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aiRiş 

İster birey ister toplum olarak düşünülsün, insanın dtyduğu en önemli 
ihtiyaçlarından biri risklere karşı güveniüctir» Sosyal güvenlik bir terim 
olarak 1930 lu yıllardan sonra yaygınlaşmış olmakla birlikte, bir ihtiyaç ola¬ 
rak insanlıkla birlikte doğnuş ve önem kazanmıştır. Sanayi devriniııden bu yana 
giderek gelişen işbölümüne dayalı modem üretim biçimi ile buna bağlı olarak 
ailelerin küçülmesi, artan üretim imkânlarına rağnen, sosyal güvenliğe duyulan 
ihtiyacı giderek artırmıştır. Çünkü sanayi devriminin ortaya çıkardığı ekonomik 
ve sosyal dönüşümler sonucu örneğin aile içi dayanışma ve meslek teşekkülleri 
çerçevesinde yardımlaşma gibi geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerinin etkileri 
azalmış veya kaybolmuştur® 

Bu gelişmeler karşısında Dünyada, 1880'lerden bu yana değişen toplumsal 
şartlara uygun modem yöntemlere dayanan sosyal güvenlik düzenleri kurulmaya ve 
gelişmeye başlamıştır® Devletçe kurulan veya kurdurulan bu sosyal güvenlik dü¬ 
zenleri zamanla; kapsanan kişiler, karşılanan riskler, sağlanan sosyal gelirler 
ve uygulanan finansman yöntemleri bakımından gelişme kaydetmiştir» Sosyal güven¬ 
likte "risk" anlayışı da samanla değişmiş ve bu kavramın kapsamı genişlemiştir» 

Türkiye'de modern sosyal güvenlik düzeni 1940'lı yıllarda kurulmaya başlan¬ 
mış ve o zamandan bu yana her yönden hızlı gelişmeler kaydetmiştir. 

Başlangıç yıllarına göre hızlı bir gelişme göstermiş olmasına rağmen, sos¬ 
yal güvenlik düzenimizin bu gün de henüz eksiklik, boşluk ve aksaklıkları bululmak— 
tadır» 

önce toplunun bütünü henüz sosyal güvenliğin kapsamı içine alınamamıştır» 
Ölmeğin tarım kesiminde çalışanlar fiilen kapsam dışında kalmışlardır» Bunun nedeni 
şüphesiz bu alanda gerekli çalışmaların yapılamamış olması değildir. 3erçi son yıl¬ 
lar dışında, bu konuda, gerekli ve yeterli gayretin gösterilmiş olduğu söylenemez. 
Ancak Türkiye'de tarımda çalışan nüfusun sosyal güvenliğe kavuşturulması içinotsrğun 
biraıekşhomİkıjvBeŞ'Osyâli’yapıySjulaşılamamış olmasının bunda en büyük engeli teşkil 
ettiği de kabul olunmalıdır. Bu nedenle, tarım alanında bağımlı çalışanların Sos¬ 
yal Sigortalar Kurumunun kapsamına alınmasını sağlamak üzere Sosyal Sigortalar Ka¬ 
nununda 2100 sayılı Kanunla 1977 yılında yapılan değişiklik, uygulamayı pratik ola¬ 
rak hiç etkileyemsniş, sadece kağıt üzerinde kalmıştır. Tarım alanında çalışanların 
daha gerçekçi bir yaklaşımla tedrici olarak sosyal güvenliğin kapsamına alınması 
için son yıllarda umut verici bir çalışma dönemine girilmiş bulunulmaktadır. Bu ça¬ 
baların, ekonomik ve sosyal yapıda doğacağı beklenebilecek uygun bir ortamla birlik¬ 
te, uzunca bir dönemde olumlu sonuçlar vereceği beklenebilir» 

Öte yandan yasal olarak sosyal güvenliğin kapsamında olması gerekirken, ör¬ 
neğin özellikle inşaat ve küçük sanatlar kesiminde bağımlı çalışanlarla, çeşitli 
alanlarda bağımsız olarak çalışan çok sayıda küçük esnaf ve sanatkârın uygulamada 
sosyal güvenliğin kapsamı dışında kaldıkları da bir gerçektir» Bu durumun uygulama 
ve denetimindeki yetersizliklerden kaynaklandığı söylenebir» Ancak, Türkiye'nin .eko¬ 
nomik ve sosyal yapısında mevcut olumsuz şartların uygulamayı güçleştir¬ 
diği de bir gerçektir. 
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Türkiye'de sosyal güvenliğin karşıladığa risklerde de boşluklar, aksak¬ 
lıklar vardır. İşsizlikten doğacak gelir kayıplara iles çoçük sahiplerinin uğ¬ 
radıkları gider artişlan henüz karşılaşmamaktadır. Bu iki riskin karşılanması 
için ekonomik imkanların bulunup bulunmadığı; ekonomik amaçlarla sosyal amaçla¬ 
sın çelişip çelişmediği; hatta sınırlı gruplar için gerçekleştirilecek bir uy¬ 
gulamada bizzat sosyal bakımdan bir çelişki içine düşülüp düşülmeyeceği araştı- 
rılıpj bunların sonuçlarına, göre şuurlu s.iyasîtercihler yapılmalıdır. 

Bazı gruplar sosyal güvenliğin kapsamına alınmış olmakla birlikte, b^ılar 
sadece yaşlılık, sakatlık, ölün risklerine karşı korunmakta; sosyal güvenlik bu 
gruplar için öteki riskleri kapsamamaktadır. Sosyal Güvenliğin bu yönlerden geliş— 
t irilmesi gerektir* 

Çalışma ile ilgili olmayan sebeplerle ortaya çıkan kaza ve hastalıkların 
yol açtığı sakatlık ve ölümlerde, belirli süre çalışmış ve prim ödemiş olma şartı¬ 
na yerine getirmemiş bulunan sigortalılar korunmamakta, kaderleri ile başbaşa bı¬ 
raka. İm aktadır. Başka ülkelerde de mevcut ve eski anlayışların ürünü olan bu duyu¬ 
mu» düzeltilmesi ve sosyal güvenlik düzenimizdeki bu gibi boşlukların giderilmesi 
gerekir. 

Sosyali güvenlik düzenimizdeki bu boşluklara Karşılık, bazı risklerin karşı¬ 
lanmasında savunulamayacak kadar aşın kolay laklar sağlanmış; henüz gerçek bir sos¬ 
yal risk oluşüiada» kişilere sosyal gelir sağlanması mümkün kılınmıştır. Örneğin ki¬ 
şi henüz yaşlanmadan, yaşlılık aylığı alabilme fırsatına sahiptir. Sosyal güvenlik 
-ra da sosyal risk kavramı ile bağdaşmayan bu durunun giderilmesi gereklidir? 

Çeşitli sosyal güvenlik kuyumlarında geçen hizmetlerin birleştirilmesinde, 
yeni bir Kanun çıkarılmış olmasına rağmen; henüz sorunlar çözülebilmiş değildir. 

Türkiye'de yeterli bir sosyal hizmet sistemi de kurulabilmiş değildir» Sos¬ 
yal hianetler geliştirilmeli ve sosyal güvenlikle koordinasyonu sağlanmalıdır» 

Sosyal sigortalarımızda tarafların ödenekte oldukları primlerin oranı ol¬ 
dukça. yüksektir» 3u ö-urum, sosyal güvenlikten yararlananların yükünü ağırlaştiiır» 
ken, gelirlerini serbestçe kullanma özgürlüklerini de azaltmaktadır» Ağır prim yü¬ 
künün nedeni belki bir ölçüde yönetim giderlerinin yüksekliği ile açıklanabilir. 
Ancak bısiun es. önemli nedenini, sigortalılara, örneğin yaşlılık aylığına hak kaza¬ 
nılmasında tanınan aşın kolaylıklarla, devrini tamamlamış kapital i zasy on yöntaninia ( 
tam olmasa bil® miMünolan ölçüde sürdürülmeye çalışılmasının oluşturduğu. söylene- 
bilir. Kapitalizasyon yöntemi, bir fon ve fonlarda sunîbir "açıklar sorunu" yarat— 
maktadır»Zorunlu sosyal sigortaların finansmanında gerekli ve tutarlı olmayan bu 
yöiatenie vs böyleoe fon birikiminin bugün hâlâ sürdürülüp sürdürüleraeyeceği üzerin- 
da durulmalıdır. Sigortacılık tekniği açısından gereği olmayan fen birikiminin sür¬ 
dürülmesi başka açılardan gerekli görülecek olursa, fonların işletilmesi salt özel 
sigortacılıkta geçerli olan likidite, güven, yüksek gelir sağlamak gibi klasik ilke¬ 
lere göre olmamalıdır. Zorunlu bir ek tasarruf kaynağı olarak fonların ekonomik vs 
sosyal fonksiyonlarına uygun bir biçimde işletilmesi; başka bir deyişle, Kalkınma 
Plan ve Programlarının ilkeleri çerçevesinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın aşarine 
verilmesi de düşünülmelidir» 
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İster birey ister toplum olarak düşünülsün, insanın duyduğu en önemli 
ihtiyaçlarından biri risklere karşı güvenliktir» Sosyal güvenlik bir terim 
olarak 1930 lu yıllardan sonra yaygınlaşmış olmakla birlikte, bir ihtiyaç ola¬ 
rak insanlıkla birlikte dognuş ve önem kazanmıştır» Sanayi devrininden bu yana 
giderek gelişen işbölümüne dayalı modem üretim biçimi ile buna bağlı olarak 
ailelerin küçülmesi, artan üretim imkânlarına rağmen, sosyal güvenliğe duyulan 
ihtiyacı giderek artırmıştır. Çünkü sanayi devriminin ortaya çıkardığı ekonomik 
ve sosyal dönüşümler sonucu örneğin aile içi dayanışma ve meslek teşekkülleri 
çerçevesinde yardımlaşma gibi geleneksel sosyal güvenlik yont atıl erinin etkileri 
azalmış veya kaybolmuştur» 

Bu gelişmeler karşısında Dünyada, 1880'lerden bu yana değişen toplumsal 
şartlara uygun modem yöntemlere dayanan sosyal güvenlik düzenleri kurulmaya ve 
gelişmeye başlamıştır» Devletçe kurulan veya kurdurulan bu sosyal güvenlik dü¬ 
zenleri zamanla; kapsanan kişiler, karşılanan riskler, sağlanan sosyal gelirler 
ve uygulanan finansman yöntemleri bakımından gelişme kaydetmiştir» Sosyal güven¬ 
likte "risk" anlayışı da zamanla değişmiş ve bu kavramın kapsamı genişlemiştir» 

Türkiye'de modem sosyal güvenlik düzeni IŞğO'lı yıllarda kurulmaya başlan¬ 
mış ve o zamandan bu yana her yönden hızlı gelişmeler kaydetmiştir» 

Başlangıç yıllarına göre hızlı bir gelişme göstermiş olmasına rağmen, sos¬ 
yal güvenlik düzenimizin bu gün de henüz eksiklik, boşluk ve aksaklıkları bulunmak¬ 
tadır» 

önce toplunun bütünü henüz sosyal güvenliğin kapsamı içine alınamamıştır» 
Örneğin tarım kesiminde çalışanlar fiilen kapsam dışında kalmışlardır» Bunun nedeni 
şüphesiz bu alanda gerekli çalışmaların yapılamamış olması değildir» Gerçi son yıl¬ 
lar dışında, bu konuda, gerekli ve yeterli gayretin gösterilmiş olduğu söylenemez. 
Ancak Türkiye'de tarımda çalışan nüfusun sosyal güvenliğe kavuşturulması içinc-uyğun 
bizpekonomik /ve:.:Sosyai yapıya.ulaşılamamış olmasının bunda en büyük engeli teşkil 
ettiği de kabul olunmalıdır. Bu nedenle, tarım alanında bağımlı çalışanların Sos¬ 
yal Sigortalar Kurumunun kapsamına alınmasını sağlamak üzere Sosyal Sigortalar Ka¬ 
nununda 2100 sayılı Kanunla 1977 yılında yapılan değişiklik, uygulamayı pratik ola¬ 
rak hiç etkileyememiş, sadece kağıt üzerinde kalmıştır. Tarım alanında çalışanların 
daha gerçekçi bir yaklaşımla tedrici olarak sosyal güvenliğin kapsamına alınması 
için son yıllarda umut verici bir çalışma dönemine girilmiş bulunulmaktadır. Bu ça¬ 
baların, ekonomik ve sosyal yapıda doğacağı beklenebilecek uygun bir ortamla birlik¬ 
te, uzunca bir dönemde olumlu sonuçlar vereceği beklenebilir» 

Öte yandan yasal olarak sosyal güvenliğin kapsamında olması gerekirken, ör¬ 
neğin özellikle inşaat ve küçük sanatlar kesiminde bağımlı çalışanlarla, çeşitli 
alanlarda bağımsız olarak çalışan çok sayıda küçük esnaf ve sanatkârın uygulamada 
sosyal güvenliğin kapsamı dışında kaldıkları da bir gerçektir» Bu durumun uygulama 
ve denetimindeki yetersizliklerden kaynaklandığı söylenebir» Ancak, Türkiye'nin eko¬ 
nomik ve sosyal yapısında mevcut olumsuz şartların uygulamayı güçleştir¬ 
diği de bir gerçektir» 
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Türkiye'de sosyal güvenliğin karşıladığa risklerde de boşluklar, aksak¬ 
lıklar vardır. İşsizlikten doğacak gelir kayıplan ile, çoçuk sahiplerinin uğ¬ 
radıkları gider artışlan henüz karşılanmamaktadır. Bu iki riskin karşılanması 
için ekonomik imkanların bulunup bulunmadığı; ekonomik amaçlarla sosyal amaçla¬ 
rın çelişip çelişmediği; hatta sınırlı gruplar için gerçekleştirilecek bir -uy¬ 
gulamada bizzat sosyal bakımdan bir çelişki içine düşülüp düşülmeyecegi araştı¬ 
rılıp, bunların sonuçlarına göre şuurlu siyasîtercihler yapılmalıdır» 

Bazı gruplar sosyal güvenliğin kapsamına alınmış olmakla birlikte, bunlar 
sadece yaşlılık, sakatlık, öliin risklerine karşı korunmakta; sosyal güvenlik bu 
gruplar için öteki riskleri kapsamamaktadır. Sosyal Güvenliğin bu yönlerden geliş¬ 
tirilmesi gerektir®' 

Çalışma ile ilgili olmayan sebeplerle ortaya çıkan kaza ve hastalıkların 
yol açtığı sakatlık ve ölümlerde, belirli süre çalışmış ve prim ödemiş olma şartı¬ 
nı. yerine getirmemiş bulunan sigortalılar korunmamakta, kaderleri ile baş'oaşa bı- 
rakı İm aktadır. Başka ülkelerde de mevcut ve eski anlayışların ürünü olan bu dur»’ 
muB düzeltilmesi ve sosyal güvenlik düzenimizdeki bu gibi boşlukların giderilmesi 
gerek^j?. 

Soşyal güvenlik düzenimizdeki bu boşluklara karşılık, bazı risklerin karşı¬ 
lamasında. savunulamayacak kadar aşın kolaylıklar sağlanmış; henüz gerçek bir sos¬ 
yal risk oluşmadan kişilere sosyal gelir sağlanması mümkün kılınmıştın Ümeğia ki¬ 
şi henüz yaşlanmadan, yaşlılık aylığı alabilme fırsatına sahiptir. Sosyal güvenlik 
ya da sosyal risk kavramı ile bağdaşmayan bu durunun giderilmesi gereklidir^ 

Çeşitli sosyal güvenlik kurullarında geçen hizmetlerin birleştirilmesiadsj 
yeni bir Kanuss çıkarılmış olmasına rağnen; henüz sorunlar çözülebilmiş değildir. 

'Türkiye'de yeterli bir sosyal hizmet sistemi de kurulabilmiş değildir® Soe~ 
yal hizmetler geliştirilmeli ve sosyal güvenlikle koordinasyonu sağlanmalıdır. 

Sosyal sigortalarımızda tarafların ödenekte oldukları primlerin oram, ok- 
dukça yüksektir. Bu durum, sosyal güvenlikten yararlananların yükünü ağırlaştı Ait¬ 
ken, gelirlerini serbestçe kullanma özgürlüklerini de azaltmaktadır. Ağır prim yü¬ 
künün nedeni belki bir ölçüde yönetim giderlerinin yüksekliği ile açıklanabilir. 
Ancak bunun en önemli nedenini, sigortalılara, örneğin yaşlılık aylığına tek kaza¬ 
nılmasında tanınan aşıra, kolaylıklarla, devrini tamamlamış kapital i zasyon yönteminin, 
tam olmasa bile mtikSiinolaa ölçüde sürdürülmece çalışılmasının oluşturduğu, söylene¬ 
bilir. Kapitalizasyon yöntemi, bir fon ve fonlarda sunîbir "açıklar sorunu" yarat¬ 
maktadır» Zorunlu sosyal sigortaların finansmanında gerekli ve tutarlı olmayan bu 
yöntemin ve böyleo® fon birikiminin bugün hâlâ sürdürülüp sürdürülemeyeceği üzerite- 
de durulmalıdır. Sigortacılık tekniği açısından gereği olmayan fon birikiminin süit- 
dürülmesi başka açılardan gerdeli görülecek olursa, fonların işletilmesi salt özel 
sigortacılıkta geçerli olan likidite, güven, yüksek gelir sağlamak gibi klasik ilke¬ 
lere göre olmamalı diri Zorunlu bir ek tasarruf kaynağı olarak fonla, m ekonomik ve 
sosyal fonksiyonlarına uygte bir biçimde işletilmesi; başka bir deyişle, Kalkınma 
Plan ve Programlarının ilkeleri çerçevesinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın sarine 
verilmesi de düşünülmelidir. 
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İşte Beşinçi Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanmasına yönelik olarak 
bu ve benzeri sorunlarının incelenmesi amacıyla, Devlet Plânlama TeşkilStı'nca Sos¬ 
yal Güvenlik Szel îhtisas Komisyonu kurulmuştur» Komisyon; Kapsam ve teşkilatlanma", 
"Yararlanılan Haklar", "Finansman" ve "Sosyal Hianetler"'den oluşan 4 Alt Komisyon 
halinde kısa sürede ciddî çalışmalar yapmıştır» Yurt dışındaki işçilerin sosyal gü¬ 
venlikleri, Yurt dışı işçi sorunlarını inceleyen ayrı bir Alt Komisyonda ele alın¬ 
mıştır» 

Komisyonun hazırlamış olduğu bu Haporun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Flânı'na 
katkısı olacağını umar, raporun hazırlanmasında emeği geçen uzmanların değerli çalış¬ 
maları için teşekkürü borç bilirim» 

ProfoDroSait PTLİK 
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5*4«1983 günü Sosyal Güvenlik GB3TEL KURULU 

TADTIŞHALAPJ TUTANA %T 

Prof#Dr»Sait DİLİK 

lo Eneklilik yaşının indirilmesi ve lıianet sürelerinin kısaltılması 
sonuçta toplunun 'tümüne, maliyeti yükselterek, yeni yükler tahmil edecektir* 
Müktesep haklara saygılı olmak şartı ile bu konuda toplumun yararı ve saran 
dengeye getirilmelidir# 

2# Hizmet birleştirilmesi konusu, sigorta normlarında yaklaştırmaya 
paralel olarak çözümlenebilir® Ancak, yaldanım saflanamayan normlar da vardır# 
Bu sebeble, her Kurum kendi sistemi, içinde bu sorunu çözüm getirmelidir* 

3« Finansman konusunda ise, prim yükselt ilmesi yoluna gitmek ekono¬ 
miye yeni yükler getirecektir* Yaşlılık sınırının yükseli ilmesi bu konuyu da 
halledecektir* 

4® Sigorta Fonlarının durumu; Fon birikiminde kapiiilizasyon s is t ani 
bir ihtiyaç olmayabilir» Ancak, gelir1 gider dengesi kurularak sunî olarak bu 
denge bozulmadan bu saflanabilir© 

5« Yan ödemeler konusu; Devlet ücret sisteminde ayrı bir tutun ir-:rin¬ 
sinde olmalıdır© Böylece s is t an iyi kurulduktan sonra bozulmaz, veya bozu asi- 
na izin vermemek gerekir® Temelden çarelere ihtiyaç duyulan bir konudur© 

6* Sosyal hizmetlerin ayn bir sektör olarak ele alınması konusunda 
görüşüm; sosyal güvenlik şans iyesinin altında sosyal sigorta programları ila iliş» 
kili çalışmak zorundadır# Bu aynı zamanda koorâineÜ çalışmayı da gerekli kılar# 

Ercüment ARTşîî 

1# Sosyal Sigortalarda mevcut branşların genişlemesi konusu Kapsam 
Teşkilat Alt Komisyonu Raporunda yeterli bir şekilde ele alınmamıştır» Masala 
sağlık branşının genişletilmesi konusunda bir inceleme yapılmışnıdır? Cysa kap- 
sanacak gruplar ve bu konuda getirilmesi düşünülen teşkilât bu Alt Komisyonun 
görevleri arasında olmak gerekirdi* 

2» Mevcut Sosyal Sigorta Teşkilatlarımızda daha ra.sj'-onel hale getirilme¬ 
si için'bir çalışmanın yapılmasında fayda göriilmektedir» Mesela Sosyal Sigortalar 
^unmunun Î1 Müdürlüklerinde tün sigorta branşları tek elden yürütülmektedir* 
Acaba bunlambu şekilde mi çalışması daha rasyoneldir? 

Erhan KAHRAIÎAİTO^LU 

1® Genel Sağlık Sigortası konusu üzerinde önemle durulmalıdır* Yani bu 
konuda temkinli olmak gerekir* Hizmet verilmeden nasıl bir sağlık sigortası kuru- 
labir, buna geçiş ne denli yarar sağlar, bunu bilmek gerekir» 
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Prim toplama hususu, sağlık teşkilatlarının genel sağlık sigortası hiz¬ 
metleri çerçevesinde yeniden organizasyonu konusu önemle ele alınmalıdır» 

2» Ayrıca üzerinde duimak istediğim bir diğer konuda. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının görev ve yetkileri ile Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görev 
va yetkilerinde mükerrerliğin bulunmadığı hususudur® 

DoçoDr0Sema KtB? 

1» Tarım Sektöründe çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması konusu; 
yıllardır devam eden çalışmaların bir sonuca erdirilmesini gerektirmektedir. Sigor¬ 
ta kollarından bazılarının uygulanması ve bölgesel öncelikler konuya daha uzun yıllar 
bir kısıtlayıcılık getirmektedir» 

2» Fiilen üretime yönelik eğitimiyapan okullarda öğrencileri işçi statüsün¬ 
de ela almak uyguP olabilir mi? Ceza ve tevkif evlerinin iş yurtlarındaki gibi, 
İslah evlerinde de bu tür üretimde bulunanlara bu statü verilebilirmi. Bu konula» 
ran İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde incelenmesi gerekiro 

Dr„H«, Fehmi ÜÇÎŞIK 

■ 1. Sağlık Sigortası konusu sosyal güvenlik sisteninin en önemli konularından 
biridir» Prim ödeme gücü olanlardan Devlet, primi tahsil etmelidir» Ancak prim öde¬ 
me güoü olmayanlardan ise prim almak yerine Devletin bu kişiler adına katılımda bu¬ 
lunması sağlanmalıdır» 

2» Sosyal güvenlik sistemini tümü ile uygulamak için "Sosyal Hizmetler" de 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altına alınmalıdır» 

3* İşsizlik Sigortası konusu gün geçtikçe öneri kazanmaktadır» Bu konu bir 
Anayasa emridir» Bir an önce işsizlik sigortasının kurulması için çalışmalar tamam¬ 
lanmalıdır» 

Hasan KARATEPE 

1» Sanat okullarında okuyan ve pratiklerini yapan öğrencilerin sosyal sigor¬ 
taların kapsamına alınması uygunduro 

2» Sakatlığı olup da HilliğEğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören 
çoçüklannda. bu sigorta programlarına kabul edilmeleri gerekir. 

Ertan KAHRAÎTAEOÖLU 

1» Bakanlık Bütçelerine konulan sosyal yardım amaçlı ödenekler ile sosyal 
hizmetleri birbirine karıştırmamak gerekmektedir» Her Bakanlığın bütçesinde bulunan 
sosyal hizmetlere ilişkin paralar sadece o Bakanlığın mensupları için kullanılır» 
Cysa sosyal hizmetlerin elinde bulunan fonlar kurun, kuruluş faikı gözetmeksizin 
kişi sadece yoksul ve ihtiyaç içerisinde ise o kişilere hizmet olarak sunulur. 

Canal UYSAL 

1. Kapsam ve Teşkilat raporunda az önce değinilen konulara geniş bir şekilde 
yer verilmiştir. İşsizlik sigortası ve tarım kesiminde çalışanların sosyal güvenliği 
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konusu sporda ele alınmıştır*. 

Dr«HoPehml ttçiŞIK 

1© İşsizlik sigortası Tülkiye * de mutlaka kurulmalıdır® Diğer yandan 
3j2 milyona iş bulmak "erekmektedir® Bu probleme çözüm yolu bulmak için ib- 
tiyadi kaynaklar seferber edilmelidir© 

2c Sosyal güvenlik Bakanlığının kuruluş ve Teşkilat kanunu çıkarılmalı- 
dır© 

3* Tana kesiminin sosyal güvenlik kapsamına alınması V.Beş Yıllık Plân 
döneminde sonuçlandırılmalıdır© 

4© Üniversitelerimizde sosyal, güvenlik derslerine ağırlık vermek gerekmek¬ 
tedir. 

5* Tavan yaş konusu. Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Güvenlik Sektör Rapo¬ 
runda yer aldığı biçimde ele alınmalı, yaşlılık aylığı bu doğrultuda düşünülmeli¬ 
dir© 

6« Eneklilik ikramiyesi, bir çek emeklinin toplu para ihtiyacını karşılamak¬ 
tadır, anoak sonuçta yine özel sektöre kaymaktadır© 

7© Temel bir sosyal güvenlik Kuronuna ihtiyaç bulunmaktadır. 506, 1473, 
5434 sayılı Kanunlar çeşitli ilavelerle doludur* Her madde eklenen, değiştirilen 
maddeler yüzünden takip edilememiş haldedir» Bütün çalışanların haklarını ortaya 
çıkaracak yıaıi bir tetnel sosyal güvenlik Kanunu hazırlanmalı dır© 

8® Sosyal güvenlik sistemi helkese bütünlük anlayışına lygun olarak hianet 
sunma la dır© Farklılıklar giderilmeli, pr isal i-pr imsiz sistemler bir arada düşünül¬ 
melidir© Bunlanjyaparken de 'îîilli Sosyal Güvenlik romları11 tesbit edilmelidir© 

Prof*.Dî’«Sait DtLİK 

1© İşsizlik sigortası yerine buna ayrılan ödeneği yatırımlara dönüştürmek 
yeni istihdam imkânları yaratacaktır® Her yeni iş, gelir yaratacağından kişiler 
zaten sosyal güvenliklerine kavuşmuş olacaklardır© 

Wet in KAîJTARGTO^Lu 

1» Milli norm birliği olmadan Sosyal Sigorta Kurumlanmızm tek çatı altında 
toplanması mümkün değildir© 

2® Hizmetlerin birleştirilmesi mevzuu ise norm birliği olmadan zor ceıyan 
etmektedir© 

3*> İşsizlik sigortası ve aile yardımları konusunun neden ülkemizde yer ala¬ 
mayacağı konusu '‘Yararlanılan Haklar Alt Komisyonu Raporunda” ayrıntısıyla yer al¬ 
mıştır. 

-



Prof» Dr. Sait DİLÎK 

1» Normları birleştirme, hizmetlerin birleştirilmesi konusu için yeterli 
değildir0 Bu konuda yeni çalışmalar yapmak gerekn ektediro 

Dr.Fehmi ÜÇIŞIK 

1» Muhtaçlık kıstası dediğimiz terimin açıklığa kavuşturulması ve bu kıs¬ 
tasa kimlerin gireceği konusunun iyice belirlenmesi şarttıro 

2» Sosyal sigortacılık anlayışı içersinde geliri yetersiz bulunanlar adı¬ 
na prime Devletin katkısı gerekmektedir» 

3» Prim oranı ve tahsili Devlet memurlarında olduğu gibi ele alınmalıdır» 

4» Sosyal hizmetlerde dahil olmak üzere* bütün sosyal güvenlik temel Kanun¬ 
ları çıkarılmalı ve birbirleri ile koordineli bir şekilde işlemeleri sağlanmalı¬ 
dır» 

Cemal TffSAL 

1» Ülkemizde sermaye birikimini sağlamak amacı ile seçilmiş bulunan "Kapi- 
talizasyon Sistani" uygulamada işlerliğini kaybetmiştir. Bu sistemden vazgeçilme¬ 
lidir» 

DroHoFehmi ÜÇIŞIK 

1. Sosyal hizmetlerin faaliyet alanları 1982 Anayasasında çeşitli hükümler 
halinde yer almıştır» Anayasa tan gücünden yararlanıp sosyal hizmetlere ağırlık 
vermelidir» 

2. Devlet Plâ. lama Teşkilatının Sosyal OUvenlik Sektör Raporunda yer alan 
tün görüşlere katılıyorumo Sosyal hizmetler alt komisyon Raporu da bu çerçevede 
düzenlense idi daha verimli olabilirdi» 

Hasan KARATEPE 

1. Sosyal Hizmetler Alt Komisyonu Raporunda yer alan ifadeler yetersizdir» 
Bazı genel ifadelerin somut hale getirilmesi gerdcir» 

2. Bakım ve eğitimi birlikte ele alınmalıdır» MeselŞ, çoçuk balcımı konusunda 
eğitim hizmetleri ile bakım hizmetleri ayrı Kurun ve Kuruluşlarda düşünülmemelidir» 

3o Muhtaç gruplara öncelik verilmeli, onlara sosyal yardım ulaştırmalıdır» 

Cemal UTSAL 

1» Sosyal Hianetler Alt Komisyonu Raporu Akademik bir çalışma olmuştuTo Tfeasen 
Sosyal Güvenlik Sektör Raporunda bugünkü durun ve sayısal bilgiler bulunmaktadır» 



Süleyman. YA ZIR 

1* Sosyal hizmetlerin finansmanı konusu önem taşımaktadır» Sosyal trans
ferler nasıl toplanacak ve aktarılacaktır* bu konu yeterince açık bir biçimde 
ele alınmamıştır© 

Ertan KAHRAHANOBUJ 

İt, Sosyal hizmetlerle ilgili olarak kayram kargaşasına son vemelidir© 
•’Sosyal Güvenlik’' ile ’’Sosyal Hizmetler" ayrı sektörlerdir» 

2» Sektörler arası işbirliği aynf sektör ayrı bir konudur# Bu konuda 
Akademik bir tartışmaya gerek vardır» 

3® soeyal hizmetler ayrı bir bakanlık v^a îcuruluş şeklinde algılanmama-
lıdır# 

4» Devlet Planlama Teşkilâtı sosyal hizmetleri ayn bir sektör olarak ele 
alıp, başlık koymalıdır» 

Ercünesıt ARTUR 

1» Bugün için sosyal hizmet alanında yardımcı ve uzman olarak yetişmiş 
insan gücü bulunmaktadır® Fransa’da ve İsveç’te bu elemanlar sigortalıların yar
dımlarına koşmaktadırlar» Bütün mesele herkesi sigortalı bale .getirip, yine bu 
elemanlar kanalı ile sosyal hizmet ve yardımları ulaştırabilmektedir* Sosyal 
Hizmetler sosyal güvenlik sistemi ve kapsamında düşünülmelidir» 

2» Sosyal refah kavramı ise açıklanmak ve tartışılmak zorundadır* 

Doç.Dr»Sema Kî/T 

1® Sosyal hizmetlerden yararlanacakların hedef gruplarını-.belirlemek ve 
bunların niteliklerini ortaya çıkartmak amacıyla bu Alt Komisyon Raporunda konur 
ya geniş Ölçüde yer verilmiştir* 

2* Mevcut Teşkilatlardan yararlanmayı amaçlayan, bir görüşte hazırlandı* 
Sayısal veriler yer verilmemesi konusu, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal fbavenlüı. 
Sektör Raporu esas alındığından bırakıldı® çünkü o Raporda bütün sayısal bilgiler 
bulunmaktadır» 

3© Sosyal hizmetlerde veri toplama sisteminde güçlükler ve eksiklikler mev
cuttur» Hesel^, sakatlık, yaşlılık ve muhtaçlıkta gerçek kriterleri bulmakta güç— 
lüklerimiz mevcut t ur e 

4» Bakım ve eğitimi beraber ele alınmalıdır. Ancak ayn tür hizmetlerdir* 
Bir çoçuguh eğitimi bir ailedeki bakire, gözetimi ve koruma faaliyetlerinden ayn 
mütalaa edilemez® îTormal eğitimi ise esasen, eğitim Kurullarımızda verilmektedir-® 
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5« "Toplum merkezleri" birçok ülkede uygulanan bir hizmettir» Bizde marji¬ 
nal gruplara uygulanan bir hianettir. Kalkınma sürecinin Demokratik olması nokta¬ 
sını hedeflemektedir. Halkevleri anlayışından faıklıdıro 

6. Çoçuk hizmetleri bir bütündür,, 0-18 yaş içerisinde bir devamlılık sağla>~ 
yacak şekilde ele alınmalıdır. Bu hizmetlerde de bir standartlaşmaya gitmek ge¬ 
rekmektedir. 

7. "Sosyal Refah" tatı anlaşılması gereken şey, sosyal hizmetlerle eş anlamlı 
sayılabilir. Kısaca birbirleriyle çok yakından ilişkilidirler. "Social welfare" 
sosyal hizmet ve yardımlarla eş anlamda kullanılmıştır. 

8. Sosyal hizmetlerin gerek resmi, özel ve gerekse gönüllü Kuruluşlara tanı¬ 
tılması, ama hepsinden önce halka tanıtılması gerekiro Bu meselenin üzerinde de 
çalışmak ve halkı hem hizmet alan, hem hianetlere katılan bir şekilde ilgilendir¬ 
mek esastıro Sosyal Güvenlik konusunda V.Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalış¬ 
malarından olmak üzere toplanan "Sosyal Güvenlik Szel İhtisas Komisyonu" 23 Kasım 
1982 günü başladığı çalışmalarını 5 Nisan 1982 günü yapılan Genel Kurul ile tamam¬ 
lamıştır. 

Bu Genel Kurul*da yer alan görüşmelerden sonra Alt Komisyon Raporları Ge¬ 
nel ^urul üyelerince kabul edilmiştir. 

Raportörler 
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KAPSAM VE TEŞKİLAT 
ALT KCMÎSTO® HAPORü 

OCAK 1983 





ÖNSÖZ 

Soayal güvenlik konuğunda. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nda 
yar alacak + emel politika vs tedbirlere ışık tutmak amacıyla 91 sayılı 
Karaın gereğince kurulan Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu'nm, çalış¬ 
malarını dört Alt Komisyon halinde sürdüımosi kararlaştırılmıştır» 

Bu mayanda teşkil olunan ve sosyal güvenlik sistemimizin "Kapsam 
ve Teşkilat" faslını tetkikle görevlendirilen Alt Komisyonunuz, 23 Kasrn 
1982 ila 18 Ocak I9S3 tarihleri arasında yoğun hir mesai sarf ederek çalış¬ 
malarını tamamlanış ve Raporunu tanzim etmiş bulunmaktadır» 

Yaptığımız çalışmanın, gerek Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'tıın 
hazırlanmasında ve gerekse bu sahada mesleki tetkik yapacaklara faydalı ola¬ 
cağını üaid ederiz» 

Ocak 1983 
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KAPSAM VE TTŞKİlÂ'P 

Millî gelir seviyesi devamlı surette yüksel ilk en ve ekonomide yapısal 
değişme olurken, gelirin yeniden ve daha Sdil dağılrnasınısağlayacak, ineaa- 
lana karşılaştıkları çeşitli sosyal güvenlik risklerini bertaraf edecek me¬ 
kanizmalar bütünü olan sosyal siyaset tedbirlerinin alınması ihtiyacı gün 
geçtikçe daha çök hissedilmeye başlanmıştır»» Son otuz yıllık devrede sosyal 
güvenlik sistemi, sosyal siyaset politikalarının en önemli aracı olarak ge¬ 
liştirilmiş ve büyük başan ve neticeler elde edilmiştir* 

I - KAPSAM 

1- Devlet teşkilatlanmasına nısbeten yeni girmiş olan sosyal güvenlik 
sistemimizin, çeşitli grupları peyderpey kapsama aldığı görülmektedir® Teni 
^urulan bir müessesenin, tedrici bir gelişme ve hareket içinde bulunmasını 
normal karşılamak gerekir», Bugün nüfusunuzun yansı sosyal güvenlik kapsamındadır* 
önümüzdeki devrede bütün toplunu» sosyal güvenliğe kavuşturulması amaç olmalı ve 
bunreı için de Devlet*in imkanları, sosyal haklarda dikey gelişmeden ziyade ya¬ 
tay genişlemeyi sağlayacak bir tarzda, kullanılmalı, politikalar bu esasa göre tes- 
bit ve tatbik edilmelidir® 

2- Kapsanın bir anlamı; ekonomik faaliyetlere fiilen katılan müstahsil 
grqplann ve bujıların hak sahiplerinin sosyal güvenliğe alınmalarıdır® 

Diğer bir mdnSda kapsam; sigorta kolları itibariyle, yeni karşılanan 
riskler bakımından söz konusudur® 

Çalışına arzu ve gücünde oluP da iş bulamayan kişilerin maruz bulunduk-* 
lan bu riskin karşılanması, yani işsizlik Ödenekleri verilmesi de sosyal güven¬ 
lik literatüründe kapsam olarak kabul edilmektedir*» 

Eğer sosyal güvenlik sistemi; Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardım ve 
Sosyal Hizmet programlan bütünü olarak tarif eder ve ele alınırsa, her türlü 
Bosyal hizmet ve sosyal yardım programı ve organizasyonlarını da sosyal güvenlik 
açısından kapsam olarak kabul etmek ger ele ir o 

Aynca yurt dışında çalışan ve oldukça büyük sayılarda bulunan vatandaş¬ 
larımızın ve bunların haksahiplerinin sosyal güvenliklerini ter.iıı etmek de 19®2 
Anayasamızın 62 nci maddesi ile Devlete verilmiş bir görevdir* 

Bu geniş manadaki kapsam tanımı ve mefhumuna göre, ülkemizdeki haliha¬ 
zır durunu ortaya koymadan önce, şu hususa işaret etmek gerekir® Alt Komisyonunuz 



kapsam mefhununu daha ziyade sisteme yeni alınan gruplar- açısından ele almış 
ve incelemiştir. Zira, sistemde yer alan çeşitli rejimlerin sağladığı hakla¬ 
rın çeşidi ve cesameti ayrı bir Alt Komisyonca İncelenmektedir, 

3- Sistemin tarihi gelişimine bakıldığı zaman; önce kamu kesiminde memur 
statüsünde çalışanların ve bunların hak sahiplerinin sosyal güvenliğe kavuşturul- 
duğu görülür, 

Baha sonra kamu ve özel sektörde hizmet akdi üe çalışanların sosyal 
güvenlikleri sağlanmıştır, 

19?2 yılından itibaren, esnaf ve diğer bağımsız çalışanlar ve bunların 
hak sahipleri sisteme dahil edilmişlerdir, 

Satüleri itibariyle işçi niteliğinde olmalarına rağoen 506 Sayılı Sos¬ 
yal Sigortalar Kanununun geçici 20 noi maddesi ile, 506 Sayılı Kanun kapsamı dışın¬ 
da bırakılan ve sosyal güvenlikleri asli ve mecburi olarak çalıştıkları müesseseler 
bünyelerinde kurulan sandıklan vasıtasıyla sağlanan gruplar mevcuttur, 

Böylece ekonomide ve istihdamda geniş bir yeri bulunan üç ana grubun, 
sigorta programlan vasıtasıyla sosyal güvenlikleri sağlarmış bulunmaktadır. An¬ 
cak Bağ-Kur kısa vadeli sigorta kollarında yardımda bulunmadığı, yani bu tür risk¬ 
leri karşılamadığı için, diğerlerinden förklı bir yapıya sahiptir. 

Tarımda Kendi Mam ve Hesabına Çalışanlar kapsama alındıkları takdirde 
sosyal sigorta programlan olarak bütün çalışanlar kapsanmış olacaktır, 

So^ral hizmet ve sosyal yardım bakımından kapsam ise henüz arzu edilen 
seviyelerde değildir. Teni Anayasamızın öngördüğü doğrultuda, sosyal güvenlik ba¬ 
kımından özel olarak korunması gerekenler ile yabancı ülkelerde çalışan ve sosyal 
güvenlikten mahrum kalan Türle Vatandaşlarının da kapsama alınmaları gereklidir. 

Tabancı ülkelerde çalışan Türk Vatandaşlarının ve bunların ülkemizde¬ 
ki hak sahiplerinin önemli bir bölümü sosyal güvenlik anlaşmaları ile kapsama 
alınmışlardır, îsiam ülkelerinde çalışan ve son yıllarda sayılan bir hayli artan 
işçilerimiz ile bunların Türiciye'daki eş ve çoçükları kapsam dışındadır, 

4— Alt Komisyonumuz yeni Anayasanız ile Devlet görevi olarak belirlenmiş 
bulunan, aslîve mecburfî sosyal güvenlik kapsamı ve teşkilâtı faslını tetkikle gö¬ 
revli olduğu cihetle, munzam sosyal güvenlik hakları sağlayan, çeşitli kurun, der¬ 
nek ve vakiflam, ele almamış ve incelememiştir. Zira bu tür kuruluşlar daha ziya¬ 
de aslî sistemin sağladığı haklara ilaveten bazı sosyal güvenlik haklan (daha 
ziyade sosyal yardım ve sosyal hizmet) sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları 
bünyelerinde kurulmuş olan, üye olmak mecburiyeti bulunmayan, normları Devlet 
tarafından tayin ve tesbit edilmeyen, bu sebeple de aslî sistemin dışında kalan, 
ikinci derecedeki sosyal güvenlik kurumlan kategorisini oluşturmaktadırlar. 

Ülkemizde mevcut sosyal sigorta programları ile sosyal hizmet ve sos¬ 
yal yardımların durumu aşağıda İncelenmektedir, 
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A~ SOSYAL SİGORTA PROİRAKLARI 

Ta C, 3T3CLİ SAffDI 3I_ 

TeCsIhekli Sandığı esas itibariyle; Genel ve Katma Bütçeli Dai¬ 
reler a özel İdareler, Belediyeler? özel kanunla kurulmuş Bankalar ile bu2*~ 
ların, senncyeeinin yarısından fazlasına iştirak etmek suretiyle kürdük-' 
lan ortakliklarxns daimi kadrodan aylık alan rncour ve hizmeti ile¬ 
rinin sosyal güvenliklerini sağlamaktadır© 

5434 Sayılı Kanundan yararlanaoale olanlar; Kanunun İ2©mad&esiiiia 
I-İşaretli fıkrasında sayılan yerlerde çalışan, Îl-îşaretli fıkrada beli2>* 
tilkiler olarak tesbit edilmiştir<, 

Kanun, B&ps anımda olan s 

I- tfeiröj Burum ve ortaklıklar s 

a) Genel Bütçeye giren daireler ; 
b) ICatma Bütçeli Ba i reler ; 
c) özel İdareler ; 
ç) Belediyeler ; 
d) 2o«6,1938 tarihli ve 34^0 Sayılı Kanunda yazılı Kurakabe Heyeti 

İle idare ve murakabeleri aynı Kanun hükümlerine tabi Devlet Sko~ 
nemi Kurumlaıu ve balara bayii müesseseler (rimiyet Sandığı dahil) ; 

e) özel Kanunlarla kurulmuş ve kurulacak tüzel kişiliği bulunan Devi 
let Kurumlan (‘Kefalet Sandıkları dahil) ; 

f) 15i Sayılı Kanuna göre kurulan Ereğli Kcbür Bölgesi Amele Birliği 
g) Özel Kanunlarla kurulmuş ve kurulacak bankalar ; 
h) Genel Bütçeye giren veya katma bütçeli dairelerle Özel İdare ve 

Belediyelere bağlı idare ve müesseseler ; 

i) (h) bendinde yazılı dairelerin döner sermeyeli iş ve teşekkülleri ş 
j) ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarda sayılan da ire s ida¬ 

re, banka ve kuranlardan birine veya bir kaçına ait ortaklıklarla bunların 
kendi sermayeleri ile kuracakları diğer ortaklıklar ; 

k) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret ve Zahire Box's alan ; 

l) Bu Kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti En el: 1 i Sandığı ; 
yükanda yazılı yerlerin hepsine bu kanunda (Kurum) denilmiştir» 

II- faydalanacaklar : 

a) Cunhurbaşîcanları ; 
b) özelf Teadül ve Kuruluş Kânunlarına göre daimi kadrolarda derece 

esası üzerinden aylık veya ücret alanlar ; 
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(Kuranların özel Kanunlarına göre teşekkül etmiş tdare ’’edişlerinin 
Reis ve Azalariyle 788 sayılı Kanunun 2919 Sayılı Kanunla değişik ^.madde¬ 
sinde yazılı stajiyerler dahil) ; 

0) Daimi kadrolarda aylık ücretle çalışan her çeşit hizmetliler; (iş 
yerlerindeki kapıcı, bekçi, odacı ve benzeri hizmetliler dahil, kuranların 
İş Kanunu tatbik olunan işyerlerinde çalışan işçileriyle Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Unu® Müdürlüğünün 17 Kayış 1937 tarih ve 3173 Sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki hizmetlileriyle aynı Kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelde yazılı olanlardan işçi vasfını haiz olan amele, amele çavuşu, mütehas¬ 
sıs amele, hamal, hamal başı, tayfla, gemici, bahçıvan, lambacı, lavajcı, dreni- 
zör ve kulunların serbest ve mukaveleli avukatları hariç) 

ç) Genel Bütçe Kanunlarına bağlı (k) ve (ir) işaretli, cetvellerde gösteri¬ 
len kadrolarda çalışan manur ve hizmetliler ; 

d) Amele Birliği aylık ücretli daimi memur ve hianetlileri. 

e) İller Daimi Komisyon üyeleri ile seçilmiş veya tayin edilmiş Belediye 
Başkanlan (emeklilik hakkı tanınan bir vazifede evvelce bulunmuş olmaları şar- 
tiyle) 

f) Kuruluş Kanunları gereğince aylıklı kadrolarda ücretle çalıştırılanlar ; 
g) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret ve Zahire Borsalannın tayinleri 

Ticaret Bakanlığınca yapılan ve sürekli kadrolarda çalışan aylık ücretli daimi 
memurları, 

h) Gedikli Subaylar ve gedikli erbaşlar ve ordu uanan çavuşları ; 
1) Hat bakıcı, hat başbakıcı dağıtıcı ve baş dağıtıcılarla vaizler, cami 

görevlileri ve dersiamlar ; 
j) Harp Okul" rı ile fakülte ve yüksek okullarda Silahlı Kuvvetler hesa¬ 

bına okuyan veya kendi hesabına okumakta ilçen askeri öğrenci olanlar ; 

SUkülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf 
subay nasbedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben muvazzaf subaylığı geçi¬ 
rilenler ve astsubay sınıf dk-ulu öğrencileri ş 

k) Erler; (Vazife malûllükleri ile vazifeden doğma ölümleri halinde) ; 
1) Eneklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduktan sonra Milletvekilli¬ 

ğine seçilenler; (seçimlerden itibaren (S) ay içinde yazı ile Sandığa müracaat 
ettikleri takdirde) (2) 

m) 5441 Sayılı Kanun hükümlerine istinaden Devlet Tiyatrosunda mukavele 
ile çalışan sanatkarlar 5 

n) Dnekliliğe tabi görevlerde bulunmadan illerin daimi komisyon üyeliğine 
seçilenlerle, emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla ilgilenmeden belediye başkan¬ 
lığına veya T.B.îUJÎo üyeliğine seçilenler, seçimlerinden itibaren 6 ay içinde 
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yazı ile Sandığa müracaat ederek emeklilikle ilgilenmelerini, istedikleri ve 
emekli keseneklerini ödedikleri takdirde, kesenek karşılıkları da ilgili ku¬ 
ranlardan alınmak suretiyle 5 

yukarıda gösterilenlere (Ctfnhurbaşkanları ile erler hariç) buKanuıda' 
"İştirakçi” denilmiştir® 

T«C0 HTHCLİ SAÎTDIÖÎ Aktif Sigortalı (İştirakçi) 
Sayısının Yıllar İtibariyle Gelişmesi (1950-1931) 

Yılmar Sayı Tıllar Sayı 

1950 199.80 i960 560.832 

195i 213.9Ğ1 1957 593.927 

1952 226,281 1968 658.658 

1953 236.736 1969 708.099 

1954 273.654 1970 823.829 

1955 281.426 1971 877.600 

1956 299.732 1972 931.200 

1957 319.073 1973 984.800 

1958 331.957 1974 1.038.400 

1959 342.847 1975 1.092.000 

i960 359.303 1976 1,145.000 

196i 441.134 1977 1.175,000 

1962 464.463 1978 1. 200.000 

19S3 489.343 1979 1,225.000 

1964 512.565 1980 1.250.000 

1965 1931 1.415.000 (1) 

KOT: (l) Buna 657 Sayılı Kanun dışında bulunan bütün personel dahildir® 
{Sıibay, Astsubay, Subay öğrenci, Öğretim üye, Bakim, Savcı v0s o ile 
KÎT11erde çalışanların tamamı) Bunlar dışındaki ilerinin toplamı ise 
1.101.000 dir. 

KAYTAK: T* C, Sn ekli Sandığı İstatistik Bülteni, sayı 49, T is an 1982 BPT- 
1982 Yılı Programı+T. C, Snekli Sandığı 
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Tablo-2 T.C. Un ekli Sanlığı Programlarının Kapsamı (Bin Kişi) 

Y 

1979 

I L L A R 

1980 198i 

Aktif Sigortalılar (İştirakçiler) 1,225 1,250 1.415 (x) 
Aktif Sigortalıların Bağımlıları 3o674 3.750 3.780 

a) Eş ve Çocuklar 3,062 3.125 3.150 
b) Ana ve Baba 612 625 630 

Aylık Alanlar 467 453.5 457.4 
a) Bhekliler 234 224 226 
b) Kalüller 16,2 15.5 15.4 
c) Bul ve Yetimler 217 214 216 

Baekli ve î'alüllerin Bağımlıları 388 1 
-A ; 374 

a) Sş ve Şoçuklar 375 359 362 
b) Ana ve Baba 12.6 12 12 

T.C.Bnekli Sandığı Toplamı (l) 5.754 5.824.5 6.036.4 

TÜRKİYE T0FIAKI (2) 17.888 18 .46 3 22.856 

( x ) 3uaa 657 Sayılı Kanun 
Kaynak ! BP1? 1982 Yılı Programı + T, C.Yhıekli Srndığı 

Değerlendirme i 
Statüleri İtibariyle sosyal güvenlik bakımından T.C.3f.<âcli Sanlığı kapsamında 

olupda, fiilen kapsama alınmamış olaıı (kaçak kimse bulunmamaktadır. 

15i Sayılı kanuna güre kurulmuş olan Ereğli Kömür Bölgesi Amele Birliği; aylık, 
ücretli daimî mesul’ ve hizmetlileri sosyal güvenlik bakımından 5434 Sayılı Kanun kap¬ 
samınla yürünmelerine rağnea, Bakanlar Kurulu kararı ile statüleri değiştirilerek 506 
Sayılı kanun kîpoama geçirilmişlerdir, 

SOSYAL Öİk'"YALAE KöFraOAKjSO ! 

50Î Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen istisnalar dışında, bir hiz¬ 
met akdine dayanarak çalışanların tamamının sosyal sigorta haklarından, yararlanmaları¬ 
nı öngörmektedir, 

506 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde kimlerin sigortalı sayılacakları açıklan¬ 
mış bulunmaktadır, 

5O6 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinde kimlerin sigortalı 
sayılacağı tarif edilraiştirb Bu maddenin birinci fıkrasına göre, bir hizmet akdine 
dayanarak bir veya birkaç îşvei'en tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı 
sayılacaklardır» Kanunun 3 üncü maddesinde bu genel kaidenin istisnaları yer almıştır. 
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Bu köküm karşısında, bir kimsenin sigortalı sayılması için işverenle 
arasında hizmet akdi bağının bulunması ve onun tarafından işe alınarak ona 
ait işyerinde çalıştırılması gerekmektedir» Bu şartların bulunmadığı hallerde 
sigortalılıktan söz edilemeyecektir* Ancak bu prensibin istisnai halleri de 
Kanunda yer almış ve Kanunen 85 ve 86 noı maddelerinde "İsteğe Bağlı Sigorta" 
ve” Topluluk Sigortası," imkanları sağlanmıştır® 

Sosyal Sigortalar, prensip olarak kişiler için mecburi (zorunlu) nitelik 
taşıdığından, Kanunda da belirtildiği üzere sigortalılık hakkından vazgeçilmesi 
ve yükifenlülüğünden kaçınılması mümkün değildir-» 

Diğer taraftan, 11«7*1978 tarihli, 16343 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
2l67 Sayılı ”506 Sayılı Sosyzl Sigortalar Kanunun Bazı Madde ve Hhkralarının De¬ 
ğiştirilmesine ve bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Efe ir Kanual!un 
14 üncü maddesi ile 5^6 Sayılı Kani2rja del enen Ele 1 inci maddenin birinci fıkrasına 
göre, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan filmi, tiyatro, sahne, gös¬ 
terisi, ses ve saz sanatçılara, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer 
uğraşılan içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazar¬ 
lar da, 11*7*1978 tarihinden itibaren 5^6 Sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuş¬ 
lardır* 

Ayrıca, aynı Kanun ile eklenen 4 üncü maddenin birinci fıkrası gereğince, 
1593 Sayılı linumî Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen "genel kadınlar" da yine aynı 
tarih itibariyle 5^6 Sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmuşlardır* 5^6 sayılı Ka¬ 
nunun 3 üncü maddesinde ise, aşağıda yazılı kimseler anılan Kanunun kapsamı-dışın¬ 
da tutulmuşlardır* 

I-

A) Tarım içlerinde çalınanlar (taram sanatına ait içlerde veya tarım işyer¬ 
lerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan, işlerde yahut tarım işyeri sayılma¬ 
yan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde çalışanlarla 2100 Sa¬ 
yılı Kanun ile 24*11*1977 tarihinden itibaren orman işleri ile kamu veya özel sek¬ 
töre ait tar-rıj işlerinde ücretle çalışanlar hariç) 

B) işverenin ücretsiz çalışan eşi, 
C) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçiincü dereceye kadar (üçüncü derece 

dahil) olan kısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmıyarak konut 
içinde yapılan işlerde çalışanlar, 

D) Ev hizmetlerinde çalışanlar (2100 Sayılı Kanun, ile 24»İd31977 tarihinden 
itibaren ücretle ve sür akli olarak çalışanlar, *06 Sayılı Kanunun uygulama alanına 
alınmışlardır* 

E) Askerlik hizmetlerini yapmakta olan yükümlüler 27» 2*19^2 tarihli 3.3 Sa¬ 
yılı Kanısı hükümlerine göre çalışanlar hariç) 

p) Kanunla kurulu emekli sandıklarına aidat ödemekte olanlar, 
ö) Yabancı bir memlekette kurulu herhangi bir müessese tarafından ve o 

müessese nam ve hesabına Türkiye'ye bir iş içizı gönderilen ve yabancı monlekette 



sigortalı olduğunu bildiren yabancı kimseler, 

H) Resmi meslek ve sanat okullanyls, yetkili resmi makamların müsaa¬ 
desiyle kurulan meslek veya sanat okullarında tatbiki mahiyetteki yapım ve 
üretim işlerinde çalışan öğrenciler, (Ancak, 506 Sayılı Kanunun tadili ile 
ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda bu fıkranın yürürlükten kaldırıl¬ 
ması düşünülerek aynı maddenin XI bendine (D) fıkrası olarak, bu öğrencilerin 
İş hazası ve Ketflek Hastalıkları kapsamına alınmaları cihetine gidilmiş olup, 
bu konudaki tadil tasarısı Sosyal Güvenlik Bakanlığında İncelenmektedir» 

İ) Yalnız ceza ve ıslah evleri içindeki atelyelerde çalıştırılan, mahkun— 
lar, 

J Sağlık müesses elerinde işe alıştırılmakta olan basta veya malûller, 

K) Herhangi bir işverene hizmet akliyle bağlı olmaksızın kendi nam ve 
hesabına çalışanlar, 

II- Aşağıda belirtilenler hakkında bazı sigorta kolları uygulanmazı 

A) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bir işveren emrinde çalışan ve 
türk uyruklu olmayan kimselerden kurundan yazılı istekte bulunanlar hakkında ve 
istek tarihinden sonraki ay başından başlanarak uygulanır. (Anoak, yine 506 Sa¬ 
yılı Kanunun tadilinde bu fıkra, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan 
ve 'Klik uyruklu olmayan kimselerden îîalüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi 
tutulmamalarını yazılı olarak isteyenler hakkında ve istek tarihini takibeden ay 
başından başlanarak bu sigorta kolu hükmünün uygulanmayacağı şeklinde değiştiril¬ 
mesi cihetine gidilmiştir.) 

S) Özel Kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar hakkında, çırak¬ 
lık devresi sayılan süre içinde analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalı ile 
bu Kanunu» 35 inci maddesi hükümleri uygulanmaze 

Anılan fıkrada belirtilen özel Kanun çıkıncaya kadar çıraklar hakkında 
5O6 sayılı Kanunun bu hükmünün uygulanması mümkün olamamış, dolayısıyla çıraklar 
sosyal güvenlikten mahrum kalmışlardır. 

2089 Sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 5.Î.19T7 tarihli, 15987 Sa- 
31lı Resmi G&zete'de yayınlanmak suretiyle yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiş bulunmaktadır* 

Bu itibarla, Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin XI noi ben¬ 
dinin (B) fıkrası uyarınca, 2089 Sayılı Kanuna tabi işyerlerinde çalışan ve bu 
kanunda tarifi ve nitelikleri belirtilen çıraklar sigortalı sayılacak ve hakların¬ 
da çıraklık devresi sayılan süre içinde iş kazaları ile meslek hastalıkları ve has¬ 
talık sigortaları uygulanacak, bunlar dışında kalan sigorta kolları ise uygulanma¬ 
yacaktır. 

Diğer taraftan, 2O89 Sayılı Kanunu» 2 nci maddesinde, bu Kanun kapsamına 
alınacak ve çıkarılacak mahal ve sanatlar hakkında Çıraklık Kurulunoa karar verile¬ 
ceği ve bu kararın Killi Eğitim Bakanlığınca ilan edildikten sonra uygulanacağı hük¬ 
me bağlanmış bulunmaktadır. 



Bu hükme parelel olarak Hilli ISğitijrı Bakanlığı Çıraklık fitimi Genel 
Müdürlüğü tarafından muhtelif tarihlerde yapılan ilânlara göre yurdun halihazır 
25 ilindeg ilânlarda, belirtilen mesleklerde çalınan çıraklar kapsama alınmış¬ 
lardır© 

C) 2 nci madde gereğince si.--ortalı .sayılanlardan kanunla kurulu emek¬ 
li sandıklarından malullük veya em deli aylımı almakta olanlar hakkında malûl¬ 
lük, yaşlılılk ve ölüm sigortalan uygulanmaz (anılan fılcra hükmünde yapılan, ve 
11 ©7*1978 tarihinde yürürlüğe giren 2167 Sayılı Kanunla getirilen değişiklik 
ile bahis konusu kimselerde» kanunen sağlık yardımlarına da'niLstchak bulunanlar 
hakkında hastalık sigortası hüküm1erinin de ı^gulanmaması öngörülmüştür®) 

Ancak, bunlardan kendi Kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış 
olanlar kuruldan yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istdf. tarihinden 
sonraki ay başından başlanarak malûllük, yaşlılık ve Ölüm sigortalan da uygula¬ 
nır© 

Çalışma durumları itibariyle özellik arz eden bazı kimselerin sigortalılık 
dunmu ‘ 

l) Avukatlar 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu baroya kayıtlı avukatlar m sosyal güvenlik¬ 
lerini topluluk sigortası yoluyla sağlamış ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigosv- 
talarına bu yolla girmeleri mecburiyetini koymuştur* Gerek bu Kanunu» 188 nc-i 
maddesi ve gerekse 5^6 Sayılı Kanunun-86©maddeci topluluk sigortasına ancak Sos¬ 
yal Sigortaya tabi olmayanların girmesini mümkün gördüğünden herhangi bir işye¬ 
rinde hizmet akdine müsteniden çalışan avukatların 506 SajT.li Kanuna göre sigor¬ 
talı sayılmaları gerekecektir* 

Topluluk sigortasına girmiş olan bir avukat sonradan bir işyerinde hiz¬ 
met akdine istinaden çalışırsa, 5°6 Sayılı Kanunu» 2 nci maddesi gereğince si¬ 
gortalı olacağından topl-ulük sigortası ile ilgisi kesilir. 

2- İslam Ülkelerinde çalıştırılan T'lrt: İşçileri 
506 Sayılı Yasa yurt içinde bulunan işçilerimizin sosyal güvenliklerini 

t an inat altına almakta olup, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal güvenlikleri, 
çalıştıkları ülkede yürürlükte bulunan mevzuata bağlı elmaları hasebiyle, ancak 
ikili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleriyle teminat altına alınmasıdır* 

İslâm Ülkelerinde çalışan işçilerin sosyal güveni ikler ini» sözleşmelerle 
teminat altına alınması ve 5-06 Sayılı Kanunu» 86 nci maddesindeki "Topluluk Si¬ 
gortası" hükmü dahilinde çözüm yıllarının araştırılması ile ilgili çalışmalar 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İncelenmektedir* 

Bir göreve secimle gelenlerin sigortalılık durumu : 

T.B.K.IUÖyeliği, Belediye Başkanlığı, Muhtarlık, Sendika Başkanlığı gibi 
görevlere seçimle gelenlerin sigortalılık durumları özeli ile gösterdiğinden bu gi¬ 
biler için aşağıdaki ş ele ilde işlem yapılacaktır r 

A) Milletvekilleri 

506 Sayılı Kanuna 1186 Sayılı K'.r.uxJ.a "kİonan Geçici 5«raudde aynen, 
_ -2k -
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" Sigortalılık hakkı -tanınan görevlerde bulunup da, T.B.tl.IT, üyesi 
seçilenler, seçildikleri tarihten altı ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumur- 
na müracaat ettikleri takdirde, bu kanunun sigortalılara tanıdığı haklar¬ 
dan faydalanırlar. Sigorta primlerinde işveren hissesi T.”.!!.Kedisi Baş¬ 
kanlığınca ödenir" hükmünü getirmiştir. 

Bu itibarla, T.B.KoKoüyeliğine seçilenlerden evvelcede sigortalı ola¬ 
rak çalışmış bulunanlar, seçildikten itibaren altı ay içinde talepte bulun¬ 
dukları veya sigorta primleri ödendiği takdirde sigortalı sayılacaklardır. 
(Ancak, 506 Sayılı Kanunun tadili tasarısında, son defa sigortalı görevde 
bulunup, T.B.M.M.iiyesi seçilenleri seçildikleri tarihten itibaren (6) ay 
içinde dilekçe ile talepte bulunmaları şartı çıkarılarak, sigortalılıkları 
zorunlu hale getirilmiştir.) 

B) Sendika Başkanı, Yönetim, Denitim ^ubılu iyeleri ve Belediye Başkan- 
lam ; 

274 Sayılı Sendikalar Kanunun 20 nci maddesinin 2 ncı fıkrasında; işçi 
teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayı¬ 
sıyla kendi rızalarıyla işlerinden ayrılan işçiler, Sosyal Sigorta primlerini 
veya aidatlarını işverene düşen primlerle veya aidatla birlikte ödemeye devam 
etmek şartıyla eski işyerierindeki sigortalılık haklarını devam ettirebilecek¬ 
leri, 1580 Sayılı Belediyeler Kanununun Ek 16 noı maddesinde de, sigortalı iş¬ 
çi iken belediye başkanlığına seçilenlerin sigorta prim ve aidatlarını ödedik¬ 
lerinde sigortalı olmaktan doğan bütün haklarının devam edeceği hükme bağlar*- 
mıştı^ 

Bu itibarla, sigortalı iken işçi teşekküllerinin Başkanlıklarında, yöne¬ 
tim, denetim organlarında veya haysiyet divanlarında görev alanlar ile Beledi¬ 
ye Başkanlığına seçilenler hakkında, bu kimselerin almakta oldukları ücretler 
üzerinden, işveren hissesi ile birlikte sigortalı hissesi primlerinin ödenmesi 
şartıyla, sigorta primlerinin ödenmesinin sigortalılık hakkının devamı için 
yapılan .Sr irade beyanı olarak kabul edilerek, yazılı müracaatlarının bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, eski sigortalılık haklarının devam ettirilmesi 
icap etmektedir. 

Ayrıca mezkûr maddeler hükümlerinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 
bu kabil kimselerin sigortalılık haklarının devam ettirilmesi için sigorta prim- 
prdınlerinin ödenmesi şartı esas alınmıştır. Bu esasdan hareketle sigorta primlerini 
ödemeyenlerin sigorta haklarından istifade edemeyecekleri neticesine varılmak¬ 
tadır. 

Sigorta haklarını devam ettiıme hususu tamamen ilgililerin ihtiyarına 
bağlı olduğuna göre, sigorta primlerini ödemedikleri aylar için bu haktan fe¬ 
ragat ettiklerin in kabul edilmesi gerekmekte, dolayısıyla mukabil kimselerden 
geçmiş günlere ait primlerin kanuni yollardan tahsiline imkan bulunmadığı, gi¬ 
bi, bunların sonradan gecikme zammı ve kanuni faizi ile birlikte geçmiş primle¬ 
rinin ödenmesi kaydıyla a ra da geçen süre için sigorta haklarından istifade etti¬ 
rilmeleri yoluna gidilmesi de genel sigorta proıısibleri karşısında mümkün görül¬ 
mektedir» 
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Ancak, prim ödememelerinden dolayı sigorta hakları düşen bu kabil 
kimselerin, sonradan bildirge vermeleri ve süresinde prim ödemeleri halinde, 
sigorta haklarından, primlerinin yatırıldığı tarihten itibaren yeniden fay¬ 
dalandırılmaları mümkün bulunmaktadır* v ' 

Diğer taraftan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca, yabancı ülkeiki . 
sigortalılık süresi Türkiye’de çalışılmış gibi hüküm ifade ettiğinden, sos¬ 
yal güvenlik sözleşmesi yapılmış bir ülkede çalışmakta olduğu işyerinden ayrı¬ 
lıp, Türkiye’de işçi teşekküllerinin başkanlık veya yönetim kurullarında görev 
almış olanların da, 274 Sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci filer ası hükmü 
muvacehesinde, aynı şekilde sigorta haklarını devam ettirebilmeleri mümkündür* 

C) Derneklerde seçimle görev alanlar 
Dernekler Kanununa göre, Demek Daşkanlc.rıyla demeğin yönetim ve dene¬ 

tim kurulu organlarında görev alan kimseler seçimle işbaşına geldikleri cihetle, 
bir hizmet akdine istinaden çalıştırılma duruPu mevcut olmadığından, bu görev¬ 
leri için ücret alsalar dahi, bu çalışmalarından dolayı sigortalı s ayılmayacak— 
lardıçe, 

D) I-îuhtarlar 

İlgili ICanun gereğince, köy ve mahalle muhtarları, bu kamu görevine se¬ 
çimle geldikleri cihetle, statü hükuhuhdaıı doğan bu hizmetlerinden dolayı hizmet 
ak d iyi e bağlılıkları düşünül eneyeceğinden, 5Sayılı- Kanuna göre sigortalı sa¬ 
yılmaları müralcün değildir* 

Bununla beraber, 2108 Sayılı üulrtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nm 
4 üncü maddesinde, kcjy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurununa bağ¬ 
lı olmayanların 1479 Sayılı Bağ-Kur kanunu kapsamına alındığı hükme bağlanmış ol¬ 
duğundan, bu hvlcne göre bir sosyal güvenlik burumuna bağlı olmayan muhtarların 
Bağ-Kur'a tabi olmaları gerekmektedir* 

/4) Tarım İşlerinde Çalışanlar 

I.3.I965 tarihinde yürürlüğe giren Ş06 ra--ılı °osyv.l Sigortalar Kanununun 
2 nci maddesinde, bir hizmet akdine dayanarak bir veya bir'-?.ç işveren tarafından 
çalıştırılanlar sigortalı sayılmış, ancak, aynı Kanunun sijortalı s ayı İm .oyanla n 
belirleyen 3 üncü maddesinin I inci bendinin (0 fıkrası ile tarım işlerinde ça¬ 
lışanların sigortalı sayılmayacağı hükme bağlanmış bul vnmaktadır• 

Bu hüküm uyannoa tarım işçileri 24*111.1977 tarihir.c kadar sosyal güven¬ 
likten yararlanamamışlardır* 

Tarım ve Orman .İşlerinde çalışanları aşağı kiki şekilde gruplandımak 
mümkün bulunm al'ta dı r• 

a) Tarım ve Orman İşlerinde münhasıran ücretle çalıştırılanlar, 
b) Kendi nam ve hesabına çalışanlar, 
c) Aile işletmelerinde ücretsiz çalışan aile bireyleri (Oş, çoçuk, ana, 

baha ) 
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d) Orman işlerinde birim fiyat esasına göre çalıştırılanlar» 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 üncü maddesinin I inci bendinin 
(â) fıkrası 2100 Sayılı Kanunla değiştirilmiş ve buna göre Tarım ve Orman İşle
rinde çalışan bu gruhlarda sadece yukarıda (a) fıkrasında belirtilen "münhası
ran hizmet akdine müsteniden ve ücretle çalıştırılanlar" 24.11.1977 tarihinden 
itibaren 11.8.1977 tarihlis 2100 Sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar kapsamına 
alınmışlardır* 

Tablo-3 Sigortalı Sayılarının. Yıllar İtibariyle Gelişimi 

Yıllar Sayı İnddcs 

1965 895.802 100 

1966 991.510 111 

1967 I.O69.387 119 

1968 1.206.175 135 

1969 I.26I.856 14i 

1970 1.313.500 147 

1971 1,404.816 157 

1972 1.525*012 170 

1973 1.649.079 182 

1974 1.799.998 201 

1975 1.823.338 204 

1976 2.017.875 225 

1977 2.191.25i 245 

1978 2.206.056 246 

1979 2.152.41i 240 

I98O 2.204.807 246 

198i 2.228.439 249 

Kaynak : SSK + OPT 

Sigortalı sayısij ekonominin genel gelişimi ve istihdamdaki ger.işlemeye 
parelel olarak artmaktadır. Gelişme hızının düşük olduğu dönemlerde sigortalı 
sayısındaki artışta yavaşlomaktadiTo 

o / . o 
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Sosyal Sigortalar Kulipıu Proğranlarından 
Tablo- 4 İstifade Edenler ( 1981 ) 

Tedavi Tardımı Görenler Sayı 

Sigortalılar 2.228.439 

Eş ve Çoçukları 6.462*473 
âna ve Babalar I.782.75I 

Malüllük -Aylığı Alanlar 27.429 

Yaşlılık Aylığı Alanlar 393.722 

Halül ve Yaşlıların 3^ ve Çoçdcları 990.804 

Ana ve Babaları 225.173 

Sürekli işgömıezlik Geliri Alanlar 24.673 

Bul ve Yetim Aylığı Alanlar 269.149 

TOPLAM 12.404.613 

KAYPAK ; SSK 

Tabloda aktif sigortalılarla} aylık ve gelir alanlar, ayrıca bunların, 
haksahipleri gösterilmiştir» l«a göre aktif sigortalı sayısı 2.228 bin kişi, aylık 
alanların sayısı 69° bin kişi, sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise 24 bin kişi¬ 
dir» Sanların haksahipleri sağlık hizmetlerinden istifade etmektedirler. Böylece 
Eosyal Sigortalar Kurunu'nun kapsadığı toplam nufus 12,4 milyon kişiyi bulmaktadır» 

SSIAP TB SAK&'IKAHLAR ?E PtSER BASIKSIZ ÇMŞŞSmAR 

  

Esas itibariyle esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar, gibi 
oldukça geniş bir kitleyi kapsamına alan Bağ-Kur, 1972 yılında-kurulmuş ve beyleee 
sosyal güvenlik siatsııi içindeler, yerini almış ve önemli bir boşluğu doldujmuştujft» 

2654. Sayılı Kanunla tadil edilen 1479 Sayılı Kanun.'un 24» maddesi 
kişileri» sigortalı olamayacakların! açıklamış. birlunmaktadır® 

1- Sigortalı Sayılanlar : 
Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güven¬ 

lik Kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı 
olmaksızın kendi, adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 5 

a) itenaf ve Sanatkârlar, Tiicoar, Sanayici ve borsa Ajan ve a cent al ara 
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Ilimar ve Mühendisler, sigorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, 
veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi ticari kazanç veya serbest meslek ka¬ 
zancı dolay ıs iyi e gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 

b) Kollektif Şirketlerin Ortaklan, 
c) Adi Komandit Şirketlerin Komandite ve Komanditer Ortaklan, 
d) Limited Şirketlerin Ortaklan, 
e) Sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite 

f) Donatma iştirakleri ortaklan, 

g)Anonim Şirketlerin kurucu ortaklan ile Yönetim Kurulu iyesi olan 
ortakları, 

h) Kendi, adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmakla beraber gelir 
vergisinden muaf olanlardan Kanunla Kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun 

olarak kayıtlı olanlar, 
ı) Muhtarlar (2108 Sayılı Muhtar ödenaie ve Sosyal Güvenlik Yasası'nm 

4 maddesinde Köy ve Mahalle Muhtarlarından bir Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 
olmayanlar 1479 Sayılı Eağ-Kur Kanunu kapsamına alınmıştır. ) 

Bu Kanuna göre sigortalı sayılırlar. 

2- Sigortalı Sayılmayanlar : 

Bu Kanunun uygulanmasında, 

a) 18 yaşını doldurmamış olanlar, 
b) Yabancı uyruklular, 

o) Kanunla veya Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyai 
Güvenlik Kuruluşlarına prim vqya kesenek ödeyenlerle bu tür kuruluşlardan malûl¬ 
lük veya yaşlılık aylığı ile daimi tam iş görmezlik geliri ahmakta olanlar, ay¬ 
lık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar (Dul ve yetim aylık ve¬ 
ya Sosyal Sigortalar Kurucundan geçici veya sürekli kısmi işgöreraezlik .geliri 
olanlar hariç ) 

d) Tanm işi yapanlar (Tarım Sanatlarına ait işleri yapanlar hariç ) 
Sigortalı sayılmazlar. 

Tabi0-5 Bağ-Kur Sosyal Sigorta Programlan Kapsamı (198i) ^ < 
Aktif Sigortalılar (İştirakçiler 1.155 
Aktif Sigortalıların Bağımlıları 2.307 

Eş ve Şoçuklar 2.387 
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Aylüc Alanlar 

Taşlılar 

Dul. ve Yetimler 

Malûller 

TOPLAM 4«2İ9 

Kaynak s Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Aktuaıya ve Araştırma Daire 
Başkanlığı, IJrlül 1982 

Değerlendirme s 

HJcüken kapsamda olupta, fiilen kapsama alınmayan (kaçak) gruplar mev¬ 
cuttur® Ancak son kanan değişikliği ile getirilen yeni, sistemde bağımsız ça¬ 
lışanların vergi mükellefi olmaları halinde, vergiden muaf olanların ise bir 
meslek kuruluğuna kayıtlı olması halinde Bağ-Kur'a tescil zorunluluğu, getiril¬ 
diğinde» bundan bqyle hukuken Bağ-Kur!a 'iye olması gerekiptc fiilen kapsam 
harici kalma durumu önlenebilecektir. 

Hizmet akdine bağlı olarak çalışmakta olan ve bu statüleri sebebiyle de 
9)6 sayılı kanuna tabi olmaları gereken bazı grupların sosyal güvenlikleri, 
aynı kanunun geçici 20.maddesi hükmüne göre, ayrı ayn sandıklar tarafından 
sağlamaktadır® Bu itibarla da bu sandıklar asli ve mecburi sosyal güvenlik 
Kurusu olarak sistss içerisinde yer almışlardır® 

En az 5O6 scyılı kanun, kapsamındaki aktif va pasif sigortalılara. Sosyal 
Sigortalar Kunsauaoa verilen hakları sağlamakla yükümlü bulunan ve topiaa 24 
adet olan bu emekli s andıklarının} 16 sı Banka, 6 sı sigorta l’i Odalar ve Bor¬ 
salar, î'i Milli Reasürans Şiıfeetleri personellerinin ve bunların hataahipleri».- 
nin sosyal güveni iki artoi a a ğlem aJctadı rlar ® 

Baaka Baekîi Sandıklan 

3,.» Tapı ve Kredi Bankası 
â» T® Tütüncüler Barkası 

3- İstanbul Bankası 
4» T.Garanti Bankaşı 
5- Dcmirbank T.A.Ş® 
6— T t. Oğrete ealer Bankası 

7— Eskişehir Bankası 
8- T.Ticaret Bankası 

ASLİ TO IRWBnRi TîtmİKTSCİ DÎ^ER 13^30.1 SAHDIKLARI 
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9- Akbank T*A.Ş0 
10- Osmanlı Bankası 

11- Şekerbank 

12- T, Sına i Kalkılma Bankası 

13- T«îş Bankası 

14- Türk Dış Tioarot Bankası 

15- Türkiye Vakıflar Bankası 

16- Anadolu Bankası 

Sigorta Şirk ot i Enekli Sandıklan 

17- Boğan Sigorta A.Ş, 

18- Türk Genel Sigorta Şirketi 
19- Şeker Sigorta 

SO- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 

23.- Tam Sigorta 

22- Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 

23- Milli Reasürans Türk A.Ş* 

24- Odalar ve Borsalar Birliği Personal Enekli Sandığı 

Mevcut 24-eandık, 1981 yılı sonu itibariyle, 74*769 aktif sigortala 
unların 106*185 eş ve çeçûklannı, 10*595 En ekliyi, 3*451 iul ve yetimi, ol- 
üzere toplam 195*000 kişiyi kapsamına almıştır** 
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Tablo-6 Diğer Sandıkların- tfore, Enekli, Dul ve Yetim İle EŞ 
ve Çoçuklsran Dağılımı 

Dul ve Eş-ve 

Enekli Sandıklan 
(5re 
Sayısı 

Enekli 

Sayısı 

Yetim 

Sayısı 

Çaşuk 
Sayısı 

TOPUK 

SAYI 

1- Yapı ve Kredi Bankası 9.857 1.456 377 - U.69O 
2» ToTütüncüler Bankası 398 27 4 .354 .783 
3— İstanbul Bankası 1.765 13i 52 3,820 5.768 

4~ T.Garanti Bankası 3*500 750 150 10.000 14,400 

5- Pamukbahk T.A.Ş. 2.405 113 48 270 2,836 

6- T.öğrstmenlsr Bankası 3.706 179 54 3.493 7.432 

7- Eskişehir Bankası 319 35 1 - 355 

8- T.Ticaret Bankası 6,771 656 308 16.000 23.935 

3== Akbank T.A.Ş» 10,079 816 250 4.324 15,469 

10- Osmanlı Bankası 1,585 501 196 3,000 5,246 
11— Şşkerbauk 2.361 266 110 7*116 9,853 

12- T-, S usa i Kalk.Backası 334 88 . 9 .802 1,23.3 

13— T»İş Barkası 20.136 3-152 1.337 42.718 67,343 

14— Türk Dış Tcaret Ban. .341 44 7 .366 .758 

15- T»Vakıflar Bankası 5.079 610 121 9.340 15*150 

16- Anadolu Bankası 2.210 155 39 3.405 5.809 

T 0 P L A X s 70.850 9.179 3.023 105.008 183İO60 

17- Doğsu Sigorta A.Ş» 361 112 32 307 812 

18- Türk: Oeasl Sig.Şti. 111 20 4 169 304 

19- Şsdcer Sigorta 15i 45 17 217 430 

2&x. Anadolu AH. Türk Sig. 297 90 23 267 677 

21- Tam Sigorta 69 11 - 84 168 

22- Ankara AN.Tüık, Sig.Şt. 124 57 12 133 326 

TOPLAM: 1.113 339 88 1.177 2.717 
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23- Killi Reasürans Şirketi 190 I25 28 - 343 

24- Odalar ve Bor.Birl, 2.616 95 2 312 - 3.880 

T O P L A il i 2,806 1.077 340 - 4.223 

G3TEL TOPLAM s 74.769 10.595 3.45i 106.185 195.000 

Kaynak : S0Syal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, 
Ağustos 1982 

Değerlendirme : 

Anayasamızın 60 noı maddesi; sosyal güvenliğin devlet tarafından sağlana— 
cağını ve bunürils. ilgili teşkilatın da Devlet tarafından kurulacağını hükme bağlamış 
bulunmaktadır. Bu hüküm muvacehesinde mezkûr sandıkların Sosyal Sigortalar ^uncıuna 
devri gerekmektedir. Devirle ilgili yasanın hemen çıkarılması ve sonra da, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile, bu sandık yöneticilerinin biraraya gelerek, devir ile ilgili 
usul ve esasları, sigortalıların sosyal güvenlik haklarına helal gelmeyecek şekilde 
tesbii etmeleri gerekmektedir, 

B- SOSYAL HtZKBT VS SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI 

Çoçüklar, yaşlılar ve sakatlar bir cemiyetin en çek korunmaya mufıtaç grup¬ 
larıdır, Diğer gruplarında, sosyal hizmet ve sosyal yardıma muhtaç olanları şüphesiz 
vardır^ ve bunların korunması da sosyal devletin görevidir® Hitekim Anayasamızın 
61 nci maddesi, bu gurupları sosyal güvenli!: bakımından özel olarak korunmaya muh¬ 
taç kişiler olarak kabul etmiş ve bunların sosyal güvenliklerinin sağlanmasını Dev¬ 
lete görev olarak vermiştir. Genellikle aktivitesi olmayan ve bir işte çalışmayan 
bu grupların, ancak sosyal hizmet ve sosyal yardım programlarıyla sosyal güvenceye 
kavuşturulmaları mümkün ve gereklidir® 

I— Sosyal Hizmetler 
Sosyal Hizmet programları sosyal güvenlik sistemi içinde yer alan fakat 

özellik arzeden bir muh-teviya sahiptir. Zira sosyal sigorta programları vasıtasıyla 
sosyal güvenlik altına alınmış olanların bile bu hizmetlere ihtiyacı ve talebi ola¬ 
bilir, vardır, 

ülkemizde sosyal hizmet programları büyük bir bölümü itibariyle devlet ta¬ 
rafından yürütülmekte ve finanse edilmektedir. Dazı dernek ve kuruluşlar da bu sa¬ 
hada faaliyet göstermektedirler. Programlar esas itibariyle; 

- Çoçüklarla ilgili programlar, 

— Erişkinlerle ilgili programlar, 
Olmak üzere iki grupta yürütülmektedir. 

Çoçüklarla ilgili hizmetler; çocuk bakım yurtları,, kreş ve gündüz bakımev¬ 
leri ve özel eğitim hizmetleri vasıtasıyla görülmektedir© 



Özel Eğitim hizmetleri ise; körler okulu, sakarlar okulu, ortopedik 
özürlüler okulu ve uyumsuz çoçuklar okulu vasıtasıyla verilmektedir! 

198i Yılı sonu İtibariyle : 

Çoçuk Bakım Yurtlannda 2.333 Çoçuk 
Çoçuk Esirgeme Kurunu Yurtlarında 969 " 

Yetiştirme Yurtlarında 3.903 " 
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 15.020 " 

Körler Okulunda 578 " 

Sağırlar Okulunda 3.594 
Ortopedik Özürlüler Okulunda 17i " 
Uyumsuz Çoçuklar Okulunda 61 " 

Erol Sabancı Spastik Çoçuklar 
Rehabilitasyon ÎTerîcezinde 
( İstanbul ) 533 

olmak üzere 28.257 çoçuk bakıma alınmış ve özel eğitim hizmetlerinden istifade 
ettirilmiştir. 

Çoçüklarla ilgili bütün programlarla IjSl yılında toplam 52.565 kişilik 
bir gruba hizmet verildiği anlaşılmaktadır. Oysa ki 0—18 yaş grubunda yaklaşık 
2.765 milyon çoçuk hizmet beklemekte, fakat bugün bunların ancak $ 1,9’na hizmet 
sunabilmektedir. 

Erişkinlerle ilgili programlar : 

” Suçlu‘erişkinlerle ilgili programlar, 

— Sakat erişkinlerle ilgili programlar, 

Yaşlılarla ilgili programlar, 

olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür# 

Ceza ve tutuk evlerinde mahkumların ıslahı bakımından yapılan hizmetler 
yetersizdir. Özellikle küçük yerlerdeki cezaevlerinin yapısı çok yetersizdir. 

Açık ve yarı-acık cezaevleri bünyesinde 198i sonunda toplam 137 İŞ yurdu 
vardır. Ve bunlarda yapılan üretimin değeri 3 milyar liradır. 

Sakat erişkinlerle ilgili hizmetler do yetersizdir. 1972-1982 yıllarını 
kapsayan on yıllık dönemde toplam, 27.493 sakat sakat vatandaşımız işe yerleşti¬ 
ril ebilmiştir. Aynı dönemde işe yerleştirilen eski hükümlü sayısı ise 12.862 dir. 

Bu alandaki hizmetlerin de geliştirilmesi önem arzetmektedir. 
Tıbbı rehabilitasyon hizmetleri 1973, 1979, 1980 ve 1931 yıllarında sırası- 

ile 7470, 7654, 6415 ve 7314 kişi yi kapsamıştır. 



1981 yılında 714 sakat rehabilitasyon merkezinde yatarak tedavi 
gölmüş tür0 

Tablo—7 TAŞLI IIUZOR EVLERİ (1981) 

Bağlı Olduğa Kur-jn Kurun Sayısı Kapasite Rakıları Yaşlı Sayısı 

Sağlık ve Sosyal Tardını Bakanlığı 10 1.320 1.089 

Belediyeler 14 1.332 1.286 

Demak-Vakıf 7 408 384 

Azınlıklara ait 5 812 700 

özel 2 88 82 

TOPLAM 38 3«9âO 3.54I 
Kaynak s SSYB + DPT 

Iı Sosyal Yardımlar s 

özel Kanunlarla bazı gruplar sosyal yardım programlarından istifade 
etmektedirler. Münhasıran Devlet bütçesinden finanse edilen bu programlardan 
en ganiş olanı 20 22 cayılı kanun gereği olarak uygulanmaktadır. Oldukça düşük 
noraılarda sosyal güvenlik kapsanma alınmış olan bu gibi gruplar toplam 813.829 
kişidir® 

Tablo-8 Sosyal Tardım Programlara Kapsamı (1931) 

GRUPLAR   _____ KİPİ 
Madalya Aylı ğı 17 o7 22 

Vatani Hizmet Tertibi Aylığı 2Ğ4 
Kore Aylığı 17.992 

2022 Sayılı Kanuna Göre 
(lîuhtaç| îîalül ve Sakatlar) 777.851 
T 0 P L A îî s '1^3^829 

Sosyal yardım programları vasıtasıyla sosyal güvenlik kapsamına alınmış 
olanların sayısı azımsanmıyacak seviyededir. Ancak, özellikle 2022 Sayılı Kanuna 
göre 1977 yılından beri uygulanan programdan istifade edenlere yapılan aylık ödeme 
1983 yılı itibariyle 2O4O.-TL.gibi çek düşük seviyededir. 

Bu programlardan yararlananlar genel olarak Devlet Hastahanolerinden de 
ücretsiz olarak istifade etmekte, ayrıca ilaç bedellerinin bir kısmı da Devlet 
tarafından karşılanmaktadır. 
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ftfce yandan, T.C.Rnekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-KuP 
sigortalılanna da uzuh bir süreden beri "sosyal yardım” olarak önemli mik¬ 
tarda ödeme yapılmaktadır» 

Ayrıca bir çok kamu ve özel kuruluş tarafından sosyal yardım mahiyetinde 
çok dağınık bir şdcilde çeşitli yardımlar da yapılmaktadır. 

Değeri endim e s 

Sosyal hizmet ve sosyal yardı^ konusu ayn bir alt komisyondan m üs tak ilen 
ele alırmış olduğundan, raporunuzda bu konulardaki değerlendirmeler kısa tutulma^*- 
tur» 

II- TEŞKİLAT 

1— Bugün nüfusumuzun yarısını kaplanış bulunan sosyal güvenlik sistemimiz, 
muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içinde bütün nüfusu kapsamına alacak ve aymoa bu yatay 

gelişmenin tamamlanması ile de iş bilmeyecek, noım birliği, dikçy genişleme ve fi¬ 
nansman gibi temel sorunlar devam edecek^ sosyal bianetler devamlı geliştirilmesi 

ve iyileştirilmesi gereken niteliğini ve sorununu sürdürecektir» Daha il er iki dev¬ 
relerde nüfusun tamamı kapsama alındıktan sonra ve daha üstün haklarla donatıldık¬ 

tan sonra, G3MH®nın gittikçe daha büyük bir bölümü ve sistane aktarılacak ve buradan 
yeniden dağıtıma tabi tutulacaktır. Böylece Devlet bütçesi yanında, önanli rakamla¬ 
ra ulaşan ve ekonomiye her yönüyle etkilane istidadı bulunan bir sosyal bütçe sistemi 
ortaya çılca çaktır® 

Bu itibarla, sosyal güvenlik sistemi organizasyonunu# bugünden rasyonel bir 
baza oturtulması; kunmsal çerçevesinin ve idari teşkilat içindeki yerinin isabet¬ 

li bir şekilde belirlenmesi gereklidir» 

Teşkilat bakımından ilk akla gelen husu£, bu teşkilatlanmanın Devlet ve 
fertler tarafından yapılmasıdır. 1982 Anayasasının 60.rnad.lesi bu meseleyi tereddüde 
yer bırakmayacak tarzda bükme bağlamış bulunmaktadır. Anayasa asli ve mecburi sos¬ 
yal güvenliği vatandaş için hak olarak belirledikten sonra, bu güvenliğin Devlet 

tarafından sağlanacağını ve yine gerekli teşkilatın da Devlet tarafından kurulacağı 
hükmünü vaz etmiştir. 

Devlet tarafından yürütülecek olun sosyal güvenlik proğraralarının rasyonel 
bir esasa oturtulması, çeşitli kuruluşların tel: bir karar mericesine bağlı olmasiyle 
mümkün olacağı ve yine üst düzeyde bir ihtisas kurulunun da (^osyal Güvenlik Kuralu 
gibi) sosyal güvenlik politikalarının uygulanmasında, yönetme yol gösterici ve 
bilgi verici bir kccnisyonla sosyal güvenlik mevzuatı ve teşkilatı içinde yer alması 
gereklidir® Sosyal güvenlik kurullarının, ilgili bakanlık olan Sosyal Güvenlik Ba— 
kanlısına ballanması ve bu bakanlığın bütün sosyal güvenlik programlarını, projele¬ 
rini hazırlaması ve yürütmesi esas olmalıdır* 

Sigorta programları bakımından tanında kendi nam ve lies ab ma çalışanlar 
dışında, sosyal güvenlik kapsamına alınmayan zümre yoktur. Ve sisteme alınmış olan¬ 
ların mesleki statülerine göre kurulmuş burunları mevcuttur. 
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Prensip olarak bundan böyle sigorta programlarını yürütmek için kurun kurul¬ 
mamalı, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar da, bağımsız çalışanların 
sosyal güvenlik kurumu olan Bağ-Kur bünyesine alınmalıdır» 

Yeni Anayasa hükmü karşısında 5O6 Sayılı İCanuhulı geçici 20»maddesine 
göre kurulmuş olan sandıkların iştirakçilerinin de Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devredilmesi gereklidir» Bu gerçekleştiği andan itibaren bu sandıklar mecburi 
ve asli sosyal güvenlik kurunu olma niteliklerini kaybedecekleri cihetle, asli 
manadaki sosyal güvenlik sistemi dışında kalmış olacaklardır» 

2- Sosyal hizmet ve sosyal yardım programlan bakımından daha yapılma¬ 
sı gereken çek şey vardır» Bu sahalardaki gelişme sosyal sigorta programlarına 
nazaran oldukça yetersizdir» Ancak bunda, hu programların büyük ölçüde Devlet 
bütçesinden finanse edilmekte oluşunun yanında, götürülen hizmetlerin son de¬ 
rece dağınık ve işbirliğinden yoksun oluşunun, buna mukabil sigorta programla¬ 
rının prim esasına dayanışının ve daha sistemli oluşunun önemli bir rolü var¬ 
dır» 

Sosyal hizmet programları, için ayrı, bir kurumun kurulması ve ülke sat¬ 
hında teşkilatlanması gerdan ektedir» Türk Sosyal (lüvenlik sisteminin bundan son¬ 
raki meselesi daha ziyade hu sahada yoğunlaşacak ve ortaya çıkacaktır» 

Bugün sosyal yardım programlarının tamamı, sosyal hizmet programlarını» 
ise önemli bir bölümü genel bütçeden finanse edilmektedir» Ancak bunlar, sosyal 
güvenlik sistemimizin önemli unsurları oldukları cihetle Sosyal Güvenlik Bakan¬ 
lığı bünyesinde yer almaları gereklidir» Bugün ıtnuai bütçeden finanse edilen 
çeşitli kamu hizmetleri nasıl ayrı ayrı Bakanlıklar tarafından yürütülüyorsa, 
sosyal güvenlik sahasındaki her türlü politikaları tedbirleri, program ve pro¬ 
jeleri tesbit ve tatbik edecek olan mercide Sosyal Güvenlik ®akanlığı olmalıdır» 
Bu sosyal güvenlik sistemimizin bütünlüğü ve rasyonalizasyonu için şarttır» 

3- Sosyal 0 ıvenlik -rejimlerinin, karşıladıkları en geniş ve en önemli 
risklerden biride sağlık riskidir» Sağlık hizmetinin bütün toplunu kapsaması 

kaçınılmazdır» Bugjjtoktt'durunda YaCoThekli Sandığa hizmet-satınalma yolu ile, 
Sosyal Sigortalar urumu ise esae itibariyle ve büyük ölçüde hizmeti bizzat 
üretmek suretiyle sigortalılara sağlık hizmeti vermekte ve bunun için ülke ça¬ 
pında geniş bir sağlık organizasyonunu gerçekleştirmiş bulunmaktadır» Bağ-Kur 
sigortalılarına da sağlık yardımı yapılması ile ilgili yasa çalışmaları da Sos¬ 
yal Güvenlik Bakanlığında sürdürülmektedir. Bağ-Kur*un da bu hizmeti T»C»Bnekli 
Sandığı gibi satın alma yoluyla sunması, bunup.için aymca ülke çapında teşki¬ 
lat kurma yoluna gidilmemesi yerinde olacaktır» 

îbasen toplumun en önemli meselesi olan sağlık hizmetlerinin tek elden 
ve etkili bir şekilde yürütülmesini teninen "Genel Sağlık Sigortası" sistemine 
5«BYKP süresinde muhakkak geçilmelidir® 

IH- 0BT3L DBjERLSKDİHIE 

1- Sosyal güvenlik sistemimiz yakın geçmişine ragnen son çeyrek asırlık 
zamanda en çok gelişme gösteren hizmet sahalarından biri olmuştuTo Bugün nüfusu¬ 
muzun yansından fazlası, çeşitli sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hianet 
proğramlanndan istifade etmektedir» 
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Aşağıdaki tablonun tetkikinden de anlaşılacağa üzere; 19”1 yılı sonu 
itibariyle sigorta programları vasıtasıyla 22.856 .000 kişi, sosyal yardım ve 
ooşyal yardam programları vasıtasıyla da 918.000 kişi-olmak üzere toplam 
23.774.000 kişi sosyal güvenlik kapsamında bulunmaktadır, Ancak, sosyal sigorta 
programlan içinde bulunan kimselerin de sosyal hizmetlere ihtiyacı ve talebi 
olduğu, bunların da imkan ölçüsünde sosyal hisset programlarından istifade etti¬ 
rildiği cihetle, yukarıda verilen genel İcapsam rakamını değerlendirirken bu hugur- 
su gözönünde bulundurmak yerinde olacaktır. 

Tablo—9 Sosyal güveni iyin Kapsamı f Kişi - 1981 ) 

( 000 ) 

A- Sosyal Sigorta Programları Kapsamı 22.856.1 

I— T. CaBnekli ^andığa Toplamı 6.036.4 
1- Aktif Sigortalılar (İştirakçiler) 1.415 
2- Aktif Sigortalıların Bağımlıları 3.780 
a) Eş ve Çoçuk 3.150 

b) Ana ve Baba 630 
3— Aylık Alanlar 4*674 
a) Un elci ilik 226 
b) Malûller 15,4 

c) Bul ve Yetimler 216 
4— Enekli ve Malûllerin Bağımlıları 374 

a) ve Çoçük 362 
b) Ana ve Baba 12 

XX- Sosyal Sigortalar Kurumu Toplamı 12.405 
1- Aktif Sigortalılar (İştirakçiler) 2.228 
2- Aktif Sigortalıların Bağımlıları ' 0.245 

a) Eş ve Çoçuk ^ 6.462 
b) Ana ve Baba 1.783 

3- Aylık Alanlar 715 
a) Malûller 27 
b) Yaşlılar 394 
o) Sürekli İşgöranealdr 25 
d) T>jl ve Yetimler 269 

./.. 
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4- Kalül, Taşlı ve İşgöremezlerin Bağımlıları 1o2İ7 
a) Eş ve Çocuk 991 
b) Ana ve Baba 226 

III- BağJCur î'oplamı 4.219 
1- Aktif Sigortalılar (İştirakçiler) 1=155 
2- Aktif Sigortalıların Bağımlıları 2.307 
a) Eş ve Çocuk 2.887 

3- Aylık Alanlar 177 

a) Taşlılar 90,1 
b) Bul vo Yetimler 01,7 
o) Malûller m 

IV- özel Sandıklar Toplamı 195,7 
1- Aktif Sigortalılar (İştirakçiler) 74,7 
2- Aktif Sigortalıların Bağımlıları 106,1 

a) Eş Te Çoçuk 106,1 
3“ Aylık Alanlar 14 

a) Bilekliler 10,6 
b) Bul ve Yetimler 3,4 

B— Sosyal Tr rdım. ve Sosyal Hizmetler Kap. 918 

Sosyal Güvenlik bapsam;;, (A+B)  23=774.1 
Tarımda kendi nam ye hesabına çalışsalar kapsama dahil edildikleri takdirde, 

sosyal sigorta programları bakımından sisten harici kalan aktif nüfus kalmayacaktır. 
Ancak, bugün, hukuken kapsamda olupta fiilen kapsam harici kalan (kaçak) hir milyonun 
üstünde çalışanlar grubu ve yine 3 milyonun üzerinde işsizler kitlesi mevcutturo Di¬ 
ğer taraftan sosyal sigorta programlarındaki hızlı gelişmenin, sosyal yardım ve sosyal 
hizmetler, özellikle de sosyal hizmetler sahasında aynı ölçüde sağlanamadığı görülmek¬ 
tedir» 

2~ Hızlı gelişmeye rağmen, nüfusumuzun yarısının henüz sosyal güvenceden yoksutı 
bulunduğu gerçeği gözönüne alınarak, sosyal güvenliğin yatay genişlemesine daha çok önem 
verilmesi ve bu istikamette bir politika izlenmesi yerinde olacaktır. 

3- önümüzdeki beş yıllık plan döneminde sosyal güvenlik bakımından ele alınması 
gereken en önsnli konu Tanm'da kendi nam ve hesabına çalışanların sosyal güvenliğe ka¬ 
vuşturulmalarıdır. Zira nüfusumuzun yarıdan fazlası köylerde oturmakta ve tarımla işti¬ 
gal etmektedir. Tarım işlerinde fiilen çalışanların sayısı ise 10.482.850 kişidir. Bu 
derece geniş bir kesimin sosyal güvenlikten mahrum bulunması, sosyal devlet esprisine 
ve gününüz gerçeklerine oldukça ters bir manzarayı ortaya koymaktadır» Bu itibarla 
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önümüzdeki 5’BYKP Döneminde bu kesimin sosyal güvenliği ciddiyetle ele alınmalı 
ve bölgesel olarak peyder-p^y plan dönani sonuna kadar tarımda çalışanların tamamı 
kapsama dahil edilmelidir» 

4- Hukuken sisteme alınmış olan fakat çeşitli sebeplerden fiilen sisten 
harici kalan (kaçak) önonli bir çalışanlar grubu mevcuttur» Bağ-Kur ve Sosyal 
Sigortaya tabi olması gereken bu grubun bir milyonun üstünde olduğu talimin edil¬ 
mektedir» Alınacak etkili idari tedbirlerle V.BTKP döneninde bu kesim de mutlaka 
sisteme dahil edilmelidir» 

3— Yabancı Ülkelerde işçi olarak çalışan vatandaşlarınızın sosyal güven¬ 
lik haklarının korunması Devlete Arayasa ile verilmiş bir görevdir» Sosyal gü¬ 
venlik mevzuatları bulunan ülkelerde çalışan işçilerimizin sosyal güvenlikleri, 
bu ülkelerle yapılan ikili sözleşmelerle sağlanmıştır. Ancak bunların günün şart¬ 
larına göre ıslah edilmesi ve yine İslâm Ülkelerinde çalışan ve sayıları gün geç¬ 
tikçe artan sosyal güvenceden yoksun bulunan işçilerimizle, bunların Türkiye'deki 
haksahiplerinin sosyal güvenliklerinin ikili sözleşmelerle t an inat altına alınması 
gereklidir» 

Tablo—10 İslam Ülkelerinde Dalınaıı İşçilerimiz (1981) 

ülkeler    İşçi Sayısı 
Suudi Arabistan, pOoOOO 

Irak ' 8.000 

Birleşik Arap ü.ıirlikleri 3«50ö 

Kuveyt 2.250 

Katar 1.75° 

Ürdün 1.500 

Lübnan 1.000 

Libya 85.000 

T 0 P L A E S 153.000 

İslam Ülkelerinde çalışan ve sosyal güvenceden yoksun bulunan toplam 
153.000 aktif işçimizin ülkemizdeki eş ve ooçuklarınm sosyal güvenlikleri için 
sözleşmelere hüküm konulamaması halinde "topluluk sigortası" formülü ile haksa— 
kiplerinin sosyal güvenlikleri 'Ökemizde temin edilmelidir. 

6- Ülke dışından göç ederek Ülkemize yerleşen d oydaşlarımızın ileri yaşta 
olanlarının Ülkemizdeki çalışma süreleri .genellikle emeklilik hakkı elde etmelerine 
imkan vermemektedir. Bu konunun da ele alınarak çözüme kavuşturulması gereklidir» 

7- Sanat Okullarında fiilen çalışan ve üretimde bulunan öğrencilerle, ceza¬ 
evi atölyelerinde fiilen çalışan ve üretimde bulunan mahkumların işverenlerinin 
Devlet olması da gözöntine alınarak, bunların kısa vadeli sigorta kollan itibariyle 
506 Sayılı Kanun kapsamına alınmaları gereklidir. 
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8— Köy tüzel kişiliğince istihdam edilen kişiler de (İmam, koruma bek¬ 
çileri, bazı köy okulları hademeleri gibi) 506 Sayılı Kanun kapsamında olma¬ 
larına rağmen, bunların sigortalılığı^ özellikle de primlerin tahsili konusun¬ 
da tatbikatta büyiik güçlükler bulunmaktadır® Bu konuda gerekli idari te&bilk¬ 
lerin alınması ve bunların sigortalılığına işlerlik kazandırılması gerekmek- 
tediıÇ 

9- Bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmayan; ressam, yazar, heykeltraş, 
müzisyen gibi meslek sahiplerinden, herhangi bir sosyal güvenlik kur-umuna ifye 
olmayanların da sosyal güvenlik kapsamına alınmalara, sağlanmalıdır® 

10— Statüleri itibariyle sosyal güvenlik bakımından Bağ-Kur'a tabi olmala¬ 
ra gereken serbest çalışan Avukatlar ile noterler kendi kanunlarında yer alaa 
hükümlerle Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi bulunnaktadırlar® Bağ-Kur Kanununda 
yapılacak değişiklikle bağımsız çalışan bu grupların da Bağ,ICur ğyesi olmalara 
sağlanmalıdır® 

11— Bağ-Kur, sigortalılarına hastalık ve analık sigortası kolundan yardım¬ 
da bulunmamaktadır® Bu risklerin de Bağ-Kur'oa sigorta edilmesine imkSn verecek 
yasa çalışmaları-Sosyal Gfüvenİik Bakanlığında:,.sürdürülmektedir» Çalışmaların 
bir an önce sonuçlandırılması gereklidir® 

12- Türkiye' ddci hızlı sanayileşme ve şehirleşme olgusu içinde; istihdamın 
ve cemiyetin sosyal ve ekonomik yapısının, ailelerin geleneksel yapısının da 
hızla değişmekte olduğu bir vakıadıro Bu durun; çoçuklarm, yaşlıların ve sakat¬ 
ların özellikle sosyal hizmet programları vasıtasıyla sosyal güvenlik altına alın¬ 
maları ihtiyacını gün geçtikçe artırmaktadır» Plan,döneminde bu sahada temel politi¬ 
kalar belirlenmeli ve etkili tedbirler alınmalıdır® 

13- Sigorta programları edim-karşı edim ilkesine dayandığı ve aktuaryal den¬ 
ge de bu esasa göre kurulduğu için, sigorta kurnalarınca aktif ve pasif sigorta¬ 
lılara prim alınmadan verilen ve önemli bir miktara baliğ olan "sosyal yardım1' 
ödeneklerinin Devlet tarafından karşılanması sağlanmalıdır» Böylece serbest ka¬ 
lan sosyal güvenlik fonlarının yatırımların finansmanında daha yoğun bir şekilde 
kullanılmaları mümkün olacak, bu da istihdamı ve dolayısıyle de sigorta kapsamını 
genişletecektir® 

14” 2022 Sayılı Kanunu» tatbikatının ilk yıllarında bazı aksamalar olduğu 
özellikle yardıma muhtaç olmayan kişilerin de, çeşitli yollardan temin ettikleri 
belgelerle yardıma müstehak ha.le geldikleri ve bunlara da yardım yapıldığı bi¬ 
linmektedir» Uygulamadan gelen aksaklıklar idari tedbirlerle giderilmeli, gerçek¬ 
ten muhtaç kimselere yardım yapılmalı, fakat yardım miktarlara günün ihtiyaçları¬ 
na göre yeniden tesbit edilmelidir® 

15- Prensip olarak bundan sonra yeni bir sosyal güvenlik kurunu kurulmamalı, 
Tarımda Kendi nam ve hesabına çalışanlar Bağ-Kur bünyesine alınmalıdır® 

16— TopfcjBıSi en önemli meselesi olan sağlık hianetlerinin tek elden ve etlci¬ 
li bir şekilde yürütülmesini taninen "Genel Sağlık Sigortası" sistemine 5®BTKP 
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süresinde geçilmeli, Sağlık ve eosyal Tardım Bakanlığı'nın münhasıran hu işle 
uğraşması sağlanmalıdır. 

17- Sosyal güvenlik Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığı ara¬ 
sında Sosyal Yardım ve Sosyal hizmet teşkilatı yönünden de bir tercih yapılarak 
her iki Bakanlığmdâa sosyal yardım ve sosyal hizmetler ile ilgilenmesi şeklin¬ 
deki mükerrerlik veya isim benzerliği giderilmelidir. Sosyal hizmet ve sosyal 
yardım, sosyal sigortalar ile birlikte aynı Bakanlığın görev alanına dahil edil¬ 
melidir. Bunun özellikle sosyal yardım ve sosyal hizmet ile sosyal sigortaların 
bütünleşmesi ve yardımların orantılı olması açılarından yararlı olacağı düşünül¬ 
mektedir. Diğer Bakanlıklarla ilgili sosyal sigorta, sosyal hizmet ve yardım prog¬ 
ramlan, da Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanmalıdır. 

18- Bütün sosyal güvenlik kurullarında yeterli olmak üzere, tek ve değiş¬ 
mez bir sosyal güvenlik sicil numarası ihdas edilmelidir» 

İŞ- Tercih yoluyla sosyal güvenlik kurumu seçme hakkı kaldırılmalı, her 
vatandaş sosyal güvenlik bakımından hukuki statüsü ne ise o sasyal güvenlik ko¬ 
rununa î$re olmalıdır. 

20- Yeni Anayasamızın 60 ncı maddesi sosyal güvenliğin devlet tarafından 
sağlanacağını, gerekli teşkilatın da Devlet tarafından kurulacağını hükme bağla¬ 
dığından, 506 Sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulan ve faaliyet 
gösteren sandıkların sosyal Sigortalar Kurumuna devri gerekmektedir» Devirle il— 
gili yaşaran hanen çıkarılması ve sonra da, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bu san¬ 
dık yöneticilerinin bir araya gelerek., devirle ilgili usul ve esasları, sigortahîa— 1 
ran. aoşysl güvenlik haklarına lal el gelmeyecek şekilde tesbit etmeleri gerek¬ 
mektedir. 

21- Çalışma arzu ve gücünde olupda iş bulamayan kimselerin ınaruz bulun¬ 
dukları bu fciskde ileri batı ülklerinde-karşılanmaktadır. 

5.BSKP döneminde öncelikle çeşitli nedenlerle işini kaybedenlerin 
"İşsizlik sigortası" ihdası suretiyle sosyal güvenlik kapsamına alınması çare¬ 
leri aranmalıdır. 

22- Muhtelif sosyal sigorta rejimleri arasındaki noım farklılığı gide¬ 
rilerek bunun, kapsam bakımından yarattığı güçlük ve kargaşa önlenmelidir. 

•/«♦ 
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KCMtSYOH ÜYELERİ 

BAYHAH IT İha t 

CİZRE Cahide 

gSKTOHK Cengiz 
GÜRAH ITesrin 
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KARA TEPE Hasan 
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RSTTEŞ Ayla 

ÖZTÖHK KBogaa 
ÖZYfİREK Mehmet 
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SAYLAE Türkan 
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TİRYAKİ Sedat 

"TJRIUT Hüseyin 

tJLU?jT3CİH Sevda 
TÎITLO Seracettin 

ÜNLÜoSLU oülören 

VARLIK Muharrem 
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3EŞfc?Cİ BEŞ YILLIK KAUCIHMA PLAHI 
S0S7AL Hı'ZHHTLER CZEL İHTİSAS Kg.ltSTONU RAPORU 

Kcroisyon çalışmalarının başlangıç safhasında konuya İlişkin temel kavramlar¬ 
da iyeler arasında bir bütünlük sağlamak amacıyla; sosyal hiaııetler,sosyal refah, 
sosyal yardım v.b*? kavramların tanımlanmasında yarar görülmüştük-»Komisyon bu kav¬ 
ramları aşağıdaki tanımlariyle kabul ederek çalışmalarını sürdürmitştiifr. 

' ^ SOSYAL HİZtETLBR; 

Iir«,Killi Sosyal Hizmetler Konferansı tanımına göre, "Sosyal Hizmetler,kişi, grup 
ve toplulukların büxye ve çevrelerinden doğan veya kendi kontrolleri dışında olan yok¬ 
sun life ve eşitsizlikleri gidermek,toplumun değişen koşullarından ortaya çıkan sorun¬ 
ları önlemek ve insan kaynaklarını geliştirmek,kişi aile ve toplum refahını sağlamak 
amacıyla düzenlenen hizmet ve programları kapsayan bir alandar.Eu alan,örneğin sosyal 
yardım hizmetleri,sosyal,fiziksel ve ruhsal sakatlar için yapılan hizmetler,a.iie ve 
çocuk refahı hizmetleri sosyal sigortalar,aile planlaması,konut sorunları ve toplum 
kalkınması gibi hizmet ve programları kapsar". 

Tanımdan da anlaşılacağı gibi sosyal hizmetlerin alanları; 
■ —Çocuk ve aile refalıı 

—Sakatların refahı ve rehabilitasyon hizmetleri ■ 
—Tıbbi ve psikiyatride sosyal hizmetler 
-Islah hismetleri(suçlfel-uk) 
-■'•snçlik refahı 
-faşlılık refahı 
—Göçmen ve mülteciler 
—İşçi refahı ve endüstriyel ilişkiler 
—Okullarda sosyal hizmet 
-Sosyal sapr.ıa gösteren gruplar(AlkolHdsrsuyuşturucu madde kullananlar,fuhuş 
yapanlar v.b») 

-Konut_ 
-Aile planlaması 
-ilahalli topluklarla yapılan. çalışmalar(Toplum organizasyonu,toplun kalkınması) 
-Sosyal yardım(gelir güvencesi) 

2=- SOSYAL HHIAH. 8 

Sosyal hizmetler çoğunlukla sosyal refah hizmetleri ile eş anlamda kullanılır. 
Sosyal refah hizmetleri her ülkenin kültürel kalkınmasından,tarihsel öz geçmişinden 
ve değerlerinden kaynaklanır ve o ülkenin belirli bir zaman içindeki sosyo-akonomik 
şartları ile ilişki halindedir,Eu sebeblorle sosyal refahın teşkilatlanması ve uygu¬ 
lanmasında uluslararası yaklaşım elde etmek imkansız olduğu kadar istenilen bir d.urun 
da değildir.llius 1 ararası bir düzeyde verimli fikir alışverişi ve etkili bir işbirliğ-i- 
nin gelişmesi,milletlerarası tecrübelerin farklılığından kaynaklanan ortak unsuârlara 
dayanır. 

Sosyal fefah hizmetleri toplumda güçsüz ve imkansız gruplara bazı İrakların 
verilmesi ile başlamıştır.Eaşlangiçından buyana batı demolcrasilerinde aileleri,hasta 
işsiz,yaşlı ve sakatları kapsayan sosyal sigorta sistemleri gelişmiştir »Ancak bu sis¬ 
temlerin gelişmesi toplunlarda sosyal refahın fonksiyonel bir hale getirilmesi ile 
sonuçlanmıştır.Toplumun her tabakasında fertlere asgari düzeyde insana yakışır hayat 
şartlarını hazırlamak,- sosyal refahın en tanel görevi olarak önemini korunaktadır. 



Her toplun daha zayıf ve güçsüz fertlerini, diğer bir deyişle tesbit etmiş 
olduğu standartlara ulaşma güçlüğü olanları, ya da gerekli destek verilmediği za
man bu standartların altına düşme tehlikesinde olanları tanımlamak zorundadır» 

Konu sosyal refah alanının planlanması açısından ele alındığında ulusal 
amaçların gerçekleşmesinde sosyal refah programlarından bktennan katkının ne ola
cağının incelenmesi, diğer bir deyişle sosyal refah planlanmasının özel amaçları
nın ne olduğunun tanımlanması gerekir. 

Uluslararası düzeyde elde edilen tecrübe birikiminin ışığında bir planlama 
sektörü olarak sosyal refahın dört belirgin fonksiyonu üzerinde durulmaktadır: 

- Ulusal planlarda diğer sektörlerin (sağlık, eğitim, konut, çalışma ve 
insan gücü, parasal güvence v.b») planlama hedeflerine ilişkin DESTEELEYİCÎ fon-
s iyonu, 

- Hiçbir ferdin kalkınma sürecinin gerisinde kalmamasının güvence altına 
alınmasına ilişkin TEDAVt EDİCİ ve öKLSÎİCİ fonksiyonları, 

•r Halkın kalkınma sürecine.en yüksek kapasitede katılmalarınıuteşvik etmeye 
ilişkin KAUCIMİA fonksiyonudur. 

Sosyal refah alanında birinci derecede önemli olan hizmetler sosyal hiz
metler ve sosyal hizmetlerde birinci derecede rol alan meslek de "sosyal hizmet" 
mesleğidir» 0 halde sosyal hizmetlerin amaç, kapsam ve niteliklerini sosyal refah 
alanının plan hedefleri doğrultusunda belirlemek gerekecektir. Sosyal hizmet mes
leği ise bu hianetleria gerçekleşmesinde sorumluluk alar» 

>. SOSYAL YARUIffj: 

Asgari hayat düzeyini tutturamamış ve temel ihtiyaçlarını çeşitli neden-

yardımlardır® 

Bunlar adil ve bir defaya mahsus olabileceği gibi, sürekli de olabilir. 
Bu süreklilik kişinin ulaşması beklenen düzeye gelene kadar devam eder» Sosyal 
yardım, sosyal hizmetlerin bir uygulama biçimi, bir aracı olarak kabul edilebilir. 

Bu kavramlardan hareket eden komisyonumuz, T. C0Anayasası ilgili maddele
rini (41, 50, 56, 58, 60, 61 ve 62) d6 dikkate glarak, sosyal refah hizmetleri
nin (sosyal yardım ve hizmetler) kalkıma süreci ila olan ilişkisi üzerinde durul
masında ve böylece kalkınma planlarındaki yer ve önemini belirlemekte yarar gör
müş türo 

4- SOSYAL REEAH BÖİLİKLSRİ : 
Bilindiği gibi yakın zamana kadar kalkınma kavramını ekonomik büyüme ile 

bütünleştirmek eğilimi vardio Zenginliğin milli üretim kapasitesine bağlı olarak 
arttığı düşünülmekte ve bütün çabalar üretimi artırmaya yönelmekte idi. Bu görüşe 
göre, kalkınma alanında yöneltici güçler üretim ve hizmet sistemleri idi. Kuşku
suz sosyal ihtiyaçlar da gözönünde bulunduruluyorduk Sosyal mevzuat, sosyal refah 
sistemleri bilinmeyen hususlar değildi, fiakat sosyal ihtiyaçların karşılanması eko
nomik kalkınmaya bağlıdır görüşü baskın çımıştı. Ekonomik; ve sosyal yatırımlar, 



ekonomi!? vgyaTsoeyal amaçlar için kaynakların toplamı ası arasındaki kaçınılmaa 
rekabet sonueuj1 sosyal yatırımlar karşılıksız para harcamaları veya kalkıana 
unsuru niteliği taşımayan zorunlu bir fedekârlık olaralc düşünülmekte idi» üro- 
timia niteliği ilerlemelin mutlak ölçüsü olarak göriilmekte^iaiteleği hanen he¬ 
men inkâr edilmekteydi® 

Her toplumun gelişme süreci sırasında hu görüşü yansıtan merhaleden geç¬ 
mesi âo§ıl SEyılabilir» Ancak hu görüşün artık geçerliğini yitirdiği, ekonomik ve 
sosyal kavramların kalkınma süreci içinde hir hütıin olarak görüldüğü de bir ger¬ 
çektir® 

Böyle bir değişimin açıklanmasında çeşitli unsurların katkısı olduğu 
kuşkusuzdur» Herşeyden önce ekonomik kalkınmanın kendisinin bir sosyal karakte¬ 
rin oluşmasını gerektiren çeşitli sayıda şartların sağlanmasında ana unsur olduğu 
gerçeği kabul edilmiş tir» özellikle insan kaynaklarının geliştirilmesi, ya da is¬ 
tenilen değişiklik için gerekli ortamın yaratılmasını etkiler. İkinci gerçeğe gö¬ 
re ekonomik kalkınma tek başına bütün problemlere ve meselelere çözüm getirememek- 
tedir» özellikle kaynakların dağılımı ve sosyal eşitsizlikler gibi sorunları» sü¬ 
re gelmesine yol açmaktadır» Son olarak ekonomik kalkınmanın ayrıca sebep olduğu 
sorunlar da belirlenmelidir: lleselâ "yan etkilerin"- çoğalmasından doğan sorunlar, 
hava kirliliği, çevre bozukluğu günliflc hayatın karmaşıklığı v.b.ya da hızlı deği¬ 
şimin insan sağ-lığ-ı, hayat şartları sosyal yaşantıya uyumları üzerindeki etkileri 
ve sonuçları gibi. 

Aynı dönem içinde insan bilimlerinde ilerleme, düşünce ve hareket sınır¬ 
lan belirsiz fakat kapsamı geniş bir alan açmakta idi "Sosyal" kavramının anla¬ 
mı toplun hayatının bütününü ka.psaması ise, özellikle insanın diğer insanlarla 
olan ilişkilerini, doğa ile ilişkisini, yarattığı değerleri kapsıyorsa, ekonomik 
kavram ne kadar önomli olursa olsu» evrensel bir bütün olan yaşamın yalnızca bir 
bölümünü oluşturduğu oldukça açıktır» 

Bqylece ortaya çıkan kalkınma kavramına göre kalkınma planlan sadece eko¬ 
nomik, sağlık, eğitim v.b» sektörleri plânlarının bira raya getirilmesi olmayıp,tümü.: 
bu sektörleri içeren bir sosyal sistem kavramı etrafından bütünleşmiştir. Bu neden¬ 
ledir ki, tüm politika ve planlama düzeyinde kalkınma süreci içinde sosyal unsurlara 
gereken ağırlığın verilmesi üzerinde durulmuştur. Bu kavram sosyal refahın fonksi¬ 
yonunda yeni eğilimlerin ortaya çıkmasında etken olmuştur. Aslında sosyal refah, 
fonksiyonu, karakteri icabı sosyal yapılar ve kuranlarla yakından bağlantılıdır 
ve sosyal yapılarla kurunlar arasında, gerekli etkileşimi sağlar dolayısıyle bu 
yapiı ve kumalarda meydana gelen çeşitli değişmeler sosyal refah fonksiyonunu da 
etkilemektedir® 

Öncelikle sosyal refah artık yalnızca yoksul kişilere ve gruplara hizmet 
vermemektedir» Yoksullara, muhtaçlara, marjinal gruplara yardım etmek, kuşkusuz 
halâ en önemli görevlerinden biridir. Hatta değişen şartlar yeni yeni gruplar oluş¬ 
turmaktadır» (ömeğ-in göçmen işçiler,..») 

Diğer önemli bir eğilimde sosyal refahın müdahale motifleri ve bunlara 
bağlı olarak müdahale biçimlerinde görülen farklılıklardır? Fertlerin ve grupların 
ekonomik şartlan başlıca göstergelerinden biridir, fakat dikkate alınan tek unsur 
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olmaktan çıkmıştır»' Eer ne kadar asgari hayat düzeyini .güvence altına almak 
■birinci derecede önemsenen bir konu olma niteliğini koruyarsa da en yüksek düzeyde 
ekonomik kalkınmasını gerçekleştiren bir ülkede ekonomik yönler ve gelir güvence¬ 
sini amaçlayan hedeflere yönelik müdahale tedbirleri yanı sıra, giderek önemi ara¬ 
tan sosyal refah faaliyetleri bir sosyo-kiiltürel bütün içinde gelişmektedir» 

Sosyal refahta söz konusu olan bir başka eğilim de tamamen tedavi edici 
nitelikte olan uygulamalara rajnen önleyici ve rehabilite edici faaliyetlere 
verilen ağırlıklarda kendini göstermektedir. Euhtaç olanlara her çeşit durumda 
yardım etmek zorunludur» Ancak, yardım gerektiren şartlarının oluşum nedenlerini 
araştırmak ve çözüm bulmağa çalışmak daha etkili olacaktır. Bu da önlçyici hizmet¬ 
lerle gerçekleşir. 

Dikkate alınması gerekli başka bir eğilimde, sosyal refaha kollektif ve 
toplumsal rol vermektir. C-eçmişte sosyal lıianetler, kişilere para yardımı yapmak¬ 
ta idi. Bunlar korunan ve alt düzeyde insanlardı. Bu insanları topluman unsuru 
olarak düşünmek sorunu yoktu. İnsanların kendilerine özgü özellikleri, değer ve 
gelenekleri, sosyal aksiyona yarı yarıya katılımda bulunmaları gözönüne alınmazdı. 
Grünümüzde sosyal refah programları belirli bir nüübs grubuna yönelmekte, grup fert¬ 
leri arasındaki ilişkileri gözönüne almakta ve gerek programları tanımlamada, ge¬ 
rekse uygulama faaliyetlerin.de kişilerin katılımını sağlamaya çalışmaktadır. 

îlahalli grup ve toplumlara gerekli dinamizmi sağlıyarak fertlerin şartla¬ 
rını geliştirmek ve daha ivi insani ilişkiler kurmak sosyal refahın daha geniş kap¬ 
sam da ele alınışının bir yansımasıdır^. Bu durum daha çok çalışmayı kalkınma süre¬ 
cine aktif biçimde katılımı gerektirir. Artık sadece kişinin mevcut sosyo-efconomik 
yapılara uyun sağlıyamaroası gibi statik bir çerçşryö içinde önleyici ve tedavi edi¬ 
ci hizmetler veııııeyi amaç edinmek yeterli değildir. 

Sosyal refah sektörel bir faaliyet olduğu.kadar ilgisi dolayısıyla dağınık¬ 
tır. Biğer bir deyişle kendine özgü bir varlıktır, jakat rolü gereği diğer fonksi¬ 
yonlarla ortak yönleri olan geniş bir alanın parçasıdır. Sosyal refahın kendi teş¬ 
kilatı ile ve araçlarıyla "dikey", saktörlerarası ilişkileriyle "çapraz" toplumun 
diğer fonksiyonları ile ilişkili "yatay" fonksiyonu vardır. Kuşkusuz sosyal refah 
kendine özgü nitelikleri ve diğer kesimlerle paylaştıkları arasında iki yönlü faa¬ 
liyetleriyle, kendi kalkınmasının dinamizmini bulmalıdır» 

®osyal kalkınma hedefleri düzeyinde, sosyal refahın başlıca görevi toplunu 
oluşturan fert ve grupların kalkınma sürecinden yararlanmalarını, uyum sağlamaları¬ 
nı ve katılımda bulunmalarını sağlamaktır. Sosyal refah açısından "hedef grubu" 
kavramı ön emi ivdir*. Şiinkü, bir toplumda tim nüfus için belirlenen standartlarla, sa¬ 
kat, yaşlı v.bo bireylerle çeşitli kategorilerdeki ailelerin yaşam düzeylerini kı¬ 
yaslayabilmek için hedef grubu kavramına ihtiyaç vardıro Sosyal refah önemli eşit¬ 
sizlikleri geçici çözümlerle gizleyebilecek tedbirlerle yetinemez. Diğerlerini ih¬ 
mal ederek, belirli bir sektörün amacına ulaşmakla da yetinemez. Sosyal refah için 
önemli olan hizmet verilen grubun genel standarda erişip erişmediği grupların ken¬ 
dine güvenlerini kazandırıp kazandırraadığıdır. 
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HS8KT QRQPLART 

Komisyon sosyal refahın bn son eğilimleri doğrultusunda sosyal hizmet vs 
sosyal yardımların planlama ağısından, amaç ve hedefleri üzerinde durmuş i ur. 
Ülkemizin bugünkü kalkınma göstergeleri doğrultusunda sosyal hizmetlerin amaç 
ve hedeflerinin belirlenebilmesi için bir takım sosyal göstergelere ve güve¬ 
nilir verilere ihtiyaç olduğu, ancak hu kaynaklara yeterince şahip olunamadı- 
ğı gerçeği Komisyonun bütün iareleri tarafından paylaşılmıştır» 

Eldeki veriler, toplumlumuzun gelişmişlik düzeyi ve yapısal özellikleri 
dikkate alınarak hazırlatmakta olan 5°Deş Yıllık Kalkınma Planında "Sosyal 
Güvenlik" Sektörü içinde yer alan sosyal hizmetlerin kapsamının çok fazla ge- 
nişletilaneyeceği fakat kaynakların daha rasyonel olarak kullanılması gerek¬ 
tiği; hizmet alanlarının çeşitlendirilmesi; hedef gruplarının, nüfusun yoksul, 
marjinal ve özel ihtiyaç grupları olarak tanımlanmasının gerçekçi olacağa üzerinde 
durulmuştur» 

Komisyon hedef gruplarının tanımlanmasında belirleyici kriterler üzerinde 
tartışarak şu sonuçlara varmıştır» 

Yoksul grupları Belirleyici kriterlerin başında ekonomik bağımlılık söz- 
konusudur» Skonomik bağımlılığın sebeplerinin kaynaklandığı şartlar çok çeşit¬ 
li olmakla beraber bu olgu ile sosyal hizmetler arasında bir ilişki kuruldu¬ 
ğunda yoksul grupları hedef alan sosyal hizmetlerin niteliği daha çok destek¬ 
leyici ve koruyucu olmakta, sosyal yardım ve bakım türünde verilen hizmetleri 
içermektedir» ITÜ akim ülkemizdeki uygulamada sosyal hizmetlerin dağılımında en 
çok bu tür hizmetlere yer verildiği izlenmektedir» KeselŞ çoçuk refahı, yaş¬ 
lı refahı, sakatlar, tıbbı sosyal hizmet v.b»alanlarda verilen hizmetlerde eko¬ 
nomik bağımlılık birinci derecede önem kazanan bir şart olarak beli -enmektedir» 
Gerek kamu, gerek gönüllü hizmetlerde belirgin olan bu eğilim zaman zaman sos¬ 
yal hizmetlerin algılanmasında bir takım yanılgılara sebep olmaktadır» Örneğin 
çoçuk refahı alanında korunmaya muhtaç çoçutlar konusunda gerek çoçük bakını 
yurtlarında gerek yetiştiraıe yurtlarında devlet himayesine alınmış çoçuklarda 
yoksulluk birinci derecede önem kazanmaktadır» Oysa 6972 sayılı "Korunmaya Muh¬ 
taç Çoçuklar" yasasının l.maddesinde her türlü sosyal tehlikelere maruz kalan 
çocukların ayrıntılı tanımları yapılmaktadır. Diğer bir deyişle korunmaya muh¬ 
taç çoçuk sadece yoksul çoçuk anlamını taşımamaktadır» Bu duranda kuran bakımı, 
koruyucu aile gibi sosyal himmetler yoksul olmayanlar için de geçerlidir» Ni¬ 
tekim ülkemizde oldukça yeni bir sosyal hizmet alanı olan yaşlı refahı alanında 
sayısı giderek artan yaşlı bakım yurtlarında bu tür kurum bakımından yararlanan 
yoksul yaşlılar olduğu kadar, ücret karşılığında bu hizmetten yararlananların 
sayısı da azımsanınıyacak düzeydedir» 3u tür örnekler çoğaltılabilir» Burada 
üzerirde durulmak istenen konu»» sosyal hizmetler alanında hedef olarak ele alı¬ 
nan yoksul grupla*m yoksul, gruplar belirleyici kriterinin ekonomik bağımlılık 
olduğudur. Yoksul olmayan fakat tedavi edici rehabilitasyon ve bakım hianetle- 
rina ihtiyacı olanların başka hedef gruplarında y-er alması gereklidir» Ayrıca 
hedef grupları arasındaki önceliklerin belirlenmesinde önon taşımaktadır» 

Ülkemizdeki uygulamada, daha öncede değinildiği gibi kurun bakımı hizmet¬ 
leri verilen ycksul gruplar yanısıra 2022 sayılı kanun kapsamına giren yaşlı, 



güçsüz ve sakatlar ile gönüllü kurul uçların aynî 've nakdi yardım yaptığı 
yoksullars hastahanelerde ücretsiz tedavi görenler gözöniinde tutulduğunda 
bu gurubun bir hayli yoğun olduğu ve verilen hizmetlerin gerek nicelik, 
gerek nitelik açısından ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu açıktır» 

tşsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde, sosyal güvenlik sistemi¬ 
nin dışında kalan ve gelir güvencesinden mahran olan bu gurupları hedef ola¬ 
rak aldığımızda, sosyal yardım kapsamının genişletilmesi çok doğaldır» Mite- 
kim bundan önceki kalkınma planlarında bir sosyal yardım sisteminin kurulması 
öngörülmüştür. Ancak böyle bir sistemin, yani prime dayalı olmayan parasal gü¬ 
venceyi sağlıyacak bir sistemin oluşturulması, ayrıntılı bir ön çalışmayı ge¬ 
rektirir. Halen yürürlükte olan 20 22 sayılı kanun bu sistemin bir başlangıcı 
olarak algılanabilir. Sosyal yardım sistemi içinde 2022 sayılı kanun kapsamına, 
girenler yoksul gruplar içinde öncelik alan bir nüfus kategorisi olarak kabul 
edildiğinde, kapsamın genişletilmesi halinde bundan sonraki önceliklerin hangi 
nüfus kategorilerine verileceğinin belirlenebilmesi için, ihtiyacın yaygınlığı, 
acilliği sosyal maliyeti, ve genel bütçeye yükleyeceği yük ile bu sistemden ya¬ 
rarlanması öngörülen nüfus kategorilerinin baksahibi olmalarını belirleyen kri¬ 
terlerin tanımlanmasına gerek vardır. Ayrıca yapılan sosyal yardımı sözkonusu 
ülkenin as^ri üoret düzeyinin altına düşmemesi şartı da önemlidir. Çünkü bura¬ 
daki amaç, gelir güvencesinden yoksun olanl-nn temel ihtiyaçlarının karşılana- 
bilmesidir. Qysa 2022 sayılı kanunun sağladığı ücret, asgari ücretten bir hayli 
düşüktür» 

Kuşkusuz genel Bütçeye oldukça büyük bir yük getirecek olan bu sistemin, 
diğer ülkelerdeki uygulanmasından elde edilen olumlu ve olunsuz tecrübelerin de¬ 
ğerlendirilmesi de gerekir. Meselâ yardımın ömür boyu süreklilik kazanması, mar¬ 
jinallisi teşvik etmesi çalışma motivasyonunu düşürerek kişileri bağımlı kılması 
gibi önemli sakıncalar olarak görülmektedir. Aslında bu sistemin temel felsefesi 
çalışma gücünden yoksun olmayanların, batta rehabilitasyon sonucu yeniden güç ka¬ 
zananlara iş gücüne katılmalarını sağlıyarak sosyal güvenlik sistemine girmeleri¬ 
ni temin etmektir. Ayrıca acil hallerde ve kriz durumlarında, sorunlar oözümlenin- 
ceye kadar sürekli yardım yaparak fertleri ekonomik bağımsızlıklarına kavuşturmak¬ 
tır. Bu sebeple sosyal yardım tek başına yürütülen bir hizmet olmayıp, diğer sos¬ 
yal hissetlerle özellikle çalışma, eğitim, sağlık ve konut sektörleriyle işbirli¬ 
ği halinde yürütülen bir hizmettir. Maddi yoksulluk içinde olupta, aynı samanda 
sosyal yönden korunmaya muhtaç kişilerin ihtiyaçlarının giderilmesi, bakımlarının 
sağlanması ve sosyal himaye tedbirlerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Bu 
PlSn döneminde bu kategoriye giren kişi ve gruplara götürülen hizmetlerin nitelik 
ve nicelik yönünden geliştirilmesinde zorunluluk vardır. Bu:gün için ülkemizde uy¬ 
gulanan sistem, genellikle kurum bakımına yönelmiştir. Geleneksel bir hizmet tü¬ 
rü olması sebebiyle kurun bakımına ağırlık verilmesi doğal olmakla beraber, bu¬ 
nun dışında çağdaş uygulamalara geçilmesi gerekli görülmektedir. Bu tür çağdaş 

uygulamalar, yoksul kişileri doğal çevrelerinden ayırmadan ve mümkün olduğu oranda 
aile ortamından yaşamalarına takan sağlıyacak hizmetlerin geliştirilmesini gerek¬ 
tirir. 

Bütün bu duranlar gözönüne alındığında Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
döneminde yukarda değinilen ön çalışmaların yapılması uygun görülmektedir. 



B* Marjinal Gruplar 

Kar jinal bölgeler, ekonomik kalkınma sür e<? inini baş 1 angı ç atamasında 
olduğu, endüstrileşme^' kentleşme ve göçlerin yer aldığı bölgelerdir? Marjinal 
bölgeler ekonomik gelişme sonucu meydana gelen yapısal değişmenin dinamizmi 
içinde oluşur® Bu bölgelerde yaşayanlar temel fiziksel ihtiyçlamnı karşıla- 
yabilan, fakat yaşam standardı sınırının, altında olanlardır. 

Marjinallik çeşitli sebeplerden kaynaklanan toplunu çeşitli biçim¬ 
lerde etkileyen karmaşık bir durumdur® Göç dolayısıyla nüfusısı azalması, ya da 
yoğunlaşması marjinalliğin nedeni olduğu kadar, gelişmiş bölgeler veya kent 
merkezlerindeki belirgin gruplar da marjinalliğin oluşmasında etkendir. 

Ülkemizde endüstrileşme ve kentleşme süröleri sonucunda meydana ge¬ 
len iç ve dış göçler, kırsal alanlarda nüfusun azalmasına, büyük kentlerde ise 
nüfusun yoğunlaşmasına neden olmakta ve her iki kesimde de marjinalliği oluştur¬ 
maktadır. Kırsal kesin giderek yoksullaşırken, büyük kentlere eklenen nüfus kent 
toplusunun iş v.b® taleplerine ayak uydurananakta, kamu ve alt yapı hizmetlerin¬ 
den gereğince payını alanamdcta ve kent toplunvuyla bütünleş ar em ektedir. 

Bu tür bölgelerde yaşayan nüfusun en belirgin meselesi hayati önemi 
olan ihtiyaçlarının Icarşılanamamasından çok, yaşam düzeyinin asgari standartla¬ 
rın altında olması ve bu durunun süreklilik kazanma eğilimidir. 

Sosyal hizmetler halicin gelişme sürecine katılması açısından fonksiyon 
’-azanır» nimetlerin amacı mahalli toplun düzeyinde kalkınma sürecini hızlandırıcı 
toplumsal örgütlenmeyi ve hızla değişmekte olan hayat şartlarına halkın uyumunun 
sağlanmasını gerçekleştirecek ekonomik, eğitsel, kültürel tedbirlerin alınmasıdır. 

Beşinci beş yıllık kalkınma planı döneminde bu tiir hizmetlere, gece¬ 
kondu bölgelerinin yoğun olduğu büyük kentlerde toplum merkezleri kurularak baş¬ 
latılmalıdır. Kırsal alanlarda ise köye götürülen hizmetler arasında "toplun kal— 
kusması" hiaaetlerine yer verilmelidir® Bu tür hizmetler diğer sektörlerle (konut, 
sağlık, eğitlmj tarım v.b.) işbirliği içinde yürütülmelidir® Gecekondu bölgele¬ 
rinde açılması sözkonuSu olan toplun meıkezleri, illerdeki sosyal hizmet teşki¬ 
latı tarafından düzenlenebilir. Kırsal alanlarda uygulanacak olan "Toplum Kalkın¬ 
ması" hizmetleri ise, başta.Tarus Orman. ve.Köyişleri Bakanlığı olmak üzere diğer 
ilgili kuruluşlarla il düzeyinde işbirliği yapılarak yürütülmelidir. Bu hizmetle¬ 
rin pilot-projelerle başlatılması, ve alınacak sonuçlara göre yaygınlaştırılmasın¬ 
da yarar vardır® . ; •• -r j 

; - 0- Szel İhtiyaç grupları : 'rar.. ...... 

...... Bir başka hedef grübuise; özel ihtiyaç gruplandır, özel ihtiyaç 
gruplan, herhangi bir nedenle toplumun normlarından sajma davranışı gÖstersüfiriL 
(alkolik, uyuşturucu maddeye bağımlılan, suçlu, cyumsuz, muhtaç, fuhuş yapan 
v.b?) , özel dururları sebebiyle gen'el kamu hizmetlerinden yararlanamayanları 
(sakat, yaşlı, bedensel ve ruhsal kronik hastalıklı, geri zekalı v.b.) ve top- 
1 ur. s al değişmenin gereği ortaya çıkan ihtiyaç sahiplerini (çalışan anne, yurt 
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dışında çalışan işçi ve aile v.b.) içerir. 

Bu gruplara verilecek sosyal hizmetler tedavi edici ve rehabilitas¬ 
yon niteliğinde olduğu gibi önleyici nitelikte hizmetlere de geniş ölçüde 
ihtiyaç vardır* 

Bu tür hizmetler kurun bakımını gerekti: ecek boyutta olduğu kadar,' 
ferdi doğal çevreninden (aile, dkul, işyeri, yaşanan çevre v.b.) ayırmadan 
verilebileoek nitelikte de olabilir, hatta böyle olması tercih edilir.* 

özeli ihtiyaç gruplarında ekonomik bağunlılilcda bir etken olabilir, 
örneğin, sakat, yoksul, alkolik, yaşlı v.b. bu dulunda her iki hed8f grubuna, 
(yoksul ve özel ihtiyaç) giren fertlerin hizmetlerde öncelik alması doğaldır. 

Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yukarda değinilen belirle¬ 
yici kriterlere uygunluğu elan özel ihtiyaç gruplarına götürülecek hizmetler, 
gerek sosyal hizmet kurumlarında, gerekse ilgili kuruluşların bünyelerinde plan¬ 
lanarak, ihtiyaçm yoğun olduğu bölgeler belirlendikten sonra kademeli bir biçimde 
uygulamaya konulmalıdır. Halen verilmekte olan bu tür hizmetlerin niteliğinin 
geliştirilmesi, hizmetlerin bütünlüğünü sağlamak açısından kurumlar ve disiplin¬ 

ler arası koordinasyonu» etkinliğinin artırılması, hizmet standartlarının beli®, 
lenmasi; sosyal hi alt eti er teşkilatıma sorumluluğuna verilmesi, plân hedefleri 
arasında yar almalıdır» 

Sosyal güvenlik sektöründe yer alan sosyal hizmetlerin 5»Beş Yıllık 
Plân dön an indeki hedeflerinin, belirlenmesinde yukarıda değinilen üç ana hedef 
grubu örsan kazanmaktadır. Bu gruplar arasındaki öncelik sıralamasında, muhtaç 
gruplar birinci sırayı, özel ihtiyaç grupları ikinci, marjinal gruplar ise üçün¬ 
cü sırayı almalıdır» Ancak hizmet kapsamlarının genişletilmesi ve hizmet türle¬ 
rinin çeşitlenmesi açılarından konu ele alındığında ve ülkemizi» şartları ile 
sosyal riskler gözönünde bulundurulduğunda hor üç gruba da ulaşılması gare-ği çok 

’ açıktı?'» 
Konuya ekonomik açıdan yaklaşacak olursak; sosyal risklere karşı tedbir¬ 

leri» alınması ve bu riskleri ortadajı kaldırmağa yönelik hizmetlerin geliştiril¬ 
mesi içia-yapılacak harcamalar, sosyal risklere maruz kalan nufus kategorileri¬ 
nin topluma halen, yüklediği ve orta ve uzun vadede yükleyeceği maliyetin altında 
olacaktır. Yatırım programları büyük harcamaları gerektirdiğinden ve bu tür hiz¬ 
metlerin ioplunsal kaynaklar açısından sağladığı yararlar kısa vadelerde elde 
edilemediğinden,' bütçe imkanları açısından öncelik kazanamamaktadır. Cfersa doğ¬ 
rudan insan kayrağının geliştirilmesini, toplumsal şartların iyileştirilmesini 
kişinin kendi kapasitesi içinde toplumsal işlevselliğinin arttırılmasını hedef 
alan sosyal hizmetlerin toplumun deonemik gelişmesine olan katkısını değerlendin- 
me zorunluluğu vardır. Bunu» ötesinde sosyal devlet aniıyışına göre üretken olma¬ 
yan ve çeşitli riskler altında bulunan kişi ve grupların da an gar i yaşam şartları¬ 
na kavuşturulmaları, devletin ve toplumun kaçınılmaz bir görevidir» Planlamada ya¬ 
tının programlarından çok mevcut imkanların daha rasyonel değerlendirilerek büt¬ 
çeden yapılaoak sosyal transferlerin daha çok hizmetlerin geliştirilmasinde kulla¬ 
nılmasına ve mümkün olduğu ölçüde sürekli kurum bakım yerine özellikle aile ve 
ferde yönelik rehabilitasyon ve destek hizmetlerine öncelik verilmesine özesi gös¬ 
terilmelidir*? Bu hususlar plan hedeflerinin öncelikleri olmalıdır. 



6- TEŞKİLAT 

- Sosyal hizmetler alanında etkili, kapsamlı, tüm nu- 
fusa hitap edebilecek ve bu alandaki ihtiyaçları karşılıyıbilecek 
sistemli bir teşkilatlanmaya gidilememiştir. 

- Sosyal hizmetler alanına giren uygulamalardan ve hiz¬ 
metin yürütülmesinde, temelde her ne kadar Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı sorumlu gibi görünüyorsa da, söz konusu hizmetler, çeşit¬ 
li Bakanlık, mahalli idareler ve gönüllü kuruluşlarca yeterli koor¬ 
dinasyon ve işbirliğinden uzak ve belirli standartlardan yoksun ola¬ 
rak yarine getirilmektedir. 

- Ana yasanın fil.m-ddesi sosyal hizmetler alanına giren 
grupları açık ve saçık olarak belirlenmiş, korunmaya, bakıma, yar¬ 
dıma ve rehabilitasyona muhtaç çocuk, sakat ve yaşlılara öncelek 
tanıyarak, Devletin bu alanda gerekli örgüt ve tesisleri kurması ve¬ 
ya kurdurması hükmünü getirmiş bulunmaktadır, 

- Ana yasanın bu amir hükmü doğrultusunda hazırlanmış ve 
1982 yılında dayanışma meclisine sunulmuş bulunan "Sosyal Hizmetler 
ve Şocuk Esirgeme Kurumu" Kanun t, sarısının öngördüğü teşkilat mo¬ 
deli, komisyonumuz tarafından benimsenmiştir. 

- Bu teşkilât toplum, kaynaklarından azami derecede yarar¬ 
lanma özelliğini taşımakta olup, Devlet ile toplum imkanlarını kaynaş- 
rırabilecek hiteliktedir, Ayrıca, Devlet yönetim sistemi içinde ida¬ 
ri ve mali özerkliğe sahip olması, hizmetlerdeki bütünlüğü sağlama¬ 
sına imkan vermekte, içeriği açısından, dinamik bir ihtisas grubu 
özelliğini taşımaktadır. 

- Komisyon "Sosya 
Kanun tasarısı kanunlaşıp yil 
Yıllık Kalkınma Döneminde, a 
gerçekleştirmesini ongörmüşt 

(1) Hizmetlerde 
(2) Hizmetin ni 

nesi, 
(3) Kevcuk kayn 

le elde edi 
atıl kapasi 

44) Belirlenen 
olarak t--şr 

izmetler ve Çocu 
lüğe gi.rd iğ i tak 
ıdaki hus us lerın 

sırgeme Kurumu 
i takdirde, Beşinci Eeş 

ur. 

standartlaşmanın sağlanması, 
beliğinin geliştiri’ si ve iyileştiril- 

ak ve hizmetlerin birleştirilmesi suretiy- 
lecsk potensiyerin yeniden düzenlenerek, 
telerin kullanımı, 
öncelik sırasına göre, illerde kademeli 
•e teşkilatların tamamlanması, 
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7- FİNANSMAN 

- Sosyal hizmetlerin kapsamının genişletilmesi ve nite¬ 
liğinin geliştirilmesi ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, kuşkusuz 
finansman kaynağına bağlı bulunmaktadır. 

- Ülkemizde halen uygulanmakta olan sosyal hizmetlerin 
genel bütçeden aldığı payın hesaplanması, hizmetlerin dağınık bir 
biçimde ve çoşitli kurumlar tarafından veriliyor olması nedeniyle 
mümkün olamamaktadır » 

- ^sporun başında verilen tanıma göre değinilen sosyal 
hizmetler dmşında olup bütçeden yapıları sosyal transferleri de göz- 
önünde bulundurmak gerekir, Örneğin üevlet Memurlarına sağlanan 
öğle ysmeği, bazı görevlilere verilen kıyafet, hastanelerde ücret¬ 
siz tsdavi ve bakım, öğrenci bursları v.b. gibi hizmetlere ya(3ilan 
sosyal transferler, bütçede oldukça kabarıl: bir yekûn tutmaktadır. 

- Finansman konusu bu bütün içinde ela alınmalıdır. 
Planda sektcröl yaklaşım benimsendiğine göre, gerek sosyal hizmet¬ 
ler sektörü, gerekse sosyal yardım niteliği taşıyan sosyal trans¬ 
ferler için ayrılan fondun ilgili sektöre tahsis edilmesi daha 
uygundur, 

- Komisyonumuz-Kanunun yürürlüğe girmesi halinde ön¬ 
görülen "Sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu"nu sosyal hiz¬ 
metlerin sorumlu teşkilatı olarak benimsemiş olduğundan, adı geçen 
Kanun Tasarısında söz konusu finansman kaynaklarını uygun görmüştür. 
Teşkilatın katma bütçeli oluşu olumlu karşılanmakta, Hükümet desteği 
nin imkanlar ölçüsünde arttırılması öngörülmektedir. 

~ SV. 



8- İNSAN GÜCÜ 

Bir hizmetin gelişmesinde birinci derecede önemli kay¬ 
nakların başında inssngücü gelmektedir. Özellikle henüz hizmet 
standartlarının belirgin olmadığı yeni hizmet alanlarında eğitilmiş 
insan gücüne giddetüle ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde scsyal hizmetlerin tarihçesi çok eskiye 
dayanmakla beraber bu hizmetlerde çağdaş yaklaşımların benimsen¬ 
mesinin geçmişi ĞG'lı yılların başlarına dayanır. Eu yaklaşıftla 
birlikte yetişmiş insan gücü ihtiyacı daha belirğin olarak ortaya 
çıkmış ve bu konuda yüksek öğretim düzeyinde meslek elemanı yetiş¬ 
tirilmek amacıyla 1961 de 7355 sayılı "Sosyal Hizmetler Enstitüsü" 
Kanuna dayalı'olarak Sosyal Hizmetler Akademesi açılmıştır. Eğitim 
süresi 4 yıl olan Akademi 1965'den bugüne kadar toplam^olarak 6.12 
mezun vermiştir. Eu sayıya ek alarak 1967 de Hacettepe Üniversitesi 
bünyesinde açılan "Scsyal Çalışma Sosyal Hizmetler" bölümünden yak¬ 
laşık 350 mezun da katıldığında, toplam mezun sayısı 950 civarında 
olmaktadır. Sosyal hizmetlerde birinci derecede sorumluluğu olan 
bu elemanların niceliğinin ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğu 
açıktır. 

Eldeki verilere göre Sosyal Hizmetler: Akademesinden 
mezun olan 612 toplam Sosyal Hizmet Uzmanından 341'i Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatında, 124'ü diğer 
ilgili Bakanlık ve Kuruluşlarda görev almışlardır. 147'si ise 
serbest çalışanlar, yurt dışında olanlar ya da çalışmayanlardır. 
Gerek serbest çalışanlarda.: gerek yurt dışından olanlar arasında 
mesleki çalışma yapanlarda bulunmaktadır. 

Halen Sağlık ve Sosş'al Yardım bakanlığının 316, Ada¬ 
let Bakanlığının (Ceza vs tevkif Evleri vo socuk Mahkemeleri) yak¬ 
laşık 700 sosyal hizmet uzmanına ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. 
Toplum "erkozi, kırsal kalkınma, v.b. yeni hizmet alanlarını ve 
genel.olarak sosyal hizmetlerin kapsamının genişletilme zorunluluğun 
gözönünde .tuttuğumuzda, uzman ihtiyacı açık olarak ortadadır*: Ancak 
bugünkü istihdan durumunu da göz ardı etmemek ve gerçekçi olmak 
gerekmektedir. 

Halen Sağlık ve SOSyaı Yerc]ım Bakanlığı bünyesinde 
çalışan uzmanların £36 sı Ankara'da istihdam edilmektedir, Eu sebep¬ 
le bazı kurumlarda gereksiz yığılmalar olmaktadır. Eu durumda halen 
Sağlı!; Müdürlükleri bünyesinde yer alan Sosyal Hizmet Merkezleri 
ancak Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere sadece üç büyük ilde 
açılabilmiş dolayısıyla Taşra Teşkilatı gelişememiştir. 

Eu durum gözönünde tutulduğunda bir insan gücü plân¬ 
lamasına ihtiyaç olduğu açıktır. 
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Sosyal hizmetlerde insan gücü planlanırken hizmet 
alanlarının ihtiyaçları, elemanların niteliği ve ülke koşulları doğ¬ 
rultusunda hangi düzey ve katagorilerde insan gücü ihtiyacı olduğu 
belirlenmelidir. 

^ Sosyal hizmet sektöründen birinci derecede sorumlu 
personel sosyal hizmet uzmanlarıdır. Ancak şosyal hizmet uygulama¬ 
sında sosyal hizmet uzmanlarından başka meslek ve disiplinlere de 
yer verilmesi gerekir. Aslında ekijop çalışması sosyal hizmet uy¬ 
gulamasının çok belirgin bir özelliğidir. Bu sebeple insan gücü plan¬ 
laması yapılırken ilgili meslek ve difeiplinlerdeki ihtiyaçda hesa¬ 
ba katılmalıdır. 

Ülkemizde sosyal hizmet sektöründeki insan gücü ihti¬ 
yacını şematik olarak aşağıda belirtildiği şekilde gösterebiliriz. 

Sayısal açıdan yukardaki gibi bir piramit ortaya 
çıkmaktadır. Oysa bugünkü durumda en kalabalık ketegoriyi yöne¬ 
ticiler oluşturmakta, uygulayıcılar ise azınlıkta kalmaktadır. Po¬ 
litikayı belirleyenler istenilen düzeyde tesirli olamamakta, mesle¬ 
ki denetim ve mesleki danışmanlık yöneticilerin yetkisinde olduğun¬ 
dan gereği gibi yürütülememektedir. Böyle bir gelişmenin sebeplerine 
inildiğinde, ülkemizde sosyal hizmet alan ve kurumlarının henüz tam 
anlamıyla gelişmemiş olması önem kazanmaktadır. Eu durumda gerek mev¬ 
cut olan ve Kurumlarda, gerekse yeni başlatılan hizmetlerde mesleki 
liderliğe duyulan ihtiyaç yönetici kadroların çoğalmasına yol açmış¬ 
tır, Aynı durum bir süre daha devam edecektir. Şimdiden uygulayıcı 
kadroların ihtiyaca cevap verecek ölçüde arttırılması için tedbirler 
düşünülmelidir. Mesleki denetim ve mesleki danışmanlık mekanizmala¬ 
rının oluşturulması hizmet standartları açısından zorunludur. 

Eeşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yukarıda 
belirtilen insan gücü kategorilerinde elaman yetiştirilmesi için 
aşağıdaki hususlar dikkate alınarak eğitim planı hedefleri belirlen¬ 
meli ve kademeli olarak uygulamaya geçilmelidir. 
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- Politika belirleme düzeyinde görev alanlara Sosyal Hizmetlere İh¬ 
tiyaç duyulan konusunda brifink, rapor verme v.b. yollarla bilgi 
aktarılması anlayışlarının geliştirilmesine çaba sarf edilmelidir J 

- Yöneticiler için ise, kurs, seminer v.b, faaliyetler aracılığıyla 
sosyal' hizmet standartlarındaki jr«n£ yaklaşım ve eğilimleri tartış¬ 
maya imknn -oğlayacak çalışmalar düzenlenmelidir. 

- f'esleki danışmanlar inin hizmet öncesi sosyal hizmet eğitimleri 
esastır. Buna ek olarak danışmanlık için gerekli olan teknik bil i 
ve becerileri kazanabilmeleri için tazeleme kursları; hizmet içi 
eğitim programları düzenlenmelidir. 

- mesleki deneticilerin görevi Kurumların belirlenen hizmet standart¬ 
larına sadık kalıp kalmadıklarını denetlemek olduğuna göre, temel 
eğitimlerine ek oi-.rak özellikle standartların işlerlik kazandığı 
kanuni çerçeve ve idari yapılar konusunda bilgilerini arttırıcı 
hizmet içi eğitim programlarına k.rılmaları gerekir. 

-Uygulayıcılar hizmet öncesi örgün eğitim gcrnüg olanlardır. Bu kate¬ 
gorideki personelin de yeni yaklaşım ve. hizmet standartlarına oriyan- 
te olmalarını sağlayacak kurslarda ek eğitim görmeleri gerekir. 

- Yukarıda belirlenen eğitim ■ 1:nı hedefleri mevsuk personel için 
sözkenusudur. aunun gani sıra hizmet öncesi eğitin imkanlarının 
arttırılması yönüne gidilmesi zorunlu eldğu kadar, ara perseneli 
yetiştirecek eğitim programlarının düzenlenmesine de büyük ölçüde 
ihtiyaç yardır. 



g.ÖNERİLER 

- Komisyonumuz Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer ala¬ 
cak tedbirler açısından aşağıdaki önerileri benimsemiştir. 

- Sosyal hizmet politikasının ve plan hedeflerinin :31ke ger¬ 
çekleri doğrultusunda ve hizmet standartlarına uygun olarak 
belirlenebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatının ilgili ku¬ 
ruluşlarla işbirliği yaparak bir veri sistemi toplamı geliş¬ 
tirmesi. Bu sistem içinde (a) oluşturulacak mekanismalarla 
uygulayıcı kurumlardan ve sahada çalışan elemanlardan veri 
toplamada maksimum kapasitede yararlanılması (b) özellikle 
yeni başlatılacak hizmetler için toplumun değer sistemiyle 
ilgili eğilim araştırmaların yapılması; (E) uygulanan yön¬ 
tem ve yaklaşımların yönlendirilmesi ve hizmet kriterlerinin 
belirlenmesi için gerekli olan değerlendirme çalışmalarına 
süreklilik kazandırılması; 

- "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu" Kanun tasarısının 
en kısa sürede kanunlaşması 

- Sosyal refah alanında çalışan gönüllü kuruluşlara mesleki 
re'^berlik yapılarak hizmet standartlarının gelişmesinin 
ve kaynakların daha verimli bir biçimde kullanılmasının 
sağlanması ; kamu hizmetleriyle gerekli işbirliği ve koor¬ 
dinasyonu gidilmesi; 

- Doğal afetler konusunda özellikle Kızılay Derneğinin görü¬ 
şü alınarak yeni bir düzenlemeye gidilmesi ve konunun sos¬ 
yal hizmetler sektöründe bütünleştirilmesi; 

- Yurt dışı işçi sorunlarının sosyal güvenlik dışında sosyal 
hizmetler açısından ele alınarak ailenin parçalanması, ruh¬ 
sal bunalımlar sosyal uyumsuzluklar, yeni kuşakların kültü¬ 
rel ihtiyaçları gibi sorunların çözümlenmesinde yardımcı 
olunması. Bu tür sorunların oluşmasına neden olan Avrupa 
tecrübesinin değerlendirilerek Orta Doğu Ülkesine olan 
içgöçünde aynı sorunların tekrar ortaya çıkmasını önleyici 
tedbirler alınması ; 

- Sosyal Yardım sisteminin oluşmasına ışık tutması açısından 
bir pilot uygulama niteliğinde hastane, sosyal hizmet merkez 
leri v.b. kurumlara bir yardım fonu tahsis edilerek yoksul 
grupların acil ihtiyaçların karşılanması; 



Sosyal hizmetlerin kapsamının genişletilmesi ve hizmet¬ 
lerin çeşitlenmesi bakımından raporda belirtilen hedef 
gruplarına (yoksul, marjinal, özel ihtiyaç) verilecek 
önceliklerin belirlenmesi ; 

- Sosyal hizmetlerin karakteri icabı diğer kuruluşlarla 
(İş ve işçi bulma Kurunu Ceza ve Islah Kurumlan, Emni¬ 
yeti Çocuk Büroları, Hastaneler, Belediyeler, İskan Ge¬ 
nel Müdürlüğü, Çocuk Rehberlik ve Araştırma herkesleri, 
Kalk Eğitim herkesleri, Gençlik ve Kültür Herkesleri, 

— Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri v,b.) yakın işbirliği¬ 
ni gerçekleştirecek gönderme sisteminin geliştirilmesi; 

- Çeşitli kuruluşlar bünyesindeki sceyal hizmetlerin standart¬ 
larının, 'viznat kriterlerinin ve müracaatların hizmetlerden 
yarerlcnnarını belirleyen niteliklerinin, sosyal hizmet sek¬ 
törünün- ulusal düzeydeki zorunlu teşkilatı tarafından be¬ 
lirlenerek hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması ; 

f- özellikle Yurt dişinde bu’unan vatandaşlarınız açısından 
Uluslararası Sosyal Servis (ISS) v.b, kuruluşlarla işbir¬ 
liği yapılması vs bu işbirliğinin resmileştirilmesi; 

- Sosyal hizmetlere ayrılacak bütçe ödeneklerinin diyer sos¬ 
yal transferlere e!; nlerak hizmetlerin gerektirdiği ölçü¬ 
de ocuya! hizmet sektörüme t hsis edilmesi; 

- Sosyal hiznst alanında görevli mevcut personele ihtiyaç¬ 
larına göre ve sistemli kir biçimde eğitsel kurslar, se¬ 
minerler v.b. faaliyetler aracılığıyla hizmet içi eğitim 
programlarının düzenlenmesi; 

- Tümel sosyal hizmet eğitini veren vc halen yalnız Hacette¬ 
pe üniversitesi künyesinde yer alan sosyal hizmetlere Yük¬ 
sek Okulu1nun benzerlerinin kademeli elarak diner üniver¬ 
siteler !e açılmasr için gerekli hazırlıkların yapılması 
vs sğitimcil-ıin eğirimi açısından master ve doktora prog¬ 
ramlarının geli ştirilmesi; 

- Halen kalkınma planlarınca sosyal güvenlik sektörünün 
bir alt bölümü olarak yar alan sosyal hizmetlerin, ay¬ 
rı bir sektör clsrek benimsenmesi, (çünkü sosyal güven¬ 
lik sektörü esasta çalışanların parasal güvencesi ve ça¬ 
lışma heyatından kaynaklanan sosyal haklarının korunma¬ 
sıyla birinci derecede ilgilidir. Oysa sosyal hizmetler 
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çalışanlar yanında çalışmıyanları da kapsamına alan maddi 
güvençe ve sosyal güvenlik açısından tanımlanan sosyal hak¬ 
ların ötesinde çok başka çeşit ve nitelikte olan ihtiyaçlar¬ 
la ilgilidir. Bu sebeple çeşitli gelişmişlik düzeyinde olan 
çoğu ülkede, hatta sosyal güvenlik sisteminin tüm nufusu 
kapsadığı ülkelerdsr*rie sosyal hizmet ayrı bir sektör olarak 
kabul edilir.) 

Saygılarımla, 

Sosyal Hizmetler Alt Komisyonu 
Adına Başkan 

Er.Sema KUT 
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ÖNSÖZ 

Sosyal güvenlik, sistemli bir uygulama olarak toplum 
hayatına Eatı Avrupa'da 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkan yoğun 
endüstrileşme akım ve hareketleri ile girmiştir. 

Değişik ifadelerle anlam kazanmakla birlikte sosyal gü¬ 
venliğin, fertlerin bugününden ve yarınından emin olmasını sağla- 
layan bir sistem olduğu en geniş çevrede paylaşılan ve en kısa bir 
tanım olmaktadır. Bu anlamda da sosyal güvenliğin başlangıcını in¬ 
sanların toplu olarak yaşamaya başladığı çağlara dek uzatmak mümkün¬ 
dür, 

ülkemizde modern anlamda sosyal güvenlik sistemi Avrupa 
ülkelerinin sistemlerine göre nispeten genç sayılmakla birlikte gü¬ 
nümüze kadar uzanan uygulaması dikkate alındığında küçümsenmeyecek 
mesafenin kat edildiği herkesçe paylaşılacaktır. 

Bugün T.C.Emekli Sandığı, Eağ-Kur ve SSK olmak üzere üç 
sosyal güvenlik kurumu kanalıyla kamu görevlileri, kendi nam hesabı¬ 
na çalışanlar ve bir hizmet aktine bağlı olarak çalışanlar olmak üze¬ 
re üç farklı grup ve bunların hak sahiplerine sosyal güvence götü¬ 
rülmesine çalışılmaktadır. 

Sosyal güvenlik kurumlarırıın kapsamış olduğu sosyal 
güvenlik proğramları başlıca; 

1- Çeşitli risklere karşı sigortalıların korunması vs 
tanzim, 

2- Zorunlu tasarruf ve yeniden gelir dağılımı, 
fonksiyonlarına sahip bulunmaktadırlar. 

Bu işleyiş içerisinde, tüm diğer ülkelerde olduğu gibi 
ülkemizde de yukarıda değinilen fonksiyonların yerine getirilmesin¬ 
de finansman konuları, her zaman için önemle üzerinde durulan ve en 
sık tartışılan konular olmuştur. 

Bu raporda da V,Beş Yıllık Kalkınma Plânı, Sosyal Güvenlik 
Özel İhtisas Komisyonunca alınan karar doğrultusunda, ülkemiz sosyal 
güvenlik kuruluşlarının incelenerek sorunlarınbbelirtilmesine ve bun¬ 
lara çözüm önerilerinin getirilmesine çalışılmıştır. 
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X- YA5AL HÜKÜMLER 

Günümüzde sosyal güvenlik programlarının finansmanın
da bütçe dağıtım fon biriktirme ve ara ve/veya karma sistemler ol
mak üzere çok farklı sistemler izlenmektedir. Bu sistemlerin nite
liği, boyutları ve kaynakları sosyal güvenlik programları bütünü içe
risinde kanun hükümlerle belirginlik kazanır. 

ülkemizde de sosyal güvenlik kurumlarınm kanunlarında 
finansmana ilişkin kanuni hükümler, kurumlar itibariyle ayrı ayrı 
aşağıda özetlenmiştir. 

l.ToC.Emekli Sandığı ; 

Finansman Sistemine İlişkin Kanuni Hükümler ; 

ülkemizde emeklilik sistemi ile ilgili ilk toplu dü
zenleme 193Q yılında çıkarılan 1683 sayılı Askeri ve Mülki Tekavüt 
Kanunu ile yapılmış ve genel bütçeden aylık alan memurlar için büt
çe metodu benimsenmiştir» 

1950'ye kadarki 20 yıllık dönem içinde metodun temel 
sakıncaları kendisini hissettirmiş; bir yandan mali yük giderek 
artmış, diğer yandan sistem kapsayıcı olmadığı için,genel bütçe 
dışındaki kamu kuruluşları, ayrı ayrı sayısı bir hayli kabarık emek
li sandıklarına kurma yoluna gitmişlerdir. 

Eu tarzda, gerek bu alana ayrılan sosyal fonun kul
lanılışında etkinlik gerekse çeşitli sandıkların sağladığı imkan
ların farklı olması sebebiyle, bozulan eşitliği sağlamak amacıyla 
1950 yılında 5434 sayılı Kanun ile kamu personeli sosyal güvenliği 
tak bir sistem al t «dia birleştirilmiş ve finansman yönünden fon 
sistemi benimsenmiştir. 

Bu sistemden ilk önemli sapma 5434 sayılı Kanuna 8.7.1971 
tarih ve 1425 sayılı kanunla eklenen.geçici 14.madde ile orteva çık
mış, nakit açığının genel bütçeden karşılanması öngörülmüş ve adına 
"Hazine Garantisi Altında Fon Yöntemi" diyebileceğimiz yeni bir fi
nansman metodu içine girilmiş bulunmaktadır» 

Tabii olarak, fon sisteminde diğer bir ifade ile ser-
itülen bir sistem de 
ırşılayamaması gibi bir 

eşelenin ortaya çıkmaması gerekmektedir. Ancak sisteme getirilen 

ali zyon) metodu içinde 
in aynı yıl gide rlerin i 

çık mamas ı ge: re km ektedi r 

i ar ttırı cı k« 3nun i degi 
ılir artı şını da berabe r 

her zama n mevcut olaca k 



Sozkonuau madde uyaniüca sandığın gelirleri aşağıda 
gösterildiği şekilde sıralanabilir, 

1- İştirakçilerin emekli keseneğine esas tutulan derece 
ve kademelerin tutarını ilk girişte kesilen $25 giriş, derece ve 
kademelerin yükselmesi veya tutarlarını değişmesi sebebiyle alınan 
$ 100 artış ve bunların aynı miktar Kurum karşılıkları ile her ay 
ilgililerden alınan $10 kesenek ve kurumlarınca ödenen $18 Kurum 
karşılıkları, 

2- Hizmet borçlanması, tamamlayıcı kesenek borçlanması 
yapılan iştirakçiler adına tahakkuk ettrilen borçlanma ve hizmet 
devirleri sebebiyle kurumlar ve hazine adına çıkartılan borç tah¬ 
silatları, 

3- Bir kısım görevler için tanınan fiili hizmet süresi 
zammı ile itibari hizmet süresi zamları sebebiyle, her ay kurumlar 
tarafından ödenen $28 karşılıklar, 

4- ¥«ixife malüllüğü, vazife malullüğü dul ve yetim aylık¬ 
ları karşılığı için her yıl Kurum bütçelerinin aylık ve ücrek bölüm¬ 
lerindeki ödeneklerin %2si nisbetinde verilen ek karşılıklar, 

5- Iştirakçilerle, kurumlarından tahsil edilen inzibati 
para cezaları ile $10 gecikme zamları, 

6- Sandığın her yıl kat'i mizanına gere tahakkuk ede¬ 
cek yönetim giderleri, o yıl içinde ödedikleri karşılıkların nisbetin¬ 
de kurumlarden alınan miktarlar, 

^ 7- Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde edilecek her 
çeşit karlar, 

8- Müddetleri için de tahsil edilemiyen sandık gelirleri 
için kurumlardan alınan $5 gecikme faizleri, 

9- Bağışlar ve başka gelirlerden meydana gelir. 

Bununla beraber sandığın nakit durumu gerekli ödeme¬ 
leri ve harcamaları karşılıyımadığı takdirde, Sandığın talebi üzerine 
Maliye Bakanlığı bütçesinin sosyal transferler bölümüne bil husus 
için konulacak ödenekten sandığa tediyede bulunabileceği,5434 sa¬ 
yılı Kanuna 8,7.1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla eklenen geçici 
14.medde ile hüküm altına alınmıştır. 

Prirn Oranları } 
Emeklilik hakkı tanınan bin vazifeye ilk girenlerden 

alınan $25 giriş keseneği ile,.emekliliğe esas aylık veya ücretleri 
yükselmek suretiyle artarların ilk aya ait $100 artış farkında her¬ 
hangi bir değişiklik olmamıştır. 



Ancak, 7.2,1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla 
5434 sayılı kanuna ileve adilen ek 4,madde ile 1.3.1969 tarihin¬ 
den itibaren iştirakçilerden %S emeklilik keseneği, kurumlardan 
£14 kurum karşılığı alınmakta iken 1.3.1981 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren 24.12.1980 tarih ve 2363 sayılı kanunla iştirakçi¬ 
lerden alınan £8 risbctindeki etoeklilik keseneği £10 a, kurutnlar- 
dan alınan £14 kurum karşılığı da £18 e sandıkça bağlanacak vazife 
malullüğü ve dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin 
aylık ve ücrek bölümlerindeki ödeneklerin £l i nisbetinde alınan 
ek karşılıklar da £2 ye çıkarılmış bulunmaktadır. 

Emekli Sandığının Fonlarının İşletilmesi ; 

5andıçm yukarıda sayılan kanuni gelirlerinin dışında 
normal ve belli ihtiyaçlar için serbest bulundurulması lazım gelen 
miktarlar çıkarıldıktan scnra kalan ; 

1- i'-'ütehavvil gelirleri kıymetlerden; 

a) £ 40 'ı geçmemek üzere iktiseden inkişafa mazhar 
olan en uygun yerlerde ve sn fazla gelir temin edecek şekilde ve be¬ 
lediye hudutları içinde satın alınacak veya yaptırılacak gayrimen- 
kullere (Turistik mahiyette olanlar için belediye hudutları içinde 
gartı aranmaz.) 

b) £ 40'ı geçmemek üzere; 
- Ssrmeyesinin tamamı veya yarısından fazlası 

devlete ait olan kuramların ve bu kurumlarca sermayesine iştirak 
olunun sermava şirketlerine veya bu kurum ve şirketlerle müştereken 
girişilecek teşebbüslere, 

- memleket ekonomisinin gelişmesine etkili ve 
sandık plasmanları bakımandan da emin ve istifadeli olmak ve icra 
vekilleri heyetinden müsaade alınmak kaydıyle, özel sermeya ile 
kurulmuş sermaye şirketlerinin aksiyonlarına göre bu şirketlerle 
ve diğer müteşebbüslerle müştereken girişilecek^ teşebbüslere, 

2- Sabit gelirli kıymetlerden; 
a) Devlet bana ve tahvillerine; 
b) 1.fıkranın (b) bendinde yazılı şirketlerle devlet 

sermayesiyle k rulmtuş olan teşekküllerin veya milli bankaların 
• abligasyonlarma, 

e) Vadeli ve vadesiz mevduat şeklinde milli bankalara, 

Yatırılmak üzere yönetim kurulunca hazırlanıp Ma¬ 
liye Bakanlığınca tasdik olunacak bir yatırım plânı dairesinde iş¬ 
letilir. Yatırımlar bu plana göre yönetim kurulu kararıyla yapılır. 

_ &Z~ 



1425 sayılı Kanunun geçici 14.maddesi ile bu çeşit açıkların hâzi¬ 
nece karşılanacağı öngörülmüştür. 

T.C,Emekli 5andığının finansman kaynakları ve hükümleri; 

T.C.Emekli 5andığının gelirleri, 5434 sayılı kanunun 
14.maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Sözkonusu madde uyarınca sandığın gelirleri aşağıda 
gösterildiği şekilde sıralanabilir, 

1- İştirakçilerin emekli keseneğine esas tutulan derece 
ve kademelerin tutarının ilk girişte kesilen % 25 giriş, derece ve 
kademelerin yükselmesi veya tutarlarının değişmesi sebebiyle alman 
$ 100 artış ve bunların aynı miktar Kurum karşılıkları ile her ay 
ilgililerden alınan $10 kesenek ve kuramlarınca ödenen $18 kurum kar¬ 
şılıkları, 

2- Hizmet borçlanması, tamamlayıcı kesenek borçlanması 
yapılan iştirakçiler adına tahakkuk ettirilen borçlanma ve hizmet 
devirleri sebebiyle kurumlar ve hazine adına çıkartılan borç tahsi¬ 
latları, 

3- Bir kısım görevler için tanınan fiili hizmet süresi 
zammı ile itibarı hizmet süresi zamları sebebiyle, her kurular ta¬ 
rafından ödenen $ 28 karşılıklar, 

4- Vazife malullüğü, vazife malüllüğü dul ve yetim ay¬ 
lıkları karşılığ, için her yıl Kurum bütçesinin aylık veya üçret 
bölümlerindeki ödeneklerin $ 2'si n.isbetinde verilen ek karşılıklar, 

5- İştirakçilerle, kurulularından tahsil edilen inzibatı 
pare cezaları ile $ 10 gecikme zamları, 

6- Sandığın her yml kat'i mizanına göre tahakkuk edecek 
yönetim giderleri, o yıl içinde ödedikleri karşılıkları nisbetinde 
kurumlardan alınan miktarlar, 

T- Sandık gelirlerinin işletilmesinden elde edilecek 
her çeşit kârlar, 

8- Müddetleri içinde tahsil edilemeyen sandık gelirleri 
için kurumlardan alınan % 5 gecikme faizleri, 

9- Bağışlar ve başka gelirlerden meydana gelir. 

_ İ3- 



Bağ-Kur 

1479 sayılı Kanunla kurulu esnaf ve sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar ^asyal Sigortalar Kurumu kısa adıyla 
Bağ-Kur bu kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari ba¬ 
kımdan özerk bir kamu tüzel kişiliğidir. 

1479 sayılı kanun ile bu Kanuna tadil eden 229, 
2423 ve 2654 sayılı kanunların hükümlerine göre faaliyetlerini 
sürdürmektedir, 

Bağ-Kur Finansman Sistemi; 
1479 sayılı Bağ-K ur Kanununu n 74, maddesinde 

her yıla ait Kurum gelirlerinden matematik karşılık, ödenmiş prim¬ 
ler karşılığı,olağanüstü karşılık ve diğer karşılıklar adı altında 
karşılıkların ayrılması öngörülmektedir. 

Buna göre Bağ-Kur finansman sistemi fon biriktirme 
sistemi olmaktadır, 

Bağ-Kur finansman Kaynakları ; 

Kurumun gelirleri aşağıda gösterildiği gibidir. 

a) % 25 giriş keseneği, 
b) S 20 aylık prim, 

(Aylık Frim, 
1479 sayılı kanuna göre 1.10.1972'den itibaren 
%13, 
2229 sayılı Kanuna göre 1.6,1979'dan itibaren 
£15, 
2420 sayılı kanuna aöre 1.4.1981'den itibaren 
i 20, 
nisbetinde alınmaktadır,) 

c) Easamak yükseltme farkları, 
d) Fara cezaları, 
e) Gerçek ve tüzel k işiler tarafı ndan yapılacak 

bağışlar, 
f) Kurumun taşınır v e taşınmaz ma 1ları dan sağla- 

nacak gelirler 
g) Gerekli halledde ger e1 bütçede n yapılacak yar- 

dımlar, 
h) Kurum iştirak ve kuruluşlarını n gelirleri, 

ı) Diğer gelirler, 

Fanların işletilm esi(Bağ-Kur) 
1479 sayılı Kanunun 74.mad*’esi ne göre Kurumun 

primler karşılıkları ; 
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a) Faiz haddi yürürlükteki hükümlere göre en yüksek 
düzeyde olmak koşuluyla öncelikle Türkiye Halk Bankası ile diğer 
devlet bankalarına yatırmak, 

b) Devletin çıkardığa veya kefil olduğu tahvillere 
yatıtmak, 

c) Taşınmaz mallara yatırmak, 

d) Sigortalılara konut veya işyeri yapımı için bu 
yapıların birinci derece ipoteği karşılığında taşınmazın değerinin 
%BQ'i kadar, konutlarda 15, toplu işyerlerinde İD yılda ödenmek, 
%5 den aşağı olmamak üzere faiz yürütülmek ve aynı sigortalının 
ancak kredinin birinden yararlanması kaydıylca yönetmelik hükümle¬ 
rine göre banka veya bankalara fon olarak veya bu hizmetlerin kurum- 
ca fiilen yapılması halğnde bu konuda kurulacak şirketlere veya 21. 
madde de belirtildiği gibi kuruluşları^ çalışma konuları, organları, 
görev ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmeliklerinde belirtilerek 
kendisine bağlı, tüzel kişiliği haiz müesseselere ve devlet yatırım 
bankası ve DPT. ce güvenilir ve karlı olacağı belirtilen öncelikle 
ara ve yatırım malları üretimine yönelikj: sermayesinin yarısından -faz¬ 
lası kamu kesimine ait olacak şekilde kuruluşlara yatırmak, 

'e) Bağ-Kur üyelerine işletme ve tesis kredisi olarak tah¬ 
sis edilmek üzere % 6 dan az olmamak ve merkez bankasında esnaf ve sa¬ 
natkârların finansmanı için açılan reeskont kredilerine uygulanan 
faiz oranlarından bir puan düşük faiz getirmek koşuluyla yönetmelik 
hükümlerine göre Türkiye Halk Bankasına yatırmak 

suretiyle işletilir, 

[idenmiş primler karşılığının en çok $40 i (b) fıkra¬ 
sında %25 i d|ti) fıkrasında ve en az 5Û25 i de (e) fıkrasında yazı¬ 
lı konulara yafîrılır, 

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 

Memleketimizde sosyal sigorta tatbikatı ilk olarak 
1946 yılında 4772 sayılı kanunla kurulan iş kazaları ile meslek 
hastalıkları analık sigortaları ile başlamıştır. 

Buns 1950 yılında 5417 sayılı kanunla kurulan ihti¬ 
yarlık ve 1951 yılında 5502 sayılı kanunla kurulan hastalık, analık 
sigortaları takif) etmiştir» 

1957 yılında ihtiyarlık sigorçası kanunu yürürlükten 
kaldırılarak yerine 6900 sayılı Kanunla malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları kurulmuştur. 

-ir-



Eu gün uygulanan 506 sayılı §igortalar Kanunu 
1.3.1965 tarihinde yürürlüğe girmiş, o tarihten bu yana da bir çok 
yasa ile tadilat gör- üştür, 

55K Yardım Programlarının Finansman Sistemi; 

SSK mevzuatına göre hastalık- analık sigortası 
ile iş kazası, meslek hastalığı sigortasının kısa vadeli yar~ 
dımları, dağıtım, iş kazası, meslek hastalığı sigortasının uzun 
vadeli yardımları (daimi iş göremezlik ve ölüm) ise fon biriktir¬ 
me sistemine göre finanse edilmektedir, 

506 sayılı kanun ve bunu tadil eden veya tamamla¬ 
yan ek knnulerda belirtilen uzun vadele (malûllük, yaşlılık, ölüm) 
sosyal sigorta yardımlarının finansman sistemi genel ortalama prim 
sistemi veya daha geniş çevrede bilinen değimi ile kapitilizasyon 
(fon biriktirme^sistemidir. 

Bu sistem içinde devamlı olarak uygulanmak üzere 
sabit bir ortalama prim (nazari olarak) tesbit edilmiş durumda 
ve bu (bazı değişikliklerle) uygulanagelmektedir« Eu suretle, 
herhangi bir zamanda birikmiş matematik rezervler ile ileride ö~_ 
denecek primlerin bugünkü değeri ve ileride ödenecek bütün yar 
dımlorın (yani, bugün ödenmekte olae emekli aylıkları ile ileride 
ödenmesi gerekeceklerin) bugünkü değeri arasında bir denge kurul¬ 
ması öngörülmüştür. 

Nitekim; bunu sağlamak maksadıyla, 506 sayılı 
§osyal Sigortalar Kanununun 137. maddesi, her hesap yılı sonunda 
o yıl içinde elde olunan toplam prim gelirlerinden ve kurumun diğer 
gelirlerinden, 

Matematik karşılık, 

ödenmiş primler karşılığı, 
Olağanüste karşılık, 
Diğer karşılıklar, 

ayrılmasını öngörmektedir. 

Matematik karşılık, halihazırda ödenmekte olan 
bütün etaekli aylıklarının (bugünkü) sermaye dev'er.ine. karşılık 
gelmektedir. 

a) 

b) 

c) 
d) 



Ödenmiş primler karşılğı, ileride yapılacak bütün 
yardım ödemelerinin bugünkü değeri ile ileride ödenecek bütün prim 
□ demelerinin bugünkü değeri arasındaki fark‘•olarak hesaplanacaktır. 

Diğer karşılıklar bir çok müteferrik hesapları 
içermektedir* Olağanüstü rezerv isef gelir veya harcamalar ara¬ 
sında beklenmeyen değişikliklerin karşılamak üzere bir emniyet 
karşılığıdır. 

Uygulamada, matematik karşılık her yıl sonunda 
birönceki yıl sonu itibariyle mevcut olan karşılığa, yıl içinde 
tahakkuk ettirilen bütün emeklilik aylıklarının sermaye değerini 
(veya kısmî sermayeyi)r ve karşılık üzerinden hesap edilen faiz¬ 
leri (teknik faiz oranı olarak %4 kullanılmakta,) ilave ettikten 
sonra yıl içinde ödenmiş olan emekli aylıkları meblağın çıkarılması 
suretiyle hesap edilmektedir. 

herhangi bir yılda ..eylib&ara yapılan zamlara kar¬ 
şılık gelmek üzere ek matematik karşılık hesaplanmaktadır* 

Yine, hesaplanması için gerekli bütün teknik temel- 
lerinnsrdeyse hiç birinin mevcut olmaması sebebiyle,ödenmiş olan 
primler karşılığı kanun.' hükümlerine uygun olarak hesaplanamamakta- 
dır. 

Bu fon, 1978 yılma kadar fazlaliklarxi olan ve açık¬ 
ları kapatan bir fon olarak işlemleri görmekteydi. Bu yıldan sonra do 
anılan fon tamamen eritilmiş olduğundan, şu anda bu konuda bir uy¬ 
gulama bulunmamaktadır» 

Matematik karşılıkların ve diğer karşılıkların yıl 
sonraları itibariyle değerleri ise aşağıda verilmiştir» Son şutun** 
da kapitalizasyon mertebesi olarak aynı yılda sadece aylık ve gelir 
Ödemelerinin o yıldaki matematik karşılıklar toplamına bölümü gös¬ 
terilmiştir* 

IABLO 11. YIL SONRALARI İTİBARİYLE 
S5K KARŞILIKLARI 

(1000.-TL.) 
Yıllar Ödenmiş 'Diğer Yıl Son.Matem.Karsı. ■ Mdte.Kar. Kapi. Mı 

Prim Karşı¬ İşk.Mesl. Mal.Yaşl. T oplamı tebesi 
Karşı. lıklar Hast. Ölüm (Yıl) 

1977 4.077.210 095.04.1 4.330.010 57.859.799 62.189.809 8,97 
1978 1.779.805 5.993.206 80.766.906 86.760.112 7,79 
1979 - 2.956.600 7.890.904 106.175.701 114,066.605 5,78 
1980 - 3.415.769 12.980.830 123.881.625 136.862.455 3.61 
1981 -- 3.985.487 18.461.502 169.296.955 187.758.457 3,15 

Kaynak : SSK. Çalışma Raporu, 
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Finansman Kaynakları ; 

SSK'nm finansman kaynakları 4792 sayılı yasanın 9, 
maddEsi ile belirtilmiş clup, bunlar ; 

a) işveren ve işçi hizmetlerinin ödeyecekleri primler, 
(d) İş Kanuna göre İŞÇİ ücretlerinden yapılan kesin- kesin¬ 

tilerinden Çalışma bakanlığınca Kuruma verilmesi uygun görülecek 
paralar, 

c) İş Kanununda belirtilmiş olup -işçi sigortalarını ilgi¬ 
lendiren kanunlara göre iş veren ve işçiler hakkında hükmedilecek 
para cezaları. 

d) Gerçek va tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış¬ 
lar ve vasiyetler, 

e) Kurumun msnkul ve gayrimenkul mallarından dağan gelir¬ 
ler 

f) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
şeklinde sınıflandırılmıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun finansmanında asıl kaynağı 
primler oluşturEaktadll*. 

■Primler kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının risk özel¬ 
liklerine göre iş veren ve ücretlilerden (işçi + hizmetli) alınmak¬ 
tadır, Primler gelir dilimlerinden herhangi bir ayırım yapılmaksı¬ 
zın emek geliri (prim matrahı) üzerinden belli oranlar dahilinde ta¬ 
hakkuk ettirilmektedir. 

Ancak, sosyal güvenlik yardımlarına esas olacak kazanç¬ 
lar ile prime esas kazançlara alt ve üst sınır getirilmiştir» 

Alınacak prim ve 'erilecek ödeneklerin hesabına esas tutu" 
lan günlük kazancın üst sınırı 2422 sayılı kanuna ekli gösterge tab¬ 
losundaki en yüksek göstergenin, alt sınırı da en düşük gösterge¬ 
nin kat sayı ila çarpımının 30'da biri iken bu uygulama 1.1.1933 den 
itibaren yürürlüğe giren 2755 sayılı kanun ile değiştirilmiş yeni 
uygulamaya göre alt sınır, bu kanunla arttırılan en düşük gösterge¬ 
nin (480), 34 kat sayı ile çarpımının 30 a bölümü, üst sınır ise ; 
en yüksek göstergenin (90GT , 34 çarpımına 5.000 ilâvesi ve çıkan 
meblağın 30 a bölümüdür. ÎTuna göre alt sınır günlük 544o—TL« üst 
sınır da günlük 1187.-TL, olmaktadır. 

Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılarla 
ücretsiz çalışan sirortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden 
günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazanç¬ 
ları da üst sınır üzerinden hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç 
ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işveren 
öder. 
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55^ Prim oranlarındaki değişmeler yıllar itibariyle aşağıdaki tablod 
görülmektedir. 

\ 

LB 
l 

Sigorta Kolları TABLO j2-j SSK 
1976 

% 

PRİM ORANLARI 

*1977 1978 
f % 

1979 
% 

1980 
% 

' (2) 
1981 

% 

V 

1982 
% 

İşkazası ve meslek 
Hastalığı Sigortası 
Primi İ şveren 0,5-6 0,5-6 0,5-6 0,5-6 0,5-6 1,5-7 1,5-7 

Ortalama 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2.5 2,5 

Malullük,Yaşlılık 
Ölüm Sigortası 
Primi 

î şveren 
Hissesi 

8 8 8 8 8 11 11 

Sigortalı 
Hissesi 7 7 7 7 7 9 9 

Hastalık Sigortası 
Primi 

Işveren 
Hissesi 6 6 6 6 6 6 6 

Sigortalı 
Hissesi 5 5 5 5 5 5 5 

Emekli, D 
Yetim vs 
baba 

ul 
ana O) 

2. 
(3) 

2 

Analık Sigortası 
Primi İ şveren 1 1 1 1 1 1 1 

ORTALAMA PRIMQRANI 28,5 28i5_ .28t5_ . 28.5 28,5   34,5 .....  M.5  
11) lö.b.lyfa1 ten itibaren lyl2 sayın yasaya gore 
(2) 1.4.1981’den itibaren 2422 sayılı yasaya göre, 
(3) Toplam dahil edilmemiş olup, 1.1.1983'ten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 



Ayrıca, 5G6 sayılı kanuna, 2098 sayılı kanunla ek¬ 
lenen maddelere göre basım mesleğinde çalışanlara da ayrıcalık ge¬ 
tirilmiş ve "ağır yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan 
ve bu kanuna tabi işyerlerinde çalışan sigortalılardan alınacak- ma¬ 
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi £22 dir* Eunun £9 u si¬ 
gortalı hissesi £13 ü işveren hissesidir* 

2422 sayılı yasanın 10.maddesi ile degiştilen 506 
sayılı yasanın 1912 sayılı yasa ile değişik 72.maddesinin (B/b) 
fıkrasına göre, bağlanan yaşlılık, malullük, dul, yetim ve ana, 
baba aylıklarından £2 oranında hastalık sigortası primi kesilmesi 
hükmü 1.4*1981 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir* (1.1*1983 
tarihinden itibaren de jba uygulama 28.1.1983 tarih 2795 sayılı 
kanunla kaldırılmıştır,)' 

Bu kaynaktan elde edilen gelir 1981 ve İ9S2 yıllarına 
göre aşağıdaki gibidir* 

1982 Dördüncü 
Dönem Senu İti¬ 
bariyle 

1*689*360.000 

1976 - 1982 yılları işyeri ve sigortalı sayıları 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir• 

TABLO 13- YILLAR İTİBARÎYLE SİGORTA'KANUNLARINA 
TABİ İŞYERİ SAYISI VE SİGORTALI 

SAYILARI 

Artış Bildirgesi Artış Yıl Sonla- Artış 
£ Alınan Sigor- £ rı itibar- 

tali sayısı riyle ay¬ 
lık ve ge¬ 
lir alanla-

rın savısı 

1977 229.198 5,6 2.191.251 8,6 ■ 405.377 17,6 
1978 231.130 0,8 2.206.056 0,7 480.010 18,4 
1979 239.225 3,5 2.152.411 2,5 548.450 14,3 
1930 241.580 1,0 2.204.807 2,4 635.815 15,9 
19E1 259.589 7,5 2.228.439 1,1 714.973 12,4 
1982(Tah. )275.000 .5,9  2.283.000 2,4 790.950 10.6 

Kaynak : SSK İstatistik Yıllıkları* 

Yıllar Eildirgesi 
Alınan İş¬ 
yerleri sa¬ 
yısı 

1981 

Pasif sigortalı    
hastalık primi 1,033.798.089,07 
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Bildirgesi alman işyeri ile sigortalı sayılarının ' 
yıllık artışı düşük seviyede kalmasının yanısıra oldukça da değiş- 
gen bir görünüş arzetmektedir. Özellikle aktif bigortalı sayıları 
son yıllarda %1~2 seviyesinde bir artış göstermektedir. Diğer yan¬ 
dan aylık ve gelir alanlar sayısında ise nisbeten kararlı ve yüksek 
oranda artışlar olmaktadır. 11-12 gibi). 

• 

SSK Fonlarının İşletilmesi (Yasal Hükümler) ve 
Uygulama Sonuçları s 

4792 sayılı'yasanın 2158 sayılı yasa ile değişik 
20,maddebâ sosyal sigorta fonlarının hangi alanlara ve ne şekilde 
yatırılacağını tanımlamaktadır. 

akçeleri*' 

yatırmak, 

Burıa göre ; 5SK her sigorta kolu için ayıracağı yedek 

a) Milli Bankalara, yatırmak, 
b) Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere 

c) Gayrimenküllere yatırmak, 
d) Sigortalılar ile Kurumdan malullük vs yaşlılık 

aylığı veya sürekli tam işgöramezlik geliri almakta olanlara konut 
yapımı için bu konutların birinci derecede ipotek karşılığında gay¬ 
rimenkul değerini 5Ü90 miktarında ilgili yönetmeliğinde belirtilecek 
esaslar dahilind sn çok (20) yıl vadeli ikrazda bulunmak, 

e, 1- Kuruluşların çalışma konuları, organları görev 
ve yetkileri ile denetim usulleri yönetmeliklerinde belirtilecek, 
kendisine bağlı tüzel kişiliği haiz müesseseler kurmak, 

2- Devlet Yatırım Bankası ve Devlet Plânlama 
Teşkilatınca güvenilir ve karlı olacağı belirtilen öncelikle ara 
ve yatırım malları üretimine yönelik sermayesinin yarısından faz¬ 
lası kamu kesimine ait alacak şekilde kuruluşlara katılmak, 

suretiyle, işletir, 

(e) fıkrasındaki kuruluş ve iştirakler Ba|<anlar 
Kuzulu Kararıyla ile yapılır. 

Yukarıda değinilen karşılıkların en çok %40 ı (b) 
fıkrasında %25 i (e) fıkrasında yazılı olan konulara yatırılır. 
Anılan oranlarda bütçe kanunları ile değişiklik yapılabilmektedir. 



(d) fıkrasında belirtilen yatırımlara karşı Kurum 
lehine tesis edilen ipoteklerin paraya çevrilmesinde 4947 sayı¬ 
lı Kanunun 15- 25 maddeleri hükümleri uygulanır. arşılıkların 
en çok ^b25 i kadarı da bu alana plase edilebilir. 

Bu hükümler çerçevesinde fonların işletilmesinin 
uygulama sonuçları ve yıl sonları itibariyle Kurum plasmanları 
müteakip tabloda gösterilmiştir. r 



TABLO 14 - SSK TON GELİRLERİ 
1976-1961 

(lOOO.-TL.) 

1977 1978 İ979 ' 1980 1981 

1- Banka Faizleri 280.056 534.593 708.504 1.001.744 1.723.689 

2- İşçi Meskenleri Faizi 267.705 362.722 557.053 672.445 1.263.520 

3- Tahvil ve Tasarruf Bono 
su Geliri 3.106.467 4.001.820 5.555.947 5.879.818 8.781.401 

4- Diğer Çeşitli Faizler 14B.123 170.440 1.855.990 762.922 933.058 

5- Arsa ve Bina Geliri 292.400 341.065 560.998 1.210.205 1.658.219 

6- Diğer Gelirler (+) 793.657 1.657.057 2.584.612 3.725.419 7.049.327 

TOPLAM s 4.888.488 7.067.697 11.853.184 13.252.553 21.409.214 

Kaynak : SSK Çalışma Raporu 
(+) Gecikme zammı, para cezaları, prim itiraz gelirleri, çocuk bakımevi gelirleri, ekspertiz 

ücretleri, muayene ücretleri vb. kalemlerden oluşmaktadır. 



TABLO 15- YIL SONRALARI İTİEARİYLE 
* SSK PLASMANLARININ DURULU 

(İOOO.-TL.) 

Plasman Alanı 1977 . 41978 1979 1980 1981 

1- Killi Bankalar 6.511.545 9.419.629 14.484.343 17.856.653 31.232.048 

2- İşçi Mes.Kredi Temlikler 8.786.121 12.663.505 16.750.642 25.753.517 38.913.987 

3- Tahviller 34.137.283 39.429.023 49.143.815 47.371.680 54.193'.024 

4- Tasarruf Bonosu ve 
Hisse Senedi 923 806 612 594 503 

5- Gayrimenkuller 5.033.025 7.101.693 8.831.829 0.942.461 10.677.572 

6- Tahkim ve Tecil olan 
Alacaklar 91.332 91.332 91.332 3.456.871 2.396.226 

7- Sanayi Sektörü Kredisi 29.643 23.043 16.479 8.024 3.607 

8- Müesseselerimiz 

(İlaç Fabrikası) - - - - 250.000 

9- Nakil Araçları Demirbaş 
ve Stokları 941.889 1.319.309 2.225.142 4.564.130 6.131.057 

TOPLAM : 55.£31.760 70.048.340 91.544.193 107.953.930 143.798.023 

Kaynak : SSK Çalışma Raporu. 



Bu bilgilere göre plasmanların yxl sonu değerlerinin 
özet olarak oransal dağılımı aşağıdaki gibi gelişmektedir» 

TABLO 16- YIL SONLARI İTİBARİYLE 
PLASMANLARIN ORANSAL 
DASlLIMI {%) 

Plasman Alanı 
1977 1978 ,1979 1980 1981 

1- Milli Bankalar 11,72 13,45 15,B2 11,07 21,72 
2- Tahviller 61,47 56,29 53,68 45,29 37,67 
3- Gayrimenkullar 9,06 10,14 9,65 8,55 7,43 
4“ Mesken Kredisi 

vs Temlikler 15,82 18,08 18,29 24,62 27,06 
5- Diğer Plasmanlar 1,93 2,04 2,56 4,47 6,12 

TOPLAM :10ü,00 100,00 100.00 100,00 100,00 

Yasada öngörüldüğü üzere fonların büyük bir bölümü 
tahvil alımına yönlendirilmektedir. Bütçe Kanunlarında bu konuda 
öngörülen değişikliklerle de I960 yılına kadar $40 oranının üzerin¬ 
de bir gelişme meydana gelmiştir. 1981 yılında yarım kalan işçi ko¬ 
nutlarının tamamlanmasına yönelik yoğun çalışmalar sonucu bu alanşs 
yönlendirilmiş fonlar da genel oran içinde önem kazanmış, bunun so¬ 
nucu tahvillerin oransal payı, önceki yıllara göre azalma göstermiş¬ 
tir. 

Ana konular itibariyle de fanların gelir getirme oran¬ 
ları (nema oranları) 1977-1981 yılları arasında aşağıdaki gibi bir 
gelişme göstenmiştir. 

TABL0 17- FONLARIN NEMA ORANLARI ($) 
1977 1978 1979 1980 1981 

Banka Faizleri 4,5 6,6 5,9 6,2 7,0 

Tahvil ve Bono Gelirleri 10,6 10,9 12,5 12,2 17,3 

Arsa ve Binalar 2,9 1,1 2,3 6,6 8,5 

İşçi Mesken Kredileri 3,1 2,9 3,4 2,9 3,8 

Diğer Plasmanlar 9,4 11,8 10,9 10,9 14,5 

ORTALAMA 8,2 8,8 11,2 10,1 12,4 

Bu tabloda aslında diğer plasman gelirlerinin nama ora¬ 
nının tefriki çok güç bulunmaktadır. Nema oranları içinde en önemlisi 
tahvil ve bono gelirlerine ait olmaktadır» 

-



Genel ortalama nema oranı ise malesef yıllardan beri 
piyasa faiz hadlerinin ya da enflasyon oranının çok altında bir 
seyir takip etmektedir. Bu durumda gerçek faiz oranı nefatif olmak" 
tadır. 

Sosyal yatırımlarını, klasik verimlilik kuralları ile 
değerlendirmek belki doğru değildir. Fakat yine de 55K fonlarının 
bugün olabildiğinden daha yukarıda bir gelir getirme düzeyine ulaş¬ 
tırılması basta gelen finansman meselesi arasında gelmektedir. 

Tahvillere plase edilmiş fonlar Devlet Sosyal ve ikti¬ 
sadi politikasına göre gerekli sahalara tahsis edilmek suretiyle de¬ 
ğerlendirilmektedir. 1 Bu yönüyle Kurumun elinde herhangi bir insiya- 
ti£ sözkonusu değildir. 

5enayi kredisi ile ilgili olarak, yasal düzenlemeler 
elverişli olmakla birlikta bugüne kadarki uygulama, bu yol ile kayda 
değer bir gelir elde etme imkanı olmadığını göstermektedir„ Zira 
1976 yılından bu yana bu alana plase adilen fon miktarı çok sınırlı 
ka mıştır. 

Yukarıdoada değinildiği gibi, eflasyon oranının nema 
oranının çok üstünde olması, yatırım gelirlerinin verilen yardım¬ 
ların finansmanında, prim gelirlerine destek olma görevini tam olarak 
görmesine engel olmuştur, 

II- KURUMLARIN GELİR VE GİDERLERİ 
1.T.C.Emekli Sandığı ; 

T.C.Emettli Sandığı Gelirleri (1977-1982) 

Sandığın Kanuni gelirlerini büyük bir bölümünü 5434 
sayılı kanunun 14.maddesinde sayılan kesenek ve karşılıkların, 
£10 kesenekler, £18 kurum karşılıkları, £25 giriş kesenek ve karşılık¬ 
ları, £100 artış ve kesenekleri ile £2 ek karşılıkları ve sair ser¬ 
maye tahsilatından oluşmaktadır. 

Söz konusu maddenin yanısıra; 

Anıları kanunun 15 .maddesinin (e) fıkrası uyarınca, 
Harp Okulları ile Fakülte ve Yüksek Okullarda Silahlı Kuvvetler 
hesabine okuyanların ve ast subay çavuş aylıkları arasındaki far¬ 
kın kesenekleri, 

Sandığın her yıl kat'i mizanına göre tahakkuk edecek 
yönetim -iderleri, o yıl içinde ödedikleri karşılıklar nisbetinde 
kurumlar adına borç kaydedilen ve 28.madde uyarınca kurullarından 
tahsil edilen yönetim giderleri, 
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34.madde uyarınca, fiili hizmet süresi zammına müs- 
tehak sandığa tabi personel adına kurulularınca ödenen $28 ($10 
kesenek, $1B karşılık' olmak üzere) fiili hizmet süresi karşılık¬ 
ları, 

38.madde gereğince, itibari hizmet süreleri zammına müs- 
tehak sandığa tabi personal için, kurumlarınca ödenen $28 ($10 kese¬ 
nek, $18 karşılık) itibari hizmet süresi karşılıkları, 

39.maddenin b, ve e fıkralarına göre kurumlarınca re'sen 
emekliye sevkedilen sandığa tabi personelden 55 yaşından önce re'sen 
emekliye sevk edilenlerin 55 yaştan eksik her yılı için emekli aylığı 
bağlanmasına esas aylığın yıllıft toplamının $28'i oranında alınan 
kesenek ve karşılıklar, sandığın gelirleri arasındadır. 

Ayrıca, anılan kanunun 23.maddesi uyarınca sandığının 
her yıl bir yıl evvelki bilançosunda görülen sermayesinin $7'sini 
geçmemek üzere ayrılacak ve döner sermaya olarak kullanılacak bir 
fondan; iki iştirakçinin kefaleti ile sandığa tabi 5 yıllık fiili 
hizmeti bulunan iştirakçilere faiz haddi $5'den aşağı olmamak üzere 
verilen borç paralardan elde edilen gelirler de sandığın gelirleri 
arasındadır. 

Bunlarar ilave olarak 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı 
Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 14.madde ile sandığın 
gelirleri, giderlerini karşılayamaması halinde, aradaki miktarın 
hâzinece karşılanacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Sandığın Aralık 1982 tarihi itibariyle Kanuni ve plas¬ 
man gelirleri sahife 19 daki tabloda gösterilmiştir. 

^andığ ın 1977-1982 yılları arasındaki genel gelirleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

TABLO 1B-T;.Ç.EMEKLİ SANDlSl GELİRLERİ 
(1000.-TL.) 

Yıllar 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982(Tah.) 

TOPLAM 

Gelirler 
14.698.148.-
1B.855.875.-
32.335.457.-
50.748.167.-
66.731.768.-
89,579.459.-

272.948.874,-

Artıs $ Devlet Katkısı 

28,3 
71.5 
57,0 
31.6 
34,î 7.000.000 

7.000.000, 



Aralık 1982 sonu itibariyle sandığın yasal ve yatırım 
gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

TABLO 19- T.C. EMEKLİ SANDIĞI 1902 YILI 

GELİRLERİNİN DÖKÜMÜ 

I- Yasal Gelir Kaynakları  Tutarı (TL.) 
% 10 Emeklilik Kesenekleri 25,105.430.000 
% 25 Giriş Kesenekleri 466.830.000 
İa 100 Artış Kesenekleri 1.067.040,000 
îŞ.,18 Emeklilik Keseneği Kar. 44.926.83 0.000 

^’25 Giriş Kes,Karşılığı 466.830.000 
$ 100 Artış Keseneği Kar. 1.067.040.000 
% 2 Ek Kgrşiiıfeiar 4.000,000,000 

Öteki Sermaye Gelirleri 4.400.000,000 

lasai Gelirler Toplamı : B2.500»000.000 

II- Yatırım Gelirleri  
Tahvil Faizleri 

Hisse Senedi Gelirleri 

Mevduat Faizleri 

Borç Verme Faizleri 
İşletme Gelirleri 
Yönetim uid«Tahsilatı 

Yasal+Yatırım Gelirleri 

III- Genel T0piam 

Not : Rakamlar tahminidir. 

2.600.000.000 

280.000.000 
300.000,000 

1.150.000.000 
1.096.016.738 

1.580.442.000 

7.079.458.738 

89.579.458.738 

_ 



Emekli Sandığı Giderleri (1977-1982) 

Sandığın kanuni giderlerinin büyük bir bölümü emekli 
dul ve yetim aylıkları, toptan ödemeler, kesenek iadeleri sair öde¬ 
meler ve evlenme ikramiyelerinden meydana gelmektedir» 

Sözkonusu kanuni giderlerin istinad ettiği maddeler; 

5434 sayılı Kanunun 39, 40 ve 42 maddeleri uyarınca 
bağlanan emekli aylıkları, 

Emekli aylığı bağlananlardan veya görevde iken ölen 
iştirakçilerin geride bıraktıkları dul ve Şetimlerine 68,madde uya¬ 
rınca bağlanan dul ve yetim aylıkları, 

Fiili hizmet süreleri 10 yıldan fazla bulunan iştirak¬ 
çilerden görevde veya açıfeta iken malül duruma düşenlere 53. madde 
uyanınca bağlanan adi malullük aylıkları, 

Görevde iken görevlerinden doğan sebeplerle, Vazife 
malülü durumuna düşen iştirakçilere, bağlanan vazife malüllüğü aylık¬ 
ları, 

Sandığa tabi hizmetleri aylık bağlanmasına yeterli ol" 
mayanlardan, çeşitli sebeplerle haklarında emeklilik hükümleri uygu¬ 
lananlara 82. ve 83. maddeye göre yapılan toptan ödemeler, 

Sandığa tabi hizmetleri 5 yıldan fazla fakat 10 yıldan 
az olanların sandığa tabi görevlerden ayrılmaları halinde, taleple¬ 
ri halinde 87. maddeye göre ödenen kesenek tutarları. 

Evlenme sebebiyle aylığı kesilen kız çocuklarla evlenen 
dul karıya 90,madde uyarınca ödenen evlenme ikramiyesi ile ; 

sair ödemelerden, meydana gelmektedir. 

Ayrıca, sandığın kurumlara tevzi edilen yönetim gider¬ 
leri ile sair giderlerden oluşan plasman giderleri ile 5434 sayalı 
kanuna, 8.7.1971 tarih ve 1425 sayılı kanunla eklenen geçici 7.madde 
uyarınca, sandıktan emekli, adi malüllük veya vazife malullüğü aylığı 
bağlanmış olanlarla, bunların anılan kanunun 67. maddesinde gösterilen 
ve kanunen bakmakla mükellef bulundukları aile fertleri, dul ve ye¬ 
tim aylığı alanların hastalanmaları halinde, muayene ve tedavi masraf¬ 
ları mevcut bulunmaktadır. 



1977 - 1982 yılları arasındaki gehel giderleri de 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yıllar 

TAEL0 20- E (-'.EKLİ SAMDlSl 

Giderler 

GİDERLERİ 

(1000.-TL. 

Artış 

1977 12 o 558.253 -

1978 15.463.031 31,1 
1979 25.738.463 62,4 
1980 43. 59.143 62,9 
1931 60.655.110 39,2 
1982 0 5 .112 . 000. 45,3 

TOPLAM : 248.086.000 

Mat : (Emekli Sağlık Ücemeleri ve İşletme Giderleri Hariç) 

1977-1982 Yıllarında Gelir-Gider Dengesi ; 

Sandığın 1977-19B2 senelerindeki döneme ait gelir ve 
giderlerin incelenmesinden bu döneme gelir ve gider dengesinin sağlan
mış olduğu görülmektedir o Katta az da olsagelir fazlası mevcut bulun
maktadır. 1981 senesinde daha önce yapılan kanuni düzenlemeler sandık 
nali bünyesinde olumsuz etkilerini göstermiş ve giderler 1981 ve 1982 
yıllarında büyük bir tırmanış göstermiştir. 

Emekli Sandığının Gelecek 1983-1988 Döneminde Gelir 
Gider Durumu ; 

Gelecek 5 yıllık gelirlerin hesabında her yıl 40.000 
iştirakçinin emekli, buna karşılık aynı miktarda kişinin iştirakçi ola
cağı, har yıl katsayısının 4 birim artış göstereceği düşünülmüştür. Gi
derlerin hesabına Emekli Sağlık Ödemeleri ve İşletme giderleri emekli 
aylığı erişmelerine dahil edilmemiştir. 

Eu şekilce elde edilen tahminler aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 



TABLO 22- BAE-KUR GENEL MÜDÜRLÜSÜ 
197T-19BB YILLARI GELİRLERİ 

Aktif 5igortalı Prim Gelirleri Prim Dışı Gelir¬ Toplam Gelir 
Yıllar (TL.) leri (TL.) (TL.) (3+4) 

3 2 3 4 5 

1977 902.603 1.003,407.237 409.805.185 1.413.212.422 
1978 940.345 962.271.228 461.766.501 1.424.037.729 
1979 1.050.012 2.639.051.820 586.503.061 3.225.554.881 
1980 1.100.500 7.853.078.594 1.286.474.473 9.139.553.067 
1981 1.154.817- 12.000.000.000 3.900.400.000 15.900.400.000 
1982 1.215.000 17.304.712.000 6.700.961.000 24.005.673.000 
1983 1.300.000 22.000.000.000 9.000.000.000 31.000.000.000 
1984 1.350,000 26.000.000.000 11.000.000.000 37.000.000.000 
1985 1.415.000 33.000.000.000 15.000.000.000 48.000.000.000 
1986 1.490.000 39.000.000.000 20.000.000.000 59.000.000.000 
1987 1.565.000 44.000.000.000 26.000.000.000 70.000.000.000 
1988 1.650.000 50.000.000.000 30.400.000.000 80.400.000.000 

Not : 1- 1977-1980 yıllarının değerleri kesin değerleridir. 
2- 1981 yılı değerleri geçici değerlerdir. 
3- 1982 yılı değerleri bütçe rakamlarıdır 
4- 1983 yılmdazortalama 5.basamak, 1984-19B3 yıllarında ortalama 6.basamak üzerinden prim yatı- 

lacağı ve tahsilatın $65 oranında gerçekleşeceği varsayılmıştır» 
5“ Prim dışı gelirleri faiz gelirleri olup, 1982 yılı sonunda mevcut 20,milyar TL»nakitin ortalama 

$40 faizle işletileceği varsayılmıştır. 20 milyar tl.nin üzerine gelir-gider farkı da ilave edil¬ 
miştir, 

6-190-600 göstergelerin sabit kalacağı,katsayının 1983'ten sonra her yıl 4 artacağı varsayılmıştır. 



Kurumun G iderleri 
Kurumun giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır» 

1*~ Sigortalılara yapılan ödemeler; 
a)Melüliyet aylıkları, 
b)Yaşlılık aylıkları, 
c)01üm(hak sahibi) aylıkları, 
d)Cenaze yardımı» 
e)01üm toptan ödemesi 
f)Yaşlılık toptan ödemesi 
g)Prim iadeleri 
h)Diger ödemeler (Maluliyet kontrol giderleri v»s») 

2- Genel Yönetim Giderleri; 
a) dcret, tazminat ve zarlar, 
b) Sosyal yardımlar, 
c) Yolluklar, 
d)'Bü£on giderleri, f 
e) Ysyın ve tanıtma giderleri, 
f) ^emsil giderleri, 
g) Eğitim ve araştırma giderleri, 
h) Tamir ve tadil ve bakım giderleri, 
ı) Aidat ve katılma payları, 
j) Ulağım giderleri, 
k) Vergi,resim harçlar ' 

1) Sigorta giderleri,(Trafik, kasko, taşıma, mali sorumluluk) 
m) Amortisman giderleri, 

Bu kalemlerden oluşan giderlerin toplam giderleri 1977 - 
yılı değerleri kesin olmak iizere müteâkip tabloda gösterilmiştir» 



TABLO 23- BAS-KUR GENEL MÜDÜRLÜSÜ 
1977-1988 YILLARI GİDERLERİ 

Yıllar 
Aylık Alan 
Dosya Sayısı Emekli Ödemeleri Genel Yönetim 

Giderleri 
Toplara Gider 

(3+4) 

1977 25.895 96.115.933 94.547.787 190.663.720 
1970 35.806 534.896.776 190.916.018 725.912.794 
1979 57.388 1.301.637.679 501.197.443 1.802.835.638 
1980 102.666 4.127.498.826 793.137.959 4.920.636.785 
1981 125.933 8.068.701.500 962.000.000 9.030.911.500 
19B2 145.000 14.366.232.000 2.189.141.000 16.553.373.000 
1983 165.000. 20.000 »000.00-0 2.800.000.000 22.800.000.000 
1964 185,000. 25.000.000.000 3.250.000.000 28.250.000.000 
1985 205.000 32.000,000.000 4.000.D00.000 36.000.000.000 
1986 225.000 39.000.000.000 5.000.000.000 44,000.000.000 
1987 250.000 51.000.000,000 6,800.000.000 57^0.000.000 
1988 270.000. 60.000.000.000 7.200.000.000» 67.200.000.000 

Not : 1- 1977 -1980 yılları değerleri kesin değerleridir» 
2- 1981 yılı değerleri geçicidir. 
3- 19B2 yılı değerleri bütçe rakamlarıdır. 
4- 1982 yılı sonu itibariyle 145.000 kişinin ortalama olarak 7.basamağın %70 i üzerinden bilahare 

aylığa hak kazanan dosyaların girdikleri yıl 6 ay,mgteakip yıllar tam yıl olarak 10.basamağın 
$70' i üzerinden aylık alacaklar varsayılmıştır. 

5- 190-600 göstergelerin sabit kalacağı, 1983 yılı için 34 olan katsayının her yıl 4 artacağı 
varsayılmıştır. 

6- S.Y.Z.’nm 1000.-TL.olarak ödeneceği varsayılmıştır» 
7- Genel Yönetim giderlerinin genel gelirlerin 1983 yılında %8'i 1987 yılında %9,7'si, 1988 yılın¬ 

da %8,9'u oranında gerçekleşeceği varsayılmıştır» 



TABLO 24- BAS-KUR GENEL î'ÜDÜRLÜĞÜ 
1977-19B8 YILLARI GELİR-5İDER 

Genel Gelirler Genel Giderler Fark 
(TL.) (TL.) (TL.) 

1977 1.41.'’. 212.422 190.663.720 + 1.222.548.702 
1975 1.424.037.729 125.912.794 + 698.124.935 
1979 3.225.554.881 1.802.835.633 + 1.422.719.243 
1980 9.139.553.067 4.920.636.785 + 4.218.916.282 
19P1 15.900.400.000 9.030.911.500 + 6.869.488.500 
1962 24.005.673.000 16.555.373.000 + 7.450.300.000 
1983 31.000.000.000 22.800.000.000 + 8.200.000.000 
1984 37.000.000.000 28.250.000.000 + 0.750.000.000 
1985 48.000.000.000 36.000.000.000 +12.000.000.000 
1986 59.000.000.000 44.000.000.000 +15.000.000.000 
1987 70.000.000.000 57.800.000.000 +12.200.000.000 
1988 83.400.000.000 67.200.000.000 +13.200.000.000 

IVot : 1- Çalışmaları yapılmakta olan Eacj-Kur sigortalılarının sağlrk sigortabı yardımlarından 
faydalanmalarıyla tarım kesiminde kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sosyal güvenlik 
kapsamına alınmaları hususu, elde mevcut verilerin olmamasından dikkate alınmamıştır. 

2- Halen uygulanmakta olan basainak göstergelerinin (190-600) değişmeyeceği varsayılmıştır. 



Yukarıdaki tabloların incslanrusindcr; yı’lır: kii 
akıçı yönünden Bağ—Kur için geçmiş dönemlerde bir mesele olmadığı 
gibi gelecek 1984-1988 plan dönemi içinde bir güçlük sözkonusu 
olmayacaktır. Fakat yıllık nakit fazlalığının mevcudiyeti, finansman 
sorunu olmadığının işareti olmamaktadır. Zira Bağ-Kur finansman 
sisteminin bir gereği olarak sözkonusu nakit fazlalıklarının en azın¬ 
dan o yıl içinde aylına girenler için ayrılacak matematik karşılıklara 
yeterli olması gerekir. Gerçek bu yönde olmadığı gibi yapılan tetkik¬ 
lere göre 1981 yılı sonu itibariyle Bağ-Kur matematik karşılıklarında 
yaklaşık 63 milyar TL.bir açık bulunduğu tesbit edilmiştir» Finansman 
sistemi yasada öngörüldüğü şekilde çalıştırılabilseydi bu açıklar 
olmayacaktı. Gelecek yıllarda da gelirlere oranla giderlerin daha 
yüksek seviyede bir seyir takip etmesine bağlı olrrak matematik kar¬ 
şılıklar açığı deaamlı artış gösterecektir, 

3. SSK'nun Gelir-Gider Durumu 

Gelir-Gider Dengesinin Mevcut Durumu 

SSK yıllık gelir gider muvazenesi, 506 sayılı 
yasanın finansman sistemine ilişkin temel hükümlerin gereklerini yeri¬ 
ne getirecek bir yapıda düzenlenmektedir. Her yıl o yılın gelirlerin¬ 
den ayrılan matematik karşılıkların çelir-gider tablosunda yer alma¬ 
sı mecburiyeti vardır. Bu yönüyle, her yılın gelir gider dengesi aynı 
zamanda ileriki yıllara uzanan uzun vadeli unsurları da ihtiva etmek¬ 
tedir. 

Bu espiri içerisinde SSK karşılıklarının 1981 
yılında erişebildiği düzey (187 milyar) olması gereken düzeyin çok 
altında bulunmakt dır. Yardımlara hak kazanma şartlarında batı sis¬ 
temlerine kıyasl çok ehven koşullar ve son yıllarda ve son yıllarda 
yüksek enflasyona parelel olarak emekli aylık ödemelerindeki büyük 
artışlar, her yıl ayrılması gereken matematik karşılıklar ile sözko¬ 
nusu aylık artışlarını karşılamak üzere ayrılan ek matematik karşı¬ 
lıkların önemli boyutlara yükselmesine neden olmuş, sonuçda da o yı¬ 
lın gelirleri karşılıklara yetemez duruma gelmiştir, 

1976-1978 yıllarında matematik karşılıkların 
açığı, ödenmiş primleri fonundan aktarmak suretiyle karşılanmaya ça¬ 
lışılmış fakat 1978 yılında bu fonunrda tamamen erimesiyle, 1979,1980 
ve 1981 yıllarında rezerv açığı çığ"gibi büyümüştür. (1981 yılı sonu 
itibariyle 335.126 milyon TL.) daha somut bir ifade ile bugün mevcut 
olan fonlar olması gerekenin yaklaşık % 36'sı seviyesindedir, 

5igorta kolları bakımından başlıca finansman 
problemi, uzun vadeli sigorta kolu olan malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarında görülmektedir. Aynı durum daha düşük düzeyde iş kaza¬ 
sı meslek hastalğı sigortası için de 1981 yılına kadar geçerli olmuş¬ 
tur, 1981 yılında 2422c sayılı yasa ile getirilen prim artışları 
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işkazası, meslek hastalığı sigortasını nisbeten ferahlatmış, has¬ 
talık analık sigortası primi aktifler için değişmemekle beraber, 
pasif sigortalılara getirilen S2 hastalık primi uygulaması, hu 
sigorta kolunun gelir fazlalığının daha da yükselmesine neden olmuş¬ 
tur. Ciğer yandan sağlık hizmetlerinin, gerek yaygınlaşma gerek¬ 
se nitelik yönünden arzu edilir seviyeye ulaşmamış olması da bu 
sigorta kolunun önemli gelir fazlası vermesinin bir diğer nedeni 
olarak gösterilebilir. 

506 sayılı yasının, sigorta kolları arasında 
borçlanmaya imkan tanıması nedeniyle de, bu güne kadar hastalık 
analık sigortasının gelir fazlalıkları uzun vadeli yardımların 
yapıldığı sigorta kollarının matematik karşılıklarındaki açıkla¬ 

nan bir ölçüde kapatılması görevini yapmıştır. 

3. SSK Gelir-Gider f'ukayesesi 

TABLO 25- GELİR-GİDER DURULU 1000.-TL. 
(Matemetik Karşılıklar Hariç olarak) 

Yıllar Gelirler Artış Giderler Artış Fark 

1977 33.300.209 43,9 15.347.621 60,3 + 17.952.508 
1973 47.842.023 43,6 27.348.935 78,1 + 20.493.093 
1979 70.747.054 47,8 43.450.713 58,8 + 27.296.341 
1980 100.287.163 41,7 . 77.491.333 78,3 + 22.295.850 
1981 162.230.414 61,7 111.334.413 43,6 + 50.896.001 
19 82(Rev.) 212-, 947. 000 31,3 165.040.760 48,2 + 47.040.760 

Kaynak : SSK Çalışma Raporları. 

Giderler bölümünde yıl içinde ayrılan karşılık¬ 
ları dikkate almadan ve karşılıklardan yapılan aylık ve gelir öde¬ 
melerini o yılın giderleri içesinde mütelaâ ederek Kurumun yayınlan¬ 
mış kaynaklarından hareketle düzenlenen yukarıdaki gelir-gider tab¬ 
losu yıllar itibariyle gelir fazlalıklarını göstermektedir. 1981 yılı 
dışında giderlerin yıllık artış oranı, gelirlerin yıllık artış ora - 
nının üzerinden seyretmiş, 1.4.1981'den itibaren 2422 sayılı yasa 
ile pirim oranlarında ortalama.f61lık bir artış getirilmesinin so¬ 
nucu olarak da bu yılın gelirlerinden önceki yıllara göre önemli 
bir artı olmuş, giderlerin artış kızının da nisbi olarak azalma 
göstermesi ile de aynı ymlın gelir fazlalığı önceki yılların yakla¬ 
şık iki misline çıkmıştır. 

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, 
yukarıda görülen müsbet farkların plasmana müsait fonu göstermeme¬ 
sidir. Zira ploa-. . üsait fon kurumun tahsilat tediyat durumuna 
göre belirlenmektedir. Tahsilat-tediyat ise gelir veya giderin ta¬ 
hakkuk ettiği döneme bakılmaksızın kasaya nakit giriş çıkışı demek¬ 
tir. nitekim 1977-1932 yılları arası Kurumun tahsilat-tBediyat duru¬ 
ruma müteakip tabloda gösterilmiştir. 

./. . 
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TABLO 26- SSK'NIN TABSİLAT-TEDİYE 
DURUMU (İOOO.-TL#) 

Yıllar TAHSİLAT Artist TEDIYAT Artış% FARK 

1977 34.780.000 41,9 19.611.000 57,0 + 11.532.000 
1978 45.875.000 31,9 32.339.000 64,9 + 13.536.000 
1979(+) 72.303.000 57,6 53.424.000 65,2 + 18.879.000 
1980 115.328.000 59,5 97.078.000 81,7 + 18.250.000 
1981 166.412.000 44,3 140.048.000 46,3 + 24.364.000 
1982(Pro) 228.060.000 37,1 200.516.860 41,2 +* '27.543.140 

(+) 8 milyar TL.'si paraya çevrilen tahvil değeridir. 

Yukarıda izlenen yıllık gelir fazlalıklarına 
rağmen, her yıl gelire girenler için ileriki yıllarda ödenecek 
ajrlık ve gelirlere karşılık olmak üzere ayrılması gereken matematik 
karşılıklar bakımandan bin ferahlama söz konusu olmadığı gibi ayrıl¬ 
ması gereken matematik karşılıkların devamil artışgöstermesi, bunun 
yanısıra gelirlerin yetersiz kalması nedeTT£i!İe Kurumun karşılık 
açıkları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi devamlı artmaktadır# 

TA5L0 27- SSK 1 NUtJ YILLAR “İTİBARİ YLE AYRILMASI 
GEREKEN VE AYRILABİLEN MATEMATİK KAR SI- 

•LIKLARI VE KARGILIKLARDAN ÖDENEN EMEKLİ 
AYLIKLARI TUTARI (Milyon TL.) 

Yıllar Ayrılması 
Gereken 

1976 
1977 
1978 
19 T 7 
19B0 
1981 
1982(Pro) 

Pro) 

24.397,4 
26.604.7 
40.105,0-
74.576.8 

194.117,7 
260.069,4 
328.139.0 
313.787.0 

Ayrılan 

17.921,4 
24.883,3 
31.636.6 
47.033.6 
60.694.6 

110.575,7 
135.206,2 
137.721,0 

Fark Karşılıklardan 
Ödenen Enekli 
Aylıkları Tutarı 

- 6.475,6(1) 
- 1.721,4(1) 
- 16.469,5(2) 
- 27.543,2 
-133.423,1 
-149.493,8 
-192.932,8 
-176.066,0 

4.367.7 
6.930.7 

11.143,3 
19.737.2 
37.848.2 
59.679,8 
87.300,0 

103.236,0 

(1) 1976 ve 1977 yıllarında ödenmiş primler karşılığa fonunda 
mevcut bu değerler matematik karşılıklara aktarılmak suretiy¬ 
le ayrılması gereken matematik karşılıklar ayrılabilmiştir. 

(2) 4.077,2 milyon TL.'lik kısmı ödenniş primler karşılığında ak t 
rılmıştır. 



.1976, 1977 ve 1878 yıllarında ödenmiş primler karşılığın¬ 
dan matematik karşılıklara yapılan aktarmaları da dikkate alacak 1981 
yılı sonu itibariyle matematik karşılıkları açıklar toplamı 335,lmil- 
yar TL.tutmaktadır. 1984 - 1988 plan döneminde ise ortalama olarak 
yılda 290 milyar TL. karşılık ayrılması gerekeceği tahmin edilmek¬ 
tedir. 

Finansman sisteminin bir gereği olarak matetaatik karşı¬ 
lıklar hesabı, bir taraftan bu para konurken diğer taraftan ödenen 
emekli aylıkları tutarının geri çekilmesi suretiyle işlemektedir8 
Eu şekilde karşılıklardan karşılanan ve karşılanacak emekli aylıkları 
tutarı da yukardaki tablonun son sütununda gösterilmiştir. 

Plan dönemi için S5K Şelir-Gider Pro jeksiyonuj- 

Belirli varsayımlar altında SSK'nun 19B3-19B8 dönemi 
için finansman durumu mukayeseli olarak verilmiştir. 

Tablolar 1984 yılından başlayarak S5K'da önemli bir 
nakit sıkıntısı görülüceğine işaret etmektedir bû açık peyder pey 
tahvillerin paraya çevrilmesiyle kapatılacak ve 1986 yılında da tah¬ 
viller tamamen tükenecektir. 

SSK için 1986 yılından sonra fiili nakit sıkıntısı başgös- 
terecektir. Gelirler bakımandan projeksiyonda esas alınan varsayımları 
bir miktarı aşan gelişmeler olması halinde tahvillerin paraya çevril¬ 
me akımı nisbeten yavaşlayabilir ve fiili nakit sıkıntısı ile karşı¬ 
laşılması 1986 yılından daha sonraki yıllara kayabilir. Fakat temel¬ 
de varolan nakit sıkıntısının hükmünü sürdüreceği muhakkak görülmek¬ 
tedir . 

Geçmiş yıllarda aadECe matematik karşılıklarda görülen 
açıkların yanısıra 1987 yılından itibaren fiili nakit sıkıntısı da 
ortaya çıkacaktır, 1987 yılından itibaren ortaya çıkacak bu nakit 
açıklarının prim oranı cinsinden ifadesi yıllık ortalama $10'a kar¬ 
şılık gelmektedir» Yani başk-ca bir kaynak bulunamaz ise, SSK'nun 
bu andaki $34,5 prim oranını $10 arttırmak gerekecektir. 

4. Kuruluların Prim Tahsilat Durumu^. 

T.C, Emekli Sandığı; 

Sosyal Güvenlik kuruluşları arasında prim tahsilatı 
bakımından en iyi koşullarda bulunan kurum T.C. Emekli Sandığı'dır. 
^andığın belediye teşkilatlarından yer yer tahsil edemediği primler 
bulunmakla beraber prim tahsilat oranı $100'e yakındır. 

_ u-



Bağ-Kur 

Bu kurumun kendi çapında önemli prim" .alacakları 
veya tahsil edilemiyen prim meblağı bulunmaktadır» Ancak, miktar 
olarak ve çeşitli detaylarda Taunların. kesin tesbiti mümkün bulun¬ 
mamaktadır. Sadece prim tahsilat oranının $65 gibi düşük bir değerde 
kaldığı bilinmektedir* 1930 yılında 7,853 milyar TL» tahsil edilebil¬ 
diğine göre daha 4*229 milyar liralık prim alacağı bulunduğu tanmin 
edilmektedir. Önceki yıllardan devirlerle bu rakamın daha da büyüme¬ 
si muhtemeldir* 

SSK 

Kurumun başlıca gelir kaynağını teşkil eden sigorta 
primlerinin tahsilindeki gecikmeyi önlemek dolayısıyla primlerin vak¬ 
tinde tahsilini sağlamak amacıyla kamu ve özel sektör acırımı ya¬ 
pılmaksızın prim borcunu vaktinde ödemeye işverenle etkili bir şe¬ 
kilde takip edilmektedir. Bu gayretlerin sonucu olarak 1979 yılı 
prim tahsilat oranı $77,54 iken, 1981 yılında $83,94'e ulaşmıştır. 

Muaccel işveren prim borçları ve işverenlerin 19°1 
yılından devreden alacakları ile prim tahakkuk ve tahsilatları ay 
sonu bakiyeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir» 

İşveren Prim İşveren Rrim 
Borçları  *j-.ahsl latları 

1981 yılından devreden 34.639.139.310 3.513.707.308 
1982 Ocak 35,225.728.723 10.196.044.406 
1982 Şubat 48,066.233.373 20.996.416.360 
1982 Hart 60.614.554.493 33.970.578.271 
1982 Nisan 74.634.109.496 46.705.195.362 
1982 Mayıs 89.444.246.482 59.824.162.973 
1982 Haziran 103.620.175.670 73.279.330.146 
1982 Temmuz 110.055.008.00B 84.580.353,866 
19B2 Ağustos 134.578.136.093 101.286.884.904 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, SSK'nun 
işverenlerden olan alacağı (134,578 milyar-101,286 milyar) 33 milyar 
liraya aşmış bulunmaktadır. 

30.9,1982 tarihi itibariyle SSK'nun kamu sektörü işveı-en- 
lerinden olan prim alacağı 16,734 milyar lira olup, bu miktarın 8,920 
milyar lirası T ,K»İS ye, 6,658 milyar lirası da belediyelere aittir. 
Bakiyesi de, M.K.E. Demir Çelik, Petkim, TCDD, Kara yolları, Hakan¬ 
lıklar gibi kuruluşlara ait bulunmaktadır» Bu meblağ 5,743 milyar 
lira gecikme zammı ile,,36,393 milyor lira gecikme faizi dahil edil¬ 
diğinde kamu sektörü işverenlerin toplam borcu yaklaşık 22.,506 mil¬ 
yar lirayı bulmaktadır. 



19B1 yılından kamu sektörü prim borçlarına mahsuben 
Maliye Bakanlığından 9,82 milyar liralık bir tahsilat yapılmasına 
karşın_19B2 yılında hiç bir tahsilat yapılmamış, özellikle Türkiye 
Kömür işletmelerinin prim borcu devamlı artış göstermiştir. Kamu 
Sektörü işverenlerinden 1982 yılı içinde topluca bir tahsilat yapıl¬ 
maması nedeni ile 1981 yılında ulaşılan prim tahsilat oranına 1982 
yılında ulaşılamıyacağı tahmin edilmektedir. 



5, DİĞER EMEKLİ SANDIKLARI 

Ülkemizde uç temel sosyal güvenlik kuruluşu olan 
Emekli Sandığı, Sosyal Sicortalar Kurumu ve Eağ-Kur‘dan başka üyele¬ 
rinin sosyal güvenliklerini sağlamakla yükümlü 16 banka, S'sigorta 
1 Odalar Borsalar ve 1 Milli Reasürans Şirketi olmak üzere 24 emekli 
sandığı bulunmaktadır. 

Bu sandıklar 506 sayılı Kanunun 20f«maddesine göre 
kurulmuş olup, üyelerine en az sosyal sigortalar Kanununda belirti¬ 
len hak ve menfaatleri sağlamakla yükümlüdürler» 

Mevcut 24 sandık 1981 yıl son-.: itibarıyla. toplam 
74.769 aktif sigortalıyı, 10.595 emekliyi 3451 dul ve yetimi, ile 
106.185 eş ve gocukları olmak üzere toplam 195.000 kişiyi sosyal 
güvenlik kapsamına almaktadıre 

24 sandıktan 23!nün 19B2 yılı itibariyle toplam 
gideri 5,053 milyon TL.dir» Bunun 3,8 milyon TL.si sigorta, 1,17 mil¬ 
yon TL,si sağlık ve geri kalanı da diğer giderlerden oluşmaktadır» 

Toplam gelirleri de 14,2 milyar TL» olup., bunun 
9,8 milyon TL si prim geliri bakiyesi diğer gelirlerden ibarettir. 
Buna göre 1982 yılı itibariyle 23 sand■ğm toplam gelir gideri arasında 
9,1 milyar TL lik lehte bir fark mevcut bulunmaktadır. 

23 sandığın tamamının da 1982 yılında gelir fazla*.,. , 
lıkları gösterdiği bilinmektedir, Eu gelir fazlalıkları banka sandık¬ 
larında üyelerinin çalışmakta olduğu bankaların tahvil ve hisse se¬ 
netlerine, rant tesislerine yatırılmak suretiyle işletilmektedir. 

.Diğer sandıklarda durum bunun benzeridir. 

Sandıklarca üyelere sağlanan mali menfaatler san¬ 
dıkların mali güçlerine göre çok farklı yelpaze oluşturmaktadır. 
Sağlanan aylıklar 9.320 TL.ile 44,516 TL.arasında değişmekte aynıca 
sosyal yardım zamları da aylık 2,500 TL,ve 3,500 TL,olarak iki farklı 
miktarda ödenmektedir0 

Sandıkların fiili gelir-gider durumu gelirler lehine 
müfebet sonuç vermekle birlikte uzun dönemriâ finansman dengeleri (ak- 
tuaryal denge) hakkında yeterli bilgi bulunrneıaktadır, Bu nedenle de 
özel emekli sandıkları içir bir finansman proDİemi olup olmadığı 
meçhuldür» 

Çözümü mümkün olmayan bir finansman problemi başgöştermc- 
si halinde sözkonusu bir sandığın SSK'na devrini istemek adilane ol¬ 
mayacağından özel sandıkların tümümün rersk fiili ferekse aktüar.yal 
nelir gider dengelerinin peryodik zamanlarda tştklk e d iImn s i bir öre¬ 
ri olarak ortaya çıkmaktadır, 

./.y 



TAELG 28- SSK FİNANSMAN TABLOSU 
(1983-1988) 

(Milyon TL.) 
TAHSİLAT _J9B3 _ 1984 1985 1986 1987_ 1988 
Prim Tahsilatı 207.574 256.146 312.957 381.426 464.363 565.337 
F aizler 5.726 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
Tahvil Faizleri 18.000 19.900 18.090 8.400 _ _ 

Kira Gelirleri ’ÎT 767 1.800 2.160 2.500 3.000 4.000 
Tahvil itfaları 2.040 2.600 3.000 2.000 - -

İşçi MeskfeTah.(Faiz 
Dahil) 2.200 2.500 3.000 4.000 5.000 6.00Q 
Vadesi Gel.Haz.Fon. 1.920 - - - - -

991 Say.Kan.Ge±»Tah 481 _ - _ - _ 

Diğer Çeşitli Gelir. 6.600 8.300 9. 600 11,000 13.000 14.000 
Devreden Vadesiz Tevd45.000 45.000' 50.000 55.000 60.000 70.000 

TOPLAM : 290.308 344.246 406.807 472.326 553.363 667.337 

Nakit dçiğı dolayı- 
siyle paraya çevri¬ 
len tahvil 3.519 29.300 26.020 

Nakit Açığı - - - 51.619 139.079 202.028 

TOPLAM s i 347.765 436.107 549.965 692.442 869.365 

TEDIYAT 

Yönetim Gider. 11.452 13,742 16,490 19.788 23,745 28,494 
Sigorta Gider 171,554 227.275 300.320 393.382 512.144 658.105 
inşaat Giderleri 518 621 745 894 1.073 1.281 
Emlak Giderleri 1.113 1.335 1.602 1.922 2.3.06 2.752 

İsçi Mesk,Giderleri 251 301 361 433 519 623 

Müşterek Giderler 1.632 1.958 2.349 2.818 3.381 4,n57 
Sağlik Tes.Gid. 39,194 47.033 56.440 67.728 81,274 96,048 
İi|§ Stok Zar.Mal.Gi . 1.425 1.500 1.800 2.000 2.000 2.000 
Vad.Mdvd.ve Nakit 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 75.000 

TOPLAM : 272.139 343.765 435.107 548.965 691.442 868.365 

PLASMANA MÜSAİT FON (A-B) 

İnşaat Yatırımları 3,69ü 7 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 
işçi Meskenleri 8.000 3.000 - - - -

Gayrimenkul Mubayaa? ■ı 1.000 - -
-

- -

Eelir-Gider Barkı. •- • " ; . 

i Bakiye) 5.479 - - - - -

TOPLAM : 13.169 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Not : Projeksiyon değerleri; 
“ime esas ortalama günlük kazançın yıllık artış oranı $20, 

2- Sigodtalı sayısında yıllık ortalama 50.000 artış, 
3- Her yıl ortalama 8.500 dosyanın gelire girmesi, 
4- Prim tahsilat oranı $82, 
5- 3e>'ir ve aylıklar ile sosyal yardım zammının yıllık artış oranı $20, 
6- Yönetim giderleri yıllık artış oranı $20, 

> d?kl7tema\ınmİttır!ZlrlanmiŞtlr-AyriCa 2795 Sayi11 ka"Un ^kümleri 



III-'AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİNDE SOSYAL GÜVENLİSİN FİNANSMANI 

Avrupa topluluğuna üye devletlerde sosyal güvenlik geliri üç 
■ i'esas'I'rae-tod.eidle ujııetetırıilimBİafcadirs»a.::i.ioi.i ei „nsbxçE >ümono>!3 

,i J.:e.Lsın;! ei.e- t-b c>M sb s, reieraıi't .upublo nupov niğsma .. . .a). Karıjnr;.a.!<tu cl„an kirler cvprUre^îçenBgggen±R^ıâ^fe aaasD 
b) Jîenel vergilerden devletçe ödenmekte olan paralart riîtiÜIteifflntfel 

dahil) 

c) Sağlanan hizmetlere karşılık yüklenmiş rnagrafj^ ^ ^ 
Bu metod.lar le-sas alarak, .-kurumsal .uyçuiamaaınt:&BBİtai'd3«lİJ#dıiif±üreX 

sonududuİOi1 • . bı.ırvs .t s ü ev t la nideıoü 
eve- rssınlo tigs r-nede i nüsı 

Ancak-; ^ r,.. iü.ii'üe iau ev ile nxj 
j ■■■ - : . t ş e n /. »rr jbsdolamsfiişiğab a) oplam gelir ve(ya:•masrj&fiın...ka^uc-la- tesJjatbEfjiJS'SrgSbjtj-lxejW ,.îaı 

oranı şeklindeki devlet katkısı veya, 

■ b ) : Mali .-ve diğer d üşünce ikftK ş JBeWFPr Wİ|£arc§nufieSİtB!l!frâ\j,8'Tnli Pa-a 
yardamı veya, s nailîs ıld ebniresü 

n -- ... o o;-.- idsin nxmirq rfsısnılB 
c) Maruz kalınan açıklarının karşılanması' için ğ|.2BBj-şiBa-iea%r%bnxX 

yardımı veya , 

d ) rYönelim giderlerinin .ödenmeş-i şeklindeki . şupyşgşiıYPıPıîJr'orda 
sosyal güvenlik-. programlarını genel ve.rgâ. geliri ije ü!İG el sı 

-- .• -ii.'s.rr: niral'tsr 
Sözü ..edilen ..tarihi g-elioim; içerisinde ■ ortaya,,çılsan j.SSySlWSifkd- ,niı 

bir değişiklik .olmaktadır. De.vlet .katkısı .Avrupa; Konseyini y-5.rich 
dece Türkiye ye Portekis 1 de mevcut dn~ildir. - --edüv sosIySa -rilag 

: - - ."1.... ■- î... ..-. .. iijojism t a s >î .t s Tiisl 
6-7- Mart -1979 it i-hi'nda Str-asböu-rn-'da yapiiafî'-AC'f3pi^5ıSây^Sa®ÇA/[îHtefl< 

Bakanları Konferansında topluluğa üye ülkelerde geleceğe ait plan¬ 
ların ve eğilimlerin değerlendirilmesi özelle aşağıda takriik edilen 
başlıkları altında' tcplenmaktadırt r ı-"-ivO-jif leysem 

■ -t.;-: ■ : .- -f-_. etvifaBie iıelirogslsd 
• -ıh-Tİ firnxnevsi mir S 

1, Mevcut f ip:ansm,an.yşjp.pıpda .De.ğişikiik Yspmadgr^.^^xlig5%Sın7l^My±>,ÜY 
-t .s • ...... ■ ' :r p * sb-X-Cb^B $ İÇİblİbs 

a) List Limitlerin Kaldırılması, 

Plimle r~in hesaplanmam esasi -dieyârd-irhiöfciniSff^3«jüaft«8asa.nda külle 
nılan esaslar arasında belirli bir simetri ideme ettirme >Be£L- 
ki başlangiçta tabanların mecburiyeti için bir - erekçe olmuştur ama 
şimdi hu ,,tavanlar. .gid.erşk, .şpiphex> i.ie .. fes ç § & 10 n lP5 fe $§^ rvn«t 

r' ' : ■*- : i--- - ' .c “mminsv ya>îxbr’ nxgxl 
Lesleki rejimlerde, sosyal güvenlik, işçinin iş sözleşmesinin 

..tamamlay.p-çı bir unsun.- haline gelmiştir* ı Vş.. pundpn. <jopan mali, mesraf- 
’ l.ar.a ,p^sfi^.b'i£rül:ünü olarak,, i şjppj- raç gJatİ â r1agaKjiİLL"^ 
sek ücretler için bir tur barışıklık yaratmakta ve caba üuşûjt Xrcrex ... . , , , , - , t , . . . , . j .iMiınıano se ödeyen şırkerlr.re karşı farklı oır durum yaratmaktadır. 

_ffg 
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Ekonomik açıdan, üstlenilmesi gerekli masrafların bölünmesi 
emeğin yoğun olduğu firmalar ve belki de işletmelerin aleyhine olmak 
üzere sermayenin yoğun olduğu firmalar ve ekonomik sektör lehine iş¬ 
lemektedir. 

Primlere tavan uygulanması, aynı zamanda ücret eşitsizlik¬ 
lerini de arttırmakta ve net ücretin alt ve üst sınırını, toplam 
ücretin alt ve üst sınırlarına kıyasla genişletmektedir. Bürüt üc~ 
retin tabana eşit olması veya altında bulunması halinde, net ücre¬ 
tin alt ve üst sınırları, toplam ücretin alt ve üst sınınına göre 
değişmemektedir. Ancak, bürüt ücret tavanı açtığı takdirde net üc¬ 
ret, toplam ücretten daha sür'atle yükselmektedir. 

Tavanların genelleştirilmiş uygulaması, düşük ücretin artışı 
üzerinde bir €iren etkisi yapmaktadır. Zira ücretlinen aldığı zamdan 
alınacak primin nisbi değeri ücretlinin ücretinin tavanı açması ha¬ 
linde azalmaktadır. 

Son olarak tavanın altındaki toplam ücretin, toplam üc¬ 
rete oranının düşük olduğu ekonomi sektörlerindeki zorunlu sosyal mas¬ 
rafların nisbeten alçak olan külfeti; bu sektörlerdeki şirketle¬ 
rin, tamamlayıcı mahiyetteki ve isteğe bağlı sigorta sistemlerini 
daha geniş bir şekilde finanse etmeye muktedir olacakları anlamına g*? 11: 
gelir. Böylece yüksek ücretin ve daha fazla sosyal korunmanın kümü¬ 
latif etkisi ~mebcut olabilir ki, bu ekonominin sektörleri arasın¬ 
daki ücret farklarından ileri gelen eşitsizliklere katkıda bulunur. 

Sosyal güvenliğin finansmanı bu şekilde ücretlerin çeşitli 
katagorileri arasında eşitsizliklerin artmasında neden olabilir. 
Prim tavanının tedricen oıftadan kaldırılması ücret üzeride çok fazla 
yüklenmemek maksadıyla prim oranlarının düşürülmesi suretiyle telâfi 
edildiği takdirde, eşitlik açısından tatminkar görülmektedir. 

Bu ücretli işçiler arasında gerçek yeniden dağılıma atılan 
ilk adımdır. 

Böylece tavanların ortadan kaldırılması zaten sosyal güven*, 
ligin "dikey yeniden dağılımı" güçlenmesine katkıda bulunur. 

Tavanın karşı dağılımcı etkibi, sosyal güvenliğin her dalın¬ 
da aynı değildir. Bu etki, yardımlar, üst limitlere bağlı olduğu (ay¬ 
lıklar, günlük ödenekler/ zaman ve aile tahsisleri bakımından daha 
az önemlidir. 



Prim tavanlarının kaldırılması mutlak surette yardım¬ 
lar bakımından tavanların kaldırılmasını icap ettirmez. Aksine var¬ 
dım tavanlarının iki maksatla korunması yönünde bir eğilim .^mevcuttur. 
Bunlardan birisi, girdilerin afctmasının kontrol edilmesi. İkincisi 
ise, vardım alan kişiler aleyhine farklılığın yeniden yaratılmamasıdır. 

b. Munzam"Dayanışma" Primlerin Tesisi 

Belirli sosyal güvenlik dallarında (Sağlık sigortası 
ve aile tahsisleri gibi) görülen açıkların sebeplerinin analizi, 
diğer hususlar meyanında, tetricen artan bir demokratik unsur ortaya 
çıkarmıştır. Aslında, rejimler genişletildiğinde ücretlilerle bir¬ 
likte rejim kapsamına alınan sigortalı olmayan şahıs grupları, henaz 
çalışmadıkları (öğrencilir çalışmadıkları (sakatlar) veya artık çalış¬ 
madıkları (emekliler-malüller) yahutt'a gecici olarak çalışmadıkları 
(işsizler için) "prim Sdemeyen"kişilerdir" 

Sağlık ve malûllük sigortası rejiminin sağlık bakımı 
kısmını desteklemek üzere bir "dayanışma" priminin ihdası ; veya 
aile yardımlarından yararlanan yada gelirleri belirli bir meblağın 
(eşiğin) üzerinde bulunan herkes tarafından ödeneuek aile yardımları 
tesis edilmesi uygun bir yol olarak görülmektedir. 

2. Belirli Sosyal Güvenlik Dallarının bir bütün olarak 
nitelendirilmesi (fiskalizasyon) 

Mesleki kazançlara dayanan primler sigortalıların sü¬ 
rekli olarak veya geçici olarak işgöremez duruma gelmeleri halinde 
gelir gibinin yerine geçmek üzere bu şahıslara ödenen nâkli yardım¬ 
ların finanse etmeye uygun görülmekte iseler de diğer taraftan bun- „ 
ların aile sorumlulukları veya sağlık giderlerinden ileri gelen ha¬ 
yat standardindaki indirimleri telafi etmek amacıyla düşünülmüş yar¬ 
dımlar ile hiç bir mantıki ilişkisi yoktur. 

İki ./yardım koteqorisi arasında ki bu fark ; mesleki 
gelirlerle olan (veya olmayan) bağlantısına göre sosyal güvenlik 
finansmanı bakımından mesleki dayanışmaya veya ulusal dayanışmaya 
düşen bölümleren tanımlanması hususımada bir kıstas verir bu şekilde 
bakıldığında, bütçelendirme sosyal giderlerin belirli şekillerinin 
ortaya çıkardığı masrafların bir bölümünün külfetinin devlet bütçesine 
aktarılması demekıflir» Bu iki ayrı şekilde- ya tüm masrafı bütçeye dahil 
etmek yada belirli dallara tayin edilmiş vergiler tahsis etmek suretiy? 
le yapılabilir. 

ütün sosyal güvenlik rejimlerinde temel ilke olan sosyal 
güvenliğin mali özerkliğin ilkesine gölge düşürdüğü için birinci 
şekil tehlikeli görülmektedir» Söz konusu ilke ikinci şekilde.teminat 
altına alınmıştır.Ve bu nedenlerle bu şekil diğerine tercih edile¬ 
bilir. 



3. Primlerin hesaplanmasında kullanılan esasların değiş¬ 
tirilmesi. 

KATMA DEĞER 
Katma değerden sağlanan primlere dayanan sosyal güven¬ 

lik finansmanı ilki sistemin yani, ücretle ilişkili primlerin ve büt- 
çelendirme sistemlerinin arasında yer alır, li 

Bir sektörün katma değeri, onun ulusal üretime katkısı 
anlamına gelir; Bu nedenle de üretim unsurları (işgücü, sermaye vğ 
firmanın çalışması) tarımda tam ve tamamlayıcı malların değerlerine 
katılan olarak tanımlanabilir. Genellikle katma değer; bir taraftan 
üretim ( çıktı) değeri ile diğer taraftan tüketilen malların ve 
hizmetlerin değeri arasındaki farkı saptamak suretiyle hesaplana-  
bilir. 

Bu konuda yazılmış olan yazılarda, kattea değerle ala¬ 
kalı prim sistBmi muhtemel bir alternatif olarak gösterilmiş, nedir 
ki onun kullanılabilirliği veya uygunlağu hakkında bir karara varıl¬ 
mamış, hatta ayrıntılı bir karar yürütülmemiştir. 

Ortak pazar ülkelerinde; sosyal güvenliğin finansman 
kaynakları gelirlerin kaynaklarına göre dağılımı ve sosyal güvenlik 
harcamalarının Yurt içi GSMH'nm yüzdesi olarak dağılımına ilişkin 
bilgiler müteakip tabloda gösterilmiştir. 

9 AET ülkebinde ortalama olarak sosyal güvenlik gelir¬ 
lerinin $ 35,8 i primler yoluyla işverenlerin katkısı, $17,2si 
primler yoluyla işçilerin katkısı, $38,6 sı vergiler sübvansiyonlar 
yol uyla d evlet katkısı ve $6,4 ü de sermaye gelirleri diğer gelir¬ 
lerden teşekkül etmektedir. 

Devlet katkıları, en düşük Fransa'da $ 17,7 ile en 
yüksek Danimarka'da $ 84,9 arasında değişmektedir. 

Yine 9 AET ülkesinde Yurt içi GSMH'nm yüzdesi alarak 
sosyal güvenlik harcamaları 1970-1980 arası yıllarda devamlı olarak 
artış göstermektedir, (ortalama olarak 1970'de $18,2, 1975 de $23,7 
ve 1980 de $25,9) en düşük pay $21,4 ile İngiltere, en yüksek pay ise 
$30,7 ile Hollanda'ya düşmekte ve diğer ülkelerin payları da bu iki 
değer arasında artış göstermektedir. 



_İS£İ_ 
Almanya 

Belçika 

Danimarka 

$ 14,7 

t 10,1 
(endüstri dışı çalı 
Vergi gelirlerinin 
$1'i ve içsizlik 
için yıllık sabit 
orim tutarı. 

Isveren Toplam Devlet Katkısı 

17,7 7*31,4 

f 24,1 $34,2 
şanlara özel oranlar uygulanır.) 

Maluliyet için yıllık 50 
DK.işsizlik için yıllık 
135 DK. 

Masraflara iştirak eder, aile 
yardımlarının tamamını karşılar. 
Özel ve genel katkı 

zi ve mahal-
< l’lik 

Fransa 

Hollanda 

İrlanda 

İngiltere 

İ talya 

8,39 31,91 40,3 

$25 ,325 77 28,725 $ 54,05 
Çeşitli branşlar için Çeşitli branşlar için Haftalık 
haftalık sabit prim tu“haftalık sabit prim tu- prim tutarı top¬ 
tan ve $ 1 ücrete bağ-tarı ve 
lı prim prim. bağlı prim. 

Hastalık, anolık, merk 
li idarelerce işverenin 
maluliyet katkısı dışında uzun 
vadeli yardım masraflarının tamamı 
devletçe karşılanır.İşsizlik yardım¬ 
larında açıklar ve aile yardımları¬ 
nın tamamı devletçe karşılanır. 

Sadece işsizlik sigortası için dev¬ 
let katkısı ve kamu desteği var. 
Her branşta devlet katkısı var. 

Hastalık, analık, ayni yardımlarının 
$97'si uzun vadeli yardım maliyet- ı 

Çeşitli pranşlar için 
haftalık sabit prim 
tutarı. 

774,45 

Çeşitli pranşlar için 
haftalık sabit prim 
tutarı 

$ 45,75 

2 ücrete bağlı lamı ve $3 ücrete lerinir, e çığı, aile yardım’arının 
tamamı devletçe karşılanır. 

Hastalık, analık masraflarının 
$ BS'i, uzun vadeli yardımla iş- 
kazası mesl.Hast.ve işsizlik ile 
ilgili primlerin $13'i aile yar¬ 
dımlarının tamamı ve primsiz yar¬ 
dımlar devletçe karşılanır. 

Hastalık,analık masraflarının açı¬ 
ğı devletçe karşılanır, işsizlik 
ve aile yardımları için yıllık tah¬ 
sisat önnörülür. 

50,2 

Kaynak : SSK Genel Müdürlüğü. Yayınları No:369 
Ortak Pazar ülkelerinde Sosyal Güvenlik Uygulaması DPT/1817 5PD 344 



TABLO 30- YURTİÇİ GAYRİSAFİ MİLLİ 
HA5ILANIN YÜZDESİ OLARAK 
SOSYAL GÜVENLİK HARCAMALARI 

ÜLKE 1970 "1975 I960 

EELÇİKA 18,5 24,5 27,7 

DANİMARKA 19,6 25,8 28,0 

ALMANYA 21,4 27,8 28,3 

FRANSA 19,2 22,9 25,8 

İRLANDA 13,2 19,4 22,0 

İTALYA 18,4 22,6 22,8 

LÜKSENEURE 16,4 22,4 26,5 

HOLLANDA 20,8 28,1 30,7 

İNGİLTERE 15,9 19,5 21,4 

ORTALAMA 18,2 23,7 25,9 

Kaynak : Commission of ths European Communities, "Social Security 
Problems" 



TABLO 31- GELİRLERİN KAYNAKLARINA GÖRE 
DAĞILIMI 

İ 1900 Yılı) 

İ şverenlerin 
Katkısı 
(Primler) 

işçilerin 
Ödediği 
Primler 

Vergiler 
ve Sübvan¬ 
siyon 

Sermaye 
Gelirleri 
ve diğer 
Gelirler 

BELÇİKA 41,0 20,1 34,7 4,2 100 

DANİMARKA 9,6 1,8 04,9 3,7 100 

ALMANYA 42,7 22,1 26,7 8,5 100 

FRANSA 56,0 23,7 17,7 2,6 103 

İRLANDA 25,1 11,4 62,5 1,0 100 

İTALYA 58,8 13,6 24,9 2,7 10D 

LÜKSENBURS 36,2 22,6 31,6 9,6 100 

HOLLANDA 37,1 ! 25,8 20,4 16,7 100 

İNGİLTERE 33,3 14,6 43,6 0,5 100 

ORTALAMA 37,8 17,2 38,6 6,4 100,0 

Kaynak : Commission of the European Commiunities- "5ocial Security 
Promlems," 



IV- KURURLARIN FİNANSMAN SORUNLARI HAKKINDA ULUSLARARASI YABANCI 
UZMAN TETKİKLERİ 

1. Emekli Sandığı : Emekli Sandığının finansman meseleleri ü-
zecine incelemelerde bulunmak üzere en son 1956 tarihinde yabancı 
uzman gelerek bir rapor hazırlamıştı. Aradan geçen uzun zaman se
bebiyle raporda belirtilmiş tedbirlerin güncelliği kalmamıştır. 

2. Bag-Kur  Kurumun genel sosyal güvenlik proğramları 
ve finansmanı üzerine incelemelerde bulunmak üzere 1976 yılında^1 
uluslararası Çalışma Teşkilatı (İLü)’ndan Bay H,Löwe gelmiş ve TUR/-
76/054 sayılı raporunda Bağ-Kur'un finansman sorunları hakkında aşa
ğıdaki önerileri sunmuştur. 

a) Bağ-Kur'ur yakın bir gelecekte karşılacağı 
yıllık yardım harcamalarındaki önemli artış gözönüne alınarak, şim
di uygulanmakta alandan daha uygun bir finansman sistemini kabfil 
edilmelidir.!-Kademeli prim sistemi finansmanının uygulanması tavsi
ye edilir. 

b; Selir sınıfları limitleri yükseltilmesi ve gelse 
çekte gelir sınıflarının otomatik olarak ayarlanması için bir metod 
bulunmayıdır. 

c) Herhangi bir jaş indirimi büyük mali yüklere 
sebep olacağı için emeklilik yaşının erkeklerde 60 ve kadınlarda 55 
olarak muhafaza edilmesi tafsiye edilir. 

d) Tam emekliliğe hak kazanmak için sürenin 35 
yıla çıkarılması arzftdilir ise de, emekli olma zamanında 15 yıl ile 
25 yıl arasında prim ödemiş bulunan kimselere de azaltılmış bir eiaekli 
aylığı alma hakkı tanınması tavsiye edilir. 

3. SSK : Bağ-Kur için incelemelerde bulunmuş dian İLO 
Uzmanı H.Lowe aynı tarihlerde SSK içinde bir rapor düzenlemiştir. 
(TUR /76/054) Uzmanın SSK ile ilgili önerileri aşağıda özetlenmiştir. 

a) Kanun hükmüne göre uçun vadeli yardımların 
finansmanının genel ortalama prim sistemi esasına göre yapılması 
gerekirken tatbikatta bu sistem uygulanmamıştır. Daha esnek olan 
kademeli prim sisteminin uygulanması tavsiye olunur. 

b) Emeklilik yaş hadlerinin erkeklerde 60, kadın
larda 55'e çıkarılması ve 25 yıl prim ödedikten sonra emekli olma hak
kının kaldırılması ileride daha makul bir maliyet yükü sağlayacaktır. 

c) Emekli aylığının hesap formülünde prim ödeme yol 
ları önemli olarak dikkate alınmamaktadır. Bütün emekli işçileri daha 
eşit bir işleme tabi tutmak için, prim ödemeler İl-, iaha doğrudan doğ
ruya ilgili bir formül kullanılması düşünülmelidir. 



V. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Ülkemizde sosyal güvenlik modern anlamda Avrupa ülke¬ 
lerine nazaran yeni denebilecek mahiyettedir» SSK'nın 37. Emekli 
Sandığının (1.1.195D'den itibaren birleştirilen sandıkların Cum¬ 
huriyetin ilanına kadar uzandığı kabul edilirse) 60 .Esğ-Kur 1 un 
10 yıllık bir geçmişi mevcuttur. 

Bugün, kuruluşlardan itibaren durumları incelendiğinde 
aşağıdaki hususları tesbit edilmektedir : 

1“ Emekli Sandığı ve Eağ-kur kapsadığı kişilerin uzun va¬ 
deli risklerini karşılamak üzere kurulmuştur» Ancak bunlardan Emek¬ 
li Sandığı 1971 yılından itibaren, emekli,dul ve yetimlerin sağlık 
sigortası denebilecek bir uygulamayı yürürlüne koymuştur. (1.1,1982 
31.3.1982 devresi üç aylık tedavi gideri 628.048,732.-TL,olup, bu 
yardım 537.850 kişiye yapılmıştır.) 

2- Eağ-Kur ve SSK uzun vadeli sigorta kollarına ilaveten 
kısa vadeli sigorta kolları olan işkazası- meslek hastalığı, SSK 
ise ilaveten hastalık ve analık branşlarına da uygulamaktadır, 

3- her üç kurum mevzuatında matematik ödenmiş primler 
olağanüstü ve diğer karşılıklar olmak üzere dört tür kaşş:lık ay~ 
rılması öngörülmüştür» Bu karşılıklar şüphesiz bu kurumların iler.iki 
yıllarda karşılaşacakları mükellefiyetlerin ödenmesini garanti al¬ 
tına almakve kolaylaştırmak amacıyla öngörülmüştür. 

4- Yine her üç kuruluşumuzun karşılıklarını bankalara, 
Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvillere taşınmaz mallara 
yatırmak ; SSK ve Bat)-Kur için, konut toplu işyeri ve işletme temin 
kredisi namı altında üye ve sigortalılara kredi verilmesi şeklinde 
işletmeleri öngörülmüştür. 

5- Her üç kûryl'jşta prim oranlarını başlangıçtan itibaren 
arttırmış, halen Bağ-Kur için £20, Emekli Sandığı için £28 ve SSK 
içim asgari £34,5 seviyesine ulaşılmıştır. 55K için sigortalı hissesi 
£l‘ işveren hissesi £20,5, Emekli Sandığı için ne sıra ile £18 ve 
£10 oranları uygulanmaktadır» 

6- Her üç kuruluşta da sağlanan uzun vadeli sigorta kollarına 
ait yardımlar, Kanunlarla ilgili kanunların tadili suretiyle devam¬ 
lı olarak arttırılmış, aylıklara gerekli zamlar yapılırken yeterli 
aktuaryal denge ve hesaplar yapılmamış ve aylıklara yapılan zamların 
karşılayacak kaynak bulunması cihetine gidilmemiştir. Ancak 5434 

_/0/_ 



sayılı Kanunun 1971 tarihli 1425 sayılı Kanunla değiştirilmek sure¬ 
tiyle Emekli Sandığı açıklarının hâzinece karşılanması öngörülmüş¬ 
tür. SSK ve Bağ-Kur bugüne kadar herhangi bir Devlet katkısından 
yararlanmadıkları gibi, kamrüsrında bunu öngören herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

7- 1978 yılından itibaren, her üç kurumdan emekli ,dul 
ve yetim aylığı alanlara, asgari yaşam standardına yardımcı olmak 
ve eşit biçimde ödemek üzere yakacak yardımı ödenmesine başlanmış 
bilahare bu yardım sosyal yardım zammına dönüştürülmüştür. Uzun va¬ 
deli sigorta kollarının herhangi birinde öngörülmeyen bu yardımlar 
sosyal güenlik kuruluşlarına büyük mali yük getirmiştir. Halen Bağ-Kur'~ 
da aylık 1000.TL. Emekli Sandığında 60Q0.~TL.ve SSK 1 dav 5000»~TL. olarak 
ödenmesi öngörülmüş olup, SSK'na getireceği yükün yıllık 41,3 milyar 
TL. olacağı hesaplanmaktadır. Bu ödemeye ait miktar 1983 yılında 
Bağ-Kur için 1.860 milyar TL. Emekli Sandığı için 33.966 milyar TL,ola¬ 
caktır. 

.'8- Bağ-^-ur için en son 2654 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklik gereği vergi Hairesi ve meslek kuruluşlara, belediye, 
özel idaresi ve diğer kamu kuruluşlarını kayıtlarından yararlanmak 
suretiyle işletilecek re'ser tescil işlemleri gereği bu kuruluşun 
üye sayısında bir artış sağlanabilecek ise de istihdan genişleme ve 
kamu kuruluşlarının personel alma imkanlarının çok kısıtlı olması 
nedeniyle S5 ve Emekli Sandıklarına .uağlı sigortalı ve iştirakçi 
sayısında büyük artışlar beklemek imkan dahilinde görülmemektedir. 

9- Buna karşılık pasif sigortalılar denebilecek emekli, 
dul ve yetim aylağı alanlar sayısında hızlı bir artış görülmekte, 
bunun sonucu, örneğin; SSK'da 1983 gelirleri 1981'e nazaran $31, 32 
oranında arttığı halde aynı devrede giderlerde $48,2 oranında bir, 
artış olmuştur. Aynı dönem Emekli Sandığında gelir artış oranı $34,2 
iken, gider artış oranı $45,3, Bağ-Kur'da gelir artış oranı $51 iken, 
gider artış oranı $83 olmaktadır» 

10" Kurumların Kanunlarında karşılıkların işletilmesi buîe», -j)s 
tiyle elde edilecek yatırım ve plasman gelirleri aşağıdaki görüldüğü ■ 
gibi bugün yüklendikleri, özellikle uzun vadeli sigorta kolları öde¬ 
melerini karşılamaktan çok uzak miktarlardadır. 

TAEL0 32 

Kurumlar 

1981 Yılı Fon Gelirleri (Milyon TL.) 

Kredi 
F aiz  
1.263,5 

195,0 

T ahvil 
Geliri 

8.781,4 
86,6 

2.107,9 

öanka 
Faizi 

Rant 
Gel. 

1-SSK 

2-Bağ-Kur 
3-Emekli 

Sandığı 

^aynak : 55^, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 

1.723,7 
3.461,0 

253,6 

1.658,2 

10,5 

671,9 642,6 

Diğer Toplam 

1.982,4 21.409,2 
26,0 3.779,1 

709,9 4.385,9 
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TAELQ 33 

1931 Yılı Uzun Vadeli Yardımlar Tutarı(Milyon) 

Aylıklar Sosyal Yrd. Oİ0BSÎ &d§» Toplam 
T utarı  Zammı   

1- 55K 59,879,0 13.772,3: 6.470,1 79.930,2 
2- Bağ-Kur 7,562,9 (+) 75,4 7.638,3 
3- Emekli Sandığı 60.655,1 15.919,4 1.976,8 78.051,3 

(+) Sosyal Yardım zammı aklıklar ile birlikte gösterilmiştir. 

11- Ayrılan karşılıklar, ayrılması gereken miktarlarla 
mukayese edildiğinde SSİC ve Bağ-Kur*da 1/3 oranında bir gerçekleşme 
sağlanabilmiştir, (Emekli Sandığının durumu bilinmektedir.) Bu durum 
kurumlan karşılık gelirleri ile aylık ödsme imkanından mahrum bıraktığı 
gibi özellikle tahvil için kullanılan karşılıklar nominal olarak değer¬ 
lerini korudukları halde, yükset enflasyon nedeniyle gerçek değerle¬ 
rini büyük oranda kaybetmişlerdir. Son rakaml ra göre 31,12.19~2 tari¬ 
hinde SSK’nın . elinde bulunan 40,758 milyar TL. tahvilden 16,15 milyar 
TL. gelir, aynı devre için Bağ-Kur'un 273 milyon TL. tahvilinden 30,5 
milyon TL.gelir, Emekli Sandığının da 22,153 milyar TL.'li'c tahvil ve 
hisse senedinden 2,772 milyar TL. gelir elde edileceği hesaplanmıştır. 
Bu kurumlardan SSK'nm 31.12,1982 itibariyle Devlet Yatırım Bankasından 
ayrıca 1,5 milyar tahvil itfa ve 12,7 milyar tahvil feiz alacağı bu¬ 
lunmaktadır. 

Gelecek Plân Döneminde (1984-1939) Kurumların 
Gelir Gider Ferkları (Milyon TL,) 

Yıl SSK Bag-Kur Emekli Sandığı 
1984 + 4.CG0 (1) + 8.750 - 20.940,6 
1985 + 1.000 (2) + 12.000 - 36.400,3 
19e6 - 51.619 (2) + 15.000 - 54.223,2 
1987 - 139.079 (3) + 12İ000J - 74.405,1 
1988 - 202.028 (3) f 13,000 - . .96.934,2 
1989 _ 276.649 + 13.430 - 121.924,8 

TOPLAM:*- 664.375 74.580 404.828,2 
Totlar : (1) 3.519 milyon TL.lik tahvilin nakde çevrilobilmesi ile 

mümkün olacaktır. 
(2) 1985 yılı için 29.300 milyon TL.lik tahvilin nakde çev¬ 
rilmesi ile .mümkün olacaktır, 
1386 yılı için ise 26.020 milyar TL.lik tahvilin^ nakde çevril¬ 
mesinden sonra daha gerekecek nakit miktarı 51,619 milyon TL.dir. 
(3) 1987 yılından itibaren S5K tahvilleri tükenmiş olacak ve 
giderlerin dengelenebilmesi için sözkonusu miktarlarda nakit 
ihtiyacı olacaktır. 



Yukarıdaki tablo Hr-tek Bağ-Kur için ley&te bir sonucu 
işaret etmektedir. Fakat Bağ-Kur1ur 1964- 1963 döneminde aylığa 
girenler için yasa cereoi ayırabileceği karlılıklardan ancak 61.150_ 
milyar TL.si karşılanabilecektir, SSK ve Emekli Sandığı için ise 
19B4 - 1988 yıllarında aylık vb gelire girenler için bir karşılık 
ayırabilmesi sözkonusu olmayacaktır, Emekli Sandığı açıkları hazine 
garantisi altında olup, SS ile birlikte her iki kurum aslında 1984 
yılından itibaren ancak yukarıda belirtilen nakit açıklarının karşı¬ 
lanması ile fiilen ve zorunlu olarak repartisyan (dağıtım) finansman 
sisteminin uygulanması mecburiyetinde olacaklardır. 

Yukarıdaki ortak miişahadelsri arzettikten sonra finans¬ 
man sorununu takdim etmek ve önerilerde bulunmak uygun olacaktır» 
âncak bu önerileri mevcut sosyal güvenlik finansman sistemini muha¬ 
faza etmek veya ikinci alternatif olarak repartisyorı (dağıtım) sis¬ 
temine geçmek başlıkları altında incelemek uygun olacaktır, 

1- Kapital.izasyan( Sermayeleşme) Sisteminin Sürdürülmesi 

a) Her üç kuruluşta; yasalarında öngörülen karşılık ... 
ayırma işlemini . .. tam olarak yerine getirememişler Bağ-Kur ve SSK 
bunu ancak 1/3 oranında gerçekleştirebilmişlerdir. Aslında üç kurum 
da karşılıklarını gereken miktarlarda ayırabilselerdi SSK aylık ve 
gelir ödemelerinin tümünü (1982 de 10? milyar TL.) Bağ-Kur aylık ve 
gelir ödemelerinin bir kısmını (24.milyar TL.) bu kaynaktan sağlamış 
olacaklar ve yıllık prim gelirlerini düzenli bir şekilde karşılık 
ayırmaya kullanacaklardı. Halen karşılık açığı Bağ-Kur için 54 mil¬ 
yar TL. SSK için 335,1 milyar TL,ye (Emekli Sandığı rakamları bilin¬ 
memektedir',') ulaşmıştır. Bu karşılık noksanlarının mevcut (-imkânlarıyla 
kuramlarınca tamamlanması her yıl ayırmaları zorunlu karşılıklar ve 
her yıl gelirlere oranla daha yüksek bir tempoyla artan sigorta gi- 
r'srleriinerfeniyle imkansız görülmektedir. 

Diğer bir müşahadeyi takdim etmekte yarar görül¬ 
mektedir, Tahvile yatırılan meblağlar bu belgelerin nominal değer¬ 
leri üzerinden değerlerini korudukları halde gerçek değerlerini 
geçen 10 yıllık sûra düşünülse bile büyük oranda yitirmiş olmaktadır¬ 
lar. Gayrimenkulların satılık likit hale getirilmesi bugün için dü¬ 
şünülmemekte ancak bu yatırımlar karşılıkların gerçek değerlerini 
muhafaza eden yatırımlar oltaoktadırlar, 

Tahvillerin gerçek değerlerini muhafaza edememesi 
şüphesiz hızlı enflasyon nedeniyle ortaya çıkmıştır. Örneğin; 
bugün SSK’nın elinde bulunan 48 milyar TL.lik tahvil, satın alındık¬ 
ları yıllarda altın veya gayrimenkule yatırılmış olsaydı, gerçek 
değerlerini muhafaza etme ve dolayısiyle en az 10 misli bir değer 
artışı rüşünüldüğünde bugün 500 milyar TL.İlk bir imkana sahip 
olunacak idi. 
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Bu düşüncenin sonucu olarak Kuruluların sahip ol¬ 
dukları tahvillerin nominal ve gerçek değerlerinarasındaki far¬ 
kın Devletçe karşılanması bir öneri olarak ortaya çıkmaktadır» 

b) Eugün karşılıklar düşünülmediği takdirde Emekli 
Sandığı hariç olmak üzere her iki kuruluşta (SSU'da kısmen) bir 
gelir fazlası olduğu görülmektedir» (Emekli Sandığı 1971 yılından 
itibaren fiilen repartisyon sistemine geçip, açıkları da hâzinece 
taahhüt altına alındığından bu bölüm dışında tutulmuştur») Ancak, 
gerekli yıllık karşılıklara imkan verecek ve geçmişin noksan karşıt¬ 
lıklarına yardımcı olacak, bugünkü mevzuat ve sistem içerisinde tedbir¬ 
lerin neler olabileceği ve yaratabileceği kaynakların cesameti aşa¬ 
ğıda takdim edilmiştir. 

Prim Oralarının Yükseltilmesi 

Baü-K.ur .    Halin uygul-nan #20 prim oranı 
üzerinden 1.1.1903 den"itibaren 1.basamaktaki Bağ-^ur üyesi ayda 
1292,-TL.yılda 15.504.-TL», 12 . basamaktaki Eoij-Kur üyesi ayda 4.080.- 
TL.yılda 46.960.-TL.ödemek zorundadır. #1 oranında hir prim artışı 
1984 yılında 1,3 milyar TL.lik ek gelir imkanı sağlayacağına göre 
bu miktar 1984 yılı karşılık açığının kapatmaya yetmiyecektir. L'el- 
dıki #5G-öü oranındaki ilK altı basamaktan prim ödeyen düşük gelirli 
Bağ-Kur üyelerinin fcu mükellefiyet artışının reaksiyonla karşılamalar 
büyük ihtimal dahilinde görülmektedir. Bu nedenle prim oranının yük¬ 
seltilmesi imkansız olduğu nibi arttırılsa bile suruna çözüm getirici 
bir kaynak yaratmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. 

SSK  : Halen SSK'da düşük tehlike sınıfında 
bulunan bir işyerine uygulanan prim oranı $34,5 olup, bunun #14'ö iş¬ 
çi, #20,5'u işveren hissesidir. En yüksek tehlike sınıfına -girer, bir 
işyeri için oran #40,5 olup bunun #14'ü işçi, #26, 5' u -işveren- hissesi 
olmaktadır» Maden işyerlerinde ise uzun vadeli sigorta primi #22 ol¬ 
duğunda bu işyerleri için prim oranı toplam #42,5 yükselmektedir. 

Eilindiyi üzere işçinin brüt kazancı üzerinden kesil¬ 
diğinden, kesilen miktar, işçinin"eline çeçen faydalanabilir meblağı 
etkilemektedir, işveren hissesi ise işçiye -./erilen ek kazanç maliye¬ 
tine ve işgücü maliyet unsurlarından olduğundan üretim faktörleri 
arasına girmekte, sonuç olarak de maliyet fietıne aksettirilmektedir. 

Üretilen mal ve hizmetin maliyet badeline intikal eden 
bu artınlar sonuç olarak tüketicilere ve maliyet bedeline intikal 
ettirilmeyen kısmı da işverenin karina menfi yönden intikal etmektedir. 

/as--



İşçi ve işveren hissesi primlerinin $l*er toplam 
$2 oranında arttırılması halinde 1984 yılında yaklaşık 14,5 mil¬ 
yar TL*ek gelir sağlayacaktır® Ançak bçı miktar ihtiyaç duyulan mik 
târa bir çözüm getirmeyeceği gibi gerek işçi» gerek işveren kesi¬ 
minde reaksiyonlara neden olacağından soruna bir tedbir olarak dü¬ 
şünülmesi imkânsızdır. Kaldıki bugünkü prim oranları bile ücretin 
^34,5 i gibi önemli bir miktarına ulaşmıştır. 

Prim Tavanının Yükseltilmesi 

Bag-Kur : 1.1,1983'ten itibaren 1.basamaktaki 
Bağ-Kur üyelerinin prime gsas kazancı aylık 6460.-T^-., 12.basamak¬ 
ta olanın ise aylık 20,400".fTL. . dir. Bu limitler 2423 sayılı Kanun¬ 
la yapılan tadilat ile 1.4®1982Tdsn itibaren yürürlüğe konmuş ve 
basamaklar,memur katsayısına bağlanmıştır. Dolayısiyle meakür tarih¬ 
ten itibaren Bağ-Kur üyelerine ek prim ödeme yükümlülüğü !asa bir 
süre Önce yürürlüğe girmi ;tir. Bu artış 1.basamak için 1710.-TL. 
12.basamak için 5*400.yTL.miktarında olmuştur. 

Bilindiği üzere Eağ-Kur üyeleri her zaman SSK ve Emek¬ 
li Sandığından aylık alanlara nazaran çok düşük miktarlarda aylık 
aldıklarını ileri sürmekte ve yakınmaktadırlar. Eu durumda külfetle de 
yani prim ödemede eşitlik sağlamak suretiyle eşit aylıklar verilmesi 
mümkün olabileceğinden halihazırda Bağ-Kur için 190-600 olarak uy¬ 
gulanan alt ve en üst basamakların SSK’nın prime esas kazanç limit¬ 
leri olan 16.320.- ve 35.600,-TL.ye eriştirecek miktarlara yüksel¬ 
tilmesi bir öneri olarak ortaya çıkmaktadır® 

Ancak,,göstergelerin yükselmesi gelir ve giderlere 
eşit bir etkide bulunması sonucunu verdiğinde, basamakların yük¬ 
seltilmesi ile beklenen bir gelir artışı tenin edilemeyecek sadece 
aylık miktarların bakımından bir norm birliği sağlanmış olacaktır. 

Diğer yandan, Bağ-Kur üyelerinin bütünü kendilerince 
karşılandığından SSK ve Emekli 5andığma tabi iştirakçilerle kar¬ 
şılaştırıldığında si.gortalı olarak en fazla prim oranını üstlenen 
bir grup olarak ortaya çıkmaktadırlar® 

Ayrıca, ücretli kesimindeki işverenlerde olduğu gibi 
ürettikleri mal ve hizmete bu primleri heteen intikal ettirme imkan- 
larıda bulunmamaktadır. 

Eağ-Kur üyelerinin gelir basamaklarına göre dağılımı 
dikkate alındığında ^50-60 oranındaki düşük gelirli üyelerce kar¬ 
şılanmasının çok güç olacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 



Ancak Komisyonumuz, Bağ-Kur üyelerinin gerçe1' gelir¬ 
leri ile prim ödedikleri basamak gelirlerİGÜzerinden bir inceleme 
ve mukayese yapılmasını bej kurumun geleceği ve finansmanı açısından 
zaruri görmektedir. 

55.K ı  SPK'nın durumuna gelince en üst basa¬ 
maktan bağlanan yaşlılık aylıklarının bağlanan toplam aylıklarının 
%3,3 oranında olduğu, böylece aylık bağlamaya esas kazancın müracaat 
tarihinden geriye dcgrujson 5 yıllık kazançları ortalaması olduğu 
gözönünde alındığında, şu anda prime esas kazancın üst sınırından 
piim ödemekte olan sigortalıların toplam sigortalılara oranı yaklaşık 
%5 olarak hesaplanmaktadır. Diğer taraftan halen SSK’ya tabi sigor¬ 
talıların bu bölümünün gerçek brüt ücretlerinin ne olduğunu tahmin 
etmek de imkan dahilinde bulunmamaktadır. 

Sosyal Güvenlikte primlerin tavan uygulanmaksızın 
brüt kazançlar üzerinden, yapılması uygulanan bir usuldür. Prime 
esas kazançlar ile yardımların hesabına esas alınan kazançların ay¬ 
nı tutulması halinde uzun vadeli sigorta kollarında bu yükseltmenin 
mali yükü tam olarak 5 yıl sonra alınabilecektir. Tavandan ücret 
alanların oranı çok düşük olmakla beraber prime esas kazançlardan 
mevcut kısıtlamanın brüt 1D0 bin TL.^e iblağ edilip 3,5 misli arttı¬ 
rılması halinde bu durumun SSK'ya 30 milyar TL.(2.220.000X0,05X100.ODOX 
0,345X12) -(2.228.000X0*05X35.600X0,345X12) ek gelir sağlayacağı hesap¬ 
lanmaktadır . 

Yukarıda belirtildiği üzere ilk yılın sonundan iti¬ 
baren tavanı kaydırılan kazançlarda etoeklilik aylıyı hesabında 
devreye gireceğinden hesaplanan ek gelirin sağlayacağı imkanda aza¬ 
lan bir seyir takip edecektir. 

Kurumların Diğer’ Gelir Kalemlerinde Artışlar Sağlanması, 

Tahvil Gelirleri ; 
Bag-Kur- : Kurumun 1901 sonu itibariyle 273 ı 

milyar TL.lik tahvil mevcudu bulunmakta ve bu kaynaktan aynı yıl için 
88,568 milyon TL.faiz alınmıştır. 1983 yılı için öngörülen m5ktar 
ise 81,9 milyon TL„öir. İtfalar dolayısıyla 'Kurumun tahvil gelirleri 
eksilen bir seyir takip etmekte ve tahvil mevcudunun düşük olması 
sebebiyle de bu kurumun tahvil gelirleri önemli bir kalem teşkil et¬ 
mediği görülmektedir. 

SSK  :  Bu kurumun elinde halen 40,752 milyar TL. 
tutarında tahvil bulunmaktadır. Ancak 1984 ve 1986 yıllarında ortaya 
çıkacak nakit açıklarının kapatmak için bu tahvillerin tümünün para¬ 
ya çevrilmesi gerekeceği gibi 1986 yılında ayrıca 51,62 milyon TL.lik 
nakit açığının karşılanması gerektiği hesaplanmıştır. (1983-1988 fi¬ 
nansman tablosu, Tablo 13) 



Eu sonuç ile 1987 yılından itibaren SSK tahvil faiz¬ 
lerinden de yoksun kayacaktır. Eu sonuç kurumun ek gelir sağlama ko¬ 
nusunda tahvil mevcuduna güvenemeyeceğini ortaya koymaktadır. 

Gayrimenkul Ranfc Gelirleri - Feizleri, İşçi Meskenleri 

a) Bağ-Kur ^ Kurum 1983 yılı için 10,3 milyar 
Eanka faizi, 88,5 milyon kredi faizi (Topla konut, toplu işyeri, 
işletme tahsis) ve 42,7 milyon TL.gayrimenkul geliri öngörmüştür. 
Bunlar arasında banka vadeli mevduat faizleri en büyük meblağı tut¬ 
makta ileriki yıllarda mevduatın ve dolayisiyle faiz gelirlerinin 
artan bir seyir takip edeceği görülmektedir. Bunun sonucu olarak 
Bağ-Kur 1983 yılı için prim ve prime ilişkin gelirler tutarı in 
sigorta ve genel yönetim giderlerine eş değer olduğu (23,909 milyar 
TL. gelir, 20,489 milyar TL. + 2,522 milyar TL. toplam 22,811 milyar 
TL.gider) ^görülmektedir. 

5onuç olarak rant ve kredi fonlarıogelirlerinin 
çok düşük olması karşısında ve prim gelirleri ile giderleri arasın¬ 
da denklik muvacehesinde Bağ-Kur’un karşılık'ayırmak için tek finans¬ 
man kaynağını,, faiz gelirleri teşkil edecektir. 

SSK 1983 yılında Kurumun akarlarından 
767 milyon TL., işçi meskenleri fon gelirleri 2,2 milyar TL. faizler 
5,7 milyar TL,, gelir öngörülmüştür. Gayrimenkul rant gelirlerinin 
alınacak yasal önlemlerle 84 yılında 1,6 milyar TL., 1980.yılında 
4 milyar TL'ye, faizlerin 19B4-19BB yıllarında 8 milyar TL'ye, işçi 
meskenleri kredi gelirlerinin 1988 yılında 6 milyar TL'ye yükselmesi, 

öngörülmüştür. 

Kurumun gayrimenkul rant gelirlerini büyük oranda 
artırması,bu konuda yatırım imkanlarının artık" kalmaması nedeniyle 
mümkün görülmemek tedir. 

İşçi meskenleri kredisi olarak fon miktarı 1985 yı¬ 
lından itibarEn sıfıra inmektedir. 1985 ten itibaren ancak o yala 
kadar açılan krediler ve faiz gelirleri 3 milyar Tg_. civarında düşük 
miktarlarda olduğundan tahsil edilmesi öngörülen miktarların ‘ büyük 
kısmını açılan kredilerin geri alınan miktarları teşkil etmektedir. 

Sonuç olarak görüldüğü üzere SSK'nun bu kalemler¬ 
den de büyük bir gelir kaynağı elde etmesi mümkün olamamaktadır. 

Halen Kurumların kanunlarıyla öngörülen kapitali- 
zasyon sistemini sürdürmeleri için Devlet katkısı bir zaruret ola¬ 
rak görülmektedir. 

_ /o8-



Çalışmalar sırasında raporu- uzun metnine dercodil- 
diği gibi (sahife 4G) 9 AET Ülkesinde Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının 
gelirleri içinde Devlet katkısı payının en az Fransa da £17,7, en 
çok Danimarka da £64,9 olduğu görülmüştür» 

Ülkemizde 19B4 yılı Eağ-Kur ve SSK toplam bütçeleri¬ 
nin 309 m''yar T . olduğu gözönüne alındığı takdirde asgari ğl7 ve 
ortalama £34 oranı dikkate alındığı takdirde sırasıyla .53 milyar TL. 
ve 106 milyar TL.lik bir katkı ortaya çıkmaktadır. 

Ancak, Devlet katkısının özellikle büyük oranlarda 
işlediği ülkelerde b'u katkının gerekçesini sosyal güvenlik branş¬ 
larından bazılarının (özellikle sağlık ve emeklilik yardımları) evren¬ 
selleştirilmesi yani tüm nufusu kapsr.ması gerekçe ol rak gösteril¬ 
mektedir • 

Ülkenizde biç bir branşın uluslararası d-necek 
nitelikte bir kapsamı bulunmamaktadır» Dununla beraber Bevlsbin 
katkısının gerekçeleri ve düşünülebilecek miktarlarla ilgili görüş¬ 
ler aşağıda takdim edilmiştir» 

E av;-Kur :  Eu Kurumun 10 yıllık bir mazisi 
olması sebebiyle aylık bağlananların sayısının prim ödeyen aktif 
üyelere oranı 1/9 olduğu görülmüştür. 

19B3 yılı itibariyle prim .gelirleri ila yönetim 
ve sigorta giderleri birbirine denk bulunmakta, ancak bankalardan 
aldığı 10 milyar TL.lik bir faizi karşılık olarak ayırması mümkün 
bulunmaktadır. Bu husus 1938 * e kadar artan bir seyir ile davam 
edebilecektir. 

Eağ-Kur*un sorunu kuruluşundan bugüne kadar rayırması 
gereken karşılıklar toplamı tahminen 81 milyar TL. olduğu halde 1983 
yılı dahil olmak üzere-27 milyar TL.lik kısmını ayırabilmiş ve 54 
milyar TL.lik bir karşılık açığı bulunmasmdsrlır. çeyst bu Kurum 
81 milyar TL.tutarında bir karşılığı ayırabilmiş olsaydı bugün 
£30 net faiz düşünülse bile 24,3 milyar TL.lik bir gelir sağla¬ 
mış ve bunun ile diğer gelirlere hariç ödemekle yükümlü 20 milyar 
TL.lik sigort . gider;'ni rahatlıkla karşılayacak durumda olacak idi. 

Eağ-Kurfur Kanuni karşılıklarını tam olarak ayıra- 
mamasının sebeplerinden birini primini aldığıbssamak tutarlın ile 
bugön ödediği yardım miktarları orasında aylıklara 21 misline yak¬ 
laşan bir zammın yapılmış olmasıdır» 



Nitekim; 1977 yılında 96 milyon T^-.olan emekli öde¬ 
meleri 1983 yılında 21 misli artarak 20 milyar TL’ye ulaşmıştır, 
10 yıllık bir mazisi oİdunu dikkate alınarak ve henüz sigorta ve 
yönetim giderlerinin gelirlerinin gerisinde kaldığı (10 milyan TL. 
müsbe't fark) gözönüne alınarak kapitalizasyon sistemini sürdürmesi 
imkan dahilinde görünmekte ve bu uygulamanın Bağ-Kurfun yararına 
olacağı düşünülmektedir. 

Ayrılması gereken 81 milyar karşılık yerine halen 
1982 yılı için'ayrılacak 10 milyar TL.ile birlikte 27 milyar TL, 
lik bir karşılık ayrılmıştır ki, gereken miktarın 3/2 sinin ay¬ 
rılmadığı anlaşılmıştır. 

Kurumun yaşlılık sioortası için öngörülen asgari süresi 
15 yıl olduğuna göre ançak 1987 yılından itibaren büyük oranda sigor¬ 
ta giderleri ile karşılaşacaktır. Bu yıla kadar gelir artışı oranı 
üzerinde bir gider artışı getirilmediği takdirde 5 yıllık bir süre içe¬ 
risinde her yıl ayıracağı normal karşılıklara ilaveten noksan ayrılan 
miktarı (54 milyar TL.) tamamlanmışı için ayrıca yıllık ek karşılık 
ayırması gerekecektir. 

Primler karşılığı yardımlarda öngörülmemiş olması ne¬ 
deniyle aylık 1000 TL.olarak ödenmekte olan sosyal vardım zammının 
( yıllık portesi 'yaVlaşık 2 milyar T*~. ) Devletçe ödenmesi halinde 
noksan ayrılan karşılıkların karşılanması için katlanılacak yük daha 
da hafiflemiş olacaktır, 

5SK  ı Kurum 1981 yılı sonuLitibariyle 522 milyar 
TL.karşılık ayırması gerekirken 335 milyar T , noksaniyle 187 mil¬ 
yar TL.lik karşılık ayırabilmiştir. 

Para değerindeki büyük düşüşler de Kurumun tahvile 
yatırdığı ve son olarak tutarı 48 milyar TL.olao tahvillerin 
gerçek değerini, koruması da mümkün olamamıştır. 

Aynı husus işçi mesken inşaası için açılan krediler 
için süzkonusu olmuştur. Ayrılabilen 187 milyar TL.lik karşılığın 
1983 yatırımları dahgl 133 milyar TL.sı tahvil mübayaası ve işçi 
meskenleri kredilerine ayrılmış ve kalanı da Kurumun hizmet ve rant 
binaları, sağlık tesisleri, nakil vasıtaları, demirbaş eşya vb. 
konulara plase edilmiştir. 

Korumun 1983-1988 arasında 6 yıllık devrede yılda ortalama 
293 milyar T . karşılık ayırması gerekmektedir. (Muhtemelen de fiili 
gelir gider farkının olabilecek müsbet fakına bağlı olarak ayırabi¬ 
leceği çok daha düşük olacaktır.) 1984 yılında ayrılan bu karşılık¬ 
ların tümünü sigorta gideri olarak ödemesi gerekecek ve 1986 yılından 
itibaren yıllık ayrılan karşılıklar yeterli olamayacağından meskûn 
yılda $2 milyar TL den başlamak üzere 1987 de 139, 1988 de 202 mil¬ 
yar.TL, O a ki t açığı verecektir. 



Kurumun kaynakları İtibariyle 190-4 yılından itibaren 
geçmiş yıllarda biriken karşılık açığını karşılaması mümkün olanı- 
yacağı gibi, 1906 yılından itibaren ve yukarıdaki miktarlardan git¬ 
tikçe büyüyen plasman açığı ile karşılaşacaktır. Bunun nedenini 
gelirlerde büyük artış temin edilememesi kadar -iöerlerde emekli 
dul ve yetim aylıklarının bayat pahalılığı seviyesine yükseltil¬ 
mesi nedeniyle devamlı ve £47 ye ulaşan oranlarda arttırılnssıdır. 
1,1,1983 ten itibaren 5.QG0 TL. sına yükseltilmesi ,-nbûl edilen 
sosyal yardım zammının SSK bütçesine yıllık 41,3 milyar TL.civa¬ 
rında bir yük getireceği hesaplanmaktadır, 

Diğer taraftan 2147 sayılı borçlanma ve çifte enek¬ 
lilik yasası ile Yurt dışında çalışmakta olup yurda, kesin dönecek 
işçilere bağlanacak emeklilik aylıkları nedeniyle Kuruınca taahhüt 
altına girilecek miktar 36.000 kişi kesin dönüş yaptığı dikkate 
alınarak asgari ücrete göre 70 milyar Tl . orta ücrete göre 82 rilysr 
TL.azami ücrete göre de 92 milyar TL.olarak hesaplanmaktadır. 

Dönen işçi sayısının 100.000 ulaşması Kelinde yu¬ 
karda katlanılan miktarları 2,8 le çarpmak gerekeceği muhakkaktır. 

Eu vesileyle yaşlılık , ma İtil i yet ve ölüm sigorta¬ 
ları için bir sigortalının Kuruma maliyeti yaşlılıkta asgari ücret¬ 
ten 2,2 milyon TL. azami ücretten 3,4 milyon TL.olarak hesaplanmıştır. 
Bu hesap yapılırken sigortalıya baylanacak yaşlılık aylığı ile ölü¬ 
mü halinde geriye bir eş ve bir çocuk kalacağı varsayımından bereket 
edilmiştir. Maluliyet ve ölüm sigortalarında bir sigortalı için ma¬ 
liyet bedeli hesaplanırken asgari sigortalılık süresi 2b yıl yeri¬ 
ne 5 yıl olarak öngörüldüğünden ödenen prim miktarını yaşlılığa 
nazaran 4/5 oranında azaltmak gerektiğinden bu branşların maliye¬ 
tinin belirtilen oranda daha az prim ödeneceğinden yaşlılığın nal:-"' 
yetine nazaran çok daha fazla clacnğı tabiidir.(1) 

Aynı maliyet hesabının Bag-Kur için yapıldığında 
yaşlılık aylığı için; 1.basamaktan girip, 13 yıl senra 12. basa¬ 
maktan emekliye ayrıidığmnda gösterge tutarlarının da aynı kalma¬ 
sı halinde peşin değerli olarak 1,004 milyon Tl. fdir (1) 

F. nakli Sandığı ir ir yapıldığında, 1973 yılında .T is o 
mezunu olarak göreve başlayıp 4.derece 1.kademe üzerinden 25 yıl 
sonra 48 yaşında eneklilik dikkate alınarak 2,9 milyon T: .olduğu 
müşahade edilmiştir. Eu hesaplamada uzun vadeli s:geri branşları 
için kanuni olarak öngörülen karşılıkların tam olarak ayrılması ve 
bu karşılıkların azami düzeyde değerlendirilmesi elzemdir. Bugün 
SSK için mevcut 500 milyar TL. civarındaki karşılık açığının ’Cü¬ 
rüm imkanlarıyla ne de Devlet katkısıyla kıs** vadede tamamlanması 
imkansız görülmektedir. (1) 
(1) Kurumlar itibariyle kişi başına maliyet o lor «ok ifade adi len 

değerler, aslında kişi haçına gelir gider muhasebesin menfi 
sonucunu göstermektedir. 
• / 
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ÖNERİLEN ÖZETİ 

Bir ülkede Sosyal Güvenliğin sorunlarını ülkenin genel eko* 
nomik ve sosyal sorur.', çından ayırmak mümkün bulunmamaktadır. Bir 
yandan istihdam sorunu, aktif nüfustaki artışa bağlı olarak gelir¬ 
lerde beklenen büyümeyi engellediği gibi, büyük oranlardaki enflasyonu 
bağlı olarakida karşılıkların gerçek değerini yitirmesi, gerekli mik¬ 
tarda karşılık ayrılamaması nedeniyle gider kalemlerinde büyük artış 
tablosu kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Prim oranları da diner ülkelere nazaran çok yüksek seviyele 
re ulaştığından bu konuda yapılacak yeni yükseltmelerin tüketicilere 
intikal etmesi, işçi net kazançlarını azaltması gibi sonuçlar nede¬ 
niyle mümkün olamıyacağı anlaşılmaktadır. 

Her üç kuruluşunda finansman sorunu vadeli veya vadesiz 
ve çeşitli büyüklüklerde görülmektedir. 

Her üç kuruluşu kapsamak üzere Devletin katkısı ve kaynak 
bulma şekli şöylece takdim edilebilicir. 

a) Sosyal Vardım Zamlarının üç, kuruluş için 1303 yılı mali 
potresi (Emekli Sandığı için 33,966 milyar TL., Bağ-Kur için 1,060 
milyar TL., SSK için 41,3 milyar TL.toplâm olarak 77,126 milyar TL, 
hesaplanmıştır. Primle finanse edilen bu branşlardan bahse konu 
ödeme öngörülmediğinden tümünün Devletçe karşılanması uygun olacaktır. 

Genel üteeve yük teşkil etmemek üzere bu ödemeye alt finans¬ 
manın en direkt yercilerden olan sigara, ve alkole yanılacak zamla 
karşılanması mümkün görülmektedir. 

b) Kurumlarca anılan tahvillere, Devletin vadeli mevcut 
için takdir ettiqi en yüksek faiz oranı u.yqulanmalidir* 

c) Rant tesisleri kiralarının bir defaya mahsus olarak 
rayiç bedellere çıkarı': ası yasa ile saklanmalıdır• 

d) Kurumların hizmet için ihtiyaç duvduqu araç* qerec ve 

ilaç alımında her türlü vergi ve gümrük mubfiyeti uygulanmalıdır. 

2- Repartişyon Sistemine Geçilmesi ■ 

Eu sistem, sosyal güvenlik kuruluşlarının gelir ve gider 
dengelerinin yıllık program bütçeleri doğrultusunda belirlemelerini 
olağanüstü giderleri karşılamak üzere de sadece küçük çapta bir fon 
ayrılmasını öngörmektedir. Kurumlar ayırımında konu ile ilgili olarak 
değerlendirme ve öneriler aşağıda takdim edilmiştir. 
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Emekli Sandığı 

1971 tarih ve 1425 sayılı yasa ile açıklarının 
karşılanması Devletçe taahhüt edilen Kurum meskür yıldan itibaren 
karşılık ayırmadığından karşılık açığını tam olarak hesaplamak müm¬ 
kün olamamıştır. Yine meskür yıldan itibaren fiilen repartisyon sis¬ 
temine geçen .Kurum Devlet garantisi altına alınmış bulunmaktadır* 

Repartisyon sisteminde sosyal güvenlik finansman 
formülünü şu şekilde ifade etmek mümkündür. 

Prim ödeyenler sayısı X '-'asati prim tutarı = Yard 
laridan faydalananlar sayısı X Vasati yardım miktarı. 

Bu formülde yardım miktarları ve sayısındaki her 
artış denklemin diğer tarafındaki unsurların arttırılmasını gerekti- 
recek, bu mümkün olmadığı takdirde halen yapılmakta olan Devlet kat¬ 
kısının arttırılması zaruret haline nelscektir. 

5434 sayılı kanunda mevcut kapitalizasyon sistemi 
ile ilgili hükümlerin kaldırılarak repartisyon sistemini öngören ka¬ 
nuni derişikliğin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Pag-Kur : 
Eu Kurum için halen ve önümüzdeki 5 yıllık olan 

dönemi için repartisyon sistemine geçilmesini gerekli kılacak un¬ 
surların tam olarak teşekkül etmediği düşünülmektedir• 

Eu Kurumuh balen elinde 30 milyar TL.iJe yaklaşan 
bir rezerv imkanı ve 1983 yılında faiz gelirinden kayna kİ:::: ar 10 
milyarı aşan bir gelir fazlası bulunmaktadır. 

Henüz 10 yaşında en genç sosyal güvenlik kurumumuz 
olması sebebiyle halen 200.000 aylık ve gelir alan mevcuduna rağmen 
kapitalizasyon sistemine önümüzdeki 15 yıl içerisinde titizlikle sür¬ 
dürmesi imkan dahilinde görülmekte, kargılık anığı elan tahmini 54 
milyarı T .yi yine bu devre zarfında kapatması zaruretine inanılmakta¬ 
dır . 

Her vıl eksik karşılıkları tamamlamak için yeterli 
bir fihansman kaynağını Kurumun bulması i ikan dahilinde görülmemekte 
ayrıca yeni mevzuat değişikliği sonucu yapılacak re*sen tescil sonucu 
aktif sigortalı sayısında görülecek büyük artış neticesi ayıracağı 
karşılık miktarlarından da yükselmeler ve bune karşılık gelirlerinde 
de bir artış olması mümkün görülmektedir. Eu sebeple Bağ-Kur! un bahsi 
çeçen finansman meselelerini çözebilmek için Devlet katkısının tensnn. 
si en son hatıra gelebilecek bir çözüm şekli olarak görülmektedir» 

5SK :  

Kurum ünümüzdeki 5 yıllık plan döneminde finansman 
sorunu en büyük bir teşekkül olarak görülmektedir. 

/ 
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Noksan karşılıkları 5DQ milyarı aşan Kurumun bu nok¬ 
sanını tamamlaması ve Devlet.bütçesinden finanse edilmesi de imkân 
dahilinde görülmediğinden 1933 yılından itibaren repartisyon sis¬ 
temine geçişini sağlayacak Kanuni düzenlemelerin helaen yapılması 
gerekli görülmektedir. Ancak buna rağmen Kurumun nakit açığı elin¬ 
deki 48 milyara ulaşan tahvillerin tamamını paraya çevirmesine rağmen 
gittikçe artan bir şekilde ortaya çıkacağından bu sistem dahi kısa 
sürede çözüm getiremiyecektir. Ancak gelir artışı tedbiri olarak 
yukarıda takdik edilen prime esas kazançlarda tavanın kaldırılması 
keza acil tedbirler Beyanında görülmektedir. 

Sistem değişikliğine reğrnen Kurumca karşılanması müm¬ 
kün bulunmayan açıkların (2147 sayılı Kanununun getirdiği ve getire¬ 
ceği yükümlülükler dahil) Devletçe karşılanması bir zorunluluk ola¬ 
rak görülnyektedir» 



BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI SOSYAL 
GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Komisyonlarının 23.11.1982 tarihli toplantısında 
Komisyon çalışmalarına ışık tutmak üzere, 

"Yararlanılan Haklar" ile ilgili konuda çhlışmalar yapmak 
üzere kurulan alt Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış olup, konusu 
ile ilgili hazırlanan raporu ili ikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

Metin KANTARCIOĞLU 
T.C.Emekli Sandığı Gn.Md. 
Tahsisler Dairesi Başkanı 

Abdullah DÖRTLEMEZ 
Sosyal Güvenlik Bak. 
Uzmanı 

Güler GÜLER 

Çalışma Bakanlığı 
İş Güvenliği Müfettişi 

Ali Rıza TİBET 

Başbakanlık Devlet Personel 
Dairesi Uzmanı 

İsmail TUNCA 

T.Esnaf ve Konfe. 

Genel Sekreteri 

Önder AKYUZ 

T.İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu II.Hu¬ 
kuk Müşaviri. 

Cengiz ÇÜRÜK Erdal ÜRESİN Kemal OKTAR 
T.C.Emekli Sandığı Gn.Md. Sosyal Sigortalar Kr.Sosyal Sig.Kurumu ıhti- 
Yaşlılar Sosyal Güvenlik Hastalık Sig.D.Bşk. yarlık Sig.Dai. 
Dairesi Başkanı Bşk.Yardımcısı 

İnci VANER 

Bağ-Kur Genel Müd. 
Uzmanı 

H.Doğan ÖZTÜRK 
Hacettepe Hastanesi 
Sosyal Hizmetler 
Uzmanı 

-y/r-



YARARLANILAN HAKLAR 

-Önsöz- 

İçinde yaşadığımız asırda, 'bütün ülkelerde, :-.o: yal güvenlik 
alanında, büyük gelinmeler sağımmış, tu sahada hayli mesafeler nl ut¬ 
tu <■ t: e. ülkemizde de bu esrin ikinci yen cıı den itibaren geçen süre, 
iif ryal güvenliğe 'i'eir verilen, çalınanların ve bunların bakmakla yü¬ 
kümlü oldukları aile fertlerinin sosyal güvenlik alcımı da güvence¬ 
lerini sağlamayı amaçlayan düzenlemelerin ve çalışmaların yapıldığı 
ve sosyal güvenliği büyük ölçüde sağlandığı bir devre clmurtur. 

Nitekim, 1961 tarihli Anayasa’mızda da olduğu gibi; 
12 Eyltil 19&C tarihinde gerçekleştirilen, ülkemizin içine düştüğü 
bunalımlı dönemden kurtulmayın. seğlayan ve Türk Silebil Kuvvetle¬ 
rince başarılı, bir şekilde gerçekleştirilen harekatdan sonra, demok¬ 
rasiye geçişi simgeleyen, bu harekatı;;' büyük eseri 18.10.1982 tarihli 
Anayasa'mızın sosyal güvenlik konusu ile ilgili 60 ve 6l'nci maddele- 
17İÜCİ.& r 

-"Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Pevlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve 

teşkilatı kurar." 

-"D.rlel, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, 
malül ve gezileri korur ve tojlumda tenlilerine yaraşır bir hayat 
seviyesi sağlar. 



YARARLANILIN HAKLAR 

ALT KOMİSYON RAPORU 

Mart 1983 





Devlet sakatların, korunmalarını ve toplum hayatına intibakla¬ 
rını sağlayıcı tetbirleri alır. 

Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devletçe tanı an ve sağ¬ 
lanacak diğer haklar ve kolaylıklar Kanunla düzenlenir. 

"hükümlerini getirmek suretiyle sosyal güvenliğe önem verile¬ 
ceğini ve bunun bir devlet görevi olduğunu tescil etmiş bulunmaktadır. 

Amayasa'mızdan başka, Devletimizin Beş Yıllık Kalkınma Plan ve 
Programlarında konuya önemle değinilmekte, sosyal güvenliğin, çalışan 
tüm vatandaşlarımız ile bunların aile'fertlerine yaygınlaştırılmasına; 

eoeyal güvenliğe kavuşturulmuş olanlar içinse, bu güvenliğin daha tu¬ 
tarlı ve sağlam esaslara bağlanmasının temini için hedefler öngörülmek¬ 
tedir. 

Ülkemizde, sosyal güvenlik konusunda, önceden bazı iş sahaları 
ve çalışan bazı kesimler için yetersiz düzeyde ve az sayıda çalışanı 
kapsayacak sosyal güvenlik kurumlan ve uygulamaları bulunmakta iken, 
1949 yılından sonra hu sahada geniş çalışma alanlarını ve çalışan 
vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde, özel kanunlarla, sırasıyla T.C. 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur gibi sosyal güven¬ 
lik kurumlan kurulmaya başlanmıştır. 

1- T.C.EMEKLİ SARDIĞI 

1949 yılında kabul edilen 5434 sayılı Kanunla 1.1.1950 tari¬ 
hinden itibaren kurulmuş olan T.C.Emekli Sendiği, devlet memurları¬ 
nın ve müstahdemlerinin tümünün sosyal güvenliklerinin sağlanmasını, 
daha önce bu sahada faaliyet gösteren çeşitli kurum ve sandıkları da 
içine almak, tek elden ve müşterek bir norm içinde hizmet görmek üzere 
teşkilatlandırılmıştır. 
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T.C.Emekli Sandığı İktisadi Devlet Teşekküllerine vucut veren 
26.6.1938 tarihli ve 3460 sayılı Kanun esaslarına göre Maliye Bakan
lığına bağlı olarak kurulmuş olup, 1-Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 
3- Genel Müdürlük, 4- Sağlık Kurulu'ndan oluşmaktadır. 

1- Genel Kurul 12.5.1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunla Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesinde görevlendirilen Türkiye 
Büyük Millet, Meclisi (Bugün için Milli Güvenlik Konseyi)dir. 

2- Yönetim Kurulu 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun 

1 inci maddesi ile Sandık Genel Müdürünün başkanlık ettiği, iki Genel 
Müdür Yardımcısı üye, Başbakanın önerisi ile atanan bir ve Maliye 
Bakanının önerisi ile atanan iki üye olmak üzere, altı kişiden teşek
kül eder. 

3- Genel Müdürlük Sandığın genel müdür ve 5 yardımcısı tara
fından her türlü faaliyetini yönetim kuıiılu adına yürüten ve faali
yetin gerektirdiği yeteri kadar daire ve ünitelerden teşekkül etmek
tedir. Genel müdürlüğe bağlı olarak; İstanbul, İzmir, Bursa illerinde 
kurulmuş olan bölge başmüdürlükleri mevcut olup, ayrıca bazı illerde 
'-}(> ■hcslcdX&'fe Iv'î’T'Uİtsbsi için çsiışmsisır ysp nXin.slc't s.dnı?* 

4- Sağlık Kurulu İştirakçilerin, emekli, dul ve yetimlerin 
5434 sayılı kanundaki malûllüğe dair hükümlerinin uygulanmasında 
buna dair aldıkları raporların incelenerek, karara bağlanıp, onaylan
dığı bir sağlık merciidir. Kurul, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığı 
ile T.C.Emekli Sandığı kadrolarından görevlendirilen birer uzman he
kimden oluşan üç üyeden teşekkül eder, 

T.C.Emekli Sandığı; 
- Genel Bütçeli, Katma Bütçeli Daireler 

- İl Özel İdareleri ve Belediyeler 
- Devlet Ekonomi Kurumlan, Devlet Kurumlan, Devlet Bankaları 



- Bunların sermayesinin yarısından fazlasına iştirak ederek 
kurdukları kurum ve ortaklıkların, 

Daimi bir kadrodan aylık almak, memur niteliğinde hizmet 
görmek üzere çalıştırdıkları memur ve yardımcı hizmetlilerin sosyal 
güvenliklerini sağlamaktadır. Yukarıda sayılan sahalarda ve sözü 
edilen şartlarla çalışanların istisnasız tümü T.G.Emekli Sandığının 
kapsamına girmekte olup, kapsamda herhangi bir boşluk bulunnrmaktadır. 

T.C.Emekli Sandığının sosyal güvence sağladığı kesimin son 
hizmet, emekliliğe esas derece grupları itibariyle görünümü.(Ek-Cet- 
velde de gösterilmektedir. 

Sandık bu sektörlerde, çalışan 1 milyon 415 bin memurun ve 
537 bin emekli, malül, dul ve yetim aylığı alan (aile fertleriyle 
birlikte 6 milyona varan-) bir kitlenin sosyal güvenliklerini sağ¬ 
lamakla görevli bulunmaktadır. 

2-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU : 

-4792 sayılı ."İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu" 1.1.1946 tarihin¬ 
de yürürlüğe girmiştir. İş hayatındaki türlü hallere karşı, ilgili 
sigorta kanunu hükümlerini uygulamak ve Çalışma Bakanlığına bağlı 
olmak üzere, "İşçi Sigortaları Kurumu"kurulmuştur. 

1.3.1965 tarihinde yürürlüğe giren 506 sayılı kanunla Kurumun 
adı, "Sosyal Sigortalar Kurumu" olarak değişmiş bulunmaktadır. 

Kurum; 4792 sayılı kuruluş Kanununa ve özel hukuk hükümlerine 
tabi olup, mali ve idari bakımdan özerk ve tüzel kişilikte bir "Dev¬ 
let Kurumu"dur. Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile Kurum 
bilahare bu Bakanlığa bağlanmıştır, 
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Ülkemizde sosyal sigortalar uygulaması, ilk defa 1946 yılında 
4772 sayılı Kanunla, 3008 sayılı İş Kanununun kapsamına alman işyer¬ 
lerinde çalışanlar için; "İşkazalarıyla, meslek hastalıkları ve analık 
sigortaları" ile başlamıştır. 

Kısa vadeli .sigorta kolu olan "Hastalık ve Analık Sigortaları" 
da, 5502 sayılı "Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu" ile 1.3.1951 

tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış, uygulama alanı zamanla 
genişletilmek suretiyle, 1.10.1961 tarihinde bütün yurdu kapsar hale 
getirilmiştir. 

Uzun vadeli sigorta kolu olan İhtiyarlık Sigortası uygulaması¬ 
na ise, ilk olarak 5417 sayılı Kanunla 1.4.1950 tarihinde başlanmış¬ 

tır. 1957 yılında yürürlüğe giren 6900 sayılı "Malülüyet, İhtiyarlık 
ve ölüm Sigortaları Kanunu" ile 5417 sayılı "İhtiyarlık Sigortası 
Kanunu" yürürlükten kaldırılarak, uzun vadeli sigorta kollarının 
bütününün uygulamasına geçilmiştir. 

506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu'nun" yürürlüğe girdiği 
1.3.1965 tarihine kadar, mevcut sigorta haklarından .sadece, 3008 
sayılı "İş Kanunu" ile 6379 sayılı "Deniz-İş Kanunu" ve 5953 sayılı 
"Basın Mesleğinden Çalışanlar ile Çalıştırılanlar Arasındaki Münase¬ 
betlerin Tanzimi Hakkmdaki Kanun"kapsamına giren işyerlerinde çalı¬ 
şanlar faydalanmakta iken, 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu" ile 
uygulama alanı genişletilmiş ye bu Kanunda belirtilen istisnalar 
dışında; bir hizmet akdine dayanarak çalıştırılanların Sosyal Sigorta 
haklarından yararlanmaları esası getirilmiştir. 

506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu" ilk önce, şehir ve 
kasabalarda belediye sınırları içerisinde bulunan yerlerde dört 
kişiden daha fazla, bunlar dışında kalan yerlerde de se1iz ve daha 
fazla kişi çalıştırılan işyerlerinde uygulanmış, çalışanlar sayısı 



bu rakamların altında olan yerlerde ise, ihtiyacı karşılayacak sağlık 
tesisleri ve kurum teşkilatı kuruldukça, Bakanlar Kurulu kararlarıyla 
tatbik edilmeye başlanmış ve giderek bir kişi çalıştıran iş veya iş¬ 
yerlerini de 506 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmak suretiyle 
uygulama alanı tam olarak genişletilmiştir. 

Kurumun Organları 1- Genel Kurul, 2-Yönetim Kurulu, 3-Genel 
Müdürlükdür. 

1- Genel Kurul İşçi, işveren, işçi emeklileri, hükümet ve 
üniversite temsilcilerinden oluşur. Yılda bir kez toplanır. 

Yönetim Kurulu Bu kurul, karar organı olup, Kurum'un en 
yüksek yönetim ve karar sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ve Maliye Bakanlığı,Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ve işçi ve İşveren temsilcilerinden seçilen dört 
üyeden oluşur. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun başkamdir. 

3- Genel Müdürlük: Genel Müdür ile 4 yardımcısının idare inde, 
merkez, bölge ve şube müdürlüklerinden oluşur; Kurumun Ankara -e 
İstanbul İhtiyarlık Sigortası Bölge Müdürlüğü dahil olmak üzere 
41 bölge, 30 şube, 68 ödeme bürosu, Ankara, İstanbul, İzmir ve Zon¬ 
guldak'ta birer Bölge Sağlık Müdürlüğü, ikisi İı-ycarıVı 1'da, diğerleri- 
de Ankara ve İzmir'de olmak üzere 4prim İtiraz Komisyonu, İstanbul 
Marmara İnşaat Bölge Müdürlüğü, İzmir Eğe İnşaat Bölge Müdürlüğü, 
Trabzon Kuzey Doğu İnşaat Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da Bölge Satm¬ 
alına Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'da birer Hukuk İşleri Bölge Müdürlü¬ 
ğü, 1 ilaç ve tıbbi malzeme sanayii müessesesi, 5 sağlık meslek 
lisesi, 5 müstakil kreş ve gündüz bakımevi, 8 tane de hastanelerin, 
bünyesindeki kreş ve gündüz bakımevierinee faaliyetleri sürdürül¬ 
mektedir. 
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Sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak için, 76 hastane, 
79 dispanser, 1 diş tedavi protez merkezi ve 148 sağlık istasyonu 
faaliyettedir. 

Kurum Sağlık tesisleri yanısıra, anlaşmalı olarak çalışan 
11 müessese, 154 hekim, 87 diş hekimi, 3 röntgen mütehassısı ve 1.118 
müesese hekimi bulunmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu; 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu" 
hükümlerine göre, "hizmet akdine"dayalı olarak bir veya birkaç 
işveren tarafından çalıştırılanları kapsamına almaktadır. Kanunda, 
bazı istisnalar bulunmakla beraber, çalıştırılanların işe alınmala- 
rıyle kendiliğinden sigortalı sayılacakları, sigortalı ile~bunlarm 
işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümlerinin sigortalının işe 
alındığı tarihte başlıyacağı ve bu suretle sigortalı olmak hak ve yü¬ 
kümünden kaçınılamayacağı ve vazgeçilemiyeceği öngörülmektedir. 

Sosyal Sigoi’talar Kanununa zorunlu olarak tabi olmak dışında, 
Kanunda "İsteğe-Bağlı Sigorta" ve "Topluluk Sigortası" uygulamasına 
da yer verilmiştir. 

Ancak; 

-Tarım işçileri, 
-İşverenin ücretsiz çalışan eşi, 
-Ev hizmetlerinde çalışanlar,(ücretle ve sürekli çalışanlar 
hariç) 

-Askerlik hizmetini yapmakta olan yükümlüler, 
-Emekli sandıklarından birine aidat ödemekte olanlar, 
.-Meslek ve sanat okullarında uygulamalı mahiyette yapım ve 
üretim işlerinde çalışan öğrenciler, 

-Yalnızca ceza ve islahevleri içindeki atölyelerde çalışan 
mahkumlar, 

_ /a.2. _ 



-Kendi nam ve hesabına çalışanlar, 
-Bağlık kuruluşlarında işe alıştırılmakta olan hasta ve malûl¬ 
ler, 

506 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmamaktadırlar; 
Kurum, çalışan 2.Milyon 230 hin işçinin ve 715 bin emekli, 

malullük, dul ve yetim aylığı alan (aile fertleriyle birlikte 12 Mil¬ 
yon civarında) bir kitlenin sosyal güvenliğini sağlamaktadır. 

Ayrıca, sosyal güvenlik anlaşmaları gereği, dış ülkelerde çalı¬ 
şan Türk işçilerinin aile fertleri olarak 2,500,000 civarındaki bir 
kitlenin Kurum sağlık yardımlarından yararlandıkları düşünülecek 
olursa, bu gün için 15.000,000'a yakın bir kesime, kısacası ülke 
nüfusunun 1/3'ini teşkil eden kitleye hizmet götürmektedir. 

Sigortalıların yıllar itibariyle gelişimi, cinsiyeti, sigorta 
Kanunlarının uygulandığı işyeri sayısı ile, bildirgesi alınan işyeri 
sayıları ve bildirge alma oranları Ek'de gösterilmiştir. 

3- BAĞ-KUB s 

Ülkemizde T.C.Emekli Sandığı ile devlet memurlarının, Sosyal 
Sigortalar Kurumu ile de bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak, 
çalışan işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlanmasından sonra, bu 
konuda bir boşluk olarak hissedilen esnaf, sanatkar ve kendi adına 
bağımsız çalışanlar için, 2.9.1971 tarihinde kabul edilen 1479 sayılı 
Kanunla (Bağ-Kur) kurulmuş ve 1.10.1972 tarihinden itibaren görevleri¬ 
ne başlamıştır. 

Kurum Kanunu iiç safhada, 19.4.1979 tarihli 2229, 6,3.1981 
tarihli 2423, 14.4.1982 tarihli ve 2654 sayılı Kanunlarla, kuruluş 
kanununda tadiller yapılmak suretiyle, hizmetini daha gelişmiş olarak 
sürdürme yoluna girmiştir» 

-İt?- 
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Kurunun organları 1- Genel Kurul, 2-Yönetim Kurulu, 3-Genel 
Müdürlükten oluşmaktadır. 

1- Genel Kurul t 

a) Bağ-Kur'a sigortalı sayılanların bağlı bulundukları 
kanunla kurulu en yüksek meslek kuruluşlarınca seçilecek üyelerden, 

b) Sosyal Güvenlik, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sanayi 
ve ticaret Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Sigor¬ 
talar Kurumu ve T.C.Emekli Sandığından gönderilecek ikişer temsilciden, 

c) Üniversite, akademi ve yüksek okullar öğretim üyeleri 
arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığınca davat edilecek sigorta, sosyal 
politika ve ekonomi alanlarında uzman, en çok Uç kişiden, 

Teşekkül eder. 
2- Yönetim Kurulu :Kurumun en yüksek yönetim ve karar organıdır 

Bir başkan ve Maliye, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile iki de sigorta¬ 
lılardan gönderilen 4 üyeden teşekkül eder. Genel Müdür Yönetim Kuru¬ 
lunun başkamdir. 

3- Genel Müdürlük.,: Kumunun işlerini yürüten, merkez kuruluşu 
ile bölge ve şube müdürlüklerinden meydana gelmiştir. Genel Müdür ve 
3 yardımcısı bulunmaktadır. 

Bağ-Kur; 1479 sayılı Kanunun 2654 sayılı Kanunla değişik 24. 
maddesine göre; 

Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sos¬ 
yal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işve¬ 
rene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağım¬ 
sız çalışanlardan; 

a) Esnaf ve sanatkarlar, tüecür, sanayici ve borsa ajan ve 
acenteleri, mimar ve mühendisler, sigorta prodüktörleri ve eksper¬ 
leri, eczacılar, tabibler, veterinerler, gümrük komisyoncuları gibi 
götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 



b) Kollektif şirket ortakları, 
c) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, 
d) Limited şirketlerin ortakları, 
e) Sermeyesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite, 

ortakları, 

f) Donatma iştirakleri ortakları, 
g) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu 

üyesi olan ortakları, 
h) Kendi adına ve hesabına bağırışız olarak çalışmakla beraber 

gelir vergisinden muaf olanlardan kanunla kurulu meslek kuruluşlarına 
usulüne uygun olarak kayıtlı olanları, 

Kapsamına almış bulunmaktadır. 
Yukarıda açıklanan madde hükmüne göre sigortalı sayılmyanlar- 

dan; 

a) Ev kadınları, 
b) Türkiye'de ikamet eden türk asıllı yabancı uyruklular, 
c) Belirli bir işi bulunmayanlar, 
d) Tarım işi ile iştigal edenler, 
e) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın yanlarında bulunan 

çalışmıyan eşleri, (Primlerini döviz olarak ödemek kaydıyla,) 
diledikleri taktirde Kuruma yazılı talepte bulunarak "İsteğe 

bağlı sigortalı"olabilmektedirler. 
Bu sigortalılara malüllük, yaşlılık, ölüm hallerinde Kanunda 

yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanmaktadır. 
Bağ-Kur, kendi nam ve hesabına, çalışan 1 milyon 155 bin 

kişi ile 126.000 emekli, malül, dul ve yetim aylığı alan (aile birey 
leri ile birlikte 4,2 milyona varan) bir kitlenin sosyal güvenlik¬ 
lerini sağlamakla görevli bulunmaktadır. 



Bağ-Kur sigortalılarının yıllar itibariyle artış seyri aşağıda 
gösterilmiştir. 

1978 yılı 1979 yılı 1980 yılı 1981 yılı 

İştirakçi Sayısı 940.345 1.050.012 1.100.500 1.154.817 

Böylece, memleketimizde Uç büyük sosyal güvenlik kurumy. 
4 milyon 90C bin çalışanın, 1 milyon 378 bin emekli, malûllük, dul-ye- 
tim aylığı alan vatandaşımızın sosyal güvencesini teminat altına almış 
ve sağlamıştır. Bu sayıya 506 sayılı Kanunun geçici 20nci maddesine 
göre faaliyet gören özel banka, sigorta ve sandıklarının 75 bin sigor¬ 
talısı ile 14 bin emekli, dul ve yetimleri de dahil edildiği takdirte 
bu sayı 6 milyon 367 bini bulmakta, bunları aile fertleriyle birlikte 
düşündüğümüz takdirde, sosyal güvenceden doğrudan doğruya ya da dolay¬ 
lı olarak yararlananların sayısı 22 milyon 400 bini bulmaktadır. 
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında olmayıp da kendilerine 
2022 sayılı kanuna göre yaşlı, malttl ve sakat aylığı alan yaklaşık 
300 bin kişide bu rakama dahil edildiğinde, 23,milyon 200 bin kişi 
sosyal güvenceye girmiş bulunmaktadır. 

BÖLÜM-II 
-SAĞLAhlH HAKLAB- 

Sosyal güvenlik kurmalarının sağladığı haklar, iştirakçilerine 
veya sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile 
fertlerine geleceğe dönük sağlamayı mevzuatlarıyla garanti ettik¬ 
leri haklarıdır. Bunlar da; Sigorta kolları ile düzenlemen; 

1- Kısa vadeli, 

2- Uzun vadeli sigorta kolları ile sağlanan haklar, 
3- Diğer yardımlar, 

(Sigorta kolları dışiiıda yer alıp, yan hizmetler niteliğin¬ 
de yer alan) 
Şeklinde sıralanabilir. 

-



KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE SAĞLANAN HAKLAR 

1- T.C.Emekli Sandığı Kapsamına Girenler; İçip,t-. 
T.C.Emekli Sandığı iştirakçileri, görevleri ralayişiyle, 

devlet memuru olduklarından, kısa vadeli sigorta kollarının sağladığı 
haklardan, çalıştıkları kuramlardan ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka¬ 
nununun değişik hükümlerine göre, çalıştıkları jşüçece,,'ihşrha^ir^ir jr 
pirimi ödemeksizin yararlanmakta oldukl,şrı$||şx^ hu(,.ya,rdım jkçlları ile 
ilgili olarak, (hastalık yardımları, doğum.; yeşdımları,;.,,anaJa;k-,yardflfi5f 
ları gibi) 5434- sayılı T,C.Emekli S.and^ğıcKa.çmun.^ç;.;.bir■ 
mamaktadır. „il6s«amWw -xslrsxsx 

657 sayılı Devlet Memurları yaı&şind.a,,. fdpxlg,t ıme-ıjîurları için 
bazı durumlarda izin; bazı durumlarda T da Doğum YardifHH ödeneceği.. - 
Ölüm yardım ödeneği. Tedavi yardımı. giti parasal yönlü, ve, ,kısa(?-yadf5-- 
li sigçrta kollarına yer veı-ilmektedir. 

A- İstirahat ve İzinler : isîvsC ,£SM^M-SSSİS& ~E 
Devlet: memurlarına 657 sayili^Kdhundiki'-’ilgilf 'diMtWildr--' • 

gereğince, eh -. v nen cunsdsrf ev snA ,.v 
a) Has talikları; sWbe'teyle ücre t i d tİhkaklâTu nMehmek1 4Dtca% 

suretiyle hizmet--‘sürelerine göre-'sıhhi izlin Hhâkkı verilmiş'tir. Hiz - 
met süreleri 5 yıla kadar olanlar için 6 ay;-'1i§9yxİ'£J-k'a£'&'r ^^flar*"irçin 
13- ay-,'---10 yı-lth-n' fezla hizmeti büîuh&nlar'k f&e-!;’S?:f ■' aylık-'dure cİçin 
' De1v 1 e t -Has iabîah elel’i E âğ İlk : Kurul İarıhba- vei-İİe dek' r aphlSar 'rfMrire-' 
sağlık izni kullandırılmaktadır* :tersl, vılı-„000t hb-np. 

Kanser, verem, akıl hastalığı, gibi tedavisi uzun sür.e isteyen 
n -t so fijtlnevtha JtevaoS , r-a .C .o:xb'; (feuıO (0 , 

hastalığa yakalananlara ise 36,.aylık sühe“"î'rtn"'î^rîrahHt'"'k;ullanoırıl- ‘ nuJWrtcX-.Xliv , dö :! jîtsÎ Mflelpa 
makta, bu sureler içinde"ıyıleşmıyenler malulen emekliye, Sevk eaılmek- 

i,hs'.i£M u siiîo Biate jonejl ei£ *"rsl jlifppo, sv. p.£> ,e or.;, tas-te® .tasbpsaz te, görevlen sırasında ve görevleri sebebiyle bîr gazaya ugrayanlar- 
ı’n vi) r jii .ü.-ii 1q J3,?3Îr.ınl.n .sbaidi'rci .miri o tflo Japelld 

la, bir meslek hastalığına tutulanlara da hizmetleri ne kadar odursa 
, ,   .oxisxmniis asa s olsun iyileşinceye kadar şınhı '.zır verilmektedir. 



b) Memurların doğum yapmaları halinde, doğum öncesi için 
21 gün, doğum sonrasi için 42 gün sıhhi izin verilmekte, sıhhi izin 
sonunda görevine başlayan memura da 6 aylık süre için günde 1,5 saat 
süt izni kullandırılmaktadır. 

Doğum yapan memur, dilerse doğum sonrası için kadrosu saklı 
kalmak üzere (6) aylık ücretsiz izin kullanabilmektedir. 

Ayrıca çocuğu doğan erkek memur için de (3) günlük süre için 
babalık izni verilmektedir. Eş, çocuk, ana ve baba gibi yakınlarını 
kaybeden devlet memurlarına da bu acıları sebebiyle (5) günlük munzam 
izinler verilmektedir. 

c)/Devlet memurları yıllık izin adı altında hizmet süreleri 
10 yıl oluncaya kadar 20 gün, 10 yıldan fazla olduğu takdirte de 
30 gün olmak üzere, izin kullanabilmektedir. 

B- Doğum Yardımı, Devlet Memurlarından çocuğu dünyaya gelenle¬ 
re her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek miktarda olmak üzere 
verilmektedir. Ana ve babanın her ikisi de Devlet Memuru iseler, bu 

yardım sadece babaya verilmektedir. Mahkemece verilecek ayrılık 
süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım, baba devlet memuru olsa 
bile anaya verilmektedir. 

657 sayılı Kanunun 207 nci maddesinde yer alan bu yardım 1982 
yılı Bütçe Kanunu ile her doğum için 2500,-lira iken 1983 yılı bütçe¬ 
sinde 3000.-lira olarak belirlenmiştir. 

C) Ölüm Yardımı Ödeneği. Sosyal güvenlikleri T.C.Emekli^San¬ 
dığınca sağlanan Devlet Memurlarının 657 sayılı Kanunun 208 nc1 
maddesi gereğince eş ve çocukları ile kendisinin ölümü halinde ya¬ 
pılacak ölüm yardımına, ölüm tarihinde almakta oldukları aylık 
esas alınmıştır. 



E- Tedavi Yardımı; 

a) T.C.Emekli Sandığı iştirakçisi olan Devlet memurlarının 
tedavi yardımları 657 sayılı kanunun 209 ncu maddesi gereğince, 

- Devlet memurları ile eşlerinin, 
- Bakmakla yükümlü oldukları ve aile yardımı ödeneğine müste- 

hak olan çocuklarının, 
- Bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarının, 

bunların hastalanmaları halinde, evlerinde, veya resmi veya 
özel sağlık kurumlannda ayakta, yatarak tedavileri kurumlarmca ya¬ 
pılır, / 

Tedavi için resmi tabib raporuyla lüzum görülenlerin yol 

masrafları ile sair giderleride kurumlarmca karşılanır. 

Sağlık kurulu raporuyla yurt içinde tedavilerinin mümkün 
olmadığı kararlaştırılan memurların Sağlık Bakanlığınca da tasdiki 
halinde bu memurların tedavileri kuramlarınca yurt dışında yaptırıl- 

ği ui y yo i ve "t edsviL gü. cLcvıc clit ç il. 2. clîiu.» 

Keza yurt dışına sürekli görevli, geçici görevli ve bilgi ve 
görgülerini artırmak üzere giden devlet memurlarının tedavileri de 
bulundukları ülkelerde kurumlarmca yaptırılır. Bunlardan sürekli 
görevli gidenlerin eşleri ile bakmakla yükümlü bulundukları çocukla¬ 
rı ile ana vebâbaları da bu yardımlardan yararlandırılırlar. 

Yapılan tedavi ve sağlık yardımları kapsamına, Hastahane ve 
ameliyat ve tedavi giderleri, diştedavi ve protezleri, gözlük 
camları ve çerçeveleri, vücut organ ve protezleri, işitme cihazları 
sağlık yollukları, ilaç bedelleri, iyileştirme ve rehabilitasyon 
araçları v.b.konular dahil bulunmaktadır. 

_ !3o _ 



1- Devlet Memurunun, memur olmayan eşi ile gocuklarından 
18 yaşını (orta öğrenimde ine 20, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını) 
doldurmamış gocuklarının ölümti halinde almakta olduğu aylığın bir 
aylık tutarı, 

2- Memurun, ölümü halinde ise, sağlığında bu yardımın verile¬ 
ceği bir kimseyi göstermiş ise ona, bir bildirim yayma iç ize eşine 
ve çocuklarına, bunlar yol ra ana ve bebesir:r., bunlar da yoksa kardeş¬ 
lerine son aylığının iki aylığı tutarında, 

3- T»C,Emekli Sandığı.u.hvı emekli, adi malullük, vazife ma.liil- 
lüğü, harp malullüğü aylığı almakta iken ölen emeklilerin ailesine, 
cenaze masraflarını karşılamak üzere, almakta olduğu aylığın bir 
aylık miktarı kadar ölüm yardımı yapılır. Ancak (aylıkları düşük 
emekliler için) bu ödeme en alt derecedeki devlet memuruna ödenmekte 
olan iki aylık tutardan 1982 yılı için 22800.-(1.3.1982 tarihinden 
itibaren) 1.1,1983 tarihi itibariyle 26600,- az olmamak üzere ödenmek¬ 
tedir. 

Doğum yardımı ve ölüm yardımı ödenekleri hiçbir vergi ve kesin¬ 
tiye tabi tutulmayacağı gibi, haczedilemez ve ödeme emrine gerek ol¬ 
maksızın hemen ödenir, 

Cenaze Giderleri: 

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenaze¬ 
nin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenmektedir. Keza 657 sayılı 
Kanunun 210 ncu maddesinde yer alan bu hükümle sürekli veya geçici 
görevde veyahut bilgi ve görgü artırmak amacıyla yurtdışına gönderilen 
devlet memurlarının ölümü halinde de bu yardım, yapıldığı gibi, sürek¬ 
li görevlentirilenlerin yurtdışına götürdükleri eşleri ile bakmakla 
yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babalarının ölümleri halinde 
de cenazelerinin yurda getirilmesi masrafları karşılanmaktadır. 

- /S*?-



Bu ydrdımlar için devlet memurlarının aylıklarından herhangi 
bir prim kesilmemekte, memurlar çalıştıkları sürece bu yardımlardan 
aile fertleri ile birlikte parasız olarak yararlanmakta, bu gider¬ 
ler her Bakanlık veya kuruluşun bütçesine konulan ödeneklerden kar¬ 

şılanmaktadır. 

Ancak, 30,12,1982 tarihli ve 2771 sayılı Kanunin 4 ncü madde¬ 
si ile kabul.edilen hükme göre ayakta veya meskende tedavi halinde 
(tüberkiloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakil¬ 
leri ve benzeri) uzun tedaviyi ihtiyaç gösteren hastalıklar hali 
hariç yalnız kullanılan ilaç bedellerinin #20 si memurca ödenecek¬ 
tir. Bu uygulama 1.4.1983 tarihinde başlatılacaktır. 

Devlet memurlarının eme kli olması veya ölümleri halinde, 

kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin dul 
ve yetimlerinin tedavi ve sağlık yardımları T.C, Emekli Sandığınca 
yapılmaktadır, 

Emekli. dul-Yetimlere sağlık yardımları; 

Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alanların; 

1- Kendilerine, 
2- Bunların Kanunen bakmakla yükümlü oldukları karıları, ma¬ 

lûl ve muhtaç veya 65 yaşından büyük ve muhtaç kocaları, 18 yaşından, 
orta öğrenimde 20 yaşından, yüksek öğreminde ise 25 yaşından küçük 
erkek ve kız çocuklarına, 

3- Yaşları ne olursa olsun, evli olmayan ve yardım edilmediği 
takdirde muhtaç duruma düşen kız çocuklarına, malul ve muhtaç erkek 
çocuklarına, ana ve babalarına, 

4- Sandıktan dul ve yetim aylığı almakta olanlara, 

Hastahanelerde ameliyat ve tedavi giderleri, ilaç bedelleri 
diş tedavi ve protezleri, gözlük cam ve çerçeve giderleri, vücut 
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oi'gan protez bedelleri, içmece ve kaplıca tedavisi giderleri, işitme 
cihazları, iyileştirme araçları bedelleri, sağlık yolluğu giderleri 
konusunda yardımlar yapılmakta olup, bu yardımların kapsadığı şahıs 
sayısı ve yapılan yardımın parasal miktarı ek de gösterilmiştir. 

Herhangi bir sebeple emekli, dul ve yetim aylığı almakla 
beraber aldığı bu aylık keeilmeksizin çalışan emekli veya dul~yetim~ 
lerin tedavi ve sağlık yardımları çalıştakları bu kurumlarca karşı¬ 
lanmakta ise, Enekli Sandığınca bu gibilere mükerrer bir-yardım 
yapılmamaktadır. 

Emekli Sandığının hastane ve sağlık tesisleri bulunmayıp, 
bu hizmeti kurulmuş olan diğer resmi ve yarı resmi, özel tesislerden 
satın alınmak suretiyle emekli-dul ve yetimler için gördürmektedir. 

Yine 1.4.1983 tarihinden itibaren uzun süreli tedaviye ihti¬ 
yaç gösteren hastalıklar dışında kalan hastalıkların ayakta veya mes¬ 
kende tedavisi halinde yalnız ilaç bedellerinin % 10'u emeklilerle, 
dul-Yetimlerden tahsil edilecektir» 

" îfşrıCBmırp O-t Y’p.T'I*! pT4 T T:i TV 2 

Yısa vadeli sigorta kolları yardımlara, Sosyal Sigortalar 

Kurumu uygulamasında is© 506 sayılı Sosyal SigoJsfcalar kanununa göre 
kısa vadeli risklere karşı aşağıda belirtilen üç sigorta kolundan 
yapılmaktadır» (102 sayılı Milletlerarası sosyal güvenliğin asgari 
normları sözleşmesinden belirtilen Lbazı norm ve standartlara ulaşıl¬ 
mış, hatta bazı konularda bu standartlar aşılmış bulunmaktadır.) 

Sigorta Kolları i 

1- İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası, 
2- Hastalık sigortası, 

3- Analık sigortası, 
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A- Işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasından sağlanan 
Yardımlar : 

a) Sigortalı hekime muayene ettirilir, gerekiyorsa kilinik 
ve laboratuvar muayeneleri yaptırılır, ayakta veya sağlık tesislerine 
yatırılacak her türlüiedavisi sağlanır. İlaç ve iyileştirme vasıta¬ 
ları temir edilir. 

b) İstirahatli kaldığı her gün için geçici iş göremezlik 
ödeneği verilir. 

c) Meslekte- kazanma gücünün en ra % 10'u oranında azalma 
olanlara sürekli işgöremezlik geliri ödenir. İşkazası sonucu sap¬ 
tanan sürekli işgöremezlik derecesi, %25 den az olması hallerinde 
istek üzerine bu gelirler sermeyeye çevrilerek ödenir. 

d) Protez araç-gereçleri sağlanır, takılır, onarılır ve 
yenilenir. 

e) (a) ile (d) fıkralarında yazılı yardımlar için gerekirse 
yurtiçinde başka bir yere gönö.erilir. 

f- Yurtiçinde tedavisi kabil olmayanlar tedavinin temini 
için yurtdışma gönderilir. 

g) Sigortalının ölümünde ailesine cenaze ma u-nfı ödenir. 
h)Hakaahiplerine gelir bağlanır. 

Yukarıda belirtilen yardımlar için, sig.cjrin.'J > olarak 
herhangi bir staj süresi aranmamaktadır. 

İş kazaları ile meslek hastalıklar^ vakalarının (5) yıllık 
sürede sigortalıların yaş durumların'-,, cinsiyetlerine, malullük 
nevilerine ve ölümlerinin nedenlerine göre dağılımı ve yıllık seyri 
Ekte gösterilmektedir. 

1931 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu’na intikal etmiş. 
16510i iş kazası, 573 de meelek hastalığı vak'ası bulunmaktadır. 
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İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından 1981 yılı 
sonu itibariyle 24673 sigortalı sürekli işgöremezlik geliri, 42,714 
hak sahibi de (ana-baba dahil) ölüm geliri almaktadır. 

Bu sigorta kolunda primlerin tamamı işvereüe ödenmekte olup, 
prim oranı % 1,5 ile % 7 arasında, işkölları tehlike-sınıf ve dere¬ 
celerine göre farklılık göstermektedir. 

506 sayılı Kanunun 11.maddesine göre, işkazası, sigortalı¬ 
nın işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan 
iş dolayısıyla, sigortalının, işveren tarafından görev ile başka 
bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlar¬ 
da, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldiğı 
yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve 
sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan 
olaydır. 

Meslek hastalığı sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine 
göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya rutıı arıza hal¬ 
leridir. 

Eurada önemli olan, iş kazası ve meslek hastalığı sonucunda, 
sigortalı ve aile fertlerine yapılan yardımlar yanında, iş kazaları 
ve meslek hastalıklarını önlemek ve asgari düzeye indirmektir. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri : 

Bu da Çalışma Bakanlığınca, işçi sağlığı ve iş güvenliği konu¬ 
sunda yapılan denetimlerin müessir olması ile mümkündür. Çalışma 
Bakanlığınca yapılan bu denetim 29.8.1979 tarihli ve 16738'sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Teftiş Tüzüğü"ne gö¬ 
re İş Güvenliği Teftiş Kurulu Başkanlığınca; 
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a) Genel Teftiş: İşyerlerinin tüm olarak ele alınıp işçi 
sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat açısından uyulmasına zorun¬ 
lu hususlara uyulup, uyulmadığı, uymayanların tesbiti, 

b) Öner Teftiş: İşyerlerinde yapılan genel denetlemelerde 
tesbit edilen ve işguvenliğine aykırı hususların giderilip, gideril¬ 
mediği, yeni noksanlıklar çıkıp-çıkmadığı, 

c) İnceleme ve araştırma teftişleri; iş kazası veya meslek 
hastalıklarının incelenmesi ve araştırılması, kurma izinlerinin etüd 
edilmesi, 

Konularında yapılmaktadır. 

1971-1981 yılları arasında 10 yıllık işkazası oranları, sigor¬ 
talı işçi sayısı gözönüne alınarak incelendiğinde en yüksek 1972 
yılında % 11,56 1981 yılında da % 7,41 olduğu görülmektedir. Son-on 
yıllık ortalam ise $9,45'dir son on yıllık işkazası o anlarına 
yıllara göre bakıldığında bu oranın .devamlı olarak azalmakta olduğu 
görülmektedir. Ancak endüstrileşmiş ülkelerde bu oranın %3-4 civa¬ 
ra® da olduğu dikkate alındığında ülkemizdeki sor. on yılın ortalaması 
olan %9,45 oranının yüksek olduğu görülmektedir. 

Sanayileşme ve tarımda modern girdilerin ve rnakina ile elek- 
tiriğin yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte hızla 
artan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu, ekonomisinin uğradığı 
büyük kayıplar yanında her yıl bir çak insan yaralanmakta sakat 
kalmakta veya yaşamını kaybetmekte, geçici olarak veya daimi olarak 
üretimden çekilmektedir. Ayrıca bunların yakmlarıde. maddi ve manevi 
büyük kayıplara uğramaktadır. Türkiyede S.S.K. istatistiklerine göre 
iş kazaları ve meslek hastalıkları vaka sayısı 165674'dür. Hastane 
ve ayakta tedavide kaybedilen geçici iş göremezlik gün sayısı ise 
2.358.846'dır. Ülkemezin milli kaynaklarında bu büyüklükte devamlı 



artan bir kayba dayanamayacağı gerçektir. Bu sebeple Çalışma Bakan¬ 
lığının işyerlerine götürdüğü iş güvenliği denetimi daha da ağırlık 
kazanmaktadır. > 

B- Hastalık Sigortasından Sağlanan Yardımlar : 

a) Sigortalı, hekime muayene ettirilir.Gerekirse klinik ve 
laboratuvar muayeneleri yaptırılır. tlaç ve iyileştirme vasıt&lırrl 
temin edilir. En çok (18) aya kadar yatırılarak veya ayakta tedavi 
sağlanır. 'V 

b) Brotez'araç ve gereçleri takılır, onarılır, yenilenir. 
c) İstirahatın başladığı tarihten İtibaren geriye doğru bir . 

yıl içinde 120 gün hastalık sigortası pirimi ödeyen sigortalıya, 
işgöremesliğin üçüncü gününden İtibaren en çok 18 ay süreyle geçici, 
iş göremezlik ödeneği verilir. - 

d), (a) ve (b) fıkralarında belirtilen yardımlar için gere- 
kisses yurtiçinde başka yere gönderilir. 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü bulunduğu eşi, çocukları v 
ana ve babaları dahi hastalıkları halinde ve 120 günlük staj süresi 
şartlı yerine getirilmiş olması kaydıyla sağlık yardımlarından 
yararlanır, öte yandan Sosyal Sigortalar Kurumu'vidan sürekli" işgöra- 
asszlik geliri malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla, bun-, 
lana geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile 
kurumdan haksahibi olarak gelir veya aylık alan eş~çocük ve ana ha-, , 
balarda, hastalıkları halinde gereken sağlık yardımlarından fayda¬ 
lan daralmaktadırlar . 

Sözü geçen gruplara yapılan sağlık yardımlarının süresi de 
her hastalık olayı için, en çok 18 aydır. 

Sigortalı veya aile fertlerinin hastalıkları halirde, ayak-, 
ta yapılan tedavilerinde verilen ilaç bedellerinin %20 si ilgili¬ 
lerden alınmaktadır. 



Ancak uzun süreli tedavi gerektiren bazı hastalıkların teda¬ 
visinde kullanılan ve hayati öneme haiz olduğu belirlenen ilaç bedel¬ 
lerinin %20 si ilgililerden alınmamaktadır. 

Hastalık sigortası primi % 5 sigortalı, % 6 da işveren hissesi 
olmak üzere % ll’dir. 

Hastalık ve analık sigortalarından yararlananlardan dış ülke¬ 

lerde bulunan işçilerin eş ve çocukları hariç 1981 yılında bekime 
başvuru sayıları: 

Analık 145.104 

Hastalık Sigortası 6.936.832 

Eş-Çocuk 5.805.524 

Malü1lük-Yaş1ı1ık 1.026.955 

Ana-Baba 526.643 

Dul-Yetim O O 

Toplam : 14.611.398 

O-Analık Sigortası fidan Sağlanan Yardımlar: 

Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigorM.1 olmayan 
karısının analığı halinde: 

a) Gebelik muayenesi yaptırılır ve gerekli sağlık yardımları 
sağlanır. 

b) Doğum sırasında ve doğumdan sonra gerekli sağlık yardımları 
sağlanır. 

c) Emzirme yardımı yapılır. 
d) Sigortalı kadına doğumdan önce ve sonraki 6'şar haftalık 

süreler de, doğumdan önceki 1 yılda kendisi için en az 120 gün 
Analık Sigortası primi ödenmiş olması koşuluyla, çalışmadığı her gün 
için geçici işgöremezlik ödeneği verilir. 
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e) Analık hali nedeniyle gerekirse, yol parası ve zorunlu 
masx’af karşılığı Kuramca ödenmek suretiyle yurtiçinde haşlca bir yere 
gönderilir, 

(a) ve (b) fıkralarında belirtilen yardımların Kuruinca doğru
dan doğruya yapılmasının mümkün olmadığı hallerde Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca onanantarifeye göre maktu para yardımı yapılmaktadır. 

Bu sigorta kolunda prim oranı % 1 olup, tamamı işverence öden
mektedir. 

1981 yılında Analık Vak'alarmın doğan çocuğunun durumuna 
göre dağılışı: 

Canlı doğum 214.059 

Ölüm Doğum ve düşük 194 

Vak'a Toplamı : 214.353 

3- Bağ-Kur'da Kısa Vadeli Yardımlar : 

Gerek T.C.Emekli Sandığı Kanunununda, gerekse bu kanuna tabi 
iştirakçi ve emekliler ile dul-Yetimleri ve bakmakla yükümlü olduk
ları aile fertleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili 
maddelerinde yer alan sağlık yardımları, doğum ve cenaze yardımları 
gibi yardımlar, ve gerekse Sosyal. Sigortalar Kurumu Kanununda yer 
alan ve sigortalılarla, emekliler ve bunların eş ve çocukları.yle, 
ana ve bsialar için öngörülen iş kazaları ve meslek hastalıkları, 
hastalık ve analık sigortası yardımları gibi kısa vadeli sigorta 
kollarından her hangi biri için Bağ-Kur iştirakçileri ve emeklileri, 
dul ve yetimleri hakkında 1479 sayılı Bağ-Kur kanunda bir yardım 
hükmü bulunmamaktadır. 

4- Farklılıklar : 

Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ile emekli dul ve 
yetimlerine ve T.C.Emekli Sandığı iştirakçileri ile dul ve yetimle
rine bu kuramların kanunlarında ve 657 sayılı Devlet Memurları 



Kanununda, bu konuda yer alan yardımlar farklılık arzetmekte ise de, 
bu farklılık iki kurumun sigortalılarının işlerinin mahiyetinden ileri 
gelmekte, bununla beraber, kısa vadeli sigorta kollarında yer alan 
yardımlar, özellikle tedavi ve bağlık yardımları^konusunda mevzuat 
yeterli ve kesiksiz gözükmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda bu yaz-dımlar prim esasına bağlan¬ 
mıştır. Bu kısa vadeli yardımların primlerini çoğunda işverenden 
almakta, sadece hastalık sigortasında sigortalıdan % 5 prim kesilmek¬ 
te, ayrıca ilaç/.bedelleri için kullanandan % 20 katılma payı alınmak- 
tadır. 

Halbuki T.C.Emekli Sandığına tabi iştirakçilerin bu yardımları 
prim esasına tabi olmasızm kuramların bütçelerine konulan ödenek¬ 
lerden sağlanmaktadır. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlara yapılan 
tedavi yardımları ise T.C.Emekli Sandığı bütçesinden ödenmektedir. 
Ayrıca kullanılan ilaç bedelleri için de Devlet memurları ile 
emekli, dul ve yetimler bugüne kadar herhangi bir katılımda bulun¬ 
mamışlar, ancak, 1.4.1983 tarihinden itibaren ayakta ve meskende 
tedavi halinde kullanılan ilaç bedellerinin (uzun süreli tedavi 
gerektiren hastalıklar dışında)devlet memurlarından % 20, emekli- 
dul ve yetimlerden de % 10 oranı üzerinden katılma payı alınması ka¬ 
nunlaşmıştır. 

2- UZUM VADELİ HAKLAR: 

Çalışma hayatından sürekli olarak ayrılmaya yçl açan riskler¬ 
de belli '.’.bir hizmet süresini doldurmaları veya bBİli yaşlara gelme¬ 

leri halinde sigortalılara aylık bağlanmaktadır. Sosyal Sigortacılık¬ 
ta uzun vadeli haklar; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından 
yapılan tahsisleri kapsamaktadır. 
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A-YAŞLILIK AYLIĞI: 

Amacı : Yaşlanan ve çalışmayı bırakan sigortalıların kimseye 
muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmelerini ve ölümlerinde de 
geride kalanlarına (haksahiplerine) geçimlerini sağlıyacak bir aylık 
bırakmaktır. 

T.C.Emekli Sandığında : 

T.C.Emekli Sandığı -iştirakçilerinin, yaşlılık sebebiyle 
emekli olmalarını gerektiren yaş haddi,.genelde (65) yaşlarını dol¬ 
durdukları tarihtir. Bununla beraber (60) yaşını dolduran iştirakçi¬ 
lerin de yaşlılık sebebiyle emfekliye ayrılmalarını isteyebilecekleri 
gibi, kuramlarınca da yaşlılık sebebiyle emekliye sevk edilmeleri 
ır.tUrl.ün lulurmaktadır. 

Ayrıca, T.0.Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevlerinin 
özellikleri gözönüne alınarak, yaş haddi, bir kısım hizmetler için 
(65) yaştan daha yukarıda tesbit edilmiş bulunmaktadır.Üniversite 
öğretim üyeleri (67),bazı görevler içinde (60) yaştan daha düşük 
yaş hadleri tesbit edilmiştir.Ordu mensupları, emniyet mensupları, 
PTT mensupları, gümrük korunma mensupları gibi, 

T.C.Emekli Sandığınca yaş haddi sebebiyle emekliye sevk 
edilen iştirakçilere (10) fiili hizmet yılının dolması halinde 
emeklilik aylığı bağlanmaktadır. 

öte yandan, bu yaşlara gelmedikleri halde kadın ise (20), 
erkek ise (25) fiili hizmet yılını dolduran iştirakçiler de emekli 
olmak istedikleri takdirde bunların ve kadm-erkek iştirakçilerden 
(30) fiili hizmet yılını dolduranların da kuramlarınca re'sen emek¬ 
liye şevkleri mümkün olduğundan bu gibilere de Sandıkça emekli ay¬ 
lığı bağlanmaktadır. 
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Z- Sosyal Sigortalar Kurumunda : 

Yaşlılık aylığı 'bağlanabilmesi için? 

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en 
az 5000 gün prim ödemesi, 

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 
yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim ödemiş olması, 

o) Yaş koşulu aranmaksızın, kadın ise 20, erkek ise 25 yıl- . 
dan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün prim ödenmiş olması, 

Gerekmektedir. 

d) Ayrıca? 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 
yıldft» beri sigortalı olan ve bu sürelerde Sosyal Güvenlik ve Çalışma 
Bakanlıklarınca tesbit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde #tt»' 
rekli çalışan ve en az 5000 gün pirim ödeyenlere, 

e) 50 Yaşını doldurmamış bulunmakla beraber, en az 25 yıldan 
beri sigortalı olan ve bu sürede yukarıda belirtilen maden işyerleri¬ 

nin yeralti münavebeli işlerinde en az 4000 gün pirim ödeyenlere, 
f ) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten 

önce malül sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızasızı bu¬ 
lunan ve bu sebeple Malullük aylağı bağlanamıyanlar ile sakatlığı se¬ 
bebiyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olanlar¬ 
dan yaşları ne olursa olsun, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunan ve 
en az 3600 gün pirim ödeyen, 

Sigortalılara da yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. 

50 Yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen si¬ 
gortalı ile 50 yaşını dolduran ve malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortala¬ 
rına tabi çalışmalarının en az 1800 gününü maden işyerlerinin yeraltı 
işlerinde geçirmiş bulunan sigortalılar da, (a) ve (b) fıkralarında 
belirtilen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını 
yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığından yararlanmaktadırlar. 
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Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca tesbit edilen 
işyerlerinin yeraltı ve yeraltı münavebeli işyerlerinde en az 1800 
gün çalışmış bulunan sigortalıların pirim ödeme gün sayılarına dörtte 
biri eklenmektedir. 

Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için işyerinden ayrıldık¬ 
tan sonra yazılı istekte bulunulması şartı aranmaktadır(Bk.Ekli cet..) 

3- Bağ-Kur'da : 

Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için; 

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını- doldurmuş olması ve 
en az 25 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması, 

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber 
en az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş bulunması,(Kısmi aylık) şart¬ 
tır. 

Sigortalının kendi naz ve hesabına çalışmasına son vererek 
bunu belgelemesi ve aylık T.ağl.n ması içir kurumdan yazılı istekte 
bulunmasa gerekmektedir. 

Ancak, bu esaslara göre aylık bağlananlar 60 yaşını doldur¬ 
duklarında tekrar bu Kanuna tabi işyeri açabilecekleri gibi, 60 
yaşından sonra aylık talebinde bulunanlardan işten ayrılma şartı 
aranmamaktadır.(Bkz.Ek.cetvel) 

4~ FarklıIıkler_ : 

üç sosyal güvenlik kuruluşunca yaşlılık sigortasından 
aylık bağlama şartlarında, esaslı farklılıklar ilk bakışta görülmek¬ 
tedir. 

T.C.Emekli Sandığı ve Bağ-Kur Kanunlarına göre, bağlanan 
aylıklarda fiili hizmet süre3i (prim ödenen süre) aranmakta, Sosyal 
Sigortalar Kanununa göre ise, fiili hizmet süresi yerine, sigorta¬ 
lılık süresi ve bu süre içinde belirli prim ödeme gün sayısı aranmak¬ 
tadır. 
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Yaşlılık aylığını başlatan yaşta, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ile Bağ-Kur’da kısmen bir paralellik bulunmakta, T.C Emekli Sandığında 
ise genelde yaş haddi daha yüksek bulunmaktadır. 

Ayrıca yaş hadlerini doldurmadıkları halde belirli hizmet 
yılını dolduranlara emekli aylığı bağlanması T.C.Emekli Sandığı ile 
Sosyal Sigortalar Kurumanda mümkün olmakla beraber, Bağ-Kur'da bu 
yaşlardan önce emekli aylığı bağlanması sözkonusu olmamaktadır. 

Hernekadar, sözkonusu kurumlar sigortalılarının çalışma 
şartlarının farklılığı mevcutsa da, arasında bariz bir fark¬ 
lılığın olduğu görülmektedir. 

B-IıiALÜLLÜK AYLIĞI : 

Amacı :İştirakçilerin ve sigortalıların karşılaşacağı 
ve çalışmalarını engelleyen hastalıklar veya sakatlıklar nedeniyle, 
uğrayacakları gelir kaybının karşılanmasıdır. 

1- T.C.Ühnekli Sandığında: 

5434 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre (vücutlarında 
hasıl olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi imkansız hastalık¬ 
lar yüzünden vazifelerini yapamıyacak duruma giren) iştirakçiler adi 
malül olarak emekliye çıkarılmakta, fiili hizmetleri (10) yılı dol¬ 
durmuş ise kendilerine malüllük aylığı bağlanmaktadır. Hizmet süresi 
5 yıldan çok 10 yıldan az bulunan malûllere ise, malûllüklerinin''baş¬ 
kasının güç yardımı olmaksızın hayatlarını devan: ettiremiyecek kadar 
ağır bulunması halinde kendilerine 15 yıl hizmet süresi üzerinden 
kaydı hayat şartı ile (dul-yetimlerine ve anne ve bahalarına-intikal 
etmemek üzere) aylık bağlanmaktadır. 

Yine hastalıkları nedeniyle sıhhi izin sürelerini dolduran¬ 
lar (hizmet 3Üreleri 5 yıla kadar 6 ay, 10 yıla kadar 12 ay, 10 yıl¬ 
dan çok olanlar içinse 24 aylık sıhhi izin 3üresini geçirenler) de 
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adi malül durumuna girmektedirler. Kanser, verem, akıl hastalıkları 
gibi tedavisi uzun süre isteyen hastalıklarda sıhhi izin süresi 
36 aya kadar verilmektedir. 

Bu malullüğe, görevlerini yaptıkları sırada, yaptıkları gö¬ 
rev sebebiyle, görevlerinin neden ve etkisiyle veya kurmalarınca 
verilen başka işleri yaparken duçar olanlara veya tir kazaya uğrayan¬ 
lara ise vazife malülü denilmekte, bu gibilere de T.C.Emekli Sandığı 
Kanunu hükümlerine göre, vazife malûllüğü aylığı bağlanmaktadır. Eu 
yüzden ölenlerin dul-yetimlerine ise vazife malüliUğü dul-yetim 
aylığı bağlanmaktadır. 

Vazife malullüğü haline % harp seferberlik, içde ve yurt 
dışına gönderilen birliklerle askeri bir harekatta, Uçucuların uçu¬ 
şun havada ve yerdeki sebebleri ile, denizaltında ve dalgıçların bu 
görevleri sebep ve tesiri ile vazife malülü durumuna girmeleri halin¬ 
de ise, kendilerine (Harp Malullüğü) aylığı tahsis edilmektedir. 

Ayrıca, barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, 
takip ve tahkikle görevli olan (Jandarma, ve Emniyet, Silahlı Kuv¬ 
vetler, Milli İstihbarat, Gümrük Muhafaza V.s. kuramların mensupları) 
lardan vazife malülü olanlarına da 233C sayılı Nakdi Tazminat Kamam 
ile vazife malüllüğü aylıkları bakımından daha geniş haklar getiril¬ 
miştir. 

Vazife malüllüğü, harp malüllüğü, nakdi tazminat Kanununa 
göre vazife malüllüğü durumunda, bu malûllere veya bu durumda ölen¬ 
lerin dul-yetimlerine aylık bağlanmasında hizmet süresine bakılmak¬ 
sızın, bu gibilerin hizmet süresi en az 30 yıl kabul edilmekte, 
30 yıldan fazla hizmeti bulunanların kendi hizmetleri üzerinden 
aylık bağlanmakta, ayrıca malullük derecelerine göre (1 inci derece 
için % 60, 2 nci derece için % 50, 3 üncü derece için % 40, 4 üncü 
derece için % 30, 5 nci derece için % 20, 6 ncı derece-için % 15 



olmak üzere) bağlanan aylıklarına zam yapılmaktadır. Harp malûllerine 
ise ilaveten 1 inci derece için 150, 2 nci derece için 14-0, 3 ncü 
derece için 130, 4 ncü derece için 120, 5 nci derece için 110, 6 ncı 
derece için 100 göstergeleri her yıl bütçe kanunu ile memur aylıkları 

için tesbit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunan tutar kadar 
harp malüllüğü zammı ödenmektedir. Nakti Tazminat Kanununa giren va¬ 
zife malûllerinin hesaplanan vazife malüllüğü aylıkları ise, diğer 
vazife malülü aylıklarından % 25 fazlası ile bağlanmaktadır. 

2- Sosyal Sigortalar Kurumunda : 

- Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybettiği hesaplanan, 
- Çalışma gücünün en az üçte ikisini yitirmiş sayılmıyan- 

lardan kanunda belirtilen tedavi sonunda, Kurumun sağlık tesisleri 
sağlık kurullarınca düzenlenecek raporlarda çalışabilir durumda ol¬ 
madığı belirtilen, 

- İşkazası veya meslek hastalığı sonucu meslekten kazanma 
gücünün en az % 60'mı kaybeden, 

Sigortalıya en az beş yıldan beri sigortalı bulunmak ve 
sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün veya toplam 
olarak 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş 
olmak koşulu ile malüllük aylığı bağlanmaktadır.(Bkz.Ek,Cetvel) 

3- Bağ-Kur'da: 

a) Çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmiş olduğu 
hesaplanan, 

b) Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olan, 

c) Malüllük aylığından yararlanmak için yazılı istekte 
bulunan, 

Sigortalılara malüllük aylığı bağlanır. 
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Ayrıca, Kuruma tabi fiili sigortalılığı devam ederken 
geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün 
en as üçte ikisini kaybeden ve malüllük aylığı talebinde bulunan 
sigortalıya da hizmet süresine bakılmaksızın malüllük aylığı bağlan¬ 
maktadır. (Bkz.Ek.cetvel) 

4- Farklılıklar : 

Malüllük aylığının bağlanmasında; Sosyal Sigortalar Kurumu 
ve Bağ-Kur sigortalıları için, çalışma gfestatta en az 2/3 sinin kay¬ 
bını aramakta, - T.C.Emekli Sandığınca "Vazifelerini yapamayacak'idu- 
rtunda olanlara malûllük aylığı bağlanmaktadır. 

Her üç sosyal güvenlik kurumunca da malüllük aylığı bağla¬ 
nabilmesi için belli süreler aranmakta ancak bu süreler birbirinden 
farklı bulunmaktadır. 

Her üç sosyal güvenlik kurumu Kanununda da işkazası, mes¬ 
lek hastalığı ve vazife malüllüğü durumunda herhangi bir hizmet sü¬ 
resi araamaksızm aylık veya gelir bağlanabilmektedir. 

C- 8hÜM AYLIĞI î 

Amacı; İştirakçilerin ve sigortalıların ölümleri halinde 
eş ve çocukları ile sağlıklarında geçimlerini sağlamakla yükümlü 
oldukları ana ve babalarının, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri 
için yarınlarını güven altına almaktır. 

1- T»C»Emekli Sandığında : 

İştirakçilerin görevleri ile ilgileri devam ederkin ölüm¬ 
leri halinde hizmet süreleri 10 yıl ve daha fazla olduğu t&kürde 
(vazife ve harp malûlleri için hizmet sınırlaması yoktur)geride 
kalan dul-yetimlerine aylık bağlanmaktadır^Hizmet süresi 5 yıl ile 
10 yıl arasında olup,ta ölen iştirakçilerin dul eşlerine ve çocuk¬ 
larına malül bulunmaları ve muhtaç durumda olmaları halinde de bu 
durumları devam ettiği sürece yine dul-yetim aylığı bağlanmaktadır. 



Keza T.C.Emekli Sandığına tabi bir işten ayrılıp da başka bir sosyal 
güvenlik kurumu ile ilgilenmeden açıkta iken ölenlerin dul-yetimle- 
rine de Sandıkça dul-Yetim aylığı bağlanmaktadır. 

T,C»Emekli Sandığı dul-yetimleri ilgili hükümlerde "karı,koca 
çocuklar, ana ve baba" olarak belirlenmektedir.. 

Bunlardan dul-yetim aylığına müstehak olmak için dul karı ile 
kız çocuklarının evlenmemiş olması veya evlenmişlerse sonradan her¬ 
hangi bir nedenle dul kalmış bulunması yeterli buluaakta, erkek 
çocukları içinse (18) yaşın, orta öğrenimde (20)yaşın, yüksek öğre¬ 
nimde (25) yaşın doldurulmamış olması gereklidir.Malül ve muhtaç 
bulunan erkek çocuklara ise yaş kaydı aranmaksızın yetim aylığı 
öden!«sitsâLr.İştirakçinin annesine de dul ve muhtaç bulanmak, baba¬ 
sına ve ölen karısı ise kocasına (65)yaşmdan büyük veya malül ol¬ 
mak, muhtaç bulunmak koşulları ile aylık bağlanabilmektedir. 

Keza Sandıktan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü, harp 
malullüğü aylığı almakta iken ölen emeklilerin almakta oldukları 
aylıklarda yukarıda yazılı kimselere dul ve yetim aylığı olarak tah¬ 
sis edilmektedir. 

®“ Sosyal Sigortalar Kurumunda ; 

- Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut yazılı 
olarak istekte bulunup malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına 
hak kazandıktan sonra ölen, 

-Bağlanmış bulunan malüllük aylıkları sigortalı olarak 
çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen, 

~ ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan 
ve sigortalılık süresinin her yılı için, ortalama olarak en az 180 
gün veya toplam olarak en az 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş bulunan, 

Sigortalının haksahibi kimselerine aylık bağlanmaktadır. 
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Haksahibi deyiminden, sigortalının eş ve çocukları ile ana ve 
babalır anlaşılmaktadır. 

Sigortalının eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda 
malül veya 55 yışmı doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen kocasına da ölüm sigortasından aylık bağlanabil¬ 
mektedir. 

çocuklardan; 18 yaşını, orta öğremim yapması halinde 20 yaşını, 
yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışa- 
mıyacak durumda malül bulunan ve Sosyal Sigortaya,Emekli Sandıklarına 
tabi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan erkek çocuklarla; 
yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan 
boşanan veya dul kalan ve Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi 
bir işte çalışmayan, buralardan gelir ve aylık almayan kız çocukla¬ 
rına aylık bağlanmaktadır. ■ 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan aylıklar, çocuğun 18 
yaşını, orta öğretim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 
halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam etmektedir. Çalışa- 
mıyacak durumda bulunan malül olan erkek çoçuklarır aylıkları bu 
yaşlara vardıktan sonrada kesilmemektedir. Ancak, aylığı kesilen 
erkek çocuklardan sonradan çalışamıyacak durumda malül olanlara, 
Sosyal Sigortalar veya Emekli Sandıklarına tabi çalışmalarından 
dolayı gelir veya aylık almamaları şartıyla yeniden aylık bağlana¬ 
bilir. 

Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlsnmaeı 
gereken aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylıklardan aşağı olursa 
artanı, eşit hisseler halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağ¬ 
landığı belgelenen ana ve babasına aylık olarak verilmektedir. 

Sigortalının ölümünde haksahiplerine bağlanacak aylıklar ölüm¬ 
le aylığa hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından başlamaktadır. 



Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine 
aylıkları, sigortalının hak kazandığı son aylık devresinin sona erdiği 

tarihte taşlamaktadır. (Bkz Ek ) 
3- Bağ-Kur'da : 

- Ölüm tarihinde en az üç tam yıl sigorta primi ödemiş bulunan; 
-■ Malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak 

istekte bulunup malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandık¬ 
tan sonra ölen,sigortalının, 

- Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş 

olan sigortala!ardan ölen, 
Sigorta!ılın hak sahibi kimselerine aylık bağlanmaktaöır. 

Ancak, sigortalı iken geçirdiği işkazası veya meslek hastalığı 

somcu ölenler için prim ödeme süresi aranmamaktadır. 

Hak sahibi deyiminden, sigortalının, eş ve çocukları ile ana 
ve babaları anlaşılmaktadır. 

Sigortalının eşinin ölümü tarihinde çalışmayacak durumda 

malül veya 55 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından 
sağlandığı belgelenen kocasına da ölüm sigortasından aylık bağlanabil¬ 
mektedir. 

Çocuklardan; 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşı¬ 
nı, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmuş veya yaşları ne 

olursa olsun çalışrııyacak durumda malül bulunan çocukları ile geçimini 
sağlıyacak başka bir geliri olmamak şartı ile yaşları ne olursa olsun 

evlenmemiş kıs çocuklarının her birine de aylık bağlanmaktadır. 
Sigortalının dul eşinin ve kızının evlenmesi halinde aylık¬ 

ları kesilir. Evlenme halinin her hangi bir nedenle ortadan kalkması 

halinde, talep üzerine yeniden banlara aylık bağlanır. 

*/ * 
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Sigortalının çocuklarına 'bağlanan aylıklar, çocuğun 18 yaşını, 
orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 
25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları 
tarihlerde çalışmayacak durumda malul bulunan çocukların aylıkları hu 
yaşlara vardıktan sonra da kesilmemektedir. 

Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına yapılması 

gereken tahsisinin toplamı sigortalıya ait tahsisten aşağı olursa, 

artan kısım eşit paylar halinde, geçiminin sigortalı tarafından sağlan¬ 
dığı belgelenen ana ve babasına verilmektedir. 

Sigortalının ölümünde hak sahibi kimselerine bağlanacak aylık¬ 

lar, ölümle aylığa hak kazandıkları tarihten sonraki aybaşından baş¬ 
lamaktadır. Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken öl eril er ih hak 

sahiplerine aylıkları, sigortalının hak kazandığı son dönem aylığının 

sona erdiği tarihten başlatılmaktadır. (Blcz Ek ) 

4- Farklılıklar ; 

Her üç sosyal güvenlik kuruluşunun ölüm aylığı için aradığı 
hizmet süresi birbirinden farklı bulunmaktadır. 

Ancak iştirakçi ve sigortalının ölüraü halinde geride kalan 
hak sahiplerinden eş ve çocuklarına aynı şartlarla öltfca aylığı bağlan¬ 

makta, ana, baba ve kocalara ise aylık bağlanması şartlarının fark¬ 
lılıkları bulunmaktadır. 

D- AKLIKLARtÇhesaplama ve oranları ) 

1- T.C.Emekli Sandığında ; 

T.C.Enekli Sandığınca bağlanan aylıklar,emeklilik keseneğine 

(prim) esas tutulan derece ve kademelerin, emekli aylığı bağlanmasına 
esas tutulan tabloda karşılığı olan gösterge rakamlarının, cari yıl 

Bütçe Kanunları ile tesbit edilen memur aylıklarına esas katsayı ile 
çarpımından bulunan tutarın fiili ve itibari hizmet 
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toplamlarının 25 yılma $70'i oranı esas alınarak, 25 yıldan fazla 

her hizmet yılı için ^ 1 eklenmek,eksik hizmet yılı için # 1 indiril¬ 
mek suretiyle ve aylıkların toplamı, emekli aylığı bağlanmasına esas 
tutarın ş£ 85'ini geçmemek üzere bağlanmaktadır. Vazife malüllüğü, 

harp malüllüğü aylıklarında bu $ 85 tahdidi söz konusu değildir. 
S 

T.C.Bnekli Sandığında iştirakçilerin derece ve kademelerinin 
emeklilik keseneklerine esas tutulan göstergeleri ile aylıklarının 

bağlanmasına esas göstergeleri arasında farklılık bulunmaktadır. Her 

iki gösterge tablosunun karşılaştırılmasında, 11 inci derecenin 2 nci 

kademesine kadar eşitlik bulunmakta,yukarı doğru eıkald.ıkça aylık 

bağlanmasına- esas göstergeler, keseneğe esas göstergelerden daha 
eksik tesbit edilmektedir. Bunun da nedeni, Devlet Memurlarında gelir 

vergisi, emeklilik kesintisi v.s nedeniyle bir takım kesintiler yapıl¬ 

masına mukabil, eatekli-dul-yetim aylıklarının hiç bir kesintiye 
tabi tutulmamaları dolaysiyle emekli aylıklarının görev aylıklarının 

üstüne çıkmamasını sağlamayı amaçlamak üzere konulmuş bir sistem 
ise de, (1.3.1982 tarihindeki tutarlar dikkate alınarak) emeldi aylık¬ 
larının devlet memurlarının üst düzey görevlileri ve 30 yıl hizmetten 

sonra ödenen emeklilik aylığının sınırı, -tüm emekliler dikkate alı¬ 
narak emekli, adi malûllük,.vazife ve harp malüllüğü dul-yetim aylık¬ 

larının ortalama miktarı, en az aylık (alt sınır) miktarları göste¬ 
rir. Ekte görüleceği gibi bu miktarlar, aynı derece ve kademeden 
aylık alan devlet memurlarına ödenen ve ele geçen (önemli görevler 

için ödenen yan ödemeler hariç) miktarlara yalcın veya bazı ahvalde, 
hizmeti çok olanlar için, yüksekte bulunmaktadır. Devlet memurlarına 

aylıkları dışında ödenen sair ödemeler sebebiyle,yukarıda yazılı ayrı, 
gösterge tablosundan aylık bağlama sistemi gerekçesini oldukça 

yitirmiş bulunmaktadır. 
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Genelde, dul-yetim aylığının bağlama nisbeti karı ye koca için 

<?o 50, çocuklar,ana veya baba içinse i* 25 olmakla beraber, bu nisbet- 

ler dul-yetim sayısının $ 100'ü geçmesini gerektirecek kadar faala 
olması halinde oranlarda ınütenasiben indirme yapılmaktadır. Bir eş, 
bir yetim olması halinde 60+30($î 90), bir eş kalması halinde $ 75, • 
üç yetim, kalması halinde aylığın bu üç yetim arasında eşit olarak 

paylaş t ır ılmalrt a, iki yetim kalması halinde $ 40+40($ 80), bir yetim 
kalması halinde ise $ 50 nisbetinde bağlanmaktadır. Dul eş (kadın 
için) emekliye tabi bir görevde çalışmakta veya kendi hizmetinden 
ötürü emekli aylığı almakta ise ölen kocasından da ayrıca j£ 50 
oranını geçmemek üzere dul aylığı bağlanmaktadır. Ancak aynı durumda 

olan dul koca eşinden dolayı dul aylığı alamamaktadır. 
T.C.Enekli Sandığının emekli,dul ve yetimleri için çıkartılan 

Yh Ek (Bkz Ek) de nevileri ile sayılarının ve bunlara ödenen bir 

yıllık aylık tutarını içeren bu tablonun tetkikinden de görüleceği 
üzere emeklilerin sayısında 1975 yılından itibaren bir artış izlenmek¬ 

tedir. 

2- Sosyal Sigortalar Kurumunca : 

Malullük, yaşlılık ve ölüm, aylıklarının hesabında esas alına¬ 
cak gösterge sisortalılın işten ayrıldığı veya öldüğü tarihten 

öneeki,malullük ve yaşlılık ve ölüm sigordaları primi ödenmiş son 
beş takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç -tutarlarına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınmak suretiyle; beş 
takvim, yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı. 
içinse, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplan¬ 
maktadır. (Bkz Ele) 

Yaşlılık aylığı almaya hak kazananlara 506 sayılı Kanuna göre 
saptanacak göstergenin katsayı ile çarpımının jt 60'ı oranında, ölüm 
ve malullük aylığında ise göstergenin katsayı ile çarpımının 

_/sa_ 



$ 70'i oranında aylık 'bağlanmaktadır. Malullük aylığına hak kazanan 
sigortalı başka birinin bakımına muhtaç durumda ise bu oran fS 80' e 

çıkarıhmaktadır. 

Yaşlılık aylığında, sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 

55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla 
ödediği 240 günlük malûllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 

için $ 60 oranı 54 1 (1) oranında artırılmaktadır. 

.Ayrıca, sigortalının, 5000 günden eksik ödediği her 240 gün¬ 

lük malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için 60 oranı 

$£ 1 (l,)'1 er eksiltilir. Ancak; madende veya yeraltı çalışmaları dikkate 
alınarak emekli olanlarla, sakatlığı nedeniyle vergi iııc.İrininden 

yararlananların yaşlılık aylığı hesabında ve 50 yaşını dolduran ve 
erken yaşlanmış olduğu saptananların aylığının hesabında bu indirim 

uygulanmamaktadır. 
Bundan başka, ölüm aylığında da kadın ise 50, erkek ise 55 

yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla 

ödediği her 240 günlük aaliillük, yaşlılık re ölüm sigortaları primi 

için aylık bağlama oranı yine 5S (l)'er artırılmak tadır. 
Yaşlılık ve ölüm sigor ası yönünden bağlanacak aylıkların 

oranı her halde fi 85'i geçmemektedir. 

Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli 

sigortalılar için, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından bağlanacak 
aylıkların hesabı; yıllık kazançlarının iki katı alınarak yapılmak¬ 

tadır . 

Ancak ortalama yıllık kazancın hesabının, esna alman son beş 
takvim-yılının her birinde, 180 günden fazla, olan münavebeli çalış¬ 

malara ait kazanç tutarları dikkate alınmcmftlrtadır. 

_/fa_ 



3- Bağ-Kuı-1 da ; 

Yaşlılık aylığı tağlanmasına hak kazanan sigortalılara en 
son prim ödediği gelir Basamağı da en az Bir tam yıl prim ödemesi 

koşuluyla Bulunduğu Basamağın fi 70! i oranında aylık gelir Bağlan¬ 
maktadır, Bur oran '25 yıldan fazla prim ödenmiş olması halinde,fazla 

olan her tam yıl için fi° 1, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından 

fazla olan her tam yaş için de ayrıca fi» 1 artırılmakta, prim ödeme 

süresinin 25 yıldan az olması hakinde her tam yıl için de fi» 1 indirim 

yapılmaktadır. (Bkz Ek Cetvel ) 

Malûllük ve ölüm sigortasından Bağlanacak aylıkların hesabın- 

da da oran fi 70'den az olamayacaktır. Maluliyet aylığının hesabında 
son defa prim Ödenmekte olunan Basamakta prim ödeme süresine Bakıl¬ 

maksızın aylık Bağlanmaktadır. Ayrıca, Başka Birinin sürekli Bakımına 

muhtaç durumda malül olan sigortalıya gelir Basamağının fi 801 i ora¬ 
nında malullük geliri Bağlanmaktadır. 

Yaşlılık ve ölüm aylığı her halde fi» 90 oranını aşamamaktauır. 

4- Farklılıklar : 

Kurumlanın aylık hesaplanmasında esas aldıkları kazanç tutar¬ 

ları Birbirinden oldukça farklılık göstermektedir. Aynı farklılık 
aylığa esas alınan kazancın oranında da kendini göstermektedir. 

T.C.Emekli Sandığı prime esas kazanç üzerinden aylığı hesap- 

lamamakta, aylığın hesabında farklı ve daha düşük göstergeden, 

Sosyal Sigortalan Kurumu son (5) yıllık prime esas kazanç ortalamasın¬ 
dan, Bâğ-Kur ise (malullük aylığı dışında) son Bulunduğu ve Bir tam 

yıl prime ödediği Basamaktan aylık Ba.ğlamaktadır. 

E- TOBIAH GBEMBIKR VE KESMEK İADELERİ i 

1- T.C. Enekli Sandığında : 

Yaş haddi, adi malüllük, ölüm nedeniyle görevleri ile 
ilişiği kesilip de hizmeti 10 yıldan, sicil yoluyla kuıuıalarınoa 



rejsen emekliye sevk edilenlerden de himeii 25 yıld&a az olanların 

kendilerine veya dul—yetimlerine, Sandığa gönderilen emeklilik kese¬ 

nekleri, kurum karşılıkları toplamı fi 4 mürekkep faizi ile (toptan 
ödeme) şeklinde ödenerek, bu gibilerin Sandıkla olnn ilişkileri ke¬ 

silir. 

Yine istifa, göreve son v.s. suretle görevleri ile ilişkisi 

kesilenlerin hizmet süreleri 5 yıldan çok 10 yıldan tıs olanların 
•isterlerse sadece kenetlerinden kesilmiş olan kesenekleri yine ken¬ 

dilerine iade olunur. Hizmeti 5 yıldan az, 10 yıldan çok olanların 

bu hizmetleri Sandıkta mahfuz tutulup, t.ekrar sandığa, veya başka 
sosyal güvenlik kuruntuna tabi hizmete girenlerin bu mahfuz hizmet¬ 

leri birleştirilir. Keseneklerini almış olanlarda bir göreve girdik¬ 

leri takdirde hizmetlerini, aidıklan parayı f 5 fax:.i ile birlikte 

iade etmeleri şartı ile ihya edilir. Ayrıca, hizmeti 10 yılı geçen¬ 
lerin bir göreve girmemeleri halinde ise, açıkta iken UO yaşını dol¬ 

durmaları veya malul olmaları halinde kendilerine, ölümleri İnal inde 
dul ve yetimlerine ileride aylık bağlatır:bilmek!ediv. 

2- Sosyal Sigortalar KurumunCa : 

a) Yaşlılık Toptan ödemesi ; 
Sigortalı olarak çalıştığı işyerinden ayrılan,malullük veya 

yaşlılık aylığına hak kazanamayan; kadın ise 50, erkek ise 55 

yaşını dolûunmş bulunan veya. 50 yaşını doldurmuş ve erken yaşlan¬ 
mış olduğu tesbit edilen sigortalıya, kendisinin re işverenin 
ödediği, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pv-ifleşinin toplamı 
yazılı isteği üzerine, "toptan ödene" şeklinde verilmekledir. 

Toptan ödene alan sigortalı, yeniden sigorvalı bir işe 

girerek çalışmaya başlaması halinde ve toptan ödene olarak alınan 
primleri fi> 5 faizi ile birlikte ödenesi şanlıyla, 'ir."i/e edilmiş 

olan çalışma sürelerinin ihyası iıaiı-.kidı olabilmekledir. 



İd) Ölüm Toptan Ödemesi : 

Ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartlar yerine gel¬ 
mediği takdirde, mal üllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 

tamamı hak sahiplerine toptan olarak ödenmektedir. 

o) Evlenme Toptan Ödemesi s 

Evlenme nedeniyle işyerinden ayrılan kadın sigortalılara 

kendileri ve işverenleri tarafından 5417, 6900 ve 506 sayılı Kanun¬ 
lara göre ödenen; malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 

yarısı, istekleri halinde "toptan ödeme" şeklinde verilmektedir. 

Evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde işinden ayrılan 
veya işinden ayrıldığı tarihten bir yıl içinde evlenen kadın sigorta¬ 

lılar evlenme nedeniyle işten ayrılmış sayılırlar. 

Evlenme nedeniyle toptan ödeme alan kadın sigortalılar 
sonradan sigortalı işe girdiklerinde, aldıkları toptan ödemeyi araklan 

geçen zamana ait faiziyle birlikte Kuruma iade etmeleri hailinde hiz¬ 

metleri ihya edilmektedir. 

3- Bağ-Kur'da : 

a) Yaşlılık Sigortasından Toptan Ödeme : 

Kuruma tabi sigortalılığı sona erenlerden yaşlılık ve malûl¬ 

lük aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, kadın ise 50, erkek ise 55 

yaşını doldurmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler, yazılı 
istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilmektedir. 

b) Ölüm Sigortasından Toptan Ödeme : 

Kurumdan ölüm aylığı almağa hak kazanamayan sigortalıların 

hak sahiplerine, yazılı talepleri halinde ödenen primler toptan ödeme 

şeklinde geri verilmektedir, 

4- Farklılıklar : 

Evlenme sebebiyle sigortalı kadına, yalnız Sosyal Sigortalar 

Kurumu mevzuatı "toptan ödeme" imkanı vermektedir. Diğer kurumlarda 
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re J sen emekliye sevk edilenlerden de hizmeti 25 yıldan az olanların 

kendilerine veya dul—yetimlerine, Sandığa gönderilen emeklilik kese¬ 

nekleri, kurusa karşılıkları toplamı ‘/o 4 mürekkep faizi ile (toplan 
ödeme) şeklinde ödenerek, bu gibilerin Sandıkla olun ilişkileri ke¬ 
silir. 

Yine istifa, göreve son v.s. suretle görevleri ile ilişkisi 
kesilenlerin hizmet süreleri 5 yıldan çok 10 yıldan az olanların 

isterlerse sadece kendilerinden kesilmiş olan kesenekleri yine ken¬ 

dilerine iade olunur. Hizmeti 5 yıldan az, 10 yıldan çok olanların 

bu hizmetleri Sandıkta mahfuz -tutulup,tekrar sandığa veya başka 
sosyal güvenlik kurunum tabi hizmete girenlerin bu mahfuz hizmet¬ 

leri birleştirilir. Keseneklerini almış olanlarda bir göreve girdik¬ 
leri takdirde hizmetlerini, aldıkları parayı JT- 5 faizi ile birlikte 

iade etmeleri şartı ile ihya edilir. Ayrıca, hizmeti 10 yılı geçen¬ 

lerin bir göreve girmemeleri halinde ise, açıkta iken F.0 yaşını dol¬ 
durmaları veya ııalül olmaları halinde kendilerine, ölümleri halinde 

dul. ve yetimlerine ileride aylık bağlanabilmek!ediv. 

2- Sosyal. Sigortalar Kurumlunda : 

a) Yaşlılık Toptan ödemesi ; 

Sigortalı olarak çalıştığı işyerinden ayrılan,ııalüllük veya 

yaşlılık aylığına hak kazanamayan; kadın ise 50, erke:-: ise 55 
yaşını doldurmuş bulunan veya 50 yaşını doldurmuş ve erken yaşlan¬ 
mış olduğu tesbit edilen sigortalıya, kendisinin ve işverenin 

ödediği, malttllük,. yaşlılık ve ölüm. sigortaları pvifilerinin toplamı 
yazılı isteği üzerine, "toptan ödeme" şeklinde verilmekledir. 

Toptan, ödeme alan sigortalı, yeniden sigortalı bir işe 

girerek çalışmaya başlaması halinde re toptan ödene olarak alınan 

primleri 5 faizi ile birlikte ödemesi şartıyla, k.;-."iye edilmiş 
olan çalışma ;.:üreleriniu ihyası müı-skiin olabilmek-'-o'"i 

■/. 



b) Ölüm loptan Ödemesi ; 

Ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartlar yerine gel
mediği takdirde, malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 

tamamı hak sahiplerine toptan olarak ödenmektedir. 

o) Evlenme Toptan Ödemesi ; 

Evlenme nedeniyle işyerinden ayrılan kadın sigortalılara 

kendileri ve işverenleri tarafından 5417, 6900 ve 50C sayılı Kanun

lara göre ödenen; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin 
yarısı, istekleri halinde "toptan ödeme" şeklinde verilmektedir. 

Evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde işinden ayrılan 

veya işinden ayrıldığı tarihten bir yıl içinde evlenen kadın sigorta

lılar evlenme nedeniyle işten ayrılmış sayılırlar. 
Evlenme nedeniyle toptan ödeme alan kadın sigortalılar 

sonradan sigortalı işe girdiklerinde, aldıkları toptan ödemeyi aradan 

geçen zamana ait faiziyle birlikte Kuruma iade etmeleri halinde hiz

metleri ihya edilmektedir. 

3- Bağ-Kur'da : 

a) Yaşlılık Sigortasından Toptan Ödeme i 

Kuruma tabi sigortalılığı sona erenlerden yaşlılık ve malul

lük aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, kadın ise 50, erkek ise 55 

yaşını doldurmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler, yazılı 

istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilmektedir. 

b) Ölüm Sigortasından Toptan Ödeme : 

Kurumdan ölüm, aylığı almağa hak kazanamayan sigortalıların 

hak sahiplerine, yazılı talepleri halinde ödenen primler toptan ödeme 

şeklinde geri verilmektedir, 

4- Farklılıklar ; 

Evlenme sebebiyle sigortalı kadına, yalnız Sosyal Sigortalar 
Kurumu mevzuatı "toptan ödeme" imkanı vermektedir. Diğer kurumlarda 



bu toptan ödeme bulunmamaktadır. Ayrıca, T.0.Emekli Sandığı iştirak¬ 
çilerine, "toptan ödeme" yaparken fo4 mürekkep faiz ödenmektedir. 

E- BEKDtlrİK İKRAMİYELERİ s 

I- T.0.Enekli Sandığında ; 

Emekli, adi malullük, vazife ve harp malulü ölüm sebebiyle 
görevlerinden ayrılanlardan kendilerine veya dul-yetimlerine emekli, 

dul-yetim aylığı bağlanması veya hizmeti aylık bağlanmasına yetmiyen- 

ler için toptan ödeme yapılması halinde emeklilik keseneklerine esas 

tutulan derece ve kademelerinin emekli aylığı bağlanmasına esas gös¬ 
terge tutarlarının her hizmet yılı için bir aylığı tutarından emekli¬ 

lik ikramiyesi olarak ödenir. İkramiye miktarının tesbitine en çok 
30 yıllık hizmet süresi esas alınmaktadır. 

Bugün için emeklilik ikramiyelerinin üst sınırı 30 hizmet 

yılı için; en yüksek derece-kaâeme ve ek göstergeli tutara göre 

(1.3.1982 tarihinden .sonrası için) 1.467.000,- alt sınırı ise 7 nci 
derecenin 9 uncu kademesi için (ilkokul mezunlarının yükselebileceği 

derece-kadane) ve 25 yıl hizmete göre 510.000,-liradır. 
Bu ikramiyeler ödenmesini müteakip, Sandıkça kurumlarından 

tahsil edilmektedir. 

2“ Sosyal Sigortalar liüruımmda s 

Kurumca, malûllük yaşlılık veya ölüm aylığı bağlanması 
yahut toptan ödeme yapılması halinde sigortalılara herhangibir 

ikramiye verilmesi söz konusu olmamakla birlikte; 
İş Kanununa tabi işçilerin hizmet akitlerinin, Kanunda 

belirtilen şartların yerine gelmesi sonucu veya işçinin ölümü sebe¬ 

biyle son bulması hallerinde; işçinin işe başladığı tarihten itibaren 
hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence,otuz 

günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu husus"kıdem 
tazminatı" başlığı altında ayrıca, incelenecektir. 

- „ 



3- Bağ-Kur'da : 

Bu. Kurum tarafından gerek sigortalılara, gerekse hak sahip¬ 

lerine hir ikramiye veya tazminat ödenmesi söz konusu değildir. 

4- Farklılıklar : 

Doğrudan doğruya iştirakçisine veya haksahibine emekli 
ikramiyesi ödeyen kurum sadece T.C.Emekli Sandığıdır. Diğer kurumlarca 

doğrudan veya dolayısıyla sigortalıya veya hak sahiplerine bir ikramiye 
yahut tazminat ödenmesi söz konusu değildir. 

5- KIDEM TAZMİNAT I ; 

1475 sayılı iş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değişik 14. 
maddesinin değiştirilmesiyle ilgili 2320 sayılı Kanunun 1. maddesiyle 

değişik 14. maddesine göre; bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin 

I- İşveren tarafından bu Kanunun 17. maddesinin II numaralı 

bendinde gösterilen sebepler dışında, 
II- İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 

III- Muazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 

17- Bağlı bulundukları Kanunla kurulu kurum %eya sandıklardan 

yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak 

•amacıyla; 

Feshedilmesi veya işçinin ölmesi sebebiyle son bulması hal¬ 
lerinde işçinin’işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı 

süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti 

tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de ■ 
aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin davam etmiş veya fasıla¬ 
lar la yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir 

veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak 

hesaplanıl’. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir 



suretle tir işverenden daşka tir işverene geçmesi veya başka tir 
yere nakil halinde işçinin kıdemi işyeri veya işyerlerindeki hizmet 

akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Bu Kanunun neşri 

tarihinden itibaren işyerinin devri veya harhangi tir suretle el 
değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren 

sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin tu sorumlulukları 
işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı 

ücret seviyesi ile sınırlıdır. Bu Kanunun neşrinden evvel işyeri 

devrolmuş veya herhangi tir suretle el değiştirmişse devir mukavele¬ 
sinde aksine tir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni 

işveren sorumlu bulunmaktadır. 

İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi 
için, aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğu ve kendisine 
aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası 

takımından, bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu 
belgelemesi şart olup, işçinin ölümü halinde bu şart aranmamaktadır. 

T.C.Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya 
yalınız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı yada 

değişik kamu kuruluşlarında .geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi 
suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük 

aylığına yada toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşla¬ 

rında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu 

işvereninee kıdem tazminatı ödenmektedir. 

Yukarıda belirtilen kamu kululuşlarında işçinin hizmet akdi¬ 

nin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeye¬ 

cek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem, taz¬ 
minatının hesabında dikkate alınmamaktadır. 



Ancak, bu tazminatın T.C.Emekli Sandığına tabi olarak geçen 
hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yışlılık veya malûl¬ 

lük aylığının başlangıç tarihinde T.C.Emekli Sandığı Kanununun 

yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen 
miktardan fazla olamamaktadır. 

Bu maddede geçen kamu kuruluşları değimi, genel, katma, ve özel 

bütçeli daireler ile 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan 
kurumlan kapsamaktadır. 

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya 
ikramiye ödenmemektedir• 

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılmak¬ 

ta, parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit 

olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde cdenen ücretin o süre 
içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret 
bu tazminatın hesabına esas tutulmaktadır. 

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde 

tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılmas tarihi ile zammın yapıl¬ 

dığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere 
bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 

13 ncü maddenin (c) bendinde sözü geçen tazminat ile bu mad¬ 
dede yer alan kıdem, tazminatına esas olacak ücretin hesabına 26 ncı 

maddenin I. fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan 
para, ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve Kanundan doğan menfaatler¬ 

de gözönünde tutulmaktadır. 
Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük 

süre, hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine 

değiştirilebilir. 

Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirtilen 
sürelerle hesap edilen kıdem tazminatının yıllık miktarı, 1475 sayılı 

iş Kanununa göre tespit edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 30 
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günlük tutarının 7»5 katından fazla olamamaktadır. Ancak, 1.1.1983 

tarihinden sonraki dönem için yeni düzenleme getirilmiş olup,kıdem 

tazminatının asgari ücretle olan bağlantısı koparılmıştır. 

Buna göre; toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirle¬ 
nen kıdem tazminatlarının bir yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa 

tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C.anekli Sandığı Kanunu 

hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikra¬ 

miyesini geçemiyecektir. 

Kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı ile Devlet memurları 

Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı 

Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli 
ikramiye miktarı eşitleninceye kadar beher yıl ödenecek kıdem, taz¬ 

minatı tavanı 2.500 göstergenin Bütçe Kanunları ile belirlenen memur 
aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar, ile (75.000) 

yetmişbeşbin lira arasındaki farkın dörtte birinin (75.000) yetmış- 

beşbin liraya eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. 

îşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazmi¬ 
nat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenmektedir. 

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara ve ya 
sigorta şirketlerine sigorta ettirememektedir. 

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, 

malullük, ölüm, ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyia 
devlet veya kanunla kurulu kuramlarda veya $ 50 hisseden fazlası 

devlete ait bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem taz¬ 
minatı ile ilgili bir fon tesis edilir. Fon tesisi ile ilgili husus¬ 

lar kanunla düzenlenir. 

Kıdem tazminatının tavanı bugün için son değişikliğe göre 

77.500,-lira olduğa dikkate alındığında; 
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30 yıl hizmeti olan bir işçi için tavan : 

77.500,- x 30 s 2.325 Tl'dir. 

Oysa, en yüksek devlet memurunun 1.1.1983'den sonraki düzen¬ 

leme için, 30 yılda alacağı emekli ikramiyesi 1.869.000,-riı.dir. 
Ancak, ileride t>u iki rakam birbirine eşitlenmiş olacaktır. 

0- EVLmm İKRAMİYELKKİ : 

1- T.C-Baekli Sandığında; 

Sandıktan dul ve yetim aylığı almakta olan dul kadın ile kız 

çocuğunun evlenmesi halinde kendiaine, evlendiği tarihte almakta 
olduğa aylığın, iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olarak ödenmekte¬ 

dir. 

2- Sosyal Sigortalar Kurumanda; 

Sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan 
haksahibi kız çocuklarının evlenmeleri halinde aylık veya gelirleri¬ 
nin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme yardımı" 
olarak verilmektedir. 

İki yıl içerisinde meydana gelen boşanma veya dul kalma hal¬ 
lerinde bu süre için tekrar aylık veya gelir ödenmemekte ve diğer 
hak sahiplerinin aylık veya gelirleri oranında değişiklik yapılmamak¬ 
tadır. 

3- Bağ-Kur'da ; 

Bu Kurum tarafından, "evlenme ikramiyesi" veya " evlenme yar¬ 

dımı altında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

4- Farklılıklar: 

T.0.Emekli Sandığınca kız çocuklarına olduğu gibi, dul kadı- 
nada "evlenme ikramiyesi" ödenmesine rağmen,Sosyal Sigortalar Kuru¬ 

munca yalınız kız çocuklarına bu hak tanınmakta, dul kadına evlenme 
ikramiyesi veya evlenme yardımı yapılmamaktadır. Bağ-Kur'da ise bu 

yardım söz konusu değildir. 



- BÖLÜM III - 

1- DİĞER SANDIKLAR 

506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesinde sözü edilen; 
banka sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odaları, sanayi 
odaları, borsalar veya bunların birliklerinin kurdukları emekli san¬ 

dıkları da sosyal güvenlik faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Statüleri Çalışma Bakanlığınca (Sosyal Güvenlik Bakanlığınca) 
onaylanan bu emekli sandıklarının sayısı 24 olup, aktif üye sayısı 
19S1 yılı itibariyle 75 bin civarındadır. 

Bu sandıklar, asgari 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
sağladığı hakları vermekle yükümlü olup, bunun üstünde yardım sağla¬ 

malarına mani bir kanuni hüküm bulunmamaktadır. 

Söz konusu sandık ve kurumlar özel statüleri gereğince 

çalışmakta,sigortalılarına ve aile fertlerine asgari 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun sağladığı hakları vermekle yükümlü bulun- - 

makla beraber,bazıları mali durumlarının iyi olması sebebiyle üyele¬ 
rine üç büyük sosyal güvenlik kurumunca verilen hakların üstüne 

çıkmakta, bazıları ise mali kaynaklarının iyi olmaması yüzünden 

ödeme güçlüğü içinde bulunmaktadır. 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş 
bulunan,24 emekli sandığı şunlardır. 

BANKA SANDIKLARI i 

1- Tapı ve Kredi Bankası E.San. 

2- T.Tütüncüler Bankası E.San. 

3- İstanbul Bankası E.San. 

4- T.Garanti Bankası E.San. 

5- Pamukbank T.A.Ş. E.San. 

6- T.Öğretmenler Bankası E.San. 



7- Eskişehir Bankası E.San. 
8- T.Ticaret Bankası E.San. 

9- Akbahk A.Ş. E.San. 
10- OsmanlI Bankası E.San. 

11- Şekerbank T.A,Ş, E.San. 
12- T.Sinai Kalkınma Bankası E.San. 

13- T.îş Bankası E.San. 
14- Türk Dış Ticaret Bankası E.San. 
15- Vakıflar Bankası E.San. 

16- Anadolu Bankası E. San. 

SİGORTA ŞİRKETİ EMEKLİ SANDIKLARI 

17- Doğan Sigorta A.Ş. Ea.San. 
18- Türk Genel Sigorta Em.San. 

19- Şeker Sigorta Em.San. 
20- Anadolu An.'Türk Sigorta Em.San. 

21- Tam Sigorta Em.San. 

22- Ankara An.Türk Sigorta Şirketi Em.San. 

23- Milli Resasürans T.A,Ş. Em.San. 

24- Odalar ve Borsalar Birliği Personeli Esi.San. 
Bu sandıkların 1981 yılında aktif ve bağımlı sigortalıları 

(Cetvel XVI) gösterilmiştir. 

2- Hizmet Birleştirmeleri ; 

Sosyal Sigortalar’ s T.C»Emekli Sandığına, Bağ—Kor1 a veya 

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde sözü edilen Sandıklara 
tabi hizmetler 5.1.1961 tarihli ve 228 sayılı Kanunu tadil eden 6.2.1970 

tarihli ve 1214 sayılı Kanunun, esaslarına göre birleştirilmektedir. 

Buna göre, bu kurmalardan bir kaçında çalışmış olanların bu 
hizmetleri ayrılmayan ak birleştirilmekte ve bu gibilerin emekliye 



ayrılmaları veya ölümleri halinde kendileri ile hak sahihi dul ve ye¬ 

timlerine en son ayrıldıkları Sandık veya Kanununda belirlenen 

oranlar üzerinden aylık bağlanmakta; ilgililer kurumun bünyesinde 

bulunan sair haklardan da yararlanmaktadırlar. 

Ancak bu Kanunda sadece ödenen aylıkların hizmet miktarına 

göre bulunan oran dahilinde diğer kuramlardan tahsiline imkan tanın¬ 
dığından aylığı bağlayan ve ödeyen kurum bu aylıkların ( sosyal yardım 

zamları dahil) diğer kurum hissesine tekabül, eden kısmını tahsil ede¬ 

bildiği halde, aylıktan başka yapılan masrafların tamamı, bilhassa 

sağlık yardımı masraflarını kendi bütçesinden karşılamak durumunda 
kalmaktadır. 

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamamda olmayan; 
Yaşlı - Malül ve Sakatlara Yapılan Yardımlar s 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamına olunmamış olan; 

- îş görme çalışma gücünden yoksun, muhtaç ve kimsesiz 65 ya¬ 

şını doldurmuş yaşlı, 
- 65 yaşamı doldurmadığı ha3.de, başkasının yardımı olmaksızın 

hayatını devam ettiremiyeoek şekilde malül olup, aynı zamanda bir 

yerden kazanç ve gelir sağlamayan ve durumlarına uygun bir işe 
yerleştirilemiyen sakat, 

Vatandaşlarımıza, 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanunla, 

(60) gösterge esas alınmak suretiyle, her yıl Bütçe Kanunlarında gös¬ 
terilen ve dev3.et memurf.arına ödenen aylığa esas olan katsayı ile 

çarpımından bulunan tutar üzerinden aylık bağlanarak, yaşadıkları 
sürece ödenmektedir. T.C.Emekli Sandığınca bağlanan ve hak sahiplerine 
ödenen bu aylıklar hâzinece karşılanmaktadır. 

Evli olan karı-koca, aynı zamanda bu Kanun kapsamına girmekte 

iseler aylık aile reisine bağlanmakta, ancak 50 artırılmaktadır. 
Ayrıca kendilerine bu şekilde aylık bağlanan vatandaşlarımız 



T.C.Emekli Sandığınca verilen belgeleri ile devlet hastanelerinden 

ücretsiz olarak tedavi görmektedirler. 

Bugün için (1.1.1983 tarihinden itibaren) bu aylıkların miktarı 

2040,-TL. olup, her iki eşin Kanun kapsamına girmesi halinde aile 

reisine bağlanan aylık ise 3060,-TL. olmaktadır. 

Söz konusu aylıklar_günün şartlarına göre büyük bir rakam olma¬ 

makla beraber, sosyal güvenceye alınmamış Türk Vatandaşlarından büyük 

bir kesiminin az da olsa Devletin himayesine alınmış olması bakımın¬ 
dan bir önem taşımaktadır. 

1982 yılı itibariyle bu Kanun kapsamına giren 780 bin civarın¬ 
da vatandaşımıza Devletin yaptığı mali yardım miktarı bir yılda 
yaklaşık olarak 19 milyar 250 milyon liralık bir meblağ teşkil etmek¬ 
tedir. 

- BÖLÜM V - 

Diğer Yardımlar, Sosyal güvenlik kumalarının kısa veya uzun 

vadeli olarak kanunlarında sağladığı haklardan haşka hizmetlerinin 

özelliğine ve sigortalılarının veya iştirakçilerinin ihtiyaçlarına 
emeklileri ile dul ve yetimlerinin durumları da gözönünde bulundur¬ 

mak suretiyle bazı ilave haklar sağladıkları veya ilave işler yaptık¬ 

ları bilinmektedir. 

1- T.C.Bnekli Sandığı ; 

T.C.Bnekli Sandığının emakii-dul ve yetimlerine götürdüğü 

kısa veya uzun vadeli sigorta kolu yardımları dışında kalan hizmet ve 

yardımlar, 5434 sayılı Kanununun 23 ncü maddesinde yer alan 

iştirakçilerine verdiği horç para, emekli, dul-yetim aylığı alanlara 
28.4.1982 tarihinde kabul edilen 2665 sayılı Kanunun maddelerinde 
belirlenen dinlenme ve bakım evleri tesis etmek ve işletmektedir. 

_ 



A~ Borç Para Verme ; 

Fiili hizmet süresi 5 yıla, geçen iştirakçilerden isteyenler, 
iki kefille birlikte imzalayacak],arı senet karşılığında bulundukları 

derecelerin son kademesinin aylığ-ının bir buçuk katı kadarını Sandık¬ 
tan 12 ay, 18 ay ve 24 ay vadeli olarak ve $ 5 faiz karşılığında 

borç olarak alabilmektedirler. Verilen borç para, afet ve fevkale.de 
hallerde, iki katına çıkarılmaktadır. Borç paraya esas aylık fiilen 

alınan aylık olup, 1 ve 2 nci derecelerdeki ek göstergeler de ayrıca 

nazara alınmaktadır. Bu yardımdan, yararlanan iştirakçi sayısı ve 

verilen borç miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 35 Borç Para Verme 

Borç Verilen 1980 Yılı 1981 Yılı 1982 Yılı (10 aylık) 

1- İştirakçi Sayısı ı 478.803 451.512 490.544 

2- Ödenen Borç Para 
Miktarı î 11.862 10.956 16.076(Milyon Tl) 

B'" Pin-T-enme ve Bakımevleri i 

Ülkemizde bugün sayıları 1.5 milyonu bulan aktif memur kit¬ 

lesi ile 570 bini bulan emekli, adi malullük, vazife malullüğü dul ve 

yetim aylığı ile vatani hizmet tertibinde aylık alan bir kitle 
bulunmakta ve bunların sayıları büyümektedir. Emekli, dul ve yetimle¬ 
rine sosyal güvenlik hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan T.0.Emekli 

Sandığı, toplumlumuzdaki gelişmelere paralel olarak hizmetlerini her - 
geçen gün daha iyiye, daha ileriye doğru yönlendirmek zorunluluğun¬ 
dadır. Başlangıçta, emekliler ve onların dul ve yetimlerine yalınız 
aylak: bağlanmakta iken, bugün emekli ve bakmakla yükümlü oldukları 

aile fertlerine, dul ve yetimlerle, bunların muhtaç ana ve babala¬ 
rına sağlık ve tedavi yardımı yapılmaktadır. 

Bu amaçla bugün sayı3.arı ortalama 570 bin olan emekli, adi 
malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlarla vatani 

hizmet tertibinden aylık alanlardan, kendi,imkânları ile huzurla 



yaşantılarını sürdüremeyenler veya fizik güçsüzlükleri sebebiyle bakama 

ihtiyaçları bulunanlar için Dinlenme ve bakımevi yaptırılması planlan¬ 
mış olup, bu konuda 5434 aayılı yasada gerekli değişiklik,28.4.1582 

tarihinde kabul edilen 2665 sayılı yasa ile sağlanmıştır. 

Sandıkça ilk aşamada ele alınan, mülkiyeti Sandığa ait İstan¬ 
bul Hisbetiye'de 21381 metrekarelik arsa üzerinde 7 bloktan oluşan 
dinî-same ve bakımevi, Sandık yatırım proğrapmda 1973 yılından bari 
yer almakta ise da 36 adet parselden oluşan arsanın tevhid ve ifraz 
işlemleri, imar durumu, Baki Eserler ve Anıtlar yüksek Kurulu 

etiid-proje gibi teknik ve idari problemler sebebiyle gecikmiştir, 

fiili inşatına 1979 yılında başlanan yatırımın, proje maliyeti 
1.080.000.000,-TL, olup, 1984 yılı sonunda bitirilmesi, programlan¬ 

mıştır. Tamamlandığı zaman 380 odadan oluşacaktır. Her blokta asan¬ 
sör, klima ve bunların yanıeıra ayrıca tesisde ziyaretçi odaları, 
televizyon, dinlenme ve hemşire odaları, rehabilitasyon,fizikoterapi 
merkezleri, ibadethane, personel, yemek salonu gibi gerekli yardımcı 
üniteler bulunmaktadır. 

Her oda 2 kişilik olup bu durumda 330x2=760 kişilik dinlenme 
ve bakımevinden yararlanma imkânı sağlanacaktır. 

Biralarda kalacak olan, emekli, dul ve yetimler için yapılacak 

işletme maaliyet hesabına göre yönetmelikle tesbit edilecek oranda, 
emekli,İUİ-ystJ® aylıklarında bir kesinti, yspuaeak; .anpsi bu aylık¬ 
lar yetmediği takdirde aradaki faril sandıkça karşılanacaktır. 

Edinilecek deneyim ve -.çalışmalardan da yararlanarak yurdu¬ 
nuzun diğer bölgelerinde de emeklilerden ve dul-yetimlerle, vatani 
hizmet aylığı alanlardan kimsesiz, bakıma muhtaç, malul ve yaşlı 
olanların yararlanabileceği dinlenme ve bakımevlerinin yaptırılması 
ve işletilmesi amaç edinilmiş olup, gerekli etüt çalışmaları yapıl¬ 
maktadır. 

•/. 



Bu çalışmalar tamamlandığında İstanbul ili dışında diğer kent¬ 

lerimizde de çağdaş teknoloji ve imkanlardan faydalanılarak modern 

tesisler yapılamasına başlanacak ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde sandık emeklilerinin hizmetine sunulacaktır. Şimdiden 

ileride kurulacak başka tesisler için arsa tes'bit ve etütlerine baş¬ 
lanılmıştır. 

S.QayaJ- Sigortalar Kurumunda s 

Bu Kurumda da Sigortalılara bakmakla yükümlü oldukları aile 

fertlerine kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile sağlanan yardım- ; 
lar yanında sigortalılara sağlanan bir yardım olarak "Konut Kredisi" 

bulunmaktadır. 

Konut Kredisi % 

Sosyal. Sigortalar Kurumu tarafından işçilere konut yapımımda 
kullanılmak üzere kredi verilmektedir. 

1931 yılı sonu itibariyle, toplam olarak 3906 kooperatife, 

180554 konut için 50.677.361.110,-lira kredi açılmış bulunmaktadır. 

Sigortalılara bu kredinin verilebilmesi için 5 yıl sigorta¬ 
lılık süresi, 1000 iş günü prim ödenmiş olması veya 1500 gün prim, 

ödenmiş bulunması gerekmekte olup,- bu gün için verilen kredi miktarı 
konut başına 600 bin TL.dir. 

Açılan kredinin tahsilinde de yapı kullarım izin.kağıdının 

veya geçici kabulun onayı tarihinden hangisinin tarihi eski ise o 
tarihten sonraki 6. ayı takip eden aybaşından başlanılmaktadır. 

2 2 
Şayet konut 85 M den az ise 20 yıl vade ve fi 4 faiz, 85 m 

2 
den fazla 100 m den az ise 15 yıl vade ve $ 5 faiz oranı uygulan¬ 

maktadır , 

3- Bağ-Kur1 da s 

Bu Kurumda da sigortalılarına konut yapımı veya toplu işyeri 

yapımı için, bu yapıların birinci derecede ipoteği karşılığında 
kredi verilmektedir. Ayrıca sigortalılarına işletme ve tesis kredi¬ 
si de verebilmektedir. 



1975 ila 1981 yılları zarfında 2494 konut kooperatifi için 
8947 sigortalıya 1,329.109.000,-lira konut kredisi, 

Aynı dönemde 45 toplu işyeri kooperatifi için 3748 sigortalı¬ 
ya da 427.884.000,-lira işyeri kredisi olmak üzere camlan 
1.756.993.000,—lira kredi açılmış olup, bu miktar kredinin 
1.329.395.076,-lirası fiilen ödenmiş bulunmaktadır. 

İşletme ve tesis kredisi olarak da 31.12.1992 tarihine kadar, 
597.120.000,-lira ödenmiştir. 

- BÖLÜM VI - 

- Öneriler - 

1- Türkiyenin sosyal güvenlik sistemindeki sürekli ve hızlı 
gelişmeler, hizmetin götürüldüğü kesimlerin genişlemesi ve bu hizme¬ 

tin mahiyetinin de giderek farklılık kazanması; bu hizmeti üstlenen 

kurumlar için bu gelişme, genişleme ve iyileşmeye .uygun bir yapılaş¬ 
maya ihtiyaç gösterildiğinden, artan iş hacmi ve yönetimlerle beliren 
ihtiyaçlar ve hizmetin özelliği ve ihtisası da nazara alınarak mevcut 

sosyal güvenlik kurumlarından henüz bir kuruluş konunu olamayanların 

bir kuruluş konuruna kavuşturulması, kuruluş kanunu bulunanların 

ise 'bu ihtiyaç ve yeniliklere göre yeniden düzenlenerek kanunlaş¬ 
tırılması, 

2-Ülkemizde sosyal güvenlik korumlarının sosyal güvenceye 

bağlandığı çalışan vatandaşlarımızın sayısı oldukça yüksek olmakla 
beraber, henüz bu güvenceye kavuşmamış olan bir kısım vatandaş¬ 

larımızın, özellikle tarım kesiminde çalışan çiftçi vatandaşlarımızın 
da ilgili sosyal güvenlik kurumlanma bağlanması hakkında yapılan 

çalışmaların, bu plan devresi için de bir sonuca ulaştırılması, 



3- Bu güne kadar uygulaması taşlatılmamış olmakla terater, 

ülkemiz genelinde faydalı görülen; sosyal güvenlik konusunda,öğretim 
kuramlarından orta ve yüksek öğrenimde vatandaşlarımıza sosyal 

güvenliği tanıtıcı dersler konulması, sosyal güvenlik kuramlarımızın 
ihtiyaçı olan kalifiye personelin eğitilip, yetiştirilmesi için tu 

dalda meslek okulları açılması, 

4- Sosyal Güvenlik kuramlarından T.C,Emekli Sandığı iştirakçi-, 

leri ile emeklileri ve aile fertleri için, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda ve 5434 sayılı Kanun ve eklerinde; Sosyal Sigortalar Kurumu 
sigortalıları ile emekli ve aile fertleri için, 506 sayılı Kanunda 

yer alan kısa vadeli sigorta kolları ile sağlanan hastalık,analık 

yardımları gihi hakların, hiç tirinin hulunmadığı Bağ-Kur'da da 
özellikle sağlık yardımlarından taşlamak ve tu Kurumun şartlarına 

uygun tir tiçimde kademeli ve zorunlu tir şekilde Kurumun kaynakları¬ 
nı da olumsuz yönde etkilememek ve prim esasına dayandırılmak sure¬ 

tiyle yaygınlaştırılması, 

5- İŞÇİ sağlığı ve iş güvenliği konusunda mevcut mevzuat hüküm¬ 
lerinin işyerlerinde uygulanması ile görevli bulunan Çalışma Bakan- 
ffiiğı İş Güvenliği Teşkilatınca yürütülen,işçi sağlığı ve iş güven¬ 
liği d ene t imierinin etkin ve yaygın tir hale getirilmesi için gerek¬ 

li Kanuni ve idari önlemlerin alınması, 

6- Emeklilik hakları veren Kanun hükümlerinde yaşlılık, malûl¬ 
lük, ölüm halleri dışında, sadece belirli hizmet süreleri olanların 

da emeklilik haklarından yararlandırılması özellikle Sosyal Sigorta¬ 

lar Kurumu ve bu Kurum Kanununun geçici 20 nci maddesine tabi Sandık¬ 
larla, T.C.Emekli Sandığı aktüeryal hesaplarına ve emeklilik pren¬ 

siplerine uygun düşmediğinden tu gibiler için de belirli bir taban 

yaşın lesbit edilerek yasal düzenlemeye gidilmesi, 



7- Mevcut sosyal güvenlik kurumİarının sağladığı haklar, 

mahiyeti, yararlanma şartları değişik olduğundan 1214 sayılı hiz¬ 

metlerin hirleştirilmesine esas kanundan da yararlanılmak suretiyle 
üç sosyal güvenlik kurumundan sigortalıların durumlarına uygun 

olanına geçme yoluyla daha çahuk ve iyişartlarla sağlama yolunu 

seçtikleri tesbit edildiğinden, kurumların aleyhine hesap dengesizliği 

yaratan bu durumun önlenmesi için sosyal güvenlik kurumlan formları¬ 
nın gözden geçirilerek tutarlı ve sağlam esaslara bağlanılan kurumun 

ölçülerine yakın bir ölçü içerisinde birleştirilmesini sağlamak bakı¬ 
mından temel bir sosyal güvenlik yasasına bağlanması, 

8-Her üç sosyal güvenlik kuruluşunda da prime (keseneğe) 
esas tutulan ücret ve kazançlar birbirinden farklı olduğu gibi 
aylık bağlama sistemleri de ( T.C.Emekli Sandığında kesenek kesilen 

göstergeden daha düşük bir göstergeden aylık bağlanması, Sosyal 
Sigortalar Kurumunda gerçek kazançdan daha düşük bir kazançdan prim 

kesilerek, 5 yıllık kazanç ortalamasından aylık bağlanması, Bağ-Kur1 
da ise son bir yıl prim ödenen basamaktan aylık bağlanması ve basa¬ 

mak tutarlarının günün şartlarına göre çok düşük olması nedenleriyle) 

değişik bulunmakta ve emekli aylıkları da farklılıklar göstermekte¬ 

dir. Bu farklılıklarının giderilmesi ve aylıkların günün şartalarına 

göre belirli bir seviyeye getirilmesi için, prime ve keseneğe esas 

tutulan kazançların ve aylık bağlanmasına esas sistemlerin gözden 
geçirilmesi, 

9- Sosyal güvenlik konusunda Ülkemizin geldiği bu günkü 
seviyeden ve raporumuzda boyutları belirlenen haklardan geriye 

dönüşlere izin verilmemesi, sosyal güvenceye kavuşturulmuş olan 

vatandaşlarımızdan belirli ve az sayıda kimselerden oluşan gruplara ' 
ayrıcalıklı, dikey ve munzam haklar tanınmasından kaçınılması, 

-/?*_ 



10- Mevcut sosyal güvenlik kurulularından T.C.Emekli Sandığı 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur'un dışında kalan özel sigorta, 
sandık ve Kurumların hem kanunla kurulmuş olafı sosyal güvenlik 

kurumlan düzeyinde çalışmalarını temin etmek, hem de mali künyesi 

sağlam olmayanların kapsadığı kişilerin gelecekteki sosyal güvenlik 

lerinin tir teminata bağlanmasının sağlanması için Anayasa'mızm 
60 ncı maddesinde (sosyal güvenliği sağlayacak teşkilatı Devlet'in 

kurması ) prensibi de dikkate alınarak, bu sandık ve kuruluşların 

hukuki durumlarının gözden geçirilmesi, 

Uygun görülmektedir. 





T-C, EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLERİNİN CETVEL I 

YILLAR İTİBARİYLE SAYISI HİZMET SÜRELERİ EMEKLİLİĞE ESAS 

Yılları Sayısı Hizmet Gurubu Adet Dereceler Adet 

1972 931200 1 Yıldan az 98.374 1 22.074 

1973 984800 1-5 Yıl 318.162 2 18.595 

1974 1038400 6-10 Yıl 305.522 3 30.574 

1975 1092000 1 11-15 " 236.920 4 35.196 

1976 1145000 16-20 " 154.675 5 54.209 

1977 1175000 21-25 " 121.775 6 85.655 

1973 1200000 26-30 " 50.595 7 121.220 

1979 1225000 30'dan çok 15.359 8 168.426 

1930 1250000 Toplam I.3OI.382 9 178.057 

1981 1415000 10 182.210 

CİNSİYETE GÖRE AYRIMI ( 1980 Yılı ) YAŞ GRUPLARI ( 1980 Yılı ) 11 127.919 

Cinsiyeti Adet Yaş Grubu Adet 12 92.697 

Kadın 304.455 18'den az 814 13 88.095 

Erkek 996.927 13-23 176.685 14 61.864 

TOPLAM s 1.301.382 24-29 336.407 15 34.643 
30-35 304.887 
36-41 207.053 Toplam 1.301.382 

42x47 155.589 
48-53 75=705 
54-59 34.228 
60'dan Yuk. 10.014 

Toplam : 1.301.382 



SOSYAL SİGORTALAR KUEUMU SİGORTALILARININ CETVEL II 

Sigorta Kanununun 
Yıllar İtibariyle Sayısı Uyguladığı İşyeri Sayısı 

Yıllar Sayısı Yıllar İşyeri Sayısı 
1965 -895.802 1965 73.020 

1970 11313-500 1970 279.405 
1971 1.404.816 1971 364.240 
1972 1.525.012 1972 429.453 
1973 1.649.079 1973 526.305 
1974 1.799.998 1974 578.714 
1975 1.823.338 1975 642.672 
1976 2.017.975 1976 738.646 
1977 2.191.251 1977 828İ749 
1978 2.206.056 1978 906.098 
1979 2.152.411 1979 972.473 
1980 2.204.807 1980 994.732 
1981 2.228.439 1981 840.882 

Cinsiyete Göre Ayrımı ( 1981 Yılı) 
Cinsiyeti Adet 

Kadın 199.364 
Erkek 2 .029.075 
Toplam 2 .228.439 

c Bildirgesi A3.inan İşyeri Sayıları 
İle Bildirge Alma Oranları  

Kayıtlı İşyeri 
Bildirgesi Alınan  Bildirge Alım 

Yıllar Sayısı İşyeri Sayısı Oranı 

1977 828.749 229.198 28 
1978 906.098 231.130 26 

1979 972.473 239.225 25 
1980 994.732 241.580 24 

1981 804.882 259.589 31 

5 Yıllık Sürede Sigortalıların Sayısının 
Kamu ve Özel Sektöre Göre Dağılımı : 
Yıllar Kamu Sektörü Özel sektör Toplam 
1977 784.475 1.406.776 2.191.000 

1978 792.299 1.413.757 2.206.056 
1979 799.135 1.353.276 2.152.411 
1980 793.958 1.410.849 2.204.807 
1981 752.218 1.476.221 2.228.439 



CETVEL III 

Yılı 

T.C. EMEKLİ SANDIĞINCA,EMEKLİ,ADİ MALÛLLÜK,VAZİEE 
MALULLÜĞÜ, AYLIĞI ALANLARA,BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA 
YÜKÜMLÜ OLDUĞU AİLE DERTLERİNE VE DÜLrYETİM AYLIĞI 
ALANLARA YAPILAN SAĞLIK YARDIMLARI s 

1- Tedavi 2- İyileştirme ve Yaptırılan 3- İlaç Bedeli 4- Toplam 
Protez, Alet v.s. 

Yararlanan 

 Kişi TL. jo  Kişi TL. Kişi TL.  Kişi  TL. 

1981 s 350885 238 Milyon 106695 218 Milyon 939.324 953 Milyon 1.396.904 1.409 Mil.' 
1982 (10 aylık süre): 492992 623 Milyon 68912 328 Milyon 802.627 1.501 Milyon 1.364.531 2.452.Mil. 



SOSYAL SİGORTALAR KÜROMUNLA İŞKAZALARI VE 
MESLEK HASTALIKLARININ (5) YILLIK SÜREDE SEYRİ 

CETVEL IV 

İşkazaları ile Meslek Hastalıkları vak1 alarmın sigortalı- Sürekli îşgörmezlik Vak'alarmm 
ların yaş guruplarma göre dağılışı : maluliyet sebeplerine göre dağılışı: 

Gurupları : 1977 1978 1979 1980 1981 Malüliyet Sebebi: 1977 1978 1979 1980 1981 

-14 1.727 1.717 1.391 1.164 1.020 İşkazası 3.123 2.841 2.653. 2.406 2.300 
15t-19 29.071 26.939 24.962 19.838 20.862 Meslek Hastalığı 331 234 252 171 107 
20-24 40.399 38.509 35.413 28.103 25.984 Toplam : 3.454 3.075 2.905 2.577 2.407 
25-29 50.895 49.569 48.700 41.792 46.285 
30-34 27.676 28.515 28.975 27.588 29.586 
35-39 18.997 18.590 18.242 16.278 17.340 
40-44 14.429 12.931 11.790 10.962 11.178 
45-49 10.217 11.210 10.807 :8.618 7.989 
50-54 4.713 4.609 4.476 4.139 4.082 
55-59 1.117 1.107 1.122 1.011 971 
60-X 909 666 507 515 374 
Bilinmeyen 173 140 45 120 3 

200.323 194.502 186.430 160.128 165.674 

İşkazaları ile Meslek Hastalıkları vak'alarmm 
Sigortalıların cinsiyetlerine göre dağılışı : Ölüm vak'alarmm ölüm sebeplerine göre 

dağılımı : 
1977 1978 1979 1980 1981 Ölüm Sebebi 1977 1978 1979 1980 1981 

Kadm 5.689 5.160 6.635 5.884 5.242 îşkazası 1.135 975. 1.050 1.014 938 
Erkek 194.634 189.342 179^795. 154.244 160.432 Meslek Hastalığı 174 203 398 306 235 
Toplam : 200.323 194.502 186.430 160.128 165.674 Toplam : 1.309 1.178 1.448 1.320 1.173 



SOSYAL SİGOBTALAE KÜRHMÜTTOH YAŞLILIK:. VE MALULLÜK 
AYLIĞI ALANLABIHlH 

CETVEL V 

Yıl sonu itibariyle yaşlılık sigortasından aylık 
almakta bulunanların cinsiyet ve yaş grupları ; 

1980 1981 

Toplam 
Yaş Ortalaması 

Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın 

-39 692 1032 1724 1324 3376 4700 -24 7 
40-44 3427 13288 16715 4301 18770 23071 25-29 59 

45-49 4513 42718 4723X 5439 56571 62010 30-34 141 
50-54 11958 58848 70806 11979 71000 82979 35-39 187' 

50-59 10263 68495 78758 12820 82320 95140 40-44 280 

60-64 5626 37710 43336 6327 43532 49859 45-49 472 
65-69 5013 34496 39509 5270 36193 41463 50-54 498 

70-74 2928 15320 18248 3315 18341 21656 55-59 456 

75-79 1328 5898 7226 1386 6351 7837 60-64 389 

80+ 515 2732 3247 307 4537 4844 65-69 588 
Bilinmeyen 54 173 227 90 73 1163 70-74 

"75-79 
577 
JÖJ- 

Toplam. 46.317 280750 327.027 5 2. 55&34U064 393.722 80+ 119 

Yas Ortalam ası 57 57 57 56 56 Bilinmeyen 12 

Yıl sonu itibariyle Malullük aylığı almakta bulu- 
nanların cinsiyet ve yaş gruplarına gore dağlışı; 

Yaş Grupları 1980 1981    
Erkek Toplam Kadın. Erkek Toplam 

28 
225 
601 

1277 
2058 
3533 
3865 
3217 
2078 
2477 
1793 
1111 

473 
126 

35 
284 
742 

1464 
2338 
4005 
4363 
3673 
2467 
3065 
2370 
1492 

592 
138 

204 
a 

138 

506 
237 
627 

214 1332 
278 2088 
414 3304 
517 3924 
489 3420 
305 2056 
504 2306 
551 1957 
392 1116 
103 298 
11 87 

710 
288 
765 

1546 
2366 
3718 
4441 
3909 
2361 
2810 
2508 
1508 

401 

59 56 56 
4.171 23.258 27.429 

56 54 55 



CETVEL VI 

BAĞ-KUR'LAN 
YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANAN SİGORTALILARIN YILLARA GÖRE 

BASAMAKLARA DAĞILIMI 

Yıllar BASAMAKLAR 1 Toplam 
Önceki Yektin 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 80 

1977 311 532 594 597 951 1.389 1.150 1.483 1.643 4.728 - 12 13.390 

1978 308 411 431 401 574 710 666 738 913 2.351 10 69 7.582 

1979 1.887 1.419 896 706 1.110 1.086 1.146 1.239 1.670 2.034 287 35 13.515 

1980 5.144 2.301 1.974 2.000 2.034 2.179 2.223 3.231 22266 4.375 5.916 19 33.662 

1981 4.753 1.515 1.035 959 1.296 1.429 1.274 1.760 1.281 3.415 3.124 60 21.901 

Toplam 12.405 6.178 4.930 4.663 5.965 6.793 6.459 8.451 7.773 16.903 9.337 195 90.050 

Aylıktan Çıkanlar 

31.12.1981 İtibariyle Aylık Alanların Sayısı 

7.009 

83.121 



CETVEL VII 

BAö-KUE'DAH 
MALULİYET AYLIĞI BAĞLAKAN SİGORTALILARIM YILLARA GÖffi BASAMAKLARA DAĞILIMI 

Yıllar BASAMAKLAR Toplanı 
Önceki YpMin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 

1977 8 7 7 2 9 4 5 8 10 5 _ 1 66 

1978 44 53 42 39 38 47 37 38 40 45 - 3 426 

1979 197 173 104 86 as 86 65 57 52 54 29 11 1000 

1980 337 262 143 125 132 117 137 133 102 111 129 13 1741 

1981 242 323 285 185 155 214 81 150 39 87 61 16 I838 

Toplam 828 318 581 437 420 468 325 336 243 302 219 44 5O81 

Aylıktan çıkanlar 

3i.i2.i98l İtibarıyla Aylık Alanların Sayısı 

904 

4207 



CETVEL VIII 

Sosyal Sigortalar Kurumunda 

Ölümleri dolayısıyla haksahiplerine aylık bağlanan 

Yas Grupları 1977 
fife 

İH* -4 CD 1979 1980 198i 

-29 355 359 378 - 394 350 

30-34 511 522 520 631 510 

35-39 742 740 70? 688 585 

40-44 934 1014 752 823 655 

45-49 1140 1129 1153 IO64 828 

50-54 1229 1355 994 1134 941 

55-59 698 703 620 688 687 

60-64 629 625 305 352 326 

65-69 508 512 305 349 257 

70-74 280 205 163 168 157 

75-79 179 141 12 3 97 95 

80+ 179 136 106 57 58 

Toplam 7. 384 7.44i 6.126 6.445 5.449 

Yaş ve 

Malüllük aylığı 

bağlandıktan 

sonra ölenler 4.805 5.686 6.686 8.186 8.111 

Toplam 12.189 13.127 13.012 14.631 13.560 

Kadın 471 .572 596 618 430 

Erkek 11.718 12.555 12.416 14.013 13.130 

Yıl sonlan itibariyle Malullük, Yaşlılık ve ölüm 
a i go rtal ıl arından aylık almakta bulunanlar: 

Aylık Alanlar 

Yaşlılık 
Malûller 

Eşler 
Çocuklar 
Ana ve Babalar 

1980 1977 1978 1979 
178.719 217.959 268.981 327.027 
23.095 24.724 26.236 27.028 
67.019 78.050 86.493 9W8.13 
77.442 95.297 99.365 117*336 
3.594 4.06i 4.30 5 4.378 

1981 

393.722 
27.429 

105.419 
116.043 

4.976 

Toplara 349.869 420.09i 485.380 566.912 647.589 



BAĞ-KUR'DA CETVEL IX 

ÖLEN SİGORTALILARIN YILLARA GÖRE BASAMAKLARA .DAĞILIMI 

Toplam 

BASAMAKLAR Evvelki yıldan yakiin 

 8_ 9 10 11 12 7.483 
356 ' 470 374 1 3 4.836 

Yıllar 

1 2  i_ 4 5 6  7 
1977 1.017 700 513 429 397 331 245 

1978 357 258 247 110 129 129 134 

1979 2.296 94C 621 504 517 376 363 
1980 4.848 700 615 538 555 519 29i 

1981 2.283 1.335 721 602 599 565 717 

Toplam 10.801 3.933 2.717 2,183 2,197 2.920 1.750 

Ayl’itan çıkanlar 

150 113 260 7 9 1.903 
313 343 733 55 6 7.067 
525 525 704 50 5 9.875 
606 496 945 321 9 9.199 

1.950 1.941 3.016 434 32 32.780 

1.758 

3i.i2.i98l İtibariyle Aylık Alanların Sayısı 38.605 



T. C.EMEKLİ SANSIĞINCA ÖDSTEÎJ EN YÜKSEK, 
ORTALAMA VE ALT SINIR AYLIKLARI 

(1982 Yılı için) 
(3500.-Tl.Sosyal Yardım 
Zammı hariç) 

En Yüksek Aylıklar 
(30 Yıl hizmet için) 

1- Org.Gn. Yasama 
Organı üyeleri, s 36.675» 
Bakanlar 

göstergesi ,1400+900 

Emekliler s I5.OO5.-

Vazife ve Harp Malûlleri s 24.981.- 
Adi Malûller : 10.751.- 

2- Müsteşar,Prfo. 
Vali,Kd.Alb. s 32.625.- Dul ve Yetimler s 7.207.-
gös t erges i: 14OO+6OO 

3- Genel Müdür,Doktor, 
Eczacı, Veteriner s 31*275.- İstiklal Madalyası alanr 
göstergesi: 1400+500 larm aylıkları : 10.500.- 

4- Öğretmen,Mühendis, 
Emniyet Müdürü i 29.925 Kore Gazi Aylıkları : 3*750.- 
göst erges i: 1.400+400 

5- Yüksek Öğrenimli 
memurlar 1 no i 

derece 4 üncü ka¬ 
deme : 24.525 
göstergesi :1400 

CETVEL X 

Kendisi, veya 
dul-yetim üç kişi :9000. 

dul-yetim iki kişi: 8100. 

dul-yetim bir kişi:7200. 



T.0.EMEKLİ SANDIĞINSAK EMEKLİ, DDL-YETÎM AYDIĞI 
ALANLASIN TÜBLEBE CÖHE DAĞILIMI VE YILLIK ÖDENEK 

AYLIK TOPLAMI ( 1532 Yılı için) 

CETVEL XI 

Aylık Alanların Sürisre 

1- Emekliler 

2- Vazife Malûlleri 

3- Adi Malûller 

4- Dul ve Yetimler 

Nets Sosyal Yardım Zammı Hariçtir 

Aylık Alanların Türleri 

1- Emekli,Malûl Aylığı Alanlar : 
2- Dul-Yetim Aylığı Alanlar * 

Adetleri 

286.827 

4.132 

12.429 

233.696 

537.084 

Emekli-Dul'-Yetim Sayısının Zaman içi 

1970 Yılı 1975 Yılı 

74.997 160.049 
105.898 180.650 

Yıllık Ödenen Aylık Miktarı 

60 .870.247.350.-Tl, 

793.702.810.-TL 

1.926.390.547.-TL 

24.446.829.882.-TL 

88.037.170.689.-TL 

! Artışı 

1980 Yılı 1981 Yılı 

270.538 303.388 

225.131 233.696 

180.895 340.699 495.669 537.084 

i 



CETVEL XII 

Azami aylık 

Yakacak 

Ortalama aylık 

Yakacak 

Asgari aylık 

Yakacak 

SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNCA ÖDENEN EN YÜKSEK, 
ORTALAMA VE ALT SINIP AYLIKLARI 1982-Yıll İçin.. 

Sadece yaşlılık 
aylığı ortalaması 10.685.- 

Yakacak 2.500.r 

13.185.t 

9.385.-

2.500.-

11.885.-

8.820.-

2.500.-

17.640.-

2.500.-

20.140.-

11.320.-



SOSYAL SİGORTALAR KDRUMONDAN YAŞLILIK,MALÛLLÜK VS ÖLÜM 
AYLIĞI ALANLARIN DAĞILIMI VE YILLIK ÖDENEN AYLIK TOPLAMI 

(1981 Yılı İçin) 

CETVEL XIII 

Aylık Alanların Türleri 

1- Yaşlılık 
2- Maluliyet 

3- Dul ve Yetimler 

4- Sürekli İşgöremezlik 

Aylık Alanlar 

Yaşlılık 
Maluleyet 

Ölüm 

Adetleri Yıllık Ödenen Aylık Miktarı 

44.919.908.384.-

2.533.890.917.-
9.557.079.827.-

1.618.353.417.-

58.679.232.485.-

1981 yılında toplam t>u kesime 13.772.369.098.38 TL.yakacak yardımı 
ödenmiştir. 

Zaman İçinde Artış 

1970 1975 I960 1981 

38.589 112.682 327.C27 393.722 

15.851 191698 27..C28 27.429 

53.605 107.605 212.. 8 57 226.438 

108.045 240.004 566..Ç12 647.589 

393.722 

27.429 

226.438 
24.673 



CETVEL XIV 
BAĞ-KUR'DAN YAŞLILIK,MALULLÜK VE ÖLÜM AYLIĞI 

ALANLARIN DAĞILIMI VE YILLIK ÖDENEN AYLIK TOPLAMI (1981 Yılı İçin) 

Aylık Alanların Türleri Adetleri Yıllık Ödenen Miktar 

1- Yaşlılık 

2- Maluliyet 
3- Dul ve Yetimler 

83.121 

4.207 

38.605 

5.891.649.575 

239.651.398 
1.888.699.027 

i.020.000.000.-(GEÇİCİ) 

Aylık Alanlar 1970 1975 1980 1981 

Yaşlılık - 55 68.229 83.121 
Maluliyet ~ 12 3.273 4.207 
Ölüm - 2.622 (Dosya) 31.164 (Dosya)33.605 (Dosya) 



CETVEL XV 

1982 YILINDA BASAMAKLARA GOEE 15 YIL 
SÎGOBTALI OLAN VE 55 YAŞINDA BULUNAN 

BAĞ-KUR SİGORTALILARIN A BAĞLANAN 
YAŞLILIK AYLIKLARINI GÖSTERİN TABLODUR 

Sosyal Yardım 
Basamak Yaşlılık Aylığı Zammı 

1 5410 3246 1000.-

2 5470 3282 1000.-

3 5540 3324 1000.-

4 5710 3426 1000.-

5 6380 3828 1000.-

6 7310 4386 1000.-

7 8640 5184 1000.-

8 9630 5778 1000.-

9 10800 6480 1000.-

10 12420 7452 1000.-

11 14110 8466 1000.-

12 16170 9702 1000.-

NOT» Yukarıdaki aylıklar aşağıdaki şartlara göre değişmektedir. 

1—Malullük aylığı gelir ■basamağının $70'i üzerinden,sigortalı 
başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malül ise $ 80 
üzerinden hesaplanır. Malullük aylığı her halifiârda gelir ba¬ 
samağının $ 80!ini geçmez. 

2-a) 15 tam yıl ' jprim ödeyenlerin yaşlılık aylığı gelir basamağı¬ 
nın ‘fo 60'ı üzerinden hesaplanır. 

b) Geçici 2.meddeye göre bağlanacak yaşlılık aylığı gelir ba¬ 
samağının İo 70'i üzerinden hesaplanır. 

c) 15 tam yıldan fazla prim ödenen her tam yıl için yaşlılık 
aylıkları gelir basamağının /. l'i oranında arttırılır. 

d) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra prim ödenen her 
tam yıl için yaşlılık aylıklarında ayrıca $ 1 artırma ya¬ 
pılır. 

e) Yaşlılık aylıkları 1 tam yıl prim ödenen gelir basamağı üze¬ 
rinden hesaplanır. 

f) Yaşlılık aylıkları gelir basamağının 56 90'ını geçemez. 
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