyal 
yardım ve hizmetlerde en önemli sorun kimlerin faydalanacağının belirlenme-
si ile ilgilidir. Sosyal yardımlar karşılıksız olduğu için sosyal adalet duygusu-
nun sağlanması bakımından gerçekten ihtiyacı olanlara verilmesi önemlidir. 
Bunun için de bu programları yürüten kurumların ihtiyaç sahiplerinin belir-
lenmesi konusunda ülkenin nüfus, gelir, servet, ikamet, eğitim, sağlık sektör-
leri ile ilgili sağlıklı verilere ihtiyacı vardır. Bu noktada kayıtdışı sektör sosyal 
güvenlik kurumlarının en büyük handikapını oluşturur. Bu sektör ihtiyacı en 
fazla olanların ancak haklarında en az bilgi sahibi olunan kişilerin bulunduğu 
sektördür. Bu durum sosyal kurumların görüşünü olumsuz etkiler, onları kö-
reltir ve gerçek ihtiyaç sahiplerini belirleyemezler.
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Anahtar Sözcükler: • Prim • Devlet Katkıları • Primlerin Yansıması • Prim Yükü • Dağıtım Yöntemi 
• Fon Biriktirme Yöntemi • Aktüeryal Denge 

1
Sosyal Sigortaların Gelir Kaynakları 
Olarak Primler
1 Sosyal sigortaların gelir kaynağı olarak 

primlerin yerini, önemini ve primlerin 
vergilerden üstünlüklerini tartışabilme 2

Sosyal Sigortaların Prim Dışı Gelirleri
2 Sosyal sigortaların prim dışı gelirlerini 

açıklayabilme

4
Sosyal Sigortaların Finansman 
Yöntemleri
4 Sosyal sigortaların gelir gider dengesinin 

hangi finansman yöntemleri ile 
sağlanacağını değerlendirebilme

Primlerin Yansıması
3 Primlerin yansıtılmasının ne anlama 

geldiğini ifade edebilme3
Sosyal Güvenliğin Vergilerle Finansmanı
5 Devletin sosyal güvenliğin finansmanını 

vergilerle sağlamasının etkilerini 
tartışabilme5
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GİRİŞ
Toplumu oluşturan herkesi, her tehlikeye kar-

şı koruma kapsamına almak ve onlar için gelecek 
endişesi duymayacakları bir sosyal hayat oluştur-
mak, yani sosyal güvenliklerini sağlamak maliyeti 
yüksek, pahalı bir kamu hizmetidir (ILO, 2004). 
Sosyal güvenlik hakkının gereklerini yerine getir-
mek için yapılacak harcamaları karşılayacak sürekli 
ve yeterli gelir kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bir sos-
yal güvenlik sisteminin başarısını veya başarısızlığı-
nı çok zaman finansman kaynaklarının yeterliliği 
tayin eder. Kurumsal yapıyı oluşturmak, işleyiş ve 
organizasyon esaslarını belirlemek, hak ve yüküm-
lülükleri belirleyen sosyal güvenlik mevzuatını çı-
karmak sosyal güvenlik sisteminin başarılı olması 
için yeterli değildir. Sistemin başarısı için, sistemin 
giderlerini karşılayacak yeterli ve sürekli gelir kay-
naklarının da belirlenmiş olması gerekir. Bu, ülke 
çapında oluşturulacak bütün bir sosyal güvenlik 
sistemi için geçerli olduğu gibi ilk defa kurulacak 
bir sigorta kolu ile ilgili olarak da geçerli, basit an-
cak temel bir zorunluluktur (ILO, 1995: 81). Her 
sosyal güvenlik programı önce belirlediği amaçları 
gerçekleştirmek için toplam giderlerini, daha son-
ra bu giderleri karşılayacak gelirlerin kaynaklarını 
belirlemelidir. Bu sosyal sigortaların gelir-gider 
dengesini (aktüeryal denge) sağlayacak sağlıklı ak-
tüeryal hesapların yapılmasını gerektirir. Bu hesap-
lar yapılırken kimler, ne kadar ve ne üzerinden ne 
oranda veya miktarda prim ödeyecek gibi sistemin 
işlerliği bakımından hayati öneme sahip soruların 
da cevaplarının verilmesi gerekecektir. 

Aktüeryal denge
özel veya sosyal sigortaların giderleri (sağ-
lanan menfaatler) ile gelirleri (yapılan kat-
kılar) arasında eşitliğin sağlanması hali.

Sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı o 
kadar önemlidir ki, sosyal güvenlik rejimlerinin 
adlandırılması hangi gelir kaynakları ile finanse 
edildiğine göre değişmektedir. Nitekim, literatürde 
temel gelir kaynağı primler olan sosyal sigortalar 
“primli sosyal güvenlik rejimleri”; vergilerle finanse 
edilen kamu sosyal güvenlik harcamaları da “prim-
siz sosyal güvenlik rejimleri” olarak adlandırılmak-
tadır. Eğer bir toplum, sosyal güvenlik sisteminin 
finansmanının doğrudan sistemden faydalananlar 

tarafından karşılanmasını kabul ediyorsa primli 
sistemi, giderlerin tamamen devletçe karşılamasını 
istiyorsa vergi ile finansmanı tercih ediyor demek-
tir. Hangi finansman kaynaklarının tercih edileceği 
her ülkenin kendi iktisadi ve sosyal düzenine, siya-
sal ve ideolojik tercihlerine göre değişecektir (Di-
lik, 1991: 211). 

Sosyal güvenlik sistemlerinin gelir kaynakları-
nın neler olduğu kadar, sistemin finansman den-
gesinin hangi yöntemle (metodla) sağlandığı da 
önemlidir. “Toplumda, kimler, kimler için, ne 
kadar ve ne süre ile ödeyecek” sorularına verilecek 
cevaplar sosyal güvenlik sisteminin finansman yön-
temi yanında sistemin özünü oluşturan dayanışma 
felsefesini de belirleyecektir. Nitekim, fon yönte-
minde her nesil kendi sosyal güvenliğini finanse 
ederken dağıtım yönteminde farklı nesiller birbiri-
nin sosyal güvenliğini finanse etmektedir ve nesiller 
arası bir dayanışmayı esas almaktadır. 

Bu ünitede, hemen hemen bütün sosyal güven-
lik sistemleri çoğunlukla primli rejimler olarak ta-
nımlanan sosyal sigortalar üzerine inşa edildiği için 
esasen sosyal sigortaların finansmanı üzerinde du-
rulacaktır. Bir sosyal sigorta sisteminin finansman 
kaynakları ile ilgili çeşitli konular ele alınacaktır. 
Ünitenin son kısmında da vergilerle finanse edilen 
sosyal güvenlik rejimlerinin finansmanı ile ilgili 
esaslar üzerinde durulacaktır. 

SOSYAL SİGORTALARIN GELİR 
KAYNAKLARI OLARAK PRİMLER

Primli rejimler olarak adlandırılan sosyal sigor-
taların temel gelir kaynağı çok doğal olarak primler 
olmakla birlikte fon ve yatırım gelirleri ve devlet 
katkısı gibi prim dışında gelirleri de vardır. 

Primlerin Tarifi 
Sosyal sigortaların temel gelir kaynağı olarak 

prim, alınma şekli, kimin ödediği ve nasıl tahsil 
edildiğine bağlı olarak farklı terimlerle ifade edil-
mektedir. Bazen, özel sigortaların finansman kay-
nağı olarak da kullanıldığı için doğrudan prim 
(Premium); sistemle ilgili tarafların giderlere katı-
lımını ifade etmek için katkı payı (contribution) 
veya ücret ve gelirlerden kaynakta kesilen vergi 
(payroll tax) olarak kullanılmaktadır (Seyyar, 2005: 
217). Hangi terimle ifade edilirse edilsin bütün 
kullanımlarda; sosyal sigortanın sağlamış olduğu 



120

Sosyal Güvenliğin Finansmanı

güvenlik garantisinden faydalanmak için düzenli 
olarak ödenen maliyet payı anlamı vardır. Ancak 
primlerin kimden, ne kadar alındığına bağlı olarak 
sosyal sigortanın karşılıklı yardımlaşma ve daya-
nışma prensibini de belirlediği için tarifi çok kolay 
değildir.

Bir yaklaşıma göre primler; sosyal sigortaların 
sağlamış olduğu sosyal güvenlik hizmetlerinden 
(garantisinden) faydalanmanın karşılığı, bedeli, 
yani fiyatıdır. Bu açıdan yaklaşıldığı zaman sosyal 
güvenlik garantisi de diğer mal ve hizmetler gibi-
dir ve primler bu hizmetten faydalanmanın karşı-
lığıdır (Alper, 2009: 53). Bu tarifi haklı çıkaran, 
primlerin fiyat olma özelliğini güçlendiren çok sa-
yıda özellik olmakla birlikte primleri tam bir fiyat-
bedel veya karşılık olarak tanımlamak mümkün 
değildir (Yazgan, 1992: 135). Nitekim (Yazgan, 
1992: 135-137; Alper, 2009; 53-54; Arıcı, 1999: 
114-116).

Primler sosyal güvenlik garantisinden fay-
dalanmanın, bedeli, karşılığı, yani fiyatıdır.

•	 İnsanlar	herhangi	bir	mal	veya	hizmeti	al-
maya ve fiyatını ödemeye mecbur tutula-
mazlar, ancak sosyal sigortalı olmak ve prim 
ödemek zorunludur.

•	 Diğer	mal	ve	hizmetler	için	yalnızca	doğru-
dan faydalananlar (tüketenler, kullananlar) 
bedel öderken; sosyal sigortalarda sigortalı-
ların yanı sıra işverenleri ve devlet de prim 
öder. Hatta bazı sigorta kollarının bütün 
primleri işverenler veya devlet tarafından 
ödenir.

•	 Diğer	mal	 ve	hizmetlerde	ödenen	 fiyat	 ile	
miktar veya sağlanan fayda arasında doğ-
rudan bir ilişki olmasına rağmen, sosyal 
güvenlik garantisi için bu ilişki bazı sigorta 
kolları ve bazı kişiler için son derecede za-
yıftır. Bütün çalışma hayatı boyunca işsizlik 
sigortası primi (bedeli) ödeyen kişi işsiz kal-
maz ise ödediği primlerin karşılığını almaz-
ken, sigortalı olduktan kısa bir süre sonra 
kronik ve uzun süre tedaviyi gerektiren bir 
hastalığı olan kişi de çok düşük ve kısa süre 
ödediği bedelle çok yüksek maliyetli bir sos-
yal güvenlik hizmetinden faydalanmış olur.

Primler, ilk bakışta bir bedel-fiyat özelliği gös-
termekle birlikte tam bir fiyat özelliği taşımamak-
tadır. Bir başka yaklaşıma göre primler ücret veya 
gelirin bir parçasıdır. Bu görüşe haklılık kazan-
dıran, özellikle bağımlı çalışanlar için primlerin 
hesaplanmasında ücret veya maaşın temel olarak 
alınması onun bir yüzdesi olarak tahsil edilmesidir. 
Bu hem sigortalı, hem işveren ve hatta çok zaman 
devlet primleri için de geçerlidir. Primlerin bu 
özelliğinden hareketle “geciktirilmiş ücret”, “geri 
bırakılmış ücret” veya “sosyal ücret” tanımları da 
yapılmaktadır (Alper, 2009: 53). Ücretin parçası 
olarak prim, sigortalılar bakımından brüt ücretten 
kesilen miktar; işverenler için ücret maliyetinin bir 
unsuru, ödemek zorunda olduğu pay olarak orta-
ya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman ücretin 
parçası olarak kesilen primlerle sigortalıya sağla-
nan sosyal güvenlik hizmetinin maliyeti karşılan-
dığı için sigortalının aldığı aylıklar veya sağladığı 
hizmetler için kendisine sonradan (geciktirilerek) 
ödenen ücret anlamına gelmektedir (Yazgan, 1992: 
137; Richardson, 1970: 50). Ancak, primlerin üc-
ret olma niteliğini zayıflatan özelliği, yapılan ücret 
kesintisi ile sağlanan fayda arasında birebir ilişkinin 
olmaması, bazılarına kesilen ücretten daha fazla, 
diğerlerine de daha az miktarda ödeme yapılma-
sıdır. Öte yandan, kendi adına bağımsız çalışanlar 
için prim, gelirleri üzerinden alınan paydır ve çok 
zaman da tahsilat kolaylığı sağlamak için oran ola-
rak değil, mutlak miktar olarak belirlenir. Bu ke-
simlerin ödediği primler için ücretin bir parçasıdır, 
tanımı yetersiz kalmaktadır. 

Primler, sigortalı için ücretten yapılan 
kesinti, işveren için ücret maliyetinin bir 
parçasıdır.

Başka bir yaklaşıma göre de primler bir çeşit 
vergidir. Bu yaklaşıma göre sosyal güvenlik devlet 
tarafından sağlanması gereken bir kamu hizmetidir 
ve primler de kamu otoritesi kullanılarak zorunlu 
şekilde tahsil edilen vergilerdir. Zorunlu olarak tah-
sil edilmesinin yanı sıra ödenen primlerle sağlanan 
fayda arasındaki ilişkinin zayıflaması primlerin ver-
gi karakterini güçlendirmektedir. Bu durum özel-
likle hastalık sigortası için çok belirgindir. Ancak, 
primleri diğer vergilerden ayıran nokta, zayıf da olsa 
karşılık olma özelliğinin bulunması, sosyal sigorta-
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ların sağlamış olduğu sosyal güvenlik garantisinden 
yalnızca	prim	ödeyenlerin	faydalanabilmesidir.	İn-
sanların ödeme gücü dikkate alınarak tahsil edilen 
vergilerle finanse edilen kamu hizmetlerinden vergi 
ödemeyenler de faydalanabildiği hâlde sosyal gü-
venlik sisteminden yalnızca prim ödemeyenler fay-
dalanamaz, dışarıda tutulabilirler. O hâlde primler 
nasıl bir vergidir? Sosyal sigorta primleri, “tahsisi 
vergi” anlamında para-fiskal (vergi benzeri) gelir-
ler olarak tarif edilirler. Parafiskal gelirler; “kamu 
harcamalarının bir kısmını karşılamak üzere kamu 
veya yarı kamusal nitelikteki ekonomik, sosyal ve 
mesleki örgütlere, oluşturulma amaçlarının finans-
manında kullanılmak üzere, bunlardan faydala-
nanlardan zorunlu olarak tahsil edilen bütçe dışı 
gelir” olarak tanımlanmaktadır (Öncel, 1983: ss). 
Buna göre primler, kamusal bir hizmet olan sosyal 
güvenlikten faydalananların, yalnızca sosyal güven-
liği finanse etmek üzere zorunlu olarak ödemiş ol-
dukları vergilerdir. Bu tarif de primleri bir ölçüde 
açıklamakla birlikte işveren ve devlet primleri için 
yeterince açıklayıcı değildir. Çünkü bunlar için 
ödenen primlere karşılık doğrudan bir faydalanma 
söz konusu değildir.

Primler, sosyal güvenlik hizmetlerinden 
faydalananların ödediği, yalnızca sosyal 
güvenliğin finansmanı için kullanılan tah-
sisi bir vergidir.

Bütün yaklaşımlar birlikte değerlendirilirse 
primleri sosyal güvenlik hizmetinden faydalanma-
nın bedeli, fiyatı olarak tarif etmek mümkün oldu-
ğu gibi, bir vergi ve ücretin parçası olarak da tarif 
etmek mümkündür. Prim bunların hepsi ancak 
yalnızca biri değildir. Bütün bu unsurları birleştir-
mek gerekirse prim; kendine has özellikleri olan bir 
finansman aracıdır.

Primlerin Vergilerden Üstünlüğü
Sosyal güvenliğin, devlet tarafından karşılan-

ması gereken bir kamu hizmeti olduğu ve zorunlu 
olduğu tespitinden hareketle diğer kamu hizmet-
leri gibi finansmanının da vergilerle karşılanması 
gerektiği sıklıkla dile getirilen bir görüştür ve ge-
rekçeleri güçlüdür. Bu sebeple, sosyal sigortaların 
finansmanı için niçin primlerin tercih edildiğinin 

açıklanması gerekir. Bu özellikle ilk defa bir sosyal 
güvenlik sistemi veya bir sosyal sigorta kolu oluş-
turacak ülkeler için önemlidir. Sosyal sigortaların 
finansmanında vergi yerine primlerin tercih edil-
mesinin avantajları, primlerin vergilerden üstün-
lükleri aşağıdaki gerekçelerle açıklanmaktadır (Yaz-
gan, 1992: 137-139. Alper, 2009: 54-55). 

•	 Primler,	 sigortalılar	 bakımından	 karşılığı-
nı alacaklarını bildikleri için yüküne kolay 
katlandıkları	 bir	 vergidir.	 İnsanları	 prim	
ödemeye ikna etmek, vergi ödemeye ikna 
etmekten daha kolaydır.

•	 Primler,	özellikle	bağımlı	çalışanlar	için	üc-
ret ve maaş üzerinden alındığı ve kaynakta 
kesildiği için yükü fazla hissedilmeyen bir 
vergi gibidir. Çalışanlar daha çok ellerine 
geçen ücret (net ücret) üzerinden gelirlerini 
hesapladıkları, primler de işverenler tara-
fından hesaplanıp ödendiği için çok zaman 
primlerin yükünü hissetmezler. 

•	 Yaşlılık	 sigortasında	 olduğu	 gibi	 ödenen	
prim miktarı arttıkça, gelir ve aylıkların 
da miktar olarak artması sigortalının prim 
ödeme eğilimini güçlendirir.

•	 Vergi	yükü,	doğrudan	veya	dolaylı	yollarla	
diğer kesimlere yansıtılabilirken, primlerin 
yansıtılması daha güçtür. 

•	 Vergilerin	 “karşılık	 olma”	 özelliği	 zayıf	 ol-
duğu için sigortalılar sistemden beklenti-
lerini ve taleplerini yüksek tutarak sosyal 
sigortaların gelir gider dengesini bozabilir-
ler. Primlerde ödenen prim sağlanan fayda 
ilişkisi daha kolay kurulabilir ve sosyal si-
gortaların aktüeryal dengesini bozacak mü-
dahaleler sınırlı tutulabilir. 

•	 Gelişmekte	 olan	 ülkelerde	 vergi	 tabanının	
zayıflığı ve maliye teşkilatının yetersizliği do-
layısıyla mevcut vergi oranlarını yükselterek 
veya yeni vergiler koyarak sosyal güvenlik 
harcamalarını karşılayacak ilave geliri yarat-
ma imkânı yoktur. Bu bakımdan gelişmekte 
olan ülkelerde primle finansman bir tercih 
meselesi olmaktan çok, zorunluluktur. 

•	 Sosyal	tarafların	prim	ödeyerek	finansmana	
katılması, özerk yönetim yapısına sahip sos-
yal sigortaların yönetim ve karar süreçlerine 
katılmalarına imkân vermektedir. Özerk 
yönetim, primle finansmanın bir sonucu-
dur (Alper, 2009: 55).
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Primle finansman, sosyal tarafların yöne-
time katılmalarını sağlar ve sosyal sigorta 
kurumlarının özerk yönetim yapılarını 
güçlendirir.

•	 Prim	ödeyen	sosyal	tarafların	yönetime	ka-
tılması ve özerk yönetim, sosyal sigorta fon-
larının etkin kullanımını sağlayacak, hak ve 
yükümlülüklerin belirlenmesinde taraflar 
daha sorumlu davranacaklardır. 

Primlerin Çeşitleri
Sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak 

primlerin tercih edilmesi ilk ve belki de en basit 
aşamadır. Primin kimlerden, ne oranda ve/veya 
miktarda tahsil edileceği, hangi sigorta kolları için 
kimlerin prim ödeyeceği ve primlerin ne şekilde 
hesaplanacağı diğer önemli konuları oluşturmakta-
dır. Bu sorulara daha sağlıklı cevaplar verebilmek 
için primler çeşitli açılardan incelenecektir.

Ödeyenlere Göre Primler
Sosyal sigorta primleri; sigortalılar (işçi, me-

mur, kendi adına bağımsız çalışanlar), işverenler ve 
devlet tarafından ödenir. Prim ödeyen taraflar bu 
üç kesim olmakla birlikte ülkeden ülkeye ve aynı 
ülke içinde de bir sigorta kolundan diğerine farklı 
örnekler ortaya çıkmaktadır. Birçok ülkede sigor-
talılar ve işverenlerin birlikte prim ödediği ikili 
finansman yapısı söz konusu iken daha az rastlan-
makla birlikte yalnızca sigortalıların veya yalnızca 
işverenlerin prim ödediği ülkeler de vardır. Kim-
lerin prim ödeyeceği konusu sigortalıların çalışma 
statüleri yanında sigorta kollarının özelliklerine de 
bağlı olmaktadır. Nitekim, ücretle ve maaşla çalı-
şanlar için sigortalılar ve işverenler birlikte prim 
öderken, kendi adına bağımsız çalışanların bütün 
primleri	kendileri	tarafından	ödenmektedir.	İş	ka-
zaları ve meslek hastalıklarının primi, hemen he-
men bütün ülkelerde yalnızca işverenler tarafından 
ödenirken yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarında 
sigortalılarla işverenler birlikte prim ödemektedir-
ler. Daha az rastlanmakla birlikte Devlet de üçüncü 
taraf veya sigortalılar ile işverenlerin prim yükünü 
azaltmak için bazı sigorta kollarının finansmanına 
prim ödeyerek katılabilmektedir. 

Devletin, çalıştırdığı kamu görevlileri için 
sosyal sigortalara prim ödemesi üçüncü 
taraf olarak değil, işveren olarak prim öde-
mesidir.

Sosyal sigortalara prim ödemede en kolay ikna 
edilen grup, sağlanan sosyal güvenlik garantisinden 
doğrudan faydalanan sigortalılardır. Sigortalıların 
finansmana katılmaları, kişinin kendi güvenliğini 
sağlamada sorumluluk taşıması gerektiği düşünce-
sine (kişisel sorumluluk ilkesi) dayandırılmaktadır 
(Dilik, 1991: 215). Buna göre sosyal sigortalar 
olmasaydı kişiler zaten kendi güvenliğini sağla-
yacak tedbirleri almak zorunda kalacaklardı. Öte 
yandan, sigortalılar ödedikleri primlerle yalnızca 
kendileri için değil, bakmakla yükümlü oldukları 
aile bireyleri (eşleri, çocukları ana-babaları) için de 
sosyal güvenlik garantisi sağlamaktadırlar. Sigorta-
lılar ödedikleri primlerle nesil içi ve nesiller arası 
bir dayanışmayı sağlamakta, kişisel sorumlulukları 
yanında toplumsal sorumluluklarını da yerine ge-
tirmiş olmaktadırlar (Yazgan, 1992: 139). 

İşverenler,	sigortalı	çalıştırmanın	bir	maliyeti	ve	
ücretin vazgeçilmez bir unsuru olarak prim ödeyerek 
sistemin finansmanına katılırlar. Primler, işverenin 
çalıştırdığı kişilere ödemekle yükümlü olduğu ücre-
tin	bir	 parçasıdır.	 İşverenler,	 yanında	 çalıştırdıkları	
kişilerin ücret maliyetini hesaplarken, sosyal güven-
lik ihtiyaçlarının da mutlaka karşılanması ve kendi-
leri tarafından ödenmesi gereken bir ihtiyaç olarak 
kabul ederler. Prim, bu ihtiyacı karşılamanın bir kar-
şılığı olarak ücretin içinde yer alır. Ancak, işverenin 
ödediği primler ücret maliyetinin bir unsuru olmak-
la birlikte çalışanların verimliliğini artırdığı ve dü-
zenli çalışmasını sağladığı ölçüde işverenler için bir 
yatırım anlamına da (beşeri sermaye yatırımı) gel-
mektedir (Dilik, 1991: 217 ve Yazgan, 1991: 141). 
Gelecek	 endişesi	 taşımayan	 insanlar	 işlerine	 daha	
bağlı ve daha verimli olarak çalışırlar. Öte yandan iş 
kazaları ve meslek hastalıkları gibi risklerin, sigortalı 
işverenin işyerinde, onun otoritesi ve sorumluluğu 
altında iken gerçekleşmesi dolayısıyla (doğrudan so-
rumluluk ilkesi) işverenler prim ödemektedirler.

İşverenlerin	 çalıştırdığı	 sigortalılar	 için	
prim ödemesi beşeri sermaye yatırımı ola-
rak değerlendirilir.
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Devletin sigortalılar ve işverenlerin yanı sıra 
prim ödeyerek sosyal sigortaların finansmanına 
katılmasının da sebepleri çeşitlidir. Öncelikle sos-
yal güvenliğin temel bir insan hakkı olarak kabul 
edilmesi ve bu hakkın gereklerini yerine getirme 
görevinin de devlete verilmiş olması, devletin diğer 
kamu hizmetlerinin finansmanına katılması gibi 
sosyal sigortaların da finansmanına katılmasını 
zorunlu hâle getirmiştir. Devletin prim ödeyerek 
finansmana katılması, sigortalılar ve işverenlerin 
prim yükünü azaltır ve prim ödeme eğilimlerini 
yükseltir. Devlet, genel olarak istihdamı teşvik 
yanında kadınlar, gençler, engelliler gibi çeşitli 
grupların istihdamını teşvik etmek üzere de prim 
ödeyerek finansmana katılır. 

Devletin üçüncü taraf olarak prim öde-
yerek sosyal sigortaların finansmanına 
katılması, sigortalılar ve işverenlerin prim 
yükünü azaltır.

Primleri kimin ödediği kadar, kimlerin ne kadar 
ödediği de önemlidir. Tarihî gelişim süreci içinde 
sosyal sigortaların ilk yıllarında sigortalılar daha 
fazla prim öderken, sonraki yıllarda prim yükü ya-
vaş yavaş işverenlerin üzerine kaydırılmaya başlan-
mıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde 
refah devleti anlayışı ile sosyal güvenlik alanında 
sağlanan gelişmeler büyük ölçüde işverenlere ge-
tirilen ilave yüklerle karşılanmıştır. Ancak, 1980’li 
yıllardan itibaren küreselleşme ve artan rekabet 
prim yükünü sigortalılar ve işverenlerden devlet 
üzerine kaydırmış, devlet ulusal firmaların rekabet 
avantajını korumak için prim yükünü üstlenmeye 
başlamıştır (Alper, 2009: 58). Devlet, bölgeler arası 
dengesizlikleri gidermek, gelişmekte olan bölgelere 
yatırım yedir. 

Tablo 5.1 Ödeyenlere Göre Sosyol Güvenlik Primleri 
(%) 2010

ÜLKELER Sigortalı İşveren Toplam
Fransa 9.8 32.68 42.48
Avusturya 17.2 25.15 42.35
Hollanda 22.5 17.5 40.00
Çin 11 29 40.00
Arjantin 17. 22.7 39.70
İtalya 9.19 30.17 39.36
Almanya 19.25 19.61 38.86
Belçika 13.07 24.77 37.84
İspanya 6.25 31.8 37.33
Hindistan 13.75 22.36 36.11
Rusya -- 34.2 34.20
Yunanistan 11.55 22.1 33.65
İsveç 7 23.43 30.43
İran 7 23 30.00
Brezilya 8 21 29.00
Finlandiya 7.1 20.38 27.48
Japonya 12.3 13.2 25.50
Malezya 11.5 13.75 25.25
Azarbeycan 3 22 25.00
İngiltere 11. 12.8 23.8
Norveç 7.8 14.1 21.90
Amerika 7.65 8.45 16.10
Pakistan 1 11 12.00
Meksika 1.37 6.85 8.22

Kaynak: Social Security Programs Throughout The 
World. www.ssa.gov/policydoc/

Tablo 5.1 verileri, bazı ülkelerde sigortalılar 
ve işverenler tarafından ödenen sosyal güvenlik 
primlerinin toplam olarak % 40’lara ulaştığını, bu 
oranların da yine birçok ülkede gelir vergisi oranla-
rından daha yüksek olduğunu göstermektedir. Öte 
yandan tablo verilerini değerlendirirken, her ülke 
ile ilgili verileri açıklayan özel durumları da dik-
kate almak gerekir. Ancak bu şekliyle toplam prim 
oranları konusunda bir kanaat oluşturmak müm-
kün görünmektedir. 
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Öte yandan Tablo 5.1 verileri, birkaç ülke dı-
şında, toplam prim yükünün ağırlıklı olarak işve-
renler üzerinde olduğunu da açıkça ortaya koy-
maktadır. Tabloda yer alan ülkeler içinde yalnızca 
Hollanda’da sigortalıların ödediği prim oranı işve-
renlerin prim oranından daha yüksektir. 

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

Bir ülkede bütün sosyal sigorta kolları için tek 
prim alınabileceği gibi her sigorta kolu için ayrı 
prim alınması (çoklu prim) yoluna da gidilmiş 
olabilir. Tek prim alınması basit ve kolay anlaşı-
labilir olması yanında primlerin hesaplanması ve 
tahsili ile ilgili bürokratik işlemleri de kolaylaştı-
rabilir	(Yazgan,	1992:	149).	İşyerlerinin	küçük	ve	
dağınık olduğu, çalışanların önemli bir kısmının 
tarım sektöründe bulunduğu, sigortalıların eğitim 
seviyesinin düşük olduğu, kayıt dışı çalışmanın 
yaygın olduğu ülkelerde veya sektörlerde tek prim 
uygulaması sistemin kuruluşu ve işleyişini kolay-
laştırır. Ancak tek prim alınması hâlinde; sigorta-
lılardan bir kısmının kendileri ile ilgili olmayan 
sosyal sigorta riskleri için de prim ödemek zorun-
da kalmaları ve primlerin vergi karakteri güçlene-
ceği için prim ödemekten kaçınma eğilimlerinin 
artması gibi sakıncalar doğurabilir (Yazgan, 1992: 
149-150). 

İşyerlerinin	 küçük	 ve	 dağınık,	 kayıt	 dışı	
çalışmanın yaygın ve işgücü içinde bağım-
sız çalışanların oranının yüksek olduğu 
ülke ve sektörlerde tek prim uygulaması 
tercih edilir.

Her sigorta kolu için ayrı prim alınması işlet-
melerin büyük ve fonksiyonel iş bölümüne göre 
teşkilatlandığı, muhasebe ve kayıt sisteminin geliş-
miş olduğu, işgücü içinde bağımlı statüde çalışan-
ların sayısının fazla olduğu ve sigortalıların eğitim 
seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde veya sektör-
lerde uygulanabilir. En önemli avantajı primlerin 
fiyat karakterinin güçlü olması dolayısıyla ödeme 
eğiliminin yüksek olması, kim hangi sigorta kolları 
ile ilgili ise o sigorta kolları ile ilgili primlerin tahsil 
edilebilmesidir (Yazgan, 1992: 150). 

Bir ülkede sosyal sigortaların tek primle mi 
yoksa birden fazla primle mi finanse edileceği çok 
zaman bir tercih konusu olamaz ve zorunluluklar 
tarafından belirlenir. Eğer bir ülkede sosyal sigorta 
bütün kolları ile aynı anda kurulur ve bütün çalı-
şanlar yine aynı anda kapsama alınırsa tek prim uy-
gulaması daha kolaydır. Ancak, ülkemiz dâhil bir 
çok ülkede olduğu gibi sigorta kolları farklı yıllarda 
kurulmuşsa her yeni sigorta kolu için yeni ve ayrı 
bir prim belirlemek zorunluluk hâline gelmektedir 
(Alper, 2009: 59). Nitekim, ülkemizde sanayi ve 
hizmetler kesiminde bağımlı olarak çalışanlara yö-
nelik sosyal sigorta kolları ayrı yıllarda oluşturuldu-
ğu için her bir sigorta kolu için ayrı prim alınmış-
tır. Kendi adına bağımsız çalışanlar için de benzer 
durum söz konusudur. Ancak, her sigorta kolu için 
ayrı prim alınması 9 ayrı sosyal sigorta riski için 9 
ayrı prim alınması anlamına da gelmemektedir. Uy-
gulamada, birbirine yakın özellikler gösteren sosyal 
riskler birleştirilerek prim sayısı azaltılabilmektedir. 
2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformundan 
sonra Ülkemizde kısa vadeli sigorta kolları (iş kaza-
sı ve meslek hastalıkları-hastalık ve analık) için tek 
prim, uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık, 
ölüm) için tek prim ve genel sağlık sigortası ve işsiz-
lik sigortası için de ayrı primler olmak üzere 8 sosyal 
sigorta riski için 4 ayrı prim alınmaktadır.

Nispi Primler-Mutlak Primler
Primler, prime esas kazançlarla olan ilgisine göre 

nispi veya mutlak primler olarak ikiye ayrılır (Yaz-
gan, 1992: 142). Nispi prim, sigortalılar arasındaki 
prim yükünü eşit dağıtma amacıyla kazanç üzerin-
den, kazancın belirli bir oranı olarak alınan primdir. 
Esasen geliri bir aydan diğerine sürekli ve belirli olan 
bağımlı çalışanlara uygulanır. Bütün kazanç dilim-
leri için tek ve sabit bir oran esas alınarak uygula-
nabileceği gibi gelir vergisinde olduğu gibi değişik 
gelir basamakları için farklı oranlar da uygulanabi-
lir. Bu farklı oranlar da gelir yükseldikçe artan veya 
azalan oranlı olarak belirlenebilir. Nispi primin tek 
ve sabit oranlı olması; anlaşılmasını, hesaplanmasını 
ve tahsilini kolaylaştırıcı etki yapar. Artan veya aza-
lan oranlı uygulaması kayıtlı ekonominin yaygın ve 
denetiminin mümkün olduğu ülke veya sektörlerde 
uygulanabilir. Nispi primin artan veya azalan oranlı 
uygulaması prim yükünü gelire bağlı olarak değiştir-
diği için gelirin yeniden dağılımını sağlama fonksi-
yonu daha güçlüdür (Yazgan, 1992: 144-145). 
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Mutlak (maktu) prim, sigortalıların kazançla-
rının belirsiz ve istikrarsız olduğu çalışan grupları 
veya sektörler için uygulanır. Daha çok kendi adına 
bağımsız olarak çalışanlar için uygulanan prim şek-
lidir. Herkesten geliri ne olursa olsun maktu ola-
rak belirlenen bir prim tahsil edilir. Ancak, maktu 
primler de her zaman herkes için tek miktar üzerin-
den	belirlenmeyebilir.	Gelir	ve	kazanç	farklılıkları	
dikkate alınarak farklı gelir veya kazanç basamakla-
rı oluşturularak, aynı gelir basamağında bulunanlar 
için aynı miktarda maktu prim, farklı basamaklarda 
bulananlar için farklı miktarda belirlenebilir. Ülke-
mizde kendi adına bağımsız çalışanlar için oluştu-
rulan Bağ-Kur için başlangıçta 12; daha sonra 24 
basamaklı bir gelir tablosu oluşturulmuş, sigorta-
lının bulunduğu basamağa göre prim tahsil edilme 
yoluna	 gidilmiştir.	Gelir	 basamakları	 kendi	 adına	
bağımsız çalışanları gelirlerine göre sınıflandırma 
konusunda başarılı olduğu ölçüde mutlak primler 
nispi prim karekteri kazanmaya başlar. 

Maktu olarak alınan primler, basit, kolay 
anlaşılabilir ve hesaplanabilir olması do-
layısıyla daha çok kendi adına bağımsız 
çalışanlara uygulanır.

Safi (Net)-Gayrisafi (Brüt) Primler 
Primler bir başka açıdan safi ve gayrisafi prim-

ler olarak sınıflandırılabilir (Yazgan, 1992: 151). 
Bu ayrım sigorta kurumlarının teknik işleyişi ile 
ilgilidir ve sosyal sigortalar için olduğu gibi özel 
sigortalar için de geçerlidir. Safi prim, sosyal sigor-
talıların bütün yükümlülüklerini (aylıklar, ödenek-
ler ve sağlık harcamaları gibi) karşılama da ihtiyaç 
duydukları geliri sağlamak için belirlenen prim 
miktarıdır. Ancak, sosyal sigortalar idari bakımdan 
olduğu kadar mali bakımdan da özerk kurumlardır 
ve yönetim giderlerini de prim gelirlerinden karşı-
lamak zorundadırlar. Safi prime ilaveten sosyal si-
gortaların yönetim giderlerini de karşılamak üzere 
alınan prime gayrisafi prim denir. Özel sigortalar 
için gayri safi prim belirlenirken ayrıca kâr payları 
da ilave edilir. 

Safi prim-gayrisafi prim ayırımı sosyal sigorta-
ların etkinliği bakımından önemli bir göstergedir. 
Toplam prim içinde safi prim/gayrisafi prim oranı 
ne kadar yüksek ise sistem kaynakları o kadar etkin 
kullanıyor, tersi durumda ise primler israf ediliyor 

anlamına gelmektedir. ILO, primlerle sağlanan ge-
lirlerin etkin kullanması için yönetim giderlerinin 
toplam prim gelirlerinin % 10’unu aşmamasını 
öngörmüştür.	Ülkemizde	SGK	için	bu	oran	en	faz-
la % 5 olarak belirlenmiştir. 

Safi prim/gayri safi prim oranı, sosyal si-
gortaların finansman kaynaklarını ne öl-
çüde etkin kullandığının bir ölçüsüdür.

Primlerin Belirlenmesi
Sosyal sigorta primlerinin belirlenmesi süreci 

iki	aşamalıdır.	 İlk	aşama	teknik	hesaplama,	 ikinci	
aşama ise her ülke ve toplumun iktisadi, sosyal ve 
kültürel yapısı ile politik tercihlerine göre kim, ne 
kadar prim ödeyecek sorularına cevap verilen aşa-
madır. Primlerin belirlenmesi sürecinde bu iki aşa-
ma sıralı olmayıp iç içe geçer ve birbirini karşılıklı 
olarak etkiler. 

Primler prensip olarak, sosyal sigortaların bü-
tün giderlerini karşılayacak seviyede gelir elde edil-
mesine imkan verecek oran ve miktarda belirlenir. 
Örnek olarak işsizlik sigortasının oluşturulması 
ile ilgili süreçten hareketle primlerin belirlenmesi 
söz konusu ise öncelikle toplam işsiz sayısından 
hareketle hangi sayıda işsize, ne kadar süre ile ve 
ne	miktarda	ödeme	yapılacağı	belirlenir.	İşsiz	sa-
yısının belirlenmesi objektif veriler üzerinden ger-
çekleştirilirken, hangi şartlarda, ne miktarda ve ne 
kadar süre ile işsizlik ödeneği verileceği iktisadi, 
sosyal ve kültürel faktörler dikkate alınarak siyasi 
tercihlere bağlı olarak belirlenebilir. Yine örnekle 
açıklamak gerekirse sanayi ve hizmetler kesimin-
den 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde; 
kendi istek ve iradeleri dışında ilgili kanunda be-
lirtilen hâl ve durumlarda (işverenin işten çıkar-
ması, askerlik, ekonomik kriz sebebiyle işyerinin 
kapanması vb.) işsiz kalanlara; işsiz kalmadan 
önce prim ödedikleri süreye bağlı olarak (en az 2 
yıl prim ödeme şartı ile birlikte) 6 ay, 1 yıl veya 
1.5 yıla kadar işsizlik ödeneği verilmesi; sigorta-
lıya verilecek ödeneklerin işsiz kalmadan önceki 
kazancının belirli oranı (% 40, 50 veya 60’ı gibi) 
kadar ödeme yapılması kurulacak işsizlik sigor-
tasının giderlerini belirler. Dikkat edileceği gibi, 
her aşamada farklı tercihler yapılması söz konusu 
olabilmektedir. Bu şekilde bulunan maliyete siste-
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min yönetimi ile ilgili harcamalar da ilave edilerek 
kurulması planlanan işsizlik sigortasının toplam 
giderleri hesaplanır.

İkinci	 aşamada;	 ilk	 aşamada	 belirtilen	 toplam	
işsizlik sigortası giderlerini karşılayabilmek için; 
kimlerin, hangi kazançlarından ve ne oranda prim 
alınacağının belirlenmesi gerekir. Bu aşamada ya-
pılacak hesaplamalara bağlı olarak zaman zaman 
giderlerle ilgili kalemler tekrar gözden geçirilerek 
ödeneklerin azaltılması, sürenin kısaltılması gibi 
yeni ayarlamalar yapılır. Son noktada sigortalı, iş-
veren ve eğer devlet prim ödeyecek ise tarafların ne 
oranda prim ödeyeceği belirlenir. Bu aşamalarda da 
objektif verilere bağlı değişkenler yanında politik 
tercihler de etkili olur. 

Sosyal sigorta primlerinin belirlenme-
si teknik olduğu kadar iktisadi ve sosyal 
faktörlerin yanı sıra politik tercihlere de 
bağlıdır.

Primlerin belirlenmesinde toplam prim ora-
nı teknik bir hesaplama sonucu belirlenir ancak 
kimlerin ne kadar prim ödeyeceği de bir tercih 
konusudur. Burada belirleyici faktörler; sigorta 
kolu oluşturulan sosyal riskin özelliği, sigortalıla-
rın statüsü ve kazanç seviyesi, işverenlerin durumu 
ile	devletin	niteliği	gibi	unsurlardır.	 İş	kazaları	 ve	
meslek hastalıkları ile ilgili sigorta kolunun bütün 
primleri işverenler tarafından ödenir. Ancak, iş 
kolları ve işyerleri için, iş kazası ve meslek hastalığı 
riskinin ortaya çıkma ihtimaline göre işverenlerin 
farklı oranlarda prim ödemesi söz konusu olabilir. 
Bu sigorta kolu için yüksek maliyetli işkolları ve 
işyerleri yüksek prim öderken (maden işyerleri ve 
inşaat gibi), iş kazası ve meslek hastalığı oranının 
düşük olduğu işyerleri (büro işyerleri gibi) düşük 
prim öderler. Eğer malullük ve yaşlılık sigortasında 
olduğu gibi ilgili sigorta kolunun sağlayacağı men-
faatten tamamen veya büyük ölçüde sigortalının 
kendisi faydalanacak ise sigortalının daha yüksek 
oranda prim ödemesi beklenir.

Prim ödeyen sigortalının yanı sıra aile fertlerinin 
ve genel toplum kesimlerinin faydalandığı sigorta 
kolları için (genel sağlık sigortası ve aile ödenekleri 
sigortası gibi) devletin prim ödemesi ve hatta daha 

yüksek oranda prim ödeyerek finansmana katılma-
sı beklenir. Bu sigorta kolları sosyal devletin gelirin 
yeniden dağılımını düşük gelirliler için değiştirme 
politikasına en fazla cevap veren sigorta kollarıdır.

Sigortalıların statüsü de primlerin belirlenme-
sinde tayin edici rol oynar. Kendi adına bağım-
sız çalışanlar genellikle bütün primleri kendileri 
öderler. Devlet, bu kesimlerin prim yükünü azalt-
mak üzere katkıda bulunabilir. Bağımlı çalışan-
lar için sigortalılarla birlikte işverenleri de prim 
öder. Ancak, hangisinin daha yüksek oranda prim 
ödeyeceği bir tercih konusudur. 1980’li yıllara ka-
dar işverenler daha yüksek oranda prim öderken, 
küreselleşme süreci ile artan uluslararası rekabet 
dolayısıyla işverenin rekabet avantajını korumayı 
amaçlayan devletler işveren primlerini düşürme 
yolunu tercih etmişlerdir (Alper, 2009: 58-59). 
Devlet, engelliler, kadınlar ve gençler gibi özel 
olarak korunması gereken (dezavantajlı) grupların 
istihdamını teşvik etmek üzere bunları istihdam 
edecek işverenlerin prim yükünün tamamını veya 
büyük bir kısmını üstlenebilir. Benzer şekilde 
devlet, ilave ve yeni istihdamı teşvik etmek üzere 
yatırımların teşvik edilmesine yönelik politikala-
rının bir parçası olarak gelişmekte olan bölgelerde 
sigortalı primlerini tamamen veya büyük ölçüde 
üstlenebilir.

Devlet, özürlüler, kadınlar ve gençler gibi 
özel olarak korunması gereken grupların 
istihdamını teşvik etmek için prim ödeye-
rek finansmana katılabilir.

Sosyal sigortaların primleri ilk kuruluşunda 
belirlendikten sonra zaman içinde değişen şartlara 
göre yeniden belirlenebilir. Sistemin dinamizmi de 
bunu	 gerektirir.	 Gelecek	 dönemlere	 yönelik	 pro-
jeksiyonlara bağlı olarak eğer sosyal sigortaların 
harcamalarında bir artış bekleniyorsa (birçok ülke-
de nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak emeklilik si-
gortalarının giderlerinin artması gibi) artan harca-
maları karşılamak üzere primlerin kademeli olarak 
artırılması söz konusu olabileceği gibi, azaltılması 
veya prim ödeyenlerin prim oranlarının değiştiril-
mesi söz konusu olabilir.
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SOSYAL SİGORTALARIN PRİM 
DIŞI GELİRLERİ

Sosyal sigortaların temel gelir kaynağı primler 
olmakla birlikte, prim dışı gelirleri de vardır. Bu 
gelirler; özellikle fon esasına göre kurulmuş olan 
sosyal sigortaların fon ve yatırım gelirleri, devlet 
katkıları ile idari ve gecikme cezası gelirleridir. 

Fon ve Yatırım Gelirleri
Sosyal sigortalar finansman yöntemi olarak fon 

biriktirme esasına göre kurulmuşlarsa, gelirlerin 
elde edilmesi ile harcanması arasında geçen zaman 
dilimi için fonları çeşitli alanlarda değerlendire-
rek yatırım gelirleri elde edebilirler. Sosyal sigorta 
fonlarının çeşitli alanlara yatırılmasına bağlı olarak 
kurumlar faiz, rant, kira ve hatta kar ve kar payı 
gibi gelirlere sahip olacaklardır. Fon gelirlerinin ne 
kadar önemli olacağı sosyal güvenlik fonlarının bü-
yüklüğüne ve yatırımların etkinliğine bağlı olacak-
tır. Ancak, bazı ülkelerde toplam tasarrufların % 
25-40 arasında değişen miktarlara ulaşan fonların 
(Yazgan, 1981: 88), bazı sosyal sigorta kurumları 
için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Nitekim 
2000 yılı Haziran ayında prim toplamaya başlayan 
ve yalnızca % 4 oranında prim toplayan işsizlik 
sigortası fonu Nisan 2013 tarihi itibarıyla toplam 
fon varlığı da 63.8 milyar T’ye ulaşmıştır (www.
iskur.gov.tr).	 İşsizlik	 sigortası	 gelirleri	GSYİH’nın	
% 6.5’ine ulaşmıştır. Kuruluşundan itibaren işsiz-
lik sigortası fonunun yatırım gelirleri prim gelirle-
rinden daha yüksek olmuştur. 

Devlet Katkıları 
Devlet, çalıştırdığı sigortalılar için işveren ola-

rak ödediği primlerin dışında çeşitli şekillerde 
katkı yaparak sosyal sigortaların finansmanına 
doğrudan veya dolaylı şekilde katılabilir (Dilik, 
1992: 235-238 ve Alper, 2009: 62-64). Devletin 
doğrudan finansmana katkısı iki şekilde gerçekle-
şir. Bunlar:

•	 Sosyal	 sigorta	 kurumlarının	 giderlerinin	
gelirlerinden fazla olması ve açık vermesi 
hâlinde, sistemin garantörü olarak açıkla-
rın kapatılması için Hazineden transfer ya-
pılması ve

•	 Sosyal	sigortanın	bütünü	veya	bazı	sigorta	
kolları için toplam giderlerinin belirli bir 
miktarının veya yüzdesinin devletçe karşı-
lanmasıdır.

Bunlardan ilki şartlı katılımdır. Sistemin fi-
nansman açığı vermesi hâlinde devlet açıkları 
kapatmak	üzere	katkıda	bulunacaktır.	 İkincisi	 ise	
baştan garanti edilmiş bir katkı şeklidir. Sigorta-
lı ve işveren primleri ile elde edilen gelirlerin be-
lirli bir yüzdesi veya toplam harcamaların belirli 
bir yüzdesi her yıl devlet tarafından sosyal sigorta 
kurumlarına aktarılır. Ülkemizde 1992 yılından 
itibaren devlet SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 
için,	2006	yılından	sonra	da	SGK’nın	finansman	
açıklarını kapatmak üzere her yıl artan oranda kat-
kıda bulunmaktadır. 

Bir mal ya da hizmetin 
bedelini anında ödemek 
suretiyle tüketebilmenize 
rağmen; sosyal sigorta kol-
ları için yapmış olduğunuz 
prim ödemelerinin karşılı-
ğını uzun dönemde alabi-
lirsiniz.

Sosyal sigorta primleri sizce 
niçin yalnızca bir fiyat-be-
del olarak kabul edilemez?

ÖÇ 1 Sosyal sigortaların gelir kaynağı olarak primlerin yerini, önemini ve gelir kaynağı 
olarak primlerin vergilerden üstünlüklerini anlatabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Uzun dönemde karşılaşıl-
ması mutlak ya da muhte-
mel olan riskler sonrasında 
güvence sağlanabilmesi için 
prim ödemek önemlidir.
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Sosyal sigorta kurumlarının finansman 
açıklarını kapatmak için Hazineden gelir 
aktarılması devletin sosyal sigortaların fi-
nansmanına doğrudan katılma örneğidir.

Devletin sosyal güvenliğin finansmanına do-
laylı şekilde katılımı da söz konusudur ve birçok 
ülkede rastlanan ve zorunlu olan katılım şekli de 
budur (Yazgan, 1992: 156). Bütün ülkelerde sosyal 
sigortaların ilk kuruluşuna ait giderler bütçeden bu 
amaçla ayrılan tahsisatla gerçekleştirilir. Özellikle 
ilk kuruluştaki teşkilatlanma ile ilgili olarak bina ve 
teçhizatın temini ile ilgili harcamalar bu kapsam-
dadır. Eğer sosyal sigorta kurum personeli memur 
statüsünde ise bunların maaşları da bütçeden öde-
nir ve bu da bir finansmana katılım şeklidir.

Devletin sosyal sigortaların finansmanına do-
laylı katılımının ikinci ve yaygın şekli sosyal sigorta 
kurumlarının, diğer kamu ve özellikle özel sektör 
kuruluşlarının çeşitli işlemleri için ödemek zorun-
da olduğu vergi, harç ve teminat bedeli gibi çeşitli 
masraflardan muaf tutulması şeklinde gerçekleşir. 
Sosyal sigorta kurumları satın aldıkları mal ve hiz-
metler, hatta ithal ettikleri mal ve hizmetler için 
vergi ve harçlardan muaf tutulabilirler. Sigortalı, 
işveren ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerde ortaya 
çıkan çeşitli idari ve hukuki işlemlerle ilgili mas-
raflardan da muaf tutulabilirler. Bir diğer ifade ile 
devlet sosyal sigorta kurumlarının çeşitli işlem ma-
liyetlerini (haberleşme, bildirim, yazışma, ulaşım, 
vb.) üstlenebilirler.

Sosyal sigorta kurumlarının çeşitli işlem-
lerinde vergi ve harç benzeri masraflardan 
muaf tutulması devletin dolaylı şekilde 
sosyal sigortaların finansmanına katılması 
anlamındadır.

İdari Para ve Gecikme Cezaları 
Sosyal sigortaların ilk kuruluşunda planlanan 

bir gelir kaynağı olmamakla birlikte sistemin işle-
yişi ile ilgili süreç sosyal sigortalara idari para ceza-
ları ve zamanında ödenmeyen primlere yönelik ge-
cikme cezaları dolayısıyla önemli bir gelir kaynağı 
sunmaktadır. 

Sosyal sigortalar, uzun dönemli, sürekli ve güve-
nilir bilgi akışı ve kayıt sistemine göre çalışırlar. Bu 
sebeple kayıtların düzgün, bilgi akışının sürekliliği-
ni sağlamak üzere sistemin işleyişi ile ilgili taraflara, 
çoğunlukla da işverenlere belirli işleri, kurumlarca 
belirlenen şekil şartlarına uygun olarak ve belirle-
nen süreler içinde yerine getirmesi yükümlülüğü 
getirilmiştir. Sigortalıların ve işyerlerinin usulüne 
uygun şekilde ve yazışma kurallarına uygun ola-
rak kuruma bildirilmesi, iş kazaları ve meslek has-
talıklarının süresi içinde bildirilmesi gibi işlemler 
işverenler tarafından yerine getirilmek zorundadır. 
Sosyal sigorta kurumları işverenlerin bu yüküm-
lülüklerini aksatmaması için bildirmeme veya geç 
bildirme hâlinde oldukça yüksek idari para cezala-
rına hükmederler. Bu cezalar da ülkemizde olduğu 
gibi sosyal sigorta kurumları için önemli bir gelir 
kaynağı hâline gelebilir. 

İdari	 para	 cezaları,	 önceden	 öngörülme-
yen ancak sosyal sigortalar için önemli 
gelir kaynaklarından biri olabilir.

Primlerin süresi içinde ödenmesi sosyal si-
gortaların aylıkları zamanında ödemesi ve sağlık 
harcamalarını karşılayabilmesi için hayati öneme 
sahiptir. Sosyal sigortalar, işverenlere ve sigorta-
lılara primleri süresi içinde ödememeleri hâlinde 
gecikme cezası tahakkuk ettirirler. Prim ödememe 
eğiliminin yüksek ve yaygın olduğu ölçüde, tahsil 
edilebilme şartıyla süresinde ödenmeyen primler 
için tahakkuk ettirilen gecikme cezaları da sosyal 
sigortalar için gelir kaynağıdır. 

Diğer Gelirler
Yukarıda sayılan gelirler dışında da sosyal si-

gorta kurumlarının gelirleri olabilir. Çeşitli kişi 
veya kurumlarca sosyal sigortalara yapılan bağışlar 
ve yardımlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Ni-
tekim, birçok ülke sosyal sigorta mevzuatında bu 
tür bağış ve yardımlar için teşvik edici muafiyetler 
getirmiştir. Sosyal sigortalara, ev, arsa ve işyeri gibi 
gayrimenkuller yanında, nakdi bağış ve yardımlar 
da yapılabilir. Bağış ve yardımlar arasında özellikle 
sağlık kuruluşlarına yönelik cihaz alımı, araç alımı 
ve hizmet binalarının tefrişi gibi yardımlar da söz 
konusu olabilir.
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Sosyal sigortalar, sigortalılar için yapmış ol-
dukları harcamalar ile ödemelerin bir kısmını bu 
zarara yol açan kişi veya kuruluşlardan tahsil ede-
bilirler. Sigortalıların, iş kazaları ve meslek hasta-
lıkları, hastalık, malullük ve ölüm gibi tehlikelere 
maruz kalmasına kasıtlı davranışları veya kusurları 
dolayısıyla neden olanlardan sosyal sigorta kurum-
ları sigortalılar için yapmış oldukları harcamaları 
tahsil edebilirler. Sigortalılar için yapılan sağlık 
harcamaları ile kendilerine veya ölümleri hâlinde 
aile bireylerine yapılacak ödemelerin peşin sermaye 
değerleri, kusurlu olan kişi ve kuruluşlardan tahsil 
edilebilir. Bu tür gelirler, sosyal sigorta kurumla-
rının “mal varlığındaki azalmayı” gidermek üzere 
tahsil edilen gelirler olarak değerlendirilir sosyal si-
gortaların gelir kaynakları arasında yer alır.

Sosyal sigortaların bir diğer gelir kaynağını 
çeşitli kişi ve gruplardan karşılıksız olarak aldığı 
primler oluştur. Nitekim, ülkemizde olduğu gibi 
hâlen sosyal sigorta kurumlarından aylık alan an-
cak tekrar sigortalı sayılması gereken bir işte çalı-
şanların aylıklarının kesilmeden çalışmalarına izin 
vermek için alınan sosyal güvenlik destek primi, 
karşılıksız bir primdir. Kurumun aldığı bu prime 

karşı herhangi bir sosyal güvenlik garantisi sağlama 
yükümlülüğü olmadığı için Kurum açısından bu 
mal varlığını artıran bir gelir kaynağıdır. 

Sosyal güvenlik destek primi, sosyal sigor-
taların, sigortalılara herhangi bir menfaat 
sağlamadan, karşılıksız olarak sağladığı ge-
lir kaynaklarından biridir.

Çok sık rastlanmamakla birlikte, sosyal sigor-
ta kurumları kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak 
yaptıkları danışmanlık ve proje hizmetleri dola-
yısıyla ek gelir elde edebilirler. Sosyal sigorta ku-
rumları diğer ülkelerin sosyal sigorta sistemlerinin 
kuruluşu veya yeniden yapılandırılması sürecinde 
verecekleri danışmanlık hizmetleri için hizmet be-
deli alabilirler. Son olarak sosyal sigorta kurumla-
rı sahip oldukları fiziki yapı ve imkânlardan bazı 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuru-
luşları ve kişileri faydalandırarak, hizmetten fayda-
lanma bedeli alabilirler ve bu da ilave gelir kaynağı 
olabilir. 

Sosyal güvenliğin finans-
man araçlarını değerlendi-
rin.

Devletin, üçüncü taraf ola-
rak prim ödeme dışında, 
sosyal sigortaların finans-
manına doğrudan katılma 
şekilleri sizce nelerdir?

ÖÇ 2 Sosyal sigortaların prim dışı gelirlerini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Devletin herkesi sosyal 
güvenlik kapsamına alma 
zorunluluğu olduğunu ve 
sistemin sürekliliği içn prim 
ödeme dışında bazı yüküm-
lülükleri olması gerektiğini 
dikkate alın.

PRİMLERİN YANSIMASI
Sosyal sigortalarda primlerin belirlenmesi süreci, yalnızca toplam prim miktarının ve kimlerin ne oran-

da prim ödeyeceğinin belirlenmesi ile tamamlanmaz. Sosyal politikanın ve sosyal güvenliğin sağlamaya 
çalıştığı adalet duygusu bakımından gerçekte kimlerin prim yüküne katlandığının bilinmesi de önemlidir. 
Primlerin yansıması, prim yüküne kimin veya kimlerin katlandığı ile ilgilidir. Sistemin kuruluşu esnasında 
prim ödeme yükümlüsü olarak bilinen kişiler, şartlar uygun ise, zaman içinde bu yükü başkalarına yansı-
tabilirler.	Vergilerde	olduğu	gibi	primlerde	de	yansıma,	gerçek	finansman	yüküne	kimlerin	katlandığının	
belirlenmesi ile ilgilidir. 
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Primlerin yansıtılması ile sosyal güvenli-
ğin sosyal adaleti sağlama ilkesi arasında 
doğrudan bir ilişki vardır.

Sigortalı Primlerinin Yansıması
Sigortalıların ödemiş oldukları primleri yan-

sıtmaları işgücü içindeki statülerine bağlı olarak 
değişir. Buna göre bir işverene bağlı olarak çalışan 
sigortalılar ile kendi adına bağımsız çalışan sigorta-
lıların primleri yansıtmaları farklılık gösterir.

Bağımlı Çalışanlar ve Primlerin 
Yansıtılması 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar, 
kamu ve özel sektörde hizmet akdi ile çalışan üc-
retliler (işçiler) ve kamu kesiminde maaşlı olarak 
çalışanlar (memurlar) olmak üzere iki ana gruptan 
oluşur. 

Kamu kesiminde memur olarak çalışanların 
maaşlarının seviyesi ve artış oranları genellikle büt-
çe kanunları ile belirlendiği ve bu süreçte de me-
murların pazarlık hakkı olmadığı için memurların 
ödedikleri primleri başkalarına yansıtma imkânları 
yoktur. Ancak, özellikle yeni sigorta kolları oluş-
turulurken veya mevcut sigorta kollarının prim 
oranları yükseltilirken memurların net maaşlarında 
azalma olmasını önlemek için yeni prim oranı veya 
prim artış oranı kadar maaşlarında bir artış olursa 
bu durumda ilave prim yükü işverenleri (devlet) 
tarafından üstlenilmiş olur. Ancak bu süreçte me-
murların bir etkisi yoktur.

Son yıllarda ülkemizde de olduğu gibi kamu 
görevlilerinin sendikalar altında örgütlenmeleri ve 
toplu görüşme veya toplu pazarlık yapma imkan-
larının olduğu durumlarda memurların ödedikleri 
primleri işverene yansıtma imkânları vardır. Toplu 
görüşme veya pazarlık sürecinde memur sendika-
ları maaş seviyelerini ve artış oranlarını belirlerken 
primlerden kaynaklanan ücret azalmasını telafi 
edecek şekilde artış sağlayabilirlerse primler işvere-
ne yansıtılmış olur.

Pazarlık gücü yüksek memur sendikaları, 
toplu görüşmeler sırasında prim yükünü 
devlete yansıtabilirler.

Bağımlı çalışanlar içinde kamu ve özel sektörde 
hizmet akdi ile bağımlı olarak ücretli statüsünde 
çalışanların ödedikleri primleri işverenlerine yan-
sıtma ihtimali daha yüksektir. Öncelikle sendi-
kalı işçiler, eğer sendikanın pazarlık gücü yüksek 
ise toplu sözleşme sürecinde primleri işverenlerine 
yansıtabilirler. Bu her zaman bütün prim yükü-
nün	yansıtılması	anlamına	gelmeyebilir.	Genellik-
le prim oranlarının yükseltildiği veya prime esas 
kazançların değiştirilmesi dolayısıyla net ücretin 
azaldığı durumlarda, işçiler bu azalmayı tamamen 
veya bir ölçüde telafi edecek şekilde ücret artışı sağ-
layabilirlerse prim yükünü işverenlerine yansıtmış 
olurlar (Yazgan, 1992: 169). Sendikalı işçilerin 
prim yükünü işverene yansıtma ihtimali kamu iş-
yerlerinde daha yüksektir. 

Kamu işyerlerinde sendikalı işçilerin, 
prim yükünü işverene yansıtma ihtimalle-
ri daha yüksektir. 

Sendikalı olmayan ancak pazarlık gücü yüksek 
olan bağımlı çalışanlar işverenle yaptıkları birey-
sel iş sözleşmelerinde net ücret üzerinden anlaşma 
sağlayabilirlerse yalnızca prim yükünü değil, vergi 
yükünü de işverenlerine yansıtmış olurlar (Alper, 
2009: 64). Yüksek vasıflı işçiler, üst kademe yöne-
ticiler, bilişim uzmanları ve çeşitli konularda da-
nışmanlık yapanlar gibi bulunması ve ikamesi zor 
olan çalışanlar genellikle prim yükünü işverenleri-
ne	 yansıtırlar.	 İşgücü	 piyasasında	 transfer	 yoluyla	
istihdam edilenler de “rekabet dışı çalışan” olmanın 
avantajı ile prim yükünü işverene yansıtabilir. 

Ücret pazarlığını net ücret üzerinden ya-
pan yüksek vasıflı çalışanlar ve yöneticiler 
prim yükünü tamamen işveren yansıtırlar.

Öte yandan, ücretli çalışanlar içinde düşük va-
sıflı, kolay ikame edilebilen, sendikasız ve pazarlık 
gücü olmayan çalışanların pazarlık gücü olmadığı 
veya son derece zayıf olduğu için ödedikleri prim-
leri işverenlerine yansıtmaları söz konusu değildir. 

Bağımlı çalışanların ödedikleri primleri yansıt-
maları konusundaki temel tartışma alanlarından 
birini primlerin kaynakta kesilmesi dolayısıyla pri-
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min gerçekte kimin tarafından ödendiği ile ilgilidir 
(Alper, 2009: 64). Buna göre, primler kaynakta ke-
sildiği için sigortalılar ücret hesabını ellerine geçen 
net ücret üzerinden yaparlar ve kendi adlarına öde-
nen sigortalı primleri onları ilgilendirmez. Dolayı-
sıyla primler onlar için bir yük olarak kabul edil-
mez. Bütün sigortalı ve işveren primlerinin işveren 
tarafından hesaplanıp, sosyal sigorta kurumlarına 
ödendiği durumlarda bu durum daha belirgindir. 
Ancak, bir başka görüşe göre sigortalıların önemli 

bir kısmı brüt ücret-net ücret ayırımının farkın-
dadır ve vergi ve primler dolayısıyla ücretlerinde 
ne kadarlık bir azalma olduğunun bilincindedir 
ve şartlar uygun olduğunda bu sebeple katlandığı 
yükü işverene yansıtmak ister (Yazgan, 1992: 169).

Bağımlı çalışanlar, primlerin ücret ve maaş 
üzerinden kaynakta kesilmesi dolayısıyla 
prim yükünü fazla hissetmezler.

SONRA	YUNANİSTAN’A	DÖNERİZ
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memurlara 

ve emeklilere bol keseden zam yapamamayız, son-
ra Yunanistan’a döneriz demiş. Yerden göğe kadar 
haklıdır. Ben beklerdim ki, aynı tepkiyi kendisinin 
de bizzat lehtarı olduğu bir hususta, milletvekilleri 
maaşlarına	fahiş	zam	yapılırken	de	göstersin.	Gös-
termekle kalmasın, Başbakanı da ikna edip bu “bal 
tutan parmağını yalar” zammını engellesin. Hey-
hat, Osmanlı’nın memura maaş ödeyemezken dış 
borçla saray inşa etme geleneği sürüyor. 

Çalışan Kişi Emekli Maaşı Alamaz
Bir kişi, çalışıyorsa, emekli değildir. Emekli 

değilse de emekli maaşı alamaz. Bir kişi millet-
vekili maaşı alıyorsa, ayrıca emekli maaşı alamaz. 
Daha doğrusu almamalıdır. Ben de emekli olduk-
tan sonra bir işverene bağlı olarak çalıştım. Hem 
maaş hem de emekli aylığı aldım. Pek tabii, ma-
aştan dayanışma primi kesildi. Bu büyük bir yan-
lıştır. Çünkü “emekli olmak” artık çalışmak iste-
miyorum veya çalışacak gücüm yok veya çalışacak 
bir iş bulamıyorum anlamına gelir. Bir kişi emekli 
olduktan sonra eğer bir işte çalışıyorsa, yukarıdaki 
gerekçelerden hiçbiri geçerli değildir. Emekli ma-
aşı	anında	kesilmelidir.	İşten	çıkarsa	daha	yüksek	
bir tutardan emekli aylığı almaya yeniden başla-
malıdır. Yaşlılık sigortası matematiği budur. 

Eskiden Çalışan Kişi Emekli Aylığı Ala-
mazdı

Eskiden devlet memurlarına “hem bu dünya-
sı hem de öbür dünyası mamur” denirdi. Çünkü 
memurun kendisi ahrete gittikten sonra da hayatta 
kalan karısına ve çocuklarına maaş ödenmeye de-
vam edilirdi. Osmanlı devlet memurlarının dul ve 
yetimlerine Cumhuriyet devleti aylık ödemeyi sür-

dürmüştür. Zaten başka türlüsü de olmazdı. Devlet 
denilen “işyeri” hiç bir zaman kapanmaz, çalışan-
lar işsiz kalmaz. Ayrıca devlet memurunu kimse 
kovamaz. Onların “özlük hakları” daima saklıdır. 
1960’lı yıllarda devletten özellikle Deniz Kuvvet-
lerinden emekli olmuş güverte, makine elektronik-
çi subaylar ticari gemilerde veya özel fabrikalarda, 
nispeten düşük aylıkla çalışmaya başladılar. Çünkü 
Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar, SSK’ya bağlı 
bir işyerinde çalışırlarsa, onların emekli aylığı ke-
silmez kuralı vardı. Ama aynı imkân SSK emekli-
leri için yoktu. Zaten sigorta emeklisi de çok azdı. 
Sonra aynı düzenleme sigortadan emekli olanlara 
da geçerli oldu. Birçok çalışan, emekli aylığı almak 
için şirketinden istifa etti. Ertesi gün aynı işyerinde 
aynı işte çalışmaya başladı. 

Sosyal Güvenlik Nasıl İflas Etti
Süleyman Demirel, sosyal sigortaları zora so-

kan iki büyük kararı alan büyüğümüzdür. Hem 
1969’da hem de 1991’de iki defa erken emekli-
lik kapısını açarak, sigortaların tüm teknik he-
saplarını altüst etti. Herhalde kendisinin haklı 
gerekçeleri vardı. Ama bugün hem emeklilerin 
çok yetersiz aylık almalarının hem de bütçenin 
en büyük kara deliğini teşkil eden sosyal güven-
lik açıklarının kapanamaz hale gelmesinde, bu 
düzenlemelerin etkisi vardır. Yunanistan gibi ol-
mamak için, hem emekli olma yaşı yükseltilmeli 
(ki kısmen yapılmıştır) hem de erken emeklilik 
için geçmiş hizmetleri borçlanarak saydırma gibi 
uydur kaydır işlemler yapılmamalı ama en önem-
lisi çalışanların emekli aylıkları kesilmelidir. Bu 
kuralın “ilkesizliği” milletvekili maaş zamlarında 
kendini iyice belli etmiştir. 

Son Söz: Devlet, ne millete ne de vekiline 
kıyak yapamaz.

Kaynak: Ege CANSEN

yaşamla ilişkilendir

28 Aralık 2011
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Kendi Adına Bağımsız Çalışanlar ve 
Primlerin Yansıtılması

Kendi adına bağımsız çalışanlar, çalışma statü-
sü ve gelir seviyesi bakımından işgücü içinde en 
heterojen (birbirine benzemeyen, ortak özellikleri 
az olan) grubu oluşturur. Bu farklılık ve çeşitliliğe 
bağlı olarak da primleri yansıtma imkan ve ihti-
mali farklılık gösterir. Öncelikle, kendi adına ba-
ğımsız çalışanlar bütün sigorta primlerini kendileri 
öderler ve toplam prim yükü bağımlı çalışanlardan 
daha yüksektir. Prim oranının yüksekliği yanında 
bağımsız çalışanlar primlerini bizzat kendileri öde-
dikleri için prim yükünü, primleri kaynakta kesi-
len bağımlı çalışanlara göre daha fazla hissederler 
(Alper, 2009: 65). Bunun bir istisnası, çiftçilerde 
olduğu gibi sigorta priminin ürün satış bedeli üze-
rinden stopaj yoluyla alındığı hallerdir.

Kendi adına bağımsız çalışanların primleri yan-
sıtmaları yaptıkları işle yakından ilgilidir. Eğer bir 
mal ve hizmet üretimi gerçekleştiriyorlar ise üret-
tikleri mal ve hizmetin perakende fiyatını belir-
lerken primler için katlandıkları maliyeti mal ve 
hizmetin fiyatına yansıtabiliyorlarsa prim yükünü 
o mal ve hizmetin tüketicisine yansıtmış olurlar. 
Ancak bu mal ve hizmetin piyasası ve talep elastiki-
yeti ile yakından ilgilidir. Eğer aynı mal ve hizmeti 
üreten rakip üreticiler var ise ve ürün fiyat elastiki-
yeti çok yüksek ise prim yükü dolayısıyla artırılan 
mal ve hizmet fiyatının yüksekliği tüketicileri bu 
mal ve hizmetten vazgeçiriyorsa prim yükü üretici-
nin üzerinde kalır. Tersi bir durum söz konusu ise, 
yani mal ve hizmetin fiyatı ne olursa olsun tüketi-
ciler satın almak zorunda ise prim yükü rahatlıkla 
o mal ve hizmeti kullanan tüketici üzerine yansıtıl-
mış olur. Bu yansıtma her zaman bire bir olmayıp, 
belirli bir oranın yansıtılması şeklinde de olabilir. 

Kendi adına bağımsız çalışanların prim 
yüklerini yansıtmaları ürettikleri mal ve 
hizmetin talep elastikiyetine bağlı olarak 
değişir.

Bağımsız çalışan kişi mal ve hizmet üreten de-
ğil ancak ticaretini yapan aracı kişi statüsünde ise 
de benzer durum söz konusudur. Ticaretini yaptığı 
mal ve hizmetin piyasasına ve tüketici talep elasti-

kiyetine bağlı olarak primleri tüketicilere tamamen 
veya bir ölçüde yansıtabilir. Bunun dışında bütün 
yükü kendisi üstlenmiş olur. 

Bağımsız çalışanların ödemiş olduğu primler 
vergiden muaf tutulursa ödenen prim vergi mat-
rahından düşüldüğü ölçüde prim yükü devlete 
yansıtılmış olur. Özellikle, yatırım ve istihdam 
teşviki politikalarının bir parçası olarak primlerin 
tamamının veya bir kısmının devlet tarafından üst-
lenildiği hâllerde bağımsız çalışanların prim yükü 
devlete yansıtılmış olur (Alper, 2009: 66) 

İşveren Primlerinin Yansıtılması
Birçok ülkede sosyal sigorta primleri ağırlıklı 

olarak işveren üzerindedir ve işverenler daha yük-
sek	oranlarda	prim	öderler	 (bakınız	 tablo	5.1).	 İş	
kazaları ve meslek hastalıkları sigortası gibi sigorta 
kollarının primleri de tamamen işverenler tarafın-
dan ödenir. Ancak bu durum, gerçekte işverenlerin 
ödedikleri primlerin yüküne tamamen katlandıkla-
rı anlamına da gelmez. 

İşverenlerin	 daha	 yüksek	 oranda	 prim	
ödemeleri, prim yüküne katlandıkları an-
lamına gelmez.

İşverenler,	 sosyal	 sigorta	primlerini	ücretin	bir	
parçası ve emek maliyeti olarak kabul ederler ve kar 
marjlarının azalmaması için ödenmemesi ve kaçı-
nılması gereken bir yük olarak mümkünse tüketi-
cilere, çalışanlara ve girdi temin edenlere yansıtmak 
isterler (Yazgan, 1992: 170-172; Dilik, 1991: 223-
230 ve Alper, 2009: 65-67). Sigortalılarla karşılaş-
tırıldığı zaman işverenlerin primleri yansıtma po-
tansiyeli daha yüksektir. Ancak, işverenler için de 
primlerin yansıtılması belirli şartlara bağlıdır. 

İşverenler,	 öncelikle	 prim	 yükünü	 ürettikleri	
mal ve hizmetlerin fiyatları üzerinden tüketicilere 
yansıtmak	 isterler.	 İşverenlerin,	 prim	yükünü	do-
laylı bir vergi gibi görmeleri fiyatları kullanarak 
prim yükünü yansıtma isteklerinin gerekçesini 
oluşturur. Ancak işverenlerin prim yükünü yansı-
tabilme potansiyeli, ürettikleri mal ve hizmetin iç 
ve dış piyasalardaki rekabet şartları ile tüketici talep 
elastikiyetine bağlı olarak değişir. Talep elastikiyeti 
sıfır olan mal ve hizmetlerde yansıtma tamamen, 
diğer hâllerde kısmen gerçekleşir.
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İşverenler,	 fiyatları	 artırma	 imkânları	yok	veya	
sınırlı ise prim yükünü faktör fiyatlarını düşüre-
rek gerçekleştirmek isterler (Dilik, 1991: 224). Bu 
durumda işverenler üretim sürecinde kullandıkla-
rı girdileri daha düşük maliyetlerle temin etmeye 
çalışırlar. Ancak bu da faktör piyasasının şartlarına 
bağlıdır. Kabul etmek gerekir ki küreselleşme sü-
recine bağlı olarak ithalata yönelik serbestleştirme 
uygulamaları bir çok işveren için girdi maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltma imkânı vermiştir. 

İşverenler,	 prim	maliyetlerini	 ücretleri	 düşüre-
rek çalışanlara yansıtabilirler. Ücret seviyesini prim 
ve vergi giderlerini de dikkate alarak düşük belirle-
yebilirler. Ancak bu çalışanların vasıf ve niteliğine 
göre değişir. Düşük vasıflı ve kolay ikame edilen 
ve sendikasız çalışanlar için prim yükü kolaylıkla 
çalışanlara yansıtabilir. 

İşverenlerin	 ödedikleri	 primlerin	 yükünü	
başkalarına yansıtma imkanı sigortalılar-
dan daha fazladır.

Kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu ülkelerde, 
sigortalı primlerinin yanı sıra işverenlerin ödemesi 
gereken prim yükü tamamen sigortalılara yansıtıla-
bilir. Sigortalıları hiç bildirmeme, kayıt dışı-kaçak 
çalıştırma işveren için hiç prim ödememe anlamına 
gelmektedir. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kal-
ma dolayısıyla bütün yük sigortalının üzerindedir 
(Alper, 2009: 66). Benzer şekilde sigortalı sosyal si-
gorta kurumlarına bildirilmiş olmakla birlikte gün 
olarak eksik bildiriliyor veya prime esas kazançları 
düşük gösteriliyorsa sigortalı primlerinin yanı sıra 
işveren primleri de bu ölçüde sigortalıya yansıtıl-
mış olmaktadır. Ülkemizde hizmet akdi ile çalışan 
sigortalılar bakımından kayıt dışı çalışmanın % 
40’lar civarında olması, sigortalıların % 60’ından 
fazlasının prime esas kazançlarının asgari ücret dü-
zeyinden bildirilmesi bu tür yansıtmaya yaygın bir 
örnektir. 

Sigortalıların sigortasız (kayıtdışı-kaçak) 
olarak çalıştırılması prim yükünün tama-
men sigortalı üzerine yansıtılması, çalışa-
nın sosyal güvenliksiz kalması demektir.

Sigortalıların kaçak olarak çalıştırılmaları her 
zaman işveren zorlaması ile gerçekleşmez. Zaman 
zaman sigortalılar da ellerine geçen net ücretin 
daha yüksek olması için veya eşinden sosyal gü-
venlik garantisi var ise bundan mahrum olmamak 
için kayıt dışı çalışmak isteyebilirler. Kocasından 
dul aylığı alan kadınlar, anne-babalarının ölümü-
ne bağlı ölüm aylığı alan çocuklar ile isteğe bağlı 
sigortalı olanlar kendileri gönüllü olarak sigortasız 
çalışmak isteyebilirler. Bu da prim yükünü gönüllü 
olarak üstlenmeleri anlamına gelir. 

Devlet Primlerinin Yansıması 
Devletin sosyal sigorta kurumlarına prim 

ödeyerek katılması hâlinde bu primlerin yüküne 
kimlerin katlandığı, prim yükünün gerçekte ki-
min üzerinde olduğu sosyal adaletin sağlanması 
bakımından önemlidir. Devlet tarafından ödenen 
primlerin yükünün kimde olduğu, devletin prim 
katkısını hangi gelir kaynaklarından sağladığı ile 
yakından ilgilidir (Yazgan, 1992: 173-175). 

Eğer devlet, sosyal sigorta primlerini genel ver-
gi gelirlerinden karşılıyorsa, sigortalılar da dâhil 
olmak üzere herkes ödediği vergi oranında sosyal 
sigortaların finansmanına katılmış olur. Bu nok-
tada vergilerin yapısı ve ağırlıklı olarak kimler ta-
rafından ödendiği önemli hâle gelmektedir. Eğer 
ülkenin toplam vergi gelirleri içinde, düşük gelirle 
bağımlı olarak çalışanların ödediği vergiler daha 
yüksek ise sosyal sigorta sistemi, sigortalıların ken-
di ödedikleri primler dışında yine düşük gelirliler 
tarafından finanse ediliyor demektir. Bu durum, 
devletin sosyal devlet olma niteliğini ve devletin fi-
nansmana katılmasının sosyal boyutunu zayıflatır. 

Vergi	gelirlerinin	kimlerden	elde	edildiği,	
devlet primlerinin yüküne kimlerin kat-
landığını belirler. 

Vergi	gelirleri	 içinde	çeşitli	mal	ve	hizmetlerin	
fiyatları üzerinden alınan vergi gelirleri ağırlıklı 
ise prim yükünün kimin üzerinde olduğu, bu mal 
ve hizmetlerin neler olduğu ve kimin tükettiğine 
bağlı olarak değişecektir. Yüksek gelirlilerin tüket-
tiği “lüks tüketim” olarak adlandırılan mal ve hiz-
metler üzerinden alınan vergilerin ağırlıklı olduğu 
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durumda devletin prim ödeyerek finansmana ka-
tılması yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere sosyal 
sigortalar aracılığı ile gelir transferi anlamına gelir. 
Aynı durum lüks mal ve hizmet ithalatından alınan 
vergiler için de söz konusudur. Ancak, dolaylı ver-
gilerin aldığı mal ve hizmetler geniş toplum kesim-
lerinin tükettiği, zorunlu ihtiyaç maddelerinden 
alınıyor ise (elektrik, su, doğal gaz, iletişim, ulaştır-
ma, petrol ürünleri, ilaç, ekmek, vb.) bu durumda 
sosyal sigortaların finansmanı düşük gelirlilere ak-
tarılmıştır. Devlet primleri dolayısıyla ortaya çıkan 
prim yükü düşük gelirliler üzerine yansıtılmıştır. 

Vergi	 gelirleri	 içinde	 dolaylı	 vergilerin	
ağırlıklı olduğu ülkelerde devlet primleri-
nin yükü geniş toplum kesimlerinin üze-
rindedir.

İster	dolaylı	isterse	doğrudan	vergiler	söz	konu-
su olsun, devletin ödediği primlerin veya finans-
man katkısının gerçek yükünün kimler üzerinde 
olduğunun belirlenmesi her zaman kolay değildir 
(Alper, 2009: 67).

İşverenlerin	 kayıtlı	 olarak	
çalıştırdıkları her bir çalı-
şan için tüm sigorta kolları 
için prim ödemek zorunda 
olmaları, iverenlerce prim 
ödemenin maliyetlerde ar-
tış yaratan bir unsur olarak 
değerlendirilmesine neden 
olmaktadır.

İşverenler	 sizce	 hangi	 hal-
lerde ödedikleri primlerin 
yükünü çalıştırdıkları sigor-
talıların üzerine yansıtırlar?

ÖÇ 3 Primlerin yansıtılmasının ne anlama geldiğini ifade edebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

İşverenlerin	 prim	 ödeme	
yükünü tüketicilere ya da 
hammadde sağlayıcılara 
yansıtmaktadır.

SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

Hangi Finansman Yöntemi, Niçin Tercih Edilir? 
Sosyal sigortalarda gelirler ile giderler arasındaki işlem dengesinin sağlanmasında farklı finansman yön-

temleri	(metodları)	benimsenebilir.	İki	temel	finansman	yöntemi	vardır:	Fon	yöntemi	ve	dağıtım	yöntemi.	
Bu iki yöntem farklılaştırılarak karma sayılabilecek yöntemler de geliştirilebilir (Yazgan, 1992: 158). Han-
gi yöntem tercih edilirse edilsin, sosyal sigortalar mutlaka bu yöntemlerden birini tercih etmek zorundadır 
(Richardson, 1970: 61). Finansman yönteminin seçilmesi, aktüeryal hesap dengesinin sağlanması bakı-
mından zorunlu bir işlem olmakla birlikte sosyal sigorta sisteminin dayanışma felsefesini de belirler. Fon 
sisteminin seçilmesi, her kuşağın kendi sosyal güvenliğini kendisinin karşılaması (nesil içi dayanışmayı), 
dağıtım sisteminin benimsenmesi ise bugün çalışanların bugün ihtiyacı olanların sosyal güvenliğini sağla-
ması (nesiller arası dayanışma) anlamına gelmektedir. 

Sosyal sigortaların finansman yöntemi olarak hangi finansman yönteminin tercih edileceğini;
•	 Sosyal	sigorta	kapsamına	alınacak	tehlikelerin	özellikleri,
•	 Ülkenin	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	yapı	özellikleri	ile	siyasi	yapısı,
•	 Sosyal	sigortaların	kurulma	tarihi	ve	ilk	kuruluş	yılları	özellikleri,	
•	 Siyasi	iktidarın	tercihleri
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gibi faktörler belirler. Çok genel olarak belirt-
mek gerekirse ilgili sigorta kolu ile ilgili riskler bir 
yıldan diğerine büyük dalgalanmalar göstermiyor 
ve sigorta kolu ile ilgili harcamalar küçük sapma-
larla düzenli şekilde hesaplanabiliyor ise dağıtım 
yöntemi benimsenebilir (Richardson, 1970: 61 ve 
Yazgan,	1992:	158).	İş	kazaları	ve	meslek	hastalık-
ları ve analık gibi kısa vadeli sigorta kollarının har-
camaları genellikle bir yıldan diğerine istikrarlıdır 
ve dağıtım yöntemi ile finanse edilebilir. Ancak, bir 
yıldan diğerine harcamaların değiştiği sigorta kol-
larında fon yöntemini benimsemek daha isabetli-
dir ve hatta bazen zorunluluktur. Bu açıdan işsizlik 
sigortası çok öne çıkan bir sigorta koludur ve fon 
yöntemi ile finanse edilmesi bir zorunluluktur. 

Giderleri	bir	yıldan	diğerine	istikrarlı	olan	
sosyal sigorta kolları için genellikle dağı-
tım yöntemi tercih edilir.

Genel sağlık sigortası gibi nüfusun tamamını 
kapsayan, sosyal güvenlik ihtiyacının kaynağını 
oluşturan hastalık riskinin herkes için aynı dere-
cede geçerli ve temel bir insan hakkı olarak kabul 
edilmiş olması dolayısıyla finansman yöntemi ola-
rak	dağıtım	yöntemi	daha	çok	tercih	edilir.	Genel	
sağlık sigortası için dağıtım yönteminin benimsen-
mesi, bugün çalışan ve geliri olan neslin, bugün 
hastalanan ve giderlerini karşılayamayan insanların 
sosyal güvenlik garantisini nesil içi bir dayanışma 
ile sağlaması anlamına gelir. Eğer sosyal güvenlik 
tehlikesi herkesi değil de belirli bir nüfus veya çalı-
şan kesimi ilgilendiriyor ise bu takdirde o grubun 
kendi sosyal güvenliğini kendisinin sağlaması ter-
cih edilir ve fon yöntemi öne çıkar. 

Yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası gibi sigorta 
kolları uzun vadeli tehlikelerle ilgili olduğu ve ön-
ceden öngörülebildiği için, kişilerin basiretli dav-
ranarak kendi sosyal güvenliklerini kendileri sağla-
ması tercih edilir. Bu bakımdan bu sigorta kolları 
için fon yöntemi daha çok benimsenen bir finans-
man yöntemidir. Ancak, bir ülke sosyal güvenlik 
sistemini çok geç yıllarda kurmuş ise sigortanın ilk 
kurulduğu yıllarda belirli yaşın üzerinde olanların 
kendi sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak ta-
sarrufu yapmak için yeterli zamanları olmadığı dü-
şüncesi ile dağıtım yöntemi de benimsenebilir. 

Siyasi iktidarlar, bir sosyal sigorta sisteminin 
kısa dönemde ilgili sigorta kolu ile ilgili koruma 
garantisi sağlamasını tercih ederler ise dağıtım yön-
temi benimsenir. Eğer bir yaşlılık sigortası fon esa-
sına göre kurulursa ilk emekli aylıkları 25-30 yıl 
sonra bağlanabilecektir. Eğer siyasi iktidar sistemin 
bu kadar gecikmesine razı olmaz ise dağıtım yön-
temine göre finanse edilen ve kısa sürede aylık bağ-
layan bir sistemin kurulmasını tercih eder. Politik 
açıdan daha tercih edilebilir bir durumdur. 

Siyasi iktidarlar, yöntem kısa sürede sosyal 
güvenlik garantisi sağlamaya başladığı için 
dağıtım yöntemi ile finansmanı daha çok 
tercih ederler. 

Dağıtım Yöntemi (Yılı Yılına 
Finansman Yöntemi) 

Yılı yılına finansman yöntemi (pay as you go) 
olarak da bilinen bu yöntem, en basit tarifi ile “sos-
yal sigortaların sigorta ve yönetim giderlerinden 
oluşan kısa dönem (bu süre genel olarak bir yıl-
dır) toplam giderlerinin, aynı yıl içinde elde edilen 
gelirlerle karşılanmasını sağlayan yöntemdir” (Yaz-
gan, 1992: 159; Dilik, 1991: 247 ve Alper, 2009: 
68). Dağıtım yöntemi genellikle, harcamaları bir 
yıldan diğerine büyük dalgalanmalar göstermeyen 
kısa vadeli sosyal sigorta risklerinin (hastalık, iş ka-
zaları, analık, malullük gibi) finansman yöntemi 
olarak tercih edilir. 

Dağıtım yöntemi, kısa dönemli gelirler ile kısa 
dönemli giderleri karşılama esasına dayandığı için 
aktüeryal hesapların çok isabetli şekilde yapılmış 
olması gerekir. Ancak, ne kadar isabetli yapılırsa 
yapılsın, sosyal risklerin özelliği gereği bir yıldan 
diğerine risklerin meydana gelme ihtimallerinde 
ve buna bağlı olarak da harcamalarda dalgalanma-
lar meydana gelebilir. Herhangi bir hesap dönemi 
içinde harcamaların önceden hesaplanmayan şe-
kilde artması hâlinde (Domuz gribi benzeri sal-
gın hastalıkların ortaya çıkması, geniş toplum ke-
simlerini etkileyen deprem, su baskını gibi doğal 
afetlerin meydana gelmesi gibi) sosyal sigortaların 
gelirlerini yıl içinde bu olağanüstü harcama artışını 
karşılayacak şekilde artırmak mümkün değildir. Bu 
durumda, beklenmeyen harcama artışlarını kar-
şılayacak küçük, yedek, ihtiyat fonlarının oluştu-
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rulması kaçınılmazdır ve sigorta kolunun primleri 
hesaplanırken bu yedek fonların oluşturulmasına 
imkân verecek seviyede belirlenmesine özen gös-
terilir. Ancak, bu durumda oluşturulan fonların 
orta ve uzun dönemde sosyal sigortalara ilave gelir 
sağlama veya iktisadi kalkınmaya destek olma gibi 
amaçlar beklenmez (Yazgan, 1992: 159). Dağıtım 
yönteminde, yukarıda sayılan sebeplerle yedek fon-
ların oluşturulması finansman yönteminin niteliği-
ni değiştirmez. 

Dağıtım yöntemine finanse edilen sigor-
ta kollarında, salgın hastalıklar ve deprem 
gibi doğal afetler dolayısıyla ortaya çıka-
bilecek beklenmeyen gider artışlarını kar-
şılamak için yedek fonlar oluşturulabilir.

Dağıtım yönteminde zaman içinde prim oran-
larının ve prime esas kazançların değiştirilmesi, 
yeniden belirlenmesi gerekebilir. Ortalama hayat 
ümidinin uzamasına bağlı olarak sağlık harcama-
larının artması, sanayileşmeye bağlı olarak iş ka-
zalarının sayısının artması gibi durumlarda ortaya 
çıkan harcama artışını karşılamak için prim oran-
ları yükseltilir. Ancak, ortalama hayat standardı-
nın iyileşmesine bağlı olarak sağlık harcamalarının 
azalması veya iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
düşmesi veya doğum oranlarının düşmesine bağ-
lı olarak analık sigortası harcamalarının azalması 
gibi sebeplerle sigorta giderlerinde bir azalma söz 
konusu olursa bu takdirde de primlerin azaltılma-
sı mümkündür. Prim oranlarının yeniden hesap-
lanmasını gerektiren durumlara, aile yapısının ve 
bağımlılık oranlarının değişmesi, işgücü yapısının 
değişmesi gibi faktörler de eklenebilir. 

Sosyal sigortaların finansman yöntemi olarak 
dağıtım yönteminin benimsenmesinin olumlu 
yönleri (avantajları) vardır. Bunlar (Yazgan, 1992: 
159-160; Alper, 2009: 69; Arıcı, 1992: 120):

•	 Farklı	 nesiller	 arasında	 sosyal	 dayanışma-
nın sağlanmasına yönelik olarak gençler-
den yaşlılara, çalışan ve geliri olanlardan 
olmayanlara doğru gelir transferi sağlayarak 
sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımı 
amacına hizmet eder. 

•	 Basit	ve	herkes	tarafından	kolay	anlaşılabilir	
bir işleyiş sistemi vardır.

•	 Fon	yönteminin	uygulanması	halinde	 ihti-
yaç duyulan ayrıntılı muhasebe kayıtlarına 
ve bürokratik işlemlere gerek duyulmaz. Sis-
temin işletilme maliyetleri daha düşüktür.

•	 Sigorta	 kolu	oluşturulduktan	kısa	bir	 süre	
sonra sosyal güvenlik garantisi sağlamaya 
başlar. Bu özelliği dolayısıyla siyasi iktidar-
lar tarafından daha çok tercih edilen bir 
yöntemdir. 

•	 Aktüeryal	hesaplar	sağlıklı	şekilde	yapılırsa,	
birkaç yıllık süre içinde gelir ve giderlerle 
ilgili büyüklükler belli olacağı için sigorta-
lılardan gereksiz ve karşılığı olmayan prim 
alınması söz konusu olmaz.

Yukarıda belirtilen olumlu yönlerine karşı, dağı-
tım yönteminin olumsuz yönleri de vardır. Bunlar:

•	 Hastalık,	iş	kazaları	ve	işsizlik	gibi	risklerde	
kısa dönemde meydana gelen dalgalanma-
ların yaratacağı maliyet artışını karşılamak 
için primleri kısa dönemde yükseltme ve 
gelirleri artırma imkânı yoktur.

•	 Uzun	vadeli	 sigorta	kolları	 için	 finansman	
yöntemi olarak kullanılması hâlinde, nüfu-
sun yaşlanması gibi demografik faktörler-
deki değişme dolayısıyla gelecek nesillerin 
prim yükü artar.

•	 Ödenen	 primlerle	 sağlanan	 haklar	 arasın-
daki ilişki zayıf olacağı için uzun dönemde 
sigortalılar prim ödemekten kaçınırlarken, 
aylık ve gelir alanlar ise aylık ve gelir artış 
taleplerini yüksek tutarlar.

•	 Siyasi	 iktidarların	müdahalelerine	 açık	 bir	
yöntemdir. 

•	 Fon	 yöntemi	 ile	 finansmanın	 sağladığı	
avantajlardan faydalanılamaz. 

•	 İşsizlik	 sigortası	 gibi	 mutlaka	 fon	 yönte-
mine göre finanse edilmesi gereken sigorta 
kolları için uygun değildir.

Fon Yöntemi 
Kapitalizasyon (capital accumulation), fon birik-

tirme, fonlama veya kısaca fon yöntemi olarak da 
bilinen bu yöntem; sosyal sigortaların uzun dönem-
de elde edilen gelirlerle uzun dönemli giderlerinin 
karşılanması esasına dayanır. Bu finansman yönte-
mi, bugün çalışan, geliri olan ve prim ödeyen neslin, 
kendi geleceğini garanti altına alması ilkesi üzerine 
kurulmuştur. Fon biriktirme yöntemi kendi içinde; 
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•	 Bireysel	(ferdi)	fon	biriktirme	yöntemi	ve
•	 Toplu	(kollektif )	fon	biriktirme	yöntemi
olmak üzere ikiye ayrılır (Yazgan, 1992: 161). 

Eğer sigortalılar, kendi adlarına açılan bir hesaba 
prim ödüyor ve gelecekte de kendilerine ödenecek 
gelirlerin veya verilecek hizmetlerin finansmanı bu 
hesapta biriken fonlardan karşılanıyorsa bireysel 
fon biriktirme yöntemi söz konusudur. Toplu fon 
biriktirme yönteminde ise herkesten gelir ve kazan-
cı dikkate alınarak toplanan primlerle oluşturulan 
fonlardan, şartlar yerine gelince herkese belirli şart-
larda yapılan ödemeler veya sağlanan hizmetler fi-
nanse edilir. 

Sigortalılar kendi adlarına açılan hesapla-
ra prim ödüyor, aylıklarını da bu hesapta 
biriken fonlardan alıyorlar ise ferdi fon 
yöntemi geçerlidir.

Bireysel fon yönteminde, herkesin ödediği 
primler kendi hesabında birikir ve sigortalılar ay-
lık bağlanması söz konusu olduğu zaman ne kadar 
aylık alacağını bilirler. Bu yöntemde primlerin fi-
yat-bedel ve karşılık olma özelliği çok güçlüdür. 
Ödenen primlerle sağlanan menfaatler arasında 
doğrudan bire bir ilişki vardır. Yöntem bu şekli ile 
özel sigortalara çok benzer (Yazgan, 1992: 161). 
Bireysel fon biriktirme yöntemi herkes için ayrı 
prim belirlenmesine imkan verir. Ancak, sistem 
sosyal güvenliğin özünü oluşturan sosyal dayanış-
ma ilkesini göz ardı eder. Nesil içi gelir transferine 
imkan vermez.

Ferdi fon biriktirme yöntemi, sosyal gü-
venliğin sosyal dayanışma ilkesine zarar 
verir.

Toplu fon biriktirme yöntemi, kişisel farklılık-
ları dikkate almaksızın herkesten alınan primlerle 
ihtiyacı olan herkese sosyal güvenlik garantisi sağ-
lar.	 Gerek	 primlerin	 tahsilinde	 gerekse	 aylıkların	
belirlenmesinde alt ve üst sınırlar uygulayarak, 
bireysel fon biriktirme yönteminin aksine, sosyal 
güvenliğin sosyal dayanışma ilkesini hayata geçi-
rir. Yüksek gelirlilerden alınan yüksek primlerle 

oluşturulan fonlardan, düşük gelirli olan ve düşük 
prim ödeyenlere ödenen yüksek aylıklarla nesil içi 
gelirin yeniden dağılımının gerçekleşmesine imkan 
verir ve sistemin sosyal vasfını güçlendirir (Yazgan, 
2009: 161). Uygulamada, bireysel fon yöntemi, 
özel sigortalara çok benzediği, sosyal sigortaların 
sosyal dayanışmayı sağlama ilkesini göz ardı ettiği 
gerekçesiyle çok benimsenen bir yöntem değildir. 

Bazı sigorta kolları için fon yönteminin uygu-
lanması kaçınılmazdır. Örneğin, işsizlik sigortası, iş-
sizlik riskinin bir dönemden diğerine dalgalanmalar 
göstermesi dolayısıyla mutlaka fon biriktirme yönte-
mi ile finanse edilir. Uzun vadeli sigorta kolları için 
fon yöntemi kolaylıkla tercih edilebilir. Söz konusu 
tehlikeler uzun dönemli olduğu, bireylerin gelecek 
dönemlerle ilgili tehlikelerin farkında olması ve ye-
terli tasarrufu yapabilecekleri zamanlarının olması 
dolayısıyla malullük, yaşlılık ve ölüm gibi uzun dö-
nemli tehlikeler için fon biriktirme yöntemi tercih 
edilebilir. Ancak, kısa sürede sistemden aylık bağla-
mak isteyen ülkeler aynı sigorta kolları için dağıtım 
yöntemini de benimseyebilirler. Kısa dönemli sosyal 
güvenlik tehlikeleri için (iş kazaları, hastalık, analık) 
fon yöntemi uygulanamaz. Ancak, bir önceki başlık-
ta vurgulandığı gibi, bu sigorta kolları ile ilgili ola-
rak bir yıldan diğerine harcamalarda artış yaratacak 
dalgalanmalar dikkate alınarak “kısmi fon yöntemi” 
olarak da adlandırılabilen, küçük fonlara imkân ve-
ren karma finansman yöntemleri kullanılır. 

İşsizlik	 sigortası	 gibi,	 gelirleri	 bir	 yıldan	
diğerine dalgalanmalar gösteren sigorta 
kolları fon yöntemi ile finanse edilir.

Finansman yöntemi olarak fon yönteminin 
benimsenmesinin olumlu yönleri aşağıdaki başlık-
larda toplanabilir (ILO, 1984: 112; Yazgan,1992: 
162; Dilik, 1991: 248 ve Alper, 2009: 248; Arıcı, 
1999: 122):

•	 Sigortalılar,	 ödedikleri	 primlerin	 gelecekte	
kendi sosyal güvenlik ihtiyaçlarının karşı-
lanmasında kullanılacağını bildikleri için 
sistemi kolay benimserler, prim ödeme ko-
nusunda daha istekli davranırlar.

•	 Sistem	 başlangıçta	 yüksek	 primlerle	 çalış-
masına rağmen, zaman içinde fon gelirleri-
nin artması ile prim oranları düşer.
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•	 Sigortalılar	ödedikleri	primlere	ilaveten	fon	
gelirleri ile birlikte daha yüksek bir sosyal 
güvenlik garantisine kavuşurlar.

•	 Özellikle	bireysel	fon	yönteminde	hesaplar	
bireyler üzerinden yürütüldüğü için siyasi 
iktidarların sistemin işleyişine müdahaleleri 
sınırlı kalır. 

•	 Ödenen	primlerle	sağlanan	menfaatler	ara-
sında güçlü bir ilişki olduğu için daha fazla 
prim ödeyerek daha yüksek sosyal güvenlik 
garantisi elde etmek isteyenlerin taleplerine 
cevap verebilen bir sistem oluşturulabilir.

•	 Tasarruf	 eğilimi	 düşük,	 sermaye	 birikimi-
nin yetersiz olduğu ülkelerde sosyal güven-
lik fonları iktisadi ve sosyal kalkınma için 
ihtiyaç duyulan fonların oluşturulmasına 
imkân verir.

•	 Sosyal	güvenlik	fonları,	durgunluk	dönem-
lerinde talep artırıcı, enflasyon dönemlerin-
de ise talep azaltıcı etkisi ile iktisadi istikra-
rın sağlanmasına yardımcı olur. 

•	 Fonlar,	sermaye	piyasasını	güçlendirdiği	öl-
çüde ülkenin borçlanma ihtiyacını ve borç-
lanma maliyetini azaltır.

Fon yöntemi, tasarruf eğilimi düşük, ser-
maye birikimi yetersiz gelişmekte olan ül-
keler için önemli fonlar sağlar.

Yukarıda belirtilen olumlu özellikler yanında 
fon yönteminin olumsuz yönleri de vardır. Bunlar:

•	 Her	 nesil,	 kendi	 sosyal	 güvenliğini	 kendi-
si karşıladığı için sosyal güvenliğin nesiller 
arası sosyal dayanışmayı sağlama ilkesi orta-
dan kalkar.

•	 Sosyal	sigorta	sisteminin	ilk	kurulduğu	yıl-
larda, daha önce bu sistem olmadığı için 
kapsama alınamayan, kalan sürede de yaş, 
prim ödeme süresi gibi şartları yerine geti-
remeyen nesiller sosyal güvenlik koruması 
dışında kalır.

•	 Orta	ve	uzun	dönemde	primlerin	vergi	ka-
rakteri güçleneceği için, özellikle toplu fon 
biriktirme yönteminde sigortalılar prim 
ödemekten kaçınma eğilimine girerler.

•	 Sosyal	güvenlik	fonlarının	iyi	değerlendiri-
lememesi hâlinde fonların erimesi ve sigor-
talıların gelecek dönemler için yaptığı tasar-
rufların erimesine yol açabilir.

Görüldüğü	gibi,	her	iki	finansman	yönteminin	
de	olumlu	ve	olumsuz	yönleri	vardır.	İşsizlik	sigor-
tası için fon yönteminin kullanılması, iş kazaları 
ve hastalık gibi kısa dönemli sigorta kolları için de 
dağıtım yönteminin tercih edilmesi bir zorunlu-
luktur. Diğer sigorta kolları için hangi finansman 
yönteminin benimseneceği, ülkenin iktisadi, sosyal 
ve kültürel yapı özellikleri ile kuruluş yıllarındaki 
imkansızlıklar veya zorunluluklarla belirlenir. Za-
ten tasarruf yetersizliği olan bir ülkede, özellikle 
uzun vadeli sigorta kolları için fon yönteminin be-
nimsenmesi bir zorunluluktur.

Tasarruf eğilimi düşük, vergi tabanı zayıf 
ülkeler için uzun vadeli sigorta kolları zo-
runlu olarak fon yöntemi ile finanse edilir.

Uygulamada birçok ülke, sosyal sigorta sistem-
lerinin ilk kuruluş yıllarında özellikle uzun vadeli 
sigorta kollarının finansmanı için fon biriktirme 
yöntemini tercih etmiştir. Ancak zaman içinde; 
bir yandan sosyal sigortalar tarafından sağla-
nan menfaatlerin belirlenmesinde ödenen prim-
sağlanan hak arasındaki ilişkinin (külfet-nimet 
dengesi) zayıflatılması, diğer yandan sosyal güven-
lik fonlarının etkin ve verimli şekilde değerlendi-
rilememesi dolayısıyla erimesi sosyal sigortaların 
zorunlu olarak fon yönteminden vazgeçmelerine, 
fiilen dağıtım yöntemine geçmelerine yol açmış-
tır. Hatta, bugün gelinen noktada bir çok ülkede 
aktif/pasif sigortalı oranı gibi sosyal sigortaların 
temel göstergeleri bozulduğu için aktüeryal den-
geler bozulmuş, fon yöntemine göre finanse edi-
len sosyal sigorta sistemleri, fonların erimesi bir 
yana finansman açığı vermeye başlamıştır. Sosyal 
sigorta kurumlarının finansman açıkları, yalnız-
ca sistemin sürdürülebilirliği ile ilgili bir problem 
olarak kalmamış, bütün ülkenin makro-ekono-
mik dengelerini olumsuz olarak etkileyen bir fak-
tör hâline gelmiştir. 
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SOSYAL GÜVENLİĞİN 
VERGİLERLE FİNANSMANI

Sosyal güvenliğin finansmanının devlet tara-
fından vergi gelirleri ile karşılanmasının iki farklı 
boyutu vardır. Primli rejimler olarak adlandırılan 
sosyal sigortaların vergilerle finanse edilmesi ve 
sosyal yardım ve hizmetlerden oluşan kamu sosyal 
güvenlik harcamalarının vergilerle finanse edilmesi 
ayrı şeylerdir.

Sosyal Sigortaların Vergilerle 
Finansmanı

Sosyal sigortaların vergi gelirleri ile finanse 
edilmesi de bütün bir sistemin veya bazı sigorta 
kollarının finansmanı bakımından farklılıklar gös-
termektedir. Bütün bir sosyal sigorta sisteminin 
vergi gelirleri ile finanse edilmesi nadir rastlanan 
bir durumdur ve Avustralya ile Yeni Zelanda bu 
bakımdan en belirgin ülke uygulamalarını oluştur-
maktadır (SSA, 2010: 32). Bu iki ülkenin tarihsel 
özellikleri ve coğrafi şartları, yoğun insan göçü alan 
ülkeler olmaları sosyal sigorta sisteminin vergilerle 
finanse edilmesini adeta zorunlu kılmıştır. Bu ülke-
lerde sistemin vergilerle finanse edilmesi işleyiş ba-
kımından sistemi sosyal sigortalardan uzaklaştıran 
uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Nitekim, 
vergi ile finansmanın doğal sonucu olarak; sosyal 
güvenlik gelirlerinin tespitinde gelir ve servet tes-
ti uygulamalarının yapılması, kapsamda genellik 
ilkesinin öne çıkması ve sağlanan menfaatler ve 
aylıkların belirlenmesinde asgari gelir garantisi sağ-
lanmasına yönelik uygulamalar daha belirgin şekil-
de ortaya çıkmıştır. 

Bütün bir sosyal sigorta sisteminin vergi-
lerle finanse edilmesi, zaman içinde siste-
mi sosyal sigorta olmaktan uzaklaştırır.

Sosyal sigortaların vergi ile finansmanında daha 
sık rastlanan durum belirli sigorta kollarının fi-
nansmanının tamamen vergilerle karşılanmasıdır. 
Aile ödenekleri sigortası gibi, prim ödeyen sigorta-
lıdan ziyade bütün ailesine sosyal güvenlik garantisi 
sağlamaya yönelik sigorta kolları genellikle vergi-
lerle finanse edilmektedir. Nitekim, sosyal sigorta 
sistemi primle finanse edilen Hollanda, Norveç, 
İspanya,	 İsveç,	 İngiltere	 gibi	 ülkelerde	 aile	 öde-
nekleri sigortası tamamen vergi gelirleri ile finanse 
edilmektedir (SSA, 2010). Aile ödenekleri sigorta-
sı, devletin gelirin yeniden dağılımını değiştirerek 
yoksullukla mücadele de kullanabildiği en etkin 
araçlardan biri olduğu için çok sayıda ülke bu si-
gorta kolunun finansmanını vergilerle sağlamayı 
tercih etmektedir. Çocuk, kadın ve aile içindeki 
dezavantajlı gruplara yönelik parasal ödemelerle 
ailenin giderlerinin karşılanmasına yönelik harca-
malar (kira, eğitim, sağlık vb.) bu sigorta kolu kap-
samında karşılanan giderlerdir ve bu özellikleri ile 
vergi ile finanse edilen kamu sosyal güvenlik harca-
malarına çok yakındırlar.

Devlet, bütün bir sosyal sigorta sisteminin veya 
sigorta kolunun harcamalarının tamamını vergiler-
le karşılamadığı durumlarda, belirli sigorta kolla-
rının finansman açıklarını karşılamak veya finans-
man açığı olsun olmasın harcamaların bir kısmını 

Sosyal sigortalardan sunu-
lan hizmetlerin uzun dö-
nemde sürekliliği toplanmış 
primlerin değer artışlarıyla 
mümkün olacaktır.

Fon yöntemi ile sosyal gü-
venliğin sosyal dayanışmayı 
sağlama ilkesi arasındaki 
ilişki sizce nedir?

ÖÇ 4 Sosyal sigortaların gelir gider dengesinin hangi finansman yöntemleri ile 
sağlanacağını değerlendirebilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sigortaların finansmanında 
fon yönteminin kullanımı 
gelecek nesillerin sosyal gü-
vencelerinin de garanti altı-
na alınmasını sağlayacaktır.
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karşılamak amacıyla vergi gelirlerini kullanabil-
mektedir. Devletin sosyal sigortaların finansmanı-
na katılmasının en yaygın yolunu bu yöntem oluş-
turmaktadır. Aile ödenekleri sigortası için Fransa, 
Yunanistan, Macaristan ve Avusturya gibi ülkelerde 
devlet sosyal sigortaların harcamalarının bir kısmı-
nın karşılanması için finansman desteği sağlamak-
tadır (SSA, 2010).

Kamu Sosyal Güvenlik 
Harcamalarının Vergilerle Finansmanı

Devlet, sosyal sigortaların kapsama almadığı 
veya kapsam dışında bıraktığı kesimlere yönelik 
sosyal güvenlik harcamalarını vergilerle finanse 
eder. Yaşlılar, engelliler ve muhtaç çocuklara yöne-
lik ödemeler veya bu kesimlere yönelik hizmetler 
vergi gelirleri ile finanse edilir. Bu noktada hangi 
vergi gelirleri ile sosyal güvenliğin finansmanın 
karşılandığı	 da	 önem	 kazanır.	 Genellikle,	 Bütçe	
Kanunu ve programları kapsamında toplam ver-
gi gelirlerinden belirli miktarların sosyal güvenlik 
harcamaları için tahsis edilmesi tercih edilir. An-
cak bu yöntem, her yıl siyasi iktidarın bu miktarın 
tayini konusunda karar vermesini gerektirir ki bir 
yıldan diğerine veya siyasi iktidar değişikliklerinde 
tahsisatların sürekliliği ve seviyesi için garanti ve-
rilemez.

Devlet, kamu sosyal güvenlik harcamala-
rını genellikle toplam bütçe gelirlerinden 
ayırdığı tahsislerle karşılar.

Sosyal güvenlik için özel (tahsisi) vergi alınması 
sık karşılaşılan bir durum değildir. Ancak, sosyal 
güvenlik açıklarının kapatılması veya deprem gibi 
geniş toplum kesimlerinin zarar gördüğü olağanüs-
tü dönemlerde ortaya çıkan ve önceden öngörüle-
meyen sosyal güvenlik harcamaları için geçici süreli 
(1 yıldan 5 yıla kadar gibi) ilave vergiler konulabi-
lir. Bu vergi doğrudan bu isimle adlandırılan ayrı 
bir vergi olarak belirlenebileceği gibi, çeşitli mal ve 
hizmet bedelleri üzerinden dolaylı vergi şeklinde 
de belirlenebilir. Brezilya, sosyal güvenliğin finans-
man aracı olarak vergileri kullanma bakımından 
bahsedilen yöntemlerin birçoğunu kullanmakta-
dır. Ülkemizde sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarınca yapılacak yardımların finansmanında 

kullanılmak üzere konulan vergiler ve Marmara 
depreminden sonra uygulanan iletişim vergisi bu 
kapsamda değerlendirilebilir.

Sosyal güvenliğin vergilerle finansmanında sık-
lıkla kullanılan yöntemlerden biri de alkollü içkiler 
ve tütün mamulleri üzerinden alınan vergilerdir. 
Toplum sağlığı gibi sebeplerle daha az tüketilmesi 
istenen mal ve hizmetleri yasaklamak yerine fiyat 
ya da bedelini yükselterek tüketimini kısıtlamak sık 
rastlanan bir durumdur. Tütün mamulleri ve alkol-
lü ürünler bu amaçla kullanılan maddelerin başın-
da gelir. Birçok ülkede bu ürünler üzerine konulan 
ilave vergilerle sosyal amaçlı projeler ve harcamalar 
finanse edilir. Bu ürünler üzerine kurulan sosyal 
güvenlik vergileri ile harp malulleri veya engellilere 
yönelik bazı kamu sosyal güvenlik harcamalarının 
finanse edilmesi söz konusu olabilmektedir. 

Sosyal güvenliğin finansmanı için özel 
vergi uygulaması, genellikle sistemin gi-
derlerinin arttığı olağanüstü dönemler 
için başvurulan bir yöntemdir.

Sosyal Güvenliğin Vergilerle 
Finansmanı ile İlgili Tartışmalar

Sosyal güvenlik sistemlerinin, özellikle sosyal 
sigortaların vergilerle finansmanı beraberinde bir 
takım	 tartışmaları	 da	 getirir.	 Vergi	 ile	 finansma-
nın olumlu ve olumsuz yönlerini öne çıkaran bu 
tartışmalar, sosyal güvenlik sistemlerini yeni kuran 
veya yeniden yapılandıran ülkeler için yol gösterici 
olabilir. 

Hangi şekilde olursa olsun, sosyal güvenlik har-
camalarının vergi ile finansmanı, zaten vergi tahsi-
li için oluşturulan bir maliye teşkilatı olduğu için 
ayrıca prim toplamanın getireceği ilave mali yük 
ve bürokratik işlemler azaldığı ölçüde sistemin ma-
liyetini düşürür (Richardson, 1970: 66). Daha az 
prim ödemenin yanında tek ve sabit oranlı olarak 
herkesten alınan vergilerin anlaşılması, hesaplan-
ması ve uygulanması da kolaydır.

Ancak, hangi tür vergilerle ve kimin ödediğine 
bağlı olarak sosyal güvenliğin finansmanı ile sosyal 
adaletin sağlanması ve sosyal dayanışmanın güçlen-
dirilmesi arasında yakın ilişki vardır (Dilik, 1991: 
239). Sosyal güvenliğin finansmanı için kullanılan 
vergilerin; ödeme gücü ilkesine göre yüksek gelir 
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gruplarından yüksek, düşük gelir gruplarından ise 
düşük oranlarda alındığı durumlarda sosyal adaleti 
sağlama ve sosyal dayanışmayı güçlendirme etkisi 
daha yüksektir. Artan oranlı olarak uygulanan gelir 
vergisi	bu	etkiyi	yaratabilir.	Vergilerle	finansmanın	
beklenen etkiyi yaratması vergi sistemi ve mevzuatı 
ile uygulanmasına bağlı olarak gerçekleşebilecektir 
(Dilik, 1991: 240).

Sosyal güvenliğin finansmanın yüksek ge-
lirlilerden alınan vergilerle karşılanması, 
sistemin sosyal dayanışma ilkesini güçlen-
dirir.

Öte yandan, sosyal güvenlik kapsamındaki 
nüfus ile vergi ödeyen nüfus aynı ise bu durumda 
vergi ile finansmandan beklenen, gelirin yeniden 

dağılımını sağlama fonksiyonu zayıflar. Sistem, 
kişilerin prim yerine vergi ödeyerek kendi sosyal 
güvenliklerini sağlaması anlamını taşır. Benzer şe-
kilde, sosyal güvenliğin finansmanı için kullanılan 
vergiler dolaylı vergiler niteliğinde ise ve bu vergi-
lerde düşük gelirli geniş toplum kesimlerinin tü-
kettiği mal ve hizmetler üzerinden alınıyor ise yine 
beklenen gelir dağılımını değiştirme amacı gerçek-
leşmez (Dilik, 1991: 241). 

Sosyal sigortaların vergilerle finansmanına 
yönelik ciddi bir eleştiri kaynağını da, kişi onu-
runu zedeleyen, ekonomiyi politikaya araç eden, 
beceriksizlikleri ödüllendiren ve yeteneklilerin ce-
saretini kıran bir etki yapabileceği iddiası oluştur-
maktadır. Bu durumun, yukarıda sayılan iktisadi 
ve sosyal tesirler yanında siyasi rejimi demokra-
siden totaliter bir rejime doğru da dönüştürücü 
etki yapabileceği de ileri sürülmektedir (Dilik, 
1991: 242).

Bireylerin ekonomik darbo-
ğaz içerisine girdiklerinde 
vergi ödenmekte kaçınma-
ları gibi devletin de ekono-
mik istikrarsızlık dönemin-
de vergilerle finansmanda 
sorun yaşayabileceklerine 
dikkat edin.

Sosyal güvenliğin toplam 
vergi gelirlerinden ayrılan 
paylarla finansmanının en 
önemli dezavantajı sizce 
nedir?

ÖÇ 5 Devletin sosyal güvenliğin finansmanının vergilerle sağlamasının etkilerini tartışabilme

Araştır 5 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Devletin herkese sosyal gü-
vence sağlama sorumluluk-
ları dışınaki sorumlulukla-
rıın da gözardı edilmemesi 
gerekir.
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ÖÇ 1
Sosyal sigortaların gelir kaynağı olarak 
primlerin yerini, önemini ve primlerin 
vergilerden üstünlüklerini tartışabilme

Sosyal Sigortaların Gelir 
Kaynakları Olarak Primler

Sosyal sigortaların gelir kaynağı olarak primlerin yeri ve önemi-
ne ilişkin çeşitli yaklaşımlar vardır. Bir yaklaşıma göre primler 
sosyal sigortaların sağlamış olduğu sosyal güvenlik hizmetlerin-
den faydalanmanın bedeli yani fiyatıdır. Bu yaklaşımla sosyal 
güvenlik hizmetleri de mal ve diğer hizmetler gibi satın alın-
maktadır. Bir başka yaklaşıma göre ise primler ücret veya gelirin 
bir parçasıdır. Ücretin parçası olarak prim sigortalılar bakımın-
dan brüt ücretten kesilen miktar, işverenler için ise ücret mali-
yetinin bir unsurudur. Ancak yapılan ücret kesintisi ile sosyal 
sigortalardan sağlanan fayda arasında birebir ilişkinin olmaması 
primlerin ücretin bir parçası olma özelliğini zayıflatmaktadır. 
Başka bir yaklaşıma göre de primler bir çeşit vergidir. Buna 
göre, sosyal güvenlik devlet tarafından sağlanması gereken bir 
kamu hizmetidir ve primler de kamu otoritesi kullanılarak zo-
runlu şekilde tahsil edilen vergilerdir.
Sosyal sigortaların finansmanında gelir kaynağı olarak primler 
vergilerden üstün konumdadır. Bunun nedenleri, insanların 
vergi ödemekten çok prim ödemeye ikna edilmesinin daha 
kolay olmasıdır. Çünkü insanlar, yaptıkları prim ödemelerinin 
karşılığını	alacaklarını	bilirler.	Vergilerden	üstün	olmasının	bir	
diğer nedeni ise, primlerin çoğunlukla ücret ya da maaş üze-
rinden kesinti biçiminde alınması nedeniyle çalışanların prim 
yükünü hissetmemesidir. Ayrıca, ödenen prim miktarı arttıkça 
gelir ve aylıkların da miktar olarak artması sigortalının prim 
ödeme eğilimini güçlendirmektedir. Primleri vergilerden üstün 
kılan önemli yönlerden bir diğeri ise sosyal tarafların prim öde-
yerek finansmana katılmasının özerk yönetim yapısına sahip 
sosyal sigortaların yönetim ve karar süreçlerine katılmalarına 
imkân verilmesidir. Böylece, özerk yönetimle sosyal sigorta 
fonlarının etkin kullanımı sağlanacak, hak ve yükümlülüklerin 
belirlenmesinde taraflar daha sorumlu davranacaklardır.

ÖÇ 2 Sosyal sigortaların prim dışı 
gelirlerini açıklayabilme

Sosyal Sigortaların Prim Dışı 
Gelirleri

Sosyal sigortaların temel gelir kaynağı primler olmakla birlikte, 
prim dışı gelirleri de vardır. Bu gelirler; özellikle fon esasına 
göre kurulmuş olan sosyal sigortaların fon ve yatırım gelirleri, 
devlet katkıları ile idari ve gecikme cezası gelirleridir.
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ÖÇ 3 Primlerin yansıtılmasının ne 
anlama geldiğini ifade edebilme

Primlerin Yansıması
Primlerin yansıması, prim yüküne kimin ya da kimlerin kat-
landığı ile ilgilidir. Sistemin kuruluşu sırasında prim ödeme yü-
kümlüsü olarak bilinen kişiler, şartlar uygun ise zaman içinde 
bu yükü başkalarına yansıtabilirler. Ancak çalışanlar, işverenler 
ve devlet açısından primlerin yansıtılması farklılık göstermek-
tedir. Hatta çalışanlar açısından da bağımlı statüde çalışanlar ile 
kendi adına bağımsız çalışanların prim yansımaları da birbirin-
den farklıdır.

ÖÇ 4
Sosyal sigortaların gelir gider dengesinin 
hangi finansman yöntemleri ile 
sağlanacağını değerlendirebilme

Sosyal Sigortaların Finansman 
Yöntemleri

Sosyal sigortalarda gelirler ile giderler arasındaki işlem denge-
sinin sağlanmasında fon yöntemi, dağıtım yöntemi veya bu iki 
yöntem farklılaştırılarak karma bir yöntem de benimsenebilir. 
Fon sisteminin seçilmesi her kuşağın kendi sosyal güvenliğini 
kendisinin karşılamasını; dağıtım sisteminin benimsenmesi ise 
bugün çalışanların bugün ihtiyacı olanların sosyal güvenliğini 
sağlaması	anlamına	gelmektedir.	Genel	olarak	belirtmek	gere-
kirse ilgili sigorta kolu ile ilgili riskler bir yıldan diğerine dalga-
lanmalar göstermiyor ve sigorta kolu ile ilgili harcamalar küçük 
sapmalarla düzenli şekilde hesaplanabiliyor ise dağıtım yöntemi 
benimsenebilir. Ancak bir yıldan diğerine harcamaların değişti-
ği sigorta kollarında fon yönetimi benimsenebilir.

ÖÇ 5
Devletin sosyal güvenliğin finansmanını 
vergilerle sağlamasının etkilerini 
tartışabilme

Sosyal Güvenliğin Vergilerle 
Finansmanı

Hangi şekilde olursa olsun, sosyal güvenlik harcamalarının 
vergi ile finansmanı, zaten vergi tahsili için oluşturulan bir 
maliye teşkilatı olduğu için ayrıca prim toplamanın getireceği 
ilave mali yük ve bürokratik işlemler azaldığı ölçüde sistemin 
maliyetini düşürür. Sosyal sigortaların vergilerle finansmanına 
yönelik ciddi bir eleştiri kaynağını da kişi onurunu zedeleyen, 
ekonomiyi politikaya araç eden, beceriksizlikleri ödüllendiren 
ve yeteneklilerin cesaretini kıran bir etki yapabileceği iddiası 
oluşturmaktadır. Öte yandan, sosyal güvenlik kapsamında-
ki nüfus ile vergi ödeyen nüfus aynı ise bu durumda vergi ile 
finansmandan beklenen, gelirin yeniden dağılımını sağlama 
fonksiyonu zayıflar. Sosyal sigortaların vergilerle finansmanına 
yönelik ciddi bir eleştiri kaynağını da kişi onurunu zedeleyen, 
ekonomiyi politikaya araç eden, beceriksizlikleri ödüllendiren 
ve yeteneklilerin cesaretini kıran bir etki yapabileceği iddiası 
oluşturmaktadır.
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1  “Sosyal sigortaların sağlamış olduğu güvenlik 
garantisinden faydalanmak için düzenli olarak öde-
nen maliyet payına” ne ad verilir?

A. Bonservis
B. Ücret
C. Prim
D. Fiyat
E.	 Gider

2  Aşağıdakilerden hangisi primleri vergilerden 
üstün kılan özelliklerden biri değildir?

A. Primlerin yüküne kolay katlanılır
B. Primlerin yükü sigortalılarca fazla hissedilmez
C. Primle finansman özerk yönetimi sağlar
D. Primlerin yansıtılması daha kolaydır
E. Prim ödemesi ile sağlanan fayda ilişkisi daha 

kuvvetlidir

3  Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede çoklu 
prim sisteminin uygulanabilmesi için gerekli özel-
liklerden biri değildir? 

A.	 İşletmelerin	fonksiyonel	işbölümüne	göre	teşki-
latlanmış olması

B.	 İşgücü	 içerisinde	 bağımsız	 statüde	 çalışanların	
sayısının fazla olması

C. Sigortalıların eğitim seviyesinin yüksek olması
D. Muhasebe ve kayıt sisteminin gelişmiş olması 
E. Büyük işletmelerin olması

4  “Sigortalılar arasındaki prim yükünü eşit da-
ğıtma amacıyla kazanç üzerinden alınan prime” ne 
ad verilir?

A. Nispi prim
B. Mutlak prim
C. Safi prim
D.	Gayrisafi	prim
E. Net prim

5  Ülkemizde kendi hesabına bağımsız çalışan-
lar için hangi prim şekli uygulanır?

A. Safi prim
B. Brüt prim
C. Net prim
D. Nispi prim
E. Mutlak prim

6  Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların 
prim dışı gelirlerinden biri değildir?

A.	 Bağışlar	 B.	 Fon	Gelirleri
C. Yatırım gelirleri D. Devlet katkıları
E.	 İdari	para	cezaları

7  “Bugün çalışanların bugün ihtiyacı olanların 
sosyal güvenliğini sağlaması” aşağıdaki finansman 
yöntemlerinden hangisiyle mümkündür?

A. Fon yöntemi
B. Dağıtım yöntemi
C. Factoring yöntemi
D. Risk yönetimi yöntemi
E.	 İş	ortaklığı	yöntemi

8  Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların 
finansmanında hangi yöntemin tercih edileceğini 
belirleyen faktörlerden biri değildir?

A. Sosyal sigorta kapsamına alınacak tehlikelerin 
özellikleri

B. Ülkelerin kültürel yapı özellikleri
C. Sosyal sigortaların ilk kuruluş yılları özellikleri
D. Siyasi iktidarın tercihleri
E. Ülkelerin demografik yapısı

9  Ülkelerin yaşlılık, malullük ve ölüm sigorta 
kolları için tercih ettiği finansman yöntemi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A.	 İş	ortaklığı	yöntemi
B. Risk yönetimi yöntemi
C. Fon yöntemi
D. Dağıtım yöntemi
E. Factoring yöntemi

10  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 
vergilerle finansmanının sağladığı olumlu yönler-
den biri değildir?

A.	 Vergilerle	finansman	sosyal	güvenlik	sisteminin	
maliyetini düşürür

B.	 Vergilerle	 finansman	 gelir	 grupları	 arasında	
sosyal adaleti sağlar

C.	Vergilerle	 finansman	 gelir	 grupları	 arasında	
sosyal dayanışmayı güçlendirir

D.	Vergilerle	finansman	vergi	tabanı	dar	ise	sosyal	
adaleti zayıflatır

E.	 Vergilerle	finansmanın	uygulaması	kolaydır
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Primlerin Tarifi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Prim 
Dışı	 Gelirleri”	 konusunu	 yeniden	 gözden	
geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Primlerin Çeşitleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Fi-
nansman Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Primlerin	 Vergilerden	
Üstünlüğü” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Fi-
nansman Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Primlerin Çeşitleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Primlerin Çeşitleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Sigortaların Fi-
nansman Yöntemleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız	yanlış	ise	“Sosyal	Güvenliğin	Vergi-
lerle	Finansmanı	ile	İlgili	Tartışmalar”	konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı5

Araştır 1

Sosyal sigortaların sağladığı sosyal güvenlik garantisinden doğrudan faydala-
nan sigortalılar için primler diğer mal ve hizmetlerden faydalanmak için öde-
dikleri fiyat veya bedele benzerlik göstermekte, bir karşılık niteliği kazanmak-
tadır. Ancak sigortalıların yanı sıra işverenlerin ve devletin de prim ödemesi, 
primleri diğer mal ve hizmetlerin fiyatlarından farklılaştıran ilk noktadır. 
İkinci	olarak,	ödenen	fiyat	ile	satın	alınan	mal	ve	hizmetlerin	miktarı	arasında	
doğrusal bir ilişki vardır. 3 lira ile 1 kilo domates alınırken, 6 lira ile 2 kilo; 
9 lira ödeyerek 3 kilo domates alınabilir. Ancak, sosyal sigortalarda insanlar 
her zaman ödedikleri primin bire bir karşılığı anlamına gelecek kadar hizmet 
veya aylık almazlar. Bazen daha fazla, bazen daha az hizmet veya aylık alırlar. 
Nitekim, birkaç ay sigortalı olan ve asgari ücretten birkaç yüz lira hastalık si-
gortası primi ödeyen sigortalı 5-6 bin lirayı aşan bedelli bir sağlık hizmetinden 
faydalanabilir. Çok uzun süre prim ödeyen bir sigortalı da hiç hastalanma-
mışsa ödediği primlerin karşılığını hiç alamayabilir. Bu bakımdan da primler 
yalnızca bir fiyat olarak değerlendirilemez.

Araştır 2

Devlet, değişik sebeplerle farklı gruplar için prim ödeyerek sistemin finansma-
nına katılabilir. Öncelikle, sosyal devlet anlayışının gereği olarak hiç geliri ol-
mayanların veya düşük gelirlilerin sosyal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 
onların	prim	yükünü	azaltacak	şekilde	prim	ödeyerek	finansmana	katılır.	İkin-
ci olarak, genel sağlık sigortası ve aile ödenekleri gibi prim ödeyenler dışında 
aile fertlerinin de faydalandığı sigorta kollarının finansmanına katılır. Üçüncü 
olarak devlet, engelliler, gençler, kadınlar ve diğer dezavantajlı grupların istih-
damını teşvik etmek için bu kimseleri çalıştıran işverenlerin yükünü azaltmak 
üzere prim ödeyerek finansmana katılır. Son olarak, yatırımları teşvik ama-
cıyla gelişmekte olan bölgelerde işyeri açan ve sigortalı çalıştıran işverenlerin 
prim yükünü azaltmak için prim öder.
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Araştır Yanıt
Anahtarı5

Araştır 3

Devlet, prim ödeme dışında iki yöntemle sosyal sigortaların finansmanına 
doğrudan katkıda bulunabilir. Bunlardan ilki; finansman açığı olması hâlinde 
açıkları kapatmak için Hazineden gelir transferi yapmasıdır. Bu, şartlı bir fi-
nansmana katılma şeklidir ve devletin sosyal güvenlik sistemlerinin garantör 
olmasının	sonucudur.	 İkinci	olarak,	devlet,	herhangi	bir	ön	şart	olmaksızın	
bütün bir sosyal sigorta sisteminin veya belirli sigorta kollarının toplam har-
camalarının belirli bir yüzdesini her yıl düzenli olarak karşılamayı garanti ede-
bilir. Mesela, sağlık harcamalarının % 20’si devlet tarafından ödenebilir ve bu 
her yıl gerçekleştirilir. Ülkemizde her iki şekilde de devlet sosyal sigortalara 
doğrudan katkı yapmaktadır.

Araştır 4

Esasen uzun vadeli sigorta kollarının finansman yöntemi olarak benimsenen 
fon yöntemi, bugün çalışan ve geliri olan neslin, kendi geleceği için prim öde-
mesi ve tasarruf etmesi anlamına gelir. Bu işleyiş, aynı neslin farklı zaman 
dilimleri arasında gelir transferi sağlar. Eğer, gelir ve aylıklar belirlenirken her-
kesin ödediği prim ile aldığı aylıklar arasında bire bir ilişki kuran bir aylık 
hesaplama sistemi benimsenirse yöntem sosyal dayanışma ilkesini ortadan 
kaldırır. Ancak, gelir ve aylıklar hesaplanırken ödenen prim miktarı ne olursa 
olsun alt sınır aylıkları belirleniyorsa yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere ge-
lir transferi sağlayan bir yöntem ortaya çıkar. Bu da sosyal güvenliğin sosyal 
dayanışma ilkesini güçlendirir.

Araştır 5

Sosyal güvenlik harcamalarının, genel bütçe gelirlerinden ayrılan paylarla 
karşılanması hâlinde karşılaşılabilecek en olumsuz gelişme, bir yıldan diğe-
rine bu amaçla ayrılan değişme ihtimalidir. Siyasi iktidarlar, özellikle kriz 
dönemlerinde sosyal harcamalardan kolaylıkla vazgeçebilir veya öncelik sı-
rasını değiştirebilirler. Bu bakımdan vergilerle sağlanan sosyal güvenlik ko-
rumasının sürekliliği ve seviyesi bakımından bir garanti verilemez. Sosyal 
devletin bu harcamaları kesinlikle göz ardı edemeyeceği görüşü her zaman 
gerçekleşmeyebilir. 
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Sosyal Güvenliğin İktisadi ve Mali Boyutu
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Anahtar Sözcükler: • Prim • Sosyal Güvenlik Fonları • Fonların Yatırım İlkeleri 
• Ekonomik ve Sosyal Fayda Kriteri • Likidite Kriteri • Gelir ve Güvenlik Kriteri 

• Sosyal Amaçlı Yatırımlar • Demografik Fırsat Penceresi

1
Sosyal Güvenlik Harcamaları: Seviyesi 
ve Seyri
1 Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali 

boyutunun anlamı ile iktisadi gelişme 
seviyesi ile sosyal güvenliğe ayrılan payın 
seviyesi arasındaki ilişkiyi kurabilme. 2

Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırımı
2 Sosyal güvenlik fonlarının önemini ve bu 

fonların yatırımında (değerlendirilmesinde) 
geçerli ilkeleri açıklayabilme

Sosyal Güvenliğin İktisadi Etkileri
3 Sosyal güvenlik sistemlerinin temel 

iktisadi göstergeler üzerindeki etkilerini 
değerlendirebilme3
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Sosyal Güvenlik

GİRİŞ
Sosyal güvenlik sistemleri sosyal yapı ve sosyal 

hayatla ilgili sistemlerdir. Ancak, zaman içinde en 
fazla kamu harcaması yapılan ve millî gelirden en 
fazla pay alan sosyal sektör hâline gelmiştir. Geliş-
miş ülkelerde millî gelirin % 30’unu aşan sosyal 
güvenlik harcamalarının ekonomik etkileri, sosyal 
güvenliğin iktisadi ve mali boyutunu temel ilgi ve 
tartışma alanlarından biri hâline getirmiştir (Cic-
hon vd., 2004: v). Sosyal güvenlik için yapılan 
harcamalar arttıkça sistemin; hangi gelir kaynakla-
rı ile finanse edileceği, finansman metodunun ne 
olacağı, sosyal güvenlik için kullanılan kaynakların 
emek arzı, istihdam seviyesi, tasarruf eğilimi, ser-
maye birikimi ve büyüme hızı gibi temel ekonomik 
değişkenler üzerindeki etkilerinin ne yönde olduğu 
konuları çok yönlü tartışmaların odağı hâline gel-
miştir (Alper, 2009: 74).

Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali boyutunu 
önemli hâle getiren bir başka faktör 1970’li yıl-
larda yaşanan kriz olmuştur. Özellikle neo-liberal 
iktisatçıların artan sosyal güvenlik harcamalarını 
ekonomik krizin sebebi olarak göstermeleri, sos-
yal güvenliğin iktisadi boyutu ile ilgili tartışmaları 
hızlandırmıştır (ILO, 1994: 5). Sosyal güvenliğin 
iktisadi boyutu ile ilgili tartışmaların, sanayi toplu-
mu sosyal güvenlik sistemlerinin tasfiyesi ve özel-
leştirilmesi gerektiği yönünde gelişmesi, bir süre 
bu tartışmaların dışında ILO’nun çalışmalarını 
da etkilemiştir. ILO; sosyal güvenlik sistemleri-
nin başarısını ve üstlenmiş olduğu görevleri yerine 
getirebilmesini, uzun dönemli ve yeterli finansal 
kaynaklara sahip olmaları mümkün olabileceğini, 
finansmanla ilgili problemlerin sosyal güvenliğe 
karşı bir meydan okuma olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini kabullenerek sosyal güvenliğin finansal 
boyutu ile ilgili kapsamlı çalışmalar başlatmıştır 
(Cichon, 2004: v).

1980’li yıllardan sonra sosyal güvenlik sistem-
lerinin olumsuz etkilerinin olmadığını savunmaya 
çalışan ILO’nun yeni yaklaşımına göre sosyal gü-
venlik, geleceğe yatırımdır (http://www.issa.int/
Topics/Social-security-financing). Yine ILO’ya 

göre sosyal güvenlik temel ekonomik değişkenler 
üzerinde olumlu etkileri olan ve verimliliği artı-
ran bir faktördür (ILO, 2005: 3). Bugün gelinen 
noktada, sosyal güvenliğin iktisadi boyutu, diğer 
taraflardan daha fazla ILO’nun gündemindedir ve 
ekonomik büyümeyi hızlandıran bir faktör olarak 
sosyal güvenliği tartışmaların odağına yerleştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Sosyal güvenliğin iktisadi boyutu ile ilgili 
olarak bu ünitede ele alınacak ana başlıklar şun-
lardır:

•	 Ülkeler,	 sosyal	 güvenliğin	 finansmanı	 için	
millî gelirden ne kadar pay ayırmaktadırlar 
ve gelecek dönemlerde bu payın seyri ne 
olacaktır?

•	 Sosyal	 güvenlik	 fonlarının	 yatırım	 ilkeleri	
ve etkileri nelerdir? 

•	 Sosyal	 güvenliğin,	 emek	 arzı	 ve	 istihdam	
seviyesi, tasarruf eğilimi ve sermaye biriki-
mi, gelirin yeniden dağılımı ve ekonomik 
büyüme üzerine etkileri nelerdir?

SOSYAL GÜVENLİK 
HARCAMALARI: SEVİYESİ VE 

SEYRİ

Sosyal Güvenlik Harcamalarını 
Artıran Faktörler

Sosyal güvenlik için yapılan harcamaların sevi-
yesi, millî gelirden (GSYİH) bu amaçla ayrılan pay, 
yani tahsis edilen kaynakların seviyesi ile ölçülür 
(ILO, 2004: 80). Sosyal güvenlik harcamalarının 
millî gelirden ayrılan payla ölçülmesi, hangi açı-
dan yaklaşılırsa yaklaşılsın sosyal güvenlik amacıyla 
yapılan gelir transferlerinin millî gelirle doğrudan 
veya dolaylı olarak ilişkili olmasından kaynaklanır 
(Cichon, 2005: 60). Nitekim, emekli aylıkları kişi-
lerin çalışırken elde ettikleri gelirler veya ortalama 
ücretlerle ilgilidir. Benzer şekilde, sağlık harcamala-
rının seviyesi de sigortalıların gelirleri ve birey ba-
şına millî gelirle yakından ilgilidir. Sosyal güvenlik 
sistemlerinin ekonomik boyutunun bu amaçla ya-
pılan harcamaların millî gelirden aldığı payla ölçül-
mesi, ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılmasına 
ve her ülkenin kendi sosyal güvenlik sisteminin 
performansını değerlendirmesine de imkân verir 
(Cichon, 2005: 60). 

ILO’ya göre ekonomik krizler sosyal gü-
venliğin finansmanı ile ilgili tartışmaları 
artırmıştır.
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Millî gelirden ayrılan payın büyüklüğü dikkate 
alınınca, tarihî gelişim süreci içinde gelişme sevi-
yesi, siyasi rejimi ve sosyal yapısı ne olursa olsun, 
hemen hemen bütün ülkelerde zaman içinde sosyal 
güvenlik harcamalarının arttığı görülmüştür. Sos-
yal güvenlik harcamalarını artıran belli başlı faktör-
ler şunlar olmuştur (ILO, 1994: 8-9; Cichon,2005: 
61-62; Alper, 2009: 99-102):

•	 Sosyal	 koruma	 kapsamının	 genişlemesi:	
Sosyal güvenlik sistemleri, başlangıçta her-
kese, bütün sosyal güvenlik risklerine karşı 
koruma garantisi sağlayacak şekilde kurul-
mamıştır. Zaman içinde koruma kapsamı-
na alınan kişi sayısı artarken sosyal güvenlik 
garantisi sağlanan sosyal risklerin de sayısı 
artmıştır. Kişi ve sosyal riskler bakımından 
kapsamın genişlemesi, sosyal güvenlik har-
camalarını da artırmıştır. 

•	 Sosyal	refah	devleti	anlayışının	güçlenmesi:	
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde gelişen 
sosyal refah devleti anlayışı, siyasi iktidar-
ların sosyal güvenlik harcamalarını artır-
maya yönelik politikalar takip etmesine yol 
açmıştır. Sosyal güvenliğin temel bir insan 
hakkı olarak kabul edilmesi ve bu hakkın 
gereklerini yerine getirme görevinin devlete 
verilmesi, devletin sosyal güvenlik harcama-
larını artırmıştır. Bir yandan, vergi ile finan-
se edilen kamu sosyal güvenlik harcamaları 
artırılırken diğer yandan sosyal sigortalarca 
sağlanan aylıkların seviyesi artırılmış, yar-
dımların süresi uzatılmıştır.

•	 Demografik	 faktörler:	Nüfusun	 yaşlanma-
sı ve yaşlı nüfus içinde de daha yaşlı olan 
nüfusun artışı (75 yaş ve üzeri) bir yandan 
sağlık harcamalarını artırırmış, diğer yan-
dan daha uzun sürelerle emekli aylıkları 
ödenmesine yol açmıştır.

•	 Programların	 olgunlaşması:	 Özellikle	 sos-
yal sigorta esasına göre kurulan sistemler, 

zaman içinde aynı anda birden fazla nesile, 
toplam olarak da daha fazla kişiye aylık ve 
gelir ödeyen kurumlar hâline gelmiştir. 

•	 Sosyal	yapıdaki	değişiklikler:	Şehirleşme	ve	
sanayileşmeye bağlı olarak geleneksel sosyal 
yardımlaşma uygulamalarının zayıflaması, 
ailenin küçülmesi, boşanmaların artışına 
bağlı olarak tek ebeveynli ailelerin artışı sos-
yal güvenlik ihtiyacını artırmıştır. Eğitim 
sürelerinin uzamasına bağlı olarak işgücü-
ne girme yaşı yükselmiş, bağımlılık oranları 
yükselmiştir.

•	 Sağlık	hizmetlerinin	maliyetindeki	artışlar:	
Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması 
yanında tıbbi alanda meydana gelen tek-
nolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinin 
maliyetini artırması sağlık sigortalarının 
giderlerini artırmıştır. Sağlığın temel bir in-
san hakkı olarak kabul edilmesinden sonra 
maliyet endişesinden kaynaklanan süre ve 
standart sınırlamalarının kaldırılması har-
camaları artırmıştır. 

•	 İşsizlik:	1950-1975	yılları	arasında	 tam	is-
tihdam hedefi peşinde koşan, işsizlik oran-
larını % 2-4 arasında tutan ekonomiler 
1970’lerden sonra % 10 ve daha yüksek 
işsizlik oranları ile karşılaşmışlardır. Artan 
işsizlik dolayısıyla prim ödeyenler azalırken 
gelir ve aylık alanlar artmıştır.

•	 Uluslararası	 emek	 ve	 insan	 göçü:	 İktisadi,	
sosyal ve çok zaman da siyasi sebeplerle ge-
lişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere 
doğru olan işgücü ve insan göçü, bu kişi-
lerin sosyal koruma ihtiyacını ve bunlara 
yönelik harcamaları artırmıştır.

•	 İktisadi	krizler:	Krizler,	işsizlik	sigortasının	
giderlerini artırma yanında sosyal güvenlik 
fonlarının erimesine yol açmıştır.

•	 Kötü	yönetim:	Sosyal	güvenlik	için	ayrılan	
kaynakların etkin kullanılamaması, suisti-
mal edilmesi ve israf edilmesi, aynı sonuçla-
rı elde etmek için daha fazla harcama yapıl-
masını gerektirmiştir.

Sayılan bu faktörler, aynı zamanda ve aynı 
oranda değilse bile hemen hemen bütün ülkelerde 
sosyal güvenlik harcamalarını artıran temel faktör-
ler olmuştur. 

Sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi ve 
gelişme seyri milli gelirden ayrılan payla 
ölçülür. Bu ölçü, uluslararası karşılaştır-
malara ve sosyal güvenlik sistemlerinin 
performansını değerlendirme imkanı verir.
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PETROLÜ BULDU AMA SOSYAL 
GÜVENLİK BATIYOR

Brezilya son dönemde yıldızı parlayan bir ülke. 
Bakılan ölçüte göre artık dünyanın altıncı, yedin-
ci veya sekizinci büyük ekonomisi ve İngiltere’yi de 
geçti, ekonomik başarısıyla G7 içine bile girebilir. 
Üstelik	 şimdi	 de	 dünyanın	 en	 büyük	 petrol	 ülkele-
rinden biri olabilecek boyutta off-shore kaynak bul-
du.	Üstelik	ülkenin	başında	da	Dilma	Rousseff	gibi	
müthiş mücadeleci, eski solcu bir Bayan Başkan var. 
Ama uluslararası sorunlar da var. Aslında New York 
Times’ta köşe yazarı ve oldum olası Brezilya sempa-
tizanı	Roger	Cohen	uluslararası	siyasi	sorunu	vurgu-
lamış. Brezilya ekonomisi kuvvetlenince, ülke Batı’ya 
baş kaldırdı. Dilma da bu çerçevede 9 Nisan 2012 
tarihinde ABD’yi ziyaret edecek. Ama Dilma’nın ziya-
reti Obama tarafından geçmişteki Çin, Hindistan ve 
Meksika başkanlarının ziyaretlerine benzer bir statüye 
alınmamış. Obama Dilma’nın ziyaretini ‘resmi ziya-
ret’ kategorisine aldırmamış, biraz burnunu sürtmek 
niyetinde. Bu durumda Dilma ABD Kongresi’nde 
konuşamayacak ve Beyaz Saray’da resmi bir ‘black-tie’ 
akşam yemeğine de çağrılmayacak. Obama Brezilya’ya 
kızgın. Bu kızgınlık sonucu da ABD Embraer adlı 
Brezilya uçak şirketinden alacağı 20 uçağın siparişini 
ve tabii 355 milyon dolarlık kontratı da iptal etmiş. 
Obama Dilma’nın Küba ile flörtüne, Chavez’e engel 
olmamasına ve İran’a destek çıkmasına ve sık sık her 
konuda ABD’ye dikelmesine reaksiyon veriyor. 

Brezilya (ve Türkiye) gibi ülkelerin uluslararası 
siyasi kavgaya girişmeden önce, şu andaki ekonomik 
pırıltının ne kadar kalıcı olduğunu doğru değerlendir-
meleri gerekiyor. Brezilya ve Türkiye gibi hamle yapan 
ülkelerin de 30-40 yıl sürecek ekonomik sorunları da 
hâlâ var. Türkiye’ye bakarsak her yıl cari denge açığı-
nın üçte ikisi kadar bütçe açığı verdiren enerji ithalatı-
mız büyük bir bağımlılık yaratıyor. Bu yıllarca başımı-
za bela olacak bir konu. Brezilya’nın ise enerji sorunu 
artık yok ve tersine enerji sektörü onlara büyük gelir ve 
avantaj sağlayacak. 

Bizim otuz-kırk yıl sonra bile zor ortadan kalkacak 
olan diğer ekonomik sorunumuz GSYİH oranı olarak 

yüzde 4-5 arasında veya yılda 35-40 milyar dolar ci-
varında her yıl açık veren bir sosyal güvenlik sistemi-
miz. İşte petrol bulmuş olan Brezilya, geçmişte sosyal 
güvenlik reformunu yapamamış ve bize benzer şekilde 
ama bizden kat be kat daha büyük, inanılmaz boyutta 
bir sosyal güvenlik sorunuyla oturuyor. Ve Dilma bu 
konuda reform yapmaya kalktığında da engelleniyor. 

The Economist verilerine göre, yıllarca ekono-
miye ideolojik yaklaşım sonucu, şu anda çok genç 
bir ülke olan Brezilya’da 20-64 yaş arasındaki çalışan 
nüfusa emeklilerin oranı, yüzde 71. Brezilya’nın sosyal 
güvenlik sorunu Yunanistan’dan bile büyük. Brezilya 
yılda GSYİH’nin yüzde 17 kadarını emeklilik ödeme-
leri için harcamakta. Brezilya’yı geçen tek ülke İtalya. 
Tabii Brezilya’nın emeklilik ödemeleri dünyanın en 
bonkör emeklilik ödemeleri. Emekli kişi maaşının 
yüzde 75’ini alıyor. 60 yaşını geçen her kırsal kesim in-
sanı ise hiç sosyal güvenlik primi ödememiş de olsa ve 
her fakir kişi de, devletten asgari ücret kadar emeklilik 
ödemesi alıyor. Diğer taraftan esas dev delik yaratan 
ise emeklilik yaşı. Emeklilik sistemine 15 yıl ödeme 
yapan kişiler erkekseler 65 ve kadınsalar 60 yaşında 
emekli oluyorlar. Ama 35 yıl (kadınlarda 30 yıl) çalı-
şan kişilerde, özel sektörde, erkeklerde ortalama emek-
lilik yaşı 54 ve kadınlarda ise ortalama emeklilik yaşı 
52. Bunun sonucu sosyal güvenlik sisteminin vergi ve 
primleri çok yüksek. Brüt maaşın yüzde 32’si kadar 
emeklilik prim ödemesi kesiliyor. 

Yapılan araştırmalara göre Brezilya’nın emeklilik 
ödemeleri yükü, reform yapılmazsa 2050 yılında brüt 
maaşların yüzde 82’si düzeyine kadar çıkmak zorunda. 
Bu da mümkün değil. Bu nedenle de sosyal güvenlik 
sistemi ve devlet bütçesi iflasın eşiğinde. Bu nedenle de 
ya daha düşük emekli maaşı verilecek, ya erken emek-
lilik kaldırılacak ya da daha çok insanın katkı yapması 
zorlanacak (kayıt dışı sorunu). Brezilya 1999’da (bizim 
gibi) bir sosyal güvenlik reformu yapmaya çalışmış so-
runları pek çözememişti. Bizde de olduğu gibi, siyaset 
ve sendikalar ve emekliler reformunu engellemişlerdi. 
Şimdi	yeni	bir	ümit	kapısı	çıkarılacak	olan	petrolden	
elde edilecek vergiler ile sosyal güvenlik açığını kapat-
mak. Ama önce de milyarlarca dolarlık petrol çıkarma 
ve taşıma yatırımı yapılması gerekiyor. Ve tabii bir de 
kamu çalışanları ile özel sektörde çalışanların emeklilik 
ödemelerini eşdeğer hâle getirmek gerekiyor. Hatırla-
nırsa bizde de kamu emeklisi, SSK veya Bağkur emek-
lisinden çok fazla emeklilik maaşı alır.

Kaynak: Deniz Gökçe, Akşam, 26 Mart 2012.

yaşamla ilişkilendir
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Sosyal Güvenlik Harcamalarının Gelişme Seyri
Sosyal güvenlik harcamaları zaman içinde her ülkede artmakla birlikte bu artış, her dönemde, her 

ülke ve bölge grubu için aynı şekilde ve hızla gerçekleşmemiş, bu artış ülkeler ve bölgeler arasında farklı 
seviyelerde gerçekleşmiştir. Bu farklılık, sosyal güvenlik harcamalarının seviyesinin büyük ölçüde millî ge-
lirin seviyesine bağlı olmasından kaynaklanmıştır. Farklı iktisadi gelişme seviyesine sahip ülkelerde sosyal 
güvenlik harcamalarının seviyesi de farklılık göstermiştir.

1960’lı yıllarda OECD üyesi ülkelerde sosyal güven-
lik harcamaları GSYİH’nin %3-12’si arasında değişirken, 
1970’li yılların sonunda %7-23 arasında (ILO, 1994: 4), 
2000’li yıllarda ise %14-29 arasında değişen büyüklüklere 
ulaşmıştır (Cichon, 2005: 62-67). Bu ülkeler grubunda, 
1960-1990 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde sosyal gü-
venlik harcamaları yaklaşık olarak iki kat artmış ve ülke 

ortalaması olarak %18’ler seviyesine ulaşmıştır. İktisadi gelişme seviyesi ile sosyal güvenlik harcamaları 
arasındaki güçlü ilişkiyi doğrular şekilde, OECD üyesi ülkeler içinde yer alan ve daha gelişmiş olan bir-
çok Avrupa ülkesinde bu oran %20-30 arasında değişen, hatta bazı ülkelerde aşan değerlere yükselmiştir 
(Cichon, 2005: 62). Bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla 1990 yılı itibarıyla dünyanın çeşitli bölge-
lerinde toplam sosyal güvenlik harcamaları ve bu harcamalar içinde de emeklilik ödemeleri ile sağlık 
harcamalarının payı aşağıda tablo 6.1’de verilmiştir.

Tablo 6.1 Toplam Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları (2010-2011)

BÖLGELER
Sosyal Güvenlik 

Harcamaları (Toplam)
Sağlık Harcamaları 

(GSYH) (%)
Yaşlılar İçin Sosyal Güvenlik 

Harcamaları (GSYH) (%)

Dünya 8,8 2,8 3,3

Afrika 4,3 2,6 1,3

Kuzey Afrika 10,0 3,2 5,0

Sahra Altı Afrika 4,3 2,6 1,1

Asya Pasifik 4,6 1,5 2,0

Orta Doğu 11,0 2,0 3,3

Batı Avrupa 27,1 7,9 11,1

Merkez ve Doğu Avrupa 17,8 4,4 8,3

Latin Amerika ve Karayipler 13,9 4,0 4,6

Kuzey Amerika 17,0 8,5 6,6

Kaynak: ILO (2015) World Social Security Report: 2014/2015. ILO, http//www.ilo.org/public/english/protection?

Tablo 6.1; söz konusu bölgelerde bulunan ülkelerden istatistiki veri temin edilebilen ülkelere dikkate 
alınarak hazırlanmıştır. tablo 6.1 verileri, 44 Afrika, 40 Asya, 41 Avrupa, 32 Latin Amerika ve Karayipler, 2 
Kuzey Amerika ve 13 Okyanusya ülkesi olmak üzere 172 ülke dikkate alınarak hazırlanmıştır (ILO, 2014: 
306-314). Tablo 6.1. 2010-2011 yılları itibarıyla toplam sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi bakımın-
dan genel bir fikir vermekle birlikte aynı bölge grubu içinde yer alan ülkeler arasındaki farklılıklara da 
dikkat etmek gerekecektir. Nitekim bölge ortalaması %4,3 olan Afrika kıtasında bulunan Mısır’da kamu 
sosyal güvenlik harcamaları GSYİH’nin %12,57’si seviyesinde iken; Kenya’da yalnızca %2,84’tür. Harca-
maların	ortalama	seviyesi	%4,6	olan	Asya	Pasifik	ülkeleri	içerisinde	yer	alan	İsrail’de	bu	oran	%16,2	iken;	
bir başka Asya ülkesi Filipinler’de yalnızca %1,55’dir. Avrupa ülkeleri arasında ise, 2010-11 yılları itibariyle 
en yüksek harcama oranı %30,19 ile Danimarka iken en düşük oran ise %10,83 ile Arnavutluk’tadır.

Ülkelerin	iktisadi	gelişme	seviyesi	ile	sos-
yal güvenlik harcamalarının seviyesi ara-
sında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır.
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Gelişmiş ülkeler içinde de sosyal güvenlik har-
camalarının seviyesi farklılık göstermiştir. Aynı 
gelişme seviyesine sahip Avrupa ülkelerinde sosyal 
güvenlik harcamaları, daha liberal politikalar izle-
yen Kuzey Amerika ülkelerinden oldukça yüksek-
tir. Avrupa ülkeleri içinde de Batı ve Kuzey Avrupa 
ülkelerinin sosyal güvenlik harcamaları Güney ve 
Doğu Avrupa ülkelerinden belirgin şekilde daha 
yüksektir. Benzer karşılaştırmaları AB üyesi ülke-
ler arasında da yapmak ve farklı harcama seviye-
leri bulmak mümkündür (Cichon, 2005: 63-64). 
Kendi içinde farklılıklar olmasına rağmen, bütün 
olarak gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik harcama-
ları dünyanın diğer ülkelerinden kesinlikle daha 
yüksektir.

Gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik har-
camalarının seviyesi, iktisadi gelişme seviyeleri ara-
sındaki farklılıklara ilaveten sosyal güvenlik sistem-
lerinin kurumsal yapısı, kişi olarak kapsamı, sosyal 
güvenlik garantisi sağlanan sosyal risklerin sayısı 
gibi sebeplere bağlı olarak da farklılıklar göster-
mektedir (Cichon, 2005: 65-68). Fransa ve Belçika 
sömürgesi iken bağımsızlığını kazanan çok sayıda 
Afrika ülkesi, sömürge döneminin etkisiyle kayıtlı 
sektörde çalışanlara yönelik uzun vadeli sigorta kol-
ları ile sosyal güvenlik sistemlerini başlatmışlardır. 
Bu ülkelerde, aileye yönelik sosyal güvenlik harca-
maları toplam sosyal güvenlik harcamaları içinde 
en önemli harcama kalemini oluşturmuştur. 1975 
yılı itibarıyla birçok Afrika ülkesinde sosyal güven-
lik harcamaları millî gelirin % 1’inden daha düşük-
tür. Özellikle sağlık harcamalarının sosyal güvenlik 
sistemi dışında karşılanması dolayısıyla bu oranlar 
düşük gibi görünse de 1990’lı yıllarda toplam sos-
yal güvenlik harcamaları GSYİH’nin ancak %4,3 
seviyesinde gerçekleşebilmiştir.

Ağırlıklı olarak uzun vadeli sosyal sigorta risk-
leri ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını sosyal 
sigorta sistemi ile kuran ve bazıları petrol üreticisi 
olan Arap ülkelerinde de sosyal güvenlik harca-

maları çok düşük seviyelerde kalmıştır. Bu ülkeler 
grubunda, 1980’li yıllardan sonra sosyal güvenlik 
harcamalarında dikkat çeken bir artış sağlanma-
sına rağmen iktisadi gelişme seviyeleri göz önüne 
alınınca toplam sosyal güvenlik harcamaları hâlâ 
çok düşüktür.

Asya, bir yanda Çin ve Hindistan gibi kala-
balık nüfuslu ülkeleri, diğer yanda Hong-Kong, 
Kore ve Japonya gibi OECD üyesi ülkeleri, diğer 
yanda da İran ve Bangladeş gibi çok farklı yapısal 
özelliklere sahip ülkeleri barındıran bir kıtadır. 
Bazı ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin kapsa-
mı % 10’ların altında kalmıştır. 1992 yılı itibarıy-
la 10 Asya ülkesinde sosyal güvenlik harcamaları 
GSYİH’nin yalnızca % 1.6’sı seviyesindedir. Hat-
ta, Hindistan’da 1975 yılında % 1.5 olan harca-
maların seviyesi 1992 de % 0.9’a düşmüştür. Öte 
yandan küçük bir Asya ülkesi olan Singapur’da 
sosyal güvenlik harcamaları yıllık % 25’lik artışla 
1975 yılındaki % 1.9’luk seviyeden 1990 yılında 
% 8.9’a yükselmiştir. Ancak Singapur’da gerçek-
leşen bu artış aynı oranda olmasa da Hong-Kong, 
Tayland, Malezya gibi ülkelerde de görülmüştür 
(Cichon, 2004: 66).

Sosyal güvenlik sistemlerini, 1950’li yıllar-
dan önce, Avrupa modeli sosyal sigortaları örnek 
alarak kuran Latin Amerika ülkelerinde 1980’li 
yıllarda	 Şili’de	 başlayan	 uygulama	 ile	 sistemin	
özelleştirilmesi veya özel sosyal güvenlik uygula-
malarının kapsamını genişleten yeni yapılanmalar 
görülmüştür. Bölgede çalışan nüfusun ancak % 
15’ ini sosyal güvenlik kapsamına alan ülkeler ya-
nında (Honduras, El Salvador gibi), bu oranı % 
60’ların	üzerine	çıkaran	ülkeler	de	(Şili,	Uruguay	
gibi) vardır. Bölge ülkelerinde sosyal güvenlik har-
camalarının GSYİH’nin % 15.2’sine ulaştığı Küba 
gibi ülkeler ile % 1’in altında olan Venezuella gibi 
ülkeler yan yanadır. 

Günümüzde Sosyal Güvenlik 
Harcamaları 

Sosyal güvenlik harcamaları, GSYİH içinde-
ki payı bakımından 1990’lı yıllar da artmaya de-
vam etmiştir. Bu artışın gelişme seyri, değişik ülke 
grupları bakımından tablo 6.2’de görülmektedir. 
Bölgelerle ilgili istatistiki veriler 2000-2007 yılları 
arasındaki verilerdir ve söz konusu ülkelerdeki yö-
netim giderleri de dâhil bütün kamu sosyal güven-
lik harcamalarını kapsamaktadır (ILO, 2011: 261).

Sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi, 
sosyal güvenlik sistemlerinin kurumsal ya-
pısı, kişi olarak kapsamı, kapsama alınan 
sosyal risklerin sayısına bağlı olarak da ül-
keler arasında farklılıklar göstermektedir.
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Tablo 6.2 Bölgeler ve Ülke Gruplarına Göre Toplam Sosyal Güvenlik Harcamaları (GSYİH’nin Yüzdesi Olarak (2010-11)

BÖLGELER
YILLAR

1990 1995 2000 2005 2007 2009 2010-11 2014-15
Dünya 5,8 6,0 6,5 6,7 7,3 8,8 8,6 8,7
Batı Avrupa 20,9 23,6 23,3 24,8 24,1 27,2 26,7 18,7
Merkezi ve  Doğu Avrupa 12,8 15,5 14,6 16,6 16,2 19,7 17,6 22,6
Kuzey Amerika 14,0 15,8 14,7 16,1 16,4 19,2 19,4 10,6
Orta Doğu 4,9 5,2 6,6 7,6 6,5 8,8 8,7 8,7
Latin Amerika ve Karayipler 8,0 9,6 10,2 11,4 12,0 13,6 13,2 9,7
Asya Pasifik 3,4 2,8 3,5 3,0 4,1 5,3 5,3 5,2
Sahra Altı Afrika Ülkeleri 2,4 2,5 3,2 3,8 3,9 4,4 4,2 4,5

Kaynak: ILO (2019). World Social Protection Report 2017-19.

Tablo 6.2, farklı ülkeler grubu dikkate alınarak oluşturulduğu için tablo 6.1. verileri ile birebir karşı-
laştırmak ve değerlendirmeler yapmak mümkün değildir. Verilerin hesaplanmasında kapsama alınan de-
ğişkenlerinde de farklılığı söz konusudur. Yine de 1990’lı ve 2000’li yıllara ait verilerle bir değerlendirme 
yapmak	gerekirse	küreselleşme	sürecinden	kazançlı	çıkan	gelişmiş	ülkeler	ile	bazı	Uzak	Doğu	ve	Güney	
Amerika ülkelerinin refah artışına paralel olarak sosyal güvenlik harcamalarını artırdığı görülmektedir. Bü-
tün bir kıta olarak Avrupa, Avrupa kıtası içinde de Batı Avrupa ülkelerinin sosyal güvenlik harcamaları di-
ğer ülke gruplarının çok üzerindedir. Harcama seviyesi bakımından Avrupa ülkelerine en yakın ülke grubu 
Kanada ve ABD’den oluşan Kuzey Amerika ülkeleridir. Ancak bu ülkelerin harcamaları % 19’lar seviyesin-
dedir ve Batı Avrupa ülkelerinden çok aşağıdadır. Yetersiz olmakla birlikte, 1990’lı yıllarla karşılaştırıldığı 
zaman diğer ülke gruplarında da harcamaların seviyesi bakımından dikkat çekici artışlar gözlenmektedir.

Tablo 6.3, sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi bakımından ülkeler bazında bir karşılaştırma yapma ama-
cıyla	hazırlanmıştır.	Ülke	grupları	bakımından	yapılan	karşılaştırmaya	göre	ülkelerin	gelişme	seviyesi	ile	sosyal	
güvenlik harcamalarının seviyesi arasındaki ilişkinin daha kolay değerlendirilmesine imkân veren bir tablodur.

Tablo 6.3 Ülkeler İtibarıyla Sosyal Güvenlik Harcamaları (GSYİH’nın yüzdesi olarak) (2010-2011)

ÜLKELER YILI
Sağlık Hariç Sosyal 

Güvenlik Harcamaları
Sağlık Harcamaları

Toplam Sosyal Güvenlik 
Harcamaları

Çin 2010 5,56 1,27 6,83
Japonya 2011 16,75 6,81 23,56
Güney Kore 2011 5,13 4,00 9,14
Belçika 2011 21,09 8,64 29,73
Mısır 2011 11,73 1,48 13,21
Rusya 2011 12,01 3,96 15,97
Danimarka 2011 22,98 7,61 30,58
Polonya 2011 15,87 4,65 20,51
Norveç 2011 15,84 6,53 22,37
İsveç 2010 21,31 7,00 28,30
Birleşik Krallık 2010 16,35 7,49 23,84
Yunanistan 2011 18,87 5,54 24,41
İtalya 2011 20,23 7,27 27,50
Fransa 2011 23,78 8,23 32,02
Almanya 2011 19,05 6,84 25,89
Hollanda 2011 15,69 7,73 23,42
Brezilya 2010 15,50 5,79 21,29
Meksika 2011 4,97 7,76 7,72
Kanada 2010 10,66 7,97 18,63
ABD 2010 11,34 8,57 19,92
Türkiye 2011 7,21 5,90 13,11

Kaynak: ILO (2015). World Social Security Report 2014/15, s. 297-304.
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Tablo 6.3. özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik harcamalarının yine 
%20-30 arasında değişen yüksek oranlarda olduğunu; u ülke grubu içinde Merkezi Avrupa (Almanya ve 
Fransa) ile Kuzey Avrupa (Danimarka, İsveç gibi) ülkelerinde harcamaların seviyesi ortalama %30 düzeyin-
deyken; diğer Avrupa ülkelerinde %20’ler civarında gerçekleştiğini göstermektedir. Yine, 1990’lar sonrası dö-
nemde, ülkemiz dahil olmak üzere iktisadi gelişme hızı yüksek olan ülkelerin sosyal güvenlik harcamalarının 
%10’ların üzerine çıktığı da tablo verilerinden ortaya çıkmaktadır. Çin, son yıllarda bu amaçla yaptığı harca-
malarda önemli artışlar gerçekleştirmesine rağmen toplam nüfusunun yoğunluğu dolayısıyla tabloda yer alan 
ülkeler grubu içinde sosyal güvenlik harcamaları en düşük ülke durumundadır. ILO’nun 2017-2019 Dünya 
Sosyal	Koruma	Raporuna	göre	de,	toplam	sosyal	güvenlik	harcamalarına	göre	ülkelerin	durumları	değişiklik	

göstermemektedir. Buna göre, Çin 2015 yılı itibariyle %6,3 
oranı sosyal güvenlik harcamaları en düşük olan ülkedir. 
Sosyal güvenlik harcamaları en yüksek olan ülke de %31,7 
ile Fransa’dır. Fransa’yı, Belçika (%29,2), İtalya (%28,9) ve 
Danimarka (%28,8) takip etmektedir. Türkiye’de ise, oran 
çok değişiklik göstermemiş 2015 yılı için %13,5 düzeyinde 
olmuştur (ILO, 2019). 

Nüfusun Yaşlanması ve Sosyal Güvenlik Harcamalarının Geleceği
Sosyal güvenlik hakkının kapsamının genişlemesine ilaveten nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak emeklilik 

ödemeleri ve sağlık harcamalarının artışı doğal olarak toplam sosyal güvenlik harcamalarını da artıracaktır. 
Ancak bu artışların ne seviye de gerçekleşeceği, sosyal güvenlik sistemlerinin geleceği ile ilgili tartışmaları 

da beraberinde getirmektedir. 21. yüzyıl için sosyal güvenlik 
sistemlerinin harcamaları bakımından nüfus temel belirleyici 
değişken hâline gelmiştir. Bu sebeple, sosyal güvenlik sistem-
lerinin yeniden yapılandırılmasına (reform) yönelik çalışma-
larda nüfus projeksiyonları önem taşımaktadır. 

Tablo 6.4 Nüfusun Yaşlanma Projeksiyonları

60 Yaş Üstü Nüfusun Toplam 
Nüfusa Oranı

80 Yaş Üstü Nüfusun Toplam 
Nüfusa Oranı

Bölgeler, Ülkeler 2000 2005 2010 2030 2050 2000 2005 2010 2030 2050
Dünya 9.9 10.2 11.0 16.5 21.9 1.1 1.3 1.5 2.3 4.3
Gelişmiş bölgeler/Ülkeler 19.5 20.1 21.8 28.8 32.6 3.1 3.7 4.3 6.4 9.5
Az gelişmiş bölgeler/ülkeler 7.5 8.0 8.6 14.2 20.2 0.7 0.8 0.9 1.6 3.5

Kaynak: ILO (2011). World Social Security Report 2010/11: Providing Coverage in Times of Crisis and Beyond. ILO, 
Geneva, 139-143.

Emeklilik ödemeleri ile birlikte, sağlık harcamalarını artıracak olan yaşlı nüfus, gelişmiş ülkeler için 60 
yaş	üzeri	dikkate	alınırsa	21.	yüzyılın	ortasında	toplam	nüfusun	üçte	birine	(%32.6)	ulaşacaktır.	Şu	anda	
genç nüfusa sahip gibi görünen gelişmekte olan ülkelerde de nüfus hızla yaşlanacak ve bu ülkeler için de 

oran % 20’lere yükselecektir. Yaşlı nüfus içinde 80 yaşını 
geçenlerin oranı ise yine yüzyılın ortasında gelişmiş ülke-
ler için %9.5’e ulaşacaktır. Bu ülkeler, genç nüfusa sahip 
olmanın getirdiği demografik fırsat penceresinin sağlamış 
olduğu avantajları yakın zamanda kaybedeceklerdir. 

Nüfusun yaşlanması bütün dünya için ortak bir prob-
lem olmakla birlikte, yaşlı nüfus problemi, bazı ülkeler için 
çok	daha	acil	bir	problem	olarak	ortaya	çıkacaktır.	Projek-
siyonlara göre; 2050 yılında Japonya’da 60 yaşını geçenle-
rin toplam nüfusa oranı %44.2; 80 yaşını geçenlerin ise 

Avrupa ülkeleri, dünyanın diğer yörelerin-
deki ülkelerle karşılaştırıldığı zaman, sos-
yal güvenlik harcamaları hala çok yüksek 
olan ülkelerdir.

Nüfus, içinde bulunduğumuz yüzyılda sosyal 
güvenlik sistemlerinin geleceğini etkileyen en 
önemli faktörlerden biri haline gelmiştir.

Demografik fırsat penceresi: Nüfusun 
yapısal olarak değişimi ile ilgili olup, ak-
tif (çalışan) nüfusun en yüksek, bağımlı 
nüfusun ise en düşük seviyede olduğu 
dönemi ifade eder. Yeterli iktisadi büyüme 
hızına ulaşılırsa söz konusu ülkenin iktisa-
den sıçrama yapma imkanının en yüksek 
olduğu durum olarak kabul edilir.



156

Sosyal Güvenliğin İktisadi ve Mali Boyutu

% 15.6 olacaktır (ILO, 2011: 140). Yaşlı nüfus problemini en şiddetli şekilde yaşayacak bir başka ülke 
Almanya’dır. Almanya’da 2050 yılı itibarıyla 60 yaş üstü nüfus %39.5; 80 yaş üstü nüfus ise % 14.1 oranı-
na ulaşacaktır. Yaşlı nüfus problemi, Batı Avrupa’nın bütün ülkeleri yanında (Belçika, Fransa, Hollanda, 
İsviçre, Avusturya) Kuzey Avrupa ülkeleri (Danimarka, İsveç, Norveç) ve Güney Avrupa (İtalya, Yunanis-
tan,	Portekiz)	ülkeleri	için	de	80	yaş	üstü	nüfusun	2050	yılında	%	10’ları	aşması	ile	ciddi	problem	hâline	
gelecektir (ILO, 2011:141-142).

Sosyal güvenlik harcamalarının artışı, sistemlerin sürdü-
rülebilirliği ile ilgili tartışmaları da beraberinde getirmekte-
dir. Sosyal güvenlik sisteminin geleceği ve alınması gere-
ken tedbirler bakımından geleceğe yönelik projeksiyonlar 
yapılmaktadır. OECD ülkeleri için, demografik (doğum 
oranları, ortalama hayat ümidi) ve ekonomik faktörler (bü-
yüme, istihdam, verimlilik, emek arzı) gibi değişkenler esas 

alınarak, büyüme hızının temel-gerçekci (%2), iyimser (%3) ve kötümser (%1) beklentileri karşılayacak 
şekilde dikkate alınarak yapılan projeksiyonlar 2050 yılına kadar aşağıdaki sonuçları vermiştir. Burada 
yalnızca % 2’ lik büyümeyi esas alan temel (gerçekci) senaryo sonuçları verilmiştir.

Tablo 6.5 OECD ülkelerinde Sosyal Harcamaların Geleceği 

(GSYİH’nın Yüzdesi Olarak- % 2 Büyüme Varsayımına Göre)

1980 1990 2010 2030 2050
Toplam Harcamalar 16,30 18,30 19,3 23,2 25,5
Yaşlılık 7,80 8,50 10 13,7 15,2
Sağlık 4,80 5,60 5,6 6,5 7,4
İşsizlik 1,00 1,30 1,1 0,5 0,4
Diğerleri 2,80 2,80 2,5 2,5 2,5
Japonya 11,10 12,40 17,7 22 27
Kuzey Amerika 12,50 14,40 13,9 17,5 17,9
Okyanusya 12,60 15,60 17,4 17,7 18,4
Kuzey Avrupa 20,30 22,40 23 25,1 25,1
Güney Avrupa 16,80 21,10 22,2 25,1 31,4
Batı Avrupa 24,20 24,70 25,9 30,8 33,4

Kaynak: Cichon, Michael: Scholz, W: Meerendonk, AV: Hagemejer, K: Bertranou, F: ve Plamondon, P. (2004). 
Financing Social Protection, International Labour Organisation, Geneva. 79-80. 

Tablo 6.5 sosyal güvenlik harcamalarının ele alınan zaman diliminde artma seyrinin devam edeceğini, 
gelişmiş ülkeler için % 30 seviyesini aşacağını, ancak bu seviyenin üzerine çok fazla çıkmayacağını göster-
mektedir. Öte yandan gelişmiş ancak daha liberal ekonomik ve sosyal politika uygulayan Kuzey Amerika 
ülkelerinde aynı dönemde sosyal güvenlik harcamalarının %20’nin altında kalacağını da göstermektedir. 
Nitekim, iyimser beklentilerle büyüme hızının % 3 olacağı senaryoda Batı Avrupa ülkelerinde harca-
malar % 30’lar seviyesinde kalırken Kuzey Amerika’da ve Okyanusya’da yine %20’lerin altında kalmıştır 
(ILO, 2004: 78). Ancak bu gelişmeler toplumların ekonomik ve sosyal politika tercihlerinde kırılmalar 
olmayacağı varsayımı altında gerçekleşecektir. Kuvvetli bir ihtimal görünmemekle birlikte, bugün yapılan 

bazı tartışmalardan hareketle ABD’nin toplam nüfusun % 
15’ini kapsam dışında bırakan sağlık sistemini değiştirerek 
kamunun öne çıktığı genel sağlık sigortası veya benzeri bir 
politikayı tercih etmesi hâlinde bu ülke için bütün senaryo 
değişir ve bir Avrupa ülkesi gibi sosyal harcamaların seviyesi 
bu ülkede de %25’lere yükselebilir. Bu tür gelişmelerin di-
ğer ülkelerde de görülmesi uzak ihtimal değildir. 

Japonya ve Almanya başta olmak üzere bir-
çok gelişmiş ülke, özellikle de Avrupa ülke-
leri, yüzyılın ilk yarısında yaşlı nüfus prob-
lemini en fazla yaşayan ülkeler olacaktır.

Ülkelerin	takip	ettiği	ekonomik	ve	sosyal	
politikalardaki keskin değişiklikler, sos-
yal güvenlik harcamalarının beklenenden 
daha hızlı artışına yol açabilir.
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Kuzey Amerika ülkelerinin sosyal güvenlik harcamaları senaryo döneminde çok fazla değişmezken 
bu ülkelere benzer liberal ekonomik politikalar uygulayan ancak 2050 yılında yaşlı nüfus problemini en 
şiddetli şekilde yaşayacak ülke olan Japonya’nın sosyal harcamaları hızla artarak %27’ye yükselmektedir. 
Diğer senaryolarda da Japonya için benzer büyüklükler ortaya çıkmakta 2040-2050 arasındaki 10 yıllık 
dönemde toplam sosyal harcamalar bu ülkede % 25 civarında artmaktadır. 

Harcamalar sigorta kolları itibarıyla incelendiği zaman, sosyal güvenlik harcamaları içinde işsizlik si-
gortası harcamalarının senaryo döneminde azalırken, en büyük artışın emeklilik harcamalarında ve sağlık 
harcamalarında ortaya çıktığı görülmektedir. En büyük harcama kalemini oluşturan iki sigorta kolu için 
2010-2050 döneminde emeklilik harcamaları % 50 artarken sağlık harcamalarındaki artışın % 35 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir (ILO, 2004: 79).

Tablo 6.6 Sosyal Riskler İtibariyle GSYİH’nın Yüzdesi Olarak Sosyal Güvenlik Harcamaları (2010-2011)

ÜLKELER
Toplam 
Harcamalar

Sağlık
Aktif Nüfus İçin 
Sosyal Yardımlar

İşsizlik
Hastalık, 
Malullük, İş 
Kazası, Analık

Genel Sosyal 
Yardım

Çin 6,83 1,27 1,90 0,14 1,55 0,54
Japonya 22,40 7,15 2,26 0,71 1,13 0,37
Güney Kore 9,19 4,12 1,24 0,31 0,54 0,68
Belçika 29,70 8,11 7,79 3,68 2,68 0,44
Danimarka 30,19 7,68 9,44 2,30 5,53 1,61
Fransa 32,07 8,99 4,80 1,53 2,29 1,29
Almanya 27,12 8,52 4,97 1,53 2,50 0,81
Yunanistan 23,88 6,52 2,04 0,72 1,11 0,89
İtalya 27,81 7,42 3,38 0,79 2,15 0,07
Hollanda 23,18 7,90 5,77 1,45 3,11 1,73
Norveç 23,29 6,17 6,26 0,43 5,36 0,89
Polonya 21,52 5,17 3,56 0,28 2,65 0,21
İsveç 29,82 7,30 7,60 0,73 5,75 1,18
Türkiye 13,11 5,90 0,24 0,06 0,17 0,00
İngiltere 24,05 8,08 4,07 0,46 3,28 1,67
Brezilya 21,29 5,79 2,60 0,67 1,66 4,54
Meksika 7,72 2,76 0,09 : 0,06 1,92
Kanada 18,63 7,97 2,30 0,81 1,19 3,18
ABD 19,92 8,57 2,85 1,13 1,59 0,91

Kaynak: ILO (2015). World Social Security Report 2014/15, s. 307-314.

Sosyal güvenlik harcamalarının sosyal riskler itibarıyla çeşitli ülkeler bakımından gösterdiği gelişme 
seyri, Tablo 6.6’da verilmiştir. Tablo 6.6, toplam sosyal güvenlik harcamaları içinde sağlık sigortası öde-
melerinin bütün ülkeler için en önemli sosyal harcama alanını oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Diğer 
sigorta kolları ile ilgili harcamalar, büyüklük itibarıyla ihmal edilebilir oranlardadır. Bazı ülkelerde hastalık, 
malullük, iş kazası ve analık sigortalarının %3 ila %5 arasında gerçekleştiğini ortaya koymakla birlikte 
toplam harcamalar içerisindeki payları çok yüksek değildir. 

Tablo 6.5 ve tablo 6.6 verileri birlikte değerlendirildiği zaman, sosyal güvenlik harcamalarını azaltma 
veya kontrol altına almaya yönelik çabaların yaşlılık sigortası ile sağlık sigortası üzerinde yoğunlaşacağı 
görülmektedir. Daha yüksek sosyal güvenlik garantisi için millî gelirden daha fazla pay ayırma seçene-
ği gelecek dönemlerde gelişmiş ülkeler için çok geçerli olmayacaktır. Sosyal güvenlik sistemlerinin prim 
oranlarını yükselterek gelirleri artırma imkânı da artan rekabet endişesi ile mümkün görünmemektedir. Bu 
durumda zaman içinde yapılacak düzenlemelerle:
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•	 Yaşlılık	aylığına	hak	kazanma	şartlarının	zorlaştırılması	ve	emekli	olma	yaşının	yükseltilmesi,
•	 Sosyal	güvenlik	garantisi	sağlamada	bireysel	sorumluluk	alanının	genişletilerek	kamu	programları-

nın sağladığı sosyal korumanın seviyesinin düşürülmesi,
•	 Kayıt	dışılığın	önlenerek,	prim	ödeyenlerle	ilgili	tabanın	genişletilmesi,
•	 Sağlık	hizmetlerinden	faydalananlardan	alınan	katkı	paylarının	artırılması,
•	 Kaynak	 kullanımında	 etkinliği	 sağlayacak	 iyi	 yönetim	 modellerinin	 geliştirilmesi,	 yöntemleri	

gündeme gelecektir. Gelişmekte olan ülkelerde, sosyal harcamalar için daha fazla kaynak ayırma 
imkânlarının kısıtlı olması, sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılanması çalışmaları, reformist 
veya sil-baştan anlamına gelecek kapsamlı düzenlemeler daha sık gündeme gelecektir. 

Millî Gelir ve Sosyal Güvenlik Harcamaları
Sosyal güvenlik harcamalarının seviyesi ile GSYİH’nin ve birey başına millî gelir arasında doğrudan 

bir ilişki vardır. Tablo 6.2, 6.5 ve 6.6 incelendiği zaman, iktisaden gelişmiş ülkelerin sosyal güvenliğe daha 
fazla pay ayırdıkları görülmektedir. Benzer bir ilişki birey başına millî gelir seviyesi ile sosyal güvenlik har-
camalarının seviyesi arasında da kurulabilir.

Grafik 6.1 Avrupa Ülkelerinde Sosyal Koruma Harcamalarının, Fert Başına Milli gelire Oranı

Kaynak: Cichon, Michael: Scholz, W: Meerendonk, AV: Hagemejer, K: Bertranou, F: ve Plamondon, P.  (2004). 
Financing Social Protection, International Labour Organisation, Geneva, s 64.  

Birey başına millî gelirin yüksekliği ile sosyal güvenlik harcamalarının yüksekliği arasında doğrusal bir 
ilişki olmakla birlikte bu ilişki bire bir değildir. Nitekim, Grafik 6.1, aynı seviyede millî gelire sahip olan 
ülkelerin sosyal güvenlik harcamalarının aynı oranda olmadığını göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; 
birey başına millî geliri 5000 dolar civarında olan ülkelerden; Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının 
GSYİH’ye	oranı	%10’un	altında	iken,	Bulgaristan,	Rusya	ve	Romanya’da	%10-15	arasında,	Macaristan,	
Hırvatistan	ve	Polonya’da	%20’nin	üzerindedir.	Benzer	şekilde,	birey	başına	millî	geliri	20-25	bin	dolar	
arasında olan İtalya ve İngiltere’de sosyal güvenlik harcamalarının oranı %20-25 arasında iken, aynı gelir 
seviyesine sahip Avusturya, Belçika, Norveç ve Hollanda’da %25-30 arasında, Almanya, Fransa, İsveç ve 
Danimarka’da ise % 30’un üzerindedir.
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Grafik 6.1; ekonomik gelişme seviyeleri, sosyal yapıları ve politikaları büyük ölçüde birbirine yakın Av-
rupa ülkeleri için birey başına gelir ile sosyal güvenlik harcamaları arasındaki ilişkiyi r2 değeri olarak 0.51 
olarak ortaya koyarken, ülke grubu çeşitlendikçe bu ilişkinin daha zayıf olarak gerçekleştiği görülmektedir. 
Nitekim, 1990 yılı esas alınarak çeşitli ülkeler için yapılan hesaplamalar, r2 değerini 0.28 olarak ortaya 
koymuştur	(ILO,	2001:	82,	Şekil	5.1).	1990	yılında	10	bin	dolar	civarında	birey	başına	millî	geliri	olan	
ülkelerden G.Kore’nin sosyal güvenlik harcamaları millî gelirin %5’i civarında iken, aynı gelir grubunda 
bulunan	Arjantin’de	%12;	Uruguay’da	%22	olarak	çıkmıştır.	Yine	birey	başına	millî	geliri	30	bin	dolar	
civarında olan ABD’de sosyal güvenlik harcamaları millî gelirin % 16’sı iken, Fransa’da % 30, İsveç’te 
% 35 olarak gerçekleşmiştir. Bu konuda en çarpıcı farklılık, 35 bin dolar gelire sahip olan Singapur ile 
Danimarka karşılaştırıldığı zaman ortaya çıkmakta; Singapur’da sosyal güvenlik harcamaları millî gelirin 
%3-4’ü civarında iken aynı gelire sahip Danimarka’da % 33 civarında gerçekleşmiştir (ILO, 2001: 82). 

Millî gelirden sosyal güvenliğe ayrılan pay ile birey başına 
millî gelir seviyesi arasındaki ilişkinin güçlü olduğu ülkeler, 
sosyal devlet anlayışının daha hakim olduğu ülkelerdir. Bu, 
gelecekte sosyal devlet anlayışı yaygınlaştıkça gelir seviyesi 
ile sosyal güvenliğe ayrılan pay arasındaki ilişkinin kuvvet-
leneceğinin bir delili olarak kabul edilebilir.

Ülkelerin	iktisadi	ve	sosyal	yapı	farklılıkları,	sosyal	güvenlik	sistemlerinin	tarihî	gelişim	süreci	ve	ni-
hayet devlet anlayışı ve politikaları sosyal güvenlik harcamalarının seviyesini belirlemektedir. Sosyal refah 
devleti anlayışının hakim olduğu, demokratik rejime sahip ülkelerde sosyal güvenlik için daha yüksek pay 
ayrılırken aynı iktisadi ve siyasi kuşak içinde olan ancak daha liberal iktisadi politikalar uygulayan ülkeler-
de sosyal güvenlik harcamaları daha düşük seviyelerde gerçekleşmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK FONLARININ YATIRIMI
Fon oluşturmak sosyal güvenlik sistemlerinin birincil amaçlarından biri değil, finansman yöntemi ile 

ilgili tercihlerinin doğal bir sonucudur. Nitekim, özellikle uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık 
ve ölüm) için finansman yöntemi olarak fon biriktirme yönteminin tercih edilmesi hâlinde gelirlerin elde 
edilmesi ile harcanması arasındaki uzun zaman dilimi farklılığı sosyal güvenlik kurumlarının kasalarında 
önemli fonlar birikmesine yol açar. Öte yandan, işsizlik sigortaları finansman yöntemi olarak mutlaka 
fon biriktirme yöntemine göre işletilirler ve bu sigorta kolu için de büyük miktarlara erişen fonlar ortaya 
çıkabilir. Büyük miktarlara ulaşan sosyal güvenlik fonlarının muhafazası ve bu fonların yatırımı (değer-
lendirilmesi) ile ilgili süreç ve işlemler sosyal güvenlik kurumlarının önemli problem alanlarından birini 
oluşturur. Sosyal güvenlik fonları doğrudan yatırım amaçlı oluşturulan fonlar değildir. Bu sebeple, fon-
ların yatırım alanları, yatırım prensipleri ve yönetimi diğer fonlardan farklılık gösterir ve problem de bu 
farklılıklardan kaynaklanır. 

Sosyal devlet anlayışı güçlendikçe, milli 
gelir artışı ile sosyal güvenlik harcamaları-
nın arasındaki ilişki de artmaktadır.

Kayıtdışı çalışma, yaşlılık, 
mevcut kaynakların etkin 
yönetimi vb. konuları de-
ğerlendir.

Artan sosyal güvenlik har-
camalarının sosyal güvenlik 
sistemini krize düşürmeme-
si için sizce hangi tedbirle-
rin alınması beklenebilir?

ÖÇ 1 Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali boyutunun anlamı ile iktisadi gelişme seviyesi ile 
sosyal güvenliğe ayrılan payın seviyesi arasındaki ilişkiyi kurabilme.

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

İktisadi gelişme seviyesi ile 
sosyal güvenlik harcamaları 
arasındaki ilişkinin önemini 
anlat.
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Sosyal Güvenlik Fonlarının Önemi ve 
Büyüklüğü

Sosyal güvenlik fonlarının yönetimi ve yatırımı, 
sadece finansmanla ilgili bir problem gibi görün-
mekle birlikte, bu alanda ortaya çıkacak başarı veya 
başarısızlık bütün olarak sosyal güvenliğin finans-
man yöntemleri ile ilgili tercihleri de etkilemekte-
dir (Tamagno, 2001:1). Bir anlamda, finansman 
yöntemi olarak fon biriktirme yönteminin etkinliği 
ve geçerliliği tartışılmaktadır. Nitekim, bir çok ülke 
yaşanan kriz ve sosyal güvenlik sistemlerinin gele-
ceği ile ilgili olumsuz beklentileri de dikkate alarak 
finansman yöntemi olarak dağıtım yöntemi yerine 
tam fon biriktirme yöntemini tercih etme eğilimi 
içine girmiştir (Yermo, 2008: 3). Öte yandan, fon-
ların iyi değerlendirilememesi ve özellikle enflasyon 
sebebiyle erimesi, fon biriktirme yönteminin bir 
zaafı olarak kabul edilmekte ve yeni sosyal güven-
lik programları için finansman yöntemi olarak fon 
biriktirme yönteminin tercih edilmemesi için ge-
rekçe olarak ileri sürülmektedir (Alper, 2009: 71). 

Kamu sosyal güvenlik fonlarının büyüklüğü, 
ülkenin iktisadi gelişme seviyesi yanında tarihî 
gelişim seyri, sosyal güvenlik sisteminin kurumsal 
yapısı ve fon sayısına bağlı olarak değişir (Cichon, 
2004: 338). Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ül-
kelere göre, kuruluş tarihi eski olanların yakın ta-
rihte kurulanlara göre, birden fazla fon oluşturan 
ülkelerin tek fon oluşturan ülkelere göre, sosyal 

güvenlik kapsamına alınan kişi sayısı fazla olanlar 
az olanlara göre ve nihayet zaman içinde bu fonları 
daha etkin işleten ülkelerin diğerlerine göre daha 
fazla fon birikimi sağlayacakları kesindir. Geliş-
mekte olan ülkeler için sosyal güvenliğin finansma-
nında fon yönteminin tavsiye edilmesi, bu fonların 
ulaşabileceği miktarın büyüklüğü dolayısıyla tasar-
ruf ve sermaye birikimi yetersizliği problemini aşa-
bilecekleri görüşüdür Nitekim, Fas, Tunus ve Bre-
zilya gibi ülkelerde 1970’li yıllarda sosyal güvenlik 
kurumları fonlarının toplam tasarruf içindeki payı 
% 20’ler civarına ulaşmıştır (ILO, 1984:132). 
Türk sosyal güvenlik sistemi de sosyal sigorta-
lar aracılığıyla ilave tasarruf yaratma bakımından 
önemli fonlar yaratmıştır. 1977 yılı itibarıyla prim 
gelirleri ile oluşan tasarruflar toplam tasarrufların 
% 28.7’sine ulaşmıştır (Yazgan, 1981:89). Bu, ta-
sarruf yetersizliği olan Türkiye için o dönemlerde 
önemli bir kaynak olmuştur.

Dünya Bankası tarafından, 2002 yılında 65 
ülkeyi kapsayan bir çalışma, kamu sosyal güvenlik 
fonlarının sayısı ve büyüklüğü bakımından bölge-
lere (ülke gruplarına) göre dağlımı ile ilgili dikkat 
çeken sonuçlar ortaya koymuştur (World Bank, 
2004: 35). Özellikle küreselleşme sürecinden en ka-
zançlı çıkan ülke grupları için fonların GSYİH’nin 
%16.6’sını oluşturan büyüklüklere ulaşması, bu 
ülkelerin iktisadi gelişmelerinin finansmanı için de 
önemli bir fırsat gibi görünmektedir. 

Fon biriktirme sosyal güvenlik sistemleri-
nin birincil amacı değildir, ancak finans-
man yöntemi olarak fon biriktirme yön-
teminin seçilmesi dolayısıyla ortaya çıkar.

Kamu sosyal güvenlik kurumlarının fon 
büyüklüğü, milli gelir seviyesi yanında 
sosyal güvenlik kapsamına alınanların sa-
yısı, programların kuruluş tarihi ve oluş-
turulan fon sayısına bağlı olarak da değişir.

Tablo 6.7 Kamu Sosyal Güvenlik Fonlarının Bölgelere Göre Dağılımı (65 Ülke)

Bölgeler
Kamu Fonu 

Sayısı
Ülke sayısının bölgedeki 

ülke sayısına oranı
Fonların GSYİH içindeki 

payı (%)
Yüksek Gelirli OECD ülkeleri 10 45 10.8
Latin Amerika ve Karayipler 11 44 8.4
Sahra Altı Afrika 22 47 8.7
Doğu Asya 5 56 7.0
Güney Asya 9 90 16.6
Orta Doğu ve Küzey Afrika 7 33 12.3

Kaynak: World Bank (2004), “ Public Pension Fund Management: Governance, Accountability and Investmen 
Policies” (Edit: A.R. Museleum, R.J. Palacios), Proceedings of the Second Public Pension Fund Management 

Conference, May 2003, s.35.
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Uluslararası	 Sosyal	 Güvenlik	 Birliğinin	 (In-
ternational Social Security Association-ISSA), bir 
çalışmasında fonlarla ilgili araştırma yaptığı 20 
ülkede kamu sosyal güvenlik programlarının top-
lam fon birikiminin 2007 yılı itibarıyla 3.5 trilyon 
dolara ulaştığını ortaya koymuştur (www.apec.org.
au/docsS6-Paz-Bernardo).	Bir	başka	çalışmada	 ise	
2006 yılı itibarıyla bazı OECD ülkelerinde kamu 
sosyal güvenlik programlarının sahip oldukları top-
lam fon miktarları tablo 6.8’de verilmiştir.

Tablo 6.8 Bazı Seçilmiş Ülkelerde Kamu Sosyal 
Güvenlik Fonları (2014)

Ülkeler
Fon 

Başlangıç 
Yılı

Fon Miktarı 
(Milyar Dolar)

ABD 1940 2.789
Japonya 2006 1.135
Norveç 1990 872
Kore 1988 427
Çin 2001 251
Kanada 1997 205
İsveç 2000 153
Hindistan 1952 123
Avustralya 2006 89
Finlandiya 1997 71
Fransa 1999 70
Arjantin 2007 55
İspanya 1966 50
Belçika 2001 25
Yeni Zelanda 1989 21
Portekiz 1977 16
Meksika : 1
Kaynak: OECD (2015). Annual Survey of Large Pension 

Funds and Public Pension Reserve Funds, Report on 
Pension Funds’ Long-Term Investments, s.40.

Tablo 6.8, ABD sosyal güvenlik fonlarının 2 
trilyon doları geçtiğini, bu ülkeyi 1,1 trilyon do-
lar ile Japonya’nın takip ettiğini göstermektedir. 
Tabloda yer alan diğer ülkelerde kamu sosyal gü-
venlik fonlarının miktarı, bu iki ülkede ulaşılan 
miktardan çok daha düşüktür. Hemen belirtmek 
gerekir ki, birçok insanın sosyal güvenlik sistemi-
nin finansman yöntemi olarak fiilen dağıtım yön-
temi çalışmak durumunda kaldığını ve hatta çok 
sayıda ülkenin sosyal güvenlik sistemlerinin fon 
biriktirmek bir yana, devletin önemli gelir transferi 
yapması gereken açıklar verdiği dikkate alınırsa bu 
fonların önemi daha da artmaktadır. 

Sosyal güvenlik fonlarının GSYİH içinde ulaş-
tığı pay dikkate alınınca değişik bir tablo orta-
ya çıkmaktadır. Tablo 6.8’de yer alan ülkelerden 
Norveç’in kamu sosyal güvenlik fonunda biriken 
miktar, 2014 yılı itibariyle bu ülke GSYİH’sinin 
% 205,8’üne ulaşmıştır. 2017 yılında 900 milyar 
dolara ulaşması beklenmektedir (Yermo, 2008: 7). 
İsveç, Japonya ve Kore’de sosyal güvenlik fonları 
GSYİH’nın %20-40 arasında değerlere ulaşırken; 
ABD, Kanada ve Yeni Zelanda’da %10’un üzerinde 
diğerlerinde ise %10’un altındadır. Ancak gelecek 
döneme ilişkin projeksiyonlar çok dikkat çekici 
sonuçlar ortaya koymaktadır. Örneğin Yeni 2014 
yılında %11,5 olan bu oranın 2037 yılında %33’e 
ulaşacağı hesaplanmaktadır (Yermo, 2008: 7).

Sosyal güvenlik fonları, bütün ülkeler için 
önemli olmakla birlikte tasarruf eğilimi düşük ve 
sermaye birikimi yetersiz olan gelişmekte olan ül-
keler için daha büyük önem arzetmektedir. Çünkü 
bu fonlar, uzun dönemlidir ve istikrarlıdır. Orta ve 
uzun dönemli kalkınma planları yapan ülkeler için 
enerji, sulama, ulaştırma ve haberleşme gibi uzun 
dönemde net getirisi yüksek olacak alanlara yapı-
lacak yatırımlar için istikrarlı, önceden hesaplana-
bilir bir finansman kaynağıdır (Alper, 2009: 71). 

Türkiye, sosyal sigortaların uzun vadeli sigorta 
kollarının finansman yöntemi olarak fon birik-
tirme yöntemini benimsemiş olmasına rağmen, 
1990’lı yılların başından itibaren önce SSK, daha 
sonra Bağ-Kur ve Emekli Sandığı finansman açığı 
vermeye başlamıştır. Türkiye sosyal sigortalar vası-
tasıyla fon yaratma şansını 1999 yılında kurulan 
işsizlik sigortası ile yeniden elde etmiştir. Başlan-
gıçta %7 olarak belirlenen toplam prim oranı 2003 
yılından itibaren % 4’e düşürülmesine rağmen ve 
2008-2011	yılları	arasında	GAP	projesinin	finans-
manı için tahsis edilen 10 milyar T hariç olmak 
üzere, Ocak 2012 tarihi itibarıyla net 54 milyar T 
fon yaratmıştır ve bu 2011 yılı GSYİH’nin %5’i 
civarında bir büyüklüğe eşittir (www.iskur.gov.tr/
bulten/02/2012). 

Sosyal güvenlik fonları, uzun dönemli ve 
istikrarlı fonlar olduğu için, tasarruf eğilimi 
düşük ve sermaye birikimi yetersiz olan ge-
lişmekte olan ülkelerde uzun dönemli ya-
tırımların finansmanı için kullanılabilirler.
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Sosyal Güvenlik Fonlarının Yatırım 
İlkeleri ve Kriterleri

Fonların Yatırım İlkeleri
Sosyal güvenlik fonlarının asli fonksiyonu, 

sosyal güvenlik kurumlarının gelecek dönemlerde 
yerine getirmesi gereken yükümlülükleri (emekli 
aylıklarının ödenmesi) için karşılık oluşturmaktır 
(Dilik, 1991: 255). Ancak, fon bir defa oluştuktan 
sonra, yukarıda belirtilen asıl fonksiyona ilaveten:

•	 Sosyal	güvenlik	kurumlarına	ilave	gelir	sağ-
lama,

•	 Sermaye	birikimi	sağlama,	
•	 İktisadi	 amaçlı	 yatırımlar	 için	 finansman	

kaynağı oluşturma,
•	 Sosyal	 amaçlı	 yatırımlar	 için	 finansman	

kaynağı oluşturma, 
•	 Durgunluk	 dönemlerinde	 iktisadi	 istikrarı	

sağlama
fonksiyonları da kaçınılmaz olarak ortaya çık-

maktadır (Dilik, 1991:255-268). Sosyal güvenlik 
fonlarının oluşturulmasının asıl sebebini göz ardı 
etmeden, yani sosyal güvenlik garantisi sağlama 
fonksiyonunu ikinci plana atmadan, yukarıda be-
lirtilen ikincil amaçlarını gerçekleştirmek için fon-
ların yönetim ve yatırım ilkelerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik fonlarının değerlendirilmesi sü-
recinde, birbiri ile karşılıklı etkileşimi olan 6 ayrı 
prensibin göz önüne alınması gerekir. Bu prensip-
ler (Tomagno, 2001: 2-14);

•	 Hedeflerin	 açıklığı	 (belirginliği):	 Öncelik-
le sosyal güvenlik fonlarının kurumların 
gelir ve aylık ödemelerini temin etme ve 
prim ödeyenlere ilave gelir sağlama amacı 
vurgulanmalı, varsa fonların yatırımı konu-
sunda yapılan diğer tercihler de açık olarak 
belirtilmelidir. Ödeyenler, kendi primleri-
nin hangi önceliklerle ve hangi amaçlarla 
yatırıldığını bilmek, sosyal güvenlik ku-
rumları ilgililere bu konularda bilgi vermek 
zorundadır. Büyümeyi artırmak, istihdamı 
teşvik etmek, ekonomik istikrarı sağlamak 
ve hayat standardını yükseltmek gibi amaç-
larla yatırım yapılacaksa bu amaçlar ile sos-
yal güvenliğin asıl amaçları arasında akılcı 
bir denge kurmak gerekecektir. Hedeflerin 
açıklığı, bu dengenin nasıl kurulacağının da 
belirtilmesi anlamına gelmektedir.

•	 Politik	 müdahalelerden	 uzak	 olma:	 Fonla-
rın yatırımında etkinlik sağlamak için, fon 
yönetiminin başlangıçta belirlenen amaçlar 
doğrultusunda vereceği yatırım kararlarına, 
başka öncelikleri öne çıkaran siyasi müdaha-
lelerin olmasını engellemek gerekir. Ancak, 
fon yönetimlerinin yatırım kararlarına poli-
tik amaçlı müdahalelerin önlenmesi, yöneti-
cilerin verdikleri yatırım kararları için siyasi 
iktidara ve sigortalılara hesap vermemesi an-
lamına gelmemektedir. Fon yönetimleri, he-
sap verme makamı olarak hangi otorite be-
lirlenmişse (ilgili bakanlık, bakanlar kurulu 
veya parlamento) düzenli olarak bu makama 
hesap vermek durumundadır.

•	 Sigortalılara	 hesap	 verme:	 Sosyal	 güvenlik	
kurumlarına prim ödeyenlerle aylık alan-
ların sisteme olan güvenlerinin sağlanması 
için fon yönetiminin yatırım faaliyetleri ile 
ilgili olarak hesap vermesi gerekir. Fon yö-
netimleri özellikle uzun dönemli ve büyük 
hacimli yatırım kararları yanında fonların 
yatırım alanları, gelirleri ve gelecek dönem 
projeksiyonları ile ilgili sürekli ve güvenilir 
bilgiler vermelidirler. Fon yönetimleri, sis-
temin doğrudan ilgili taraflarının yeterli, 
güvenilir ve sürekli bilgi edinmelerini sağ-
layacak şekilde şeffaf bir yönetim anlayışına 
sahip olmalıdır. Birçok ülkede yaşanan tec-
rübeler, sigortalıları ve işverenleri prim öde-
meye teşvik etmek ve süreklilik sağlamak 
için onların güvenlerini sağlayacak şeffaflık 
politikası takip edilmesi gerektiğini göster-
miştir. 

•	 Güvenilir	 yönetim:	Bütün	organizasyonlar	
gibi sosyal güvenlik fon yönetimi ile ilgili 
kurumların, etkin olarak çalışabilmeleri 
için yönetimlerinin güvenilir ve şeffaf olma-
sı gerekir. Yönetim terimi çok geniş bir ilgi 
alanına sahip olmakla birlikte fon yönetim-
lerinin; yatırımların performans kriterleri, 
planlama ve karar alma süreçleri, yönetim 
sorumluluklarının paylaşımı, uyuşmazlıkla-
rın çözüm yolları ve denetim mekanizmala-
rının belirgin olması gerekir. 

•	 Düşük	maliyetli	yönetim:	Fon	işletim	(yö-
netim) giderlerinin düşük olması prim 
ödeyenlerin menfaatlerinin korunması 
bakımından önemlidir. Doğru yatırım ka-
rarlarının verilmesi, fon yatırım portföyü-
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nün seçimi ve değişen şartlara bağlı olarak 
yatırım portföyünün değiştirilmesi ve çe-
şitlendirilmesi düşük maliyetle çalışmayı 
mümkün kılabilir. İşlem maliyetlerinin dü-
şüklüğü, özellikle özel emeklilik fonları ile 
karşılaştırıldığı zaman kamu sosyal güvenlik 
fonları yönetiminin etkinliği konusunda bir 
karşılaştırma yapma imkânı verir. 

•	 Basiretli	 (ihtiyatlı)	 yatırım:	 Fon	 yönetim-
leri, hem prim ödeyen sigortalıların hem 
de fonun menfaatlerinin korunması bakı-
mından en fazla getiriyi sağlayacak şekilde 
“basiretli bir yatırımcı” sorumluluğu ile 
davranmalıdır.

Sosyal güvenlik sistemlerinin özellikle nüfusun 
yaşlanması dolayısıyla gelecek dönemlerde yaşaya-
cağı problemlerin sistemlerin sürdürülebilirliğini 
ortadan kaldırmaması için sosyal güvenlik fonları-
nın yatırımı ve yönetimi konusu son dönemde özel 
bir ilgi alanını oluşturmuştur. Fon yönetimlerinin 
fonların yatırımı sürecinde alacağı kararlarla ilgili 
olarak nasıl bir yaklaşım benimsemesi gerektiği te-
mel tartışma alanlarından birini oluşturmaktadır. 
Bir görüşe göre; kamu sosyal güvenlik fonlarının 
yönetimleri de özel fon yönetimleri gibi piyasa 
mekanizmalarının belirleyiciliği altında yatırım ka-
rarlarını almalı, diğer görüşe göre ise bu fonların 
sosyal amaçlı olması dolayısıyla işleyiş kurallarının 
tamamen piyasa mekanizmasının kurallarına bıra-
kılamayacağı, özel kriterler getirilmesi yönündedir 
(Tamagno, 2001: 14).

Fonların Yatırım Kriterleri
Kamu sosyal güvenlik fonlarının oluşturulma 

amaçları dikkate alınarak, fonların yatırımı ko-
nusunda özel sektör emeklilik fonlarının yatırım 
kriterlerinden farklı kriterlerle değerlendirilmesi 
gerektiği kabul edilmektedir. Nitekim, ILO’nun 
bu amaçla geliştirdiği fon yatırım kriterleri genel 
bir kabul görmüştür. Öte yandan, ILO kriterleri de 
dikkate alınarak, birçok ülke sosyal güvenlik fonla-
rının yönetimi ile ilgili olarak ilgili mevzuatta fon 
yönetimlerinin uyması gereken kriterlerle ilgili hü-
kümlere yer vermiş, fonların yatırım alanları ile il-
gili düzenlemeler ve sınırlandırmalar getirmişlerdir. 

Varlık yönetimi ile ilgili olarak, kamu-özel ayı-
rımı olmaksızın; en yüksek getiriyi sağlamak, en 
düşük riskle çalışmak, uzun dönemli öngörülerde 
bulunmak, sürekli performans değerlendirmeleri 

yapmak (Cichon, 2004:347-356) gibi temel kriter-
ler olmakla birlikte sosyal güvenlik fonlarının yatı-
rımı ile ilgili olarak; güvenlik (emniyet), gelir, liki-
dite ve ekonomik sosyal fayda kriterleri genel kabul 
görmüş yatırım kriterleri olarak benimsenmiştir. 
Bu kriterlerden güvenlik, gelir ve likidite kriteri ob-
jektif; ekonomik ve sosyal fayda kriteri ise subjektif 
kriter olarak sınıflandırılabilir (Alper, 2009:73). 
Sosyal güvenlik fonlarının yatırım kriterleri ve bun-
larla ilgili tartışmalar aşağıda özetlenmeye çalışıl-
mıştır (Fonların yatırım kriterleri ile ilgili görüşler 
için bkz, Yazgan, 1992: 313-316; Cichon, 2004: 
344-346; Talas, 1979: 364-368; Dilik, 1991: 268; 
Alper, 2009: 72-74; Arıcı, 1999:123-125).

Güvenlik (Emniyet) kriteri: Sosyal güvenlik ku-
rumları, sigortalılara almış oldukları primlere kar-
şılık onların ihtiyaç duydukları dönemlerde gelir ve 
aylık ödeme taahhüdü altına girmişlerdir. Güvenlik 
kriteri, kurumların üstlenmiş olduğu bu yüküm-
lülüğü yerine getirmelerini sağlayacak şekilde ya-
tırılan fonların geri dönüşünün garanti altına alın-
ması, fonların geri dönüşü garantili alanlarda değer 
kaybetmeden yatırılması anlamına gelmektedir. 

Fonların geri dönüşü garantili olan alanlara ya-
tırılması, yani düşük riskli alanlara yatırılması geti-
ri oranlarının düşük olması anlamına gelmektedir. 
Bu bakımdan banka mevduatları, devlet bonosu ve 
tahvilleri geri dönüş garantisi yüksek yatırım alan-
larıdır. Güvenlik kriteri, sosyal güvenlik fonlarının 
borsa gibi riski yüksek, spekülatif kazançlara imkân 
veren alanlara yatırılmasını engeller. Nitekim, bir 
çok ülkede fonların borsada değerlendirilmesini 
önlemeye yönelik kısıtlayıcı hükümler vardır. Öte 
yandan, sosyal güvenlik fonlarının borsaya yatırım 
yapmaları hâlinde borsanın işlem hacminin artaca-
ğı, borsanın derinleşeceği ve spekülatif hareketlerin 
önleneceği ve borsayı istikrara kavuşturacağı görü-
şü de vardır (Alper, 2009: 72).

Gelir kriteri: Finansman yöntemi olarak fon 
biriktirme yönteminin tercih edilmesinin güçlü 
gerekçelerinden birini, fonların yatırımı ile elde 
edilecek ilave gelirlerle prim ödeyenlerin gelecekte 
daha yüksek sosyal güvenlik garantisine kavuşacak-
ları iddiasıdır. Bu kritere göre sosyal güvenlik fon-
ları; öncelikle enflasyondan dolayı ortaya çıkacak 
değer kaybını önleyecek, ilaveten artı getiri sağlaya-
cak alanlara yatırılmalıdır. Bu ilave getiri oranının 
ne olacağı ülkeden ülkeye ve o ülkedeki ekonomik 
politikalara, banka ve para piyasasına ve sermaye 
piyasasının durumuna göre değişir. 
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Fonların yatırım gelirleri için bir ölçü getirmek 
gerekirse fonlar; enflasyondan dolayı ortaya çıkan 
değer kaybını önleyecek oranın üzerine en az bü-
yüme hızı da ilave edilince bulunacak toplam oran 
kadar gelir sağlamalıdır. Mesela, yıllık enflasyon 
oranının %5; büyüme hızının da % 6 olduğu bir 
ülkede fonların getiri oranı en az %11 olmalıdır. 
Bir başka ölçüye göre de fonların en az getiri oranı 
en risksiz yatırım alanı olan devlet bono-tahvilleri-
nin getiri oranı kadar olmalıdır. Hiçbir risk alma-
dan devlet bono ve tahvili alımı ile yıllık %15 getiri 
sağlanabiliyorsa, fonların bu alanlar dışındaki getiri 
oranları da en az %15 olmalıdır. 

Likidite (akışkanlık-nakde çevrilebilirlik) kriteri: 
Likidite (nakde çevrilebilirlik, akışkanlık) veya ko-
lay paraya çevrilebilme kriteri, sosyal güvenlik ku-
rumlarının kısa dönemli harcamalarını karşılamak 
için hesaplarında nakit para tutmaları veya kolay 
nakde çevrilebilir alanlara yatırım yapmaları ile il-
gilidir. Hiçbir sosyal güvenlik kurumu, günü gelen 
ödemeleri için, fonların yatırımda olduğunu, bu 
sebeple sigortalıların gelir veya aylıklar için bek-
lemeleri gerektiğini söyleyemez. Sosyal güvenlik 
kurumları bu tür kısa dönemli; aylık, hatta bazen 
günlük ödemelerini aksatmadan yerine getirmek 
üzere hazır nakit para tutmak zorundadır. Ancak, 
özellikle bankaların vadesiz hesaplarında tutulan 
nakit fonların getirisi yok veya son derecede dü-
şüktür. Benzer şekilde kolay paraya çevrilebilen 
alanlara yapılan yatırımların da getiri oranı düşük-
tür. Bu durumda, sosyal güvenlik kurumlarının 
nakit para bulundurma ihtiyacı ile fonları kolay 
paraya çevrilen ancak düşük getirisi olan alanla-
ra yatırım yapma zorunluluğu çatışır. Kurumların 
yapması gereken aylık, 3 aylık hatta günlük ve 
haftalık nakit ihtiyaçlarını gerçekçi şekilde hesap-
layarak bu ihtiyaçları karşılayacak miktarda parayı 
nakit tutmaları, diğerlerini ilave getiri sağlayacak 
alanlara yatırmalarıdır. Bu amacın gerçekleşmesi, 
sosyal güvenlik kurumları fon yönetimlerinin na-
kit akış ihtiyacını ve karşılıkları sağlıklı hesaplama-
ları ile mümkündür. 

Ekonomik	 ve	 sosyal	 fayda	 kriteri:	 Üzerinde	
en fazla tartışma yapılan fon yatırım kriteridir ve 
subjektif kriter olarak adlandırılır (Alper, 2009: 
73). Nitekim, güvenlik, getiri ve likidite kriterleri 
bakımından şartlar tatmin edici ise fonların eko-
nomik ve sosyal fayda kriterine göre yatırımı gün-
deme gelir ve bu kritere göre yapılan yatırımların 
sigortalının eğitim, sağlık ve bir bütün olarak hayat 
standardının iyileşmesine yönelik doğrudan veya 
dolaylı katkıları olur (Talas, 1978: 367; Cichon, 
2004: 345). 

Fonların ekonomik ve sosyal fayda kriterine 
göre yatırım alanlarının belirlenmesini savunan 
görüş taraftarları; güvenlik, gelir ve likidite kriter-
lerinin tasarruf eğilimi düşük ve sermaye birikimi 
yetersiz olan gelişmekte olan ülkelerin gerçeklerine 
uymadığı, bu ülkeler için fonların yatırım alanları 
belirlenirken kuralların esnetilerek iktisadi büyü-
meyi hızlandıracak, risk oranı yüksek ancak orta 
ve uzun dönemde toplam faydası büyük olacak 
alanlara (enerji, ulaştırma, sulama, haberleşme, de-
mir-çelik vb sektörler) yatırılabileceğini savunmak-
tadırlar (Alper, 2009: 73).

Fon yatırım alanları bütün bir toplumun refah 
seviyesini yükseltecek ekonomik ve sosyal alanlarda 
kullanılabileceği gibi, doğrudan prim ödeyenle-
rin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileşmesine 
katkıda bulunacak alanlara da yatırılabilir. Sosyal 
projeler olarak adlandırılacak bu alanların başın-
da konut, sağlık ve eğitim sektörleri gelir. Fonlar, 
sosyal güvenlik kurumları tarafından doğrudan bu 
amaçla yapılan fiziki yatırımlar için veya sigortalıla-
rın yaptığı yatırımların kredi ihtiyacını karşılamak 
için kullanılabilir. SSK, ilk kurulduğu yıllarda sağ-
lık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının yetersizliğini 
dikkate alarak kendi sigortalılarına sağlık hizmeti 
verecek SSK hastanelerinin yapımını bu fonlarla 
gerçekleştirmiştir. Benzer şekilde, sigortalıların dü-
şük maliyetli konut sahibi olabilmelerini sağlamak 
için işçilerin kurduğu ve ortak olduğu konut koo-
peratiflerine düşük faizli kredi vermiştir.

Sosyal güvenlik fonları, en az enlasyon ve 
büyüme hızı toplamı kadar getiri sağla-
malıdır.

Sosyal güvenlik fonları, prim ödeyen si-
gortalıların konut, sağlık ve eğitim ihtiya-
cını karşılamaya yönelik sosyal projelerin 
finansmanında kullanılabilir.
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Devletler, uzun dönemde ülke ekonomisinin 
üretim gücüne önemli katkıda bulunacak alt yapı 
projelerinin finansmanı için sosyal güvenlik fonları-
nı kullanabilirler. Sosyal güvenlik fonlarının niteliği 
bu uzun dönemli yatırımları finanse etmek için uy-
gundur.	Ülkemiz	için	Güneydoğu	Anadolu	Projesi	
(GAP),	bu	nitelikte	bir	projedir.	Ancak,	fonların	bu	
alanlarda kullanılması güvenlik ve gelir kriterlerin-
den vazgeçilmesini gerektirmez. Önemli olan, uzun 
dönemli bu yatırımlar için devletin geri dönüş ve 
asgari gelir sağlama garantisi vermesi, yani fonların 
garantörü olmasıdır. Ancak, yukarıda sayılan gerek-
çelerle bile olsa, sosyal güvenlik fonları, kurumların 
asli fonksiyonlarını yerine getirmelerini engelleye-
cek, mali yapılarını bozacak ve sistemi sürdürülebi-
lir olmaktan çıkaracak alanlara yatırılamaz. 

Fonların Yatırımı ve Tartışmalar
Fonların ekonomik ve sosyal fayda kriterine 

göre, özellikle gelir kriteri göz ardı edilerek belirli 
alanlara yatırılması bazı tartışmaları da beraberin-
de getirebilmektedir. Eğer sosyal sigorta kurumları, 
düşük gelirli çalışanları kapsamına alıyor ve fon-
lar bunların primleri ile oluşturuluyorsa, fonların 
ekonomik fayda kriteri ile alt yapı yatırımlarında 
kullanılması kalkınmanın finansmanının düşük 
gelirlilere finanse ettirilmesi anlamına gelmektedir. 
Özellikle bu yatırımların geliri düşükse bu defa si-
gortalıların istismarı da söz konusu olabilmektedir.

Karşı görüş, gelişmekte olan ülkeler için ser-
maye birikimi yetersizliğinin düşük yatırım, düşük 
büyüme hızı “kısır döngüsünü” kırabilmek için 
sosyal güvenlik fonlarını ekonomik fayda krite-
rine göre ülke ve toplum açısından orta ve uzun 
dönemde katma değeri fazla olan alanlara yatırabi-
leceğini, bunun bir tercih değil zorunluluk olduğu-
nu ileri sürmektedirler. Bu yatırımların yapılması 
için alternatif kaynağın yüksek faizle dış borçlanma 

olduğu, bunun da ülke ekonomisini borç batağına 
sürükleyeceğini belirtmektedirler. Bu ülkeler için 
sosyal sigorta fonlarının ileride toplumun geneli 
için sağlayacağı faydanın büyüklüğü düşünülerek 
iktisadi kalkınmaya en fazla hizmet edecek alanlara 
yatırılması doğaldır (Yazgan, 1992:315). Eğer, fon-
ların dönüşü ve asgari getiri oranı devlet tarafından 
garanti edilmişse, bu anlamda nereye yatırıldığının 
fazla önemi yoktur.

İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkenin 
geçmişte uzun dönemli, yüksek riskli ve hatta ülke 
dışındaki büyük yatırımlarını sosyal güvenlik fon-
ları ile finanse etmeleri, ekonomik ve sosyal fayda 
kriteri ile yapılan yatırımların haklılığını güçlen-
dirmektedir. Nitekim, İngilterenin Süveyş Kanalı 
yapımında, Hindistan’daki bazı alt yapı yatırımla-
rının finansmanında sosyal güvenlik fonlarını kul-
lanması ülke dışındaki riskli yatırım alanlarına ör-
nek	olarak	verilmektedir	 (Richardson,	1970:	68).	
Günümüzde küreselleşmenin sermaye piyasalarına 
yönelik etkileri, fonların ülke dışında değerlendi-
rilmesi konusunda daha fazla seçenek sunuyor gibi 
görünmekle birlikte, kamu menfaatinin öne çıktığı 
sosyal güvenlik fonları için bu alternatif konusunda 
ihtiyatlı davranma zorunluluğu vardır. 

Sosyal güvenlik fonlarının özellikle çalışanla-
rın sosyal refahına katkıda bulunacak alanlar için 
yatırılması, sosyal fayda görüşü ile daha kolay sa-
vunulmaktadır. Buna göre sağlık tesisleri yapımı, 
konut inşaatları ve eğitim yatırımları gibi alanlar 
sosyal güvenlik fonları ile finanse edilebilecek ilk 
akla gelen sosyal projelerdir. 

Sosyal güvenlik fonlarının yatırım alanları ile ilgi-
li tartışmalar, bu alanla ilgili düzenlemeler yapılma-
sının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Fonların yatırımında; kamu özel ayırımı yapmaksı-
zın fon yönetiminin ve yatırımının doğal kurallarına 
ilaveten kolay yönetilebilme, sosyal güvenliğin asli 
fonksiyonlarından uzaklaşmama ve olmazsa olmaz 
kural olarak mutlaka ilave gelir sağlama amaçlarını 
gerçekleştirecek yasal düzenlemeler yapmak gerekir.

Sosyal sigorta programları düşük gelir-
li çalışanları kapsama alıyorsa, bunların 
ödemiş olduğu primlerle oluşan fonların 
ekonomik ve sosyal fayda kriterine göre alt 
yapı yatırımlarına yöneltilmesi, kalkınma-
nın finansmanının düşük gelirlilere yük-
lenmesi anlamına gelir.

Devlet garantisi olması şartıyla, gelişmek-
te olan ülkelerde sosyal güvenlik fonları 
kaçınılmaz olarak iktisadi büyümeyi hız-
landıracak alt yapı yatırımlarının finans-
manında kullanılır.
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Fonların Yatırımında Türkiye Tecrübesi
Türk sosyal sigorta kurumları (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı), uzun vadeli sigorta kolları bakı-

mından finansman metodu olarak fon biriktirme yöntemi ile kurulmuştur. Bu ünitenin önceki başlık-
larında belirtildiği gibi prim gelirleri ile toplam tasarrufların %30’una yaklaşan fonlar oluşturulmuştur. 
Ancak, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde sosyal güvenlik fonları yanlış yatırımlarla eritilmiştir. Ni-
tekim, 1965 yılından sonraki dönemde SSK fonlarının getiri oranı hep negatif olmuş, enflasyon oranının 
%104.4’e çıktığı 1980 yılında fonların net kaybı % 96 olmuştur. 1980’li yıllardan sonra sürekli değer kay-
beden fonların bu dönemde yıllık ortalama kayıp oranı %26-52 arasında değişmiştir (Özsuca, 1994: ss). 

Ancak Türkiye 1999 yılında kurulan işsizlik sigortası fonlarının işletilmesi konusunda başarılı bir uy-
gulamayı da gerçekleştirmiştir. Haziran 2000 tarihinden itibaren prim toplamaya başlayan işsizlik sigortası 

fonu, Ocak 2012 tarihi itibarıyla toplam 71.7 milyar T fon 
yaratmış, bunun da 39 milyar T’si faiz geliri olmuştur. Aynı 
dönemdeki işçi, işveren primleri ve devlet katkısının tutarı 
32 milyar T’dir. Bir diğer ifade ile fonun yatırım gelirleri 
prim gelirlerinden daha fazladır (www.iskur.gov.tr/bulten).

Tablo 6.9 İşsizlik Sigortası Fon Gelirleri

DÖNEMLER FON (%) TEFE (%)  DÖVİZ SEPETİ

2001 23,5 :  :
2002 104,3 11,9  8,5
2003 75,44 88,6  114,3
2004 56,91 30,9  13,54
Temmuz 2000-Aralık 2004 Dönemi 32,55 14  -14,6

DÖNEMLER FON (%) ÜFE (%) B TİPİ YATIRIM FONU (%) DÖVİZ SEPETİ (%)

2005 23,53 2,66 : -0,02
2006 18,65 11,58 : 5,31
2007 17,98 5,93 12,08 -17,58
2008 17,71 8,10 12,53 29,85
2009 14,9 5,93 6,13 -1,65
2010 9,91 8,87 2,85 3,38
2011 8,65 13,32 4,08 23,99
2012 8,,84 2,46 7,55 -4,58
2013 7,20 6,97 4,14 22,97
2014 7,92 6,37 8,52 1,48
2015 7,64 5,71 : :
2016 8,20 9,94 : :
2017 8,78 15,67 : :
2018 10,57 33,64 : :

Kaynak: İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu, Aylık Bülteni, Mart 2019.

Tablo 6.9. Fonun özellikle 2000-2004 döneminde, yatırımların getiri oranını değerlendirmek için gös-
terge olarak alınabilecek TEFE ve Döviz Sepeti değişkenlerine göre çok yüksek bir getiri oranı sağladığını 
göstermektedir. Ancak, 2005 yılı sonrası dönemde fon yatırımlarının getiri oranı düşmekle birlikte, spe-
külatif bir yatırım aracı olan döviz sepetinde belirli dönemler dışında meydana gelen olağan dışı artışlar 
dışında(2008, 2011 ve 2013 yılları), yine gösterge değişkenlerin üzerinde seyretmiştir. Bu durum işsizlik 
sigortası fonunun iyi bir yönetimle yüksek getiri sağlama amacını gerçekleştirdiğini göstermektedir. 

İşsizlik sigortası fonu, yüksek getiri sağla-
ma kriteri bakımından başarılı bir örnek 
olarak değerlendirilebilir.
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Öte yandan Mart 2019 sonu itibariyle toplam fon varlığının; %90,64’ü kuponlu tahvil, %9,36’sı mev-
duat hesabından oluşmaktadır. Bu, fon kayaklarının tamamına yakınının devletin iç borçlanma ihtiyacını 
karşılamak içi kullanıldığını ve ekonomik istikrarı sağlama fonksiyonunun öne çıktığını göstermektedir. 
Bu toplumun geneli bakımından iç borçlanma ihtiyacını azalttığı ve borçlanma faizini düşürdüğü için 
olumlu olmakla birlikte, sigortalılar için düşük getiri oranına razı olma anlamına gelmektedir. 

Başlangıcından bugüne kadar (Mart 2002-Mart 2019), toplam olarak 6.975 bin kişiye işsizlik ödeneği 
verilmiştir. Bu amaçla yapılan ödemelerin toplam miktarı 25.2 milyar T’dir.	(İŞKUR,	Mart	2019	Bülteni).	
İşsizlik sigortasından faydalananların toplam işsizlere oranı hiçbir zaman % 10-12’yi geçmemiştir. İşsizlik 
sigortasından faydalanan kişi sayısının sınırlı kalması, işsizlik ödeneklerinin kısa süreler için yapılması (6-
10 ay) ve miktar olarak da düşük seviyede belirlenmesi (çalışırken geliri ne olursa olsun bağlanacak işsizlik 
ödeneği asgari ücretin netini geçmeyecek) fonun aslı amaçlarının geri plana itildiği görüşlerine haklılık 
kazandırmaktadır.

İşsizlik sigortası fonu, devletin iç borçlanma ihtiyacını karşılayarak ekonomik istikrarı sağlamıştır, an-
cak fonun sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonu ikinci planda kalmıştır.

SOSYAL GÜVENLİĞİN İKTİSADİ ETKİLERİ
Sosyal güvenlik sistemleri; yüksek maliyeti, kamu harcamalarının dengesini bozması ve bütçe açıklarına 

yol açması, faiz oranlarını yükselterek yatırımların ve iktisadi büyüme hızının düşmesine yol açtığı görüşü 
ile 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren yaşanan krizin sebebi olarak itham edilmektedir (ILO, 1994: 
5). Bu görüşe karşılık ILO, 2000’li yıllarda; sosyal güvenliği ekonominin verimliliği ve üretkenliğini artı-
ran, kriz dönemlerinde olumsuz sonuçlara karşı tampon fonksiyonu üstlenen ve nihayet geleceğe yatırım 
olarak gören bir yaklaşım geliştirmektedir (ILO, 2011: 106; ILO, 2001: 42). Hangi yönden bakılırsa 
bakılsın, millî gelirden ayrılan payın büyüklüğü dolayısıyla sosyal güvenlik sistemlerinin ekonomik etkileri 
çok yönlü bir ilginin ve zıt yönlü tartışmaların odağı hâline gelmiştir. Sosyal güvenliğin:

•	 Millî	gelir	ve	iktisadi	büyümeye	etkisi,
•	 Emek	arzı	ve	istihdam	seviyesine	etkisi,
•	 Gelirin	yeniden	dağılımına	etkisi,
•	 Tasarruf	eğilimi	ve	sermaye	birikimine	etkisi
ekonomik boyutu ile ilgili tartışmaların ağırlıklı konularını oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinin 

yukarıda belirtilen alanlara olan etkisi her ülke ve her dönem için aynı seviyede ve yönde gerçekleşmez. Sosyal 
güvenlik programlarının ekonomik etkilerinin yönünü ve derecesini belirleyen faktörler (Alper, 2009: 74); 

Sosyal güvenliğin ekono-
mik güvence sağlama fonk-
siyonunu dikkate alarak 
gelirin devamlılığının eko-
nomik sistemin devamlılığı 
için önemini vurgulayın.

Sosyal güvenlik fonları, asli 
fonksiyonuna ilaveten do-
laylı olarak sizce hangi tür 
fonksiyonları yerine getir-
mektedir?

ÖÇ 2 Sosyal güvenlik fonlarının önemini ve bu fonların yatırımında geçerli ilkeleri 
açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Satın alma gücünün devam-
lılığı ve ekonominin canlı 
kalması için sosyal güvenlik 
fonlarının önemini anlatın.
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•	 Sosyal	güvenlik	kurumlarınca	bağlanan	ay-
lıkların ortalama kazançlara oranı,

•	 Sosyal	 güvenliğin	 finansmanı	 için	 kullanı-
lan gelir kaynakları, bu kaynakların prim 
veya vergi olması, kimlerden ne oranda tah-
sil edildiği,

•	 Aylıklar	 ile	ödenen	primler	arasındaki	 iliş-
kinin varlığı ve derecesi,

•	 Aylıkların	yeniden	belirlenmesinde	kullanı-
lan ayarlama yöntemleri,

•	 Sosyal	 güvenlik	 kurumlarının	 finansman	
metodu olarak fon veya yılı yılına finans-
man metodunu benimsemesi,

•	 Sosyal	güvenlik	fonlarının	kullanım	alanları	
ve değerlendirilme şekilleri,

olarak sıralanabilir. Yukarıda belirtilen faktörler 
bakımından ülkeler arasında veya aynı ülkede dö-
nemler arasında ortaya çıkan farklılıklar, sosyal gü-
venliğin iktisadi etkilerinin yönünü ve derecesini 
değiştirir. 

Sosyal Güvenlik: Millî Gelir ve 
İktisadi Büyüme

Sosyal güvenlik sistemleri ile millî gelir arasında 
karşılıklı bir ilişki vardır. Öncelikle, sosyal güven-
lik harcamalarının seviyesi, ünitenin önceki konu-
larında görüldüğü gibi, büyük ölçüde millî gelir 
tarafından belirlenir. Ancak sosyal güvenlik bir 
yatırım alanı ve harcama kalemi olarak millî geliri 
oluşturan unsurlardan biridir ve çarpan etkisi ile 
millî gelirin seviyesini belirler. (Koç, 2004: 155). 
Sosyal güvenlik harcamaları ve yatırımları arttıkça 
millî gelir de artar ve bu sosyal güvenliğin millî ge-
lir üzerindeki doğrudan etkisini oluşturur. Sosyal 
güvenlik sistemlerinin yaşlılara, malullere, dul ve 
yetimlere verdiği sürekli gelir ve aylıkların harca-
maları artırması bir yana ekonomik istikrar sağla-
dığı ölçüde bunlar ekonomik büyümeye olumlu 
etkilerde bulunur.

Sosyal güvenlik sistemleri çalışanların verim-
liliğini artırdığı ve sosyal istikrarı sağladığı ölçü-
de ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Sosyal 
güvenliğin bu etkisi sigorta kollarına göre değişir. 
Sigorta kolları itibarıyla bu etkileri incelemek gere-
kirse (ILO, 2001: 45-46):

•	 Sağlık	sigortasının	varlığı	 işgücünün	sağlık	
standardını iyileştirdiği ve hastalanmaları 
hâlinde kısa sürede tedavi imkânı sağladığı 
ölçüde çalışma hayatlarının kesintisiz ve sü-
rekli olmasına imkân verir ve çalışılan süre 
olarak toplam istihdamı artırır.

•	 Yaşlılık	 sigortasının	 varlığı,	 verimliliği	 dü-
şen yaşlı işgücünün işgücünden ayrılması-
na, işsiz ancak verimliliği yüksek gençlerin 
işgücüne katılmalarını sağlar.

•	 Hastalık	 sigortasından	 sağlanan	ödenekler,	
sigortalının iyileşme ve işine dönme süresi-
ni kısaltır.

•	 Analık	 sigortası,	 kadın	 çalışanların	 genel	
sağlık durumları ve işgücüne katılımlarının 
sürekliliğini sağlar. 

•	 İş	 kazaları	 ve	meslek	 hastalıkları	 sigortası,	
bu sebeple ortaya çıkan işgünü kayıplarını 
azaltır.

•	 İşsizlik	ödeneği,	 işsizlik	baskısının	 azalma-
sına yönelik olarak kendileri için en uygun 
ve verimli işi seçme konusunda daha sağlıklı 
kararlar verirler.

•	 Aile	ödenekleri	sigortası,	ailenin	yoksulluk	
tehlikesini azalttığı ölçüde çocukların eğiti-
me katılma sürelerini artırır ve vasıf seviye-
lerinin yükselmesine imkân hazırlar.

Sosyal güvenlik sistemlerinin millî gelir üzerin-
deki etkisi daha çok dolaylı yollarla olur. Nitekim, 
sosyal güvenlik sistemlerinin işleyiş mekanizmaları 
sigortalıların, iş arayanların, tasarruf sahiplerinin, 
yatırımcıların bireysel kararlarını etkilediği ölçüde 
sosyal güvenlik sistemleri de sosyo-ekonomik geliş-
me üzerine etkide bulunur (ILO, 2001:42). Sosyal 
güvenlik sistemleri iş piyasasına, ekonomik perfor-
mansı artıracak ve iktisadi büyümeyi hızlandıracak 
dolaylı etkilerde bulunur. Bu dolaylı etkiler ana 
hatları ile aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir 
(ILO, 2001: 42-43; ILO, 1984:123-125; Cichon, 
2004: 111-121; ILO, 2005: 2-5):

Sosyal güvenlik, işgücünün verimliliğini 
artırdığı ve sosyal istikrarı sağladığı ölçüde 
ekonomik büyümeye katkıda bulunur.
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•	 Sosyal	 güvenlik	 garantisi	 sağlanmış,	 gelecek	
endişesi olmayan, moral gücü yüksek çalışan-
ların	işgücü	verimliliği	daha	yüksektir.	Üret-
ken işgücüne yönelik bir yatırım olarak sosyal 
güvenlik, verimliliği artırıcı bir etki yapar.

•	 Sosyal	 güvenlik	 garantisine	 sahip	 olmak	
için işgücüne katılma oranları yükselir. İş-
gücüne katılma oranının yükselmesi, üre-
tim faktörlerinden biri olan emeğin millî 
gelire katkısını ve büyümeyi artırır.

•	 İnsanların	 sosyal	 güvenlik	 garantisine	 sahip	
bir işte çalışma arzusu, işgücünün kayıt dışı 
sektörden kayıtlı sektöre, tarım kesiminden 
kentlere ve sanayi sektörüne geçişini hızlan-
dırır. Sosyal güvenlik, verimliliği artıracak 
şekilde işgücünü düzenleyici etkide bulunur.

•	 Sağlık	hizmeti	arzını	artıracak	sağlık	tesisle-
ri yatırımları ile yaşlılar, engelliler ve çocuk-
lara yönelik hizmetler için yapılacak fiziki 
yatırımlar (yurtlar, huzurevleri vb.) ve bu 
kesimlere yönelik hizmet alımları millî ge-
liri büyütür, büyüme hızını artırır. 

•	 Fon	biriktirme	 esasına	 göre	 finanse	 edilen	
sosyal güvenlik sistemlerinin fonları ekono-
mik büyümeyi hızlandıracak yatırımlar için 
gerekli finansman ihtiyacını karşılar.

Genel olarak sosyal refah devleti ve bu devletin 
en önemli görüntüsünü oluşturan sosyal güven-
lik harcamalarının yüksek olduğu ülkelerde; mo-
ral gücü yüksek insanların işgücü verimliliğinin 
yüksek olduğu, insangücünün eğitim seviyesinin 
yükseldiği, işgücünün formel ekonomiye entegras-
yonunun kolaylaştığı, toplumsal güven ve sosyal 
huzurun sağlanması ile yaratılan politik istikrar ve 
uyumun ekonomik politikalara istikrar kazandır-
dığı (Cichon, 2004: 120-121) ve bütün bunlarla 
birlikte hızlı ve istikrarlı ekonomik büyüme için 
uygun ortam sağladığı ileri sürülmektedir. 

Emek Arzı ve İstihdam Seviyesine 
Etkileri

Sosyal güvenlik sistemlerinin emek arzı ve istih-
dam seviyesi üzerine etkileri, özellikle II. Dünya Sa-
vaşı sonrası dönemde sosyal güvenlik programları-
nın kapsamının genişlemesi ile emekli olma hakkını 
elde eden yaşlı nüfusun o yaş grubuna gelince işgü-
cüne katılma oranının hızla düşmesi dolayısıyla ilgi 
çekmiştir. Gerçekten, işgücüne katılma oranı ülke 

sosyal güvenlik sisteminin belirlediği kronolojik 
emekli olma yaşına gelince bir önceki yaş grubuna 
göre hızla düşmektedir (Alper, 2009: 75). Çalışabi-
lecek insanların emekli olarak çalışma hayatından 
ayrılması, özellikle ekonominin tam istihdamda 
olduğu dönemlerde emek arzı yetersizliği yarata-
bilmekte ve iktisadi büyümeyi olumsuz etkileyebil-
mektedir. Bu durum sosyal güvenlik sistemlerinin 
emek arzı ve istihdam seviyesi üzerine etkilerinin 
incelenmesini gündeme getirmiştir. Sosyal güvenlik 
sistemlerinin emek arzı ve istihdam seviyesi üzerine 
etkileri çeşitli şekillerde kendini gösterir.

Sosyal güvenliğin emek arzına ilk etkisi, siste-
min finansmanı için ayrılan primlerin kişilerin kul-
lanılabilir gelirlerini azaltması dolayısıyla bireylerin 
çalışma-boş zaman tercihlerini değiştirmesi ile mik-
ro seviyede ortaya çıkar. Kullanılabilir geliri azaltan 
bir faktör olarak prim oranı yükseldikçe çalışma-
nın faydası azalmakta ve insanlar daha az çalışma-
yı tercih ederek çalışma sürelerini (emek arzlarını) 
kısaltmaktadırlar. Bu da sonuçta toplam emek arzı-
nı daraltmaktadır. Ancak, yüksek oranlı primlerin, 
bireylerin kullanılabilir gelirlerini azaltması, aynı 
geliri elde etmek için daha uzun süreler çalışma zo-
runluluğu (tersine dönen emek arz eğrisi) sebebiyle 
emek arzını artırıcı etki de yapabilir. Sosyal güven-
lik sistemlerinin bireylerin emek arzı üzerine etkisi 
bu zıt yönlü iki etkiden hangisinin güçlü olacağına 
bağlı olarak değişecektir. Bu da kişilerin yaptığı işin 
niteliği, gelir seviyesi, yaşı ve cinsiyetine bağlı olarak 
değişiklik gösterecektir (Alper, 2009: 75).

Yaşlılık sigortaları, emekli aylığı alma 
hakkını kazananların çalışma hayatından 
ayrılması dolayısıyla emek arzını daraltıcı 
etki yapar.

Tersine dönen emek arz eğrisi
Ücret	 seviyesi	artarken	çalışmak	 isteyenler	
bir noktaya kadar artar. Ancak, bu nokta-
dan sonra ücret artmasına rağmen çalışmak 
isteyenlerin sayısında azalma meydana ge-
lir.	Ücretle	çalışan	işçi	sayısı	arasındaki	bu	
ilişkiyi gösteren eğri, tersine dönen emek 
arz eğrisidir.  
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Sosyal güvenlik sistemlerinin emek arzına yöne-
lik ikinci etkisi, makro seviyede ve toplam istihdam 
seviyesi bakımından uzun vadeli sigorta kollarından 
yaşlılık sigortası dolayısıyla ortaya çıkar. Yaşlılık ve 
malullük sigortalarının varlığı, bu sigorta kolların-
dan aylık almaya hak kazanan kişilerin çalışma ha-
yatından ayrılmasına yol açar, işgücü dışına çıkma-
larını hızlandırır. Birçok ülkede, emekli olma yaşı 
ile işgücünden ayrılma yaşı arasında çok kuvvetli bir 
ilişkinin olduğu görülmüştür. Emeklilik, birçok kişi 
bakımından geciktirilmiş veya ertelenmiş taleplerin 
gerçekleştirilme dönemi olarak kabul edildiği için 
(deniz kıyısında yaşama, köye dönme, hobilerini 
gerçekleştirmek için zaman ayırma, yurt içi ve/veya 
yurt dışı seyahatlere katılma, ailesine daha fazla za-
man ayırma gibi) insanlar bu yaşa gelince çalışma 
hayatından ayrılırlar ve toplam emek arzı düşer. 

Sosyal güvenlik sistemleri, bazı çalışan grupları 
için işgücüne katılmaları ve toplam emek arzının 
artması sonucunu doğurabilir. Sosyal güvenlik sis-
temlerinin sağladığı haklardan faydalanmak için, 
eşlerine veya evliliğe bağlı sosyal güvenlik hakkının 
yetersizliği dolayısıyla daha önce çalışma hayatına 
katılma arzusu olmayan ev kadınlarının işgücüne 
katılmaları söz konusu olabilir. Benzer durum öğ-
renciler ve engelliler gibi gruplar için de söz konusu 
olur ve bu grupların işgücüne katılmaları toplam 
emek arzını artırıcı etki yapar. Benzer şekilde, be-
lirli bir süre çalıştıktan sonra çeşitli sebeplerle (ev-
lenme, çocuklarına bakma veya evde engelli veya 
yaşlılara bakma zorunluluğu gibi) çalışma hayatın-
dan erken ayrılanlar, özellikle yaşlılık sigortasından 
faydalanabilmek için yeniden çalışma hayatına 
girme eğilimi gösterebilirler. Bu da özellikle kadın 
işgücünün emek arzını artırıcı etki yapar.

Sosyal güvenlik sistemleri toplam emek arzını 
olduğu kadar emek talebini de etkileyerek istihdam 
seviyesine etki eder. Nitekim, ücret maliyetinin bir 
unsuru olarak sosyal sigorta primlerinin ücret için-
deki payı arttıkça, işverenler yükselen emek maliye-

ti dolayısıyla ikame etkisi ile emek yoğun üretim-
den sermaye yoğun üretim teknolojisine geçerler ve 
emek taleplerini daraltırlar. Bu kısa dönemde değil, 
ancak teknolojik değişmenin gerçekleşeceği orta ve 
uzun dönemde ortaya çıkan bir etkidir. Nitekim, 
özellikle 1990’lı yıllardan sonra yaşanan kriz dö-
nemleri sonrasındaki ekonomik büyüme dönemle-
rinde görülen istihdam yaratmayan iktisadi büyü-
me, bu etki dolayısıyla görülür.

Primlerin	emek	maliyeti	üzerindeki	etkileri,	bir	
çok ülkede siyasi iktidarları işveren primlerini dü-
şürmeye, mümkün değilse işveren primlerinin bir 
kısmının devlet tarafından ödenmesi gibi tedbir-
leri beraberinde getirmiştir (ILO, 2001: 47). Kü-
reselleşme sürecine bağlı olarak artan uluslararası 
rekabet 1990’lı yıllardan sonra devletlerin bu tür 
tedbirleri daha yaygın olarak almasına yol açmış-
tır. Benzer şekilde, son yıllarda ülkemizde de bütün 
yatırım teşvik politikalarının merkezinde vergi ve 
prim teşvikleri ile uygulamalar yer almakta, yeni 
yatırımlar ve ilave istihdamı teşvik etmek üzere sos-
yal güvenlik sisteminin emek istihdamına yönelik 
maliyetleri devlet tarafından üstlenilmektedir. İş-
sizlik sigortası fonlarının bu amaçla kullanılması 
bu sosyal güvenlik-istihdam ilişkisinin bir başka 
boyutunu göstermektedir.

Sosyal güvenlik, emek arz ve talebini yalnızca 
miktar olarak değil nitelik olarak da değiştirici et-
kiler yapar. Bu etkilerden biri, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde, primlerin (vergilerin) yüksekliğin-
den kaynaklanan işgücü maliyetindeki artış dolayı-
sıyla sigortasız, (kaçak) işçi çalıştırmanın, yani kayıt 
dışı çalışmanın yaygınlaşmasıdır. Sigorta primleri-
nin yüksekliği kayıtdışı çalışmanın tek sebebi ol-
mamakla birlikte önde gelen sebeplerinden biridir. 
Nitekim, 2000’li yıllardan sonra ülkemizde, belirli 
sektörlerde özellikle yabancı işgücü çalıştırmanın 
yaygınlaşması, yani kayıtdışılığın artışı bu ilişkinin 
varlığını ortaya koymaktadır.

Çalışmak istemeyen ancak sosyal güven-
lik sisteminin sağlamış olduğu haklardan, 
özellikle sağlık sigortası ve emekli aylı-
ğından faydalanmak için bazı gruplar (ev 
kadınları) çalışma hayatına girerler, bu da 
toplam emek arzını artırır.

Bir malın fiyatı düştüğü zaman, bu ma-
lın diğer mallar karşısında daha ucuz hale 
gelmesi dolayısıyla tüketicilerin tercihleri-
ni değiştirerek bu maldan daha fazla talep 
etmeleri ikame etkisi ile ortaya çıkan talep 
artışıdır.



171

Sosyal Güvenlik

Öte yandan, ILO’nun ileri sürdüğü görüşe göre 
de sosyal güvenlik sistemlerinin varlığı, insanların 
daha güvenli ve gelecek garantisi olan işlerde çalış-
ma isteğini artırmakta, kayıtdışı sektörden kayıtlı 
sektöre, tarım sektöründen de sanayi ve hizmet-
ler sektörüne bir işgücü göçü yaşanmasına sebep 
olmaktadır. Sosyal güvenliğin işgücü piyasasını 
olumlu yönde düzenleyici bu etkisi toplam verim-
lilik seviyesini de yükseltmektedir (ILO, 2001: 42-
43; Cichon, 2004: 111-121; ILO, 2005: 2-5).

İşsizlik sigortasının da işgücü piyasası üzerine 
etkileri vardır. Gelişmiş ve geniş kapsamlı koruma 
sağlayan bir işsizlik sigortasının varlığı çalışma ha-
yatında barışı ve istikrarı sağladığı gibi, işgücünün 
daha verimli işlerde çalışmasına imkân veren işgücü 
devrini de sağlar. Gelir kesilmesi dolayısıyla, çalış-
ma şartlarını beğenmediği işlerde çalışmaya mah-
kum olanlar, işsizlik ödeneği aldıkları süre içinde 
iş hayatında kendileri için en uygun ve verimli 
olarak çalışabilecekleri işleri seçme imkânına sahip 
olurlar. Nihayet, işsizlik sigortalarının uygulandığı 
aktif istihdam politikaları çerçevesinde işgücünün 
vasfını geliştirme veya işgücüne yeni vasıf kazandır-
ma amacıyla yapılan eğitim faaliyetleri işgücünün 
verimliliğini artırır.

Tasarruf Eğilimi ve Sermaye 
Birikimine Etkileri

Sosyal güvenlik özünde bir gelir transferi meka-
nizmasıdır ve bu mekanizmanın özünü de “tasarruf 
transferi” oluşturur (Yazgan, 1992: 25; Arıcı, 1999: 
51). Öncelikle bireyler; gençken yaşlılık dönemle-
ri, sağlıklı iken hastalıklı dönemleri için tasarruf 
yaparlar. Bireysel tasarrufların yetersiz olduğu du-
rumlarda, aile başta olmak üzere toplu tasarruflar 
başlar. Bunların da yetersiz olduğu durumlarda 
kurumsal tasarruflar başlar ki, günümüz sosyal gü-
venlik sistemleri sosyal güvenlik garantisi sağlamak 
da bireysel tasarrufların yetersizliğini ikame etmek 
için oluşturulmuş kurumsal tasarruf mekanizmala-
rıdır (Yazgan, 1992: 27; Arıcı, 1999: 51-52). Lon-
ca sistemindeki orta sandıklarından zorunlu iştirak 
esasına dayanan sosyal sigortalara kadar sistemin 

özünde bireysel tasarrufların yetersizliğini giderme-
ye yönelik kurumlar oluşturma düşüncesi vardır. 
Ancak, özellikle belirtmek gerekir ki, sosyal güven-
lik kurumlarının öncelikli amacı, iktisadi amaçlı 
tasarruf yetersizliğini gidermek ve sermaye birikimi 
sağlamak değildir. Özellikle sermaye birikimi siste-
min işleyişinin yalnızca bir sonucudur.

Sosyal güvenlik sisteminin emek arzına yöne-
lik en belirleyici etkisi yaşlılık sigortası ile ortaya 
çıkar. Birçok kişi için emeklilik, geciktirilmiş veya 
ertelenmiş taleplerini (yazlık sahibi olarak deniz ke-
narında yaşama, köye dönme, hobilerini gerçekleş-
tirecek zamana sahip olma, çocukları ile daha uzun 
süre geçirme, yurt içi ve/veya yurt dışı seyahatler 
yapma gibi) gerçekleştirme dönemi olarak görü-
lür. Bu sebeple çok sayıda çalışan prim gün sayı-
sı, sigortalılık süresi ve emekli olma yaşı ile ilgili 
şartları yerine getirdiği zaman çalışma hayatından 
ayrılır. Bir çok durumda özellikle kamu sektöründe 
belirli yaşa gelenler gönüllü olmasalar da emekliye 
sevk edilirler. İster gönüllü, ister zorunlu olsun, her 
durumda emeklilik o yaşta bulunanların işgücüne 
katılma oranlarını ve toplam emek arzını daraltır.

Sosyal güvenliğin tasarruflarla ilgili ilk etkisi, 
bireyin kullanılabilir gelirinin tüketim ve tasarruf 
arasında dağılımına yani tasarruf eğilimine yöne-
liktir. Ancak bu etki her birey için aynı yönde ve 
derecede değildir. (Alper, 2009: 76-77). 

•	 Düşük	gelirli	bireyler	için,	özellikle	kaynak-
ta kesilen sosyal güvenlik primleri zorunlu 
tasarruf eğilimini artırıcı bir etkiye sahiptir. 
Çünkü, bu kimselerin zaten düşük olan ge-
lirlerinden gönüllü olarak tasarruf etmeleri 
mümkün değildir.

•	 Yüksek	gelirli	gruplar	için	sosyal	güvenliğin	
tasarruf eğilimine etkisi, bu kişilerin gönül-
lü tasarruflarında yapacakları değişikliğe 
bağlı olacaktır. İkame etkisi ile gönüllü ta-
sarruflarını azaltmaları veya daha yüksek bir 
gelir garantisi için aynı tasarrufu yapmaya 
devam etmeleri hâlinde toplam tasarrufları 
artacaktır.

İkame Etkisi 
Sosyal güvenlik primlerinin yüksekliği, 
emek maliyetini artırdığı ölçüde kayıtdışı 
çalışmayı artırır.

Sosyal güvenlik sistemleri, bireysel tasar-
rufları kurumsal tasarrufa dönüştürme 
mekanizması olarak tarif edilebilir.
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•	 Yaygın	bir	 görüşe	 göre,	 primlerin	 kaynak-
ta kesilmesi ve bu sebeple katlanılan yükün 
birçok kişi tarafından hissedilmemesi dola-
yısıyla, gönüllü tasarruflarında bir azalma 
olmamakta ve bireylerin toplam tasarrufları 
artmaktadır.

•	 Sosyal	 güvenliğin	 bireylerin	 tasarruf	 eğili-
mine yönelik bir etkisi de görgü etkisinden 
kaynaklanır. Buna göre, bir sosyal güvenlik 
sisteminin varlığı gelecek endişesi ve tehli-
kelerle mücadele bilincini artırdığı ölçüde 
bireylerin tasarruf yapma eğilimlerini artı-
racaktır. Tehlike bilinci ile gelecek dönem-
ler için tasarrufta bulunma isteği, toplam 
tasarrufları artıracaktır.

•	 Öte	 yandan,	 sosyal	 güvenlik,	 ikame	 etkisi	
ile özellikle bireylerin gönüllü tasarruflarını 
azaltıcı bir etki yapabilir. Buna göre, tehli-
keye maruz kaldığı zaman sosyal güvenlik 
garantisinin sağlanacağını bilmek, olmadığı 
duruma göre bu amaçla tasarruf yapmayı 
düşünen bireyleri tasarruf yapmaktan vaz-
geçirecektir ve gönüllü tasarruflar azalacak-
tır. Bu etki özellikle orta gelir gruplarında 
kendini hissettirecektir.

Bir sosyal güvenlik sisteminin toplam tasarruf-
lar üzerindeki etkisinin artırıcı mı, yoksa azaltıcı 
yönde mi gerçekleşeceği, zıt yönlü etkilerin net so-
nucuna bağlı olacaktır. Tasarruf artırıcı etkisi, azal-
tıcı etkilerinden daha fazla ise toplam tasarruflar 
artacak, aksi hâlde azalacaktır. 

Sosyal güvenliğin tasarruflarla ilgili etkisi, yal-
nızca toplam tasarrufları artırma veya azaltma 
yönünde ortaya çıkmaz. Tasarrufların şeklinde ve 
niteliğinde de bir değişme meydana gelir (Alper, 
2009:76). Öncelikle, ikame etkisi ile gönüllü ta-
sarrufların yerini zorunlu tasarruflar aldığı için 
toplam tasarruflar içinde zorunlu tasarrufların payı 
artar. Gönüllü tasarrufların ekonomiye girmesi ile 
zorunlu tasarrufların girmesi farklı mekanizmalar-
la gerçekleşebilir. Zorunlu tasarrufların kurumlar 
aracılığıyla gerçekleştirilmesi, ekonomik amaçlarla 
daha kolay kullanılabilmesine imkân sağlar.

Sosyal güvenliğin tasarruflar üzerindeki bir baş-
ka etkisi ise bireysel tasarrufların yerini kurumsal 
tasarrufların almasıdır. Bir sosyal güvenlik sistemi-
nin olmadığı dönem veya durumlarda sosyal gü-
venlik için yapılan tasarruflar birey ve aile seviyesin-
de kalırken, özellikle sosyal sigortaların oluşmasıyla 
toplu ve kurumsal tasarruflara dönüşmektedir. Bi-
reysel tasarrufların ekonomik etkileri ile kurumsal 
tasarrufların kullanım alanları ve ekonomik etki-
leri daha farklıdır. Bireysel tasarruflar, çoğunlukla 
gayrimenkul alımı veya kıymetli metal alımı gibi 
mikro yatırım alanlarına yönelirken, kurumsal ta-
sarrufların iç borçlanma ihtiyacının karşılanmasına 
yönelik bono ve tahvil alımı ile uzun dönemli ik-
tisadi yatırımların finansman ihtiyacının karşılan-
ması gibi makro yatırım alanlarında kullanılması 
söz konusu olmaktadır. 

Sosyal güvenlik sistemlerinin yarattığı ilave ta-
sarrufların ekonomi üzerindeki olumlu etkileri ku-
rumsal tasarruflarla sağlanan sermaye birikiminde 
daha belirgindir. Bu fonlar, ülkenin genel ekonomi 
politikasına uygun olarak daha kolay yönlendirile-
bilir ve daha uzun dönemli yatırımların finansma-
nı için kullanılabilir. Bireysel tasarrufların dağınık 
olması bir yana belirli alanlara yönlendirilmeleri ya 
imkânsız ya da son derece yüksek maliyetlidir. 

Sosyal güvenliğin tasarruf eğilimi ve toplam ta-
sarruflar üzerindeki etkileri, sonuç olarak sermaye 
birikimini etkileyecektir. Özellikle, toplam tasar-
rufların ve sermaye birikiminin yetersiz olduğu 
gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik kurum-
ları önemli fonlar yaratabilme kapasitesine sahip 
kurumlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. Nitekim, 
sosyal sigortaların fon metodunu benimsedikleri ül-
kelerde, bu ülkelerin ihtiyaç duyduğu, 15-20 yıllık 
uzun dönemli alt yapı yatırımları (enerji, sulama, 
ulaştırma, haberleşme) için finansman ihtiyacını 
karşılayabilecek fonlar yaratılabilmektedir (Bu ko-
nuda daha ayrıntılı bilgi için ünitenin sosyal güven-
lik fonlarının yatırımı başlıklı konusuna bakınız).

Gelirin Yeniden Dağılımına Etkileri
Sosyal güvenlik, gelirin yeniden dağılımını sağ-

layarak sosyal adaleti sağlamaya çalışan en kapsamlı 
sosyal politika aracıdır (Yazgan, 1992: 329). Sosyal 
güvenlik, iki temel amaçla gelirin yeniden dağılı-
mını değiştirir (Alper, 2009: 77). 

Bunlardan ilki, bireylerin iradeleri dışında mey-
dana gelen tehlikelerin zararlarından kurtarılmaları 

Sosyal güvenlik sistemlerinin bireysel ta-
sarrufları kurumsal tasarruflara dönüş-
türmesi, bu tasarruflarla oluşan sermaye 
birikiminin makroekonomik amaçlarla 
kullanımını kolaylaştırır.  
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için, toplumu oluşturan bireyler arasında; tehlikeye 
uğramayanlardan uğrayanlara veya tehlikesiz dö-
nemlerden tehlikeye maruz kalınan dönemler için 
gelir transferi sağlanması ile ilgilidir. Bu tür gelirin 
yeniden dağılımı zaten sosyal güvenliğin varlık se-
bebini oluşturur.

Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımını 
sağlamadaki ikinci temel amacı ise sosyal adaleti 
sağlamaktır. Tehlikenin zararlarına maruz kalan 
kişilerin ihtiyaçlarının esiri olmaması, yaşadıkları 
toplum içinde insan haysiyetine yaraşır asgari bir 
hayat standardına kavuşmaları için yüksek gelir-
lilerden düşük gelirlilere doğru bir gelir transferi 
sağlanarak gelir yeniden dağıtılır (Alper, 2009: 77). 
Özellikle sosyal sigorta sisteminde sigortalılardan 
alınan primler, prime esas kazançlar ve prim öde-
nen süre ile sigortalılara bağlanan aylıkların seviye-
si, alt ve üst sınır uygulaması ile bu gelir transferi 
sağlanır. Sistemin özü, düşük gelirlilerden düşük 
prim alma yüksek aylık ödeme, yüksek gelirlilerden 
yüksek prim alma düşük gelir ödeme ilkesine daya-
nır. Vergilerle finanse edilen kamu sosyal güvenlik 
harcamalarında ise yüksek gelirlilerden alınan ver-
gilerle, düşük gelirliler veya yoksullara aylık veya 
gelir bağlanarak gelirin yeniden dağılımı sağlanır. 

Sosyal güvenliğin gelir dağılımına etkisi her 
zaman sosyal adaleti sağlayacak şekilde olumlu 
olmayabilir. Eğer, özellikle sosyal sigortaların kül-
fet-nimet dengesi iyi kurulamamışsa, sistem düşük 
gelirlilerden yüksek gelirlilere doğru negatif gelir 
transferi sağlayabilir (Yazgan, 1992: 331). Benzer 
bir durum, vergileme sisteminden dolayı kamu 
sosyal güvenlik harcamaları ile de ortaya çıkabilir.

Sosyal güvenliğin, gelirin yeniden dağılımı-
na etkisi 3 değişik şekilde kendini gösterir (Alper, 
2009: 77-78).

Bunlardan ilki nesiller arası gelir transferidir. 
Bu tür gelir transferinde, bugünün genç, çalışan ve 
prim ödeyen nesli, daha önce çalışmış ve şu anda 
sistemden gelir ve aylık alan yaşlı neslin sosyal gü-
venlik garantisini sağlar. Sosyal güvenlik sistemleri-
nin finansman yöntemi olarak dağıtım yöntemini 
benimsemeleri hâlinde bu tür gelir transferi sağlanır.

Sosyal güvenlik nesil içi gelir dağılımını da sağ-
lar. Özellikle, hastalık ve iş kazaları gibi kısa vadeli 
sosyal güvenlik tehlikeleri için yılı yılına finansman 
metodu benimsenmiş ise bugün çalışanlar ve prim 
ödeyenler, bugün hastalanan ve muhtaç durumda 
kalanların sosyal güvenlik garantilerini sağlamakta-
dırlar. Bir diğer ifadeyle, aynı zaman diliminde ya-
şayan insanlar arasında tehlikeye uğramayanlardan 
uğrayanlara bir gelir transferi sağlanmaktadır. 

Üçüncü	olarak,	 zamanlar	 arası	gelirin	yeniden	
dağılımını sağlar. Sosyal güvenlik sistemlerinin fi-
nansman metodu olarak bireysel fon metodunu 
benimsedikleri durumlarda, tehlikesiz geçen dö-
nemlerde ödenen primlerle, tehlikeye maruz ka-
lınan dönemlerin sosyal güvenlik ihtiyacını karşı-
lamaya yönelik bir gelir transferi sağlanmaktadır. 
Fon esasına göre kurulmuş yaşlılık sigortaları ve 
işsizlik sigortaları bu tür gelir transferi sağlayan si-
gorta kolları için en kapsamlı örneği oluştururlar.

Sosyal güvenlik sistemleri, geliri dikey veya ya-
tay olarak yeniden dağıtır. Dikey gelir dağılımı, 
yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere, yatay gelir da-
ğılımı ise aynı gelir seviyesinde bulunanlar arasın-
daki gelir dağılımıdır. Sosyal güvenlik sistemlerin-
den beklenen daha çok yüksek gelirlilerden düşük 
gelirlilere doğru dikey gelir dağılımı sağlanmasıdır. 

Sosyal güvenlik sistemlerinin gelirin yeniden 
dağılımını nasıl ve hangi yönde gerçekleştireceği, 
sistemin gelir kaynakları, prim yükünün kimin 
üzerinde olduğu, hangi finansman metodunu be-
nimsediği ve aylıkların hesaplanması ile ilgili esas-
lar belirler (Alper, 2009: 78). Sayılan bu faktörler 
yanında sosyal güvenlik sisteminin hangi sektörde-
ki işgücünü kapsama aldığı (sanayi, hizmetler veya 
tarım), hangi gelir grubundaki işgücünü kapsama 
aldığı (yüksek gelirli, düşük gelirli) gibi faktörlere 
de bağlı olarak değişecektir (ILO, 1984:128).

Sosyal güvenlik sistemleri, gelirin yeniden 
dağılımı ile sosyal politikanın sosyal adale-
ti sağlama amacını gerçekleştirir.

Sosyal sigortaların işleyişinde ödenen 
primlerle sağlanan faydalar arasındaki iliş-
ki (nimet-külfet dengesi) sağlıklı şekilde 
kurulamamışsa, sistem negatif gelir dağı-
lımına yol açabilir.
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Sosyal Güvenliğin Diğer İktisadi Etkileri
Sosyal güvenlik sistemleri, millî gelirin üçte birine ulaşan hacimde kaynak kullanmaları ve gerek prim-

ler gerekse aldığı aylıklarla geniş toplum kesimlerinin kullanılabilir gelirini etkilediği ölçüde diğer iktisadi 
göstergeler ve değişkenler üzerinde de etkiler yaratır. İktisadi istikrarın sağlanması ve yatırımların teşvik 
edilmesi bu etkilerin başında gelmektedir (Alper, 2009: 78). 

Sosyal güvenlik programları, iktisadi durgunluk dönemlerinde talebin canlandırılması, enflasyon dö-
nemlerinde de kısılması yönündeki etkileri ile iktisadi istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabilirler. Talep 
yetersizliği dolayısıyla ekonominin durgunluk içine girdiği dönemlerde, gerek işsizlik sigortasından yapı-
lan ödemeler, gerekse uzun vadeli sigorta kollarından (yaşlılık, malullük) bağlanan aylıklar, talebin canlı 
ve sürekli kalmasına yardımcı olduğu ölçüde üretimi ve ekonomik canlanmayı teşvik eder. Yüksek oranlı 
enflasyon dönemlerinde ise sosyal güvenlik primleri dolayısıyla kullanılabilir gelirlerdeki azalma talep da-
ralmasına ve fiyat seviyesinde düşüşe yol açabilir (Dilik, 1991: 264). Her iki yöndeki etkinin derecesi, 

sosyal güvenlik programlarının kapsamına ve kullandığı 
kaynakların hacmine bağlı olarak bir ülkeden diğerine de-
ğişebilir. Sosyal güvenliğin iktisadi istikrarı sağlama fonksi-
yonu, kapsamlı bir işsizlik sigortası var ise çok belirgin hâle 
gelir. İşsizliğin arttığı durgunluk dönemlerinde işsizlik öde-
nekleri ile satın alma gücünün devamını sağlayarak talebin 
düşmesini önler (Yazgan, 1992: 316). 

Sosyal güvenlik sistemleri, belirli sektörlerdeki gelişmeyi ve bu sektörlerde yapılacak yatırımları teşvik 
eden veya hızlandıran bir etkiye sahip olabilirler. Kapsamlı bir sağlık sigortasının oluşturulması hâlinde, 
önce toplam sağlık hizmetleri talebinde bir artış, bu artışı takiben ihtiyacı karşılamak üzere sağlık sektörüne 
yapılan yatırımlar artar. Bu yatırımlardan, özellikle hastane ve benzeri sağlık tesislerinin yapılması veya ilaç 
fabrikalarının kurulması gibi fiziki yatırımlar ülkedeki sağlık sektörünün gelişmesini hızlandırır. Sosyal gü-
venlik sistemlerinin sağlık sektörü ile ilgili yatırımları iki yönde etkili olabilir. Eğer, sosyal güvenlik sistemi, 
sağlık hizmetini dışardan satın alma yolunu tercih ederse bu sebeple ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik 
özel sektör yatırımları ciddi şekilde artacaktır. Nitekim, 2005 yılından sonra sağlıkta dönüşüm projesi ve 
2008 yılında genel sağlık sigortasının kurulmasından sonra özel sektörün sağlık yatırımlarındaki artış bu 
etkinin somut bir göstergesidir. Sosyal güvenlik kurumlarının sağlık hizmetini kendilerinin üretmeyi tercih 

etmeleri hâlinde ise kamu sektörünün sağlık yatırımları ar-
tacaktır. Ancak, hangi sistem tercih edilirse edilsin, sonuçta 
sosyal güvenlik sistemi, ülkenin toplam sağlık sektörü yatı-
rımlarını artırıcı bir etkide bulunacaktır.

Sosyal güvenlik kurumları, yalnızca sağlık alanında de-
ğil, sosyal amaçlı diğer bazı alanlarda da yatırımları artırıcı 
etkilerde bulunabilir. Birçok ülkede sosyal sigorta kurumla-

rı fonlarının, özellikle düşük gelir gruplarının konut ihtiyacını karşılamak için konut yapımında kullanıl-
dığı veya bu amaçla oluşturulan kooperatiflerin finansman ihtiyaçlarını karşıladığı görülmüştür.

İşsizlik sigortası, özellikle durgunluk dö-
nemlerinde iktisadi istikrarın sağlanması-
na katkıda bulunur.

Genel sağlık sigortası, toplam sağlık hiz-
metleri talebini artırdığı ölçüde sağlık sek-
törü yatırımlarına ve iktisadi büyümeye 
katkıda bulunur.

Sağlık riski karşısında sosyal 
güvenlik sisteminden sağla-
nan hizmetleri değerlendirin.

Genel sağlık sigortası, eko-
nomik büyümeye sizce nasıl 
etkide bulunur? 

ÖÇ 3 Sosyal güvenlik sistemlerinin temel iktisadi göstergeler üzerindeki etkilerini 
değerlendirebilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Kapsamlı bir sağlık sigorta-
sının varlığının çalışanlar ve 
toplum açısından önemini 
değerlendirin.
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ÖÇ 1
Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali 
boyutunun anlamı ile iktisadi gelişme 
seviyesi ile sosyal güvenliğe ayrılan payın 
seviyesi arasındaki ilişkiyi kurabilme.

Sosyal Güvenlik Harcamaları: 
Seviyesi ve Seyri

Gelişmiş ülkelerde millî gelirin önemli bir payının sosyal gü-
venlik harcamalarına aktarılması, sosyal güvenliğin iktisadi ve 
mali boyutunu temel ilgi ve tartışma alanlarından biri hâline 
getirmiştir. Sosyal güvenlik için yapılan harcamalar arttıkça sis-
temin; hangi gelir kaynakları ile finanse edileceği, finansman 
metodunun ne olacağı, sosyal güvenlik için kullanılan kay-
nakların emek arzı, istihdam seviyesi, tasarruf eğilimi, serma-
ye birikimi ve büyüme hızı gibi temel ekonomik değişkenler 
üzerindeki etkilerinin ne yönde olduğu konuları çok yönlü 
tartışmaların odağı hâline gelmiştir. Sosyal güvenliğin iktisadi 
ve mali boyutunu, ülkelerin sosyal güvenlik için millî gelirden 
ayırdıkları payı, sosyal güvenlik fonlarının yatırım ilkeleri ve 
etkilerini ve sosyal güvenliğin emek arzı, tasarruf düzeyi ve eko-
nomik büyüme gibi iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini 
kapsamaktadır.
Ülkelerin	ekonomik	gelişme	seviyesi	ile	sosyal	güvenlik	harca-
malarının seviyesi arasında doğrudan ve güçlü bir illişki vardır. 
OECD ülkeler grubunda, 1960-1990 yılları arasındaki 30 yıl-
lık dönemde sosyal güvenlik harcamaları yaklaşık olarak iki kat 
artmış ve ülke ortalaması olarak %18’ ler seviyesine ulaşmıştır. 
İktisadi gelişme seviyesi ile sosyal güvenlik harcamaları arasın-
daki güçlü ilişkiyi doğrular şekilde, OECD üyesi ülkeler içinde 
yer alan ve daha gelişmiş olan birçok Avrupa ülkesinde bu oran 
%20-30 arasında değişen, hatta bazı ülkelerde aşan değerlere 
yükselmiştir. Ancak, ağırlıklı olarak uzun vadeli sosyal sigorta 
riskleri ile iş kazaları ve meslek hastalıklarını sosyal sigorta sis-
temi ile kuran ve bazıları petrol üreticisi olan Arap ülkelerinde 
sosyal güvenlik harcamaları çok düşük seviyelerde kalmıştır. Bu 
ülkeler grubunda, 1980’li yıllardan sonra sosyal güvenlik harca-
malarında dikkat çeken bir artış sağlanmasına rağmen, iktisadi 
gelişme seviyeleri göz önüne alınınca, toplam sosyal güvenlik 
harcamaları hâlâ çok düşüktür. Sosyal güvenlik sistemlerini, 
1950’li yıllardan önce, Avrupa modeli sosyal sigortaları örnek 
alarak	kuran	Latin	Amerika	ülkelerinde	1980’li	yıllarda	Şili’de	
başlayan uygulama ile sistemin özelleştirilmesi veya özel sosyal 
güvenlik uygulamalarının kapsamını genişleten yeni yapılan-
malar görülmüştür.
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ÖÇ 2
Sosyal güvenlik fonlarının önemini 
ve bu fonların yatırımında geçerli 
ilkeleri açıklayabilme.

Sosyal Güvenlik Fonlarının 
Yatırımı

Sosyal güvenlik fonlarının yönetimi ve yatırımı alanında ortaya 
çıkacak başarı veya başarısızlık bütün olarak sosyal güvenliğin fi-
nansman yöntemleri ile ilgili tercihleri de etkilemektedir. Sosyal 
güvenlik fonlarının asli fonksiyonu, sosyal güvenlik kurumları-
nın gelecek dönemlerde yerine getirmesi gereken yükümlülük-
leri için karşılık oluşturmaktır. Kamu-özel ayırımı olmaksızın; 
en yüksek getiriyi sağlamak, en düşük riskle çalışmak, uzun dö-
nemli öngörülerde bulunmak, sürekli performans değerlendir-
meleri yapmak gibi temel kriterler olmakla birlikte sosyal güven-
lik fonlarının yatırımı ile ilgili olarak; güvenlik (emniyet), gelir, 
likidite ve ekonomik sosyal fayda kriterleri genel kabul görmüş 
yatırım kriterleri olarak benimsenmiştir. Bu kriterlerden güven-
lik, gelir ve likidite kriteri objektif; ekonomik ve sosyal fayda 
kriteri ise subjektif kriter olarak sınıflandırılabilir.

ÖÇ 3
Sosyal güvenlik sistemlerinin temel 
iktisadi göstergeler üzerindeki 
etkilerini değerlendirebilme.

Sosyal Güvenliğin İktisadi 
Etkileri

Sosyal güvenliğin millî gelir ve iktisadi büyümeye, emek arzı ve 
istihdam seviyesine, gelirin yeniden dağılımına ve tasarruf eği-
limi ve sermaye birikimine etkileri ekonomik boyutu ile ilgili 
tartışmaların konusunu oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik har-
camaları ve yatırımları arttıkça millî gelir de artar ve bu sosyal 
güvenliğin millî gelir üzerindeki doğrudan etkisini oluşturur. 
Aynı zamanda, sosyal güvenlik sistemleri çalışanların verimlili-
ğini artırdığı ölçüde ekonomik büyümeye katkıda bulunmakta-
dır. Sosyal güvenlik sistemlerinin emek arzı ve istihdam seviyesi 
üzerine etkileri çeşitli şekillerde kendini göstermektedir. Sosyal 
güvenliğin emek arzına ilk etkisi, sistemin finansmanı için ay-
rılan primlerin kişilerin kullanılabilir gelirlerini azaltması dola-
yısıyla bireylerin çalışma-boş zaman tercihlerini değiştirmesi ile 
mikro seviyede ortaya çıkmaktadır. Sosyal güvenlik sistemleri-
nin emek arzına yönelik ikinci etkisi, makro seviyede ve toplam 
istihdam seviyesi bakımından uzun vadeli sigorta kollarından 
yaşlılık sigortası dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Sosyal güven-
lik özünde bir gelir transferi mekanizmasıdır. Bireyler; genç-
ken yaşlılık dönemleri, sağlıklı iken hastalıklı dönemleri için 
tasarruf yaparlar. Bireysel tasarrufların yetersiz olduğu durum-
larda, aile başta olmak üzere toplu tasarruflar başlar. Bunların 
da yetersiz olduğu durumlarda kurumsal tasarruflar başlar ki, 
günümüz sosyal güvenlik sistemleri sosyal güvenlik garantisi 
sağlamak için bireysel tasarrufların yetersizliğini ikame etmek 
için oluşturulmuş kurumsal tasarruf mekanizmalarıdır. Bunlara 
ilave olarak sosyal güvenlik, gelirin yeniden dağılımını sağla-
yarak sosyal adaleti temin etmeye çalışan en kapsamlı sosyal 
politika aracıdır.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik har-
camalarını arttıran faktörlerden biri değildir?

A. Sosyal refah devleti anlayışının güçlenmesi
B. Demografik faktörler
C. Sosyal koruma kapsamının daralması
D.	Programların	olgunlaşması
E. İşsizlik

2  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik fon-
larının fonksiyonlarından biri değildir?

A. Siyasi amaçlı yatırımlar için finansman kaynağı 
oluşturma

B. Sosyal güvenlik kurumlarına ilave gelir sağlama
C. Sermaye birikimi sağlama
D. İktisadi amaçlar için finansman kaynağı oluşturma
E. Durgunluk dönemlerinde iktisadi istikrar sağlama

3  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik fon-
larının değerlendirilmesi sürecinde gözönüne alın-
ması gerekli prensiplerden biri değildir?

A. Hedeflerin açıklığı
B. Sigortalılara hesap verme
C. Güvenilir yönetim
D. İhtiyatlı yatırım
E.	 Politik	müdahalelere	yakın	olma

4  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik fon-
larının yatırım kriterlerinden biri değildir?

A. Siyasi fayda B. Güvenlik
C. Gelir D. Likidite
E. Ekonomik fayda

5  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 
ekonomik boyutu ile ilgili tartışma konularından 
biri değildir?

A. Sosyal güvenliğin millî gelir ve iktisadi büyü-
meye etkisi

B. Sosyal güvenliğin işletmelerin emek talebine etkisi
C. Sosyal güvenliğin emek arzı ve istihdam seviye-

sine etkisi
D. Sosyal güvenliğin gelirin yeniden dağılımına etkisi
E. Sosyal güvenliğin sermaye birikimine etkisi

6  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik 
programlarının ekonomik etkilerinin yönünü be-
lirleyen faktörlerden biri değildir?

A. Sosyal güvenlik kurumlarının finansman me-
todunun belirlenmesi

B. Aylıklar ile ödenen primler arasındaki ilişkinin 
varlığı ve derecesi

C. Aylıkların yeniden belirlenmesinde kullanılan 
ayarlama yöntemleri

D. Sosyal güvenlik kurumlarınca bağlanan aylıkla-
rın toplanan primlere oranı 

E. Sosyal güvenlik fonlarının kullanım alanları

7  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin millî 
gelir üzerindeki dolaylı etkilerinden biri değildir?

A.	 Üretken	işgücünün	verimliliğini	arttırması
B. Emeğin millî gelire katkısını arttırması
C. İstihdam alanları oluşturulmasını sağlaması
D. İşgücünün sektörel anlamda düzenleyiciliğini 

sağlaması
E. Yatırımlar için gerekli finanasman ihtiyacını 

sağlaması

8  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik har-
camalarının artışında doğrudan etkili olan faktör-
lerden biridir?
A.	 Şehirleşme
B. Sanayileşme
C. Ailenin küçülmesi
D. Tek ebeveynli ailelerin artışı
E. Nüfusun yaşlanması

9  Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ül-
kelerde sosyal güvenlik harcamalarının seviyesini 
belirleyen unsurlardan biri değildir?
A. Sosyal gelişme seviyesi
B. İktisadi gelişme seviyesi
C. Sosyal güvenlik sistemlerinin kurumsal yapısı
D. Sosyal güvenlik sistemlerinin kişi olarak kapsamı
E. Sosyal güvenlik garantisi sağlanan sosyal riskle-

rin sayısı

10  2011 yılı itibariyle Türkiye’de GSYİH’dan 
toplam sosyal güvenlik harcamaları için ayrılan pa-
yın oranı nedir?
A. %18,6 B. %13,1
C. %7,4 D. %6,9
E. %5,9
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Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Harca-
malarını Artıran Faktörler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin İk-
tisadi Etkileri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Fonları-
nın Yatırım İlkeleri ve Kriterleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Harca-
malarını Artıran Faktörler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Fonları-
nın Yatırım İlkeleri ve Kriterleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik: Millî 
Gelir ve İktisadi Büyüme” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Fonları-
nın Yatırım İlkeleri ve Kriterleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin İk-
tisadi Etkileri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Harca-
malarının Gelişme Seyri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Günümüzde Sosyal Gü-
venlik Harcamaları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı6

Araştır 1

Nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak, özellikle yaşlılık sigortasından ödenecek 
emekli aylıkları ile sağlık harcamalarındaki artış sosyal güvenlik sistemlerinin 
toplam	harcamalarını	artıracaktır.	Ülkelerin	millî	gelirden	daha	fazla	pay	ayı-
rarak harcama artışını karşılamaları daha önceki dönemlere göre daha sınırlı 
olacağından; yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarının ağırlaştırılması (emek-
lilik yaşının yükseltilmesi), kayıt dışı çalışmanın önlenerek prim ödeyenlerin 
sayısının artırılması, sağlık hizmetlerinden faydalananlardan alınan katkı pay-
larının yükseltilmesi ve nihayet mevcut kaynakların etkin yönetimi ile harca-
maların azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması beklenmektedir.

Araştır 2

Sosyal güvenlik fonları oluşturmanın asıl gerekçesi, prim ödeyen sigortalıların 
gelecek dönemlere yönelik gelir ve aylıklarının ödenmesi, sağlık harcamaları-
nın karşılanmasıdır. Ancak, fonlar oluşturulduktan sonra; sigortalılara daha 
yüksek ödeme yapmak için ilave gelir sağlama, sermaye birikimi sağlama, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde iktisadi ve sosyal amaçlı yatırımların fi-
nansman ihtiyacını karşılama fonksiyonları da kendiliğinden ortaya çıkmak-
tadır. Nihayet, özellikle durgunluk dönemlerinde sosyal güvenlik kurumla-
rının yapmış olduğu sürekli ödemeler geniş toplum kesimlerinin satın alma 
gücünü korumalarına ve yaptıkları harcamalarla ekonominin canlanmasına 
katkıda bulunmaktadır.

Araştır 3

Sosyal güvenliğin iktisadi büyüme üzerindeki dolaylı ancak olumlu etkilerin-
den biri genel sağlık sigortasının varlığı ile gerçekleşir. Kapsamlı bir genel sağ-
lık sigortasının varlığı iki yönde olumlu etkide bulunur. İlk olarak çalışanların 
ve toplumun genel sağlık standardındaki iyilik hâli çalışanların kesintisiz ola-
rak işgücüne katılmasına ve toplam çalışma süresinin artmasına yol açar. Bir 
üretim faktörü olarak toplam emek arzının süre olarak artması üretim mikta-
rını artırır. İkinci olarak, çalışanların hastalanmaları hâlinde tedavi olarak kısa 
sürede yeniden çalışma hayatına dönmeleri işe devamlılığı ve istikrarı artırır.
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• Uluslararası Tavsiye Kararı 

1
Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyut 
Kazanmasını Hızlandıran Sebepler
1 Sosyal güvenliğin uluslararası boyut 

kazanmasını hızlandıran sebepleri ifade 
edebilme 2

Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyut 
Kazanmasında Hukuki Sürecin Seyri
2 Sosyal güvenliğin uluslararası boyut 

kazanmasında hukuki süreci anlatabilme

Sosyal Güvenlikle İlgili Belli Başlı 
Uluslararası Sözleşme ve Tavsiye 
Kararları
3 Sosyal güvenlikle ilgili belli başlı 

uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarını 
sıralayabilme3
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GİRİŞ
Sosyal güvenlik özü itibarıyla millî bir mese-

ledir. Her ülkenin kendi sosyal güvenlik sistemi 
vardır. Her ülke kendi ülkesinde ve kendi sınırları 
içinde yaşamakta olan vatandaşlarına sosyal gü-
venlik sağlar. Başlangıç itibarıyla durum bu ölçüde 
düşünülmüş ve gelişme millî sınırlar ve vatandaş-
larla sınırlı bir kapsamda ele alınmıştır. Ancak za-
man içinde sosyal güvenlik ülke sınırlarını aşan ve 
uluslararası boyut kazanan bir sosyal politika alanı 
hâline gelmiştir. 

Sosyal güvenliğe uluslararası boyut kazandıran 
ilk gelişme, zamanla ticari, turistik, eğitim ve çe-
şitli amaçlarla vatandaşların yurt dışına gitmeleri; 
çalışmak, eğitim, ticaret ve turistik amaçlarla baş-
ka ülkelerde bulunmaları birtakım sosyal güvenlik 
haklarından faydalanma bakımından sorunlar ya-
ratmıştır. Sosyal güvenliğin uluslararası boyut ka-
zanmasında bu gelişmelerin büyük etkisi olmuştur.

İnsanların ülkeler arasındaki hareketliliğinin 
artması, devletleri yurt dışına giden ve yurt dışında 
yaşamak zorunda olan vatandaşlarının sosyal gü-
venlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tedbirler 
geliştirme arayışına itmiştir. Bu arayışlar zaman içe-
risinde ülkeler arasında sosyal güvenlik haklarının 
sağlanmasına yönelik ikili veya çok taraflı anlaşma-
ların konusunu oluşturmuştur.

Öte yandan insan haklarının gelişim sürecinin 
de sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasına 
olumlu katkısı inkâr edilemez. Sosyal güvenliğin bir 
insan hakkı olarak kabul edilmesi; en başta İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere insan hak-
larına dair uluslararası sözleşmelerin ortaya çıkması; 
bu sözleşmelerin hayata geçirilmesine yönelik meka-
nizmalar da beraberinde sosyal güvenliği uluslararası 
bir sorun hâline getirmiştir. Uluslararası sözleşme-
lerin devletlerce onaylanması; onaylamış ülkelerin 
uluslararası sözleşme mekanizmaları içinde değer-
lendirilmesi sosyal güvenliğin uluslararası kamuoyu-
nun ilgi odağı hâline gelmesine neden olmuştur.

SOSYAL GÜVENLİĞİN 
ULUSLARARASI BOYUT 

KAZANMASINI HIZLANDIRAN 
SEBEPLER

Sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanması-
nın vatandaş temelindeki etkileri göz ardı edilemez. 
Ancak bu gelişmelerin daha da hızlanması ve sosyal 
güvenliğin günümüzdeki anlamda uluslararası bir 

mesele hâline gelmesini hızlandıran bir takım ge-
lişmelerin de bu sürecin hızlanmasında belirleyici 
katkıları olduğunu unutmamak gerekir.

İktisadi Gelişmeler 
Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dö-

nemde dünya çapında iktisadi ilişkiler büyük ivme 
kazanmıştır. Bu süreç içerisinde uluslararası alan-
da ticaret, üretim ve yatırım yapma gücüne ulaşan 
firmaların (çok uluslu firmaların) ortaya çıkması 
uluslararası ticaretin gelişmesi, turizmde uluslara-
rası turistik ziyaretlerin artması ve bu alanda faali-
yet gösteren firmaların kurulması, bir başka ülkeye 
eğitim amacıyla giden büyük sayıda nüfusun or-
taya çıkması; yine göçmen işçiliğin ve işgücü gö-
çünün büyük sayılara ulaşmasına yol açan iktisadi 
gelişmeler yaşanmıştır.

İktisadi faktörlerin sosyal güvenliğin uluslarara-
sına etkisi daha çok dolaylı şekilde gerçekleşmiştir. 
Ülkeler arasındaki iktisadi gelişme farklarının bü-
yümesi, gelişmiş ülkeleri geri kalmış diğer dünya 
ülke insanları için çalışmak ve yaşamak için cazip 
bölgeler hâline getirmiştir. Haberleşme teknolo-
jisindeki gelişme, televizyon yayıncılığı, internet 
iletişiminin gelişmesi ve ulaşım masraflarının düş-
mesi insanları bir ülkeden diğer ülkeye yoğun göçe 
teşvik etmiştir. Önce çalışmak isteyenlerin “emek 
göçü” olarak başlayan bu süreç aile bireylerini de 
yanlarına almak istemelerinden itibaren “insan gö-
çüne” dönüşmüştür. Nitekim, ILO verilerine göre 
175 milyon insan doğduğu ülke dışında yaşamak-
tadır ve bu dünyanın 5. büyük nüfusuna sahip ülke 
anlamına gelmektedir (ILO, 2006: 18).

Uluslararası emek ve insan göçü, hem göç edilen 
ülke hem de göç alan ülke için sosyal güvenlik hak-
larının ülkeler arasında transferini zorunlu kılmıştır. 
Bu gelişme, ülkeleri göç konusu oluşturan çalışanlar 
ve ailelerinin sosyal güvenliğini sağlamaya yönelik ül-
keler arası anlaşmalar yapmak zorunda bırakmıştır.

Uluslararası emek ve insan göçü sosyal gü-
venliği uluslararasılaştırmıştır.

Devlet Anlayışlarındaki Gelişmeler 
Yirminci yüzyılda insanlık büyük değişme ve 

gelişmeler göstermiştir. 19. yüzyılda ortaya çıkan 
ve gelişen liberalizmin sosyal ve ekonomik sonuç-
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ları radikal sosyalist akımların ortaya çıkmasına yol 
açmıştı. Yirminci yüzyılın ilk yarısında Rusya’da 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin kurul-
ması ve komünist rejimlerin Rusya ve Doğu Avru-
pa ülkelerinde hakim olması; Çin’de komünist bir 
yönetimin hakimiyet kurması; Avrupa’da, Almanya 
ve İtalya’da Faşist yönetimlerin hakim hâle gelmesi 
bu siyasi gelişmelerin başında gelmektedir. 

Siyasi gelişmeler yirminci yüzyılda iki büyük 
Dünya savaşına ve yeni ekonomik düzen de 1929 
Dünya Ekonomik Bunalımı gibi bir büyük iktisadi 
krize neden olmuştur. Bütün bu tecrübeler milyon-
larca insanın hayatına mal olmuştur. Geride kalan 
dünyada insanlık yoksulluk ve açlık içinde geçen 
yıllar yaşamıştır. Bu gelişmeler sonucunda liberal 
ve sosyalist devlet anlayışında önemli ölçüde yu-
muşamalar yaşanmış; daha önemlisi sosyal devlet 
anlayışı hakim olmaya başlamıştır (Göze, 1979: 
127). II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, devlet an-
layışının değişerek sosyal devlet anlayışının hakim 
olması devletlerin sosyal politika uygulamalarını 
da değiştirmiştir. Sosyal güvenlik, sosyal politika-
nın amaçlarını gerçekleştirmede kullandığı en geniş 
kapsamlı araç olarak (Alper, 2009:3) sosyal devletin 
en fazla kaynak tahsis ettiği alanı oluşturmuştur. 

Sosyal devlet anlayışının yaygınlaşması, 
sosyal güvenlikle ilgili uluslararası sözleş-
melerin imzalanmasını kolaylaştırmıştır.

Sosyal devlet, Uluslararası Çalışma Örgütünün 
sosyal politikalarını benimseyen, sosyal güvenlikle 
ilgili sözleşmelerini iç hukuka aktarma konusunda 
daha olumlu bakan devlettir. Kısacası, Sosyal dev-
let anlayışının dünyada yaygınlaşmaya başlaması 
sosyal güvenliğin gelişmesine ve uluslararasılaşma-
sına önemli katkı sağlamıştır.

İktisadi Bütünleşme Hareketleri
Ülkeler ve bölgeler arası iktisadi bütünleşme 

(entegrasyon) hareketlerinin de sosyal güvenliğin 
uluslararasılaşmasında önemli rolü olmuştur. İk-
tisadi bütünleşme, üretim faktörlerinin ülkeler 
arasındaki dolaşımının serbestleştirilmesidir. Bu 
bakımdan iktisadi entegrasyonların gelişebilmesi 
için bu entegrasyonlar içindeki üretim faktörleri ve 
özellikle işgücü ve insan hareketliliğinin önündeki 
engellerin kaldırılması gerekir.

Emeğin ve insanın ülkeler arasındaki hareket-
liliğini engelleyen en önemli sosyal hak sosyal gü-
venlikle ilgilidir. Çalışmak için bir ülkeden diğer 
ülkeye giden kişi, ücret ve çalışma şartları ile ilgili 
diğer haklarını yeni ülkede ilk defa çalışmaya baş-
lıyor gibi düzenleyebilir. Sendikalaşma hakkını da 
bu şekilde kullanabilir ve gittiği ülkede, eğer yasal 
bir engel yoksa, mevcut sendikaya üye olabilir. Ül-
kesine geri dönerken de aynı şekilde kısa dönemli 
bu hakları ile işlemleri tamamlayabilir ve sonlan-
dırabilir. Halbuki sosyal güvenlik hakları, özellikle 
yaşlılık, malullük ve ölüm gibi uzun vadeli sigorta 
kolları bakımından kişilere bağlı haklardır ve ta-
şınması gerekir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; 
30’lu yaşlara kadar 8-10 yıl Türkiye’de çalışan bir 
kişi, çalışmak için Almanya’ya gider 10-15 yılda bu 
ülkede çalıştıktan sonra geri dönerse, ne Türkiye’de 
ne de Almanya’daki çalışmaları tek başına emekli 
olma hakkı vermez. Çünkü emekli olabilmek için 
belirli bir yaşa gelmenin yanı sıra 25-30 yıl çalış-
ma ve prim ödeme zorunluluğu vardır. Bu kişinin 
Türkiye ve Almanya’daki çalışma sürelerinin birleş-
tirilmesi hâlinde ancak Türkiye veya Almanya’da 
emekli olma hakkı kazanabilir. Bu gerçek, sosyal 
güvenliğin uluslararasılaşmasının en önemli gerek-
çesini oluşturur. 

Bölgesel bir ekonomik bütünleşme hareketi 
olarak başlayan Avrupa Birliği’nin gelişme süreci 
sosyal güvenliğin uluslararasılaşmasına en iyi ör-
nektir. Nitekim, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
kurulması ile birlikte kurucu ülkeler arasında eme-
ğin ve sermayenin serbest dolaşımının önündeki 
engellerin kaldırılması için diğer alanlar gibi sosyal 
güvenlik üzerinde de durulmuştur. Sosyal güven-
liğin iktisadi bütünleşmenin önünde bir engel ol-
maktan çıkarılması için düzenlemeler yapılmış; bu 
düzenlemelerle ilgili idari mekanizmalar kurulmuş 
ve Avrupa Adalet Divanı bu alandaki uyuşmazlık-
ları çözen bir yargı organı olarak da görev yapmaya 
başlamıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğundan Av-
rupa Birliği’ne giden süreç içinde meydana gelen 
gelişmeler incelendiğinde iktisadi entegrasyonların 
sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasında-
ki rolü daha iyi anlaşılır (Arıcı, 1997: 12).

AB gibi bölgesel bütünleşme hareketleri 
sosyal güvenliğin uluslararasılaşma süreci-
ni hızlandırır.
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İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler 
İnsan hakları alanındaki gelişmelerde Birleşmiş Milletler Teşkilatının (BM) kurulması ile başlayan sü-

recin önemli bir yeri vardır. II. Dünya Savaşı sonrasında hızlanan bu süreç içerisinde başta İnsan Hakla-
rı Evrensel Bildirgesi olmak üzere çok sayıda uluslararası sözleşme hazırlanmıştır. BM’nin çalışmalarına 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO’nun) çalışanların haklarını korumak amacıyla hazırlamış olduğu 
sözleşmelerin ve tavsiye kararlarının da önemli katkı sağladığı bilinir. Yine Avrupa Konseyinin hazırlayarak 
uygulamaya koyduğu Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi sözleşmeleri de unutma-
mak gerekir.

Sonuç olarak insan haklarına dair bütün sözleşmelerde sosyal güvenlik hakkı temel bir insan hakkı ola-
rak kabul edilmiştir. Bu sözleşmelerin bütün dünyada uygulamaya girmesine yönelik faaliyetler de sosyal 
güvenliğin gelişmesine katkı sağlamıştır.

Uluslararası Göç
Yirminci yüzyıl, çeşitli sebeplerle ülkeler arası insan göçünün arttığı bir dönem olarak da dikkati çek-

mektedir. Yalnızca daha iyi bir iş ve gelecek için değil, kendi ülkesindeki siyasi ve sosyal şartların zorlaması 
ile çok sayıda insan, çok zaman da kaçak olarak doğduğu ülkeden ayrı kalmıştır. Yüzyılın başında ABD, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa, 1970’ler sonrasında da Kanada, Avustralya gibi bölgeler göç alan 
bölgeler olmuştur. İnsanlar, kendi ülkelerinden savaşlar, katliamlar, kabileler arası kanlı mücadeleler veya 
dini inanç farklılıkları dolayısıyla ayrılmak zorunda kalmışlardır.

Uluslararası göç, sosyal güvenlik hakları bakımından ayrıldığı ülkede kazanmış olduğu hakların terk 
edilmesi, göç ettiği ülkede de dezavantajlı grup olarak kendisi ve ailesi için yeterli sosyal güvenlik garantisi 
sağlayacak bir iş ve çalışma ortamı bulamaması sonucunu doğurmuştur. ILO başta olmak üzere uluslara-
rası kuruluşlar bu kesimlere yönelik siyasi ve sosyal düzenlemeler çerçevesinde sosyal güvenlik kapsamına 
alınmasına yönelik uluslararası düzeyde sözleşmeler imzalamışlardır. Bu gelişme sosyal güvenliğin ulusla-
rarasılaşma sürecini hızlandırmıştır.

İktisadi bütünleşme hare-
ketlerinin çalışma yaşamına 
yansımasını değerlendirin

İktisadi bütünleşme hare-
ketleri sosyal güvenliğin 
uluslararası bir nitelik ka-
zanmasını sizce nasıl etkile-
miştir?

ÖÇ 1 Sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasını hızlandıran sebepleri ifade edebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Bütünleşme hareketleriyle 
birlikte çalışma yaşamında 
meydana gelen değişimin 
çalışanların uluslararası dü-
zeyde korunma ihtiyacını 
beraberinde getireceğini 
anlatın
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SOSYAL GÜVENLİĞİN 
ULUSLARARASI BOYUT 

KAZANMASINDA HUKUKİ 
SÜRECİN SEYRİ

Sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanma-
sının millî devletler bakımından nasıl bir hukuki 
seyir izleyerek günümüze geldiği de üzerinde du-
rulması gereken önemli bir konudur. Ülkelerin bu 
anlamda izlediği yol incelendiği zaman, bu alanda-
ki hukuki gelişmenin üçlü bir yapı içinde gerçek-
leştiği gözlemlenir. Bunlar:

i. İkili anlaşmalar, 
ii. Uluslararası sözleşmelerin kabulü ve
iii. Yurt dışı hizmet borçlanması hakkının ta-

nınması,
olarak özetlenebilir. Aşağıda bu süreç hakkında bil-
gi verilecektir.

İkili Uluslararası Anlaşmalar 
Sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanma-

sında ülkeler öncelikle çok sayıda vatandaşının ya-
şamakta olduğu ülkelerle ikili sosyal güvenlik söz-
leşmeleri yapmak suretiyle bu ülkelerde yaşamakta 
olan vatandaşlarının yaşamakta oldukları ülkedeki 
sosyal güvenlik haklarının korunması; yurda dö-
nüşlerinde bu hakların yurda taşınabilmesi; yurt 
dışına çıkarken ülkede sosyal güvenliğe tabi geçen 
sürelerin gidilen ülkeye nakledilebilmesi ve sonuçta 
sosyal güvenliğin bir engel olmaktan çıkarılması ve 
sosyal güvenlik haklarının korunmasının sağlan-
masını sağlamışlardır.

Ülkeler arası ikili sosyal güvenlik sözleş-
meleri sosyal güvenliğin uluslararası boyut 
kazanmasına yol açan ilk faktör olmuştur.

Küreselleşen dünyada emeğin serbest dolaşımı 
imkânından faydalanan kimseler bir başka ülkede 
iş bularak çalışmakta, yaşamakta ya da uzun süreli 
olarak o ülkede farklı sebeplerle hayatını sürdür-
mek durumunda kalabilmektedir. İşte kendi ül-
kesinden farklı bir ülkede çalışan, yaşayan bu in-
sanların sosyal güvenlik sorunlarının çözümü, bu 
ülkelerde kazanacakları sosyal güvenlik haklarının 
kaybolmasının önlenmesi, kendi ülkesine taşınma-
sının sağlanması gibi konular uluslararası sosyal gü-
venlik anlaşmalarının yapılması ile çözülür. Böyle-

ce sosyal güvenlik haklarında kayıp olacağı endişesi 
ile insanlar yurt dışına çıkmama yahut da yaşadığı 
ülkeden kendi ülkesine dönmemek gibi bir durum-
la karşılaşmaktan kurtulurlar. İkili sosyal güvenlik 
anlaşmaları, bir devletin diğer devletlerle karşılıklı 
olarak anlaşmaya vardıkları alanlarda imzaladıkları 
anlaşmalardır. Sosyal güvenlikle ilgili olmak üzere 
her devlet bir başka devlet ile anlaşma yaparak yurt 
dışında çalışmakta olan vatandaşlarının sosyal gü-
venliklerini garanti altına almaya çalışırlar.

Uluslararası sosyal güvenlik anlaşmaları sosyal 
güvenliğin uluslararası boyut kazanmasında ilk 
aşamayı meydana getirirler. Tarihî gelişim itibarıyla 
ikili antlaşma yapma ihtiyacı özellikle göçmen işçi 
olayının başlaması ile gündeme gelen bir olgudur. 
Bu antlaşmalar en yaygın şekilde işçi gönderen ül-
keler ile ev sahibi ülkeler arasında yapılagelmekte-
dir. Türkiye, 1960’lı yıllardan sonra Avrupa ülke-
lerine işçi gönderen ülke olarak bugüne kadar 23 
ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır 
(www.calisma.gov.tr). 

Türkiye, önce 1960’lı yıllardan sonra işçi 
gönderdiği Avrupa ülkeleri ile ikili sosyal 
güvenlik sözleşmesi imzalamıştır.

Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmalar 
ve Sözleşmeler

Çok taraflı uluslararası anlaşmalar ve sözleşme-
ler uluslararası kuruluşların hazırladığı ve birden 
çok devlet tarafından onaylanmış olan anlaşma ve 
sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler ve anlaşmalar ulus-
lararası kuruluşun anlaşma ve sözleşmelerin hazır-
lanmasına ilişkin esasları içinde yürürlüğe girerler.

Uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin bir dev-
let içinde bağlayıcı olabilmesi için usulüne uygun 
olarak, o devletin yasama organı tarafından onay-
lanması gerekir. Bu anlaşmalar ilgili devletlerin ya-
sama organlarında kabul edilerek o ülke için bağla-
yıcı hale gelirler. Ülkelerin uluslararası anlaşmaları 
onaylama zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak 
uluslararası anlaşmayı onaylamış olmak o ülkeye 
iki önemli yükümlülük getirir. Bunlardan birisi o 
anlaşma hükümlerini içeriği itibarıyla milli mevzu-
ata aktarmaktır. İkinci önemli yükümlülük ise her 
yıl o anlaşma ile ilgili uluslararası kuruluşa rapor 
vermek, kuruluşun soru ve eleştirilerini cevapla-
mak ve yine kuruluşun denetim mekanizmasının 
denetimlerine rıza göstermektir.
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Ülkelerin uluslararası anlaşmaları onayla-
ma zorunlulukları yoktur.

Uluslararası anlaşma ve sözleşmeler bir kanunla 
onaylanır. Kanunla onaylanmış uluslararası kaynak-
lar onaylayan ülkenin millî mevzuatının bir parça-
sı hâline gelirler. Kanunla onaylanmamış bulunan 
uluslararası kaynaklar ise uluslararası kuruluşların 
sözleşme, tavsiye kararı gibi farklı adlarla yayınla-
nan kararlardır. Bunların sosyal güvenlikle ilgili ka-
rarları, kanunla onaylanmamış ise millî mevzuatın 
bir parçası niteliği taşımazlar. Dolayısı ile bağlayıcı 
değildirler. Ancak, bağlayıcı olmaması bu nitelikteki 
kararların sosyal güvenlikle ilgisi ve etkisinin bulun-
madığı anlamına gelmez. Kanunla onaylanmamış 
uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarının milli 
mevzuatı dolaylı olarak etkileme özelliği bulunmak-
tadır. Bunlar konu ile ilgili uluslararası kamuoyunun 
görüş ve kanaatlerini dünya kamuoyuna sunan me-
tinlerdir. Uluslararası kamuoyunu etkiler. Her dev-
let, uluslararası kamuoyunun etkisi ve baskısı altın-
dadır. Bu etki gelişme yolunda uluslararası rekabeti 
teşvik edebilir. Yahut da bu uluslararası baskıdan 
etkilenen devletler kendi vatandaşlarına da uluslara-
rası sözleşmelerle öngörülen seviye ve içerikte haklar 
tanıma yoluna gidebilirler. Bu açıdan uluslararası 
sözleşme hükümleri millî mevzuatın değişmesi ve 
gelişmesine katkı sağlayan, yol gösteren, hazırlana-
cak millî mevzuat için fikir veren metinlerdir.

Ülkeler uluslararası sözleşmeleri onayla-
masalar bile sosyal güvenlik düzenlemeleri 
yaparken bu sözleşmeleri göz ardı etmezler.

Bu gelişme süreci içerisinde sosyal güvenlik bir 
insan hakkı hâline gelmekte ve sosyal güvenliğin 
kişi bakımından korunma kapsamı vatandaşlarla 
sınırlı olmaktan çıkmaktadır. Uluslararası sözleş-
melerin onaylanması vatandaş olan olmayan ayırı-
mını ortadan kaldırmakla kalmamakta, sosyal gü-
venliğin karşıladığı riskler bakımından da kapsamı 
genişlemekte ve uluslararasında ortak bir sosyal gü-
venlik standardı oluşmaya başlamaktadır. Böylece 
yabancıların millî sosyal güvenlik sistemlerinden 
bir vatandaş gibi faydalanabilme imkânı doğmak-
tadır. Bu gelişmeler de sosyal güvenliğin uluslarara-
sı boyut kazanmasını geliştirici etki yaratır.

Borçlanma İmkânlarının Getirilmesi
Bazı ülkelerin ikili sosyal güvenlik sözleşmesi 

yapamadığı ülkelerdeki vatandaşlarının sosyal gü-
venlik meselelerinin çözülmesi bakımından aldık-
ları bir başka tedbir ise yurt dışında geçirdikleri 
süreyi ülkelerinin sosyal güvenlik sistemine saydır-
ma imkanı veren hizmet borçlanması imkânının 
sağlanmasıdır.

Yurt dışı hizmet borçlanması, anlaşma ya-
pılamayan ülkelerdeki vatandaşların sos-
yal güvenliklerini sağlamayı amaçlar.

Bu düzenleme ile millî devletler yurt dışında 
yaşayan ve çalışan insanlarının sosyal güvenlik 
ile ilgili sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak 
amacıyla yurt dışında geçen sürelerini borçlana-
rak ülkede geçmiş gibi saydırmasını sağlarlar. Yurt 
dışı hizmet borçlanması hakkının tanınması, sos-
yal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasının 
önündeki engellerinin kaldırılmasına katkı yapan 
önemli bir yoldur.

Anayasal Boyutu 
Sosyal güvenliğin anayasal bir hak olarak kabul 

edilmesi ve ülke anayasalarında düzenlenmesi ulus-
lararası boyut kazanmasını kolaylaştırmıştır. Ana-
yasalarda önce kendi vatandaşları için sosyal gü-
venliği bir insan hakkı olarak tanıyan devletler bu 
alandaki uluslararası sözleşmeleri de daha kolay im-
zalamışlardır. Veya, uluslararası sözleşme hükümle-
ri anayasalara yansıtılmıştır. Bizim Anayasamızda 
yer alan “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir” 
(m.60). Benzeri düzenlemeler, zaman içinde sosyal 
güvenlik hakkı bakımından yabancılara yönelik 
sosyal güvenlik düzenlemelerinin kapsamını geniş-
letmiştir. 

T.C. Anayasası’na göre, “Herkes sosyal 
güvenlik hakkına sahiptir” (md.60).

Anayasada yapılan düzenleme bu kadarıyla da 
kalmamış kanunla onaylanmış uluslararası söz-
leşmelerin kanun hükmünde olduğu, anayasaya 
aykırılığının iddia edilemeyeceği ve hatta millî ka-
nunlardaki hükümlerle millî mevzuat arasındaki 
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çakışma halinde insan haklarına dair uluslararası sözleşme hükümlerinin öncelik alacağına dair anayasal 
düzenlemeler (bkz. Anayasa m.90) yapılmıştır. Sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olarak düzenlen-
mesi ve anayasalarda insan haklarına dair uluslararası sözleşmelere kanunlar hiyerarşisinde milli kanunlar-
dan üstün bir yer verilmiş olması sosyal güvenlik hakkının korunması bakımından hiçbir zaman göz ardı 
edilemeyecek bir gelişmedir.

Bir uluslararası sözleşme ile 
kabul edilen hükümlerin 
yasal mevzuata aktarımını 
düşünün.

Sosyal güvenliğin uluslara-
rası bir duruma gelmesin-
deki hukuki süreç nasıldır?

ÖÇ 2 Sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasında hukuki süreci anlatabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sosyal güvenlik alanındaki 
sosyal güvenlik düzenleme-
leri ile yasal mevzuattaki 
yansımalarını değerlendirin.

SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ 
BELLİ BAŞLI ULUSLARARASI 

SÖZLEŞME VE TAVSİYE 
KARARLARI

Başta insan hakları alanı olmak üzere uluslarara-
sı kuruluşlar belirli alanlarda bütün dünyada asga-
ri seviyede birtakım standartların oluşturulması ve 
uygulamaların gerçekleşmesine ilişkin sözleşmeler 
hazırlamakta ve bu sözleşmelerin onaylanması için 
çaba göstermektedirler.

Sosyal güvenlik alanında da uluslararası kurum 
ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış ve uygulamaya 
girmiş ya da girmesi için çalışılan çok sayıda sözleş-
me mevcuttur (Brownlie, 1992: 21). Bu sözleşmeler 
millî devletler tarafından onaylanmadıkça o devlet 
için bağlayıcı bir hukuk kaynağı hâline gelmezler. 
Ancak, kanunla onaylanıncaya kadar bu sözleşme-
ler o ülke için faydalanabileceği bir bilgi kaynağı, 
bir hak standardı niteliği taşır. Uluslararası cami-
anın kabul ettiği bir sözleşmenin varlığı halinde 
Uluslararası kuruluşlar Dünya kamuoyunu etkile-
yerek ülkeler üzerinde doğrudan ve dolaylı baskılar 
yaratarak söz konusu sözleşmenin onaylanması için 
çaba gösterirler.

Uluslararası düzeyde bir sözleşmenin var-
lığı, imzalamayan ülkeler üzerinde baskı 
yaratır.

Uluslararası sözleşmenin kanunla onaylanmış 
olması hâlinde o sözleşme milli mevzuatın bir par-
çası ve hangi konu ile ilgili ise o alanda bir hukuk 
kaynağı hâline gelir. Öte yandan bir sözleşmeyi 
onaylayan ülke, sözleşmeyi hazırlayan kuruma karşı 
birtakım yükümlülükler altına girmeyi de kabul et-
miş olur. Sözleşmenin uygulamasıyla ilişkili olarak 
belirli aralıklarla ilgili uluslararası kuruluşa rapor 
vermek ve sözleşmeyi millî mevzuatına aktarmak, 
uluslararası kuruluşun anladığı şekilde o sözleşmeyi 
uygulamaya koymak ve gerektiğinde bu kuruluşun 
sözleşmenin uygulanmasına dair denetim yapma-
sını kabul etmek gibi yükümlülükler bu anlamda 
bir sözleşmeyi onaylamış olmaktan doğan yüküm-
lülüklerdir.

Sosyal güvenlik alanında çok sayıda uluslararası 
sözleşme ve tavsiye kararları bulunmaktadır. Aşağı-
da bu sözleşme ve tavsiye kararlarından belli başlıla-
rı hakkında kısaca bilgi verilecektir.

Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri
Birleşmiş Milletler Antlaşması, BM’nin amaçla-

rı arasında “Ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl 
nitelikteki uluslararası sorunların çözümünde ve 
ırk, cinsiyet dil ve din ayrımı gözetmeksizin herkes 
için insan haklarına ve temel özgürlüklerine say-
gıyı geliştirip özendirmede uluslararası işbirliğini 
geliştirmek” (m.1/3) hükmüne yer vermiştir. Sos-
yal güvenliğin bir insan hakkı olarak kabul edildiği 
bilindiği için BM’de bu alanda faaliyet yürütmeyi 
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amaçları arasına katmış bulunmaktadır. BM’nin 
bu amaca yönelik çalışmaları sonuç vermiş ve aşa-
ğıdaki uluslararası metinler kabul edilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan hakları 

konusundaki temel metinlerden birisidir. 10 Aralık 
1948 tarihli belgede sosyal güvenlik konusunda da 
hükümlere yer vermektedir. Bildirge’nin önsözün-
de “insanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan 
haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez 
haklarının tanınması hususun, hürriyetin, adaletin 
ve dünya barışının temeli olmasına, İnsan hakla-
rının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık 
vicdanını isyana sevk eden vahşiliklere sebep olmuş 
bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtul-
muş insanların içinde söz ve inanma hürriyetlerine 
sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek 
amaçları olarak ilan edilmiş bulunmasına” ifadesiy-
le BM’nin verdiği önem vurgulanmaktadır.

Özellikle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
22. ve 25. maddeleri, konumuz bakımından özel 
bir önem taşımaktadır. Bu maddeler sosyal güven-
lik hakkının özlü bir ifadesini vermektedir. Sosyal 
yardım hakkı da bu maddede açığa kavuşturul-
maktadır. Aşağıda Türkçeye çevrilmiş tam metin-
leri verilen bu iki madde; sosyal güvenlik hakkının 
sınırları, ne anlaşılması gerektiği, amacı ve hangi 
uygulamalarla sağlanacağı konusunda açık hüküm-
ler içermektedir. 

Madde 22
Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal gü-

venliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası 
işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve 
kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin ser-
bestçe gelişimi için gerekli olan ekonomik, sosyal 
ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına 
sahiptir.

Madde 25 
1. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve 

refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi 
bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hasta-
lık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi 
dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı 
durumunda güvenlik hakkına sahiptir. 

2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yar-
dım görme hakları vardır.

Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğ-
muş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi; hukuki bağ-
layıcılığı olan bir uluslararası belge niteliğinde ka-
bul edilmemektedir (Brownlie, 1992: 21). Ancak, 
Bildirge, içeriği itibarıyla insan hakları hukukunun 
bazı temel elemanlarını taşımakta ve insan hakları-
na dair BM sözleşmelerinin yorumunda etkili bir 
rehber niteliğinde kabul edilmektedir. Bu anlamda 
da BM Genel Kurulu ve BM Hukukçularının bazı-
ları tarafından; BM hukukunun bir parçası olarak 
kabul edilmektedir (Brownlie, 1992: 21). Bu an-
lamda bildirgenin dolaylı olarak büyük bir hukuki 
etkisi olduğu açıktır.

Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme 
(1951)

Bu sözleşme BM’nin 1-25 Temmuz 1951 ta-
rihleri arasında Cenevre’de düzenlemiş bulundu-
ğu “Göçmenlerin ve Vatansızların Statüsüne Dair 
Konferans’ında kabul edilen belgelerden birisidir. 
102 devletin imzalamış bulunduğu bu sözleş-
me 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Başlangıçta 1 Ocak 1951 tarihinden önce bu du-
rumda bulunan kimseleri kapsamına almakta iken 
BM’nin 16 Aralık 1966 tarihinde BM Genel Ku-
rulunda kabul edilen bir protokol ile bu sınırlama 
kaldırılmıştır. 4 Ekim 1967 tarihinden itibaren uy-
gulamaya giren bu protokol ile bu tarihten itibaren 
bütün mültecileri kapsayacak şekilde uygulanmak-
tadır (Brownlie, 1992: 64).

Mülteci (Sığınmacı)
Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal 
gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nede-
niyle zulüm göreceği korkusu ve endişesi 
taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan ve 
korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya 
dönmek istemeyen, iltica ettiği/sığındığı 
ülke tarafından endişeleri haklı bulunan 
yabancıdır (http://www.ebilge.com).

Mültecilerin insan haklarının korunmasına 
dair hükümler başta olmak üzere mültecilerin bu-
lundukları ülkelerdeki statülerine dair hükümle-
rin bulunduğu bu sözleşmede; mültecilerin sosyal 
güvenlik bakımından korunmasına dair hükümler 
de m.23 ve 24’te yer almaktadır. Sözleşmenin İş 
Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik başlığını taşıyan 24. 
maddesinde sosyal güvenliğe dair hükümler yer 
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almaktadır. Buna göre; bu sözleşmeyi imzalayan 
ülkeler, ülkelerine iltica eden ve kanunlara uygun 
olarak oturan kimselere;

i. Kamu acil yardımları ve sosyal yardımları 
açısından eşit işlem yapacaktır (m.23).

ii. Ücretin bir parçası olarak verilen aile öde-
neklerinde eşit işlem yapacaktır (m.24/1).

iii. Sosyal güvenlik alanında (iş kazası ve mes-
lek hastalıkları, analık, hastalık, maluliyet, 
yaşlılık, ölüm, işsizlik ve aile yardımları 
(aile sorumlulukları) ve millî mevzuatla dü-
zenlenmiş olan sosyal güvenlik sisteminin 
kapsamındaki bütün riskler açısından mül-
teciler vatandaşlarla eşit muameleye tabi tu-
tulacaklardır. 

iv. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 
ölen mültecilerin hak sahiplerine yapıla-
cak sosyal güvenlik yardımları ve ödene-
cek tazminatlar açısından hak sahiplerinin 
ikametgâhlarının antlaşmaya taraf ülkenin 
dışında bulunmasından olumsuz olarak et-
kilenmeyecektir (m.24/2).

v. Antlaşmaya taraf ülkeler yapmış bulunduk-
ları antlaşmalar ve yapacakları antlaşmalarla 
elde ettikleri sosyal güvenlik alanında hak-
ların kazanılması ve kazanılmış hakların ko-
runması konusundaki hükümlerden mülte-
cileri de vatandaşlarla aynı şartlarda olmak 
üzere faydalandıracak ve tanıyacaklardır 
(m.24/3).

vi. Antlaşmaya taraf ülkeler, antlaşmaya 
taraf ülkeler ile taraf olmayan ülkeler 
arasında yapılmış veya yapılabilecek an-
laşmalarla elde edecekleri haklardan da 
mültecilerin faydalandırılmasına müm-
kün olabildiği kadar çaba gösterecekler-
dir. (m.24/4).

Vatansızların Statüsüne Dair 
Sözleşme (1954)

BM’nin vatansız insanlara, bulundukları ül-
kede istikrarlı bir yaşama statüsü sağlamaya yö-
nelik çalışmalarının sonucu olarak BM’nin 13-23 
Eylül 1954 tarihleri arasında New York’ta düzen-
lediği bir konferansında “Vatansızların Statüsüne 
Dair Sözleşme” kabul edilmiş ve 6 Haziran 1960 
tarihinde yürürlüğe girmiştir (Brownlie, 1992: 
82-97).

Vatansız (Haymatlos)
Herhangi bir ülke hukukuna göre vatan-
daşlık bağı bulunmayan kişiler. Bir ülke 
vatandaşlığından çıkarılan diğer ülkeler 
tarafından da kabul edilmeyen kişilerin 
statüsü.

Bu sözleşmenin 23. ve 24. maddeleri aynen 
mültecilerin durumlarına dair sözleşmenin 23. ve 
24. maddeleri gibi kaleme alınmıştır. Bu şekilde 
antlaşmaya taraf olan ülkelerin, vatansızlara da sos-
yal güvenlik açısından vatandaşlarla eşit işlem yap-
maları sağlanmaya çalışılmıştır.

Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi (1966)

BM’in, Medeni ve Siyasi Haklara Dair Ulus-
lararası Sözleşme’si 16 Aralık 1966 tarihinde top-
lanan BM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 23 
Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleş-
meye 95’ten fazla ülke taraftır (Brownlie, 1992: 
125-143).

Bireylerin medeni ve siyasi haklarına dair 
BM’nin bu sözleşmesinde öncelikle yaşama hak-
kına (m.6) işaret edilerek “Her insan, niteliğinden 
gelen yaşama hakkına sahiptir. Bu hak yasa ile ko-
runur. Kimse keyfi olarak yaşamından yoksun bı-
rakılamaz” hükmüne yer verilmiştir. Bilindiği gibi 
sosyal güvenlik yaşayanların sorunudur. Ölenlerin, 
yaşama hakkını kaybedenlerin sosyal güvenlik ihti-
yacından söz edilemez.

Sosyal güvenlik yaşayanların meselesidir; 
hayat hakkı olmayanların, ölenlerin sosyal 
güvenlik haklarından söz edilemez.

Sözleşme, sosyal güvenliğe dair açık hükümlere 
sahip değildir. Ancak m.23’te “Aile toplumun te-
mel birimidir. Ailenin, toplum ve devlet tarafından 
korunma hakkı vardır”. hükmünü; yine m.24’te 
“Her çocuğun; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milli ve 
sosyal köken, mülkiyet ya da doğuştan herhangi bir 
ayrım yapılmaksızın ailesi, toplum ve devlet tara-
fından yetişkin olmama durumunun gerektirdiği 
korunma tedbirlerine hakkı vardır” hükmünü de 
sosyal güvenlikle ilgili kabul etmek durumundayız.
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Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 
Uluslararası Sözleşmesi (1966)

BM’in Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 
Dair Uluslararası Sözleşme’si 16 Aralık 1966 tari-
hinde toplanan BM Genel Kurulunda kabul edil-
miş ve 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye’nin 2000 yılında imzalamış olduğu sözleş-
meyi bugüne kadar 188 dünya ülkesinden 137’si 
imzalayarak taraf olmuştur (http://www.belgenet.
com).

Sözleşmenin girişinde “insanlık ailesinin bü-
tün üyelerinin eşit, devredilmez ve vazgeçilmez 
hakları ile insanın doğasından gelen saygınlığının 
tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın 
temelini oluşturduğu”na dikkat çekilmekte ve “İn-
san Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak, 
korku ve yoksulluktan kurtulma özgürlüğünden 
yararlanan özgür insanlar ülküsünün ancak herke-
sin kişi hakları ve siyasi haklar da olduğu kadar 
ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kullanabilme 
şartlarının da yaratılması durumunda gerçekleşe-
bileceği” belirtilmektedir. Bu sözleşmede sosyal 
güvenlik bakımından önem taşıyan hükümler 
şunlardır:

•	 Bu	sözleşmeye	taraf	olan	devletler,	herkesin	
sosyal sigorta dâhil sosyal güvenlik hakkı ol-
duğunu kabul eder (m.9). 

•	 Toplumun	doğal	ve	temel	birimi	olan	aile,	
özellikle kuruluşu ve bağımlı çocukların ba-
kımı ve eğitimi en geniş biçimde korunmalı 
ve desteklenmelidir (m.10/1).

•	 Doğum	öncesi	ve	sonrasında	makul	bir	süre	
için analara özel korunma sağlanmalıdır. Bu 
dönemlerde çalışan analara ücretli izin ya 
da yeterli sosyal güvenlik yardımlarıyla izin 
sağlanmalıdır (m.10/2).

•	 Babalık	nedenleri	ya	da	diğer	şartlar	yüzün-
den ayrımcılık yapılmadan bütün çocuklar 
ve gençler için özel korunma ve yardım 
önlemleri alınmalıdır. Çocuklar ve gençler 
ekonomik ve sosyal sömürüden korunma-
lıdır. Çocukların ve gençlerin ahlak ve sağ-
lıklarına zararlı ya da yaşamları için tehli-
keli olabilecek ya da olağan gelişimlerini 
engelleyebilecek işlerde çalışmaları yasalarla 
cezalandırılmalıdır. Devletler ayrıca daha 
altında ücretli çocuk emeği kullanılmasının 
yasaklandığı ve cezalandırıldığı bir alt yaş 
sınırı tespit etmelidir (m.10/3).

•	 Bu	 sözleşmeye	 taraf	 olan	 devletler,	 yeterli	
gıda, yiyecek ve konut ile herkesin kendi-
si ve ailesi için yeterli bir yaşam düzeyine 
sahip olma hakkını ve yaşam koşullarını 
sürekli geliştirme hakkını kabul eder. Taraf 
devletler bu hakkın yaşama geçirilmesi için 
hür iradeye dayalı uluslararası işbirliğinin 
temel önemini dikkate alarak, uygun ön-
lemleri sağlayacaklardır (m.11/1). 

•	 Bu	sözleşmeye	taraf	olan	devletler,	herkesin	
aç kalmama temel hakkına sahip olduğunu 
dikkate alarak tek başlarına ya da uluslara-
rası işbirliği yoluyla;
a. Teknik ve bilimsel bilginin tam kullanı-

mı, beslenme ilkelerine ilişkin bilginin 
yaygınlaştırılması ile doğal kaynakların 
kullanımını ve geliştirilmesini en etkin 
biçimde gerçekleştirecek şekilde tarım-
sal sistemlerin geliştirilmesi ya da dü-
zeltilmesi yoluyla yiyeceklerin üretim, 
korunma ve dağılım yöntemlerinin ge-
liştirilmesi için,

b. Gıda ihraç ve ithal eden ülkelerin sorun-
larını dikkate alarak, dünya gıda kay-
naklarının ihtiyaca göre eşit dağılımını 
sağlamak için gerekli özgül programlar 
içeren önlemleri alacaklardır (m.11/2). 

•	 Bu	 sözleşmeye	 taraf	 olan	devletler	 herkese	
ulaşabilecek en yüksek düzeyde fiziksel ve 
akli sağlık düzeyinden yararlanma hakkını 
tanır (m.12-1).

•	 Bu	 sözleşmeye	 taraf	 olacak	 devletlerce	 bu	
hakların tam olarak yaşama geçirilmesi için 
alınacak önlemler zorunlu olarak şunları 
içerecektir;
a. Ölü doğum ve çocuk ölüm oranlarının 

düşürülmesinin ve çocuğun sağlıklı ge-
lişiminin sağlanması;

b. Çevrenin ve işyeri sağlığının iyileştiril-
mesi;

c. Salgın, mahalli, mesleki ve diğer hasta-
lıkların önlenmesi, tedavisi ve denetimi;

d. Hastalık durumunda tüm tıbbi hizmet 
ve ilgiyi sağlayacak koşulların yaratıl-
ması (m.12/2).

Yukarıdaki hükümler incelendiği zaman bu bel-
genin uluslararası sosyal güvenlik hukuku alanında 
ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu görülecektir.
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Her Çeşit Irk Ayırımının Ortadan 
Kaldırılmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme (1966)

Irk ayırımı ve ırk ayırımından kaynaklanan ça-
tışmaların dünyada önemli bir sorun hâline geldi-
ğini gören BM bu alandaki her türlü ayırımcılığın 
yok edilmesine dair bir sözleşme hazırlamıştır. 7 
Mart 1966 tarihinde imzaya açılmış bulunan bu 
sözleşme BM Genel Kurulu tarafından 21 Aralık 
1965’te kabul edilmiştir. Sözleşmeye 71 ülke imza 
koymuş ve 128 ülke ise sözleşmeye taraf olmuştur 
(Brownlie, 1992: 148-161).

Sözleşmenin girişinde bütün insanların eşit 
haklara sahip ve hür olarak doğduğuna, kanun 
karşısında eşit olduğuna ve eşit hukuki korumaya 
sahip bulunduğuna ve BM’nin sömürgeciliğin her 
çeşidine karşı olduğuna, ırk ayırımına dayalı üstün-
lük anlayışının yanlışlığına dikkat çekilmektedir.

Bu sözleşmede; sözleşmeye taraf ülkelerin ırk 
ayırımı temeline dayalı her türlü ayırımcılığı yasak-
laması ve ortadan kaldırması ile ülkesinde yaşayan 
herkese ırk, renk ya da millî veya etnik orijini ne 
olursa olsun sayılan haklardan faydalandırılması ve 
kanun önünde eşit işlem yapılması öngörülmekte-
dir. Sözleşmede temel haklar, ekonomik, sosyal ve 
kültürel haklar, siyasi haklar alanında ırk ayırımına 
dayalı ayırımcılığın yasaklanması öngörülmekte-
dir. Bu anlamda “halk sağlığı, tıbbi bakım, sosyal 
güvenlik ve sosyal hizmetler” alanında da ırk ayırı-
mına dayalı farklı işlem yapılmaması öngörülmek-
tedir (m.5).

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Kaldırılmasına Dair Sözleşme (1979 ) 

Kadınlara karşı temel haklar, ekonomik ve sos-
yal haklar ve siyasi haklar bakımından her türlü 
ayırımcılığın kaldırılması ve kadınlarla erkeklere 
eşit işlem yapılmasına imkân sağlama amacı taşı-
yan bu BM Sözleşmesi, BM Genel Kurulunun 18 
Aralık 1979 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 
3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleş-
meye 103 devlet taraf olmuştur (Brownlie, 1992: 
169-181).

Cinsiyet temeline dayalı olarak kadınlara yöne-
lik her türlü ayrımcılığı ve farklı işlem yapılmasını 
önlemek temel hedefi olması bakımından bu söz-
leşme sosyal güvenlik sisteminden sağlanan haklar 
ve yükümlülükler açısından da cinsiyet temeline 

dayalı ayrım yapılmamasını öngörmektedir. Anlaş-
maya taraf ülkelerin yükümlülüğü bu türlü ayırım-
cılığa neden olabilecek bütün mevzuat hükümle-
rini yeniden düzenlemek, gerekli her türlü önemi 
almak ve idari bakımdan da bu tür ayırımcılığa izin 
ve imkân vermemektir (m.2).

Sosyal güvenlik alanında sağlanan hak ve 
yükümlülüklerden kadınlar erkeklerle eşit 
şekilde yararlanır.

Sözleşmede, taraf ülkelerin sosyal güvenlik ala-
nına ilişkin olmak üzere kadınlara karşı ayrımcılı-
ğın önlenmesi ile kadın ve erkeklere;

i. Aile yardımlarına hak kazanma, 
ii. Özellikle emeklilik, işsizlik, hastalık, malul-

lük, yaşlılık ve diğer işgöremezlik durumla-
rına karşı olmak üzere sosyal güvenlik hakkı 
sağlanması bakımından (m.11) 

herhangi bir ayırım yapılmaması, eşit muamele 
edilmesi öngörülmektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989) 
Çocuk haklarını akla gelebilecek her yönden 

belirleyen ve çocukların bu haklarının korunması 
bakımından sözleşmeye taraf ülkelere gerekli her 
türlü önlemi alma yükümlülüğü getiren bu sözleş-
me, BM Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989 tari-
hinde oylama yapılmaksızın kabul edilmiştir. Yirmi 
ülkenin onaylamasından bir ay sonra 2 Eylül 1990 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya başlan-
mıştır (Brownlie, 1992: 182-202). Çocuk Hakları 
Sözleşmesi Türkiye adına 14.9.1990 tarihinde im-
zalanmış ve 9.12.1994 tarih ve 4058 sayılı Kanun’la 
onaylanması uygun bulunmuştur (RG.27.1.1995 
tarih ve 22184 sayı).

Çocuk Hakları Sözleşmesi
BM’de oylama yapılmaksızın kabul edil-
miştir.

Çocuklar hakkında her türlü ayırımcılığın yapıl-
masını (ırk, renk, dil, din, siyasi vs. kanaat, millî ve 
sosyal geçmişi, mal varlığı, doğum ve sair farklılıkla-
rı sebebiyle) da yasaklayan (sözleşmenin giriş mad-
desi) sözleşmede çocukların insan haysiyetine yara-
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şır bir uygulama görmesi için gerekli bütün koruma 
sağlanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuk-
ların “Magna Carta”sı ya da “İnsan Hakları Yasası” 
olarak nitelendirilmektedir (Akıllıoğlu, 1995: 1).

Manga Carta
1215 yılında İngiltere’de imzalanan ve 
Anayasal sürecin gelişiminde başlangıç 
olarak kabul edilen belgedir. Günümüz-
de, orijinal belgeden ziyade, bir fenomen 
olarak herhangi bir hukuk alanında ger-
çekleştirilen ilk hukuki belge vurgusu yap-
mak için kullanılır.

Çocukların sosyal güvenlik hakkı bakımından 
da korunması için sözleşmede gerekli hükümler 
konulmuştur. Sözleşmenin sosyal güvenlik bakı-
mından genel ve özel hükümler taşıdığı anlaşıl-
maktadır. Örneğin, zihni ve/veya bedeni açıdan 
sakat çocukların sosyal güvenlik açısından özel bir 
şekilde korunmasını sağlamaya yönelik hükümler 
(m.23) bulunmaktadır. Bu maddede bu durumda-
ki çocuklara özel bir bakım yapılması ve bakımın 
ücretsiz olması öngörülmektedir (m.23/2-3.).

Sözleşmede çocukların sosyal güvenlik bakı-
mından korunmasına dair esas düzenleme m.26’da 
yapılmıştır (Akıllıoğlu, 1995: 9). Bu madde ile 
çocukların sosyal güvenlik bakımından korunma-
sının sağlanması ve onların ihtiyaçlarına uygun sos-
yal güvenlik yardımları yapılması öngörülmektedir. 
Türkçe metni aşağıda verilen 26. madde incelendi-
ği zaman, Sözleşme’nin çocukların diğer hakları ile 
birlikte ele alındığında onlara ihtiyaçlarını karşıla-
maya yeter bir “Sosyal Güvenlik Hakkı” tanınmış 
bulunduğu görülecektir.

Madde 26: 
1. Taraf Devletler, her çocuğun sosyal sigorta 

dahil, sosyal güvenlikten yaralanma hakkını 
tanır ve bu hakkın tam olarak gerçekleşme-
sini sağlamak için ulusal hukuklarına uy-
gun, gerekli önlemleri alırlar. 

2. Sosyal Güvenlik, çocuğun ve çocuğun ba-
kımından sorumlu olanların kaynakları ve 
koşulları göz önüne alınarak ve çocuk ta-
rafından ya da onun adına yapılan sosyal 
güvenlikten yararlanma başvurusuna ilişkin 
başkaca durumlar da göz önünde tutularak 
sağlanır.

Bütün Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin 
Haklarının Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşme (1990)

Bu Sözleşme, BM Genel Kurulunun 45. otu-
rumunda kabul edilmiştir (Brownlie, 1992: 203-
240). Göçmen işçiler ve ailelerinin yaşadıkları ülke 
vatandaşları ile eşit işleme tabi tutulması, insan 
hakları yönünden korunmalarını temin etmek üze-
re hazırlanan bu sözleşme ile göçmenlerin korun-
maları ve fena muameleye uğramalarının önlen-
mesi öngörülmektedir. Vatandaşı olmadıkları bir 
ülkede, ücretli bir faaliyetle iştigal eden kimseler 
olarak tanımlanan (m.2/1) mültecilerin haklarının 
korunması bakımından önem taşıyan bu sözleşme-
den bu işçilerin hangi alanlarda sorunlarla karşıla-
şabileceğini de anlamak mümkündür. Çünkü söz-
leşmenin Üçüncü Bölümü’nde “Göçmen İşçilerin 
ve Ailelerinin İnsan Hakları” başlığı altında insan 
hakları açısından hangi alanda nasıl muamele göre-
cekleri de belirlenmiştir.

Sözleşmede, göçmen işçiler ve ailelerinin sosyal 
güvenlik hakkı bakımından korunmasına dair hü-
kümler de yer almaktadır. Sözleşmenin 27. madde-
sinde sosyal güvenliğe dair aşağıdaki hükümler yer 
almaktadır:

•	 Göçmen	işçiler	ve	aileleri,	istihdam	edilmiş	
olmaları durumunda sosyal güvenlik bakı-
mından bulundukları ülkenin millî mevzu-
atında; kabul edilmiş bulunan ikili veya çok 
taraflı uluslararası antlaşmalarla tanınmış 
bulunan hükümlere uymak şartı ile vatan-
daşlarla eşit işlem göreceklerdir. Göçmen 
işçilerin kaynak ülkesi ile çalıştıran ülkeler, 
bu normun uygulanması konusunda gerek-
li düzenlemeleri yapabileceklerdir. 

•	 Göçmen	işçiler	ve	ailelerinin	sosyal	güvenlik	
yardımlarına imkân sağlanmadığı durum-
larda ise, bu ülkelerin sosyal güvenlik ama-
cıyla yaptığı harcamaların aynen vatandaş-
larda olduğu gibi ilgili kurumlardan tahsil 
edebilmeleri imkânlarını araştıracaklardır.”

Sözleşmenin 28. maddesine göre, “Göçmen iş-
çiler ve aileleri hayatlarının korunması bakımından 
acil durumlarda veya vatandaşlarla aynı şekilde ol-
mak üzere sağlıklarının telafi edilemez şekilde zarar 
görmesini önlemek için vatandaşlarla eşit şekilde 
sağlık bakımı görme hakkına sahiptirler. Bu ni-
telikteki yardımların yapılmasından oturma veya 
ikamet süreleri gerekçe gösterilerek kaçınılamaz ve 
reddedilemez”.
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Sözleşme göçmen işçilerin ve ailelerinin ko-
runmasına dair sözleşme hükümlerinin uygulanıp 
uygulanmadığını üye ülkeler adına takip etmek, 
ihlalleri izlemek ve şikâyetlere ilişkin karar almak 
üzere bir gözlem komitesi (A committee to moni-
ter its implementation) kurulmasını öngörmekte-
dir (Brownlie, 1992: 203).

Bu hükümler ile göçmen işçiler ve ailelerinin 
sosyal güvenlik haklarının korunması ve eşit işlem 
görmeleri alanında çok önemli bir adımın atılmış 
olduğu söylenebilir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
Sözleşme ve Tavsiye Kararları

Uluslararası seviyede öncelikle; çalışanların 
korunması ve bütün dünyada standart haklara 
kavuşturulması, asgari seviyede bir haklar katalo-
ğuna ulaşılması alanlarında etkili çalışmalar yapan 
uluslararası kuruluşlardan birisi de Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO)’dür (Turan, 1979: 129-167). 
ILO’nun sosyal güvenlik alanında da çalışmaları 
bulunmaktadır. ILO sözleşme ve tavsiye kararları 
hâlinde standartları hazırlamakta ve bu standartla-
rın ilgili ülkelerin mevzuatlarının bir parçası hâline 
gelmesi için çaba harcamaktadır.

ILO’nun statüsünde yer alan bazı hükümler 
sosyal güvenlik bakımından da önem taşımak-
tadır. Teşkilat, özellikle sosyal adalet üzerinde 
durmakta ve Anayasası’nın girişinde “evrensel ve 
sürekli bir barış ancak sosyal adalete dayalı olarak 
kurulabilir” hükmüne yer verilmiş bulunmakta-
dır. ILO özellikle konumuz açısından sosyal gü-
venlik alanında standartlar hazırlaması bakımın-
dan uluslararası kuruluşlar arasında öncü olma 
gibi bir fonksiyona sahiptir (Brownlie, 1992: 
241).

“Evrensel ve sürekli bir barış ancak sosyal 
adalete dayalı olarak kurulabilir” (ILO).

ILO’nun sosyal güvenlik alanında hazırlamış 
bulunduğu çok sayıda standart koyan sözleşme ve 
tavsiye kararı mevcuttur. Bu sözleşme ve tavsiye 
kararlarının bir kısmı genel nitelikli bir kısmı ise 
sigorta dallarına özgü kararlardır. Aşağıda bu bel-
geler hakkında kısa kısa bilgi sunulacaktır.

Genel Nitelikli Sözleşme ve Tavsiye Kararları
•	 Filadelfiya Bildirgesi (1944): ILO’nun 

Filadelfiya’da toplanan 26.Uluslararası 
Çalışma Konferansında 10 Mayıs 1944 
tarihinde kabul edilerek ilan edilmiş bulu-
nan bu Bildirge’de sosyal güvenliğe ilişkin 
önemli hükümler yer almaktadır. Bildirge 
modern sosyal güvenlik sistemlerinin doğu-
şuna da etki eden bir metindir.

Bildirge’nin I. maddesinde yer alan temel pren-
sipler arasında bulunan şu hüküm çok önemlidir: 
“Her nerede olursa olsun fakirlik, bütün insanların 
refahı için bir tehlike teşkil eder.” (I.c). Bildirge’nin 
III. maddesinde ise “Korunmaya muhtaç olan her-
kes için bir esas gelir sağlamak üzere, sosyal gü-
venlik tedbirlerinin, diğer taraftan tam sıhhi yar-
dımların genişletilmesi (III/f )” ve “Çocukların ve 
analarının korunması (III/h)” hükmü yer almak-
tadır. Ayrıca (I/i), uygun bir gıda, mesken iyi va-
kit geçirme ve kültür vasıtalarının temin edilmesi 
alanlarında yapılacak çalışmalarda ILO yardımcı 
olmayı bir vazife olarak kabul etmektedir. Bilindiği 
gibi bu Bildirge daha sonra ILO’nun esas statüsüne 
eklenmiştir (Brownlie, 1992: 243-245).

ILO’nun sosyal güvenlik alanında birtakım söz-
leşme ve tavsiye kararları da vardır ki bunlardan 
bazıları aşağıdakilerden ibarettir:

•	 Gelir Güvencesine Dair 67 No’lu Tavsiye Ka-
rarı: Gelir Güvencesine dair 67 Nolu tav-
siye kararı ILO’nun Filadelfiya’da yapılan 
Çalışma Konferansı’nda 12 Mayıs 1944 
tarihinde kabul edilmiştir. Bu kararda gelir 
güvencesinin sosyal güvenliğin temel esasla-
rından birisi olduğu vurgulanmakta; sosyal 
güvenlik alanının milletlerin işbirliği yap-
maları gereken bir alan olduğu gerçeğinden 
söz edilerek ILO’nun bu alandaki gelişme-
leri teşvik edeceği beyan edilmektedir.

Tavsiye kararında gelir güvencesi sistemlerinin 
yoksulluğun kaldırılmasını hedef alması öngörül-
mektedir. Gelir güvencesi zorunlu sosyal sigorta 
sistemleri ile garanti altına alınacak; bu şekilde söz 
konusu garantiye sahip olamayanlar için de sosyal 
yardım sistemleri sağlanacaktır. Bu tavsiye kararı; 
gelir güvencesi ihtiyacını doğuran riskleri “hasta-
lık, analık, sakatlık (malullük), yaşlılık, geçindiren 
kimsenin ölümü (dul ve yetimlik), işsizlik, acil ni-
telikli harcamalar, iş kazaları” olarak saymış ve bu 
risklerde gelir güvencesinin içeriği hakkında bilgi 
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verilmektedir. Tavsiye kararının en önemli özelliği 
ise kamunun bu gelir güvencesinin sağlanabilmesi 
için neler yapabileceği hakkında bilgiler vermesidir.

•	 Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 
102 No’lu Sözleşme: Bu sözleşme Türkiye’nin 
29.7.1971 tarih ve 1451 sayılı Sosyal Güven-
liğin Asgari Normları Hakkında 102 sayılı 
Sözleşmenin Onanmasına Dair Kanun ile 
(RG.10.8.1971 T.ve 13922 Sayı) onaylan-
mıştır. ILO’nun sosyal güvenlik alanında 
uluslararası düzeyde geçerli olmasını öngör-
düğü asgari standartları belirleyen bir sözleş-
medir. 102 sayılı Sözleşme ile sosyal güvenlik 
alanında sağlık yardımları (m.7-12), hasta-
lık ödenekleri (m.13-18), işsizlik yardımları 
(m.19-24), ihtiyarlık yardımları (m.25-30), 
iş kazalarıyla meslek hastalıkları hâlinde ya-
pılacak yardımlar (m.31-38), aile yardımla-
rı (m.39-45), analık yardımları (m.46-52), 
maluliyet yardımları (m.53-58), ölüm yar-
dımları (m.59-64 )na dair asgari standartlar 
ve yardımların içeriklerinin nelerden ibaret 
olması gerektiğine ve de periyodik ödeme-
lerde uygulanacak normlara (m.65 -67) dair 
esaslar belirlenmektedir. Sözleşmede yaban-
cılara eşit işlem yapılması ve vatandaşlarla 
aynı haklara sahip kılınmasına dair bir norm 
da (m.68) yer almaktadır.

102 sayılı Sözleşme, ILO’nun sosyal gü-
venlik alanında bütün dünyada geçerli 
olmasını arzu ettiği asgari standartları be-
lirlemektedir.

Sözleşme incelendiği zaman bu alanda uygula-
ma imkânı olan normların tespit edildiği anlaşıl-
maktadır. Bu düzenlemenin açıklaması ise “Söz-
leşmenin uygulanma şansını artırmak amacıyla 
standartları düşük tutarak sosyal güvenlikte stan-
dartları düşük olan ülkelere şevk vermeyi tercih 
etmektir (Okur-Güzel, 1999: 44)” şeklinde yapıla-
bilmektedir (Türk-İş, 1980: 112-148).

•	 Sosyal Güvenlik Açısından Vatandaşlarla 
Vatandaş Olmayanlara Eşit İşlem Yapılma-
sına dair 118 No’lu Sözleşme (1962): Bu 
sözleşme, 29.7.1971 tarih ve 1453 sayılı 
Kanun ile Türkiye tarafından onaylanmış-
tır (RG. 10.8.1971/ 13922). Sözleşmenin 
özü bu sözleşmeyi uygulayan ülkelerin di-

ğer ülke vatandaşlarına da sosyal güvenliğe 
tabi olma, yardımlardan hak kazanma açı-
sından ikamet şartına bağlı olmaksızın eşit 
bir şekilde uygulamayı kabul etmektedir. 
Sözleşmede yardımlardan faydalanma bakı-
mından bazıları için belirli bir süre ülkede 
ikamet şartının konabileceği de kabul edil-
mektedir. Sözleşmede hangi sosyal güvenlik 
yardımları için ne gibi ön şartların konula-
bileceği de düzenlenmektedir ki; bu düzen-
leme eşit işlemin doğurabileceği birtakım 
sakıncalara karşı esneklik ve koruyucu ted-
bir alma imkânlarını getirmektedir.

5510 sayılı Kanunla getirilen düzenleme-
lerle yabancıların sosyal güvenlikleri ile 
ilgili olarak 118 sayılı sözleşme gerekleri-
ni yerine getirme bakımından önemli bir 
adım atılmıştır.

•	 Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması İçin 
Uluslararası Bir Sistem Kurulmasına Dair 
157 No’lu Sözleşme (1982): ILO’nun 21 
Haziran 1982 tarihindeki oturumunda ka-
bul etmiş olduğu bir sözleşmedir. Bu söz-
leşmede yer alan sosyal güvenlik yardımları 
ile ilgili haklar (tıbbi bakım, hastalık, ana-
lık, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları, işsizlik, aile yardımları) 
ile rehabilitasyon yardımları alanında (m.2) 
uygulanacak ve sözleşmeyi onaylayacak ül-
kelerin bağlı olacağı kurallar tespit edilmek-
tedir. Memurlar ve muharip gaziler kapsam 
dışında tutulmaktadır. Ayrıca sosyal yardım 
veya tıbbi yardım sistemlerinden yapılacak 
sosyal güvenlik yardımları da bu sözleşme 
kapsamı dışında tutulmuştur (m.2/4).

Sözleşmede sosyal güvenlik haklarının korun-
masını sağlamak için birtakım temel kurallar ko-
nulmaktadır. Bunlardan birisi uygulanacak mev-
zuata dair kurallardır. Uygulanacak mevzuata dair 
getirilen kurallar aşağıdaki şekildedir.

Uygulanacak mevzuatın belirlenmesi tespitte 
kanunlar ihtilafına meydan vermemek, sosyal gü-
venlik açısından korumasızlığa yol açmayacak, çif-
te prim ödemesine sebep olmayacak, başkaca yü-
kümlülüklerde, yardımlarda ve primlerde tekrara 
meydan vermeyecek şekilde üye ülkelerin karşılıklı 
anlaşmasına bağlı olarak tespit edilecektir. 
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Tespitte aşağıdaki kurallar uygulanacaktır: 
i. Üye ülkelerden birisinin ülkesinde normal 

bir şekilde istihdam edilen işçiler bir başka 
ülkede ikamet etmekte veya işçileri çalış-
tıran şirketin tescil edildiği merkezi veya 
işverenlerinin ikametgâhı bir başka ülkede 
bulunsa dahi çalışmakta oldukları ülkenin 
mevzuatına tabi olacaklardır.

ii. Üye ülkelerden birisinin ülkesinde faaliyet-
lerini sürdüren bağımsız çalışan kimseler 
bir başka ülkede ikamet etmekte dahi bu-
lunsalar o ülkenin mevzuatına tabi olurlar.

iii. Üye ülkelerden birisinin bayrağını taşıyan 
bir gemide çalışan işçiler ve bağımsız çalışan-
lar bir başka ülkede ikamet etmekte olsalar 
veya işverenin ikametgâhı veya çalıştıran iş-
letmenin idare merkezi bir başka ülkede olsa 
dahi bayrak ülkesi mevzuatına tabi olur.

iv. Faal nüfusa dahil olmayan kimseler ikamet 
etmekte oldukları üye devletin mevzuatına 
tabi olacaklardır (m.5/1).

Üye ülkelerin bazı kesimler için örneğin ba-
ğımsız çalışanlara ikamet ülkesi kanununun uygu-
lanması gibi farklı bir uygulama yönünde anlaşma 
yapabilirler (m.5/2).Yine üye ülkeler yapacakları 
anlaşmalarla istisna hükümler getirebilirler.

Sosyal güvenlik haklarının korunmasını sağla-
mak üzere; 

i. Karşılıklılık esasına dayalı olmak, 
ii. İşçiler (sınır işçileri ve mevsimlik işçiler dahil) 

ve üye ülkelerden birisinin vatandaşı olmak 
şartı ile aileleri ve bağımlılarını kapsamak, 

iii. Üye ülkelerden birisinde ikamet eden mül-
teciler ve vatansız kimseleri de kapsamak, 

iv. Aksi kararlaştırılmadıkça üye ülkelerden 
birisinin kurumunun diğer kurum adına 
yaptığı harcamalar veya ödemelerin öteki 
ülkeden tahsilini talep etmek,

v. Primlerde, yükümlülüklerde ve sağlanan 
yardımlarda tekrara düşmemek, esas olmak 
üzere mekanizmalar kurulacaktır (m.4/3).

Farklı üye ülkelerde kazanılmış bulunan haklar 
sigortalılık, çalışma, mesleki faaliyet veya ikamet sü-
releri açısından ihtiyaç duyulduğu kadarı ile birleşti-

rilebilecektir (m.7/1). İki veya daha fazla ülke mev-
zuatına tabi olarak geçen süreler yalnızca bir kere 
birleştirmede esas alınabilir (m.7/2). Üye ülkeler ni-
teliği itibarıyla farklı olan sürelerin birleştirilmesinde 
özel düzenlemeleri anlaşma ile yapabilirler (m.7/3).

Sözleşmede uzun vadeli sigorta kollarından ya-
pılacak yardımlarda (yaşlılık, malullük, ölüm ve 
meslek hastalıklarına bağlı malulen emeklilik yar-
dımlarında) orantılılık prensibinin uygulanması 
hususunda bir formül üzerinde üye ülkeler anlaş-
maya varacaklardır (m.8/1).

Üye ülkelerden birisinde kazanılmış bulunan 
malullük, yaşlılık, ölüm nakit yardımları ile iş ka-
zalarına bağlı olarak doğan malulen emekli aylık-
ları ve ölüm ödeneklerini üye ülkelerden bir baş-
kasının vatandaşlarına, mültecilere ve vatansızlara 
ikamet yerine bakılmaksızın üye ülkelerde yapılan 
antlaşma şartlarında garanti edeceklerdir (m.9/1). 
Üye ülkelerin yetkili otoriteleri veya kurumları bir-
birlerine bu sözleşmenin uygulanması açısından 
destek vereceklerdir (m.12). Bu destekler ücretsiz 
yapılacaktır (m.12/2). Kendilerine yönelen talep ve 
belgelerin yabancı ülke dili olması, ret için bir ge-
rekçe olarak kullanılmayacaktır (m.12/3).

Talepler üye ülkelerden birisine yapılmış ve merci 
yanlış ise talebin yapıldığı an başvuru tarihi olarak ka-
bul edilecek ve bu merci, talebi doğru yerine gönder-
mekle yükümlü olacaktır (m.13/2). Sosyal güvenlik 
ödemeleri yetkili kurumca doğrudan yapılabileceği 
gibi üye ülke sosyal güvenlik kurumları tarafından da 
hak sahibine doğrudan ödenebilir (m.13).

Bu sözleşme taşıdığı hükümler itibarıyla sosyal 
güvenlik alanında kazanılmış bulunan hakların ko-
runması ve hak sahiplerine sosyal güvenlik sağlan-
masında kullanılmasına dair geçerli olacak kurallara 
dair esaslar niteliğindedir. Hemen ifade edelim ki; 
bu haklar üye ülkelerin bu sözleşmeyi onaylaması 
oranında sosyal güvenlik hakkının uluslararası alan-
da korunmasına büyük katkı sağlamış olacaktır.

•	 Sosyal Güvenlik Haklarının Korunmasına Dair 
Tavsiye Kararı (1983): Bu tavsiye kararı yuka-
rıda ana esasları belirlenen sözleşme hükümle-
rine açıklık kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

•	 Sosyal	 Koruma	 Tabanları	 Tavsiye	 Kararı	
(2012-202): ILO’nun 21. Yüzyıl sosyal gü-
venlik anlayışını temsil eden en kapsamlı tav-
siye kararlarından biri 2012 tarih ve 202 sayılı 
“Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye kararı” dır. 
Bu tavsiye kararı, ILO’nun sosyal güvenlikle 
ilgili kilometre taşı niteliğindeki düzenleme-

Sözleşmede üye ülke tabiri ILO’ya üye 
olup da sözleşmeyi imzalamış bulunan ül-
keler olarak tanımlanmaktadır (m.1).
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lerden birini oluşturmaktadır. ILO, 202 sayılı 
Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye Kararında, 
sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini ye-
niden yapılandıran bir yeni yapı önermiştir. 
bu yapı, 1994 tarihli Dünya Bankası yeni 
sosyal güvenlik sistemi modeli ile de katman-
laşma bakımından benzerlik göstermektedir. 
Nitekim yeni sistemin temeli:

1) Herkes için erişilebilir bir sağlık sistemi oluş-
turma, 2) Çocukluk, yetişkinlik (çalışma dönemi) ve 
yaşlılık dönemleri için gelir garantisi sağlama, 3) Ça-
lışanlar için sosyal sigorta temelli prim/gelir ilişkisine 
dayanan ikinci basamak bir sosyal güvenlik ayağı ve 4) 
Gönüllülük esasına dayanan tamamlayıcı (ilave, ek) bir 
sosyal güvence ayağı oluşturma üzerine kurulmuştur. 
Bu dört bileşenli gerçekleştirilecektir (Alper vd., 2018).

ILO’nun Sosyal Güvenlik Dallarına 
Dair Sözleşme ve Tavsiye Kararları 

ILO başka alanlarda olduğu gibi sosyal güven-
lik alanında da belirli standartların milli devletler 
tarafından kabul edilmesi için standartlar hazır-
lamaktadır. Sözleşme ve tavsiye kararı adı altında 
hazırlanan ve ILO Konferansı’nda kabul edilen bu 
metinler hem yol göstermekte hem de bütün dün-
yada sosyal güvenlik alanındaki uygulamaların be-
lirli bir standarda kavuşmasına katkı sağlamaktadır. 
Uluslararası Çalışma örgütünün sosyal güvenlik 
alanındaki tavsiye kararlarının listesi, ilgili olduk-
ları sosyal sigorta riskleri bakımından gruplandırıl-
mış olarak aşağıdaki gibidir:

Hastalık Sigortasına Dair Olanlar
i. Sanayide Hastalık Sigortasına Dair 24 

No’lu ve 1927 tarihli Sözleşme 
ii. Hastalık Sigortasına Dair 25 No’lu 1927 

tarihli Sözleşme 
iii. Tıbbi Bakıma Dair 69 No’lu 1944 tarihli 

Tavsiye Kararı 
iv. Tıbbi Bakım ve Hastalık Yardımlarına Dair 

130 Sayılı Sözleşme 
v. Tıbbi Bakım ve Hastalık Yardımlarına Dair 

134 Sayılı Tavsiye Kararı
Yaşlılık-Maluliyet ve Ölüm Yardımları Ala-

nında Sözleşme ve Tavsiye Kararları 
i. Sanayide Yaşlılık Sigortası Hakkında 35 

No’lu ve 1933 tarihli Sözleşme
ii. Tarımda Yaşlılık Sigortasına Dair 36 No’lu 

ve 1933 tarihli Sözleşme 

iii. Sanayide Malullük Sigortası Hakkında 37 
No’lu ve 1933 tarihli Sözleşme 

iv. Tarımda Malullük Sigortasına Dair 38 
No’lu ve 1933 tarihli Sözleşme 

v. Sanayide Ölüm Sigortasına Dair 39 No’lu 
ve 1933 tarihli Sözleşme 

vi. Tarımda Ölüm Sigortasına Dair 40 No’lu 
ve 1933 tarihli Sözleşme

vii. Göçmenlerin Emeklilik Haklarının Sürdürül-
mesine Dair 48 No’lu ve 1935 tarihli Sözleşme

viii. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımlarına 
Dair 128 No’lu ve 1967 tarihli Sözleşme

ix. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımlarına Dair 
131 No’lu ve 1967 tarihli Tavsiye Kararı

İş Kazaları Yardımlarına Dair Sözleşme ve 
Tavsiye Kararları

i. Tarımda İşçi Tazminatlarına Dair 12 No’lu 
ve 1921 tarihli Sözleşme

ii.  Kazalarda İşçilerin Tazmin Edilmesine Dair 
17 No’lu ve 1925 tarihli Sözleşme

iii. İşçi Tazminatlarının Yargılanmasına Dair 
23 No’lu ve 1925 tarihli Tavsiye Kararı

iv. Meslek Hastalıkları İçin İşçi Tazminatlarına 
Dair 18 No’lu ve 1925 tarihli Sözleşme

v. Kaza Tazminatlarında Eşit İşlem Yapılma-
sına Dair 25 No’lu ve 1925 tarihli Tavsiye 
Kararı 

vi. Meslek Hastalıklarının Tazmin Edilmesi-
ne Dair 42 No’lu ve 1934 tarihli Sözleşme 
(Yeni şekilde );

v. İş Kazaları Yardımlarına Dair 121 No’lu ve 
1964 tarihli Sözleşme

İşsizlik Yardımlarına Dair Sözleşme ve Tavsi-
ye Kararları 

i. İşsizliğin Sağlanmasına Dair 44 No’lu ve 
1934 tarihli Sözleşme

ii. İşsizliğin Sağlanmasına Dair 44 No’lu ve 
1934 tarihli Tavsiye Kararı 

iii. İstihdamın Teşviki ve İşsizliğe Karşı Ko-
runmaya Dair 168 No’lu ve 1988 tarihli 
Sözleşme 

iv. İstihdamın Teşviki ve İşsizliğe Karşı Korun-
maya Dair 176 No’lu ve 1988 tarihli Tavsi-
ye Kararı
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Analık Yardımları
i. Analığa Karşı Korunmaya Dair 3 No’lu ve 

1919 tarihli Sözleşme
ii. Analığa Karşı Korunmaya Dair 103 No’lu 

ve 1952 tarihli Sözleşme (Gözden Geçiril-
miş Şekli)

iii. Analığa Karşı Korunmaya Dair 95 No’lu ve 
1952 tarihli Tavsiye Kararı

Bu standartlar, sosyal güvenlik hakkının ulusla-
rarası boyut kazanmasına dolaylı yönden katkı sağ-
lamaktadırlar. Ancak bu standartların dar anlamda 
sosyal güvenliğin uluslararası boyutu içerisinde de-
ğerlendirilmesi söz konusu değildir. 

İçerisinde Sosyal Güvenlik Hükmü 
Bulunan Farklı Alanlarla İlgili 
Sözleşme ve Tavsiye Kararları 

ILO’nun çok sayıdaki sözleşme ve tavsiye karar-
ları içerisinde bazıları vardır ki; sosyal güvenlik hak-
kının uluslararası alanda korunması açısından daha 
büyük önem taşır. Yukarıda verilen sosyal güvenliğe 
dair sözleşme ve tavsiye kararları daha çok millî alan-
da geçerli olmasına çalışılan ve millî ülkelerde geçerli 
olması öngörülen sosyal güvenliğe dair hükümler 
taşımaktadır. Aşağıda, doğrudan sosyal güvenlikle 
ilgili olmayan ancak taşıdığı hükümler ve düzenle-
melerle özellikle sosyal güvenlik hakkının uluslara-
rası boyut kazanması açısından önemli olduğu dü-
şünülen sözleşme ve tavsiye kararları yer almaktadır.

Göçmen İşçilere Dair Sözleşmeler
Yabancı işçi çalıştırmak hukuki, sosyal ve siyasi 

birtakım sorunları beraberinde getirmektedir (Boh-
ning, 1996: ss) Yabancı işçiler kanuni veya kanun 
dışı olarak ülkeye girmekte ve yine aynı şekilde çalış-
maktadırlar. Göçmen işçilerin hem çalışma hayatın-
da hem de sosyal hayatta korunmaları çok önemli bir 
sorun oluşturmaktadır. Göçmen işçilerin korunması 
insan haklarına dair uluslararası normların belirlen-
mesi çalışmalarında önemli bir konu olmaktadır.

ILO; göçmen işçilere dair bir dizi sözleşme ve tav-
siye kararı yayınlamıştır. Göçmen işçilerin sosyal gü-
venlik bakımından korunması, ayrımcılığın bu alanda 
önlenmesi amacını taşıyan bu sözleşmeler ILO’nun 
bu alandaki katkıları açısından önemli görülmesi ge-
rekir. Bunlardan belli başlıları aşağıda sıralanmıştır:

i. İş Kazalarının Tazmininde Eşit İşlem Yapılma-
sına Dair 19 No’lu ve 1925 tarihli Sözleşme 

ii. Göçmenlerin Emeklilik Haklarının Sürdü-
rülmesine Dair ve 48 No’lu ve 1935 tarihli 
sayılı Sözleşme

iii. Sosyal Güvenlikte Eşit İşlem Yapılmasına 
Dair 118 No’lu ve 1962 tarihli Sözleşme 

iv. Sosyal Güvenlik Haklarının Sürdürülmesi-
ne Dair 157 No’lu ve 1982 tarihli Sözleşme

v. Denizcilere Dair 165 No’lu ve 1987 tarihli 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Göçmen işçilerin sosyal güvenliğine dair bu 
sözleşmeler göçmen işçilere dair diğer sözleşmelerle 
tamamlanmaktadır. Bu sözleşmelerle 5 temel pren-
sibin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bunlar;

i. Eşit işlem yapılması,
ii. Uygulanacak mevzuatın belirlenmesini te-

min eden prensiplerin tespiti,
iii. Kazanılmış hakların ve yardımların yapıl-

masının yurt dışında da sürdürülmesinin 
temin edilmesi,

iv. Hakların tahakkukunda da kazanılmış hak-
ların dikkate alınmasının temin edilmesi,

v. Karşılıklılık esasına dayalı uygulamanın ya-
pılması

olarak belirlenmiştir. (ILO. s.8-9). Burada esas olan 
koordinasyonu sağlayacak esasların tespit edilmesidir.

Denizcilere Dair Sözleşme ve Tavsiye 
Kararları 

Deniz çalışanlarının nitelikli durumları söz ko-
nusudur. Denizciler, işleri gereği birden çok ülkede 
çalışma durumunda kalabilmektedirler. ILO’nun 
bu alanda bir kısmı dolaylı bir kısmı ise doğrudan 
olmak üzere iki türlü sözleşme ve tavsiye kararla-
rı mevcuttur. ILO’nun sosyal güvenlik hakkının 
uluslararası boyut kazanması açısından dolaylı ni-
telikteki sözleşme ve tavsiye kararlarının bir listesi 
aşağıda sıralanacaktır. Yukarıda da ifade edildiği 
gibi bunlar millî ülkelerde denizcilerin korunma-
sına ve belirli çalışma şartlarına kavuşturulmalarına 
dair esaslar getiren sözleşmelerdir. Sosyal güvenlik 
hakkının uluslararası boyut kazanması açısından 
önemli gördüğümüz sözleşme ve tavsiye kararları 
ise aşağıda ayrıca ele alınacaktır.
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ILO’nun denizcilerin sosyal güvenliğine dair söz-
leşme ve tavsiye kararları aşağıda sıralanmaktadır:

i. Limanlarda Denizcilerin Refahına Dair 48 
No’lu ve 1936 tarihli Sözleşme

ii. Denizcilerin Refahına Dair 106 No’lu ve 
1970 tarihli Tavsiye Kararı

iii. Denizcilerin Refahına Dair 163 No’lu ve 
1987 tarihli Sözleşme

iv. Denizcilerin Refahına Dair 173 No’lu ve 
1987 tarihli Sözleşme

v. Denizcilerin Sağlıklarının Korunması 
ve Tıbbi Bakımlarına Dair 164 No’lu ve 
1987 tarihli Sözleşme

vi. Deniz Kazalarında İşsizlik Tazminatı 
Ödenmesine Dair 8 No’lu ve 1920 tarihli 
Sözleşme 

vii. Denizcilerin İşsizlik Sigortasına Dair 10 
No’lu ve 1920 tarihli Tavsiye Kararı

viii. Hasta ve Yaralı Denizciler İçin Gemi Sahip-
lerinin Sorumluluğuna Dair 55 No’lu ve 
1936 tarihli Sözleşme 

ix. Denizcilerin Hastalık Sigortasına Dair 56 
No’lu ve 1936 tarihli Sözleşme 

x. Denizcilerin Sosyal Güvenliğine Dair 70 
No’lu ve 1946 tarihli Sözleşme

xi. Denizcilerin Sosyal Güvenliğine Dair An-
laşmalara Dair 75 No’lu ve 1946 tarihli 
Tavsiye Kararı 

xii. Denizcilerin Bağımlılarının Tıbbi Bakımı-
na Dair 76 No’lu ve 1946 tarihli Tavsiye 
Kararı

xiii. Denizcilerin Emeklilik Haklarına Dair 71 
No’lu ve 1946 tarihli Sözleşme

Denizcilerin Sosyal Güvenliğine Dair 
(Gözden Geçirilmiş Hali) 165 No’lu ve 
1987 Tarihli Sözleşme

Sosyal güvenliğin uluslararası boyutu ile yakın-
dan ilgili ILO sözleşmelerinden birisi de bu sözleş-
medir. ILO’nun Genel Kurulunda 9 Ekim 1987 
tarihinde kabul edilmiş bulunan bu sözleşme aynı 
nitelikli Hastalık Sigortasına Dair 1936 ve Sosyal 
Güvenliğe dair 1946 tarihli sözleşmelerin gözden 
geçirilmesini de ifade etmektedir.

Sözleşmeye taraf olan ülkeleri denizcilerin sos-
yal güvenliklerinin korunması alanında yükümlü 
hâle getiren bu sözleşmede aşağıdaki hükümler 
dikkat çekici niteliktedir:

i. Sosyal güvenlikle ilgili genel standartlar ko-
nulmuştur (m.7-8). 

ii. Denizciler bakımından 102 No’lu Sosyal 
Güvenliğin Asgari Standartlarına Dair Söz-
leşme ile sağlanan haklar asgari standart 
olarak kabul edilmiştir (m.9-10).

Sözleşmede özellikle yabancı ve göçmen deniz-
cilerin korunmasına dair hükümler yer almaktadır 
ki bu hükümler; sosyal güvenlik hakkının uluslara-
rası boyut kazanması açısından önem taşımaktadır. 
Kanunlar ihtilafına ve sosyal güvenlik bakımından 
korumasız bir durumun ortaya çıkmasına engel ol-
mak açısından sözleşmeye bazı esaslar konulmuş-
tur. Bu anlamda; 

i. Denizciler yalnızca tek bir ülke mevzuatına 
tabi olacaktır, 

ii. Bu mevzuat ya bayrak ülkesi mevzuatı ya da 
denizcinin ikamet ülkesi mevzuatı olacaktır, 

iii. Sözleşmeye taraf üye ülkeler, aralarında ya-
pacakları antlaşmalarla başkaca kuralları ka-
bul edebilirler (m.17).

Mevzuat olarak; bir ülke kanununa tabi bir baş-
ka ülke vatandaşı denizcilere sosyal güvenlik hakla-
rının sağlanmasında, yükümlülüklerde uygulanan 
mevzuat ülkesi vatandaşları ile eşit işlem yapılacak-
tır (m.18). 

Primsiz sistemden yapılan yardımlar bakımın-
dan ise belirli bir süre o ülkede ikamet etmiş bulun-
mak veya ölen kimsenin ölümünden önce belirli 
bir süre ikamet etmiş olması şartı konulabilir. Bu 
anlamda, işsizlik ve analık yardımları bakımından 
6 aylık bir bekleme süresi, maluliyet yardımların-
da ve ölüm aylıklarında talep tarihinden önce beş 
yıllık ikamet süresi aranabilir (m.19). Primsiz sis-
temden yapılacak yardımlar konusunda üye ülkeler 
aralarında antlaşmalarla düzenleme yapabilecekler-
dir (m.25).

Üye ülkeler, maluliyet, yaşlılık ve ölüm yardım-
ları, iş kazalarına bağlı ölüm ve maluliyet sebebiy-
le elde edilen hakları üye ülkelerinin vatandaşları, 
mülteciler ve vatansızlar yönünden ikamet yerine 
bakılmaksızın garanti altına alacaklardır (m.24).
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Uluslararası Çalışma Örgütü 2011 yılı itiba-
rıyla çalışma hayatının değişik yönlerine ilişkin 
toplam 189 Sözleşme kabul etmiştir. Bunlardan 
Türkiye’nin imzaladığı Sözleşmeler aşağıda veril-
miştir. Türkiye, en fazla sayıda ILO sözleşmesini 
imzalayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer al-
maktadır.

TÜRKİYE’NİN ONAYLADIĞI ILO 
SÖZLEŞMELERİ

•	 2	No’lu	İşsizlik	Sözleşmesi
•	 11	 No’lu	 Örgütlenme	 Özgürlüğü	 (Tarım)	

Sözleşmesi
•	 14	No’lu	Haftalık	Dinlenme	(Sanayi)	Sözleş-

mesi 
•	 15	Nol’lu	Asgari	Yaş	 (Trimciler	 ve	Ateşçiler)	

Sözleşmesi 
•	 26	No’lu	Asgari	Ücret	Belirleme	Yöntemi	Söz-

leşmesi 
•	 29	No’lu	Zorla	Çalıştırma	Sözleşmesi	
•	 34	No’lu	Ücretli	İş	Bulma	Büroları	Sözleşmesi	
•	 42	No’lu	İşçinin	Tazmini	(Meslek	Hastalıkla-

rı) Sözleşmesi (Revize) 
•	 45	No’lu	Yeraltı	İşleri	(Kadınlar)	Sözleşmesi	
•	 53	 No’lu	Ticaret	 Gemilerinde	 Çalışan	 Kap-
tanlar	Ve	Gemi	Zabitlerinin	Meslekî	Yeterli-
liklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

•	 55	No’lu	Gemi	adamlarının	Hastalanması,	Ya-
ralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün 
Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

•	 58	No’lu	Asgari	Yaş	(Deniz)	Sözleşmesi	(Re-
vize) 

•	 59	No’lu	Asgari	Yaş	(Sanayi)	Sözleşmesi	(Re-
vize) 

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

•	 69	 No’lu	 Gemi	 Aşçılarının	 Mesleki	 Ehliyet	
Diplomalarına İlişkin Sözleşme

•	 73	No’lu	Gemi	adamlarının	Sağlık	Muayene-
sine İlişkin Sözleşme

•	 77	No’lu	Gençlerin	Tıbbi	Muayenesi	(Sanayi)	
Sözleşmesi

•	 80	No’lu	Son	Maddelerin	Revizyonu	Sözleş-
mesi 

•	 81	No’lu	İş	Teftişi	Sözleşmesi	
•	 87	No’lu	Sendika	Özgürlüğü	ve	Sendikalaşma	

Hakkının Korunması Sözleşmesi 
•	 88	No’lu	 İş	 ve	 İşçi	Bulma	 Servisi	Kurulması	

Sözleşmesi
•	 92	No’lu	Mürettebatın	Gemide	Barınmasına	

İlişkin Sözleşme
•	 94	No’lu	Çalışma	Şartları	(Kamu	Sözleşmele-

ri) Sözleşmesi 
•	 95	No’lu	Ücretlerin	Korunması	Sözleşmesi	
•	 96	No’lu	Ücretli	İş	Bulma	Büroları	Sözleşmesi	

(Revize)
•	 98	No’lu	Örgütlenme	ve	Toplu	Pazarlık	Hakkı	

Sözleşmesi 
•	 99	 No’lu	 Asgari	 Ücret	 Tespit	 Mekanizması	

(Tarım) Sözleşmesi 
•	 100	No’lu	Eşit	Ücret	Sözleşmesi	
•	 102	No’lu	Sosyal	Güvenlik	 (Asgari	Standart-

lar) Sözleşmesi 
•	 105	 No’lu	 Zorla	 Çalıştırmanın	 Kaldırılması	

Sözleşmesi
•	 108	No’lu	Gemi	adamları	Ulusal	Kimlik	Kat-

larına İlişkin Sözleşme
•	 111	No’lu	Ayırımcılık	 (İş	 ve	Meslek)	Sözleş-

mesi 
•	 115	 No’lu	 Radyasyondan	 Korunma	 Sözleş-

mesi 
•	 116	No’lu	Son	Maddelerin	Revizyonu	Sözleş-

mesi 
•	 118	No’lu	Muamele	Eşitliği	(Sosyal	Güvenlik)	

Sözleşmesi 
•	 119	No’lu	Makinaların	Korunma	Tertibatı	ile	

Techizi Sözleşmesi 
•	 122	No’lu	İstihdam	Politikası	Sözleşmesi	
•	 123	No’lu	Asgari	Yaş	(Yeraltı	İşleri)	Sözleşmesi	
•	 127	No’lu	Azami	Ağırlık	Sözleşmesi	
•	 133	 No’lu	 Mürettebatın	 Gemide	 Barındırıl-

masına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler) 

araştırmalarla 
ilişkilendir
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Avrupa Konseyi Sözleşmeleri
1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi 21 üye-

den oluşan uluslararası bir teşkilattır. Konsey 
Avrupa’nın askerî bakımdan savunulmasını sağla-
mak amacıyla kurulan NATO yanında, onu sosyal 
ve ideolojik anlamda tamamlamak üzere kurulmuş 
bir teşkilattır (Brownlie, 1992: 325). Konsey sos-
yal güvenlik alanında da çalışmalar yapmakta ve bu 
çalışmalarında ILO’dan da faydalanmaktadır Bu 
sözleşmeler daha çok sosyal güvenlik olayını üye 
ülkeler dâhilinde ele almakta ve geliştirilmesini he-
deflemektedir.

Avrupa Konseyi 21 üye ülkeden oluşur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, uluslararası 
sözleşmelerde insan haklarına belirli bir hukuki 
içerik getiren ilk sözleşmedir. 4 Kasım 1950 tari-
hinde Roma’da imzalanmış ve 3 Eylül 1953 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil 22 ülke bu 
sözleşmeyi onaylamıştır. Ayrıca 22 ülke Avrupa ko-
misyonuna bireysel başvuru hakkını kabul etmiş ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının 
bağlayıcılığını tanımıştır (Brownlie, 1992: 326). 
Sözleşmenin uluslararası hukukta hakları çiğnenen 
bireylere haklarını çiğneyen devlete karşı Uluslara-

rası İnsan Hakları Komisyonuna başvuruda bulu-
nabilme hakkını tanıması, taraf devletlere hakların 
korunması açısından ihlal eden taraf ülkeye karşı 
denetim hakkını ve başvuru hakkını vermesi, karşı-
lıklılık esasına dayanmayan uygulama yükümlülü-
ğü getirmesi ve sözleşmeyi kabul ederken çekince 
koyma hakkını sınırlı bir şekilde tanıması gibi bir-
takım temel özellikleri bulunmaktadır (Gölcüklü-
Gözübüyük, 1996: 11-16).

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; insan 
haklarına uluslararası düzeyde hukuki bir 
muhteva getiren ilk sözleşmedir.

Bu sözleşmede sosyal güvenlikle ilgili doğrudan 
hükümler bulunmamaktadır. Ancak insan hakları-
na teminat getirme ve Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesinin kuruluşuna dair hükümlere yer verilme-
si açısından önem taşır.

Avrupa Sosyal Şartı (1961), 18 Ekim 1961 ta-
rihinde İtalya’nın Torino şehrinde imzalanmış ve 
26 Şubat 1965 tarihinde gerekli olan 5 devletin 
onaylaması ile yürürlüğe girmiştir. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesini tamamlamak amacıyla hazır-
lanmıştır.

Türkiye bu şartı 1964 yılında imzalamış ancak 
16.6.1989 tarih ve 3581 sayılı Kanun ile onay-

•	 134	No’lu	İş	Kazalarının	Önlenmesine	(Gemi	
adamları) İlişkin Sözleşme

•	 135	No’lu	İşçi	Temsilcileri	Sözleşmesi	
•	 138	No’lu	Asgari	Yaş	Sözleşmesi	
•	 142	No’lu	İnsan	Kaynaklarının	Geliştirilmesi	

Sözleşmesi 
•	 144	No’lu	Üçlü	Danışma	(Uluslararası	Çalış-

ma Standartları) Sözleşmesi 
•	 146	No’lu	Gemiadamlarının	Yıllık	Ücretli	İz-

nine İlişkin Sözleşme
•	 151	No’lu	Çalışma	İlişkileri	(Kamu	Hizmeti)	

Sözleşmesi
•	 152	No’lu	Liman	İşlerinde	Sağlık	ve	Güvenli-

ğe İlişkin Sözleşme
•	 153	 No’lu	 Karayolları	 Taşımacılığında	 Ça-

lışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 
Sözleşme

•	 155	No’lu	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	ve	Çalışma	
Ortamına İlişkin Sözleşme 

•	 158	 No’lu	 Hizmet	 İlişkisine	 Son	 Verilmesi	
Sözleşmesi

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

•	 161	No’lu	Sağlık	Hizmetlerine	İlişkin	Sözleşme	
•	 164	No’lu	Gemi	Adamlarının	Sağlığının	Ko-

runması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
•	 166	No’lu	Gemi	Adamlarının	Ülkelerine	Geri	

Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
•	 182	No’lu	En	Kötü	Biçimlerdeki	Çocuk	İşçili-

ğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 

Kaynak: http://www.ilo.org/public/turkish/
region/eurpro/ankara/about/sozlesmeler.htm
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lanmasını uygun bulmuştur. Onay, kanunda bazı 
maddelere çekince konulmuş olmasına rağmen 
sosyal güvenliğe ait maddeler çekince konulmak-
sızın onaylanmıştır. Ancak diğer temel haklar ala-
nında olduğu gibi sosyal güvenliğe dair de aşağıda 
sunulan ve sosyal güvenlik bakımından önem taşı-
yan hükümler bulunmaktadır:

Sözleşmenin başlangıcında insan hakları ve te-
mel özgürlüklerinin gerçekleştirilmesinin hedef 
alındığı vurgulandıktan sonra “Hiçbir ırk, renk, 
cinsiyet, siyasal görüş, ulusal soy ve sosyal köken 
ayırımı gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma 
hakkının sağlanması gerektiğinin göz önüne” alı-
nacağı ifade edilmektedir. Sözleşme tarafları birinci 
bölümde millî ve uluslararası bütün yollar izlenerek 
aşağıdaki hak ve ilkelerin etkin bir biçimde gerçek-
leşebileceği şartlara ulaşmayı politikalarının amacı 
sayacaklarını kabul etmektedirler. Buna göre Avru-
pa Sosyal Şartı’nda yer alan 19 temel hak ve ilkeden 
sosyal güvenlikle ilgili olanlar şunlardır: (http://in-
sanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr)

1. Herkesin hür bir şekilde sahip olacağı işle 
yaşamını sağlama fırsatı olacaktır.

4. Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine ye-
terli bir yaşam düzeyini sağlamak için adil 
bir ücret alma hakkı vardır.

7. Çocuklar ve gençler uğrayacakları bedensel 
ve manevi tehlikelere karşı özel korunma 
hakkına sahiptir.

11. Herkes ulaşılabilecek en yüksek sağlık dü-
zeyinden yararlanmasını mümkün kılan her 
türlü önlemlerden yararlanma hakkına sa-
hiptir.

12. Tüm çalışanlar ve geçimini sağladıkları kişi-
ler sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

13. Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal 
ve sağlık yardımı hakkına sahiptir.

14. Herkes sosyal refah hizmetlerinden yarar-
lanma hakkına sahiptir.

15. Engelli kimseler, özürlerinin nedeni ve nite-
liği ne olursa olsun, mesleki eğitim, rehabi-
litasyon ve topluma yeniden intibak hakkı-
na sahiptir.

16. Toplumun temel birimi olan aile, tam ge-
lişmesini sağlamaya yönelik uygun sosyal, 
siyasal ve ekonomik korunma hakkına sa-
hiptir.

17. Medeni hâllerine ve aile ilişkilerine bakıl-
maksızın, analar ve çocuklar uygun sosyal 
ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.

19. Bir âkit taraf göçmen işçiler ve aileleri her-
hangi bir başka âkit tarafın ülkesinde ko-
runma ve yardım hakkına sahiptir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; insan 
haklarına uluslararası düzeyde hukuki bir 
muhteva getiren ilk sözleşmedir.

Sözleşme’nin ikinci bölümünde ise sosyal gü-
venlik alanında bazı yükümlülükler getirilmiştir. 
Bu yükümlülükler arasında

i. Sosyal güvenlik sistemi kurma,
ii. Sosyal güvenlik sistemini yeterli seviyede 

tutma,
iii. Sosyal güvenlik sisteminin seviyesini yük-

seltme,
iv. Sosyal güvenlikte eşit işlem yapma,
v. Hizmet birleştirmesi yapma, sayılmaktadır.
Sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında ise
i. Yardım yapma ve hizmet sağlama,
ii. Yardım yapılanların siyasal ve sosyal hakla-

rını kısıtlamama,
iii. Eşit işlem yapma,
iv. Kişi ve kuruluşları bu alanda özendirme 

gibi yükümlülüklerin tanınmış bulunduğu 
tespit edilmektedir (Centel, 1991: 93-117).

Biz bunlardan yalnızca doğrudan sosyal güven-
lik ile ilgili olanları aşağıda sıralamakla yetiniyoruz:

•	 Sosyal	Güvenlik	Hakkı	(m.12):	Akit	taraf-
lar sosyal güvenlik hakkının etkin biçimde 
kullanılmasını sağlamak üzere;

1. Bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı ve ko-
rumayı,

2. Sosyal güvenlik sistemini “En az Sosyal Gü-
venlik Standartlarına İlişkin Uluslararası 
Çalışma Sözleşmesi” (No.102)’nin onay-
lanması için gereken düzeyden daha düşük 
olmamak üzere yeterli bir düzeyde tutmayı,

3. Sosyal güvenlik sistemini giderek daha yük-
sek bir düzeye çıkarmaya çalışmayı,
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4. Uygun ikili ve çok taraflı sözleşmeler yapa-
rak veya başka yollarla bu sözleşmelerde yer 
alan koşullara bağlı olarak;
a. Korunan kişilerin akit ülkeler arasında 

ne suretle olursa olsun yer değiştirmele-
ri sırasında diğer akit taraf vatandaşları 
ile sosyal güvenlik mevzuatından doğan 
yardımların muhafazası dâhil sosyal gü-
venlik hakları itibarıyla kendi vatandaş-
ları ile eşit işlem görmelerini,

b. Akit taraflardan her birinin yasalarına 
göre tamamlanan sigorta ve çalışma sü-
relerinin birleştirilmesi yoluyla sosyal 
güvenlik haklarının verilmesi, korun-
ması ve yeniden tanınmasını sağlamak 
için girişimlerde bulunmayı taahhüt 
ederler.

Avrupa Sosyal Şartını imzalayan ülkeler 
bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı ve 
ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesinde belirti-
len standartlardan az olmamak üzere sos-
yal güvenlik garantisi sağlamayı taahhüt 
ederler.

•	 Sağlık ve Sosyal Yardım Hakkı (m.13): Akit 
taraflar, sağlık ve sosyal yardım hakkının et-
kin biçimde kullanılmasını sağlamak için;

1. Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çaba-
sıyla veya başka kaynaklardan, özellikle bir 
sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak 
böyle bir olanak sağlayamayan herkese ye-
terli yardımı sağlamayı ve hastalık hâlinde 
bunun gerektirdiği bakımı sunmayı,

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

3. Herkesin kişisel veya ailevi mahrumiyet 
hâlini önlemek, gidermek ve hafifletmek 
için gerekebilecek tavsiyelerle kişisel yar-
dımları uygun kamusal veya özel hizmetler 
eliyle alabilmesini sağlamayı,

4. Bu maddenin 1. 2. ve 3. fıkralarında deği-
nilen hükümleri, ülkelerinde yasal olarak 
bulunan başka akit tarafların uyruklarını 
kendi uyruklarıyla eşit tutarak 11 Aralık 
1953’te Paris’te imzalanmış olan Sosyal ve 

Tıbbi Yardım Avrupa Sözleşmesi’yle üstlen-
diği yükümlülükler uyarınca uygulamayı 
taahhüt eder.

•	 Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma 
Hakkı (m.14): Akit taraflar, sosyal refah 
hizmetlerinden yararlanma hakkının etkin 
biçimde kullanılması için;

1. Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak 
toplumda gerek bireylerin, gerek grupların 
refah ve gelişmelerine ve sosyal çevreye uy-
malarına katkıda bulunacak hizmetleri ge-
liştirmeyi veya sağlamayı,

2. Bireylerin ve gönüllü veya benzeri örgütle-
rin bu tür hizmetlerin kurulması ve sürdü-
rülmesine katkılarını özendirmeyi taahhüt 
ederler.

Sözleşmede ayrıca bedensel ya da zihinsel engel-
lilerin mesleki eğitimi, mesleğe ve topluma yeniden 
intibak hakkına dair hüküm (m.15) mevcuttur. 
Sosyal güvenlik bakımından m.16 ve 17’nin ayrı 
bir yeri vardır. Buna göre:

•	 Ailenin Sosyal, Yasal ve Ekonomik Korunma 
Hakkı (m.16): Akit taraflar, toplumun te-
mel birimi olan ailenin tam gelişmesi için 
gerekli koşulları sağlamak üzere; sosyal yar-
dım ve aile yardımları, mali düzenlemeler, 
konut sağlama, yeni evlilere yardım ve diğer 
yöntemlerle aile yaşamının ekonomik, yasal 
ve sosyal bakımdan korunmasını geliştir-
meyi taahhüt eder.

•	 Anaların ve Çocukların Sosyal ve Ekonomik 
Korunması Hakkı (m.17): Akit taraflar, 
anaların ve çocukların sosyal ve ekonomik 
korunma hakkının etkin biçimde kullanıl-
ması için; uygun kuruluş veya hizmetlerin 
kurulması veya korunması dâhil, bu amaca 
uygun ve gerekli tüm önlemleri alacaktır.

•	 Çalışan Göçmenlerin ve Ailelerinin Korun-
ma ve Yardım Hakkı (m19): Bu hükümler-
le ilgili hükümetler çalışan göçmenlerin ve 
ailelerinin bir başka akit tarafın ülkesinde 
korunma ve yardım hakkının etkin bir bi-
çimde sağlanması ve buna ilişkin alınması 
gereken tedbirlere yer verilmektedir ki göç-
men işçi gönderen bir ülke bakımından 
önem taşıyan bir hükümdür.

Sosyal şartın ekinde (m.38), sözleşmeye taraf 
olan ülkeler kendi vatandaşları dışında üye ülke 
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vatandaşlarından bu sözleşmeyi kabul edenle ülke 
vatandaşlarını kanunlara uygun bir şekilde ikamet 
etmekte ve çalışmakta olması durumunda bu söz-
leşmeden doğan hakları aynen uygulamayı kabul 
etmeleri öngörülmektedir.

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bu alandaki 

diğer önemli belgelerden birisidir. 14.12.1972 tari-
hinde Paris’te imzalanmış olup Türkiye 13.7.1976 
tarih ve 2023 sayılı Kanun ile (RG.23.7.1976 
T.,15655 Sa.) kabul etmiştir. Bu sözleşme ile ge-
tirilen temel ilkeler: sosyal güvenlik alanında söz-
leşmeye dâhil ülke vatandaşlarına eşit işlem yapıl-
ması, kişilerin bulundukları yerden bir başka yere 
gitmeleri ve yerleşmeleri ya da bulunmaları hâlinde 
sosyal güvenlik bakımından kazanılmış haklarının 
korunması, farklı ülkelerde geçen hizmetlerinin 

birleştirilmesine imkân sağlanması, diğer sosyal 
güvenliğe dair sözleşme hükümlerinin geçerliliğini 
etkileme olarak belirlenmiştir (Kral, 1987: 286).

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, taraf 
ülkeler arasında emeğin serbest dolaşımını 
sağlamaya yönelik sosyal güvenlik tedbir-
lerinin alınmasını öngörür.

Günümüzde sosyal güvenlik alanında önemli 
gelişmeler yaşanmıştır. Sosyal güvenlikte yabancı 
ve vatandaş ayırımı büyük ölçüde kaldırılmış ve 
sosyal güvenliğin uluslararası alanda ekonomik ve 
sosyal gelişmelerin önünde bir engel olmaması ve 
uluslararası alanda çalışan, iş yapan hareket eden 
kişilerin sosyal güvenlik haklarının korunması ala-
nında önemli mesafeler alınmıştır.

Herkesin sosyal güvenlik 
kapsamına alınması gerekti-
ği ilkesi kapsamında değer-
lendirme yapın.

Sosyal güvenlik alanında 
mültecilerle ülke vatan-
daşlarının her konuda eşit 
haklara sahip olması sizce 
mümkün müdür?

ÖÇ 3 Sosyal güvenlikle ilgili belli başlı uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarını 
sıralayabilme.

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Yaş, cinsiyet, ırk, din ve 
etnik köken ayrımı olmak-
sızın herkesin eşit yaşam 
ve çalışma hakkına sahip 
olması gerekliliğini vurgula-
yarak konuyu tartışınız.
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ÖÇ 1
Sosyal güvenliğin uluslararası 
boyut kazanmasını hızlandıran 
sebepleri ifade edebilme

Sosyal Güvenliğin Uluslararası 
Boyut Kazanmasını Hızlandıran 

Sebepler

Sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasında iktisadi ge-
lişmeler, devlet anlayışındaki gelişmeler, iktisadi bütünleşmeler 
ve insan hakları alanındaki gelişmelerin etkisi bulunmaktadır. 
Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya çapında iktisadi 
ilişkiler büyük ivme kazanmıştır. İktisadi gelişmeler çok büyük 
sayıda insanları bir başka ülkede yaşamak zorunda bırakmış 
ve bu gerçeğin ortaya çıkardığı sosyal güvenlik ihtiyaçlarının 
çözümü de sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasını 
hızlandırmıştır. Ekonomik ve siyasi yaşamda gerçekleşen deği-
şimler sonrasında liberal ve sosyalist devlet anlayışında önemli 
yumuşamalar yaşanmış ve artık sosyal devlet anlayışı hakim ol-
maya başlamıştır. Bu da sosyal güvenliğin gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. İktisadi bütünleşmelerin de sosyal güvenliğin ge-
lişmesinde önemli rolü olmuştur. Bu anlamda en önemli örnek 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması olmuştur. İnsan 
hakları alanındaki gelişmelerde Birleşmiş Milletler Örgütünün 
kurulması ile başlayan sürecin önemli bir yeri vardır. Bu süreç 
içerisinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere birçok 
sayıda uluslararası sözleşme hazırlanmıştır. İnsan haklarına dair 
bütün sözleşmelerde sosyal güvenlik hakkı temel bir insan hak-
kı olarak kabul edilmiştir.

ÖÇ 2
Sosyal güvenliğin uluslararası 
boyut kazanmasında hukuki 
süreci anlatabilme

Sosyal Güvenliğin Uluslararası 
Boyut Kazanmasında Hukuki 

Sürecin Seyri

Sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasına ilişkin huku-
ki gelişme üçlü bir yapı içerisinde gerçekleşmiştir. Bunlar ikili 
anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler ve yurt dışı hizmet borçlan-
ması hakkıdır. İkili uluslararası anlaşmalarla ülkeler, çok sayı-
da vatandaşının yaşamakta olduğu ülkelerdeki sosyal güvenlik 
haklarının korunması, yurda dönüşlerinde bu haklarının yurda 
taşınabilmesi, yurt dışına çıkarken ülkede sosyal güvenliğe tabi 
geçen sürelerin gidilen ülkeye nakledilmesi ve sosyal güvenliğin 
bir engel olmaktan çıkarılması ve sosyal güvenlik haklarının 
korunması sağlanmıştır. Çok taraflı uluslararası sözleşmelerin 
onaylanması vatandaş olan ve olmayan ayrımını ortadan kal-
dırmakla kalmamakta ve sosyal güvenliğin karşılaştığı riskler 
bakımından da kapsam genişlemekte ve uluslararası ortak bir 
seviyeye ulaşmaktadır. Ülkelerin ikili sosyal güvenlik sözleşmesi 
yapamadığı ülkelerdeki vatandaşlarının sosyal güvenlik sorun-
larının çözülmesi bakımından aldıkları bir başka önlem ise yurt 
dışı hizmet borçlanması imkânının sağlanmasıdır.
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ÖÇ 3
Sosyal güvenlikle ilgili belli başlı 
uluslararası sözleşme ve tavsiye 
kararlarını sıralayabilme

Sosyal Güvenlikle İlgili Belli 
Başlı Uluslararası Sözleşme ve 

Tavsiye Kararları

Sosyal güvenlik alanında uluslararası kurum ve kuruluşlar ta-
rafından hazırlanmış ve uygulamaya girmiş ya da girmesi için 
çalışılan çok sayıda sözleşme bulunmaktadır. Uluslararası söz-
leşmenin kanunla onaylanmış olması hâlinde o sözleşme millî 
mevzuatın bir parçası ve hangi konu ile ilgili ise o alanda bir 
hukuk kaynağı hâline gelir. Ayrıca sözleşmeyi onaylayan ülke 
sözleşmeyi hazırlayan kuruma karşı birtakım yükümlülükler 
altına girmeyi de kabul etmiş olur. Sosyal güvenlik alanında 
uluslararası sözleşme ve tavsiye kararlarını; Birleşmiş Milletler 
Sözleşmeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Mültecilerin 
Statüsüne Dair Sözleşme, Vatansızların Statüsüne Dair Söz-
leşme, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Eko-
nomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Her 
Çeşit Irk Ayırımının Ortadan Kaldırılmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılma-
sına Dair Sözleşme, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Bütün Göçmen 
İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslara-
rası Sözleşme ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Sözleşme ve 
Tavsiye Kararları olarak sıralamak mümkündür.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin 
uluslararası boyut kazanmasını hızlandıran sebep-
lerden biri değildir?

A. İktisadi gelişmeler
B. Devlet anlayışındaki gelişmeler
C. Toplumsal yaşamdaki gelişmeler
D. İktisadi entegrasyonlar
E. İnsan hakları alanındaki gelişmeler

2  Bir devlet bir başka devlette çalışan vatandaş-
larının sosyal güvenliklerini aşağıdaki düzenleme-
lerden hangisiyle garanti altına almaktadır?

A. Serbest Ticaret Anlaşmaları 
B. İkili Uluslararası Anlaşmalar
C. Bireysel Hizmet Anlaşmaları
D. Yatırım Anlaşmaları
E. Teşvik Anlaşmaları

3  “Uluslararası kuruluşların hazırladığı ve bir-
den çok devlet tarafından onaylanan” sözleşmelere 
ne ad verilir?

A. Çok Taraflı Ulusal Sözleşmeler
B. Bölgesel Sözleşmeler
C. İkili Uluslararası Sözleşmeler
D. Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler
E. Ulusal Sözleşmeler

4  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir an-
laşmayı onaylayan ülkenin yerine getirmesi gerekli 
yükümlülüklerden biri değildir?

A. Anlaşma hükümlerini düzenlemek
B. Anlaşma hükümlerini kendi mevzuatına aktarmak
C. Her yıl uluslararası kuruluşa rapor vermek
D. Uluslararası kuruluşun sorularını yanıtlamak
E. Uluslararası kuruluşun denetimine izin vermek

5  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik ala-
nında yer alan Birleşmiş Milletler Sözleşmelerin-
den biri değildir?

A. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B. Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme 
C. Vatansızların Statüsüne Dair Sözleşme
D. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
D. Avrupa Konseyi Sözleşmesi

6  “Doğum öncesi ve sonrasında analara özel 
korunma sağlanması gerektiği” aşağıdaki sözleş-
melerden hangisinde hüküm bulmuştur?

A. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslara-
rası Sözleşmesi

B. Çocuk Hakları Sözleşmesi
C. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldı-

rılmasına Dair Sözleşme
D. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
E. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

7  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi yılda 
ve nerede imzalanmıştır?

A. 1950 yılında Torinoda
B. 1950 yılında Romada
C. 1953 yılında Romada
D. 1961 yılında Romada
E. 1961 yılında Torinoda

8  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal 
Şartı’nın sosyal güvenliğe dair yükümlülüklerin-
den biri değildir?

A. Sosyal güvenlik sistemi kurma
B. Sosyal güvenlik sisteminin seviyesini yükseltme
C. Sosyal Güvenlikte eşit işlem yapma
D. Sosyal güvenlik sistemini değiştirme
E. Sosyal güvenlikte hizmet birleştirmesi yapma

9  “Kişilerin bulundukları yerden bir başka yere 
gitmeleri ve yerleşmeleri halinde sosyal güvenlik 
bakımından kazanılmış haklarının korunması” te-
mel ilkesi aşağıdaki sözleşmelerden hangisine aittir?

A. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B. Avrupa Konseyi Sözleşmesi
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
D. Avrupa Sosyal Şartı
E. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

10  “Sosyal Güvenlik Açısından Vatandaşlarla Va-
tandaş Olmayanlara Eşit Muamele Yapılması Hak-
kında Sözleşme” aşağıdaki uluslararası kuruluşlar-
dan hangisi tarafından kabul edilmiştir?

A. İnsan Hakları Komisyonu 
B. Uluslararası Çalışma Örgütü
C. Avrupa Konseyi
D. Avrupa Birliği
E. Birleşmiş Milletler
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Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenliğin Ulus-
lararası Boyut Kazanmasını Hızlandıran Se-
bepler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Çok Taraflı Uluslararası 
Sözleşmeler” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Sosyal Şartı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “İkili Uluslararası Anlaş-
malar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Çok Taraflı Uluslararası 
Sözleşmeler” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Birleşmiş Milletler Sözleş-
meleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi” konusunu yeniden gözden geçi-
riniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Çalışma Teş-
kilatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Araştır Yanıt
Anahtarı7

Araştır 1

İktisadi bütünleşmenin üretim faktörleri ve ülkeler arasındaki dolaşımı ser-
bestleştirmesi, işgücü ve insan hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırıl-
masını gerekli kılmıştır. Hareketliliğin önündeki engellerden en önemlisi de 
sosyal güvenlikle ilgilidir. Çalışmak için bir ülkeden diğer bir ülkeye giden 
kişi, ücret ve çalışma şartları ile ilgili diğer haklarını yeni ülkede ilk defa ça-
lışmaya başlıyor gibi düzenleyebilir. Ancak uzun dönemli sigorta kollarının 
taşınabilirliği bakımından yurt dışında geçen tüm bu çalışma sürelerinin bir-
leştirilmesi gerekir. Bu da ancak sosyal güvenliğin uluslararasılaştırılmasıyla 
mümkün olacaktır. 

Araştır 2
Sosyal güvenliğin uluslararası boyut kazanmasına ilişkin hukuki gelişme üçlü 
bir yapı içerisinde gerçekleşmiştir. Bunlar ikili anlaşmalar, uluslararası sözleş-
meler ve yurt dışı hizmet borçlanması hakkıdır.

Araştır 3

Bu alanda iki konuda sınırlama yapılabilecektir;
i. Kazanılmış ve talep edilmiş bulunan haklar alanında bu hakların sürdü-

rülmesine dair uygun tedbirlerin alınması,
ii. Bütünüyle kamu fonlarından ödenmesi öngörülen sosyal güvenlik yar-

dımları alanında ve emeklilik aylığına hak kazanmak için öngörülen şart-
ları yerine getirmemiş bulunanlara ödenek verilmesi konusunda ikamet 
ülkesinin millî mevzuatı ile özel düzenlemeler yapılabilir.
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http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr

http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/
ankara/about/sozlesmeler.htm
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Bölüm 8
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1
Sosyal Güvenliğin Artan Önemi ve Artan 
Sorunları
1 Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini 

kriz içine düşüren faktörleri ifade edebilme 2
Küreselleşme Öncesi Dönem
2 Sanayi toplumu sosyal güvenlik 

sistemlerinin sağladığı başarıları ve 
başarısız oldukları alanları listeleyebilme

4
Değişen Sosyal Güvenlik Anlayışı ve Yeni 
Yaklaşımlar
4 ILO’nun yeni dönem sosyal güvenlik 

anlayışının temel esaslarını ve asgari 
sosyal güvenlik garantisi sağlama hedefini 
tartışabilme

Küreselleşme Sonrası Dönem
3 Küreselleşme ile birlikte sosyal güvenlik 

sistemlerinin değişimini zorlayan faktörleri 
açıklayabilme3

Anahtar Sözcükler: • Sosyal Güvenliğin Altın Çağı • Çok Ayaklı Sosyal Güvenlik Sistemleri 
• Asgari Sosyal Güvenlik Garantisi • İnsana Yakışır İş • Yatay-Dikey Kapsam 
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GİRİŞ
Sosyal güvenlik; çalışanların, ailelerinin ve bü-

tün toplumun hayat standardının iyileştirilmesi 
için önemli bir araçtır. Temel bir insan hakkı olarak 
sosyal güvenlik; sosyal dayanışmayı, sosyal huzuru 
ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirdiği ölçüde sosyal 
barışın sağlanmasına katkıda bulunan en önemli 
sosyal politika aracıdır (ILO, 2000: 1). Ancak bu-
gün gelinen noktada sosyal güvenlik yalnızca sosyal 
barışı ve sosyal huzuru sağlayan bir sosyal politika 
aracı değil, aynı zamanda ekonomik krizlerin olum-
suz etkilerini ortadan kaldırma fonksiyonu gören 
çekirdek (temel-ana) otomatik ekonomik dengele-
yici durumundadır (ILO, 2011b: 2). Çünkü, orta 
ve uzun dönemde dengeli, sürekli ve istikrarlı bir 
ekonomik büyüme ancak gelir dağılımı adaletsiz-
liklerinin giderilmesi ile mümkün olacaktır. 

Sosyal güvenlik sürekli ve istikrarlı bir ekono-
mik büyüme yanında demokratik rejimin güçlen-
dirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Yaşlılık, 
işsizlik ve hastalık gibi riskler dolayısıyla muhtaç 
duruma düşen insanlara sağladığı gelir garantisi ile 
birey olarak onların insanlık onurunu koruduğu, 
eşitsizlikleri azaltarak sosyal adaleti sağladığı ölçüde 
geniş toplum kesimlerinin politik süreçle bütünleş-
melerine ve demokratik sistemin gelişmesine katkı-
da bulunmaktadır (ILO, 2000: 2). 

Bugün gelinen noktada sosyal güvenlik, yuka-
rıda belirtilen nedenlerle paradoksal (çelişkili) bir 
gelişmenin merkezindedir. Bir yandan ekonomik, 
sosyal ve politik hayatın istikrarının ve sürdürüle-
bilirliğinin vazgeçilmez unsuru olarak görülürken, 
diğer yandan dünya nüfusunun ancak % 20’sinin 
yeterli sosyal güvenliğe sahip olduğu belirtilmekte-
dir. Sosyal güvenliğin kendisinden beklenen amaç-
ları gerçekleştirmesi kapsamının genişlemesi ile 
mümkün olacaktır.

Bu ünitede, günümüz sosyal güvenlik sistemle-
rinin karşılaştığı sorunlar, bu sorunlardan çıkış için 
çözüm arayışları ve uygulanan politikalar üzerinde 
durulacaktır. Sosyal güvenlik sisteminin yaşadığı 
sorunlar ve geçirdiği değişim, küreselleşme olgusu-
nun belirleyiciliği dikkate alınarak 1990’lar önce-
si dönem sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemi, 
sonrası ise küreselleşme sonrası dönem olarak ayrı 
ayrı ele alınacaktır. 

Sosyal güvenlik, hem bireyler hem de toplum 
bakımından uzun dönemli yatırımlar ve beklenti-
ler alanıdır. Bütün çalışma hayatı boyunca ödenen 

primlerle, bütün emeklilik dönemi boyunca aylık 
alınması beklenir. Bu özelliği dolayısıyla sistemin 
karşılaştığı problemler, kısa dönemde, bugün-
den yarına ortaya çıkmaz. Problemlerin çözümü 
de bugünden yarına alınacak tedbirlerle hemen 
sağlanamaz (Alper, 2009: 3). Örneğin, nüfusun 
yaşlanması ve buna bağlı sosyal güvenlik prob-
lemleri en az 40-50 yıllık bir sürede ortaya çıkar. 
Yaşlı nüfusa bağlı problemlerin çözümüne yönelik 
tedbirlerden beklenen sonuçlar da en az bu süre-
nin yarısı kadar geçecek sürede beklenen olum-
lu sonuçları verebilir. Bu ünitede yer alan sosyal 
güvenlik sistemlerinde kriz, problemler ve çözüm 
yolları ile ilgili tartışmaları bu zaman gerçeğini 
dikkate alarak değerlendirmek gerekir. 

SOSYAL GÜVENLİĞİN ARTAN 
ÖNEMİ VE ARTAN SORUNLARI
ILO’nun ifadesiyle 1950-2010 arasındaki 60 

yıllık sürede gerçekleşen hızlı iktisadi büyüme ile 
bütün dünyada toplam millî gelir 10 kattan fazla, 
birey başına düşen millî gelir de % 260’dan faz-
la artmasına ve aynı dönemde kabul edilen İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nde “sosyal güvenlik 
hakkı, temel bir insan hakkı” olarak tarif edilmiş 
olmasına rağmen hâlâ dünya nüfusunun sınırlı bir 
kesimi yeterli sosyal güvenlik hakkına sahip değil-
dir ve günümüz dünyasında sosyal sisteme yönelik 
bu meydan okumayı anlamak kolay değildir (ILO, 
2011b: 19). Yetersiz kapsamı dolayısıyla sosyal gü-
venlik, bütün insanlar için temel ve vazgeçilmez 
bir insan hakkı olarak kabul edilmesine rağmen, 
dünyada ancak sınırlı sayıda kesimin faydalandı-
ğı bir imtiyaz gibidir. Nitekim, dünya nüfusunun 
yalnızca % 20’si uluslararası standartlara uygun 
yeterlilikte sosyal güvenlik garantisine sahiptir. 
Dünya nüfusunun % 75’ini oluşturan 5.1 milyon 
kişinin yeterli sosyal güvenlik garantisi yoktur. 
Dünyada, 1.4 milyon kişinin günlük 1.25 ABD 
dolarının altında gelirle (ILO, 2011b: xxi), hayatı-
nı sürdürmek zorunda olduğu derin bir yoksulluk 
problemi vardır. 

Küreselleşme süreci ile birlikte son 20 yıllık 
dönemde dünya toplam refah seviyesindeki dikkat 
çekici artışa, dünyanın birçok ülkesinde görülen 
olağanüstü iktisadi büyümeye rağmen; yoksulluk 
seviyesi hâlâ çok yüksek, eşitsizlikler derinleşmekte, 
kayıt dışılık yaygınlaşmakta ve sosyal güvenlik ga-
rantisinden yoksun çalışan kitlelerin sayısı artmak-
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tadır. Son dönemde yaşanan ekonomik krizlerin de etkisiyle, genel ekonomik büyümenin sağladığı olumlu 
sonuçlardan her bölge, ülke ve ülke içinde de belirli toplum kesimleri dengeli şekilde faydalanamamakta 
gelir eşitsizlikleri artmaktadır (ILO, 2011b: 1-2).

Sosyal güvenlik, sosyal refah devletinin gelir dağılımı eşitsizliklerini gidermek için kullandığı en geniş 
kapsamlı sosyal politika aracıdır. Bir başka ifade ile yoksullukla mücadelede de kullanılan en etkili araç sos-
yal güvenliktir. Sosyal güvenlik sistemlerinin başarısız kalması, dünyanın yoksullukla mücadelede başarısız 
kalması, bu mücadeleyi kaybetmesi anlamına gelmektedir. Küreselleşmenin olumsuz sonuçlarının ortadan 
kaldırılması ancak yaygın ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sisteminin varlığı ile mümkün olabilecektir. 

KÜRESELLEŞME ÖNCESİ DÖNEM

Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik Sistemi: Gelişimi, Başarıları ve 
Başarısızlıkları

Kurumsal Yapısı ve Gelişimi 
Sosyal güvenlikte geleneksel tekniklerin kullanıldığı 

dönem, 1883 yılında Almanya’da Bismark tarafından ilk 
sosyal sigortanın (hastalık sigorta kolu) kurulması ile sona 
ermiş modern veya çağdaş sosyal güvenlik dönemi başla-
mıştır. Bu dönem esas olarak, işgücünün önemli bir kısmı-
nın sanayi sektöründe istihdam edildiği, nüfusun büyük çoğunluğunun da şehirlerde yaşadığı bir dönem-
dir. Çağdaş sosyal güvenlik sistemi iki temel teknik üzerine inşa edilmiştir. Bunlar sosyal sigorta tekniği 
ve sosyal yardım teknikleridir. Sosyal sigorta tekniği, ilk sosyal sigortanın kurulduğu 1883 yılı ile Birinci 
Dünya Savaşı’na kadar olan dönem arasında bütün sanayileşmiş ülkelerde; daha çok çalışanı, giderek artan 
sayıda sosyal riske karşı sosyal güvenlik koruması sağlayacak şekilde yaygınlaşmıştır (ILO, 1984: 3-4). Sos-
yal sigortalar, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde yeni bağımsızlığına kavuşan gelişmekte olan ülkelerde de 
temel sosyal güvenlik tekniği olarak benimsenmiştir (Alper, 2009: 20).

Sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin ikinci tekniğini oluşturan vergilerle finanse edilen sosyal 
yardımlar, 1930’lu yıllardan itibaren Iskandinav ülkeleri başta olmak üzere Kanada, Avustralya ve Yeni 
Zelanda gibi ülkelerde gelişti. Sosyal yardım tekniği, sosyal sigorta tekniğini benimseyen ülkelerde daha 
fazla sosyal güvenlik garantisi sağlamak amacıyla da kullanıldı (Alper, 2009: 95). Sanayi toplumu veya çağ-

Sosyal güvenlik için milli 
gelirden ayrılan pay ve sos-
yal sigortalara bakımından 
sağlanan güvencelerin kap-
samındaki gelişmeleri de-
ğerlendirin.

Sanayi toplumu sosyal gü-
venlik sisteminin II. Dün-
ya Savaşı sonrası dönemde 
sosyal güvenlik alanında 
gerçekleştirdiği olumlu geliş-
melerden ilk üçü sizce nedir?

ÖÇ 1 Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini kriz içine düşüren faktörleri ifade edebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Milli gelirden sosyal güven-
lik için daha fazla pay ayrıl-
dığını ve sadece çalışanların 
değil bakmakla yükümlü 
oldukları ailelerinin de sos-
yal güvence altına alındığını 
düşünün.

Sosyal güvenlikte geleneksel dönem, 1883 
yılında Almanya’da ilk sosyal sigortanın 
kuruluşu ile sona ermiştir.
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daş sosyal güvenlik sistemi, primli sistemler olarak 
adlandırılan sosyal sigortalar ve primsiz sistemler 
olarak adlandırılan sosyal yardımlar ile şekillendi. 

Çağdaş sosyal güvenlik sistemi; sosyal yar-
dımlar ve sosyal yardımlardan oluşan iki 
teknik üzerinde gelişmiştir.

Sosyal güvenliğin ILO sözleşmeleri ve Birleşmiş 
Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde te-
mel bir insan hakkı olarak kabul edilmesi ve ev-
renselleşmesinin yanı sıra II. Dünya Savaşı sonrası 
dönemde gelişen siyasi ve sosyal ortamın da etkisi 
ile 1950-1975 yılları arasında geçen çeyrek yüzyıl-
lık dönemde sağlanan gelişmelerle gelinen nokta 
sosyal güvenliğin altın çağı olarak adlandırılmıştır 
(Alper, 2009: 96). 

Sosyal Güvenlik Alanında Sağlanan 
Başarılar ve Olumlu Gelişmeler

Sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin II. 
Dünya Savaşı sonrası dönemde sağladığı başarılar 
ve sosyal güvenlik alanındaki olumlu gelişmeler 
ana hatları ile aşağıda sıralanmaktadır (ILO, 1984: 
3-4; Alper, 2009: 96-97). Buna göre;

•	 Toplumların	sosyal	güvenlik	için	ayırdıkları	
pay artmış, 1950-60’lı yıllarda millî gelirin 
% 3-12’si sosyal güvenlik için harcanırken 
bu miktar 1970’li yıllarda % 20’lere ve hat-
ta bazı ülkelerde % 30’lara yükselmiştir.

•	 Başlangıçta	yalnızca	sanayi	sektöründe	mavi	
yakalı olarak çalışanları kapsama alan sis-
tem zaman içinde sırasıyla; beyaz yakalıla-
rı, hizmet sektöründe çalışanları, kentlerde 
kendi adına bağımsız çalışanları ve nihayet 
tarım kesiminde çalışanları sosyal güvenlik 
kapsamına almıştır.

•	 Özellikle	sağlık	sigortasında	koruma	birimi	
olarak ailenin kabul edilmesi ile prim öde-
yenlerin eş ve çocukları ile ana babaları da 
sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmıştır.

•	 Sosyal	 güvenlik	 programları,	 giderek	 daha	
fazla sayıda sosyal riske karşı koruma garan-
tisi sağlamıştır. 

•	 Sosyal	 yardım	 tekniğinin	 kullanılması	 ile	
sosyal güvenlik belirli risklerle karşılaşılması 
hâlinde ortaya çıkan gelir kaybını telafi eden 

sistemler olmaktan çıkarak, geniş anlamda 
yoksullukla mücadele aracı hâline gelmiş, 
sebebi ne olursa olsun yoksulluğa yol açan 
nedenlerin sonuçları kapsama alınmıştır.

•	 Sosyal	güvenlik	garantisinin	para	olarak	sevi-
yesi, hizmet olarak da standardı yükselmiştir.

Bu dönemin dikkat çeken bir özelliği de bütün 
siyasi iktidarların (ister liberal, ister sosyal demok-
rat) tam bir görüş birliği içinde sosyal güvenlik 
harcamalarını artırmalarıdır. Bu dönemi kısaca 
özetlemek gerekirse “insanlar yalnızca kendileri 
için değil, çocukları ve ebeveynleri için de yarın en-
dişesi taşımayacakları güvenli bir toplum yaratma” 
idealine çok yaklaşmışlardır.

Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemi, 
1970’li yıllarda yarın endişesi taşımayan 
güvenli bir toplumsal hayat yaratmıştır.

Sistemin Başarısızlıkları ve Olumsuz 
Gelişmeler

1973 Petrol Krizi ile başladığı ileri sürülen eko-
nomik kriz, sosyal güvenliğin altın çağını da sona 
erdirmiştir. Sosyal güvenlik için ayrılan kaynakla-
rın % 30’lar seviyesine yaklaşmasına rağmen sos-
yal amaçları gerçekleştirmede başarısızlığı, değişen 
yeni toplumsal yapının ihtiyaçlarına cevap vereme-
mesi ve olumsuz iktisadi etkileri dolayısıyla sosyal 
güvenliği çok yönlü eleştirilerin merkezi hâline 
getirmiştir. ILO, sanayi toplumu sosyal güvenlik 
sistemine yönelik eleştirilerin kaynağını oluşturan 
başarısızlıkları ve yetersizlikleri şu başlıklar altında 
toplamıştır (ILO, 1984: 6-8):

1973 petrol krizi ile başlayan dönem sosyal 
güvenliğin altın çağını sona erdirmiştir.

•	 Millî	 gelirin	%	 30’una	 yaklaşan	 harcama-
lara rağmen yoksulluk problemi çözüleme-
miş, kriz dönemlerinde yeniden kendini 
göstermiştir.

•	 Sosyal	sigorta	tekniğinin,	aktüeryal	endişe-
lerle tam gün ve bütün yıl çalışanları kap-
samına alacak şekilde programlanması, kısa 
süreli ve düşük ücretli çalışanları sosyal gü-
venlik kapsamı dışında bırakmıştır.
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•	 Hizmet	sektöründe	yaygınlaşan	a-tipik	ça-
lışma şekilleri ve esnek çalışma kapsamın-
dakiler sosyal sigorta tekniğinin dışında 
kalmıştır.

•	 Sosyal	 sigortalar,	 tehlikenin	 sebebine	bağlı	
olarak ayırım dolayısıyla (hastalık ve iş ka-
zaları, sakatlık ile malullük hâlleri) “ihtiyacı 
olan herkese eşit davranılır” ilkesini hayata 
geçirememiştir.

•	 Sistem	 aileyi;	 erkeğin	 çalıştığı	 ve	 gelir	 sa-
hibi olduğu, kadın ve çocukları da çalışan 
erkeğe bağımlı olarak tanımlamıştır. Sistem 
erkekler tarafından erkeklerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. 

•	 Zaman	 içinde	 cömert	 uygulamalarla	 hak-
ların genişletilmesi, külfet-nimet ilişkisini 
koparmış, sistem çalışan ve sürekli prim 
ödeyen ahmaklar ile karşılıksız faydalanan 
asalaklar yaratmıştır. 

Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemi, 
erkekler tarafından, erkeklerin ihtiyaçları-
nı karşılamak üzere oluşturulmuştur.

Sistemin eleştirilmesinin diğer sebebini ise ters 
yönlü, olumsuz ekonomik etkileri oluşturmaktadır 
(ILO, 1984: 7-8). Bunlar;

•	 Artan	 sosyal	 güvenlik	 harcamaları,	 kamu	
harcamalarını artırmış, genel bütçe denge-
leri bozulmuştur,

•	 Hükûmetlerin	 bütçe	 açıklarını	 gidermeye	
yönelik borçlanma politikaları faiz oranla-
rını yükseltmiştir,

•	 Yükselen	faizler,	yatırım	maliyetlerini	artır-
dığı ölçüde yatırımların azalmasına, büyü-
me hızının düşmesine yol açmıştır,

•	 Yüksek	oranlı	primler	ücret	maliyetini	yük-
selttiği ölçüde üretim maliyetlerini ve fiyat-
lar genel seviyesini yükseltmiştir,

•	 Prim	kesintileri	dolayısıyla	net	ücreti	azalan	
işçiler daha yüksek ücretler talep etmişler, 
bu da maliyetleri yükseltmiştir, 

•	 Yüksek	aylıklar,	emeklilik	yaşına	gelenlerin	
işgücünden ayrılmalarına ve toplam emek 
arzının düşmesine yol açmıştır.

Yüksek oranlı primler, ücret maliyetini 
yükselttiği ölçüde enflasyonu artırmıştır.

Sanayi Toplumu Sosyal Güvenlik 
Sistemlerinde Kriz ve Yeniden 
Yapılanma İhtiyacı

Gelişmiş ülke sosyal güvenlik sistemleri 20. 
yüzyılın son çeyreğinde; temel göstergeleri bozul-
muş (aktif/pasif sigortalı dengesi), ülkelerin genel 
bütçe dengesini zorlayacak büyüklükte finansman 
açıkları veren ve gelecek dönemlere yönelik yü-
kümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan ciddi 
bir krizin eşiğine girmişlerdir. Krizin sebeplerinin 
bir kısmı sistemin işleyişinden, bir kısmı da kriz 
olmasaydı bile sistemin ekonomik, sosyal ve kül-
türel yapıdaki değişime cevap vermede yetersiz 
kalmasından kaynaklanmıştır. Gelişmiş ülkelerde, 
sistemin kendi işleyişinden kaynaklanan prob-
lemler (ILO, 1984: 8):

•	 Nüfusun	 yaşlanmasına	 bağlı	 olarak	 prim	
ödeyen aktif/pasif (prim ödeyen/aylık alan) 
sigortalı dengesinin bozulması, 

•	 Sistemlerin	 yaşlanması	 dolayısıyla	 zaman	
içinde daha fazla sayıda kişiye sürekli aylık 
ödenmesi,

•	 Sağlık	harcamalarındaki	artış,
•	 Sürekli	 ve	 yüksek	 oranlı	 işsizliğin	 gelirleri	

azaltan, giderleri artıran etkisi,
•	 Yüksek	 oranlı	 enflasyonun	 sosyal	 güvenlik	

fonlarını eritmesi 
olarak sıralanabilir.

Gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sis-
temlerini krize götüren gelişmeler, yukarıda sayılan 
faktörlere ilave ve onlardan farklı olarak;

•	 Sosyal	 güvenlik	 sistemlerinin	 yetersiz	 ku-
rumsal ve yasal alt yapı ile kurulmaları,

•	 Sosyal	 güvenlik	 kurumlarının	 hantal	 bir	
bürokratik yapıya bağlı kötü yönetimlerine 
ilaveten kurumlar arasında işbirliği ve koor-
dinasyon eksikliği, 

•	 Karmaşık,	 anlaşılması	 güç	 ve	 sık	 değişen	
mevzuatın varlığı,

•	 Başta	sağlık	sigortası	olmak	üzere	yaygın	su-
istimaller ve kötüye kullanma,
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•	 Politik	amaçlarla	sosyal	sigortacılık	ilkeleri-
ne aykırı müdahalelerle kurumların denge-
lerinin bozulması,

•	 Sosyal	 güvenliğin	 başarısız	 ekonomik	 ve	
sosyal politikaların olumsuz sonuçlarını gi-
dermek için kullanılması (özelleştirme, iş-
sizlik, erken emeklilik vb) 

olarak sayılabilir (Alper, 2009: 102). 

Gelişmekte olan ülkelerde, başarısız eko-
nomik politikaların faturasının sosyal 
güvenlik sistemlerine yüklenmesi (özel-
leştirme, erken emeklilik, işsizlik) sosyal 
güvenlik sistemlerini krize düşürmüştür.

Gelişmekte olan ülkeler için sosyal güvenlik 
sistemi ile doğrudan ilgili tarafların (sigortalılar, iş-
verenler ve devletin) sistemin özüne aykırı tutum 
ve davranışlarını da ilave etmek gerekir. Özellikle 
sosyal sigortaların hassas aktüeryal hesap dengesine 
bağlı olarak işleyen sistemler olduğu göz ardı edile-
rek; çalışanların en az prim ödeyerek en fazla aylık 
almaya yönelik davranışları, işverenlerin hiç veya en 
az prim ödemek için kayıt dışı çalıştırmak istemele-
ri ve devletin sosyal sigortaların imkânlarını politik 
amaçlarla kullanmaları (seçim dönemlerinde aylık-
ların yükseltilmesi, erken emeklilik uygulamalarına 
yer verilmesi gibi) bu ülkelerde sistemi erken kri-
ze sokmuştur. Gelişmiş ülkelerdekine benzer yaşlı 
nüfus problemi olmamasına rağmen ülkemizde 
olduğu gibi, erken yaşta emeklilik uygulamaları ile 
aktif/pasif sigortalı dengesi bozulmuştur. 

Gelişmekte olan ülkelerde, sosyal sigor-
taların imkanları politik amaçlarla kulla-
nılmıştır.

Yeniden Yapılanma İhtiyacı Doğuran 
İktisadi, Sosyal ve Kültürel 
Gelişmeler

Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerini 
krize götüren faktörler olmasaydı bile iktisadi, sos-
yal ve kültürel yapıdaki değişmeler dolayısıyla yeni 
dönemin değişen sosyal güvenlik ihtiyaçlarına ce-
vap veremeyeceği için sistemde yapısal değişiklikler 

yapılması zorunluluk hâline gelmişti (Alper, 2009: 
102). Sistemde yapısal değişiklik yapılmasını zo-
runlu kılan bu faktörler;

•	 Sosyal	güvenlik	anlayışının	değişmesi,	bazı	
toplumsal grupların ve bireylerin sosyal gü-
venlik bilincinin artışına bağlı olarak kendi 
sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek yeterliliğe kavuşmaları, zorunlu sigor-
talılık anlayışının bu kesimin ihtiyaçlarını 
karşılamada yetersiz kalması,

•	 İstihdam	ve	 işgücünün	 yapısındaki	 değişi-
me bağlı olarak işgücünün ağırlıklı olarak 
hizmet sektöründe istihdam edilmesi, hiz-
met sektöründe a-tipik çalışma şekillerinin 
ve esnek çalışmanın yaygınlaşması, ev-işyeri 
ayırımının kalktığı işlerin artışı, kadın işgü-
cünün artışı,

•	 Artan	 uluslararası	 rekabet	 dolayısıyla	 işve-
renlerin prim ödeme yükünün azaltılması 
zorunluluğunun ortaya çıkması ve primle 
finansman yerine vergi ile finansman ilke-
sinin ağırlık kazanmaya başlaması,

•	 Sosyal	yapıdaki	değişim	ve	değişen	aile	yapısı	
dolayısıyla ailenin sosyal güvenlik ihtiyacının 
artması. Boşanmaların artışı, tek ebeveynli 
ailelerin sayısındaki artış, resmi evlilik bağı 
olmaksızın birlikte yaşama ve çocuk sahibi 
olma eğiliminin artması yönündeki gelişme-
ler geleneksel aile yapısını ve bunu esas alan 
sosyal güvenlik sistemini işlevsiz hâle getir-
miştir. Erkeğin çalışan, kadın ve çocukların 
da erkeğe bağlı sosyal güvenlik garantisine 
sahip olmasına dayalı katı sistem yeni sosyal 
yapının ihtiyaçlarına cevap verememiştir.

•	 Kadınların	işgücüne	katılmaları	ve	değişen	
rolleri, sosyal güvenlik ihtiyaçlarını da de-
ğiştirmiştir. Çalışan kadının işyeri ve işle 
ilgili sorumlulukları ile ev ve aileye yönelik 
sorumlulukları çatışmış, sosyal sigorta tek-
niğinin işleyiş esaslarını değiştirme ihtiyacı 
doğmuştur. Kadınların çalışma ile hasta, 
yaşlı ve engelli aile bireylerine bakma yü-
kümlülüğünü bağdaştıran düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmuştur.

•	 Sosyal	güvenlik	için	ayrılan	kaynaklarda	üst	
sınıra gelinmesi, daha fazla sosyal güvenlik 
garantisi isteyenler için zorunlu sigortalı 
olunan sistemler dışında yeni sosyal güven-
lik tekniklerine olan ihtiyacı artırmıştır. 
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Sosyal Güvenlikte Yeniden 
Yapılanmanın Esasları ve Yönleri

ILO, bir yandan mevcut sanayi toplumu sosyal 
güvenlik sistemine yönelik eleştirileri karşılamak, 
diğer yandan yeni dönemin değişen ekonomik ve 
sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek bir sosyal güven-
lik sisteminin temel işleyiş özellikleri ve ilkelerini 
belirlemek için 1984 yılında sosyal güvenlik uz-
manlarına “21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik” 
başlıklı bir rapor hazırlatmıştır. 

ILO’nun genel olarak sosyal güvenlik anlayışı-
nı yansıtan bu raporda; öncelikle liberal iktisatçılar 
tarafından ileri sürülen; sosyal güvenlik harcamala-
rının temel iktisadi değişkenler üzerindeki olumsuz 
etkilerinden hareketle bütün bir sistemin değişti-
rilmesi gerektiği görüşlerini reddetmiş, sistemin 
köklü şekilde değiştirilmesini değil, mevcut sistem 
içinde kalınarak bir yandan iyileştirilmesi diğer 
yandan da olumsuz etkilerini giderecek tedbirler 
alınmasını esas alan çözüm önerileri geliştirmiştir 
(Alper, 2009: 106). ILO, söz konusu raporda; 

•	 Henüz	 sanayi	 toplumu	 sosyal	 güvenlik	
sistemini bile tam olarak kuramamış ge-
lişmekte olan ülkeler için mevcut sistem-
lerinin eksikliklerini gidermeye, sağlanan 
sosyal güvenlik garantisinin kapsam ve se-
viyesini yükseltmeye,

•	 Gelişmiş	ülkeler	için	ise	daha	insan	merkez-
li bir sistemi hayata geçirmeye, iktisadi ve 
sosyal hayattaki yapısal değişikliklere cevap 
verecek düzenlemeleri yapmaya, yönelik 
önerileri dile getirmiştir (Alper, 2009: 106). 
Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin iyileş-
tirilmesi ve yeni ihtiyaçlara cevap verebile-
cek hâle gelmesine yönelik öneriler ana baş-
lıkları ile şu noktalarda toplanmıştır (ILO, 
1984: 17-29);

•	 Sosyal	 sigorta	 tekniği	üzerine	kurulan	 sos-
yal güvenlik sistemlerinin kapsamla ilgili 
yetersizliklerinin giderilmesi bakımından 
sistemin a-tipik işlerde esnek çalışma yön-
temleri ile çalışanları kapsama alacak şekil-
de düzenlenmesi,

•	 Değişen	aile	yapısı	ve	kadının	işgücüne	ka-
tılma oranlarındaki artış dikkate alınarak, 
kadınların ev-işyeri sorumluluklarını birlik-
te dikkate alan değişiklikler yapılması; ka-
dın-erkek ayırımını ortadan kaldıran hatta 
pozitif ayırımcılık olarak değerlendirilebile-
cek şekilde kadın haklarının genişletilmesi-
ne yönelik düzenlemeler yapılması,

Kadın-erkek ayırımını ortadan kaldıran 
değişiklikler yanında, kadınlar lehine dü-
zenlemeler içeren, pozitif ayırımcılık uy-
gulamalarının da kapsamı genişletilmeli.

•	 Tek	 ebeveynli	 aileler,	 işsizler,	 maluller,	
emekli olma yaşına gelenler gibi, sosyal gü-
venlik bakımından özel durumları dikkate 
alınması gereken gruplara yönelik düzenle-
meler yapılması, 

•	 Gelir	 ve	 aylıkların	 seviyesinin,	 sosyal	 gü-
venliğin yoksullukla mücadale amacını da 
gerçekleştirecek şekilde yükseltilmesi, 

•	 Hizmete	çevrilerek	sunulan	sosyal	güvenlik	
hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi-
nin yanı sıra kişilerin özel durumlarına ce-
vap verecek şekilde sunulması,

•	 Sosyal	 güvenlik	harcamalarının	 emek	 arzı,	
tasarruf, sermaye birikimi, büyüme ve enf-
lasyon gibi temel iktisadi değişkenler üze-
rindeki olumsuz etkilerini giderecek önlem-
ler geliştirilmesi, arayışlar içine girilmesi,

•	 Sosyal	güvenlik	sistemlerinin,	nüfusun	yaş-
lanması da dikkate alınarak, gelecek dönem 
yükümlülüklerini yerine getirebileceği sür-
dürülebilir bir finansman yapısına kavuştu-
rulması,

•	 Sosyal	 güvenlik	 kurumlarının	 halkla	 ilişki-
ler fonksiyonunun geliştirilmesi, herkesi bir 
tutan, farklılıkları dikkate almayan standart-
genel uygulamalardan, kişisel farklılıkları 
dikkate alan bireysel ihtiyaçlara ve farklılıkla-
ra cevap verebilecek uygulamalara geçilmesi, 

•	 Sosyal	 güvenlik	hak	 ve	 yükümlülüklerinin	
takibi ile ilgili olarak kişisel bilgilere ulaşım-
da kolaylık sağlanması, ancak kişisel bilgile-
rin saklanması ile ilgili güvenlik tedbirleri 
de alınması, 

•	 Dezavantajlı	grupların	özel	ihtiyaçlarına	ce-
vap verecek düzenlemeler yapılması; engelli 
gruplarına yönelik özel hizmet birimleri ya-
nında göçmenler ve azınlıklar gibi iletişim 
problemi olanların sosyal güvenlik kurum-
ları ile ilişkilerinin sağlanması.
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Dezavantajlı gruplar
Çeşitli sebeplerle, daha çok da fiziksel 
engellerle herkesin kullandığı hakları ve 
imkânları kullanamayan kesimler için 
kullanılır. Engelliler, göçmenler, çocuklar, 
kadınlar vb gruplar.

ILO’nun, mevcut sistemin iyileştirilerek deva-
mına yönelik önerilerine karşılık, sosyal güvenlik 
sistemine yönelik en kapsamlı ve radikal değişiklik 
önerileri Dünya Bankasının hazırlattığı, “Yaşlılık 
Krizinden Kaçınmak: Yaşlıları Koruma ve Büyü-
meyi Teşvik Politikaları” konulu araştırma Raporu 
ile dile getirilmiştir (WB, 1994).

Dünya Bankası, demografik yapı değişikliği ve 
nüfusun yaşlanmasını, 21. yüzyılda sosyal güvenlik 
sistemlerinin işleyişini etkileyecek en önemli faktör 
olarak kabul ederek sosyal güvenlik sistemine yöne-
lik öneriler geliştirmiştir. Raporda; mevcut sosyal 
güvenlik sisteminin sosyal sigorta tekniği üzerine 
kurulduğu, sosyal sigortaların prim ödeyenlerle ay-
lık alanlar arasındaki dengeye bağlı olarak ayakta 
kalabilecekleri, nüfusun yaşlanmasının bu dengeyi 
aylık alanlar lehine bozarak sistemin giderlerini ar-
tıracağı ileri sürülmüştür (WB, 1994: 10). Dünya 
Bankası, gelecek dönem sosyal güvenlik sistemi-
nin mevcut sistem üzerine inşa edilemeyeceğini 
ve reform olarak adlandırılabilecek kapsamlı bir 
yeniden yapılanmanın zorunlu olduğunu savun-
muştur. Ancak, Dünya Bankası, özellikle güçlü bir 
sosyal refah devleti geleneği olan gelişmiş ülkeler-
de, çoğulcu demokratik rejimin de etkisi ile sos-
yal güvenlik sistemlerinin bugünden yarına ve sil-
baştan değiştirilemeyeceği gerçeğinden hareketle 
daha uzun dönemde gerçekleştirilebilecek öneriler 
geliştirmiştir. Dünya Bankası, liberal iktisatçıların 
askeri yönetimin hakim olduğu bir ortamda 1981 
yılında Şili’de gerçekleştirilen sosyal güvenliğin 
özelleştirme uygulamasını bir çözüm alternatifi 
olarak görmemiştir. 

Güçlü sosyal refah devleti geleneği ve ço-
ğulcu demokratik rejimin varlığı, sosyal 
güvenlikte radikal değişimlerin yapılması 
önünde bir engeldir.

Dünya Bankasına göre, yeni dönem sosyal gü-
venlik sisteminin en önemli özelliği bugün olduğu 
gibi kamu tarafından kurulan ve zorunluluk esa-
sına göre çalışan tek ayaklı değil, çok ayaklı sosyal 
güvenlik sistemi olacaktır. Banka, çok ayaklı bir 
sosyal güvenlik sistemine geçişin gerekçelerini güç-
lü bir teorik temele oturtmuştur. Buna göre, hangi 
yöntem ve sistemle kurulmuş olursa olsun sosyal 
güvenlik sistemlerinin mutlaka yerine getirmeleri 
gereken üç temel fonksiyon vardır. Bunlar (WB, 
1994: 14);

•	 Gelirin	yeniden	dağılımını	sağlamak,
•	 Tehlikelerin	 zararlarına	 karşı	 sigorta	 sağla-

mak ve
•	 Bireylerin	 daha	 fazla	 tasarruf	 yapmalarını	

sağlamak
olarak sayılmıştır. İster kamu, ister özel sektör 

inisiyatifi hakim olsun, tek ayaklı bir sosyal gü-
venlik sisteminin bu üç fonksiyonu birlikte ger-
çekleştirmesi mümkün değildir. Nitekim, mevcut 
kamu sosyal güvenlik sistemleri çoğunlukla gelirin 
yeniden dağılımı fonksiyonuna ağırlık vermişler, 
sistemin tasarruf sağlama fonksiyonu zaman içinde 
zayıflamıştır. Öte yandan, Şili’de uygulanan şek-
liyle özel sektör inisiyatifinin hakim olduğu sosyal 
güvenlik sistemi de tek ayaklı bir sistemdir ve bu 
yapılanmanın da sosyal güvenliğin üç temel fonk-
siyonunu yerine getirmesi mümkün değildir. Şili 
uygulaması tasarruf fonksiyonuna ağırlık veren, si-
gorta fonksiyonunu kısmen yerine getiren, gelirin 
yeniden dağılımını sağlama fonksiyonunu ihmal 
eden bir model olarak ortaya çıkmıştır. Raporda, 
ister kamu ister özel sektör inisiyatifi ile işletilsin, 
tek ayaklı bir sistemin sosyal güvenlik sistemlerin-
den beklenen fonksiyonlarının hepsini birlikte ger-
çekleştiremeyeceği belirtilerek, yeni bir kurumsal 
yapı ve işleyiş önerilmektedir. Bu çok ayaklı (mul-
ti-pillar) bir sisteme geçiş ile mümkün olabilecektir 
(WB, 1994: 14).

Tek ayak üzerine kurulmuş sosyal güvenlik 
programlarının, sosyal güvenlik sistemle-
rinden beklenen üç temel fonksiyonu bir-
likte gerçekleştirmesi mümkün değildir.
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Tablo 8.1’de Dünya Bankası tarafından önerilen çok ayaklı sosyal güvenlik sisteminin temel özellikleri 
yer almaktadır. Bu yeni yapıda temel belirleyici faktörler; 

•	 Programların	kamu	veya	özel	sektör	tarafından	kurulması,
•	 Katılımın	zorunlu	veya	gönüllülük	esasına	dayanması,	
•	 Finansmanının	primler	veya	vergilerle	karşılanması,
•	 Finansman	yöntemi	olarak	fon	biriktirme	veya	dağıtım	yöntemini	benimsemeleri

olacaktır.

Tablo 8.1 Çok Ayaklı Sosyal Güvenlik Sistemi Modeli

Zorunlu Kamu Programları Zorunlu Özel Programlar Gönüllü Özel Programlar

Amaçlar-Hedefler Gelirin yeniden dağılımı ve 
sigorta

Özel tasarruflar ve Sigorta Özel tasarruflar ve sigorta

Kurumsal Yapı ve 
Düzenleme

Yoklamalı, asgari veya sabit 
oranlı bir gelir garantisi

Ferdi tasarruf planları 
veya mesleki programlar

Ferdi tasarruf planları 
veya mesleki programlar

Finansman 
Kaynakları ve 
Yönetimi

Vergilerle finansman ve 
dağıtım metodu

Primlerle finansman ve 
düzenlenmiş fon metodu

Sigortalı primleri ile 
finansman ve tam fon 
metodu

Kaynak: WORLD BANK (1994); Averting The Old Age Crisis: Policies to Protect The Old and Promote Growth, 
World Bank Policy Research Report, Oxford University Pres (Summary), 

Yeni sistemde, birinci ayak sosyal güvenlik kurumları, kamunun kontrolünde ve zorunluluk esasına göre 
kurulan kurumlar olup ağırlıklı olarak gelirin yeniden dağılımını ve kısmen de sigorta fonksiyonlarını yeri-
ne getirecektir. Sistem, dağıtım yöntemine göre finanse edilecek, gelirlerini de vergiler veya vergi karakteri 
kuvvetli sosyal güvenlik primleri oluşturacaktır. Birinci ayak sosyal güvenlik kurumları, sistem içindeki 
bireylere ödedikleri primlere göre değil, ihtiyaçlarının seviyesine göre ödeme yapacak, ancak bu ödeme 
herkes için asgari bir gelir garantisi sağlayacak seviyede olacaktır.

İkinci ayak sosyal güvenlik kurumları, özel sektör inisiyatifinde oluşturulacak ancak kapsama girmek zo-
runlu olacaktır. Özel sektör inisiyatifinde oluşturulan kurumların yönetimi ve faaliyetleri kamu tarafından 
denetlenecek ve bu kurumlar kamunun gözetimi altında olacaktır. İkinci ayak kurumlar, sosyal güvenliğin 
özel tasarruf ve sigorta fonksiyonlarını yerine getireceklerdir. Sistem, sigortalı ve/veya işveren primleri ile fi-
nanse edilecek ve belirli ihtiyat fonlarının ayrılmasına imkân veren fon biriktirme metodu ile işletilecektir.

Üçüncü ayak sosyal güvenlik kurumları, tamamen özel sektör inisiyatifi ile oluşturulan kurumlar olacak-
tır. Sistemin tasarruf fonksiyonunu gerçekleştirme amacı öncelikli olacak, kısmen de sigorta fonksiyonunu 
yerine getirecektir. Tamamen sigortalı primleri ile finanse edilecek, ödenen primlerle ilişkili gelir veya 
aylıklar ödenecektir. Sistemin finansman yöntemi ise tam fon metodu olacaktır. 

Çok ayaklı sistemin önemli özelliği, farklı ayaklarda yer alan kurumların birbirinin alternatifi değil, 
birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları olmasıdır. Bu kurumlar birlikte oluşturulduğu ve işletildiği 
zaman bir anlam ifade etmekte, mevcut tek ayaklı sistem-
lerin eksikliklerini veya boşluklarını ortadan kaldıran bir 
fonksiyon görmektedir. 

Çok ayaklı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma ile ilgili 
temel problem, bu sisteme geçiş süreci ile ilgilidir. Diğer 
sosyal politika önlemlerinden farklı olarak, sosyal güvenlik 
sistemleri geriye ve ileriye yönelik çok uzun dönemli haklar 

Çok ayaklı sosyal güvenlik sisteminde, 
farklı ayaklarda yer alan kurumlar birbi-
rinin alternatifi olarak değil, birbirlerini 
tamamlayan bütünün parçaları olarak 
fonksiyon görürler.
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ve yükümlülükler doğururlar. Bu sebeple bugünden yarına veya çok kısa bir sürede, çok önemli bir ma-
liyete katlanmadan, sosyal güvenlikle ilgili köklü değişiklikler yapmak mümkün değildir. Sosyal güvenlik 
alanında kısa sürede reform niteliğinde kapsamlı değişiklikler yapmak; 

•	 Mevcut	sosyal	güvenlik	sisteminin	devam	ettirilemeyecek	şekilde	derin	bir	kriz	içine	düştüğü	ülke-
lerde,

•	 Hiç	sosyal	güvenlik	sisteminin	mevcut	olmadığı	veya	yeni	baştan	kurulduğu	ülkelerde,
•	 İktisadi	ve	siyasi	sistemi	köklü	şekilde	değişen	ülkelerde	(Doğu	bloku	ülkeleri	veya	eski	Sovyetler	

Birliğinden ayrılan cumhuriyetler gibi)
daha kolay olabilir (Alper, 2009: 108-109). Yerleşik ve 

kapsamlı sosyal güvenlik sistemlerine sahip olan ülkeler-
de bugünden yarına bu yapısal değişikliği gerçekleştirmek 
mümkün görünmemektedir. Nitekim, gelişmiş ülkelerde 
(AB ülkeleri gibi) çok ayaklı sisteme geçiş, 30-40 yıllık 
bir süreyi kapsayan süreç içinde hayata geçirilmeye çalı-
şılırken, daha yetersiz ve kriz içine düşmüş sosyal güvenlik sistemine sahip ülkelerde (Latin Amerika 
ülkeleri, eski doğu blokunda yer alan doğu Avrupa ülkeleri) reform niteliğindeki kapsamlı düzenlemeler 
yapılarak daha kısa sürelerde çok ayaklı sisteme geçiş sağlanmaya çalışılmaktadır. 

1990’lı yıllarda finansman krizi ile karşılaşan ve kapsamlı reform arayışları içine giren Türkiye’de çok 
ayaklı	bir	 sosyal	güvenlik	sistemine	geçiş	önerisi	 ilk	defa,	T.C.	Hükûmeti	 tarafından	1995	yılında	ILO	
uzmanlarına hazırlatılan sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik raporla gündeme 
getirilmiştir (Raporla ilgili tartışmalar için bakınız Kenar, 1996: 5-26). Raporda, ILO uzmanları tarafın-
dan sunulan dört ayrı alternatif içinde en çok kabul gören iki ayaklı bir sosyal güvenlik sistemi öneren 3. 
ve 4. seçenekler olmuştur. Türkiye, kapsamı yetersiz olmakla birlikte, 2001 yılında 4632 sayılı Kanun’la 
getirilen Bireysel Emeklilik Sistemi ile çok ayaklı bir sisteme geçmiş, özel sektör inisiyatifi ile gönüllülük 
esasına dayanan ikinci ayak sosyal güvenlik kurumları oluşturulmuştur. 

KÜRESELLEŞME SONRASI DÖNEM

Küreselleşme Süreci ve Sosyal Etkileri
Küreselleşme süreci tek başına sosyal güvenlik sistemlerindeki değişim ve dönüşümü açıklayan faktör-

lerden biri olmamakla birlikte, 1980’li yıllar sonrasında dünyada yaşanan iktisadi, sosyal, siyasi ve kültürel 
gelişmelerle ilgili değişimi incelemek için mutlaka dikkate alınması gereken bir faktördür. Küreselleşmeyi 
göz ardı ederek bu dönemi ve günümüzü açıklamak mümkün değildir. 

Sosyal güvenlik sistemi kriz içinde olan 
ülkelerde, sistemi yeniden yapılandırmaya 
yönelik kapsamlı değişiklikler (reformlar) 
daha kolay yapılır.

Gelişmekte olan ülkelerdeki 
ekonomik ve sosyal deği-
şimleri değerlendirin.

Gelişmekte olan ülkelerde, 
sosyal güvenlik sistemlerini 
krize götüren sebeplerden 
ilk üçü sizce nelerdir?

ÖÇ 2 Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı başarıları ve başarısız oldukları 
alanları listeleyebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Sosyal güvenlik sisteminin 
finansman zorluklarını ve 
finansman sırasında yaşanan 
zorlukları değerlendirin.
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Bir olgu olarak küreselleşme; esasen 1980’li 
yıllar sonrasında ortaya çıkan küresel ölçekteki 
ekonomik bütünleşme (entegrasyon) hareketlerini 
açıklamak için geliştirilen bir kavramdır. Ancak, 
çok kısa bir sürede adeta bir fenomen hâline gelen 
terim, yalnızca iktisadi alandaki gelişmeleri değil 
siyasi, sosyal ve kültürel hayatla ilgili gelişmeleri de 
açıklamak için yaygın şekilde kullanılmaya başlan-
mıştır. Bir dönem, hangi mesleği yaparsa yapsın, 
hangi konuyu açıklamak isterse istesin, küreselleş-
meye referans vermeden konuşmak/yazmak müm-
kün olamaz hâle gelmiştir. Küreselleşmenin bu şe-
kilde yaygın kullanımı ve çok boyutlu hâle gelmesi, 
tanımını da güçleştirmiştir. Ortaya çıkışı ve gelişi-
mi itibarıyla yaygın olarak kabul gören görüşe göre 
küreselleşmenin temel göstergeleri; 

•	 Uluslararası	mal	 ve	 hizmet	 ticaretinin	 art-
ması, 

•	 Uluslararası	sermaye	hareketlerinin	ve	yatı-
rımların artışı, 

•	 Haberleşme	 ve	 ulaşım	maliyetlerinin	 düş-
mesi ve iletişimin artışı,

•	 Çok	uluslu	şirketlerin	büyümesi	
olarak	kabul	edilmektedir	(UN,	2001:	9).	Han-

gi temel göstergeler kullanılırsa kullanılsın, hangi 
açıdan tanımlanmaya çalışılırsa çalışılsın küresel-
leşme dünya çapında bir bütünleşme sürecidir ve 
ülkelerin, toplumların birbirlerine olan karşılıklı 
bağımlılıklarının artması anlamına gelmektedir. 

Daha sonradan çok sayıda gösterge gelişti-
rilmesine rağmen, küreselleşmenin temel 
göstergesi, uluslararası mal ve hizmet tica-
retinin artışına bağlı ekonomik bütünleş-
me sürecidir.

ILO tarafından hazırlanan Dünya Çalışma Ra-
poru (2000), küreselleşme dönemi olarak adlan-
dırılan 1990’lar sonrası dönemde bir çok ülkede 
refah seviyesinin arttığını ortaya koymakla beraber 
(ILO, 2000: 3), küreselleşme sürecinin ters yönlü 
olumsuz etkileri dolayısıyla aynı dönemde, bir çok 
ülkenin yoksullaştığı ve toplumsal kesimler arasın-
da gelir eşitsizliklerinin arttığı bir gelişme de yaşan-
mıştır (ILO, 2006: 19). Küreselleşme süreci, refah 
devletinin ülke içinde düzenlemeler yapma ve ken-
di kendine yeterli olma özelliğini azalttığı ölçüde 
yeni sosyal sorunların kaynağı olarak ortaya çıkma-

ya başlamıştır. Çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri 
sistemi ile ilgili olarak küreselleşme sürecinin tetik-
lediği ileri sürülen; 

•	 Ekonomi	 içinde	hizmet	 sektörünün	önemi-
nin artmasına bağlı olarak işgücünün ağırlıklı 
olarak hizmet sektöründe istihdam edilmesi,

•	 Hizmet	 sektörünün	 büyümesi	 ile	 birlikte	
kadınların işgücüne katılma oranlarının 
yükselmesi ve kadınlar, gençler, öğrenciler 
ile engelliler için daha uygun olan düşük 
gelirli, güvencesiz esnek çalışma şekillerinin 
yaygınlaşması, 

•	 Sendikal	 örgütlenmenin	 zayıflaması	 ve	 ni-
hayet çok uluslu şirketler dolayısıyla toplu 
pazarlık sürecinin küresel ölçeğe taşınması 
ile sendikaların pazarlık güçlerinin azalması

yönündeki değişim endüstri ilişkileri sistemini 
olumsuz etkilemiştir. Bu değişim sürecinde ortaya 
çıkan bir başka açmaz, küreselleşmenin temel eko-
nomik paradigmasını oluşturan “küresel rekabette 
başarı için maliyetlerin düşürülmesi” yaklaşımı do-
layısıyla refah devleti harcamalarının azaltılmasına 
yönelik politikaların hayata geçirilmesi ile ortaya 
çıkmıştır. Artan sosyal sorunlar ve fakat küçülen 
sosyal refah devleti yaklaşımı yeni dönemin en dik-
kat çeken çelişkisini oluşturmuştur. Özellikle belir-
li ülkelerde gelir dağılımı eşitsizlikleri ve yoksulluk 
arttıkça, ulus devletin küçülmesine bağlı olarak 
sosyal devletin bu problemleri gidermeye yönelik 
müdahaleleri ve imkanları da azalmıştır. 

Sosyal açıdan küreselleşme, artan sosyal 
sorunlar ancak küçülen sosyal refah dev-
leti anlamına gelmektedir.

Günümüz Sosyal Güvenlik 
Sistemlerinde Değişimi Zorlayan 
Faktörler

Küreselleşme, tek başına bütün bir sosyal po-
litikayı ve sosyal güvenlik sistemlerinin işleyişini 
değiştiren faktör değildir. Ancak, küreselleşme di-
ğer faktörlerden etkilenirken, kendisi de o faktör-
leri değiştirdiği için iç içe geçmiş karşılıklı etkilere 
sahiptir. Küreselleşme ve karşılıklı etkileşimde bu-
lunduğu bu faktörlerin hepsinin tek tek ve birlikte 
sosyal güvenlik sistemlerini değiştiren etkileri var-
dır (ILO, 2006: 15).
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Günümüz sosyal güvenlik sisteminin işleyişini etkileyen ve yeniden yapılanma ihtiyacı doğuran faktör-
ler; demografik yapıdaki değişme, emek piyasasındaki değişim, uluslararası emek göçü, kayıt dışı çalışma-
nın yaygınlaşması, küreselleşme ve artan belirsizlikler ile ekonomik krizler başlıkları altında toplanabilir 
(ILO, 2006: 15-26).

    13 Mart 2008

Sosyal Güvenlik Reformu ve Kayıt Dışı 
Ekonomi...

Sosyal güvenlik reformuna muhalefet eden 
çevreler, iflas etmiş, çökmüş durumda olan sis-
temi ayağa kaldırmak için alternatif bir model 
önermiyorlar. En fazla söylenen “niye kayıt dışı 
ekonomi kayıt altına alınmıyor” eleştirisi. 

Evet doğru, kayıt dışılığın ekonominin her 
alanında bozucu etkileri olduğu bir gerçek. Bu-
nunla mücadele edilmesi gerekliliğini de bugüne 
kadar hiç bir iktidar yadsımış değil. Yıllardan beri 
“kayıt dışı ile mücadele” konusunda çok iddialı 
ifadeler de kullandı politikacılar, bakanlar. Ama 
bu konuda ciddi bir mesafe alınabildiğini söyle-
yebilmek güç. 

Kayıt dışılığın en basit ama en çarpıcı ör-
neği istihdam verilerinde mevcut. Türkiye İsta-
tistik Kurumu TÜİK’in son rakamlarına göre 
Türkiye’de mevcut istihdamın yaklaşık yarısı ka-
yıt dışı. TÜİK verilerine göre çalışıyor gözüken 
10 milyon kişinin hiçbir sosyal güvenlik kuru-
muna kaydı yok. 

Bu 10 milyon kayıt dışı çalışanı kayıt altına 
almak, sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirip 
prim kesmeye başlamak reforma gerek kalmaksı-
zın sistemi kurtarmaya yeter mi? 

Hayır yetmez...
Bir kere en kararlı siyasi iktidarı bulsanız, en 

iyi en tutarlı en sert tedbirleri uygulamaya koy-
sanız bile kayıt dışı ekonomiyi bugünden yarına 
bitirebilmeniz mümkün değil. 

Ancak bugüne kadar çok konuşulmasına 
karşın bu yönde mesafe alınamayan kayıt dışılığı 
ortadan kaldırmak konusunda ciddi adımlar atıl-
ması elbette çok önemli. 

Örneğin hâlen Türkiye’de bir emekliye düşen 
aktif sigortalı sayısı 1,97. 10 milyon kayıt dışı ça-

lışanın dörtte biri kayıt altına alınabilse bu oran 
2,3’e yükselecek. Kayıt dışı çalışanların yarısı ka-
yıt altına alınabildiğinde ise oran 2,63’e yüksele-
cek. Ki bu da sosyal güvenlik sisteminin açığının 
azaltılmasına kuşkusuz katkı yapacak.

Ama varolan soruna çözüm getirmeyecek. 
Çünkü bugünkü sistemde insanlar sosyal gü-

venlik sistemine bağlı çalıştıkları, prim ödedikleri 
süreden daha fazla süre ile maaş alıyorlar. Sosyal 
Güvenlik Kurumu verilerine göre 2005 yılı itiba-
riyle bir kişinin emekli aylığı alma süresi erkek-
lerde ortalama 26-27 yıl, kadınlarda ise 32-33 yıl. 
Bu sürdürülebilir bir durum değil. 

Bir başka çarpık nokta şu: 
Bugün emekli aylıklarının düşüklüğünden 

herkes yakınıyor. Özellikle de Bağ-Kur ve SSK 
emeklileri gerçekten çok düşük aylıklar alıyorlar 
ve insanların bu aylıklarla geçinebilmeleri, hayat-
larının son döneminde insanca bir yaşam sürdü-
rebilmeleri mümkün değil. 

Ama sistemin daha fazlasını ödemeye takadı 
yok. Çünkü yine SSK’ya bağlı sigortalıların yüz-
de 60’ı asgari ücretle çalışıyor görünüyor. Yani 
resmi olarak T480 net maaş alıyor. İnandırıcı de-
ğil. Bu da bir başka kayıt dışılık. İşveren çalıştır-
dığı işçisinin maaşını düşük göstererek hem prim 
kaçırıyor hem de vergi. 

Özetle sosyal güvenlik reformu kaçınılmaz. 
“Kayıt dışılığı ortadan kaldıralım, reformu bir ta-
rafa bırakalım” demek sistemi ölüme terketmek-
ten başka anlam ifade etmez. 

Meclis gündemindeki tasarıda eleştirilebile-
cek eksik, fazla noktalar olabilir. Bazı yönlerden 
emekçilerin hak kaybına uğradığı da söylenebilir. 
Bunların bir kısmını Genel Kurul görüşmeleri sı-
rasında düzeltmek mümkün. Ama şu gerçek ki 
bu reform yapılmazsa emekçilerin de ülkenin de 
kaybı çok büyük olacak. 

Bilal Çetin

yaşamla ilişkilendir
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Nüfus Yapısındaki Değişim
Genel olarak “yaşlılık-yaşlanan nüfus” problemi 

olarak tanımlanan demografik yapıdaki değişim; 
doğum oranlarının düşmesi ve ortalama hayat ümi-
dinin uzamasına bağlı olarak sosyal güvenlik sistemi-
nin en yaygın tekniğini oluşturan sosyal sigortaların 
işleyişi üzerine çok yönlü olumsuz etkiye sahiptir 
(ILO, 2006: 15-16). Öncelikle, işgücüne katılma 
oranı düştüğü için prim ödeyen aktif sigortalı sayısı 
düşer ve gelirleri azalır. İkinci olarak, ortalama hayat 
ümidi uzadıkça ve yaşlı nüfus arttıkça sosyal sigorta-
ların gelir ve aylık ödediği pasif nüfus artar ve gider-
leri artar. Sosyal güvenlik sistemlerinin, toplam har-
camaları içinde en önemli gider unsurunu % 60’a 
yaklaşan oranla yaşlılara yönelik harcamalar oluştu-
rur (Cichon, 2004: 79). Kısacası, nüfusun yaşlan-
ması sosyal güvenlik sisteminin gelir-gider dengesini 
bozan, sistemin mali bakımdan sürdürülebilirliğini 
güçleştiren bir yapı ortaya çıkarır. 

Günümüz toplumlarında birçok sorunun 
kaynağı olarak gösterilen demografik deği-
şim; doğum oranlarının düşmesi ve ortala-
ma hayat ümidinin uzamasına bağlı olarak 
nüfusun yaşlanması anlamına gelmektedir.

Yaşlı nüfus, işgücüne katılım oranını düşürdüğü 
ölçüde, ekonominin üretkenliğini de azaltır. Bu ne-
denle nüfusun yaşlanması yalnızca sosyal güvenlik 
sistemini ilgilendiren bir problem değildir ve yal-
nızca emeklilik yaşının yükseltilmesi bu problemin 
çözümü için de yeterli olmaz (ILO, 2006:16). De-
mografik yapıdaki değişim ve nüfusun yaşlanması 
problemi, 21. yüzyılda, gelişme seviyesi ne olursa 
olsun, bütün ülkelerin ortak problemidir ve etkileri 
yalnızca sosyal güvenlik sistemi ile sınırlı değildir.

İstihdam ve İşgücü Piyasasındaki 
Değişim

1990’lı yıllarda; bir yandan Sovyetler Birliği-
nin çözülmesi ile bu blok içinde yer alan ülkelerin 
(Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri ve diğer bağımsızlı-
ğını kazanan Orta Asya ve Karadenize kıyısı olan 
ülkeler), diğer yandan dünyanın büyük nüfuslu 
ülkeleri Çin ve Hindistan’ın uluslararası emek 
piyasasına katılması ile küresel emek piyasası ne-
redeyse ikiye katlanmıştır. Bu ülkelerdeki genel 
ücret seviyesi düşük olduğu için dünyada (küresel-
global) genel ücret seviyesi de düşmüştür (ILO, 

2006: 17). İletişim ve ulaştırma teknolojisindeki 
gelişmeler ve ulaşım maliyetlerinin düşüşü yalnız-
ca mal ve hizmetlerin dolaşımını değil, her vasıf-
taki emeğin de uluslararası piyasada dolaşımına 
yol açmıştır. Emek piyasalarının küreselleşmesi 
ile birlikte emek üzerinden yürütülen rekabet de 
uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Düşük emek 
maliyeti üzerine yapılan rekabet sosyal güvenlik 
sistemlerini olumsuz etkilemiştir. 

Uluslararası Emek ve İnsan Göçü 
Emek ve insan göçü, küresel dönemin emek 

piyasasının şartlarını belirleyen unsurlarından biri 
hâline gelmiştir. Bu göç; ülke içinde kırsal kesimden 
kentlere, ülkeler arasında ise insan ve emek göçü şek-
linde kendini göstermektedir. ILO verilerine göre; 
yüzyılın başında 175 milyon insan doğduğu veya 
vatandaşı olduğu ülke dışında yaşamaktadır. Ayrı-
ca, bunların 60 milyonu göçmen işçi statüsündedir 
(ILO, 2006: 18). Yine ILO verilerine göre 1995-
2005 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde, kırsal ke-
sim işgücü oranı % 3 civarında düşerek % 40’lara 
gerilemiştir. Bu 200 milyon insanın şehirlere göçü 
anlamına gelmektedir ki önümüzdeki dönem dün-
yanın en kalabalık ülkesi olan Çin içinde yaşanacak 
göç dolayısıyla çok daha dramatik rakamlar ortaya 
çıkacaktır	(ILO,	2006:	18).	Uluslararası	emek	göçü-
nün büyüklüğü ile ilgili bir değerlendirme yapmak 
gerekirse, ILO verilerine göre uluslararası emek göçü 
ile ülke değiştirenler nüfus bakımından dünyanın 5. 
büyük ülkesi konumuna gelmişlerdir.

Uluslararası	 emek	 göçü	 ile	 ülke	 değişti-
renler, nüfus bakımından dünyanın 5. 
büyük ülkesi konumuna gelmiştir.

Ülke içinde ve özellikle ülkeler arasında mey-
dana gelen emek ve insan göçü sosyal güvenlik sis-
temleri için çok yönlü bir problem kaynağıdır. Ge-
rekli düzenlemeler yapılmaz ise göç sosyal güvenlik 
haklarının kaybına yol açan bir sonuç doğurur 
(ILO, 1984: 27). Göçmen işçilere doğduğu (göç 
ettiği) ülkeden çalıştığı ülkeye ilk çıkışında ve çalış-
tığı ülkeden doğduğu ülkeye geri dönüşünde çalış-
malarına bağlı olarak kazandıkları sosyal güvenlik 
haklarının transferine imkân verilmezse, göçmen-
ler her iki ülkede de sosyal güvenlik haklarından 
mahrum kalır (ILO, 2006: 18). Bu özellikle, uzun 
vadeli sigorta kollarından sağlanan emeklilik hakkı 
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ile yakından ilgilidir. 1960’lı yıllarda Türkiye’den 
Avrupa ülkelerine doğru başlayan emek göçü böy-
le bir sorun ortaya çıkarmış, ülkeler arasında ya-
pılan ikili sözleşmelerle sosyal güvenlik haklarının 
transferine imkan sağlanarak çalışma hayatını farklı 
ülkelerde geçirenlerin sigortalılık sürelerini birleşti-
rerek emekli olmalarına imkân tanınmıştır. Ancak, 
yalnızca işçi gönderen ülkenin sorunu çözmeye 
yönelik çabaları göçün yarattığı sosyal güvenlik so-
runlarını çözmek için yeterli olmaz.

1960’lı yıllarda Türkiye’den Avrupa ülke-
lerine doğru olan yoğun işçi göçünün sos-
yal güvenlik sorunları ikili sosyal güvenlik 
sözleşmeleri ve yurtdışı borçlanması ile 
çözülmüştür.

Ülke içi ve uluslararası insan ve emek göçü, göç 
eden kişi yanında geride bıraktığı bağımlı statüdeki 
aile fertleri (eş, çocuk ve anne baba) ile ilgili sosyal 
güvenlik sorunları yaratır. Doğduğu ülkede bıraktığı 
bağımlı nüfusun sosyal güvenliği, göç ettiği-çalıştığı 
ülke mi yoksa yaşadığı-vatandaşı olduğu ülke tara-
fından mı karşılanacaktır sorusu, ülkeler arası ikili ve 
çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri yapılmasını 
gerektirir. ILO’nun 1962 yılında kabul ettiği 118 
No’lu, “Vatandaşlarla, Vatandaş Olmayan Kimselere 
Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılma-
sı Konusunda Sözleşme” uluslararası emek ve insan 
göçünün sosyal güvenlik alanında yarattığı sorunları 
çözmek için geliştirilmiş tedbirlerden biridir. Ancak 
bu sözleşmede öngörülen tedbirlerin etkinliği ülke 
hükûmetleri	 tarafından	 iç	 hukuka	 yansıyacak	 dü-
zenlemelerin yapılması hâlinde mümkün olacaktır.

Türkiye, ILO’nun 118 sayılı sözleşme-
sine uygun düzenlemeleri 2003 yılında 
hayata geçirmiştir.

Kayıt Dışı Çalışmanın Yaygınlaşması
ILO’nun emek piyasasına yönelik çalışmalarında 

en başarısız kaldığı, gelecek dönemlere ilişkin pro-
jeksiyonlarında en çok yanıldığı alanların başında 
kayıt dışı sektör gelmektedir. Kayıt dışı (informel) 
çalışma, 1970’li yıllarda hızlanan kırsal kesimden 
kentlere göçün geçici süre ile yarattığı bir sorun 

olarak görülürken bugün kalıcı hatta bazı ülkelerde 
işgücünün en yoğunluklu olduğu sektör hâline gel-
miştir. Sektörün Afrika kıtasında ulaştığı büyüklük-
ler sorunun büyüklüğünü ortaya koyma bakımın-
dan dikkat çekicidir. Nitekim, bu kıtada tarım dışı 
istihdamın yaklaşık olarak % 80’i; şehirlerdeki istih-
damın % 60’ından fazlası ve son yıllarda yaratılan 
işlerin % 90’dan fazlası kayıt dışı sektöre ait işlerdir 
(ILO, 2002: 5). Ancak kayıt dışı çalışma yalnızca ge-
lişmekte olan ülkelere ait bir problem olarak görül-
memelidir. Küreselleşme ve artan rekabet baskısı ile 
uluslararası yasal olmayan emek göçü gelişmiş ülke-
ler için de kayıt dışı sektörü büyütmektedir. 

Küreselleşme ve artan rekabet baskısı ka-
yıtdışı çalışmayı gelişmiş ülkeler için de bir 
sosyal sorun haline getirmektedir.

Kayıt dışı istihdamın sosyal güvenlik açısından 
taşıdığı önem bu sektörde çalışanların hiç sosyal gü-
venlik korumalarının olmamasıdır. Kayıt dışı sek-
törde çalışma, genel olarak verimliliği düşük işlerde, 
düşük ücretle, uzun çalışma süreleri ile ve yeterli iş 
sağlığı güvenliği olmayan ortamlarda çalışma anla-
mına gelmektedir. ILO’nun insana yakışır iş stan-
dartlarının hiç veya son derece zayıf olduğu işlerdir 
ve merdiven altı sektör olarak da tarif edilir (ILO, 
2002: 60). Kayıt dışı sektör, çalışan yoksullar üreten, 
istihdamın problem çözen değil, problem ürettiği 
çalışma şartlarının geçerli olduğu bir sektördür. 

Sosyal güvenliğin özellikle sosyal sigorta tek-
niği, uzun dönemli, güvenilir kayıtların varlığı ile 
işleyen, uzun dönemli yükümlülüklere karşı, uzun 
dönemli hakların elde edildiği bir esas üzerine inşa 
edilmiştir. Kayıt dışı çalışma, sosyal güvenlik ga-
rantisi sağlama bakımından sosyal sigorta tekniğini 
tamamen dışarıda bırakan, sosyal güvenliğin daya-
nışma anlayışına ters işleyen bir sektördür.

Kayıtdışı sektör, gelişmekte olan ülkelerde 
geçici süreli değil, kalıcı ve hatta en büyük 
sektör haline gelmiştir.

Türkiye için değişik yöntemlerle yapılan 
hesaplamaların tamamında kayıtdışı sek-
tör % 40’dan büyük çıkmıştır.
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Küreselleşme ve Uluslararası 
Rekabetin Artışı

1980-1990’lı yıllarda küreselleşmenin eko-
nomik paradigması, mikro düzeyde maliyetlerin 
düşürülmesi, makro düzeyde vergilerin azaltılması 
için kamu harcamalarında kesinti yapılması anla-
yışı üzerine kurulmuştu (ILO, 2006: 19). Bu yak-
laşım, refah devleti anlayışının küçülmesi ve sosyal 
harcamaların kısılması sonucunu; sosyal harcama-
ların kısılması da bu harcamalar içinde en büyük 
payı oluşturan sosyal güvenlik harcamalarının azal-
tılması sonucunu doğurmuştur. Bu noktada temel 
problem; küreselleşmenin bir yandan gelir dağılı-
mını bozup, eşitsizlikleri artırdığı ölçüde geniş top-
lum kesimlerinin sosyal güvenlik ihtiyacını artırır-
ken, diğer yandan artan sosyal güvenlik ihtiyacını 
karşılamak için yapılacak harcamalarda kısıntı ya-
pılmasını önermesidir.

Küreselleşme, yol açtığı sorunlarla sosyal 
güvenlik ihtiyacını artırırken, rekabet en-
dişesi ile sosyal harcamaların kısılmasını 
önermektedir.

Nitekim, emekli aylıklarının seviyesinin dü-
şürülmesi, işsizlik sigortası ödeneklerinin azaltıl-
ması, sağlık harcamalarının kısılması ve cepten 
yapılan harcamaların artışı bu gelişmenin sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır (ILO, 2006: 19). Küresel-
leşmenin bir başka etkisi, emeklilik rejimlerinde 
“tanımlanmış aylık” (defined benefits), sistemin-
den “tanımlanmış katkı” (defined contribution) 
sistemine geçilmesidir. Bu, sosyal güvenlik ga-
rantisi sağlama yükümlülüğünün bireylere akta-
rılması anlamına gelmektedir (ILO, 2006: 18). 
Sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yapısının de-
ğişmesi, sistemin özelleştirilmesi veya özel sektör 
inisiyatifinin artırılması anlamına gelmektedir. 
Nüfusun yaşlanması ile birlikte değerlendirildiği 
zaman, bireylerin daha uzun süre prim ödemesi 
ancak daha düşük seviyelerde aylık alması sonucu 
ortaya çıkacak ve sosyal güvencesizlik artacaktır. 
1981 yılında Şili’de başlayan sosyal güvenlik siste-
minin özelleştirilmesi eğilimi, her ülkede karşılık 
bulmasa da birçok ülkede sosyal güvenlik sistem-
lerinin özelleştirilmesine yönelik çalışmaları hız-
landırmıştır (ILO, 2006: 20-21). 

Ekonomik Krizler
Bütün ekonomik düşüşler ve krizler, sosyal 

güvenlik sisteminin işleyişini doğrudan etkiler. 
Üretimin azalmasına bağlı olarak istihdam sevi-
yesinin düşmesi ve işsizliğin artışı, ücretler ve ge-
lirlerdeki düşme, kendi adına bağımsız çalışanla-
rın gelirlerinin azalması veya işlerini kaybetmesi, 
kayıtlı ekonomiden kayıt dışı ekonomiye geçiş 
krizlerin çalışanlara yansıyan ilk olumsuz etkile-
ridir. Öte yandan, kriz dönemleri yoksulluğun 
arttığı ölçüde sosyal güvenlik sistemlerinin de 
başta işsizlik sigortası ödenekleri olmak üzere har-
camalarını arttırdığı dönemlerdir. Krizler, sosyal 
güvenlik sistemleri üzerinde çift yönlü olumsuz 
etkilere sahiptir Bir yandan çalışan ve prim öde-
yen sayısı azaldıkça sosyal güvenlik kurumlarının 
gelirleri azalırken diğer yandan sistemden gelir 
ve aylık alanların sayısı arttıkça harcamalar artar. 
Sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesi 
bozulduğu gibi, kamunun da gelir-gider dengesi 
bozulur. Devletin vergi gelirleri azalırken, sosyal 
amaçla yapılması gereken harcamaları arttığı için 
merkezi	hükûmet	ve	yerel	idare	bütçelerinin	den-
gesi bozulur. Her iki kesimde de mali açıdan sür-
dürülebilirlik sorunu ortaya çıkar. 

Ekonomik krizler, sosyal güvenlik sistem-
leri üzerinde gelirlerini azaltan, giderlerini 
artıran çift yönlü olumsuz etkilere yol açar.

Küreselleşmenin ekonomik krizlere etkisi, hiç-
bir ülkenin kendi sebep olmadığı ya da kendinden 
kaynaklanmayan krizlerin dışında kalamamasıdır. 
Küreselleşme sürecinin yarattığı ekonomik bütün-
leşme ve karşılıklı bağımlılık; hangi ülke veya ülke-
lerde, hangi sektör veya sektörlerde ortaya çıkarsa 
çıksın, krizin olumsuz sonuçlarından diğer ülke-
lerin de doğrudan ve kısa sürede olumsuz şekilde 
etkilenmesine yol açmaktadır.

Küreselleşmenin yol açtığı ekonomik bü-
tünleşme süreci ve karşılıklı bağımlılık, eko-
nomik krizleri de küresel hale getirmiştir. 
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Sosyal güvenlikle krizler arasındaki ilişki her zaman 
olumsuz değildir. Değişen sosyal güvenlik anlayışı çer-
çevesinde; sosyal güvenlik sistemleri ekonomik kriz dö-
nemlerinde geniş toplum kesimlerinin krizden olumsuz 
etkilerini yumuşatıcı tampon-yastık müessese fonksiyonu 
görmekte ve başta işsizler olmak üzere çalışanların yok-
sulluk	çemberine	düşmelerini	önlemektedir	(ILO,	2011:	106).	Bu	gerçek,	hükûmetlerin	kriz	dönem-
lerinde sosyal rahatsızlıkları azaltmak için daha fazla sosyal güvenlik harcaması yapması sonucunu do-
ğurmaktadır. Kamuoyu, kriz dönemlerinde sosyal harcamaların artırılmasına yönelik politikaları daha 
kolay desteklemektedir. 

DEĞİŞEN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR

ILO ve Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım
Kendi rasyonalitesi ile işleyen bir küreselleşme süreci 

müdahale edilmediği zaman birbirine zıt ve ters yönlü so-
nuçlar doğurmaktadır. Bir yanda; mucizevi ve etkileyici bir 
iktisadi büyüme, birleşen ve bütünleşen piyasalar ile birlik-
te göz kamaştırıcı bir zenginlik artışı, diğer yanda ülkeler ve 
bölgeler arasında derinleşen gelir farklılıkları ve ülke içinde 
artan eşitsizliklerin varlığı yan yana gerçekleşmektedir (ILO, 2011b: 1). Küreselleşen dünya ekonomisinin 
zenginlik yarattığı kesin, ancak adaletli ve herkesin bu zenginlikten faydalanmasına imkân verecek “kapsa-
yıcı” bir süreç olmadığı da gerçeğin diğer yüzünü oluşturmaktadır. 

Küreselleşmenin bu olumsuz sonuçları, ILO’yu sürecin yönlendirilmesi için aktif rol üstlenmeye 
zorlamış, diğer uluslararası kuruluşların da desteğini alarak bir dizi faaliyet başlatmıştır. 1995 yılında 
Kopenhag’ta	düzenlenen	“Dünya	Sosyal	Gelişme	Zirvesi-World	Summit	For	Social	Development”	küre-
selleşmenin olumsuz sosyal sonuçlarının dile getirildiği en kapsamlı faaliyet olmuş, uluslararası camianın 
küreselleşmenin sosyal sorunlarına ilgisini artırmıştır. Bu Zirve’yi takip eden dönemde ILO;

•	 Çalışmaya	İlişkin	Temel	Haklar	ve	İlkeler	Bildirgesi	(The	Declaration	on	Fundemental	Principles	
and Rights at Work) (1998),

•	 İnsana	Yakışır	İş	(Decent	Work)	Stratejisi	(1999),

Sosyal güvenliğin krizin olumsuz etkileri-
ni azaltıcı etkisi, sosyal güvenlik harcama-
larının artışını beraberinde getirmektedir.

Küreselleşmenin ekonomik, 
sosyal ve çalışma yaşamında 
neden olduğu değişimleri 
değerlendirin.

Küreselleşme dünya emek 
piyasasını sizce nasıl etkile-
miştir?

ÖÇ 3 Küreselleşme ile birlikte sosyal güvenlik sistemlerinin değişimini zorlayan faktörleri 
açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Küreselleşme sonrası yaşa-
nan ekonomik bütünleş-
menin çalışma yaşamındaki 
yansımalarını çalışma koşul-
ları, ücret, emek arz ve talebi 
açısından değerlendirin.

Müdahale edilmeyen bir küreselleşme sü-
reci, dengesiz ve ters yönlü sonuçlar do-
ğurmaktadır.
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•	 Herkes	 İçin	Fırsatlar	Yaratan	Adil	Bir	Kü-
reselleşme	 Raporu	 (A	 Fair	 Globalisation:	
Creating Opportunities for All) (2004)

çalışmaları ile küreselleşmenin sosyal sorun-
larına yönelik politikalar ve ilkeler geliştirmiştir. 
Küreselleşme karşıtı olmak yerine, sürecin yöneti-
lebilir ve yönlendirilebilir olduğuna inanarak kü-
reselleşmenin yarattığı eşitsizliklerin ortadan kal-
dırılmasına yönelik tedbirlerin alınması ILO’nun 
benimsediği yaklaşım olmuştur (ILO, 2004b: x). 
ILO, insan haklarına ve onuruna saygıyı esas alan 
ortak evrensel değerlere dayanan, sosyal yönü güç-
lü; adil, kapsayıcı, demokratik olarak yönetilebilir, 
bütün ülkeler ve insanlara yarattığı fırsatlardan adil 
şekilde faydalanabilmeleri için eşit fırsatlar sunan 
bir küreselleşme sürecini oluşturmayı amaçlamıştır 
(ILO, 2004b: ix-x). ILO, küreselleşmenin sosyal 
boyutu	ile	ilgili	faaliyetlerine	“Uluslararası	Çalışma	
Örgütü, Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet 
Bildirgesi-The	 ILO	Declaration	 on	 Social	 Justice	
For	 a	 Fair	Globalisation”	 ile	 bütüncül	 bir	 nitelik	
kazandırmıştır. 

ILO, küreselleşme sürecine karşı çıkmak 
yerine, yarattığı sosyal sorunların çözü-
mene yönelik tedbirler geliştirmeyi be-
nimsemiştir.

ILO’nun yeni dönemde sosyal güvenlikle ilgili 
politikalarını değiştiren en önemli anlayış deği-
şikliği; sosyal güvenliğin bir maliyet unsuru değil 
verimliliği ve üretkenliği artıran insana yönelik 
yatırım olduğu yaklaşımının kabulü ile gerçek-
leşmiştir (ILO, 2006: 27). Gelişmiş ve kapsayıcı 
bir sosyal güvenlik sisteminin varlığı; nüfusun 
yaşlanması, uluslararası emek ve insan göçü, aile 
yapısındaki değişim ve çözülme, toplumsal değer-
lerdeki değişme ve aids gibi bazı ülkeler için cid-
di problem olan hastalık tehlikeleri gibi iktisadi 
büyümenin sürekliliğini ve istikrarını tehdit eden 
olumsuzlukları giderici etki yapar (ILO, 2006: 
27). Sosyal güvenlik sistemleri bu etkiyi, sağlık 
hizmetlerinde sağladığı iyileşme ile işgücünün işe 
devamlılığını sağlayarak ve verimliliğini artırarak, 
iş piyasasını düzenleyici faaliyetleri ile işgücünün 
etkin kullanımını mümkün kılarak gerçekleştirir 
(ILO, 2006: 27).

ILO’ya göre sosyal güvenlik bir maliyet 
unsuru değil, verimlilik ve üretkenliği ar-
tıran insana yönelik bir yatırımdır.

Sosyal güvenlik sistemleri ekonomik istikrarın 
sağlanması yanında; temel bir insan hakkı olarak 
sosyal güvenlik garantisini sağladığı ölçüde insan 
onurunun korunmasına ve sosyal huzurun sağlan-
masına hizmet eder. Bu da toplumsal hayatta eşitlik 
ve sosyal adaleti sağladığı ölçüde çoğulcu ve katı-
lımcı demokratik rejimin gelişmesi ve güçlenmesi-
ne yardımcı olur (ILO, 2001: 2). 

Sosyal güvenlik, toplumsal hayatta eşitlik 
ve sosyal adaleti sağladığı ölçüde demokra-
tik rejimin güçlenmesine katkıda bulunur.

Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşımın 
Temel Esasları

ILO’nun sosyal güvenliğe yönelik yaklaşım de-
ğişikliği ile ilgili temel esaslar 2001 yılında “Sos-
yal Güvenlik Sorunları ve Çözümler” konulu 89. 
Uluslararası	Çalışma	Konferansı’nda	belirlenmiştir.	
Bu Konferans’ta yapılan tartışmalarla oluşturulan 
görüşler, Örgütün, 2001 tarihli “Sosyal Güvenlik-
te	Yeni	Uzlaşma-Social	Security:	A	New	Concen-
cus) başlıklı raporunda yayınlanmıştır. Bu raporda 
sosyal güvenlik; karşılaştığı sorunlar, engeller ve 
geleceğe yönelik beklentiler bakımından değerlen-
dirilmiştir. Örgütün yeni sosyal güvenlik anlayışı 
ile ilgili değerlendirmeleri 21 başlık altında top-
lanmıştır (ILO, 2001: 1-6). Bu değerlendirmeleri, 
ILO’nun 21. yüzyıl sosyal güvenlik politikasının 
genel çerçevesini belirleyen sonuçlar olarak değer-
lendirmek de mümkündür. Buna göre,

1. ILO’nun sosyal güvenlik ihtiyacı duyan her-
kesi kapsama alacak şekilde sosyal güvenliğin 
kapsamını genişletecek ve iyileştirecek bir ça-
lışmayı başlatma zamanı gelmiştir. 

2. Temel bir insan hakkı olarak sosyal güven-
lik, sosyal dayanışmayı güçlendirdiği ölçü-
de, sosyal barışın ve sosyal içermenin sağ-
lanmasına katkıda bulunur. Sosyal güvenlik 
demokratik rejmin geliştirilmesi ve güçlen-
mesi için önemlidir.
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3. İyi yönetilen bir sosyal güvenlik sistemi, 
maliyet unsuru değil verimliliği artıran in-
sana yönelik bir yatırımdır. Küreselleşme-
nin sosyal sorunlarının çözümü ve yapısal 
dönüşüm politikaları için dün olduğundan 
daha fazla sosyal güvenliğe ihtiyaç vardır.

4. Her ülke ve bölge için geçerli, tek ve doğ-
ru bir sosyal güvenlik modeli yoktur. Her 
toplum kendi iktisadi, sosyal, kültürel yapı 
özellikleri ve tarihî gelişim farklılıklarına 
bağlı olarak kendisi için başarılı bir model 
geliştirebilir.

Her ülke için geçerli, tek ve doğru bir sos-
yal güvenlik sistemi yoktur.

5. Yeni sosyal güvenlik anlayışının tercihi, 
mevcut sosyal güvenlik sistemleri tarafın-
dan kapsama alınamayan, hiç korunmasız 
kesimleri öncelikle kapsama almaktır.

6. Kayıt dışı sektör, sosyal güvenlik sistemlerine 
yönelik en büyük tehdittir. Bu kesimde bu-
lunanların sosyal güvenliği devlet tarafından 
karşılanmalı ve kayıtlı ekonomiye geçişe yö-
nelik politikalar güçlendirilmelidir. 

Kayıtdışı sektör, sosyal güvenlik sistemle-
rine yönelik en büyük tehdittir.

7. Çalışanlar için “insana yakışır iş” ortamı 
sağlanması en geçerli sosyal güvenlik garan-
tisi sağlama yoludur.

8. Sosyal güvenlik sistemlerinin işleyişi, cinsi-
yet eşitliğini sağlayacak prensipler üzerine 
kurulmalıdır. 

9. Sosyal güvenlik sistemleri, kadınların iş-
gücüne katılım oranlarının artmasını, aile 
yapısındaki değişmeyi, kadın ve erkeğin 
aile içinde değişen rollerini dikkate alarak 
eşitlik prensibine dayalı sosyal hizmetler ge-
liştirmelidir. 

10. Kadın ve erkek çalışanlar arasında var olan 
ücret ayırımcılığı ortadan kaldırılmaya 
çalışılırken, kadınları korumaya yönelik 
pozitif ayırımcılık örneği uygulamalar da 
geliştirilmelidir.

Kadınlara yönelik pozitif ayırımcılık örne-
ği uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır.

Pozitif ayırımcılık
Herkesin kullandığı hakları kullanama-
yan dezavantajlı gruplara, eşitleştirici ilave 
haklar verilmesi, kolaylıklar sağlanmasıdır.

11. Nüfusun yaşlanması problemi dikkate alınarak 
başta kadınlar olmak üzere yaşlılar, engelliler ve 
gençlerin işgücüne katılım oranları yükseltile-
rek sosyal güvenlik kurumlarının mali yapıları-
nın güçlendirilmesi amaçlanmalıdır.

12. Başta Sahra Altı Afrika ülkeleri olmak üzere 
aids benzeri bulaşıcı hastalıkların yarattığı 
olumsuz etkiler için ILO önderliğinde acil 
çözüm yolları geliştirilmelidir.

13. Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin ye-
tersizliklerini giderecek şekilde, bireysel ta-
sarrufların teşvikine dayanan tamamlayıcı 
sosyal güvenlik programları oluşturulması 
teşvik edilmelidir.

14. Sosyal güvenlik kurumlarının uzun dönem-
li mali dengelerinin sağlanmasına yönelik 
aktueryal hesaplar yapılmalı, bu hesapların 
gereği alınması gereken tedbirler, sosyal ta-
rafların katılımı ile belirlenmelidir.

15. Toplumda en fazla ihtiyacı olan ancak 
imkânları en yetersiz olan gruplar öncelikle 
sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. 

16. Her ülke, ILO’nun temel prensiplerini dikkate 
alarak bütün nüfusu kapsama alacak millî bir 
sosyal güvenlik politikası geliştirmelidir. Bu 
amaçla yalnızca kamu imkanları değil, baş-
langıç harcamalarının karşılanması veya öde-
melere katkıda bulunma gibi teşviklerle diğer 
kesimlerin de kapsama alınması sağlanmalıdır.

17. ILO’nun sosyal güvenlikle ilgili bütün çabala-
rı	1944	Filadelfiya	Bildirisi’ndeki	temel	esas-
lara uygun olmalı, “insana yakışır iş” ve temel 
sosyal güvenlik standartlarını temel almalıdır. 

18. Sosyal güvenlik sistemi üzerine yapılacak 
çalışmalar; sosyal güvenlik kapsamının ge-
nişletilmesi, aids benzeri bulaşıcı hastalık-
ların sosyal güvenlik üzerine etkileri, sosyal 
güvenlik sistemlerinin yönetimi, eşitlik ve 
ayırımcılık, yaşlı nüfus ve sosyal güvenliğe 
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etkileri, sosyal güvenliğin finansmanı ve iyi 
uygulamaların paylaşılması konuları üze-
rinde yoğunlaşmalıdır.

19.	ILO,	hükûmetler	ve	sosyal	taraflarla;	sosyal	
güvenliğin kapsamının genişletilmesi, kayıt 
dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş, 
sosyal güvenlik programlarının yönetimi ve 
finansmanını iyileştirme, sosyal taraflarla 
sosyal diyalogun geliştirilmesi, demografik 
ve ekonomik yapı değişikliklerine cevap ve-
rebilecek sosyal güvenlik politikalarının ge-
liştirilmesi, konularında teknik bilgi desteği 
sağlayacak ilişkilere girmelidir.

Diğer sosyal sorunların çözümünde ol-
duğu gibi sosyal güvenlik politikalarının 
geliştirilmesinde de taraflar arasında sos-
yal diyalog geliştirilmelidir.

20. ILO, yukarıda belirtilen prensiplere uygun 
çalışmaları bir an önce tamamlayarak Ör-
güt yönetim kuruluna sunmalıdır. 

21.	ILO,	 Uluslararası	 Sosyal	 Güvenlik	 Birliği	
(ISSA) ile işbirliğini geliştirmeye devam et-
meli, sosyal güvenliğin kapsamını genişlet-
meye	yönelik	çalışmalarına	destek	için	IMF	
ve Dünya Bankasını davet etmelidir.

ILO, 2001 yılında kabul edilen yukarıda özet-
lenen prensipler çerçevesinde 2003 yılında “Herkes 
İçin Sosyal Güvenlik Kampanyası-Global Cam-
paign on Social Security and Coverage for All” ile 
ilgili çalışmalarını başlattı. Bu çalışmayı takiben 
“Adil ve Kapsayıcı Bir Küreselleşme İçin Asgari Sos-
yal	Koruma-Social	Protection	Floor	For	a	Fair	and	
Inclusive Globalisation” Raporu ile yeni dönemin 
sosyal güvenlik politikalarının genel esaslarını oluş-
turdu (ILO, 2011: vii). Raporun hazırlanmasında, 
öngörüldüğü gibi Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
BM	 Kalkınma	 Örgütü	 (UNDP),	 BM	 Çocuklara	
Yardım	Örgütünün	 (UNICEF),	 yanı	 sıra	 IMF	 ve	
G20’nin de bu çalışmalara desteği olmuştur. 

Herkes İçin Sosyal Güvenlik
ILO’nun yeni dönem sosyal güvenlik politi-

kasının merkezinde, sosyal güvenlik programları-
nın kapsamının genişletilmesi stratejisi yer almış, 

2003	 yılında	 toplanan	 91.	 Uluslararası	 Çalışma	
Konferansı’nda Herkese Sosyal Güvenlik İçin 
Küresel Kampanya sloganı ile başlatılmıştır. Dün-
ya nüfusunun yalnızca % 20’sinin yeterli sosyal 
güvenlik kapsamında olması, nüfusun yarıdan 
fazlasının yetersiz veya hiç sosyal güvenlik garan-
tisinin olmaması kampanyanın temel gerekçesini 
oluşturmuştur.

Sosyal güvenliğin kapsamı sorunu iki boyutlu-
dur. Kişi olarak kapsam, yatay kapsam olarak da 
adlandırılır ve “herkesin sosyal güvenlik kapsamına 
alındığı” durumu ifade eder. Dikey kapsam ise bü-
tün sosyal risklere karşı koruma garantisi sağlanan 
durumu ifade eder. Sosyal güvenlik hakkının özü 
bakımından her ikisi de önemli olmakla birlikte 
ILO, önceliği “herkesi kapsama alma” hedefine 
vermiş, “hiç kapsamda olmama” problemini çöz-
meye yönelik stratejiler geliştirmiştir (ILO, 2001: 
56-58). Sosyal güvenlik programlarının kişi ola-
rak kapsamını genişletme çalışmaları çerçevesinde 
belirlediği	 stratejiye	uygun	olarak	hükûmetlere	ve	
sosyal taraflara;

ILO, yeni dönem sosyal güvenlik anlayışın-
da herkesi sosyal güvenlik kapsamına alma 
hedefine öncelik vermiştir.

•	 Sosyal	 sigorta	 programlarının	 kişi	 olarak	
kapsamının genişletilmesi,

•	 Hiç	sosyal	sigorta	kapsamında	olmayanlara	
yönelik mikro sigortacılık uygulamalarının 
teşvik edilmesi,

•	 Vergi	gelirleri	 ile	 finanse	edilen	genel	kap-
samlı (üniversal-yoklamasız) sosyal yardım 
ve hizmet programlarının başlatılması,

•	 Vergi	gelirleri	ile	finanse	edilen	gelir	testine	
bağlı (means-tested-yoklamalı) aylık bağla-
ma ve sosyal hizmet programlarının başla-
tılması

önerilerinde bulunmuştur (ILO, 2001: 60). 
ILO’ya göre bu araçlardan biri, birkaçı veya hepsi 
kullanılabilir. Nihai amacın sosyal güvenlik kapsa-
mına alınan kişi sayısının artırılması olduğu gerçe-
ği bir kenara bırakılmadan, “hangi aracın kullanı-
lacağı ülkelerin kendi ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapıları ile politik tercihlerine ve kendi öncelikleri-
ne göre belirlenebilir”. 
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Mikro sigortacılık
Hiç sosyal güvenlik kapsamında olma-
yanların, en azından bir veya birkaç sosyal 
riske karşı kapsama alınmasını amaçlayan, 
bir nevi sınırlı sosyal güvenlik kapsamına 
alınmadır.

ILO, sosyal güvenliğin kapsamının genişletilmesi-
ne yönelik faaliyetlerde yol gösterici (rehber) nitelikte 
olmak üzere Örgütün Sosyal Güvenlik Bölümüne, 
çok taraflı bir katılımla gerçekleştirilen “Sosyal Gü-
venliğin Kapsamının Genişletilmesi” başlıklı bir çalış-
ma yaptırmıştır. Bu çalışmada sosyal güvenliğin kap-
samını genişletmeye yönelik politikalar ve stratejiler 
uygulanırken temel alınması gereken esasları; 

•	 Herkese	temel	bir	sosyal	güvenlik	garantisi	
sağlamaya yönelik genellik (üniversality),

•	 Sosyal	güvenlik	garantisinin	seviyesini	yükselt-
meye yönelik gelişimcilik (progressiveness),

•	 Mevcut	 sosyal	 güvenlik	 tekniklerinden	 en	
uygun olanlarını kullanmaya ve sosyal taraf-
ların sürece katılımlarını sağlamaya yönelik 
çoğulculuk (pluralism),

•	 Sosyal	güvenliğin	amaçlarını	gerçekleştirmeye	
yönelik politikalarda sonuç odaklı (outcome 
focus) pragmatik yaklaşımları benimsemek

olarak belirlemiştir (ILO, 2010: 16-17). ILO, söz 
konusu çalışmada, kapsam bakımından etkin ve etki-
li işleyen bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak için 
geliştirilecek ulusal strateji ve yaklaşımlara da yer ver-
miştir. Sosyal güvenliğin yatay (kişi olarak) ve dikey 
(seviye olarak) kapsamının genişletilmesine yönelik 
olarak “sosyal güvenlik merdiveni-the social security 
staircase” olarak adlandırdığı kademeli bir gelişme 
stratejisinin yönlerini oluşturmuştur (ILO, 2010: 19). 

ILO, sosyal güvenliğin kapsamını genişletme-
ye yönelik çabalarını 2010/11 tarihli Dünya Sos-
yal Güvenlik Raporu’nda da devam ettirmiştir. Bu 
Rapor’da, bir yandan sosyal güvenlik kapsamından 
ne anlaşılması gerektiği ile kavramsal tanımlamalar 
yapılırken diğer yandan sosyal güvenlik sistemle-
rinin kapsamının ölçülmesine yönelik yöntemler 
geliştirilmiştir (ILO, 2011b: 22). ILO, Sosyal gü-
venlik programlarının kapsamının ölçülmesinde 
kullanılabilecek üç göstergeyi; 

•	 Hangi	 sosyal	 risklere	 karşı	 sosyal	 güvenlik	
koruması sağlandığı (sosyal risk alanı-scope),

•	 Sosyal	güvenlik	garantisine	sahip	olanların	top-
lam nüfusa oranı (kişi olarak kapsam-extend),

•	 Sağlanan	sosyal	güvenlik	garantisinin	 sevi-
yesi ve yeterliliği (level)

olarak belirlemiştir. 
Birinci gösterge, ILO’nun 102 sayılı Sözleşmesi’nde 

belirlenen sosyal güvenlik standartlarına ulaşmak için 9 
sosyal riskten hangilerine karşı koruma garantisi sağlan-
dığını ölçmektedir. Gelişmiş ülkeler bütün sosyal risk-
lere yönelik kurumsal yapıyı oluştururken, gelişmekte 
olan ülkelerde birçok sosyal risk kapsam dışındadır. 
İkinci gösterge, sistemin etkinliği ile ilgilidir. Bir sosyal 
güvenlik programının kapsamına alması gereken nüfus 
ile alabildiği nüfusu oranlayarak sistemin ne kadar et-
kin olduğunu ölçmeye çalışmaktadır. Son gösterge ise 
sağlanan sosyal güvenlik garantisinin seviyesi ve stan-
dardı ile ilgilidir. Sağlık hizmetlerinde hizmete ulaşım 
ve hizmet kalitesi, parasal ödemelerde ise (emekli aylık-
ları gibi) aylıkların seviyesi ve kişilere ve ailelerine sağla-
dığı hayat standardı ölçü olmaktadır. 

Ancak ILO’ya göre bu göstergeler kullanılırken 
daha sağlıklı sonuçlar elde etmek için her ülkede-
ki yasal düzenlemelerle sağlanan sosyal güvenlik 
garantisi ile bu yasal düzenlemelerle uygulamada 
kapsama alınan kişiler bakımından mutlaka ayırım 
yapmak gerekir (ILO, 2011b: 22-23). Bir örnekle 
açıklamak gerekirse ülkemiz 1990’lı yıllardan sonra 
sektörü ve statüsü ne olursa olsun bütün çalışanla-
rın sosyal sigorta kapsamına alınmasına imkân ve-
ren yasal düzenlemeleri yaptığı ve kurumsal yapıyı 
oluşturduğu hâlde çalışanların % 40-45’i kapsam 
dışında kalmıştır. Yasal olarak hiçbir boşluk olma-
masına rağmen, yasaların uygulanmasında herkesi 
kapsama almaya yönelik etkinlik sağlanamamıştır.

Herkese Asgari Sosyal Güvenlik 
Garantisi

ILO’nun yeni dönem sosyal güvenlik anlayışı 
kapsamında geliştirdiği ikinci stratejik hedef, sağ-
lanan sosyal güvenlik garantisinin asgari seviyesini, 
yani kabul edilebilecek en düşük standartları ve 
seviyeyi belirlemek olmuştur. Bu ihtiyaç iki temel 
sebeple ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki, gelişmekte 
olan ülkelerde sosyal güvenlik garantisinin kapsamı-
nın genişletilmesine yönelik uygulamalarda ortaya 
çıkmıştır (ILO, 2011b: xxii). Bu ülkelerde, ne şe-
kilde olursa olsun veya bir şekilde herkesi kapsama 
almaya yönelik faaliyetler, ILO’nun sosyal güvenlik 
için belirlemiş olduğu asgari standartların bile altına 
düşen sonuçlar doğurmuştur. Halbuki ILO, sosyal 
güvenlik sistemlerinin kapsamının genişletilmesine 
yönelik çalışmalar gerçekleştirirken, 1944 Bildirgesi 
ve çeşitli ILO sözleşmelerinde yer alan temel sosyal 
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haklardan geriye gidiş anlamına gelecek uygulamala-
ra imkan verilmesini istememiştir. Temel sosyal hak-
larda geriye gidiş anlamına gelecek yaklaşımlardan 
kaçınmıştır. Bu tür gelişmelere yol açmamak için bu 
ülkelerde geliştirilen sosyal güvenlik politikalarına 
yol gösterici nitelikte olmak üzere sosyal güvenliğin 
kabul edilebilir en asgari standartlarını belirlemiştir. 

ILO’nun asgari sosyal güvenlik standartları, te-
mel sosyal haklarda geriye gidişi önlemek için, 
bundan daha aşağısı kabul edilemez anlamında 
en düşük seviyenin belirlenmesidir.

ILO’yu sosyal güvenlikte asgari koruma stan-
dartlarını ve seviye belirlemeye zorlayan ikinci se-
bep, küreselleşmenin gelir dağılımı eşitsizliklerini 
artıran, bazı toplumlar için yoksulluğu derinleş-
tiren, adil olmayan olumsuz sonuçlarını ortadan 
kaldırmaya yönelik sosyal politikaların sınırlarını 
belirleme ihtiyacından kaynaklanmıştır. 

ILO’nun asgari sosyal güvenlik garantisi sağlama 
hedefi, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklen-
miştir. Sosyal güvenlikte asgari seviye belirlenmesi, 
genel olarak sosyal adaleti sağlama ve özel olarak da 
sosyal güvenlik hakkının gereklerini yerine getirme 
hedefleri ile doğrudan ilgili ve birbirlerini destekle-
yici-güçlendirici niteliktedir. Ana fikri “hiç kimseyi 
belirli gelir seviyesinin altında bırakmama ve herkese 
hayatının devamı için ihtiyaç duyduğu asgari sosyal 
hizmetleri sağlama” olan sosyal güvenlikte asgari ko-
ruma seviyesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
sayılan temel insan hakları dikkate alınarak ve on-
larla bağlantılı olarak belirlenmiştir (ILO, 2011b: 
xxiv). Bu hedef, ILO’nun “insana yakışır iş” günde-
mi ile de doğrudan ilişkilidir. 

ILO’nun asgari sosyal güvenlik standardı be-
lirleme çabaları, İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesinde sayılan temel insan hakları ile ilgilidir.

Asgari sosyal güvenlik garantisi sağlama hedefi, 
iki temel alanda sağlanacak garanti ile gerçekleştiri-
lecektir. Bunlar (ILO, 2011b: 9); 

•	 Herkese asgari gelir garantisi sağlamak: Bu 
unsur, toplumda herkesin çeşitli şekillerde 
yapılacak ödemelerle asgari bir gelir garan-
tisine kavuşturulması ile ilgilidir. Hedef kit-
lenin özelliğine göre ayni veya nakdi sosyal 
transferler yapmak, yaşlılar ve maluller için 

aylık bağlamak, çocuklar için gelir desteği 
sağlamak, işsizler ve yoksullar için istihdam 
garantisi sağlamak, gelir desteği sağlamak ve 
ihtiyaç duydukları sosyal hizmetleri sunmak. 
Hangi yol ve yöntemle olursa olsun, herkese 
asgari bir gelir garantisi sağlanması esastır. 

•	 Herkese temel sağlık, eğitim, gıda, temizlik ve 
konut hizmetleri ve imkânları sağlamak: İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesin’de yer verilen te-
mel insan haklarının kullanılmasına imkan 
vermek üzere insanların kendileri ve aileleri-
nin hayatlarını idame ettirmek için zorunlu 
olan temel sağlık hizmetlerine ulaşım, fırsat 
eşitliğini güçlendiren ve kişisel imkanlarını 
artıran eğitim hizmetlerinden faydalanma; 
temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama, insani 
standartlarda günlük hayatını sürdürebilece-
ği bir konutta yaşama, kendisi ve ailesi için 
yeterli beslenme imkânlarına sahip olma ile 
ilgili ayni ve nakdi imkânların sağlanması. 

ILO’ya göre sosyal güvenlik garantisi bakımın-
dan asgari koruma garantisinin sağlanması, Örgü-
tün yoksullukla ve gelir dağılımı eşitsizlikleri ile 
mücadelede başarısını artıracak önemli araçlardan 
biri olacaktır (ILO, 2011b: 35).

Sosyal Güvenlik Tabanları Tavsiye Kararı (2012-
202): Tavsiye Kararı sosyal güvencesizliğin, sosyal 
dışlanmanın, eşitsizliğin ve yoksulluğun geriletil-
mesinde, önlenmesinde etkili bir araç olduğu tes-
pitinden hareketle hazırlanmıştır. Tavsiye kararıyla, 
ILO’nun temel “herkese, yaşadığı toplum içinde 
insan haysiyetine yaraşır bir sosyal güvenlik garan-
tisi sağlama” hedefine ulaşmak için ülkelerin sosyal 
güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılmasına 
yönelik temel ilke ve prensipleri belirlemiştir.

ILO, Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye Kararı 
ile üye devletlere sosyal güvenlik sistemlerinde ya-
pacakları değişiklikleri, aşağıdaki ilkeleri dikkate 
alarak yapmalarını önermiştir. Buna göre, ülkeler 
sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili düzenlemelerde;

•	 Sosyal	dayanışma	temelinde	yaygın	koruma	
sunmalı, 

•	 Kurallar	hukuk	tarafından	oluşturulmalı,
•	 Öngörülebilir	ve	uygun	koruma	sağlanmalı,
•	 Ayrımcılık	 içermemeli,	 toplumsal	 cinsiyet	

eşitliğini gözetmeli ve özel gereksinimleri 
dikkate almalı, 

•	 Sosyal	 içerme	 sağlamalı,	 enformel	 ekono-
mide çalışanları kapsamalı, 
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•	 Sosyal	güvenlik	garantileri	kapsamında	yer	
alanların insan onuruna ve haklarına saygı 
gösterilmeli.

202 Sayılı Tavsiye Kararına göre yeni sosyal 
güvenlik sistemi 4 temel sosyal güvenlik garantisi 
üzerine kurulmuştur.  Bu garantiler;

- Herkes için erişilebilir temel sağlık garantisi 
sağlanmalı.

- Çocuklar için beslenme, eğitim ve bakım 
gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelir 
güvencesi sağlanmalı.

- Çalışan nüfusun, hastalık, işsizlik, analık ve en-
gellilik gibi hallerde gelir güvencesi sağlanmalı.

- Yaşlılar için ulusal düzeyde asgari bir gelir 
garantisi sağlanmalı.

olarak sıralanmıştır. Sosyal koruma tabanları 
tavsiye kararı, sanayi toplumu risk temelli sosyal 
güvenlik sisteminden, bütün nüfusu bütün hayat 
evreleri boyunca (çocukluk, çalışma dönemi ve yaş-
lılık) olmak üzere sosyal güvenceye kavuşturmayı 
amaçlamaktadır. ILO, bu yeni sistemle ilgili ola-
rak bütün ülkeler için tek bir model önermemek-
te, her ülkenin mevcut sosyal güvenlik sistemleri 
içinde    dönüşüm sağlayarak oluşturabileceklerini 
belirtmektedir (Alper, Açık, Tüfekçi, 2018).

Krizlere Karşı Mücadele Aracı Olarak 
Sosyal Güvenlik

Ekonomik kriz dönemlerinde sosyal güvenlik sis-
temlerinin kapsamının genişletilmesi ve bu amaçla 
yapılan harcamaların artırılması toplam talep seviye-
sini artırdığı ölçüde ekonomik krizden çıkışı kolay-
laştırır. Emekli aylıklarının seviyesinin yükseltilmesi, 
sağlık harcamalarında bir kısıntıya gidilmeyerek sek-
törün küçülmesinin önüne geçilmesi, sosyal güven-

lik garantisinden mahrum geniş toplum kesimlerine 
gelir transferi sağlayarak satın alma güçlerinin artırı-
larak talebin canlandırılması sosyal güvenliğin kriz-
lerle mücadelede etkinliğini artırmaktadır. 

Ekonomik krizler, sosyal güvenlik sistemlerinin 
sürdürülebilir bir finansman yapısına kavuşturul-
ması ve olumsuz ekonomik etkilerinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik yeniden yapılandırma çalış-
malarını da etkilemektedir. Nitekim bu çerçevede;

•	 Başta	genel	sağlık	sigortası	olmak	üzere	ge-
niş toplum kesimlerine yönelik sosyal gü-
venlik programlarının finansmanı için prim 
yerine vergilerin kullanılması veya vergile-
rin ağırlığının artırılması,

•	 Vergi	gelirleri	kullanılarak	yoksul	geniş	top-
lum kesimlerine yönelik ayni veya nakdi 
gelir transferlerinin yapılması, 

•	 Başta	yaşlılık	sigortası	olmak	üzere	uzun	va-
deli sigorta kollarının finansman yöntemi 
olarak fon biriktirme yöntemine geçiş eği-
liminin artması, 

•	 Bireysel	fon	biriktirme	yöntemi	ile	çalışan	ta-
mamlayıcı özel sosyal güvenlik tedbirlerinin 
geliştirilmesi ihtiyacının belirginleşmesi, 

•	 Şirketlerin	uluslararası	piyasada	 rekabet	 avan-
tajlarını korumak için üretim maliyetlerini 
düşürme amacıyla işveren yükünü azaltacak şe-
kilde primlerin düşürülmesi ve devletin sosyal 
güvenliğin finansmanına katılımının artması,

•	 İstihdamı	 artırmak	 için	 uygulanan	 teşvik	
politikalarının yaygınlaşması, ve benzeri ge-
lişmeler kriz dönemlerinde sosyal güvenlik 
sistemleri ile ekonomik yapı arasındaki kar-
şılıklı etkileşim alanlarını oluşturmaktadır.

ILO’nun	 89.	 Uluslararası	
Çalışma Konferansında ele 
aldığı konuları değerlendirin.

ILO’nun 2001 yılında be-
lirlediği yeni sosyal güvenlik 
yaklaşımında yer alan en ön-
celikli alan sizce hangisidir?

ÖÇ 4 ILO’nun yeni dönem sosyal güvenlik anlayışının temel esaslarını ve asgari sosyal 
güvenlik garantisi sağlama hedefini tartışabilme

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Herkesi sosyal güvenlik kap-
samına alma hedefi kapsa-
mında konuyu tartışın.
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ÖÇ 1 Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini kriz içine 
düşüren faktörleri ifade edebilme

Sosyal Güvenliğin Artan Önemi 
ve Artan Sorunları

Günümüz, çağdaş sosyal güvenlik sistemleri esas olarak sanayi 
toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için oluştu-
rulmuştur. Bu sistem esasen 1883 yılında Almanya’da Bismark 
tarafından geliştirilen sosyal sigorta tekniği üzerine kurulmuş, 
daha sonra vergilerle finanse edilen sosyal yardımlar ve hiz-
metlerle desteklenmiştir. Sosyal sigortaların ilk kurulduğu dö-
nemden yaklaşık 100 yıl sonra, 1970’li yılların ikinci yarısında 
mevcut sosyal güvenlik sistemi kriz içine girmiştir. Nüfusun 
yaşlanması dolayısıyla sosyal sigortaların aktif/pasif sigorta-
lı dengesinin bozulması; daha fazla sayıda kişiye uzun süreler 
için emekli aylığı ödenmesi dolayısıyla giderlerin artması, sağlık 
harcamalarının artışı, sürekli ve yüksek oranlı işsizlik, yüksek 
oranlı enflasyon dolayısıyla sosyal güvenlik fonlarının erime-
si gibi sebepler sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemini krize 
sokmuştur. Krizden kastedilen, gelirlerinin azalması, giderleri-
nin artması dolayısıyla mali dengelerinin bozulmasıdır. 

ÖÇ 2 Sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı 
başarıları ve başarısız oldukları alanları listeleyebilme

Küreselleşme Öncesi Dönem
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, 1970’li yılların 
ortalarına kadar geçen yaklaşık 30 yıllık sürede altın çağını 
yaşayan sosyal güvenlik sistemlerinin başarılı olduğu alanlar; 
millî gelirden sosyal güvenliğe ayrılan payların artması, sana-
yi sektörü için geliştirilen sistemin zaman içinde bütün çalı-
şanları kapsamına alması, çalışan ve prim ödeyen kişinin yanı 
sıra eş, çocuk ve ana-babadan oluşan diğer aile bireylerine de 
sosyal güvenlik garantisi sağlayarak kapsamı genişletmesi, gi-
derek daha fazla sayıda sosyal riske karşı ve yüksek standartta 
sosyal koruma sağlanması, sosyal yardım tekniğinin gelişerek 
herkesin kapsama alınması ve sosyal güvenliğin temel bir insan 
hakkı olarak kabul edilmesi olarak sayılabilir. Sanayi toplumu 
sosyal güvenlik sistemi, insanların yarın endişesi duymadıkları 
bir sosyal hayat yaratmıştır. Olumlu gelişmeler yanında sistem 
özellikle petrol krizi ile başlayan dönemden sonra; artan har-
camalara rağmen yoksulluk probleminin çözülememesi, sosyal 
sigorta tekniğinin boşlukları dolayısıyla kısa süreli çalışanların 
kapsam dışında kalması, değişen işgücü ve çalışma şekillerinin 
yeni sosyal güvenlik ihtiyaçlarına cevap verememesi, kadının 
işgücüne katılma oranlarının artması ve aile yapısının değişmesi 
gibi sosyal yapı değişikliklerine cevap vermede yetersiz kalması 
sistemin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini oluşturmuştur.
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ÖÇ 3 Küreselleşme ile birlikte sosyal güvenlik sistemlerinin 
değişimini zorlayan faktörleri açıklayabilme

Küreselleşme Sonrası Dönem
Küreselleşme süreci, tek başına değil ancak aşağıda sayılan fak-
törlerle birlikte karşılıklı olarak birbirlerini etkileyerek sosyal 
güvenlik sistemlerinde değişimi zorunlu hâle getirmiştir. Yal-
nızca gelişmiş ülkeler için değil, gelişmekte olan ülkeler için de 
nüfusun yaşlanması sosyal güvenlik sistemlerini olumsuz etki-
leyecektir. Hizmet sektörünün artan önemi ve bu sektördeki 
çalışma şartları küresel emek piyasasını olumsuz etkilemiştir. 
Uluslararası	emek	ve	insan	göçü	sosyal	güvenlik	koruması	dı-
şında kalan kesimleri artırmıştır. Yalnızca gelişmekte olan ülke-
ler için değil, gelişmiş ülkeler için de kayıt dışı çalışmanın yay-
gınlaşması sosyal güvenlik sistemleri için ciddi bir tehdit hâline 
gelmiştir. Küreselleşme süreci ile artan uluslararası rekabet gü-
vencesiz işleri artırmış, kayıt dışılığı yaygınlaştırmıştır. Sosyal 
güvenlikte bireysel sorumluluk ilkesi öne geçmeye başlamıştır. 
Ekonomik krizlerin küreselleşmesi sosyal sigorta tekniğini kul-
lanan sistemlerin mali dengelerini bozmuştur. 

Değişen Sosyal Güvenlik 
Anlayışı ve Yeni Yaklaşımlar

ILO, yeni dönem sosyal güvenlik anlayışını birkaç temel üzerine oluşturmuştur. ILO’ya göre sosyal güvenlik 
politikaları; olumlu sosyal sonuçlarının yanı sıra ekonomik sistem üzerinde verimliliği artırıcı, ekonomik 
istikrarı sağlayıcı ve siyasi sistem bakımından da demokrasiyi güçlendirici etkileri göz önüne alınarak belir-
lenmelidir. Yeni dönem politikasının özünü öncelikle herkesin sosyal güvenlik kapsamına alınması oluştur-
maktadır. Sosyal güvenlik sistemlerinden bütün olumlu sonuçların gerçekleşmesi, ancak herkesin kapsama 
alınması ile mümkün olabilecektir. Sosyal güvenlikte tek doğru yoktur. Her ülke, kendi ekonomik, sosyal 
ve kültürel yapı özellikleri, tarihî geçmişi ve politik tercihlerine göre sosyal güvenlik sistemleri oluşturabilir. 
Önemli olan, ILO’nun belirlediği sosyal güvenlikle ilgili temel prensipleri hayata geçirmek, standartları 
gerçekleştirmektir. Ülkeler, iktisaden en zayıf olan toplum kesimlerini öncelikle sosyal güvenlik kapsamına 
alacak politikalar geliştirmelidir. 
ILO’nun yeni dönem sosyal güvenlik anlayışının ikinci ayağını asgari sosyal güvenlik garantisi sağlama 
hedefi oluşturmaktadır. Bu hedef, herkesi kapsama almaya yönelik sosyal güvenlik politikalarının özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde ILO’nun sosyal güvenlik için belirlediği asgari normların altına düşülmesine yö-
nelik uygulamalar dolayısıyla tanımlanmıştır. ILO bakımından kabul edilebilecek en asgari standartlar ve 
seviye anlamındadır. ILO bu hedefi belirlerken, yeni dönemde takip edilen sosyal güvenlik politikaları ile 
oluşturulacak yeni yapıların, ILO’nun temel sosyal haklarla ilgili standartlarından geriye gidişe yol açmama-
sını amaçlamıştır. Bu amaçla, iki temel araç kullanılmasını önermiştir. Bunlardan ilki herkese asgari bir gelir 
garantisi sağlamak, ikincisi ise temel sosyal hakları kullanmasına imkan verecek şekilde eğitim, sağlık, gıda, 
konut ve temizlik ile ilgili sosyal yardım ve hizmetlerin sunulması olarak belirlenmiştir. Bu iki araç kullanı-
larak ILO’nun sosyal güvenlik sistemleri ile sağlamak istediği standart sağlanmış olacaktır. 

ILO’nun yeni dönem sosyal güvenlik anlayışının temel esaslarını 
ve asgari sosyal güvenlik garantisi sağlama hedefini tartışabilmeÖÇ 4
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1  “Sosyal sigortaların sağlamış olduğu güvenlik 
garantisinden faydalanmak için düzenli olarak öde-
nen maliyet payın”a ne ad verilir?
A. Bonservis
B. Ücret
C. Prim
D.	Fiyat
E. Gider

2  Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde sos-
yal güvenlik sisteminin kendi işleyişinden kaynakla-
nan problemlerden biri değildir?

A. Prim ödeyen sigortalı dengesinin bozulması
B. Sağlık harcamalarındaki artış
C. Sürekli ve yüksek oranlı işsizliğin gelirleri arttıran, 

giderleri azaltan etkisi
D. Yüksek oranlı enflasyonun sosyal güvenlik fonları-

nı eritmesi
E. Zaman içinde daha fazla kişiye sürekli aylık öden-

mesi

3  Çağdaş sosyal güvenlik dönemi ilk olarak hangi 
ülkede başlamıştır?
A. Rusya
B. İtalya
C.	 Fransa
D. İngiltere
E. Almanya

4  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme öncesi dö-
nemde sosyal güvenlik sisteminde değişiklik yapılma-
sını zorunlu kılan faktörlerden biri değildir?

A. İstihdam ve işgücünün yapısındaki değişme
B. Siyasal yapıdaki değişme
C. Artan uluslararası rekabet
D. Sosyal yapıdaki değişme
E. Kadınların değişen rolleri

5  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sistem-
lerinin mutlaka yerine getirmeleri gereken fonksiyon-
lardan biridir?
A. Gelirin yeniden dağılımını sağlamak
B. Tehlikelerin ortaya çıkmasını önlemek
C. Bireylerin daha fazla yatırım yapmalarını sağla-

mak
D. Gelirin arttırımını sağlamak
E. Bireylerin çalışma yaşamına katılımını sağlamak

6  Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası tara-
fından önerilen çok ayaklı sosyal güvenlik sisteminin 
özelliklerinden biri değildir?

A.	 Finansman	 yöntemi	 olarak	 dağıtım	 yönteminin	
benimsenmesi

B.	 Finansmanın	primlerle	karşılanması
C. Katılımın zorunlu ve gönüllülük esasına dayan-

ması
D. Programların bir tek özel sektör tarafından kurul-

ması
E.	 Finansmanın	vergilerle	karşılanması

7  Aşağıdakilerden hangisi günümüz sosyal gü-
venlik sisteminin işleyişini etkileyen faktörlerden biri 
değildir?

A. Demografik yapıdaki değişme
B. Emek piyasasındaki değişim
C.	 Ulusal	emek	göçü
D. Küreselleşme
E. Ekonomik kriz

8  Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun sosyal güven-
liğin kapsamını genişletmeye yönelik politikalar uygu-
larken temel aldığı unsurlardan biri değildir?

A. Genellik B. Gelenekselcilik
C. Gelişimcilik  D. Çoğulculuk
E. Sonuç odaklı olma

9  Aşağıdakilerden hangisi kriz dönemlerinde sos-
yal güvenlik sistemleri ile ekonomik yapı arasındaki 
karşılıklı etkileşim alanlarından biri değildir?

A. Kısa vadeli sigorta kolları için fon biriktirme yön-
temine geçiş eğiliminin artması

B. Programın finansmanında vergilerin ağırlığının 
artması

C. Yoksul kesimlere nakdi gelir transferi yapılması
D. İstihdamı teşvik politikalarının yaygınlaşması
E. Devletin sosyal güvenliğin finansmanına katılı-

mının artması

10  Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme öncesi 
dönemde sanayi toplumu sosyal güvenlik sisteminin 
elde ettiği başarılardan biri değildir?

A. Toplumların sosyal güvenlik için tahsis ettikleri 
pay arttı

B. Prim ödeyenlerin eş ve çocukları sosyal güvenlik 
kapsamına alındı

C. Yoksulluk probleminin çözümlenmesi sağlandı
D. Daha fazla sayıda sosyal riske karşı koruma garan-

tisi sağlandı
E. Sosyal güvenlik garantisinin hizmet standardı 

yükseldi 
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlik Kavra-
mıyla Benzer Kavramlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Toplumunda 
Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Yeni-
den Yapılanma İhtiyacı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme Öncesi Dö-
nem” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlikte Yeni 
Yaklaşımın Temel Esasları” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Toplumunda 
Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Yeni-
den Yapılanma İhtiyacı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Toplumunda 
Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Yeni-
den Yapılanma İhtiyacı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Toplumunda 
Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Yeni-
den Yapılanma İhtiyacı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Toplumunda 
Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Yeni-
den Yapılanma İhtiyacı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Güvenlikte Yeni 
Yaklaşımın Temel Esasları” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Sanayi Toplumunda 
Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kriz ve Yeni-
den Yapılanma İhtiyacı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı8

Araştır 1

Araştır 2

Gelişmekte olan ülkelerde sosyal sigorta tekniği 1950’li yıllardan sonra geliş-
miş olmasına rağmen 1980’li yıllarda 100 yıllık tarihî geçmişe sahip gelişmiş 
ülke sistemleri ile benzer problemlerle karşılaşmışlardır. Sistemler erken yaş-
landırılmıştır. Bunun sebepleri arasında; politik amaçlarla sosyal sigortaların 
temel prensiplerine aykırı müdahaleler yapılması (erken yaşta emeklilik); ku-
rumsal ve yasal alt yapı yetersizlikleri dolayısıyla kapsam bakımından karşıla-
şılan boşluklar ve başta sağlık sigortası olmak üzere harcamaları artıran kötüye 
kullanma ve suistimaller, sayılabilir. 

Toplumlar, millî gelirden daha fazla payı sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak 
için ayırmaya başlamışlar, gelişmiş ülkelerde millî gelirin % 20’sinden fazlası 
sosyal güvenlik için ayrılmıştır. Başlangıçta yalnızca çalışan kişiye sosyal gü-
venlik garantisi sağlayan sistem zaman içinde eş, çocuk ve anne babaları ile 
birlikte bütün aileye sosyal güvenlik koruması sağlamaya başlamış, kapsamı 
genişlemiştir. Sosyal güvenlik programlarının kapsamı hem kişi olarak hem de 
koruma garantisi sağlanan sosyal riskler bakımından genişlemiştir. 
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Araştır Yanıt
Anahtarı8

Araştır 4

Araştır 3

ILO,	2001	yılında	gerçekleştirdiği	89.	Uluslararası	Çalışma	Konferansı’nda	
yeni dönem sosyal güvenlik anlayışının temel esaslarını 21 ayrı başlıkta top-
lamıştır. Ancak bunlardan “herkesin sosyal güvenlik kapsamına alınması” 
hedefine özel bir önem ve öncelik vermiştir. ILO’ya göre, sosyal güvenlik sis-
temlerinden beklenen olumlu sonuçların gerçekleşmesi, öncelikle bu ihtiyacı 
duyanların kapsama alınması ile mümkün olacaktır. Küreselleşme ile birlikte 
artan kayıt dışı çalışma, geniş çalışan kesimlerini sosyal güvenlik koruması 
dışında bırakmıştır. Kişiyi herhangi bir sosyal güvenlik programının kapsa-
mına almadan, sosyal güvenlikten beklenen bireysel ve toplumsal sonuçların 
gerçekleşmesi mümkün değildir. 
ILO, sosyal güvenlik için belirlediği asgari seviyede koruma garantisi sağla-
ma hedefini iki temel alanı kullanarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu 
alanlardan ilki; herkese işi, statüsü ve konumu ne olursa olsun bir gelir bağla-
maktır. Yaşlılar, çocuklar, engelliler, kadınlar ve işsizler gibi bütün dezavantajlı 
gruplara asgari seviyede gelir veya aylık bağlanacaktır. İkinci olarak, insanla-
rın İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hakları kullanmasına 
imkân verecek şekilde ihtiyaç duydukları temel eğitim, sağlık, gıda, temizlik 
ve ikamet ile ilgili imkânlar sağlanacak, hizmetler götürülecektir. Bu iki alan 
birbirini tamamlayacak şekilde kullanılarak, sosyal güvenliğin “herkese, yaşa-
dıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir hayat standardı sağlama” 
ideali hayata geçirilmeye çalışılacaktır. 

Küreselleşmenin getirdiği ekonomik bütünleşme (entegrasyon), Sovyetler 
Birliğinin ve Doğu Blokunun çözülmesi ile bu ülkelerdeki emeğin uluslara-
rasılaşma sürecini hızlandırmıştır. Buna Çin ve Hindistan gibi Dünyanın en 
kalabalık nüfusuna sahip iki ülkenin de dâhil olması ile dünya emek piyasası, 
arz bakımından ikiye katlanmış, ancak talep artışı aynı seviyede gerçekleşme-
miştir. Arz ve talep arasındaki bu dengesizlik ücretler genel seviyesinin düşme-
sinin yanı sıra güvencesiz işleri artırmıştır.
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	Bölüm 7: Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyutu
	GİRİŞ
	SOSYAL GÜVENLİĞİN ULUSLARARASI BOYUT KAZANMASINI HIZLANDIRAN SEBEPLER
	SOSYAL GÜVENLİĞİN ULUSLARARASI BOYUT KAZANMASINDA HUKUKİ SÜRECİN SEYRİ
	SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ BELLİ BAŞLI ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE TAVSİYE KARARLARI
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