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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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SUNUŞ 
 
Sosyal refah devleti anlayõşõnõn en önemli göstergelerinden birini oluşturan sosyal 
güvenlik, zamandan ve mekandan bağõmsõz olarak, her toplumda bütün insanlar için 
temel ve  vazgeçilmez insan haklarõndan biri olup, insanlarõn istekleri ve iradeleri 
dõşõnda meydana gelen tehlikelerin zararlarõndan korunma garantisini ifade eder. 
Sahip olduğu öneme binaen, sosyal güvenlik hakkõ, özellikle II. Dünya Savaşõ sonrasõ 
dönemde, başta İnsan Haklarõ Evrensel Beyannamesi olmak üzere uluslararasõ 
belgelerde ve ülke anayasalarõnda düzenlenerek garanti altõna alõnmõş, bu hakkõn 
sağlanmasõ da devletin asli görevlerinden biri olarak tarif edilmiştir. Türkiye, gerek 
1961, gerekse 1982 Anayasasõnda, uluslararasõ normlara uygun olarak, sosyal 
güvenliği temel insan haklarõndan biri ve devlet görevi olarak tarif etmiş ve garanti 
altõna almõştõr. 
 
İkinci Dünya Savaşõ sonrasõ dönemde gelişmiş ülkelerde çok parlak bir gelişme 
gösteren sosyal güvenlik sistemleri, 1970' li yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren 
kapsamlõ bir reform ve yeniden yapõlanma ihtiyacõ ile karşõlaşmõştõr. Bu ihtiyacõ 
doğuran gelişmeleri iki başlõk altõnda toplamak mümkündür. Bunlardan ilki, sosyal 
güvenlik sistemlerinin karşõlaşmõş olduğu çok boyutlu ve ciddi finansman 
krizidir.Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmasõ, sürekli ve yüksek oranlõ işsizlik, 
sağlõk hizmetlerinin maliyetlerindeki artõşlar, sosyal güvenlik ihtiyacõnõ artõran aile 
yapõsõndaki değişmeler, sigorta esasõna dayanan programlarõn olgunlaşmasõ, 1950-
1975 dönemindeki cömert sosyal güvenlik uygulamalarõ ile birleşince gelişmiş 
ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri ciddi bir finansman krizi ile karşõlaşmõştõr. Sosyal 
güvenlik sistemlerinde yeniden yapõlanma ihtiyacõnõ doğuran ikinci önemli gelişme 
ise sanayi toplumundan hizmet ve bilgi toplumuna geçiş dolayõsõyla iktisadi ve sosyal 
yapõdaki değişmeler ve sanayi toplumu için oluşturulan sosyal güvenlik sistemlerinin 
bu yeni yapõnõn ihtiyaçlarõna cevap vermede yetersiz kalmasõdõr. İşgücünün yapõsõ ve 
sektörel dağõlõmõnõn değişmesi, çalõşma şartlarõnõn ve istihdam tiplerinin değişmesi ve 
her alanda görülen esnekleşme sosyal güvenlik alanõnda da bu değişime cevap 
verecek yeniden yapõlanmayõ gündeme getirmiştir. Öte yandan iktisadi ve siyasi 
hayatta görülen liberalleşme eğilimleri fert, toplum ve devlet ilişkilerini de etkilemiş, 
sosyal güvenlik ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda zorunluluk esasõna dayalõ tek ayaklõ 
sosyal güvenlik kurumlarõnõ yetersiz kõlmaya başlamõştõr. 
 
Sosyal güvenlik sistemlerinde, ileriye ve geriye dönük haklar ve yükümlülükler 
dolayõsõyla bugünden yarõna köklü değişiklik beklemek mümkün değildir. Nitekim, 
gelişmiş ülkelerde 1980' li yõllarda başlayan sosyal güvenlik sistemlerinde reform ve 
yeniden yapõlanma arayõşlarõ, yansõmasõnõ 1990' lõ yõllarda bulabilmiştir. 21. yüzyõlõn 
ilk çeyreği gelişmiş ülkelerde, yukarõda belirtilen gerekçelere bağlõ olarak sosyal 
güvenlik sistemlerinde yeniden yapõlanma çabalarõnõn sürdüğü yõllar olacak ve 21. 
yüzyõl bu yönüyle sosyal güvenlik çağõ olarak da adlandõrõlacaktõr. 
 
Türkiye, kurumsal sosyal güvenlik sistemini, İkinci Dünya Savaşõ sonrasõ dönemde 
primli rejimler olarak da adlandõrõlan sosyal sigorta kurumlarõnõ esas alarak 
oluşturmuştur. Nitekim  1945 yõlõnda SSK, 1949 yõlõnda T.C. Emekli Sandõğõ ve 1971 
yõlõnda Bağ-Kur' un oluşturulmasõ ile  Türk sosyal güvenlik sisteminin bugünkü çatõsõ 
oluşturulmuş ve sistemin kurumsal gelişmesi büyük ölçüde tamamlanmõştõr. Takip 
eden yõllarda çõkarõlan 2925 ve 2926 sayõlõ kanunlar ile sosyal güvenlik kapsamõna 
alõnan nüfus kesimi önemli ölçüde genişletilmiş ve nihayet 1999 yõlõnda 4447 sayõlõ 
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Kanunla yürürlüğe giren işsizlik sigortasõ ile yeni ve önemli bir adõm atõlmõştõr. 
Kurumsal yapõ, kapsam ve mevzuat bakõmõndan önemli gelişmeler sağlayan Türk 
sosyal güvenlik sistemi, 1990'lõ yõllarõn başõndan itibaren problemlerle karşõlaşmaya 
başlamõş ve sistemin temel fonksiyonlarõnõ yerine getirmesini güçleştiren ciddi bir 
finansman krizi içine düşmüştür. 
 
Türk sosyal güvenlik sisteminin bugün karşõlaştõğõ krizin sebebi, gelişmiş ülke sosyal 
güvenlik sistemlerini kriz içine düşüren gelişmeler olmadõğõ gibi, iktisadi gelişme 
seviyesinin yetersizliğine bağlõ olarak kapsam ve sağlanan haklar bakõmõndan 
karşõlaşõlan yetersizliklerden kaynaklanan problemler de değildir. Kaldõ ki problemsiz 
bir sosyal güvenlik sisteminden de bahsetmek mümkün değildir. Türk sosyal güvenlik 
sistemi, temel sosyal güvenlik prensiplerine aykõrõ uygulamalarla rayõndan çõkarõlmõş, 
sistemin temel kurumlarõ olan sosyal sigorta kurumlarõnõn sigortacõlõk ilkelerine ters 
müdahalelerle işletilmesinden dolayõ, en azõndan,  50 yõllõk bir sosyal güvenlik 
sisteminin bugün karşõlaşmamasõ gereken, "erken" bir kriz içine düşürülmüştür. Öte 
yandan, Türk sosyal güvenlik sisteminin karşõlaştõğõ finansman krizi, kamu 
finansmanõ üzerinde yarattõğõ baskõ dolayõsõyla, başta enflasyon oranõ olmak üzere, 
temel ekonomik göstergeleri de olumsuz etkilemeye başlamõş, bizzat sosyal güvenlik 
sisteminin kendisi Türk ekonomisindeki istikrarsõzlõk yaratan sebeplerden biri haline 
gelmiştir. 
 
1990'lõ yõllarõn ikinci yarõsõndan itibaren yoğun olarak gündeme gelen ve bütün sosyal 
taraflarca dile getirilen Türk sosyal güvenlik sisteminde reform ve yeniden yapõlanma  
arayõşlarõnõn gerisinde, bir yandan bu sapmalarõ ortadan kaldõrarak sistemi yeniden 
rayõna oturtarak sağlõklõ bir işleyiş yapõsõna kavuşturmak, diğer yandan da iktisadi ve 
sosyal yapõdaki değişmelere en uygun şekilde cevap verecek sosyal güvenlik sistemini 
oluşturma gerekçeleri vardõr. Yeterli bir sosyal güvenlik garantisi sağlayan bir sosyal 
güvenlik sisteminin varlõğõ, yalnõzca sosyal hayatta huzuru sağlamanõn bir vasõtasõ 
olarak değil, sürekli ve istikrarlõ bir iktisadi gelişmenin de teminatõ olarak 
değerlendirilmelidir. 
 
VIII. BYKP uygulama dönemi, Türk sosyal güvenlik sisteminde reform ve yeniden 
yapõlanma arayõşlarõnõn yoğunlaştõğõ bir döneme denk geldiği için büyük önem arz 
etmektedir.  
 
14 Ağustos 1999 tarih ve 23786 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan 1999/7 sayõlõ 
Başbakanlõk Genelgesi uyarõnca, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk 
çalõşmalarõnõ gerçekleştirmek üzere oluşturulan 98 özel ihtisas komisyonundan biri 
olan 21 sõra numaralõ Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu, (SGÖİK), 6 Aralõk 
1999 tarihinde  değişik kurum ve kuruluşlarõ temsilen katõlan 73 kişinin iştiraki ile 
gerçekleştirilen  ilk toplantõsõnda DPT tarafõndan belirlenen ÖİK çalõşmalarõ ile ilgili 
genel ilkeler doğrultusunda, çalõşmalarõnõ başlatmõştõr. Komisyon Genel Kurulu, DPT 
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Savaş Yõldõrõm'õn açõş konuşmasõnõ 
müteakiben,  DPT sosyal güvenlik sektör uzmanlarõ Emel Danõşoğlu, Raif Kutluk ve 
İlyas Çelikoğlu'nun konu ile ilgili takdimi ve Genel Kurulu bilgilendirmesinden sonra 
Komisyon başkanõ ve raportörü seçimi gerçekleştirilmiştir. Yapõlan oylama 
sonucunda Prof. Dr. Yusuf Alper Komisyon Başkanlõğõna, Zahit Gönencan ise 
raportörlüğüne seçilmiştir. Genel Kurul, konunun önemine binaen, daha önceki Plan 
hazõrlõk çalõşmalarõnda olduğu gibi, Sosyal Güvenlik ÖİK'nõn çalõşmalarõnõ alt 
komisyonlar teşkil ederek sürdürmesinin daha etkin ve isabetli olacağõnõ 
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kararlaştõrmõş ve aşağõda isimleri belirtilen 4 ayrõ alt komisyon oluşturulmuştur. Bu alt 
komisyonlar; 
 
• Kapsam ve Haklar Alt Komisyonu, 
• Finansman Alt Komisyonu, 
• Organizasyon, Alt Yapõ ve Yeniden Yapõlanma Alt Komisyonu, 
• Tamamlayõcõ Sosyal Güvenlik Kurumlarõ Alt Komisyonu, 
 
olarak belirlenmiştir. Alt komisyonlar teşkil edilirken, VIII. BYKP ÖİK'nõn 
oluşturulmasõna ilişkin Başbakanlõk Genelgesinde belirtilen  genel ve sosyal 
güvenlikle ilgili özel  hedeflerle, 2000�ler Türkiye�sinde sosyal güvenliğin Türkiye 
gündeminde tartõşõlan boyutlarõ  esas alõnmõştõr.  
 
VIII. BYKP hazõrlõk çalõşmalarõ kapsamõnda oluşturulan  Sosyal Güvenlik ÖİK'nõn 
çalõşmalarõ bir kaç sebepten büyük önem arz etmiştir: Bu sebeplerden ilkini, VIII. 
Plan hazõrlõk çalõşmalarõnda, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Kuruluş yõldönümü olan, 
2023 yõlõ, esas alõnarak orta ve uzun dönemli gelişme hedefleri ve stratejileri 
belirlenmesinin Plan döneminin temel amaçlarõndan biri olarak alõnmasõ 
oluşturmaktadõr. Bütün komisyonlar gibi Komisyonumuz da, VIII. Plan'õn bu amacõna 
uygun ve paralel amaçlarõ benimsemiştir. İkinci sebep, VIII. Planõn 21. Yüzyõlõn ilk 
yõllarõnda uygulanacak olmasõ ve bu yõllarõn da Türkiye'yi etkili bir dünya devleti 
yapma hedefine ulaşõlma gayretlerinin yoğunlaştõğõ bir dönem olarak belirlenmesi  ile 
ilgilidir. Sosyal güvenlik sistemleri yalnõzca sosyal amaçlarõ gerçekleştirmenin bir 
vasõtasõ değil, ekonomik gelişme, fiyat istikrarõ ve sürdürülebilir bir gelişme ortamõnõn 
sağlanmasõna da hizmet etmektedir. Üçüncü ve en önemli  sebep ise, VIII. BYKP'nõn 
uygulama dönemi ile Türk sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikliklerin hayata 
geçirilmesinin amaçlandõğõ ve gündeme getirildiği bir dönemle çakõşmasõndan 
kaynaklanmaktadõr. Nitekim, 1999 yõlõnda kabul edilen 4447 sayõlõ Kanunla 
gerçekleştirilen değişikliklerle başlayan süreç, bu Kanunu takip eden diğer düzenleme 
ve değişiklik çalõşmalarõnõn da gündeme gelmesi ile devam etmiş ve Türk sosyal 
güvenlik sisteminin, köklü şekilde ve yeniden yapõlandõrõlmasõ çabalarõ 
yoğunlaşmõştõr. VIII. Plan dönemi bu çalõşmalarõn devam edeceği ve sonuçlandõrmaya 
yönelik gelişmelerin sağlanacağõ bir dönem olduğu için Komisyon raporunun önemi 
bir kat daha artmõştõr. Öte yandan, konunun önemine binaen sosyal güvenlikle ilgili 
hususlar birden fazla ÖİK oluşturularak ele alõnmõş, bu çerçevede daha önce sosyal 
güvenlik başlõğõ altõnda incelenen sosyal yardõmlar ve hizmetler için ayrõ bir 
komisyon oluşturulmuştur. Bu sebeple, Türk sosyal güvenlik sistemi ile ilgili 
değerlendirmelerde bütüncül bir yaklaşõmõ gerçekleştirmek için bu komisyon 
raporlarõnõn birlikte değerlendirilmesi daha isabetli olacaktõr. 
 
Genel Kurul toplantõsõnda oluşturulan alt komisyonlar, Komisyon Raporunu teslim 
etmek için öngörülen sürenin kõsalõğõnõ da dikkate alarak, kõsa sürede çalõşmalarõnõ 
başlatmõşlar,  Komisyon üyelerinin de sağladõğõ imkanlarla  Ankara ve İstanbul'da 
toplantõlarõnõ gerçekleştirmişlerdir.  Kapsam ve Haklar Alt Komisyonu 4, Finansman 
Alt Komisyonu 7, Organizasyon, Alt Yapõ ve Yeniden Yapõlanma Alt Komisyonu 5 
ve Tamamlayõcõ Sosyal Güvenlik Komisyonlarõ 4 ayrõ toplantõ yaparak oldukça 
yüksek bir katõlõmla çalõşmalarõnõ tamamlamõşlardõr. Alt komisyonlar raporlarõnõ, 
çalõşmalara iştirak edenlerin uzlaşma metinleri olarak hazõrlamõşlar, aykõrõ görüşleri 
olanlara ilgili bölümlerde yer vermişlerdir. Nihayet, ÖİK raporlarõnõn en önemli 
özelliklerinden biri olarak, Raporun son kõsmõnda  sosyal taraflarõn sosyal güvenlikle 
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ilgili özel görüşlerine ve konu ile ilgili özel çalõşmalarõn yer aldõğõ ekler bölümü 
oluşturularak rapor zenginleştirilmiştir.  
 
Sosyal Güvenlik ÖİK Genel Kurulu, 7 Şubat 2000 tarihinde ikinci ve nihai 
toplantõsõnõ yaparak, Alt Komisyon raporlarõnõ görüşmüş ve raporla ilgili genel 
değerlendirmesini yaparak raporu DPT Müsteşarlõğõna teslim edilecek son şekline 
getirmiştir. 
 
Komisyon Başkanõ olarak, Genel Kurullara ve alt komisyon çalõşmalarõna katõlarak 
zamanlarõnõ ve enerjilerini harcayarak raporun hazõrlanmasõnda katkõsõ bulunan bütün 
komisyon üyelerine içten teşekkürü bir borç bilir, Raporda öngörülen hususlarõn ve 
görüşlerin VIII. BYKP'da ve bu Plan döneminde çõkarõlacak Yõllõk Programlarda Türk 
sosyal güvenlik sisteminin problemlerini çözmeye yönelik çözüm arayõşlarõna ve 
önerilere vesile olmasõnõ ümit ederim. 
 
PROF. DR. Yusuf ALPER 
Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyon Başkanõ  
Uludağ Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi 
Çalõşma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  
Bölüm Başkanõ 
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GENEL KURUL TUTANAKLARI 

 
6 Aralõk 1999 tarihinde ilk Genel Kurul toplantõsõnõ yaparak, alt komisyonlar 
oluşturmak suretiyle  çalõşmalarõnõ başlatan Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu, 
alt komisyon raporlarõnõ görüşmek ve rapora nihai şeklini vermek üzere 7 Şubat 2000 
tarihinde ikinci Genel Kurul toplantõsõnõ yapmõştõr. Alt komisyon başkanlarõnõn 
hazõrladõklarõ raporlarõ Genel Kurul'a takdiminden sonra genel görüşme açõlmõştõr. Alt 
komisyon raporlarõnõn, bu komisyonlara katõlan kişilerin yoğun tartõşmalarõ 
sonucunda görüş birliği sağlanarak, bir uzlaşma metni olarak sonuçlandõrõldõğõ 
belirtilerek, Genel Kurul'da ifade edilecek görüşlerin bu uzlaşma dikkate alõnarak dile 
getirilmesi gerektiği özellikle vurgulanmõştõr. Bu görüşmeler esnasõnda Komisyon 
üyelerince dile getirilen tesbitler, görüşler ve öneriler ana hatlarõ ile aşağõda 
sunulmuştur. 
 
Komisyon üyeleri,  VIII. BYKP hazõrlõk çalõşmalarõ kapsamõnda oluşturulan SGÖİK 
çalõşmalarõnõn gerçekleştirildiği dönemle, Türk sosyal güvenlik sisteminde köklü 
değişiklikler öngören yasal düzenlemelerin yapõldõğõ dönemin çakõşmasõnõn  
Komisyonda oylanarak kabul edilen Raporun ve Raporda öngörülen görüşlerin ve 
çözüm önerilerinin önemini artõrdõğõ konusunda hemfikirdir.  
 
Kalkõnma Planlarõ hazõrlõk çalõşmalarõnda özel ihtisas komisyonlarõnõn 
oluşturulmasõna ve çalõşmalarõna büyük önem verildiği ve planlarõn demokratik olma 
özelliğinin de büyük ölçüde bu komisyonlarõn oluşumundan kaynaklandõğõ 
belirtilerek, VIII. BYKP hazõrlõk çalõşmalarõnda komisyonlarõn çalõşmalarõnõn 
tamamlamasõ için öngörülen iki aylõk sürenin çok kõsa olduğu dile getirilmiştir. 
Olumsuz hava şartlarõ ve bu döneme denk gelen bayram ve yõlbaşõ tatilleri de dikkate 
alõnõnca, komisyonlar adeta zamanla yarõşmak zorunda kalmõşlardõr. Komisyon 
üyeleri, çalõşmalarõn tamamlanmasõ  için tanõnan sürenin kõsalõğõ hususunu özellikle 
belirtmişlerdir. 
 
Komisyon üyeleri, çalõşmalara yoğun ve aktif bir katõlõm olmakla birlikte, gerek kamu 
kurum ve kuruluşlarõnõn, gerekse sosyal taraflarõn komisyon çalõşmalarõna, diğer Plan 
çalõşmalarõna göre daha az veya sõnõrlõ katõlõmda bulunduklarõ gözlemini de dile 
getirmişlerdir. Bu gelişmenin gerekçesi olarak da, Plan hazõrlõk çalõşmalarõ devam 
ederken, komisyon çalõşmalarõnõ göz ardõ eden ve dikkate almayan bir yaklaşõmla 
sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler getiren yasal düzenlemelerin 
kamuoyuna sunulmasõ gösterilmiştir. Çok sayõda üye, "eğer bu çalõşmalar ve ileri 
sürülen görüşler dikkate alõnmayacaksa, böyle bir rapor hazõrlamanõn fazla bir anlamõ 
olmayacağõnõ" dile getirerek şikayetlerini ifade etmişlerdir. Kalkõnma Planlarõnõn 
kamu kesimi için emredici nitelikte olduğu dikkate alõnõrsa, bu gelişmenin "Planlõ 
Kalkõnma" felsefesini de zedeleyeceği belirtilmiştir. 
 
Komisyon çalõşmalarõnõn gözardõ edilmesi veya dikkate alõnmamasõ, sosyal güvenlik 
sistemi ile ilgili yasal düzenlemelerde sosyal taraflarõn yanõ sõra, konu ile ilgili 
uzmanlarõn ve akademisyenlerin  görüşlerinin alõnmamasõ, Türkiye'nin kendi yetişmiş 
insan gücü birikimini, bir başka ülkede görülmeyecek şekilde, israfõ olarak 
değerlendirilmiştir. Bu durumun, Komisyon çalõşmalarõna katõlõmõn düşmesinin de bir 
sebebi olduğu ileri sürülmüştür. Komisyon raporunun DPT tarafõndan, nihai şekli 
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verildikten sonra ilgili kurumlar ve kişilere en kõsa zamanda ulaştõrõlmasõnõn 
gerekliliği vurgulanmõştõr. 
 
Devletin sosyal güvenliğin finansmanõna katõlõmõ, Genel Kurul'da söz alan üyeler 
arasõnda çeşitli görüşler ileri sürülerek tartõşõlmõştõr. Devletin bugün sosyal sigorta 
kurumlarõnõn açõklarõnõ kapatarak finansmana katõlmak zorunda kalmasõnõn sosyal 
güvenliğin bir devlet görevi olmasõndan öte, devletin sosyal güvenlik fonlarõnõ geçmiş 
dönemlerde yanlõş değerlendirmesinin bir faturasõ olarak görülmesi gerektiği ileri 
sürülmüştür.  Devletin sosyal güvenliğin finansmanõna mutlaka katõlmasõ gerektiği ve 
bunun da prim ödeyerek ve teşvik edici bir şekilde gerçekleşmesinin daha isabetli 
olacağõ ifade edilmiştir. Diğer yandan, bugün gelinen noktada genel bütçeden sosyal 
sigorta kurumlarõna yapõlan gelir transferinin, bu kurumlarõn toplam harcamalarõnõn % 
40'nõ aştõğõ belirtilerek, bu rakamõn AB üyesi ülkelerde bir kaç ülke hariç en yüksek 
devlet katõlõmõnõ oluşturduğu ve Türkiye'de asõl tartõşõlmasõ gereken hususun devletin 
sistemin finansmanõna nasõl katõlmasõ gerektiğinden ziyade katõlõm seviyesinin 
yüksekliği olmasõ gerektiği belirtilmiştir.  
 
Sosyal güvenliğin devletin temel ve asli görevlerinden biri olduğu gerçeği göz ardõ 
edilmeden, sosyal devletin niteliğine uygun yatay ve dikey kapsam genişlemesini 
sağlayacak tedbirlerin alõnmasõna devam edilmesi, bu tedbirler alõnõrken sosyal 
güvenlik kurumlarõ arasõnda sağlanan haklar bakõmõndan norm ve standart birliğini 
sağlayõcõ tedbirlerin alõnmasõna özen gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
 
Genel Kurulda sosyal sigorta kurumlarõnõn üst düzey yöneticilerinin 
görevlendirilmesinde ve görevden alõnmalarõnda, subjektif ve politik 
değerlendirmelerden ziyade, objektif faktörlerin dikkate alõnmasõnõn, sosyal taraflarõn 
sosyal güvenlik sistemi ile ilgili olarak siyasi iktidarlara yönelik eleştirilerinin önemli 
bir sebebini ortadan kaldõracağõnõ ileri sürmüşlerdir. 
 
Genel Kurulda söz alan üyeler, alt komisyon raporlarõnda yer almakla birlikte 
aşağõdaki hususlarõn bir kez daha vurgulanmasõnõn önemli olduğunu belirtmişlerdir. 
Bu çerçevede yapõlan tartõşmalarda; 
 
• SSK geçici 20. Madde kapsamõnda faaliyet gösteren vakõf statüsündeki 

sandõklarõn, SSK'ya devrini sağlayacak düzenlemeler yapõlarak, tamamlayõcõ 
sosyal güvenlik kurumlarõ olarak varlõklarõnõn devamõna imkan sağlanmalõdõr, 
fikri ileri sürülmüştür. 

• Zorunlu sosyal güvenlik kurumlarõnõ tamamlayõcõ nitelikteki kurumlar devletin 
denetim ve gözetimi altõnda oluşturulmalõ, kamuoyunda oluşan kanaatin aksine, 
bu kurumlar için OYAK bir örnek olarak alõnmamalõdõr, önerisinde 
bulunulmuştur. 

• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn gelirlerinin artõrõlmasõnda, tahakkuk eden primlerin 
tahsil oranõnõn artõrõlmasõndan daha önemli olarak hiç sisteme girmeyen, kayõt dõşõ 
çalõşanlarõn sisteme girmelerini ve sigortalõ çalõşmalarõnõ sağlayacak ve prim 
tahakkuklarõnõ artõracak tedbirlere öncelik verilmelidir önerisi dile getirilerek 
büyük çoğunlukla benimsenmiştir. 

• Prime esas kazançlarõn alt sõnõrõ ile asgari ücret arasõndaki fark giderilmeli, kayõt 
dõşõ çalõşmayõ teşvik eden bu farklõlõk sona erdirilerek, prime esas kazanç alt 
sõnõrlarõnõn tespitinde İş Kanunu'na göre belirlenen asgari ücretin esas alõnmasõnõn 
daha isabetli olacağõ görüşü belirtilmiştir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   7 

• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn özerkleştirilmesine önem verilmeli, bu amaçla 
kurumlarõn yönetim kurullarõnda sosyal taraflarõn temsilinde, devletten bir fazla 
veya en azõndan eşit olmalarõnõn sağlanmasõ gerektiği ifade edilmiştir. Öte yandan 
sosyal güvenlik kurumlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ ile ilgili tasarõlarda, sosyal 
sigorta kurumlarõnõn yönetim kurullarõnda pasif sigortalõ temsilcilerine yer 
verilmemesi özerklik anlayõşõnda bir geri adõm olarak değerlendirilmiştir. 

• Tamamlayõcõ sosyal güvenlik kurumlarõna devlet garantisi verilmesi, Bankalar 
örneğinde olduğu gibi, sonradan ortadan kaldõrõlmasõ güç problemlere yol 
açacaktõr sorunu dile getirilmiştir. 

• SSK'nõn yeniden yapõlandõrõlmasõnda, mali endişeler öne çõkarõlarak özel 
sigortacõlõk ilkelerinin hakim kõlõnmaya çalõşõlmasõ, sosyal güvenlik anlayõşõndan 
ve prensiplerinden sapma anlamõnda ciddi bir hata olacaktõr görüşü 
benimsenmiştir. 

• İş Kazalarõ ve Meslek Hastalõklarõ sigorta kolunun bütün primlerinin işveren 
tarafõndan ödendiği dikkate alõnarak, iş kazalarõ ve meslek hastalõklarõndan 
kaynaklanan zararlarõn tazmini için 506 sayõlõ Kanunun 26. maddesine göre 
yeniden işverene başvurulmasõ uygulamasõ kaldõrõlmalõdõr, görüşü dile 
getirilmiştir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   8 

 
 
 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   9 

I. KAPSAM VE HAKLAR 
 
GİRİŞ 
 
Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu ilk Genel Kurul toplantõsõnda oluşturulan 
dört alt komisyondan biri olan Komisyonumuz, sosyal güvenlik sistemi ile ilgili 
kapsam ve haklar konusunda, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi ve 2000�li 
yõllarõn ihtiyaçlarõna cevap verecek politikalara õşõk tutacak görüşlerin belirlenmesi 
amacõyla çalõşmalarõnõ başlatmõştõr. Bu çalõşmalara her kesimden temsilcilerin katõlõmõ 
sağlanmaya çalõşõlmõş, ayrõca gönüllü olarak Komisyonumuza katõlan ve görüş 
bildirmek isteyen kesimlerin temsilcilerine de çalõşmalarõmõzda yer verilmiştir. İlk 
toplantõda katõlõmcõlar konuya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmişler, kendi 
aralarõnda sistemi tartõşmõşlar, daha sonra konularõna ilişkin raporlarõnõ Alt Komisyon 
Başkanlõğõna sunan katõlõmcõlarõn görüş ve önerileri bir bütün haline getirilerek Üst 
Komisyon Başkanlõğõna aktarõlmak üzere  hazõrlanmõştõr. 
 
Sosyal Güvenlik Kapsam ve Haklar Alt Komisyon Raporunda, öncelikle, genel 
görüşler, sosyal güvenlikte yaşanan problemler ve çözüm önerileri kapsam ve haklar 
çerçevesinde rapor edilmiştir. 
 
A. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ,  

NORM  VE STANDARTLARI 
 
İnsanlõk, tarihin her döneminde kendini fakirlik, hastalõk, muhtaçlõk, kaza ve benzeri 
risklere karşõ koruma ihtiyacõ duymuş ve bu risklerin zararlarõnõ telafi ve tazmin 
etmeye yönelik çeşitli metodlar geliştirmiştir. Bu risklere karşõ kendini güvenlik altõna 
alma istek ve çabasõ insanlõğõn başlangõcõ kadar eskidir.  
 
Sosyal güvenlik, insanlara yaşadõklarõ toplum içinde insan onuruna yaraşõr bir asgari 
hayat standardõnõ garanti ederek onlarõ başkalarõna muhtaç ve ihtiyaçlarõnõn esiri 
olmaktan kurtarmakta ve şahsiyetlerinin gelişmesine yardõmcõ olarak, kişisel 
hürriyetlerinin teminatõ olmaktadõr.  
 
Bu bakõmdan, sosyal güvenlik ihtiyacõ evrensel bir ihtiyaçtõr. lk insandan günümüze 
her insan ve her toplum bu ihtiyacõ hissetmiştir.  
 
Bugün, siyasi rejimi ve ekonomik sistemi ne olursa olsun, en gelişmişinden en geri 
kalmõşõna kadar bütün ülkeler, yeterli ve yetersiz, ancak mutlaka var olan kurumsal 
bir sosyal güvenlik sistemine sahiptir. Bu açõdan bakõldõğõnda, sosyal güvenlik 
bağõmsõz bir ülke olmanõn ve modern devlet anlayõşõnõn vazgeçilmez unsurlarõndan 
birini oluşturmaktadõr. Bir toplumu oluşturan bütün fertleri, doğumlarõndan 
ölümlerine kadar bütün hayatlarõ boyunca ilgilendiren sosyal güvenlik, sosyal 
politikanõn ve gelişmiş ülkelerdeki refah devleti anlayõşõnõn ulaştõğõ en önemli zirve 
olarak kabul edilmektedir.  
 
Sosyal güvenlik ihtiyacõnõ doğuran tehlikeler ilk insanla birlikte var olduğu için, 
tehlikelerin zararlarõnõ önleyici mücadeleyi, yani sosyal güvenlik önlemlerini ve 
müesseselerini ilk insana kadar götürmek mümkün olmakla beraber, bugünkü 
anlamda modern sosyal güvenlik anlayõşõ ve sistemleri 19�uncu yüzyõlõn son 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   10

çeyreğinden itibaren sanayi devrimini yaşayan ülkelerde, sanayi toplumunun 
ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere ortaya çõkmõş ve gelişmiştir. 
  
Sanayi devrimi ile birlikte sanayi toplumunun ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere ortaya 
çõkan sosyal güvenlik, zaman içerisinde bu ülkelerin sanayi yatõrõmlarõnõ da finanse 
eder hale gelmiştir.  
 
Sosyal güvenliğin gelişimini çok kaba bir tasnifle üç ayrõ dönemde izah etmek 
mümkündür. Gönüllü kuruluşlarõn sendikalarõn ve nihayet devletin organize ettiği 
arayõş ve ilkelerin belirlendiği ilk dönem, 1950�li yõllarõn başõndan itibaren refah 
devleti anlayõşõnõn zirveye çõkarõldõğõ ve refah dönemi olarak tanõmlanan ikinci 
dönem, sistemin krize düştüğü ya da kriz ihtimalinin hissedildiği 1975 ve sonrasõ 
üçüncü dönem kriz dönemi olarak adlandõrmak mümkündür.  
 
Sosyal güvenliğin Türk tarihi içindeki yeri ve gelişimi ise, oldukça ilginç ve 
etkileyicidir. Türk tarihinde sosyal güvenlik modeli anlamõnda ilk örgütlenme, 
�Ahilik� adõ altõnda 13�üncü yüzyõlda ortaya çõkmõş ve 18�inci yüzyõla kadar 
etkinliğini sürdürmüştür. Ahilik, bir sosyal güvenlik modeli olmasõnõn yanõnda, 
toplumsal örgütlenmeler yoluyla çevre ve toplum düzenine hakimiyetin ve Türkmen 
kavimlerinin Anadolu�yu yeni bir Anayurt haline getirmelerinin de vesilesi olmuştur.  
 
Esnaf, sanatkar ve tüccar Türkler arasõnda başlayan ve giderek politik, askeri ve 
sosyo-ekonomik alanlarda etkinlik ve gücünü artõran bu toplumsal örgütlenme, bir 
yandan kardeşlik duygularõyla sosyal dayanõşma ve bir arada yaşamanõn kurumsal 
anlamda örneğini sergilerken, bir yandan da ülke düzeninden, savunmasõna kadar 
askeri, politik, sosyo-ekonomik her alanda Türkmen kavminin etkin ve yönlendirici 
gücü olarak Osmanlõ Devleti�nin kuruluşundan, gelişimine bir çok alanda rol almõştõr.  
1921 yõlõnda Ereğli Havzasõnda kurulan Amele Birliği ile modern anlamda sosyal 
güvenliğin temeli 1940�lõ yõllarda İşçi Sigortalarõ�nõn kuruluşuyla atõlmõştõr.  
 
Ülkemizdeki sosyal güvenlik uygulamalarõ hiçbir zaman refah devleti düzeyine 
çõkmamõş, ancak sistem genel olarak 1990 yõlõna kadar da belirgin bir kriz 
yaşamamõştõr. Kriz belirtileri çok daha önce ortaya çõkmõş olmasõna rağmen, gerekli 
tedbirleri alma iradesi ortaya konulamamõş, aksine sistemin çöküşünü hazõrlamak için 
sürekli adõmlar atõlmõştõr. Bu bakõmdan modern anlamdaki Türk sosyal güvenlik 
sisteminin, gelişim safhasõnõ kronolojik olarak irdelemek dahi mümkün değildir.  
 
2023 yõlõ, hem Cumhuriyetimizin yüzüncü yõlõ olmasõ, hem de Avrupa Birliği üyesi 
olacağõmõzdan dolayõ önemlidir.  VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn hazõrlanmasõ da 
bu hedeflerin gözönünde bulundurulmasõnõ istenmiştir. Hem Avrupa Birliğinin bir 
üyesi olmak, hem de dünya ile bütünleşebilmek için sosyal güvenlik sistemimizle de 
aynõ norm ve standartlarõ yakalamak durumundayõz.  
 
Uluslararasõ hukuk belgelerinde sosyal güvenliğin norm ve standartlarõ belirlenmiştir: 
 
• 1952 yõlõnda 35. Uluslararasõ Çalõşma Konferansõnda kabul edilen �Sosyal 

Güvenliğin Asgari Normlarõna İlişkin 102 Sayõlõ Sözleşme� ile: hastalõk (tõbbi 
yardõm), hastalõk (parasal yardõm) işsizlik, yaşlõlõk, iş kazasõ ve meslek hastalõğõ, 
analõk, sakatlõk, ölüm, aile ödenekleri sosyal güvenlik sistemlerinin kapsamõna 
alacağõ riskler olarak belirlenmiştir. Dünyadaki bütün sosyal güvenlik sistemleri 
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102 sayõlõ sözleşmeyi model kabul etmiştir. Türkiye de bu sözleşmeyi 
onaylamõştõr.  

• ILO (Uluslararasõ Çalõşma Örgütü) standartlarõyla uyum içinde olan bir ülkenin 
sosyal güvenlik sistemi aynõ zamanda Avrupa Topluluğu (bugün Avrupa Birliği 
AB), hukukuyla da uyum içinde olmak zorundadõr. 1949 yõlõnda kurulan AB�nin 
sosyal güvenlik konusuna büyük önem verdiği bilinmektedir. Avrupa Sosyal Şartõ, 
Avrupa Kodu ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, bu alanda kabul edilmiş en 
önemli belgelerdir. Bu belgelerin içerdiği normlar diğer uluslararasõ örgütlerce 
kabul edilenlerden pek farklõ değildir. 

• 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartõ�nõn 14. maddesi 
sosyal güvenlik hakkõ�ndan başka; en azõndan ILO�nun 102 sayõlõ sözleşmesindeki 
normlara eşit bir sosyal güvenlik sistemini daha da üst düzeye çõkarmak yönünde 
çaba göstermek yükümlülüğünü  getirmektedir. Türkiye, Sosyal Şartõ 1961 yõlõnda 
imzalamõş ancak 1989 yõlõnda TBMM'ce kabul edilen 3981 sayõlõ Yasayla 
onaylamõştõr.  

• Şartõn 13. Maddesi, sosyal yardõm ve tõbbi bakõm hakkõna ilişkin düzenlemeyi 
getirmiştir.  

• 14. Maddesi, sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkõna ilişkindir. Sosyal 
refah hakkõ sigorta, gözetim ve bakõm üçlüsüne dayandõrõlmõştõr.  

 
Sosyal güvenliğin norm ve standartlarõnõn belirlendiği bir başka uluslar arasõ belge de 
Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu�dur. Kod 1968 yõlõnda yürürlüğe girmiş ve 13 ülke 
tarafõndan (Türkiye dahil) onaylanmõştõr. Burada da sosyal risklerin sayõsõ dokuz 
olarak belirlenmiştir. Türkiye bu Sözleşmeyi  31.8.1976 tarihinde onaylamõştõr. 
 
1 Mart 1977 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, esas 
olarak sosyal güvenlik hakkõ açõsõndan �Eşitlik İlkesi�ni düzenlemiştir. Devletlerarasõ 
bir niteliği söz konusudur. Sözkonusu bu belge de 1972�de Paris�te imzalanmõştõr.  
 
Sosyal güvenliğin norm ve standartlarõ yukarõda belirtilen uluslararasõ hukuk 
belgelerinde belirtildiğine göre Türkiye�nin hem sosyal devlet ilkesini yerine 
getirmesi, hem de AB�ye tam üye olabilmesi, bu norm ve standartlarõ gerçekleştirmesi 
ile yakõndan ilişkilendirilmelidir. Türkiye, Sosyal güvenliğin kalitesini yükseltmek, 
ulusal gelirin daha adil dağõlmasõnõ sağlamak (sosyal yardõmlarla) sosyal güvenliğini 
uluslararasõ normlara çõkarmak zorundadõr.  
 
Nitekim Batõ Demokrasileri�nde hiçbir bireyin gelir düzeyi düşüklüğü yüzünden aç 
açõk (evsiz) ve temel gereksinimlerinden mahrum bõrakõlmamasõ ilkesi genel kabul 
görmüş ve bu konuda devlet müdahalesi, sosyal yardõm programlarõ ile sağlanmasõ 
evrensel politika araçlarõ halini almõştõr. Bununla amaçlanan gelirin dağõlõmõ 
hakkaniyetini sağlamak ve gelirin yaşam düzeyinin  altõna düşürülmemesi, toplumun 
refah düzeyinin de arttõrõlmasõdõr. 
 
B. DÜNYADA SOSYAL GÜVENLİK 
 
1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE YAŞANAN KRİZ  
 
Dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin önemli bir mali kriz içinde bulunduğu ve bu 
nedenle gerek gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerin köklü bir reform süreci 
yaşamakta olduklarõ gözlenmektedir.  
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Gelişmiş ülkelerde, uzayan insan ömrü ve azalan doğum oranõ, ekonomik büyümenin 
yavaşlamasõ, kronik hale gelen işsizlik ve sağlanan yardõmlarõn yüksek oluşu 
nedeniyle sosyal güvenlik harcamalarõ için ülkelerin milli gelirlerinden ayõrdõklarõ 
paylar giderek artmõş, makroekonomik dengeleri ve rekabet gücünü tehdit eder boyuta 
ulaşmõştõr. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ekonomik istikrarõn ve sürdürülebilir 
büyümenin temini için Maastricht Anlaşmasõ�nõn öngördüğü ağõr yükümlülükleri, 
sosyal güvenlik harcamalarõnda kõsõntõya gitmeden yerine getiremeyeceklerini 
öngörmüşlerdir. Zira AB ülkeleri, ekonomik ve parasal birliğin gerçekleştirilebilmesi 
için bütçe açõklarõnõ ve enflasyonu belli bir düzeyde tutmak zorunda kalmõşlardõr.  
 
Dolayõsõyla, sosyal devletin sorumluluk sõnõrlarõnõn yeniden gözden geçirilmesi 
kaçõnõlmaz hale gelmiştir. Artõk cömert sosyal güvenlik sistemlerinin devamõnõn 
mümkün olmadõğõna kanaat getiren gelişmiş ülkeler, yeni politikalar geliştirmekte ve 
sürdürdükleri reform çalõşmalarõ dahilinde harcamalarõn kõsõlmasõna ve gelirlerinin 
artõrõlmasõna yönelik düzenlemeler yapmaktadõrlar. 
  
Yüksek enflasyon nedeniyle bütçe açõklarõnõn sõkõ kontrolünün gerekli olduğu 
gelişmekte olan ülkelerle geçiş ekonomilerine sahip ülkelerde, söz konusu 
harcamalarõn azaltõlmasõ daha da önem kazanmaktadõr. Üstelik bu ülkelerde vergiler 
ve sosyal güvenlik primleri de tam olarak toplanamamaktadõr. 
  
Gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin temel sorunu, yüksek 
enflasyon ve kaynaklarõn sõnõrlõ olmasõ nedeniyle koruma ve yardõm düzeyinin 
yetersiz kalmasõdõr. 
  
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde de piyasa ekonomisine geçiş süreci sosyal güvenlik 
sistemlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Yardõma muhtaç olanlarõn sayõsõnõn hõzla 
yükselmesi, artan işsizlik oranõ, sağlanan yardõmlarõn yüksek enflasyon nedeniyle 
ihtiyaçlara cevap verememesi gibi sorunlar mevcuttur. Bu yönü itibariyle sosyal 
güvenlik sistemlerinin de piyasa ekonomisi modeline uygun hale getirilmesi gerekli 
olmaktadõr. 
  
Krizden çõkõş amacõyla ülkeler tarafõndan benimsenen yeni anlayõşlar ve uygulamaya 
konan tedbirler şunlardõr:  
 
• Sistemin daha etkin ve ekonomik olarak düzenlemesine önem verilmektedir. 
• Toplumun en çok ihtiyaç duyan kesimlerine hizmet götürülmesi amaçlanmaktadõr. 

Genelleştirilmiş ve sosyal güvenlik yardõmlarõ yerine, kişisel ihtiyaçlar ve 
farklõlõklar dikkate alõnmaktadõr. 

• Sosyal güvenlik sistemlerinin popülist uygulamalarõn dõşõnda tutulmasõna ve 
hükümetlerin sosyal güvenlik fonlarõna müdahale etmemesine özen 
gösterilmektedir. Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn özerk ve bağõmsõz bir statüye 
kavuşturulmasõna önem verilmektedir. 

• Sanayileşmiş ülkelerde 1970�li � 1980�li yõllarda işsizliğe karşõ bir alternatif 
olarak uygulanan erken emeklilik politikalarõ, sistemin mali yükünü arttõrmõştõr. 
Ülkeler bu uygulamayõ terk ederek emeklilik yaşõnõ yükseltmekte, hak kazanma 
koşullarõnõ zorlaştõrmakta, sağlanan yardõmlarõ azaltmaktadõrlar.  
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Emeklilik yaşõ bir çok ülkede, kadõnlarda 60, erkeklerde 65 olmasõna rağmen bir 
yandan kademeli olarak 67�ye yükseltilmesi (Danimarka gibi), diğer yandan kadõnlar 
lehine olan 5 yõllõk erken emeklilik imkanõnõn ortadan kaldõrõlmasõ (Hollanda, Fransa 
ve Almanya gibi) gündeme gelmiştir.  
 
Yaşlõlõk sigorta dalõnda giderek artan maliyetler ve işgücünün gelecekteki nitelik 
düzeyine ilişkin endişeler, bireyleri mümkün olduğu kadar işgücü piyasasõnda 
tutmaya yönelik politikalara ağõrlõk verilmesine neden olmuştur.  
 
Bir kõsõm ülkede (örneğin Fransa) ise, emekli aylõğõna hak kazanabilmek için gerekli 
olan minimum sigortalõlõk süresi artõrõlarak emeklilik yaşõ doğrudan yükseltilmektedir.  
 
Sosyal güvenlik sistemlerinin reformu dahilinde ortaya çõkan eğilimlerden birisi, 
hükümetlerin bu alandaki yükümlülüklerini bireylere ve özel sektöre aktararak 
finansman krizini aşmaya çalõşmalarõdõr. Buna göre sosyal güvenlik, toplumda 
mümkün olduğunca daha çok kişiye minimum bir gelirin sağlanmasõ ile yükümlü 
tutulmakta, bunun üzerinde bir imkan sağlanmasõ özel programlarla / sigortalarla 
bireylere bõrakõlmaktadõr. Kamu ve özel sektörün birarada toplumun sosyal yönden 
korunmasõnõ sağlamalarõ gerektiği düşünülmektedir. Yaşlõlõk ve hastalõk sigorta 
kollarõ başta olmak üzere, hemen hemen tüm sigorta kollarõnda özel programlara 
ağõrlõk verilmekte ve bunlar teşvik edilmektedir. 
 
İşsizlik sigortasõ, aile yardõmlarõ ve malullük yardõmlarõ gibi gelir desteği sağlamaya 
yönelik pasif politikalar yerine, bireyleri işgücü piyasasõnda aktif olarak tutmayõ 
amaçlayan politikalar izlenmektedir. Bu kapsamda, işsizlik ve malullük sigorta 
kollarõnda yardõma hak kazanma koşullarõ zorlaştõrõlmakta, yararlanma süresi 
kõsaltõlmakta ve istismarõ önleyici tedbirler alõnmaktadõr.  
 
Ayrõca, mesleki eğitim, yeniden eğitim, rehabilitasyon imkanlarõnõn artõrõlmasõ, 
istihdam danõşmanlõğõ hizmetlerinin geliştirilmesi konularõna önem verilmekte ve 
işyerleri, yeni istihdam yaratmalarõ ve malulleri istihdam etmeleri halinde devlet 
tarafõndan teşvik edilmekte ve bu işletmelere maddi yardõm yapõlmaktadõr (vergi, 
sigorta primi ödemelerinde indirim, ücret sübvansiyonu gibi). 
 
İş kazalarõ ve meslek hastalõklarõ sigorta kolu diğer sigorta kollarõna göre demografik 
faktörlerden ve sosyal gelişmelerden daha az etkilenmektedir. Sadece, ülkeler 
itibariyle bu sigorta kolundan faydalananlarõn sayõsõndaki artõş dikkatleri çekmektedir. 
Malullük ve hastalõk sigortalarõnda artan maliyetlerin de etkisiyle bazõ ülkelerde iş 
kazasõna uğrayan çalõşanlarõn rehabilitasyonu konusuna daha fazla önem verilmeye 
başlanmõştõr. 
 
OECD incelemelerine göre sağlõk sistemlerinin reformu, OECD ülkelerinde aşağõdaki 
üç ana hedef dikkate alõnarak yapõlmaktadõr: 
 
• Asgari düzeyde bir sağlõk korumasõnõn uygun ve adil şekilde vatandaşlara temin 

edilmesi, 
• Sağlõk korumasõ ile ilgili harcamalarõn ülke kaynaklarõnõn makul bir bölümünü 

aşmamasõ, 
• Verilen hizmetlerin asgari düzeyde bir harcama ile sağlõk açõsõndan tatmin edici ve 

iyi sonuç verecek şekilde olmasõ,  
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Ülkeler koruyucu sağlõk hizmetlerine ve rehabilitasyona önem vermekte, hastalõk 
sigortasõ giderlerine sigortalõlarõn katkõ payõ artõrõlmakta, emeklilerin masraflara 
katõlmalarõ sağlanmakta, hak kazanma şartlarõ zorlaştõrõlmakta, istismarlarõ önleyici 
tedbirler alõnmaktadõr. Özellikle Avrupa�da yaşlõ nüfusun oranõnõn yüksek olmasõ, 
sağlõk ve bakõm giderlerinin de giderek artmasõ anlamõna gelmektedir.  
 
Artan işsizlikle mücadeleye yönelik olarak gelişen a-tipik istihdam biçimlerine (belirli 
süreli hizmet akitleriyle çalõşma, part-time çalõşma, geçici çalõşma, çağrõ üzerine 
çalõşma, evde çalõşma, tele çalõşma) sosyal güvenlik sistemlerinin kendilerini adapte 
etmeleri ve bu tür işlerde çalõşanlarõ kapsama almalarõ gerekmektedir. Zira, 
günümüzde sosyal güvenlik sistemleri hala tam gün çalõşma prensibine dayalõdõr. 
 
Özellikle sosyal sigortalarõn aktif-pasif dengesini bozan kayõt dõşõ sektörde çalõşma ve 
kaçak işçi çalõştõrma sorununun önüne geçilmeye çalõşõlmaktadõr. 
 
Sosyal güvenlik sistemlerinin finansman sorunlarõ aşõlmaya çalõşõlõrken, vergilerin ve 
sosyal güvenlik prim oranlarõnõn artõrõlmasõndan özenle kaçõnõlmaktadõr. Prim 
oranlarõnõn artõrõlmasõnõn işgücü maliyetlerini yükselterek işsizlik oranõnõ 
tõrmandõrmasõndan, kaçak işçi istihdamõnõ artõrmasõndan, düşük istihdam düzeyine 
bağlõ olarak prim gelirlerini azaltmasõndan ve işletmelerin rekabet gücünü olumsuz 
yönde etkilemesinden endişe duyulmaktadõr. Hatta, Avrupa Birliği ülkelerinde yüksek 
oranlõ işsizliğin azaltõlmasõ ve yatõrõmlarõn artõrõlmasõ amacõyla sosyal güvenlik prim 
oranlarõnõn ve diğer ücret dõşõ işgücü maliyetlerinin düşürülmesi önemli bir teşvik 
aracõ olarak uygulanmaktadõr. 
 
Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn yönetiminde adem-i merkeziyetçilik önem 
kazanmaktadõr. Ayrõca, son yõllarda birçok ülke sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 
yönetim masraflarõnõn toplam program maliyeti içindeki oranõnõ önemli ölçüde 
azaltmõştõr. Bu durum, özellikle yaşlõlõk aylõklarõ ve diğer parasal yardõm 
programlarõnda gözlenmektedir. Teknolojik gelişmelerin yanõ sõra yönetim 
tekniklerindeki gelişmeler de sosyal güvenlik programlarõnõn denetimini 
kolaylaştõrarak istismarlarõ önlemekte ve maliyetlerin azaltõlmasõna imkan 
vermektedir. Sistemlerin etkin kaynak kullanõmõnõ gerçekleştirecek şekilde organize 
edilmesi, yaygõn ve gelişmiş bilgisayar ağlarõ ile güçlendirilmesi söz konusudur.  
 
2. BAZI ÜLKELERDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI VE 

HAKLARI 
 
Türk sosyal güvenlik sistemi ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce, bazõ 
ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri ile bunlarda yaşanan gelişmeleri kõsaca özetlemek 
faydalõ olacaktõr. 
 
a. ABD Emeklilik Sistemi 

 
ABD�de sosyal güvenlik, ağõrlõklõ olarak kamu emeklilik planõnõ içeren sosyal sigorta 
sistemine dayanmaktadõr. Ayrõca mesleki ve gönüllü emekli planlarõ da uygulamada 
yer almaktadõr. 1929 ekonomik bunalõmõ sonrasõnda, 1934 yõlõnda Başkan Roosevelt  
tarafõndan işsizlere, sakatlara, çocuklara yardõm uygulamasõna geçilmiştir. 1937 
yõlõnda Sosyal Sigorta Yasasõ, 1938 yõlõnda işsizlik yardõmlarõ kabul edilmiştir. İç 
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gelirler servisi, işçi ve işverenlerden vergileri tahsil etmekle, devlet sigorta acentalarõ 
ise işsizlik yardõmlarõnõ ödemekle görevlendirilmiştir. Sosyal güvenlik primleri, genel 
vergiler ile birlikte toplanmaktadõr. Gelirlerin toplanmasõ ve emekli ödemelerinin 
yapõlabilmesi için Sosyal Güvenlik Dairesi ile İç Gelirler Servisi koordineli olarak 
çalõşmaktadõr. Sosyal güvenlik Yasasõndaki en büyük programlar, yaşlõlõk ve vazife-
adi mamullük sigortalarõdõr. Bu programlar Sosyal Güvenlik Dairesi tarafõndan 
yönetilmektedir. İşçi ve işverenler tarafõndan finanse edilen bu programlar ABD�de 
çalõşmakta olan insanlarõn % 90'�nõ kapsamaktadõr. Emekli aylõğõ ödemeleri ise şu 
şekilde yapõlmaktadõr.  
 
• 62 yaşõndan önce malullük aylõğõ, 62 yaş ve sonrasõnda ise yaşlõlõk aylõğõ 

bağlanmaktadõr, 
• Emekli veya malullük aylõğõ alõrken ölenlerin eş ve çocuklarõna dul-yetim aylõğõ 

bağlanmaktadõr.  
• Çalõşmakta iken ölen işçinin eş ve çocuklarõna dul-yetim aylõğõ bağlanmaktadõr.  
• Ölen işçinin hizmeti yetersiz ise, toptan ödeme yapõlmaktadõr.  
 
Toplanan primler devletin iki fonunda birikmektedir. Federal yaşlõlõk ve Dul-Yetim 
Sigorta Fonu ile Federal Malullük Sigorta Fonu.  
 
Primlerin toplanmasõndan İç Gelirler Servisi, Ödeme çeklerinin hazõrlanmasõ ve 
dağõtõlmasõndan Hazine Dağõtõm Ofisi, fonlarõn yönetiminden ise Hazine Müsteşarlõğõ 
sorumludur.  
 
Sosyal Güvenlik Dairesinin 600 bölge ofisi, yarõm gün çalõşan 3600 sosyal sigorta 
mümessili bulunmaktadõr. sosyal sigorta mümessilleri talep halinde yapõlacak 
ödentilerin miktarlarõnõ hak sahiplerine bildirirler. Ayrõca halka duyurulacak bilgiler, 
yanlõş kazanç bildirimlerinin düzeltilmesi bu mümessiller tarafõndan yapõlõr.  
Mümessiller genellikle küçük kasaba ve kõrsal kesimlerde hizmet verirler.  
 
Sosyal Güvenlik primleri çalõşanõn kazancõndan bordroda kesilir. Her üç ayda bir, 
işverenler kendi paylarõnõ da ilave ederek, bu kesintileri Hazineye bildirir. Büyük 
işverenler, bu işlemi ayda bir yaparlar. Tarõm çalõşanlarõ ise yõllõk bildirimde 
bulunurlar. Bu kayõtlar, Hazine tarafõndan sosyal güvenlik bürosuna bildirilir ve 
primler çalõşanlarõn bireysel hesaplarõna ilave edilir. Ödenen primlerin listesi, işveren 
tarafõndan işçiye yõllõk olarak veya işçinin işten çõkarõlmasõ esnasõnda verilir.  
 
Yaşlõlõk veya malullük sigortalarõnõn yanõnda işsizlik sigortasõ da uygulanmaktadõr. 
Çalõşma Bakanlõğõna bağlõ İş Güvenlik Bürosu, işsizlik sigortasõ programõnõn 
yürütülmesinden sorumludur. ABD içindeki her federal devlet, işsizlik primlerini 
toplarlar ve Hazineye gönderirler. Hazine, her federal devlet adõna ayrõ bir hesap açar. 
Devlet, işsizlik yardõmõ yapmasõ halinde bu fonu Hazine�den çeker. Eğer işçi, 
kendisine bulunan işi kabul etmezse işsizlik yardõmõ kesilir. (Bulunan iş, daha önceki 
işi ile ücret, çalõşma koşullarõ, sendikalaşma vb. gibi konularda uyum göstermelidir.) 
İşsiz kalan işçiye, ayrõldõğõ işte aldõğõ ücretin % 50�si işsizlik yardõmõ olarak ödenir.  
 
Sosyal Güvenlik Yasasõna göre yapõlacak yardõmlar şunlardõr; 
 
• İhtiyaç halindeki yaşlõlara yapõlan yardõmlar, 
• Yaşlõlara yapõlan tõbbi yardõmlar, 
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• Sakat çocuğu olan ailelere yapõlan yardõmlar, 
• Görme özürlülere yapõlan yardõmlar, 
• Geçici veya devamlõ haldeki sakatlara yapõlan yardõmlar.  
 
Sosyal Sigorta sisteminde yer alan memurlardan kesilen prim oranõ % 6, devletin payõ 
ise % 8�dir. 30 yõlõn üzerinde hizmeti olanlar 60 yaşõnda, 5-25 yõl hizmeti olanlar 62 
yaşõnda emekli olabilirler. Emekli aylõğõ, en yüksek aylõklarõn alõndõğõ 5 yõlõn 
ortalamasõnõn % 80�ini aşamaz.  
 
Yaşlõlõk, malullük, dul-yetim (YMDY) sigortasõ fonlarõ 1984�den bu yana geçici 
olarak fazlalõk vermektedir. 1992 yõlõnda bu fazlalõk 25 milyar dolara ulaşmõştõr. 
Yaşlõlõk, malullük ve dul-yetim aylõğõ gelir-gider dengesinde durum, 2015 yõlõna 
kadar fazla verme yönünde olacaktõr. Tablo 16�da görüldüğü gibi, YMDY aylõğõ gelir-
gider dengesi 2015 yõlõnda bozulacak ve bu yõldan itibaren bu sigortalar açõk vermeye 
başlayacaktõr. 2030 yõlõnda açõk, toplanan primlerin % 3.1�ine, 2050 yõlõnda ise % 
3.7�sine ulaşacaktõr. Bu açõklar, toplu halde bulunan rezervler ve faiz gelirleri ile, 
2036 yõlõna kadar karşõlanacaktõr. Yeni sistem 40 yõl sonrasõna kadar bir problem ile 
karşõlaşmadan işleyecektir. Amerikan sosyal güvenlik sisteminde yapõlacak reformun 
temel değişiklik alanlarõ şunlardõr: 
 
Prim (Vergi) Reformu 
 
• Prim oranlarõnõn arttõrõlmasõ  
• Prime esas ücret tavanõ limitlerinin yükseltilmesi  
• Prim ödeyenlerin sayõsõnõ arttõrmak.  
 
Ödemelerde Yapõlacak Reform 
 
• Endekslerin değiştirilmesi  
• Enflasyon endeksi  
• Ücret endeksi  
 
Emeklilik Yaşõnõ Yükseltmek 
 
Her ne kadar, Dünya Bankasõ tarafõndan emeklilik sisteminin özelleştirilmesi 
önerilmekte ise de, hükümet ve sivil örgütlerde yapõlan tartõşmalarda yapõlacak 
reformlarõn özü, yukarõda özetlenen şekildedir.  
 
Reform yanlõlarõ olduğu gibi, reforma karşõ çõkanlar da vardõr. Reform karşõtlarõ, 
sistemin iyi işlediğini, ileride oluşacak problemlerin, emeklilik sisteminde yapõlacak 
birkaç küçük değişiklik ile çözüme ulaşacağõnõ belirtmektedirler. Ayrõca, Dünya 
Bankasõ tarafõndan önerilen emeklilik sisteminin özelleştirilmesi hususunun, iki 
konuda problem yaratacağõnõ ifade etmektedirler. Reform karşõtlarõ, emeklilik 
sisteminin özelleştirilmesi durumunda, toplanan fonlarõn yatõrõm riskinin büyük 
olacağõnõ ve sosyal güvenlik sisteminin özü olan kuşaklar arasõ sosyal sigorta 
görevinin ortadan kaldõrõlacağõnõ savunmaktadõr.  
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b. İtalya Emeklilik Sistemi 
 
İtalya, ABD�de uygulanan �pay-as-you-go�, çalõşanlarõn emeklileri finanse ettiği 
kamu emekli sistemini uygulamaktadõr. 1995 yõlõnda uygulamaya konulan reformdan 
önce, kamu çalõşanlarõ için 17, bağõmsõz çalõşanlar için 3 ve bazõ meslekler içinse 11, 
farklõ emeklilik sistemi uygulanmaktaydõ. Bu farklõ emeklilik sistemleri için farklõ 
emeklilik yardõmlarõ söz konusuydu. Tarõm işçileri çok düşük prim öderken, 
gazeteciler, doktorlar ve sayõlarõ 3000�e ulaşan gümrük ajanlarõ ise kamu emeklilik 
sisteminin farklõ planlarõna prim ödüyorlardõ. 1994 yõlõnda emekli ödemeleri bütçenin 
% 50�sine ulaşmõştõ. Kamu çalõşanlarõnõn emekli sisteminden aldõklarõ yardõm, özel 
sektör çalõşanlarõ ile bağõmsõz çalõşanlarõn aldõklarõ yardõmlardan fazlaydõ. Bu durum 
çalõşanlar arasõnda eşitsizlik yaratõyordu. Emekli olan bir öğretmen emekli aylõklarõnõ 
alõrken ikinci bir işe giriyordu. 1992 yõlõnda emekli aylõklarõnõ enflasyona endeksleyen 
hükümetin emekli yaşõnõ yükseltmek istemesi sonucu, yüzbinlerce kamu çalõşanõ 
emeklilik talebinde bulundu. 1992 yõlõnda hükümet emeklilik sisteminde 3 ana 
maddeyi değiştirmek istiyordu.     Bu maddeler : 
 
• Sayõlarõ 30�u aşan farklõ emeklilik planlarõnõ basitleştirmek,  
• Prim ödeme ve hizmet sürelerini yükseltmek,  
• Yüksek tutarlõ emeklilik yardõmlarõnõ azaltmak,  
konularõnõ kapsõyordu.  
 
Buna karşõlõk, sendikalar emeklilik yaşõnõn yükseltilmesine karşõydõlar. Bunun üzerine 
hükümet, akademisyen-sendikacõ ve politikacõlardan oluşan bir komisyon kurdu ve bu 
komisyon ana konularda uzlaşmaya varõlmõştõr.  
 
20 yõllõk tartõşma ve birkaç reform teşebbüsünden sonra 1995 yõlõnda emeklilik 
sistemi reforme edildi. Reform, sosyo-ekonomik ve demografik değişmeler göz önüne 
alõnarak kaleme alõndõ, Reform, bütçe üzerindeki sosyal güvenlik yükünü hafifletmeyi 
ve zorunlu emeklilik modellerini çõkar gruplarõna tanõtmayõ amaçlõyordu. Eski 
emeklilik sistemindeki sosyal ve finansal dengesizlikler bir çok uzman ve gözlemci 
tarafõndan kabul ediliyordu. Reform, sendikalarõn aktif katõlõmõ ile uygulamaya 
konulmuştur.  
 
İlk reform girişimi, 1990 yõlõnda bir önceki hükümet döneminde uygulamaya 
konulmak istenmiştir. Fakat, çalõşan geniş bir kitlenin karşõ koymasõ nedeniyle reform 
başarõya ulaşamamõştõr. 1995 yõlõnda ise, her çõkar grubunun desteği ile reform 
başarõya ulaştõ. Reform şu konularõ kapsamaktadõr.  
 
• Serbest çalõşanlar da dahil olmak üzere, bütün çalõşanlar için tek bir sistem 

yaratmak, 
• Ödenen prime göre emekli aylõğõnõ hesaplamak, 
• Emekli yaşõnõ yükseltmek, 
• Dul-Yetim ve mamuller için, gelir esaslõ emeklilik planõnõ uygulamaya koymak.  
 
Genel olarak reformun ana amacõ, yeni emekli aylõğõnõn hesaplanmasõnda tek bir 
sistem yaratmaktõr.  
 
Eski sistemde emekli aylõklarõ gelire göre tespit ediliyordu. Oysa yeni sistemde 
emekli aylõklarõ sigortalõ tarafõndan ödenen prime göre hesaplanmaktadõr. Emeklilik 
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sistemi, yardõmlarõ önceden tespit edilen plandan, katõlõm paylarõ önceden tespit 
edilen plana dönüştürülmüştür.Yeni Yasa gereğince, emekli aylõklarõ çalõşõlan 
dönemde ödenmiş prime göre hesaplanacaktõr. Bu nedenle sistem, katõlõm payõ 
önceden tespit edilen plan olarak adlandõrõlmaktadõr.  
 
Yeni sistemde emekli aylõğõ şu şekilde hesaplanmaktadõr. Bireysel hesapta biriken 
primler her yõl değerlendirilecektir. Çalõşma yaşamõnõn sonunda emekli aylõğõ, biriken 
toplam prim tutarõnõn dönüşüm (conversion) faktörü ile çarpõlmasõ sonucu 
hesaplanmaktadõr. Dönüşüm faktörü yaşa göre değişmektedir. 57-65 yaşlarõ arasõnda 
dönüşüm faktörleri birbirinden farklõdõr. 57 yaş dönüşüm faktörü % 4.720 iken, 65 yaş 
için % 6.136�dõr.  
 
Emekli aylõğõ bir defa tespit edildikten sonra, takip eden yõllarda enflasyona göre 
ayarlanacaktõr. Dönüşüm faktörü, her 10 yõlda bir yaşam süresinin artõşõna veya 
azalõşõna göre yeniden tespit edilecektir. Yeni sisteme göre emeklilik yaşõ 57 ile 65 
arasõnda değişmektedir. 57 yaşõndan önce emekli olmak isteyenler için, 40 yõl prim 
ödeme zorunluluğu vardõr. Reform ile birlikte, emeklilik yaşõnõn yükseltilmesinin 
yanõnda prim oranlarõ da yükseltilmiştir. Özel sektör çalõşanlarõnõn prim oranõ, 1 Ocak 
1996 tarihi itibariyle % 27�den % 32,7�ye yükseltilmiştir. Devlet kurumlarõnda çalõşan 
memur ve işçilerin prim oranõ % 33, bağõmsõz çalõşanlarõn ise % 20 olarak tespit 
edilmiştir.  
 
Daha önceki sistemde, emeklilik yardõmlarõ çalõşandan çalõşana değişiklik 
göstermekteydi, 1990 yõlõnõn başlarõnda, 50 çeşit emeklilik planõ mevcuttu ve her  bir 
sistem diğerinden farklõydõ. Emekli aylõklarõ, özel sektör, belediye ve devlet 
memurlarõ için farklõ şekilde hesaplanõyordu. Bu ise çalõşanlar arasõnda eşitsizlik 
yaratmaktaydõ. Emekli aylõklarõnõn hesaplanmasõnda son kazanç göz önüne 
alõndõğõndan, son aylõklarõ yüksek olanlar için ayrõcalõk yaratõyordu. Özellikle serbest 
çalõşanlar, son yõllarõnda gelirlerini yüksek göstererek yüksek emekli aylõğõna hak 
kazanmaktaydõlar. Şu anda sistem, pay-as-you-go sistemine göre finanse edilirken, 
diğer yandan bireysel tasarruf sistemi yaratõlmaktadõr. Birikmiş haklarõ lira cinsinden 
tanõmlanmaktadõr ve fonlar için kapitalizasyon sistemi uygulanmakta ve fon her yõl 
sonunda yeniden değerlendirilmektedir. Değerlendirilen tutarlar bir hesapta 
toplanmaktadõr. Bireysel hesaplara dönüşüm, sistemin şeffaf olmasõnõ sağlamaktadõr. 
Emekli yardõmlarõnõn yükselen maliyetini karşõlamak (demografik ve sosyo-ekonomik 
değişimler sonucu) amacõyla, sistem emekli aylõklarõnõn hesaplanma şeklini ve emekli 
olabilme şartlarõnõ değiştirmiştir.  
 
Emekli yaşõnõn yükseltilmesi, prim ödeme süresinin uzatõlmasõ, fonlarõn 
değerlendirilme şeklinin değiştirilmesi, çalõşõlan sürenin uzunluğunun önemli olmasõ, 
yeni sistemin ana özellikleridir.  
 
Yeni emeklilik sistemi, tüm çalõşanlara tek bir sistem olarak uygulanmaktadõr. Emekli 
olacak bir kişi, ödediği prime göre emekli aylõğõnõ alacaktõr. Yeni sistemde minimum 
emekli aylõğõnõn kazanõlmõş haklar ile bağlantõsõ kalmamõştõr. Çalõşma süreleri yeterli 
olmayan 65 ve üzeri yaştaki İtalyan vatandaşlarõ asgari emekli aylõğõna hak 
kazanmaktadõrlar. Diğer taraftan yüksek gelir elde edenler için bir tavan 
oluşturulmuştur. Bu miktarlar enflasyona göre her yõl yeniden ayarlanmaktadõr. Tavan 
yüksek gelir elde eden insanlara ilave gelir sağlamak amacõyla uygulamaya 
konulmuştur. Sigorta primi ile ödenen emekli aylõğõ arasõndaki bağlantõ, hastalõk, 
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işsizlik, hamilelik 6 yaş altõndaki çocuklarõn bakõmõ aşamasõnda işe gidilemeyen 
süreler, gibi durumlarda söz konusu değildir. Ağõr işlerde çalõşanlar, 57 yaşõndan önce 
emekli olabilmektedirler. Bu kişilerin finansmanõ devlet tarafõndan karşõlanmaktadõr.  
 
Sistemi reforme ederken göz önüne alõnan en önemli konu, kazanõlmõş haklarõn 
korunmasõdõr. Yeni sistemde çalõşanlar üç kategoriye ayrõlmõştõr. Yeni çalõşmaya 
başlayanlar, 31 Aralõk 1995 tarihi itibariyle 18 yõldan az çalõşanlar, 31 Aralõk 1995 
tarihi itibariyle 18 yõldan fazla çalõşanlar. Yeni çalõşmaya başlayanlar direk olarak 
yeni sisteme girecekmişlerdir. İkinci kategoride yer alanlar 31 Aralõk 1995 tarihine 
kadar kazanmõş olduklarõ haklarõnõ korumuşlardõr. 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren 
yeni sistemden yararlanmaya başlayanlar bulunmaktadõr. Son kategoride yer alanlar 
ise eski sistemde kalmõşlardõr. Yeni sistem ile birlikte 1996 yõlõnda emekli olma yaşõ 
erkekler için 62, kadõnlar için 57, 2000 yõlõnda ise erkekler için 65, kadõnlar için 60 
olarak belirlenmiştir.  
 
Bu yaş koşullarõ, eski sistemde yer alan iki kategorideki sigortalõlar için uygulanmaya 
başlanmõştõr. Buna karşõlõk; uzun süreli emekli aylõğõ ve yaş şartlarõna bağlõ olarak 
verilen emekli aylõğõ ise yavaş yavaş yürürlükten kaldõrõlmaktadõr. Yani, kişinin uzun 
süre emekli aylõğõ almasõ önlenecektir. Özel sektör çalõşanlarõ �ki şu anda 35 yõllõk bir 
çalõşmadan sonra emekli aylõğõndan yararlanmaktadõrlar- üzerindeki kõsõtlama için 
yaratõlan takvim 1996-2008 yõllarõ arasõdõr. 1996 yõlõnda, emeklilik için istenilen 
azami çalõşma süresi 36 yõl iken, 2008 yõlõnda 40 yõl olacaktõr. Reformdan önce kamu 
çalõşanlarõ için emekli olabilme koşulu 20 yõllõk bir çalõşma iken, yeni sistemde 35 
yõldõr. 2013 yõlõndan itibaren emeklilik yaşõ, bütün çalõşanlara aynen uygulanacaktõr.  
 
Yeni sistemde, emekli aylõklarõnõn belirlenmesinde prim ödeme süresi, işe başlama 
yaşõ, emekli olma yaşõ, çalõşõlan işyerindeki statü ve brüt yurt içi hasõla, gibi koşullar 
rol oynayacaktõr. Genel olarak, yeni sistemde daha az emekli yardõmlarõndan 
yararlanma söz konusu olacaktõr. Yeni sistemde önemli olan işçinin çalõşma süresini 
uzun tutmasõ ve emekliliğini 65 yaşõna kadar erteletmesidir. Sistem işçi ve işverenden 
kesilen primlerle finanse edilemektedir. Azaltõlan yardõmlardan dolayõ oluşacak fon, 
yeni sistemin finansmanõnõ sağlayacaktõr. 1.7 milyon çalõşan yeni sisteme girmiştir.  
 
Yeni sistemin iyi işleyeceğine dair bazõ şüpheler olduğu, işveren ve uluslararasõ 
danõşmanlar tarafõndan belirtilmektedir. Sistemin hükümet tarafõndan değil, işveren-
işçi temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafõndan yönetilmesinin daha uygun olacağõ 
belirtilmektedir.  
 
Reformda bir pozitif nokta, prim miktarõnõn hesaplanmasõdõr. Zor da olsa reforma 
onay veren işverenlerde prim miktarõnõn hesaplanmasõnda işçiler ile mutabõktõrlar. 
İkinci pozitif nokta ise, eski sistemdeki yapõsal bozukluklar sona erdirilmiştir. Şöyle 
ki, eski sistemde her grup için ayrõ emekli planõ söz konusuydu. Yeni sistem ile 
birlikte bütün gruplar için bir tek emekli planõ yaratõlmõştõr. Yapõlan reform, İtalya�nõn 
uluslararasõ finansal pazarlardaki kredibilitesini arttõrmõştõr. Pozitif noktalarõn 
yanõnda, yeni sisteme yönelik eleştiriler de söz konusudur. İşverenler derneği, Merkez 
Bankasõ ve Ulusal Teftiş bürosu sistemin uygulamaya konulmasõnda hõzlõ olunmadõğõ 
konusunda şikayetçidirler. Ayrõca, gelecek 10 yõlda yapõlacak tasarruflarõn ulusal borç 
miktarõnõ azaltmayacağõnõ belirtmektedirler.  
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c. Şili Emeklilik Sistemi 
 
Şili Hükümeti, 1981 yõlõnda yeni emeklilik sistemini uygulamaya koymuştur. Daha 
önce kamu emeklilik sistemini (pay-as-you-go) uygulayan Şili, reform sonucu özel 
yönetimli, bireysel tasarruf hesabõ emeklilik sistemine geçmiştir. Bu sistemin özü; 
bireysel kapitalizasyon, yani toplanan fonlarõn özel yönetim altõnda olmasõ ile 
işçilerin, fonlarõnõn yönetilmesinde söz sahibi olmalarõdõr. Bu sistemde asgari 
emeklilik aylõğõ devlet tarafõndan garanti edilmektedir. İşçinin ücretinden % 10-20 
oranõnda yapõlan prim kesintileri, işçinin hesabõna yatõrõlõr. Yeni sisteme göre, erkek 
65, kadõn 60 yaşõnda emekli olabilmektedir. İşçinin hesabõnda biriken tutar, faizleri ile 
birlikte işçinin emekliliği esnasõnda toptan geri verilmektedir. Sistemdeki fonlar, 
birbirleri ile rekabet eden Fon Yönetim Şirketleri (AFP) olarak adlandõrõlan özel 
şirketler tarafõndan yönetilmekte Fonlar, emeklilik kanununda gösterilen çeşitli 
yatõrõm araçlarõnda değerlendirilmektedir. İşçinin hesabõndaki fon, AFP�den 
bağõmsõzdõr. AFP adlõ özel yönetim şirketlerinin iflas etmesi işçinin fondaki hesabõna 
etkide bulunmaz. İşçi, fonunu başka bir yatõrõm şirketine taşõyabilir. Şili�nin geçiş 
aşamasõnda sosyal güvenlik reformu için yaptõğõ harcama, brüt ulusal hasõlanõn % 3�ü 
civarõnda olmuştur.  
 
d. Singapur Emeklilik Sistemi 
 
Providend fon olarak adlandõrõlan ve bireysel tasarruf hesabõna dayanan emeklilik 
sisteminde fonlarõn yönetiminin devlet tarafõndan yapõlmaktadõr.  
 
Her çalõşan adõna bireysel hesaplarda biriken prim tutarlarõndan oluşan fonlar, devlet 
kuruluşu tarafõndan yatõrõma yönlendirilmekte ve işletilmektedir. Bu fonlar, her ne 
kadar düşük gelir sağlõyorsa da, yönetim giderlerinin çok düşük olmasõ nedeniyle, iyi 
bir emeklilik sistemi olduğu söylenebilir. İşçinin hesabõnda biriken tutardan bir kõsmõ, 
işçinin isteği halinde konut, sağlõk ve eğitim harcamalarõnda kullanõlmak üzere kredi 
olarak verilebilir. Ayrõca, oluşan fonlar devlet güvencesi altõndadõr.  
 
C. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SOSYAL GÜVENLİK 

HAKLARI 
 
VIII. BYKP uygulama dönemi başlamadan önce, Türk sosyal güvenlik sistemi içinde 
sosyal sigorta kurumlarõ vasõtasõyla sağlanan sosyal güvenlik garantisinin kapsamõ ve 
seviyesi, mevcut durumun tespiti için özet olarak aşağõda sunulmuştur. 
 
1. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU  BAKIMINDAN SOSYAL 

SİGORTA HAKLARI 
 
506 sayõlõ Kanun kapsamõnda sağlanan haklar sigorta kollarõ itibarõyla aşağõda 
sunulmuştur. 
 
a. İş Kazasõ ve Meslek Hastalõklarõ Sigortasõ  
 
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nda düzenlenen ilk sigorta kolu iş kazasõ ve 
meslek hastalõğõ sigortasõdõr. İş kazasõ ve meslek hastalõğõ sigortasõnõn en önemli 
özelliği sigortalõnõn kendisine yapõlan yardõmlarõ düzenlemesidir.  
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506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 11�nci maddesinde iş kazasõ şu şekilde tarif 
edilmiştir.  
 
• Sigortalõnõn iş yerinde bulunduğu sõrada, 
• İşveren tarafõndan yürütülmekte olan iş dolayõsõyla, 
• Sigortalõnõn, işveren tarafõndan görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden 

asõl işini yapmaksõzõn geçen zamanlarda,  
• Emzikli kadõn sigortalõnõn çocuğuna süt vermek için ayrõlan zamanlarda,  
• Sigortalõnõn, işverence sağlanan bir taşõtla işin yapõldõğõ yere toplu olarak 

götürülüp getirilmesi sõrasõnda, 
 
meydana gelen ve sigortalõyõ hemen veya sonradan bedence veya ruhça arõzaya 
uğratan olaydõr. 
  
Yasa hükmü iş kazasõnõ beş temel unsurda meydana gelen olaylarla sõnõrlamõş 
vesigortalõnõn iş kazasõ sonucu hemen veya sonradan bedence veya ruhça arõzaya 
uğramasõnõ öngörmüştür. Bu nedenle, meydana gelen kazanõn niteliğinin yanõnda 
birkaç hususun da oluşmasõ önemli ve gereklidir.  
 
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 11�nci maddesinin (B)bendinde meslek 
hastalõğõ, �Sigortalõnõn çalõştõğõ işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya 
işin yürütüm şartlarõ yüzünden uğradõğõ geçici veya sürekli hastalõk, sakatlõk ve 
ruhi arõza halidir� şeklinde tarif edilmiştir. 
 
İş kazasõ ile meslek hastalõğõ sigortasõ, muhteva bakõmõndan birbirine çok benzeyen 
iki sigorta kolu olmasõ nedeniyle 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nda birlikte 
düzenlenen yardõmlar ile tadat edilmiştir.  
 
Bu çerçevede hangi hastalõğõn meslek hastalõğõ sayõlacağõ konusu 506 sayõlõ Sosyal 
Sigortalar Kanunu�nun 135�nci maddesinde yer alan TÜZÜK hükmü ile 506 sayõlõ 
Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 12�nci maddesi iş kazasõ ve meslek hastalõğõ sigorta 
kolundan sağlanan yardõmlar şu şekilde belirtilmiştir:  
 
• Sağlõk yardõmõ yapõlmasõ,  
• Geçici iş göremezlik süresince günlük ödenek verilmesi,  
• Sürekli iş göremezlik hallerinde gelir verilmesi,  
• Cenaze masrafõ karşõlõğõnõn verilmesi, 
• Sigortalõnõn ölümü halinde hak sahiplerine gelir bağlanmasõ,   
      Yasada belirtilen bu beş temel sosyal sigorta yardõmõnõ iki noktada toplayabiliriz.  
• Sağlõk Yardõmlarõ,  
• Parasal Yardõmlar  
 
Bu temel tespitler dahilinde sağlanan yardõmlarõ ise aşağõdaki  şekilde sõralamak 
mümkündür.  
 
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 13�ncü maddesi sağlõk yardõmlarõnõn 
amacõnõ, �Sigortalõlarõn sağlõğõnõ koruma, çalõşma gücünü yeniden kazandõrma 
ve kendi ihtiyaçlarõnõ görme yeteneğini artõrma�  olarak belirlemiştir. Sosyal 
güvenliğin tanõmõ içinde yer alan �çalõşma hayatõnda istenilmeyen risklere karşõ 
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korunma� unsuru en açõk şekilde İş kazasõ Sigorta kolunda kendisini göstermektedir. 
Bu nedenle İş kazasõ Sigortasõ içinde yer alan sağlõk yardõmlarõ çalõşma hayatõ 
bakõmõndan meydana gelen istenilmeyen kazalar dolayõsõyla çalõşma gücünü 
kaybeden sigortalõnõn sağlõğõna kavuşma ve kendi ihtiyacõnõ görme yeteneğini 
kazanma amacõnõ taşõmaktadõr. 
 
Bu amacõn gerçekleştirilmesi için sağlõk yardõmlarõnõn şekli Yasa�da şu şekilde 
belirlenmiştir.  
 
• Hekime muayene ettirilmesi, 
• Hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gerekli klinik ve laboratuvar 

muayenelerinin sağlanmasõ, 
• Sağlõk müesseselerine yatõrõlmasõ ve her türlü tedavinin yapõlmasõ, 
• Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme araçlarõnõn sağlanmasõ,  
• Protez araç ve gereçlerinin sağlanmasõ, takõlmasõ, onarõlmasõ ve yenilenmesi.  
 
Yurtiçinde tedavisi mümkün olmayan hallerde sigortalõnõn yurtdõşõnda kõsmen veya 
tamamen tedavisinin mümkün olmasõ veya mesleğinde uğradõğõ işgöremezlik 
derecesinin azalabileceğinin anlaşõlmasõ halinde sözkonusu sigortalõnõn yurtdõşõnda 
tedavisine olanak sağlanmõştõr.  
 
İş kazasõ veya meslek hastalõğõnda bedeni veya ruhi arõzaya uğrayan sigortalõnõn 
yurtdõşõnda tedavisinin, kurum sağlõk tesislerinde alõnacak Sağlõk Kurulu Raporu ile 
tespiti zorunluluk olarak belirlenmiştir. Ancak, bu konuda gerek Kurum�a gerekse 
sigortalõya itiraz hakkõ da tanõmõştõr. Bu itiraz Sosyal Sigorta Yüksek Sağlõk 
Kurulu�na yapõlabilmektedir.  
 
Yurtdõşõnda yapõlacak yol giderleri bu ülkede kalõş ve tedavi masraflarõ Sosyal 
Sigortalar Kurumu�nca karşõlanmaktadõr. Yurtdõşõnda tedavi için sigortalõnõn 
beraberinde bir refakatçinin gitmesinde de zorunluk varsa ise refakatçinin   masraflarõ 
da aynen sigortalõda olduğu gibi SSK�ca karşõlanmaktadõr.  
 
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 16'ncõ maddesi iş kazasõ ve meslek hastalõğõ 
dolayõsõyla geçici işgöremezliğe uğrayan sigortalõya her gün için geçici işgöremezlik 
ödeneği ödeneceğini öngörmüştür. Sigortalõ işbaşõ yaptõğõ ilk iş günü dahi iş kazasõna 
uğrasa geçici işgöremezlik gelirine hak kazanmaktadõr.  
 
İş kazasõ veya meslek hastalõğõ dolayõsõyla işgöremezliğin başladõğõ tarihten önceki üç 
takvim yõlõ içinde prime esas tutulan kazançlar toplamõnõn 1/90�õ biri olarak 
hesaplanmaktadõr.  
 
Eğer hesaplamaya esas alõnacak üç aylõk süre içinde sigortalõ bazõ günler çalõşmamõş 
ise o zaman tespit edilen prime esas kazançlar toplamõ ücret alõnan gün sayõsõna 
bölünerek geçici işgöremezlik ödeneği hesaplanmaktadõr.  
 
Geçici iş göremezlik hali sonucu sağlõk tesislerinin vereceği raporda belirtilen 
arõzalardan dolayõ iş kazasõ ve meslek hastalõğõ sonucu meslekte kazanma gücünün en 
az % 10�u azalmõş bulunduğu Kurumca tespit edilmiş olan sigortalõya sürekli 
işgöremezlik geliri ödenmektedir.  
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Sürekli ve tam iş göremezlik geliri sigortalõnõn yõllõk kazancõnõn % 70'i olarak 
hesaplanmaktadõr. Sürekli kõsmi iş göremezlik geliri ise, tam işgöremezlik gelirinin 
işgöremezlik derecesine göre hesaplanacak kõsmõna isabet eden miktardõr.  
 
İş kazasõ ve meslek hastalõğõ sonucu ölen sigortalõnõn geride kalan hak sahiplerine 
ölüm aylõğõ bağlanõr ve bir defaya mahsus olmak üzere cenaze yardõmõ yapõlõr. Ölüm 
aylõğõ ölen sigortalõnõn yõllõk kazancõnõn % 70�ini geçemez.  
 
b. Hastalõk Sigortasõ  
 
Hastalõk sigortasõnõn temelini sağlõk yardõmlarõ oluşturmaktadõr. Bu nedenle hastalõk 
sigortasõ kapsamõnda, sağlõk yardõmlarõ ile tedavi organizasyonunu birbirinden ayrõ 
mütalaa ve incelemek mümkün değildir.  
 
Hastalõk sigortasõ insan sağlõğõ ile ilgili bir sigorta kolu olmasõ nedeniyle konuya 
parasal kaygõlar ile yaklaşmak, hak ve yardõmlarda kõsõntõ öngörmek sosyal devlet 
anlayõşõna uymayan bir konudur.  
 
Hastalõk sigortasõ 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nda işkazasõ ve meslek 
hastalõğõ dõşõnda kalan hastalõk hallerine karşõ sağlanan yardõmlar olarak 
tanõmlanmõştõr. Hastalõk sigortasõ sigortalõyõ, eş ve çocuklarõnõ anne ve babasõnõ, 
emekliyi, eş ve çocuklarõnõ, anne ve babasõnõ, dul ve yetimi kapsayan geniş alanlõ bir 
sigorta koludur. Hastalõk sigortasõnda sigortalõ bakõmõndan çocuklar ile anne ve 
babanõn bu sigorta kapsamõnda belirlenen yardõmlardan faydalanabilmesi için 
bunlarõn geçimlerinin sigortalõ tarafõndan sağlanmasõ gerekmektedir. Aylõk ve gelir 
almakta olanlar bakõmõndan ise eş ve çocuklarõn, anne ve babalarõn geçiminin aylõklõ 
tarafõndan sağlanmasõ gerekmektedir.  
 
Hastalõk sigortasõndan sağlanan yardõmlarõ üç başlõk halinde toplamamõz mümkündür. 
 
• Sağlõk yardõmõ yapõlmasõ, 
• Protez araç ve gereç sağlanmasõ, takõlmasõ, onarõlmasõ, yenilenmesi, 
• Geçici işgöremezlik geliri verilmesi, 
 
Sağlõk yardõmõnõn amacõ sigortalõnõn sağlõğõnõn korunmasõ, çalõşma gücünün 
kazandõrõlmasõ ve kendi ihtiyaçlarõnõ görme kabiliyetine ulaştõrõlmasõdõr. Bu amacõ 
sağlayabilmek için sağlõk yardõmlarõnõn şekli Yasa'da şu şekilde belirlenmiştir. 
 
• Hekime muayene ettirilmesi, 
• Hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar 

muayenelerinin yapõlmasõ,  
• Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlõk müesseselerine yatõrõlmasõ,  
• Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasõtalarõnõn sağlanmasõ,  
• Yurtdõşõnda tedavi imkanõnõn sağlanmasõdõr. 
 
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 118�nci maddesi hastalõk sigortasõndan 
yararlanacak olanlarõn Kurumca belirlenecek belgelerle Kuruma bağlõ sağlõk 
müesseselerinde veya kurum hekimlerine başvurarak muayene ve tedavilerini 
öngörmüştür.  
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Yatarak yapõlan tedavilerde iyileştirme aracõ olarak kullanõlan ilaç bedelleri sağlõk 
yardõmlarõ içinde değerlendirilen bir husustur.  Ancak ayakta yapõlan tedavilerde bazõ 
istisnai hastalõklar hariç ilaç katkõ bedeli öngörülmüştür.  
 
Sigortalõlar ile sağlõk yardõmõ almaya hak kazanan aile bireylerinin sağlõk yardõmlarõ 
içinde iyileştirme aracõ olarak verilen ilaç bedellerinin % 20�si sigortalõ tarafõndan 
ödenmektedir. Aylõk ve gelir almakta olanlar ile bunlarõn sağlõk yardõmõ almaya hak 
kazanan aile bireylerinin sağlõk yardõmõ içinde iyileştirme aracõ olarak verilen ilaç 
bedellerinin % 10�nu aylõk ve gelir alanlar tarafõndan ödenmektedir.  
 
Muayene ücreti sağlõk yardõmõnda yer alan diğer bir ödeme türüdür. Sigortalõnõn 
dõşõnda kalan hak sahiplerinin sağlõk yardõmõndan faydalanmalarõ halinde her bir 
poliklinik muayenesi için muayene ücreti ödenmesi öngörülmüştür. 
 
Hastalõk sigortasõnda önemli olan diğer bir konu da yurtdõşõ tedavi olanağõdõr. Yurtdõşõ 
tedavi olanağõ yalnõz sigortalõlara tanõnan bir haktõr. Yasa hastalõk sigortasõnda 
yurtdõşõ tedavi imkanõndan faydalanma şartõnõ bazõ esaslara bağlamõştõr.  
 
Hastalõk sigortasõ kapsamõnda yurtdõşõ tedavi olanağõndan yararlanabilmek için 
sigortalõnõn hastalõğõnõn anlaşõldõğõ tarihten önceki bir yõl içinde en az 300 gün 
hastalõk sigortasõ primi ödemiş olmasõ şarttõr. Bunun yanõnda hastalõğõn yurtiçinde 
tedavisinin mümkün olmadõğõnõn, buna karşõlõk yurtdõşõnda tedavi imkanõnõn 
olduğunun Sağlõk Kurulu Raporu ile belirlenmiş olmasõ gerekmektedir. Sağlõk Kurulu 
raporunda hastalõğõn yurtdõşõnda tedavisi halinde kõsmen veya tamamen 
iyileşebileceğini vurgulamasõ lüzumludur. 
  
c. Analõk Sigortasõ 
 
Kõsa vadeli sigorta kollarõndan biri olan Analõk Sigortasõ, sigortalõ kadõn ile sigortalõ 
erkeğin sigortalõ olmayan eşine sağlanan yardõmlarõ kapsamaktadõr.  
 
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 43�ncü maddesi analõk sigortasõndan 
sigortalõ olan kadõn ile sigortalõ olan erkeğin sigortalõ olmayan eşine sağlanan 
yardõmlarõ şu şekilde belirtmiştir. 
 
• Gebelik muayenesinin yapõlmasõ ve gerekli sağlõk yardõmlarõnõn sağlanmasõ,  
• Doğumda gerekli sağlõk yardõmlarõnõn sağlanmasõ,  
• Emzirme yardõmõ parasõ verilmesi,  
• Sigortalõ kadõna doğumdan önce ve sonra işinden kaldõğõ günler için ödenek  

verilmesi,  
• Analõk hali sebebiyle gerekirse yurtiçinde başka bir yere gönderilmesi. 
 
Yasa analõk sigortasõ yardõmlarõnõ sağlõk yardõmlarõ ve parasal yardõmlar olarak iki 
aşamada değerlendirmiştir. 
 
Analõk sigortasõndan sağlõk yardõmlarõ ve emzirme yardõmlarõndan, yahut maktu 
gebelik ve doğum yardõmlarõndan yararlanabilmek için gerekli şartlar Kanunun 48�nci 
maddesinde belirlenmiş olup, bu şartlar şunlardõr: 
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• Sigortalõ kadõn için, doğumdan önceki bir yõl içinde en az 90 gün analõk sigortasõ 
primi ödemiş olmasõ,  

• Sigortalõ erkek için doğumdan önceki bir yõl içinde en az 120 gün analõk sigortasõ 
primi ödemiş olmasõ ve ayrõca sigortalõnõn doğum yapan kadõnla doğumdan önce 
evlenmiş bulunmasõ, 

 
şarttõr. 
 
d. Malullük Sigortasõ 
 
Malullük, tedavisi mümkün olmayan hastalõk veya işkazasõ hallerinin sonucu sabit 
hale gelen daimi işgöremezliğin ekonomik bakõmdan sigortalõ üzerindeki etkilerini 
azaltmayõ amaçlayan bir sigorta koludur. 
  
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nda malullük sigortasõndan sağlanan yardõm, 
malullük aylõğõ bağlanmasõ olarak belirlenmiştir. Malullük aylõğõndan yararlanma 
şartlarõ 54'cü maddede şu şekilde tespit edilmiştir. 
 
• 53�ncü maddeye göre malul sayõlmasõ,  
• Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yõldan beri sigortalõ bulunup, sigortalõlõk 

süresinin her yõlõ için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlõlõk ve ölüm 
sigortalarõ primi ödemiş olmasõ, 

 
şarttõr.  
 
Malül sayõlma hali de 53�ncü madde de şöyle hükme bağlanmõştõr. 
 
• Çalõşma gücünün en az üçte ikisini yitirdiği tespit edilen,  
• Çalõşma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş durumda sayõlmayanlardan 34�ncü 

madde gereğince yapõlan tedavi sonunda, SSK sağlõk tesisleri kurullarõnca 
düzenlenecek raporlarda çalõşabilir durumda olmadõğõ belirtilen,  

• İş kazasõ veya meslek hastalõğõ sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60�õnõ 
kaybeden, sigortalõ malullük sigortasõ bakõmõndan malül sayõlõr.  

 
e. Yaşlõlõk Sigortasõ 
 
Uzun vadeli sigorta kollarõndan biri olan yaşlõlõk sigortasõ sosyal güvenliğin önemli 
dallarõndan birisidir. Yaşlõlõk sigortasõnõn amacõ; belirli bir yaşa ulaşmõş ve 
giderek çalõşma gücünü kõsmen veya tamamen yitirmiş, dinlenme ihtiyacõnõ 
duyan çalõşanlarõ sosyal güvenlik bakõmõndan teminat altõna almak, bunlarõn 
geçimlerini sağlayacak geliri temin etmektir. Böylece Yaşlõlõk Sigortasõ ile uzun 
bir çalõşma dönemi içinde yoğrulmuş çalõşana yaşam bakõmõndan bir dinlenme 
olanağõ sağlanmaktadõr.  Bu sistem bir anlamda çalõşanõn topluma karşõ sağladõğõ 
ekonomik ve sosyal yararlarõn bir karşõlõğõdõr. Konuyu bu şekilde ortaya 
koyduğumuzda yaşlõlõk sigortasõ sosyal güvenlik sistemi içinde geniş çalõşan kitlesinin 
geleceği olduğu şüphesizdir.  
 
Bu nedenledir ki, yaşlõlõk sigortasõ gerek şartlarõ ve gerekse sağladõğõ ekonomik 
değerler bakõmõndan kamuoyunda geniş tartõşma konusu olan bir sigorta koludur. 
Ayrõca, yaşlõlõk sigortasõnõn mali yükü sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn aktüeryal 
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dengeleri içinde önemli yer işgal etmektedir. Yaşlõlõk sigortasõ bu özellikleri ile sosyal 
güvenlik kuruluşlarõnõn en önemli sigorta kolu olmasõ yanõnda, toplumsal refah ile de 
yakõndan ilgilidir. Devletin toplumsal refahõ sağlamak bakõmõndan yaşlõlõk sigortasõ 
koluna ayrõ bir önem ve değer vermesi gerekmektedir.  
 
Yaşlõlõk sigortasõndan sağlanan yardõmlar; 
 
• Yaşlõlõk aylõğõ bağlanmasõ, 
• Toptan ödeme yapõlmasõ şeklinde belirlenmiştir. 
 
1999 yõlõnda yürürlüğe konulan 4447 sayõlõ Kanun ile yaşlõlõk aylõğõ hak kazanma 
sistemi değiştirilmiştir. Kanunda yapõlan yeni düzenlemede yaşlõlõk aylõğõna hak 
kazanma yaş unsuru mecburiyeti getirilmiştir. �İlk defa sigortalõ olarak çalõşmaya 
başlayanlar bakõmõndan� sigortalõnõn yaşlõlõk aylõğõndan yararlanabilmesi için ; 
 
• Kadõn ise 58, erkek ise 60 yaşõnõ doldurmuş olmasõ ve en az 7000 gün malullük 

yaşlõlõk ve ölüm sigortalarõ primi ödemiş olmasõ veya, 
• Kadõn ise 58, erkek ise 60 yaşõnõ doldurmuş olmasõ 25 yõldan beri sigortalõ 

bulunmasõ ve en az 4050 gün primi ödemiş olmasõ gerekmektedir.  
 
f. Ölüm Sigortasõ 
 
Uzun vadeli sigorta kollarõndan biri olan Ölüm Sigortasõ sosyal güvenliğin önemli 
dallarõndan birisidir. Ölüm Sigortasõnõn amacõ ölen sigortalõnõn geride kalan dul 
ve yetiminin sosyal güvenlik bakõmõndan teminat altõna almak, geçimlerini 
sağlayacak geliri temin etmektir. Bu sistem bir anlamda çalõşanõn ölümü halinde 
geride kalanlarõnõn sosyal güvencesini sağlayan sosyal amaçlõ bir sosyal güvenlik kolu 
olarak değerlendirilmelidir.  
 
Ölüm sigortasõndan �sağlanan haklar� 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 
65�inci maddesinde detaylõ olarak düzenlemiştir. Bu yardõmlar; 
 
• Ölen sigortalõnõn eşine, çocuklarõna, ana ve babasõna aylõk bağlanmasõ,  
• Ölen sigortalõnõn eşine, çocuklarõna, ana ve babasõna toptan ödeme yapõlmasõ,  
• Ölen sigortalõ için cenaze masrafõ karşõlõğõ verilmesi,  
şeklindedir. 
 
Madde hükmündeki düzenlemeye göre ölüm sigortasõndan sağlanan haklar eşine, 
çocuklarõna, ana ve babasõna aylõk bağlanmasõ, eşine, çocuklarõna, ana ve babasõna 
toptan ödeme yapõlmasõ ile cenaze yardõmõ yapõlmasõ şeklinde belirlenmiştir. 
  
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun 66�ncõ maddesinde ölüm sigortasõndan aylõk 
bağlanma şartlarõ şu şekilde belirlenmiştir. 
 
• Malullük veya yaşlõlõk aylõğõ almakta iken, yahut malullük yaşlõlõk aylõğõ 

bağlanmasõna hak kazanmõş olup, henüz işlemi tamamlanmamõş durumda olan 
veya, 

• Bağlanmõş bulunan malullük veya yaşlõlõk aylõğõ, sigortalõ olarak çalõşmaya 
başlamalarõ sebebiyle kesilmiş durumda yahut,  
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• Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yõldan beri sigortalõ bulunup, sigortalõlõk 
süresinin her yõlõ için ortalama olarak 180 gün malullük yaşlõlõk veya ölüm 
sigortalarõ primi ödemiş durumda, 

 
Ölen sigortalõnõn hak sahibi kimselere aylõk bağlanacağõ belirlenmiştir.  
 
Ölen sigortalõnõn aylõk bağlanmasõna hak kazanan kimselere aşağõdaki hükümlere 
göre aylõk bağlanmaktadõr.  
 
Ölen sigortalõnõn aylõğõnõn;  
 
Dul eşine % 50�si, aylõk alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75�i,  
 
Çocuklardan;  
 
18 yaşõnõ, ortaöğrenim yapmasõ halinde 20 yaşõnõ, yüksek öğrenim yapmasõ halinde 25 
yaşõnõ doldurmamõş olan veya çalõşamayacak durumda malül bulunan ve Sosyal 
Sigortaya, emekli sandõklarõna tabi çalõşmalarõndan dolayõ gelir veya aylõk almayan 
erkek çocuklarla yaşlarõ ne olursa olsun, evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan ve sosyal sigortaya, emekli sandõklarõna tabi bir işte 
çalõşmayan, buralardan gelir veya aylõk almayan kõz çocuklarõn her birine aylõğõn      
% 25�idir.  
 
Sigortalõnõn ölümü tarihinde eşine ve çocuklarõna bağlanmasõ gereken aylõklarõn 
toplamõ, sigortalõya ait aylõktan aşağõ olursa, artanõ, eşit hisseler halinde geçiminin 
sigortalõ tarafõndan sağlandõğõ belgelenen ana ve babasõna aylõk olarak verilir. Ancak 
bunlarõn her birinin hissesi sigortalõya ait aylõğõn % 25�ini geçemez.  
 
Sigortalõnõn ölümü ile eşine ve çocuklarõna bağlanabilecek aylõklarõn toplamõ 
sigortalõya ait aylõktan aşağõ değilse ana ve babanõn aylõk bağlama haklarõ düşer.  
 
g. Sosyal Yardõm Zammõ 
 
Sosyal yardõm, kelime anlamõ ile kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, 
yerel ölçülere göre geçimini kendi kaynaklarõ ile hiç ya da yeterli derecede sağlama 
durumunda olmayan kişilere yapõlan yardõmlarõ ifade eder. Sosyal koruma aracõ 
olarak başvurulan sosyal yardõm ve sosyal refah hizmetleri, sosyal sigorta tekniğinin 
egemen olduğu sistemlerde mevcuttur. Ulusal düzeyde tek sosyal güvenlik 
modellerinin benimsendiği ülkelerde bu ayõrõm fazla önem taşõmamaktadõr. Çünkü 
mali ya da sosyal konumu dikkate alõnmaksõzõn tüm vatandaşlara sosyal güvenlik ve 
refah hizmetleri sunulmaktadõr. Ancak sosyal sigorta modellerine üstünlük taşõyan 
ülkelerde sosyal yardõm ve hizmetler, kural olarak sosyal sigortalarõn kapsamõnõn 
dõşõnda kalmõş ve sosyal korunma gereksinimini bulunan kişileri hedeflemektedir.  
 
Sosyal Yardõm Zammõ sorunun temeli 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun Ek 
24�ncü maddesinde düzenlenen sistem içinde yapõlan ek ödemeden 
kaynaklanmaktadõr. Sosyal sigorta tekniğinin amaçlarõndan biri de, çalõşanlar 
yönünden çalõşõlan sürece gereksinimleri karşõlamaktan daha önemlisi, emekli 
günlerini huzur içinde geçirmesidir.  Yasa koyucu, 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar 
Kanunu�nda 1981 yõlõnda yaptõğõ yasal değişiklikle Sosyal Sigortalar Kurumu�ndan 
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malullük yaşlõlõk ve ölüm aylõğõ alanlarõn yaşamlarõna yardõmcõ olmak amacõ ile 
sosyal sigorta tekniği dõşõnda sosyal yardõm sistemini kullanmõştõr. Başka bir ifade ile, 
emekli dul ve yetimlerin malullük yaşlõlõk ve ölüm aylõklarõnõn yetersizliğini �sosyal 
yardõm zammõ� ile gidermek amacõ ile yasal düzenlemeye gidilmiştir.  
 
2. 1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNU BAKIMINDAN SOSYAL SİGORTA 

HAKLARI 
 
Sosyal Sigorta haklarõ bölümünde 1479 sayõlõ Bağ-Kur Kanununda yer alan sosyal 
sigorta haklarõ özet bilgiler halinde verilmiştir. 
 
a. Yaşlõlõk Aylõğõ 
 
Sigortalõya yaşlõlõk aylõğõ bağlanabilmesi için; 
 
• Yazõlõ talepte bulunmasõ, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarõnõ 

ödemiş olmasõ,  
• Kadõn ise 58, erkek ise 60 yaşõnõ doldurmuş olmasõ ve en az 25 tam yõl (9000 gün) 

sigorta primi ödemiş olmasõ,  
• (Bu sürelerin tamamõnõn Bağ-Kur�da geçmiş olmasõ şart değildir. Diğer sosyal 

güvenlik kuruluşlarõnda geçen hizmet süreleri, hizmet süresinin hesaplanmasõnda 
dikkate alõnmaktadõr.) 

• Sigortalõya en son bulunduğu basamaktan aylõk bağlanabilmesi için bu basamakta 
12 ay prim ödenmesi şarttõr. 

• Bu Kanuna göre yaşlõlõk aylõğõ alanlarõn istekleri halinde, aylõklarõ kesilerek son 
defa prim ödedikleri basamaktan prim ödemeye devam edebilirler. Bunlarõn tekrar 
yaşlõlõk aylõğõ talep etmeleri halinde haklarõnda bu Kanunun yaşlõlõk sigortasõ 
hükümleri uygulanõr. 

• Sigortalõ, çalõştõğõ işini  bõraktõğõnda, malullük veya yaşlõlõk aylõğõ bağlanmasõna 
hak kazanamayan kadõn ise 60, erkek ise 62 yaşõnõ doldurmuş bulunan 
sigortalõlara ödedikleri primler yazõlõ istekleri halinde toptan ödeme şeklinde geri 
verilir.  

 
Ancak, bu gibi kimseler, bu Kanuna tabi olarak yeniden çalõşmaya başladõklarõ ve 
evvelce kendilerine yapõlan toptan ödeme tutarlarõnõ ödemenin yapõldõğõ tarihten 
itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte peşin olarak iade ettikleri takdirde, bu 
Kanuna göre geçen sigortalõlõk süreleri geçerli sayõlõr.  
 
b. Malullük Aylõğõ 
 
• Çalõşma gücünün en az üçte ikisini yitirdiğinin Sağlõk Bakanlõğõ, Sosyal Sigortalar 

Kurumu, Üniversiteler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait hastanelerin sağlõk 
kurullarõnca verilecek raporlara göre belirlenmiş olmasõ, (Rapor Genel 
Müdürlükte teşekkül ettirilen sağlõk kurulunca değerlendirmeye tabi tutulur ve 
sonucu İl Müdürlüğüne bildirilir.). 

• En az 5 tam yõl (1800 gün) sigorta primi ödemiş olmasõ, 
• Bağlõ bulunduğu İl Müdürlüğü�ne yazõlõ talepte bulunmasõ gerekmektedir.  
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c. Ölüm Aylõğõ 
 
• Sigortalõnõn ölümünden önce en az 3 tam yõl (1080 gün) sigortalõ olarak prim 

ödemiş olmasõ, 
• Malullük veya yaşlõlõk aylõğõ almakta iken yahut yazõlõ talepte bulunup, malullük 

veya yaşlõlõk aylõğõna hak kazandõktan sonra ölen, 
• Bağlanmõş olan malullük veya yaşlõlõk aylõklarõ kesilmiş olan sigortalõlardan ölen,  
• En az üç tam yõl sigorta primi ödemiş olanlardan toptan ödeme talebinde 

bulunmakla beraber, toptan ödeme yapõlmadan ölen, 
 
Sigortalõlarõn hak sahiplerine aylõk bağlanõr. 
 
d. Sağlõk Sigortasõ 
 
• 1479 sayõlõ Kanuna tabi sigortalõlar ile eş ve bakmakla yükümlü olduklarõ 

çocuklarõ, ana ve babalarõ, 
• Yaşlõlõk ve malullük aylõğõ almakta olanlar ile eş ve bakmakla yükümlü olduklarõ 

çocuklarõ, ana ve babalarõ, 
• Dul ve yetim aylõğõ almakta olanlar, sağlõk sigortasõ yardõmlarõndan yararlanõrlar. 
 
Sağlõk sigortasõ kapsamõna giren sigortalõnõn sağlõk sigortasõ yardõmõndan 
yararlanabilmesi için; ilk defa veya yeniden sigortalõ olanlar ile sağlõk sigortasõ 
kapsamõndan çõktõktan sonra yeniden sağlõk sigortasõ kapsamõna girmek isteyenlerin 
sağlõk yardõmlarõndan yararlanabilmeleri için en az 8 ay eksiksiz sağlõk sigortasõ primi 
ödemiş olmasõ, sağlõk ve sigorta prim borcu bulunmamasõ gerekmektedir  
 
• Ancak sigortalõ olanlar ile yaşlõlõk ve malullük aylõğõ almakta olanlara, eşlerinden 

dolayõ ölüm aylõğõ bağlanmasõ halinde, bağlanan ölüm aylõğõndan sağlõk sigortasõ 
primi kesilmez. 

• Ana ve babanõn her ikisinden de ölüm aylõğõ alan çocuklarõn ölüm aylõklarõndan 
yalnõz babadan intikal eden aylõktan sağlõk sigortasõ primi kesilir. 

• Sağlõk sigortasõ yardõmlarõ, ayakta ve yatarak yapõlacak tedavilere gerekli 
muayene, tetkik, tahlil, müdahale, ortez ve protez, ameliyat ve tedavilerdir.  

 
3. 5434 SAYILI T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU BAKIMINDAN SOSYAL 

SİGORTA HAKLARI 
 
T.C. Emekli Sandõğõ, mensuplarõna, yaşlõlõk, malullük ve ölüm sigortalarõna karşõ 
sosyal güvenlik garantisi sağlama yanõnda, pasif sigortalõlarõnõn sağlõk harcamasõ 
giderlerini karşõlamakta ve kamu tarafõndan sunulan sosyal yardõm ve hizmet 
programlarõnõn gerçekleştirilmesinde aracõ kurum olma fonksiyonu görmektedir. 
Sandõğõn sağladõğõ sosyal güvenlik garantileri şunlardõr: 
 
a. Emekli Aylõğõ  

 
Sandõk mensuplarõna istek üzerine emeklilik olarak da adlandõrõlabilecek normal 
emeklilik, resen emeklilik ve yaş haddinden emeklilik halinde emekli aylõğõ 
bağlamaktadõr. Emekli aylõklarõnõn hesaplanmasõnda gösterge ve memur maaş 
katsayõsõ esas alõnmakta, kişinin çalõştõğõ kurum ve statüsüne göre emekli aylõğõnõn 
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tespitinde değişik faktörler dikkate alõnarak aylõk bağlanmaktadõr. Normal emeklilikte 
aylõk bağlanmasõ için kadõn sigortalõlarõn 20, erkek sigortalõlarõn 25 fiili hizmet yõlõnõ 
doldurmalarõ ve 4447 sayõlõ Kanunda yapõlan değişikliklerle getirilen yaş hadlerine 
ulaşmalarõ gerekmektedir. 
 
b. Malullük Aylõğõ  
 
T.C. Emekli Sandõğõ, mensuplarõna üç tür malullük aylõğõ bağlamaktadõr. Bunlar adi 
malullük, vazife malullüğü ve harp malullüğü aylõklarõdõr. Sandõk iştirakçilerinden adi 
malul olanlara 5 fiili hizmet yõlõnõ tamamlamõş olmalarõ halinde 15 yõllõk hizmet süresi 
üzerinden aylõk bağlanmaktadõr. 
 
c. Dul ve Yetim Aylõğõ 
 
En az 10 fiili hizmet yõlõ sandõk mensubu olanlarõn ölümü halinde hak sahibi eş ve 
çocuklarõ ile geçindirmekle yükümlü olduğu anne ve babasõna dul ve yetim aylõğõ 
bağlanmaktadõr. Hak sahiplerinin aylõk bağlanma oranlarõ aylõğõn tamamõnõ 
geçmeyecek şekilde belirlenmektedir. 
 
d. Sağlõk Yardõmõ  
 
Sandõk, emekliler, maluller ve bunlarõn geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler ile dul 
ve yetim aylõğõ bağladõğõ kişilerin hastalanmalarõ halinde sağlõk harcamalarõnõ 
karşõlamaktadõr. Sandõk sağlõk hizmetlerinin temininde satõn alma yolunu tercih 
etmiştir. 
 
e. İkramiye  
 
Emekli Sandõğõ mensuplarõ, aylõk alma hakkõ kazandõklarõ zaman veya ölümlerinde 
hak sahiplerine, her tam fiili hizmet yõlõ için bir aylõk maaşõ tutarõnda olmak üzere bir 
ikramiye ödemesi yapõlmaktadõr. Daha sonra ödenen bu ikramiyenin  bedeli ilgili 
kurumdan geri alõnmaktadõr. 
 
D. 4447 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTA MEVZUATINA 

GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER 
 
25 Ağustos 1999 tarihinde kabul edilen ve  8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 
4447 sayõlõ Kanun, İşsizlik Sigortasõ Kanunu olarak adlandõrõlmakla beraber, bütün 
sosyal sigorta mevzuatõnõ köklü şekilde değiştiren kapsamlõ bir yasal düzenleme 
olarak Türk sosyal güvenlik sistemi içindeki yerini almõştõr. VIII. BYKP döneminde 
gerçekleştirilecek çalõşmalar için belirleyici bir rolü olacaktõr. 
 
1. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 
 
a. Sigortalõlarõn Bildirilmesi 
 
4447 sayõlõ Kanunun 2. maddesi ile 506 sayõlõ Kanunun 9. maddesi değiştirilmiş ve 
sigortalõlarõn çalõşmaya başlamadan önce kuruma bildirilmeleri esasõ getirilmiştir. 
Buna göre; �İşveren, çalõştõracağõ kimseleri, işe başlatmadan önce, örneği 
Kurumca hazõrlanacak işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle 
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veya bu belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.�. Bu 
düzenlemeye getirilen istisnalar ise inşaat işyerleri ve ilk defa işyeri bildirgesi veren 
işyerleri ile ilgili olmuş ve inşaat işyerlerinde sigortalõ çalõşmaya başlatõldõğõ gün, 
ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde ise işe başlama tarihinden itibaren 
30 gün içinde Kuruma bildireceklerdir. 
 
b. İşyerinin Bildirilmesi 
 
4447 sayõlõ Kanunun 1. maddesi ile 506 sayõlõ Kanunun 8. maddesi değiştirilmiş ve, 
�İşveren, örneği Kurumca hazõrlanacak işyeri bildirgesini, işçi çalõştõrmaya 
başlayacağõ tarihten önce Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü 
olarak göndermekle yükümlüdür�. Bu değişiklikle, sigortalõlar gibi işyerlerinin de 
önceden Kuruma bildirilmesi esasõ getirilmiştir. 
 
c. Sigortalõnõn Kuruma Bildirilmesi 
 
4447 sayõlõ Kanun, sigortalõlarõn da kendilerini Kuruma bildirmeleri esasõnõ 
getirmiştir. Buna göre; �506 sayõlõ Kanunun 2. maddesine göre sigortalõ sayõlanlar, 
çalõşmaya başladõklarõnõ işe başladõklarõ tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma 
bildirirler.� Bu bildirme, iki nüsha olarak, Kurumca hazõrlanan belgenin sigortalõ 
tarafõndan doldurulmasõ ile ve nüfus cüzdan sureti ilave edilerek yapõlõr. 
 
d. Sigortalõnõn Eksik Günlerinin Bildirilmesi 
 
Sigortalõlarõn hiç bildirilmemesi yanõnda, yaygõn olarak çalõştõklarõ günlerin veya 
prime esas kazançlarõnõn eksik bildirilmesi söz konusu olabilmekteydi. 4447 sayõlõ 
Kanun, eksik bildirimi önlemek için; �Ay içinde bazõ işgünlerinde çalõştõrõlmadõğõ ve 
ücret ödenmediği beyan edilen sigortalõlarõn 30 günden az çalõştõklarõnõ açõklayan 
bilgi ve belgelerin işverence prim bildirgelerine eklenmesi şarttõr� denilmiştir. 
İşverenin verdiği belgelerin geçerli olmamasõ halinde Kurum resen prim tahakkuk 
ettirebilecektir. 
 
e. Prim Oranlarõ 
 
4447 Sayõlõ Kanun, esas olarak sosyal sigorta kurumlarõnõn finansman problemini 
çözmeye yönelik olarak çõkarõldõğõ için, gelir arttõrõcõ düzenlemelere öncelik 
verilmiştir. Bu çerçevede, prim oranlarõnda da değişiklikler yapõlmõştõr. 
 
• Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) 
 
4447 sayõlõ Kanun, Kurumdan gelir ve aylõk almakta iken sigortaya tabi bir işte 
çalõşmaya başlayanlarõn ödediği SGDP oranõnõ % 24�ten % 30�a yükseltmiştir. Buna 
göre, sigortalõ hissesi  % 7,5; işveren hissesi % 22,5 olarak ödenecektir. 
 
• Avukatlar ve Noterler İçin Sosyal Güvenlik Destek Primi 
 
Kanun, �506 sayõlõ Kanuna göre yaşlõlõk aylõğõ almakta iken serbest avukat veya noter 
olarak çalõşmalarõnõ sürdürenlerin, sosyal yardõm zammõ dahil, almakta olduklarõ 
aylõklarõndan % 15 oranõnda SGDP kesilir.� hükmünü getirmiştir. 
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f. Prime Esas Günlük Kazançlarõn Sõnõrlarõ 
 
4447 sayõlõ Kanun, prime esas kazanç sõnõrlarõnõn belirlenmesi usulünü köklü şekilde 
değiştirmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra prime esas kazançlarõn alt 
sõnõrõ günlük 4.000.000 TL olacaktõr. Üst sõnõr ise alt sõnõrõn üç katõ, diğer bir ifade ile 
12.000.000 TL olacaktõr. Buna göre prime esas kazançlarõn alt sõnõrõ, 1 Ocak 2000 
tarihinden itibaren aylõk olarak 120; üst sõnõr ise 360 milyon TL olacaktõr. Üst sõnõrõ 5 
katõna kadar yükseltmek Bakanlar Kurulunun yetkisine bõrakõlmõştõr. 
 
Prime esas kazançlarõn sõnõrlarõnõn artõrõlmasõ esaslarõ da değişmiştir. Yeni 
düzenlemeye göre, günlük kazancõn alt sõnõrõ her yõl, önce, bir önceki yõlõn Aralõk 
ayõna göre DİE tarafõndan açõklanan en son temel yõllõ kentsel yerler tüketici fiyatlarõ 
indeksindeki artõş oranõ kadar, ikinci olarak bir önceki yõlõn GSYİH sabit fiyatlarla 
gelişme hõzõ kadar artõrõlarak belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen günlük kazanç alt 
sõnõrõnõn belirlenmesinde bin liranõn kesirleri bin liraya tamamlanacaktõr. 
 
g. Hastalõk Sigortasõnda 120 Gün Prim Ödeme Şartõ 
 
Daha önce sigortalõnõn kendisine yapõlacak sağlõk yardõmlarõnda herhangi bir prim 
ödeme şartõ yok iken, 4447 sayõlõ Kanunla 120 gün prim ödeme gün şartõ getirilmiştir. 
Buna göre; �Sigortalõlarõn, sağlõk yardõmlarõndan yararlanabilmeleri için, 60 günü 
hastalõğõn anlaşõldõğõ tarihten önceki altõ ay içinde olmak üzere toplam olarak 120 gün 
hastalõk sigortasõ primi ödemiş olmalarõ şartõ aranõr�. Bu düzenleme ile sigortalõnõn 
kendisinin sağlõk yardõmlarõndan faydalanmasõ, geçindirmekle yükümlü olduğu 
kişilerden daha sõkõ şartlara bağlanmõştõr. 
 
h. Protez Araç ve Gereç Bedellerine Katõlõm 
 
4447 sayõlõ Kanun, sigortalõnõn kendisi, geçindirmekle yükümlü olduğu aile fertleri, 
Kurumdan gelir ve aylõk almakta olanlar ile bunlarõn geçindirmekle yükümlü olduğu 
aile fertlerine yapõlacak protez araç ve gereçlerinin bedeline katõlõmõ öngörmüştür. 
Buna göre: 
 
• Sigortalõlar ile geçindirmekle yükümlü olduğu eşi ve çocuklarõna verilecek protez 

araç ve gereçlerinin bedellerinin % 20�si kendileri tarafõndan ödenecektir. Ancak 
bu şekilde yapõlan ödemeler 16 yaşõndan büyükler için belirlenmiş asgari ücretin 
1,5 katõnõ geçemeyecektir. 

• Kurumdan gelir ve aylõk almakta olanlar ile bunlarõn geçindirmekle yükümlü 
olduğu eş ve çocuklarõna verilecek protez araç ve gereçlerinin bedelinin % 10�u 
kendileri tarafõndan ödenecektir. 

• Kişilerin normal hayatlarõnõ sürdürebilmeleri için hayati öneme sahip olan protez 
araç ve gereçlerinden katkõ payõ alõnmayacaktõr. Ancak, bunlarõn ne olduğu daha 
sonra Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ(ÇSGB) ve Sağlõk Bakanlõğõ 
tarafõndan müştereken belirlenecektir. 

 
i. Malüllük Aylõğõnõn Hesaplanmasõ 
 
4447 sayõlõ Kanunun 5. maddesi ile malüllük aylõğõnõn hesaplanmasõ usulü köklü 
şekilde değiştirilmiştir. Buna göre; �Malullük aylõğõ bağlanmasõna hak kazanan 
sigortalõya, ortalama yõllõk kazancõnõn % 60�õnõn 1/12�si oranõnda malullük aylõğõ 
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bağlanacaktõr. Sigortalõnõn başka birisinin bakõmõna muhtaç olmasõ halinde bu oran % 
70 olarak belirlenecektir. 
 
j.  Yaşlõlõk Aylõğõna Hak Kazanma Şartõ 
 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren ilk defa 
sigortalõ olacaklarõn yaşlõlõk aylõğõndan faydalanabilmeleri için: 
 
• Kadõn ise 58, erkek ise 60 yaşõnõ doldurmuş olmasõ ve en az 7000 gün Malüllük 

Yaşlõlõk Ölüm (MYÖ) sigortasõ ödemiş olmasõ: (Tam Aylõk) veya, 
• Kadõn ise 58, erkek ise 60 yaşõnõ doldurmuş olmasõ, 25 yõldan beri sigortalõ olmasõ 

ve en az 4500 gün Malüllük Yaşlõlõk Ölüm (MYÖ) sigortasõ primi ödemiş olmasõ 
(Kõsmi Aylõk), gerekir. Bunlardan ilki tam, ikincisi ise kõsmi aylõk alma şartlarõ ile 
ilgilidir. 

 
k. Yaşlõlõk Aylõğõnõn Hesaplanmasõ 
 
4447 sayõlõ Kanun, aylõk bağlama esaslarõnõ köklü şekilde değiştirmiş ve gösterge 
tablosu ve katsayõ sistemini terk ederek sigortalõnõn bütün kazançlarõnõ dikkate alan 
bir güncelleme sistemini getirmiştir. Buna göre yaşlõlõk aylõğõ, aşağõdaki işlemler 
gerçekleştirilerek hesaplanacaktõr: 
 
• Sigortalõnõn bütün çalõşma hayatõ süresince (takvim yõlõ olarak) prime esas 

kazançlarõ, sigortalõnõn aylõk almak için başvurduğu yõl başõna kadar, her yõlõn 
kentsel yerler TÜFE ve GSYİH oranõ kadar artõrõlarak güncelleştirilecektir. 

• Bu şekilde bulunacak yõllõk kazançlar toplamõ, sigortalõnõn prim ödeme gün 
sayõsõna bölünerek, güncelleştirilmiş prime esas ortalama günlük kazancõ 
bulunacaktõr. 

• Bulunan ortalama günlük kazancõn 360 katõ, aylõğõn hesaplanmasõnda esas 
alõnacak Ortalama Yõllõk Kazancõ (OYK) oluşturacaktõr. 

• İkinci aşamada aylõk bağlama oranõ bulunacaktõr. Aylõk bağlama oranõ (ABO) 
3600 güne kadar her 360 gün için % 3,5; sonraki 5400 günün her 360 günü için   
% 2; kalan prim günleri için de her 360 gün için % 1,5 olarak hesaplanacaktõr. 

• Aylõk bağlanmasõnda üst sõnõr kaldõrõlmõştõr. Prim ödeme gün sayõsõ fazla ise 
sigortalõ % 100�den fazla aylõk alabilecektir. Buna göre 25 yõl prim ödeyen 
sigortalõ % 65; 40 yõl prim ödeyen sigortalõ % 87,5 ve 50 yõl prim ödeyen sigortalõ 
% 102,5 aylõk bağlama oranõna ulaşabilecektir. 

• Aylõk miktarõ= (OYK X ABO) / 12, sigortalõya bağlanacak aylõk miktarõnõ 
verecektir. 

• Bu şekilde bulunan aylõk, sigortalõnõn başvurduğu ay dikkate alõnarak ocak 
ayõndan itibaren DİE tarafõndan belirlenen TÜFE oranõ dikkate alõnarak 
artõrõlacaktõr.  

• Bağlanan yaşlõlõk aylõklarõ, DİE tarafõndan belirlenen kentsel yerler TÜFE dikkate 
alõnarak her ay artõrõlacaktõr.  

 
l. Geçiş Döneminde Kõsmi Yaşlõlõk Aylõğõ Alma Şartlarõ 
 
4447 sayõlõ Kanun kõsmi yaşlõlõk aylõğõna hak kazanma şartlarõnõn yeniden düzenlemiş 
ve Kanun kadõn sigortalõlarõn 52, erkek sigortalõlarõn 56 yaşõnõ doldurmalarõ ve 15  
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yõllõk sigortalõlõk süresi içinde 3600 gün MYÖ sigortasõ primi ödemiş olmalarõ halinde 
kõsmi aylõk bağlanmasõnõ öngörmüştür. 
 
m. Ölüm Aylõğõnõn Hesaplanmasõ 
 
Kanun ölüm aylõğõna hak kazanõlmasõ için gerekli şartlarõ değiştirmemiştir. Ölüm 
aylõğõnõn hesaplanmasõ, malullük ve yaşlõlõk sigortalarõnda olduğu gibidir. (4447, 
Madde 9). Aylõk bağlama oranõ % 60 olmakla birlikte sigortalõnõn 8100 gün ile 9000 
gün arasõndaki her 360 gün için aylõk bağlama oranõ % 2; 9000 günden sonraki her 
360 gün için de % 1,5 artõrõlacaktõr. 
 
Bağlanan ölüm aylõklarõnõn artõrõlmasõnda malullük ve yaşlõlõk aylõklarõnda olduğu 
gibi aylõk TÜFE oranõ dikkate alõnacaktõr. 
 
n. Aylõklarõn Alt Sõnõrõ 
 
506 sayõlõ Kanunun, yaşlõlõk, malullük ve ölüm sigortalarõndan bağlanan aylõklarõn alt 
sõnõrõ ile ilgili hükmü değiştirilmiş ve �Bu kanuna göre bağlanacak aylõklar, 78. 
maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sõnõrõnõn aylõk tutarõnõn 
% 35�inden az olamaz� hükmü getirilmiştir. 
 
o. Geçiş Döneminde Emekli Olma Şartlarõ 
 
4447 sayõlõ Kanun, sigortalõlarõn yürürlük tarihindeki sigortalõlõk süresini dikkate 
alarak emeklilik yaşõnõn yükseltilmesinde kademeli bir geçiş sağlamõştõr. Buna göre 
kadõn ve erkek sigortalõlarõn aylõk bağlanmasõ için gerekli şartlar aşağõdaki tablo 1 ve 
2'de verilmiştir. 
 
 
Tablo-1: Kadõn Sigortalõlar İçin Yaşlõlõk Aylõğõ Alma Şartlarõ 
 
KANUNUN ÇIKTIĞI TARİHTE 
SİGORTALILIK SÜRESİ 

ASGARİ 
EMEKLİLİK 
YAŞI 

ASGARİ PRİM 
ÖDEME SÜRESİ 

ASGARİ 
SİGORTALILIK 
SÜRESİ 

17-18 yõl arasõnda olanlar 41 5.000 gün 20 yõl 
16-17 yõl arasõnda olanlar 43 5.000 gün 20 yõl 
15-16 yõl arasõnda olanlar 45 5.000 gün 20 yõl 
14-15 yõl arasõnda olanlar 47 5.150 gün 20 yõl 
13-14 yõl arasõnda olanlar 48 5.300 gün 20 yõl 
12-13 yõl arasõnda olanlar 49 5.450 gün 20 yõl 
11-12 yõl arasõnda olanlar 50 5.600 gün 20 yõl 
10-11 yõl arasõnda olanlar 51 5.750 gün 20 yõl 
10 yõldan az olanlar 52 6.000 gün 20 yõl 

Kaynak: SSK. 
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Tablo-2: Erkek Sigortalõlar İçin Yaşlõlõk Aylõğõ  Alma Şartlarõ 
 
KANUNUN ÇIKTIĞI TARİHTE 
SİGORTALILIK SÜRESİ 

ASGARİ 
EMEKLİLİK 
YAŞI 

ASGARİ PRİM 
ÖDEME SÜRESİ 

ASGARİ 
SİGORTALILIK 
SÜRESİ 

22-23 yõl arasõnda olanlar 45 5.000 gün 25 yõl 
21-22 yõl arasõnda olanlar 46 5.000 gün 25 yõl 
20-21 yõl arasõnda olanlar 48 5.000 gün 25 yõl 
19-20 yõl arasõnda olanlar 50 5.150 gün 25 yõl 
18-19 yõl arasõnda olanlar 51 5.300 gün 25 yõl 
17-18 yõl arasõnda olanlar 52 5.450 gün 25 yõl 
16-17 yõl arasõnda olanlar 53 5.600 gün 25 yõl 
15-16 yõl arasõnda olanlar 54 5.750 gün 25 yõl 

  15 yõldan az olanlar 56 6.000 gün 25 yõl 
Kaynak: SSK. 
 
p. Diğer Hususlar 
 
• İsteğe bağlõ sigortalõlar ödeyecekleri primleri, prime esas kazançlarõn alt ve üst 

sõnõrlarõ arasõnda olmak üzere kendileri belirleyecektir. 
• Kayõtdõşõ çalõşmayõ önlemek üzere, teftiş ve kontrol yetkisi genişletilmiş, bazõ 

kamu kurumlarõnõn denetim elemanlarõ da kendi mevzuatlarõ gereğince 
yapacaklarõ her türlü denetim ve incelemeler sõrasõnda sigortalõ çalõştõrõp 
çalõştõrmama ile ilgili denetimde bulunabileceklerdir. 

• Sigortalõlara yapõlacak olan Sosyal Yardõm Zammõ (SYZ), ödemeleri, her ay bir 
önceki aya göre, DİE tarafõndan belirlenen TÜFE artõş oranõ dikkate alõnarak 
artõrõlacaktõr. 

 
2. 1479 SAYILI BAĞ-KUR KANUNU 
 
a. Basamak Seçimi ve Yükseltilmesi 
 
4447 sayõlõ Kanunun 32. maddesi ile Bağ-Kur sigortalõlarõnõn  ödeyecekleri primler ve 
gelirlerin hesabõnda esas alõnan 24 basamaklõ gösterge tablosundaki bekleme süreleri 
değiştirilmiştir. Buna göre; �Sigortalõnõn seçtiği, intibak ettirildiği veya 
yükseltildiği ilk 12 basamakta bekleme süresi 1 yõl, 13. basamaktan itibaren her 
basamakta bekleme süresi 2 yõl olarak değiştirilmiştir. 
 
İlk 11 basamakta basamak yükseltilmesi, prim ödeme ve talebe bakõlmaksõzõn 
Kurum tarafõndan yapõlõrken, 12. basamaktan itibaren sigortalõnõn yazõlõ talebi 
ve talep tarihinden önceki ayõn sonu itibariyle prim ve diğer borçlarõnõ ödemiş 
olmasõ şartõ getirilmiştir. 
 
b. Sigorta Primine ve Aylõklara Esas Olan Gelir Basamaklarõ 
 
Bağ-Kur sigortalõlarõnõn ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylõklarõn 
hesaplanmasõnda esas alõnan gelir basamaklarõ tablosu yeniden oluşturulmuştur. Buna 
göre; �sigortalõlarõn ödeyecekleri primler ve bağlanacak aylõklarõn hesabõnda 24 
basamaklõ gelir tablosu uygulanõr. Tabloda yer alan gelir basamaklarõ, her yõl 
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Nisan ayõnda, ilk olarak bir önceki yõlõn DİE tarafõndan açõklanan en son temel 
yõllõ kentsel yerler TÜFE değişim oranõ kadar, ikinci olarak GSYİH sabit 
fiyatlarla gelişme hõzlarõ kadar artõrõlarak belirlenir�. 
 
Gelir basamaklarõnõn bir yõldan diğerine yeniden belirlenmesinde SSK�da prime esas 
kazançlarõn belirlenmesindeki kriterler esas alõnmõştõr. 
 
c. Sosyal Güvenlik Destek Primi 
 
4447 sayõlõ Kanunla, Kurumdan yaşlõlõk aylõğõ almakta iken tekrar çalõşmaya başlayan 
sigortalõlardan, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), alõnmasõ hükmü getirilmiştir. 
Buna göre; �1479 sayõlõ Kanuna göre yaşlõlõk aylõğõ bağlananlar, bu Kanuna tabi 
işlerde çalõşmaya devam ederlerse veya daha sonradan çalõşmaya başlarlarsa, 
SYZ dahil olmak üzere aldõklarõ aylõktan % 10 oranõnda SGDP kesilecektir.� 
 
SGDP ödenmiş süreler sigortalõlõk süresinden sayõlmayacak ve toptan ödeme olarak 
geri verilmeyecektir. 
 
d. Sağlõk Sigortasõ Prim Oranõ 
 
4447 sayõlõ Kanunun 37. maddesi ile Bağ-Kur sigortalõlarõnõn ödeyecekleri sağlõk 
sigortasõ prim oranõ ile primlerin ödeneceği basamaklar değiştirilmiştir. Buna göre; 
1479 sayõlõ Kanuna tabi sigortalõlardan İlk 8 basamakta bulunanlar,  8'nci, 
9'uncu ve sonraki basamaklarda bulunanlar ise bulunduklarõ gelir basamağõ 
üzerinden,  % 15�i oranõnda sağlõk sigortasõ primi ödeyeceklerdir�. 
 
2926 sayõlõ Kanuna tabi sigortalõlardan ilk 6 basamakta bulunanlar, 6'õncõ 
basamak gösterge tutarõnõn,  7 ve daha yukarõ basamaklarda bulunan 
sigortalõlar ise, bulunduklarõ basamak gösterge tutarõnõn % 15�i oranõnda sağlõk 
sigortasõ primi öderler. 
 
e. Primlerin Süresi İçinde Ödenmemesi 
 
Bağ-Kur sigortalõlarõnõn primlerini zamanõnda ödememeleri halinde ödeyecekleri 
gecikme cezalarõ ile ilgili hususlar değiştirilmiş ve SSK ile benzer hükümler 
getirilmiştir. Buna göre; �Sigortalõlar tarafõndan ödenmesi gereken primler süresi 
içinde kõsmen veya tamamen ödenmezse, sürenin bittiği tarihten başlayarak 
gecikilen her ay için 21.7.1953 tarih ve 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsili 
Usulü Hakkõnda Kanunla belirlenen gecikme zammõ oranlarõ uygulanarak 
sigortalõlardan tahsil edilir�. Bu oran 3.7.1999 tarihinden itibaren aylõk % 12; yõllõk 
ise % 144 olarak belirlenmiştir. 
 
f. Sağlõk Sigortasõndan Faydalanma Şartlarõ 
 
1479 sayõlõ Kanuna göre, ilk defa veya yeniden sigortalõ olanlar ile sağlõk sigortasõ 
kapsamõndan çõktõktan sonra yeniden sağlõk sigortasõ kapsamõna girmek isteyenlerin 
sağlõk karnesi talep ettikleri tarihte 8 ay sağlõk sigortasõ primi ödemesi sigorta,  prim 
ve gecikme zammõ borçlarõnõn bulunmamasõ şarttõr. 
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g. Ayakta Yapõlan Tedaviler Ve Protez Araç ve Gereçlerinin Bedelinin 
Karşõlanmasõ 

 
Bağ-Kur sigortalõlarõ ile bunlarõn geçindirmekle yükümlü olduğu kişilerin ayakta 
yapõlan tedavilerinde poliklinik muayene ücretinin ve verilen ilaç bedellerinin % 20�si 
kendileri tarafõndan ödenir. 
 
Bağ-Kur�dan gelir ve aylõk almakta olanlar ile bunlarõn geçindirmekle yükümlü 
olduğu kişiler ve hak sahipleri, poliklinik muayene ücretinin ve ayakta yapõlan 
tedavilerde verilen ilaç bedellerinin % 10�unu kendileri tarafõndan öderler. 
 
İş kazasõ ve meslek hastalõğõ  dõşõnda sigortalõlar ve geçindirmekle yükümlü olduğu 
kişiler kendilerine verilen protez araç ve gereç bedellerinin % 20�sini; aylõk alanlar ile 
bunlarõn geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler ve hak sahipleri ise % 10�unu 
kendileri karşõlarlar. Ancak katkõ payõ tutarõ, sigortalõlarda birinci gelir basamağõnõn 
1.5 katõnõ, aylõk alanlar da ise birinci gelir basamağõnõn % 65�ini geçemez. 
 
Bağ-Kur sigortalõsõ olmadan önce sigortalõnõn maruz kaldõğõ hastalõk ve arõzalardan 
dolayõ Kurumca karşõlanacak olan protez araç ve gereçlerinin neler olduğu ise 
hazõrlanacak bir yönetmelikle belirlenecektir. 
 
h. Malullük Aylõğõnõn Hesaplanmasõ 
 
4447 sayõlõ Kanun, malullük aylõğõ hesaplanmasõ ile ilgili esaslarõ değiştirmiştir. Yeni 
düzenlemeye göre; "Sigortanõn sigortalõlõk süresi içinde prim ödediği gelir 
basamaklarõnõn bu basamaklardaki prim ödeme süreleri de dikkate alõnarak 
aylõk başlangõç tarihinde yürürlükte bulunan gelir tablosu üzerinden 
hesaplanacak ağõrlõklõ ortalamasõnõn % 65�idir. Başka birinin bakõmõna muhtaç 
malul sigortalõya % 75 oranõnda malullük aylõğõ bağlanõr. 
 
Bu düzenleme ile, sigortalõnõn bulunduğu son basamak değil, bütün basamaklarda 
bulunduğu sürede dikkate alõnarak aylõklarõn hesaplanmasõ söz konusu olacaktõr. 
 
i. Yaşlõlõk Aylõğõndan Faydalanma Şartlarõ 
 
Sigortalõnõn tam yaşlõlõk aylõğõndan faydalanabilmesi için: 
 
• Yazõlõ talepte bulunmasõ, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarõnõ 

ödemiş olmasõ; 
• Kadõn  ise 58, erkek ise 60 yaşõnõ doldurmuş olmasõ ve 25 tam yõl sigorta primi 

ödemiş olmasõ şarttõr. 
• Kadõn ise 60, erkek ise 62 yaşõnõ doldurmuş ve en az 15 tam yõl prim ödemiş 

sigortalõlara da kõsmi aylõk bağlanõr. 
 
Bu düzenleme ile kadõn sigortalõlarõn da tam aylõk alabilmeleri için 25 tam yõl prim 
ödemeleri şartõ getirilmiştir. 
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j. Yaşlõlõk Aylõğõnõn Hesaplanmasõ 
 
4447 sayõlõ Kanun yaşlõlõk aylõğõnõn hesaplanmasõnda dikkate alõnan kazançlar ile 
aylõk bağlama oranlarõnõ değiştirmiştir. Buna göre: 
 
Yaşlõlõk aylõğõnõn hesaplanmasõnda sigortalõnõn prim ödediği son basamak değil, 
bütün sigortalõlõk süresince ödediği gelir basamaklarõ ve bu basamaklardaki prim 
ödeme süreleri dikkate alõnarak, aylõk almak için talepte bulunduğu tarihteki gelir 
tablosu üzerinden hesaplanacak ağõrlõklõ ortalamanõn, aylõk bağlama oranõ ile 
çarpõlmasõ suretiyle bulunacaktõr. 
 
Aylõk bağlama oranõ hesaplanõrken, ilk 10 tam yõlõn her bir yõlõ için % 3,5; takip eden 
15 tam yõlõn her bir yõlõ için % 2; yirmi beş yõldan fazla her bir tam yõl için % 1,5 
oranlarõ esas alõnõr. 
 
Bu hesaplama yöntemi ile aylõk bağlama oranõ ile ilgili üst sõnõr kaldõrõlmõş 
olmaktadõr. Aylõklarõn hesaplanmasõ ile esas alõnan gelir tablolarõnõn hesaplanarak 
açõklanmasõ, yeni hesaplama tarzõnõn açõklõğa kavuşmasõnõ kolaylaştõracaktõr. 
 
k. Aylõklarõn Artõrõlmasõ 
 
1479 sayõlõ Kanuna göre bağlanan malullük, yaşlõlõk ve ölüm aylõklarõ, her ay bir 
önceki aya göre DİE tarafõndan, açõklanan en son temel yõllõ kentsel yerler TÜFE 
değişim oranlarõ kadar artõrõlacaktõr. (4447, madde 29 son bendi). Bu düzenleme ile 
Bağ-Kur aylõklarõnõn da SSK�da olduğu gibi enflasyon oranõ kadar artõrõlmasõ esasõ 
benimsenmiş bulunmaktadõr. 
 
l. Ölüm Aylõğõnõn Hesaplanmasõ 
 
4447 sayõlõ Kanun, ölüm aylõğõ bağlanmasõ ile ilgili hükümlerde de değişiklikler 
getirmiş, 3 tam yõl prim ödeyen, ancak 25 yõldan az sigortalõlõk süresi olanlarõn ölümü 
halinde 25 tam yõl prim ödemiş gibi aylõk bağlanmasõnõ öngörmüştür. 
 
 
m. Geçiş Döneminde Emekli Olma Şartlarõ 
 
4447 sayõlõ Kanun, bu Kanunun yürürlük tarihi olan 8 Eylül 1999 tarihinde 
sigortalõlarõn sigortalõlõk süresini esas alarak geçiş dönemi şartlarõnõ belirlemiştir. 
Buna göre kadõn ve erkek sigortalõlarõn emekli aylõğõna hak kazanma şartlarõ tablo 3 
ve 4'deki gibidir. 
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Tablo-3: Kadõn Sigortalõlar İçin Emeklilik Şartlarõ 
 

KANUNUN ÇIKTIĞI TARİHTE 
SİGORTALILIK SÜRESİ 

ASGARİ EMEKLİLİK 
YAŞI 

ASGARİ PRİM ÖDEME 
SÜRESİ 

2-3 yõl arasõnda kalanlar 41 20 yõl 
3-4 yõl arasõnda kalanlar 43 20 yõl 
4-5 yõl arasõnda kalanlar 45 20 yõl 
5-6 yõl arasõnda kalanlar 47 20 yõl 
6-7 yõl arasõnda kalanlar 48 20 yõl 
7-8 yõl arasõnda kalanlar 49 20 yõl 
8-9 yõl arasõnda kalanlar 50 20 yõl 

 9-10 yõl arasõnda kalanlar 51 20 yõl 
    10 yõldan fazla kalanlar 52 20 yõl 

Kaynak: Bağ-Kur. 
 
Tablo-4: Erkek Sigortalõlar İçin Emeklilik Şartlarõ 
 

KANUNUN ÇIKTIĞI 
TARİHTE SİGORTALILIK 

SÜRESİ 

ASGARİ EMEKLİLİK 
YAŞI 

ASGARİ PRİM ÖDEME 
SÜRESİ 

2-3 yõl arasõnda kalanlar 45 25 yõl 
3-4 yõl arasõnda kalanlar 46 25 yõl 
4-5 yõl arasõnda kalanlar 48 25 yõl 
5-6 yõl arasõnda kalanlar 50 25 yõl 
6-7 yõl arasõnda kalanlar 51 25 yõl 
7-8 yõl arasõnda kalanlar 52 25 yõl 
8-9 yõl arasõnda kalanlar 53 25 yõl 

 9-10 yõl arasõnda kalanlar 54 25 yõl 
     10 yõldan fazla kalanlar 56 25 yõl 

Kaynak: Bağ-Kur. 
 
n. Geçiş Döneminde Kõsmi Emeklilik Şartlarõ 
 
4447 sayõlõ Kanun, geçiş döneminde 1479 sayõlõ kanuna göre kõsmi aylõk almak için 
gerekli olan şartlarõ Tablo 5 ve 6 da gösterildiği gibi belirlemiştir. Buna göre: 
 
Tablo-5: Kadõnlar İçin Kõsmi Emekli Aylõğõ Şartlarõ 
 

KANUNUN ÇIKTIĞI TARİHTE 
SİGORTALILIK SÜRESİ 

ASGARİ EMEKLİLİK 
YAŞI 

ASGARİ PRİM ÖDEME 
SÜRESİ 

2-4   yõl arasõnda kalanlar 51 15 yõl 
4-6   yõl arasõnda kalanlar 52 15 yõl 
6-8   yõl arasõnda kalanlar 53 15 yõl 
 8-10 yõl arasõnda kalanlar 54 15 yõl 
     10 yõldan fazla kalanlar 56 15 yõl 

Kaynak: Bağ-Kur. 
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Tablo-6: Erkekler İçin Kõsmi Emekli  Aylõğõ Şartlarõ 
 

KANUNUN ÇIKTIĞI 
TARİHTE SİGORTALILIK 

SÜRESİ 

ASGARİ EMEKLİLİK 
YAŞI 

ASGARİ PRİM ÖDEME 
SÜRESİ 

2-4   yõl arasõnda kalanlar 56 15 yõl 
4-6   yõl arasõnda kalanlar 56 15 yõl 
6-8   yõl arasõnda kalanlar 57 15 yõl 
8-10 yõl arasõnda kalanlar 57 15 yõl 
  10 yõldan fazla kalanlar 58 15 yõl 

Kaynak: Bağ-Kur. 
 
3. 2925 SAYILI TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU  
 
Yaşlõlõk Aylõğõna Hak Kazanma Şartlarõ: 4447 sayõlõ Kanun yürürlüğe girdikten 
sonra sigortalõ olacak tarõm işçileri, kadõn ise 58, erkek ise 60 yaşõnõ doldurmuş, 15 
yõllõk sigortalõlõk süresini tamamlamõş ve 3600 gün prim ödemiş olmak koşullarõ 
üzerinden emekli olacaklardõr. 
 
Halen sigortalõ olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalõlõk süresi 13 yõl 
ve daha fazla olanlar, önceden olduğu gibi yaş şartõ aranmadan 15 yõllõk sigortalõlõk ve 
3600 gün prim ödeme şartõ ile emekli olabileceklerdir. 
 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalõlõk süresi 13 yõldan az olanlar ise 
sigortalõlõk sürelerine göre tablo 7 ve 8'deki koşullarda emekli olabileceklerdir. 
 
Tablo-7: Tarõm İşçisi Kadõnlar İçin Emeklilik   Şartlarõ 
 

KANUNUN ÇIKTIĞI 
TARİHTE SİGORTALILIK 

SÜRESİ 

ASGARİ 
EMEKLİLİK 

YAŞI 

ASGARİ PRİM 
ÖDEME SÜRESİ 

ASGARİ 
SİGORTALILIK 

SÜRESİ 
12-13 yõl arasõnda olanlar 41 3600 gün 15 yõl 
11-12 yõl arasõnda olanlar 43 3600 gün 15 yõl 
10-11 yõl arasõnda olanlar 45 3600 gün 15 yõl 
9-10 yõl arasõnda olanlar 47 3600 gün 15 yõl 
8-9  yõl arasõnda olanlar 48 3600 gün 15 yõl 
7-8  yõl arasõnda olanlar 49 3600 gün 15 yõl 
6-7  yõl arasõnda olanlar 50 3600 gün 15 yõl 
5-6  yõl arasõnda olanlar 51 3600 gün 15 yõl 

5  yõldan az olanlar 52 3600 gün 15 yõl 
Kaynak: SSK. 
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Tablo-8: Tarõm İşçisi Erkekler İçin Emeklilik  Şartlarõ 
 

KANUNUN ÇIKTIĞI 
TARİHTE SİGORTALILIK 

SÜRESİ 

ASGARİ 
EMEKLİLİK 

YAŞI 

ASGARİ PRİM 
ÖDEME SÜRESİ 

ASGARİ 
SİGORTALILIK 

SÜRESİ 
12-13 yõl arasõnda olanlar 45 3600 gün 15 yõl 
11-12 yõl arasõnda olanlar 46 3600 gün 15 yõl 
10-11 yõl arasõnda olanlar 48 3600 gün 15 yõl 
 9-10  yõl arasõnda olanlar 50 3600 gün 15 yõl 
 8-9   yõl arasõnda olanlar 51 3600 gün 15 yõl 
 7-8   yõl arasõnda olanlar 52 3600 gün 15 yõl 
 6-7  yõl arasõnda olanlar 53 3600 gün 15 yõl 
 5-6  yõl arasõnda olanlar 54 3600 gün 15 yõl 

5  yõldan az olanlar 55 3600 gün 15 yõl 
Kaynak: SSK. 
 
4. 2926 SAYILI TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU  
 
a. Yaşlõlõk Aylõğõna Hak Kazanma Şartlarõ 
 
4447 sayõlõ Kanun yasallaştõktan sonra ilk defa sigortalõ olacaklar için, yaşlõlõk 
aylõğõnõn bağlanmasõnda, 25 tam yõl prim ödemiş olmanõn yanõnda kadõn ise 58, erkek 
ise 60 yaşõnõ tamamlamõş olma şartõ getirilmiştir. 
 
Kõsmi aylõk için de 15 tam yõl prim ödemiş olmanõn yanõnda kadõn ise 60, erkek ise 62 
yaşõnõn tamamlanmõş olmasõ gerekmektedir. 
 
4447 sayõlõ Kanun yasallaşmadan önce sigortalõ olanlardan emeklilik hakkõnõ 
kazanmõş olanlar diledikleri zaman, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliliklerine 
2 yõl veya daha az süre kalan sigortalõlar da 4447 Sayõlõ Kanun çõkmadan önceki 
koşullara göre emekli olabileceklerdir. 
 
4447 sayõlõ Kanun yasallaşmadan önce sigortalõ olanlardan emekliliğine 2 yõldan fazla 
kalanlar ise, emekliliklerine kalan süreye bağlõ olarak aşağõdaki asgari emeklilik 
yaşõnõ ve prim ödeme süresini doldurmalarõ halinde emekli olabileceklerdir. 
 
4447 sayõlõ Kanun yasallaştõktan sonra sigortalõ olacaklar ise; kadõn ise58, erkek ise 
60 yaşõnõ doldurmuş olmak, 25 yõllõk sigortalõlõk süresini doldurmak ve 4500 gün prim 
ödemiş olmak koşullarõ üzerinden emekli olabileceklerdir. 
 
4447 sayõlõ Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, aylõk alma şartlarõnõ yerine 
getiremeyenler ve şartõ yerine getirmeye 2 yõldan fazla süresi kalanlar ise bu sürelere 
bağlantõlõ olarak tablo 9 ve 10'daki koşullarda tam aylõğa hak kazanacaklardõr.  
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Tablo-9: Tarõmda Kendi Adõna ve Hesabõna  Çalõşan Kadõnlar İçin Emeklilik 
Şartlarõ 
 

KANUN ÇIKTIĞI 
TARİHTE EMEKLİLİĞE 

KALAN SÜRE 
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME 

SÜRESİ 

2-3 yõl arasõnda olanlar 41 20 Yõl 
   3-4 yõl arasõnda olanlar 43 20 Yõl 

4-5 yõl arasõnda olanlar 45 20 Yõl 
5-6 yõl arasõnda olanlar 47 20 Yõl 
6-7 yõl arasõnda olanlar 48 20 Yõl 
7-8 yõl arasõnda olanlar 49 20 Yõl 
8-9 yõl arasõnda olanlar 50 20 Yõl 

 9-10 yõl arasõnda olanlar 51 20 Yõl 
     10 yõldan fazla olanlar 52 20 Yõl 

Kaynak: Bağ-Kur. 
 
 
Tablo-10: Tarõmda Kendi Adõna Ve Hesabõna Çalõşan Erkekler İçin Emeklilik 
Şartlarõ 
 

KANUN ÇIKTIĞI 
TARİHTE EMEKLİLİĞE 

KALAN SÜRE 
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME 

SÜRESİ 

2-3 yõl arasõnda olanlar 45 25 Yõl 
3-4 yõl arasõnda olanlar 46 25 Yõl 
4-5 yõl arasõnda olanlar 48 25 Yõl 
5-6 yõl arasõnda olanlar 50 25 Yõl 
6-7 yõl arasõnda olanlar 51 25 Yõl 
7-8 yõl arasõnda olanlar 52 25 Yõl 
8-9 yõl arasõnda olanlar 53 25 Yõl 

 9-10 yõl arasõnda olanlar 54 25 Yõl 
    10 yõldan fazla olanlar 56 25 Yõl 

Kaynak: Bağ-Kur. 
 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalõ olanlardan, 15 yõl prim ödeme 
süresi ve kadõn ise 50, erkek ise 55 yaşõnõ doldurma koşulunu sağlayanlar ile söz 
konusu prim ödeme süresini doldurmasõna iki yõl veya daha az kalanlar, bu süre içinde 
15 yõllõk prim ödeme süresini ve kadõn ise 50, erkek ise 55 yaşõnõ doldurmuş olmak 
koşuluyla emekli olabileceklerdir.  
 
b. Prim Oranlarõ 
 
2926 sayõlõ Kanunda, % 15 olan sigorta primi oranõ, 1479 sayõlõ Kanun ile paralellik 
sağlanmasõ amacõyla % 20�ye , % 12 olan sağlõk primi ise % 15�e çõkarõlmõştõr.  
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c. Askerlik Borçlanmasõ 
 
Yapõlan değişiklikle 2926 sayõlõ Kanuna tabi sigortalõlarõn, askerlikte er olarak geçen 
süreleri ile yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamõnõ borçlanabilmelerine 
imkan sağlanmõştõr. Borçlanma tutarlarõ, sigortalõlarõn bulunduklarõ basamak primleri 
üzerinden sağlõk sigortasõ primi dahil edilmeden hesaplanacak ve talep tarihinden 
itibaren üç ay içinde ödenecektir. Borçlanma tutarõnõn süresi içinde ödenmemesi 
halinde talep geçersiz sayõlacaktõr. Sigortalõnõn ölümü halinde hak sahipleri de 
borçlanma talebinde bulunabileceklerdir.  
 
5. 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU  
 
a. Yaşlõlõk Aylõğõna Hak Kazanma Şartlarõ 
 
25 fiili hizmet yõlõnõ dolduran iştirakçilerden kadõn ise 58, erkek ise 60 yaşõnõ 
dolduranlar emekli olabileceklerdir.  
 
İştirakçilerden haklarõnda yaş haddi hükmü bulunanlar kurumlarõnca re�sen veya 61 
yaşõnõ doldurduklarõnda istekleri üzerine emekli olabileceklerdir.  
 
Daha önce olduğu gibi fiili hizmet sürelerine zam yapõlanlara aynõ oranda zamlar 
yapõlmaya devam edilecek ve söz konusu kişilerin yaş hadlerinde üç yõldan çok 
olmamak üzere eklenilen sürenin yarõsõ indirilecektir.  
 
Kanun çõkmadan önce Emekli Sandõğõ iştirakçisi olanlardan emeklilik hakkõnõ 
kazanmõş olanlar diledikleri zaman emekli olabileceklerdir. Kanunun çõktõğõ tarihte 
emekliliklerine 2 yõl veya daha az kalan sigortalõlar önceki koşullara göre emekli 
olabileceklerdir.  
 
4447 sayõlõ Kanun yasallaşmadan önce sigortalõ olanlardan emekliliğine iki yõldan 
fazla kalanlar ise, emekliliklerine kalan süreye bağlõ olarak, tablo 11 ve 12'deki, asgari 
emeklilik yaşõnõ ve prim ödeme süresini doldurmalarõ halinde emekli olabileceklerdir.  
 
 
Tablo-11: Emekli Sandõğõ İştirakçisi Kadõnlar İçin Emeklilik Şartlarõ 
 

KANUN ÇIKTIĞI 
TARİHTE EMEKLİLİĞE 

KALAN SÜRE 
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME 

SÜRESİ 

2-3 yõl arasõnda olanlar 41 20 Yõl 
3-4 yõl arasõnda olanlar 43 20 Yõl 
4-5 yõl arasõnda olanlar 45 20 Yõl 
5-6 yõl arasõnda olanlar 47 20 Yõl 
6-7 yõl arasõnda olanlar 48 20 Yõl 
7-8 yõl arasõnda olanlar 49 20 Yõl 
8-9 yõl arasõnda olanlar 50 20 Yõl 

 9-10 yõl arasõnda olanlar 51 20 Yõl 
    10 yõldan fazla olanlar 52 20 Yõl 

Kaynak: T.C. Emekli Sandõğõ. 
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Tablo-12: Emekli Sandõğõ İştirakçisi Erkekler İçin Emeklilik Şartlarõ 
 

KANUN ÇIKTIĞI 
TARİHTE EMEKLİLİĞE 

KALAN SÜRE 
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME 

SÜRESİ 

2-3 yõl arasõnda olanlar 45 25 Yõl 
3-4 yõl arasõnda olanlar 46 25 Yõl 
4-5 yõl arasõnda olanlar 48 25 Yõl 
5-6 yõl arasõnda olanlar 50 25 Yõl 
6-7 yõl arasõnda olanlar 51 25 Yõl 
7-8 yõl arasõnda olanlar 52 25 Yõl 
8-9 yõl arasõnda olanlar 53 25 Yõl 

  9-10 yõl arasõnda olanlar 54 25 Yõl 
      10 yõldan fazla olanlar 56 25 Yõl 

Kaynak: T.C. Emekli Sandõğõ. 
 
Ayrõca Kanunun yasallaştõğõ tarihte fiili hizmet süreleri 8 yõl ve daha fazla olan 
iştirakçiler, 61 yaşõnõ doldurmalarõ halinde istekleri üzerine veya kurumlarõnca yaş 
haddinden re�sen emekliye ayrõldõklarõnda fiili hizmet süreleri 10 yõlõ doldurmuş 
olmak kaydõyla emekli aylõğõna hak kazanacaklardõr.  
 
Fiili hizmet sürelerine zam yapõlan iştirakçilerin yukarõdaki yaş hadlerinden, eklenilen 
sürenin yarõsõ kadar, üç yõldan çok olmamak üzere indirim yapõlacaktõr.  
 
b.  Protez ve Ortez Araç ve Gereçlerinin Bedellerine Katõlõm 
 
Emekli Sandõğõ�nda da, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine getirilen protez, ortez ve 
tõbbi araç ve gereç bedellerinden % 10 katkõ payõ alõnmasõ esasõ getirilmektedir. 
Alõnacak katkõ payõ bir emekli aylõğõ tutarõndan fazla olamayacaktõr. 
 
E. SOSYAL SİGORTA KURULUŞLARININ SORUNLARI 
 
Sosyal sigorta sistemimizin birçok sorunu bulunmaktadõr. Bu sorunlardan bazõlarõ 
kurumlarõn kendilerine özgü sorunlarõ, bazõlarõ ise bu kurumlarõn ortak sorunlarõ 
özelliğindedir.  
 
• Kuruluşlarca Sağlanan Haklarda Farklõlõklarõn Olmasõ 
 
SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandõğõ, her birisi de sosyal sigorta kurumu olmalarõna 
rağmen sigortalõ-iştirakçi ve hak sahiplerine sağladõklarõ haklar arasõnda büyük 
dengesizlik ve farklõlõklar bulunmaktadõr. Belirtildiği üzere sosyal güvenlik 
risklerinde dahi bir yeknesaklõk bulunmamaktadõr.  
 
T.C. Emekli Sandõğõ iştirakçileri hastalõk sigortasõ için prim ödememekte, kurumdan 
fiilen çalõşan iştirakçilere herhangi bir sağlõk yardõmõ yapmamaktadõr. Ayrõca aylõğa 
hak kazanma şartlarõ, aylõklarõn asgari ve azami oranlarõ, prim yükümlülükleri, sigorta 
kollarõndan sağlanan yardõmlarda yeknesaklõk bulunmamaktadõr. Bu durum 
sigortalõlar arasõnda adaletsizlik bulunduğu kanaatinin yerleşmesine yol açmakta, 
özellikle yaşlõlõk ve sağlõk sigortasõ yardõmlarõ arasõndaki dengesizlikler büyük şikayet 
kaynağõ olmaya devam etmektedir.  
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• Politikalardaki Dağõnõklõk 
 
Sosyal sigorta kuruluşlarõmõz ayrõ ayrõ kurulmuş olmalarõnõn yanõsõra merkezi idare 
bakõmõndan ayrõ bakanlõklara bağlõ kuruluşlardõr. Bu durum politika tespitinin de 
farklõlaşmasõna sebep olmaktadõr.  
 
• İdari ve Mali Özerkliğin Olmamasõ 
 
İlgili sosyal sigortalar kanunlarõnda kurumlarõn idari ve mali açõdan özerk 
görünmelerine rağmen, durum gerçekte öyle değildir. Kanunlarda öngörülen sosyal 
güvenlik kuruluşlarõnõn yönetim kurullarõnõn teşekkül tarzõ bu özerkliğin sözde 
kalmasõna yol açmakta, kurumlara her bakõmdan siyasi iktidarlar müdahale 
edebilmektedirler. Siyasi müdahaleler kurumlarõn hükümetlerin hakimiyetine 
girmesine yol açmaktadõr. Devlet politikasõ gibi süreklilik isteyen sosyal güvenlik 
sistemine sõk sõk politik müdahale sistemi işlemez hale getirilebilmektedir.  
 
Sosyal güvenlik kurumlarõ bağlõ bulunduklarõ Bakanlõğõn �idari vesayeti� altõnda 
bulunmaktadõr. Vesayet makamõ, kurumlarõn kararlarõnõn tasdik, fesih veya icrasõnõ 
tehir edebilmektedir. 
  
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn personel alõmlarõ bağlõ bulunduklarõ Bakanlõğõn, Maliye 
Bakanlõğõnõn, Devlet Personel Başkanlõğõnõn uygun görüşleri alõndõktan sonra 
Başbakanlõğõn iznine tabidir. Taşõnmaz mal alõmõ, bina kiralamasõ ve yatõrõmlarõ yine 
Bakanlõğõn, Devlet Planlama Teşkilatõ ve Başbakanlõğõn izni ile 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu uygulamaya demirbaş eşya vb. alõmlar da dahil 
edilmiştir.  
 
Bu nitelikteki bürokratik işlemler idarenin etkinliğini ortadan azaltmakta, kurumlarõ 
da hantal bir yapõya kavuşturmaktadõr. Uzun yazõşmalar ve izine tabi işlemler 
özellikle sağlõk hizmetlerini olumsuz etkilemektedir. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn en büyük gelir kaynaklarõ sigorta primleridir. Bu 
primlerin güvenilir, kar getirici ve gerektiğinde ivedi olarak (likiditesi yüksek) paraya 
çevrilebilecek alanlarda değerlendirilmesi gerekmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanun'unda (20 md.) ve Bağ-Kur Kanun'unda (16 md.) prim ve karşõlõklarõn ne 
şekilde işletilebileceği açõkça belirlenmiştir. Bunlar: 
 
- Faiz hadleri yüksek milli bankalarda,  
- Devletin çõkardõğõ veya kefil olduğu tahviller ile TKİ ve KO Başkanlõğõnca çõkarõlan   
   gelir ortaklõğõ ve hisse senetleri alõmõnda,  
- Taşõnmaz mallarda değerlendirilmektedir.  
 
Primlerin çoğunun yatõrõldõğõ tahviller, hisse senetlerinin getirileri enflasyonun yüksek 
olduğu ülkelerde genellikle  negatiftir.  
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• Sağlanan Yardõmlarõn Yetersiz Kalmasõ 
 
Ülkemizde sağlanan haklar bakõmõndan büyük noksanlõklardan söz etmek mümkün 
olmayõp, bu haklarõn karşõlõğõ olarak yapõlan ödemeler, bağlanan aylõk ve sağlanan 
sosyal hizmetler ihtiyaca cevap vermekten uzaktõr. 
 
• Aktif-Pasif Sigortalõ Oranõnõn Bozulmasõ 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnda aktif-pasif sigortalõ oranõ uluslararasõ minimum 
standardõn altõna düşmüştür. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve T.C. Emekli 
Sandõğõ�nda 1.8/1�e, Bağ-Kur�da 2/1�e düşmüştür. Erken emeklilik ve iktisaden faal 
nüfusun yeterince kapsanamamasõ (aktif sigortalõ haline getirilememesi), bunun en 
önemli nedenlerindendir.  
 
• Çõkartõlan Af Yasalarõ 
 
Belirli dönemlerde çõkarõlan af yasalarõ ile primlerin aslõnõ belli sürelerde ödeyenlerin 
gecikme zammõ ve faiz alacaklarõndan vazgeçilmesini ya da kamu kurum ve 
kuruluşlarõn borçlarõnõn birbirleriyle terkinini öngören veya özellikle yerel yönetimler 
için prim borçlarõnõn belli bir süreye yaygõnlaştõrõlarak tahsil edilmesini kapsayan 
düzenlemeler, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumunu ve  Bağ-Kur�u olumsuz 
etkilemektedir.  
 
• Sosyal Yardõm Zamlarõ 
 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur tarafõndan emeklilere ve bunlarõn dul ve 
yetimlerine ödenen sosyal yardõm zammõ sigortacõlõk prensibine uymamakta ve prim 
karşõlõğõ olmaksõzõn kurumlarca karşõlanmaktadõr.  
 
• Prim Tahsilatõndaki Aksaklõklar 
 
Primler zamanõnda ve yeterince tahsil edilememekte olup, 1999 yõlõnda prim tahsilat 
oranõ SSK�da yüzde 85 ve Bağ-Kur�da 55 olarak gerçekleşmiştir. Ödenmeyen prim 
borçlarõ için gecikme zammõ affõ uygulamalarõ prim tahsilatõ oranlarõnõn düşük 
düzeylerde kalmasõna yol açmaktadõr.  
 
• Cömert Sigortacõlõk Anlayõşõnõn Yoğunluk Kazanmõş Olmasõ 
 
Cömert sigortacõlõk olarak ifade edilen, yõllarca prim ödeyenlerin aleyhine, yeni prim 
ödemeye başlamõş olanlarõn lehine olan harcama ve haklar sisteme olan güveni 
olumsuz yönde etkilemektedir.  
 
• Denetim Hizmetlerinin Yetersizliği 
 
Aktif sigortalõ sayõsõnõn ve buna bağlõ olarak prim gelirlerinin artõrõlabilmesi, alõnacak 
diğer tedbirler yanõnda denetim hizmetlerinin etkinleştirilerek, sigortasõz çalõşanlarõn 
sisteme dahil edilmesi ile mümkün olabilecektir. Ancak, kurumlarõn denetim personel 
sayõsõndaki yetersizlikleri nedeniyle bu mümkün olamamaktadõr. Son zamanlarda 
uygulanan tasarruf genelgeleriyle birlikte özellikle SSK'nõn  ihtiyac olan müfettiş, 
personel açõğõnõ kapatmasõ imkansõz hale gelmiştir.  
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• Merkeziyetçi Yönetim  Anlayõşõnõn Sakõncalarõ 
 
4792 sayõlõ Yasa ile 1946 yõlõnda merkeziyetçi bir şekilde örgütlenen kurumun hizmet 
alanõ her geçen gün büyümekte, iş hacminin büyük boyutlara ulaşmasõ, taşra 
birimlerinin doğrudan Genel Müdürlüğe bağlõ olmasõ, artan sigortalõ ve emeklilerin 
artan nüfusla birlikte çoğalmasõ, Genel Müdürlük ile taşra birimleri arasõnda 
gereğinden fazla bürokrasinin doğmasõna neden olduğundan, 1946 yõlõ şartlarõna göre 
örgütlenen Kurum artõk bu yapõ ile yeterli hizmet ve hizmet kalitesini 
sunamamaktadõr.  
 
• Kurumlarõn İdari ve Mali Yönden  Özerkliği Sorunu 
 
Kurumun 4792 sayõlõ yasasõnda idari ve mali yönden özerk bir kuruluş olduğu 
belirtilmiş olmasõna karşõn, Kurum fiilen ilgili Bakanlõğõn vesayeti altõndadõr. Bu 
nedenle hizmetlerde aksamalar oluşmaktadõr. Bu özellik personel istihdamõnda da 
kendini göstermektedir.  
 
1. SSK�NIN  SORUNLARI 
 
Yurt sathõnda büyük bir organizasyona sahip bulunan kurum, idari ve yasalardaki 
yetersizliklerden kaynaklanan ciddi sorunlarõn içindedir. Bu sorunlar ve sorunlara 
neden olan faktörler Komisyonumuzca tek tek ele alõnmõştõr.  
 
a. Erken Emeklilik 
 
Kurumdaki emeklilik koşullarõnda bugüne kadar en çok değişikliğe uğratõlan konu yaş 
haddi olmuştur. Bu konuda ilk düzenleme 1950 yõlõnda yapõlmõştõr. 1950 yõlõnda 
getirilen hükme göre, kadõn ve erkekte emeklilik yaşõ 60 olarak belirlenmiştir. 
Bununla beraber yõlda 200 gün prim ödeme şartõ getirilmiştir. 1954 yõlõnda yapõlan 
değişiklikle yõlda 200 gün prim ödeme şartõ toplam 5000 gün olarak değiştirilmiştir.  
 
1969 yõlõnda yapõlan yasal değişiklikle yaş haddi kaldõrõlarak, önce 25 yõllõk 
sigortalõlõk süresi aranmõştõr. 1976�da yapõlan düzenlemeyle de kadõnda 20, erkekte 25 
yõl sigortalõlõk koşulu getirilmiştir. 1986 yõlõndaki düzenlemeye göre ise tekrar yaş 
haddi uygulamasõna geçilerek erkekte 60, kadõnda 55 yaş sõnõrõ kabul edilerek en az 
sigortalõlõk şartõ kaldõrõlmõştõr.  
 
1992 yõlõnda yapõlan son değişiklikle de bugünkü uygulama olan yaş haddi olmaksõzõn 
kadõnda 20, erkekte 25 yõllõk sigorta süresi ve 5000 gün prim ödeme şartõ emeklilik 
uygulamasõna geçilmiştir.  
 
1969-1991 yõllarõ arasõnda yaş şartõna bağlõ olmaksõzõn toplam 1 Milyon 44 bin kişi 
emekli olmuştur. Yine yaş haddine bağlõ olmaksõzõn 1992�den 1995 yõlõ sonuna kadar 
emekli olanlarõn sayõsõ 485 bin kişidir. Belirtilen dönemde toplam 1 Milyon 530 bin 
109 kişi yaş haddine bağlõ olmaksõzõn emekli olmuştur. 
 
Yaş haddine bağlõ olmaksõzõn emekli olanlarõn ödedikleri primlere karşõlõk kurumun 
ödeyeceği maaş, vereceği sağlõk hizmeti, sigortalõ öldükten sonra 18 yaşõnõ 
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doldurmamõş olan çocuklarõna ödeyeceği maaş gibi ödeme ve hizmetler dikkate 
alõndõğõnda kuruma çok büyük yükün getirildiği görülmüştür.  
 
Ayrõca, yaş haddine bağlõ olmayan emeklilik uygulamasõ aktif/pasif oranõnõ olumsuz 
yönde etkilemiştir. Emeklilik yaşõ bakõmõndan gerek OECD ve gerekse bazõ üçüncü 
dünya ülkeleriyle karşõlaştõrõldõğõnda en genç emeklilerin Türkiye�de olduğu 
anlaşõlmaktadõr.  
 
Kõsaca belirtmek gerekirse erken emeklilik SSK�nõn yakõn geçmişte tüm aktüerya 
dengelerini bozan bir sorun olarak etkisini sürdürmektedir.  
 
b. Aktüerya Dengesinin Bozulmasõ 
 
Bir taraftan mevzuatõn pasif sigortalõlõğa geçişi kolaylaştõrmasõ, diğer taraftan aktif 
sigortalõ sayõsõnõn yeterince artõrõlamayõşõ, aktif/pasif sigortalõ dengesinin kurum 
aleyhine bozulmasõna neden olmuştur.  
 
Kurumun aktif sigortalõlarõ ile Kurumdan aylõk alanlarõn yõllar itibariyle gelişimi 
incelendiğinde; 1975�e kadar söz konusu oranõn kabul edilebilir bir düzeyde 
bulunduğu, 1980 yõlõndan sonra ise oranõn dünya standartlarõna uygun asgari düzey 
olan 7-8 aktif sigortalõya bir emekli sigortalõ düzeyinin çok altõna düştüğü 
görülmektedir.  
 
Buna göre 1980 yõlõndan itibaren orandaki azalma devam etmiş, 1992 yõlõna 
gelindiğinde ise 2 aktif sigortalõya 1 pasif sigortalõ karşõlõk gelecek hale düşmüştür. 
Bu oran 1997 yõlõnda daha da azalarak tahmini olarak 1.87 seviyesine düşmüştür. 
Gerekli tedbirler alõnmadõğõ takdirde bu oranõn tam tersine dönüşeceği kaçõnõlmaz 
olacaktõr.  
 
c. Sosyal Yardõm Zammõ 
 
1977 yõlõnda �yakacak yardõmõ� olarak ödenmeye başlanan bedel daha sonra yapõlan 
değişiklikle �Sosyal Yardõm Zammõ�na dönüştürülmüştür. Temmuz 1996 itibariyle 
Sosyal Yardõm Zammõnõn miktarõ 4 Milyon 690 bin lira, her bir sigorta emeklisine 
ödenen miktar ise Kurumun toplam aylõk ödemelerinin yüzde 48�ini oluşturmaktadõr.  
 
Sosyal Yardõm Zammõnõ Kamu kurumundan emekli olanlar için kamu kuruluşlarõ 
SSK�ya ödeme yapmakta, özel sektörden emekli olanlar için ise Kurum, doğrudan 
ödemeyi özel sektörden emekli olanlara yapmaktadõr. Artõş oranlarõ Bakanlar Kurulu 
tarafõndan belirlenen Sosyal Yardõm Zammõnõn 1977�de 750 TL.den başladõğõ, bu 
meblağõn 15 Nisan 1995 itibariyle 4.690.000,- TL. olarak uygulandõğõ bilinmektedir. 
Yõllar itibariyle sosyal Yardõm Zamlarõ ve aylõk ödemeleri incelendiğinde Sosyal 
Yardõm zamlarõnõn büyük bir ödeme kalemini oluşturduğu görülmektedir.  
 
d. Kurum Alacaklarõ 
 
Kurumun özel sektör ve kamu sektörü alacaklarõ alõnan bütün yasal tedbirlere rağmen 
her yõl bir önceki yõlõ katlar derecesinde artarak büyüdüğü görülmektedir. Bu durum 
Sosyal Sigortalar Kurumunun yasal görevlerini yeterince yerine getirmesine engel 
teşkil etmektedir.  
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Bu nedenle öncelikle Devlet, kamu kurum ve kuruluşlarõ tahakkuk eden prim 
borçlarõnõn ödenmesi hususunda yasal görevlerini yapmalarõ gerekmektedir. Bu 
konuda Devlet yönetimi kesinlikle kararlõ olmalõ ve sorumlularõ hakkõnda 
müsamahakar davranmamalõdõr.  
 
Ayrõca, yerel yönetimler başka bir ifade ile Belediyelerin prim borçlarõnõn tasfiyesi 
konusunda 1990�lõ yõllarda yürürlüğe konulan iki adet Tahkim Kanunu ile başarõlõ bir 
sonuca ulaşõlmasõ mümkün olamamõştõr. Bu nedenle TBMM gündeminde bulunan 
Yerel Yönetimler Kanun tasarõsõna bu konuda zorlayõcõ ve yükümlülük getirici 
hükümler yanõnda finans kaynağõnõ da belirleyici düzenlemeler yapõlabilmesi halinde 
belediyelerin prim borçlarõnõn ödenmemesi hususu çözüme kavuşturulmuş olacaktõr.  
 
Özel sektörden doğan prim alacaklarõnõn yasal süresinde ödenmesi hususunda Kurum 
elindeki bütün yasal yetkileri zamanõnda ve etkin şekilde kullanmaya özen 
gösterilmelidir.  
 
e. Kaçak İşçilik 
 
Kurumun en büyük sorunlarõndan birisi de kaçak işçiliktir. Kuruma gün sayõsõnõn 
eksik bildirilmesi, kazancõn eksik bildirilmesi veya sigortalõlarõn hiç bildirilmemesi 
nedenleriyle Türkiye�de yaklaşõk 4 Milyon sigortasõz işçi olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu durum SSK için potansiyel gelir kaynağõ oluşturan nüfus grubunun sistem dõşõnda 
kalmasõna yol açmaktadõr. Kurum müfettişlerinin yaptõklarõ denetimlerdeki sonuçlar 
bu konuyu açõkça belgelemektedir. 
  
Tablo-13: Sigorta Teftiş Kurulu Çalõşma Sonuçlarõ 
 

Yõllar 
Denetlenen 
İşyeri Sayõsõ 

Kayõt dõşõ 
Çalõşanlar 

Kayõtlõ 
Çalõşanlar T o p l a m 

1994 46.327 62.687 124.792 187.489 
1995 48.443 62.907 192.208 255.115 
1996 48.668 59.468 197.421 256.889 
1997 26.320 32.558 116.179 148.737 
1998 18.288 32.401 129.679 162.080 

Kaynak: SSK. 
 
2. BAĞ-KUR�UN  SORUNLARI 
 
Bağ-Kur 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayõlõ Kanun ile esnaf ve sanatkarlarõn ve diğer 
bağõmsõz çalõşanlarõn sosyal güvenliğini sağlamak üzere kurulmuştur. 29.8.1977 
tarihli ve 2108 sayõlõ Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile köy ve mahalle 
muhtarlarõ, 19.4.1979 tarih ve 2229 sayõlõ Kanunla ev kadõnlarõ, herhangi bir işte 
çalõşmayanlar, Türkiye�de ikamet eden Türk asõllõ yabancõ uyruklular ile yurtdõşõnda 
çalõşan vatandaşlarõmõzõn yanlarõnda bulunan ve çalõşmayan eşleri de Bağ-Kur�da 
isteğe bağlõ sigortalõ olabilme imkanõna kavuşturulmuşlardõr. 17.10.1983 tarihli ve 
2926 sayõlõ Tarõmda Kendi Adõna ve Hesabõna Çalõşanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile de tarõmsal faaliyette bulunanlar Bağ-Kur kapsamõna alõnmõştõr.  
 
Bağ-Kur çok büyük bir kesimin sosyal güvenliğini sağlamaktadõr. Bu sigortalõlara 
uzun vadeli sigorta hizmetlerinden (yaşlõlõk, malullük, ölüm) ve 4.11.1998 tarihinde 
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kabul edilen ve 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4386 sayõlõ Kanunla 2926 sayõlõ 
Kanun kapsamõnda bulunan sigortalõlarda sağlõk sigortasõ kapsamõna alõnarak, Bağ-
kur kapsamõnda bulunan bütün sigortalõlara (sağlõk sigortasõ) hizmetleri verilmeye 
başlanõlmõştõr.  
 
Bağ-Kur, merkez ve taşra teşkilatõnda 4266 çalõşanõ ile 80 ilde faaliyette bulunan il 
müdürlüğü ve bu il müdürlüklerine bağlõ İstanbul�da 5, Ankara�da 1 Şube müdürlüğü 
ve 141 ilçede geçici veya sürekli irtibat bürosu ile sigortalõlarõna hizmet vermektedir.  
 
Tablo-14: Kurum Sigortalõlarõna İlişkin Bilgiler 
 
AKTİF SİGORTALI SAYISI 3.064.619 
1479 sayõlõ Kanuna tabi aktif sigortalõlar 2.188.731 
2926 sayõlõ Kanuna tabi aktif sigortalõlar 875.888 
PASİF SİGORTALI SAYISI 973.096 
Kurumdan aylõk alanlar  
1479 sayõlõ Kanuna göre 928.116 
2926 sayõlõ Kanuna göre 74.980 

Kaynak: Bağ-Kur. 
 
İktisadi hayatõn getirileri sosyal hayatõ da etkilemiş, bir yandan tõp�daki gelişmeler, 
diğer yandan refah düzeyindeki yükselme hayatta kalma süresini uzatõrken doğum 
oranõ azalmõş, giderek artan yaşlõ nüfus sosyal güvenlik dengelerini olumsuz yönde 
etkilemiştir. 
 
Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir ve ekonomik yapõmõz savurgan harcamalara müsait 
değildir. Ancak yaşlanmadan bağlanan yaşlõlõk aylõklarõ ve politik yatõrõm amacõyla 
çõkarõlan kanunlar ve böylece sağlanan cömert faydalar Bağ-Kur�un aktüeryal 
dengesini alt üst etmiştir. Sağlanan bu menfaatler de kimseyi memnun etmemiştir. 
Günü kurtarmak amacõyla yapõlan politik müdahaleler sonucu ekonomik dengeler 
bozulmuş, tüm sigortacõlõk ilkeleri çiğnenmiş ve sistem sürdürülemez hale gelmiştir. 
Bağ-Kur 27 yõllõk bir geçmişe sahip olmasõna rağmen bugün için sistemi 
sürdürülemez hale getiren nedenler şu şekilde sõralanabilir.  
 
a. İtibari Hizmet Süresi Belgeleriyle Hizmet Kazanõmõ 
 
Karşõlõğõ ödenmemiş itibari hizmet süreleri ile emeklilik süresi kõsaltõlmõş ve 1972 
yõlõnda faaliyete başlayan Bağ-Kur�da, ilk beş yõlõnda, yaşlõlõk aylõğõ bağlanan kişi 
sayõsõ 180.000�e ulaşmõştõr.  
 
Bu, dünyada örneği olmayan bir uygulamadõr ve Bağ-Kur bu sigortalõlarla hak 
sahiplerinin bir çoğuna halen aylõk ödemektedir. Bu durumu, Bağ-Kur kapsamõna 
giren ileri yaştaki sigortalõlara sosyal güvenlik hizmetlerinin geç ulaştõrõlmasõ olarak 
izah etmek mümkündür. Zira sosyal güvenlik devletimiz için anayasal bir görevdir ve 
görevini ihmal eden devlet bu ihmalini bir şekilde telafi etmek zorundadõr.  
 
Ancak, Bağ-Kur bir sosyal sigorta kurumudur ve sigortacõlõk ilkeleriyle bağdaşmayan 
bu uygulamanõn muhatabõ değil belki aracõsõ olmalõ ve bu yük Hazine tarafõndan 
karşõlanmalõydõ. Bu hak, 19.4.1979 tarihli ve 2229 sayõlõ Kanunla  yapõlan değişiklikle 
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1979 yõlõndan itibaren iki yõllõk bir süre için esnetilerek ve kapsamõ genişletilerek 
yeniden verilmiştir.  
 
b. Muhtarlara Borçlanma Hakkõ 
 
2108 sayõlõ Kanunla köy ve mahalle muhtarlarõ, 10.9.1977 tarihinde 1479 sayõlõ 
Kanun kapsamõna alõnmõş ve bu tarihten önceki muhtarlõk hizmetlerini 
borçlanabilmelerine imkan verilmiştir. Bu hak süreklidir ve her yeniden seçilişte 
kullanma hakkõ elde edilmektedir. Yani borçlanma hakkõnõn daha önce kullanõlmamõş 
olmasõ bir kayõp değildir. Bu sigortalõlardan bir kõsmõ emeklilik için gerekli olan 
sürenin tamamõnõ borçlanmak suretiyle emekliliğe hak kazanmõşlardõr. 
 
c. 10 Yõllõk Hizmet Borçlanmasõ Hakkõ Verilmesi 
 
4.5.1979 tarihinden 40 yaşõnõ dolduran kadõn sigortalõ ile 45 yaşõnõ doldurmuş olan 
erkek sigortalõlara, bu Kanuna tabi sigortalõ olmalarõ kaydõyla 10 yõllõk hizmet 
borçlanmasõ hakkõ verilmiş ve borçlanma tutarõnõn 2 yõl içerisinde taksitler halinde 
ödenebilmesine imkan sağlanmõştõr. 
 
d. Vergi Mükellefiyet Sürelerinin Borçlanmasõ 
 
1479 Sayõlõ Kanuna göre sigortalõ olmasõ gerektiği halde, bu gerekliliği yerine 
getirmeyenlere 20.4.1982 tarihinden itibaren Bağ-Kur�a kayõt yaptõrmalarõ şartõyla, 
1.10.1972�20.4.1982 tarihleri arasõndaki sürelerini borçlanma hakkõ verilmiştir. Bu 
haktan yararlanmak için bir yõl içinde talepte bulunma, iki yõl içinde ödeme imkanõ 
sağlanmõştõr. 14.3.1985 tarihli ve 3165 sayõlõ Kanunla aynõ şartlarla yeniden 
borçlanma hakkõ verilmiştir. 
 
e. 2926 Sayõlõ Kanuna Tabi Tarõm Sigortalõlarõna Borçlanma Hakkõ 
 
Tarõm sigortalõlarõna, 1.1.1984 yõlõnda kadõn iseler 40 erkek iseler 45 yaşõnõ geçmek, 
sigortalõ olduklarõ tarihten geriye doğru 10 yõllõk süreyi mecburi sigortalõlõk 
kapsamõna girdikleri tarihten itibaren iki yõl içinde talepte bulunmak, üç yõl içinde 
ödemek suretiyle borçlanma hakkõ verilmiştir. 
 
f. Basamak Yükseltme Hakkõ Verilmesi 
 
1979 yõlõnda yürürlüğe giren 2229 sayõlõ Kanunla, yõllarca düşük basamaklardan prim 
ödeyen sigortalõlara, aradaki farkõ ödemeleri kaydõyla basamaklarõnõ yükseltme hakkõ 
verilmiştir. 
 
Yine 1996 yõlõnda yürürlüğe giren 4181 sayõlõ Kanunla yeni bir basamak yükseltme 
hakkõ verilerek sigortalõlarõn bir defada 12 basamak yükseltme imkanõ sağlanmõştõr. 
Böylece, yõllarca düşük basamaklardan prim ödeyen ve bu ödemelerini af 
dönemlerinde yapan sigortalõlara, yüksek basamaklardan aylõk alma hakkõ 
sağlanmõştõr. 
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g. Emeklilikte Yaş Sõnõrõnõn Kaldõrõlmasõ 
 
1992 yõlõnda yürürlüğe giren 3774 sayõlõ Kanunla, Bağ-Kur sigortalõsõna yaşlõlõk aylõğõ 
bağlama şartõ olarak öngörülen kadõnlarda 50, erkeklerde 55 yaşõnõ doldurmuş olma 
ve 25 tam yõl prim ödeme şartõ kaldõrõlmõş 20-25 tam yõl prim ödeyen kadõn ve erkek 
sigortalõlara yaş şartõ aranmaksõzõn emekli olabilme hakkõ tanõnmõş, böylece Türkiye 
yaşlanmadan yaşlõlõk aylõğõ alan insanlar ülkesi haline getirilmiştir. Ancak, 4447 sayõlõ 
Yasa�yla erken emekliliğin doğurduğu sorunlar giderilmiştir. 
 
 
h. Prim Aflarõ 
 
1992 yõlõnda yürürlüğe giren 3780 sayõlõ Kanunla, Bağ-Kur sigortalõlarõnõn 
31.12.1991 tarihine kadar birikmiş prim cezasõ, borçlarõ, borç asõllarõnõ 4 taksitle 
ödemeleri kaydõyla affedilmiştir. Bu defa, 1997 yõlõnda yürürlüğe konulan 4247 sayõlõ 
Kanunla Bağ-Kur sigortalõlarõna yeni bir prim affõ getirilerek, prim borçlarõnõ 10 
taksitte ödemek kaydõyla, gecikme zammõnõn % 50�si terkin edilmiştir. 
 
i. Geriye Dönük Sigortalõ Olma Hakkõ 
 
Sonradan verilen ve adil olmayan haklarõn dõşõnda, başlangõcõndan itibaren Kanunda 
yer alan bazõ hükümlerin de Bağ-Kur�un bugünkü noktaya gelişinde önemli etkileri 
olmuştur. 
 
Bunlardan başta geleni; 1479 sayõlõ Kanuna tabi sigortalõlõğõn, müracat tarihine 
bakõlmaksõzõn vergi dairesi, meslek kuruluşu veya esnaf sanatkar sicil memurluğu 
kayõtlarõna göre başlatõlmasõdõr. Bu sürekli bir borçlanma hakkõ anlamõnõ taşõmaktadõr. 
 
Bu uygulama, hatalõ meslek kuruluşu kayõtlarõyla özellikle af kanunlarõnõn 
uygulandõğõ tarihlerde bir çok kişiye haksõz hizmet süresi kazandõrõlmasõna neden 
olmuştur. Bunlardan bir kõsmõ müfettiş incelemeleriyle tespit edilerek iptal edilmiştir. 
 
Netice olarak, Bağ-Kur için finansman krizi bir sonuçtur ve bu sonucu yaratan, 
yukarõda sayõlan ve sosyal güvenlik sistemini rayõndan çõkaran sapmalardõr.  
  
3. T.C. EMEKLİ SANDIĞI'NIN SORUNLARI 
 
a. Sandõğõn Sigorta Kuruluşu olma Sõfatõ 
 
Bilindiği gibi sosyal güvenliğin sağlanmasõnda üç yöntemden yararlanõlmaktadõr. Bu 
yöntemler; sosyal yardõm, sosyal sigorta ve devletçe bakõlma yöntemleridir. 
 
Sosyal sigortalarõn oluşumunda; finansmana dõşarõdan katkõ, sigortalõlar arasõ yeniden 
gelir dağõlõmõ, ya da sosyal denge, kendi kendine yardõm, sigortacõlõk, zorunluluk 
ilkelerinden söz edildiği de bilinmektedir. 
 
Bu yöntem ve ilkeler açõsõndan Emekli Sandõğõnõn durumunu irdelediğimizde 
Sandõğõn gerçek anlamda bir sigorta kuruluşu olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Sigorta kuruluşlarõnõn asõl olarak �külfet-nimet� dengesine göre oluşturulduğu ve 
ödenen prime göre sosyal güvencenin sağlandõğõ bilinmektedir. Emekli Sandõğõ'nda 
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ise bu niteliğin ortadan kalktõğõ görülmektedir. Zira tamamen Devlet Memurlarõ 
Kanununa bağlõ bir emeklilik sistemi getirilmiş ve çoğu zaman hiçbir prime 
dayanmayan ödemeler devreye sokulmuştur. Bu haliyle Sandõk; gelir-gider dengesi 
korunan, aldõğõ prime göre sosyal güvence sağlayan bir kuruluş olma yerine devletin 
�pasif memur�larõna aylõk ödeyen bir kuruluş haline gelmiştir. 
 
Emekli Sandõğõ'nõn prime dayalõ bir sosyal güvenlik örgütü niteliğinden uzaklaşmasõ, 
çalõşanlarla emeklilerin aynõ esaslara tabi olmalarõ, ek gösterge uygulamasõ, yasama 
organõ üyelerinin emekliliği, yaş haddine bağlõ olmayan emeklilik hakkõ, makam 
tazminatõ uygulamasõ 2022 sayõlõ Kanuna göre bağlanan aylõklar ile Kore-Kõbrõs 
aylõklarõ, prime dayanmayan sağlõk yardõmlarõ, Hazine adõna yapõlan görevler, 
emeklilerin devlet hizmetinde çalõşmaya devam etmeleri gibi uygulamalardan 
kaynaklanmaktadõr. 
 
b. Finansman Açõklarõ 
 
Sandõğõn gelir-gider dengesinde 1993 yõlõndan itibaren olumsuz gelişmeler görülmeye 
başlanmõştõr. Kurumun gelir-gider dengesizliğinin başlõca nedenleri şu şekilde 
sõralanabilir: 
 
c. Yaş Sõnõrõnõn Kaldõrõlmasõ 
 
3774 sayõlõ yasa ile emeklilikte yaş sõnõrõ kaldõrõlmõş, böylece emekli olanlarõn 
sayõsõnda ve dolayõsõyla emekli aylõğõ ödemelerinde 1992 yõlõndan itibaren bir artõş 
olmuştur. 4447 sayõlõ yasa ile getirilen 58/60 yaş haddi sõnõrlamasõ ile bu konuda 
olumlu gelişme sağlanmõştõr. 
 
d. Sağlõk Hizmetleri Fiyatõnõn Artmasõ 
 
Günümüzde sağlõk hizmetlerinin fiyatlarõnõn hõzla artmasõ, buna karşõlõk, sağlõk 
giderlerinin karşõlanmasõ için emeklilerden hiçbir katkõ payõ alõnmamasõ, Sandõğõn 
giderleri içinde sağlõk masraflarõnõn payõnõ artõrmaktadõr. 
 
e. Ek Karşõlõk Oranlarõ 
 
5434 sayõlõ Kanunun 55. maddesine göre bağlanacak vazife malullüğü aylõklarõ ile 66. 
maddenin (ç) fõkrasõna göre bağlanacak dul ve yetim aylõklarõ için kesenek 
alõnmadõğõndan bu aylõklarõ karşõlamak üzere �ek karşõlõk� adõyla bir gelir elde 
edilmektedir. Kanuna göre ek karşõlõk oranõ % 4�dür. Ancak bu oranõn 1992 yõlõ Bütçe 
Kanunu ile % 3�e, 1993 yõlõ Bütçe Kanunu ile de % 0�a indirilmiştir. Böylece sözü 
edilen aylõklarõn kaynağõ ortadan kaldõrõlmõş ve bu aylõklarõn yükü Sandõğa 
yõkõlmõştõr. 
 
f. Uygulamalarõn Geniş Tutulmasõ 
 
Sandõk iştirakçilerinin aylõk gösterge, ek gösterge, çeşitli tazminat oranlarõnda yapõlan 
artõşlarõn, mevcut emeklilere de aynen uygulanmasõ, mevcut emekliler lehine kesenek 
ve karşõlõğõ alõnmamõş Sandõk ödemelerinin bulunmasõ finansman sorunlarõnõ 
artõrmaktadõr. 
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g. Vazife Malullüğü 
 
Emekli, dul-yetimler açõsõndan farklõlõk yaratan bir diğer uygulama da vazife 
malullüğüdür. Emekli Sandõğõ Kanunu�na göre malullük: 
 
• İştirakçilerin vazifelerini yaptõklarõ sõrada vazifelerden doğmuş olursa, 
• Vazifeleri dõşõnda kurumlarõn verdiği herhangi bir kuruma ait başka işleri 

yaparken bu işlerden doğmuş olursa, 
• Kurumlarõn menfaatini korumak maksadõyla bir iş yaparken, o işten doğmuş 

olursa (maksadõn ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartõyla), 
• Fabrika, atelye ve benzeri iş yerlerinde, işe başlamadan evvel, iş sõrasõnda veya işi 

bitirdikten sonra o iş yerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya 
çalõşma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa, 

 
Buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denilmektedir. 
 
Başlangõçta iyi niyetli ve mantõklõ olarak konulan vazife malullüğüyle ilgili hükümler 
bugün subjektif bir uygulama halini almõştõr. Vazife malullerine ilave imkanlar 
sağlandõğõndan malullüğe uğrayanlar veya dul ve yetimleri, malullüğün vazife 
malullüğü olduğunu kanõtlamaya çalõşmaktadõrlar. Gerçekten vazife malulü olanlar 
yanõnda, çalõştõklarõ kurumun konuyu iyi bilmemesinden yararlananlar, 
uygulayõcõlarõn subjektif değerlendirmelerinden faydalananlar veya yargõ organlarõnõn 
tartõşõlmasõ gereken kararlarõyla hak kazananlar da vazife malullüğünden 
yararlanmaktadõrlar. 
 
h. Emekliye Ayrõlanlara Harcõrah Verilmesi 
 
6245 sayõlõ Harcõrah Kanununa göre, emekliye ayrõlan iştirakçilere veya bunlarõn dul 
ve yetimlerine, son görev mahalleri ile yurt içinde ikametgah olarak belirledikleri 
yerlere kadar gündelik, vasõta ücreti ile aile ve yer değiştirme masraflarõ karşõlõğõ 
olarak kurumlarõnca harcõrah ödemesi yapõlmaktadõr. 
 
Ancak bu uygulama çoğu kez iyi niyet kurallarõnõ aşacak şekilde sürdürülmekte ve 
asõl ikametgah değiştirilmediği  halde, emeklilik dolayõsõyla sõrf harcõrah amacõyla 
yeni bir mahal gösterilerek hakkõn kötüye kullanõlmasõ yoluna gidilmektedir. 
 
Bunun yanõnda Emekli Sandõğõ da yersiz ve mükerrer işlemler yapmak zorunda 
kalmaktadõr. Zira, ilgili yeni gösterdiği oturma yerindeki muhabir bankaya gönderilen 
ikramiye ve aylõklarõ aldõktan sonra yeniden başvurarak aylõklarõnõn asõl adresindeki 
bankaya nakledilmesini istemektedir. Bu suretle yersiz ve mükerrer işlemler 
yapõlmakta evrak ve zaman kaybõna yol açõlmaktadõr. Gerçek olmayan adreslere 
gönderilen özel belge, sağlõk karnesi gibi belgeler alõcõnõn eline ulaşmadõğõ için 
emeklilere Sandõk arasõnda sõk sõk sürtüşmeler ortaya çõkmaktadõr. 
 
i. Emeklilerin Devlet Hizmetinde Çalõşmaya Devam Etmeleri 
 
Sosyal güvenlikte, çalõşma ile emekliliğin birbirinden ayrõlmasõ ve bir kurumdan 
emekliye ayrõlan kişinin aynõ kuruma tabi bir yerde emekli-çalõşan olmamasõ gerekir. 
Emekli Sandõğõ Kanunu açõsõndan da genel düzenleme bu yöndedir. Yani bir kişi hem 
iştirakçi hem emekli olamamaktadõr. Emekli olan bir kişi tekrar memuriyete 
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girdiğinde emekli aylõğõ kesilmektedir. Genel esas bu olmakla birlikte bazõ görevlerde 
bulunanlar hem emekli aylõğõ almakta, hem de kamu kurumlarõnda çalõşarak ücret 
elde etmektedirler.  
 
j. Fiili Hizmet Zammõ Uygulamasõ 
 
Bazõ kamu görevlilerine, çok yõprandõklarõ veya işlerinin zor olduğu gerekçesiyle fiili 
hizmet zammõ verilmektedir. Bu haktan yararlanan memurlar 12 ay çalõştõklarõ halde 
bu çalõşmalarõ 15-18 ay sayõlmakta, böylece emsallerine nazaran 3-6 ay fazla çalõşmõş 
gibi işlem görmektedirler. Kanunda sayõlanlar dõşõnda, kanundakilere benzerlik 
gösterdiği iddiasõyla yargõ kararlarõna dayanarak çok sayõda kişi de bu kapsama 
girmekte veya girmeye çalõşmaktadõr. Hal böyle olunca, fiili hizmet zammõnõn 
kapsamõ her geçen gün genişlemekte ve neredeyse herkesin yararlanacağõ bir 
uygulama haline gelmektedir. 
 
F. SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARININ SORUNLARINA İLİŞKİN 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
1. GENEL ÖNERİLER 
  
Sosyal güvenlik; sosyal yardõmlar, sosyal hizmetler ve sosyal sigortalardan oluşan bir 
bütündür. Yine sosyal sigortalarõ tamamlayõcõ ikame edici özellikleri açõsõndan özel 
sigortacõlõkla ilgili düzenlemelerin sosyal güvenlikle büyük ilgisi bulunmaktadõr. Bu 
nedenle sosyal sigorta kurumlarõ ile ilgili olarak yapõlacak reform çalõşmalarõ 
sõrasõnda, sosyal yardõmlar, sosyal hizmetler ve özel sigortacõlõk ile ilgili mevzuatõn da 
gözden geçirilmesi ve sistemin bir bütün olarak işleyişi açõsõndan gerekli 
düzenlemelerin yapõlmasõ gerekmektedir. 
 
Ancak böyle bir reform çalõşmasõ uzun bir çalõşma dönemini ve konuyla ilgili bütün 
kurum ve kuruluşlarõn bu çalõşmalara katõlmalarõnõ gerektirmektedir. Bununla beraber 
reform çalõşmalarõnda dikkate alõnmasõ gereken tedbirler ve düzenlemeler hakkõnda 
Komisyonumuzun görüş ve önerileri aşağõda belirtilmiştir. 
 
a. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ Arasõnda Standart ve Norm Birliğinin      

Sağlanmasõ Amacõyla Sosyal Güvenlik Temel Yasasõ Çõkarõlmalõdõr. 
 
Bugün sosyal güvenlik sistemimizin karşõlaştõğõ en önemli sorunlardan biri sosyal 
güvenlik kurumlarõnõn birbirinden çok farklõ normlar uygulamasõdõr. Gerçekten, 
ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandõğõ, Bağ-Kur ve özel sandõklar 
kapsamõna aldõklarõ kişilere değişik haklar tanõmakta ve farklõ hizmetler 
sunmaktadõrlar. 
 
Bu kuruluşlar arasõnda çalõşma hayatõndaki riskleri en geniş şekilde karşõlayan 
kuruluşun Sosyal Sigortalar Kurumu olduğu gözlenmektedir. Diğer kurumlarõn ise 
kõsa vadeli sigorta riskleri yönüyle tatmin edici bir uygulama içinde olmadõğõ 
anlaşõlmaktadõr. Kaldõ ki, kurumlarõn genellikle uyguladõklarõ yaşlõlõk, malullük ve 
ölüm sigortalarõnda dahi mensuplarõna sağlanan haklar ve bunlarõn kazanõlma şartlarõ 
arasõnda farklõlõk görülmektedir. Bu farklõlõklar toplumun bazõ kesimlerinin değişik 
biçim ve şartlar altõnda sosyal güvenliklerinin sağlandõğõnõ göstermekte ve 
problemlere yol açan uygulamalara sebebiyet vermektedir. Bu durum kurumlarõn 
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birbirlerini emsal göstermek suretiyle giderek daha fazla mevzuat değişikliğine 
gitmelerini adeta teşvik etmektedir. 
 
Bu nedenlerle, sosyal güvenlik kurumlarõ tarafõndan uygulanan politikalarda eşgüdüm 
sağlamak, sağlanan haklarda ve getirilen mükellefiyetlerde norm ve standart birliğini 
sağlamak için bütün sosyal güvenlik kurumlarõnõ bağlayõcõ bir �Sosyal Güvenlik 
Temel Yasasõ� çõkarõlmalõdõr. 
 
b. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ Arasõnda Koordinasyon ve İşbirliği 

Sağlanmalõdõr 
 
Sosyal güvenlik kuruluşlarõ arasõnda hem en üst seviyede, hem de icra organõ olan 
taşra teşkilatlarõ seviyesinde sağlanacak olan koordinasyon ve işbirliği sosyal 
güvenlikte dağõnõklõğõn getirdiği kaynak israfõnõ önlemiş olacaktõr. Mevcut 
teşkilatlanma içinde her kurum taşrada kendi hizmet birimini kurmakta ve kendi 
sigortalõlarõn işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ancak, nüfus yoğunluğu sebebiyle bazõ 
kurumlar bir kõsõm yerleşim biriminde hizmet birimi oluşturamamaktadõr. Bu 
durumda, sosyal sigorta kurumlarõnõn hizmet birimleri arasõnda birbirlerinin rutin 
işlerini yapmak üzere işbirliği sağlanabilir. Bilgisayar teknolojisinin yaygõnlaşmasõ bu 
işbirliğine imkan vermektedir. Bu gelişme, sosyal güvenlik kurumlarõnõn tek çatõ 
altõnda toplanmasõna yönelik bir kõsõm eleştirilerin kaynağõnõ da ortadan kaldõracaktõr. 
 
Bu hususta, sosyal güvenlik kurumlarõnõn da faydalanabileceği bir proje İçişleri 
Bakanlõğõ tarafõndan �Mernis Projesi� adõ altõnda sürdürülmektedir. Her Türk 
vatandaşõna bir numara verilmesi ve vatandaşlõkla ilgili bütün işlemlerin bu numara 
vasõtasõ ile hõzla ve etkin şekilde yapõlmasõ esasõna dayanan bu Proje, sosyal güvenlik 
alanõndaki koordinasyon için de bir aracõ olabilir. Bu durumda yapõlacak olan, 
vatandaşlõk numarasõnõn yanõsõra fertlere bir de sosyal güvenlik numarasõ vermek, 
fertlerin bütün hayatlarõ boyunca sosyal güvenlik kurumlarõ ile olan ilişkilerini bu 
numara yardõmõyla takip etmektir. Böyle bir koordinasyonun sağlanmasõ, sosyal 
güvenlik kuruluşlarõnõn fiziki teşkilatlarõndan ortak olarak faydalanmalarõnõ da 
kolaylaştõracaktõr. Bilgisayar ve haberleşme teknolojisindeki gelişmeler bu tür 
düzenlemelere imkan vermektedir. Bankacõlõk sektöründeki uygulamalar bu yöndeki 
projeler için örnek alõnabilir. 
 
Ayrõca Maliye Bakanlõğõnca sürdürülmekte olan �vergi numarasõ projesi�nin biran 
önce tamamlanmasõ halinde, bir yandan kayõt dõşõ sektörde çalõşan insanlarõn 
kavranmasõ mümkün hale gelirken, diğer yandan da kamu kurum ve kuruluşlarõ 
arasõndan bilgisayar ortamõnda işbirliği imkanõ sağlanarak sigortalõlarõn takibi ve prim 
alacaklarõnõn daha etkin bir şekilde tahsili mümkün hale gelecektir. 
 
c. Yeni Borçlanma ve Af Yasasõ Kat�iyetle Çõkartõlmamalõdõr 
 
Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn aktüarya dengesini bozan, sigortalõlarõn prim ödeme 
alõşkanlõklarõnõ olumsuz etkileyen borçlanma ve af yasalarõ kesinlikle bir daha 
çõkartõlmamalõdõr. 
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d. Prim Karşõlõğõ Olmayan Hizmetler Verilmemelidir 
 
Sosyal Yardõm Zammõ gibi prim karşõlõğõ olmaksõzõn yapõlan ödemeler sosyal 
güvenlik kurumlarõnõ zor duruma sokmakta, mali durumlarõnõ olumsuz yönde 
etkilemektedir. 
 
Bu nedenle prim karşõlõğõ olmayan hizmetler ya verilmemeli, ya da bu hizmet ve 
ödemeler prim karşõlõğõ verilmeli, veya Sosyal Yardõm Zammõ ödemesi gibi 
ödemelerde devlet sorumluluğunu titizlikle yerine getirmelidir. 
 
e. Prim Tahsilatõnõ Hõzlandõrõcõ Tedbirler Alõnmalõdõr 
 
Sigortalõlara verilen haklarõn tam anlamõyla uygulamaya sokulmasõ ve bu haklarõn 
iyileştirilmesi için prim tahsilatõnõn hõzlandõrõlmasõ gerekir. Bu çerçevede Maliye 
Bakanlõğõnõn yöntem ve yardõmlarõndan yararlanõlmalõdõr.  
 
f. Sosyal Güvenliğe Yapõlan Devlet Katkõsõ Artõrõlarak Katkõnõn Nitelik Ve 

Niceliğine İlişkin Standartlar Belirlenmelidir. 
 
Anayasamõza göre devlet, sosyal güvenliği sağlamakla görevlidir. Bununla birlikte, 
sosyal güvenlik harcamalarõna katkõsõ, bu görev ve gösterdiği iktisadi gelişme ile 
uyumlu değildir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttõkça, sosyal güvenliğe milli gelirden 
ayõrdõklarõ paylar da artmaktadõr. 
 
Batõ ülkelerindeki sosyal güvenlik sistemlerinde devlet, sosyal devlet anlayõşõnõn bir 
gereği olarak, sosyal sigortalarõn finansmanõna pekçok yöntem çerçevesinde 
katõlmaktadõr. Ülkemizde ise sistemin finansmanõna hiçbir katõlõm sözkonusu değildir. 
 
Bugün Devlet, sigortanõn finansmanõna işçi ve işveren kesimi gibi prim ödeyerek 
doğrudan doğruya katkõda bulunmamakta, sadece kuruluş masraflarõnõ karşõlama, 
işlemlerini vergi ve harçlardan muaf tutma şeklinde dolayõ yoldan iştirak etmektedir. 
Bizde ise SSK primleri işçi, özellikle de işveren üzerinde aşõrõ bir yük haline 
gelmiştir. 
 
Öte yandan, Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin hepsinde devletin sosyal sigortanõn 
finansmanõna katkõsõ sağlanmõş bulunmaktadõr. Bu nedenle, Topluluğa tam üyelik 
öncesinde, ülkemizde de sosyal güvenliğin finansmanõna devlet katkõsõ biran önce 
sağlanmalõdõr. 
 
Kõsaca belirtmek gerekirse; sosyal güvenlik sistemimize artõk yapõlmasõ zorunlu hale 
gelen devlet katkõsõnõn miktarõ ve içeriği belirlenerek bu katkõnõn açõklarõ kapatmanõn 
yanõsõra düzenli ve belirlenmiş esaslar çerçevesinde doğrudan prim ödemek suretiyle 
yapõlmasõ sağlanmalõdõr. 
 
g. Sosyal Güvenlik Tüm Vatandaşlarõ Kapsayacak Şekilde 

Yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
 
Sosyal güvenlik, çeşitli kaynaklara göre 4 milyon kişiye ulaşan sigortasõz 
çalõşanlardan başlamak üzere, henüz sosyal güvenlik şemsiyesi altõna alõnamayan ülke 
nüfusunun dörtte birinide da kapsamasõ sağlanarak, yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   58

h. Özel Sigortacõlõk Teşvik Edilmelidir. 
 
Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi primli, zorunlu ve sosyal nitelikte yapõsal durum 
taşõmaktadõr. Bu nedenle özel sigorta programlarõ  sosyal güvenlik sisteminin hiçbir 
zaman alternatifi olamaz. Ancak tamamlayõcõ nitelikte olarak ele alõnacak olan özel 
sigorta programlarõ isteğe bağlõ ve ek haklar taşõyan Devlet denetimi içinde 
uygulamaya konulmasõnõn yardõmcõ fonksiyonu olacağõ düşünülebilir. 
 
2. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İLE İLGİLİ ÖNERİLER 
 
a. Kurumun Aktif/Pasif Sigortalõ Oranõ Kabul Edilebilir Bir Seviyeye 

Getirilmelidir. 
 
Kurumun aktif/pasif sigortalõ oranõnõn her geçen gün kurum aleyhine bozulduğu 
dikkate alõnarak bu konuda acil tedbirler alõnmalõdõr. 
 
Aktif/pasif sigortalõ oranõnõn SSK aleyhine bozulmasõna neden olan uygulama ve 
etkenler ortadan kaldõrõlmadõkça,kurum aktif/pasif sigortalõ oranõnõn kabul edilebilir 
bir seviyeye gelmesi beklenemez, bunun için sigortalõ sayõsõnõ artõrõcõ ve kaçak işçi 
çalõştõrmanõn önüne geçilmesine yönelik denetleyici ve teşvik edici önlemler 
alõnmalõdõr. 
 
b. Prim Karşõlõğõ Olmaksõzõn Ödenen Sosyal Yardõm Zamlarõna Yönelik 

Tedbirler Alõnmalõdõr. 
 
SSK�nõn yaklaşõk 125 trilyonluk alacaklarõ içinde, 76 trilyon ile kamudan Sosyal 
Yardõm Zammõ alacaklarõ ilk sõrayõ almaktadõr. Bu da göstermektedir ki, devlet Sosyal 
Yardõm Zammõndan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemekte ve ödemenin mali 
yükü kurumun üzerinde kalmaktadõr. 
 
Prim alõnmadan Kurumca ödenen Sosyal Yardõm Zamlarõ ödemesinin Kurumun 
üzerinden alõnmasõ geremektedir. Sosyal Yardõm Zammõ bedelini ödemeyenler için 
ise tahkim yasasõ öncelikle çõkartõlmalõdõr. 
 
c. Yeni Borçlanma Yasasõ Çõkartõlmamalõdõr 
 
Günümüze kadar çõkartõlan borçlanma yasalarõ Kurumun bütün dengelerini alt üst 
etmiştir. Borçlanma yasalarõ ile pasif sigortalõlarõn sayõsõnda büyük bir artma 
görülerek aktif/pasif oranõ kabul edilebilecek seviye olan 7-8�in çok çok altõna 
inmiştir. 
 
Bu nedenlerle, hiçbir şekilde borçlanma yasasõ çõkartõlmamalõdõr. 
 
d. Devlet Katkõsõ Artõrõlmalõdõr 
 
Anayasamõza göre devlet, sosyal güvenliği sağlamakla görevlidir. Bununla birlikte, 
sosyal güvenlik harcamalarõna katkõsõ, bu görev ve gösterdiği iktisadi gelişme ile 
uyumlu değildir. 
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Devlet, sigortanõn finansmanõna işçi ve işveren kesimi gibi prim ödeyerek doğrudan 
doğruya katkõda bulunmamakta, sadece kuruluş masraflarõnõ karşõlama, işlemlerini 
vergi ve haçlardan muaf tutma şeklinde dolaylõ yoldan iştirak etmektedir. Dolayõsõyla 
SSK primlerinin yükü işçi, özellikle de işveren üzerinde bulunmaktadõr. 
 
Öte yandan, Avrupa Birliğine üye ülkelerin hepsinde devletin sosyal sigortanõn 
finansmanõna katkõsõ sağlanmõş bulunmaktadõr. Bu nedenle, AB'ne tam üyelik 
öncesinde, ülkemizde de sosyal güvenliğin finansmanõna özellikle SSK�ya usul ve 
esaslarõ önceden belirlenmiş devlet katkõsõ biran önce sağlanmalõdõr. Bu katkõ AB 
ülkelerinde örnekleri görüldüğü üzere, doğrudan primler iştirak şeklinde olabileceği 
gibi sigortanõn açõklarõnõ kapatmak ve genel bütçeden Kuruma daha çok katkõda 
bulunmak şeklinde de olabilir.  
 
3. BAĞ-KUR İLE İLGİLİ ÖNERİLER 
 
a. Bağ-Kur'un Aktif/Pasif Sigortalõ Oranõ Kabul Edilebilir Seviyeye 

Getirilmelidir 
 
Aktif/pasif sigortalõ oranõnõn her geçen gün Kurum aleyhine bozulduğu dikkate 
alõnarak bu konuda acil tedbirler alõnmalõdõr. 
 
b. Prim Karşõlõğõ Olmaksõzõn Ödenen Sosyal Yardõm Zamlarõna Yönelik 

Tedbirler Alõnmalõdõr 
 
Prim alõnmadan ödenen sosyal yardõm zammõ ödemesinin Kurumun üzerinden 
alõnmasõ gerekir.  
 
c. Yeni Hizmet Borçlanmasõ İmkanlarõ Sağlanmamalõ, Af Kanunu 

Çõkarõlmamalõdõr 
 
Çeşitli zamanlarda uygulanmõş olan Bağ-Kur sigortalõlarõna geriye dönük hizmet 
borçlanmalarõ ve çõkartõlan af yasalarõ nedeniyle gelir kayõplarõna uğranõlmõştõr. Bu 
kanunlar sigortalõlarõn prim ödeme alõşkanlõklarõnõ �nasõl olsa af çõkar� düşüncesiyle 
olumsuz olarak etkilemektedir. Belirtilen nedenlerle yeni hizmet borçlanmasõ 
imkanlarõ sağlanmamalõ ve yeni af yasalarõ çõkartõlmamalõdõr. 
 
d. Devlet Katkõsõ 
 
Sigortalõlarõn ödedikleri primlere devletin belirli bir oranda katõlmasõ sosyal devlet 
olmanõn gereğidir. Aynõ zamanda böyle bir katkõ AB ülkeleri uygulamalarõna uygun 
olacaktõr. 
 
e. Sağlõk Sigortasõ 
 
Sağlõk sigortasõ sistemin dõşõna çõkarõlmalõ, Genel Sağlõk Sigortasõ uygulamasõna bir 
an evvel geçilmelidir. 
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4. T.C. EMEKLİ SANDIĞI İLE İLGİLİ ÖNERİLER 
 
a. Kurum Primli Sigorta Kuruluşu Sõfatõna Kavuşturulmalõdõr 
 
Emekli Sandõğõnõn prime dayalõ bir sosyal güvenlik örgütü niteliğine yeniden 
kavuşabilmesi için; çalõşanlarla, emeklilerin aynõ esaslara tabi olmalarõ ek gösterge 
uygulamasõ, yaş haddine bağlõ olmayan emeklilik hakkõ, makam tazminatõ, Kore-
Kõbrõs aylõklarõ, prime dayanmayan sağlõk yardõmlarõ, Hazine adõna yapõlan görevler, 
emeklilerin devlet hizmetinde çalõşmaya devam etmeleri gibi uygulamalar 
konularõnda düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 
b. Kuruma Zarar Veren Uygulama ve Haklar Yeniden Değerlendirilmeli, Bu 

Konular Hakkõnda Yeni Düzenlemeler Getirilmelidir 
 
Kurumca verilen haklardan sõkça suistimallere yol açanlar ile Kurum aleyhine 
sonuçlar doğuran uygulamalar yeniden düzenlenmelidir. Bunlardan Komisyonumuzca 
tespit edilenler ile bu konularda alõnmasõ gereken tedbirler şunlardõr; 
 
• 6245 Sayõlõ Harcõrah Kanununa göre, emekliye ayrõlan iştirakçilere veya bunlarõn 

dul ve yetimlerine, son görev  mahalleri ile yurt içinde ikametgah olarak 
belirledikleri yerlere kadar gündelik, vasõta ücreti ile aile ve yer değiştirme 
masraflarõ karşõlõğõ olarak kurumlarõnca harcõrah ödemesi yapõlmasõnõn 
suistimallere yol açtõğõ, Kurum ve iştirakçiler arasõnda ihtilaflara sebebiyet 
verdiğinden bu uygulama ya kaldõrõlmalõ yada õslah edilmelidir. 

 
• Emeklilerin hem emekli aylõğõ alõp, hem de görev yapmasõ sosyal güvenlikle 

bağdaşmayan bir uygulama olarak görülmektedir. Emekli Sandõğõ Kanunu 
yeniden düzenlenerek bazõ görevlerde bulunanlarõn hem emekli aylõğõ almalarõ, 
hem de kamu kurumlarõnda çalõşmalarõ engellenmelidir. 

 
• Emekli, dul-yetimler açõsõndan farklõlõk yaratan �Vazife Malullüğü� uygulamasõ 

yöneticilerin subjektif uygulamalarõna imkan vermeyecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. 

 
• Fiili hizmet zammõ konusunda çõkan ihtilaflarõ önlemek için uygulamanõn 

çerçevesi belirlenmelidir. Gerçek hizmet sürelerinin borçlandõrõlmasõ ve 
ihyalarõnda yapõlan hesaplamalarda gerçek aktüeryal değer ve ölçüler esas 
alõnmalõdõr. 

 
 
G. İŞSİZLİK SİGORTASI  
 
Sosyal güvenlik, sosyal risklerin bireyler üzerindeki etkilerini giderme çabasõ olarak 
tanõmlanabilir. Tüm sosyal riskler, bireylerin ekonomik durumunu etkilemek gibi 
ortak bir özelliğe sahiptirler. Sosyal güvenliğin amacõ ise, sosyal riskle karşõlaşan 
bireye ekonomik güvence sağlamaktõr. Bu riskler ILO�nun 102 sayõlõ Sözleşmesinde 
hastalõk, analõk, sakatlõk, yaşlõlõk, iş kazasõ ve meslek hastalõğõ, ölüm, ailevi yükler ve 
işsizlik olarak kabul edilmiştir. Türkiye bu Sözleşmeyi, ailevi yükler ve işsizlik 
risklerini dõşarõda bõrakarak 29.7.1971 tarih ve 1451 sayõlõ Yasa ile onaylamõş, 
Bakanlar Kurulu da 1.4.1974 tarih ve 7/7964 sayõlõ  Kararname ile kabul etmiştir.  
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Ülkeler, işsizliğin sonuçlarõnõ giderici, geçici gelir kayõplarõnõ tazmin edici politikalar 
uygulamak zorundadõrlar. Bu politikalarõnõ temel amaçlarõndan birisi de işsizlik 
sigortasõdõr.  
 
Ülkemizde 1959 yõlõndan bu yana  birçok kez işsizlik sigortasõ ile ilgili kanun 
tasarõlarõ hazõrlanmõş olmasõna rağmen, İşsizlik Sigortasõ Kanunu 25.8.1999 tarihinde 
TBMM�de kabul edilmiş olup, 8.9.1999 tarihinde Resmi Gazetede yayõnlanmõştõr. 
Kanunun yürürlük tarihi 1.6.2000 olarak belirlenmiştir. İlk uygulama ise yürürlük 
tarihinden itibaren 600 gün sonra gerçekleşebilecektir.  
 
İşsizlik sigortasõ, bir işyerinde çalõşõrken, çalõşma istek, yetenek, sağlõk ve 
yeterliliğinde olmasõna rağmen, herhangi bir kasõt ve kusuru olmaksõzõn işini 
kaybeden sigortalõlara işsiz kalmalarõ nedeniyle uğradõklarõ gelir kaybõnõ belli süre ve 
ölçüde karşõlayan, sigortacõlõk tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu bir sigortadõr.  
 
İşsizlik Sigortasõ Kanunu, 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununun 2�nci maddesinde 
belirtilen sigortalõlar (506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununun 2. Maddesine göre; bir 
hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafõndan çalõştõrõlanlarla, çiftçi 
mallarõnõn korunmasõ hakkõndaki Kanuna göre çalõştõrõlan koruma bekçileri sigortalõ 
sayõlõrlar.) ile aynõ Kanunun geçici 20�nci maddesinde açõklanan sandõklara tabi 
sigortalõlarõ (bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, Ticaret Odalarõ, Sanayi Odalarõ, 
Borsalar veya bunlarõn teşkil ettikleri birlikler) ve mütekabiliyet esasõna dayalõ olarak 
yapõlan anlaşmalara göre çalõşan yabancõ işçileri kapsar.  
 
İşsizlik sigortasõ primlerinin toplanmasõndan Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her 
türlü hizmet ve işlemlerin yapõlmasõnda İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
görevli, yetkili ve sorumlu kõlõnmõştõr.  
 
İşsizlik sigortasõ zorunludur. Bu Kanun kapsamõna giren ve halen çalõşmakta olanlar 
bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, yeni girenler ise işe başladõklarõ tarihten itibaren 
sigortalõ olurlar. Sigortalõlõğõn başlamasõyla birlikte, sigortalõlar ile bunlarõn 
işverenlerinin sigorta hak ve yükümlülükleri de işlemeye başlar.  
 
İşveren, hizmet akdi işsizlik ödeneği almaya hak kazanacak şekilde sona ermiş olan 
sigortalõlar için; üç nüsha işten ayrõlma bildirgesi düzenleyip, 15 gün içinde bir 
nüshasõnõ İş ve İşçi Bulma Kurumu�na göndermek, bir nüshasõnõ sigortalõ işsize 
vermek ve bir nüshasõnõ da işyerinde saklamakla yükümlüdür. Sigortalõ işsizin, ödeme 
ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrõlma bildirgesi ile birlikte hizmet 
akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna doğrudan başvurmasõ gerekir.  
 
İş ve İşçi Bulma Kurumunca sigortalõ işsizlere, işsizlik ödeneği ödemesi yapõlõr, 
hastalõk ve analõk sigortasõ primleri Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenir, sigortalõ 
işsizlerin mesleklerine uygun ve son yaptõklarõ işin ücret ve çalõşma koşullarõna yakõn 
yeni bir iş bulmasõ için çalõşmalar yapõlõr, bu kişilere meslek geliştirme, edindirme ve 
yetiştirme eğitimi verilir. 
 
İşsizlik sigortasõnõn gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşõlamak 
üzere, sigortalõnõn prime esas aylõk brüt kazançlarõndan her ne ad altõnda olursa olsun 
ay itibariyle ödenmesi mutad olanlarõn brütü üzerinden, % 2 sigortalõ, % 3 işveren ve 
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% 2 Devlet payõ olarak işsizlik sigortasõ primi ödenir.  İşverenler, işsizlik sigortasõna 
ilişkin % 3 oranõndaki yükümlülükleri nedeniyle sigortalõlarõn ücretlerinden herhangi 
bir indirim veya kesinti yapamazlar.  
 
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalõnõn son dört aylõk prime esas kazançlarõ dikkate 
alõnarak hesaplanan günlük ortalama net kazancõnõn % 50�sidir. Bu suretle hesaplanan 
işsizlik ödeneği miktarõ 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayõlõ İş Kanununun 33�üncü 
maddesine göre sanayi kesiminde çalõşan on altõ yaşõndan büyük işçiler için 
uygulanan aylõk asgari ücretin netini geçemez.  
 
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalõşmõş 
olanlardan, son üç yõl içinde; 
 
• 600 gün sigortalõ olarak çalõşõp işsizlik sigortasõ primi ödemiş olan sigortalõ 

işsizlere 180 gün, 
• 900 gün sigortalõ olarak çalõşõp işsizlik sigortasõ primi ödemiş olan sigortalõ 

işsizlere 240 gün, 
• 1080 gün sigortalõ olarak çalõşõp işsizlik sigortasõ primi ödemiş olan sigortalõ 

işsizlere 300 gün, 
 
süre işsizlik ödeneği verilir.  
 
Sigortalõ, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve 
işsizlik sigortasõ ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartlarõ yerine 
getirmeden yeniden işsiz kalõrsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini 
dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü 
şartlarõ yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalõnmasõ halinde ise, sadece bu yeni 
hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.  
 
Sigortalõ işsizin, hastalõk ve analõk sigortalarõna ait primleri Fon tarafõndan işsizlik 
ödeneğinin ödendiği sürece ilk altõ ay için 2/3 oranõnda, izleyen aylarda tam olarak 
Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarõlõr.  
 
İşsizlik sigortasõnõn ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik 
ödeneğinin miktarõ işsizlik ödeneği miktarõndan fazla olamaz. Geçici iş göremezlik 
ödeneğinin ödendiği dönemde, bu maddede öngörülen hastalõk ve analõk sigortalarõna 
ait primlerle işsizlik sigortasõ primleri ödenmez.  
 
İşsizlik Sigortasõ Kanunu uyarõnca sigortalõ sayõlanlardan hizmet akitleri aşağõda 
belirtilen hallerden birisine dayalõ olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen 
başvurarak yeni bir iş almaya hazõr olduklarõnõ kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin 
sona ermesinden önceki son üç yõl içinde en az 600 gün sigortalõ olarak çalõşõp işsizlik 
sigortasõ primi ödemiş ve işten ayrõlmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek 
sürekli çalõşmõş olmalarõ kaydõyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanõrlar. 
 
• 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayõlõ İş Kanununun 13�üncü maddesi veya 20/4/1967 

tarihli ve 854 sayõlõ Deniz İş Kanununun 16�õncõ maddesi ya da 13/6/1952 tarihli 
ve 5953 sayõlõ Basõn Mesleğinde Çalõşanlarla Çalõştõranlar Arasõndaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkõnda Kanunun 6�ncõ maddesinin dördüncü 
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fõkrasõnda belirtilen bildirim önellerine uygun olarak hizmet akdi işveren 
tarafõndan sona erdirilmiş olmak, 

 
• Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasõn sürenin bitiminden önce veya 

bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayõlõ İş Kanununun 16�ncõ maddesinin (I), 
(II) ve (III) numaralõ bentlerine veya 854 sayõlõ Deniz İş Kanununun 14�üncü 
maddesinin (II) ve (III) numaralõ bentlerine veya 5953 sayõlõ Basõn Mesleğinde 
Çalõşanlarla Çalõştõrõlanlar Arasõndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkõnda 
Kanunun 7�inci maddesi ile 11�inci maddesinin birinci fõkrasõna göre sigortalõ 
tarafõndan feshedilmiş olmak, 

 
• Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasõn sürenin bitiminden önce veya 

bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayõlõ İş Kanununun 17�inci maddesinin (I) 
ve (III) numaralõ bentlerine göre, 854 sayõlõ Deniz İş Kanununun 14�üncü 
maddesinin (III) numaralõ bendine veya 5953 sayõlõ Basõn Mesleğinde Çalõşanlarla 
Çalõştõranlar Arasõndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkõnda Kanun�un 12�inci 
maddesinin birinci fõkrasõna göre işveren tarafõndan feshedilmiş olmak, 

 
• Hizmet akdinin belirli süreli olmasõ halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz 

kalmak, 854 sayõlõ Deniz İş Kanunu�nun 7�inci maddesinin (II) numaralõ bendinde 
belirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer için yapõlmõş olmasõ nedeniyle sefer 
sonunda işsiz kalmak,  

 
• İşyerinin el değiştirmesi veya başkasõna geçmesi, kapanmasõ veya kapatõlmasõ, 

işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çõkarõlmõş olmak, 854 
sayõlõ Deniz İş Kanununun 14�üncü maddesinin (IV) numaralõ bendindeki 
nedenlerle işsiz kalmak, 

 
• 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayõlõ Özelleştirme Uygulamalarõnõn Düzenlenmesine 

ve Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapõlmasõna 
Dair Kanunun 21�inci maddesi kapsamõnda işsiz kalmak. 

 
Aşağõda belirtilen hallerde ise ödenekler kesilir. 
 
• İşsizlik ödeneği almakta iken; İİBK'nca teklif edilen mesleklerine uygun ve son 

çalõştõklarõ işin ücret ve çalõşma koşullarõna yakõn ve ikamet edilen yerin belediye 
mücavir alanõ sõnõrlarõ içinde bir işi haklõ bir nedene dayanmaksõzõn reddeden, 
İşsizlik ödeneği aldõğõ sürede gelir getirici bir işte çalõştõğõ veya herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşundan gelir veya aylõk aldõğõ tespit edilen,  

 
• Kurum tarafõndan önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini 

haklõ bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşõn devam 
etmeyen,  

 
• Haklõ bir nedene dayanmaksõzõn Kurum tarafõndan yapõlan çağrõlarõ zamanõnda 

cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen, 
 
sigortalõ işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir.  
 
Ancak (c) ve (d) bentlerinde öngörülen ödeneklerin kesilme gerekçesinin ortadan 
kalkmasõ halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanõr. Şu kadar ki bu suretle 
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yapõlacak ödemenin süresi başlangõçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin 
sonunu geçemez. 
 
Muvazzaf askerlik dõşõnda herhangi bir nedenle silah altõna alõnanlarla hastalõk ve 
analõk nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalõ işsizlerin 
işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumlarõn devamõ süresince durdurulur. İşsizlik 
sigortasõna ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalõlarõn ücretlerinden indirim veya 
kesinti yapan işverenlere her bir sigortalõ için 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayõlõ İş 
Kanununun 33�üncü maddesine göre sanayi kesiminde çalõşan on altõ yaşõndan büyük 
işçiler için uygulanan aylõk asgari ücret tutarõnda, 
 
İşten ayrõlma bildirgesini İş ve İşçi Bulma Kurumuna vermeyen işverenlere her bir fiil 
için ayrõ ayrõ 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayõlõ İş Kanununun 33�üncü maddesine göre 
sanayi kesiminde çalõşan onaltõ yaşõndan büyük işçiler için uygulanan aylõk asgari 
ücretin iki katõ tutarõnda, idari para cezasõ verilir.  
 
İdari para cezalarõ tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İİBK'na ödenir veya aynõ 
süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca 
itirazõ reddedilenler, kararõn kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yetkili 
sulh ceza mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. 
Mahkemeye başvurulmasõ cezanõn takip ve tahsilini durdurmaz.  
 
İşsizlik sigortasõ uygulamasõna ilişkin işlemlere karşõ sigortalõlarõn ve işverenlerin 
yapacaklarõ itirazlardan Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen görevlerle ilgili olanlar 
adõ geçen Kuruluşa, diğerleri ise Kuruma yapõlõr. İtirazlarõn, işlemin tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde yapõlmasõ ve 30 gün içinde sonuçlandõrõlmasõ zorunludur. 
Yapõlan itirazlar daha önce yapõlmõş bulunan işlemlerin uygulanmasõnõ geciktirmez. 
İtiraz yoluna başvurulmuş olmasõ ilgililerin yargõ yoluna başvurma haklarõnõ ortadan 
kaldõrmaz.  
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Sosyal Güvenlik sistemimizin, özellikle Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumunun 
sorunlarõ, geçici ve yüzeysel tedbirlerle giderilecek boyutlarõ aşmõştõr. Sorunlarõn 
ortaya çõkõş nedeni ve çözümüne ilişkin tedbirler konusunda siyasi irade, kararlõ bir 
tutum ortaya koymalõ, �Sosyal Güvenlik Temel Yasasõ� çõkarõlmalõdõr. 
 
Kayõt dõşõ sektörün kayõt altõna alõnmasõ amaçlanmalõdõr. Bunun sağlanmasõ ve ayrõca 
prim tahsilatõnõn hõzlandõrõlmasõ için işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu yörelerde 
şube müdürlüğü veya irtibat bürosu şeklinde örgütlenmesi özellikle SSK ve Bağ-Kur 
açõsõndan önem arz etmektedir. 
 
Popülist ve siyasi menfaat sağlamaya yönelik uygulamalardan kaçõnõlmalõ ve sosyal 
güvenlikte dokunulmazlõklar belirlenmelidir. 
 
İşgücü piyasasõnda esnekliği sağlayacak sosyal güvenlik uygulamalarõna yer 
verilmelidir. 
 
Verimlilik ve modern yönetim teknikleri esas alõnmalõdõr. Aynõ zamanda, daha etkin 
bir hizmetin verilebilmesi ve haklara daha fazla işlerlik kazandõrõlmasõ için ilgili 
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kurum çalõşanlarõnõn ekonomik ve sosyal yönden tatmin edilmeleri gerekir. Ayrõca söz 
konusu kurumlarõn her birinin çalõşanlarõna sağladõğõ olanaklar en azõndan aynõ 
düzeye getirilmelidir. Sigortalõlarõn tatmin edilmesi, kurum çalõşanlarõnõn tatminine 
bağlõdõr. 
 
Sosyal güvenliğin kapsamõ hem kişiler yönünden, hem de sosyal riskler yönünden 
genişletilmelidir.  
 
Gelir düzeyi belirli bir sõnõrõn altõna düşen herkes, sosyal güvenlik sisteminin 
sağladõğõ yardõmlara hak kazanmalõdõr, bu durumda olan fertler sosyal yardõm 
kapsamõna alõnmalõdõr. Her ne kadar 65 yaş aylõğõ bu nitelikte ise de, hem çok az 
sayõda yurttaşõ kapsõyor olmasõ, hem de yapõlan yardõmlar açõsõndan yetersizdir. 
Sadece yaşlõlar değil, çalõşõyor olup da geliri normal hayat standartlarõnõn altõnda 
kalan bireylere de sosyal destek yapõlmalõdõr. Evsiz, kimi kimsesi olmayan düşkün 
insanlar ülkemizde oldukça çoktur. Bunlarõn sayõsõ hakkõnda kesin bilgilere ulaşmak 
pek olasõ değildir. Zira bu insanlar devletin koruyucu ve gözetici şemsiyesinin 
dõşõndadõrlar.  
 
Emek piyasasõna yeni girip iş bulamayan ve hiçbir geliri olmayan gençler sosyal 
güvenlikten yoksundur. Nüfusumuzun, dünyanõn pek az yerinde görülecek kadar, 
genç olmasõ iş piyasasõna (emek piyasasõ) her yõl binlerce genç insanõmõzõn girmesine 
neden olmaktadõr. Bunlar ne yazõk ki iş bulamamaktadõrlar. Uluslararasõ sosyal 
güvenlik normlarõnda da belirtildiği gibi bu insanlar, yani hiç işi olmayan ve iş 
bulamamõş bu gençler, işsizlik yardõmõ kapsamõna alõnmalõdõr. 
 
Gelir elde edemeyecek durumda olan sakatlarõn sosyal güvenlik kapsamõna alõnmasõ 
gerekir. Özellikle toplumumuzun özürlü yurttaşlarõmõza bakõşõ göz önüne alõndõğõnda 
bu insanlarõn toplumdan soyutlanmasõnõn yanõnda, bir de maddi olarak muhtaç 
durumda olmalarõ, toplumun moral değerlerini de altüst etmektedir. Hem ekonomik 
olanaksõzlõklarõ yüzünden, hem de özürlü olmalarõ nedeniyle bu insanlarõmõz eğitim, 
kültür ve toplumsal yaşamdan mahrumdurlar. Bir an önce sosyal yardõm kapsamõna 
alõnmalarõ bu insanlarõn onurlarõ için de önemlidir.  
 
Ev kadõnlarõ, sadece eşlerinin eline bakmalarõ, ekonomik özgürlüklerinin olmamasõ 
nedeniyle, ileride herhangi bir boşanma durumunda ortada kalmaktadõrlar. Ev 
kadõnlarõ, 1479 sayõlõ Kanun kapsamõnda isteğe bağlõ sigortalõ olabilmektedirler. 
Ancak bu bir zorunluluk olmadõğõ için hemen hemen hiçbirinin sosyal güvenliği 
yoktur.  Bunlarõn da zorunlu  sosyal güvenlik kapsamõna alõnmasõnõ özendirici 
tedbirlere yer verilmelidir.  
 
10 Mayõs 1944 tarihli Philadelphia Bildirgesi ile uluslararasõ bir nitelik kazanan 
toplumsal risklere karşõ sosyal güvenlik kapsamõnõn genişletilmesi gerekir. 
 
• Bireyin fiziki varlõğõnõ tehdit eden olaylara karşõ tõbbi yardõmlarõn yapõlmasõ, 
 
• Deprem, sel, kuraklõk, yangõn gibi doğal afetlerin açtõğõ zararlarõn sosyal güvenlik 

kapsamõna alõnmasõ bir zorunluluktur. 17 Ağustos 1999 depremi bu durumun 
aciliyetini ortaya koymuştur. 
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Öğrenim gören gençler ana ve babalarõnõn paralarõ ile eğitimlerini sürdürmektedirler. 
Oysa AB ülkelerinde öğrenim gören insanlara eğitim yardõmõ yapõlmaktadõr. 
 
Gelir düzeyi düşük aileler (ailede çalõşanlarõn mesleki faaliyetleri ne olursa olsun) 
sosyal yardõmlarla desteklenmelidir. 
 
Kimsesiz ve düşkünler devletin koruma ve güvencesi altõnda olmalõdõr. 
 
Sokak çocuklarõ ve kimsesiz çocuklar. Özellikle sokak çocuklarõ her türlü kötü işlerin 
içinde yaşamlarõnõ sürdürmektedirler. Uyuşturucu, tiner koklama gibi kötü 
alõşkanlõklar ile hayatlarõnõn baharõnda sönüp gitmektedir. Daha kötüsü 
saldõrganlaşarak öldürme ve yaralama olaylarõna karõşmaktadõrlar. 1999 yõlõ içinde 
özellikle İstanbul�da yaşanan ve bir genç öğretmenin ölümüne yol açan olay, bunun 
somut kanõtõdõr. 
 
Ülkemiz tarõm ve hayvancõlõk alanõnda da önemli bir yere sahipdir.sosyal güvenlik 
kapsamõnda olan tarõmda çalõşan ve tarõmda kendi adõna çalõşanlarõn yanõ sõra bir de 
hayvanlarõn otlatõlmasõnda görevli köy çobanlarõ bulunmaktadõr. Bunlarõn da kapsam 
içine alõnmasõnda yarar vardõr.  
 
Sadece İstanbul ilinde elli binin üzerinde ticari taksi bulunmaktadõr. Bunu ülke 
geneline yaygõnlaştõrdõğõmõzda çok önemli bir rakam oluşturmaktadõr. Bu araçlarda 
çalõşan kayõt dõşõ sürücülerin de kapsama alõnmasõ gereklidir.  
 
Herhangi bir işverene bağlõ olarak çalõşõp da sosyal güvenlik kapsamõ dõşõnda 
kalanlar, yani kaçak işçiler sosyal güvenlikten yoksundurlar. Özellikle hizmet sektörü 
bu konuda en dikkat çeken sektördür. Örneğin temizlik şirketlerinde çalõşan insanlarõn 
hemen hemen tamamõ herhangi bir sosyal güvenlik sistemine dahil değildir. Kaçak 
çalõşma ve çalõştõrmanõn önüne, devlet denetim mekanizmalarõ etkin bir şekilde 
çalõşarak geçmelidir. 
 
Aile yardõmlarõnõn verilmesi ise Türk sosyal güvenlik istemi�nin herhalde en reformcu 
yanõnõ oluşturacaktõr. 
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II. FİNANSMAN 

 
GİRİŞ 
 
Aktif sigortalõlarõn pasif sigortalõlara oranõ ve prim gelirlerinin aylõk giderlere 
oranõnda VI. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde başlayõp, VII. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ döneminde devam eden kötüleşme nedeniyle, sosyal güvenlik 
kurumlarõnõn mali yapõlarõ hõzla bozulma göstermiştir. Primlerin zamanõnda tahsil 
edilememesi, kurumlarõn organizasyon yapõlarõnõn yenilenememesi, fonlarõn verimli 
alanlara plase edilememesi, prim karşõlõğõ olmadan yapõlan ödemeler ve aktüeryal 
hesaplar dikkate alõnmadan yapõlan mevzuat düzenlemeleri, son yõllarda bu 
kurumlarõn finansman dengesindeki bozulma üzerinde önemli etkileri bulunmaktadõr. 
 
Sosyal güvenlik sisteminin varlõğõnõ sürdürebilmesi için,  kõsa vadede sosyal güvenlik 
kurumlarõnõn finansman açõklarõnõn kapatõlmasõ, uzun vadede ise bu kurumlarõn 
giderlerini kendi gelirleri ile sağlayabilecekleri bir düzen kurulmasõ gerekmektedir. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn finansman yapõlarõnõn mercek altõna alõndõğõ bu 
raporda, kurumlarõn prim ve portföy gelirleri, sigorta, sağlõk, yönetim ve diğer 
giderleri fonksiyonel bağlamda ve sigorta branşlarõ itibariyle analiz edilmiştir.  Bu 
çerçevede öncelikle, sosyal güvenlik alanõnda dünyadaki gelişmeler õşõğõnda Türk 
sosyal güvenlik sisteminin bütününe ilişkin beklentilerin ortaya konmasõnõn ardõndan, 
sõrasõyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandõğõ ve Geçici 20. Madde sandõklarõ�nõn sorunlarõ, 
gelir-gider dengeleri ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Sosyal güvenlik sisteminin 
geneline ilişkin değerlendirmelerde DPT tarafõndan temin edilen veriler, SSK, Bağ-
Kur ve Emekli sandõğõ'na ait bölümlerde bu kurumlarca sağlanan veriler, Geçici 20. 
Madde Sandõklarõ alanõnda ise Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ tarafõndan 
temin edilen veri setleri kullanõlmõştõr. 
 
Finansman Alt Komisyonu Raporu, sosyal güvenlik sisteminin finansman krizinden 
çõkmasõna yönelik yapõsal öneriler ve sosyal güvenlik fonlarõnõn değerlendirilmesine 
yönelik önerilerle sona ermektedir. 
 
A. SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA BEKLENEN GELİŞMELER 
 
1. GLOBAL TRENDLER 
 
Tarihte toplumun düşkün bireyleri, yoksullar, özürlüler ve güçten düşmüş yaşlõlarõn 
giderlerinin finansmanõ alanõnda evrensel boyutta kabul gören en mütekamil sistem, 
1881 yõlõnda Prusya Şansölyesi Otto von Bismarck tarafõndan ulusal ölçekte kalibre 
edilen �sosyal sigorta sistemi� olmuştur. Gelir dağõlõmõ bozukluğunun toplumun dar 
gelirli kesimlerine olan etkilerini azaltmak amacõyla, çalõşan kitleleri hastalõk, 
işgörememezlik ve emeklilik risklerine karşõ prime dayalõ bir güvence altõna alan 
Bismarckyan modelin sosyal güvenliğe getirdiği yorum, Prusya�da başarõlõ bulunup 
kõsa sürede diğer ülkelerde de benimsenince, �sosyal güvenliği�  �sosyal sigortacõlõk� 
ve �kamu hizmeti� kavramlarõyla özdeşleştiren bir kemikleşme süreci başlamõştõr.  
 
1942 yõlõnda yayõnlanan Beveridge Raporu, 10 Mayõs 1944 yõlõnda yayõnlanan 
Philedelphia Bildirisi, 10 Aralõk 1948 yõlõnda yayõnlanan İnsan Haklarõ Evrensel 
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Beyannamesi (Madde:23-25) ile evrensel bir nitelik kazanan sosyal sigortacõlõk, 
Uluslararasõ Çalõşma Teşkilatõ (ILO) anlaşmalarõ ile yaklaşõk olarak dünyanõn tüm 
ülkelerine yayõlarak günümüzdeki standartlarõna ulaşmõştõr. 
 
Geniş aile kültürü, hõzlõ sanayileşme, hõzlõ nüfus artõşõ ve insan ömrünün kõsa olduğu 
dönemin bir ürünü olan sosyal sigorta sistemi, değişen koşullar, özellikle de 
toplumlarõn demografik yapõsõnda meydana gelen değişikliklerden olumsuz yönde 
etkilenmiştir. 
 
Dağõtõm modeli, ortalama yaşam beklentisinin 45 yõl olduğu 1800�lü yõllarõn sonunda 
emeklilik için 65 yaş sõnõrõ öngörülerek, 6-7 sigortalõ çalõşanõn ödediği primle bir 
emeklinin aylõk ve diğer giderlerinin karşõlanmasõ esasõ üzerine dizayn edilmiştir. 
Aktif sigortalõ / pasif sigortalõ oranõ (ya da kõsaca aktif / pasif oranõ) olarak bilinen, 
sigortalõ çalõşanlarõn sayõsõnõn emeklilerin sayõsõna nispetinin, demografik gelişmeler 
ve hatalõ uygulamalar nedeniyle OECD ülkeleri arasõnda ortalama 4-5 çalõşana bir 
emekli düzeyininin de altõna inmesi, dağõtõm modelinin emeklilik giderlerini finanse 
etmekte yetersiz kalmasõnõn temel gerekçesini oluşturmaktadõr. Yaşlõlarõn toplumdaki 
oranõnõn artmasõ, devletlerin sosyal güvenlik harcamalarõnõ arttõrmak suretiyle ülke 
ekonomilerine kayda değer bir yük getirmektedir. 
 
Yaşlõlarõn toplum içerisindeki oranõ ile sosyal transfer harcamalarõ arasõndaki ilişki 
itibariyle dünya ülkelerinin sõnõflandõrõldõğõ Grafik-1�de ülke nüfusu yaşlandõkça, 
sosyal güvenlik giderlerinin yükseldiği görülmektedir. Dünyada yaşlõ nüfusa sahip 
olup da, sosyal transferlerinin GSMH içindeki payõ % 1�den az olan bir ülke 
bulunmamaktadõr. 
 
 
Grafik-1: Nüfusun Yaşlanmasõyla Sosyal Transferler Arasõndaki Korelasyon 
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Sanayileşmiş ülkelerde II. Dünya Savaşõ sonrasõnda yaygõnlaşan sosyal güvenlik 
sistemleri 20. yüzyõlõn son çeyreğinden itibaren özellikle emeklilik sigortasõ alanõnda 
beklentileri karşõlayamamaya başlamõştõr. Son çeyrekte birçok gelişmiş ülkede 
eşzamanlõ olarak ortaya çõkan sosyal güvenlik krizleri incelendiğinde, sorunun 
demografik yapõdaki değişime paralel bir seyir izlediği dikkati çekmektedir. Doğum 
oranõnõn düşmesi, evlenme ve çocuk sahibi olma yaşõnõn yükselmesi, beslenme-
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bakõm-sağlõk alanõndaki iyileşme paralelinde yaşam süresinin uzamasõ nedeniyle, 
yüksek ve orta-üst gelir grubundaki ülkelerin nüfusu giderek yaşlanmaktadõr. Bunun 
sonucu olarak, yaşlõ nüfusun ülke nüfusuna oranõ, emeklilerin aktif çalõşanlara oranõ, 
14 yaşõndan küçük ve 65 yaşõndan büyüklerin çalõşanlara oranõ gibi demografik 
göstergelerin hõzla kötüleşmekte olduğu izlenmektedir. 
 
OECD ülkelerinde 1990 yõlõnda nüfusun % 18�ini oluşturan 60 yaşõn üzerindeki nüfus 
2030 yõlõ itibariyle % 30�un üzerine çõkacak, 80 yaşõn üzerindeki yaşlõlarõn oranõnõn 
ise aynõ dönemde % 3�den % 6�ya yükselecektir. Bu gelişme, sosyal güvenlik krizi 
giderek derinleşmekte olan ülkelerde, 24-64 yaş grubundaki her yüz kişiye düşen 65 
ve daha yukarõ yaşlardaki bireylerin sayõsõnõ gösteren yaşlõlarõn bağõmlõlõk oranõ�nõn, 
gelecek otuz yõl içerisinde katlanarak artacağõna işaret etmektedir. 
 
Nüfus yapõlarõ genellikle genç bir karakter taşõyan gelişmekte olan bu ülkelerde; su ve 
kanalizasyon altyapõsõnõn gelişimine bağlõ olarak bulaşõcõ hastalõklardan ölüm 
oranõnõn düşmesi, ortalama insan ömrünün uzamasõ ve doğum oranlarõnõn 
azalmasõndan itibaren birkaç onyõllõk bir süreç içerisinde, günümüzün gelişmiş 
ülkelerindeki sosyal güvenlik sorunlarõ yaşamaya başlayacaktõr. Gelişmiş ülkelere 
göre kaynak birikimleri daha sõnõrlõ olan gelişmekte olan dünya ülkelerinin, nüfuslarõ 
yaşlandõğõnda sosyal güvenlik krizini daha sarsõntõlõ yaşayacaklarõ savõnda bulunmak 
yanlõş bir öngörü olmayacaktõr. Bu sürecin gelişmiş ülkelere göre daha kõsa zaman 
alacağõ da, bir diğer önemli husustur. 60 yaşõn üzerindeki nüfusun genel nüfusa 
oranõnõn % 9�dan % 18�e çõkmasõ Belçika�da 100 yõlda gerçekleşmişken, aynõ gelişim 
Çin�de 34, Venezüella�da ise 22 yõlda gerçekleşecektir. 
 
Gelişmekte olan ülkelerin finansal kaynaklarõnõn sõnõrlõ olmasõ ve emeklilik 
döneminin finansmanõna ilişkin kurumlarõn eksikliği, yaşlõ nüfusa ayrõlan kaynaklarõ 
kõsõtlamaktadõr. Gelecekte, gelişmekte olan ülkelerin, halen GSMH�larõnõn ortalama 
% 10-12,5�ini emeklilik sistemine tahsis eden Batõ Avrupa ülkeleri ile aynõ oranda 
kaynak tahsisinde bulunmak zorunda kalmalarõ daha zor gerçekleşecektir. Bu 
ülkelerde serbest mesleklerde, kõrsal kesimde ya da kayõtdõşõ ekonomide çalõşan 
kitlelerin nüfusa oranõnõn genellikle yüksek oluşu ve geniş boyutlara ulaşan işsizlik, 
emeklilik alanõnda etkin uygulamalar yapõlabilmesinin önündeki başlõca engelleri 
teşkil etmektedir. 
 
Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik giderlerinin devlet bütçelerini tehdit eder ölçeğe 
gelmesinde demografik gelişmelerin dõşõnda, refah devleti idealini gerçekleştirmek 
amacõyla emeklilere vaadedilen, sürdürülebilmesi olanaksõz derecede yüksek 
standartlarõn da etkisi bulunmaktadõr. 
 
Dağõtõm modelinin ilk dönemlerinde primlerde artõş yapõlmaksõzõn emeklilik 
maaşlarõnõn reel alõm gücünü yükselten popülist müdahalelerin sistemin finansal 
dengesini bozucu etkisi modelin yapõsal özelliği gereği başlangõçta finansal tablolara 
yansõmamõştõr. Aktüeryal projeksiyonlarla izlenmediği sürece gizli kalan 
yükümlülükler, emeklilerin çalõşanlara oranõ yükseldikçe eksponansiyel bir artõş 
göstererek giderlerin yükselmesine ve finansal açõklara yol açmaya başlamõştõr. 
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Pekçoğu genç bir nüfusa sahip bulunan gelişme sürecindeki ülkelerin sosyal güvenlik 
sisteminin krize girmesinde ise, ağõrlõklõ rolü aktüeryal ilkelere aykõrõ uygulamalarõn 
oynadõğõ gözlemlenmektedir. Bu ülkelerin büyük bölümünde, sosyal güvenlik 
sisteminde aktüeryal dengenin önemi, yasa koyucular ve icra yetkisini taşõyanlar 
tarafõndan anlaşõlamamõş, politik müdahaler genellikle sistemin dengesini 
güçlendirmek yerine, denge halini bozucu yönde yapõlmõştõr. Doğru yönde politik 
müdahaleler yapõlmak istendiğinde ise, gerekli kararlõlõğõ gösterecek siyasi erk 
bulunamamõştõr. Sonuç olarak, bu tür ülkelerde genellikle gelinen nokta; �bütçede 
kalõcõ sosyal güvenlik açõklarõ�, �siyasi çözümsüzlük� ve �sosyal huzursuzluk� 
olmaktadõr. 
 
Yukarõda ifade edilen demografik değişim ve hatalõ uygulamalarõn sosyal güvenlik 
sistemine verdiği zararõn aktüeryal denge projeksiyonlarõna yansõmasõyla birlikte 20. 
yüzyõlõn son çeyreğinden itibaren alternatif sistem arayõşlarõ da hõz kazanmõştõr. 
Sosyal güvenlik sistemini kendi dengeleri içerisinde reforma tabi tutmayõ hedefleyen 
parametrik önlemlerden farklõ olarak, dağõtõm modelini tamamlayõcõ, ya da onu ikâme 
edici bir model geliştirme çabasõ taşõyan bu arayõşlarõn odak noktasõnda �fonlama 
modeli� yer almaktadõr. Fonlamaya dayalõ uygulamalarõn 20. yüzyõl boyunca başarõlõ 
bir trend çizmiş olmasõ, dağõtõm sistemine kõyasla makroekonomik üstünlükler 
taşõmasõ ve karşõlaşõlan zorluklarõn bertaraf edilmesi yönünde belirli bir tecrübe 
birikimine ulaşõlmasõ, ulusal ölçekte bir sosyal güvenlik sisteminin kõsmen ya da 
tamamen fonlama modeline dayanmasõ fikrinin ortaya atõlõp geniş çevrelerce kabul 
görmesinde etkili olmuştur. 
 
Sosyal güvenlik sisteminin parametrik düzeltmelerin haricinde bir reforma tabi 
tutulmasõ yönündeki ilk adõm, yaklaşõk 10 senelik bir hazõrlõk döneminin ardõndan 
1980 yõlõnda Şili�de gerçekleştirilmiştir. Sosyal güvenliğin dağõtõm modeline dayalõ 
olmaktan çõkarõlõp fonlama modeli çerçevesinde bireysel emeklilik hesaplarõna 
dayandõrõldõğõ bu ülkede ekonomik büyüme paralelinde elde edilen tecrübe, sosyal 
güvenlik reformuyla yakõndan ilgilenen Dünya Bankasõ, IMF ve OECD gibi 
uluslararasõ kuruluşlar tarafõndan yakõndan takip edilmiştir. IMF�in 1987, OECD�nin 
1988 yõlõnda sonuçlandõrdõğõ çalõşmalarõnõn ortak paydasõnõ, kamusal sosyal güvenlik 
sistemlerinin reforma tabi tutulmasõnõn gerekliliği temasõ oluşturmaktadõr. Şili�de anti-
demokratik bir ortamda, bireylere seçme şansõ tanõnmaksõzõn ihdas edilen özel 
emeklilik sisteminin handikaplarõnõ da dikkate alan bu çalõşmalara binaen Dünya 
Bankasõ tarafõndan 1994 yõlõnda demokratik bir sistem ve liberal özgürlükler dahilinde 
fonlama modelini sosyal güvenliğe monte eden bir çalõşma dünya kamuoyuna ilan 
edilmiştir. Emeklilik gelirinin salt dağõtõm modeline dayalõ olmaktan çõkartõlõp, 
dağõtõm ve fonlama modellerinin birbirini tamamladõğõ birden çok kaynaktan gelmesi 
(multi-pillarapproach) esasõna dayanan Dünya Bankasõ çalõşmasõ, bu alanda 
1990�larõn sonuna kadar birçok ülkede gerçekleştirilen ya da 21. yüzyõl başõnda 
tamamlanmasõ beklenen sosyal güvenlik reformunun fikrî temelini oluşturmuştur. 
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Grafik-2: Fonksiyon ve İşlev İtibariyle Sosyal Güvenliğin Finansmanõ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Buna göre, sosyal güvenliğin 1. basamağõ zorunl
2. basamağõ yine katõlõm zorunlu tutularak fonl
basamak ise gönüllü katõlõm bazõnda fonlama ku
güvenliğin finansmanõnda bu düzeni kuran, ya d
basamak sosyal güvenlik uygulamalarõ nufusun 
ve sadece temel ihtiyaçlarõ karşõlayacak şekilde d
ve 3. basamaklar devletin sõkõ gözetimi altõnda
sigorta kuruluşlarõnõn yönetimine bõrakõlmõştõr. 
 
2. TÜRKİYE�DE BEKLENEN GELİŞMELE
 
Türkiye�de, diğer birçok ülkeden farklõ olarak d
ifade edilen �yoksulluktan korunma işlevi� ile 2
düzeyinin korunmasõ� işlevleri  mevcut kamu em
gerçekleştirilmektedir.  VII. Plan Dönemi�nin 
gayrimenkul yatõrõmõ yoluyla ilave kira geliri 
Basamak�taki bireysel tasaruflarla refah d
uygulamalar alanõnda, diğer ülkelerdekine be
oluşturulmasõ gerekmektedir.  
 
1999 yõlõnda yasalaşan 4447 sayõlõ Kanun ile ön
aylõk bağlama oranõ düşürülmüş, referans döne
emekli aylõklarõ TÜFE�ye endekslenmiş, prime 
katõna yükseltilmiş ve kayõtdõşõ istihdam kõsmen 
1999 tarihinde Uluslararasõ Para Fonu ile yapõla
prime esas kazanç üst sõnõrõnõn 1 Nisan 2001 tari
Nisan 2002 tarihinden itibaren de 5 katõn
Anlaşmada, bunlara ilave olarak, �hükümet gelec
ödemeyi ve idari etkinliği arttõrmak amacõyla ida
uzun vadeli tasarruf kaynaklarõnõ çeşitlendirme

1. BASAMAK 

K 

 Dağõtõm 
I. 

Zorunlu 
II. G

önül

İŞL
E

V
 

A. Fonksiyon 
 

K 
3. BASAMA
u b
am
ra

a k
he
evl
 p

R 

ağõ
. B
ek
so
el

üze
nz

ce
m
esa
de 
n 
hin
a 
ek
ri r
 a
Fonlama
2. BASAMA
   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   

azda dağõtõm esasõna dayanmakta, 
a esasõna göre oluşturulmakta, 3. 
llarõna dayandõrõlmaktadõr. Sosyal 
urma sürecinde olan ülkelerde, 1. 
men hemen tamamõnõ kapsayacak 
etin yönetiminde düzenlenmiş,  2. 
rofesyonel portföy yöneticileri ve 

tõm sisteminin 1. Basamak olarak 
asamak olarak tanõmlanan �gelir 
lilik sistemi çerçevesinde birlikte 
nuna kadar hayat sigortalarõ ve 

de etmek suretiyle karşõlanan 3. 
yinin arttõrõlmasõnõ amaçlayan 
er özel emeklilik sistemlerinin 

likle, emeklilik yaşõ yükseltilmiş, 
i tüm çalõşma hayatõna yayõlmõş, 
s kazancõn üst sõnõrõ alt sõnõrõn 3 
olsa kayõt altõna alõnmõştõr. Kasõm 
Stand By Anlaşmasõ kapsamõnda, 
den itibaren alt sõnõrõn 4 katõna, 1 
yükseltileceği öngörülmektedir. 

 aylarda bir taraftan kapsamõ, prim 
eformlarõ yaparken, diğer taraftan 

çõsõndan özel emeklilik fonlarõna 

lü  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   72

yönelik hukuki çerçeveyi oluşturarak, sosyal güvenlik reformuna derinlik 
kazandõrmayõ planlamaktadõr� ifadesi yer almaktadõr. 
 
Diğer taraftan, halen ülkemizde devlet yönetiminde bulunan 3 büyük sosyal güvenlik 
kurumu derin bir finansman krizi yaşarken, 506 sayõlõ Kanunun Geçici 20 inci 
Maddesi kapsamõnda faaliyet gösteren 21 özel sosyal güvenlik kurumu için etkin bir 
aktüeryal denetim altyapõsõ oluşturulamamõştõr. Uygulamanõn bu haliyle devam etmesi 
durumunda, bu kuruluşlarõn uzun dönemdeki aktüeryal dengelerine ilişkin ciddi 
sõkõntõlar gündeme gelebilecektir. 
 
Türkiye�deki sosyal güvenlik kurumlarõnõn finansman alanõndaki sorunlarõ 
incelendiğinde, sorunun gelişmiş ülkelerde olduğu gibi demografik kökenli olmayõp, 
gelişmiş ülkelere özgü aktüeryal ilkelerin ihlalinden kaynaklandõğõ görülmektedir. 
Sözkonusu kurumlarõn gelir-giderlerinin aktüeryal dengeye kavuşabilmesi için 
alõnabilecek önlemlerin büyük bölümü, 4447 sayõlõ Kanun�la yürürlüğe girmiştir. 
VIII. Beş Yõllõk Plan Dönemi içerisinde bu Kanunun eksikliklerini giderecek ve onu 
tamamlayacak yönde çõkartõlacak yeni yasal düzenlemeler, Türk sosyal güvenlik 
kurumlarõnõn finansman sorununu çözüme kavuşturacaktõr. 
 
Ancak, devlet bütçesi üzerindeki yükün azaltõlabilmesi için sosyal güvenlik 
kurumlarõnõn finansman sorununu çözüme kavuşturma yönünde alõnacak önlemler, 
bireyler açõsõndan sosyal güvenliğin maliyetini artõrmakta, hak ve menfaatleri ise 
azaltõcõ yönde etki yapmaktadõr.  
 
B. FİNANSMAN KRİZİNİN BOYUTLARI 
 
Türk sosyal güvenlik sisteminin finans krizine girmesinin nedenlerinden bir bölümü 
gelirleri azaltõcõ, diğer bir kõsmõ ise giderleri artõrõcõ etki yaratmaktadõr. Gelir azaltõcõ 
gelişmelerden başlõcalarõ; aktif/pasif sigortalõ oranõnõn düşüklüğü, kayõtdõşõ istihdamõn 
yüksekliği, prim tahsilat oranõnõn düşüklüğü, prime esas kazanç sõnõrlarõnõn düşüklüğü 
ve fon gelirlerinin yetersizliğidir. Gider artõrõcõ gelişmeler ise, erken yaşta emeklilik 
uygulamalarõ, primi alõnmadan yapõlan sigorta ödemeleri, borçlanma kanunlarõ, 
uzayan ortalama ömür nedeniyle artan aylõk ödemeleri ve sağlõk yardõmlarõ, prim 
gelirleri ile ödenen aylõklar arasõndaki ilişkinin zayõflõğõ ve ödenmeyen primlerin 
gecikme cezalarõna uygulanan aflar olmuştur. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn toplam nakit açõğõnõn GSMH�ya oranõ 1991-98 
döneminde % 0,3�den % 2,3�e yükselmiştir. Sosyal güvenlik hizmetlerini 
aksatmamasõ, genel bütçeden kaynak ayrõlmasõ yoluyla sağlanmõş ise de, bu durum 
toplumun geneline giderek ağõrlaşan bir maliyet getirmiştir. 
1995 yõlõnda % 3,6 olan sosyal güvenlik kurumlarõnõn toplam gelirlerinin GSMH'ya 
oranõ 1998 yõlõnda % 5,2�ye yükselmiştir. Buna karşõlõk, toplam giderlerin GSMH'ya 
oranõ 1995 yõlõndaki % 5,1 seviyesinden 1998 yõlõnda % 7,5�e yükselmiştir. Bu 
çerçevede, 1995 yõlõnda % 76,8 olan prim gelirlerinin sigorta giderlerini karşõlama 
oranõ 1998 yõlõnda % 78,4�e yükselmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, Sosyal güvenlik 
kurumlarõnõn 1995 yõlõnda GSMH�nõn % 1,5�i seviyesinde olan gelir-gider açõğõ, 1998 
yõlõnda % 2,3'e yükselmiştir. 
  
Açõklarõnõn karşõlanmasõ amacõyla, sosyal güvenlik kurumlarõna devlet bütçesinden 
transfer yapõlmaktadõr. 1995 yõlõnda % 0,9 seviyesinde gerçekleşen transferlerin 
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GSMH�ya oranõ, 1998 yõlõnda % 2�ye yükselmiştir.  1999 yõlõnda % 2,6�ya 
yükselmesi beklenen bütçeden yapõlan transferlerin GSMH�ya oranõnõn 2000 yõlõnda 
% 2,3�e geriletilmesi hedeflenmiştir.  Emekli Sandõğõ'na faturalõ ödemeler için yapõlan 
transferler de dahil olmak üzere, 1995 yõlõnda sosyal güvenlik kurumlarõna, bütçeden; 
59,2 trilyon TL Sosyal Sigortalar Kurumu�na, 41 trilyon TL Emekli Sandõğõ�na ve 8 
trilyon TL da Bağ-Kur�a olmak üzere  toplam 108,2 trilyon TL transfer yapõlmõştõr. 
1998 yõlõna gelindiğinde, söz konusu transferler; 451 trilyon TL Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na, 550 trilyon TL Emekli Sandõğõ'na, 435 trilyon TL de Bağ-Kur'a olmak 
üzere toplam 1.536 trilyon TL�ye ulaşmõştõr. Bu çerçevede, sosyal güvenlik 
kurumlarõnõn finansman açõklarõ 1995 yõlõndaki 49,6 trilyon TL ile GSMH�nõn 
%0,6�sõ seviyesinden 1998 yõlõnda 191 trilyon TL ile GSMH�nõn % 0,4�ü seviyesine 
indirilmiştir. 1999 yõlõnda, sosyal güvenlik kurumlarõnõn toplam gelirlerinin 4.653 
trilyon TL ile GSMH�nõn % 5,6�sõ, toplam giderlerinin 7.043 trilyon TL ile 
GSMH�nõn % 8,5�i ve gelir-gider farkõnõn ise �2,4 katrilyon TL ile GSMH�nõn          
% 2,8�i olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 
Tablo-15: SSK, Emekli Sandõğõ ve Bağ-Kur�a Devlet Bütçesinden Yapõlan 

Transferler (1989-99, Milyar TL) 
 

 SSK Emekli Sandõğõ Bağ-Kur Toplam 
1989 1 1.500 0 1.501 
1990 0 528 0 528 
1991 0 1.707 300 2.007 
1992 0 7.126 0 7.126 
1993 0 11.230 2.700 13.930 
1994 14.480 21.570 4.530 40.580 
1995 59.200 41.000 8.000 108.200 
1996 146.000 119.200 70.100 335.300 
1997 337.000 300.000 123.000 760.000 
1998 451.000 550.000 435.000 1.436.000 
1999 1.105.000 1.035.000 610.000 2.750.000 

Kaynak: DPT 
 
Gelir-gider farkõnõn finansmanõ için, Emekli Sandõğõna faturalõ ödemeler ve ek 
karşõlõklar için yapõlan transferler de dahil olmak üzere, 1999 yõlõnda sosyal güvenlik 
kurumlarõna bütçeden 2,75 katrilyon TL transfer yapõldõğõ tahmin edilmektedir. 
Sözkonusu transferlerin 1,1 katrilyon TL�nin Sosyal Sigortalar Kurumu�na, 610 
trilyon TL�nin Bağ-Kur�a, 1 katrilyon TL�nin da Emekli Sandõğõ�na yapõlmasõna karar 
verilmiştir. Böylece, 1999 yõlõnda sosyal güvenlik kurumlarõnõn borçlanma gereğinin 
215 trilyon TL ile GSMH�nõn % 0,3�ü olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 
2000 yõlõnda, prime esas kazanç tavanlarõnda meydana gelecek reel artõşlarõn olumlu,  
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nedeniyle uğrayacağõ 100 trilyon TL�lik prim 
tahsilatõ kaybõnõn olumsuz etkisinin SSK�nõn gelir-gider dengelerinde neden olduğu 
iyileşmeyle, sosyal güvenlik kurumlarõnõn toplam gelirleri 7,38 katrilyon TL, toplam 
giderleri 10,3 katrilyon TL, gelir-gider açõğõ ise 2,9 katrilyon TL olarak öngörülmüştür. 
 
Gelir-gider farkõnõn finansmanõ için, Emekli Sandõğõ'na faturalõ ödemeler ve ek 
karşõlõklar için yapõlan transferler dahil olmak üzere, 2000 yõlõnda sosyal güvenlik 
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kurumlarõna bütçeden 3,6 katrilyon TL transfer yapõlmasõ öngörülmüştür. Sözkonusu 
bütçe transferlerinin 100 trilyon TL deprem zararlarõnõn telâfisi için olmak üzere, 930 
trilyon TL�nin Sosyal Sigortalar Kurumu�na, 1.035 trilyon TL�nin Bağ-Kur�a, 1.635 
trilyon TL�nin de Emekli Sandõğõ�na yapõlmasõna karar verilmiştir. 
 
2000 yõlõnda, GSMH�ya oran olarak, sosyal güvenlik kurumlarõnõn gelirleri % 5,9, 
giderleri % 8,2 ve gelir-gider farkõ ise % -2,3 olarak öngörülmüştür. Finansman 
açõklarõnõn kapatõlmasõ amacõyla, sosyal güvenlik kurumlarõna bütçeden yapõlacak 
transferlerin GSMH�ya oranõnõn % 2 ,3�e geriletilmesi programlanmõştõr. 
 
1. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
 
506 sayõlõ Kanun ve bunu tadil eden veya tamamlayan ek yasalara göre, hastalõk-
analõk sigortasõ ile işkazasõ, meslek hastalõğõ sigortasõnõn kõsa vadeli yardõmlarõ 
dağõtõm esasõna göre; işkazasõ, malûllük, yaşlõlõk, ölüm sigortasõ ve meslek hastalõğõ 
sigortasõnõn uzun vadeli yardõmlarõ (daimi işgörmezlik ve ölüm) ise fon biriktirme 
sistemine göre finanse edilmektedir. 
 
Fon biriktirme sisteminde devamlõ olarak uygulanmak üzere sabit bir ortalama prim 
oranõ tesbit edilerek, gelecekte yapõlacak ödeme ve yardõmlar fonlanmaktadõr. Bu 
surette, herhangi bir zamanda, ileride ödenecek primlerin bugünkü değeri ile ileride 
ödenecek bütün yardõmlarõn (yani, bugün ödenmekte olan emekli aylõklarõ ile ileride 
ödenmesi gerekeceklerin) bugünkü değerine eşit bir Matematik Karşõlõk tutularak, 
Kurum�un gelecekteki harcamalarõnõ yerine getirmesi güvence altõna alõnmaktadõr. 
Bunu sağlamak maksadõyla, 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Yasasõnõn 137. maddesi, her 
hesap yõlõ sonunda o yõl içinde elde edilen toplam prim gelirlerinden ve Kurum�un 
diğer gelirlerinden; Matematik Karşõlõk, Ödenmiş Primler Karşõlõğõ, Olağanüstü 
Karşõlõk ve Diğer Karşõlõklar�õn ayrõlmasõnõ öngörmektedir. 
 
Bir sosyal güvenlik kurumunda, zamanõnda yeterli miktarda karşõlõğõn ayrõlmasõ ve bu 
karşõlõklarõn enflasyon oranõnõn üzerinde bir getiri oranõyla değerlendirilebilmesi, 
ileride emekli aylõklarõnõn ödenmesinde ciddi kolaylõklar sağlamaktadõr. Matematik 
Karşõlõklar kalemi; halihazõrda ödenmekte olan bütün emekli aylõklarõnõn (bugünkü) 
sermaye değerine karşõlõk gelmektedir. Ödenmiş Primler Karşõlõğõ, ileride yapõlacak 
bütün yardõm ödemelerinin bugünkü değeri ile ileride ödenecek bütün prim 
ödemelerinin bugünkü değeri arasõndaki farktõr. Olağanüstü Rezerv, gelir ve/veya 
harcamalar arasõnda beklenmeyen değişiklikleri karşõlamak üzere bir emniyet 
fonudur. Diğer Karşõlõklar kalemi bir çok müteferrik hesabõ içermektedir.  
 
Uygulamada, Matematik Karşõlõk her yõl sonunda, bir önceki yõl sonu itibariyle 
mevcut karşõlõğa, yõl içinde tahakkuk ettirilen bütün emekli aylõklarõnõn sermaye 
değerini (veya kõsmi sermayeyi) ve karşõlõk üzerinden hesap edilen faizleri (teknik 
faiz oranõ olarak % 4 kullanõlarak) ilave ettikten sonra yõl içinde ödenmiş olan emekli 
aylõklarõ meblağõnõn çõkarõlmasõ suretiyle hesap edilmektedir. Herhangi bir yõlda 
aylõklara yapõlan zamlara karşõlõk gelmek üzere Ek Matematik Karşõlõk 
hesaplanmaktadõr. 
 
Matematik Karşõlõklar�õn ve Diğer Karşõlõklar�õn yõl sonlarõ itibariyle değerleri aşağõda 
verilmiştir. Son sütunda, aynõ yõla ait Matematik Karşõlõklar�õn aylõk ve gelir 
ödemeleri toplamõna bölümü ile elde edilen kapitalizasyon oranõ görülmektedir. 1988 
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yõlõnda 1,4 düzeyinde olan bu oranõn sürekli olarak azalarak 1998 de 0,3 yõla 
düşmesinin gerekçesi, ileriki bölümlerde de üzerinde durulacağõ gibi, aylõk alanlarõn 
sayõsõndaki hõzlõ artõş ve ödemeler tutarõndaki artõşa bağlõ yõllõk gelir-gider dengesinin 
bozulmasõdõr. Gelirlerin hesaplanan Matematik Karşõlõklar�a yetmemesi nedeniyle 
yõllõk gelir fazlalarõ bu karşõlõklara aktarõlmakta, ayrõlmayan kõsmõ ise ileride 
tamamlanacak Matematik Karşõlõklar hesabõna aktarõlmaktadõr. 
 
Tablo-16: Yõl Sonu İtibariyle SSK Fonlarõ (Milyon TL) 
 
 Matematik 

Karşõlõklar 
Artõş 
(%) 

Cari Aylõklar ve 
Gelecekteki 
Ödemeler Tutarõ 

Artõş 
(%) 

Yõllõk 
Kapitalizasyon 
Düzeyi 

1993 31.684,6 44 42.371,4 82 1,7 
1994 85.527,2 170 80.270,6 89 1,1 
1995 195.709,6 129 156.430,0 95 1,3 
1996 283.138,2 45 343.561,8 120 0,8 
1997 234.292,0 -17 762.295,2 122 0,3 
1998 470.128,6 100 1.477.627,5 94 0,3 

Kaynak: SSK 
 
Matematik Karşõlõklar giderek olmasõ gereken düzeyin altõna düşerken, aktüeryal veri 
tabanõ ve vizyon eksikliğinden dolayõ, Ödenmiş Primler Karşõlõğõ, Kanun hükümlerine 
uygun olarak hesaplanõp uygulanamamõştõr. 1978 yõlõna dek fazlalõklarõ olan ve 
açõklarõ kapatan bir fon olarak işlem yapõlan Ödenmiş Primler Karşõlõğõ, bu yõldan 
sonra tamamen eritilmiş olduğundan, şu anda fiilen mevcut değildir.1 
 
a. SSK�nõn Finansman Kaynaklarõ 
 
SSK�nõn finansman kaynaklarõ 4792 sayõlõ Yasanõn 19. Maddesi ile belirlenmiş olup, 
bunlar; 
 
• İşveren ve sigortalõlardan ödeyecekleri primler, 
• İş Kanunu�na göre işçi ücretlerinden yapõlan ceza kesintilerinden Çalõşma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ�nca Kurum�a verilmesi uygun görülecek paralar, 
• İş Kanunu�nda belirtilmiş olup, işçi sigortalõlarõna hükmedilecek para cezalarõ, 
• Gerçek ve tüzel kişiler tarafõndan yapõlacak bağõşlar ve vasiyetler, 
• Kurumun menkul ve gayrimenkul mallarõndan doğan gelirleri, 
• Genel bütçeden yapõlacak yardõmlardõr. 
 
Sosyal Sigortalar Kurumunun finansmanõnda temel kaynağõ primler oluşturmaktadõr. 
Primler kõsa ve uzun vadeli sigorta kollarõnõn risk özelliklerine göre değişen oranlarda 
işveren ve sigortalõlardan alõnmaktadõr. Primler, prim matrahõ üzerinden belli oranlar 
dahilinde tahakkuk ettirilmektedir. 
 

                                                           
1 Hazine Müsteşarlõğõ�nõn şerhi: Başlangõçta kapitalizasyon (biriktirme) esasõna göre oluşturulan söz 
konusu fonlar, diğer ülkelerdeki gelişmeler paralelinde zamanla dağõtõm sistemi esasõna göre çalõşõr 
duruma gelmiştir. Bu nedenle, dağõtõm sistemine uygun karşõlõklarõn getirilmesi amacõyla yasalarda bu 
yönde değişikliklerin yapõlmasõ gerekmektedir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   76

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafõndan bildirgesi alõnan işyeri sayõsõ 1998 yõlõ sonu 
itibariyle 784.808�i özel sektörde, 28.202�si kamu kesiminde olmak üzere toplam 
813.000 düzeyine ulaşmõştõr. 
 
Tablo-17: SSK�ya Bildirge Sunan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarõ (Adet) 
 

 Kamu Özel Toplam 
1994 26.809 664.214 691.023 
1995 25.461 698.966 724.427 
1996 24.773 734.569 759.342 
1997 25.024 756.887 781.911 
1998 28.202 784.808 813.010 

Kaynak: SSK 
 
506 sayõlõ Kanuna göre, alõnacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabõna esas tutulan 
günlük kazancõn alt sõnõrõ gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayõ ile 
çarpõmõnõn otuzda biridir. 1475 sayõlõ İş Kanununa göre 16 yaşõn üzerindeki işçiler 
için belirlenen asgari günlük ücret, prime esas asgari günlük kazancõn altõnda olmasõ 
halinde, aradaki farka ait sigorta primleri işveren tarafõndan ödenmektedir. Prime esas 
kazancõn alt ve üst sõnõrlarõ incelendiğinde, 1994 yõlõnda prime esas kazancõn üst sõnõrõ 
alt sõnõrõn 2,6 katõ iken 1995 yõlõnda bu fark kapanmõş ve alt sõnõr ile üst sõnõr 
eşitlenmiştir. 1999 yõlõnda prime esas kazancõn üst sõnõrõnõn asgari ücrete oranõ 1,95 
seviyesindedir. 
 
Son beş yõlda uygulanan prime esas günlük kazancõn alt ve üst sõnõrlarõ ile 1475 sayõlõ 
Kanuna göre belirlenen asgari günlük ücretin gelişimi Tablo-18�de gösterilmiştir. 
 
 
Tablo-18: Prime Esas Günlük Ücretin Alt ve Üst Limitleri (TL) 
 

Uygulama Tarihi Asgari Günlük Ücret Alt Sõnõr Üst Sõnõr 
01.01.1994-31.03.1994                     83.250               37.110             217.234     
01.04.1994-31.12.1994                     83.250               41.654             243.834     
01.01.1995-31.03.1995                   139.125               43.168             252.700     
01.04.1995-14.11.1995                   139.125               46.387             271.542     
01.09.1995-14.11.1995                   282.000               46.387             271.542     
15.11.1995-30.06.1996                   282.000             260.691             572.232     
01.07.1996-31.07.1996                   282.000             504.900             973.590     
01.08.1996-31.12.1996                   567.000             504.900             973.590     
01.01.1997-28.02.1997                   567.000             723.775          1.333.072     
01.03.1997-30.06.1997                   567.000             854.165          1.479.043     
01.07.1997-31.07.1997                   567.000          1.231.371          2.074.909     
01.08.1997-31.12.1997                1.181.250          1.231.371          2.074.909     
01.01.1998-31.07.1998                1.181.250          1.668.400          2.765.470     
01.08.1998-30.09.1998                1.594.650          2.103.611          3.439.311     
01.10.1998-31.12.1998                1.594.650          2.336.625          3.809.125     

Kaynak: SSK 
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Günlük kazancõn üst sõnõrõ ise üst gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin katsayõ 
ile çarpõmõnõn otuzda biri iken, 4447 sayõlõ Kanunla 01.01.2000 tarihinden geçerli 
olmak üzere gösterge ve katsayõ sistemi kaldõrõlarak alõnacak prim ve verilecek 
ödeneklerin hesabõna esas tutulan günlük kazancõn hesaplanmasõ yöntemi yeniden 
düzenlenmiştir. Buna göre prime esas kazancõn alt sõnõrõ 4.000.000 TL üst sõnõrõ ise alt 
sõnõrõn üç katõ olarak belirlenmiş, Bakanlar Kurulu, üst sõnõrõ alt sõnõrõn 5 katõna kadar 
yükseltmeye yetkili kõlõnmõştõr. Günlük kazancõn alt sõnõrõ DİE tarafõndan açõklanan en 
son temel yõllõ kentsel yerler tüketici fiyatlarõ endeksindeki artõş oranõ ve GSYİH�nõn 
sabit fiyatlarla gelişme hõzõ kadar artõrõlarak belirlenecektir.2 
 
Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyen sigortalõlarõn sayõlarõnõn son 5 yõldaki 
gelişimi şöyledir. 
 
Tablo-19: SSK�nõn Aktif ve Pasif Sigortalõ Sayõsõ 
 

 Aktif 
Sigortalõlar 

İsteğe Bağlõ 
Sigortalõlar 

Topluluk 
Sigortalõlarõ 

Aktif 
Sigortalõ 
Toplamõ 

Yõllõk 
Artõş 

Aylõk 
Alanlar 

Yõllõk 
Artõş 

Aktif/ 
Pasif 
Oranõ 

1989 3.271.013 266.569 - 3.537.582 4,2 1.478.176 7,3 2,39 
1990 3.446.502 300.000 - 3.746.502 5,4 1.596.634 8,0 2,35 
1991 3.598.315 300.000 - 3.898.315 4,4 1.717.095 7,5 2,27 
1992 3.796.702 361.863 16.688 4.175.253 5,5 1.856.522 8,1 2,25 
1993 3.976.202 439.350 16.815 4.432.367 4,7 1.999.007 7,7 2,22 
1994 4.202.616 771.906 20.549 4.995.071 5,7 2.175.149 8,8 2,30 
1995 4.410.744 980.841 62.406 5.453.991 5,0 2.337.755 7,5 2,33 
1996 4.624.330 1.055.513 70.686 5.750.529 4,8 2.539.696 8,6 2,26 
1997 5.066.745 1.031.714 32.122 6.130.581 9,6 2.731.793 7,6 2,24 
1998 5.558.582 910.343 23.901 6.492.826 9,7 2.930.752 7,3 2,22 
Kaynak: SSK 
 
Erken emeklilik ve borçlanmak suretiyle zamanõndan önce emeklilik gibi uygulamalar 
sonucu emekli sayõsõnõn hõzla artmasõna karşõn, sigortalõ işçi sayõsõnõn yeterince 
artõrõlamamõş olmasõ, çeşitli fon ve benzeri düzenlemelerle işverenlerin mali 
yükümlülüklerinin ağõrlaştõrõlmasõna bağlõ olarak sigortasõz işçi çalõştõrõlmasõ aktif-
pasif dengesini Kurum aleyhine bozmuştur. 1975 yõlõnda SSK kapsamõnda 6,3 aktif 
sigortalõ bir emekliyi finanse ederken, bugün bu rakam 2 seviyesine düşmüştür. 
 
Türkiye özellikle SSK açõsõndan genç emekliler ülkesi niteliğindedir. Emekliliğe hak 
kazanma imkanõnõn, yaş koşulu aranmadan sadece sigortalõlõk süresi ve prim ödeme 
gün sayõsõna bağlõ olmasõ, insanlarõ erken emekli olmaya sevk etmektedir. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Hazine Müsteşarlõğõ�nõn şerhi: Söz konusu düzenlemenin amacõ, gerçek ücretlerle prime esas ücretler 
arasõnda yakõnlaşmanõn sağlanmasõdõr. 
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Tablo-20: SSK Emeklilik Yaşõnõ Düzenleyen Kanunlar 

Kanun 
No 

Yürürlük 
Tarihi Emeklilik Yaşõ Asgari Sigortalõlõk 

Süresi 
Asgari Prim Ödeme 

Gün Sayõsõ 
5417 1.4.1950 Kadõn     60 25 Yõlda Ort. 

  Erkek     60 25 En Az 200 Gün 
6391 1.4.1954 Kadõn     60 25 5000 

  Erkek     60 25 5000 
6900 1.6.1957 Kadõn     60 25 5000 

  Erkek     60 25 5000 
506 1.3.1965 Kadõn     55 25 5000 

  Erkek     60 25 5000 
1186 1.3.1969 Kadõn       - 25 5000 

  Erkek       - 25 5000 
1992 26.5.1976 Kadõn       - 20 5000 

  Erkek       - 25 5000 
3246(*) 10.1.1986 Kadõn     55 - 5000 

  Erkek     60 - 5000 
3774 20.2.1992 Kadõn       - 20 5000 

  Erkek       - 25 5000 
4447 08.09.1999 Kadõn     58 - 7000 

  Erkek     60 - 7000 
Kaynak: SSK. 
(*) Bu Kanun ile hizmete dayanan emeklilik sistemi kaldõrõlarak emeklilikte asgari yaş yaş sõnõrõ kadõn 
için 55 erkek için 60 olarak belirlenmiş, ancak 3774 sayõlõ Kanunla yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 
 
506 sayõlõ Kanun�un kabul edildiği 1965 yõlõnda, sigortalõlarõn emekli olabilmesi için 
kadõnda 55, erkekte ise 60 yaş ve en az 25 yõllõk sigortalõlõk süresi içinde 5000 gün 
prim ödeme koşulu aranmakta iken; 23.11.1969 tarih, 1186 sayõlõ Kanun ile 25 yõllõk 
sigortalõlõk süresi içinde 5000 gün prim ödeyen sigortalõlar için yaş şartõ aranmaksõzõn 
emekli olabilme esasõ getirilmiştir. 1976 yõlõnda yürürlüğe giren 1992 sayõlõ Kanun ile 
de asgari sigortalõlõk süresi kadõnlar için 20 yõla indirilmiştir. Emeklilikte yaş 
koşulunun sadece gelişmiş batõlõ ülkelerde değil kalkõnma düzeyi Türkiye�den düşük 
üçüncü dünya ülkelerinde de uygulanmasõna karşõn, 1999 yõlõnda yürürlüğe giren 
4447 sayõlõ Kanun�a kadar SSK�da kadõnlara 38, erkekler 43 yaşõnda emekli olabilme 
hakkõ tanõnmõştõr. Ülkemizde günümüze kadar emeklilik yaşõ ile ilgili düzenlemeler 
Tablo 20�de gösterilmiştir. 
 
8.9.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayõlõ Kanun�a göre, 8.9.1999 tarihinden 
sonra ilk defa işe giren kadõn sigortalõlar 58, erkek sigortalõlar 60 yaşõnõ 
doldurduklarõnda 7000 gün prim ödeme şartõnõ da yerine getirmiş olmalarõ halinde 
emekli olabileceklerdir. Tüm sosyal güvenlik uygulamalarõnda emeklilik sigortasõnõn 
yaşlõlõk nedeniyle çalõşmama riskine yönelik olduğu dikkate alõnarak, ülkenin 
demografik yapõsõnda mevcut ve uzun dönemdeki yaşlanma eğilimi dikkate alõnarak 
asgari emeklilik yaşõ düzenlenmiştir. Kanun�un yürürlüğe girdiği tarihte emekliliğe 
hak kazanmõş olanlar ile emekliliğine 2 yõl ve daha az bir süre kalmõş olan sigortalõlar 
bu Kanun�un yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre emekli olabilecekler, 
emekliliğine 2 yõldan fazla kalanlar ise kademeli bir geçiş sürecine tabi olacaktõr. 
Geçiş süreci nedeniyle erken emeklilik uygulamasõ uzun yõllar, SSK�nõn finansmanõnõ 
olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir. 
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b. SSK Fonlarõ: Yasal Hükümler ve Uygulama Sonuçlarõ 
 
4792 sayõlõ Kanun�un Değişik 20. Maddesi sosyal sigorta fonlarõnõn hangi alanlara ve 
ne şekilde yatõrõlacağõnõ tanõmlamaktadõr. Buna göre, SSK her sigorta kolu için 
ayõracağõ yedek akçeleri; 
 
a) Milli bankalara yatõrmak, 
b) Devletin çõkardõğõ tahviller ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ idaresince 

çõkarõlan gelir ortaklõğõ ve hisse senetlerine yatõrmak, 
c) Gayrimenkullere yatõrmak, 
d) Sigortalõlar ile Kurumdan malûllük ve yaşlõlõk aylõğõ veya sürekli tam 

işgöremezlik geliri almakta olanlara Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi 
kanalõ ile konut yapõmõ için yönetmelikle belirlenecek esaslar dahilinde ikrazda 
bulunmak, 

e) Kuruluşlarõ, çalõşma konularõ, organlarõ, görev ve yetkileri ile denetim usulleri 
yönetmeliklerinde belirtilecek, kendisine bağlõ tüzel kişiliği haiz müesseseler 
kurmak, ya da, ortaklõk veya şirketler kurmak veya kurulmuş bulunanlarõn hisse 
senetlerini veya ortaklõk paylarõnõ satõn almak, suretiyle işletilir. 

 
İlgili maddenin (e) fõkrasõndaki kuruluş ve iştirakler, Bakanlar Kurulu Kararõ ile 
yapõlabilmektedir. Bu kuruluş ve iştiraklerin personeli özel hukuk hükümlerine tabi 
olup, bunlar hakkõnda 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanunu hükümleri 
uygulanmamaktadõr. Ayrõca, (d) fõkrasõnda belirtilen yatõrõmlara karşõ Kurum lehine 
tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde, 4947 sayõlõ Kanun�un 15 ve 25 inci 
maddeleri hükümleri uygulanmaktadõr. Ayrõca, Toplu Konut Fonu kredisi 
uygulamasõna 1988 yõlõnda son verilmiştir. 
 
Bu hükümler çerçevesinde fonlarõn işletilmesinin uygulama sonuçlarõ ve yõl sonlarõ 
itibariyle Kurum plasmanlarõ aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
Tablo-21: Kurumun Plasmanlarõ (Milyar TL) 
 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Milli Bankalar 5.666 9.855 18.552 48.181 75.255 140.197 
Tahviller 40 5.228 5.212 8.439 5.005 5.003 
Gayrimenkuller 1.231 17.247 35.447 62.226 112.899 204.672 
Konut Kredileri 15 8 6 5 2 2 
Toplu Konut Fonu 24 20 18 12 5 4 
Müesseseler 0,03 0,25 100 100 400 1.000 
İştiraklerimiz 32 32 32 32 32 803 
Nakil Vasõtalarõ 28 28 478 914 1.829 3.791 
Demirbaţlar vd. 1.891 3.661 11.454 22.741 46.965 88.142 
TOPLAM 8.927 36.079 71.299 142.650 242.393 443.615 
Kaynak: SSK. 
Not: Kurum�un müesseseleri ilaç fabrikalarõndan oluşmakta; demirbaşlar kalemi demirbaşlarõn yanõsõra 
makine, techizat, cihaz ve stoklarõ içermektedir. 
 
 
SSK�nõn her yõlõn gelirleri ile giderleri arasõnda meydana gelen ve ileriki yõllarda 
yapõlacak sigorta yardõm ve ödemelerin karşõlõğõ olarak biriken fonlarõ, 4792 sayõlõ 
Kanun�un 20. Maddesinde belirtilen sahalara tespit olunan esaslar dahilinde plase 
edilmektedir. 1993-1998 dönemine bakõldõğõnda, SSK yatõrõmlarõnõn büyüklük 
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sõrasõna göre milli bankalar, devlet tahvili ve hazine bonolarõ ile gayrimenkullere 
yapõldõğõ görülmektedir. 
 
SSK�nõn prim gelirleri dõşõnda ikinci büyük gelir kaynağõ olan fon gelirleri 
incelendiğinde, bankalardan ve devlet tahvillerinden elde edilen faizlerin fon 
gelirlerinin temelini oluşturduğu, işverenden alõnan faiz ve gecikme zamlarõnõn sürekli 
olarak artõş gösterdiği dikkati çekmektedir. 
 
Tablo-22: SSK�nõn Fon Gelirleri (Milyar TL) 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Banka Faizleri 883 1.926 3.898 11.385 22.064 24.553 
Tah. Ve Tas.Aylõğõ 31 1.949 5.194 6.044 6.570 5.410 
Faiz  ve Gec. Zam.* 1.663 2.906 7.186 11.223 15.670 34.438 
İşçi Kes. Faizi 12 15 - - - - 
Kira Gelirleri 89 204 529 879 1.813 3.638 
TOPLAM 2.678 7.000 16.807 29.531 46.117 68.039 
Kaynak: SSK. 
Not: Faiz ve gecikme zammõ işverenden alõnmaktadõr. 
 
Kurumun 3917 sayõlõ Kanun gereğince Emlak Bankasõ�na devrettiği gayrimenkuller 
karşõlõğõ Hazine tarafõndan 1994 yõlõnda Kurum�a verilen 5 trilyon TL�lik 5 yõl vadeli 
Hazine tahvili, itfa tarihi olan 31.7.1999 tarihinde tahsil edilmiş olduğundan, 
Kurum�un halihazõrda Hazine tahvili bulunmamaktadõr. 
Kurumun fon gelirleri 1993 yõlõnda genel gelirlerin % 5�ini oluştururken 1998 yõlõnda 
% 3�ü seviyesine düşmüştür.3 
 
c. SSK�nõn Gelir Gider Durumu 
 
Kurumun mali durumu tahsilat/harcama yönünden incelendiğinde; giderlerin 
gelirlerden daha hõzlõ artmasõ sonucunda, gelir-gider dengesinin gelirler aleyhine 
bozulduğu ve 1992 yõlõndan itibaren ödemeler açõğõ verdiği görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
3 Hazine Müsteşarlõğõ�nõn şerhi: SSK�nõn uzun yõllar Devlet Yatõrõm Bankasõ Kalkõnma Tahvilleri 

yoluyla kamuya ucuz olarak fon kullandõrmasõ, Kurum�un mali yapõsõnõn bozulmasõnda en önemli 
neden olarak gösterilmektedir. Yapõlan hesaplamalara göre, kalkõnma tahvilleri�ne yatõrõlan SSK 
fonlarõ, 1985 yõlõna kadar en yüksek ticari banka faiz oranlarõ ile, 1985 yõlõndan sonra da Hazine 
ihaleleri ortalama faizi ile değerlendirilseydi, 1999 sonu itibariyle yaklaşõk 570 milyon $ düzeryinde 
tasarruf elde etmesi mümkün olabilecekti. Diğer yandan, SSK�ya 1999 yõlõnda yapõlan bütçe 
transferleri, 1999 yõlõ itibariyle 2,6 milyar $ seviyesinde bulunmaktadõr. 
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Tablo-23: Kurumun Tahsilat/Harcama Dengesinin Yõllar İtibariyle Değişimi 
                                                                                                                (Milyar TL) 

 Prim 
Tahsilatõ Diğ. Gelirler Gelirler Toplamõ Giderler 

Toplamõ Fark  

1989             4.705             669             5.374             4.692 682  
1990             9.289          1.414           10.703             9.304 1.399  
1991           15.426          3.085           18.511           18.383 128  
1992           29.024          3.765           32.789           35.345 -2.556 Açõk 
1993           44.444          7.724           52.168           60.252 -8.084 Açõk 
1994           65.304        25.031           90.335         109.734 -19.399 Açõk 
1995         103.384        34.774         138.158         219.993 -81.835 Açõk 
1996         277.533        64.903         342.436         486.819 -144.383 Açõk 
1997         659.653        64.736         724.389      1.060.389 -336.000 Açõk 
1998      1.283.913      116.105      1.400.018      1.997.018 -597.000 Açõk 

Kaynak: SSK. 
 
4792 sayõlõ Kanun�un 19. Maddesi�nde Kurum�un gelirleri arasõnda genel bütçeden 
yapõlacak yardõmlar da yer almõş olmakla birlikte, genel bütçeden 1994 yõlõna kadar 
herhangi bir yardõm yapõlmamõştõr. Tablo-9�da görüldüğü gibi, 1991 yõlõna kadar 
yõllõk giderler, toplam tahsilatõn % 85-90�õ arasõnda değişen oranlarda karşõlanmakta 
iken, 1991 yõlõndan itibaren ödemeler açõğõ ortaya çõkmõştõr. 1995 yõlõnda 81,8 trilyon 
TL�ye ulaşan ödemeler açõğõ, 1996 yõlõnda 144,4 trilyon TL, 1998 yõlõnda 597 trilyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. 1999 yõlõ açõğõnõn ise 1,2 katrilyon TL olacağõ tahmin 
edilmektedir. Gelirlerin giderleri karşõlayamamasõ aşamasõna gelinmesi üzerine, 
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için 1994 yõlõndan itibaren zorunlu olarak 
Kurum�a Hazine yardõmõ yapõlmaya başlanmõştõr.  
 
Tablo-24: Ödemeler Açõğõnõn Karşõlandõğõ Kaynaklar (Milyar TL) 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Hazine Yardõmõ - - 14.480 59.200 69.739 336.000 447.000 
3836 Sayõlõ Tahkim Avansõ 1.000 9.000 100 - - - - 
Bağ-Kur Adõna - - - - - - 150.000 
İkraz - - 4.801 - - - - 
Vergi İade Avansõ - 1.800 4.200 - - - - 
KİT Borçlarõna Mahsuben 3.550 - 10.687 22.135 - - - 
Devrealõnan Sandõk Gelirleri - - - - 74.644 - - 
TOPLAM 4.550 10.800 34.268 81.335 144.383 336.000 597.000 
Kaynak: SSK. 
Not: 1993-94 yõllarõnda alõnan vergi iade avanslarõ, transfer niteliği taşõmamaktadõr. 
 
Kurum alacaklarõnõn tahsilinin kolaylaştõrõlmasõ amacõyla 8.5.1997 tarih ve 4247 
sayõlõ Kanun uyarõnca kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 1.6.1997 tarihine kadar tahakkuk 
etmiş bulunan prim, sosyal yardõm zammõ ve idari para cezasõ ile bunlarõn gecikme 
zammõ ve faizleri ile 1997 yõl sonuna kadar doğacak sosyal yardõm zammõ borçlarõ ve 
bunlarõn gecikme zammõ tutarlarõ olan yaklaşõk 270 trilyon TL�lik bölümü, 1997 
yõlõnda Hazine�den alõnan 336 trilyon TL�lik yardõmdan mahsup edilecektir. 
 
Kurum bütçesinde en büyük gider kalemini emekli aylõklarõ oluşturmaktadõr.  Tablo-
11�in tetkikinden de anlaşõlacağõ üzere, 1995 yõlõnda 156,4 trilyon TL olan aylõk 
ödemeleri 1996 yõlõnda % 119 artõşla 343,6 trilyon TL�ye, 1997 yõlõnda % 122 artõşla 
762,3 trilyon TL�ye ve 1998 yõlõnda % 94 artõşla 1.517,4 trilyon TL�ye ulaşmõştõr.  
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1999 yõlõ bütçesi 3,6 katrilyon TL olan SSK�nun bu yõldaki aylõk ödemelerinin 
2.748,5 trilyon TL�ye ulaşacağõ tahmin edilmektedir. SSK�nun Aralõk 1999 itibariyle 
emeklilere ödediği bir aylõk ödeme tutarõ 255 trilyon TL�dir. 
 
Tablo-25: Aylõk ve Sosyal Yardõm Zammõ Ödemeleri (Milyar TL) 
 

 Aylõklar SYZ Toplam SYZ'nin Toplam 
Ödemelerdeki Payõ 

1993 32.681 47.589 80.271 % 59 
1994 57.656 98.774 156.430 % 63 
1995 227.882 115.680 343.562 % 34 
1996 635.993 126.302 762.295 % 17 
1998 1.377.092 140.307 1.517.399 % 9 
1999 2.597.463 151.069 2.748.532 % 5 

Kaynak: SSK 
 
Bu ödemeler içinde 1995 yõlõnda aylõk ödemeler içindeki payõ % 63�lük orana ulaşan 
sosyal yardõm zammõ ödemeleri, 15.4.1995 tarihinde 4.690.000 TL düzeyinde 
dondurulmasõ nedeniyle aşamalõ bir azalõş kaydederek 1999 yõlõnda % 5 seviyesine 
düşmüştür. Ancak, prim karşõlõğõ olmayan bu ödemelerin özel sektörden emekli 
olanlarõna ait kõsmõ halen Kurum kaynaklarõndan karşõlanmaktadõr. 
 
8.9.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayõlõ Kanun�da emekli aylõklarõnõn 
hesaplanmasõ ve artõrõlmasõna yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre; 
 
• Emekli aylõklarõnõn hesaplanmasõnda gösterge ve katsayõ sistemi kaldõrõlarak, 

Tüketici Fiyat Endeksi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasõla�daki yõllõk büyüme oranlarõna 
göre güncelleştirilmiş kazançlarõn alõnmasõ esasõ getirilmiştir.  

• Prime esas günlük kazanç üst sõnõrõ alt sõnõrõn üç katõna yükseltilmiştir. Ocak 
2000�de prime esas ücret tabanõ aylõk 120 milyon TL olarak belirlenmiştir. Nisan 
2000�den itibaren taban ve tavanõn, her Nisan ayõnda bir önceki yõlõn TÜFE 
değişim oranõ ve GSYIH reel değişim oranõ kadar arttõrõlmasõ öngörülmektedir. 

• Emekli aylõklarõnõn her ay Tüketici Fiyat Endeksi artõş oranõ kadar arttõrõlmasõ 
esasõ getirilmiştir. 

 
Tablo-26: Sosyal Sigortalar Kurumu�nun Prim Alacaklarõ (Milyar TL) 
 

 
1999 Haziran 

Sonu Prim Aslõ 
1999 Ekim Ayõ 

Gecikme Zammõ Toplam 
Kamu Sekörü 73.746 90.722 164.468 
KİT�ler 25.476 35.385 60.861 
Belediye�ler 44.241 51.183 95.424 
Diğer K. Kuruluşlarõ 4.029 4.154 8.183 
Özel Sektör 246.975 327.590 574.565 
Genel Toplam 320.721 418.312 739.033 

Kaynak:SSK 
 
SSK�nõn kamu kurum ve kuruluşlarõ, yerel yönetimler ve özel sektörden büyük 
miktarlarda alacağõ bulunmaktadõr. Kurum�un Haziran 1999 itibariyle kamu kurum ve 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   83

kuruluşlarõ ile özel sektörden olan prim alacaklarõ 320,7 trilyon TL olup, bu miktara 
Ekim ayõ itibariyle hesaplanan 418,3 trilyon TL tutarõndaki gecikme zammõnõn ilavesi 
ile primden dolayõ Kurum�un toplam alacağõ 739 trilyon TL�ye ulaşmõştõr. Ayrõca 
Kurumun 31.8.1999 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarõndan 123,6 trilyon TL 
sosyal yardõm zammõ alacağõ bulunmaktadõr. 
 
Diğer taraftan, bir çok işyerinde sigortasõz işçi çalõştõrõldõğõ bilinmektedir. Sigortasõz 
(kayõtdõşõ) istihdam, Kurum�un prim kaybõna, bireylerin ise aile üyeleriyle birlikte 
sosyal güvenceden yoksun kalmalarõna neden olmaktadõr. Bugün bazõ tahminlere göre 
4.000.000 işçi kayõt dõşõ istihdam edilmektedir. Bunlarõn prime esas kazancõn alt 
sõnõrõndan çalõştõrõldõğõ varsayõldõğõ takdirde, 2000 yõlõ Ocak ayõnda yapõlan 
hesaplamalara göre, Kurum�un, aylõk 166 trilyon TL prim kaybõ bulunmaktadõr. 
 
4447 sayõlõ Kanun ile sigortasõz işçi çalõştõrõlmasõnõn önlenmesi amacõyla bazõ 
düzenlemeler de getirilmiştir. Bu düzenlemeler şöyle sõralanabilir; 
 
• İşverene, çalõştõracağõ sigortalõlarõ işe başlatmadan önce SSK�ya bildirme 

yükümlülüğü getirilmiştir. 
• İşe yeni başlayan işçiler, çalõşmaya başladõklarõnõ işe başladõklarõ tarihten itibaren 

30 gün içinde SSK�ya bildireceklerdir. 
• İşverenlere, ay içerisinde bazõ işgünlerinde çalõştõrõlmayan sigortalõlar için 30 

günden az çalõştõklarõnõ belgeleme zorunluluğu getirilmiştir. 
 
Diğer taraftan, işyerlerinde, Kurum Yönetim Kurulu Kararõ ile görevlendirilen Kurum 
memurlarõna ve genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin denetim 
elemanlarõna sigortalõlõk durum tespiti yapma yetkisi verilmek suretiyle denetim 
hizmetlerine etkinlik kazandõrõlmasõ amaçlanmõştõr. 
 
d. SSK�nõn Finansman Sorununa İlişkin Öneriler 
 
SSK�nõn finansman krizinin aşõlmasõ için en kõsa zamanda alõnmasõ gereken tedbirler 
şu şekilde sõralanabilir: 
 
• Çeşitli nedenlerle bugüne kadar bozulmuş olan primlerle menfaatler arasõndaki 

nimet-külfet dengesi yeniden ihdas edilmeli ve primi ödenmemiş menfaatler 
sağlanmasõndan kaçõnõlmalõdõr. 

• İlgili kanunlarda değişiklik yapõlarak primlerin tahakkuku takip eden 20 gün 
içerisinde ödenmesi sağlanmalõdõr.4 

• Prime esas kazancõn alt sõnõrõnõn tespitinde, TÜFE ve GSYIH�daki değişimin 
yanõsõra asgari ücret de dikkate alõnmalõdõr.5 

• Kamu kurum ve kuruluşlarõndan prim tahsilatõnõn etkinleştirilmesi için bazõ 
yasalarda yer alan, mallarõn haczedilemeyeceğine ilişkin engelleyici hükümler 
kaldõrõlmalõdõr. 

                                                           
4 Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu�nun şerhi: Prim tahsilat oranlarõnõn arttõrõlmasõ ve 

mevcut kaynaklarõn daha etkili değerlendirilmesi suretiyle sistemin gelir imkanlarõ iyileştirilmelidir. 
5 Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu�nun şerhi: İşverenlerin, ödemediği ücretin primini 

ödemesine son verilmesi, ayrõca Asgari Ücret Tespit Komisyonu�nca belirlenen asgari ücret ile 
Kurum�un asgari ücretinin farklõ rakamlar şeklinde belirlenmesine yol açan mevcut sorunun 
giderilebilmesi için prime esas günlük kazancõn alt sõnõrõ, 16 yaşõndan büyük işçiler için belirlenen 
günlük asgari ücret olmalõdõr. 
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• Yerel yönetimlerin SSK�ya olan prim  borçlarõnõn yasal sürelerinde ödenmesini 
sağlamak amacõyla, (Maliye Bakanlõğõ, İller Bankasõ, vb. tarafõndan) kaynaktan 
kesimi sağlayacak yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

• Günümüzün fon yönetim koşullarõnõn gerisinde kalmõş olan SSK�nõn fon yönetim 
alan ve esaslarõna ilişkin yasal düzenlemeler, Kurum�a yeni yatõrõm alanlarõ 
yaratacak şekilde yeniden yapõlandõrõlarak, SSK fonlarõnõn yönetimi amacõyla 
oluşturulan Finansman Dairesi Başkanlõğõ�na etkinlik kazandõrõlmalõ, Kurum�un 
fon değerlendirilmesinde esnek ve özerk hareket edebilmesi ve fon yönetimi 
alanõnda kalifiye personel istihdamõ sağlanmalõdõr. 

• Bugüne kadar Kurum�un gelir kayõplarõna uğramasõna neden olan gecikme zammõ 
affõ uygulamasõna bir daha başvurulmamalõdõr. 

• Mevzuatta sigortasõz işçi çalõştõrõlmasõnõ önlemek üzere getirilen denetim 
mekanizmasõnõn etkinleştirilmesiyle, kayõtdõşõ istihdam sisteme dahil edilmelidir. 

• Kurum�un aktüeryal dengesini olumsuz yönde etkileyen borçlanma yasalarõ 
çõkarõlmamalõ, Kurum�u doğrudan ilgilendiren bir düzenleme kanunlaşmadan 
önce aktüeryal hesaplamalar gözönünde bulundurulmalõdõr. Aktüeryal 
hesaplamalar sonucu, Kurum�un gelirlerine oranla giderlerin artacağõ tespit 
edildiği takdirde, bu tür düzenlemelerde, sözkonusu açõğõn hangi kaynaktan ne 
şekilde karşõlanacağõ mutlaka belirtilmelidir. 

• İş kazasõ ve meslek hastalõğõ sigortasõ için yüzde 1,5-7 oranõnda alõnan primler 
yeni gelişen iş kollarõ ve meslekler de dikkate alõnarak 1981 yõlõnda yürürlüğe 
konulan prim tarifesi gözden geçirilmelidir.6 

• Kurumun sağlõk hizmetleri ile sosyal sigortacõlõk hizmetleri birbirinden 
ayrõlmalõdõr. 

• Sağlõk hizmetleri ademi merkeziyetçi yapõda, işletme esasõna göre, oluşturulacak 
performans kriterleri çerçevesinde verilmelidir. Sigortalõ ve hak sahiplerinin birim 
maliyetler çerçevesinde dilediği kamu ya da özel sağlõk kurumunda muayene ya 
da tedavi olmasõ sağlanmalõdõr.7 

• Sağlõk hizmetlerini etkinleştirmek amacõyla, yataksõz sağlõk hizmetleri vasõtasõyla 
hasta sevk zinciri sistemi sağlanmalõdõr. 

• Sağlõk giderleri arasõnda büyük yer tutan ilaç sarfiyatõnda israfõ önleyecek ve 
kaliteden ödün verilmeksizin maliyeti düşürecek tedbirler alõnarak, aşõrõ tüketim 
kõsõtlanmalõ, ambalaj ve reklam giderlerinin yansõtõlmasõndan kaçõnõlmalõdõr. 

• Muhasebe sistemi, maliyet muhasebesi yapõlmasõna uygun hale getirilmelidir.  

                                                           
6 Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu�nun şerhi: Ülkemizde uygulanan prim oranlarõ, dünya 

ölçülerine göre çok yüksek seviyede olup, bu yönüyle işçi çalõştõrmayõ caydõrõcõ etki yapmakta ve 
kayõtdõşõna kayõşa sebep olmaktadõr. Rekabet gücü ve istihdamõ arttõrmak, kayõtdõşõ ekonominin 
gelişmesini önlemek, sosyal güvenlik şemsiyesinin kapsamõnõ yatay olarak genişletmek için, iş kazasõ 
ve meslek hastalõğõ sigortasõ prim oranlarõnõn arttõrõlmasõna olanak tanõyan bu öneri yerine, �Sigorta 
prim oranlarõ kademeli şekilde düşürülmelidir� şeklinde değiştirilmelidir. 
Diğer taraftan, işverenlerce iş kazasõ ve meslek hastalõğõ primi ödenmesine rağmen, iş kazalarõnda 
Kurum�un ayrõca işverene rücu etmesine imkan tanõyarak mükerrer ödemelere yol açan uygulamaya 
son verilmelidir. 

 
7 Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu�nun şerhi: Sağlõk sigortasõndan yararlanmada, ödenen 

prim ile yararlanan sayõsõ arasõnda bağ kurulmalõ, bekar bir çalõşan ile birkaç kişilik bir ailesi olan bir 
çalõşanndan aynõ tutarda sağlõk sigortasõ primi alõnmamalõdõr. 
Yine sağlõk sigortasõ alanõnda, işverenlerce çalõşanlar için hem sağlõk sigortasõ primi ödenmesi, hem 
de işyeri hekimi istihdam edilmesinden kaynaklanan mükerrerlik önlenmelidir. 
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2. T.C. EMEKLİ SANDIĞI 
 
T.C. Emekli Sandõğõ Genel Müdürlüğü 1950 yõlõnda 5434 sayõlõ Kanun�la, kamu 
kesiminde çalõşanlarla bunlarõn dul ve yetimlerinin sosyal güvenliklerini sağlamak 
amacõyla kurulmuştur. Sandõğõn kuruluş ve işleyişini sağlayan 5434 sayõlõ Kanun, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kurulmasõ ve işletilmesine dair olan 26.06.1938 tarihli 
ve 3460 sayõlõ Kanun�a dayandõrõlmõştõr. Ülkemizin iktisadî, sõnaî ve hizmet 
sektörlerinde gereksinimi duyulan kurumlarõn oluşturulmasõ ve bunlarõn kârlõlõk 
esasõna göre çalõşmasõnõ öngören 3460 sayõlõ Kanun, ayrõca bu kurumlarõn 
hizmetlerini yürütebilme ve geliştirebilmeleri için gerekli olan sermaye ve kaynaklarõ 
sağlamalarõnõ da öngörmüştür. T.C. Emekli Sandõğõ da 3460 sayõlõ Kanun�da ifade 
edilen amaç çerçevesinde oluşturulmuştur. Kârlõlõk amacõ hedeflenmiş, kaynak 
birikimi sağlanmasõ ön plana alõnmõş, primli sisteme geçilmiştir. Bu çerçevede 
gösterilen faaliyetler sonucunda Sandõk, 1950-1965 döneminde önemli bir birikim 
sağlamõştõr. Zaman içinde, iştirakçi sayõsõnõn yavaş bir artõş seyri izlemesi, buna 
karşõn, emekli olma koşullarõnda yapõlan iyileştirmeler emekli sayõsõnda hõzlõ bir artõşa 
neden olmuştur. Diğer taraftan ülkemizde süregelen enflasyonist ortam, Emekli 
Sandõğõ�nõn kaynak ve karşõlõk ayõrma olanaklarõnõ da yok etmiştir. 
 
a. Emekli Sandõğõnõn Gelirleri 
 
Sandõğõn gelirleri kanuni gelirler ve yatõrõm gelirlerinden oluşmaktadõr. Sandõğõn 
Kanuni gelirlerini iştirakçilerden kesilen kesenekler ile kurumlardan alõnan karşõlõklar 
oluşturmaktadõr. İştirakçi kesenekleri dört ana gruba ayrõlmaktadõr. 
 
a) Aylõk Kesenek: İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylõk tutarlarõ üzerinden 

% 15 oranõnda alõnmaktadõr. 
b) Giriş Keseneği:  Emeklilik hakkõ tanõnan bir göreve ilk defa girenlerden emeklilik 

keseneğine esas ilk aylõklarõnõn % 25'i giriş keseneği olarak alõnmaktadõr. Giriş 
keseneği ödeyenler o ay için ayrõca aylõk keseneği ödememektedirler. 

c) Artõş Keseneği:  Emekliliğe esas  aylõk veya ücretleri yükselenlerden ilk 
aylõklarõnõn farkõ artõş keseneği olarak alõnmaktadõr. 

d) Fiili ve İtibari Hizmet Zammõ Keseneği:   Fiili ve itibari hizmet karşõlõğõ eklenecek 
müddetlere ait istihkak toplamõ üzerinden alõnan kesenek ve karşõlõklardõr. 
 

Kurum karşõlõklarõ, beş gruptan oluşmaktadõr. 
 
a) Aylõk Kesenek Karşõlõğõ: İştirakçilerden alõnan keseneklere karşõlõk olarak 

çalõştõklarõ kurumlardan her ay % 20 karşõlõk alõnmaktadõr. Ayrõca kurumlar 
iştirakçilerden alõnan giriş ve artõş kesenekleri kadar karşõlõk ödemekle de 
yükümlüdür. Sandõğõn daimi gelir kaynaklarõnõn önemli bir kõsmõnõ oluşturan 
kesenek ve kurum karşõlõklarõnõn yõllar itibariyle gelişimi şu şekildedir. 

b)  Ek Karşõlõklar:   Vazife malûllüğü  aylõklarõ ile, vazife nedeniyle ölenlerin hak 
sahiplerine bağlanacak dul ve yetim aylõklarõ için her yõl kurum bütçelerinin aylõk 
ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 4'ü ek karşõlõk verilmektedir. 1992 yõlõ 
Bütçe Kanunu ile % 3'e indirilen ek karşõlõklarõn, 1993 yõlõ Bütçe Kanunu�nda % 0 
olarak uygulanmasõ öngörülmüştür. 1995 yõlõ Bütçe Kanunu�nda ek karşõlõklarõnõn 
tekrar % 4 olarak uygulanmasõna başlanmõştõr. 
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c) Yönetim Giderlerine Katõlma Payõ:  Kurumlar, Sandõğõn yönetim giderlerine o yõl 
ödedikleri kurum karşõlõklarõ oranõnda katõlmaktadõr. 

d) Fiili ve İtibari Hizmet Zammõ Karşõlõğõ: Fiili ve itibari hizmet karşõlõğõ eklenecek 
müddetlere ait istihkak toplamõ üzerinden alõnacak kesenek ve karşõlõklardõr.  

e) Öğrenci Keseneği: Harp Okullarõ ile fakülte ve yüksek okullarda Silahlõ Kuvvetler 
hesabõna okuyan öğrenciler adõna ödenecek keseneklerdir. 

 
Tablo-27: Kesenek ve Kesenek Karşõlõğõ Oranlarõnõn Gelişimi  
 

Başlangõç Dönemi Aylõk Kesenek Aylõk Kesenek Karşõlõğõ 
01.01.1950 %5 %5 
01.03.1959 %6 %6 
01.03.1969 %8 %14 
01.03.1981 %10 %18 
01.01.1987 %11 %19 
01.01.1989 %12 %20 
15.07.1989 %13 %20 
01.01.1990 %14 %20 
01.01.1991 %15 %20 

  Kaynak:TC Emekli Sandõğõ 
 
Diğer Gelirler: Sandõğõn diğer gelirleri, disiplin para cezalarõ, Sandõk gelirlerini 
süresinde tahakkuk ettirip göndermeyen kurum sorumlu memurlarõndan %10 
fazlasõyla tahsil edilen paralar, kurumlardan harç pullarõ dõşõnda her çeşit pul, bilet ve 
yardõm makbuzu satõşlarõndan alõnan gelirin yarõsõ  ve bağõşlardõr. 
 
Yatõrõm Gelirleri: Sandõğõn gelirlerinin giderlerini aşan kõsmõ gelir fazlasõ olarak, 
menkul kõymetlere ve gayrimenkullere yatõrõlmõş olup, bu faaliyetlerinden gelir elde 
edilmektedir. 
 
Sandõğõn turizm, işletme, bankacõlõk, ulaştõrma ve sanayi dallarõnda faaliyette bulunan 
9 kuruluşta iştiraki bulunmaktadõr. Sandõğõn hissesi bulunan kuruluşlar şunlardõr: T.C. 
Merkez Bankasõ, D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş., Emek İnşaat ve İşletme A.Ş., Eskişehir 
Çimento A.Ş., Yeditepe Beynelmilel Otelcilik ve Turizm T.A.Ş., Petkim, Taksim 
Otelcilik, T.P.A.O., Petlas Lastik San.ve Tic. A.Ş. 
 
Sandõk gelir fazlasõnõ tahvil ve mevduat olarak bankalara yatõrabilmekte ve  
iştirakçilerine borç verebilmektedir. 
Sandõk, gayrimenkul alanõnda, mülkiyetinde bulunan turistik otel ve tatil köylerinden 
elde edilen işletme ve talih oyunlarõ gelirleri ve mülkiyeti Sandõğa ait olan ve Emek 
İnşaat ve İşletme Anonim Şirketince işletilmekte bulunan, işhanõ, otogar, plaj ve diğer 
tesislerden kira ve işletme gelirleri elde etmektedir. 
 
Sandõğõn gelir-gider farkõndan ortaya çõkan fonlarõ değerlendirdiği plasmanlar 
aşağõdaki tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo-28: Emekli Sandõğõnõn Plasmanlarõ (Milyar TL) 
 

 Mevduat 
Kamu 

Menkul 
Kõymetler 

Hisse 
Senetleri 

ve İştirakler 
Gayrimenkul Diğer Toplam 

1993 1.781 0,8 46 544  5.386 7.758 
1994 1.737 - 53 783     11.408 13.981 
1995     13.958 - 138       1.504  8.288 23.890 
1996 7.309 89 331       2.678 19.673 30.082 
1997 34.583 45 551       4.537 23.687 63.403 
1998 71.053 -      1.182    241.601 37.897     351.732 

Kaynak:TC Emekli Sandõğõ 
Not: 1998 yõlõnda gayrimenkullerde meydana gelen artõşõn 225.392.802 milyon TL�lik bölümü, yeniden 

değerlemeden kaynaklanmaktadõr. 
 
Tablo-29�da görüldüğü üzere, Emekli Sandõğõ�nõn ana gelir kaynağõnõ kesenekler ve 
kesenek karşõlõklarõ oluşturmaktadõr. 1989 yõlõnda memur maaşlarõnda yapõlan reel 
düzeyde yüksek artõşlar nedeniyle, taban ve kõdem aylõğõndan yapõlan kesintilerin 
yükselmiş olmasõ bu durumun temel gerekçesini oluşturmaktadõr. Ayrõca, Emekli 
Sandõğõ�na yapõlan ödemeler (kesenek ve karşõlõklar) için tanõnan 20 günlük transfer 
süresinin 15.07.1993 tarihinde 7 güne indirilmesi suretiyle prim tahsilatlarõnõn 
hõzlandõrõlmasõ, bir sonraki yõla sarkan gelirlerin ait olduğu yõlda tahsiline olanak 
sağlayarak etkinliği artõrmõştõr. 
 
Tablo-29: Emekli Sandõğõnõn Gelirleri (Milyar TL) 
 

 Kesenek Karşõlõk 
Ek 

Karşõlõk 
Fiili ve İtibari 

Hizmet Zammõ 
Diğer 

Gelirler 
Gelirler 
Toplamõ 

1993 11.121  14.521              800 1.056  27.498 
1994 18.988  24.798  1.212 2.878  47.876 
1995 36.421  48.120  8.908 4.609 5.486 103.543 
1996 79.795 105.184 19.851 7.642 8.321 220.794 
1997     159.731 211.141 68.537 15.563     10.346 465.317 
1998     290.934 384.961     181.476 31.031     25.681 914.084 
Kaynak:TC Emekli Sandõğõ 
 
Diğer taraftan, plasman gelirlerinin toplam gelirler içindeki payõnõn her geçen yõl 
düştüğü gözlenmektedir. Yasal gelirlerin hõzlõ artõşõnõn yanõsõra, bu durumda, Tablo-
16�da görüldüğü üzere plasmanlarõn gelirlerinde artõş sağlanamamasõ da etken 
olmuştur. Tablo�da görüldüğü üzere, Emekli Sandõğõ�nõn mevduat, tahvil-bono ve 
iştiraklerinden elde edilen gelirlerin, plasman tutarõna oranõ, ele alõnan dönem 
süresince genellikle enflasyon oranõnõn altõnda kalmõştõr. Gayrimenkul 
plasmanlarõndan elde edilen gelirin yüksekliği ise, ilgili gayrimenkullerin piyasa 
değeri yerine satõnalma değeri üzerinden kaydedilmelerinden kaynaklanmõş olup, 
1998 yõlõndan itibaren gayrimenkullerin yeniden değerlemesinin yapõlmasõyla birlikte 
bu alandaki yatõrõmlarõn da enflasyon oranõnõn gerisinde kaldõğõ görülmektedir.  
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Tablo-30:PlasmanlarõnVerimliliği   (Milyon TL)  
 

 Banka Mevduatõ Haz.Bon. ahvil Gayrimenkul İştirakler Enf. 
 Plasman FaizGeliri Plasm. Gelir Plasman KiraGeliri Plasman Gelir Oranõ 

1989 578.672 7.158 3.540 1.174 9.182 50.279 14.786 1.837 64 
1990 775.234 3.850 2.950 1.006 38.188 59.791 16.389 13.286 52 
1991 1.052.307 85.909 2.200 817 74.278 54.709 21.871 568 55 
1992 1.346.003 6.408 1.500 1.520 92.471 101.015 46.478 3.975 62 
1993 1.781.092 53.161 800 1.122 120.624 195.418 46.479  58 
1994 1.737.069 37.732  174 120.588 505.151 53.090 32.697 121 
1995 13.958.917 711.436  628 336.397 926.707 138.373 99.495 89 
1996 7.309.062 2.082.189 89.475  409.831 1.885.071 331.438 194.373 76 
1997 34.582.789 936.680 44.740 72.608 412.103 4.139.726 551.412 288.986 99 
1998 71.052.829 1.377.364  38.431 232.306.797 4.805.797 1.181.558 591.091 70 

Kaynak: TC Emekli Sandõğõ. 
Not: Gayrimenkul plasmanlarõnõn değeri, gayrimenkullerin edinme değerini göstermektedir. 1998 

yõlõnda gayrimenkullerde yeniden değer artõşõna gidilmiştir.İştiraklerde 1993 yõlõ geliri 1994 yõlõ 
rakamõ içerisinde gösterilmiştir. 1996-97 yõllarõnda Hazine Bonosu ve Tahvil plasmanlarõ DDY 
alacağõna karşõlõk olarak verilen tahvillerden oluşmaktadõr. 

 
b. Emekli Sandõğõnõn Giderleri 
 
Sandõğõn giderlerinin önemli bir bölümünü emekli, adi malûlük, vazife ve harp 
malûllüğü aylõklarõ emekli, dul ve yetimleri ile emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu 
aile bireylerine yapõlan sağlõk yardõmlarõ, evlenme ikramiyeleri, toptan ödemeler ve 
kesenek iadeleri oluşturmaktadõr. Bu görevler için yapõlan ödemeler, Sandõk 
gelirlerinin karşõlõk gösterdiği ve ana hizmeti teşkil eden görev gelirleri ile 
karşõlanmasõ gereken harcamalarõdõr. Sandõğõn yaptõğõ bir başka harcama da, Hazine 
ve kurumlar adõna hak sahiplerine yapõlan ödemelerdir. Sandõk bu ödemelerini daha 
sonra ilgili yerlerden tahsil etmektedir. Sandõğõn kurumlarõ adõna yaptõğõ harcamalar, 
emeklilik ikramiyeleri, ölüm yardõmlarõ, sosyal yardõm zamlarõ, vatani hizmet 
aylõklarõ, makam ve yüksek hakimlik tazminatlarõ, 2022 sayõlõ Kanun gereğince 
yapõlan yaşlõ ve sakat aylõklarõ diğer sosyal güvenlik kurumlarõnca ödenmesi gereken 
hisseler ve vergi iadeleridir. Fatura karşõlõğõ yapõlan ödemeler, Sandõğõn sadece aracõ 
olduğu ödemeler olduğu için, Sandõk açõsõndan önemli bir yük oluşturmamakla 
birlikte, nema kaybõna yol açmaktadõr. Ayrõca, kaynaklarõn bu ödemelerde 
kullanõlmasõ nedeniyle T.C. Ziraat Bankasõ�ndan kredi alõnma durumu ortaya 
çõkmakta ve bu durum Sandõğõ ticarî faiz ödemek zorunda bõrakmaktadõr. 
 
Tablo-31: Sandõğõn Giderleri (Milyar TL) 
 

 Emekli 
Aylõğõ 

Malûliyet 
Aylõğõ 

Dul-Yetim 
Aylõğõ 

Sağlõk 
Yardõmõ 

Diğer 
Giderler 

Giderler 
Toplamõ 

1993 17.808 736  7.607 3.196 2.104  31.451 
1994 29.023 1.186 12.254 7.522 3.945 53.930 
1995 60.590 2.479 25.628     17.858 1.805      108.362 
1996    155.793 5.489 53.789     34.626     10.576 260.272 
1997    338.655     11.263    132.788     84.040 6.802 573.548 
1998    666.085     20.940    208.637   187.04     26.822   1.109.525 

Kaynak: TC Emekli Sandõğõ 
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1982-1989 yõllarõ arasõnda Sandõğõn ödeme dengesi bozulmuş, Maliye ve Gümrük 
Bakanlõğõ bütçesinin Sosyal Transferler bölümünden Sandõğa Hazine yardõmõ 
sağlanmasõ yoluna gidilmiştir. Sandõğõn açõk vermesinde önemli olan etkenlerin 
başlõcalarõ; çeşitli tarihlerde yürürlüğe giren kanunlarda emekliliğe esas hizmet 
sürelerinin kõsaltõlmasõ sonucu emekli sayõsõnõn artmasõ, emekli dul ve yetim 
aylõklarõndaki yükselmelerin eski emekli, dul ve yetimlere aynen uygulanmasõ, katsayõ 
artõşlarõndan kaynaklanan emekli keseneğine esas tutarlardaki yükselmelerden %100 
artõş farkõ alõnmamasõnõ ve emekli, dul-yetimlerle emeklilerin bakmakla yükümlü 
olduğu aile bireylerine yapõlan sağlõk yardõmlarõnõn katlanarak artmasõdõr. 
 
01.07.1989 tarihinden itibaren sosyal yardõm zammõ ödemelerinin kaldõrõlmasõ bunun 
yerine taban aylõğõ ve kõdem aylõğõ uygulamalarõnõn konulmasõ, Sandõğõn gelirlerini 
olumlu yönde etkilemiştir. Ayrõca iştirakçi kesenek oranlarõ % 15'e yükseltilmiştir. 
1992 yõlõndan itibaren özel hizmet tazminatlarõndan her yõl kademeli olarak kesenek 
alõnmaya başlanmõştõr. 2000 yõlõnda ek göstergelere göre tespit edilen özel hizmet 
tazminatlarõndan emekli aylõğõ bağlanan kõsmõnõn tamamõ keseneğe tabi tutulmuştur. 
Bu önlemlere ilave olarak, 1984 yõlõnda getirilen emeklilik yaş sõnõrõnõn 1990 yõlõnda 
etkisini göstermesiyle, Sandõk 1990-1991 ve 1992 yõllarõnda gelir fazlasõ vermiş, 
ancak yaş sõnõrõnõn tekrar kaldõrõlmasõ sonucunda Sandõk tekrar gider fazlasõ vermeye 
başlamõştõr. 
 
c. Emekli Sandõğõnõn Finansman Sorunlarõna İlişkin Öneriler 
 
Sandõğõn içerisinde bulunduğu finansman krizinin aşõlabilmesi için en kõsa zamanda 
alõnmasõ gereken tedbirler şu şekilde sõralanabilir:8 
 
• Prim karşõlõğõ olmayan menfaatlerin önlenebilmesi veya prime dayalõ sosyal 

güvenlik sisteminin yerleştirilmesi için son bulunulan görevin değil, belirli bir 
çalõşma süresini ihtiva eden aylõklarõn esas alõnmasõ gerekir. 

• Emekli Sandõğõ iştirakçilerine ilgili personel kanunlarõ gereğince ödenmekte olan 
aylõklarõn tüm unsurlarõnõn, emekli keseneği ve kurum karşõlõklarõna tabi tutulmasõ 
sağlanmalõdõr. 

• Sandõk tarafõndan ödenen sosyal hizmet ve yardõmlara ilişkin kalemler ilgili sosyal 
hizmet ve yardõm teşkilatlarõna devredilmelidir. 

• Kurumun sigortacõlõk faaliyeti dõşõndaki hizmetlerine son verilmelidir.  
• Sandõğõn mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin bizzat işletilmesi yerine kiraya 

verilmesi, gayrimenkul yatõrõm ortaklõğõna dönüştürülmesi veya ortak girişim 
şeklinde değerlendirilmesi sağlanmalõdõr.9 

• Vazife mallülüğü aylõklarõ ile bunlarõn dul ve yetim aylõklarõnõ karşõlamak üzere  
% 4 olarak ayrõlan ek  karşõlõk kaleminin oranõ yükseltilmelidir. 

                                                           
8 Hazine Müsteşarlõğõ�nõn şerhi: a) Emekli Sandõğõ, kamu personel rejiminin bir uzantõsõ olmasõ 

konumundan çõkartõlarak, asli yapõsõ olan sosyal sigorta kurumu hüviyetine kavuşturulmalõdõr. b) 
4447 sayõlõ Yasa ile getirilen aylõk bağlama ve tüm çalõşma sürecini kapsayan referans dönemi 
uygulamasõnõn bu Kurum için de uygulanmasõnõn sağlanmasõ amacõyla çalõşmalara başlanmalõdõr. 

 
9 Hazine Müsteşarlõğõ�nõ şerhi: Sandõğõn mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin en kõsa zamanda elden 

çõkartõlarak, Kurumun asli işlevi olan sigortacõlõk hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmesi 
sağlanmalõdõr. 
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• Genel Sağlõk Sigortasõ Yasa Tasarõsõ�nõn kanunlaşmasõ suretiyle, Sandõğõn kuruluş 
Kanununda geçici madde ile verilmiş olan emekli, dul ve yetimlerin  muayene ve 
tedavilerinin sağlanmasõ yükümlülüğünün Sandõk üzerinden kaldõrõlmasõ 
sağlanmalõdõr. 

 
3. BAĞ-KUR 
 
2.9.1971 tarihinde 1479 sayõlõ Kanun�la kurulan Bağ-Kur, Çalõşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlõğõ�na bağlõ, özel hukuk hükümlerine tabi, idarî va malî bakõmdan 
özerk bir kamu tüzel kişiliğidir. Yaşlõlõk, malûllük, ölüm ve sağlõk sigortasõ hizmetleri 
sağlayan Bağ-Kur�a esnaf, sanatkâr, tüccar, sanayici ve serbest meslek sahipleri, köy 
ve mahalle muhtarlarõn kayõt ve tescil yaptõrmalarõ zorunlu tutulmuş, ev kadõnlarõ, 
herhangi bir işte çalõşmayan kişiler ve Türkiye�de ikâmet eden Türk asõllõ ancak 
yabancõ uyruklularõn tabi olmasõ ise gönüllülük esasõna bağlanmõştõr. 
 
2926 sayõlõ Kanun�la, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamõnda olmayan ve 
bir işverene hizmet akdi ile bağlõ olmaksõzõn tarõmsal faaliyette bulunan kimselerden 
22 yaşõnõ doldurmuş erkekler ile 22 yaşõnõ doldurmuş aile reisi kadõnlarõn Bağ-Kur�a 
kayõt ve tescil yaptõrmalarõ zorunlu tutulmuştur. Tarõm kesimi sigortalõlarõ olarak 
tanõmlanan bu sigortalõlar, Bağ-Kur�un yaşlõlõk, malûllük ve dul-yetim sigortalarõnõn 
yanõsõra 1.1.1999 tarihinden itibaren sağlõk sigortasõ kapsamõna da alõnmõştõr. Buna 
göre, 8 aylõk staj süresini tamamlayan sigortalõlara sağlõk yardõmõ yapõlmaktadõr. 
 
a. Kurumun Gelirleri 
 
1479 sayõlõ Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağõmsõz Çalõşanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu (Bağ-Kur) Kanunu'na göre, Kurum'un mali varlõğõ; sigortalõ sayõlanlarõn 
ödeyecekleri primler, gerçek ve tüzel kişiler tarafõndan yapõlacak bağõş ve vasiyetler, 
Kurumun taşõnõr ve taşõnmaz mallarõndan sağlanan gelirler, genel bütçeden yapõlacak 
yardõmlar, Kurum iştirak ve kuruluşlarõnõn gelirleri ve başkaca gelirlerden 
oluşmaktadõr. Bu gelirler içerisinde, sigortalõ sayõlanlarõn ödedikleri primler en büyük 
payõ teşkil etmektedir. 
 
Prim Gelirleri:  
 
Sigortalõlara yapõlan her türlü yardõmlarla yönetim giderlerinin finansmanõ, sigortalõlar 
tarafõndan ödenen primlerle karşõlanmaktadõr. Sigortalõlar tarafõndan ödenen primleri 
1479 ve 2926 sayõlõ Kanunlara iki başlõk altõnda ifade edebiliriz. 
 
1479 sayõlõ Kanuna Göre Ödenen Primler:  
 
Ödenecek primler ile bağlanmõş ve bağlanacak aylõklarõn hesabõnda basamak gösterge 
tutarõ ve katsayõ esasõ uygulanmaktadõr. 
 
Sigortalõlar bulunduklarõ basamağõn gösterge tutarõnõn % 20�si oranõnda uzun vadeli 
sigorta yardõmlarõ için, % 15 oranõnda da kõsa vadeli sigorta yardõmõ olan sağlõk 
sigortasõ için prim ödemek zorundadõrlar. Sigortalõlar ayrõca ilk sigortalõ olduklarõnda, 
giriş basamağõnõn gösterge tutarõnõn % 25�i oranõnda giriş keseneği öderler. 
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Diğer yandan sağlõk sigortasõ uygulamasõnõn başladõğõ 1.1.1986 tarihinde Kurumdan 
aylõk almakta olanlarõn aylõklarõnda 10 yõl süre ile prim kesilmesi ve prim oranlarõnõn 
her yõl Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi öngörülmüştür. Sağlõk sigortasõ prim oranõ 
1986 � 1991 yõllarõnda % 8, 1992 yõlõndan beri de % 10 olarak uygulanmaktadõr. 
 
2926 sayõlõ Kanuna Göre Ödenen Primler:  
 
17.10.1983 tarihinde kabul edilen 2926 sayõlõ Tarõmda Kendi Adõna ve Hesabõna 
Çalõşanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tarõm sigortalõlarõnõn ödeyecekleri primler 
ile bağlanmõş ve bağlanacak aylõklarõn hesabõnda gösterge ve katsayõ esasõ 
uygulanmaktadõr. 

 
Sigortalõlar bulunduklarõ basamağõn gösterge tutarõnõn uzun vadeli sigorta yardõmlarõ 
için % 20�si oranõnda, kõsa vadeli sigorta yardõmõ olan sağlõk sigortasõ için % 15 
oranõnda prim ödemek zorundadõrlar. 
 
1479 ve 2926 sayõlõ Kanunlara göre tahsil edilen sigorta primleri ile sağlõk sigortasõ 
primleri Tablo-32�de gösterilmiştir. 
 
Tablo-32: Bağ-Kur�un Prim Gelirleri (Milyar TL) 
 

 1479 S. Kanuna Tabi 
Sigortalõlarõn Primi Sağlõk Primi 2926 S. Kanuna Tabi 

Sigortalõlarõn Primi Toplam 

1993 2.966 1.782 128 4.876 
1994 4.879 3.778 324 8.981 
1995 9.744 7.396 584 17.724 
1996 21.024 15.163 2.149 38.337 
1997 69.236 43.270 6.583 119.089 
1998 115.066 75.973 10.020 201.059 

Kaynak:Bağ-Kur 
 
Kurumun finansman yapõsõnõn bozuk olmasõnõn bir diğer nedeni de prim tahsilat 
oranõndaki düşüklük oluşturmaktadõr.  Yõllar itibariyle Kurumun prim tahsilat oranõ  
% 55 düzeyinde gerçekleşmektedir. 
 
Kurumun Plasmanlarõ ve Prim Dõşõ Gelirleri:  
 
Kurumun gelirlerine bakõldõğõnda 1989 yõlõna kadar ki 10 yõllõk dönem içerisinde 
banka mevduatõ faizlerinden yüksek oranda gelir elde edilirken, 1989 sonrasõ 
dönemde Kurumun karşõlaştõğõ mali sõkõntõlar nedeniyle mevduat faiz gelirlerinde 
önemli düşüşler yaşanmõştõr. 
 
Kurumun faiz gelirleri, gayrimenkul kira gelirleri ve diğer gelirler Tablo-33�de 
gösterilmiştir. 
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 Tablo-33: Bağ-Kur�un Prim Dõşõ Gelirleri (Milyar TL.) 
 

Yõllar Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Gelirler Toplam 
1993 44 12 292 348 
1994 84 23 64 172 
1995 278 36 289 603 
1996 995 73 742 1.810 
1997 3.443 134 452 4.030 
1998 4.388 274 664 5.326 

Kaynak:Bağ-Kur 
 
b. Kurumun Giderleri 
 
Kurumun toplam giderleri; emekli aylõklarõ, sağlõk sigortasõ giderleri ve genel yönetim 
giderleridir. Kurumun giderlerinin artmasõnda, aktif/pasif sigortalõ yapõsõnõn 
kötüleşmesinin önemli etkisi olmuştur. İlk emeklilerine kuruluşundan 25 yõl sonra 
aylõk bağlamaya başlamasõ gereken Bağ-Kur'da 30.11.1999 itibariyle emekli, malûl ve 
hak sahiplerinin sayõsõ 1.179.648'e ulaşmõştõr. 
 
Tablo-34: Kurumun Aktif ve Pasif Sigortalõlarõnõn Gelişimi 
 

 

S. Çalõşan 
Aktif 

Sigortalõlar 

Çiftçilikle 
Uğraşan 
Aktifler 

Toplam 
Aktifler 

S. Çalõşan 
Pasif 

Sigortalõlar 

Çiftçilikle 
Uğraşmõş 
Pasifler 

Toplam 
Pasifler 

Aktif/Pasif 
Oranõ 

1993 2.094.334 776.634 2.870.968 594.804 51.001 645.805 4,45 
1994 1.921.851 778.547 2.700.398 632.159 55.375 687.534 3,93 
1995 1.870.219 799.132 2.669.351 680.608 58.051 738.659 3,61 
1996 1.854.160 796.805 2.650.965 741.601 61.141 802.742 3,30 
1997 1.996.046 799.966 2.796.012 796.221 65.615 861.836 3,24 
1998 2.103.494 805.005 2.908.499 1.060.964 43.651 1.104.615 2,63 

Kaynak:Bağ-Kur 
 
Kurumun toplam giderleri Tablo-35�de görülmektedir. 
 
Tablo-35: Bağ-Kur�un Giderleri (Milyar TL) 
 

 Emekli 
Aylõklarõ 

Sağlõk 
Harcamalarõ 

Yönetim 
Harcamalarõ 

Faiz ve 
Kom. 

Diğer 
Giderler Toplam 

1993 6.758 1.061 481 302 16 8.617 
1994 11.830 2.987 831 4.218 28 19.895 
1995 21.413 8.045 1.391 9.870 70 40.788 
1996 69.041 18.412 2.945 17.563 165 108.125 
1997 233.219 54.499 5.786 13.330 441 307.274 
1998 412.737 201.254 9.981 25.667 834 650.473 

Kaynak:Bağ-Kur 
 
c. Kurumun Gelir-Gider Dengesi 
 
Bağ-Kur'da, sigortalõlara tanõnan çeşitli borçlanma imkanlarõ ile prim ve gecikme 
zamlarõnõn affõna ilişkin kanunlar, emeklilik koşullarõnõn kolaylaştõrõlmasõ, prim 
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karşõlõğõ olmayan Sosyal Yardõm Zammõ'nõn Kurum kaynaklarõndan karşõlanmasõ, 
prim tahsilatlarõnõn çok düşük düzeyde kalmasõ Kurum'un finansman krizine 
girmesini hõzlandõrmõştõr. 
 
Diğer taraftan sağlõk sigortasõ uygulamasõnda alõnan primlerin çok düşük olmasõ, buna 
mukabil çok pahalõ olan ve fiyatlarõ giderek artan sağlõk hizmetlerinin Kurum dõşõ 
sağlõk kurum ve kuruluşlarõndan satõn alõnarak sigortalõ ve aile fertlerine sunulmasõ, 
Kurum açõklarõnõn artmasõnda önemli etkenlerden biri olmuştur. 
 
Tablo-36: Kurum'un Gelir ve Giderlerinin Gelişimi (Milyar TL) 
 

 Gelir Gider Fark 
1993 5.225 8.617 -3.392 
1994 9.826 19.895 -10.068 
1995 20.055 40.788 -20.733 
1996 43.600 108.125 -64.525 
1997 130.042 307.274 -177.233 
1998 220.140 650.473 -430.333 

Kaynak:Bağ-Kur 
 
Bu hatalõ uygulamalar sonucunda, Tablo-36'da görüldüğü gibi, Bağ-Kur� un toplam 
gelirleri giderlerini karşõlamakta 1988 yõlõndan itibaren yetersiz kalmõştõr. Kuruma bu 
açõklarõ nedeniyle 1991 yõlõndan itibaren Hazine yardõmõ yapõlmaktadõr. 
 
Bu kapsamda Kurumlarõn mali yapõlarõnõ düzeltmek, finansman sõkõntõlarõnõ ortadan 
kaldõrmak ve sosyal güvenlik sistemini yeniden yapõlandõrmak amacõyla 8.9.1999 
tarihinde çõkarõlan ve reform projesinin ilk aşamasõ olan 4447 sayõlõ Kanun ile; 
emeklilik yaşõ, sigortalõlõk süresi, prim tahsilatõnõn hõzlandõrõlmasõ, sosyal güvenlik 
destek primi, sağlõk sigortasõ prim oranlarõnõn arttõrõlmasõ, tarõm sigortalõlarõnda uzun 
vadeli ve sağlõk sigortasõ prim oranlarõnõn artõrõlmasõ, sağlõk yardõmlarõndan 
yararlanmada staj süresi ve alõnacak katkõ paylarõ konusunda düzenlemeler 
yapõlmõştõr. Bu düzenlemelerin uygulamaya girmesiyle birlikte, Bağ-Kur�un içinde 
bulunduğu mali sõkõntõlarõn orta ve uzun vadede azalacağõ tahmin edilmektedir. 
 
d. Bağ-Kur'un Finansman Sorunlarõna İlişkin Öneriler 
 
Bağ-Kur�un mali finansman krizinin aşõlmasõ için en kõsa zamanda alõnmasõ gereken 
tedbirler şu şekilde sõralanabilir:10 
 
• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõna yönelik kurumsal 

reformun yapõlmasõ, kaçak sigortalõlõğõn önlenmesi ve prim tahsilatõnõ artõrõcõ 
tedbirlerin geliştirilmesi, primli sisteme dahil olmayan sosyal yardõmlarõn primli 
sistemden ayrõlarak tek bir çatõ altõnda toplanmasõ ve sağlõk sigortasõ hizmetlerinin 
yeniden değerlendirilmesi gerçekleştirilmelidir. 

                                                           
10 Hazine Müsteşarlõğõ�nõn şerhi: Kurum�un sağlõk finansmanõnõn her geçen yõl katlanarak bozulduğu 

dikkate alõnarak, mevcut sağlõk primi uygulamasõna ek olarak diğer ülke uygulamalarõna paralel 
sağlõk hizmetinden yararlanan bağõmlõlardan da ilave prim tahsili yoluna gidilmesine dönük 
çalõşmalara başlanmalõdõr. 
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• Sosyal güvenlik kapsamõna girmesi gerektiği halde kapsama girmeyenlerin kayõt 
ve tescillerinin yapõlarak sosyal güvenliklerinin sağlanmasõ amacõyla meslek 
kuruluşlarõnõn ve vergi dairelerinin, yasalarla kendilerine verilen görevlerini 
yerine getirmek suretiyle Kuruma yardõmcõ olmalarõ sağlanmalõdõr. 

• Basamak sistemi yeniden ele alõnarak, kişilerin primlerini gelirlerine uygun olarak 
belirli bir asgari ve azami sõnõr çerçevesinde artõrõp azaltabilmesine izin verecek 
bir sisteme geçilmelidir. 

• Sağlõk sigortasõ sisteminin açõklarõnõ azaltabilmek için ilaç tasarrufu ve sağlõk 
karnelerinin usulsüz kullanõmõ konusunda Bağ-Kur sigortalõlarõnõ bilgilendirici 
çalõşmalar yapõlmalõdõr. Sağlõk kurum ve kuruluşlarõnca sigortalõ, emekli veya 
bunlarõn hak sahipleri için düzenledikleri faturalarõn abartõlõ olmamasõ ve gerçek 
sarfiyatõ gösterecek şekilde düzenlenmesi bakõmõndan, işlevsel bilgi işlem alt 
yapõsõnõn oluşturulmasõna yönelik çalõşmalara ivedi olarak başlanmalõdõr. Bunun 
yanõsõra, idari ve yasal tedbirlerle Bağ-Kur sağlõk sigortasõ maliyetlerini büyük 
oranda artõran ve sõkça görülen usulsüz işlem yapan hastane , eczane ve medikal 
firmalar hakkõnda ağõr cezai yaptõrõmlar uygulanmasõ için gerekli girişimlerde 
bulunulmalõdõr.  

• Düzenli prim ödemeyenlerin Bağ-Kur�dan alacağõ hak ve menfaatlerin 
sõnõrlanmasõ amacõyla, Kurum sigortalõlarõna yönelik akõllõ kart uygulamasõna 
geçilmelidir. 

• Kurum�un  bugüne kadar zarara uğramasõna neden olan geriye dönük borçlanma 
ve gecikme zammõ tutarlarõnõn affõna ilişkin düzenlemelere bir daha 
başvurulmamalõdõr.  

• Sağlõk ile uzun vadeli sigorta branşlarõ olan malûllük-yaşlõlõk-ölüm sigortalarõnõn 
finansmanlarõ birbirinden ayrõlmalõdõr.  

 
4. SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN GEÇİCİ 20. MADDESİNE TABİ 

SANDIKLAR 
 
Ülkemizde ilk defa 1936 yõlõnda yürürlüğe konulan 3008 sayõlõ İş Kanunu'nda işçi 
sigortalarõ ile ilgili hükümler yer almõş ve bu hükümler çerçevesinde zorunlu 
sigortalõlõğõn kademeli biçimde kurulmasõ ve iş kazalarõ, meslek hastalõklarõ ile analõk 
sigorta kollarõnõn faaliyete geçirilmesi öngörülmüştür. 1945 yõlõnda kabul edilen 4772 
sayõlõ Kanun ile bu sigorta kollarõ faaliyete geçirilmiştir. Daha sonra 1949 yõlõnda  
kabul edilen 5417 sayõlõ Kanun ile ihtiyarlõk sigortasõ ve 1950 yõlõnda kabul edilen 
5502 sayõlõ Kanun ile 1951 yõlõ Mart ayõndan itibaren Hastalõk ve Analõk Sigortasõ 
uygulamasõna başlanõlmõştõr. 1957 yõlõnda yürürlüğe giren 6900 sayõlõ Kanunla 
yaşlõlõk sigortasõna malûllük ve ölüm sigortalarõ eklenmiştir. 
 
1936-1960 yõllarõ arasõnda üretim mahiyetinde olmayõp, servetin dağõtõmõ hizmeti ile 
meşgul olduklarõ gerekçesi ile İş Kanunu kapsamõ dõşõnda, 1946-1960 yõllarõ arasõnda 
sosyal güvenlik kanunlarõ kapsamõ dõşõnda kalan bankalar, kendi personelinin sosyal 
güvenliklerini sağlamak üzere �Özel Emekli Sandõklarõ� teşekkül ettirmişlerdir. Bu 
uygulama, 1.8.1960 tarih ve 5/180 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile bankacõlõk 
işkolunun, İş Kanunu kapsamõna alõnmasõna kadar devam etmiş ve bankalar özel 
emekli sandõklarõnõ bir noktada hukukîleştirerek, sandõklar arasõndaki hizmet geçiş ile 
hizmet birleştirmesini sağlamõşlardõr. 1.3.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayõlõ 
Sosyal Sigortalar Kanunu�nun  Geçici 20. Maddesi ile, bankalar, sigorta ve reasürans 
şirketleri, ticaret odalarõ, sanayi odalarõ, borsalar ve bunlarõn teşkil ettiği  birlik 
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personeli de, malûllük, yaşlõlõk ve ölümlerinde yardõm yapmak üzere kurulan bu tür 
sandõklara dahil edilmiştir. 
 
506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun Geçici 20. Maddesi, sandõklarõn �yaşlõlõk, 
malûllük ve ölüm yardõmlarõ hallerinde olmak üzere uzun vadeli� ve �iş kazasõ, 
meslek hastalõğõ, hastalõk, analõk, eşler için analõk, eş ve çocuklar için hastalõk 
hallerinde olmak üzere kõsa vadeli� sigorta branşlarõnda hizmet  vermesini 
öngörmektedir. Bu çerçevedeki 24 adet sandõk, 506 sayõlõ Kanun yürürlüğe girdikten 
sonra 6 ay içerisinde en az 506 sayõlõ Kanunla öngörülen yardõmõ yapmak üzere birer 
tesis haline getirilmişler; daha sonra Türk Medeni Kanunu�nda 1967 yõlõnda yapõlan 
değişiklikle 77/A maddesine göre vakõf statüsüne alõnmõşlardõr. Esas itibariyle 
münhasõran birer sosyal güvenlik kurumu olan sözkonusu sandõklar, Medeni 
Kanun�un 73. Maddesi�nde �başlõbaşõna mevcudiyeti haiz olmak üzere bir malõn belli 
bir gayeye tahsisi� şeklinde tanõmlanan vakõf hüviyetine uymamaktadõr. Bu bağlamda, 
Geçici 20. Madde sandõklarõ, Medeni Kanun�un 77. Maddesi�nin a bendinde yer alan 
�işçilere yardõm vakõflarõnõn� da dõşõnda kalmaktadõr. Bu kurumlarõn amacõ, munzam 
bir yardõm olmayõp, başlõbaşõna sosyal güvenliğin sağlanmasõdõr.  
 
506 sayõlõ Kanun�un geçici 20. Maddesi�nde bu sandõklarõn Sanayi, Ticaret, Sosyal 
Güvenlik ve Çalõşma Bakanlõklarõ�nõn koordinasyonunda denetime tabi olduğunun 
ifade edilmiş olmasõna karşõn, bu kurumlar Yasanõn çõktõğõ 1964 yõlõndan sonra hiçbir 
kaydadeğer denetime tabi olmamõşlardõr. Vakõflar Genel Müdürlüğü tarafõndan idarî 
açõdan yapõlan denetimler, Medeni Kanun�un 73. Maddesi�nde ifade edilen hayõr 
amaçlõ vakõflara yönelik olduğu için, sosyal sigorta hesaplarõnõn denetiminde 
başvurulmasõ gereken aktüeryal denetimi içermemiştir. Yasal boşluktan dolayõ, amaca 
yönelik bir denetimden geçmeyen bu sandõklardan, otokontrollü ve basiretli 
yönetilenler varlõklarõnõ muhafaza ederken, genellikle işveren kuruluşun 
müdahalelerine direnç gösterememek suretiyle rezervlerini yitirenler faaliyetlerine son 
vererek yükümlülüklerini SSK�ya devretmişlerdir.   
 
Geçici 20. Madde Sandõklarõ�nõn vakõf statüsünde olmalarõ sadece denetim sorunlarõna 
neden olmakla kalmamakta, fonlarõn değerlendirilmesini de güçleştirmektedir. 
Vakõflar Genel Müdürlüğü�nün idarî tebliğleri çerçevesinde, satõn alma ve satma 
konularõnda yapõlan uzun prosedürel işlemler, piyasada ortaya çõkan kârlõ alõş-satõş 
fõrsatlarõnõn değerlendirilememesine yol açmaktadõr.  
 
31.12.1998 tarihi itibariyle bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odalarõ, 
borsalar ve bunlarõn teşkil ettikleri birlik personelinin sosyal güvenliğini sağlamak 
üzere kurulmuş, 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20. Maddesi 
kapsamõndaki 21 emekli sandõğõ kapsamõnda yer alan 318 bin aktif ve pasif 
sigortalõnõn dağõlõmõ aşağõdaki tabloda görülmektedir. 
 
Tablo-37: Geçici 20. Madde Sandõklarõnõn Aktif ve Pasif Sigortalõ Sayõsõ (Adet) 
 
Sigortalõ sayõsõ 77.526 
Eş ve çocuk sayõsõ 104.171 
Emekli sayõsõ 56.072 
Emekli eş ve çocuğu sayõsõ 70.631 
Hak sahipleri sayõsõ 9.685 

Kaynak:ÇSGB 
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506 sayõlõ Kanunun Geçici 20. Maddesi kapsamõndaki emekli sandõklarõnda aktif 
sigortalõ başõna düşen pasif sigortalõ sayõsõ 1,38 dir. 
 
a. Sandõklarõn Gelirleri 
 
Geçici 20. Madde Sandõklarõ�nõn 1998 yõlõndaki konsolide gelirleri toplamõ 156 
trilyon TL olup, bu tutarõn sadece % 25�i prim gelirlerinden, geriye kalan bölüm 
yatõrõm gelirlerinden oluşmaktadõr. Diğer bir ifade ile, kurumdan kuruma değişmekle 
birlikte, genel olarak Geçici 20. Madde Sandõklarõ, prim gelirlerine bağõmlõlõktan 
kurtulmuş durumdadõr. Bu durum, aktif/pasif sigortalõ oranõndaki gerilemenin nema 
gelirleriyle telafi edilmesine olanak tanõmak suretiyle, sandõklarõn finansman yapõsõnõn 
güçlü kalmasõnõ sağlamaktadõr. 
 
Bununla birlikte, sosyal güvenlik kurumlarõnõn her türlü gelirinin vergiden muaf 
olmasõna karşõn, 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu�nun Geçici 20. Maddesine tabi 
Sandõklara ait fonlarõn değerlendirilmesi sõrasõnda bankalardan elde edilen gelirler, 
gayrimenkul gelirleri ve gayrimenkullerin bizatihi kendileri, çeşitli vergi kanunlarõna 
tabi bulunmasõ, sandõk gelirlerini azaltõcõ etki yapmaktadõr. 
 
Tablo-38�de görüldüğü gibi, 1994 yõlõnda 10,7 trilyon TL düzeyinde bulunan 
sandõklarõn kümülatif gelirleri, özellikle 1995 yõlõndan itibaren katlanarak artmak 
suretiyle 1998 yõlõnda 156 trilyon TL�ye ulaşmõştõr. Gelir artõş hõzõnõn her sandõkta 
farklõ seviyede olduğu görülmektedir. 
 
Tablo-38: Sandõklarõn Toplam Gelirleri                                               

 (Milyar TL) 
 1994 1995 1996 1997 1998 

Akbank 1.161 1.663 6.066 12.213 25.068 
Ankara Anonim 38 38 62 149 187 
Anadolu Anonim 18 21 141 197 399 
Emlak Bankasõ 761 339 2.785 5.685 13.737 
Dõşbank 265 558 1.263 4.866 6.870 
Doğan Sigorta 319 42 63 153 308 
Esbank 209 359 999 2.052 5.184 
Milli Reasürans 39 80 165 282 551 
Osmanlõ Bankasõ 118 410 461 1.567 2.257 
Pamukbank 249 319 639 1.248 2.811 
Şekerbank 616 1.189 2.807 5.749 12.229 
Şeker Sig. 18 78 117 143 286 
Türk Tic.Bank. 1.153 1.354 2.384 5.357 7.338 
Garanti Ban. 242 350 894 3.849 7.193 
İş Bankasõ 2.163 3.201 5.752 8.224 17.785 
T. Genel Sig. 6 11 22 44 93 
T. Odalar Borsa 330 581 1.120 2.054 3.345 
TSKB Bankasõ 1.062 217 435 1.005 1.980 
T. Tütüncüler B. 164 233 340 730 1.578 
T. Vakõflar Bank. 1.150 2.189 6.839 15.354 38.181 
Yapõ Kredi Bank. 589 929 1.956 4.854 8.648 
GENEL 10.670 14.157 35.310 75.772 156.026 
Kaynak:ÇSGB 
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Sandõklarõn mevzuatla belirlenmiş olan oranlar üzerinden toplanan prim gelirleri 
içerisinde, malûllük, yaşlõlõk ve ölüm sigortasõ primleri toplam prim gelirlerinin        
% 60�õnõ oluşturarak birinci sõrada gelmekte, onu % 33 payla hastalõk sigortasõ 
primleri takip etmektedir. Tablo-39�da Geçici 20. Madde Sandõklarõ�nõn prim 
gelirlerinin 1994-98 dönemindeki gelişimi görülmektedir. 
 
Tablo-39: Sandõklarõn Prim Gelirleri  

(Milyar TL) 
 1994 1995 1996 1997 1998 

Akbank  259 304 756 1.710 3.270 
Ankara Anonim 9 12 21 55 96 
Anadolu Anonim 7 9 33 88 143 
Emlak Bankasõ 102 183 346 825 1.398 
Dõşbank 25 32 89 2.937 537 
Doğan Sigorta 14 41 62 150 304 
Esbank 30 48 153 397 867 
Milli Reasürans 4 7 18 40 71 
Osmanlõ Bankasõ 62 84 200 317 751 
Pamukbank 108 149 396 960 1.977 
Şekerbank 149 200 446 882 1.564 
Şeker Sig. 3 6 18 25 153 
Türk Tic. Bankasõ 149 183 1.751 841 1.406 
Garanti Ban. 148 294 741 1.930 4.080 
İş Bankasõ 269 419 1.037 2.012 4.157 
T. Genel Sig. 5 7 16 36 64 
T. Odalar Borsa 83 121 327 722 1.442 
TSKB Bankasõ 10 13 34 78 138 
T. Tütüncüler Bankasõ 41 73 181 420 827 
T. Vakõflar Bankasõ 338 875 2.083 5.100 8.827 
Yapõ Kredi Bankasõ 324 567 1.435 3.423 6.779 
GENEL 2.139 3.626 10.143 22.947 38.850 
Kaynak:ÇSGB 
 
b. Sandõklarõn Giderleri 
 
Geçici 20. Madde Sandõklarõ�nõn konsolide giderlerinin 5,6 trilyon TL�dan 65,6 
trilyon TL�na yükseldiği 1994-98 döneminde, giderlerdeki artõş hõzõnõn gelir artõş 
hõzõndan düşük seyretmesi olumlu bir gelişme teşkil etmiştir. Ancak, Tablo-40�da 
görüldüğü üzere, (gelirlerde olduğu gibi) giderlerin artõş hõzõnda da sandõklar arasõnda 
önemli farklõlõklar bulunmaktadõr. 
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Tablo-40: Sandõklarõn Giderleri  

(Milyar TL) 
 1994 1995 1996 1997 1998 

Akbank  583 1.034 2.058 4.439 8.687 
Ankara Anonim  23 34 88 850 
Anadolu Anonim 16 32 465 116 223 
Emlak Bankasõ 68 146 303 752 1.611 
Dõşbank 37 811 67 268 705 
Doğan Sigorta 10 18 40 78 161 
Esbank 31 51 215 265 542 
Milli Reasürans 30 51 97 190 383 
Osmanlõ Bankasõ 125 225 462 974 2.002 
Pamukbank 148 257 564 1.191 2.353 
Şekerbank 168 286 700 1.607 3.161 
Şeker Sig. 10 14 35 405 538 
Türk Tic. Bankasõ 654 700 4.175 21.553 4.748 
Garanti Ban. 362 601 1.264 2.701 4.870 
İş Bankasõ 1.674 1.511 3.432 182 13.157 
T. Genel Sig. 6 13 29 52 99 
T. Odalar Borsa 148 265 575 1.059 2.310 
TSKB Bankasõ 31 55 294 228 468 
T. Tütüncüler Bankasõ 30 50 99 216 468 
T. Vakõflar Bankasõ 713 999 2.507 5.733 10.948 
Yapõ Kredi Bankasõ 589 854 1.956 4.012 7.321 
GENEL 5.444 7.996 19.371 46.108 65.606 
Kaynak:ÇSGB 
 
Geçici 20. Madde Sandõklarõ�nõn harcama kalemleri içerisinde en büyük payõ % 96,5 
ile emekli, dul ve yetim aylõklarõ ile sağlõk yardõmlarõ kalemi tutmaktadõr. Bu kalem 
içerisinde aylõklar ¾ oranõnda pay alõrken, sağlõk yardõmlarõnõn payõ ¼ nispetindedir. 
SSK�ya kõyasla daha yüksek standartta sağlõk hizmeti sunan bu sandõklarõn bir 
bölümünde, sağlõk yardõmlarõ işveren konumundaki banka, ya da sigorta şirketi 
tarafõndan üstlenilmiştir. Yönetim giderlerinin konsolide harcamalar toplamõ 
içerisindeki payõ % 2,3 düzeyinde bulunmaktadõr. 
 
Geçici 20. Madde sandõklarõ tarafõndan pasif sigortalõlara ödenen emekli, dul-yetim 
aylõklarõ ile sağlõk hizmeti giderlerinin tutarõ 1994-98 döneminde 3,9 trilyon TL�dan 
58,5 trilyon TL�ye yükselmiştir. Bu giderlerdeki artõş hõzõnõn, toplam giderlerdeki 
artõş hõzõndan yüksek olmasõ nedeniyle, 1994 yõlõnda toplam giderlerin % 72,5�ini 
oluşturan aylõk ve sağlõk giderlerinin payõ 1998�de % 89�a yükselmiştir. 
 
Tablo-41�de sandõklarõn aylõk ve sağlõk giderlerinin 1994-98 döneminde gösterdiği 
gelişim yer almaktadõr. 
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Tablo-41: Sandõklarõn Aylõk ve Sağlõk Hizmeti Giderleri  

(Milyar TL) 
 1994 1995 1996 1997 1998 

Akbank  543 953 1.323 4.184 8.130 
Ankara Anonim 12  34 88 850 
Anadolu Anonim 16 32 37 116 208 
Emlak Bankasõ 56 88 276 708 1.549 
Dõşbank 37 51 65. 261.212 530 
Doğan Sigorta 9 17 37 73 149 
Esbank 28 47 96 230 456 
Milli Reasürans 28 46 91 69 359 
Osmanlõ Bankasõ 122 218 450 963 1.912 
Pamukbank 140 243 536 1.125 2.253 
Şekerbank 157 269 673 1.561 3.073 
Şeker Sig. 10 14 33 101 190 
Türk Tic. Bankasõ 372 696 788 778 4.684 
Garanti Ban. 345 579 1.239 2.654 4.771 
İş Bankasõ 686 185 312 406 12.654 
T. Genel Sig. 5 10 22 51 97 
T. Odalar Borsa 141 252 547 1.004 2.205 
TSKB Bankasõ 29 53 109 221 435 
T. Tütüncüler Bankasõ 26 49 97 215 464 
T. Vakõflar Bankasõ 683 412 669 5.686 10.860 
Yapõ Kredi Bankasõ 503 841 1.853 3.972 6.316 
GENEL 3.948 4.457 8.307 24.059 58.486 
Kaynak:ÇSGB 
 
c. Geçici 20. Madde Sandõklarõnõn Finansman Sorunlarõna İlişkin Öneriler 
 
Geçici 20. Madde sandõklarõ�nõn statülerinin ve mali durumlarõnõn daha iyi hale 
gelmesi için en kõsa zamanda alõnmasõ gereken tedbirler şu şekilde sõralanabilir: 
 
• SSK için yapõlan tüm öneriler Geçici 20. Madde sandõklarõ açõsõndan da 

uygulamaya konulmalõdõr. 
• Sandõklarõn aktüeryal denetimlerinin yapõlmasõna yönelik yasal düzenlemeler 

yapõlmalõdõr. 
• Sandõklarca sürdürülebilir bir sosyal güvenlik hizmeti sağlanabilmesi amacõyla 

Geçici 20. Madde sandõklarõ�nõn hukuki kimliklerin yeniden değerlendirilmesi, 
çalõşma esaslarõnõn belirlenmesi ve denetim esaslarõnõn yeniden saptanmasõ için 
özel bir çalõşmanõn yapõlmasõ Plan döneminde tamamlanmalõdõr. 

• 506 sayõlõ Soyal Sigortalar Kanunu�nun Geçici 20. Maddesi�ne tabi sandõklarõn 
fon ve diğer gelirlerinin  Sosyal Sigortalar Kurumuna tanõnan vergi muafiyeti ve 
istisnalarõndan yararlanmasõ sağlanmalõdõr. 

• Geçici 20. Madde kapsamõnda vakfa sahip kurumlarda, herhangi bir nedenle ilgili 
kanunlar çerçevesinde düzenleme yapõlmasõ durumunda, bankacõlõk işlemlerinin 
yanõsõra sosyal güvenlik açõsõndan da bu bankalarõn (varsa) sosyal güvenlik 
sandõklarõ bakõmõndan düzenlemelere gidilmesinde yarar bulunmaktadõr.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Sosyal güvenlik ve finansman alanlarõnda temayüz etmiş akademisyenler, sosyal 
güvenlik kurumu yetkilileri ve sosyal taraflarõn temsilcilerinden oluşan Finansman Alt 
Komisyonu, sosyal güvenlik sisteminin içerisinde bulunduğu finansman krizinin tüm 
boyutlarõyla ele alõndõğõ kapsamlõ toplantõlar neticesinde, tüm taraflarõn üzerinde fikir 
birliğine vardõğõ bu raporu ortaya çõkartmõştõr. Finansal krizin çözümüne ilişkin olarak 
işçi-işveren temsilcileri, kamu ve özel sektör yetkililerinin görüş ve önerilerinin 
serbestçe tartõşõldõğõ bir sürecin sonunda kaleme alõnan bu raporda, münferit sosyal 
güvenlik kurumlarõnõn ve bir bütün olarak sosyal güvenlik sisteminin karşõ karşõya 
bulunduğu finansman sorunlarõ tespit edilerek somut çözüm önerileri geliştirilmiştir. 
 
Finansman Alt Komisyonu�nun tetkikleri ortaya koymuştur ki, sisteme yapõlan 
münferit müdahaleleler ve sosyal sigortacõlõğõn uzun dönemdeki mevcudiyetinin 
güvencesi olan rezervlerin (matematik karşõlõklar ve ödenmiş primler karşõlõklarõ) 
gerektiği gibi ayrõlamamõş olmasõndan dolayõ, Türk sosyal güvenlik sisteminin üç 
temel kurumu olan SSK, Emekli Sandõğõ ve Bağ-Kur, �devletin sosyal transferleri 
olmaksõzõn faaliyetlerini sürdüremez� noktaya gelmiştir. Geçici 20. Madde sandõklarõ 
olarak bilinen ve sayõlarõ halen 21 adet olan sosyal güvenlik kurumlarõ ise, genel 
olarak yüksek düzeyde rezervlere sahip olmakla birlikte, ciddi düzeylere gerileyen 
aktif/pasif oranlarõ ve �vakõf� statüsünde olmalarõ nedeniyle denetim, vergilendirme 
ve fon yönetimi alanlarõnda karşõlaştõklarõ sorunlardan dolayõ dezavantajlõ konumda 
bulunmaktadõrlar. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn gelir-gider açõğõnõn kontrol altõna alõnmasõna yönelik 
olarak hazõrlanan 4447 sayõlõ Kanun�la yapõlan reform çalõşmalarõ çerçevesinde alõnan 
tedbirlerin ilk sonuçlarõ, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi içerisinde ortaya 
çõkacaktõr. Emekli olabilmek için gerekli asgari yaş sõnõrõnõn 2001 yõlõndan itibaren 
uygulamaya girmesiyle birlikte, VIII. Plan�õn son yõllarõnda özellikle aktif/pasif oranõ 
ve gelir/gider dengelerinin iyileşeceği, SSK ve Bağ-Kur�un finansman açõklarõnõn 
azalmaya başlayacağõ ve bu kurumlarõn bütçe üzerindeki yüklerinin hafifleyeceği 
tahmin edilmektedir. Buna mukabil, devlet memuru sayõsõnõn sõnõrlandõrõlmasõ 
nedeniyle, aktif iştirakçi sayõsõ yükselemeyen Emekli Sandõğõ�nõn finansman 
açõklarõnõn hõzla artmaya devam edeceği öngörülmektedir. Geçici 20. Madde 
sandõklarõ arasõnda ise, özellikle rezervleri yetersiz durumda bulunanlarõn, Plan 
dönemi içerisinde faaliyetlerine son verme noktasõna gelebilecekleri düşünülmektedir. 
İlave olarak, ortalama yaşam süresindeki artõş, medikal-farmakolojik alandaki 
gelişmeler ve genel refah seviyesindeki yükselme nedeniyle sosyal güvenlik 
kurumlarõnõn sağlõk giderlerinde meydana gelecek hõzlõ yükselmenin, orta ve uzun 
vadede, bu kurumlarõn finansman dengeleri açõsõndan yeni bir tehdit kaynağõ 
oluşturacağõ tahmin edilmektedir. 
 
SSK, Emekli Sandõğõ, Bağ-Kur ve Geçici 20. Madde sandõklarõ�na ilişkin kurumsal 
bazda değerlendirme ve önerilerini ilgili bölümlerde saptayan Finansman Alt 
Komisyonu�nun, sistemin geneline yönelik önerileri dört başlõk altõnda 
toplanmaktadõr. Bunlar; yapõsal öneriler, sosyal güvenlik fonlarõnõn 
değerlendirilmesine ilişkin öneriler, sağlõk sigortasõna ilişkin öneriler ve otomasyona 
altyapõsõna ilişkin önerilerdir. 
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1. YAPISAL ÖNERİLER 
 
• Sosyal güvenlik sistemi bütün nüfusu kapsar hale getirilmelidir.11 
• Herkesin tek bir vatandaşlõk, vergi ve sosyal güvenlik numarasõna sahip olmasõnõ 

sağlayacak olan MERNIS projesi uygulamaya konulmalõdõr. 
• Emeklilerin tüm emeklilik gelirlerini sosyal güvenlik kurumlarõndan alacaklarõ 

yapõdan; devletin belli bir sosyal güvenlik sağlamasõ, bunun üzerinde gelir almak 
isteyenlerin de tamamlayõcõ emeklilik programlarõ çerçevesinde imkan yaratmalarõ 
konusunda kamuoyu aydõnlatõlmalõ, buna yönelik teşvik edici ve aynõ zamanda 
koruyucu yasal düzenlemelere gidilmelidir. 

• Sosyal güvenlik kurumlarõ üzerindeki gider artõrõcõ kamuoyu beklentisinin 
azaltõlmasõ ve alõnan reform tedbirlerinin bireyin fiilî ikame oranõ üzerindeki 
olumsuz etkisini telâfi etmek için; devletin denetim ve gözetimi altõnda faaliyet 
gösterecek tamamlayõcõ nitelikteki özel emeklilik mekanizmalarõna (işyeri bazlõ 
munzam sosyal güvenlik sandõklarõ, özel emeklilik fonlarõ, özel emeklilik 
sigortalarõ) yatõrõlan primler ve bu kurumlarõn yatõrõm gelirleri sosyal sigorta 
sistemindeki gibi vergiden muaf tutulmalõdõr. 

• Devlet sosyal güvenliğin finansmanõna açõklarõn kapatõlmasõ şeklinde değil, 
sürekli ve sistematik katkõ sağlamalõdõr.12 

• Günün ekonomik ve teknolojik şartlarõna uygun olarak, kurumlarõn genel 
finansman yapõsõnõ daha da bozmayacak şekilde fiili ve itibari hizmet süreleri 
yeniden değerlendirilmelidir. 

 
2. FONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 
 
• Sosyal güvenlik rezervleri enflasyon karşõsõnda eritilmiş olduğu için, gelirleri 

ağõrlõklõ olarak primler ve Hazine yardõmlarõndan oluşan SSK, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandõğõ�nõn; orta ve uzun dönemde kayda değer yatõrõm gelirlerine kavuşarak, 
primlere ve devlet yardõmõna bağõmlõlõğõnõn azaltõlmasõ sağlanmalõdõr.13 

• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn yasalarla belirlenmiş olan fon yönetim alanlarõ ve 
esaslarõnõ güncel portföy yönetim şartlarõna adapte edecek nitelik, kapsam ve 
esneklikte mevzuat değişiklikleri yapõlmalõdõr. 

• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn mevcut plasmanlarõ VIII. Plan dönemi içerisinde 
gözden geçirilerek, rantabl olmayan müessese ve iştirakler tedricen tasfiye 
edilmeli, mevcut ve gelecekte bu kurumlarõn fon fazlasõ vermesiyle ortaya çõkacak 

                                                           
11 Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu�nun şerhi: Sosyal güvenlik sistemimiz, primli ve 

primsiz rejimler olmak üzere iki ana bölüme ayrõlmalõ ve primsiz rejim, sosyal güvenliğin ana 
ilkeleri paralelinde devletin sosyal fonksiyonu olarak tamamen devletçe organize edilip 
karşõlanmalõdõr. Bu noktada, primsiz sistem gereği yapõlacak düzenlemeler için primli sisteme 
müdahale edilmemelidir. 

12 Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu�nun şerhi: Sosyal sigortalarõn finansmanõna devlet 
üçüncü bir taraf olarak �prim ödemek suretiyle� katkõda bulunmalõdõr.  
Hazine Müsteşarlõğõ�nõn şerhi: Halen nüfusun tamamõnõn sosyal güvenlik şemsiyesinden 
yararlanmadõğõ dikkate alõndõğõnda, devletin genel bütçeden bu amaçla yaptõğõ harcamalarõn da gelir 
dağõlõmõnõn düşük gelir düzeyinde bulunan ve sosyal güvenlik kapsamõnda bulunmayanlarõn 
aleyhinde bozulduğu dikkate alõnarak, halen yaklaşõk olarak aylõk ödemelerin %40�õ seviyesindeki 
devlet yardõmõnõn azaltõlmasõnõ teminen gerekli uygulamalara yönelinmelidir.  

13 Özellikle işçi ve işverenlerin ödedikleri primlerle finanse edilen SSK�nõn rezervleri enflasyon 
karşõsõnda kendiliğinden erimemiş,sisteme zaman içerisinde yapõlan siyasi müdahaleler ve izlenen 
hatalõ politikalar sonucunda eritilmiştir.   
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kaynaklarõn fon yöneticileri tarafõndan sermaye piyasasõnõn sunduğu uzun dönemli 
ve verimli yatõrõm alanlarõnda değerlendirilmesine imkân sağlanmalõdõr. 

• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn özel sektör tarafõndan kiralanmõş bulunan 
gayrimenkulleri menkul kõymetleştirilerek Gayrimenkul Yatõrõm Fonu�na 
dönüştürülmeli, rantabl olmayanlar elden çõkartõlarak gayrimenkul haricindeki 
diğer verimli alanlarda değerlendirilmeli, elde tutulanlar piyasa rayiç değeri 
üzerinden kiraya verilmeli, otel vb gayrimenkullerin kurumlar tarafõndan 
işletilmesine son verilerek bunlarõn satõşõ veya kiralanmasõ yoluna gidilmelidir. 

• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn aylõk ödemeleri için bankalarda tutulan likitlerinin 
en etkin şekilde değerlendirilmesi sağlanmalõdõr. 

• Fon yaratma kapasitesini haiz bulunan �işsizlik sigortasõ� alanõnda oluşacak 
rezervlerin, fon yöneticileri tarafõndan dengeli bir portföy yapõsõ çerçevesinde 
kõsa-orta ve uzun vadelerde sabit getirili menkul kõymetler ve hisse senetleri 
plasmanlarõ yoluyla değerlendirilerek, sosyal güvenlik sisteminin nema geliri 
arttõrõlmalõdõr. 

 
3. SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 
 
• Sosyal güvenlik kurumlarõ, hastane işletmeciliği, ilaç ve tõbbi malzeme üreticiliği, 

rant tesisi işletmeciliği gibi ihtisas gerektiren tali hizmet alanlarõnõ bõrakarak, asõl 
işlevi olan sosyal sigortacõlõk hizmetlerini en etkin ve verimli şekilde sunmaya 
odaklanmalõdõr.   

• Sosyal güvenlik sisteminin ikinci büyük açõk veren sigorta branşõ olan ve 
gelecekte daha büyük açõklar yaratma eğilimi gösteren sağlõk alanõnda, genel 
sağlõk sigortasõ sistemine geçilmelidir. 

• Sağlõk sigortasõ hizmetlerinde maliyet etkinliği sağlamak amacõyla, aile hekimliği 
sistemi vasõtasõyla sevk zinciri sistemi sağlanmalõdõr. 

 
4. OTOMASYONA İLİŞKİN ÖNERİLER 
 
• Sosyal güvenlik kurumlarõnõn tüm işlemlerinin bilgisayar ortamõnda yapõlmasõnõ 

teminen tam otomasyona geçilmesi sağlanmalõdõr. 
• Çapraz kontrollerin yapõlabilmesi için Maliye Bakanlõğõ, İçişleri Bakanlõğõ Nüfus 

Müdürlükleri ve sosyal güvenlik kurumlarõ ile otomasyon alanõnda iletişimin 
sağlanabileceği bir altyapõ kurulmalõdõr.  

• Sigortalõ ve hak sahiplerinin haklardan yararlanmalarõ için ve kurumlarõn sigorta 
ve sağlõk hizmetlerini verirken güncel ve güvenilir verileri esas almasõ için 
manyetik kart (akõllõ kart) sistemine geçilmelidir. 

• Temel aktüeryal hesaplamalarõn yapõlabilmesi amacõyla sosyal güvenlik alanõnda  
sağlõklõ, güvenilir ve güncel bir ortak veri tabanõ oluşturulmalõdõr. 
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III. ORGANİZASYON, ALT YAPI VE YENİDEN YAPILANMA 

 
GİRİŞ 
 
Sosyal güvenlik, toplumun bugünün ve yarõnõnõn sağlõk ve güvenlik içinde olmasõdõr. 
Bunun için toplumun tüm bireylerinin güçleri ile bağlantõlõ olarak birbirleri ile 
dayanõşma içinde olmalarõ gereklidir. Bireylerin güçlerini tesbit edecek ve dayanõşma 
için gerekli ortamõ veya kurumlarõ oluşturacak olan ise devlettir.  
 
Anayasamõzõn 60'õncõ maddesi sosyal güvenliği herkes için bir hak olarak 
tanõmlandõktan sonra sosyal güvenliği sağlayacak teşkilatõn kurulmasõ görevini 
�Devlet� e ödev olarak vermiştir. Bu anlayõşla da Türk sosyal güvenlik kuruluşlarõ 
olan SSK, Emekli Sandõğõ ve Bağ-Kur kurulmuştur. Ancak bu kuruluşlarõn  üyelerine 
hizmet sunmada bireylerin ödeme güçlerinin tesbitinde ve dayanõşmayõ sağlamada 
sorunlarõ vardõr. Bunlar daha çok altyapõ ve organizasyon eksikliklerinden 
kaynaklanan sorunlardõr.  
 
Bu raporda altyapõ ve organizasyon ve yeniden yapõlanma kavramlarõ şu şekilde ele 
alõnmõştõr.  
 
Altyapõ, sosyal güvenlik sisteminin zamanõnda, hõzlõ ve güvenilir bir şekilde amaca 
uygun hizmet vermesine esas teşkil eden temeldir. Yani, teknik donanõmdõr, 
yazõlõmdõr, eğitimdir. Organizasyon ve altyapõ birbirlerinin ayrõlmaz parçalarõdõr ve 
organizasyon uygulamacõ şekillendirici tarafdõr. Sigortalõlarõ, kavrayan, kapsayan, 
işlemlerini takip etmeye fiziken hazõr hale getiren altyapõ, bunu mevzuata uygun 
yürüten ise organizasyondur.  
 
Yeniden yapõlanma ise, altyapõ ve organizasyon ile bağlantõlõ bir kavramdõr. Herkesi 
kavrayabilen bir alt yapõ üzerine çeşitli şekillerde olabilecek bir organizasyon dolayõsõ 
ile yeni bir yapõlanma mümkündür. Örneğin, 3�lü bir sosyal güvenlik kuruluş yapõsõ 
yerine, tek bir organizasyon yapõsõna bir sosyal güvenlik Bankasõ ilave etmek her 
zaman yapõlabilecek bir konudur. Anlaşõlacağõ üzere yeniden yapõlanma kavramõ alt 
yapõ ve organizasyon kavramlarõnõ içine alan bir kavramdõr. Ancak, Komisyon 
çalõşmamõzda sosyal taraflar bu konuyla ilgili olarak ayrõntõlõ görüş bildirmemişler ve 
mevcut sistemin ana hatlarõ ile devamõnõ savunmuşlardõr. 
 
A. MEVCUT DURUM 
 
1. ORGANİZASYON 
 
Türkiye�de halen hem primli sosyal güvenlik sistemi, hemde sosyal yardõm ve sosyal 
hizmetleri içeren primsiz sosyal güvenlik sistemi birarada uygulanmakta ve bu karma  
yöntemle Anayasa�nõn 60'õncõ maddesinde öngörülen sosyal güvenliğin 
gerçekleştirilmesine çalõşõlmaktadõr.  
 
Türk sosyal güvenlik sistemi içinde, T.C. Emekli Sandõğõ, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ-Kur�un özel bir yeri ve önemi bulunduğunu kabul etmek gerekir. Burada bu 
üç primli sosyal güvenlik kurumunun mevcut durumlarõnõ sõrasõyla inceleyeceğiz.  
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a. Emekli Sandõğõ 
 
T.C. Emekli Sandõğõ Genel Müdürlüğü 1950 yõlõnda 5434 sayõlõ Kanunla, kamu 
kesiminde çalõşanlarla bunlarõn dul ve yetimlerinin sosyal güvenliklerini sağlamak 
amacõyla kurulmuştur. Maliye Bakanlõğõ ve Gümrük Bakanlõğõ�na bağlõ olan Sandõğõn 
tüzel kişiliği bulunmaktadõr.  
 
Sandõğõn organlarõ 5434 sayõlõ Kanun�un 2 nci maddesine göre; Yönetim Kurulu, 
Genel Müdürlük ve Sağlõk Kurulu�ndan oluşmaktadõr. 
 
Yönetim Kurulu, Genel Müdür�ün başkanlõğõnda, iki Genel Müdür Yardõmcõsõ, 
Başbakan�õn önerisi ile atanan bir ve Maliye ve Gümrük Bakanõ�nõn önerisi ile atanan 
iki üye olmak üzere altõ kişiden teşekkül eder, en üst seviyede yetkili ve sorumlu karar 
organõdõr.  
 
Sandõğõn yönetim organõ olan Genel Müdürlük, merkez ve taşra teşkilatõ olarak 
teşkilatlanmõştõr. 
 
Merkez teşkilatõ, bir Genel Müdür, beş Genel Müdür Yardõmcõsõ, Teftiş Kurulu 
Başkanlõğõ ve Sivil Savunma Uzmanlõğõ�ndan oluşmaktadõr. 
 
Sandõğõn taşra teşkilatõnõ İstanbul, İzmir, Afyon, Adana, Bursa, Samsun, Diyarbakõr 
ve Erzurum illerinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlükleri teşkil etmektedir. 
 
Sağlõk Kurulu ise, malüllük raporlarõnõ inceleyerek karara bağlamak, malüllük 
derecelerini belirtmek ve malüllüğe ait mevzuat uygulamasõnda görüş bildirmek 
konularõnda yetkili ve görevlidir.  
 
b. Sosyal Sigortalar Kurumu 
 
09.07.1945 tarihinde 4792 sayõlõ Kanunla kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu özel 
hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakõmdan özerk bir devlet kurumudur.  
 
Kurumun organlarõ 4792 sayõlõ kuruluş kanununa göre Genel Müdür, Yönetim Kurulu 
ve Genel Kurul olmak üzere üçtür.  
 
Genel Müdür ve 5 Genel Müdür Yardõmcõsõ ile 16 daire başkanlõğõ, Teftiş Kurulu 
Başkanlõğõ, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlõğõ, Hukuk Müşavirliği ve Savunma 
Uzmanlõğõ olmak üzere 20 merkez üniteden oluşmaktadõr. Taşra ise; 92 sigorta 
müdürlüğü, 25 sigorta ödeme bürosu, 4 sağlõk işleri müdürlüğü ve 416 sağlõk 
tesisinden oluşmaktadõr.  
 
Kurumun en yüksek yönetim ve karar organõ olan Yönetim Kurulu, bir Başkan ve altõ 
üyeden oluşmaktadõr. Genel müdür Yönetim Kurulu�nun başkanõdõr.  
 
Genel Kurul, diğer tüzel kişilerdeki en yüksek karar organõ olmayõp bir danõşma ve 
denetleme organõdõr. Genel Kurulu oluşturan üyeleri beş grupta toplamak 
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mümkündür. İşçi temsilcileri ( 50 kişi ), iş veren temsilcileri (50 kişi), ilgili bakanlõk 
ve devlet dairelerinden gönderilecek olan yürütme organõ temsilcileri ( 8 kişi ), 
üniversite veya yüksekokullardan konuyla ilgili beş öğretim üyesi, Kurumdan 
malüllük, yaşlõlõk aylõğõ ve sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlarõn temsilcileri 
(10 kişi). Genel Kurul üç yõlda bir en geç Haziran ayõnõn sonuna kadar Çalõşma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanõnõn çağrõsõ üzerine olağan olarak toplanõr. 
 
c. Bağ-Kur 
 
02.09.1971 tarihinde 1479 sayõlõ Kanunla kurulan Bağ-Kur, Çalõşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlõğõ�na bağlõ fakat mali ve idari bakõmdan özerk bir kamu tüzel 
kişisidir. Kurum kendi kanunu olan 1479 sayõlõ Kanundan başka özel hukuk 
hükümlerine de tabidir.  
 
Kurumun organlarõ Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu ve Genel Kuruldur. 
 
Genel Müdürlük, Genel Müdürle üç Genel Müdür Yardõmcõsõndan ve merkez 
kuruluşu ile İl Müdürlüklerinden Oluşmaktadõr. Genel Müdürlükte Teftiş Kurulu 
Başkanlõğõ, Hukuk Müşavirliği, Personel ve Eğitim Daire Başkanlõğõ, Araştõrma ve 
Planlama Daire Başkanlõğõ, Sigortalõlar Dairesi Başkanlõğõ, Tahsisler Dairesi 
Başkanlõğõ, Muhasebe ve Mali İşler Başkanlõğõ, Sağlõk İşleri Dairesi Başkanlõğõ, 
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlõğõ, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlõğõ, İdari İşler 
Başkanlõğõ, Savunma Uzmanlõğõ gibi çeşitli üniteler bulunmaktadõr. Taşrada ise 76 il 
bölge müdürlüğü bulunmaktadõr.  
 
Yönetim Kurulu, bir karar organõ olup Kurumun en yüksek yönetim ve karar yetki ve 
sorumluluğunu taşõmaktadõr.  
 
Yönetim Kurulu, bir başkan ile dört üyeden teşekkül etmektedir. Genel müdür 
Yönetim Kurulunun da başkanõdõr. 
 
Genel Kurul, Sosyal Sigortalar Kurumunda olduğu gibi Bağ-Kur Genel Kurulu da bir 
danõşma organõ niteliğindedir.  
 
Genel Kurul, Sigortalõlarõn bağlõ bulunduklarõ meslek kuruluşlarõnca seçilecek belli 
sayõdaki temsilcilerden, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik, Sağlõk, Sanayi ve Ticaret, DPT, 
SSK, T.C. Emekli Sandõğõ tarafõndan gönderilecek ikişer temsilciden, üniversite ve 
yüksek okul öğretim üyeleri arasõndan Çalõşma ve Sosyal Güvenli Bakanlõğõ�nca 
davet edilecek sigorta, sosyal politika ve ekonomi alanlarõnda uzman en çok 3 kişiden 
oluşur. Genel Kurulun çalõşma usul ve esaslarõ hakkõnda birde yönetmelik çõkarõlmõş 
olup, 11.04.1986�da yapõlan değişiklikle, yönetmelikte meslek kuruluşlarõnõn Genel 
Kurula her beşbin sigortalõ için bir delege göndermesi ve her meslek kuruluşunun en 
az beş delege ile katõlmasõ öngörülmüştür. Genel Kurul üç yõlda bir en geç Mayõs ay�õ 
sonuna kadar Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanõ�nõn çağrõsõ üzerine toplanõr.       
     
2. ALTYAPI  
 
Sosyal güvenlik, kuşaklararasõ ve toplumun farklõ gelir gruplarõ arasõnda ki çeţitli 
sosyal riskleri bir sistemle paylaşmak ise, bir sosyal güvenlik sisteminin, 
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• Sisteme katõlanlarõn gelir durumlarõnõ bilmesi, 
• Sisteme katõlanlarõn prim ödemelerini zamanõnda ve ayrõntõlõ olarak bilmesi, 
• Sisteme katõlanlarõn aldõklarõ yardõmlarõ ve bunlarõ hakedip etmediklerini bilmesi, 
şarttõr.  
Bu şekilde sosyal güvenlik kuruluşlarõ; 
 
• Her ay ne kadar tahsilat yaptõklarõnõ ve yapmadõklarõnõ, 
• Yaptõklarõ tahsilat veya tahakkukun kime ait olduğunu, 
• Geleceğe yönelik projeksiyon ( aktüeryal hesap ) yapmayõ, 
• Yaptõklarõ harcamalarõ, 
• Birikimlerini  rasyonel bir şekilde değerlendirmeyi, 
  
başarabilirler.  
 
Bugün sosyal güvenlik kuruluşlarõmõz, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-
Kur aylõk olarak bilmeleri gereken tahsilat tutarõnõ, aylõk kaç üyenin ne kadar ödeme 
yaptõğõnõ veya yapmadõğõnõ, aylõk ödemelerini, yapõlan harcamalarõnõ zamanõnda 
bilememektedirler. Kurumlarõn mevcut durumlarõnõ takipleri nerede ise 1 yõl gecikme 
ile yapõlmaktadõr.  
 
Yine söz konusu kurumlar sigortalõ sayõlarõnõ dahi kesin olarak bilmemektedirler. 
Aylõk bağlamalarõ aylar almakta, haketmeyen kişilere sağlõk yardõmlarõ ve maaş 
ödemektedirler. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandõğõ�nõn hak etmeyen kişilere ödedikleri 
maaş ve yardõmlarõn tutarõ trilyonlarõ aşmaktadõr. Sosyal güvenlik kuruluşlarõmõz 
mevcut koşullarda aktüeryal hesap yapamamakta, birikimlerini eğer var ise de 
değerlendirememektedirler. Başka bir ifade ile sosyal güvenlik kuruluşlarõmõzõn 
rasyonel yönetilmediklerini ve denetlenmediklerini söylemek mümkündür. Şüphesiz 
bu durum sosyal güvenlik kuruluşlarõmõzõn otomasyona yeterli derecede yatõrõm 
yapmamalarõndan ve otomasyona dayalõ bir iş akõşõna ve altyapõya sahip 
olmamalarõndan kaynaklanmaktadõr. Üç sosyal güvenlik kuruluşumuzun otomasyon 
altyapõlarõ ve zamanõnda gerekli bilgilere ulaşmalarõnõ sağlayan bir sisteme sahip 
olmalarõ ile ilgili bilgiler şu şekildedir; 
 
a. Emekli Sandõğõ 
 
Sosyal Güvenlik kuruluşlarõ arasõnda bilgisayardan en iyi istifade eden kuruluş 
Emekli Sandõğõ�dõr. IBM markalõ sistem, 1128MB ana bellek, 256 MB genişleme 
hafõzasõna sahiptir. 20 adet on-line hattõ mevcuttur.  
 
Emekli Sandõğõ bilgisayar kullanõmõnõ ön plana almaya çalõşmakla beraber henüz 
yeterli seviyeye çõkaramamõştõr 
 
b. Sosyal Sigortalar Kurumu 
 
SSK 92 sigorta müdürlüğü ve 500�den fazla sağlõk işletmesine sahiptir. Sigorta 
Müdürlükleri yeterli derecede yönetim, denetim, takibat, yapacak kadro ve donanõma 
sahip değillerdir. Örneğin, Ankara tüm ilçeleri ile birlikte 2 sigorta müdürlüğü�nce 
kavranmaya çalõşõlmaktadõr. Bu iki sigorta müdürlüğü Ankara ve ilçelerindeki 
işyerlerini, açõlõp, kapanmalarõnõ, çalõştõrdõklarõ işçi sayõsõnõ, her ay verilen 
bildirgeleri, 4 ayda bir verilen bordrolarõ, bildirge ve bordro mutabakatõnõ, bildirge ve 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   107 

banka mutabakatõnõ, sigortalõ ve yakõnlarõnõn yardõmlara hak kazanõp 
kazanmadõklarõnõ ve daha pek çok işlevi zamanõnda yapmak zorundadõrlar. Bu ise 
zamanõnda yapõlamamaktadõr. Örneğin, işverenlerin ödeme yapõp yapmadõklarõ, ya da 
bildirge verip vermediklerinin tesbiti ancak 8-9 ay sonra yapõlmaktadõr. İzmir ve 
ilçelerinin işyeri ve sigortalõ işlemlerini takip eden sadece bir sigorta müdürlüğü 
vardõr ve mucize gerçekleştirmeğe çalõşmaktadõr.  
 
SSK�nin bilgi işlem merkezi ile ilgili donanõm ve yazõlõm, kadro ve eğitimle ilgili 
durumu şu şekildedir : 
 
Genel Müdürlükte donanõm, IBM 9672/R44 Ana bilgisayar ( Main Frame ) sistemidir. 
4 işlemcili, 150 MPS Hõz ortalmasõna sahip olan sistem 26B Bellek kapasitesine 
sahiptir. Sisteme Genel müdürlükte 600 ekran 100 yazõcõ, taşrada ise 2920 ekran ve 
1059 yazõcõ bağlõ bulunmaktadõr. Genel müdürlükte yazõlõm durumu ise şöyledir. 
İşletim sistemi 05/390, CICS etkileşimli ve veri tabanõ yönetim sistemi DB2� dir. 
Haberleşme Turpak hatlarõ ile sağlanmaktadõr.  
 
Taşrada ise iletim sistemi 05/400�dür. 85 sigorta müdürlüğü IBM AS/400  9406/600�
620 bilgisayar sistemleri kullanmaktadõr. SSK�da toplam 105 merkez ile on-line 
bağlantõ yapõlabilmektedir. 
 
SSK Bilgi İşlem Merkezi�nde 201 eleman çalõşmaktadõr.  
 
SSK�da donanõm yeterli gibi görünmesine rağmen özellikle yazõlõm veri tabanõ çok 
yetersizdir. Verilerin bilgisayara alõnmalarõ, güncelleştirilmeleri ve iş akõşõ gibi önemli 
konularda çok önemli eksiklik ve hatalar vardõr. Sistem muhakkak geliştirilmelidir.   
 
c. Bağ-Kur 
 
Bağ-Kur 80 il Müdürlüğü ve 30 ilçedeki irtibat bürosunda bilgisayara sahiptir. Bağ-
Kur otomasyon sistemi de SSK ile benzeşmektedir. Ancak, donanõm ve yazõlõm 
yönünden Bağ-Kur, SSK�dan daha iyi durumdadõr. Bağ-Kur�da 80 il müdürlüğü ile 
Genel Müdürlüğün on-line bağlantõsõ vardõr ve Turpak hatlarõ ile sağlanmaktadõr. 
 
Bağ-Kur�da da veri tabanõ ve veriler çok güvenli değildir. Personelin bilgisayar 
kullanõmõ, eğitim ve yeterli bilgisayar elemanõ açõlarõndan Bağ-Kur�da da önemli 
eksiklikler vardõr.   .  
 
B. ALT YAPI VE ORGANİZASYON KONUSUNDA YAPILMASI 

GEREKENLER 
 
1. ORGANİZASYON  
 
Altyapõnõn ortaklõğõ ve işbirliği ile mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarõ bugünkü 
isimleri ile devam etmeleri tüm sosyal kesimlerce savunulmaktadõr.  
 
Genel Kurullar, bir danõşma organõ niteliğinde değil, tüm kesimlerin temsil edildiği 
birer sosyal güvenlik platformuna dönüştürülmelidir. Platform kavramõ tüm ilgili 
sosyal kesimlerin görüşlerinin yeraldõğõ, tartõşõldõğõ, ve yeni fikir ve oluşumlara sebep 
olduğu bir forum, kurultay olarak değerlendirilmelidir. 
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Üç sosyal güvenlik kurumu reorganize edilmeli ve üç sosyal güvenlik kurumu etkin 
bir yapõya kavuşturulmalõdõr, yani yapõlan işle amaca uygun bir kadro ve iş akõşõ 
oluşturulmalõdõr.  
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn etkili bir mali denetime ve aktüaryal yapõya kavuşmasõ 
için yatõrõm yapõlmalõdõr.  
 
Uzun vadeli sigorta kollarõnõn teşkilatlanmasõ ve kõsa vadeli sigorta kollarõnõn 
uygulanmasõ bakõmõndan bir ayõrõm yapõlmalõdõr. 
 
SSK�nõn sağlõk işletmeciliği sona erdirilmelidir. 
 
Sosyal güvenlik kuruluşlarõnda hizmet etkinliğinin sağlanmasõ yerinden yönetim 
şeklinde organize edilerek, görev yetki ve sorumluluğun yasal çerçevede alt 
kademelere devri düzenlenmelidir.  
 
Sosyal güvenlik kapsamõna girmesi gerektiği halde kapsamõna girmeyenlerin kayõt ve 
tescillerinin yapõlarak sosyal güvenliklerinin sağlanmasõ amacõyla meslek 
kuruluşlarõnõn ve vergi dairelerinin, kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine 
getirmek suretiyle kuruma  yardõmcõ olmalarõ mutlaka sağlanmalõdõr.  
 
2. ALTYAPI  
 
Sosyal güvenlik, raporun daha önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere kuşaklararasõ 
ve toplumun farklõ gruplarõ arasõnda çeşitli sosyal risklerin paylaşõmõdõr. Bunun için 
tüm toplumun kavranmasõ ve şeffaflõk çok önemlidir. Gelişmiş ülkelerde sistem, tüm 
toplumu, bireylerin birbirleriyle olan bağlantõlarõnõ, ne kadar gelire ve prim ödeme 
gücüne sahip olduklarõnõ, ne kadar ödeme yapõp, yapmadõklarõnõ, sigortalõ ve 
yakõnlarõnõn ne kadar yardõm aldõklarõnõ zamanõnda bilir. Bu gelişmiş ülkelerde tüm 
bireylerin bir sosyal güvenlik numarasõna sahip olmalarõ ve sistemin tam otomasyon 
ile takibi yoluyla gerçekleşmektedir. Bireylerin ve kuruluşlarõn (sayõlarõ milyonlarõ 
bulduğu ve aynõ isimlerin kullanõlabilmeleri nedeniyle) takibi ancak tek bir sosyal 
güvenlik numarasõ vasõtasõ ile olur. Bu numara özellikleri olan 13 � 15 haneli ve 
tekerrür etmeyen bir numaradõr. Her kişi ile ilgili işlemler bu numara ile yapõlõr, kayõt 
edilir. Bu numaraya dayalõ, genellikle on-line çalõşan bir otomasyon sistemi vasõtasõ 
ile sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemler günlük, hõzlõ ve güvenilir bir şekilde takip 
edilir. Bu sosyal güvenlik no�su ayrõca banka işlemlerinde, vergide, tapuda, 
seçimlerde ve daha birçok alanda da kullanõlabilmektedir. 
 
Çağdaş bir yapõlanma için zorunlu olan bu sistemin Türkiye çapõnda kurulmasõ ve 
işletilmesi milyarlarca dolarlõk bir yatõrõmõ gerektirmektedir. Bu eğer doğrudan kamu 
kaynaklarõndan karşõlanamõyor ise, dünyanõn büyük bilgisayar kuruluşlarõnõn tedarik 
edecekleri kredilerle de gerçekleştirilebilir. 
 
Çok büyük bir kaynağõ, insan gücünü ve eğitimi gerektiren bu proje, nasõl bireylerin 
değişime ayak uymasõ, bilgisayarõ ve dünyayõ tanõmalarõ zorunlu ise, kamu 
kuruluşlarõnõn da değişime ayak uydurmalarõ, bilgisayarõ ve global dünyayõ tanõmalarõ 
açõlarõndan zorunludur.  
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En az 3-4 yõllõk bir proje çalõşmasõ ve sürekli teknolojiyi yenilemeyi gerektiren bu 
projede deprem gibi tabi afetlerde dikkate alõnarak en az 400 km mesafeli iki ayrõ veri 
saklama merkezi oluşturulmalõdõr. 
 
Üç sosyal güvenlik kuruluşu otomasyona ve altyapõya birbirlerinden ayrõ, bağõmsõz 
yatõrõm yapmakta bu ise hem sõnõrlõ kaynaklarõn israfõna hem de karõşõklõklara neden 
olmaktadõr. Her kurumda farklõ numaralarla sigortalõlarõn takibi, sistemde farklõ 
kurumlardan aynõ kişilerin mükerrer istifadesine neden olabilmektedir. 65 milyonluk 
nüfusun kapsanmasõ, tek tek bilinmesi, tanõnmasõ sağlanamamaktadõr. Kurumlarõn 
otomasyon altyapõlarõnõn birbirleriyle uyumlu hale getirilmesi şarttõr.  
 
3. YENİDEN YAPILANMA 
 
Komisyonumuzda alt yapõ ve organizasyonla ilgili yukarõda belirtildiği üzere çeşitli 
görüşler ileri sürülmesine rağmen oluşturulmasõ gereken yeni yapõ (yerinde 
yapõlanma) konusuna çok az temas edilmiştir. İlgili sosyal taraflarõn, daha önce 
ILO�nun (Uluslararasõ  Çalõşma Örgütü) yaptõğõ bir çalõşma konusunda çok detaylõ 
olmamakla beraber prensip olarak kabulleri olduğunu belirtmek mümkündür. Şöyle 
ki, ILO, Türkiye ile ilgili yaptõğõ çalõşmada sosyal güvenlikte herkes için zorunlu 
1�inci ayak ve isteğe bağlõ bir 2�nci ayak sosyal sigortacõlõk sistemi öngörmüştür. Bu 
konu ile ilgili detaylarda farklõ düşünceler vardõr. Örneğin, 1�inci ayak prim tabanõ ve 
tavanõ ile 2�nci ayak isteğe bağlõ sigortacõlõğõn nasõl uygulanmasõ gerektiği konularõ 
sosyal taraflarda net değildir. Ancak, yakõn bir gelecekte uygulanacak sosyal güvenlik 
sistemi içinde bu konunun ve bir sosyal güvenlik bankasõ kurulmasõ veya 506 sayõlõ 
Kanunun geçici 20.maddesine tabi özel sandõklarõn kaldõrõlmalarõ gibi konularõn 
dikkate alõnmasõ yararlõ olacaktõr. 
 
SONUÇ 
 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu, 
Organizasyon, Altyapõ ve Yeniden Yapõlanma Alt Komisyonu olarak; 
 
• Mevcut Altyapõ ve organizasyonun Türkiye nüfusunu ve sigortalõ olmasõ gereken 

kesimi yeterli ölçüde kavramamasõ, aktüeryal ve finansal hesaplamalarõn doğru ve 
zamanõnda yapõlmasõna elvermemesi, 

• Teknik donanõmõn yetersizliği, 
• Kurumlararasõ işbirliğinin ve eğitim yetersizliği  
 
Türk sosyal güvenlik sisteminde altyapõ ve organizasyon değişikliklerini zorunlu 
kõlmaktadõr. Bunun için, 
 
• Sosyal güvenlik (vatandaşlõk) numarasõ uygulamasõna geçilmesi, 
• Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn otomasyonla ilgili olarak işbirliğine geçmeleri, 
• Mevcut üçlü sosyal güvenlik organizasyonu esas olarak muhafaza edilerek teşkilat 

yapõlarõnda uygulama ve ihtiyaçlara yönelik değişiklikler yapõlmasõ, (Genel 
kurullarõn daha etkin çalõşmalarõ tüm ilgili kesimlerin temsil edilmeleri ve 
denetlenebilir bir sistem oluşturulmasõ gibi.) 

• Zorunlu bir ilk, isteğe bağlõ bir ikinci ayaktan oluşan sosyal güvenlik sisteminin 
ilgili taraflarca tartõşõlarak altyapõ ve organizasyon değişikliklerinden sonra 
yeniden yapõlanma konusu için dikkate alõnmasõ, 
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• Deprem gibi tabi afetler dikkate alõnarak Bilgi İşlem Merkezlerinin enaz 400 km. 
mesafeli dublike kurulmalarõ, 

• GAP bölgesinde devlet desteğinin prime katkõ şeklinde uygulanmasõ, 
• Altyapõ ve organizasyonla ilgili finansman (kaynak) ihtiyacõnõn bu konuda çalõşma 

yapacak kuruluşlarca temininin, (uzun vadeli kredilendirme) 
 
uygun olacağõ kanaatine varõlmõştõr. 
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IV. TAMAMLAYICI  SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 
 
GİRİŞ 
 
21. yüzyõla yaklaşmakta olduğumuz dönemlerde, sosyal güvenlik alanõnda tüm dünyada 
hõzlõ değişimler yaşanmaktadõr. Sosyal güvenlik sistemleri artan yaşlõ nüfus nedeniyle 
giderlerini arttõrmak durumunda kalmõşlar, bu suretle genel bütçe üzerinde yük olma 
tehlikesini ortaya çõkarmõşlardõr. Özellikle Avrupa'da II. Dünya Savaşõ' ndan sonra 
başlayan hõzlõ nüfus artõşõ eğiliminin aynõ seyirde devam etmemesi ve düşmesi, bugünkü 
yaşlõ nüfus kitlesini yaratmõştõr. Ülkelerdeki aktif pasif sigortalõ dengesi gün geçtikçe 
bozulmuş; ülkeler, sosyal güvenlik sistemlerini gözden geçirmek durumunda 
kalmõşlardõr. Sosyal  güvenlik sistemlerinin açõk vermesi, ülkeleri bir yandan emeklilik 
yaşõnõn yükseltilmesi yoluyla giderlerin azaltõlmasõ, diğer yandan da prim tavanõn 
yükseltilmesi ile de gelirlerin arttõrõlmasõ yönünde önlemler almaya yöneltmiştir.  
Emeklilik yaşõnõn yükseltilmesi, devletin asgari sosyal güvenliği sağlamasõ, ek sosyal 
güvenlik kuruluşlarõnõ gündeme getirmiştir. Türkiye, bugün genç bir nüfusa sahiptir. 
Ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin finansmanõnda yaşadõğõ temel sõkõntõlar günümüze 
kadar süren borçlanma, kaçak işçilik, erken emeklilik, sosyal yardõm zammõ gibi 
sigortacõlõk ilkelerine ters uygulamalar nedeniyle meydana gelmiştir. 
 
Oysa Türkiye, henüz Avrupa' nõn yaşadõğõ yaşlõ nüfus sorunuyla karşõ karşõya değildir. 
Bu durumda gelecek otuz yõllõk perspektifte, bugün Avrupa'nõn sosyal güvenlikte 
yaşadõğõ darboğazõ yaşamamõz mümkündür. Diğer yandan gelişmekte olan bir ülke 
olarak marjinal tüketim eğilimimizin yüksekliği nedeniyle, toplam tasarruflarõmõz son 
derece düşüktür. Ulusal tasarruflarõn düşüklüğü ya da tasarruflarõn gayrimenkul, altõn 
gibi yatõrõm araçlarõna yönelmesi, üretken yatõrõmlarõn artmasõnõ engellemektedir. 
Sermaye piyasalarõ yeterince gelişememekte ve kurumsallaşamamaktadõr. Diğer yandan 
sosyal güvenlik sisteminin  açõk vermesi, kamu kesimi borçlanma gereğini 
arttõrmaktadõr.  
 
Türk sosyal güvenlik sistemi, büyük ölçüde primli sisteme dayalõ olarak sosyal güvenlik 
sağlamaktadõr. Sağlanan sosyal güvenlik, hem standart hem de seviye olarak ihtiyacõ 
karşõlamaktan büyük ölçüde uzak olup eksikliğin, tamamlayõcõ programlarla 
karşõlanmasõ kamuoyunda büyük ölçüde kabul görmüş olan bir husustur. 
 
Bu çerçeve içerisinde VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde konunun  yeni baştan 
bütün boyutlarõ ile ele alõnmasõ ve ülkemiz için uygulanabilir tamamlayõcõ programlarõn 
tespiti ve bu Plan döneminde uygulamaya sokulmalarõnõn sağlanmasõ büyük önem 
taşõmaktadõr. 
 
A. TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMLARININ SOSYAL 

GÜVENLİK ALANINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ  
 

1. GENEL OLARAK 
 
Tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõ, çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinde 
zorunluluk esasõna dayalõ kamu sosyal güvenlik programlarõna ek programlardõr. Bu 
programlar, normal emeklilik yaşõna göre daha önce emeklilik hakkõ tanõmakta, böylece 
kişileri ileri yaşta iş bulamama riskine karşõ korurken, kamu sigortasõndan emekli olacağõ 
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yaşa kadar da yaşama standardõnõ sağlamakta, diğer yandan burada oluşan fonlar 
sermaye piyasalarõnõ güçlendirebilecek kapasiteye ulaşmaktadõr.  
 
Genellikle bu programlarõn zorunluluk esasõna dayalõ programlara alternatif olmasõ, ya 
da uzun vadede onlarõn yerini almasõ söz konusu olmayõp, zorunluluk esasõna dayalõ 
programlardan vazgeçilmemektedir.  
  
Tamamlayõcõ programlarõn sosyal güvenlikteki temel amacõ; bireylerin emekliliğe 
zorunlu veya gönüllü tasarruflarõ ile aktif çalõşma yaşamlarõndaki gelir düzeyinin 
korunmasõ ve refahõn artõrõlmasõdõr. Tamamlayõcõ programlar sayesinde özellikle yaşlõlõk 
riskine karşõ daha yüksek oranda bir gelir garantisi sağlamak mümkün olabilmektedir. 
Böylece bu programlarõn sosyal güvenlikte standartlarõ yükseltme rolünden söz 
edilmektedir.  
 
Tamamlayõcõ programlarõn sosyal güvenlik fonksiyonu yanõnda, kişileri kendi sosyal 
güvenlikleri için daha fazla fedakarlõkta bulunmaya zorlama, yahut özendirme gibi bir 
fonksiyonu da vardõr. Bu programlar ne kadar çeşitlendirilir, çoğaltõlabilir ve insanlarõn 
bu programlara yönelmeleri ne kadar sağlanabilir ise o kadar büyük bir kesim daha 
yüksek bir sosyal güvenlik garantisine sahip olacaktõr. 
 
Tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõnõn bir başka rolü, özellikle mevcut kamu 
sosyal yardõm ve sosyal hizmet sistemleri alanlarõnda olmak üzere, sosyal güvenlik 
alanõnda kamu programlarõ üzerindeki talep baskõsõnõ azaltmasõdõr. Böylece bu 
programlar  kamunun sosyal güvenliğe daha çok kaynak aktarmasõnõ da önleme gibi bir 
görev yapmaktadõr. Tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõnõn, toplam milli tasarruf 
seviyesini artõrõcõ rolünden de söz etmek mümkündür.  
 
2. TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMLARININ MAKRO-

EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ 
 
Türk sosyal güvenlik  mevzuatõnda yapõlan son değişikliklerle emeklilik yaşõ, prime esas 
kazanç, emeklilik aylõğõnõn hesaplama şekli ve benzeri alanlarda parametrik değişiklikler 
yapmak suretiyle sosyal güvenlik sistemindeki  kötüye gidiş durdurulmaya çalõşõlmõştõr. 
Mevcut sosyal güvenlik sisteminin açõklarõnõ kapatmak için primlerin  artõrõlmasõ, 
emeklilik aylõklarõnõn düşürülmesi, emekli olma şartlarõnõn zorlaştõrõlmasõ sebebiyle 
hayatõ boyunca daha yüksek prim ödeyecek olan bireylerin, emeklilik dönemine 
ulaştõklarõnda kendilerinden bir önceki kuşağa kõyasla daha düşük oranda bir emeklilik 
aylõğõna hak kazanacaklarõ anlaşõlmaktadõr . 
 
Yapõlan araştõrmalar, kamu sigorta sisteminde  bulunanlarõn  ek tasarruf  yapmadõklarõ 
sürece  özellikle emeklilik dönemlerinde hayat seviyelerinde büyük düşmeler 
yaşayacaklarõnõ, çalõşma hayatõnda sahip olduklarõ yaşam standardõnõ 
koruyamayacaklarõnõ ortaya koymaktadõr.  
 
Bu noktada oluşturulacak emeklilik temin edici özel sistemler, mikro-ekonomik bazda, 
tasarruf kabiliyeti bulunan kitlelere etkin ve güvenilir bir kurumsal tasarruf (contractual 
saving) olanağõ sunarken, makro-ekonomik bazda, yurtiçi tasarruflarõ artõrma, finans 
piyasalarõnõ derinleştirme, ekonomide kaynak tahsisini etkinleştirme gibi olumlu 
sonuçlar doğurmaktadõr . Gerçek anlamda bir sosyal güvenliğin temel koşulunun sağlõklõ 
bir makro-ekonomik ortamõn yaratõlmasõyla mümkün olduğu gerçeği göz ardõ 
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edilmemelidir. Tasarruf  gücü olan kesimleri tasarrufa teşvik edecek sistemlerin 
kurulmasõnõn toplam tasarruf seviyesini artõrma  ve böylece makro-ekonomik katkõ 
sağlama gibi bir rolü de olabilecektir. 
 
Özel emeklilik sistemlerinin ve munzam diğer vasõtalarõn gelişmesini sağlamak için  
vergilendirmenin emeklilik ödemelerine kadar ertelenmesi önem taşõmaktadõr. 
 
3. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ BAKIMINDAN  

 
Türk sosyal güvenlik sisteminde tamamlayõcõ programlardan faydalanmakta olan 
kesimin, toplam nüfus  içerisindeki payõnõn çok düşük olduğu söylenebilir. Bu itibarla da  
bu programlarõn yukarõda ifade edilmeye çalõşõlan etkilerini test etmek pek mümkün 
olmamaktadõr. 
 
Ülkemizde, zorunluluk esasõna dayalõ olarak işlemekte olan ve ordu mensuplarõ için 
uygulamaya sokulmuş bulunan tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõndan,  Ordu 
Yardõmlaşma Kurumu (OYAK) özellikle üzerinde durulmaya değer bir uygulamadõr. Bu 
programõn mensuplarõna büyük destek sağladõğõ, sağlanan tasarruflarõn ülke 
kalkõnmasõnõ destekleyici boyutlara ulaştõğõ ve kurumun ülkemizdeki önemli  büyük 
sermaye gruplarõndan birisi haline geldiği bilinmektedir. 
 
OYAK örneği kamuoyunda başarõlõ bir tamamlayõcõ program olarak değerlendirilmekte, 
bu alanda uygulamalarõn yaygõnlaştõrõlmasõ hususundaki görüşleri desteklemekte ve 
talep yaratmaktadõr. Özellikle de kamu çalõşanlarõndan benzer tamamlayõcõ programlar 
için büyük talep gelmektedir. Geçmiş dönemlerde Memur Yardõmlaşma Kurumu 
(MEYAK), İşçi Yardõmlaşma Kurumu (İYAK) gibi kurumlarõn kurulmasõ çalõşma ve 
çabalarõnõn gerisinde de bu arzu yatmaktadõr . 
 
Özel sektörde de büyük holdinglerin çalõşanlarõ için kurulmuş olan sandõklar ile bazõ 
bankalarõn ikinci sandõklarõnõn ve yine bazõ kamu kurumlarõnõn isteğe bağlõ sandõklarõnõn 
tamamlayõcõ programlar içerisinde önemli bir yeri  olduğu bilinmektedir. 
 
Türk sosyal güvenlik sisteminde yer alan tamamlayõcõ programlarõn dağõnõklõğõ, kapsam 
alanlarõnõn sõnõrlõlõğõ ve bu alanda  yetersizlik ve eksikliklerin olduğu, dolayõsõyla da  
tamamlayõcõ programlarla ilgili kapsamlõ çalõşmalar yapmanõn zamanõnõn geldiği 
bilinmektedir. Şöyle ki, mevcut sosyal güvenlik sistemi, bu hali ile sürdürülemez 
gözükmekte ve bu sistemin sağlõklõ olarak işleyebilmesi için tamamlayõcõ programlarla 
desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadõr. 
  
Tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõ, Türk sosyal güvenlik sistemindeki bu 
eksiklikleri giderecektir. Bu anlamda ülkemizdeki zorunlu sistemi desteklemek, sosyal 
güvenlik sisteminin yüklerini azaltmak, tasarrufu artõrmak ve sonuçta daha iyi bir sosyal 
güvenlik garantisi temin edecek sisteme kavuşmak yolunda önemli katkõlar 
sağlanabilecektir. 
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B. TÜRKİYE�DE TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK 
PROGRAMLARININ MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI  

 
1. MEVCUT DURUM 

 
Ülkemizde, mevcut sosyal güvenlik kurumlarõna ek olarak kişilere yaşlõlõk (emeklilik), 
dulluk, yetimlik, sakatlõk ve  hastalõk  gibi risklere karşõ sosyal güvenlik olanağõ sağlayan 
mevcut tamamlayõcõ programlarõ aşağõdaki şekilde  gruplandõrmak   mümkündür: 
 
a. Munzam Sosyal Sigorta Kuruluşlarõ 
 
Ülkemizde munzam sosyal sigorta  kuruluşlarõndan OYAK, İLKSAN ve Amele Birliği 
temel örnekler olarak gösterilmekte olup aşağõda kõsaca bu kuruluşlara yer verilecektir.  
 
• Amele Birliği  
 
1921 yõlõnda 151 sayõlõ Kanunla kurulan Amele Birliği, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlõğõ�na bağlõ; yönetim, işleyiş ve denetimi kendi yönetmeliğine göre yapõlan, idari 
ve mali bakõmdan özerk, tüzel kişiliği olan bir sosyal güvenlik kuruluşudur. 
 
Amacõ; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Karaelmas Elektrik Dağõtõm 
A.Ş., Çatalağzõ İşletme Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Kuzey-Batõ 
Anadolu Şebeke İşletme Grup Müdürlüğü�nün  Zonguldak ve Ereğli Kömür Havzasõnda 
çalõşan işçilere munzam sosyal güvenlik yardõmlarõ yapmaktõr. Amele Birliği, 
kapsamõnda bulunan sandõk personeline geçici iş göremezlik yardõmõ, tedavi yardõmlarõ, 
öğrenim, cenaze, defin, iş kazasõ yardõmlarõ ile ikraz yardõmlarõ yapmaktadõr.  
 
• İLKSAN 
 
1943 yõlõnda 4357 sayõlõ Kanunla kurulan �İlkokul Öğretmenleri Sağlõk ve Sosyal 
Yardõm Sandõğõ� (İLKSAN ) hali hazõrda, Milli Eğitim Bakanlõğõ�na bağlõ bir genel 
müdürlük olarak faaliyet gösteren  munzam bir sosyal sigorta kuruluşudur. İlkokul 
öğretmenleri için zorunlu olan bu Kurum, öğretmenlere  sosyal güvenlik alanõnda bir 
takõm nakdi yardõmlar sağlama yanõnda dinlenme tesisleri ve öğretmen  misafirhanesi 
gibi satõn alma gücünü destekleyici nitelikte  yardõmlar da yapmaktadõr.  
 
• OYAK 
 
OYAK; Türk Silahlõ Kuvvetleri mensuplarõnõn görevleri gereği karşõlaşabilecekleri ağõr 
ve hayati risklerin yanõ sõra, sosyal ve fizyolojik risklere karşõ 01.03.1961 tarihinde 205 
sayõlõ Yasa ile kurulmuş ek bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Böylelikle Türk Silahlõ 
Kuvvetleri mensuplarõ, ana emeklilik kurumu olan  T.C. Emekli Sandõğõ�nõn yanõnda 
OYAK �õn da sosyal güvencesi altõna alõnmõş bulunmaktadõr.  
 
OYAK, özel bir kanunla kurulmuş, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakõmdan 
özerk ve tüzel kişiliği olan bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Üyeler OYAK�a aidat 
ödemekte, bu birikimler OYAK tarafõndan nemalandõrõlmakta ve üyeler OYAK 
hizmetlerinden de yararlanabilmektedir. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   115 

30.06.1996 tarihinde yürürlüğe giren 205 sayõlõ yasadaki değişikliklerle OYAK, 
emeklilerine toplu ödeme vermek yanõnda maaş ödemesi sistemi içinde yardõm yapmaya 
başlamõştõr.  
 
OYAK tarafõndan  üyelerine ve üyelerin ölümleri halinde mirasçõlarõna yapõlmakta olan 
yardõmlar şunlardõr:  
 
- Yasal Yardõmlar 
Daimi üyelere bir defaya mahsus olarak yapõlan toptan yardõmlar: 
*Emeklilik yardõmõ 
*Maluliyet yardõmõ 
*Ölüm yardõmõ 
*Konut Edindirme Yardõmõ 
 
Emekli Maaşõ Sistemine Giren Üyelere: 
*Emekli Maaşõ 
*Ölüm Yardõmõ 
 
Geçici Üyelere: 
*Maluliyet Yardõmõ 
*Ölüm Yardõmõ 
 
- Sosyal Hizmetler 
*Borç verme. 
*Konut kredileri, toplu konut üretimi. 
*Ordu Pazarlarõ hizmeti . 
 
b. Kamu Kurumlarõ veya Özel Şirketler Tarafõndan Katõlõmcõlarõ Yararõna 

Kurulmuş Bulunan Vakõf Statüsündeki Munzam Sandõklar 
 
Sayõlarõ tam olarak bilinememekle birlikte, vakõf statüsünde kurulmuş ve üyelerine 
�emeklilik� teminatõ veren, yalnõzca kamu kesiminde 60 civarõnda munzam sandõk 
niteliğinde kurum bulunmaktadõr. Bu kurumlar genellikle 200�ün üzerinde üyeyi 
kapsamakta, bazõlarõnda üye sayõsõ daha da fazla olabilmektedir. Genellikle bir kurumda 
çalõşmakta olan kişileri kapsama alan bu vakõflar, emeklilik halinde emekli aylõğõ 
bağlamakta veya toptan ödeme yapmaktadõrlar. Bazõlarõnda işveren katkõsõ da 
bulunmakla birlikte, finansman kaynağõ olarak tamamen üyelerin primleri ile 
yürütülenleri de vardõr. 506 sayõlõ Kanunun Geçici 20�nci maddesine bağlõ olarak 
kurulan sandõklara sahip kurumlardan bazõlarõ da  bu şekilde ikinci bir vakõf  olarak 
sandõklar  kurmuş bulunmaktadõrlar. 
Munzam sandõklarla ilgili temel problem alanlarõ ve bunlarla ilgili önlemler kõsaca 
şunlardõr:  
 
• Yapõlanma ile İlgili Sorunlar 
 
Söz konusu munzam sandõklar kuruluş aşamasõnda yeterli hukuki bir altyapõya sahip 
olmadõklarõ için üyelerine olan taahhütlerini de sağlõklõ bir şekilde yerine 
getirememektedirler. Bunlar vakõf statüsünde kurulmuş ve aktüeryal bakõmdan denetimi 
göz ardõ etmiş olduklarõ için aralarõnda  daha sonra zor duruma düşen sandõklar da 
bulunmaktadõr.  



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   116 

 
• İstatistiki Veri Yetersizliği 
 
Munzam sandõklarla ilgili sorunlarõn daha belirgin bir şekilde ortaya konulabilmesi ve 
çözümler getirilebilmesi için  bu sandõklarõn sayõlarõ, kapsamõndaki sigortalõlarõ ve mali 
durumlarõ hakkõnda net bilgilere ulaşõlmasõ gerekmektedir. 
 
• Denetim Yetersizliği 
 
Munzam sandõklar halen Vakõflar Genel Müdürlüğü  dõşõnda herhangi bir denetime tabi 
değillerdir.  Oysa bu tür kuruluşlarõn fonlarõnda sosyal sigorta amaçlõ büyük paralar 
mevcut olduğundan ve bunlar kötü bir şekilde kullanõlabileceğinden munzam sandõklarõn 
mali ve aktüeryal denetime tabi olmalarõ gerekmektedir.  
 
• Vergi Problemleri 
 
Ek sosyal güvenlik  amacõ ile kurulmuş bulunan bu kuruluşlarõn  tüm işlemlerinin   mali 
sistem içerisine aktarõlmasõ şarttõr. Yine bu kuruluşlara bütün mali kuruluşlara 
sağlanmakta olan vergi avantajlarõ da sağlanmalõdõr.  
 
Sonuç olarak munzam sandõklarõn bir �çerçeve kanun� ile hukuki olarak tanzim 
edilmeleri, sandõk fonlarõnõn profesyonel portföy yönetim hizmeti sağlanarak 
değerlendirilmesi, sandõklarõn mali sistem içerisine alõnmalarõ, aktüeryal denetime tabi 
tutulmalarõ gibi tedbirlere ihtiyaç bulunmaktadõr. Bu şekilde yapõlandõrõlacak sandõklarõn 
daha da başarõlõ olacaklarõ şüphesizdir. 
 
c. Bireylere veya Çeşitli Kurumlara Emeklilik Teminatõ Veren Özel Sigorta 
Şirketleri 

 
Genel Olarak 
 
Türkiye' de sigortacõlõk, sosyal güvenlikle ilgili olmasõna rağmen genellikle ayrõ bir 
kategoride incelenmektedir. 
 
Sigorta; belirli bir prim karşõlõğõnda, öngörülmüş bir rizikonun gerçekleşmesine bağlõ 
zarar ya da hasarõn karşõlanmasõnõ sağlamak amacõnõ taşõr. Kişileri can, mal ve 
sorumlulukla ilgili rizikolardan korumaya yönelik dar anlamdaki özel  sigortada temel 
ilke, aynõ ya da benzer rizikolarla karşõ karşõya bulunan çok  sayõda kişiyle sözleşme 
yapõlmasõ ve bunlardan toplanan primlerle tazminatlarõ karşõlayabilecek bir fon 
yaratõlmasõdõr. Oluşturulan bu fondan zarara uğrayan  sigortalõlara  ödeme  yapõlõr.  Bu  
sayede  sigorta  yaptõran  kişi  kendi  başõna karşõlayamayacağõ zararõnõ sigortadan  
almaktadõr. Dolayõsõyla sistem, sigortalanan kişi için güven unsuru olmaktadõr. Sistemin 
bir diğer özelliği tasarruf ve  kredi  aracõ  olmasõdõr.  Dolaylõ  olarak  kredi  işlemlerini  
geliştiren  sigorta kuruluşlarõ aynõ zamanda sermaye birikimi sağlayan toplu tasarruf 
kuruluşlarõ haline gelmektedir. Sigorta sektöründe toplanan primlerin değerlendirilme 
dönemi hayat dõşõ branşlarda bir yõl ile sõnõrlõyken, hayat sigortasõ dalõnda genellikle 10 
ile 30 yõl arasõnda değişen uzun vadeli bir fonlama yapõlabilmektedir. 
 
Gelirin  periyodik tahsili ve vade  sonuna  kadar muhtemel  rizikonun ortaya  çõkmamasõ  
durumunda  sigortalõya  nemalandõrõlmõş  toplu/aylõk  ödeme  yapõlacak  olmasõ,  hayat  
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sigortalarõnõn  tüm  dünyada  ayrõ  bir  kurumsal  çerçevede değerlendirilmesine yol 
açmõştõr.  
 
Türkiye'de 1980' lerde önemli bir artõş gösteren özel sigorta prim üretimi, 1984' te 85,3 
milyar TL iken, 1989 yõlõnda % 1142 oranõnda artarak 1.056,4 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bu dönemde diğer önemli bir gelişme hayat sigortacõlõğõ alanõnda 
olmuştur. Hayat sigortasõ prim üretiminin toplam prim içindeki payõ 1984'te % 1,33 iken, 
1989' da % 14,62' ye yükselmiştir. Öte yandan sigorta sektörünün performansõnõn başlõca 
göstergeleri arasõnda yer alan prim üretimi incelendiğinde hayat sigortasõ branşõnõn, 
sektörün prim üretimi içerisindeki payõnõn 1991-1994 döneminde yaklaşõk yarõ yarõya 
gerilediği fakat 1995-1996 yõllarõnda yeniden artõş eğilimine girdiği dikkat çekmektedir. 
 
1998 Yõlõ İçerisindeki Hayat ve Sağlõk Sigortalarõ Alanõndaki Gelişmeler 
 
Ülkemizde sigortacõlõk sektörü, özellikle de hayat ve sağlõk sigortalarõ son yõllarda hõzlõ 
bir gelişme göstermektedir. Sigortacõlõk sektörünün yeniden yapõlanmasõ, yeni kurulan 
şirketlerin artan rekabeti ve hepsinden önemlisi, hayat sigortalarõ alanõnda 1.1.1998 
tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeler bu alandaki gelişmenin  esas nedenidir. Benzer 
şekilde sağlõk sigortalarõnõn da reel olarak hõzla gelişmesi önemli bir göstergedir. 
 
Halen ülkemizde 38 sigorta şirketi, hayat ve sağlõk branşlarõnda faaliyet göstermektedir. 
Bu şirketlerin 22�si hayat, hastalõk ve ferdi kaza branşlarõnda faaliyet gösterirken 16 
şirket hayat dõşõ branşlarda da faaliyet göstermektedir. 
 
9.12.1996 tarihinde Resmi Gazetede yayõmlanan "Hayat Sigortalarõ Yönetmeliği", 
şirketlerin yeni hükümlere intibaklarõnõ takiben 1.1.1998 tarihinden itibaren tüm 
hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Hayat Sigortalarõ Yönetmeliği içerdiği hükümler ile 
ülkemizde de, bu alanda gelişmiş sigortacõlõk piyasalarõndakine benzer uygulamalara 
olanak sağlamõştõr. Bu çerçevede, Hayat Sigortalarõ Yönetmeliği ile getirilen temel 
esaslar şunlardõr: 
 
• Sigortalõlarõn ödediği primlerin şirkete intikal ettikten hemen sonra sigortalõ adõna 

yatõrõma yönlendirilmesi hükme bağlanmõştõr. 
• Sigortalõlar portföyün ortalama rizikosu yerine, kendi yaşlarõna karşõlõk gelen riziko 

primi ödeme imkanõna kavuşmuşlardõr. 
• Sigorta şirketlerinin sigortalõlara olan taahhütlerinin toplamõ olan hayat fonlarõnõ 

yatõracaklarõ yatõrõm alanlarõ ve  türleri çeşitlendirilmiştir. Ayrõca, riskin dağõtõlmasõ 
ve optimal portföy yapõsõnõn oluşturulmasõ amacõyla yatõrõm türlerine göre azami 
oranlar belirlenmiştir. 

• Şirketlerin hayat fonlarõnõn yatõrõm gelirlerinin hesaplanmasõ ve sigortalõlara 
dağõtõlmasõna ilişkin esaslar ayrõntõlõ olarak düzenlenmiştir. 

• Şirketlerin hayat sigorta portföylerinin yapõsõ, iptaller ve ayrõlmalarõn takibine 
yönelik düzenlemeler yapõlmõştõr. İptal oranõ yüksek olan şirketler için ek önlemler 
alõnmak suretiyle  onlarõn sağlõklõ bir portföy yapõsõ oluşturmasõ amaçlanmõştõr. 

• Şirketlerin teknik ve idari altyapõlarõnõn geliştirilmesi, sigortalõlara daha iyi hizmet 
sunmalarõ ve sigortacõlõk için hayati öneme haiz istatistiki verilerin oluşturulmasõ 
ayrõntõlõ olarak düzenlenmiştir. 

• Şirketlerde aktüerlerin görev ve sorumluluklarõ belirlenmiş, şirketin birincil 
denetiminin söz konusu aktüerler tarafõndan yapõlarak, ilgili hususlarõn bir 
�Aktüeryal Raporu� halinde Hazine Müsteşarlõğõ' na bildirilmesi sağlanmõştõr. 
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Bu düzenlemeler ile hayat sigortasõ yaptõranlarõn hak ve menfaatlerinin korunmasõna 
yönelik önemli aşamalar kaydedilmiştir. 
 
Yönetmeliğin sektörde yarattõğõ olumlu gelişme ile hayat sigortasõ fonlarõ (matematik 
karşõlõklar) 1998 yõlõ sonu itibariyle 330 trilyon TL.' sini geçmiştir. 1997 yõlõ sonu 
itibariyle 600 milyon dolar civarõnda olan fonlarõn  1999 yõlõ sonu itibariyle 1,5 milyar 
dolar olmasõ beklenmektedir.  
 
Sigortalõlarõn hem geçmiş yõl birikimleri hem de cari yõlda ödedikleri primlere yüksek 
oranda ve enflasyonun üzerinde  kar payõ verilmesi ile hayat sigortacõlõğõ alanõndaki  bu 
gelişme artarak devam edecektir. 
 
Hayat sigortalarõnda 1998 yõlõnõn ilk altõ ayõnda toplam prim üretimi 41 trilyon TL 
olmuştur. Sağlõk sigortalarõnda ise altõ aylõk prim üretimi 26 trilyon TL dõr. 1998 yõlõ 
sonu itibariyle hayat ve sağlõk sigortalarõnõn toplam prim üretimi 140 trilyon TL'ye 
ulaşmõştõr . Hiç kuşkusuz, bu gelişme enflasyonun üzerinde bir reel büyümeye işaret 
etmektedir. Ancak sektörün potansiyeli dikkate alõndõğõnda bu gelişmeler yeterli 
görülemez. 
 
Ülkemizde sosyal sigorta sisteminin  önemli finansal sorunlar yaşamasõ, kapsamõn 
darlõğõ, emeklilik ve sağlõk dallarõnda  hizmet kalitesinin ve miktarõnõn yetersizliği bu 
alanda reform yapõlmasõnõ zorunlu hale getirmiştir. Bu reform kapsamõnda olmak üzere 
hayat sigorta şirketleri; emeklilik sigortalarõ ve özel sağlõk sigortalarõnõn alanõnda önemli 
görevler üstlenmesi beklenmektedir. 
 
Bu alanda reform seçeneklerinin değerlendirilmesinde, hayat, emeklilik ve özel sağlõk 
sigortalarõnõn  sosyal güvenlik sistemindeki tamamlayõcõ rolü sürekli artan bir şekilde 
vurgulanmaktadõr. Sigorta şirketleri; güçlenen mali yapõlarõ, teknik ve idari 
yapõlanmalarõndaki değişim ve bu alandaki mevzuat altyapõsõnõn oluşmasõ ile sosyal 
güvenlik sisteminde, özellikle kamunun sunacağõ asgari sosyal güvenlik hizmetinin 
üzerinde sağlayacağõ yardõmlarla,  tamamlayõcõ bir rol üstleneceklerdir. 
 
Bu şekilde bir yandan sosyal güvenliğin kapsamõ genişlerken öte yandan uzun vadeli 
hayat sigortasõ fonlarõ katlanarak artacaktõr. Bu durumun, ülkemiz ekonomisinde makro 
dengelerin olumlu yönde oluşmasõndaki önemi açõktõr. 
 
1998 yõlõ içerisinde Vergi Kanununda yapõlan değişiklikler ile hayat sigortalarõnõn teşvik 
edilmesine yönelik bir gelişme kaydedilmişse de bu husus bütünsel hedeflerden ve 
yaklaşõmdan uzaktõr. Hayat ve sağlõk sigortasõ için ödenen primler daha önce kişilerin 
sosyal güvenlik kuruluşlarõna yaptõklarõ prim katkõ miktarlarõ kadar gelir vergisi 
matrahõndan indirilebiliyordu. Vergi Kanunundaki değişiklik ile bu oranlar en yüksek 
devlet memuru baz alõnarak hesaplanacaktõr. Bu durumda indirilebilecek prim miktarlarõ 
da artmõştõr. Öte yandan hayat sigortasõ fonlarõnõn gelirleri, veraset ve intikal vergisi ve 
sigortalõnõn süre sonunda birikimleri toplu olarak alõrken vergi ile ilgili önemli sorunlar 
yaşanmaktadõr. 
 
Hayat Sigortalarõ Yönetmeliği ile sigorta şirketlerinin portföy yönetimine ve yatõrõm 
stratejilerine olanak sağlanmasõna rağmen uygulamada, hayat sigorta şirketlerinin 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   119 

sigortalõlara olan yükümlülükleri ile orantõlõ teminat göstermeleri ve bunlarõ bloke 
etmeleri nedeniyle aktif portföy yönetiminde zorlanmaktadõrlar. 
 
Eylül 1998� de yapõlan düzenleme ile sigorta şirketlerinin teminatlarõnõn %15�e  kadar 
olan kõsmõnõ borsada kote edilmiş hisse senetlerine yatõrmalarõ kaydõyla bu oranda daha 
az teminat tesis edebilecekleri hüküm altõna alõnmõştõr. Böylelikle sigorta şirketlerinin, 
kurumsal yatõrõmcõ olarak sermaye piyasalarõndaki gelişmelere katkõda bulunmasõ ve bu 
alandaki getirilerden sigortalõlarõnõn da yararlanmasõna olanak sağlanmõştõr. 
 
Sağlõk sigortalarõnda sigorta şirketleri sigortalõlarõna daha iyi hizmet vermek, 
istatistiklerin oluşturulmasõ ve tazminat ödemelerinin düzenlenmesi hususlarõnda 
çalõşmalarõnõ sürdürmektedirler. Sağlõk sigortalarõnda tazminat taleplerinin sõklõğõ ve 
yüksekliği şirketlerin teknik karlõlõğõnõ olumsuz şekilde etkilemesine rağmen sigortacõlõk 
hizmetinin geniş kitlelere ulaşmasõ açõsõndan önemli bir görevi vardõr. 
 
Sonuç olarak, ülkemizde sosyal güvenlik sistemindeki gelişmelere paralel olarak hayat 
ve sağlõk sigortacõlõğõ kamusal sosyal güvenlik  teminatlarõna tamamlayõcõ ve kõsmen 
ikame edici bir gelişme trendi içersindedir. 
 
Ülkemizde halen faaliyet gösteren hayat sigortasõ şirketlerinin hemen hepsi, belirli süre 
sonunda hayatta kalma halinde sigortalõya toplu ödeme yapmakta veya ödemeleri irada 
dönüştürerek bir tür emekli aylõğõ taahhüt etmektedirler. Kullandõklarõ tarifelerin çoğu 
emeklilik olarak planlanmamõş olmakla birlikte, emeklilik teminatõ olarak da 
kullanõlabilmektedir. Bu şirketler emeklilik tarifelerini çoğunlukla kişisel olarak 
düzenlenen ferdi poliçeler için uygulamaktadõr. Bununla birlikte özel gruplar için 
örneğin; bir şirkette çalõşanlara yönelik olarak oluşturulan grup sigortalarõ da mevcuttur.  
 
Özel Sigortanõn Sosyal Güvenlik Alanõnda Özendirilmesi 
 
Hayat  sigortasõ şirketlerinin halen emeklilik planlarõna benzer bir hizmet sunmakta 
olmalarõ dolayõsõyla sahip olduklarõ deneyim ve uzun vadeli fon yönetiminde sahip 
olduklarõ tecrübe; bu şirketlerin tamamlayõcõ sosyal güvenlik kurumlarõ içerisinde önemli 
bir rol üstlenmelerini sağlayabilecektir.  
 
Diğer taraftan  ülkemizdeki hayat sigortasõ şirketleri, özellikle yatõrõm alanlarõ  
bakõmõndan  bazõ önemli  sõnõrlamalarla  karşõ  karşõyadõr. Ayrõca yüksek acente 
maliyetleri ile çalõşmalarõ, sigorta araçlarõnõn yeterli çeşitlilikte bulunmamasõ, kamuyu 
aydõnlatma araçlarõnõn yetersiz oluşu nedeniyle, bireylerin hayat sigortasõ kapsamõnda 
biriken tasarruflarõ hakkõnda zamanõnda bilgi sahibi olamamalarõ, hayat sigortasõ 
şirketlerinin fonlarõnõ yönetmede profesyonel portföy yönetim hizmeti almamalarõ gibi 
nedenler hayat sigortasõ şirketlerinin cazip yönlerini azaltmakta ve mevcut durumda 
kurumsal yatõrõmcõ olarak finansal piyasalarda aktif bir rol oynamalarõ zorlaşmaktadõr.  
 
Ülkemizde hayat sigortasõ şirketlerinin emekliliğe yönelik planlar uygulayabilmesi ve bu 
konuda profesyonelleşebilmesi için;  ayrõ bir emeklilik  branşõ tesis edilmesi, aktüerya 
eğitiminin geliştirilmesi, mortalite tablolarõnõn hazõrlanmasõ konusunda çalõşmalar 
yapõlmasõ, Avrupa Birliği'ne (AB) adaylõk sürecinde olduğumuz dikkate alõndõğõnda 
sigortacõlõk mevzuatõnõn AB sigorta mevzuatõ  ile uyumlaştõrõlmasõ konularõna önem 
verilmesi yararlõ görülmektedir.   
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2. TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLIK SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR  

 
Halihazõrda ülkemizde uygulanmakta olan tamamlayõcõ programlarda çok sayõda sorunla 
karşõlaşõlmakta olduğu bilinmektedir. Bu sorunlardan bazõlarõ şunlardõr: 
 
• Zorunluluk esasõna dayalõ programlardan yalnõzca OYAK başarõlõ olabilmiş, 

MEYAK uygulamasõ ise maalesef başarõsõzlõkla sona ermiştir. Bu güne kadar 
kamunun tamamlayõcõ programlarla ilgili olarak uzun soluklu bir politikasõ ve 
uygulama programõnõn bulunmadõğõ bilinmektedir. Politikasõzlõk bu alanda adõm 
atõlmasõna mani olmuştur. 

• Zorunluluk esasõna dayalõ programlarõn yaygõnlaştõrõlamamasõnõn bir başka sebebi 
de, çalõşanlarõn gelir seviyelerinin düşüklüğüdür. Zira bu programlarla bu kitlenin 
tüketilebilir geliri daha da azaltõlmõş olacaktõr.  Gelir seviyelerindeki düşüklük 
sürdükçe bu alanda bir talep baskõsõnõn da gelmesini beklemek mümkün  
gözükmemektedir . 

• Tamamlayõcõ programlarda mevcut teşvik sisteminin yetersizliği de bu programlarõn 
yaygõnlaşmasõnõ önlemektedir. Bu alanda devletin  daha özendirici  teşvik 
sistemlerini uygulamaya koymasõ  gerekmektedir . 

• Mevcut sistem içerisinde iştirakçilerin sandõk yönetimindeki ağõrlõğõnõn azlõğõ da 
üzerinde durulmaya değer bir sorundur. 

 
C. TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YENİDEN 

YAPILANMA İHTİYACI  
 
1. YENİDEN YAPILANMA İHTİYACININ GEREKÇESİ 

 
Yukarõda açõklanan meseleler, bu alanda yeniden yapõlanmaya  ne kadar büyük bir 
ihtiyaç olduğunu göstermeye yeterlidir. Mevcut sosyal güvenlik sistemi ihtiyaca cevap 
verememekte, tamamlayõcõ programlara ihtiyaç kaçõnõlmaz ve vazgeçilmez hale 
gelmektedir. Öte yandan 1999 yõlõnda 4447 sayõlõ Kanunla yapõlan kapsamlõ 
değişiklikler, daha yüksek bir sosyal güvenlik garantisi sağlamak için tamamlatõcõ 
programlarõn oluşturulmasõnõ kaçõnõlmaz hale getirmiştir. 
 
Halihazõrdaki tamamlayõcõ sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi, ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ için gerekli çalõşmalarõn başlatõlmasõ şarttõr. Bunun için de yeni mali 
politikalar tespiti ve yeni teşvik sistemlerinin geliştirilmesi gerekecektir  
 
2. YENİDEN YAPILANMA İLKELERİ  

 
Tamamlayõcõ programlarõ ele alõr ve yeniden yapõlandõrõrken ilk yapõlmasõ gereken, bu 
alanda mutlaka  yeni politikalar tespitine yönelmektir. Tamamlayõcõ programlar için esas 
alõnmasõ gereken temel ilkeler aşağõdakiler olmalõdõr: 
 
• Tamamlayõcõ programlarda  gönüllülük esas olmalõdõr . 
• Uygulama şansõ olan alanlar için zorunluluk esasõna dayalõ uygulama öncelikle tercih 

edilmelidir. 
• Tamamlayõcõ programlar mutlaka devletin denetim ve gözetimi altõnda olmalõdõr. 
• Bu programlar özel uzman denetim kurumlarõ tarafõndan da sürekli olarak 

denetlenmelidir. 
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• Tamamlayõcõ programlar idari ve mali açõdan gerçek anlamda özerk olmalõdõr. 
• Tamamlayõcõ programlar genel ve kapsayõcõ bir çerçeve uygulama yasasõ içinde 

kurulmalõ ve çalõşmalõdõr . 
• Zorunlu sosyal güvenlik sisteminden kaçõşa meydan vermemelidir . 
• Oluşturulacak tamamlayõcõ programlarda bireylerin ve varsa işverenlerin çalõşanlar 

adõna emekliliğe yönelik tasarruflarõnõn  bireysel bazda takip edilmesi sağlayacak 
fonlu sistemler olmasõ tercih edilmelidir 

• Tamamlayõcõ emeklilik programlarõna katõlan üyelerin hak ve menfaatlerinin 
korunmasõ, yatõrõmlarõn ve sunulan hizmetlerin niteliğinin artõrõlmasõ ile düzenleme 
ve denetimin etkinliğinin sağlanmasõnõ teminen hizmet sunucular mali sektör 
içerisinde örgütlenen kuruluşlar olmalõdõr. 

• Halen tamamlayõcõ nitelikte emeklilik programõ sunan sosyal güvenlik amaçlõ 
vakõflarõn mali sektör içerisine entegrasyonu sağlanmalõdõr. Bu vakõflarõn emeklilik 
programõ sunan mali kuruluşlara ilişkin düzenlemelere tabi olmalarõ halinde mali 
sistem içindeki bu türde kuruluşlara sağlanan vergi avantajlarõna sahip olacağõ ve 
üyelerine özellikle yatõrõm seçenekleri açõsõndan daha iyi hizmet sunacaklarõ 
düşünülmelidir. 

• Hayat ve sağlõk sigortalarõ, sosyal güvenlik sisteminin kapsamõnõ genişletmesi 
açõsõndan desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.  

• Emekliliğe yönelik faaliyet gösteren kamu sosyal güvenlik kuruluşlarõ dahil tüm 
kurum ve kuruluşlarõn kamu adõna aktüeryal yönden denetlenmesinin sağlanmasõ ve 
buna yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapõlarak denetim biriminin oluşturulmasõ 
sağlanmalõdõr. 

• Tamamlayõcõ nitelikte emeklilik programlarõnõn ekonomiye uzun vadeli fon 
yaratmasõ, kurumsal yatõrõmcõlarõn gelişmesine olanak sağlamasõ, sermaye 
piyasalarõndaki spekülasyon azalmasõna katkõda bulunmasõ ve bu piyasalarda  
değerlendirilmesine olanak sağlamasõ açõlarõndan önemli makro-ekonomik etkileri 
bulunmaktadõr. Ayrõca, tamamlayõcõ programlara üye olanlarõn emeklilikte elde 
edecekleri ek gelirlerin  yaşlõlõkta refah düzeyinin artõrõlmasõna olanak sağlayacağõ ve 
bireylerin gelecek kaygõsõnõ azaltacağõ açõktõr. 

• Mali sistem içerisinde sunulan tamamlayõcõ programlara katõlõmõn teşvik edilmesi ve 
bireylerin emeklilik tarihine kadar sistemde kalmasõna yönelik ek düzenlemelerin  
yapõlmasõ uygun olacaktõr. Bu teşviklerin en önemlisi vergisel teşviklerdir. 
Tamamlayõcõ programlara üye olanlarõn katkõlarõna ve bu katkõlarla oluşan fonlarõn 
yatõrõma yönlendirilmesinde sağlanacak vergi avantajlarõ, sistemin başarõsõ açõsõndan 
gereklidir.   

 
D. TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YABANCI ÜLKE 

ÖZEL EMEKLİLİK FONU UYGULAMALARI  
 
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  
 
Özel emeklilik fonlarõ, çalõşanlarõn çalõşma hayatõ süresince elde ettikleri gelirden 
tasarruf ederek, emeklilik döneminde sürdürülebilir bir hayat düzeyi sağlamalarõna 
olanak tanõyan ve koşullarõ önceden belirlenmiş bir emeklilik planõ çerçevesinde 
işverenler, çalõşanlar veya her iki grubun da düzenli olarak yaptõklarõ katkõlarõn bir fonda 
toplanarak, profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde yatõrõma yöneltildiği 
kurumsal yapõlar olarak tanõmlanmaktadõr.  
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Günümüzde, bazõ ülkelerin özel emeklilik fonlarõ aracõlõğõ ile sosyal güvenlik sistemini 
tamamen özelleştirdiği, bazõ ülkelerin ise kamu sosyal güvenlik sistemini koruyarak, 
mevcut sistemi desteklemek amacõyla özel emeklilik fonlarõna yönelmeyi tercih ettiği 
görülmektedir. Diğer taraftan, sadece kamu sosyal güvenlik programlarõnõn bulunduğu 
ve özel emeklilik fonlarõnõn gelişme gösteremediği ülkeler de mevcuttur. 
 
2. ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ 

UYGULAMA ŞEKLİ  
 
Bir ülkenin sosyal güvenlik sistemi içerisinde  gerçekleştireceği özel emeklilik fonu  
uygulamalarõ isteğe bağlõ ya da zorunluluk esasõna dayalõ  olabilir.Bu bir siyasi tercih 
meselesidir.Bütün dünyada da tartõşõlmakta olan bir konudur. ABD, İngiltere, Hollanda 
gibi ülkelerde özel emeklilik fonlarõna katõlõm isteğe bağlõ  iken, Şili, İsviçre, Meksika, 
Macaristan gibi ülkelerde ise  zorunludur.  
 
3. ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ TÜRLERİ  
 
Özel emeklilik fonu uygulamalarõna esas teşkil eden emeklilik planlarõ;  üyelerine 
sigorta hizmetinin sunulup sunulmamasõ, toplanan fonlarõn kurum içinde ya da 
profesyonel kadrolar tarafõndan yönetilip yönetilmemesi, katkõ paylarõnõn sadece 
çalõşanlar, işverenler veya her ikisi tarafõndan yapõlmasõ, fonlarõn açõk veya kapalõ uçlu 
olmasõ, vergi muafiyetini haiz olup olmamalarõ gibi kriterler dikkate alõnarak 
sõnõflandõrõlabilmektedir.  Ancak yapõlan en genel sõnõflandõrma; fonksiyonel açõdan 
yapõlan sõnõflandõrma olup, bu kapsamda emeklilik planlarõ �belirli fayda planlarõ� 
(defined benefit plans) ve �belirli katkõ planlarõ� (defined contribution plans) şeklinde 
gruplandõrõlmaktadõr. Belirli fayda planlarõnda, emeklilik döneminde sağlanacak gelirin 
düzeyi başlangõçta işveren tarafõndan taahhüt edilmektedir. Dolayõsõyla çalõşanlar, 
emekli olduklarõnda ne kadar bir emeklilik ödemesine hak kazanacaklarõ konusunda 
bilgi sahibidir. Belirli katkõ planlarõnda ise, emeklilikte yapõlacak ödemelere ilişkin 
taahhütler verilmeden emeklilik fonuna yapõlacak katkõlarõn oranõ veya tutarõ 
belirlenmektedir. Son yõllardaki gelişmeler dünyadaki emeklilik fonu uygulamalarõnõn 
belirli fayda planlarõndan, belirli katkõ planlarõna doğru hõzla yöneldiğini ortaya 
koymaktadõr.  
 
4. ÖZEL EMEKLİLİK FONLARINA YÖNELİK VERGİ DÜZENLEMELERİ 
 
Özel emeklilik fonlarõ sosyal güvenlik alanõnda olduğu kadar finansal sisteme kaynak 
aktarõmõnda da önemli kurumsal yapõlardõr. Uzun vadeli tasarruflarõn aktarõldõğõ alanlar 
üzerinde vergi düzenlemelerinin belirleyici bir etkiye sahip olmasõ nedeniyle birçok 
ülkenin, uzun vadeli tasarruflarõn özel emeklilik fonlarõ aracõlõğõ ile finansal piyasalara 
aktarõlmasõnõ, vergisel teşviklerle sağladõğõ görülmektedir.  Bu vergisel teşvikler; 1) 
Emeklilik fonuna çalõşan ve/veya işverence ödenen primlerin vergiden düşülmesi 2) 
Emeklilik fonunun yatõrõmlarõndan elde ettiği sermaye kazancõnõn vergilendirilmemesi 
3)Emeklilik fonu katõlõmcõlarõna yapõlan nihai emeklilik ödemelerinin 
vergilendirilmemesi yönünde olmaktadõr.   
 
5. ÖZEL EMEKLİLİK FONLARINI YÖNETEN KURUMLAR 
 
Emeklilik fonlarõnõ yöneten kuruluşlar, ülkeden ülkeye farklõlõk gösterse de, bu fonlar 
büyük ölçüde sigorta şirketleri, yatõrõm bankalarõ veya fon yönetim şirketleri tarafõndan 
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yönetilmektedir. Kõta Avrupa�sõ ülkelerinin birçoğunda, emeklilik fonlarõ çoğunlukla 
sigorta şirketleri tarafõndan, ABD'de ise sigorta şirketlerinin yanõ sõra önemli ölçüde fon 
yönetim şirketleri, portföy yönetim şirketleri gibi daha geniş bir kurumsal yapõ içerisinde 
yönetilmektedir. Şili'deki uygulama ise, çalõşanlarõn maaş ve ücretlerinden kesilen 
primlerin, "Administradoras de Fondos de Pensiones-AFP" adõ verilen anonim şirket 
niteliğindeki fon yönetim kuruluşlarõnda bireysel emeklilik hesaplarõ şeklinde 
değerlendirilmesine dayanmaktadõr.  
 
6. ÖZEL EMEKLİLİK FONLARININ YASAL ÇERÇEVESİ, DÜZENLEYİCİ 

VE DENETLEYİCİ  KURUMLAR 
 
Günümüzde emeklilik fonlarõ bir çok ülkede özel bir yasa ile düzenlenmekte, bazõ 
ülkelerde ise konuya ilişkin düzenlemeler çeşitli kanunlarõn içerisinde yer almaktadõr. 
Özel bir yasal düzenlemenin yanõ sõra, emeklilik planlarõ kapsamõnda oluşturulan özel 
emeklilik fonlarõ da çeşitli düzenleyici kuruluşlarõn denetimi altõnda bulunmaktadõr. Bu 
kuruluşlar; sigorta sektörünün düzenlenmesi ve denetiminden sorumlu kuruluşlar veya 
münhasõran emeklilik fonlarõnõ denetlemek üzere oluşturulan kurumlar olabilmektedir. 
Bunun yanõ sõra sosyal güvenlikle ilgili bakanlõklar sosyal güvenlik açõsõndan, maliye 
bakanlõklarõ vergi açõsõndan  bu kurumlarõn işleyişlerinin ilgili mevzuata uygunluğunu 
denetlemekle yükümlüdür.  
 
7. EMEKLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI 
 
Emeklilik yükümlülüklerinin garanti altõna alõnmasõ, emeklilik fonu varlõklarõnõn 
emeklilik yükümlülüklerini karşõlayamamasõ durumunda emeklilik fonu katõlõmcõlarõnõ 
korumak üzere düzenlenmiştir. Böyle bir garanti mekanizmasõ, özel sektörün bu türde 
bir garanti sağlayamayacağõ düşüncesi ile genellikle bir kamu kuruluşu tarafõndan 
sağlanmaktadõr. Devlet emeklilik fonlarõnõn üstlendikleri  emeklilik yükümlülüklerini, 
asgari bir emeklilik maaşõnõn ya da  asgari  getirinin  garanti edilmesi,  yahut da  iflas 
riskine karşõ emeklilik fonu katõlõmcõlarõnõn korunmasõ veya bunlarõn hepsinin 
sağlanmasõ olmak üzere garantiler getirebilmektedir. Ancak bu türlü garantilerin 
sağlanmasõna karşõ çõkan görüşler ve argümanlar da mevcuttur . 
 
8. TÜRKİYE'DE ÖZEL EMEKLİLİK FONLARI KURULMASINA YÖNELİK 

ÖNERİLER  
 
Kuşkusuz bir ülkenin sosyal güvenlik sisteminin kapsamlõ değişiklikler ile yeniden 
yapõlandõrõlmasõ sürecinde ele alõnacak özel emeklilik fonu uygulamalarõna ilişkin bir 
reform, büyük ölçüde o ülkenin sosyal ve ekonomik koşullarõna bağlõdõr. Bu nedenle 
dünyadaki bütün  ülkeler için uygulanabilecek tek ve ideal bir sosyal güvenlik sistemi ve 
özel emeklilik fonu modeli geliştirmek mümkün olmadõğõ gibi, bir ülkede başarõ ile 
uygulanan bir modelin, farklõ sosyal ve ekonomik özelliklere sahip bir başka ülkede aynõ 
derecede başarõ göstermesi de mümkün olmayabilecektir.  
 
Türkiye'de uzun vadeli bir sosyal güvenlik politikasõ kapsamõnda oluşturulacak ve 
olabildiği kadar çok sayõda çalõşanõ kapsayacak bir özel emeklilik sisteminin yasal 
çerçevesi, ideal şekliyle özel bir kanun ile düzenlenmeli ve mevcut sosyal güvenlik 
mevzuatõ ile uyumlaştõrõlmalõdõr. Bu çerçeve kanun esas olarak, uygulamanõn kimleri 
kapsayacağõ, zorunlu mu gönüllü mü olacağõ, kamu sosyal güvenlik sisteminden 
yararlanmaya devam edilip edilemeyeceği, çalõşanlarõn emeklilik fonuna katõlma ve 
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fondan ayrõlma koşullarõ, katõlõmcõlarõn haklarõnõn başka bir emeklilik fonuna transfer 
koşullarõ, emeklilik ödemelerinin şekli, sigorta uygulamalarõ, kamuyu aydõnlatma 
yükümlülükleri, yatõrõm sõnõrlamalarõ, garanti mekanizmalarõ, çalõşanõn ailesinin, eş ve 
çocuklarõnõn haklarõ gibi temel konularõ ayrõntõlõ olarak düzenlemelidir. Bu fonlarõn 
profesyonel bir portföy yönetim anlayõşõ ile uzun vadeli yatõrõm yapmalarõ 
amaçlanmalõdõr. Vergi teşviklerinin özel emeklilik sistemlerinde belirleyici bir rolü  
olmaktadõr. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Türk sosyal güvenlik sisteminde kanuni bakõmdan bütün nüfus sosyal güvenlik  
kapsamõna alõnmõş  bulunmaktadõr. Riskler bazõnda ise aile yardõmlarõ hariç MÇT� nõn 
öngördüğü  bütün risklere karşõ sosyal güvenlik sağlanõr hale gelmiştir. 
 
Türk sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik büyük ölçüde sosyal sigorta tekniği ile 
sağlanmaktadõr. Bu itibarla SSK  , Bağ- Kur ve Emekli Sandõğõ üçlüsü ile teşkilatlanmõş 
bulunan sistem ülkede, sosyal güvenlik sağlanmasõnda hayati bir rol oynamaktadõr. 
Ancak, sistem sosyal güvenlik ihtiyacõnõ bütünüyle karşõlamaktan uzak bulunmaktadõr. 
 
Sistemin  geçici olduğu ifade edilen meselelerinin bütünüyle halledilmiş olduğu kabul 
edilse dahi, yine de sosyal güvenlikte ihtiyaca cevap verebilmesi mümkün 
gözükmemektedir. Kaldõ ki zorunluluk esasõna dayalõ sosyal sigorta tekniklerinin hedefi 
de asgari seviyede sosyal güvenlik ihtiyacõnõ karşõlamaktõr. Bu alanda başarõlõ sayõlan 
sosyal güvenlik sistemleri de mecburi sistemi � tamamlayõcõ vasõtalarla � desteklemek 
ihtiyacõnõ hatta zaruretini hissetmişlerdir . 
 
Türk sosyal güvenlik sistemi de tamamlayõcõ programlarõ çeşitlendirerek uygulamaya 
koymak durumundadõr. Aksi takdirde gün geçtikçe devletin sosyal güvenliğe daha fazla 
kaynak aktarmasõ kaçõnõlmaz hale gelecektir. Devletin bu kaynağõ  aktaramamasõ halinde 
ise, mevcut emeklilere daha az sosyal gelir  sağlamasõ düşük emekli aylõklarõ uygulamasõ  
kaçõnõlmazdõr. 
 
Şu halde VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde sosyal sigorta sistemi temel ve 
vazgeçilmez kabul edilerek; bu sistemi destekleyecek  tamamlayõcõ programlar 
çeşitlendirilmeli ve uygulamaya konulmalõdõr.  
 
Tamamlayõcõ programlarõn isteğe bağlõ olmasõ genellikle benimsenmiş bir uygulamadõr. 
Ancak bunun böyle olmasõ da şart değildir. Uygulama şansõnõn olduğu kesimler için 
zorunluluk esasõna dayalõ �Tamamlayõcõ Sosyal Güvenlik Programlarõnõn� uygulamaya 
konulmasõ gerekir. OYAK uygulamasõ ve bu uygulamanõn başarõsõ ortada iken bu 
gelişmeleri yok saymak büyük bir tecrübeyi göz ardõ etmek anlamõna gelir. Özellikle 
kamu çalõşanlarõ için zorunluluk esasõna dayalõ ikincil sandõklarõn, ya da tamamlayõcõ 
programlarõn uygulanmasõ gerekli ve faydalõ olacaktõr. Memurlar, Kamu İktisadi 
Tteşekkülleri çalõşanlarõ bakõmõndan  bu tür tamamlayõcõ programlarda zorunluluk esasõ 
kolayca uygulanabilir. Bunlarõn uygulanabilirliği titizlikle araştõrõlmalõdõr. 
 
Tamamlayõcõ programlarõn, özel sektör işletmelerinde özellikle işletme bazõnda 
kurulmasõ teşvik edilmelidir. Holding şirketler ve belirli sayõ ve üstünde personel 
istihdam eden (bin ve üzeri gibi ) özel sektör işletmelerinde işletme özel emeklilik 
sandõklarõnõn kurulmasõ mali araçlarla özel ve normal dõşõ destek ve teşvik edilmelidir. 
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Tamamlayõcõ  sosyal güvenlik programlarõna dair arayõşlar içerisinde büyük bir tecrübe 
birikimine sahip bulunan hayat sigortacõlõğõ uygulamasõ,bu uygulamadan alõnan dersler 
ve sağlanan bilgi birikimi  göz ardõ edilmemelidir. Hayat sigorta şirketlerinin emekliliğe 
yönelik programlar uygulamalarõ özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Bu sigorta 
kuruluşlarõnõn  mevcut  sigorta programlarõna ilaveten  özel emeklilik, sağlõk, bakõm, 
sosyal hizmet gibi branşlarda da faaliyete geçmeleri sağlanmalõdõr. Hatta bu alanda yeni 
bir sistem kurmak yerine  yabancõ ülkelerde mevcut özel emeklilik uygulamalarõnõn 
hayat sigortacõlõğõ sistemine adapte edilerek uygulanmasõnõn imkanlarõ üzerinde gerekli 
araştõrmalar yapõlmalõdõr. Yeni bir sistem kurmak  ve bunun  meseleleri ile uğraşmak 
yerine mevcut sistemin eksiklikleri ve yetersizlikleri var ise onlar tamamlanmak 
suretiyle  mevcut sistemin imkanlarõndan ve kurumlarõndan istifade edilmesi üzerinde 
durulmalõdõr. 
 
Tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõ içerisinde bireysel emeklilik fonlarõ ülkemizde 
de çõkartõlacak genel bir çerçeve kanun ile uygulamaya konulmalõdõr. Devletin  ve özel 
denetim kurumlarõnõn denetimi altõnda  bütünüyle özel sektör kurallarõ içerisinde 
çalõşacak bu kurumlara, üye olmak mutlaka zorunlu sigorta kuruluşlarõna tescil edilmiş 
bulunma şartõna bağlanmalõdõr. 
 
Tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõnõn (i) Toplam tasarruf seviyesini artõrma , (ii)  
Zorunlu sosyal sigortayõ destekleme ,(iii) Gönüllülük esasõna dayalõ olsun, ya da olmasõn 
fertlerin kendi sosyal güvenlikleri için daha fazla fedakarlõğa zorlama, ya da teşvik etme  
olmak üzere üç önemli fonksiyonu mevcuttur . 
  
Ülkemiz gibi toplam tasarruf seviyesinin düşük olduğu  ülkelerde hem  sosyal güvenlik 
ihtiyacõnõn karşõlanmasõna katkõda bulunmak hem de toplam tasarruf dolayõsõ ile yatõrõm 
seviyesini destekleyecek tamamlayõcõ programlarõn kurulmasõnõ teşvik etmekte büyük 
fayda vardõr.  
 
Devletin tamamlayõcõ programlardaki rolü  denetim ve teşvik alanõ ile sõnõrlõ kalmalõdõr. 
Sistem bütünüyle piyasa  kurallarõ içerisinde özel ya da özerk kurumlar çatõsõ altõnda 
işlemelidir. 
 
Tamamlayõcõ programlar sistemden kaçõş kapõsõ olmamalõ, kayõt dõşõlõğõ önleyici şekilde 
düzenlenmeli ve zorunlu sigortalõlõk sistemini destekleyen, tamamlayan bir fonksiyon 
üstlenecek şekilde çeşitlendirilerek uygulamaya konulmalõdõr. 
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SOSYAL GÜVENLİK ÖİK RAPORUNUN TÜMÜ ÜZERİNE 

GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

VIII. BYKP hazõrlõk çalõşmalarõ kapsamõnda oluşturulan 98 Özel İhtisas 
Komisyonundan biri olan Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu, çalõşma 
konusunu oluşturan sosyal güvenlikle ilgili tespitlerini,  görüşlerini ve önerilerini 
aşağõda belirtilen başlõklar altõnda özetlemiştir: 
 
A.  KAPSAM VE HAKLAR 
 
Türk sosyal güvenlik sisteminin kapsamõ, VIII. BYKP dönemi tamamlanmadan, temel 
sosyal güvenlik prensiplerine uygun olarak, �nüfusun tamamõnõ, bütün sosyal 
güvenlik tehlikelerine karşõ� koruma kapsamõna alacak şekilde genişletilmelidir. 
 
İşsizlik sigortasõnõn oluşturulmasõ Türk sosyal güvenlik sistemi için önemli bir adõm 
oluşturmuştur. Bu Plan döneminde de aile ödenekleri sigorta kolunun oluşturulmasõ 
sosyal güvenlik sisteminin en önemli reforu olacaktõr. 
 
Sosyal sigorta kuruluşlarõnõn farklõ bakanlõklarõn bünyesinde yer almasõ, norm ve 
standart birliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin alõnmasõnõ ve uygulamaya 
geçirilmesini güçleştirmektedir. 
 
Politik endişelerle sosyal güvenlik sistemine yapõlan müdahaleler sonucu ortaya çõkan 
�cömert sigortacõlõk� uygulamalarõ, sistemin finansman yapõsõnõ bozan etkiler bir 
yana, sosyal güvenlik sistemi içinde sürekli ve yüksek prim ödeyenler aleyhine 
sonuçlar doğurmakta, sisteme olan güvenin sarsõlmasõna yol açmakta ve  sistemin 
dayanõşma unsuruna zarar vermektedir. 
 
Kayõt dõşõ çalõşma ve bunun sosyal güvenlik sistemine yansõyan boyutunu oluşturan 
�sigortasõz, kaçak çalõşma�, başta SSK olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarõnõn en 
önemli problem alanõnõ oluşturmaktadõr. Sigortasõz çalõşma, bu sebeple ortaya çõkan 
hak kayõplarõnõn sonradan telafi edilmesine yönelik prim affõ ve hizmet borçlanmasõ 
taleplerini gündeme getirdiği için, seçmen-siyasetçi ilişkisi sonucu sisteme yapõlan 
politik müdahalelerin de en başta gelen sebebini oluşturmaktadõr. 
 
Kayõt dõşõ çalõşmayõ önlemek üzere, 4447 ile getirilen değişikliklere ilave olarak,  506 
sayõlõ Kanunun zorunlu sigortalõlõğõ düzenleyen 6. maddesinde değişiklik yapõlarak, 
506 sayõlõ Kanundan doğan haklardan biri, dolayõsõyla iş akdinin feshi halinde işe iade 
ve tazminat ödeme yükümlülüğü getirilmesi, bir tedbir olarak düşünülmelidir. 
 
Kayõt dõşõ çalõşmayõ önlemeye  yönelik tedbirler yalnõzca cezai tedbirler olmamalõ, 
teşvik edici unsurlardan da faydalanõlmalõdõr. Sigortalõ çalõşmayõ teşvik edici bir unsur 
olarak devletin, düzenli prim ödeyenleri ve yoğun emek istihdamõnda bulunan 
işverenleri teşvik etmek üzere, prim ödeyerek sistemin finansmanõna katõlõmõ 
düşünülmelidir. 
 
Çeşitli dönemlerde ve çeşitli çalõşan gruplarõ için çõkarõlan borçlanma uygulamalarõ, 
çeşitli kesimlerde benzer yöndeki düzenlemelerin daha sonraki dönemlerde de 
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yapõlacağõ kanaatini oluşturmuş, bu kanaate bağlõ beklentiler, sistemin sosyal 
dayanõşma ilkesine zarar verecek davranõş ve eğilimleri de beraberinde getirmiştir. 
 
T.C. Emekli Sandõğõ, sigortacõlõk ilkeleri ile çalõşan bir sosyal güvenlik kurumu 
olmaktan ziyade, devletin �pasif memurlarõna�  aylõk ödeyen bir kuruluş haline 
gelmiştir. 
 
T.C. Emekli Sandõğõ�nõn emekli olan iştirakçilerine veya bunlarõn dul ve yetimlerine, 
son görev yerleri ile ikametgah olarak belirledikleri yerin farklõ olmasõna bağlõ olarak 
verilen harcõrahlar ve ödemeler Kuruma yük getirmesi yanõnda, bir hakkõn kötüye 
kullanõlmasõnõn en sõk rastlanan örneğini oluşturmaktadõr. Bu uygulamanõn 
kaldõrõlmasõ veya õslah edilmesi kaçõnõlmaz hale gelmiştir. 
 
Fiili ve itibari hizmet zammõ uygulamalarõ zaman içinde amacõndan saptõrõlmõş, bu 
uygulamadan faydalananlarõn kapsamõ objektif faktörler dikkate alõnmaksõzõn idari ve 
yargõ kararlarõ ile genişletilerek herkesin faydalanabileceği bir �hak� haline 
getirilmiştir. Gelişen teknoloji, çalõşma şartlarõndaki değişme ve sağlõk 
standartlarõndaki gelişmeye bağlõ olarak bütün çalõşan kesimler için fiili ve itibari 
hizmet süresi uygulamasõ yeniden düzenlenmelidir. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõ arasõnda norm ve standart birliği sağlanmasõ, sosyal sigorta 
kanunlarõnda ayrõ-ayrõ yapõlacak düzenlemeler yerine, �sosyal güvenlik anayasasõ� 
olarak da tanõmlanabilecek, bir sosyal güvenlik temel yasasõ çõkarõlarak çözümlenmesi 
daha isabetli olacaktõr. 
 
4447 sayõlõ Kanunla, SSK ve Bağ-Kur sigortalõlarõnõn aylõklarõnõn artõrõlmasõnda 
kentsel yerler tüketici fiyatlarõ artõş oranõnõn esas alõnmasõ ve refah payõ artõşõnõn 
dikkate alõnmamasõ, prime esas kazançlarla bağlanan aylõklar arasõndaki ilişkiyi 
koparmasõ bir yana, gelir dağõlõmõnõn zaman içinde emekliler aleyhine bozulmasõna 
yol açacaktõr. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur sigortalõlarõ ile T.C. Emekli Sandõğõ 
mensuplarõ için aylõklarõn tespitinde ve ayarlanmasõnda farklõ kriterlerin alõnmasõ 
norm ve standart birliği sağlanmasõ ilkesine aykõrõdõr. 
 
Sigortalõlarõn ve bakmakla yükümlü olduklarõ kişilerin tedavi için yurt dõşõna 
gönderilmelerinde esas alõnan kriterler bakõmõndan sosyal güvenlik kurumlarõ 
arasõnda mevcut farklõlõklar ortadan kaldõrõlmalõdõr. 
 
Sosyal sigorta kurumlarõnõn sigortacõlõk prensiplerine göre çalõştõrõlmasõ gerçeğinden 
hareketle, bozulmuş olan �ödenen prim-sağlanan haklar� ilişkisi, külfet-nimet 
dengesini sağlayacak şekilde yeniden kurulmalõ, sosyal sigorta kurumlarõnõn SYZ 
benzeri, prim karşõlõğõ olmayan menfaatler sağlamasõ uygulamalarõndan kesinlikle 
kaçõnõlmalõdõr. 
 
B. FİNANSMAN 
 
Türk sosyal güvenlik sisteminin temel kurumlarõnõ oluşturan sosyal sigorta kurumlarõ; 
aktif/pasif sigortalõ oranõnõn düşüklüğü,  kayõt dõşõ istihdamõn yüksekliği, prim tahsilat 
oranlarõnõn düşüklüğü, prime esas kazanç seviyesinin düşüklüğü ve fon gelirlerinin 
yetersizliği, prim ve gecikme cezasõ aflarõ  gibi gelirlerini azaltõcõ etki yapan 
faktörlerle; yaşa bağlõ olmayan emekli aylõğõ bağlanmasõ, prim karşõlõğõ olmayan 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                   Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   129 

ödemeler, hizmet borçlanmalarõ, sağlõk hizmetlerinin maliyetindeki artõşlar, prim-
aylõk ilişkisinin zayõflamasõ gibi gider artõrõcõ uygulamalarla ciddi bir finansman krizi 
içine düşmüşlerdir. 
 
Sosyal sigorta kurumlarõnõn finansman açõğõnõn GSMH�ye oranõ 1991-1999 
döneminde % 0.2 den % 3 seviyesine yükselmiştir. Eğer herhangi bir müdahale 
yapõlmazsa bu artõşõn devam edeceği ortaya çõkmõştõr. Bu gelişme, Türk ekonomisinin 
dengelerini zorlamaya başlamõş, sosyal güvenlik sisteminin açõklarõ temel ekonomik 
göstergeleri olumsuz olarak etkilemeye başlamõştõr. 
 
En büyük sosyal sigorta kuruluşumuz olan SSK�nõn finansman sorunlarõnõn 
çözümü ile ilgili olarakgetirilen öneriler. 
 
• Ödenen primlerle sağlanan menfaatler arasõndaki ilişki kurulmalõ,   
• Prime esas kazançlarõn alt sõnõrõnõn belirlenmesinde asgari ücret dikkate alõnmalõ, 
• Kamu kurum ve kuruluşlarõndan prim tahsilatõnõ hõzlandõrmaya yönelik olarak 

mallarõn haczedilemeyeceğini engelleyen hükümler kaldõrõlmalõ, 
• Yerel yönetimlerin prim borçlarõnõn tahsilini hõzlandõrmak için kaynaktan kesme 

imkanlarõnõ sağlayacak düzenlemeler yapõlmalõ,   
• İş Kazasõ ve Meslsk Hastalõğõ sigorta kolunun prim oranlarõ, gelişen teknoloji de 

dikkate alõnarak yeniden belirlenmeli, 
• Sağlõk ve sigortacõlõk hizmetleri birbirinden ayrõlarak, sağlõk hizmetleri ademi-

merkezi bir yönetim anlayõşõ ile işletmecilik anlayõşõ ile yeniden yapõlandõrõlmalõ, 
hasta sevk zinciri kurulmalõ ve ilaç israfõnõ önleyici tedbirler alõnmalõ, 

 
olarak sõralanmõştõr. 
 
T.C. Emekli Sandõğõ�nõn finansman probleminin çözümü ile ilgili olarak getirilen 
öneriler. 
 
• Prim karşõlõğõ olmayan menfaatlerin önlenebilmesi için aylõklarõn hesabõnda son 

bulunulan görevin değil, belirli bir çalõşma süresinin esas alõnmasõ, 
• Sandõk iştirakçilerine personel kanunlarõ gereği ödenmekte olan bütün aylõk 

unsurlarõndan prim kesilmesi, 
• Sandõk tarafõndan yerine getirilmekte olan sosyal yardõm ve hizmet ödemelerinin 

oluşturulacak sosyal hizmet kuruluşuna devredilmesi, 
• Sandõğõn sigortacõlõk faaliyetleri dõşõndaki faaliyetlerine son verilmesi, 
• Sandõk varlõklarõnõn değerlendirilmesinde bizzat işletme yerine kiraya verme veya 

yatõrõm ortaklõğõna dönüştürülmesi yolunun tercih edilmesi, 
• Vazife malullüğü aylõklarõnõ ödemek için ayrõlan ek karşõlõk oranõnõn 

yükseltilmesi, 
 
olarak sõralanmõştõr. 
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Bağ-Kur�un finansman problemlerinin çözülmesine yönelik olarak getirilen 
öneriler. 
 
• Sigortasõz çalõşmanõn önlenebilmesi için meslek kuruluşlarõ ve vergi dairelerinin 

kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerini sağlayacak tedbirler 
alõnmalõ, 

• Basamak sistemi yeniden ele alõnarak, belirli bir asgari ve azami sõnõr içinde 
kalmak şartõyla primlerin kişiler tarafõndan belirlenmesine imkan verecek bir 
sisteme geçilmeli, 

• Sağlõk harcamalarõnõ azaltmak için Bağ-Kur sigortalõlarõ bilgilendirilmeli, usulsüz 
işlem yapan sağlõk kuruluşlarõ ile eczaneler ve tõbbi kuruluşlara yönelik cezai 
tedbirler artõrõlmalõ, 

• Düzenli prim ödemeyenlerin sağlõk sigortasõ ile sağlanan haklardan 
faydalanmasõnõ önlemek üzere akõllõ kart uygulamasõna geçilmeli, 

 
olarak sõralanmõştõr. 
 
506 Sayõlõ Kanunun geçici 20. maddesi kapsamõnda faaliyet gösteren sandõklarõn mali 
durumlarõnõn iyileştirilmesi için, SSK için alõnacak bütün tedbirlere ilave olarak,  
hukuki kimliklerinin yeniden düzenlenerek denetim esaslarõnõn belirlenmesi, bu 
sandõklarõn fon ve gelirlerinin SSK�ya tanõnan vergi muafiyeti ve istisnalarõndan 
faydalandõrõlmasõ önerilmiştir. 
 
Devlet sosyal güvenliğin finansmanõna, sosyal sigorta kurumlarõnõn açõk kapatarak 
değil,  prim ödemeyi teşvik edecek şekilde sürekli ve sistematik bir katkõ ile 
katõlmalõdõr. Özellikle gelişmekte olan yörelerde ve GAP bölgesinde devletin prim 
ödeyerek sistemin finansmanõna katkõ sağlamasõ üzerinde durmalõ, bu katõlõm şeklinin 
sigortalõlõğõ teşvik edici ve kayõt altõna alõcõ etkisinden faydalanõlmasõ düşünülmelidir. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn fonlarõnõ etkin şekilde değerlendirmelerini sağlayacak, 
günün şartlarõna uygun mevzuat değişiklikleri yapõlmalõ, fon yönetimi 
oluşturulmalõdõr. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn aylõk ödemeleri için bankalarda tutulan nakit kõymetleri 
en etkin şekilde değerlendirilmelidir. 
 
İşsizlik sigortasõnda oluşacak rezervlerin, fon yöneticileri tarafõndan dengeli bir 
portföy yapõsõ içinde değerlendirilmesi sağlanmalõdõr. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn bütün işlemlerinin bilgisayar ortamõnda yapõlmasõna 
imkan verecek şekilde tam otomasyona geçilmelidir. Bu çerçevede sigortalõlarõn hak 
ve menfaatlerinin sağlanmasõ ve yükümlülüklerinin takibinde bütün sosyal güvenlik 
kurumlarõ için akõllõ kart uygulamasõna geçilmelidir. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn temel aktüeryal hesaplarõnõn sağlõklõ şekilde 
yapõlabilmesi için sağlõklõ, güvenilir ve güncel bir ortak veri tabanõ oluşturulmalõdõr. 
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C. ORGANİZASYON, ALT YAPI VE YENİDEN YAPILANMA  
 
Bir sosyal güvenlik sistemi için alt yapõ, sosyal güvenlik sisteminin zamanõnda, hõzlõ 
ve güvenilir bir şekilde amaca uygun hizmet vermesine esas teşkil eden temel olup 
teknik donanõm ve eğitimi ifade eder. Alt yapõnõn vazgeçilmez parçasõnõ oluşturan 
organizasyon ise sistemin uygulamaya yönelik şekillendirici tarafõnõ oluşturur. Bir 
anlamda, sigortalõlarõ kapsayan ve kavrayan,işlemleri takip eden alt yapõ, bunu 
mevzuata uygun olarak yürüten ise organizasyondur. 
 
Bir sosyal güvenlik sisteminin sağlõklõ olarak işlemesi ve fonksiyonlarõnõ yerine 
getirebilmesi için sisteme katõlanlarla ilgili olarak gelir durumlarõ, prim ödeme 
yükümlülükleri ve aldõklarõ yardõmlarla ilgili ayrõntõlõ bilgilere sahip olmasõ gerekir. 
Sosyal sigorta kuruluşlarõmõz başta sigortalõlar ve hak sahipleri olmak üzere gelir ve 
gider kalemlerini oluşturan temel değişkenler hakkõnda bilgi eksikliği ile karşõ 
karşõyadõrlar. Bilgi eksikliği sosyal güvenlik kuruluşlarõmõzõn rasyonel şekilde 
yönetilmelerini ve denetlenmelerini önleyen en önemli faktördür. 
 
SSK ve Bağ-Kur�un bilgisayar alt yapõsõ ve özellikle yazõlõm veri tabanõ çok 
yetersizdir ve mutlaka geliştirilmelidir. Aynõ şekilde bilgisayar elemanõ bakõmõndan 
da önemli eksiklikleri vardõr. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn sağlõklõ bir alt yapõya kavuşturulmalarõnõn ilk şartõ, 
bireylerin ve kuruluşlarõn takibine imkan verecek 15 haneli bir sosyal güvenlik 
numarasõ verilmesinden geçmektedir. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn, Türkiye çapõnda çağdaş bir bilgisayar ağõna 
kavuşturulmasõ kaçõnõlmaz olup, bu amaçla yapõlacak yatõrõmõn kamu kaynaklarõndan 
karşõlanmasõnõn güç olmasõ halinde kredi temini ile sağlanmasõ düşünülmelidir. 
 
Bilgisayar ağõnõn oluşturulmasõ yalnõzca teknik donanõmõn sağlanmasõ ile sõnõrlõ 
olmayõp sosyal güvenlik kuruluşlarõ çalõşanlarõnõn eğitimi de bu yatõrõm içinde dikkate 
alõnmalõdõr. 
 
Marmara depremi dikkate alõnarak, bilgisayar ağõnõn 400 km mesafeli iki ayrõ yerde 
veri saklama merkezi oluşturacak şekilde teşkil edilmesi bir zorunluluk haline 
gelmiştir. 
 
Üç sosyal güvenlik kurumunun ayrõ ayrõ otomasyon alt yapõsõ oluşturmalarõ, zaten 
sõnõrlõ olan kaynaklarõn israfõna yol açacağõndan sosyal güvenlik kurumlarõnõn alt 
yapõsõ birbirleriyle uyumlaştõrõlmalõdõr. Tek sosyal güvenlik numarasõna geçiş ve bu 
esasa dayandõrõlan kayõt sistemi bu uyumlaştõrmanõn ilk adõmõnõ oluşturacaktõr. 
 
Sosyal güvenlik kurumlarõnõn bugünkü yapõlarõ ile varlõklarõnõ devam ettirmeleri 
Türkiye şartlarõnda isabetli olacaktõr. Ancak, sosyal sigorta kuruluşlarõnõn genel 
kurullarõ bütün sosyal taraflarõn katõlõmõna imkan veren bir platforma 
dönüştürülmelidir. 
 
Sosyal sigorta kuruluşlarõnõn iç işleyişi, hizmette etkinlik sağlama amacõna yönelik 
olarak yeniden yapõlandõrõlmalõdõr. Yerinden yönetimin avantajlarõnõn hayata 
geçirilmesine imkan verecek şekilde yönetim yapõsõ yeniden oluşturulmalõ, yasal alt 
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yapõsõ hazõrlanarak görev, yetki ve sorumluluklarõn alt kademelere devri 
sağlanmalõdõr.  
 
Sosyal sigorta kurumlarõnõn kõsa vadeli sigorta kollarõ ile uzun vadeli sigorta 
kollarõnõn teşkilatlanma esaslarõ ayrõlmalõ, bu çerçevede sağlõk hizmetlerinin arzõ ve 
temini yeni bir sistem içinde ele alõnmalõdõr.  
 
D. TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 
 
Tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõ, çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinde 
zorunluluk esasõna dayanan kamu sosyal güvenlik programlarõna ek programlardõr. Bu 
programlar zorunlu programlarõn alternatifi değildirler. 
 
Tamamlayõcõ sosyal güvenlik programlarõ kişileri kendi sosyal güvenlikleri için daha 
fazla fedakarlõkta bulunmaya özendirdiği gibi kamu sosyal güvenlik programlarõ 
üzerindeki talep baskõsõnõ azaltarak bu kurumlarõ yönelik müdahalelerin önlenmesine 
yardõmcõ olur. Bu programlarõn tasarruf eğilimini güçlendirme ve sermaye birikimini 
yükselterek ekonomiye yaptõğõ olumlu katkõlarõ da gözden kaçõrmamak gerekir. 
 
Türk sosyal güvenlik sistemi, zorunluluk esasõna dayanan ve sigortacõlõk ilkeleri ile 
çalõşan sosyal sigorta kurumlarõ üzerine inşa edilmiştir. Kapsam ve sigorta kollarõ 
bakõmõndan (aile ödenekleri sigorta kolu hariç) bütün nüfusu kapsama alacak 
kurumsal yapõ oluşturulmuş ve mevzuat düzenlenmiş olmasõna rağmen, bu 
kurumlarca sağlanan sosyal güvenlik garantisi yetersizdir. 
 
Mevcut sosyal güvenlik sisteminin sosyal güvenlik ihtiyacõnõ karşõlamada yetersiz 
kalmasõ, tamamlayõcõ programlara olan ihtiyacõ artõrmakta, tamamlayõcõ programlarõn 
içinde bulunduğu durum da bu kurumlarõn yeniden yapõlanma ihtiyacõnõ beraberinde 
getirmektedir. 
 
VIII. BYKP dönemi,  tamamlayõcõ programlarõn çeşitlendirildiği ve teşvik edildiği bir 
dönem olmalõdõr. Devletin tamamlayõcõ programlarla ilgili rolü, denetim ve teşvik ile 
sõnõrlõ kalmalõdõr. 
 
Tamamlayõcõ programlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõnõn temel ilkeleri: 
 
• Gönüllülük ilkesi esas olmakla birlikte, uygulama şansõ olan alanlarda, özellikle 

kamu kesimi çalõşanlarõ için  zorunluluk ilkesine dayalõ uygulamanõn tercih 
edilmesi,  

• Devletin denetimi ve gözetimi altõnda olmakla birlikte  uzman denetim 
kurumlarõnca da sürekli olarak denetlenmelerini sağlayacak bir yapõda 
oluşturulmalarõ,. 

• İdari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlar olarak oluşturulmalarõ, 
• Tamamlayõcõ programlarõn varlõğõ, zorunlu programlardan kaçõş vesilesi 

olmamalõ, kayõt dõşõ çalõşmayõ önleyici şekilde, zorunlu sigortalõlõk sistemini 
destekleyen ve tamamlayan bir fonksiyona sahip olacak şekilde uygulamaya 
konulmalarõ, 

 
olarak belirlenmelidir. 
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Oluşturulacak tamamlayõcõ programlarda bireyin emekliliğe yönelik tasarruflarõnõn 
bireysel bazda takip edilmesini sağlamak üzere fonlu sistemler tercih edilmelidir. 
Sistem, bütünüyle piyasa kurallarõ içinde, özel yada özerk kurumlar çatõsõ altõnda 
oluşturulmalõdõr. 
 
Tamamlayõcõ programlar, mali sektör içinde örgütlenen kuruluşlar tarafõndan 
oluşturulmalõdõr. Mevcut tamamlayõcõ programlarõn yeni oluşturulacak sistem içine 
entegrasyonlarõnõ sağlayacak tedbirler alõnmalõdõr. 
 
Hayat ve sağlõk sigortalarõ sosyal güvenlik sisteminin kapsamõnõ genişletecek şekilde 
teşvik edilmelidir. Bütün tamamlayõcõ programlara kapsama girmeyi teşvik edici 
vergisel teşvik öncelikle düşünülmelidir. 
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EKLER 
 

EK- 1: ÜÇ BASAMAKLI BİR SİSTEMDE ELDE EDİLEBİLECEK TOPLAM       
            EMEKLİLİK AYLIĞININ DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR SİMULASYON 
 

Çağatay ERGENEKON 
 
Türk sosyal güvenlik sisteminin finansman sorunlarõnõ ortadan kaldõrmak üzere 
hazõrlanan 4447 sayõlõ Kanun, dağõtõm (pay-as-you-go) sisteminin aktif ve pasif 
sigortalõlar arasõnda kurduğu fon transferi mekanizmasõ çerçevesinde; emeklilik yaşõ, 
prime esas kazanç, emeklilik aylõğõnõn hesaplama şekli vb. alanlarda parametrik 
değişiklikler yapmak suretiyle, mali kötüye gidişi durdurmaya çalõşmaktadõr. Ancak, 
sosyal güvenlik kurumlarõnõn gelir-gider dengesinin tekrar ihdas edilmesine 
odaklanan bu tür parametrik tedbirler, sosyal güvenlik sisteminin daha maliyetli hale 
gelmesine yol açmaktadõr. VIII. BYKP çerçevesinde yapõlan çalõşmalar; primlerin 
arttõrõlmasõ, emeklilik aylõklarõnõn düşürülmesi, emekli olma koşullarõnõn 
zorlaştõrõlmasõ suretiyle çalõşma hayatõ boyunca mevcut sosyal güvenlik açõğõnõ 
kapatmak için daha yüksek prim ödeyecek olan bireylerin, emeklilik dönemine 
ulaştõklarõnda kendilerinden bir önceki kuşağa kõyasla daha düşük oranda bir 
emeklilik aylõğõna hak kazanacaklarõnõ ortaya koymaktadõr. 
 
Sosyal güvenlik sisteminin geleceğine ilişkin simulasyonlar, bireysel emeklilik 
tasarruflarõnõn emeklilik dönemindeki refah düzeyini özellikle orta-alt gelir grubundan 
itibaren olmak üzere tüm gelir gruplarõnda arttõrdõğõnõ göstermektedir. Çalõşma 
hayatõnda kazanç geliri yüksek gelir gruplarõ için sosyal güvenlik sisteminin 
getirisinin azaldõğõnõ ortaya koyan projeksiyonlar, % 2 ekonomik büyüme, % 5 getiri 
oranõ varsayõmlarõ altõnda hesaplanan temel senaryoda, sosyal güvenlik sisteminin dar 
gelirlilere nihai kazançlarõnõn % 48�i oranõnda, orta-alt gelir grubuna %29, orta-üst 
gelir grubuna % 20, üst gelir grubunda ise % 15�i oranõnda emekli aylõğõ 
bağlayabileceğini göstermektedir. Diğer bir ifade ile, sosyal güvenlik kapsamõ dõşõnda 
kalan gelir üzerinden herhangi bir uzun vadeli tasarruf yapmadõklarõ takdirde, dar 
gelirlilerin yaşam standardõ ciddi düzeyde kõsõtlanõrken, orta ve ortanõn üzerindeki 
gelir gruplarõna mensup kişilerin �salt sosyal güvenlik gelirleri ile� çalõşma hayatõ 
süresince elde ettikleri yaşam standardõnõ emeklilikte sürdürebilme imkânõ 
kalmamaktadõr. 
 
Türkiye ile aynõ süreç içerisinde bulunan diğer ülkeler incelendiğinde, bu ülkelerdeki 
reform çalõşmalarõnda, insan onuruna yakõşan bir yaşam sürmeye elverecek düzeyde 
sosyal güvenlik gelirinin, her koşulda, mümkün olan en geniş kapsamda, adalet 
ölçüleri içerisinde, etkinlikle dağõtõlabileceği bir ortamõn yaratõlmasõnõn hedeflendiği 
görülmektedir. Bu ülkelerde, dağõtõm modelinin kuşaklararasõ kaynak aktarõmõndaki 
zayõflõklarõ dikkate alõnarak, bireyin kendi geleceği için inisiyatif almasõna olanak 
tanõyan çözüm yollarõ geliştirilmiştir. Her ülkede farklõ bir çerçevede uygulanmakla 
birlikte, bu çözüm yollarõnõn ortak özelliği, fonlama sistemi çerçevesinde her aktif 
bireyin çalõşma yaşamõ boyunca düzenli tasarrufta bulunarak emeklilik yõllarõndaki 
giderlerini finanse etmesi esasõna dayanmalarõdõr. 
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Bu çerçevede, gelirleri arttõkça sosyal güvenlik sisteminden daha az faydalanan 
çalõşanlar, kendi gelecekleri konusunda ilave bir çaba göstererek, �prime esas 
kazançlarõ dõşõndaki gelirlerinin % 15�i� oranõnda özel emeklilik tasarrufu yapmaya 
teşvik edildikleri takdirde, yaşam standartlarõnõ emeklilikte korumayõ büyük ölçüde 
başarabilecekleri bir gelir düzeyine kavuşacaklardõr. Yüksek gelir gruplarõnda ve 
yõllar ilerledikçe özel emeklilik tasarruflarõnõn emeklilik döneminde sağladõğõ gelir, 
sosyal güvenlik aylõğõnõn üzerine çõkmakta ve emeklilik gelirinin masif bölümü özel 
emeklilik birikiminden elde edilmeye başlamaktadõr. Çalõşma hayatõnõn başlangõcõnda 
kazanç gelirleri üzerinden herhangi bir özel emeklilik tasarrufu ayõramayan dar 
gelirlilerin dahi ilerleyen yõllardaki küçük birikimleriyle, emeklilik döneminde son 
çalõşma kazançlarõnõn % 7�si nispetinde ilave bir gelir almalarõnõ sağlayan Bireysel 
Emeklilik Sistemi, orta-alt, orta-üst ve üst gelir gruplarõnõ sosyal güvenlik gelirinin 
yanõsõra, % 34 ile % 55 arasõnda değişen oranlarda ikinci bir gelire sahip kõlmaktadõr. 
Sosyal güvenlik ve özel emeklilik geliri birlikte düşünüldüğünde, en düşük gelir 
grubunun % 55, en üst gelir grubunun % 70 oranõnda değişim oranõna ulaşmasõnõ 
mümkün kõlan bu sistem, ortanõn üzerindeki gelir gruplarõna emeklilikte son 
kazançlarõnõn yalnõzca % 15-20�si düzeyinde gelir sağlayan tek basamaklõ sosyal 
güvenlik modeli karşõsõnda açõk bir üstünlük taşõmaktadõr. Simulasyonlarda en 
olumsuz senaryo koşullarõnda dahi tüm gelir gruplarõnõn sosyal güvenlikten elde 
ettikleri emekli aylõklarõ tamamlayõcõ ikinci bir gelir sunan özel emeklilik sistemi, 
koşullar nötr ve lehte olduğunda temel emeklilik  kaynağõ haline gelerek çalõşma 
döneminde elde edilen yaşam standardõnõn bütün emeklilik yaşamõ boyunca 
sürdürülmesine imkan vermektedir. 
 
Görüldüğü üzere, Türkiye�de sağlõklõ bir özel emeklilik sisteminin ihdasõ, mikro-
ekonomik bazda, tasarruf kabiliyeti bulunan kitlelere etkin ve güvenilir bir kurumsal 
tasarruf (contractual saving) olanağõ sunarken, makro-ekonomik bazda, yurtiçi 
tasarruflarõ arttõrma, finans piyasalarõnõ derinleştirme, ekonomide kaynak tahsisini 
etkinleştirme gibi olumlu sonuçlar doğuracaktõr. Gerçek anlamda bir sosyal 
güvenliğin temel koşulunun sağlõklõ bir makro-ekonomik ortamõn yaratõlmasõyla 
mümkün olmasõndan hareketle, tasarruf gücü yüksek toplum kesimlerinin bireysel 
tasarruflarõ, tüm toplumun sosyal güvenliğinin garantisi haline gelecektir. 
 
Bunun için, yapõlmasõ gereken, emeklilik tasarruflarõnõn güvence altõnda olmasõnõ 
sağlayacak etkin bir kamusal düzenleme ve denetim mekanizmasõ çerçevesinde, 
mevcut sosyal güvenlik kurumlarõ kapsamõndaki işçi, memur ve serbest meslek 
sahiplerinin, izin verilen sandõklar ve yeddiemin kurumlarda açõlabilecek bireysel 
emeklilik hesaplarõna, çalõşma hayatlarõ boyunca sosyal güvenlik kapsamõ haricinde 
kalan gelirlerinin ortalama % 15�ini düzenli olarak yatõracaklarõ bir ortamõ 
sağlamaktõr. Sistemin başarõya ulaşabilmesi için özel emeklilik tasarruflarõnõn geliştiği 
ülkelerdeki vergi teşvikleri dikkate alõnarak, bireysel emeklilik hesabõna yatõrõlan 
primler ve hesaptaki birikimlerin yatõrõma yöneltilmesinden elde edilen nema gelirleri 
vergiden muaf tutulmalõ, vergilendirme emeklilik aylõklarõ üzerinden yapõlmalõdõr. 
Yine sistemin başarõ şansõnõ garanti altõna almak üzere, çalõşanõn prim yükünün 
işveren kurumlarca kõsmen ya da tamamen üstlenilmesi sağlanõp, bu tür harcamalar 
vergiden düşülebilir gider kabul edilmelidir. Bu koşullar altõnda yapõlan uzun vadeli 
tasarruflar emeklilik dönemine kadar bireylerce kullanõlamamalõ, emeklilik 
tasarruflarõnõn çalõşma yaşamõndan sonra azami süre güvence sağlamasõ için, 
tasarruflarõn toplu halde çekilmesi gayrõ-cazip hale getirilerek, düzenli aylõklar 
halinde emekli aylõğõ sistemi teşvik edilmelidir. 
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Bu önlemler techiz edilerek uygulamaya konulduğu takdirde, büyük işyerlerinde 
çalõşanlarõn işyeri sandõklarõ çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işyerlerinde 
çalõşanlarõn ise finans kurumlarõ tarafõndan sunulan bireysel emeklilik hesaplarõ 
vasõtasõyla yararlanacaklarõ özel emeklilik sistemi, toplam % 55-70 marjõnda bir 
ikame oranõyla ülke çalõşanlarõnõ ömür boyu istikrarlõ bir yaşam standardõna 
kavuşturacaktõr.
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EK- 2: A. EMEKLİLERİN OLUŞTURDUĞU SİVİL TOPLUM  
                 ÖRGÜTLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS   
                 KOMİSYONUNA SUNDUĞU GÖRÜŞ VE  ÖNERİLERİ 
 
Alt komisyon çalõşmalarõna katõlan emekli örgütleri temsilcileri, yukarõda belirtilen 
genel esaslarõ kabul etmekle birlikte VIII. BYKP döneminde özellikle aşağõda 
belirtilen hususlarõn dikkate alõnmasõnõn temsil ettikleri kesimin haklarõnõn korunmasõ 
bakõmõndan önem arz ettiğini dile getirmişlerdir. 
 
• Emekli Aylõklarõnõn Artõşõnda Yeni Sistemin Eksikliği Giderilmelidir. 
 
4447 Sayõlõ Kanun ile 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanuna eklenen Ek Madde 38 ile 
emekli aylõklarõnõn yõl içindeki artõşlarõ TÜFE oranlarõna göre belirlenmesi esasõ 
getirilmiştir. 
 
Emeklilerin enflasyon olarak nitelendirilen hayat pahalõlõğõna ezdirilmemesi önemli 
bir sosyal politika olmasõna rağmen ülkenin refah payõndan, ülke büyümesinden, 
kalkõnmasõndan emeklilere refah payõ verilmemesi, bu kitlenin ezilmesine yol 
açacaktõr.Bu nedenle TÜFE sisteminin refah payõ sistemi ile desteklenmesi 
emeklilerin hayat standardõnõ kõsmen yükseltecektir. 
 
• 4447 Sayõlõ Kanun İle Yapõlan Yasal Düzenlemede Emeklilerin Geçmişten 

Gelen Haklarõ Yok Edilerek Sistem Değişikliği Yapõlmõştõr. Bu Husus İse 
Hak Kayõplarõna Neden Olmuştur. Bu Hak Kayõplarõ Düzeltilmelidir. 

 
4447 sayõlõ Kanun ile yapõlan sistem değişikliğine geçilirken 506 sayõlõ Kanuna göre 
aylõk alanlarõn emekli, dul ve yetim aylõklarõ 31/12/1999 tarihi itibariyle bulunduklarõ 
miktar üzerinde sabit tutularak yeni sisteme geçiş bu düzenleme üzerinden olmuştur. 
Bu haksõz düzenleme emeklilerin geçmiş dönemden bu yana üzerinde önemle 
durduklarõ ve hak kayõplarõ olarak kamu oyuna deklare ettikleri: 
 
- İntibak Kanunu yapõlarak 1987 öncesi emeklilerin hak kayõplarõnõn giderilmesi    
      talepleri, 
- 1982 öncesi emeklileri ile 1982 sonrasõ emeklilerin aylõk bağlanmasõndaki aylõk  
      bağlamak oranõndaki eşitsizlikten kaynaklanan hak kayõplarõnõn giderilmesi  
      hususundaki talepleri,   
-    Süper emeklilerin hak kayõplarõ, 
 
hususlarõnda 4447 sayõlõ Kanun  herhangi bir çözüm getirmemiştir. Bu hususlar 
dikkate alõnarak yeni bir düzenleme yapõlmalõdõr. 
 
İşçi emeklilerine (1/1/2000 tarihinden önce) uygulanmakta olan iki ayrõ gösterge 
tablosu, aynõ çatõ altõnda olan SSK emeklileri arasõnda eşitsizlik yaratan bir yapõya 
dönüşmüştür. Bilindiği gibi, ülkemizdeki sosyal sigorta sistemi nimet külfet 
dengesine dayanmakta ve dolayõsõyla eşit külfete katlanan sigortalõlarõn eşit nimetten 
yararlanmasõ gerekmektedir. Bunun sağlanmasõnõn önde gelen şartõ, hizmet süresi eşit 
olan, Kuruma reel olarak eşit prim ödeyen ve aynõ yaşta emekli olan sigortalõlarõn 
emekli aylõklarõnda hangi gerekçe olursa olsun farklõlõk olmamasõdõr. 1987 yõlõna 
kadar gösterge tablolarõnda yapõlan değişiklikler, önceki emeklilere intibak yapõlarak 
yansõtõldõğõndan, emekliler arasõnda yukarõda belirtildiği şekilde bir farklõlõk 
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oluşmadan, sistem adaletli şekilde işlemiştir. Ancak,  1987 yõlõnda üst gösterge 
tablosunun ihdas edilmesi ve gösterge tablosundan aylõk alanlarõn üst gösterge 
tablosuna intibaklarõnõn yapõlmamasõ sonucu, bu tarihe kadar adaletli şekilde işleyen 
sistem bozulmuş, 1987 öncesi emeklilerle-1987 sonrasõ emekliler arasõnda, emekli 
aylõklarõ bakõmõndan haklõ olmayan ve gederek büyüyen farklõlõklar oluşmuştur. Bu 
husus İntibak Kanunu ile geçmişe yönelik düzenlemelidir. 
 
• Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylõk Alanlar İle Bağ-Kur�dan Aylõk 

Alanlarõn Aylõk Artõşlarõ Tüfe Sistemine Bağlanõrken T.C. Emekli 
Sandõğõndan Aylõk Alanlarõn Aylõk Artõşlarõnõn Kat Sayõ Sistemine Tabi 
Tutulmasõ Norm Ve Standart Birliğini Zedelemiştir.  Bu Sistem Kõsa Sürede 
Düzeltilmelidir. 

 
İşçi emeklileri aylõklarõndaki artõşlarõ belirleyen TÜFE sistemi, aynõ şekilde Kanunun 
24 inci maddesi ile 5434 sayõlõ T.C.Emekli Sandõğõ Kanununa eklenen Ek Madde 9 ile 
memur emeklilerine de getirilmekle birlikte Kanunun 63 inci maddesinin (d) bendi ile 
personel kanunlarõna dayandõrõlarak uygulanmasõ ertelenmektedir. 
 
• Emekliler Arasõnda Aylõk Farklõlõklarõ Giderek Büyümektedir (İşçi-Memur-

Bağ-Kur Emekli Aylõklarõ Arasõndaki Farklar Artmaktadõr). 
 
T.C. Emekli Sandõğõ ve SSK taban aylõklarõ ile Bağ-Kur aylõklarõ  arasõnda var olan 
fark, her zam artõşõnda, Bağ-Kur ve  işçi emeklileri aleyhine giderek büyümektedir. 
 
 
                                                                                                                                (TL) 

Dönem SSK 
Taban Aylõk 

Emekli Sandõğõ 
Taban Aylõk 

Bağ-Kur 
(1.basamak) 

1998 Ocak 39.726.400 53.095.000 15.521.940 
1998 Temmuz 48.865.817 65.667.000 20.446.755 
1998 Ekim 53.759.125 72.669.000 23.056.250 
 
T.C.Emekli Sandõğõndan taban aylõk alanlar kapsamõnda hizmetli ve memur kesimi 
görülmekteyken, SSK ve Bağ-Kur  kapsamõnda ise her meslek grubunda çalõşmõş 
(Avukat, Mühendis ve Doktor gibi özel sektörde hizmet akdine göre ve bağõmsõz 
çalõşanlar) vasõflõ emekliler bulunmaktadõr. Görüldüğü gibi, T.C. Emekli Sandõğõ 
kapsamõnda bulunan emekli aylõklarõ arasõnda varolan yapõ çalõşõlan dönemdeki 
dengeyi korurken, aynõ durum SSK ve Bağ-Kur kapsamõndaki emekliler için söz 
konusu değildir. Her aylõk artõşõnda varolan eşitsizlik büyüyerek devam etmektedir. 
 
Bu hususlar genel çerçevede yasal olarak düzenlenmeli ve emekli aylõklarõ arasõnda 
sosyal sigorta tekniği bakõmõndan eşitlik sağlanmalõdõr. 
 
• Emeklilere Analõk Sigortasõ Kapsamõnda Ana Çocuk Sağlõğõ Hizmetleri 

Verilmelidir. 
 
İşçi emeklisi kadõnlar ile işçi emeklisi erkeklerin sigortalõ olmayan eşlerinin Analõk 
Sigortasõndan yararlanmamasõ ana ve çocuk sağlõğõ bakõmõndan son derece sosyal bir 
eksikliktir. Bu bakõmõndan Sosyal Devlet anlayõşõnõn bir gereği olarak işçi emeklisi 
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kadõnlar ile işçi emeklisi erkeklerin sigortalõ olmayan eşlerinin Analõk Sigortasõndan 
yararlanmasõnda zorunluluk görülmektedir. 
 
• Emeklilere Yurt Dõşõnda Tedavi Hakkõ Tanõnmalõdõr. 
 
Hastalõk sigortasõ kapsamõnda emeklilere yurt dõşõnda tedavi imkanõ 
sağlanmamaktadõr. Bu husus da Kanun önünde eşitlik yanõnda Sosyal Devlet ilkesine 
de aykõrõdõr. Sosyal güvenliğin etkin bir sonucu olarak emeklilere de tõbbi gereksinim 
halinde yurtdõşõnda tedavi olabilme hakkõ tanõnmalõdõr. 
 
• İlaç, Protez Gibi Katkõ Paylarõ İle Muayene Ücreti Kaldõrõlmalõdõr. 
 
Ülkemizde sosyal sigorta sistemi primli esaslara göre düzenlenmiş temeli nimet külfet 
eşitliğine dayanmaktadõr. Bu nedenle yõllardõr hastalõk sigortasõ primini ödeyerek 
yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş olan emeklilerden ilaç katkõ payõ, protez katkõ 
payõ, muayene ücreti gibi sosyal sigorta tekniği ile bağdaşmayan ek ödemeler 
kaldõrõlmalõdõr. 
 
• Aile ve Sosyal Güvenlik Haklarõ İlişkisi 
 
Aile, bütün toplumlarda mevcut olan ortak bir sosyal kurumdur. Aile sosyal yapõyõ 
oluşturan kurumlardan çevresi en dar olanõdõr ve diğer sosyal örgütlenmelerin de 
çekirdeğini meydana getirmektedir. Aile, mensuplarõndan diğer hiçbir sosyal kurumda 
rastlanmayan ölçüde bağlõlõk ve fedakarlõk ister. Ailenin sevgi ve şefkat ihtiyacõnõ 
karşõlama ve õrkõn devamõnõ temin etme gibi temel fonksiyonlarõndan biri de 
ekonomik bakõmdan güvenlik sağlamaktõr. Bu yönüyle sosyal güvenlik söz konusu 
olduğunda, bireyin temel güvenlik vasõtasõ olan �aile� özel bir önem kazanmaktadõr. 
Nitekim sosyal güvenlik sistemi, birim olarak aileyi esas almaktadõr. Sağlanan gelir, 
ailenin gelir garantisi olmaktadõr. 
 
Aile yapõlarõnda hõzlõ bir çözülmenin gözlendiği, aile fakirliğinin giderek yaygõnlaştõğõ 
dünyamõzda, bu trendin ülkemiz açõsõndan da önemini göz önünde bulundurarak 
Türkiye�de aile yardõmlarõ ve ailenin desteklenmesi hususu sosyal politika 
bakõmõndan önemli bir ilgi odağõ haline gelmektedir. Ülkemizde aile ödenekleri 
sisteminin mevcut olmayõşõ ve çocuklu ailelerin giderek daha fazla zaruret içine 
düşmesi böyle bir sistemin ülkemizde de ihdasõnõ zaruri kõlmaktadõr. Dünyada, 
bilhassa gelişmiş ülkelerde Hastalõk ve Analõk, İş Kazalarõ ve Meslek Hastalõklarõ, 
İhtiyarlõk, Maluliyet ve Ölüm, İşsizlik Sigortalarõ gibi aile ödenekleri de önemli 
sosyal sigorta kollarõ arasõnda yer almaktadõr. Aile fakirliğinin giderek yaygõnlaştõğõ 
ülkemizde, aile ödenekleri henüz bir sigorta olarak dikkate alõnmamakta, aileye 
yönelik son derece sõnõrlõ ve sembolik yardõmlar dahi belli bir çocuk sayõsõ ile 
sõnõrlandõrõlarak nüfus artõş hõzõnõ azaltma politikasõnõn vasõtasõ olarak 
kullanõlmaktadõr.  
 
Aile ödeneklerinin kapsamõ çoğu ülkede istihdamla sõnõrlõ tutulmuş, bir kõsõm ülkede 
ise nüfusun tamamõ kapsama alõnmõştõr.  
 
Aile ödeneklerinin finansmanõ kabul edilen sistemin niteliğine göre değişmekte, 
sosyal sigortalar sistemi içinde yer almasõ halinde, işveren primleriyle ve devlet 
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iştirakiyle sağlanmakta, sosyal yardõm şeklinde verilen ülkelerde ise devlet gelirleri ve 
vergilerle finanse edilmektedir.  
 
Ülkelerin kendilerine has nüfus, refah, kalkõnma ve gelir dağõlõmõ siyasetleri açõsõndan 
ele alarak kurduklarõ aile ödenekleri sistemleri hem temel mantõklarõ, hem de 
uygulamalarõ itibariyle ülkeden ülkeye farklõlõk arz etmektedir. Bu farklõlõk uygulanan 
sistemin türü ve kapsamõ, dolayõsõyla finansmanõ, ödeneklerden faydalanma şartlarõ, 
ödenek miktarlarõ ve idari organizasyon gibi konularda çõkmaktadõr. Ülkelerin 
çoğunda aile ödeneklerinden yararlanabilmek için üst yaş sõnõrõ temel üretim çağõnõn 
bitiş yaşõ (genellikle, 18) olarak benimsenmiştir. Eğitimin devamõ ve özürlülük 
hallerinde üst yaş sõnõrõ yükseltilmektedir.  
 
Aile ödenekleri sisteminin mevcut olduğu 81 ülkeden 42�sinde istihdam ilişkili 
sistemler uygulanmakta, 31 ülkede ise bütün nüfus ödeneklerden yararlanmaktadõr. 
Nüfusun tamamõnõn kapsama alõndõğõ ülkelerin çoğu ekonomik durumlarõnõn kuvvetli 
oluşlarõnõn yanõsõra, nüfus artõşõnõ teşvik etmek gayesiyle de sistemi genele 
yaymaktadõrlar. Aile ödenekleri çağdaş bir sosyal güvenlik aracõ olarak 
yaygõnlaşmakta, sistemin mevcut olduğu ülkelerde ise ödeneklerden yararlandõrõlan 
nüfusun kapsamõ genişletilmektedir. Örneğin, 1985�de sadece 20 ülkede nüfusun 
tamamõ aile ödeneklerinden yararlandõrõlõrken, 1995�te bu sayõ 31�e çõkmõştõr.  
 
Türkiye�de aile yardõmlarõnõn bir sigorta programõ olarak kurulmasõ, Devlet Planlama 
Teşkilatõ�nõn hazõrladõğõ, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu için bilgi notunda 
yer alan VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde sosyal güvenlik sisteminde 
çözüm bekleyen temel sorunlardan biri olarak belirtilmektedir. Komisyonumuzca 
hazõrlanan raporda bu hususun da bir karara bağlanmasõ gerekmektedir.  
 
Sonuç olarak, aileyi çözülmeden korumak amacõ ile ekonomik olarak gelişmiş 
ülkelerin tamamõna yakõnõnda uygulanan çocuğun getireceği ekonomik yükün 
hafifletilmesini amaçlayan aile ödenekleri sistemi modern bir sosyal güvenlik vasõtasõ 
olarak kabul edilmeli, AB�ye üyelik sürecinde ülkemizde gündeme alõnmalõdõr.  
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B. TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEĞİ'NİN SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL  
      İHTİSAS KOMİSYONUNA SUNDUĞU GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 

 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDE GENEL    
 BİR BAKIŞ 

 
• Sosyal Güvenlik Sürekli Olarak Gelişme Gösteren Toplumsal Yönü Çok 

Duyarlõ Bir Yapõdõr. 
 
Sosyal politika normlarõ çağdaş ülkeler sistemleri örnek alõnarak belirlenmelidir. 
 
Devlet sosyal sigorta programõ içinde  emeklisinin dul ve yetiminin geçim şartlarõnõ 
insan onur ve haysiyetine yakõşõr bir sosyal gelir seviyesini temin etmesi yanõnda 
hastalõk sigortasõ bakõmõndan da gerek emeklinin ve çalõşanõ ile hak sahibi aile 
bireylerinin sağlõğõnõ koruyacak tedbirleri yürürlüğe koymalõdõr. 
 
Ancak bu anlayõşõn hakim olduğu bir ortamda �Sosyal Devlet� ilkesinden 
bahsedebiliriz. Sosyal güvenliği de sosyal devlet anlayõşõ olarak görebiliriz. 
Anayasanõn 2. Maddesi Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasõnda �Sosyal Hukuk 
Devleti� kavramõnõ böylece değerlendirebiliriz.   
 
• Hükümetler Sosyal Sigorta Anlayõşõna Hep Yanlõş Açõdan Bakmõşlardõr. 
 
Sosyal sigorta sistemi nitelik olarak teknik bir yapõya sahiptir. Ülkemizde uygulanan 
�primli sosyal sigorta sistemi� de bu bakõmdan aktueryal  hesap tekniğine dayanan 
�edim / karşõ edim� ilkesini içeren yasal bir zeminde düzenlenmiştir. 
 
Türk sosyal güvenlik sistemi başlangõçtan bu yana sosyal amacõ ön plana alarak 
yasallaşmõş ve uygulanmakta idi, sistem içinde zorunluluk esasõ temel alõnmaktaydõ. 
Ancak 4447 sayõlõ sosyal güvenlik yasasõ ile bu prensip terk edilmiştir.  
 
Siyasi iktidarlar bütçe kanunu ile sosyal sigortalar kurumunun Çalõşma ve Sosyal  
Güvenlik Bakanlõğõ dõşõnda Maliye Bakanlõğõ ve hazine kanadõ ile müdahalede 
bulunmakta, böyle bir yöntem hükümetin sosyal sigortalar kurumunu özerk yapõsõ 
içinde yönetmekten ziyade katõ bir yönetim anlayõşõ ile vesayet altõna almõş 
bulunmaktadõr. Anayasaya da açõkça aykõrõ olan bu yaklaşõm sosyal sigortalar 
kurumunu gerçek sahipleri işçiler ve emeklilerden arõndõrarak devletçi bir anlayõşla 
yönetmektedir. 
 
SSK� da işçi ve emekli temsilcilerinin azõnlõkta olduğu sosyal taraflarõn kurum 
yönetiminde  temsiline olanak verilmediği, S.S.K. Genel Kurulunun istişari olarak 
karar ve ibra yetkisine haiz olmamasõ, hükümet temsilcilerinin hep ekseriyet de 
tutulduğu  siyasi yaklaşõm ile sosyal sigortalar kurumunun hiçbir zaman düzelmesi 
mümkün olamaz. 
 
Bu anlayõş ile ülkemizde hiç bir zaman çağdaş bir Sosyal Güvenlik sistemi 
oluşturamayõz. 
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• Sendika Dernek ve Sivil Toplum Örgütlerinin Görevleri 
 
Sosyal Güvenlik alanõnõn Anayasal olarak �Devletin görevi� dahi olsa örgütlenmiş 
kesimler olarak tek başõna devlet düzenlemesine terk etmenin çok önemli bir sosyal 
hata olacağõ kanõsõnõ taşõmaktayõz. 
 
• 4792 Sayõlõ SSK Kuruluş Kanunu İle İlgili Alõnmasõ Gerekli Önlemler . 
  
- Her şeyden evvel teşkilat kanununda ivedi değişikliğe gidilmelidir. 
- S.S.K.� nõn yönetimi devlet ağõrlõklõ olmaktan çõkartõlarak işçi ve emekli ağõrlõklõ 

bir yönetim yapõsõ getirilmelidir. 
- S.S.K.� nõn bugünkü duruma gelmesinde önemli rol oynayan siyasi iktidarlarõn 

keyfi uygulamalarõna ancak bu suretle  son verilebilir. 
- Ayrõca kurumda adem-i merkeziyetçi bir yönetim  sistemi benimsenmelidir. 
- Sosyal Sigortalar Kurumunu siyasi iktidarlarõn bir istihdam yeri olarak 

görmelerinden vazgeçilmelidir. 
- Kadrolaşma amacõyla yapõlan bu tür uygulamalar S.S.K.� nõn idari ve mali yükünü 

daha da artõrmaktadõr.  
- Kurum teşkilatõ 2000� li yõllarõn özelliklerine göre yeniden organize edilmelidir.  
 
• Sosyal Güvenlik  Devlet Politikasõ Haline Getirilmelidir. 
 
Sosyal  Güvenlik Kuruluşlarõmõzõn sağlõklõ işleyebilmesi ve kendilerinden beklenen 
görevleri yerine getirebilmesi her şeyden önce siyasi ve ekonomik istikrar ve güvene 
bağlõdõr. 
 
• Devlet �Sosyal Devlet� Olmanõn Gereği Olarak Sosyal Sigorta Finansmanõna 

Katkõda Bulunmalõdõr. 
 
OECD ülkeleri içinde sosyal güvenliğe katkõda bulunmayan tek ülke TÜRKİYE� dir.  
 
• Sosyal Güvenlik Sistemi Özelleştirilemez Ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ 

Tasfiye Edilemez. 
 
Anayasamõzõn 60. Maddesine göre ; herkes sosyal güvenlik hakkõna sahiptir. Devlet 
bu güvenliği sağlayacak tedbirleri almak ve teşkilatõ kurmakla yükümlüdür.  
Anayasanõn bu emir hükmüne göre, kişi için bu hak, devlet için bir görev olan sosyal 
güvenlik sistemi özelleştirilemez. 
 
• Özel Sigortacõlõk Ancak Yardõmcõ Ek Bir Sosyal Güvenlik Kuruluşlarõ 

Olarak Değerlendirilmelidir. 
 
Ülkemizde Sosyal Güvenlik sistemi primli, zorunlu ve sosyal nitelikte yapõsal durum 
taşõmaktadõr. Bu nedenle özel sigorta programlarõ sosyal güvenlik sisteminin 
alternatifi sayõlamaz. 
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• Sosyal Taraflarõn Görüşü Alõnmadan, Mutabakat Sağlanmadan SSK�da 
Yeniden Yapõlanmaya Gidilmemelidir. 

 
- SSK nitelik itibariyle işçi ve işçi emeklilerine ait bir kuruluştur. Bu nedenle 

kurum, siyasi müdahalelerden ancak 4792 sayõlõ kuruluş Kanununda değişiklik 
yapõlõp  gerçek anlamda özerk bir yapõya kavuşturulmasõ ile mümkün olabilir. 

- Yapõlacak değişiklikle işçi ve emeklilerin yönetimde temsillerine ağõrlõklõ olarak 
temsil olanağõ sağlanacak şekilde demokratik yasal sistem içinde etkinlik ve 
kararlõlõk sağlanmalõdõr. Kurum Sosyal Devlet anlayõşõnõ gerçekleştirecek bir 
yapõya en kõsa zamanda kavuşturulmalõdõr. 

- SSK� nun en üst karar organõ olmasõ gereken Genel Kurulu İstişari bir kurul 
niteliğinde olup Yönetim Kurulu siyasi iktidarlarõn atadõğõ üyelerin egemenliğinde 
bulunmakta ve gerçek çözüm üretmeyen yapõsõyla göstermelik durumdadõr. 

- Bu nedenle SSK Genel Kurulu, her yõl toplanmasõ ibra ve karar alma yetkisi ile 
birlikte �Genel Müdürün Genel Kurulca seçilmesi gerçekleştirilmelidir.� 

- İşçi ve işçi emeklilerinin ağõrlõkta olacağõ bir yönetimin oluşumuna olanak 
sağlanmalõdõr. 

- Kurum sosyal taraflarõn genel kurul denetimi yanõnda devletin denetimine açõk 
bulundurulmalõdõr. 

- Bu konuda yapõlacak yeniden yapõlanma yasal çalõşmalar, sosyal taraflarõn görüş 
ve önerileri olarak hayata geçirilmelidir. 

 
• Sosyal Sigortalar Kanununda Yapõlacak Yasal Değişiklik Çalõşmalarõ 

Gerçekçi Sorunlarõ Çözümleyici Ve Sosyal Taraflarõn Görüş Ve Önerileri 
Doğrultusunda Hazõrlanmalõdõr. 

 
SSK� nõn mali sõkõntõlarõ kamu oyunda endişe ile takip edilmekte, tek sorunun yaşlõlõk 
aylõğõnda yaş unsuru olduğu yaklaşõmõnõ vurgulayan gerek Dünya Bankasõ ve gerekse 
ILO� nun yapmakta olduğu gibi sosyal güvenlik sistemimizin yönlendirilmesi hiç bir 
zaman kabul edilemezliği açõktõr. 
 
Bu nedenle yapõlacak yasal çalõşmalarda şu hususlar göz önünde bulundurulmalõdõr. 
 
-   Müktesep Haklarõn  Korunmalõdõr. 
 
Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgili yapõlacak yasal düzenlemelerde, hastalõk, malullük, 
yaşlõlõk ve ölüm sigorta kollarõnda yer alan kazanõlmõş haklarõn korunmalõdõr. 
 
SSK mali ve idari bakõmdan gerçek anlamda özerkliğe kavuşturmalõdõr. 
 
Sosyal taraflarõn �işçi ve emekli kuruluşlarõn� ekseriyette olacağõ şekilde yönetimde 
temsil olanağõ sağlanmalõdõr. 
 
-   Sosyal Güvenlik Sisteminde �Norm ve standart birliği� Sağlanmalõdõr. 
 
Anayasamõzõn 60.  Maddesine göre herkes için hak olan sosyal güvenlik sistemi 
içinde yürürlüğe konulan 5 ayrõ sosyal sigortalar kanununda yer alan ve ayrõ ayrõ 
nitelikte düzenlenen sosyal sigorta haklarõ arasõnda norm ve standart birliğinin 
sağlanmasõ ile sigortalõlar arasõnda eşitlik sağlanabileceği gibi, kurumlar arasõnda suni 
geçişlerde önlenmelidir.  
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- Aktueryal  Denge Sağlanmalõ ve Kayõt Dõşõ Ekonomi de Çalõşanlar Sosyal    
      Güvenlik Kapsamõna Alõnmalõdõr. 
 
SSK verilerine göre bugün aktif / pasif dengesizliği aktif sigortalõlar aleyhine 
bozulmuştur.  
 
Çeşitli kaynaklara göre sayõlarõ 5 milyonlarla ifade edilen sigortasõz çalõşanlarõ sosyal 
güvenceye kavuşturmakla kuruma taze mali kaynak yaratacağõ gibi aktif / pasif 
sigortalõ dengesizliğine de olumlu bir etki sağlayacaktõr. 
 
-  Prim Tahsilatõnda Etkinlik Sağlanmalõdõr. 
 
SSK� nõn yasal görevlerini yapabilmesi doğal olarak sağlam mali kaynak yapõsõna 
bağlõdõr.  
 
Geçmiş yõllarda ödenmiyen primlerin tahakkuk eden gecikme zamlarõna ilişkin Af 
Kanunu ve kamu kesimi prim borçlarõnõn tasfiyesi bakõmõnda getirilen Tahkim 
Kanunu nitelik itibariyle kuruma hiç bir mali katkõ sağlamamõştõr. 
 
Tüm bu siyasi yanlõşlõklar doğal olarak cari yõl prim tahsilatõnõ engelleyici sonuçlarõ 
da beraberinde getirmiştir.  
 
Bu hatalar tekrarlanmamalõ, prim tahsilatõnõn özel ve kamu sektörü ayrõmõ 
yapõlmaksõzõn kanuni süresi içinde ödenmesi için etkin tedbirler uygulanmaya 
konulmalõdõr.  
 
- Devlet Sosyal Güvenliğe 3. Taraf Olarak Yeterli Ölçüde �Prim Bazõnda� Katkõ  

Sağlamalõdõr. 
  
Devlet bugüne kadar sosyal güvenliğe �prim bazõnda� hiçbir katkõda 
bulunmamaktadõr.  Oysa bu katkõ payõ Avrupa Ülkelerinde  ortalama % 35� dir.  
 
Anayasada �Sosyal Devlet�  olduğunu açõkça vurgulayan devletin sosyal güvenlik 
sistemine prim olarak finansal  katkõda bulunmasõ kaçõnõlmaz bir zorunluluk olarak 
görülmektedir.  
 
• SSK Sağlõk Hizmetleri Yeniden Yapõlandõrõlmalõdõr. 
 
Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlõk hizmetini kendi üreten bir sosyal güvenlik 
kuruluşu olarak ülkemizin nüfusunun % 40� larõna sağlõk hizmeti veren sosyal 
güvenlik kuruluşudur. 
 
Sigortalõ, emekli, dul ve yetimler ile hak sahibi eş çocuk, ana ve babayõ kapsamak 
üzere 26 milyon vatandaşõmõzõ sağlõk şemsiyesi  altõna alan hastalõk sigortasõ ilk defa 
olarak 1994 yõlõndan itibaren her geçen yõl daha da büyüyerek açõk vermeye 
başlamõştõr. 
 
Sağlõk hizmetlerindeki  nitelik ve nicelik bakõmõndan yetersizlik, kadro eksizliği 
�Kuruluş amacõ anlaşõlamayan hastane dernekleri� paralõ tedavi uygulamasõ  
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sosyal sigorta anlayõşõ ile bağdaşmayacak uygulamalar olup, mutlak suretle 
düzeltilmelidir. 
 
Kurumdan sağlõk  hizmeti alabilmek yalnõz sigortalõ olmakla yetinilmeyip zaman 
içerisinde ödemesi gereken sağlõk primleri şartõ getirilmelidir.  
 
Belirli kesimlerce genel sağlõk sigortasõ  adõ altõnda õsrarla dile getirilen uygulamanõn 
sosyal sigortalar kurumu sağlõk primleri ve hastanelerinden yaralanõlarak 
gerçekleştirilmesi hiç bir zaman kabul edilemez bir konudur. 
 
• Emeklilerin Aylõklarõnõn Geçim Şartlarõna Uygun Şekilde Belirlenmesi ve 

Farklõ Farklõ Oranlarda Aylõk Bağlama Oranlarõ Terk Edilerek Aylõk 
Bağlama Oranlarõnda Eşitlik Sağlanmalõdõr. 

 
Yasadan kaynaklanan aksaklõklar giderilmeli. Kamu çalõşanlarõna uygulanan ücret 
politikasõ emeklilere de aynen yansõtõlarak devletin farklõ şekilde uygulamakta olduğu 
ücret politikasõ terk edilerek gerçek sosyal devlet politikasõ haline getirilmelidir. 
 
Anayasamõzda da yerini almõş olan sosyal güvenlikle ilgili hükümlerin temelinden 
biride emekli olanlarõn normal geçim şartlarõnõn sağlanmasõnõ gerektirmektedir. 
Yüksek enflasyonda ezilen en büyük kitleyi oluşturan işçi emeklisi dul ve 
yetimlerinin yaşam şartlarõ mutlak surette düzeltilmeli, emekli aylõğõ asgari  geçim 
şartõnõ sağlayacak miktara mutlaka getirilmelidir.  
 
Bu bağlamda 506 sayõlõ Kanundan kaynaklanan aylõk bağlama oranlarõnda eşitlik 
mutlaka sağlanmalõdõr. 
 
• Sosyal Sigortalar Kurumunun İçine Düştüğü Bugünkü Durum Çözümsüz 

Değildir.  
 
Bugün 5 milyonlarla ifade edilen kayõt dõşõnda çalõşan işçinin Sosyal Güvenlik 
sistemine alõnmasõyla sağlanacak prim akõşõ S.S.K� nõn önemli ölçüde açõklarõnõ 
kapatmaya yeterli olacaktõr. 
 
TÜM İŞÇİ EMEKLİLERİ DERNEGİ olarak derneğimiz tüm sosyal taraflarõn katõlõmõ 
ile varõlacak uzlaşmalar sonucu işçisi emeklisi dul ve yetimi ile birlikte 30 milyona 
varan vatandaşõmõza gerçek sosyal güvenlik hakkõ sağlayan bir yapõlan maya 
kavuşturulmasõ için her türlü çalõşmaya katkõda bulunmayõ,  özellikle belirtmekten 
yarar görmekteyiz.             
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EK- 3: MUNZAM SOSYAL GÜVENLİK AMAÇLI BİR VAKIF ÖRNEĞİ :    
            ERDEMİR VAKFI  
 
Tamamlayõcõ sosyal güvenlik alanõndaki arayõşlarda yol gösterici olmasõ amacõyla 
uzun yõllardõr faaliyetlerini sürdüren ve çok başarõlõ bir örnek olan EREĞLİ DEMİR 
VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. MENSUPLARI VAKFI�nõn kõsaca tanõtõlmasõ 
uygun görülmüştür. 

 
KURULUŞ 
 
Vakõf Erdemir çalõşanlarõnõn ilave bir sosyal güvence altõna alõnmasõ amacõyla 1966 
yõlõnda önce dernek olarak, daha sonra 1968 yõlõnda Erdemir�in 300.000 TL tahsisi ile 
T.T. Kanununun 903 sayõlõ Kanunla değiştirilen maddelerindeki hükümlere göre 
�Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarõ T.A.Ş Mensuplarõ Yardõmlaşma Sandõğõ Vakfõ� 
adõ altõnda o günkü koşullarda ancak vakõf statüsünde hukuki yapõya kavuşturularak 
kurulmuştur. 

 
AMACI 
 
1. Vakõf üyesinin ve emeklisinin ölümü halinde varislerine ölüm yardõmõ ve toplu 

ödeme yapmak  (2000 yõlõ için 3.750.000.000 TL / 1.125.000.000 TL). 
1. Vakõf üyesinin aile fertlerinden öz anne, baba ile eşinin ve bakmakla yükümlü 

olduğu çocuklarõnõn ölümü halinde üyesine ölüm yardõmõ yapmak ( 2000 yõlõ için 
225.000.000 TL) 

2. Vakõf üyesinin gerekli koşullarõ yerine getirmesi halinde emekli aylõğõ bağlamak 
veya toptan ödeme yapmak; veya her ikisinden istifadesini sağlamak. (2000 yõlõ 
için üyenin mevcut varlõk miktarõna bağlõ olmak üzere 900.000.000 TL maaş alan 
emekli mevcuttur. Son beş yõlda emekli olan emeklilerin maaş ortalamasõ 
350.000.000 TL civarõndadõr. Toplu ödeme olarak 60 milyar TL alabilecek üye 
mevcuttur) 

3. Dul eşe emekli aylõğõ ödemek... 
4. Vakõf üyesinin maluliyeti halinde maluliyet ve toplu ödeme yapmak... 
 
ÜYELİK 
 
Vakfa üyelik tamamen isteğe bağlõ olup, üye olabilmek için Erdemir�de çalõşõyor 
olmak şarttõr. Üye olmak zorunlu değildir. Üye, diğer şartlarõn haricinde kendi rõzasõ 
ile üyelikten istifa edebilmektedir. (31.12.1999 tarihi itibariyle üye sayõsõ 7.274, 
emekli sayõsõ 2.480 olmak üzere toplam 9.754�tür.) 

 
YÖNETİM YAPISI 
 
Her 20 üye için seçimle bir delege belirlenmektedir. Delege seçimi 3 senede bir 
delegelerin tamamõ için yapõlmaktadõr. (Mevcut delege sayõsõ 365�tir.) 
 
Delegeler, Genel Kurulu oluşturmaktadõrlar. Vakfõn en üst organõ Genel Kuruldur. 
Olağan Genel Kurul toplantõlarõ yõlda bir kere Mart ayõ sonunda yapõlmaktadõr. 
 
Vakõf, Yönetim Kurulu tarafõndan yönetilmektedir. Vakõf yönetimi 9 kişiden teşekkül 
etmektedir. 6 üye genel kurulda seçimle delegeler tarafõndan gizli oyla seçilmekte, 3 
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üye ise Erdemir genel müdürü tarafõndan üyelerin içinden atanmaktadõr. Yönetim 
Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yõl olup, her sene 1/3�ü yenilenmekte böylece 
yönetimde süreklilik sağlanmaktadõr. 
 
Denetleme Kurulu 3 kişiden oluşmakta; 2�si seçimle, 1 tanesi genel müdürün vakõf 
üyeleri içinden atamasõ ile belirlenmekte olup, her sene 1 tanesi değişmektedir. 
 
Kararlar resmi sened hükümleri çerçevesinde yönetim kurulunca alõnmaktadõr. Mali 
sonuçlar Denetim Kurulu ve Bağõmsõz Denetleme kuruluşlarõnca incelenmekte ve 
onaylanmaktadõr. 
 
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri amatörce çalõşmakta, çok az huzur hakkõ 
almaktadõrlar.  
 
VAKFIN GELİRLERİ 
 
Kuruluşta Erdemir�in tahsis ettiği 300.000 TL üyelerden alõnan üyelik aidatlarõ (2000 
yõlõ en yüksek aidat 40.000.000 TL/AY�dõr). Erdemir�in aidatlarõn 1/3�ü kadar çalõşan 
üyeler için ödediği katkõ payõ (2000 yõlõ için üye başõna 13.000.000 TL/AY�dõr). 
Nemalandõrmalardan elde edilen faiz, kira, temettü, gayrimenkul ve hisse senedi satõş 
ve diğer gelirler vakfõn başlõca gelirlerini oluşturmaktadõr. (Üyelerin 1999 yõlõnda 
varlõklarõnda %120 artõş sağlanmõş ve vakfõn mali büyüklüğü 170.000.000 $�a 
ulaşmõştõr.) 
 
Bu kaynaklarõn haricinde Erdemir�den veya başka kuruluştan Vakfa hiçbir şekilde 
menfaat sağlayõcõ destek, kaynak aktarõmõ v.s olmamõştõr. 
 
Vakõf varlõğõnõn tamamõ üyelere ait olup, Vakfõn tüzel kişiliğine ait varlõk yoktur. 
 
VAKIF FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 
 
Vakõf, Zonguldak�õn ilçesi olan Ereğli�de faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm üye, 
emekli takip işleri ile varlõklarõn değerlendirilmesi işlerinin tamamõ geliştirilmiş bir 
bilgisayar programõnõnda desteği ile sadece 1 müdür, 7 çalõşan toplam 8 kişi ile 
yürütülmektedir. 
 
SONUÇ 
 
Erdemir�in kuruluşunda etkin ve ortak olan Amerikalõlarõn yönlendirmesi ile sağlam 
bir resmi sened ile kurulan Vakõf demokratik yapõsõnõ muhafaza ederek, resmi sened 
hükümlerine sadõk kalarak bunlarda önemli değişiklikler yapmayarak, dürüst ve 
düzgün yönetilerek mevcut büyüklüğüne ulaşmõştõr.  
 
Vakõf�õn güçlü maddi yapõya kavuşmasõ emekli olan üyelerine sağladõğõ çok önemli 
avantajlar sayesinde Erdemir çalõşanlarõ gelecek endişeleri olmadõğõndan çok mutlu 
ve huzurlu çalõşmakta, iş barõşõ bozulmamaktadõr. Ayrõca çalõşanlarõn şirkete bağlõlõğõ 
artmakta, tasarruf teşvik edilmekte, hisse senedi, mevduat v.s ile milli ekonomiye 
önemli boyutta kaynak yaratõlmaktadõr. 
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ÖNERİLER 
 
Vakõf modeli örnek alõnarak yaratõlacak tamamlayõcõ sosyal güvenlik sisteminde; 
• Bazõ maddeleri değiştirilemez sağlam bir resmi senede bağlõ kalõnmalõdõr. 
• Üyelik isteğe bağlõ olmalõ, teşvik edilmelidir. 
• Belli sayõdan fazla personel çalõştõran kuruluşlarõn sistemi kurmasõ sağlanmalõ, ilk 

kuruluşta maddi destekle sistem takviye edilmelidir. 
• Vakõfla ilgisi olmayan sistem vakõf statüsünden çõkartõlarak kanunla hukuki bir 

yapõya kavuşturulmalõdõr. 
• Vergi ve diğer yönlerden kanunla teşvik edilmeli, gelirlerine vergi muafiyeti 

sağlanmalõdõr. 
• Hem demokratik yapõnõn, hem de mali kaynaklarõn kullanõmõnõn özel olarak 

yetiştirilmiş uzmanlarca denetlenmesi sağlanmalõdõr. 
• Emeklilik maaş ve toplu ödemesi ile üyenin ölüm ve maluliyet yardõmõ dõşõnda 

herhangi bir amacõ ve faaliyeti olmamalõdõr. 
• Vakõf faaliyetleri minimum personel ve harcama ile yürütülmelidir. 
• Demokratik yapõyõ bozmayacak şekilde esas şirketin ve devletin gözetim ve 

denetimi sağlanmalõdõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                 Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   150 

EK- 4: TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU�NUN SOSYAL                        
            GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNA  SUNDUĞU GÖRÜŞ VE   
            ÖNERİLER 

 
Anayasal bir hak ve devlet içinde uyulmasõ gereken bir ödev olan sosyal güvenlik 
kapsamõnda nüfusun belli bir bölümü bulunmamakta, mevcut sigortalõlar ve aylõk alanlar 
ile dul ve yetimlerin haklarõnõn korunmasõ ve geliştirilmesi ilkesine de yeterince 
uyulmamaktadõr.  
 
Devletin primli sisteme katõlmadan sosyal güvenlik finansmanõna çözüm aramasõ 
Anayasadaki hükümle çelişmektedir. Ayrõca, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yönetiminde 
eskiden olduğu gibi çoğunlukta hükümet üyelerinin bulunmasõ, kuruluş Kanununda yer 
alan özerk yapõya da aykõrõ bir tasarruftur. 
 
Bugün mevcut sistemin analizi yapõldõğõnda, bir çok olumsuzluğun temel nedenleri şöyle 
sõralanabilir. 

 
•   Bugüne kadar 506 sayõlõ Yasada yapõlan değişiklikler, norm ve standart birliği           

sağlamaktan uzak kalmõştõr. 
 
•  Sosyal Sigortalar Kurumu'nun kaynaklarõ hükümet politikalarõna göre değerlendirilmiş 

ve bugünkü ekonomik yapõnõn bozulmasõnda önemli bir etki yapmõştõr. 
 
•  Kurumun yönetiminde atama ağõrlõklõ bir yapõ egemen olmuş, sigortalõ ve 

emeklilerinbeklentileri gereği gibi değerlendirilememiştir. 
 
•    Sosyal güvenlik haklarõnda iyileştirici kararlar yerine, haklarõ kõsõtlayan uygulamalar 

yapõlmõştõr. 
 
•   Borçlanma imkanlarõ, sigortasõz çalõştõrmanõn yaygõn olmasõ, isteğe bağlõ sigortalõ 

sayõsõnõn bir milyonu aşmasõ, özellikle BAĞ-KUR'dan yatay geçiş yapõlarak son 3,5 yõl 
SSK kapsamõnda çalõşõlarak emekli olma imkanõnõn bulunmasõ, SSK'nõn gider ve gelir 
dengesini bozmaktadõr. 

 
Bu tür olumsuzluklar, 20-25 yõl çalõşarak emekli olanlarõn haklarõnõn kõsõtlanmasõnda, 
yetersiz aylõk bağlanmasõnda önemli bir rol oynamaktadõr.  
 
Böylece, gerçek sigortalõlarõn nimetlerine başkalarõnõn ortak olmaktadõr. Bu çarpõk durum, 
diğer sosyal güvenlik kuruluşlarõnda söz konusu değildir. 
 
Bu tür yanlõş ve haksõz uygulamalar, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun  ekonomik yapõsõnõ 
sarsmakta ve bu durum  işçilerin ve emeklilerin haklarõnõn kõsõtlanmasõnda önemli bir 
gerekçe oluşturmaktadõr. 

 
SSK, sosyal devletin yapmasõ gereken görevleri yapar duruma gelmiş ve 20-25 yõl prim 
ödeyen sigortalõlarõn haklarõnõn korunmasõ ve geliştirilmesi ilkesine uyulmamõş, yatay 
geçişler, iflas eden sandõklarõn yüklerinin devri de Kuruma önemli bir yük olarak 
yansõmõştõr.  
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Ülkemizde iş güvencesi olmadõğõndan dolayõ sürekli çalõşma imkanõ yeterince 
sağlanamamakta ve emekli olma koşullarõ kolay kolay elde edilememektedir. 
 
Özellikle, erken yaşta emekli olunuyor iddialarõ, gerçekçi bir tespit değildir.  SSK verilerine 
göre, 39-44 yaş kapsamõnda bulunan emeklilerin toplam emekliler içerisindeki payõ yüzde 8  
ile sõnõrlõ olmaktadõr. Yaş konusu, özellikle de erken yaşta emekli olunuyor görüşleri ile 
kamuoyu yanlõş yönlendirilmeye çalõşõlmõş, Yasa değişikliğinde istatistiki bilgiler abartõlõ bir 
şekilde yorumlanmõştõr. 
 
1. SOSYAL GÜVENLİĞE GETİRİLEN YENİ YASAL ÇERÇEVE 
 
57. Hükümet, ülke koşullarõna uygun olmayan bir düzenleme getirerek emeklilik yaşõnõ 
yüksek tutmuş ve emeklilik hakkõnõn kazanõlmasõnõ oldukça zorlaştõrmõştõr. 
 
Yeni düzenlemede, sigorta prim kesintilerinin oransal yüksekliği yanõnda (işçi hissesi %14, 
işveren hissesi %19.5) prime esas kazancõn tavanõ yüksek belirlenmiştir. Bu durum, 2000 
yõlõ itibariyle, işçinin eline geçen ücretlerde önemli ölçüde azalmaya neden olacağõ gibi, 
kayõtdõşõ çalõşmayõ da teşvik edecek bir yük getirmektedir. 
 
Prime esas kazancõn yüksek tutulmasõ yanõnda, aylõk bağlama oranlarõ aşağõlara çekilmiştir. 
Önceki dönemde, normal gösterge için 5000 gün prim için yüzde 60, üst gösterge için ise 
yüzde 50-59.9 arasõnda değişen ve sonraki her 240 gün ek prim ödenmesi durumunda birer 
puan arttõrõlan aylõk bağlama oranlarõ  uygulamasõ değiştirilmiş ve hak kaybõna yol açan yeni 
bir sistem getirilmiştir. 
 
Yeni sistemde, katsayõ ve gösterge tablosunun kaldõrõlmasõ nedeniyle, prim artõşlarõnõn 
aylõklara yansõmasõ uygulamasõna da son verilmiş ve SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödenen 
aylõklarõn artõşõ aylõk TÜFE'ye endekslenmiştir. 
 
Çalõşanlarõn kazanõlmõş haklarõnõ etkileyen ve müktesep bir özellik taşõyan zorunlu tasarruf 
kesintilerinin işsizlik sigortasõna aktarõlmasõ, çalõşanlar açõsõndan bir hak kaybõ olmuş ve 
biriken fonun hak sahiplerine ödenmesi konusunda belirsizlik getirilmiştir. 
 
Sosyal güvenlik yasasõ, sosyal güvenlik kuruluşlarõ kapsamõnda bulunan aylõk alanlarõn ve 
sigortalõlarõn kazanõlmõş haklarõnõ önemli ölçüde geriye götüren değişiklikleri öngörmüştür. 
 
2000 yõlõ itibariyle yeni Yasaya göre emekli olma koşullarõnõn ağõrlaştõrõlmasõ ve aylõk 
bağlama oranlarõnõn aleyhte değiştirilmesi sonucu,  işsiz kalma durumlarõnda hak kaybõ daha 
belirgin duruma gelecektir. 
 
İş güvencesinin olmadõğõ ve çalõşma koşullarõnõn çok ağõr olduğu bir dönemde yaşõn ve prim 
gün sayõlarõnõn yukarõlara çekilmesi, emeklilik hakkõnõn kazanõlmasõnõ güçleştirmiştir. 

 
2. BİREYSEL EMEKLİLİK 
  
Bireysel emeklilik, mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn güçlendirilmesini engelleyecek 
bir düzenlemedir. Ülkemizdeki gelir dağõlõmõnõn sonuçlarõ bellidir. Gelir dağõlõmõnõn bozuk 
olduğu ülkemizde, özel sigortacõlõk programlarõnõn geniş kitlelerinin sorunlarõna çözüm 
getirmesi mümkün değildir. Ticari bir yaklaşõmla getirilmek istenen özel sigorta programlarõ 
ile özellikle, SSK�nõn zayõflatõlmasõ amaçlanmaktadõr. 
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Sosyal güvenlik sisteminin yerine özel sigortacõlõğõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve sosyal güvenliğin 
zayõflatõlmasõ da sistemin bütünü açõsõndan bakõldõğõnda bir tür özelleştirmedir. Özel 
emeklilik programlarõnda sigortalõ  gelir getiren bir kaynak olarak görülmektedir.  Oysa, 
sosyal güvenliğin temelinde, ticari değil, toplumun güvenliği anlayõşõ bulunmaktadõr. 

 
Anayasal bir hak olan sosyal güvenliğin herkese sağlanmasõ için, Devlete önemli 
yükümlülükler verilmiştir. Devlet, bu yükümlülüğü sağlayacak tedbirleri almalõ, herkese, 
sosyal güvenlik hakkõnõ sağlamalõdõr. Devletin, bu yükümlülüğünü yerine getirmeden, yeni 
kaoslarõ getirecek bir sistem olan bireysel emekliliği teşvik etmesi, katkõda bulunmasõ, 
sosyal güvenlik hakkõna kavuşmamõş milyonlarca insanõmõza  yapõlacak en büyük haksõzlõk 
olacaktõr. 

 
Bireysel emeklilikte bir de, zorunluluk koşulunun getirilmek istenmesi, mevcut sosyal 
güvenlik kuruluşlarõnõ daha da zayõflatacak bir araç olacaktõr.  
 
Bu gerekçelerle, TÜRK-İŞ  özel sigorta programlarõna karşõ çõkmaktadõr. 
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EK- 5: DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU�NUN SOSYAL  
            GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNA SUNDUĞU GÖRÜŞ VE  
            ÖNERİLER 

 
DİSK olarak beş yõllõk kalkõnma planlarõnõn hazõrlõk çalõşmalarõna önem vermekte ve 
hemen her dönemde bu çalõşmalara aktif olarak katõlmaktayõz. Üzülerek belirtelim ki bu 
dönemdeki gibi planõnõ kendisini ve toplumsal taraflarõn düşüncelerini değersiz kõlan bir 
yaklaşõmla ilk defa bu kadar yaygõn olarak karşõlamaktayõz.  
 
Geçmiş dönemlerde bir yõllõk bir sürece yayõlan, alt komitelerde günlerce tartõşõlarak ve 
bilimsel verilere dayanarak hazõrlanan raporlarõn, bugün iki ay içinde ve taraflarõn 
taleplerinin aklektik biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulduğu gözlenmektedir. 
Sadece bu olgu bile planlamaya verilen önemin düzeyini göstermek bakõmõndan önemli bir 
örnektir. 
 
Bundan daha önemli olmak üzere küreselleşmenin ihtiyaçlarõ gerekçesiyle  sermaye 
çevrelerinin yõllardõr dile getirdikleri taleplerin topluma kabul ettirilmesi yaklaşõmõ plan 
çalõşmalarõnõn ruhuna hakim olmuş durumdadõr. Bu durum hazõrlanan raporlarõn 
içeriklerinden, hatta bazõ komisyonlarõn isimlerinden açõkça anlaşõlmaktadõr. 
 
Bu yaklaşõm nedeniyle kamunun ekonomiye müdahalesini gerekli gören, özelleştirmeye 
karşõ çõkan anlayõşlar raporlarda yer alamamaktadõr. Kaldõ ki bu görüşlere hazõrlõk 
raporlarõnda yer verilse bile, planõn bunlarõ dikkate almayacağõ görülmektedir. 
 
Konfederasyonumuz bütün bu nedenlerle VIII.BYKP hazõrlõk çalõşmalarõ sürecini 
eleştirmekte; sunduğumuz bu metin katõldõğõmõz tüm komisyon çalõşmalarõnõn raporlarõna, 
bugüne kadar vermiş olduklarõmõzõ birlikte görüşümüz olarak konulmasõnõ talep 
etmektedir.
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EK-  6: TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU�NUN SOSYAL  
             GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNA EKLENMESİNİ GEREKLİ  
             GÖRDÜĞÜ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 
 
Sosyal güvenliğin toplumun tümünü ilgilendirmesi gerçeği karşõsõnda, burada yaşanan 
sorunlara ilişkin çözüm yollarõnõn araştõrõlmasõnda sosyal kesimlerin katõlõmõnõn sağlanmasõ 
ve karşõlõklõ diyalog ve konsensus içinde gerekli önlemlerin süratle alõnmasõ icap etmektedir. 
 
Yapõlacak reformda iki önemli husus gözönünde bulundurulmalõdõr: 
 
1. Mevcut 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4792 sayõlõ SSK Kuruluş Kanunu'nun     
      sistemi olumsuz yönde etkileyen hükümlerinin düzeltilmesi, 
 
2. Gelecekte de bu tür sorunlarõn yaşanmamasõ bakõmõndan sistemi koruyucu nitelikte ve  

ileriye dönük önlemlerin şimdiden belirlenmesi. 

Bu çerçevede Konfederasyonumuzca, sosyal sigortalarla ilgili olarak yapõlacak reformlarda 
aşağõdaki konularõn gözönünde bulundurulmasõ zorunludur: 

 
• Sosyal sigortanõn finansmanõna devlet, üçüncü bir taraf olarak prim ödemek suretiyle 

katkõda bulunmalõdõr. 
• Sigorta prim oranlarõnõn kademeli olarak düşürülmesi şarttõr. Bu sayede rekabet gücü ve 

istihdam artacak, kayõtdõşõ ekonominin gelişmesi de önlenebilecek, sosyal güvenlik 
şemsiyesi yatay olarak genişleyebilecektir. 

• Borçlanma gibi tamamen siyasi amaçlõ uygulamalara derhal son verilmeli, yeni borçlanma 
yasalarõ çõkarõlmamalõdõr. 

• Emeklilik hakkõnõ elde ettikten sonra çalõşõlan her fazla yõl için emekli aylõğõ artõşõ gibi 
çalõşmayõ özendirici düzenlemeler getirilmelidir. 

• Kayõtdõşõ sektörü, kayõtlõ ve takip edilebilir hale getirecek tedbirler biran önce alõnmalõdõr. 
• Kurumun sigortalõ ve işyeri kaçaklarõndan kaynaklanan kayõplarõ, kayõtlõ kesim üzerinden 

telafi edilmemelidir. 
• Sosyal güvenlik sisteminin takibinde de vatandaşlõk numarasõ uygulamasõna geçilmelidir. 
• SSK primine esas kazanç  alt ve üst sõnõrõ, asgari ücretle irtibatlandõrõlmalõdõr (özellikle 

son dönemlerde kurumca tespit edilen alt sõnõrlar asgari ücretin üstünde olmakta ve önemli 
meblağa ulaşan prim farkõnõn tamamõ yasa hükmü gereği işverenlerce ödenmektedir. Bu 
durum kaçak işçi çalõştõrmaya ve kayõt dõşõ sektöre kaçõşa neden olan en önemli etkenler 
arasõna girmiştir). 

• SSK primine esas kazançlarõn alt ve üst sõnõrlarõnõn tespitinde geriye dönük artõşlara 
gidilmemelidir. 

• İşyeri hekimi istihdamõ konusunda yaşanan sorunlara çözüm bulunmalõdõr. İşverenlerce 
çalõşanlar için hem hastalõk sigortasõ primi ödenmesi hem işyeri hekimi istihdam edilmesi 
mükerrerlik arz etmektedir. 

• Yurtdõşõnda Türk müteahhitlerinin yanõnda çalõşan Türk işçilerinin sosyal güvenliklerinin 
sağlanmasõna yönelik çerçeve kanun hazõrlanmalõ ve standart uygulamalara geçilmelidir. 

• Ülkemizde uygulanan sigorta prim oranlarõ dünya ölçülerinde çok yüksek seviyede 
bulunduğundan hem işçi çalõştõrmayõ caydõrõcõ etkisi olmakta hem de kayõt dõşõ sektörün 
büyümesine neden olmaktadõr. Hedef, sigortalõ sayõsõnõ artõrmak olduğuna göre prim 
oranlarõ kademeli olarak aşağõya  çekilmelidir. 

• Politik müdahaleler sonucu uygulamaya konulan, primini almadõğõ halde kurumca 
ödenmeye devam edilen sosyal yardõm zammõnõn hazinece karşõlanmasõ sağlanmalõdõr. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                                                    Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalgu/oik604.pdf   155 

• Kurumun gelir-gider dengesini etkileyecek nitelikteki yasa tasarõlarõ ekinde; en az 10 
yõllõk aktüeryal hesaplarõn yer almasõ zorunluluğu getirilmelidir. 

• İşverenlerce iş kazasõ-meslek hastalõğõ primi ödenmesine rağmen iş kazalarõnda Kurumun 
ayrõca işverene rücu etmesine imkan tanõyan ve sigorta mantõğõna ters düşen ödemelere 
yol açan uygulamalara son verilmelidir. 

• SSK'nõn yetersiz kalan yardõmlarõ karşõsõnda kişilere munzam bir güvence sağlayabilmek 
amacõyla, özel sigorta programlarõ teşvik edilmelidir. 

• Kurumun, 60 bine yakõn personeli, 600'e ulaşan sağlõk tesisi ile merkezden yönetilecek 
boyutlarõ aştõğõ dikkate alõnarak, Kurum yeniden yapõlandõrõlmalõdõr. 

• Kurum, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ'na bağlõ kuruluş olmaktan çõkarõlmalõdõr. 
• Kurum, idari ve mali bakõmdan gerçek anlamda özerk yapõya kavuşturulmalõdõr. 
• Bu yapõlanmada SSK, devlet vesayetinden kurtarõlmalõ, iştirakçilerinin etkin karar sahibi 

olduğu, taraflarõn eşit temsil edilebildiği, kendini denetleyebildiği ve sorumluluk 
yüklenebildiği bir yapõya kavuşturulmalõdõr. 

• Yeniden yapõlanmada devletin fonksiyonu, katkõ yapõcõ ve denetleyici olmaktan ileriye 
geçmemelidir. 

• Kurum, asõl işlevi olan sigortacõlõkla uğraşmalõ, yan hizmetlerden kurtulmalõdõr. Kurum 
hastane işletmeciliği, ilaç ve tõbbi malzeme işletmeciliği, rant tesisi işletmeciliği gibi yan 
hizmetleri bõrakarak, asõl fonksiyonu olan sigortacõlõk alanõnda hizmetlerini 
geliştirmelidir. 

• Kurumun sağlõk hizmetleri ile sigortacõlõk hizmetleri birbirinden ayrõlmalõdõr. 
• Fon yönetimini üstlenecek bir birim oluşturulmalõdõr. Bu sayede Kurum fonlarõ ekonomik 

süreçlerle uyumlu, verimli şekilde değerlendirilmeli ve şeffaf hale getirilmelidir. 
• Kurum, mali birikimlerini, amacõna uygun ve verimli şekilde değerlendirebilmeli, gider 

artõrõcõ sürprizlerle karşõ karşõya bõrakõlmamalõdõr. 
• Kurumun Genel Kurulu istişari niteliğinden kurtarõlarak, Kurumu finanse edenlerin söz 

sahibi olduğu, ibra yetkisini haiz bir genel kurul niteliğine kavuşturulmalõdõr. 
• Kurum personeli siyasi baskõlardan arõndõrõlarak, personel, ücret ve istihdam politikasõ 

yeniden günün şartlarõna uygun şekilde oluşturulmalõdõr. 
• Kurum çağdaş yönetim ilkelerini benimsemeli, çağdaş tekniklerle donatõlmalõdõr. 
• Kurumun yönetiminde taraflarõn eşit sayõda temsil edildiği yönetim kurulu söz sahibi 

olmalõdõr. 
• Kurumun işlem ve hesaplarõnõ denetleyecek bir kurul oluşturulmalõdõr. 
• Kurumu, arşivleme yükünden kurtaracak bilgisayar donanõmõ zaman geçirilmeksizin 

tamamlanmalõdõr. 
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	Deprem, sel, kuraklýk, yangýn gibi doðal afetlerin açtýðý zararlarýn sosyal güvenlik kapsamýna alýnmasý bir zorunluluktur. 17 Aðustos 1999 depremi bu durumun aciliyetini ortaya koymuþtur.
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