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ÖNSÖZ 

Anaasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde ferçekîeştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu- 
lunmakfcdır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı’- 
mn kurlnıası hakkmdaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, kinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog¬ 
ramlan ıazırlanmıştır. 

Dörıüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmalan çerçe¬ 
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü¬ 
rürlüğe conulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul¬ 
muştur. 

özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas¬ 
ları ile Igili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirrrsk ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır¬ 
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak .ve ülkenin bütün 
olanaklaını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır. 

Bu ;ez özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü¬ 
re; Birirci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının lıazır- 
lanmasuda edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş¬ 
ma gözöıüne alınarak, daha kısa tutulmuştur. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa¬ 
yılı geneige ile başlatılmışlardır. 

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğine! konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö- 
rünüşüni yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci¬ 
lerle koerdinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril¬ 
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla¬ 
ma Teşkilâtı uzmanlan yürütmüşlerdir. 



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil¬ 
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha¬ 
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik¬ 
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır. 

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlamnaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola¬ 
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer¬ 
mektedir. 

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor¬ 
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama¬ 
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar. 

özel îhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ¬ 
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı¬ 
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil¬ 
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir. 

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların¬ 
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâm’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle¬ 
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta¬ 
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü¬ 
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel îhtisas Komis¬ 
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK 
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ÖİK BAŞKAMINIM ÖNSÖZÜ : 

Sosyal Güvenlik için, eski bir idealin yeni adı denir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının "Özel İhtisas Komisyonu" olarak 
çalışmalara başladığımız günden bitirdiğimiz güne kadar, bü¬ 

tün çabalarımız, Sosyal Güvenlik kavramını, ideallerin gezin¬ 
diği bulutlardan indirip toplum içindeki gerçeğe yerleştire¬ 
bilmek oldu. Bunu yapmanın yollarını araştırdık. Kuşkusuz, 

düşünülen yolları bulmak, onları gerçekleştirmek değil. Dü¬ 
şünceyi gerçekleştirmek, daha çok etkenin işin içine girdi¬ 
ği karmaşık bir sorun. Sosyal Güvenlik gerçeğini, Sosyal Gü¬ 
venlik idealinden ayıran en önemli özellik de bu. Herkesin 

istediği, herkesin düşündüğü, herkesin olması için çaba har¬ 

cadığı şeyler, neden kolaylıkla oluvermez ? İşte, bu noktada 
toplumun hiçbir gerçeğinin, bu arada Sosyal Güvenliğin de. 
ülkenin yapısından, ülkenin sosyo-ekonondk durumundan, ülke¬ 

nin diğer sorunlarından soyutlanamıyacağı gerçeğiyle karşıla¬ 

şıyoruz. Çalışmalarımızda bunu hiç unutmadık. Tanımından kap¬ 

samına kadar, Sosyal Güvenliği gerçekleştirme yollarını arar¬ 

ken, bu sorunun bağlantılı olduğu bütün sorunları da çalışma 
perspektifi içinde görmeye çalıştık. 

Çalışma sürecimizin başlangıcından bitişine kadar Dev¬ 
let Plânlama Teşkilâtının değerli elemanları çalışmaları des¬ 

teklediler, her konuda yardımcı oldular, görüşmelerin, tar¬ 

tışmaların özgürce gelişmesine çaba harcadılar, ancak, görüş¬ 
leri kısıtlayabilecek bir yönlerdirmede bulunmamak için de 

ö:en gösterdiler. Böylece, "özel İhtisas Komisyonu"nun bütün 
idelerince çok iyi değerlendirilen demokratik bir ortamın do¬ 

ğuşunu hazırladılar. Bu tutum,ayrıca kutlanmaya değer. 
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Dördüncü Beş Yıllık Plân, Sosyal Güvenlik konusuna bu¬ 
güne kadar kullanılan perspektiften daha değişik, daha geniş 

bir bakış açısı getirdi, konuya yeni boyutlar getirdi, örgüt¬ 

lenmeden yükümlülüklere kadar daha açık bir model hazırladı,5 

Kuşkusuz, "Özel İhtisas Komisyonu" raporuj Plân demek değil¬ 
dir. Hazırlanan raporun diğer sektör raporları ile ilişkileri, 

Kalkınma Plânındaki yeri, olabilirlik değerlendirmesi, gerçek¬ 
leşme aşamaları Devlet Plânlama Teşkilâtı içindeki çalışma¬ 
larla düzenlenecektir. Ama, inanıyoruz ku, Sosyal Güvenliğin 
ülkede yaygınlaşması, herkesin kendisini toplumun güvencesi 

içinde bulması için yapılacak olanlar, göze alınması zorunlu 

özveri, esirgenmeyecektir, çtinkü, sosyal Güvenlik bir toplu¬ 

mun temel güvencesidir. 

Komisyonumuzun ilkesel anlayışı, Sosyal Güvenliği, 

hasmlık, yaşlılık, malulluk, ölüm durumlarının riskleri' 
yerine daha geniş bir kavrama ulaştırmaktı. İnsanın doğuşun¬ 
dan ölümüne kadar, hattâ ölümünden sonra da süren yaşamını, 
yükümlülüklerini kapsayan bir güvencedir bu. Sosyal Güvenlik, 
bu süreçte bir güvence olmalıdır. Bu güvencenin amacı, toplum 

içiadeki mutlu insanı gerçekleştirmektir. Onun için de, Sos¬ 

yal Güvenlik, sosyal sigorta, sosyal yardım^ sosyal hizmet 
gib-_ toplum refahının adaletle paylaşılması yöntemlerinin tü- 

milni kapsamalıdır. Bu düşünce içinde insanın sağlıktan konuta 

uzaaan geniş gereksinme ufku yer alır. Kime Sosyal Güvenlik 
sonen sorulmamalıdır. Sosyal Güvenlik "Herkese"dir. Çeşitli 

sosyal ve ekonomik güvenceler içindeki gruplara örgütlü gü- 
v ant evi sağlarken, ne sosyal ne de ekonomik güvencesi olanla¬ 
rı mutan Devlet, bu büyük görevini yükümlermelidir. Devlet, 
artık, sefaleti ve yoksulluğu kadar sayıp da, bu kaderi rast- 

gelı hafifletmek yeripe, sefaletin ve yoksulluğun kader 
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olmadığını bilerek, yoksul kişilerin, çaresiz kişilerin, 
"Çağdaş ve Sosyal Devlet" olarak güvencesini sağlamalıdır. 
Böylece, süt bulamayan çocuktan, bakımsız yaşlıya, çalışamı- 
yan sakata, çalışma çağındaki işsize kadar herkes, bütün ya¬ 
şayanlar toplumun güvencesine alınmalıdır. Ve bu güvence, 
lütuf değil, bir haktır. 

Sosyal Güvenliğin ülkemizdeki bugünkü durumu iç açıcı 

olmaktan çok uzaktır. Ancak, çalışanların bir bölümünün, üs¬ 

telik de birbirinden farklı ölçülerde ulaşabildiği bir güven¬ 

ce kuşkusuz gerçek bir Sosyal Güvenlik değildir. Bugünkü du¬ 

rum, ayrıca örgütsel dağınıklık, bu dağınıklığın yarattığı 

sorunlarla başlıbaşına bir konu olmaktadır. Bugünkü noktadan, 
istenen ölçüde bir Sosyal Güvenliğe varış, kuşkusuz, program¬ 
lı, ilkeleri doğru ve ödünsüz bir çalışmayı zorunlu kılmakta¬ 
dır." 

"Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu" çalışmalarına 
başlarken, üç alt Komisyon biçiminde konuları incelemeyi ka¬ 
rarlaştırdı. Birinci Alt Komisyon, "Mevcut Sosyal Güvenlik 

Kurumlarının Durumları ve Uygulamaları" konusunu ele aldı. 

Hazırlanan rapor, gerçekten, mevcut kuruluşları ayrıntılarına 
kadar inceleyen, sorunları ortaya koyan, öneriler getiren 

bir çalışma oldu. Böylece, sosyal sigorta kuruluşları açısın¬ 

dan durumu irdelemiş olduk. İkinci Alt Komisyon, "Sosyal Hiz¬ 
metler ve "Sosyal Yardım üygulamaları" konusunu inceledi. Bu 

rapor, durumu inceleyen, ayrıca sayısal araştırmalar getiren, 

bu geniş konuyu ayrıntılarıyla ortaya koyan ve öneriler koyan 

bir çalışma oldu. Üçüncü Alt Komisyon, "Sosyal Güvenliğin 
Yeni Sistem Önerileri" bölümünü, diğer iki raporun veri ve 
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önerilerinden de yararlanarak irdeledi. Sosyal Güvenlik ala¬ 

nında yaygınlaşmayı, bütünleşmeyi, örgütlenmeyi ortaya koyan 
öneriler getirdi. 

Her Uç rapor da, "Özel İhtisas Komisyonu"nun son genel 
çalışmasında tartışıldı. Ortaya konan ilkeler, ayrıca Komis¬ 
yon üyelerinin ilkesel önerileri tartışıldı, varılan temel 

ilke kararları ayrıca saptandı ve belirlendi. Çalışmalarımız 

böylece sonuçlandı. 

Her üye, raporların her bölümünü, ya da varılan karar¬ 

ların hepsini benimsemiş değildir, ancak, üyelerin çoğunluğu 

varılan kararların tümünü kabul etmiştir.' Demokratik bir ça¬ 

lışmanın başka türlü olması da beklenmezdi/ 

Hazırlanan raporların her üçü de, kendi konularında 

btğrük değer taşılan veriler, yaklaşımlar ve öneriler getir¬ 
miştir/ Yaz aylarının her türlü engeline karşın büyük bir 
özveriyle, övgüye değer uzmanlıkla hazırlanan hu raporlar 

için Alt Komisyon Başkan, Raportör ve üyelerini yürekten kut¬ 
larım/ özel İhtisas Komisyonu üyeleri de, bütün çalışma süre¬ 
cini, eksiltmeyen, hattâ, artan bir ilgiyle, büyük bir dik¬ 
katle izlemişler, her konuda çok değerli katkılarıyla çalış¬ 

maya istenen düzeye ulaştırmışlardır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının güçlü ve çok değerli 
desteğini gerçekleştiren; Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı 
İcat E ör t üe ene, uzmanlar Selçuk Maruflu, Emel Orhon, Er gün 
Seaemz ve İsmail karaman, çalışmaların bu Sun.® gelmesinde 

çek önemli yardımlarını esirgememişlerdir/ 



Başkanlık Divanındaki değerli yardımlarıyla Selâhattin 
Turla II. Başkan, Hüseyin Sevil Tekin Raportör olarak büyük 
görev yaptılar. 

Herkese şükran borçluyuz. Umuyoruz ki, bu çalışma, 
ülkemizde Sosyal Güvenliğin gerçekleşmesini isteyen herkese 

yardımcı olsun. 

Dr.' Erdal ATABEK 

Özel İhtisas Komisyonu Başkanı 
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DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI SOSYAL GÜVENLİK 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ÖİK.1 Başkanı : 
Dr. Erdal ATABEK 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlk Müsteşarı 

ÖİK.‘ II.' Başkanı : 

Selahattin TURLA 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Sigortalar Kurumu Müşaviri 

ÖİK. Genel Raportörü t 
Hüseyin Tekin SEVİL 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Temsilcisi 

Kurulan Alt Komisyonlar : 
I No.b.u Mevcut Sosyal Güvenlik 
Uygulamaları Alt Komisyonu 

Başkan t 
Tuğrul AĞAR 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
A.P.tC. Üyesi 

Raportörler : 
Handan SAKTUR 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
S.5.K. - A.P.K. Başkanı 

II. No.lu Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım 
Uygulamaları Alt - Komisyonu 

Başkan : 

Prof.Dr. Bekir Sıtkı ŞAYLI 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Raportörler : 
Ertan KAHRAMANOĞLU 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Sosyal Hizmetler Genel Müdür Muavini 
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IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI D.P.T. 
"SOSYAL GÜVENLİK" ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

i; SAPTANAN TEMEL İLKELER 

TANIM ; 

"Sosyal Güvenlik, hiç bir ayrım gözetilmeksizin, her- 

kesinj sosyal ve ekonomik gereksinmelerini de kapsayacak bi¬ 
çimde hal ve gleceklerinin güvence altına alınmasıdır." 

İLKE : 1- Anayasada belirtildiği gibi sosyal hizmet 
ve sosyal yardım, vatandaş için bir hak, devlet için bir gö¬ 

rev olduğuna göre bu hizmetlerde Devletin sorumluluğu ve yü¬ 

kümlülüğü esastır. 

İLKE : 2- Sosyal hizmet ve sosyal yardım programla¬ 
rında Devletin sorumluluğu yanında, gönüllü kuruluşların 
akılcı, koordine ve etkin bir biçimde yönlendirilmesi ve 

görevlendirilmesi gerekir. 

İLKE : 3- Sosyal güvenliğin sosyal Sigorta ve Sosyal 
yardımı bütünleştiren kavramı içinde ülkede yaşayan herkese, 
saptanacak asgari bir normda sağlanması zorunludur. 

İLKE : 4- Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasının 
öncelikle gerçekleştirilmesi gerektiği, ücret ve gelirlerin 
satınalma gücü azalışının telâfisi ve milli gelir artışından 

yeterli pay almayı, mevzuatta birlik sağlama yönünde alınacak 

önlemleri, işsizlik sigortası hariç tutularak, mevcut sosyal 

güvenlik hakları ve emeklilik koşullarını kolaylaştırıcı di¬ 

key gelişmelere öncelik tanınması kabul edilmiştir. 
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İLKE : 5- Yaygınlaştırma süreci içinde tarım kesimin¬ 
de çalışanlara sosyal güvenlikten yoksun grupların içinde 

öncelikle yer verilmelidir. Bu süreçte tarım kesiminin özel¬ 
liklerinin dikkate alınması, ödeme gücü olmayanların sosyal 

güvenlice katkılarının Devlet tarafından ödenmesi zorunludur. 

Tarım kesimi sosyal güvenliğinde bu kesimde çalışanların, tü¬ 

mü, ayrım yapılmaksızın kapsama alınmalı, uzun ve kısa vadeli 
sigorta kolları uygulanmalıdır. 

ÎLKE : 6- Çıraklar sosyal güvenlik kapsamına tüm gü¬ 
venlik dallarıyla alınmalıdır. Aynı durumda bulunan islahev- 

leri yetiştirme yurtları iş atölyelerinde (döner sermayeli.) 
çalışanlara da bu hakların sağlanması gerekecektir. 

İLKE ; 7- Geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik uygulama¬ 
sı içinde birey ve toplamların kapsam dışı bırakılmaları, ka- 
bullenilebilecek bir durum olmadığı için kapsam dışı bırakı¬ 

lan istisnaî grupların uygunluk ve özellikleri incelenerek 
sosyal güvenlik kapsamına alınması Sosyal Güvenliğin bütünlü¬ 
ğü yönünden gerekli görülmektedir. 

İLKE : 8- Sosyal güvenliğin yaygınlaşmasında örgütsel 
dağınıklık önlenmeli, öncelikle mevcut örgütler Sosyal Güven¬ 
lik Bakanlığı çatısı altında toplanmalı, giderek tek bir ku¬ 
rumda birleşmeleri sağlanmalıdır. 

İLKE : 9- Sosyal güvenlikten yararlananların, örgüt¬ 

lerin yönetimine etkin biçimde katılması uygundur. 

İLKE : 10- OYAK, MEYAK ve kurulmasından söz edilen 
İYJK, v.b. yan sosyal güvenlik kuronları, Anayasanın 
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4Ö. maddesinde kasdedilen sosyal kamu hizmeti sayılmamalıdır. 

Bunlar ancak gönüllü, munzam sigorta kuruluşları olarak kuru¬ 

labilirler. Bu nedenle bunlar sosyal güvenceleri olan üyele¬ 
rine munzam (Dikey) haklar sağladıklarından kabul edilmemeli¬ 
dir. 

Bu tür kurumların kanunla düzenlenmeleri, üyelerinin 

iştiraki zorlanmaları, vergi muafiyeti v.b. özendirici ted¬ 

birlerden yararlandırılmamaları uygundur. 

İLKE : 11- Sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasının 
mevcut kuruluşlar eliyle sağlanması esastır. Norm ve standart 

dağınıklığının ve bundan doğan eşitsizlikleri gidermek için 
gruplar arasında mevzuat ve hakların önce yaklaştırılması, 
sonra da birleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu konunun gerçekleş¬ 

mesi için de sosyal güvenliğin temel ilkelerinin güvence kap¬ 
samına, grupların nitelik ve özelliklerini, hizmet standart¬ 

larını içeren "Sosyal Güvenlik Temel Yasası" çıkarılmalıdır. 

İLKE : 12- Sosyal güvenlikle ilgili kaynakların, mevcut 
sistenle biriken fonlarının değer kaybını önleyerek, gerekir¬ 

se bu fonlara Devlet güvencesi vererek, verimli ve istihdam 

yaratıcı alanlarda kullanarak, veya sosyal güvenliğin amaçla¬ 
rıyla ilgili alanlara yatırılarak geliştirilmesi, ayrıca öde¬ 

me gücü olmayan gruplara yönelik sosyal güvenlik hizmetlerin¬ 
de Deflet katkısının sağlanması biçiminde yeterli sosyal 

transferler yapılması uygundur. 

Primli sistemle sosyal güvenlik kaynakları yaratılması¬ 
na devanı edilecekse genel bütçeden amacı sağlayaoak sosyal 
transfarlerin yapılması zorunludur. 
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İLKE : 13- Devletin sosyal güvenlik alanında üzerine 
alması gerektiği yükümlüklerin sosyal güvenlik sistemine gi¬ 

rememiş, sosyal güvenlik kuruluşlarına katkıda bulunamayan 

ve sosyal güvenlik içinde dar gelirli, sosyo-ekonomik düzeyi 
diişük kimselere yönelmesi gerekir. 

İLKE : 14- Bugünkü primli sistemden sosyal güvenlik 
vergisi adı altında kurulacak bir vergileme sistemine geçil¬ 

mesi söz konusu olabilir; ancak bu durum sosyal güvenliğin 

tüm ülkeye yaygınlaştırılması halinde uygun olacaktır. 

İLKE : 15- Sosyal yardım ve hizmetlerin ihtiyaç grup¬ 
larına götürülmesinde gönüllü kuruluşlar yararlı birer unsur 

olduklarından, bunların kaynakları, toplumun geleneksel dav¬ 

ranışlarını da dikkate alarak sevdirilmek, benimsetilmek su¬ 

retiyle sağlanmalı ve devletin güvenlik ve denetimi altında 

koordine edilmeli ve en etkin biçimde kullanılmalıdır. 

İLKE : 16- İşsizlik sigortası; dikey bir gelişme ni¬ 
teliğinde olmayıp, işgücüne katılan kişilerin ekonomik güven¬ 

celerini sürdürme amacıyla uygun bulunmuştur. 

Sosyal güvenliğin yaygınlaşmasında çok önemli bir et¬ 

ken olan tam istihdama yönelmenin, bölgelerarası dengesizlik¬ 

leri de dikkate alarak, Devletçe sağlanması da uygun görül¬ 

müştür. 

İLKE : 17- Sosyal konut; sosyal güvenliğin çağdaş ta¬ 
nımı içinde yer almakta ve refah dağılımının vazgeçilmez 
öğesi olmaktadır. 
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İLKE : 18- Ulusal sağlık hizmeti, Anayasanın 49. mad¬ 
desinde yer almış ve Devlet yükümlülüğüne verilmiş, vazgeçil¬ 
mez bir haktır. 

İLKE : 19- Ulusal Sağlık Hizmeti bölümü, son çözümlere 
değinmekte olup, sağlık hizmetiyle ilgili ilke ve programla¬ 

rın sağlık özel ihtisas komisyonu raporunda aranması uygun 

görülmüştür. 

İLKE : 20- Bugün dağınık, etkin olmayan ve ihtiyaç 
gruplan belirsizliği içindeki sosyal yardım ve sosyal hizme¬ 
tin bu durumdan kurtarılması zorunludur. 

Sosyal güvencenin bir bölümü olarak ele alınması gere¬ 

ken kamu eliyle yapılacak sosyal yardım ve sosyal hizmetin; 

a) İhtiyaç grupları saptanarak, 
b) Asgari yardım normları saptanarak, 

c) Çeşitli kuruluşlar yoluyla verilen hizmetin önce 

koordine edilerek, sonra birleştirilerek etkinliğinin ve kap¬ 

samının arttırılması, dağınıklıktan kurtarılması zorunlu gö¬ 
rülmüştür. 

Gönüllü kuruluşlar eliyle yapılacak yardım ve hizmet¬ 
lerin de saptanacak ihtiyaç grupları, asgari normlar göz 

önünde tutularak, etkin, koordine ve denetimle biçimde yön¬ 

lendirilmesi gerekli görülmüştür. 

Sosyal yardım ve sosyal hizmetin bu duruma getirilmesi 
için örgütleme bakımından hizmetlerin kurulacak "Sosyal Hiz¬ 
metler Kuruntunda" toplanması uygun görülmüştür. 
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İLKE s 21— Mesleki ve özel eğitim—öğretim ve rehabili
tasyon, tüm yaş ve ihtiyaç gruplarını kapsayan, kişilerin top

luma uyum ve kazandırılmaları ile kendi kendine yeterli hale 
getirilmeleri amacını gütmelidir. 

İLKE : 22- Ülkemiz açısından boş zamanın değerlendi
rilmesine ilişkin faaliyetler, üretime katılma, eğitim eksik

liğini tamamlama, sosyal bilinçlenme ve bireyin topluma gi

rişkenliğini sağlayacak faaliyetler olarak benimsenmeli ve 

sosyal güvenlik sistemi içinde yer almalıdır. 

İLKE : 23- İş kazaları ve meslek hastalıklarının kişi 
güvencesinin ayrılmaz bir parçası olduğu, teknolojik gelişme
lerin bu riskleri daha da artırdığı gözönünde tutularak, bu 

alanda Devletçe alınan önlemleri etkinleştirmek, yeni önlem

ler almak, işverenlerin bu konudaki yükümlülüklerini yeniden 
gözden geçirmek ve gerekli önlemleri almak için yasal tedbir— 

lerin getirilmesi, müeyyidelerin belirlenmesi ve etkinleşti

rilmesi sağlanmalıdır. 

İLKE : 24- Sosyal yardım ve Sosyal hizmetin öncelik
leri, çalışma yaşından önce ve sonrasında yaşama, özürlü ol

ma, bir gelirden yoksun olma, bir aile ya da kişi bakımından 

yoksun olma kriterleri gözönüne alınarak saptanmalıdır. 

İLKE 25- T.C. Emekli Sandığı mevzuatında olduğu gibi, 
sosyal sigortalar ve Bağ-Kur mevzuatında da savaş halinde 

hayatlarını kaybeden veya sakat kalanlarla ailelerine prim 

ödeme süreleri aranmaksızın yardımı öngören hükümler getiril

mesinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. 
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ÖNSÖZ 

1977-1982 dönemini kapsıyacak olan Dördüncü Beş Y3.lla.lc 

Kalkınma Plânında, sosyal güvenlik; açısından saptanacak 
hedeflerle, uygulanacak programların belirginleştirilme¬ 

sinde, çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarının sağlan 

ması amacıyla, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan tüzük gereğince oluş¬ 

turulan özel ihtisas komisyonlarından biri olan, Sosyal 

Güvenlik özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını üç alt ko¬ 
misyon halinde sürdürmeği kararlaştırılmıştır. 

Bunlardan, "I, Numaralı Alt Komisyon" olarak adlandırı¬ 

lan komisyonumuzt 1976 Türkiyesinde, sosyal güvenliği 
sağlayan kuramların, mevcut durumları ile uygulamaları¬ 

nı irdelemiş ve karşılaştıkları sorunlara da değinerek, 

bu raporu düzenlemiştir. Böylece, kısa ve uzun dönemde 

sistemin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ya da tamamen 

yeni bir sosyal güvenlik sistemi getirilmesi alterna¬ 

tifleri üzerinde çalışacak olanlara yardımcı olunması 

amaçlanmıştır. 

Ağustos/1976 
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GİRİŞ : 

Bugünkü anlamı ile sosyal güvenlik, bir ülke halkının 

bugünü ve yarınını güven altına almayı amaçlıyan ve birbirleri 

arasında sıkı bir birlik ve uyu® kurulmuş olan bir sistemler 

bütün olarak tanımlanmakta ve bu sistemler bütünü içinde sos¬ 

yal sigortalar sosyal hizmet ve sosyal yardımlar birbirlerini 
tamamlayan yöntemler olarak kabul edilmektedir. Bununla bera¬ 

ber, sosyal güvenliğin gerek yöntemleri ve gerekse ilkeleri 

devamlı olarak tartışılagelmekte ve zaman içinde sosyal güven¬ 

lik k avrammda büyük değişiklikler olmaktadır. Bu konudaki 
gereksinmeler, genellikle toplumların sosyo-ekonomik yönden 

eriştiği gelişmelere göre farklılıklar göstermektedir. Genel- 
lenirse , sosyal güvenlik her bakımdan yaygın ve genişleyen bir 
sistem haline dönüşmekte giderek bir ülkenin tüm nüfûsunu uygu¬ 
lama alanı içinde almaya yönelmektedir. Bu arada, etkin bir 
sosyal güvenlik sisteminin var olabilmesi için, tüm topluma 

yaygınlaştırılmış sosyal sigortalar ile sosyal yardım ve sos¬ 

yal hizmetler politikası arasındaki uyum kadar, sistemin, sos¬ 

yal refah politikası ile olan uyumun önemine, değinmek gerek¬ 
mektedir. 

Sosyal Güvenlik Sisteminin gelişme aşamalarına uygun 

olarak, bir çok ülkede; olduğu gibi, memleketimizde de bu konu¬ 

daki ilk uygulama, İşçi Sigortaları yoluyla ve korunmaya en 
çok muhtaç görülen işçi kesimini kapsamak üzere kurulmuş ancak, 
zamanla bu görüş açısı genişlemiştir, lürkiye'de bugün bir sos¬ 

yal güvenlik niteliğine doğru yönelmiş bulunan ve işçi sigorta¬ 
larından başlayarak, sosyal sigortalara ulaşmayı amaçlıyan poli¬ 
tikaların dayanağı Anayasanın 41, 42 ve 48 inci maddelerinde 
bulmak mümkündür. 
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Bu arada, kuşkusuz Anayasa'nın söz konusu maddeleri ışığında 

hazırlanan Birinci, İkinci, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânla¬ 
rı ve programları ile de sosyal güvenliğin gelişmesine yön ve¬ 

rilmiştir. 

Buna rağmen, uygulamada plânlarda belirtilen önlemle¬ 

rin tümüyle gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır. Ancak; sos¬ 

yal güvenlik açısından, kalkınma planları ile gösterilen he¬ 

defler ve bunlara hangi ölçülerde yaklaşıldığı konusunun eleş¬ 
tirisine raporda ayrıca yer verilmemiştir. 

Bu arada, herhangi bir anlam karmaşıklığını önlemek 
yönünden raporumuzda kullanılan sosyal güvenlik ve sosyal sigor¬ 

ta deyimlerini açıklığa kavuşturmak için,kavram tanımları yapıl¬ 
ması yararlı görülmüştür. 

Raporda, sosyal güvenlik deyimi ile, sosyal sigorta, 

sosyal yardım ve sosyal hizmetler yönteminiiçeren bir sistem¬ 

ler bütünü,ifade edilmek istenmiştir. 

Sosyal sigorta deyimi ile de, bireylerin karşılaştık- 

larıirade dışı mesleksel, (İş kazaları, Meslek Hastalıkları) 
fizyolojik, (Hastalık, Analık, Yaşlılık, Sakatlık, Ölüm) ve 
sosyo-ekonomik (İşsizlik ve Aile yardımları) gibi rİBklere kar¬ 
şı olapların korunması sistemi ifade edilmek istenmiştir. 

Ayrıca, 1971 yılında Türkiye tarafından da onanan Ulus¬ 

lararası Çalışma Örgütünün "Sosyal Güvenliğin Asgarî Normlarına 
İlişkin Antlaşma" da belirtilen sigorta dalları deyimimizi içer¬ 
mektedir. İşsizlik sigortası ve aile yardımları sosyal sigorta 

deyimi içinde kabul edilmekle birlikte, bu sigorta dallarını, 
hanüz ülkemizde uyguların* nakt adır. 
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Raporumuzda, ülkemizdeki sosyal güvenliği uygulayan 

kurumlarin mevcut durumlarımı irdeler ve bu durumun değerlen— 

dirilmesiniyapıp alınması öngörülen 'tedbir ve öneriler üze¬ 
rinde durulurken konulara memleketimizdeki sosyal sigorta ku»~ 

ruluşlarının teker teker ele alınması ile girilecek ve fakat 

bu arada, ayrı bir alt komisyonda incelenen sosyal hizmet ve 

sosyal yardım kurumlarının mevcut durumları ayrıca işlenmiye- 

cektir. 

Bu arada üyelerin yaşlılık, maniiftliyet veya ölüm halin¬ 
de bir defaya mahsus olarak yardim yapmak amacıyle kurulmuş 

bulunani kurumlan, kanunla kurulu emekli sandıkları ile ka¬ 

rıştırmamak gerekir. Bu gibi kurum veya teşekküller, üyelerine 
yaşadıkları sürece aylık gelir ve ölümleri halinde mirasçı¬ 

larına intikal eden bir maaş bağlamamakta, sadece aranan 
şartlardan birinin doğması halinde bir defaya mahsus olmak 
üzere para olarak ödenen yardımda bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla, bu tür kuruluşları Sosyal Güvenlik sağla¬ 
yan yan kuruluşlar olarak nitelemek daha uygun olacaktır. Ba¬ 
len Türkiye'de kurum, dernek, tesis vakıf olarak faaliyet gös¬ 
teren, ancak yapı itibariyle değişik olmakla birlikte maksat¬ 

ları aynı olan bir çok kuruluş’mevcuttur. 

Bunlardan en belirgini ve modern olarak çalışanı 205 sa¬ 
yılı yasa ile kurulmuş bulunan ve kıeaca "OYAK" olarak ifade 

edilen Ordu yardımlaşma Kurumu'duk. 

Diğer tarafta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

190 ınoı maddesiyle özel bir kanun "Devlet Memurları yardımlaş- 
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ma Kurumu", kurulması öngörülmüş ise de, bugüne kadar ilgili 
Kanun çıkarılmadığı için böyle bir kurum fiilen mevcut bulun¬ 
mamaktadır. 

Ordu Yardımlaşma ve Memur Yardımlaşma Kurumlan ile 

aynı paralelde olmak üzere bir de "İşçi Yardımlaşma Kurumu" 
kurulması için bazı girişimlerde bulunulmuş ise de, bu konuya 
ilişkin çalışmaları henüz sonuçlandırılamamıştır. 

Söz konusu kuruluşların, hiçbir devlet işveren katkısı 
olmaksızın, sadece üyelerinin verdiği aidatlarla Sosyal Yardım 

yapma amacına yönelik hizmet vermekte oldukları gözönünde bu¬ 

lundurularak, mevcut yapı ve durumlarını aynen muhafaza etmele¬ 

ri sosyal güvenlik anlayışyla daha uygun olacaktır. Aksi düşü- 

nüşbu kabil kuruluşların dağılıp yok olmasına yol açar ki, 
bundan zarar görecek üyelerden başkası olmayacaktır. 

Bu itibarla, Sosyal Yat:cUm sağlamak amacıyla kurulmuş 

bulunan kurum, dernek, tesis ve vakıfların birleştirilmesine 
gerek olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Bilindiği üzere, bugün ülkemizde, sosyal sigorta yoluy¬ 

la sosyal güvenliği sağlamakla görevli başlıca üç kuruluş bulun 
maktadır. 

T.C. Einakli Sandığı Genel Müdürlüğü 

2) Sosyal. Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
3) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer bağımsız çalışanlar 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü (Bağ-Kur) 
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Bu kurumlarm sağladığı sosyal güvenlik haklarından 

yararlanan kesimin, diğer bir deyişle sigortalı nüfûsun ikti- 
saden faal nüfûsa oranı yüzde 25 olup, yine sigortalı nüfûsun, 

15-64 yaş gurubu potansiyel emek arzına oranı, yüzde 17,5 dur 

1975 yılında sosyal sigorta programlarına alınmış olan¬ 

larla bunların eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü bulunduk¬ 

ları kişiler gözönüne' alındığında, sosyal güvenliğe kavuşan 
yurt içi nüfûs, toplam nüfûsun yaklaşık yüzde 38,5 ini oluş¬ 
turmaktadır. 
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BÖLÜM I 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Eneklilik, çalışanın belli bir hizmet süresinden sonra 
çalışmayacakları yaşa ve yorgunlu düşünmesi halinde, bir gelir 

tahsisi suretiyle kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile 

fertlerine ve ölümünde de geride bıraktığı dul ve yetimlerine 

çalışmakta iken elde ettiğine yakın bir aylığın ve bazı sos¬ 

yal yardımların devamının sağlanmasıdır. 

İşte bu aylık ve Sosyal Yardımların bir merkezden örgüt¬ 
lenmesi ve yapılması ihtiyacı Enekli Sandığı ve Sosyal Sigor¬ 

talar gibi kurumlarm tesisini gerektirmiştir. 

I _ TARİHÇE: i : 

Gerçekten de bu tarihi incelediğimizde bir çok ülkeler¬ 

de sosyal yardım ve emeklilik müessesesinin insanların düşün¬ 
celerinde her zarar -var olduğunu görmekteyiz. Ancak, bu hizme¬ 

tin bir kanunla kurum şeklinde tesisi çok eskilere dayanma¬ 
maktadır. 

Ülkemizde de ilk önce 1866 tarihli kanunla subaylarla, 
dul ve yetimleri, 1880 tarihli kanunla da mülki memurlarla dul 
ve yetimleri için emekli sandıkları kurulmuş, bu sandıklara 
tabi personel aylıklarından ve kurumiarından belli bir oranla 

para verilmesi kabul edilmiştir. Daha sonra Cumhuriyet dönemin¬ 

de 1.6.1930 tarihinde yürürlüğe giren 1683 sayılı kanunla ’ ' 
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bu iki sandık tek kanunda toplandığı gibi, pirim sistemi 

terkedilerek subay ve sivil Devlet Memurları ve dul ve yetim¬ 

leri için bir sandık tesis edilmiş, bu sandığın gelirini 
Devlet Bütçesi ile karşılama yoluna gidilmiştir. 

Devletçe ekonomik ve ticari amaçlar güden müesseseler 
kuruldukça bunlarda çalışan memur ve hizmetlilerle, Devlet 

bütçesi dışında idare olunan Belediye , Özel İdare ve ortak 
oldukları kurumlarda çalışanların da sosyal güvenlikleri dü- 
şünüldüğüden ayrı ayrı bu guruplar için emekli sandıkları 
kurularak işletilmesi cihetine gidilmiştir. Bu cümleden ola¬ 
rak ; 

- 1934 yılında 2454 sayılı kanunla Devlet Demiryolları, 

- 1936 yılında 2921 sayılı kanunla Tekel Genel Müdürlüğü 

- 1937 yılında 3137 sayılı kanunla Devlet Denizyolları 

ve Limanları İşletmesi, 
- Aynı yıl 3202 sayılı kanunla T.C. Ziraat Bankası, 

- 1938 yılında 3492 sayılı kanunla Merkez Bankası,, 
- 1939 yılında 3575 sayılı kanunla Askeri Fabrikalar 

Tekaüt ve Muavenet Sandığı, 
- 1941 yılında 4085 sayılı kanımla Belediyeler ve İller 

Bankası, 

- 1942 yılında 4222 sayılı kanunla Devlet Ekonomik ku¬ 

rumlan, 

- 1947 yılında 5129 sayılı kanunla Köy Öğretmen ve sağ¬ 
lık memurları, 
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Personel iğin prim esasına dayandırılarak çeşitli 

sandıklar kurulmuş ve faaliyet göstermiştir. 

Ancak çeşitli kuruluşlar için ayrı kanunlarla deği¬ 

şik emeklilik sistemleri manzurlu görüldüğünden 1.1.1950 ta- 

rininde yürürlüğe giren 54J4 sayılı kanunla T.C. Emekli ‘"'an¬ 

dığı kurularak gerek Devlet Memurları (Subay ve sivil) gerek 
se kamu ıııüesseseleri ile İl Özel İdare "Beleuiye personeli 
için tek bir sistem getirilerek bu tarihten önce kurulmuş 

^anılırları kurulan bu yeni sandığa deviredilerek. geniş bir 

kitle bu sosyal kuruluşlarına bağlanm ıştır. 
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II - MEVCUT DURUM: 

1- KAPSAM 

T.C. Bnekli bandığı kuruluşundaki gaye itibariyle, 

Devlet ve Devlet katkısı ile kurulmuş müesseseler memurlarının 

ve hizmetlilerinin emekliliklerinin düzenlemek amacını gütmek¬ 
tir. 

Bu personel de genel ve katma bütçelerden, İl Özel 

İdareleri ve Belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüslerden, ı ser¬ 
mayesinin tamamı veya yarısındaki fazlası devlet tarafından 

veya müesseselerin iştiraki ile kurulan bankalar ve ortaklar¬ 

dan maaş ve ücret alan daimi memurları ile hizmetlerinden olu¬ 

şur. Bugün için T.C. Onekli Sandığının bu durumda bulunan 
iştirakçi sayısı 870 bin civarında bulunmaktadır. 

2- SAĞLANAN HAKLAR : 

Bir sosyal güvenlik kurumu denince iştirakçilerine 

sağladığı haklar yönünden akla gelen ilk husus iştirakçinin 
çalışması sona erdiği zaman görev aylığı yerine geçecek olan 
emeklilik aylığıdır. 

A- Emekli aylığı: 

a) İstek Üzerine : İştirakçinin emeklilikte geçerli 
hizmet süresinin (25) (Kadın iştirakçilerden 20) yılı doldur¬ 
ması halinde kendi isteği ile emekliliğe çıkarılmasıdır. 
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b) Resen Eneklilik :(30) fiilî hizmet yılını doldu- 

ran bir iştirakçinin kurumca (tayine yetkili makam tarafından) 

isteğine bakılmaksızın emekliye sevk edilir. 

c) Yaşhaddi : Genel olarak emeklilik azamî ya.ş haddi 

(65) dir. Bununla beraber (60) yaşını dolduranlarda kendi is¬ 
tekleri ile veya kurumlarmca re' sen ve yaşlılık sebebiyle 

emekliye sevk edilebilir. Bu hadde emekli aylığı bağlanabilme¬ 

si için en az hizmet süresinin (10) yıl olması gerekir. Bu 
süreden az hizmeti olanlara kendileri ve kurumlarmca verilen 

karşılıkları faiziyle birlikte toptan ödenerek ilgililere ke¬ 

silir. 

Ayrıca hizmet sürelerinin her tam yılı için ayrı¬ 

ca bir aylık tutarında ikramiye ödenir. 

Yaş haddi bir kısım personel için 60'm altında 

tesbit edildiği gibi, 65 yaştan sonrada çalıştırılan istisnaî 
görevlerde bulunmaktadır. 

Örneğin Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay Başkanı ve 
üyeleri ile Sayıştay Savcısı, Başkanınm sözcüsü ve Cumhuriyet 
Başsavcılarının 65 yaştan sonra (3) yıl daha hizmetlerinin 

uzatılması mümkündür. Üniversite Profesörleri de yaş kaydına 
tabi değildir. Bazı görevler içinse daha düşük yaş kaydı konul¬ 
muştur. Bu görevlerde Bnniyet Hizmetleri, Ordu mensupları, 
PTT bakıcı ve Dağıtıcıları, Gümrük koruma memurları gibi, 

ölülük : iştirakçilerinin vücutlarında meydar.a 
gelen arızalar yüzünden veya uğradıkları tedavisi imkansız has¬ 
talıklar sebebiyle vazifelerini yapmayacak duruma girmeleridir. 
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Bu mâl fiti lük vazifesinin sebep ve tesiri ile mey

dana gelirse (vazife mâlûlü) harpte fiilen ateş altında, harp 
hareket ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hizmetlerinin 

sebep ve tesiriyle askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve hu
dut hareketleri sırasında uçucuların uçuculuk, denizaltıların 

ve dalgıçların hazarda ve fevkalâde hallerde uçuculuk, denizal-
tıcılık ve dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiriyle meydana gelir
se (Ordu personeli için) bu mâl fiti lüğü (Ilarp mâlûllüğü) denir. 

î.lâlûllükte emekli aylığı tahsisi için emeklilikte 
geçerli hizmetin (10) yıl ve daha fazla olması gerekir. Vazife 
ve Harp mâlûllüğünde ne olursa olsun (30) yıl hizmet üzerinden 

emekli aylığı bağlandığı gibi ayrıca mâlûllük dereceleri de na
zara alınarak bu aylıkları °/o 15 ile 60 arasında zam uygula
makta, Harp mâlûllerine bu aylığın yanında derecelerine göre 
300 ile 600 lira arasında ilâve yapılmaktadır. 

e) Ölüm :halinde (dul ve yetim) aylıkları gerek emek
li, âdî mâlûllük, vazife ve harp mâlûllüğü aylığı bağlandıktan 
sonra ölenlerle gerekse vazifede iken ölenlerin hizmet süresi 

(10) yıl ve daha fazla olanların ölümleri vazife mâlûllüğü ile 
Harp mâlûllüğü sebebiyle meydana gelenlerin hizmetleri ne olur-

sa olsun dul ve yetimlerine bağlanmaktadır. 

6434 sayılı kanunla 67, 68 ve müteakip maddelerin

de dul ve yetimler (karı, koca, çocuklar, ana ve baba) olarak 

tanımlanmıştır. 

üş inden dolayı kocaya, çocuğundan dolayı babaj, a 
aylık bağlanabilmesi için koca ve babanın 65 yaşını geçmiş 
muhtaçlığını tevsik etmiş olması gerekir. 
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Çalışarak hayatını kazanamıyacağına dair tam teşekküllü bir 
dev let hastahanesinden aldıkları rapor Sağlık Kurulunca da 
tasdik edilen koca ve babalara da yaş kaydı aramaksızın muh¬ 
taç olmaları şartıyla dul ve yetim aylığı bağlanır. 

Anneye aylık bağlanabilmesi için dul olmak, muh¬ 
taçlığını tevsik etmek yeterlidir. 

Dul kadına dul olduğu sürece memur veya emekli 
olmamak şartıyle aylık bağlanır. Çocuklardan kız çocuklar 
evleninceye veya emeklilikle ilgili bir göreve girinceye, er¬ 
kek çocuklardan tahsilde olmayanlara (18) orta öğretimde ise 
(20) yüksek öğretimde ise (25) yaşını doldurmasına kadar aylık 
bağlanır ve ödenir. 

B- Sneklilikte Bağlanacak Aylıkların Nisbeti ve Verile¬ 
cek İkramiyeler : 

Bneklilere (istek, Resen, mâlûlen yaşhaddi ve ölüm 
hallerinde aynı nisbetlerde) olmak üzere bağlanacak aylıkla 
verilecek ikramiyenin hesabında iki ana unsur bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, emekliliğe esasa alman hizmet 

mevzuudur. T.C. Bnekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
Bağ-Kur'a ve çeşitli sandıklara tâbi emeklilik keseneği ve si¬ 
gorta primi kesilen bu Jrurumlara tâbi borçlandırılmış süreler 
fiili hizmet zammı ile itibari hizmetler, milletlerarası Sos¬ 
yal Güveni ile anlaşmalarına tâbi Yabancı ülke Lcsyal Si-ortalaı 
na prim ödenen süreler toplamıdır. 
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İkinci unsur da emeklilik keseneğine esas tutulan 
derece ve kademedir. Bu derece ve kademenin 1922 sayılı kanun¬ 

la değişik 1425 sayılı kanundaki emekli aylığı bağlanmasına 
esas teşkil eden gösterge tablosundaki tutarı bulunarak, bunun 

bütçe kanunundaki kat sayı ile çarpımı sonunda bulunacak mik¬ 
tar olmaktadır. 

Bu iki unsura nazara alınarak 30 yıl için, bağlanmaya 

esas bulunan aylığın $ 70'i emekli aylığı olarak bağlanır. 

30 yıldan fazla her yıl için 1 eklenerek, 30 yıldan eksik 
her yıl için $ 1 indirilerek bağlama ııisbeti bulunur. Yıl kesim¬ 
lerini teşkil eden ay adedi için, bağlanmaya esas alınan tuta¬ 
rın fi 1 inin 12 de ay adedi kadar çarpımı ile bulunacak mik¬ 
tar bağlanacak aylığa, ayrıca eklenir. Aylık bağlanan miktarı 

80 i geçmez. Ayrıca vazife ve Harp mâl Çillerinden bu nisbet 
tahdidi söz konusu değildir. 

Verilecek Onekli İkramiyesi ise T.C. Onekli Sandığına 
tâbi müesseselerde geçen emeklilikle veya Sigortayla ilgili 
hizmet süresinin her tam yılı için (30 yıldan fazla olmamak 
üzere) bağlanmaya esas tutulan miktarın bir aylığıdır. 

C- Vazife Harp I/âlClHüğünde Aylık : 

Her iki halde aylık (30) yıldan az hizmeti olanlarda 
(30) yıl hizmet üzerinden, 30 yılı geçen hizmeti olanlardan 

hizmet süreleri üzerinden yukarıdaki esasa göre bağlanır. Bağ¬ 
lanan bu aylık ayrıca Sağlık Kurul.un ca tesbit edilen mâl&L- 
lük derecelarinegöre ( ölüm 1 nci derecedir) 1 ile 6 neı dere¬ 
ceye ğöre İ° 60 ile # 15 zam eklenir. Yine aynı dereceler için 
mâlûlierine ayrıca 600 ile 300 lira arasında bir de Harp 
müâllüğü zammı verilir. 
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D- Dul ve Yetim Aylıkları : 

Tünekliliği bağlanmış olan veya vazifede iken ölen iş¬ 
tirakçinin kendisine bağlanması gereken aylık dul karı veya 

kocaya fio 50, ana, baba ve çocuklara fiı 25 nisbetinde intikal 
eder. Genel kaide bu olmakla beraber istisna olarak, aylığa 

müstehak dul eş yok_a veya mevcut eş aylığı müstehak değilse 
yetimlere (ana ve baba dahil) nisbet fi, 30 olur. 

Dul ve yetim sayısının fazla olması nedeniyle nisbetle- 
rin yekûnu / 100 ü geçmesi halinde herbirinin aylığında müste- 
nasiben indirme yapılarak 'fi 100 ü geçme durumu önlenir. 

E- Alt bmır Aylığı : 

Onekliler, dul ve yetimlere bağlanan aylıkların alt 

sınırı 1425 ve 1922 sayılı kanunla en az miktara yükseltilmek¬ 

tedir. Bu da emeklinin kendisi veya dul ve yetim sayısının üç 

ve daha çok olması halinde 1090,- dul ve yetim sayısı iki ki¬ 

şi olması ile 1040,- bir dul veya yetim olması halinde 989,50 li- 
radir. Tabiatıyle bağlanan aylıklara katsayı ile ilgili 

bulunduğundan kat sayı yükselmesi halinde bu alt sınır ayakla¬ 

rında yükselecektir. 

E- Evlenme İkramiyesi : 

5434 sayılı kanımla 90 mcı maddesi gereğince verilmek¬ 

tedir. Dul ve yetim aylığı almakta iken evlenen dul ve karı 

ile kızı çocukları evlenmeleri sebebiyle almakta oldukları ay¬ 

lığın iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak tahakkuk etti¬ 
rilerek ödenir. 
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G- Kesenek İadesi : 

Hizmet süresi 5 yılı geçmiş 10 yılı doldurmamış işti¬ 
rakçilerin vazifelerinden istifa, göreve son v.s. sebeplerle 
ayrılmaları halinde T.C. Onekli Sandığına kesilen kesenekleri 

tasfiyeye tâbi tutulduğundan istekleri üzerine bu gibilerin 
kesenekleri kendilerine iade edilir.(5) yıl içinde kesenekle¬ 
rini almıyan ve bu sürede Sandığa ve Sigortaya tâbi bir göreve 

de girmiyenlerin kesenekleri zaman aşımına uğrar. 

B- Toptan Ödeme : 

İştirakçilerin ölümleri halinde dul ve yetimlerine, yaş 
haddi, âdî mâlâllük hallerinde kendilerine hizmet süreleri 
(10) yılı doldurmadığı, sicil yoluyla emekliye sevkedilenlerin 
de 25 yılı doldurmadığı halde yine kendilerine aylık bağlanması 
mümkün olmadığından hizmetleri esnasında Sandıkta biriken kese¬ 
nekleri, kurum karşılıkları ile birlikte fi 4 mürekkep faiziyle 
ödenerek ilgileri kesilir. 

Bu gibilere ayrıca aylık bağlananlarda olduğu gibi 
hizmet sürelerinin her tam yıl için emeklilik ikramiyesi de 
ödenir. 

İ- Sağlık Yardımları : 

1425 sayılı kanunla 1.11.1972 tarihinden itibaren (Ge¬ 

nel Sağlık Sigortası yürürlüğe girinceye kadar kaydı ile) ve 

(Özel kanunlarına göre tedavi ettirilenler heriç) Onekli, 
âdî mâlûllük veya vazife mâlûllüğü aylığı bağlanmış olanlarla 
bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri (eş, çocuk, 
ana ve babaları) ile dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ve 
masrafları Sandıkça karşılanır. 
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Bu yardımın mahiyeti, 

- Hekime muayene, gösterilen lüzumu üzerine teşhis için 

gereken klinik ve laboratuver muayeneleri, 

- Sağlık müesseselerine yatırılması, 

- Tedavi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıta¬ 
larının sağlanmasıdır. 

J- Borç Verme ; 

İştirakçilerden Sigorta ve Sandığa tabi hizmetleri 5 
yılı doldurmuş olanların 24 aya kadar vadeli olmak üzere isti- 
yenlere her dereceye mahsus miktarlarda borç para verebilir. 

K- Ölüm Yardımı : 

7.1.1959 gün ve 7184 sayılı kanunla kurulmuş olup, emek 
li, âdî mâlûllük, vazife mâlûllüğü aylığı artmakta iken ölenle¬ 
rin sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye eğer beyanname 

verilmemiş ise ailesine almakta olduğu aylığın (Harp mâlûllüğü 
zamma hariç) bir aylık tutarının verilmesidir. Bu yardım en 

alt derecedeki devlet memurunun aylığının iki katından az ol¬ 
maz. 

Bu yardımlar dışında harp mâlûllerinin eksilen vücut 

organlarının protezlerinin yapılması, yurt dışında tedavileri¬ 
nin sağlanması, harp mâmûllerine ait yurtlarla muhtaç olanla¬ 
rın bakım durumları ve tedavileri, çocuklarının tahsillerinde 
bazı kolaylıkların temini gibi sosyal yardımlar kanunla önçflr 
rülmüş uygulama yapılmıştır. 
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1975 yılı uygulamada emekli aylıkları 4-543 milyar, 

vazife mâlûlü aylıkları 50 milyon, âdî mâlûlül aylıkları 

213 milyon, dul ve yetim aylıkları 1.48i milyon olmak üzere 

6.287 milyon aylık 25 milyon evlenme ikramiyesi, 81 milyon 
sağlık yardımı, 10,8 milyon toptan ödeme 3,5 milyon kesenek 
iadesi ve 14 milyon dasair surette ödeme olmak üzere 6 milyar 

422 milyon tutarında bir tahsis yapılmıştır. Emekli ikramiye¬ 
leri ve ölüm yardımları kurumlarından tahsis edildiğinden bu¬ 

raya alınmamıştır. 

3- MALÎ KAYHAİCLAE VE FİNAMSMAfl : 

Sandığın gelirleri; 

a) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas tutulan 
derece ve kademeleri tutarının ilk girişte kesilen fi 25 giriş, 

dere ce ve kademenin yükselmesi veya tutarlarının değerlenme¬ 
si nedeniyle alınan fi, 100 artış ve bunların kurum karşılıkla¬ 
rı ile her ay ilgililerden alınan fi 8 kesenek ve kuranlarınca 

ödenen fi, 14 kurum karşılıkları, 

b) Hizmet borçlanması, tamam!ayıcı kesenek borçlan¬ 

ması yapılan iştirakçiler adına tahakkuk ettirilen borçlanma 

ve hizmet devirleri sebebiyle ve hazine adına çıkartılan 

borç tahsilatları, 

c) Bir kısım görevler için tanınan fiili hizmet zam¬ 

mı ile itibari hizmet zamları sebebiyle her aylık ilave için 

kurumlar tarafından ödenen fi> 22 karşılıkları, 
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d) Vazife mâlûllüğü dul ve yetim aylıkları karşılığı 
için her yıl kurum bütçelerinin aylık ve ücretler bölümlerin¬ 
deki ödeneklerin $ l'i verilecek karşılıkları, 

e) İştirakçilerle, kurumlarından tahsil edilen inzi¬ 
bati para cezaları ile fio 10 gecikme zamları, 

f) Sandığın her yıl kat'i mizanına göre tahakkuk ede¬ 
cek yönetim giderleri kurumlarm o yıl içinde ödedikleri kar¬ 

şılıkları nisbetinde, 

g) Sandık gelirinin işletilmesinden elde edilecek her 
çeşit kârlar, 

h) Bağışlar ve başka gelirlerden oluşur, 

1975 yılı itibariyle; 

Kesenek karşılık tahsilatında 9.619 milyon f» 1 ek kar¬ 

şılıklardan 292 milyon, fiilî ve itibari hizmet karşılıkların¬ 
dan 384 milyon, inzibati para cezaları ile fi 10 gecikme Bamla¬ 
rından 20 milyon, sair gelirlerden 21 milyon ve menkul kiyme- 

te yatırılan paraların gelirlerinden 719 milyon, gayri menkul 

işletme gelirlerinden 79 milyon gelir sağlanmıştır ki 1975 yı¬ 
lı için yekünü 11 milyar 98 milyon lirayı bulan bir kaynak 

elde edilmiştir. Aynı yılın giderini teşkil eden 6 milyar 422 
milyona mukabil 4 milyar 676 milyon liralık tahsis karşılak- 
1arına verilmiştir. 
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Ancak son çıkan kanunlar gereğince Sandıkça emekli , 

dul ve yetimlerine ödenecek geçmiş yıllara ve içinde bulunan 
yıl fark istihkaklarının fazla olacağı düşünülürse bu farkın 

azalması kaçınılmazdır. 

3- ÖRGÜT YAPISI : 

T.C. Bııekli Sandığı 5434 sayılı kanunla 1.1.1950 tari¬ 

hinde, 26.6.1938 tarihli ve 3460 sayılı kanuna atfen kurulmuş 
bir müessesedir. Belli başlı organları; 

A- Genel Kurul ; 12.5.1964 gün ve 468 sayılı kanunla diğer 

kamu iktisadi teşebbüsleri gibi denetleme görevi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kuruluna verilmiştir. 

B- Yönetim Kurulu : 15.7.1960 tarihli ve 23 sayılı kanunla 

bu yönetim kurulları Müdürler Kurulu olarak değerlendirilmiş 
Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile tayin 
edilmiş iki üye, Sandık personeli tarafından iki yıl Büre ile 
seçilen bir üye Genel Müdürün başkanlığında oluşmaktadır. 

C- Sağlık Kurulu ; Bneklilik hükümlerinin getirdiği mâl tül¬ 

lük durumlarında iştirakçi dul ve yetimlerin raporlarına göre 
inceleyen Yönetim Kurulunun incelemesinden sunulmak üzere Milli 

Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, T.C. Bnekli Sandığı kad¬ 
rosunda birer hekimden oluşan üç kişilik kuruldur. 

D~ Genel Müdürlük : Sandığın kanun, tüzük ve yönetmelikler 
18 yönetim kurulunca alınan kararlarla verilmiş olan işlem¬ 
leri yürütür. T.C. Bnekli Sandığı Genel Müdürlüğü merkezi¬ 
yetçi bir sistemle çalışmak üzere kurulmuş olup, 
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Merkez dışında bölge veya şubeleri bulunmamaktadır. Sadece 
emekli, dul ve yetim sayısının fazla bulunduğu İstanbul ili 

için ödeme aylık açma ve kesme,merkezle emekli dul ve yetimle¬ 
rin yazışma işlerini kolaylaştırmak üzere bir İrtibat Müdürlü¬ 
ğü bulunmaktadır. Bütün işlemlerinyapıldığı, her türlü özlük 
haklarıyla ilgili kararların alındığı ve icra edildiği yer, 

merkez teşkilatıdır. 

Genel f/îüdürlüğün bütün kamu müesseselerinde olduğu 

gibi ve hizmetin gerektirdiği ihtisas şubeleri Genel Müdür¬ 

lüğe bağlı olarak merkezde faaliyette bulunmaktadır. 
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III-S ORUNLAR, ÖNERİLER 

1-Y asal Yönden: 

Bilindiği üzere ülkemizde de Sosyal Güvenlik sorunları kanun 
kojnıcunun kabul ettiği yasalarla düzenlenmektedir. Son yıllarda 
da bu konuya kanun koyucu oldukça edilmiş ve serihalde kanun¬ 
larla bu konuyu işlemiştir. Esasen kitleleri ilgilendiren sos¬ 
yal güvenlik konusu hükümetlerin Sosyal Politikası ile yakın¬ 
dan ilgilidir. 

1.1*1950 tarihinde yürürlüğe giren 54-J4 sayılı kanun çeşitli 
tarihlerdeki çok sayıca değişikliklerle bir metin halinden 
uzaklaşarak, bütün değişiklikleri ile bir külliyat halini almış 
kolay uygulama ve insicam özelliğinden uzaklaşmıştır. Bu ba¬ 
kımdan Sandıkça bu kanunun gerekli görülen değişiklikleri de 
taşımak kaydı ile tek bir metin halinde yeniden nüzenlenmesi 
ve kanunlaşması konusu önerilmekte, bu konuda taslak hazırlık¬ 
ları da tamamlanmaktadır. 

Ayrıca diğer Sosyal Güvenlik Kurumlan, Sosyal Sigortalar Ku¬ 
rumu, Bağ-Kur mevzuatlarının T.C.Emekli Sandığı mevzuatı ile 
ileri ülke sosyal güvenlik mevzuatlarının da nazara alınarak, 
ülkemizde bu konuda her üç kurum mevzuatının birlikte incele¬ 
nerek bir birine yaklaştırılması, sağlanan hakların ve şartla¬ 
rın benzer hükümlerle birleştirilmesi gerekmektedir. 

2-K aynaklar Yönünden: 

T.C.Emekli Sandığının kaynakları günümüzde ödemelerini karşı- 
lıyacak durumda gözükmekte ise ileriye muzaf yasalarının ge¬ 
tirdiği ve karşılığa dayanmayan intibaklar ve tanınan yelli hak¬ 

lar nedeniyle emekli, dul ve yetim aylıklarındaki yükselmeler 
katsayı sistemi ile kesenek ve karşılık alınmadan aylıkların 
yükseltilmesi sayıları gittikçe kabaran emekli, dul ve yetim 
aylıklarındaki her yıl yükselmeleri karşılamak üzere Sandığın 
en önemli kaynağını teşkil eden kesenek ve karşılık oranının 
c,i 22 den % 25-26 oranında yükseltilmesi gerektiğini ortaya çı¬ 
karmaktadır. 
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3-O r r a n i z a s y o 11 bönünden t 

Merkeziyetçi bir sistemle kitle işine yönelik çalışmalar yapan 
T.C.Emekli Sandığı işlemlerinin giderek daha geniş kitlelere 
dönüklük kazanması, iştirakçi, emekli, dul ve yetin sayısının 
zamanla çek artış göstermesi karşısında şimdilik sadece yıllık 
aylık çek ödemelerinin nekanizasyonla yarılmasına karşılık, bü¬ 
tün işlemlerin mekanizasyona tâbi tutulması için Ortadoğu Tek¬ 
nik Üniversitesi ile işbirliğine gidilmiştir. Bu konuda çalış¬ 
malara devam edilmektedir. 

Özellikle kitleye döniik işlemleri teşkil eden şahıs hesapları, 
borç verme, dosyalama sistemlerinde bilgi sayarların devreye 
sokulmasi imkanları araştırılmaktadır. 

4-K apalı Sandık N i t e 1 iğinde bu¬ 
lunan Sandı kların Emekli San¬ 

dığına devre dilmesi: 

Şd-34 sayılı kanunun yürürlüğünden önceki hükümlere göre emekli 
malûllük dul ve yetim aylıklarını Sandık ve kurum bütçelerin¬ 
den ödeyen emekli sandıklarının listesi aşağıya çıkarılmıştır. 

emekli,Dul ve Yetin 
Sandık ve Kurumun Adı    S ay1s1 

1-üzel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi 
ve İstanbul birleşik İdaresi Zat Maaşları 
Sandığı   33^8, 

2-Vakıflar Genel Müdürlüğü   383, 
3-Orman Genel Müdürlüğü   352, 
4-Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü   1, 
5-Istanbul Üniversitesi   7, 
6-istanbul Teknik üniversitesi   7, 
7-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü   35, 
8-Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 4, 
9-PTT işletmesi Genel Müdürlüğü    1404, 
10-Denizcilik Bankası T.â.Ş.Genel Müdürlüğü   26S, 
11-Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü  190 

5999-, 
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üzel idarelerle Ankara Merkez Belediyesi ve İstanbul Birleşik 
idareleri Zat Maaşları Sandığından emekli, dul ve yetim aylığg 
alanların bütün hak ve vecibeleri ile birlikte T.C.Emekli San¬ 

dığına devri hakkında verilen kanun teklifine anılan Sandık 

ile dul ve yetim aylığı ödiyen diğer kurumların ödedikleri e- 
raekli dul ve yetim aylıklarının toplamının 10 yıllığının top¬ 

tan Sandığa vermeleri konusunda hüküm konulması, 

Devir işlemleri tamamlandıktan sonra 2097 ve 2264 sayılı kanuna 
göre zat maaşları sandıklarında çalışan memurların maaş ve kad¬ 
roları ile birlikte Emekli Sandığına, bu Sandıklardaki kadro¬ 
ların kaldırılması halinde açıkta kalacak olan memurların T.C. 
Emekli Sandığındaki boş kadrolara öncelikle tayin edilmesi ko¬ 
misyonumuzca uygun mütalâa edilmektedir. 
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B Ü L Ü k II 

SOSYAL SİGORTALAR KÜRÜMÜ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

I-T A R î H Ç E : 

Memleketimizde, sosyal sigortaların nüvesini oluşturan ve 
İşçi Sigortalarının kurulmasını zorunlu kılan ilk yasa, 1936 
tarihli birinci İş Kanunudur. Bu kanunda İşçi Sigortalarının 
hangi riskleri karşılıyacağı, uygulama alanının ne olacağı ve 
bunların kademeli bir şekilde kurulması v.s.gibi ilkelere yer 
verilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşını izliyen yıllıda, savaş sonunun sosyal, 
politika akımları, Türkiye'ye yansımış bir yandan işçi sigor¬ 
taları ile ilgili yasalar çıkarılırken bir yandan iş ve çalış¬ 
ma hayatı ile ilgili sorunlarla ilgilenecek olan Çalışma Ba¬ 
kanlığı kurulmuştur. Mevzuatımızda sosyal güvenlik değimine 
ilk kez 4431 sayılı Çalışma Bakanlığı Kuruluş Kanununda, bu 
Bakanlığın görevlerini belirten hükümler arasında yer veril¬ 
miştir. 

İşçi Sigortaları konusundaki uygulamaya önce 1946 yılında yü¬ 
rürlüğe giren İşkazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigor¬ 
tası kanunu ile başlanmış, 1950 yılında yürürlüğe konulan üfoş- 
lılık Sigortası Kanunu ile yaşlılık sigortası kolu kurulmuş ve 
bu kol 1957 yılında kabul edilen bir yasa ile Sakatlık,Yaşlı¬ 
lık ve Ölüm Sigortaları niteliğine dönüştürülmüştür.Yine, 1950 
yılında kabul edilen Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu ile, 
bu sigorta dalında, bölgeler itibariyle yavaş yavaş uygulamaya 
konulmuştur. 

Bu değişik yasalar 1965 yılında yürürlüğe giren 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kat:. n_ ile, bir yasada birleştirilmiştir. 
Aynı zamanda, buyasa ile dar bir kapsamdan uzaklaşılmış, işçi 
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sigortaları yerine Sosyal Sigortalar anlayışına geçilerek sos¬ 
yal güvenliğe doğru bir düşünce genişliğine ulaşılmıştır. Ni¬ 
tekim, Kurumun adı da, işçi Sigortaları Kurumu yerine Sosyal 
■Sigortalar Kurumu olarak değiştirilmiştir. Sosyal Sigortalar¬ 
dan yararlanmak için aranılan koşullar hafifletilmiş, sağlanan 
parasal menfaatlerle sağlık yardımları genişletilmiştir, has¬ 
talık sigortasından, yine belgeler itibariyle uygulanmak üzere 
eş ve çocukların da yararlanması kab.l olunmuştur. 

Daha sonra, zaman zaman 506 sayılı yasada yapılan değişiklik¬ 
lerle ham kapsam yaygınlaştırılmasına gidilmiş ve hem de si¬ 
gortalılar yararına birçok yenilikler getirilmiştir. 
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II-M E V C U T DUE'JM: 

I-KAPSAM: 

Halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanu¬ 
nuna göre, sigortalı olabilme niteliğini, çalışanla çalıştı¬ 
ran arasındaki hukuki bağlantının mahiyeti tayin etmektedir. 
Bu durum, çalışan ve çalıştıran kimselerin bulunmasını, qa 
lışanm çalıştırana tabi olmasını gerektirmekte ve bu sistem 
Sosyal Sigortaların uygulanmasını güçleştirmekle kalmayıp, 
bir ölçüde kapsamı daraltıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Ancak, çalışanla çalıştıran arasındaki hukuki bağlantının 
mahiyeti ne şekilde nitelenirse nitelensin, ortada bir ça¬ 
lışan ve bir de çalıştıran bulunacaktır. 

"Çalıştırma" kelimesi bizatihi bir tâbi olmayı ifade ettiği 
cihetle, çalışanla çalıştıran- arasında daima akdi bir ilişki, 
bulunacaktır. Bu akdi ilişki ise "hizmet akdi" mahiyetini ta¬ 
şıyacaktır. 

! 

Bu nedenle, uygulamadaki güçlüklere rağmen, bu konuda herhan¬ 
gi bir değişikliğe mahal ve gerek olmadığı sonucuna varılmış¬ 
tır. 

İstisnai Hükümler: 

Sosyal Sigortalarınkapsamını, 506 sayılı Kanunun 3 üncü ve 
geçici 20 nci maddelerinde belirtilen istisnaî hükümler da¬ 
ralmakta idi. Bu istisnaî hükümlerden İkincisini teşkil eden 
geçici 20 nci madde, anılan hükümden yararlanmak suretiyle 
özel mahiyette emekli sandığı kurmuş bulunan kuruluşların 
Sandıklarının (Ek:Liste I) Sosyal Sigortalar Kurumuna devri¬ 
ni öngören 1992 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle yürürlü¬ 
ğünü kaybetmiş, böylece istisnaî hükümleri ihtiva eden madde 
sayısı ikiden bire düşmüştür. 

Bu sandıklar özel mahiyet e kurulmuş olmakla beraber, üyele¬ 
rine en az Sosyal Sigortalar Kanununun sağladığı hak ve men¬ 
faatleri sağlar mahiyette sandıklar olduğundan, sandıkların 
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Sosyal Sigortalar Kumcıuna devredilmesi ile kapsamın geni 
letilnesinden ziyade Sosyal güvenlik kuruluşlarını/^'st^fa-^1'^ 
netinde atılmış bir adım olarak nitelendirilmelidir. 

İstisnalara ilişkin J üncü madde bugüne kadar hiçbir değişik¬ 
liğe uğramadan durumunu nuhafaz :< etmiştir. 

Bir taraftan imkânların zorlanması, diğer tardftan da yeni 
imkânlar yaratılması gayret ve düşüncesiyle, kapsamı daral¬ 
tan madde fıkralarının bir kısmının kaldırılması, bir kısmı¬ 
nın da değiştirilmesi ve bu değişikliğin ne suretle yapılma¬ 
sı lâzım geldiği, aşağıda belirtilmiştir. 

a) 505 sayılı Kanunun 3- maddesinin 1 inci bölümünün (a) 
fıkrasında, esas itibariyle tarım işleri, Kanun kapsamı dı¬ 
şında bırakılmış olmakla beraber istisnaen (Tarım sanatla¬ 
rına ait işlerde veya tarım işyerlerinde yanılan ve tarım 
işlerinden sayılmayan işlerde yahut tarım işleri sayılmayan 
işyerlerinin park ve bahçe, fidanlık ve benzeri işyerlerinde 
çalışanların) sigortalı olacakları öngörülri ş bulunmaktadır. 

Halen memleketimizde büyük bir kitlenin sürekli ve süreksiz 
olarak tarım işlerinde çalıştığı veya çalıştırıldığı, bunla¬ 
rın büyük bir kısmının gelirlerinin çok düşük olduğu, her- 
türlü sosyal güvenlik haklarından mahrum bulundukları gözönü- 
ne alınarak esas itibariyle tarım işlerinde çalıştırılanla¬ 

rın tümünün, sosyal güveniiğinin biran evvel sağlanması ge¬ 
rekli görülmektedir. 

Ancak, Tarım îş Kanununun henüz yürürlüğe girmemiş bulunma¬ 
sı, bu iş kolunun yurdumuza özgü çalışma usul ve esasları 
arz etmesi, Sosyal Sigortalar ICurumunun olanaklarının özel¬ 
likle Sağlık tesisleri yönünden sınırlı olması, tarım işyer¬ 
lerinde yahut işlerinde çalışanların bir anda Sosyal Sigor¬ 
talar Kapsamına alınmalarını mümkün kılmamakla beraber, ça¬ 
lışanlar gurubunun bir 'ölümünde sosyal güvenliğin sağlanıp, 
diğer bölümün de sağlanmamış olması âosyal adalet ilkesi ile 
bağdaştırılamaz. Özellikle sosya.l güvenlikten yoksun bira- 
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kılan gurubun sayı itibariyle büyük olması adaletsizliği bir 
kat daha artırmaktadır. 

Bu sebeple, tarım kesiminde çalışanların durumları, hem ça¬ 
lışma koşulları bakımından hem de sosyal güvenlik açısından 
hiç vakit kaybedilmeden ele alınmalı ve bu hususu sağlamak 
için, 506 sayılı Kanunun 3-maddesinin 1 bölümünün (A) fıkrası 
hükmii değiştirilmelidir. 

b) 506 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci bölümünün (D) 
fıkrası ile "ev hizmetlerinde çalıştırılanlar" kapsam dışı 
bırakılmıştır. 

Bv hizmetlerinde özellikle büyük şehirlerimizde çalıştırılan¬ 
ların adedi küçümsenniyecek bir miktara ulaşmıştır. Bu gün 
miktarı bir milyonun üstünde olduğu tahmin olunan bu kimse¬ 
lerin sosyal güvenliği bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, hiç değilse, "ev hizmetlerinde bir hizmet akdiy- 
le ücretli ve sürekli çalışanlardan" başlamak üzere, bunlar 
da peyderpey sosyal sigortaların kapsamı içine alınmalıdır. 

c) 506 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci bölümünün (H) 
fıkrasıyle "resmi meslekve sanat okullarıyle, yetkili resmi 
makaraların müsaadesiyle kurulan meslek veya sanat okullarında 
tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğren¬ 
ciler" sosyal sigortalardan istisna edilmişlerdir. 

Sanat okulu, meslek lisesi veya bu çeşit okullar ile bu okul¬ 
ların yüksek kısımlarına devam eden öğrenciler, tatbiki mahi¬ 
yetteki yapım ve üretim işlerinde çalışırken işkazasına uğra¬ 
makta veya meslek hastalığına yakalanebilmektedirler. 

Bu itibarla, sözkonusu öğrenciler haklında kısa vadeli sigor¬ 
ta kollarından olan " işkazaları ve meslek hastalıkları si- 
gortalnrı" uygulanması ve bunu temin için kanunda gerekli de¬ 
ğişiklikler yapılmalıdır. 

d) Kanunun 3. maddesinin 11 inci bölümünün (B) fıkrasıyla 
"çıraklar" sosyal sigortalar kapsamı dışında bırakılmıştır. 
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Bugün memleketinizde çırakların statülerini tanzim edici bir 
mevzuat bulunmaması, uygulamada bu istisnai hüküm suistimal 
edilmesini mümkün kılmaktadır. 

Hernekadar, Borçlar Kanununda mahcur ve küçükler için bir hü¬ 
küm bulunmakta ise de, hüküm, n.'nhasıran hakim veya velinin 
muvafakatına ilişkin olup çırakların statürelini düzenleyici 
mahiyette değildir. 

Bir taraftan uygulamada görülen aksaklığı giderebilmek diğer 
taraftan da, meslekî risklere karşı en fazla korunulması ge¬ 
rekli yaş ve çağda bulunan bu kimselerin haklarını teminat 
altına almak düşünce ve gayretiyle bu istisnai hüküm madde 
metninden çıkarılmalıdır. 

Not: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, 1 işçi ça¬ 
lıştıran işyerlerinin kademeli olarak kapsama alınması 
(Geçici 1.Madde) ve ayrıca bunların eş ve çocuklarının 
da, sağlık yardımlarından yararlandırılmalarına(Geçici 
5.Madde) ilişkin, illere göre kademeli uygulama tarih¬ 
lerine ait bilgiler (Tablo 1) de gösflerilmiştir. 
Tüm sigortalı kollarından yararlanan sigortalı sayısı 
ile bunların eş ve çocukları ve malul ve yaşlıların 
1971-1975 yıllarındaki sayıları (Tablo 2) de belirlen¬ 
miştir. 
1976 1932 döneminde Sosyal Sigortalardan yararlanacak¬ 
ların hangi sayılara ulaşacağına ait prejeksiyonlar ise 
(Tablo 3) de açıklanmıştır. 
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2-SOSYAL SİGORTALAR KAKJIıl d ÎL3 SAĞLANAN HAKLAR: 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ülkemizde bugün, 
kısa vadeli sigorta türlerinden hastalık, analık, işkazası ve 
neslek hastalığı sigortaları ile, uzun vadeli sigorta türle¬ 
rinden malûllük, yaşlılık ve ölün sigortaları uygulanmaktadır. 

A-H astalık Sigortası: 

A-Sigortalı: 

Sağlanan Yardımlar; 

aa-llekice muayene ettirilmesi, hskirain göreceği lüzum üze¬ 
rine teşhis için gereken klinik ve lâboratuvar muayenelerinin 
yaptırılması ve en az 6 ay, maluliyetinde azalma tesbit edil¬ 
diği takdirde, en çok 18 aya kadar tedavisinin sağlanması, teş 
his ve tedavi için gerekirse sağlık müessesine yatırılması, 
gerekli ilâç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, 

bb-Ağız protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması 
onarılması ve yenilenmesi, 

cc-Muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gön¬ 
derilmesi , 

dd-Geçici işgöremezliğin 3-gününden başlamak ve 18 ayı 
geçmemek üzere, geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi. 

Yardımlardan Yararlanma Koşulları: 

Sigortalının geçici işgörmezlik ödeneği alabilmesi için, 
istiralıatinin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin mev¬ 
cut olması ve bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 

120 gün Hastalık Sigortası primi şartını yerine getirmesi ge¬ 
rekir. 

b-Sigortalının £şi ve eçindirmekle Yükümlü Olduğu ^ocuk¬ 
ları : 

Sağlanan Yardımlar; 

aa-riakime muayene ettirilmesi, hakimin göstereceği lüzun 
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üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar muayenele
rinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 

bb-Teçhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine 
yatırılması, 

cc-Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıta
larının sağlanması, 

dd-uerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde 
bşşka bir yere gönderilmesi, 

Yardımlardan Yararlanma Koşulları; 

Sigortalının eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının 
sözkonusu yardımlardan yararlanabilmeleri için sigortalının, 
hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 
120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması lâzımdır. 

Ayakta yapılan tedavilerinde, verilen ilâç bedellerinin % 20' 
si kendilerinden alınır. 

c-Sigortalınm Geçindirmekle .Yükümlü olduğu Ana ve Babası: 

Sağlanan Yardımlar; 

aa-Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 
üzerine teşhis için gereken klinik ve lâboratuvar muayenele
rinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 

bb-Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıta
larının sağlanması. 

Yardımlardan Yararlanma Koşulları: 

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu ana ve babasının, 
sözkonusu yardımlardan yararlanabilmeleri için, sigortalının, 
hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 
120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması lazımdır. 

Bahsi geçen kimselerin yanılacak her bir poliklinik muayene
leri için kendilerinden 5.-K muayene ücreti alınır. 

Ayakta yapılan tedavilerinde, verilen ilâç bedellerinin % 20' 
si kendilerinden alınır. 
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d-Sosyal Sigortalar Kurumandan Sürekli Işgöremeziik Geliri, 
Malûllük veya Yaşlılık Aylığı Almakta Olanlar; 

Sağlanan Yardımlar; 

aa-IIekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzura 
üzerine teşhis için gereken klinik ve lâboratuvar muayenele¬ 
rinin yaptırılması ve sağlanması, 

bb-Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine 
yatırılması, 

cc-Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıta¬ 
larının sağlanması, 

e-Sosyal Sigortalar iiurumundan Sürekli İşgörenezlik Geliri, 
Malûllük veya Yaşlılık Aylığı Almakta Olanların Geçindir¬ 
mekle Yükümlü oldukları Es ve Çocukları: 

Sağlanan Yardımlar; 

aa-Hekicıe muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 
üzerine teşhis için gereken klinik ve lâboratuvar muayeneleri¬ 
nin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 

bb-Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesine ya¬ 
tırılması , 

cc-Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıta¬ 
larının sağlanması, 

Yardımlardan yararlanma Koşulları: 
Yapılacak her bir poliklinik muayeneleri için kendilerinden 
beş lira muayene ücreti alınır. 

Ayakta yapılan tedavilerinde, verilen ilâç bedellerinin % 20' 
sini kendileri öderler. 

f-Sosyai Sigortalar Kurumundan Sürekli Işgöremezlik Geliri. 
Malûllük veya Yaşlılık Aylığı Almakta Olanların Geçindir¬ 
mekle Yükümlü Oldukları Ana ve Babalar: 
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...ağlanan Ynrdınl: r; 

aa-i. ikinr unyovc ottir: l'c.ii, he-inin göstereceği lür, rı 
üz.rine tn-ais için çorakçı klinik ve 1 .boratuvar ••aayenolo- 
rinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 

bb-Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine 
yatırlnası, 

cc-Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıta¬ 
larının sağlanması, 

Yardımlardan Yararlanma Koşulları: 

Yapılacak her bir poliklinik muayenesi için kendilerinden 
beş lira muayene ücreti alınır. 

Ayakta ya ilan tedavilerinde, verilen ilaç bedellerinin % 20' 
sini kendileri öderler. 

g-Sosyal Sigortalar Kurumandan Gelir ve Aylık Ajan Eş ve 
Çocuklar: 

Sağlanan Yardımlar; 
aa-Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum 

üzerine teşhis için gereken klinik ve lâboratuvar muayenele¬ 
rinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, 

bb-Teşhis ve tedavisi için gerekirse sağlık müessesesine 
yatırılması, 

cc-Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyileştirme vasıta¬ 
larının sağlanması, 

Yardımlardan Yararlanma Koşulları: 

Yapılacak her bir poliklinik muayeneleri için kendilerinden 
beş lira muayene ücreti alınır. 

Ayakta yapılan tedavilerinde, verilen ilâç bedellerinin % 20' 
sini kendileri öderler. 
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t-.-, nalıl: Sigortası: 

a-Siffortalı Kadın ils Sigortalı Krkeğin Sigortalı Olmayan 

aa-Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık 
yardımlarının sağlanması, 

bb-Doğun sırasında ve doğundan sonra gerekli sağlık yar¬ 
dımlarının sağlanması, 

cc-Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir 
yere gönderilmesi, 

dd-Yukarıda (d§) ve £>b) fıkralarında belirtilen yardım¬ 
ların Kurunca sağlanamadığı yer veya hallerde maktu para yar¬ 
dığı yapılması (Maktu gebelik 50-TL normal doğum 300,-Tl,for¬ 
seps tatbiki ile doğum 350.-îl büyük cerrahi müdahele ile do¬ 
ğum 600.-..) 

ee-jîrazirıne yardımı yapılması, (350*-Tl) 
b-Sigortalı Kadına: 

aa-Doğumdan önceki ve sonraki 6 şar haftalık süre için 
geçici işgöremezlik ödeneği verilmesi, 

Yardımlardan Yararlanma Koşulları: 
-Analık yardımlarından yararlanabilmek için, sigortalı 

kadın için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün 
analık sigortası primi ödenmiş olması, sigortalı erkek için 
ise 120 gün analık sigortası primi ödenmiş olması ve sigorta¬ 
lının doğum yapan kadınla doğundan önce evlenmiş bulunması 
şarttır. 

-Maktu gebelik yardımı alabilmek için, gebelik halinin 
hekim veya diplomalı ebenin raporu ile ve doğumdan önce, 

Maktu doğum yardımı alabilmek için, doğumun hekim veya 
dipîumalı ebenin doğum raporu yahut onanmış nüfûs kayıt ör¬ 
neği ile ve 3 ay içinde, 

Turuma bildirmesi gerekir. 
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-Sig rtalı kanına, doğundan önceki ve sonraki 6 şar haf¬ 
talık sür lordc geçici içgörerezlik ödeneği verilebilnesi 
için ken isi için,, doğundan önceki bir yıl içinde en az 120 
günl :k an lık sigortası primi ödenmiş olması ve bu sürelerde 
işlerinde çalışr. anası lâzımdır. 

C-î ş a z a 1 a r ı .ve Meslek u a s t a - 
lı' ları Sigortası: 

a—Siy rtalıya Sağlanan Yardımlar Aşağıda Gösterilmiş Olup 
Bun ar Özetle: 

aa—S gortûlınm lıekine muayene ettirilmesi, hekimin gös¬ 
tereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve labora- 
tuvar muayenelerinin yartırılnası, gerekirse sağlık müessese- 
sine yatırılarak her tiirlü tedavisinin sağlanması, gerekli 
ilâç ve i ileşme araçlarının temini, 

bb*-S gortalıya istirahatli kaldığı her gün için geçici 
işgöramez'ik ödeneği verilmesi, 

co-S rekli işgörenozlik hallerinde gelir verilmesi, 

dd-P otez araç ve gereklerinin sağlanması, takılması, 
onarılmas ve yenil' rınesi, 

ee-B r ve dördüncü fıkralardayazılı yardımlar için sigor¬ 
talının y rt içinde başka bir yere gönderilmesi, 

ff-'ı rt içinde mümkün olmayan tedavilerin yurt dışında 
yaptın İm sı, 

gg-C naze raasr fı karşılığı verilmesi, 

hh-ü'gortalınm ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması, 

Yard mİardan Yararlanma Koşulları: 

Yukarıda elirtilen yardımlardan yararlanabilmek için, sigor¬ 
talı olar- k herhangi bir prim ödeme süresi aranmamaktadır.Di¬ 
ğer bir i adeylo, i.c yeni girmiş sigortalının, sözkonusu yar¬ 
dımlardan .yararlanması mümkün bulunmaktadır. 
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b- İg Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortasında Bağlanan 
Gelirler : 

aa. Sürekli İşgöremezlik Geliri : 
Geçici İşgöremezlik hali sonunda Kuruma ait veya Kurumun sev- 

kedeceği sağlık tesisleri sağlık kurulları tarafından verilecek ra¬ 
porlarda belirtilen arızalarına göre, işkazası veya meslek hastalığı 
sonucu meslekte kazanma gücünün en az $ 10 azalmış bulunduğu Kurumca 
tespit edilen sigortalı sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanır. 

Sürekli işgöremezlik geliri almakta olan veya bu geliri sermayeye 
çevrilerek ödenmiş bulunan sigortalının yeniden tedavi ettirilmesi 

halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, yukarıdaki fık¬ 

rada belirtilen Sağlık Kurullarından alınacak raporlara göre yeniden 

tespit olunur. 

Sürekli işgöremezlik geliri, sigortalının mesliğinde kazanma gücünün 
tamamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli ve tam işgöremezlikte sigortalıya yıllık kazancının $ 70'ine 
sşit yıllık bir gelir bağlanır. 

Sürekli kısmî işgöremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir tam işgöre- 
nezlik geliri gibi hesaplanarak bunun işgöremezlik derecesi oranındak 
tutarı kendisine verilir. 

Sürekli kısmî veya sürekli tam işgöremez durumdaki sigortalı, başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç ise bu gelir $ 50 artırılır. 

bb- Sermaye : 

Sürekli işgöremezlik gelirinin sigortalıya ömrü boyunca verilmes 
ssastir. 

incak; İşkazası neticesinde tespit edilen sürekli işgöremezlik derece 
3İnin % 25'den az olması ve bunun üç yıl içinde değişmesinin Kurumca 
nümkün görülmesi hallerinde sigortalının isteği üzerine bu gelirler 
aç»T>ma voüû r<ovri lerolf firi pnİ T*. 
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c-SiKortalmın Ölümü Halinde Haksahiplerine Gelir Baglan- 

ması: 

Işkazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde s 

Ölen sigortalının 8S inci madde gereğince tespit edilecek 
yıllık kazancının % ?0 inin; 

aa-Dul karısına % 50 si, gelir alan çocuğu bulunmayan 
dul karısına üçte ikisi; 

bb-Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak du¬ 
rumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigor¬ 
talı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, gelir 
alsn çocuğu bulunmayan aynı durradaki kocaya üçte ikisi; 

cc-Çocuklardan; 

18 yaşını, orta öğrenim ya .ması halinde 20 yaşını, yüksek öğ¬ 
renim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan veya çalışa- 
mıyacak durumda malûl bulunan ve Sosyal Sigortaya, Emekli San¬ 
dıklarına tâbi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alma¬ 
yan erkek çocuklarla yaşları ne olursa olsun evli olmayan,ev¬ 
li olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve Sosyal 
Sigortaya, Emekli Sandıklarına tâbi bir işte çalışmayan, bu¬ 
ralardan gelir veya aylık almayan kız çocukların her birine 
% 251 i 

Yukardaki fıkrada belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız 
ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle ana ve ba¬ 
baları arasında evlilik bağlantısı bulunmayan yahut sigortalı 
babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber 
anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50'si oranında yıl¬ 
lık gelir bağlanır. 

Sigortalının ölümü tarihinde 18 veya 20 yaşını doldurmuş olup, 
gelire hak kazanmamış durumda olan erkek çocuklar, sonradan 
öğrenim yanarlarsa (a) fıkrasındaki haklardan yararlsınırlar. 

Ayrıca, sürekli işgöremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş 
bulunan sigortalının ölümü halinde haksahiplerine, sigorta¬ 
lıya verilen sermaye nazara alınmaksızın bu Kanun Hükümlerine 
göre gelir bağlanır. 
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Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi 
düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukları ile Si¬ 
gortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak gelir¬ 
den yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı si¬ 
gortalının yıllık kazancının % 70 ini geçemez. Bu sınırın 
aşılmaması için gerekirse, haksahibi kimselerin gelirlerinden 
orantılı olarak indirimler yapılır. 

Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler çocuğun 18 
yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğre¬ 
nim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
eder. Çalışanıyacak durumda malûl olan erkek çocukların ge¬ 
lirleri bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. Ancak; geliri 
kesilen - 'kek çocuklardan sonradan çalışanıyacak durumda ma- 
lû1 .iiara, Sosyal Sigortaya yahut Enekli Sandıklarına tâbi 
çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları şartı ile, 
malûllük durumlarının tesbitine esas teşkil eden rapor tari¬ 
hini takibeden ay başından itibaren yeniden gelir bağlanır. 

Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin ke¬ 
silmesine yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden bağlanır. 
Sonraki kocasından da gelir almaya hak kazanan dul karıya,bu 
gelirlerden fazla olanı ödenir. 

Sigortalının kız çocuklarına bağlanan gelirler, Sosyal Sigor¬ 
taya, Emekli Sandıklarına tâbi işlerde çalışmaya başladıkları 
veya evlendikleri tarihi takibeden devre başından itibaren 
kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkma¬ 
sı halinde I'inci bölümün (c) fıkrası hükcıü saklı kalmak şar¬ 
tıyla, bu tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır.Ancak, 
evliliğin son bulmasıyla kocasından da gelir almaya hakkazanan 
kimseye bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

Sigortalının ölün tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması 
gereken gelirleri toplamı, sigortalının yıllık kazancının 
°/o 70 inden aşağı ise artanı eşit hisseler halinde geçini 
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sigortalı tarafından saklandığı belgelenen ana ve babasına 
gelir olarak verilir. Ancak, bunların herbirinin hissesi si¬ 
gortalının yıllık kazancının % 70 inin dörtte birini geçemez. 

Sigortalının ölünü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek 
gelirlerin toplanı, sigortalının yıllık kazancının % 70 inden 
aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlama hakları düşer. 

D-M alûllük,Yaşlılık 01ün Sigor¬ 
tası: 

11ük Yardmları: 

Sigortaya tâbi olduğu tarihten itibaren 5 yıl geçtıiş ve 
yılda ortalama en az 120 gün veya toplam olarak 1800 gün prim 
ödeniş bulunan sigortalı, çalışma gücünün üçte ikisini yitir¬ 
miş ise Malullük aylığına hak ioicuur. 

Örneğin; Malul, 5 yıl sigortalılık süresi içinde 600 gün prim 
ödemek suretiyle dahi % 70 oranında aylığa hak kazanabilir. 

Sigortalının işden ayrıldığı tarihten önceki 5 takvim yılı 
içindeki kazanç tutarları en yüksek üç takvim yılının kazanç¬ 
ları ortalamasının % 70 i oranında aylık bağlanır. 

Bu oran, yıllık kazançlar, hayat yükselişine paralel katsayı¬ 
larla çarpılarak revatörize edildikten sonra uygulanır. 

Malul sigortalı başka birinin devamlı bakımına muhtaç ise bu 
nisbet % 80 e yükseltilir. 

Sigortalı yazılı talepte Dulunmadıkça malulen emeklilik işlemi 
yapılmaz. 

b-Yaşlılık-Emeklilik Yardımjları; 

Eneklilik yazılı talebe bağlıdır, sigortalının arzusu 
hilafına resen yürütülemez. 

Kadın 50 erkek 55 yaşını doldurup,(5000 gün yani 15 yıl 10 ay 
20 gün) prim ödemiş bulunan, 

aa-Yaş kaydı aranmaksızın 25 .yıl sigortalı bulunan ve 
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500ügün pricı ödecıi olan. 

bb-Kadm 50 rkek 55 y şını doldt rup, en a 15 yıl si¬ 
gortalı kalan ve yılda en a? ortalama ?20 gün pr ı ödemiş olan 

cc -5 yıl sigortalı olı , yılda oıtalana en iz 200 güı. 
prim ödeniş buluna , ve sigoı halılı£ınu başlangı ı.ndan geriye 
doğru İC yıl içind . 2000 gün çalışmış olduğunu ( "'in ödemek¬ 
sizin) ispat eden. 

Sigortalıya her halükarda c/o 65 den az clmanak üz re yaşlılık 
aylığı bağlanır. 

Ayrıca, erken yaşlanmış olanlarla, maden işyerlerinin yer al¬ 
tında çalışan sigortalılara da daha ehven şartla: la aylık bağ» 
lanır, 

Aylığın hesabı yukarıdabelirtildiği gibi yapılır Kadında 50, 
erkekte 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için bu oıan 
% 1 arttırılır. 

Bu ilâvelerle, yaş fazlası i kân verdiği takdirdi-, % 100 ü de 
aşmak niinkün olabilmektedir) 

50 yaşını doldurmakla beraber en az 20 yıldanberı sigortal: 
bulunan ve bu süre içinde en az 5000 gün prim öd- liş bulunan 
kadın sigortalılarla vergi mükellefi olnayan sak- t erkek iş¬ 
çilere, istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlan:.r. 

20 ile 25 yıl arasındaki her tam yıl için yaşlıl-k aylığı 
bağlama oranından - 2 indirim yanılır. 18 yaşınd'n önce geç¬ 
miş bulunan süreler 20 yılın hesabında nazara alınmaz . 

Kadın 50, erkek 55 yaşını doldurmuş bulunan, 

50 yaşım doldurmuş olan ve e rken, yaşlanmış oldu^ ı tesbit 
edilen, 

Sigortalıya kendisinin ve işverenlerinin ödediği malullük, 
yaşlılık ölüm sigortaları primlerinin toplamı ödenir. 

c-Oliim Yardımları: 

Sigortaya tabi olduğu tarihten itibaren 5 yıl geçmiş ve yılda 
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ortalan on az 120 gün veya toplar, olarak 1800 gün prim öde¬ 
miş olan sigortalının ölünü halinde eşine, çocuklarına ve ana- 
babasına aylık bağlanır. 

örneğin- ölen sigortalının 5 yıl sigortalılık süresiiçinde 
600 gün prim ödemiş bulunmasıyla dahi % 70 oranında, dul ve 
yetimlerine, ana-babasına aylık bağlanabilmektedir. 

Çouuksuz dul karıya % 66,66 

Anasız-babasız çocuğa % 50 
Oranında aylık bağlanır. 

Ölen sigortalının haksahibi kimselerinden hiçbiri ölüm aylığı 
almağa hak kazanamadıkları takdirde ölen sigortalının ve iş- 
verehleıinin ödedikleri primler toplamı 506/71. maddedeki 
şartlarla haksahiplerine toptan ödeme şeklinde verilir. 

Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalılarından bağlanacak aylık¬ 
ların asgari haddi 1000 liradan aşağı olamaz. 

E-D iğer Bazı Genel iiükünler: 

a-Cenaze Masrafı Karşılığı: 

Işkazas.' veya Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile si¬ 
gortalı olarak çalışmakta veya malûllük, Yaşlılık aylıği al¬ 
makta iken veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı 
tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortalının ailesine Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilecek tarife üzerinden cenaze masrafı kar¬ 

şılığı ödenir. 

Bu miktar, 6.2.1976 tarihinden itibaren 1500-U olarak tesbit 
edilmiştir. 

b-Evlenme Tortan Ödemesi: 

Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan kadın sigortalılara 
kendileri ve işverenleri tarafından ödenen Malûllük, Yaşlılık 
ve ölün Sigortaları primierininyarısı, istekleri üzerine top¬ 
tan ödene seklinde verilir. 
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c- Aylıklarda Birleşim : 

Hem malmülk hem de yaşlılık sigortasından aylık= 

lağlanmasına hak kazanan sigortalıya bu aylıklarından yüksek 

olanı, aylıkları eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır. 

d) M8lttLlük yaşlılık ve ölüm sigortalarıyle işkaza- 

lariyla meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve 

gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve 
gelirlerden yüksek olanının tümü, eksik olanın da yarısı bağ¬ 
lanır. Bu aylık ve gelirler eşit ise, İş Kazarıyla Meslek Has¬ 
talıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, mftlûllük, yaşlı¬ 
lık ve ölüm sigortasından bağlanan aylığında yarısı verilir. 

M&lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık- 
bağlanmadan önce işkazajLarıyla meslek hastalıkları sigorta¬ 

sından bağlanan ve sermameye çevrilen gelirler ile yaşlılık 

sigortasından yapılacak toptan ödemelerde bu fıkra hükmü uy¬ 
gulanamaz. 

MftlÛllük sigortasından aylık bağlanmasına ve yaş¬ 
lılık sigortasından toptan ödeme yapılmasına hak kazanan sigor¬ 
talıya yalnız aylık verilir. 

d) Sigorta Yardımları Haczedilmez : 

Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağlanacak ge¬ 
lir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafakat borçları 
dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. 
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e) Bildiri ve İtiraz : 

Kurum mâlûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
ve iş kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortasından aylık veya 
gelir bağlaması veya toptan ödeme yapılması için gerekli bel¬ 

geler ödemeleri hesap ve tesbit ederek en geç üç ay içinde 

ilgililere yazı ile bildirir. 

Sigortalı ve hak sahibi kimseler, kararı bildiren 
yazıyı aldıkları günden başlamak üzere bir yıl içinde yetkili 

mahkemeye başvurarak Kurum hararına itiraz edebilir. 

İtirazların uygulanmasını durduramaz. 

Bu kanun gereğince yapılacak bildiriler hakkında 

5?01 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır, 

f) Aylıklarının Yükseltilmesi ; 

Sosyal Sigortalar kanunu gereğince alınacak prim 

ve verilecek ödemelerin hesabında esas tutulan günlük kazanç¬ 

ların üst sınırı 200 lira, alt sınırı da İş Kanuu gereğince 
tesbit edilen düşük asgâri ücrettir. Üst sınır, sigortaları¬ 

nın genel ücret seviyesini ve ülkenin genel ekonomik durumu¬ 
nu gözönünde tutarak Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üze¬ 
rine Bakanlar Kurulunca gerekirse, iki yılda bir arttırılabilir 

Sapatanacak günülük kazancın alt sınırdan meydana 
gelecek yükselmelerde, İş Kazalarıyla Meslek hastalıklarının 
ortasından gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış 

bulunanların gelirleri günlük kazancın alt sınırının yükseltil¬ 

diği tarihten sonraki dönem başından başlayarak yükseltilecek 
günlük kazanç alt sınıra göre artırılır. 
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3- MüLÎ KAYNAKLAR VE FONLARIN İŞLETİLMESİ 

A-F inanscıan II ay n akları : 

S.S.K. ııun finansman kaynaklarının neler olacağı A793 sayılı 
Yasanın 19.maddesi ile belirlenmiş olup bunlar; 

a-Isveren ve işçi ile hizmetlilerin ödeyecekleri primler, 

b-Iş kanununa göre işçi ücretlerinden yapılan ceza kesinti¬ 
lerinden Şalısma Bakanlığınca kurucıa verilmesi uygun görülecek 
paralar, 

c-İş Kanununda belirtilmiş olup, işçi sigortalarını ilgilen¬ 
diren Kanunlara göre işveren ve işçiler hakkında hükmedilecek 
para cezaları, 

d-Gerçok veya tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış ve 
vasiyetler, 

e-Kurunun menkul vo gayrimenkul mallarından doğ m gelirler, 

f-Genel bütçeden yarılacak yardımlar, şeklinde sınıflandı¬ 
rılmıştır. 

Primler; 

Sosyal Sigortaların finansmanında en önemli rol oynayan prim¬ 
ler, uzun vadeli veya kısa vadeli sigorta kollarının risk özel' 
liklerine göre işveren ile işçi veya hizmetlilerden alınmak¬ 
tadır. Primler gelir dilimlerinde herhangi bir ay'rım yapıl¬ 
maksızın doğrudan doğruya enek geliri (Prim matrahı) üzerinden 
belli oranlar dahilinde tahakkuk ettirilmektedir. Ancak sosyal 
güvenlik yardımlarına esas olacak gelirlerde bir alt ve üst 
sınır getirilmek suretiyle bir sınırlama yoluna g:' "*ilıniştir. 

dünümüz uygulamasında prime esas gelirin alt sınırı, emek ge¬ 
liri alt sınırının aynısı olup, 16 yaşından büyük işçiler için 
60,-TL 16 yaşından küçük işçiler için ise (1) 50,- olarak ulu¬ 
sal düzeyde olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Prime esas ücretin üst sınırı; ulusal düzeyde olmak üzere 
200,-ıo normal günlük kazanç olarak tesb.it edilmiştir. BÖylece 

(l) Resmî uazvJte 31-5.197r Tarih, Sayı 15602 
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siniri ıan prime esas ücretlerden S.S.K. finansmanına ese ; 
olmak i :,ere ortalama olarak % 28,5 oranında prir alınmaki .dır. 

Ortala a olarak verilen prim oranının yıllar it bariyle frrk- 
1 ılığı -şkazaları ve meslek hastalığı ile ilgili prim oranının 
meslek risk ve işyerinde alınan işgüvonliği tedbirlerine gö¬ 
re bu sigorta kolu priminin değişken özelliğinden ileri gel¬ 
mektedir. 

Prime esas asgarî ve azamî ücret sınırları ile prim oranla¬ 
rındaki değişmeler, yıllar itibariyle aşağıda verilen tabloda 
görülmektedir. 

196? 1971 1972 
(2) 

1973 İÇ. 74 
(3) 

1975 

% % 70 7o s % 

ışkazası ve Mes. 
Sigortası Primi 

• Has. 
1,57 1,53 1,52 1,56 1.47 1,5 

Malûllük-Yaşlılık-Olüm 
Sigortası Primi 

6 
His. 

6 6 7 7 8 

Sig. 5 
hİS . 5 5 6 S 7 

Hastalım 
Sig.Primi İşv. 4 

Ilis. 
4 4 4 4 6 

öiğ. 4 His. * 4 4 4 5 

Analık 
Sigortası, İşv. 1 1 1 1 ı 1 

Prim Oran.Top. 21,57 ’ 21,53 21.52 23.56 23.47 28,50 

(2) : 1.4,1973 den itibaren 1698 sayılı Yasa’ ı göre 
(3) = 16.6.1975 " " 1912 

NOT :Maden işlerlerinin yer altı faaliyetlerinde çalışan 
için Mal.Yaş. Ölüm Sigortası Primi halen % 18 dir. 
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cdon:k V'J yardımlara esas olan atıp”-! »o aıatu ü«l>otlor 
gelişini ise, aşağıda belirtilmiştir. 

Asgari Günlük 
Kazanç  

Azamî Günlük 
Kazanç 

1/3/1950 den itibaren 2 lira 

3 " 
6 " 

20 lira 

1/5/1956 
1/3/1959 

1/3/1965 
1/3/1969 

8 " 

12 41 

50 

50 
100 

120 

165 

200 

200 

1/10/1971 
1/6/1974 
31(5/1975 " 

» 18 " 

40 " 

60 " 

Tabloda görüldüğü gibi 25 yıllık süre içinde asgarî ücret baş¬ 
langıç değerinin 30 katı bir büyüklüğe erişirken, azami ücret¬ 
ler için bu büyüklük 10 kat kadardır. Prime esas ücret sınır¬ 
larındaki artışlar, sosyal güvenliğin yalnız dikey gelişimini 
sağlamakta etkili rol oynamıştır. Prim oranlarındaki değişme 
ise yatay gelişmenin (yardımlardan yararlanacak nüfus grupla¬ 
rının arttırılması v.b.nin) bir sonucu olduğu kadar, dikey 
gelişmenin de bir sonucudur. Özellikle son üç yılda, sosyal 
güvenlik gelirlerinde dikey ve yatay gelişmeler; prim oranla¬ 
rında yeni ayarlamalar gerektirmiştir. 

Yukarıda sigorta kolları itibariyle son durumu verilen primler 
kurumun başlıca gelir kaynağı olmaktadır. Prim tahakkukları ve 
prim tahsilatı arasındaki farkın bilinmesi plânlamalar bakı¬ 
mından ayrı bir önem taşıdığından bunlar tablo halinde aşağıda 
çıkartılmıştır. 

1000-,il olarak;  lc73 1974 1975 
Prim 

ms.—w—  

Tahakkukları 

   i—Ui.  

6.437.312 8.833.274 13.490.550 
Prim Tahsilatı 6.096.195 8.007.722 12.130.442 

Fark 341.117 825.552 1.360.108 
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Görülmektedir ki, prim tahakkuklarının önemli bir bölümü tah¬ 
sil edilememektedir. Aynı oranda da plasmanlarınız düşük se¬ 
viyede gerçekleşmekte ve do?an fonların tüm olarak işletilmesi 
mümkün olamamaktadır. 

Prim tahakkuklarında günülen sistem, işyerlerinde, işverence 
doldurulan bordro sistemidir. 

Menkul ve Gayrinenkullcrden Sağlanan Gelirler: 

Bu kalen gelirlerin, 

Kurur: akarlarından alman kiralar 

Kurum idare binalarına tahakkuk ettirilen kiralar 

Kurun sağlık tesisleri binalarına tahakkuk ettirilen kira¬ 
lar 

Müşterek kullanılan bina kiraları 
Hisseli binalar kiraları, teşkil etmektedir. 1975 yılı, 
toplan gelir içerisinde kira gelirleri payı % 15,3 tür. 

Para cezalarından doğan gelirler: 

S.S.K. Kanununun ilgili maddeleri gereği işçi ve işverenlerden 
tahakkuk ettirilip tahsil edilen para cezaları gelirleri aşa¬ 
ğıda geçmiş yıllarla mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

 İ2Z1  1974- 1975 
1.681.382,13 1.096.403,- 3-277.052,39 

i.rızı Gelirler ve Bağışlar: 

Arızî Gelirler: S.S.K. Muhasebe plânına göre geçmiş yıllarda; 
1-Yönetim Giderleri, 2-S.Sigorta giderleri, 3-ınşaat, Snlâk ve 
işçi Meskenleri Giderleri vt 4- Müşterek giderler hesaplarına 
kaydedilen meblâğlardan, cari yılda geri alınması veya tashihi 
gerekenler ile, gelir hesaplarında kendi başına bir hesabı 
bulunmayan diğer gelirler olarak tanımlanmakta ve S.S.K. ça¬ 
lışma raporlarında (Say.121) Bağışlarla birlikte gelir kalemi 
olarak gösterilmektedir. Bu bakımdan çalışmalarımız esnasında 
bu iki kalemi ayırma imkânı bulamadık. 
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Aşağıda bu tür gelirlerin geçmiş yıllarla karşılaştırmalı du¬ 
runu verilmiştir. 

1973  mi 1975  

28.594.767,1? 60.225.109,32 67.603.509,84 

Bu gelirler içersinde büyük payların arızî gelirleri teşkil 
ettiği söylenebilir. 

Genel Bütçeden Yapılan Yardımlar: 

Bu tür yardın, sadece S.S.K. nın kuruluşunda bir kez yapılmış 
olup, yaşayan bir kaynak değildir. Aksine; S.S.K. fonların 
işletilmesi bölümünde de görülebileceği gibi, sigorta fonla¬ 
rından belli' oranda payların devlet tahvillerine yatırılması 
zorunlu tutularak bin çeşit S.S.K. nın genel bütçeye yardımın¬ 
dan söz edilebilir. 

B- Sigorta Kolları İtibariyle 
J inanslama Metodları ve Gelir 

Gider Durumları: 

Uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kolları olmak üzere ayırıma 
tabi tutulabilen Kurununuz Sosyal Sigorta yardımları, sigorta 
kollar?.nda bu tür ayırımların yapılmasını sağlayan nitelikle¬ 
rine uygun şekilde finanse edilmektedir. 

Sosyal Sigorta hizmetleri; 
a)Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları 
b)j-şkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları 
c)IIastalık Sigortası 
d)Analık sigortası olnak üzere dört ana sigorta kolu şek¬ 

linde mütalâa edilmektedir. 

a)^alûllük, Y ışlılık vo Olürı Sigortaları : 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uzun vadeli sigorta 
kolu olup yıl içindeki gelirlerden aynı yıl gelire girenlerin 
gelecekteki bütün ödemeleri karşılamak üzere aktüaryal faiz 
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gözönüne alınarak ayrılan karşılıklara finanse edilmektedir. 
Böylece kaptilasyon sistemine dayanan mâlÛllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları finanslama metodu S. S.K. nm fonlarının esas 
bölümlerinden birini meydana getirmektedir. Bu sigorta kolunun 
gelir kaynağı günlük kazançlardan; $ 7 si sigortalı hissesi 
<f> 8 işveren hissesi olmak üzere toplara # 15 oranında alınan 
primler oluşturmaktadır. 

Bu sigorta kolunun gelir gider muavenesinin yıllar iti¬ 
bariyle durumu aşağıda genel ayrıntılariyle verilmiştir. 

Gider¬ 
ler 

(1000TL) 
olarak. 

1973 1974 1975 

Gelir 
(1000TL 
olarak 1973 1974 1975 

Sig.Gid. 5465775 3112469 6400116 

ffişt.Gid. 98696 99824 73066 
Yön.Gid. 180485 248618 360127 
Gid.Top. 5744956 3460911 6838309 
ÖderuEr.Krş . - 1450768 448191 
Gen.Top .5744956 4911679 7286500 

Prim Gid. 3535056 4911679 782650c 
Gid.Faz. 2209900 

Toplam. 5744956 4911679 7286500 

Üç yıllık gelir gider muavezenesi incelendiğinde 1973 
yılında muvazene, bu sigorta kolunda iki milyarın üstünde bir 
gider fazlasıyla teessüs etmektedir. Bunun nedenini, 1968 sa- 
y1!1 Yasa ile yapılan aylık ayarlamaları sonucunda eski aylık¬ 
lar ile yeni aylıklar arasındaki artış farkına dayanarak h»h» 
önceki yıllarda matematik karşılıkların ayarlanması oluştur¬ 
maktadır. 
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b) îşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası : 

Bu sigorta kolunun finansmanında; meslekî risk 
dağılımına göre işyerleri durumu, vukubulan işkazası ve mes¬ 
lek hastalıklarının sayılarının yıllar itibariyle dağılımının 

homojen olmayışı ve vuk'atlarm emek gücünden meydana getirdik¬ 
leri kayıp oranlarının durumu oldukça etkin olarak rol oyna¬ 
maktadır. Özelliği icabı kısa ve uzun vadeli bir sigorta ko¬ 
lu olup uzun vadeli yönleri kapitalızasyon sistemi ile finan¬ 

se edilen bu sigorta kolu raâlûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta¬ 
larında olduğu gibi S. S.K. nın fonlarının önemli bölümlerinden 

birini oluşturmaktadır. Yalnız işverenden alınan primle finan¬ 
se edilen iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim 

oranı; hem yıllar itibariyle hem de işyerleri itibariyle 

değişken özelliğindedir. 

Bu sigorta kolunun son üç yıllık gelir gider 
muazenesi iş güvenliği gederleri ve diğer genel ayrıntılarıy¬ 

la tablo haffînde aşağıda görüldüğü üzere gerçekleştirmiştir. 

Giderler 
(İOOO %. 
Olarak) 

1974 1974 1975 
Gider¬ 
ler 1973 
(İOOO 
m) 

1974 1975 

SigUiid. 597.110 346.612 436.194 Prim? 448.359 589.981 775.506 
Gel. 

12.539 19.797 22.996 Gid.Hsl84.124 

RiGi.Hs. 22.834 29.875 38.266 

Jel.Fa. - 193.697 278.050 

Poplam 632.483 589.98l 775.506 îopla» 632.483 589.981775,506 
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İşkazaları ve meslek hastalıkları sigortalının yuka

rıda anılan özellikleri gereği kararlık göstermemesi her ne 
kadar olağan görülmekte ise de tabloda 1973 yılındaki malî 
muvazenesinde yaklaşık 184.124.000 TL. gider fazlasının 
1968 sayılı kanunla yapılan aylık ve gelir ayarlamalarının 

sonucu olduğunun belirtilmesinin de ayrıca faydalı olacağı 

düşünülmekt edir. 

o) Hastalık-Analık Sigortaları : 

Çeşitli yardım v e hizmetler yönüyle hastalık 

sigortası ile analık sigortalarının, kendi aralarında geçiş

lilik özelliği haiz olduklarından bir arada mütalâa edilme

si uygun düşünülmektedir. 

Kısa vadeli sigorta kolu olarak hastalık-analık 

sigortası, yıl içindeki bütün hizmet ve yardımların o yıla ait 
gelirler ile karşılanması esasına göre finanse edilmektedir. 

Çeşitli dönemlerde Yasalarla ilgili sigorta ko

lunda sağlanan yatay ve dikey gelişimin bir sonucu olarak; 
yalnız işverenden alırıanan analık sigortası primi1) sa
bit kalmak üzere hastalık primi yıllar itibariyle primlerde 
aranılması esasa alınan kararlılık ilkesini koruyamamıştır. 

Finansman kaynakları bölümünde belirtildiği gibi 
günümüz uygulamasında Hastalık Sigortası Primi; günülük ka

zancın # 6 sı iş veren hissesi $ 5 i Bigortalı hissesi olmak 
üzere $ 11 olarak tahakkuk ettirilmektedir. (1912 Sayılı Yasa
ya göre) 
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HaBtalık-Analık Sigortası Gelir-Gider Muvazenesi¬ 

nin yıllar itibariyle gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda görül¬ 
mektedir. 

Giderler Gelirler 
(1000 Tl.) 173 1974 1975 (1000 TL) 1973 1974 1975 

Has.Sg. Hs.Sig. 
Gid. 1701412 23.09694 2804051 Prim Gl. 2166285 2930481 491154C 

Ana.Dg.Gd. 137072 18638b 218997 Ana Sg. 218997 400773 517004 
Pr.Gel. 

Hastalık 
Sg,Gl. Faz.464875 686999 2201615 Hastane - 65853 94126 

Gel. 

Ana.Sg.Gl. 150539 214388 298007 
Fazlası     
Torla;. 24-538983397467 5522670 Toplam 2453897 3397467 552267C 

Kanun başında izah edildiği gibi, bu sigorta dalı¬ 
nın finansmanı yıl içindeki gelirlerle yapılması esasına da¬ 

yanmakta ise de yatay gelişim sonucuna dayanarak yapılan prim 
onalarmdaki değişiklikler nedeniyle zaman zaman ilgili sigor¬ 

ta kolu gelir fazlasıyla sonuçlanmaktadır. Bilhassa yeni Yasa¬ 
larla getirilen prim oranları, değişiklik tarihi itibariyle 

uygulanmakta fakat hizmet aşamalı olarak uygulanmakta olduğun¬ 

dan hasatalık-analık sigortası geliri fazlasıyla sonuçlanmak¬ 
tadır. Örneğin 1912 Sayılı Yasa ile ^ 8 olan hastalık sigorta¬ 
sı Primi f, 11 e çıkarılıp derhal uygulanmaya geçildiği halde 
bu kanunla gelen hizmet genişlemesinde uygulamaya henüz geçil¬ 
memiştir. 
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C-S. S.K.nın Genel Tahsilat ve 

T e d i y a t Durumu! 

506 sayılı Yasa ile bunu tadil Yasalarca getirilt n sigorta 
vecibelerini karşılıyacak şekilde düzenlenen finansman şekli 
ve plasman programlarının 1973, 1974» 1975 yılları itibariyle 
gerçekleşen durumu ile ekte£tabip 4)halinde verilmiştir. Yuka¬ 
rıda belirtilen Yasalarla sağlanan dikey hakların gelişmesine 
bağlı olarak değişen prim oranları, toplu sözleşmelerle üc¬ 
retlere getirilen zamlar ve işçi sayılarında meydana gelen ar¬ 
tışlar; prim gelirlerinde 1974 yılında 1973 yılına nazaran 
% 31 artış, 1975 yılında da 1974 yılına nazaran % 51 vc sonuç 
olarak 1975 yılında 1973 yılma nazaran % 99 artışın meydana 
gelmesini sağlamışlardır. 

Kurum gelirlerinin önemli bir bölümünü teşkil eden tahvil ve 
bono gelirleri; tahvil yatırımlarının kümilâtif olarak artma¬ 
sı ve faizlerinin yükselmesi sonucu olarak 1974 yılında 1973. 
yılına nazaran % 32» 1975 yılında 1974 yılma nazaran % 42 ve 
1975 yılında 1973 yılma nazaran % 87 olmak üzere artışlar 
kaydetmiştir. 

Yukarıda izah edilen nedenlerle kurumun genel gelirleri; 1974 
yılında 1973 yılına oranla % 34, 1975 yılında 1974 yılına na¬ 
zaran % 49 ve 1975 yılında 1973 yılma göre % 99 artış kayde¬ 
derek bugünkü duruma erişmiştir. 

Kurum giderlerinin üzerinde titizlikle durulması gereken üç 
ana gider kolunu; yönetim giderleri, sigorta giderleri ve sağ¬ 
lık tesisleri giderleri/teşkil etmektedir. Konu edilen gider¬ 
lerin yıllar itibariyle zincirleme olarak gelişimi aşağıda 
tablo halinde düzenlenmiştir. 

1973-1974 arası 1974-1975 arası 

Yönetim Giderleri 
Sigorta Giderleri 
Sağlık Te. Net.Gid. 

37 
21 
34 

48 

72 
17 
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Yör.etin giderlerindeki artış oranlarının yüksek değişme hızı 
ile seyretmesi 657 sayılı kanun ve bunu değiştiren kanunlardan 
ileri gelmekte, sigorta giderlerindekihızlı yükse? ne, geçmiş 
yıllarda gelire girenlerle 1975 yılında gelire girenlerin ay¬ 
lıklarında yapılan ayarlamalardan ileri gelmektedir. Sağlık 
tesisleri net giderlerindeki artış hızının yavaşla.ıası 1913 
sayılı Yasa ile getirilen sağlık hizmetlerinin henüz uygula¬ 
maya başlanmamış olmasından ileri gelmektedir. 

Tahsilât-tediyat muvazenesinde tahsilâtfazlası Kurunun yatırım 
fonunu oluşturmaktadır. Ek tablo 4 görüldüğü üzere yıllar iti¬ 
bariyle fonlarınızın gelişimi; 1973 yılında 3-030 "^0 000-TL. 
civarında iken % 43 artarak 1974 yılında 4.334.001" 000.TL. 
ve % 40 artarak 1975 yılında 6.088.000.000. TL.ye ulaşmıştır. 
Eonlarla ilgili ayrıntılı inceleme müteakip bölümde yapılmak¬ 
tadır. 

D-F onların işletilmesi! 

Bilindiği gitoi; sigorta idaresi yönetim giderleri, sigorta 
taahhütlerine ilişkin giderler ve bunun dışında tün giderler 
toplamının, nalikaynaklardan derlenen tüm gelirlerden düşül¬ 
mesinden sonra ortaya çıkan meblâğ plasmana müsait fon olarak 
değerlendirilir. Mali dengeleri kapitalizasyon ve yarı kapi- 
talizasyon esaslarına dayandırılmış olan sigorta kollarında, 
kuruluştan itibaren 25-30 sene müddetle, ilk yıllarda sürat¬ 
li, sonraları yavaşlayan bir fon birikimi olur. Tp^ik olar~v; 
sigortanın kapsam alanı, günlük kazançlar ve mevzuatın daima 
sabit kaldığı farz olunan bir uygulama da 30 sene sonunda fon¬ 
ların baliği sigortanın fıllık gelirlerinin takrib. i 10 misli 
kadardır. Böylece istikrara ulaşmış bir uygulamada yıllık 
primlerle fonların getirdiği gelir sigortadan yıl içinde ya¬ 
pılacak ödemeleri karşılayarak fonlar reel değerleıinin ko¬ 
runduğu bir seviyede kalır. Son yıllarda, gerek gürlük kazanç¬ 
larda olsun gerekse de mevzuatta olsun süratli değişmelerin 
söz konusu olduğu bir uygulamada şüphesiz bu özelliği somut¬ 
laştırmak mümkün olamamaktadır. Bununla beraber "Fonların1 
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işletilmesi" kavracından anlaşılan ve beklenilen husus, büyük 
toplamlara ulaşan bu fonların eksilmeden,sürekli reci değer¬ 
lerinin korunması olmaktadır. 

Fonların plase edileceği konularda aranan şartlan şöyle sıra¬ 
layabiliriz .. 

-Güven 

-Verimlilik 

-Likidite (Paraya çevrilebilirlik) 
-Kararlılık 

-Ayrıca, ülke ekonomisi ve sosyal düzeyinin gelişimine yar¬ 
dımı . 

Bunlardan ilk dördü, sigorta kurumlannın geleceği ve fonların 
oluşum sebebi olan hizmet ve mükellefiyetlerin ifasının garan¬ 
ti edilebilmesi bakımından zorunlu, sonuncusu ise tek başına 
fonlar açısından riskli bir iş olsa da, az gelişmiş ve sermaye 

piyasası yeterince oluşmamış ülkelere^, fonların ülke ekono¬ 
misi çıkarı açısından da değerlendirilmesi eğiliminin yaygın¬ 
laştığı (Burma, Gana,Rodezya) (I) düşünülürse ayrı bir önenâ 
haizdir. 

Bir yatırım konusu bütün bu şartları aynı, anda taşıyamaz şüp¬ 
hesiz ,örneğin gayrimenkul yatırımları emniyetli olmasına ve 
paranın alım gücü kabiliyetindeki azalmaya karşın gerçek değe¬ 
rini koruyabilmesine rağmen istenilen anda paraya çevrilemiye- 
bilir. Yine likit olarak bankada korunan paralar, para değe¬ 
rindeki kay |ü?arla reel değerini koruyamaz.Bu durumda,plasman¬ 
ların çeşitli konular itibariyle ahenkli bir dağılış temin 
edecek şekilde pragramlaştırılnası gerekir. 

S.S.K.Mevzuatına göre başlıca yatırım konuları; 
1-Milli bankajara mevduat olarak 
2-Devletin çıkardığı veya kefil olduğu tahvilata, 
3-Gayrimenkullere 
4-işçi mesker Kredileri 
5-înşaat Yatırımları 
6-Sanayi Kredileri 
şeklinde belirlenmiştir. 

I: Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi adlı M.P.M. raporu 
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3 yıllık fiili uygul anal ardan derlenen genel ta’nsilât-tediyat 
tablosu bölüm sonunda verilmiştir.Bu tabloya göre 75 den iti¬ 
baren son üç yıl plasman konuları itibariyle yözdeler aşağıya 
alındığı gibidir. 

ı on. Tah- işçi j-nş. oayri Vadeli Sanayi 
ıllar Art. vil Mesk. Yat. Menkul Hesap Kredisi FON 

Müba-Kre- î.lüba. 
yası disi 

75 100 72,7 23,2 2,7 0,1 1,0 0,3 100 

74 143 74,8 22,8 1,4 0,6 0,4 - 100 

75 201 61,6 13,9 3,3 0,7 15,5 - 100 

Yine; bu plasmanlardan aynı yıllarda sağlanan net'gelirler de 
yanlarında net gelir yüzdeleriylc birlikte aşağıda tablo ha¬ 
linde görülmektedir. 

73 70 74 % 75 °^ko co -Banka Faiz 11. 
-Tah.Gel. 

83.322.546 
630.585.043 

4,6 
7,5 

102.000.^16 
847.247.181 

4,5 
7,8 

196.964.118 
1.174837.372 

-işçi Mes. 
Kredisi 01 86.496.492 3,1 122.280.024 3,4 150.248.912 3, 

-Arsa ve Bina 

geliri 38.571.498 2,0 117-767.340 5,8 118.413.616 5, 

-Diğer Gel. 127.471.034 6,5 230.844.677 9,1 369.057.752 9, 

OPLAM: 966.446.613 5,7 1.420.147.438 6,7 2.009521.770 7, 

uayrinenkul Mübavası ve Gelirleri: 

4.792 sayılı kanunun 5565 sayılı kanunla değişen şekliyle mad¬ 
de 19 da; bu bölümle ilgili olarak; bu alana ayrılacak fonla¬ 
rın toplam fon içindeki payı % 25 e kadar varabileceği belir¬ 
tilmektedir. 

(..4..) Nolu tabloda; bu alana plase edilen fonların payları 
oldukça küçük olduğu görülmektedir. 73 de % 01,74 de % 6 ve 
75 de % 07 kadardır, unraat yatırımları için ayrılan paylar 
ise aynı yıllar için sırasıyla % 2,7 , % 1,4 ve % 3,3'olduğu 
görülmektedir. Bu plaselerden olmak üzere arsa ve binalar ve 
inşaat için, aynı yıllara ait sağlanan net gelir oranları 
% 2. % 5.8 ve 75 de % 5.5 kadardır. 
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Bu tür gelirlerde daha ziyade net kira gelirleri şeklinde 
oluşmaktadır. Özellikle son ' ıllarda kira sözleşmeleri biten 
Kurun binalarının, kiralarının raiç bedeller üzerinden yeni¬ 
den sözleşmeye bağlanmaları ile bu tür gelirlerde bir artış 
sağlandığı anlaşılmaktadır. Yerinde edinilmiş bir gayrimenkul 
emniyetli, hayat pahalılığı ve paranın alım gücündeki değişme¬ 
ler karşısında değerini koruyabilen ve gelirlilik bakımından 
da üstün bir plasman konusu teşkil edebilir. Arsalar ise bu 
konuda daha çok dezavantajlara sahiptir. Bu nedenlerle bu 
alana mümkün olduğu kadar az fon plase edilmesi önerilmekte¬ 
dir. 

Esasen, S.S.K arsa alın satımı ile uğraşan bir teşek ül olma¬ 
dığı yönüyle bu tür plaseler daha ziyade kurunun ihtiyaçla¬ 
rına yönelik olduğu söylenebilir. 

Banka faiz Gelirleri; 

1973 yılında vadeli hesap olarak; toplam plase edilen fonun 
/il i, 1974- de °i 0,4- iken 1975 yılında % 15,5 i bulmuştur. 
Fanların mevduat şeklinde Bankalara nakit olarak muhafazası 
ilk bakışta enin ve likiditesi olan bir plasman şekli olarak 
düşünülebilir ise de yüz milyonu aşan ve Bankalarca çeşitli 
sahalara yatırılmış olan bu mevduatın vadeleri bitiminde geri 
çekilmesi tatbikatta pek zor ve hatta Bankaların bu paraların 
yatırdığı yerlerden geri alabilmesine bağlı bulunmaktadır. 
Böylec.e görünüşünün aksine olarak likidite unsuru çalışamaz. 
Ayrıca para değerindeki düşmeleri, faiz gelirlerinin koruduğu 
pek söylenemez. 

Nitekim 75 dahil geriye doğru üç yıl için ort. net faiz gelir 
% 5 kadardır. Tablo yıldan yıla değişmekle beraber; 75 yıl so¬ 
nu itibariyle bankalardaki paraların toplamı vadesiz hesapta 
2.281.643.267.95 vadeli hisapta 1.554.902.000-TL.dir.(S.S.K. 
Çal.Rap.Tablo No: 4) 

Tahvil Gelirleri: 

Bu alana ayrılacak fonların miktarı; her yılki bütçe kanunu 
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ve 4*»1 sayılı ü.S.K. 9.maddesi vo 4792 sayılı kanunun 20.mad¬ 
desi v. t-Yasalarle belirtenini.ktodir. lior ne kadar S.S.Kanunu¬ 
nun ilgili mad:elerinde bu kargılıklar en çok % 40 olarak be¬ 
lirtilmişse de her yilki bütçe kanunu ile bu değişmekte ve uy¬ 
dularında bunun çok iistiindn bir karşılık ayrılmasısöz konusu 
olmaktadır. 

Toplam plase edilen fonlar içerisinde tahvil cıübay asının pay¬ 
ları 73 de % 72,7, 74 do ‘/o 74,B ve 73 de % 61,6 olmuştur.Aynı 
yıl tahvil gelirleri ise sıra ile % 7,5, % 7,3 ve % 6,4 olmuş¬ 
tur. 

Tahviller Devlet garantisine haiz oldukları ölçüde emniyetli 
buna karşılık paranın kıymetindeki değişmelerde ancak normal 
değerini koruyabilen bir yatırım konusudur. Gereğinde nakte 
çevrilmesinin kolay olması, rand bakımından pek yüksek olmasa 
da akt: aryal faiz oranının üstünde olması sebebiyle tahvil nü- 
bayası sosyal sigorta fonlarının plasman programlarında en ge¬ 
niş ölçü i.oyer verilmektedir. 

Ayrıca, Devlet tahvillerine yatırılan paralar Devletin sosyal 
ve İktisadî politikasına gör' gerekli sahalara tahsis edilece¬ 
ği yönüyle yatırımlarda aranan son özellik bir bakıma sağlan¬ 
mış olmaktadır. 

Bir bakına diyoruz çünkü; Devlet yatırım bankasının bu fonları 
ne ölçüde kullandığını ve istihdam yaratıcı unsurun ne ölçüde 
çalıştığını bilmemekteyiz. 

Ç0şitli vade, faiz ve değişik tertiplerde 31.12.1975 tarihi 
itibariyle 133.724 adet tahvilin cinslerine göre ve nominal 
değerleri aşağıda verildiği gibidir. (x) 

(x) S.S.K. Çalışma Raporu ve Bilançosu Tablo No. 5 
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1-Devlet hatırım Bankası 
AO.C u 

1975 
llominal Değeri ‘ % y-De-er Artışı Dener Azalışı 

s 14.935 14.935.000.000 95,3 . ^ — 

2-Amortisman Kredi San. 3.579 127.643.400 0,8 110.546,55 _ 

3-Hazine Tahvili ! 594 340.380.000 2,2 - -

4-T.Emlak Krei- Bankası : 51.^35 113.126.700 0,7 4.343.923,35 -

5-Kalkmma İstikrazı * 7 15.000 0,1 1,293,50 -

6-Diğerleri : 62.921 69.616.500 0,4 - 2.300 

x: (Değ.Artışı:Borsa Değ. 
133.724 15.585.766.600 

-Alış Değen) 
100 4.455.766,50 2.300 

7-Tasarruf Bonosu 374 994.000 - - -

Görüldüğü gibi, en büyük payı, % 95,3 le Devlet Yatırım Bankası tahvilleri, ikinci sırayı ise 
% 2,2 lik bir payla hazine tahvilleri oluşturmaktadır. Tahviller içersinde değer artışı gösteren 
tahvil türleri Amorsitman Kredi Sandığı ve T.Emlâk Kredi Bankasına ait tahvillerdir.Diğerleri 
maddesinde yer alan tahviller; Belediyelere ait tahviller Hürriyet tahvili,Barış harekâtı tah¬ 
vili ve Savunma borçlanması tahvilleridir. 2.300 TL? değer azalışı gösteren tahvil tabloda gö¬ 
zükmeyen İstanbul Belediyesi tahvilidir. Toplam nominal değer miktarı da zaten 5.000 gibi çok 
küçük bir miktardır. 

Bunlar dışında 994.000,-Tl kadar da Tasarruf bonosu bulunmaktadır. 
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işçi Mesken Kredisi Gelirleri : 

Bu alana yayılan fonlar; 73 de 1° 23,2, 74 de $ 22,8 
ve 75 de 18,9 dır. Son üç yılda küçük miktarlarda düşüş gö¬ 
rülmektedir. Bu fonların yıllık net gelir nisbeti ortalama 

fi 3 kadardır. Bu paralar her ne kadar sosyal bir gaye uğruna 
ayrılan fonlar ise de kanunî faiz haddi olan /»5e çıkartılma¬ 
sı gerekmektedir. 

5- Sanayi Kredisi : 

5565 sayılı kanunla değiştirilen 4792 sayılı ka¬ 
nunun 19. maddesinin ilgili bölümlerinden; 

d) Sanayi sektöründe işletme kredisi olarak 
kullanılmak üzere birinci dereceden gayrimenkul ipoteği karşı¬ 
lığında ve gayrimenkul değerinin en çok $ 35 ine kadar en çok 
(5) yıl vade ile ikrazda vade ile ikrazda bulunabileceği be¬ 
lirtilmektedir. 

Bina göre yapılacak ikrazat düzenlenecekteki 

tizlikteki bükümlere göre ve Bakanlar Kurulu kararı ile tayin 
edilecek banka veya bankalar vasıtasıyla yapılır. Ancak bu 

mi 33Beseye verilecek kredi miktarı hiç bir şekilde genel fon 
topX.amxn.xn $ 10 ma geçmeyeceği de gösterilmiştir. 

73 yılında bu alana $ 0,3 kadarlık bir payla 

ayrılmış fekat 74 re 75 yıllarında aasayi kredisi olarak 
hl; bir kredi elıa*İKî.ştır. Bu bakımdan denilebilir ki 3.B.K. 
nuı ancak bu yollfe direkt olarak letihda» yaratabil*» olanağı 
hi: kullanılmamaktadır. 
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Genel Fon Gelirleri Durumu : 

Uzun vadeli sigorta kollarında kapitalizasyon siste¬ 
mini benimsemiş olan S.S.K. nun fonların işletilmesinde hedef; 
Peşin değer olarak ayrılan karşılıkların aktüaryal faizleriyle 
işletilmesi sonucunda elde edilecek baliğleriyle aylık bağla¬ 
malara ait müstakbel giderlerin karşılanmasıdır. Para değeri¬ 
nin sabit kalması halinde fonların aktüaryal faizle işletil¬ 

mesinin bir sakıncası görülmemektedir. Paranın satın alma gü¬ 
cünde bir düşme söz konusu olduğunda; aktüaryal faiz ile para 
değerindeki düşme oranının toplamı oranında net kâr getirecek 
şekilde fonların işletilmesi zorunluluğu vardır. Zira aylık 
alanların aylıklarında, bunların sosyal güvenlik gelirlerir 
nin satın alma gücünün korunması için yapılacak olan herhangi 
bir ayarlama sonucunda fonlar yetersiz kalacağından prim oran¬ 
larını arttırma zorunluluğu doğacak ve böylece yük genç nesil¬ 

ler üzerine yansıtılmış olacaktır. 

Bu genel esaslar yönünden karşılaştırma olanağı sağ¬ 
lanması bakımından önemli görülen 7 yıllık net fon gelirleri 
oranı ile para değerindeki düşme oranları aşağıda tablo olarak 
verilmiştir. Para değerindeki düşmeleri göstermek üzere, (1) 
nolu göstergede 75 DİE Milli gelir istatistiklerinden; yıllara 
göre cari faktör fiyatları ile G.S. Y. İ.H. değerleri, faktör 
fiyatları ile G. S. Y. İ.H. değerlerine bölünerek bulunmuş olan 
G.S. Y. I.H. de^faktörü endeks değerlerinin tekrarından zincirle¬ 
me endeks teşkil edilerek bulunmuş olan göstergedir. (2) nolu 
göstergede ise Ticaret Bakanlığı Konjüktür ve Yayın Md. ce ya¬ 
yınlanan toptan eşya fiyat endekslerinin ' zincirleme endeksidir 
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DPT Uzmanlarınca da ifade edildiği üzere, bu şekilde bulunan 

para değerlerini; para değeri indeksi olarak kabul etmek ve 
kullanmak doğrudan uzak olmıyacaktır. 

Zincirli Zincirli Net Fon ( 
İndeks İndeks İndeks İndeks Gelir C 
(1; (2) (l)x (2)X Oranıd^1^ park fark 

1968 34,71 37,24 - -

1969 36,37 39,05 4,78 4,85 5,1+ +0,32 +0,25 

1970 40,42 42,25 11,14 8, 21 5,3 -5,84 -2,91 

1971 47,44 50,25 17,37 18,92 5,4 -11,97 -13,52 

1972 54,24 57,34 14,33 14,12 5,4 - 8,93 - 8,72 

1973 67,49 67,39 24,43 17,53 5,7 -18,73 -11,83 
1974 86,10 90,32 27,54 34,03 6,7 -20,84 - 3,51 
1975 100,00 100,00 16,14 10,71 7,2 - 8,94 - 3,51 

Bu tablo da gösterilmektedir ki; her iki göstergeye 
göre de 1969 yılı hariç diğer yıllarda elde edilen fon gelir- 
leri, paranın satın alma gücünü muhafaza ettirecek seviyede 
görülmemektedir. 

,x_ı| j<«&) 
xile (2)xile 
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4—SOSYAL SİGORTALAR KJRUMUITUI'J YAPISI 

Kurunun Hukuksal Yapısı: 

Kurun 1945 yılında kabul edilen ve 1946 yılında yürürlüğe gi¬ 
ren bir yasa ile İşçi Sigortaları Kurunu adiyle kurulmuş ve 
1965 yılında kabul edilen 506 sayılı Sosyal Siortalar Kanunu 
ila adı Sosyal Sigortalar Kurursa olarak değiştirilmiştir. Ça¬ 
lışma Bakanlığına bağlı iken, Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
kurulması ile bu Bakanlığa bağlanmıştır, idari ve İli tli Bağım¬ 
sızlığı ve tüzel kişiliği vardır. Görevi Sosyal Sigorta Kanun¬ 
larını uygulamaktır. 4792 sayılı kuruluş Kanunu, Kuruna hem 
kamu ve hem de özci hukuk tüzel kişiliğini birlikte kazandır¬ 
mıştır. Değişik bir söyleyişle Kurum, Kamu Hukuku ve Özel Hu¬ 
kuk hükümlerinin bir bütün içinde birleştirilmesi ve kaynaş- 
tırılmasıyla meydana getirlniştir. Buna rağmen, Kuruna Kamu 
li ıkuku niteliğini ve^en hükümler diğerlerinden ağır basmak¬ 
tadır. Çünkü Kuruiı, Devletin sosyal güvenlik ödevlerinden en 
önemli bir kısmını yerine getirmek üzere kurulmuştur. Sosyal 
Sigortalar Kanununun uygulanmasından doğan anlaşmazlıklar,yet¬ 
kili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mah¬ 
kemelerde görülür. 

Kurumun Öegüt Yapısı: 
Kuruluş Yasasında Kurun Organları Genel Kurul, Müdürler Ku¬ 
rulu ve Genel Müdürlük olarak belirlenmiştir. 

-Ganel Kurul: ^şçi, İşveren, hükümet ve üniversite temsil¬ 
cilerinden oluşur. Yılda bir kez toplanmaktadır. Yönetim 
Kurulunun yürütümünü onama (İbra) yetkisi bulunmamakta¬ 
dır. - 

-Müdürler Kurulu: (Yönetim Kurulu) Kurumun bütün işlerini 
denet altında bulunduran bir karar organıdır. Devlet iş¬ 
çi, işveren ve personel temsilcilerinden teşekkül eder. 

Genel Müdür Kurulun doğal üyesi olup kurula başkanlık 
eder. 
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-Gcnol Müdürlük: Kuruluş Yasasına göre bir Genel Müdürle 
iki Yardımcısından v merkez kuruluşu ile taşra kuruluşu 
ve sağlık kururnlarından teşekkül eder. Genel Müdür Yar¬ 
dımcısının sayıları sonradan idari kararlarla arttırıl¬ 
mış i ir. 

Genel Müdür, Kurumun bütün işlerini, ilgili yasaların hüküm¬ 
lerine göre yürütür ve Kurumu dışa karşı temsil eder. 

G^nel Müdürlük örgütü, merkez ve taşra örgütü olarak ikiye 
ayrılmaktadır. 

Genel Müdürlük Merkez teşkilâtı, üst kademe yönetiçilerine 
bağlı, danışma birimleri, daire başkanlıkları, merkez şube 
müdürlükleri v.s. gibi birimlerden ibarettir. 

Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini yürüten taşra 
teşkilatı ise, 1976 yılında yeni kurulacak birimlerle birlik¬ 
te (1) 

54 Taşra Çube Müdürlüğü, 
17 İrtibat Müdürlüğü,-.. . , 

Şube ve irtibafc bürolarınsa bağlı ödeme bürolarından ibarettir 

Kurumun Görevleri: 

Kuruluş yasasında "Sigorta Kanunlarını Uygulamak" diye çok 
geniş bir tanımla belirlenmiştir. Hem yaygınlaşmak ve hem de 
karşılanan riskler açısından yoğunlaşmak suretiyle büyüyen 
genişliyen Sigorta hizmetlerini karşılamak kuşkusuz bu Kurumun 
esas fonksiyonu ve görevidir. Ancak; bu arada Kurum yine ken¬ 
disine yasalarla verilmiş olan diğer yan hizmetleri de karşı¬ 
lamak zorunluğundadır. 

506 say:lı Yasa'nın 123 üncü maddesi Kuruma Sağlık Tesisleri 
kurma, bunları işletme, sağlık personeli ile anlaşmalar yapma, 
ilaç fabrikası kurma v.s.gibi, sigortalıların sağlık hizmet¬ 
lerini karşı'lıyabilnek için görevler vermiştir. Kuruma böylece 
sigortalı olarak koruduğu kesimin, sağlık hizmetlerini bilfiil 
görme ve gördürme yetkisi verilmiştir. 

(1) SSK 1975 Çalışma Raporu ve Bilançosu, 
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Diğer yandan, 4792 sayılı Kuruluş Yasası da Kurana, yin-. si¬ 
gortalı olarak koruduğu kesin için iş ji konutları yapar,yap¬ 
tırma, bu konuda kurulan kooperatifle "e kredi v .'mu y tkisi- 
ni vermiştir. 

Böylece Kurun, yıldan yıla esas fonksiyonları yanında, giderek 
büyüyen bu yan hiznetleri dc on etkin bir şekille karşılasak 
zorunlu,gunda kalmıştır. 

1975 yılı sonu itibariyle Kurunun yat ıklı tesis sayısı 66 ve 
yatak sayılı da 16443 olmuştur. Buna ilave olarak 64 adot 
Dispanser ve 79 adet Sağlık istasyonu bulunmaktadır. Sağlık 
Personeli ihtiyacını gidorr.-k anacı ile hemşire kollo;jlorİ 
aşna yoluna gidilmiştir. 

Diğer taraftan, işçi konutları ile il ;ili olarak kooperatifler 
krediler açılmakta, ayrıca Knlak ve Kredi Bankası aracılığı 
ile açılan kred.il ?rle yaptırılan konutların işlemleri yürü¬ 
te-İnekte, Kurunca doğrudan doğruya işji konutları inşa cdil- 
nekte, gerekli görüldüğünde bazı kuruluşlar kanaliyie do ko¬ 
nut inşaatı finanse edilmektedir. Konut yapısı ile birlikte 
gerek sağlık tesislerinin gerek idare ve hizmet binalarının 
ve gerekse rant getiren tesislerin yaptırılması, fonların de¬ 
ğerlendirilmesi yönünden gayrimenkul alını, bunların nonalan- 
dırılnası gibi işlemler Kurumu çok yoğun bir toinik hizmet 
alanı içine girmeğe zorunlu bırakmaktadır. 

Tün bu hizmetlerin görülebilmesi için Kurum, 1976 yılında 
îdari, teknik ve sağlık personeli olarak 42969 personel is¬ 
tihdam etmektedir. 

Bütün bu çeşitli,' kapsamlı ve büyüyen hizmetleri, 194-5 yı¬ 
lında kabul edilerek 1946 yılında yürürlüğe konulan 4792 
sayılı Kuruluş Yasasına dayanarak yürütmek, giderek güçleş¬ 
mektedir. Koşullar, gereksinneler günden güne değişmekte, 
Kurum hizmetlerinin gerekli nitelikte, çabuklukta ve verim¬ 
lilikte görülmemesinden yakınanlar çoğalmaktadır. 
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5-yrRT DI.İÜBa ÇALI. Ari ., -..il? S •oYAh ;\V . ı.l .• *. 

1959 yılından beri ülken; r.ci.f'i: «/run." İlk -3 •• rı c çal ir ak üzere 
Ki dun işçilerinizin sosyal güv -eliklerini nnnoı ile 
en fazla Türk işçilerinin çala -tığı Avrupa ülkeleri ila ülke¬ 
ni.". arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri yapılmaktadır. 

1--U sözleşmelerle, genol olarak, her iki memleketin Sosyal Gü¬ 
venlik uygularıalarında sözleşmeler kapsamına giren vatandaş¬ 
ların hak vc yükümlülük bakımından eşit işlene tâbi tutulma¬ 
lar?., Türk işçilerin çalıştığı yabancı ülkelerde hak kazandık¬ 
ları sosyal sigorta yardımlarından memleketinize döndükten 
sonrada yararlanmaları, Türkiye'de ikâmet eden aile ferileri¬ 
nin de (hak Sahibi Olması Nedeniyle) Sosyal Sigorta hakların¬ 
dan faynalannnları ve çalıştıkları ülkede uygulanan mevzuata 
göre herhangi bir Sosyal Güvenlik yardımına hak kazanıp ka¬ 
zanı lnadıgınm belirlenmesinde, bek iki ülkede geçen sigorta¬ 
lılık sürelerinin nazara alınması gibi haklar.sağlanmış bu¬ 
lunmaktadır. 

ülkemizin taraf olduğu Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile bu 
sözleşmelerin yürürlük tarihi ve çalışan işçi s '.yılarını şöyle 
belirleyebiliriz. 

Yürürlük Tarihi ısci Sayısı (1) 
1-Türk-lngiliz Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesi. 1.6.1961 2.000 

2-Türk-Alnen Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi 1.11.1965 54-3.300 

3-Türkiye-Hollanda Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi 1.2.1968 38.000 

4—Tiirkiye-Belçike Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi 1.5.1968 12.000 

5-Türkiye-Avusturya Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi 1.10.1969 20.000 

6-Tü>'kiye-Ysvişre Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi 1.1.1972 6.000 

7-Türkiye-iransa Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi 1.8.1973 48.000 

Not: (l) Yabancı ülkelerde çalışan işçi sayısı Çalışma Bakan¬ 
lığından alınmıştır. 
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Halen, İsveç, Norveç, Avusturalya ve Kanada'da çok sayıda 
Türk işçisi çalışmakta ve "bu ülkelerle de Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin tatbikatlarından doğan ve bi¬ 
zatihi Sosyal Sigortalar Kurununu ilgilendiren konularda işçi¬ 
lerin sorun olarak nitelendirildikleri pek çok konunun çözünü 
sözleşmeler kapsamında bulunmaktadır. 

Bunun yanısıra, günün koşullarına uygun olarak Sosyal Güvenlik 
Sözleşmelerinin tadili ile ilgili çalışmalar da yürütülmekte¬ 
dir. 

Diğer taraftan işçilerimizin bazı sorunları Sosyal Sigortalar 
Kurumunun ve Kurumun bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Bakanlı¬ 
ğının yetkisi dışına çıkmakta, dolayısıyla ilgili Bpkanlık- 
lararası bir organizasyonu gerektirmektedir. 

Bu sorunları kısaca şöyle özetliyebiliriz. 

1-T.C,Enekli Sandığı, Bağ-Kur ve B-nka Sandıkları ile yet¬ 
kili Bakanlık olarak, Türkiye Bakımından Sosyal Güvenlik Ba¬ 
kanlığının tün Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsanma alınması 
gerekmektedir. 

2-Yurt dışında çalışan işçilerin bazılarının pasaport yol¬ 
suzluğu yaptıkları ve bu işçilerin giderek artı : gösterdiği 
çeşitli yabancı sigorta kururlarından Sosyal Sigortalar Kuru- 
muna bildirilmektedir. Bu konuda, İşirleri Bakanlığınca gere¬ 
ken önlemlerin alınması. 

3-Turt dışında çalışmakta olan işçilerimize, o ülkeler ile 
memleketiniz arasında aktedilen Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 
gereğince nedeni hal belgelerine dayanılarak çocuk parası öderi' 
mektedir. Medeni hal belgeleri işçilerin kayıtlı bulundukları 
nüfus idarelerinden temin edilen vukuatlı nüfus kayıt örnek¬ 
leri esas alınarak düzenlenmektedir, iurtdışındaki bütün ka¬ 
yıtlar hakkında şüphe vo itimatsızlık sebebi olan nüfus kayıt¬ 
larındaki gecikme, hatalar ve asılsız tescil işlemlerinin ön¬ 
lenmesi için Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının konuya ilgi¬ 
lerini sağlamak gerekmektedir. 



- 91 -

4~Işçilerinizin çalıştıkları ülke mevzuatına göre, vergi 
indirimi veya vergi iadelerinden yararlanmak üzere, ilgili 
mercilere bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini gösterir 
bil belge ibraz etmek zorunda kaldıklarında, çok defa aile 
yardımlarından (Çocuk i'arası) faydalanmalarına esas olan ne¬ 
deni hal belgesini veya ülkemizde ikâmet eden aile fertlerini 
gösteren ve Sosyal Sigortalar Kurunu Şubelerince düzenlenen 
ve SağlıkYardımlarından yararlanmakta kullanılan belgeleri 
ibraz etmektedirler. 

Durun çocuk parası ve sağlık yardımları konusunda işçilerimi¬ 
zin mağduriyetine sebebiyet veroû aksaklıklar yaratmaktadır. 

Hernekadar i’ederal Almanya’daki işçilerimiz için Maliye Bakan¬ 
lığınca "Bakını Belgesi" adı altında Almanca ve Türkçe olmak 
üzere bir belge hazırlanarak mülki Amirliklerince tevzi cihe¬ 
tine gidilmiş ise de, Berlin Bölgesi Vergi Dairelerince bah- 
sokonu belgeye itibar edilmemekte, ayrıca belgede belirtilen 
muhtaç kimselerin Türk Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından aylık 
almadıkları tevsiki istenmektedir. 

îlgilil erin müracaatlarını mutlaka Sosyal Sigortalar Kurumuna 
yapmaları, Kuruna büyük bir külfet getirmiş bulunmaktadır. 
İlgililerin Bağ-Kur ve T.G.Enekli Sandığından aylık almaları 
halinde Berlin. Vergi Dairelerinin isteği tam olarak karşılan¬ 
mayacaktır. 

Ayrıca, bu husus i'oderal “Tr.ıanya1 nın diğer bölgelerinde ve 
hatta diğer Avrupa ülkelerinde önemli ve- büyük bir sorun olma 
temayüliindedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna olan bu nevi müracaatların giderek 
artması nedeniyle, ilk plânda, Maliye Bakanlığınca, Alman 
Vergi Daireleri ile temasa geçilerek soruna bir çözüm geti¬ 
rilmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 

5-Gzun ve kısa dönemde yurtSdışmâa çalışan işçiler yönünden 
üzerinde ödenle durulması gereken asıl konu. 
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Yurtdışından toplu halde dönecek İşçilerin; 

a) Tasarruflarının ekonomiye katkısı olacak şekilde değer¬ 
lendirilmesine öncülük edilmesi, 

b) Bunlara, yeni istihdam alanlarının sağlanması* 
c) Sosyal güvenliklerinin teminat altına alınması, 

gibi geniş kapsamlı sorunlara çözüm getirebilmektir, 

Ş- Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal güvenlikleri 
konusunda AET ülkelerinde çalışan işçilerin sosyal güvenli İle¬ 
ri ile ilgili olarak katma protokolün 39 uncu maddesi üzerinde 
durmakta yarar bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanarak 1.1,1973 
tarihinde yürürlüğe giren katma protokolün. 39 uncu' maddesi 
sosyal güvenlik ile ilgili hususları düzenlemektedir. Bu mad¬ 
denin 1 inci fıkrasında işçilerin topluluk ülkelerinde oturan 
aile fertleri yararına hükümler tesbit eder denilmek suretiy¬ 
le, Türkiye'de oturan aile fertlerini kapsam dışı bırakmakta¬ 
dır. Halbuki ikili anlaşmalarda Türkiye'de oturan aile fert¬ 
leri de işçinin hak sahibi kimseleri sıfatı ile sosyal güven¬ 
lik haklarından yararlanmaktadırlar. Bu itibarla fıkraya "Tür- 
kiye'de oturan aile fertleri" ibaresinin de eklenmesi zorunlu 
görülmüştür. 

39 uncu maddenin 2 inci fıkrası çeşitli haklar yönünden sade¬ 
ce topluluk üyesi ülkelerde geçen süreyi dikkate almaktadır,, 
Türkiye'de geçen sürenin de göz önünde tutulması için gerekli 
düzeltme yapılmalıdır. 

Keza 39 uncu maddenin bir diğer fıkrasında hak kazananlar yaş¬ 
lılık, ölüm ve sakatlık gelir ve aylıklarının Türkiye'ye gönde¬ 
rileceği hükme bağlanmaktadır. Bu fıkraya sayılan sosyal sigor¬ 
ta dallarının yanı sıra iş kazaları ve meslek hastalıkları si¬ 
gortalarının da ilavesi gerekli görülmektedir. 
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Ilı- , r. İJ ÎT L R VE OHERıLER: 

Uygularında karşılaşılan aksaklıklarla, bunların giderilebil¬ 
mesi iç ... öneriler, birkaç gıtıpta özetlenmiştir. 

I-E a a n Yönünden Sorunlar: 

Kapsanır yanay ve dikey yaygınlaştırılması konulan, Jfeni Sis¬ 
ten öneıile -i KomisyonunÇalışma alanına girdiği için, bu ko¬ 
nunun ayrıç- ». işlennesi yoluna gidiltıeniştir. 

Halen, vvgulanada kapsan yönünden en büyük sorun, kaçak işçi¬ 
lerin durumudur. Diğer bir deyişle, 506 sayılı kanunun uygu¬ 
lana alanı içine girdikleri halde haklarında sosyal sigortalar 
yönünden gerekli işlemler yapılanıyan kimselerin sayısının 
oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Bu tür kapsam daralması¬ 
nın nedenleri kuşkusuz ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı ve 
istihdam sorunu ile yakından ilişkilidir. Ekonomik yapı ile 
ilgili olan bu esas faktör'ün etkinliği, özellikle nevsimlik 
ve muvakkat işyerlerinde gerek işverenlerin tutumları, gerek¬ 
se çalışanların, Sosyal Sigortalar Kanununun sigortalılara 
tanıdığı hak ve menfaatleri yeterince bilmemeleri gibi neden¬ 
lerle nrtmckta ve böylece, kapsan içinde oldukları halde, 
sosyal güvenlikleri sağlanamayan önemli bir kesinin bulunduğu 
sanılmak .;ad ir. 

Uygulamada bu uksakl_gm giderilmesi için: 
a)Kunoca. sosyal sigortalar Kanununun sigortalı ve iş¬ 

verenlerle ilgili hükümlerinin uygulanması yönünden, daha et¬ 
kin bir kor rol ve denetin sistemi kurulmalıdır. 

bVvurum tarafından, sosyal sigortaların sigortalılara 
sngladr h. h .k vo menfaatlerin, işverenlerin vecibe ve mükel¬ 
lefiyet 'erinin neler olduğu sigortalılara ve işverenlere an¬ 
latılmalı. bunun içir, yaygın bir eğitim ve öğretin düzeni ku¬ 
rulmalı bu maksat1 a Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigor¬ 
talar ivuru::u, Sendikalar ve diğer meslekî teşekküllerle iş¬ 
birliği yapmalıdır!ar, 



c)Hernekadar, kanun hükmüne göre işverenlerin kaçak kimse 
çalıştırmaları veya bunların ücretlerini bildirmemeleri yahut 
eksik göstermeleri halinde, kurun, sigorta primlerini, ölçüm
lerle suretiyle hesap ettiği günlük kazançlar toplanı üzerinden 
tahakkuk ettirmekte ise de, bu suretle tahsil olunan primler, 
global olup genellikle şahıs hesaplarına intikal ettirilraemek-
te, sanki kurun karşılıksız prim almış duruna düşmekte ve bu 
suretle gaye ve maksattan uzaklaşılmaktadır. 

ölçümleme, sigorta primlerinin hesabında esas alınacak günlük 
kazançlar toplamının bulunmasına ilişkin usulı bir işlem ol
duğu cihetle, gaye ve maksada uygun, daha pratik ve objektif 
ölçülere dayalı, süratle gerçekleştirilebilen bir sistem ha
line getirilmelidir. 

Ülçümlene işleminde idare, yürütülen tasarrufun yanlışlığına, 
muamelenin hangi safhasında muttali olursa olsun, umumî zaman 
aşımı içinde kalmak şartiyle, yanlışlığı düzeltilmeli, ilgili
leri İdarî veya adlî kaza mercilerine göndermekten kesinlikle 
vazgeçmelidir. 

d)Kanundaki müeyyideler arttırılmalıdır. 

Ayrıca, bilindiği gibi sigortalıların bakmakla yükümlü bulun
dukları eş ve çocukları ile ana ve babaları ve Kurumdan emek
lilik ve malûllük aylığ* alanlarla bunların eş ve çocukları, 
ana ve babalar sağlık yardımlarından yararlandırıldıkları 
halde, Kurumdan gelir veya aylık alan ana ve babaların, (si
gortalının vefatı halinde eş ve çocuklara bağlanacak aylığın 
belirli bir oranın altında kalması halinde bu kalan meblağ, 
sigortalının bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasına aylık 
olarak bağlanabilmektedir.) bu yardımlardan yararlandırılma
ları mümkün olamamaktadır. 

Bu kesimde kalan ana ve babaların da sağlık yardımlarından 
yararlandırılmaları gerekmektedir. 
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2-S o s y a 1 Sigortalar Kanununda 
Yanıl n a s-ı Yararlı Görülen 

Değişiklikler: 

Ülkenizde, Sosyal Sigortaların asgarî normu heniz saptanma¬ 
mıştır. Sosyal Sigorta Kurunlarınca, ilerideki bölümde ayrıca 
inceleneceği gibi, sağlanan haklarda pek çok ayrıcalıklarla 
karşılaşılmaktadır. Bunların standart bir hale getirilmesi ve 
bundan böyle kapsan genişlemesinde, saptanan asgari normların 
gÖEÖnüne alınarak Sosyal Güvenliğin yaygınlaşmasına çalışıl¬ 
ması, üzerinde önemle durulacak bir konu olarak belirlenme¬ 
lidir. 

Örneğin; 

Üvlenmeniş kız çocukların sigortaya veya kanunla kurulu emekli 
sandıklarına bağlı bir işyerinde çalışmaları halinde, Sosyal 
Sigortalar Kurumundan aldıkları aylıkları kesilmekte, İSnekli 
Sandığınca ise, kendi sandıklarına ait bir işyerinde olmamak 
koşuluyla, böyle bir kesinti yapılmamaktadır. 

Kurun, uygulamada, çalıştığını gizli tutan, bunu beyatı etme¬ 
yen hak sahibine zorunlu olarak aylıkları ödemeye devam etmek¬ 
tedir. Zira; halen bunların diğer sosyal güvenlik kurumların- 
dan aylık alıp almadıklarının denetilmesi imkanı bulunamamak¬ 
tadır. Ancak bir tesadüf ya da bir ihbar sonucu aylıkları ke¬ 
silmekte, ayrıca bu işler..!'" . vı -,t.. ı_:~ş u-, ay¬ 
rıca bu işlemler yoğun yazışma v.s. ye neden olmaktadır. 

Sosyal Sigorta yönünden, Kurunca benimsenen prensip doğru ve 
geçerli olmakla beraber, diğer kurumların farklı tutumları 
ve belirliyaşa ulaşmış tün kız çocuklarının Çalışma hayatına 
atılmamaları gibi ülko koşulları göz önüne alındılında, Ku¬ 
runun da bu gibi hak sahiplerine, çalışmaları halinde aylık¬ 
larını ödemeye devam etmesi, 

Keza, 55 yaşını doldurmak suretiyle aylığa hak kazanmış si¬ 
gortalıların, sigortaya tabi bir işde çalışmaları halinde 



dahi aylıklarının kesilmemesi, 

Yukarıdaki görüş açısından ele alındığında, savunulabilir du¬ 
runa gelmektedir. 

Bütiin bu ayrıcalıkların yarattığı sorunların çözümlenmesi 
için, evvelce de değinildiği gibi, ülke koşulları ile bağda¬ 
şır bir düzeyde olnak şartıyl Türkiye'de uygulanacak sosyal 
sigortaların asgarî normlarının saptanması, gerekli görülmek¬ 
tedir. 

Bundan başka, 506 sayılı kanunda yapılnası yararlı görülen 
bazı değişiklikler de aşağıda özetlenmiştir. 

-Boşanan, veya kocasının ölünü sebebiyle dul kalan kız çocuk¬ 
lara, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağ¬ 
lanması , 

-506 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin Kurunca fuzulen öde¬ 
nen aylıkların tahsiline ir.kân verecek şekle getirllnesi, 

-Kurum kararlarına karşı yapılacak itiraz süresinin azaltıl¬ 
ması ve itirazı hükne bağlıyarak özel Sosyal Güvenlik Mahke¬ 
melerinin kurulması, 

-Aylıkların yükseltilmesi belli zamanlarda yapılması ve belli 
bir prensibe bağlanmalıdır. 

-Malûl sigortalıların yaşlılık sigortası yönünden haklarının 
korunması için gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması, 

-dzun vadeli sigorta kollarında, malûllük aylığını başlangıç 
tarihi, olarak malûliyete esas olan rapor tarihini takip eden 
aybaşı olmalıdır. 

5-M alî Kaynaklar ve 1’ onların 
işletilmesi Yönünden S.S.K.nın 
Bar Boğazları ve Bununla il¬ 
gili Öneriler: 

A-Prim Tahsili Yönünden: 

aa-IIer vıl. tahakkuk eden urimleriıı önemli bir bölümü 
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tahsil edilememektedir. Gerek Yargı organlarında gerekse icra 
dairelerinde işlerin yoğunluğu gibi nedenlerle yargı yoluyla 
primlerin tahsili, pratik olarak istenen sonucu vermemektedir. 

S.S.K. nun bununla ilgili olarak, mevzuat yönünden cezai ve 
mali-yetkilerle donatılması yoluna gidilmesi, 

bb-Ayrı bir araştırmaya dayalı olarak, prim tahsili mali¬ 
yetlerini düşürmek ve tahsili bütünüyle sağlamayı kolaylaştır¬ 
maya yönelik yeni prim tahsil yöntemlerinin getirilnesi 

cc-Gelir kaybı vc .'onların işletilmesi yönünden işveren 
prim borçları, 506 sayılı kanunun 80.maddesi gereğince prim 
ödene süresinin bittiği tarihten itibaren başlayarak,bir ay¬ 
lık süre için 10 ve bundan sonrakilıer ay için toplam tutarı 
olan % 20 yi geçmemek üzere % 2 gecikme zammı uygulanır. Bun¬ 
dan sonra ise her rıy için % 5 kanunî faiz uygulanır. 
Bu durunda başlangıçta her no kadar % 20 İlk bir faiz geliri 
söz konusu ise de bu 7 ay sonra kanuni faiz oranı olan % 5 e 
düşmektedir. 

Bu duruna gelmiş bir işveren için, mevzuat şartlarına göre çok 
ucuz bir faiz uygulanmaktadır. 

Böylece gerçekte, primlerin zamanında ödenmemesi nedeniyle 
alman faiz oranı, piyasa faiz hadlerinin altında kalmakta ve 
ana para dışında ayrıca bir gelir kaybı doğmaktadır. 

Bu durunda; ilk ay için % 10'labaşlıyan gecikma zammı faizi¬ 
nin üstünde sonrakiher ay için yine % 2 lik arttırırım uygu¬ 
lanması ve toplan faiz tutarının piyasa faiz hadlerine ula¬ 
şıncaya dek buna devarı edilmesi, daha sonrası içinde ulaşıl¬ 
mış olun bu piyasa faiz haddi üzerinden sürekli gecikme zammı 
faizi alınması ile ödenmesi geciken primlerden doğan kaybının 
önlenmesi mümkün olabilir. 

dd- onların işletilmesi ile ilgili olarak, önceki bölüm¬ 
den de anlaşılacağı gibi fonların getirecekleri net faiz oran¬ 
larının, para değerindeki kayıpları ve aynı zamanda aktüaryal 
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faiz oranını mıha faza edecek şekilde işletilmesinin teminine 
çalışılmalı, 

Yine bu neyinde; her no kadar istihdam olanaklarını arttırıcı 
tenel tedbirleri almak'- devlet görevi ise de sigorta üyeleri¬ 
nin çoğalması ve dolayısıylu : ali kaynaklarının genişlemesi 
ile ilgisi dolayısıyla, sanayi kredileri şeklinde üretim 
alanlarına fon plise edilmek yoluyla S.S.K. direkt olarak bu 
konuda etkili olabilir. 

ee-işyerlerirıin kapsama alınması işlerinin yürütülmesinde 
gereklitedbirler alınarak kaçak işçi çalıştırılmasının önlen¬ 
mesine çalışılması. 

ff-Yardımlarda sapılacak olan ayarlamaların .sigorta tek¬ 
niklerine .dayandırılarak yanılmasının Yasalaştırılması gele¬ 
cekteki hizmetlerin süreklilikti yönüyle finansman bakımından 
gerekli olmakta ve bu gibi ayarlamalar yetkisinin kuruma ta¬ 

nınması gerekmektedir. 

B-Genel Olarak ..'onların İşletilmesi: 
Ülkenin ekonomik durumu gözöniine alındığında ve .sosyal güven¬ 
liği sağlanan çalışan aktif nüfusun oranı, henüz belirli bir 
düzeye ulaşmamış olduğundan, sosyal güvenlik kurmalarının 
mali kaynaklarının, çalışan-çalıştıran İkilisinin katkıları 
ile oluşmasına bu açıdan bakıldığında, fonların, işletilmesi 
ve sağlanan sigorta haklarında aktuer hesap göstergelerine 
önem verilmesi, uygun görülmektedir. 

4-0 rgüt Yapısı ile ilgili So¬ 
runlar ve öneriler: 

Birçok yönden karşılaştı,';ı sorunları çözünüyebilmek için 
Kurumun; s 

-Giderek büyüyen ve ayrı ihtisas dalları halinde gelişen si¬ 
gorta hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin ve teknik hizmetle¬ 
rinin mali yönd-.-n kendisine bağlı ve Oocyal Güvenlik Bakanlı¬ 
ğının deneticinde, ayrı kuruluşlarca gördürülmüş ini saftlıyncal 
yeni bir örgüt yapısına kavuşturulmasını, 
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-sonlarını, ülke ekonomisine olan katkısı da gözönüne alına¬ 
rak, sigorta hiznetlerinin özyapısı ile bağdaşan ilkelere gi¬ 
re esneklikle işle'ilmesini, 

-Personel statüsüne açıklak getirilmesini sağlıyacak, bir ku¬ 
ruluş yasasına ihtiyacı vardır. 

.ayrıca, genellikle tedbirlerini önceden almadan ve herhangi 
hir hazırlığa girişmeden Kuruma yoğun yasal yükler getiril¬ 
mesi do hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan, nodarn teknolojiden, modern yönetin teknikle¬ 
rinden yararlanabilme olanakları bakıcımdan, büyüyen ve geli¬ 
şen iş hacmi karşısında, Kurumun hazı önemli atılınlarda bu¬ 
lunması gerekmektedir. 

Jzetle Kurun bugün, sigortalılara götürdüğü hizmetlerle, ül¬ 
kenizde sosyal sigorta ve giderek sosyal güvenlik kavramı 
konusunun ulusça beninsennesinöeönerali katkısı bulunan ve bu 

nedenle de, hizmetlerini daima yeni aşamalara ulaştırmada, 
sistemini yenileme zorunluğunda olan ancak, zaman içindeki 
bu hızlı büyüne ve gelişmesi sonucu, bir çok dar boğazlarla 
karşılaşması da doğal sayılabilecek bir büyük sosyal sigorta 
ve sosyal güvenlik kuruluşudur. 
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B 5 1 İİ ı.. III 

ESNAF ve SAI:jiTKÂRLaR ve Da.uSR BaGIMSIZ ÇaLIŞAHLAR 

SOSYAL SİGORTALAR KÜRÜMÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(BAG - KİR) 

1-T A R I H Ç S : 

Çağınızın insanı yalnız bugünkü ihtiyaçlarını tenin etmekle 
yetinmemekte ömrünün geri kalan günlerinde hen kendisinin, 
hem de çoluk çocuğunun geçimini garanti altına almaktistemek¬ 
te, başka bir ifadeyle huzuru sosyal güvenlikte bulmaktadır. 

İleri ülke insanlarının bu güvenliğe yıllar önce kavuşmuş ol¬ 
masına karşılık, ülkemizde bir hayli gecikme ile önce kamu 
görevlilerinin, daha sonra da başkaları adına çalışan işçi 
kitlelerinin sosyal güvenlikleri sağlanmıştır. 

Şüphesiz kendi adına bağımsız çalışanların sosyal güvenlikle¬ 
rinin devletçe teminat altına alınmasının gecikmesi toplumun 
bu kesinini huzursuz kılmıştır. 

Anayasamızın 48 nci maddesi ve sosyal devlet olma ilkesinin 
sonucu olarak 1971 Eylül ayında çıkarılan 1479 sayılı "Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu" kısa adıyla Bağ-ICur Kanunu 1.10.1972 tarihinden iti¬ 
baren uygulanmaya başlanmış v-j hızlı bir tempo ile ilk etapta 
700 bin, bugün ise yaklaşık 870 bin sigortalıyı ve bunların 
aile efradını kanatları altına almış bulunmaktadır. 
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II-M E V C U T D J S J Ivi : 

I-KAPShM: 

Bağ-Kur'a bir işverene bağlı olmaksızın kendi adına ve hesa¬ 
bına çalışan mesleğini sürdürebilmesi için, kanunla kurulmuş 
bir meslek kuruluşuna girmesi zorunlu bulanan esnaf,sanatkâr 
ve diğer bağımsız çalışanlar girebilmektedir» şu halde 
Bağ-Kur'a girebilmenin, onun getirdiği sosyal güvenlik hakla¬ 
rından yararlanmanın iki ön şaTtı vardır. Birincisi, işverene 
bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına çalışmak, İkincisi de 
kanunla kurulmuş bir meslek kuruluşuna girme zorunluluğu bu¬ 
lunmak Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklere, koopera¬ 
tiflere yada Sendikalara kayıtlı olmak Bağ-Kur'a girme hak¬ 
kını vermez. 

Bir meslek kuruluşuna kayıtlı olduğu halde, bu güne kadar Ku¬ 
runa başvurmayanların tescillerinin büyük bir kısmı da tamam¬ 
landığın da Bağ-Kur sigortalı sayısı 1 Milyonu aşacaktır. 

Ancak eldeki verilere göre, ülkenizdeki tarım dışı bağımsız 
çalışanların sayısı 2 milyon civarındadır, Şu halde meslek 
kuruluşlarına kayıtlı olarak çalışanların tümü Bağ-Kur'ca 
tescil edildiği zaman bile, yasa kapsanma girmeleri gereken 
büyük bir bölüm sosyal güvenlikten yoksun kalmaya devam ede¬ 
cektir. Bu, çözümlenmesi kesinlikle zorunlu bir sorundur. Çö¬ 
zünü için birbirini destekleyen, tamamlayan iki yol önerile¬ 
bilir. Birincisi bütün toplun tarafından duyulduğuna kuşku 
olmayan Sosyal Güvenlik gereksinmelerine paralel olarak, sos¬ 
yal güvenlikten yararlanmak için bazı yükümlülüklere gerek 
olduğu bilincinin toplunda yer etmesine çalışmak, İkincisi ise, 
ilgili yasalarda "çalışmaya başlamak ve sürdürmek için bir 
meslek kuruluşuna girmeleri zorunlu olanların" meslek kurulu¬ 
şuna kolayca girmelerine olanak sağlanarak, bu zorunluluktan 
kaçınmalarını önleyici yeni düzenlemeler yapmak, ya da var 
olan hükümleri kesinlilikle işler hale getirmektir. 
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2-SAĞLAIİAK HAKLAR: 

Bag-Kur başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere bağımsız ça¬ 
lışan vatandaşlarınız için malullük, yaşlılık ve ölün sigor¬ 
taları uygulamaktadır'. 

-Malûllük Sigortası: 

Bu sigorta kolunun sağladığı sosyal yardım malûllük aylığıdır. 
Bag-Kur Yasasına göre bir sigortalının nalûl sayılnası için; 
Çalışna güçünün en az üçte ikisini kaybetmesi ve malûllüğe 
yol açan nedenin sigortalıların başlama tarihinden sonra mey¬ 
dana gelmiş olması gereklidir. Malûllük aylığından yararlanma 
şartlan ise, yasaya göre nalûl sayılmak, 5 tan yıl prin öde¬ 
niş o İn ak ve yazili bulunmaktır. Bağlanacak malûllük 
aylığı sigortalının nrin ödediği son gelir basacağının % 70 i 
dir. 15 tan yıldan fazla prim ödenmişse, bu oran her fazla 
yıl için îS 1 arttırılır. 

-Yaşlılık Sigortası: 

Yaşlılık sigortasının sağladığı iki tür sosyal yardım vardı. 
a-Yaşlılık Aylığı 
b-Toptan Ödene 

a-Yaşlılık aylığından yararlanmak için, sigortalının ka¬ 
dınsa 55,erkek ise 60 yaşını doldurması ve Bağ-Kur, T.C.Enekli 
Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Kanunla kurul diğer enek¬ 
li Sandıklarına tabi olarak geçmiş toplam en az 15 tan yıl 
sigorta primi ödeniş olması gerekir. 

Yaşlılık aylığı sigortalının, son defa prim, ödediği gelir ba¬ 
samağının % 70 i oranında hesaplanır. Bu oran, 25 yıldan fazla 

prim ödenniş olması halinde, fazla olan her tan yıl için % 1, kadın 
sigortalılara 55 erkek sigortalılara 60 yaşından sonra aylık 
bağlanması halinde ise fazla olan her tan yaş için ';i 1 arttı¬ 
rılır. 

Yaşlılık aylığı, yaşlılık aylığına esas olan gelirin hiçbir 
zaman % 90 ını aşamaz. Yaşlılık aylığı sigortalının 5^3^ ve 
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506 s a;-a ı kanunlarla 506 sayılı kanunun geçici 00 inci Had¬ 
desinde idirtiler linekli Sandıklarına v-j lag-Kur Kanununa 
tabi iş? ,-rde çalışnası halinde kesilir. 

b-Topr uı Ödene: 
Bag-Kur kanununa göre sigor't’lı olarak çalıştığı işten ayrı¬ 
lan ve k-.dın iseler 55» erk. k iseler 60 yaşını doldurmuş ol¬ 
dukları (ıaldo yaşlılık aylı “ma hak kazanamamış olan sigorta- 
1 ilanı: ödedikleri primler, yazılı istekleri üzerine toptan 
ödene şeklinde geri verilir, 

-Ölür1 Sigortası: 

Bu sigorta kolunda, ölen sigortalının geride kalan hak sahip¬ 
lerine cenaze yardımı, ölür aylığı toptan ödene şeklinde üç 
türlü ya-dın sağlanmaktadır. 

Tün sigortalıların ve yaşlılık, ya da malûllük aylığı almaya 
hak kazanmış olan sigortalıların ölünü halinde, cenaze gider¬ 
leri karşılığı olarak, cenazeyi kaldıran gerçek yada tüzel ki 
şilere 1500 lira ödenmektedir. 

ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, 
sigortalının en az üç tara yıl sigorta nrini ödeniş bulunması 
şarttır. Bu aylığın hesaplanmasında son prim ödediği gelir 
kademesinin W 70 i esas tutulur. Jlen sigortalının dul karı¬ 
sının hissesi ‘,i 50 dir. Çocuğıt yoksa bu oran % 70 dir. Ölen 
sigortalı kadın ise, geçimi karısı tarafından sağlanan ve 60 
yaşını geçmiş yada yaşı ne olursa olsun çalışanıyacak kadar 
malul olan kocasının hissesi n 50 dir. Çocuğu yoksa % 70 e 
yükselir. Ölen sigortalının 18 yaşını doldurmamış çocukları 
(eğer çocuklar öğrenimlerini siirdürüyorlarsa bu yaş haddi 
orta öğretim için 20 yüksek öğrenim için 25 yaşa kadar yükse¬ 
lir), ayrıca çalışamıycak durunda malûl bulunan çocukları ile 
geçimini sağlıyacak başka geliri bulunmayan ve evli olmayan 
kız çocuklar, yaşları ne olursa olsun ölün aylığından yarar¬ 
lanır? ar. Her çocuğun hissesi % 25 tir. 
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üı'j-ILur' ı bu;,"ne kadar işkazası sonucu 97^, nomnl ölün so¬ 
nucu 125' yaşlılık nedeniyle ?9, ve malullük nedeniyle 20 o] 
mak üzer toplar. 2330 kişiye aylık bağlanmıştır. 
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3-MALl KAYNAKLAN VF FİNANSMAN: 

^ıg-Kur prin esasına ve kapitalizasyon sistemine göre tesis 
edilmiştir. rrinler 12 basanak olarak tesbit olunan tutarlar¬ 
dan birisi tercih edilerek bildirilecek aylıl: gelirlerden 
alınır. Sigortaya girişlerde bildirilen gelirin /o 25 i ora¬ 
nında giriş keseneği, basanak yükselmelerinde aradaki artış 
farkı kadar yükselme primi alınır. 

31.12.1975 tarihi itibariyle kurunun kuruluşundan buyana top¬ 
lanan prim gelirleri 2.155.553.840,03 liraya ulaşmış bulun¬ 
maktadır. Yıllar itibariyle prin tahsilatı aşağıda gösteril¬ 
miştir. 

Yıllar Tahsil Adilen Prim 

1972 75.022.929.92 
1973 689.27^.928.15 
1974 694.723.248.61 
1975 ■_676-.532.735.35 
Toplam 2.135.553.840.03 

Kurunun faiz gelirleri ise 1975 yılında 175.121.064.95 liraya 
baliğ olmaktadır. 

Bunun 131.798.084.41 ^irası mevduat faizleri, 18.867.536.36 
lirası tahvil faizleri ve 24.455.44), 18 lirası ise kredi fail¬ 
leridir. Diğer gelirler ise 907.876.48 liradır.Böylece Kuru¬ 
mun 1975 yılı genel gelir toplamı 852.556.674.78 liradır. 



- 106 -

4- ÖRGÜT YAPISI : 

1479 sayılı kanunla kurulan Bığ-Kur hukuk hükümle¬ 
rine tabi mali ve idari bakımdan özerk bu kamu tüzel kişiliği¬ 
dir. Kurumu yüksek denetleme Kurulu denetler. 

Kurumun Organları Şunlardır: 

A- Genel Müdürlük Kuruluşu : 

Genel Müdürlük Kuruluşu, Genel Müdür ile yeteri kadar 

Genel Müdür Yardımcısından ve merkez kuruluşu ile bölge ve şube 

Müdürlüklerinden oluşur, 

D- Yönetim Kurulu : 

Yönetim Kurulu bir karar organı olup; kurumun en yük¬ 
sek yönetim ve karar yetkisinin sorumluluğunu taşır. 

Yönetim Kurulu bir başkan ile 8 üyeden kuruludur,Baş¬ 
kan ile bir üye Sosyal Güvenlik Bakanlığının, bir üye Maliye 

Bakanlığının bir üye Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla atanır. Sigortalıları temsil 
edecek diğer dört üye bulundukları en yüksek meslek kuruluş¬ 
larıyla gösterilecek üçer aday arasından genel kurulca seçi 
lir. 

C- Genel Kurul : 

Genel Kurul kanuna göre sigortalı sayılarını bağlı 
bulundukları kanunla en yüksek meslek kuruluşlarınca seçile 
cek üyelerden 
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Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Sosyal Sigorta¬ 

lar Kurumu ve T.C. Enekli Sandığından gönderilecek ikişer 
temsilciden, Üniversite, Akademi ve Yüksek Okullar Öğretim 
Üpelsri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığınca davet edilecek 
Sigorta, Sosyal Politika ve Ekonomi alanlarında uzman en çok 
üç kişiden teşekkül eder. 

Genel Kurul çalışmalarını ilgilendiren raporlar hakkın¬ 
da görüşünü bildirme, kurumu gelecekteki politikası hakkında 
gerekli ve yararlı gördüğü tavsiyeleri yapmak, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının sunduğu konular hakkında düşüncesini bildirmek, 
yönetim kurulumın sigortalıları temsil eden üyelerini seçmekle 
görevli bulunmaktadır. 
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III-S O R Ü N L A R V 6 u SEKİLER: 

Bir yanda, 1479 sayılı kanımla kurulan kurumun hizraetsüresi- 
nin kısalığı, özellikle ilk anlardaki kuruluş hazırlıkları, 
personel kadrosunun süratle tamamlanamaması, teşkilâtının 
yaygın hale getirilememesi gibi yapısal düzenleme çalışmaları 
öte yanda kapsan itibariyle çok geniş bir kitleye hitap et¬ 
mekte olan kuruluşun, sigortalıları, topyekün tespit ve kayıt 
işlemlerini sürdürmesindeki müşkülat sigorta müessesini ve da 
layısıyla uygulamaları tazyik altında bulunduran vetirelerdir 

Bağ-*hır kanununun 24 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre kanun 
la kurulu enekli sandıklarına kesenek ödemekte olanlar bu ka¬ 

nun hükümlerinden yararlanamamaktadırlar. Bu hükmün genişloti 
lerek bu sandıklar ve sosyal sigortalar kururundan malûllük 
ve yaşlılık aylığı almakta olanların da kapsan dışına çıka¬ 
rılmaları sağlanmalıdır. 

Keza T.C.Enekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar burunlarından 
malulen emekli olanlar ticaret, esnaflık, veya diğer serbest 
mesleklerle iştigal edebilmekte, fakat 1479 sayılı kanundaki 
33 üncü madde bağ-kur'dan malulen emekli olanlara tarım işi 
dışında herhangi bir işde çalışmaya imkân vermemektedir. Bu 
hükmün değiştirilerek Bağ-Kur'dan enekli olanlara işçi veya ı 
nenur olarak çalışma imkânı sağlanmalıdır. 
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BÖLÜM IV 

GOüYrtL güvenlik k jR’jmlarinin jyüjlaDIKLari normlar 

VE SAĞLADIKLARI HAKLAR ARASINDAKİ FAKILLILIKLAR. 

İkenizde nevcut başlıca üç Sosyal Güvenlik Kurucumun uygu- 
adıkları normlar ve sağladıkları haklar nedeniyle, sigorta- 
arııı bir kurundan diğerine kayna gösterdiği saptanmıştır, 

onisyonunuz Sosyal Güvenlik Kuruluşları arasındaki kaynala- 
iıi önlenmesi çarelerini incelerken öncelikle kayna nedenle- 
;inin neler olduğunu tesbitindp yarar bulduğu kanaatindedir. 

ayna nedenlerine baktığınızda, bunların; çalışılan dönende 
anman haklar, kanunla kurulu üç sosyal güvenlik kuruluşunca 
ağlama haklar arasında ihnal edileniyecek farklar ve hizmet 
irleştirnesini sağlayan hiiküdler oLiüğs görülmektedir. 

| 1-Çalışıian dönende, sosyal sigortalar kurumana tabi per- 
|onele, statü hukukuna tabi memurlara nazaran fazladan tanı¬ 
lan haklar; 

a)fi<?ndika kurabilme haklı, 
b)Toplu sözleşnelerle 2 yılda bir, -geçin şartları da göz 

nüne alınarak yax>ılan ücret artışları, (herne kadar memur¬ 
ların aylıkları da her yıl kademe ilerlemesi, derece yüksel¬ 
esi veya katsayı değişini yoluyla arttırılmakta ise de, bil- 
nssa aşağı derecelerde bulunan renurlarda bu artış hissedil- 
eyecek bir düzeyde kalmakta, bunakarşı aynı nüessesede işçi 
1arak çalışan personelin toplu sözleşme ile aldığı miktar, 
enurun çok uzun yıllarda alabileceği bir oran veya miktara 

i6li| olmaktadır.) 
c)Qocuk yardımı, (nenurlar için çocuk başına 10 lira 

tarak verilmekte olan çocuk yardım, 1975 yılında ancak 50 
İraya yükseltildiği halde resmi sektörde işçi statüsünde ça- 
ışanlara, çocuklarının tahsil derecelerine göre artan ve ne- 
ira verilenin 4-5 katma varan miktarda çocuk yardımı yapı- 
«çeldiği görülmektedir.) 
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d)Evlenne yardım, (ikramiyesi) (böyle bir ödene memurlar 
için söz konusu değildir.) 

e) mle yardım, yakacak yardımı, (her ne kadar Devlet 
memurları kanununda bu yardımlar memurlar içinde öngörülmüş¬ 
se de, bugüne kadar bu nev'i yardımlar memurlar için yapıla¬ 
mamıştır. 

f). kraniye (işçiler için yılda iki aylık ücret tutarında 
ikramiye verildiği halde memurlara böyle bir ödene yapılma¬ 
maktadır.) 

g)ıiyecek yardımı (Bu konuda memurlara da yardın yapılmak¬ 
ta ise de yardın, daireler arasında farklı bir şekilde uygu¬ 
landığı gibi hiç bir zaman işçilere tanınan düzeye erişmemiş¬ 
tir. ) 

h)diyecek yardım, (Bu yardımdan bütün memurlara yapıla¬ 
mamaktadır. ) 

i)üanu sektöründe işçi statüsünde çalışanlar için yapılan 
toplu sözleşmeler daireler itibariyle ayrı ayrı yapıldığından, 
her iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeler sırasında, bir da¬ 
irece yeni bir hak tanındığından diğer daire işçilerinin bağ¬ 
lı olduğu Sendikalar buna örnek gösterip aynı hakkı ve biraz 
daha fazlasıyla almakta, bir başka daire işçileri bu yeni du¬ 
runu örnek göstererek daha fazla talepte bulunmakta ve bu bir 
fasit daire halinde dönüp ücretlerde memurlara nazaran büyük 
artışlar, yeni yeni ek yardım veya haklar şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. (Hava kirliliği zammı) 

Her ne kadar konunuzu doğrudan ilgilendirmemekte ise de,kamu 
kesiminde işçi statüsü ile ilgili olarak yapılacak toplu söz¬ 
leşme] erin tek elden yapılması veya bir yerde kontrolü gibi 
tedbirlerle disiplin altına alınmasında büyük yarar olduğuna 
işaret etmek isteriz. 
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Ayrıca, toplu sözleşmelerle ücret artışından çok ve sigorta 
primine esas alınmayan yardımlar verilmesi, bir manada Sosyal 
Sigortaların prim ve hâzinenin vergi gelirlerini olumsuz yön¬ 
de etkilemektedir. Aynı nedenden dolayı, bağlanacak aylığa 
esas kazançlarda noksan olmakta ve az aylık bağlanması hali 
ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak, sigortalının çalışma 
sırasında çeşitli adlar altında para ve aynî olarak toplan ge¬ 
liri ile pasif duruma geçti'inde Sigortadan ödenen aylık ge¬ 
liri arasında çok önemli miktarda fark doğmakta ve Sigortaca 
ödenen aylıkların miktarının arttırılması veya aylık bağlama 
oranlarının yükseltilmesi istekleri ile karşılaşılmaktadır. 

2-B-anunla kurulu üç Sosyal Güvenlik Kuruluşunca sağlanan 
haklardan doğan farklılıklar; 

Bu kuruluşlara tâbi kişilerin çalışma koşulları birbirinden 
çok farklı olduğu ve hattâ aynı kuruluşa tâbi olanlar arasında 
bile çalışma koşulları bakımından farklılık bulunduğu cihetle, 
sosyal güvenlik bakımından bunlar arasında mutlak bir eşitli¬ 
ğin sağlanması mümkün olmamakla beraber, sosyal güvenlik hak¬ 
ları arasında asgarî_bir denge sağlanması da zorunlu bulunmak¬ 
tadır. 

Bu düşünce tarzı, Enekli Sandığına tâbi olarak çalışanlarla 
Sosyal Sigortalar Kururuna tâbi olarak çalışanların çalışma 
dönem içindeki aylık, ücret, sosyal, aynî ve sair haklar 
için de geçerlidir. 0 dönende de bunlar arasında mutlak bir 
eşitlik diişünülneyip makul noktalarda saptanacak bir denge 
gözönünde bulundurulmak icabeder. 

Ancak- bu hususlar gerek çalışan guruplar, gerekse soByal 
güvenlik kuruluşlarından gelir alanlarca bu şekilde değerlen¬ 
dirilmeyip mutlak eşitlik şeklinde mütalâa edildiğinden, bir 
grupa . bir hak verildiğinde diğer gurubun aynı hakkı istenesi 
ile karşılaşılmaktadır. 

Örneğin memurlar iç: n haftada 5 gün çalışma esası getirilmesi 
üzerine işçilerin de aynı hakkı istemeleri gösterilebilir. 
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Bu örneğe benzer durumları aasyal güvenlik hakları yönünden 
de göstermek nünkündür. 

Nitekin, T.C.Enekli Sandırınca 50 fiili hiznet yılı için % 50 
olan aylık bağlana oranının 4 70 e yükseltilmesi akabinde, 
işçilerin benzer istekleri ile karşılaşılmış ve sonunda bun¬ 
dan daha da ileti gidilerek sigortalılık süresi 25 yıl olan 
ve bu süre içinde sadece (14 yıla karşılık olan) 5000 gün prim 
ödemiş sigortalıya % 70 oranında gelir bağlanması kabul edil¬ 
miştir. 

Bu durun, bu defa memurların isteklerini doğurmuş ve bu istek, 
1425 sayılı kanunla eneklilik keseneği alınan aylıktan anekli 
aylığı bağlana yerine daha :z miktar olan (enekli aylığı bağ¬ 
lanmasına esas aylık) üzerinden tahsis esası getirildikten 
sonra daha da yoğunlaşmıştır. 

Hal bu olunca, sosyal güvenlikte çeşitli kuruluşlarca sigorta 
ettiği kişilere mutlak eşit haklar yerine durumların özellik¬ 
lerine göre bir kısım noktalarda birleşen, bazı hususlarda 
ayrılan dengeli bir haklar manzumesi tesisinin zorunlu oldu¬ 
ğunun ilgililere çeşitli yöntemlerle anlatılması ve her üç 
sosyal güvmlik kuruluşu statülerindeki hükümlerin sosyal gü¬ 
venlik anlayışı içerisinde gözden geçirilerek yeni kanunlar 
tedvini yoluna gidilmesi bir zaruret haline gelniştir. 

Her üç sosyal güvenlik kuruluşunca tanınan haklar ile ilgili 
mevzuatın incelenerek kaymaları önleyecek, birbiri ile ahenk¬ 
li ve dengeli hale getirilmesi için, geniş kapsamlı bir ça¬ 
lışmaya ihtiyaç olduğu ve bununda uzun zaman istediği şüphe¬ 
sizdir. 

27.7.1976 tarih ve 15569 sayılı Hesni lazetede yayınlanan 
7/12224 sayılı kararname ile kurulan ve yurt dışında çalışan 
işçilerin sosyal güvenlik ile il ili sorunlarını, sosyal gü¬ 
venlik kuruluşları arasında koordinasyonu, norn ve mevzuat 
yaklaşırımı, sosyal güvenliğin kalkınma plân ve program ilke¬ 
lerine uygun biçimde gelişmesini sağlamak, kuruluşların üye- 
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lerine tanıdıkları haklar yöniindon dengeyi sağlayıcı çalınma¬ 
lar yapnak, sosyal güvenlik kuruluşlarından yararlanacak 
alanların kapsarımı genişletnelc ve sosyal güvenliğin honüz 
götürülneniş olduğu sahalara vo kimselere sosyal güvenliğin 
götürülebilmesi inkâr, ve tedbirlerini araştırıp tesbit etmek¬ 
le ar açlanan "Sosyal Güvenlik Kurulu" r.un kurulması komisyo¬ 
numuzca nennupiyetle karşılarmış ve yumarda arzeci.ilen sorun¬ 
ların çözümünde önemli rol oynayacağı hususunda görüş birli¬ 
ğine varılmıştır. 

3-Sosyal güvenlik Kuruluşları arasındaki kayma nedenlerin¬ 
den birinin de, hi-net birleştirilmesi ile ilgili hükümler 
olduğuna yukarda temas edilmiştir. 

Bu konunun incelenmesi sırasında, hizmet birleşririlmesini 
sağlayan 228 ve 121b sayılı Kanunlar ile 506 sayılı Kanunun 
geçici 20 nci maddesine tâbi sosyal güvenlik kuruluşlarının 
durumları üzerinde durmakta fayda mülahaza edilmiştir. 

a)228 sayılı Kanuna göre müşterek bağlanan aylıklar ile 
bu kanunun 121b sayılı Kanunla değiştiği 1.3.1970 tarihinden 
sonra bağlanan aylıklar arasında; Aylıkların bağlama şekli 
ve dolayısıyle miktarları yönünden farklılık olduğu gibi öden 
nekte olan aylıkların kesilmesi şartlarında da farklılık mev¬ 
cuttur. 

öncelikle, kazanılmış haklara halel gelmeden, bu farklı du¬ 
rumdan dolayı daha az aylık alanların aylıklarında gerekli 
düzeltmeyi sağlayıcı bir değişikliğe ihtiyaç görülmüştür. 

b)T.C.Emekli Sandığı kanunu hükümlerine göre emeklilik 
keseneği alınan aylık daha yüksek miktarda olduğu halde bağ¬ 
lanacak aylıkların hesabında daha az miktarlar (emekli aylı¬ 
ğı bağlamaya esas aylık) esas alınmakta, lb25 sayılı Kanunla 
yapılan bu değişikliğe uygun olarak228 sayılı Kanunu:: 5 ihci 
maddesinde gerekli düzeltme yapılmadığından, T.C.Emekli San¬ 
dığına tabi görevden Sosyal Sigortalar Kanununa tabı göreve 
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geçenler lehine ereklilik keseneğine esas yüksek aylıklar üze
rinden aylık bağlanması zorunlu olnakta, budurun ise bir kayna 
sebebi olduğu gibi sosyal güvenlik kuruluşlarının ve bilhassa 
T.C.Enekli Sandığnm, Sandıkça aylık bağlanan emsaline nazaran 
daha fazla miktarlar ödenmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Bu sebeple, sadece statü değişikliğinden dolayı fazla hak 
alınmasını önleyici yasal değişikliğin yanılması faydalı ve 
hattâ zorunludur. 

c) 228 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin uygulanmasında 
tereddütler ortaya çıktığı ve üç sosyal güvenlik kuruluşu ka
nunlarındaki deyimleri kapsar nitelikte olmadığından, mahiye
ti aynı kalmak şartıyle yeniden düzenlenmesinde fayda mütalâa 
edilmiştir. 

d) 223 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde nüşterek bağlana
cak aylıkların ödenmesinde ve kesilmesinde sigortalının en 
son tâbi olduğu sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatı esaslarının 
uygulanması öngörülmüştür. 

Aynı maddede, müştereken bağlanan aylığı almakta olan bir ki-, 
şinin, aylığa katılan sosyal güvenlik kuruluşlarından birine 
tabi bir göreve girmesi halinde ve bilâhere bu görevden ayrıl
ması sonunda yapılacak işlemlerin ne olacağı konusunda bir 
açıklık bulunmamaktadır. 

Bu durumlarda üç sosyal güvenlik kuruluşunun mevzuatındaki 
hükümlere gitmek gerekmektedir. 

Mevcut durumun ortaya çıkması için bir kaç örnek üzerinde 
durmak faydalı olacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna tâbi görevde bulunmuş bir kişi son
radan T.G.Emekli Sandığına tâbi bir görevde çalışıp bu'görev
den enekli olsa ve bu aylığı alırken özel sektörde Sosyal Si
gortalar Kurumuna tâbi bir göreve girme her iki aylığı alacak 
son çalışma döneminde Sosyal Sigortalar Kurumuna ihtiyarlık 
primi ödemiyecek ve görevden avrılışında da evvelki aylığında 
bir değişiklik yapılmayacaktır. 
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Aynı şahsın, aylık bağlandıktan sonra T.C.Enekli Sandığına 
tâbi göreve girmesi halinde, 5^3^ sayılı Kanun bükünlerine 
göre ödenen enekli aylığının kesilnesi, çalıştığı süre içe¬ 
risinde eneklilik keseneği ödenesi gerekmektedir. 

Bu görevinden ayrılışında, son çalıştığı ve eneklilik kese¬ 
neği ödediği süre için ne işlen yapılacağı 228 sayılı Kanunda 
hükne bağlanmamıştır. Aksine aynı kanunun 10 uncu maddesinde 
tahsis hakkında faydalanmış kişinin hizmetinin birleştirilmi- 
yeceği asası kabul edilmiştir. 

Buna rağmen, 5^3d sayılı Kanunda, enekli aylığı alan bir ki¬ 
şinin sonradan eneklilik ile ilgili hizmete girmesi ve yeni¬ 
den emekliye ayrılması halinde, eski ve yenihizmetlerinin bir- 
lerşitirelerek işlen yapılacağı hükne bağlanmıştır. 

Burada görüldüğü gibi iki hüküm birbiri ile çelişmektedir. 

j-kinci bir örnekverecek olursak; T.C.Enekli Sandığına tâbi 
bir görevde çalıştıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna tâbi 
göreve geçen ve bu görevden ayrıldıktan sonra tahsis taleb¬ 
inde bulunup bağlanan aylığı Sosyal Sigortalar Kurununca öde¬ 
nen bir kişinin, T.C.Enekli Sandığına tâbi göreve girnesi ha¬ 
linde ne yolda işlen yapılacağı hakkında yine 228 sayılı Ka¬ 
nunda hükme rastlamak mümkün değildir. 

Bu durumda, aylık ödenmesi yönünden Sosyal Sigortalar Kanunu¬ 
na tâbi olduğu için vo Sosyal Sigortalar mevzuatında bu durun¬ 
da olanların aylıklarının kesileceğine dair bir hükün olmadı¬ 
ğından her iki aylık birlikte ödenecektir. 

Ayrıca T.C.Emekli Sandığı Kanununa göre de çalıştığı süre 
içerisinde emeklilik keseneği ödiyecektir. Bu kişi T.C.Emekli 
Sandığı yönünden kesenek ödediği için iştirakçi ve Sandık, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen aylığa katıldığı için de 
enekli durumunda olmaktadır. 

Aynı kişinin, aynı devre içerisinde aynı sosyal güvenlik ku¬ 
ruluşundan gelir alan, ve ona prim veren iştirakçisi olması 
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gibi sosyal güvenlik anlayışı ile bağdaşmayan bir durun orta¬ 
ya çıknaktadır. 

Bu kişinin, T.C ..Enekli S,andığına tâbi olarak çalıştığı son 
görevinden ayrılması halinde kesenek ödediği bu süreler için 
ne yolda işlen yapılacağı hakkında da yürürlükteki mevzuatta 
bir hükiin bulunmamaktadır. 

Aynı kişinin Sigortadan aylık almakta iken yine sigortalı bir 
işe girnesi ve b.ilâhere de bu görevden ayrılması hallerinde 
hakkında yapılacak işlem yine 228 sayılı Kanunda düzenlenme¬ 
miştir. Aksine, tahsis hakkından faydalandığı için 228 sayılı 
Kanunun 10 uncu maddesine göre sonradan geçen hizmetin birleş- 
tlrilmenesi söz konusu olmaktadır. Buna rağmen,Sosyal Sigor¬ 
talar Kanununa göre sigortalı hizmete girdiğinde aylığının ke¬ 
silmesi, ayrıldığında da bu sonradan sigortalı geçen hizme¬ 
tinden dolayı aylığına bir eklenti yapılması gerekmektedir. 

Bu durunda olanların, bir kısmında, eşe mâlûl ve muhtaç olma¬ 
ması nedeniyle aylık bağlanmadığı halde yetimlerine aylık tah¬ 
sis edilebilmekte, eşe de toptan ödene yapılmaktadır. Bu halde 
Sosyal Sigortalar Kurununca eş hakkında ne işlen yapılacağı 
228 sayılı Kanunda gösterilmemiştir. 

Kaldı ki, bu durunda aşağıda örnekte görüleceği üzere hizmet 
birleştirilmesi yapılmasa dahi Sosyal Sigortalarca aylık bağ¬ 
lanabilecek haller ortaya çıkmaktadır. 

örnek: ünce Sosyal Sigortalara tâbi olarak geçmiş 6 yıl hiz¬ 
meti bulunan, T_C.Emekli Sandığının bir iştirakçisi 2 yıllık 
iştirakçilik süresi sonu ölse, eşi nâlul ve muhtaç olmasa 
T.C.Enekli Sandığınca toplan hizmet üzerine aylık bağlanamı- 
yacağı halde, Sosyal Sigortalar Kurumunca, hizmet birleşti¬ 
rilmesi yapılmadan, eşine aylık bağlanacaktır. 

lukarıdaki örnekte gösterilen tipte ölen iştirakçilerden, 
eşinden başka aylığa nüstehak yetimi bulunan ile bulunnıyanm 
eşlerine farklı işlen yaoılması gibi Anayasmın ve sosyal gü¬ 
venlik ilkelerinin eşitlik esaslarına aykırı bir durun neyda- 
ne gelnekterir. 
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Bu bolünde sözü edilen sakınca vc noksanlıkları gidermek ba¬ 
kırımdan 223 ve bunu değiştiren 1214 sayılı Kanunda değişik¬ 
lik ve ilâve yapılması gerektiğinden ve yapılacak değişiklik¬ 
ler bu kanunların bütününe yakın, bir mahiyet arzettiğinden, 
anılan yasaların kaldırılması ve hizmet birleştirme şekil, 
şart ve sonlarını içeren bir kanun tasarısı hazırlanması daha 
uygun mütalaa edilmektedir. 

II)Bu çalışmalardan yararlanarak, yürürlükteki yasalar hü¬ 
kümlerinin uygulanması sırasında, sosyal güvenlik kuruluşla¬ 
rının iştirakçileri ile hak sahiplerinin işlerinin tamamında, 
noksansız ve düzenli olarak yapılabilmesi ve sosyal güvenlik 
kuruluşlarının müşterek işlerde birbirlerine yardımcı olmak 
bakımından yapılabilecek işlerin neler olduğunun saptanması 
ve buna göre gereken idarî tedbirlerin alınması konusunda gö¬ 
rüşme açılmıştır. 

l)Yürürlüktoki hükümlerin uygulanmasında karşılaşılan en 
önemli sorunun Sosyal Sigortalar Kurunu ile T^C.Emekli Sandı¬ 
ğının birlikte bağladıkları aylıkların ödendikten sonra kar¬ 
şılıklı olarak hesaplaşmada mutabakat tenin edilmemesi olduğu 
görülmüştür. 

Bu konuda, daha önce iki kurum yetkililerinin katıldıkları 
toplantılar yapılmış ve bir protokol da düzenlenmiş olmasına 
rağmen istenilen sonuç .m alınmadığı, 1972 yılında yapılan 
ödemelerin dahi mutabakatının sağlanmadığı müşahede edilmiş¬ 
tir. 

Bu durumun ise her i'ki kuruluş muhasebe kayıtlarını ve bilan¬ 
çosunun menfi yönde etkilediği şüphesizdir. 

Her iki kuruluşta mutabakat için luzunlu hesapların el muha¬ 
sebesi şeklinde tutulduğu tespit edilmiştir. 

-Mutabakat tcrı&n edememenin nedenlerinden birinin Sosyal Si¬ 
gortalar Kururumda kişiler için sigortalıkıl dönemidne sigorta 

sicil numarasının kull anıldı, ,ı halci.., gelir almaya başlanılan 
dönemde bu numara ile hiç ilgisi bulunmayan ayrı bir tahsis 
numarasının verilmesi, 
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-îkinci önemli nedenide, gelir alan kişinin ödenen aylıkla¬ 
rında, her iki taraf mevzuatındaki değişiklikler dolayısıyla 
meydana geler farklar ile hak sahiplerinden biriA1Sylıktan 
çıkması veya yeniden aylığa girmesi, 

olduğu anlaşılmıştır. 

Yukardan beri örnekleriyle birlikte açıklanan bu durumların 
giderilmesi ve sosyal güvenlik anlayışına uygun bir durun ge¬ 
tirilebilmesi için, 228 sayılı Kanunda gerekli değişikliğin 
yapılması icabetnektedir. 

e) her üç sosyal güvenlik kurulusu kanunlarında da vazife 
malûllüğü, is kazası ve meslek hastalığı hariç, aynı küruiuş- 
tan iki cihetten aylığa hak kazanma hali öngörülmemiştir.Bu 

durun sosyal güvenlik anlayışına da uygun düşmektedir. 

Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı iki ayrı kuruluştan aylık 
ödenmesi söz konusu olduğu gibi (eşinden dolayı Emekli Sandı¬ 
ğından, kendi hizmetlerinden dolayı da Sosyal Sigortalardan 
aylık ödenmesi) aynı sosyal güvenlik kuruluşundan biri 228 
sayılı kanuna göre hizmet birleştirilmesinden olmak üzere 
aynı sıfatlarla aynı zamanda iki aylık alma hali de mevcuttur 
(eninden dolayı T C.Enekli Sandığından ve kendisinin önce 
Sandığa bilâhere sigortaya tabi hizmetlerinin birleştirilme¬ 
sinden dolayı da Sosyal Sigortalar Kumundan aylık ödenmesi) 

f) T.E.Enekli Sandığı Kanununda aylık almakta iken evlenen 
karılar ile kız Yetimlerden evlenenlere, almakta oldukları 
aylıkların iki yıllık tutarının evlenme ikramiyesi olarak 
ödenmesi kabul edilmiştir. 

Müşterek bağlanan aylıkları, T.C.Enekli Sandığından almakta 
iken evlenen karılar ile kız yetimlere1 de birleşik aylığın 
tamamı üzerinden evlenme ikramiyesi verilmesi 5^3^ sayılı 
Kanun ile 228 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmü icabıdır. 

Müşterek aylık almakta iken evlenen kişinin ödenen aylığına 
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Sosyal Sigortalar Kururunun d katıldığı k"-î.ul edildiği tak¬ 
dirde , ödenecek o vitir® e ikrrpiycs i no dc kendisi ile ilgili 
geçmiş 'ıi :et seresi il*- orantılı olarak katılması geroknek- 
tedir. 

Nitekim, yer.k o lylığır bağlannasında, gerekse miktarının ve 
dolayı: ıyle uvl..nne ikramiyesinin fazla oluşunda sigortalı 
hiznotin do etken olduğu şüphesizdir. 

Buna karşı Sosyal Sigortalar mevzuatında bu durunda olanlara 
evlenno ikramiyesi verileceğine dair bir hüküm bulunmamakta¬ 
dır. 

Bu v.: benzer dürünlar için I. :ruular ar ısında ihtilaf meydana 
çıkmaması bakımından 228 sayılı Kanuna açıklık getirloai fay¬ 
dalı olacaktır. 

g ■) Uygulan ad ; 22S sayılı Kanunun enekli ikramiyesi ilişkin 
15 inci i addesindeki Özel sektör" deyiminin neyi ifade ettiği 
konusu da problem yarattır ve bu yüzden Danıştay'da davalar 
açılmıştır, bu hususun de açıklığa kavuşturulması faydalı ola* 
çaktır. 

h)Bilindiği üzere, T.G.Enekli Sandığı iştirakçilerinden 
iken ölenlerden fiili hizmetleri (diğer sosyal güvenlik ku¬ 
ruluşlarına tâbi olarak geçirt*, birleştirilmiş hizmetler da¬ 
hil) 5 yıldan fazla 10 yıldan az. olanların dul ve yetimleri¬ 
ne T.G.Enekli Sandığınca bazı şartlarda aylık bağlanmaktadır. 

Aylık değişikliklerinin bundan sonra da devan edeceği, müşte¬ 
rek bağlanmış aylık sahibi sayısının her geçen gün artacağa 
şüphesiz olduğuna göre, bugünkü mutabakat zoduluğunun ilerde 
çok daha önemli bir sorun olarak ortaya çıkacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurunu ve T C.Emekli Sandığının resmi birer 
kuruluş oluşu, yap.tılkarı ödene ve karşılıkla fatura etme iş¬ 
lerinde haksız yarar sağlama düşüncesinin asla bulunmayacağı, 
kaldı ki, bu işlemlerin her iki kuruluş içinde çeşitli kade¬ 
melerde kontrolünün da yapıldığı ve mutabakat için önemli 
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niktarda enek, kırtasiye ve sair nasr ıflar Rerektiği ^özününe 
alındığında, tarafların diğer tarif adına ödodiRini bildirdi¬ 
ği listu muhteviyatı miktarın, karşı tarafça hiç ' ir kontrola 
tâbi tutuludan ödenilesi gerektiğinde görüş birliğine varıl- 
nıştır. 

Bu şekil bir hasaplaşmanın, yanlış işlenler dolayısıyla kişi¬ 
lere bir hak vermeyeceği . ibi, fazla ödenip karşı taraftan da 
tahsil edilmedi i tespit edilecek paraların ilgili kuruşa 
iade edileceği v« taraflardan ; iri ihtiyaç duyduğunda veya 
imkânları elverdiğinde ödemeleri kontrol edebileceği pek ta¬ 
biidir. 

Bu görüşün, Sosyal Güvenlik kurulunca herhangi bir nedenle 
sakıncalı bulunması halinde, yine burunların karşılıklı ola¬ 
rak fatura ettikleri miktarları kontrola tâbi tutmadan öde¬ 
meleri, mutabakatın, bilâhare yapılması torunlu ve faydalı 
görülmüştür. 

2-Sosyal Sigortalar kurumunca aylık ödemelerinin T C.Ziraat 
Bankası şubelerince, T C.Enekİi Sandığının, Ankara-Istanbul- 
İzmir dışmdakalan il ve ilçelerde aylık ödemelerinin yine 
aynı banka şubelerince yapıldığı ve her iki kuruluşun aylık 
ödene tarihlerinin aynı r-çiin oluşu nedeniyle Ankara-^stanbul 
ve Iznir dışında vo iki kuruluştan aylık alanların çok bulun¬ 
duğu yerlerde ödene günlerinde T 0.Ziraat Eankası şubeleri 
önünde uzun kuyruklar meydana geltiği, bu durunun kış ayla¬ 
rında soğuk, yaz aylarında sıcağın da etkisi nedeniyle esasen 
yaşlı veya hasta olan aylık sahiplerinin şikâyetine yol açtığı 
ortaya çıkmıştır. 

Bu şikayetlerin önLenebiluesi için; 

a)Kuruluşlardan birinin ödene devresini değiştirmesi 
(1.Ocakta başlayacak ödeme yerine 1.şubatta başlayacak dönen¬ 
ler gibi) 

b)0dene devresi aynı kalmak kaydıyla ödene tarihinin de¬ 
ğiştirilmesi (Ocak-.ubat-Mart üç ylık ödemesinin 1 ocakta 
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başlanası verine- kuruluşlardan birinin 15 ocakta başlanası 
gibi) 

c)T,C.2' mat Bankasınca gerekli tedbirin alınması, (Mevcut 
şubesinde t ;dbir alınması veya voni şube açılması gibi) 

d)Kor iki kuruluştan aylık alan sayısı çok olan illerde 
kuruluşlardan birinin başka bir banka şubesi aracılığı ile 
ödene yan --a geçmesi, 

şeklinde dört çözün yolu düşünülmüş ise de, bunlardan ilk 
ikisinin kuranların muhasebe ve hesap durumları ile üçüncü 
şahıslarla olan işlemlerin etkileyeceği gibi aylık alanlardan 
ödene tarihi değişecek olanların sızmaları ile karşılaşılması 
söz konusu fincanından, bu hususlar tavsiyeye şayan görülme¬ 
ni s t ir. 

Bu konuda, yukarıda (c) ve (d) fıkralarında arzolunan çözün 
yollarından birinin T.G.Ziraat Bankası ile de görüşüldükten 
sonra tere hi vb uygulamaya konulmasında büyük yarar ve hatta 
zorunluluk olduğuna işaret etmek isteriz. 

3)î-iznet birleştirilmesini sağlayan 223 sayılı kanunun yü¬ 
rürlüce girmesi üzerine o tarihte Sosyal Sigortalar Kurununa 
tâbi olanlardan daha önce T.C.Enekli Sandığına tâbi geçmiş 
hizmeti bulunanlar veya T C.Enekli Sandığına tâbi görevde 
olupta Sosyal Sigortalar Kurununa tâbi olarak geçmiş hizmet¬ 
leri olanlar her iki kuruma müracaat ederek hizmet birleşti¬ 
rilmesi istc-nislerdir. 

Ancak, o tarihlerde her iki kurul\ış iş durumlarının, kapasi- 
telirin üstünde oluşu ve nüracatlarm çok büyük miktarlara 
varması nedenleri ile bu nüracatları üzerine ileriye dönük 
hazırlık niteliğinde, yapılması gereken işlemlerin yapılama¬ 
dığı, sigortalıların aylığa hak kazanma tarihlerinde gerekli 
işlen yanılmak ve kayıtlarda bir iz olmak üzere kurumlar ara¬ 
sında karşılıkla bildirimle yetinildiği bir vakıadır. 
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Bunlardan', aylık bağlanma durumuna girenlerin, daha ence di¬ 
ğer kuruna tâbi olarak geçniş hizmeti erinin saptanması bakı¬ 
mından yazışmaya geçilmekte, bu yazışına T C.Emekli Sandığı 
yönünden kişinin deha önççalıştığı dairelerle, Sosyal Si¬ 
gortalar kurununca is., kişinin daha önce priı: ödediği nube- 
1 iriyle sürdürülmektedir. 

Bu durunda zinan kaybına v> aylık ödemelerinin gecikmesine, 
dolayısiyle şikâyetlere yol açmaktadır. 

Bu nitelikteki aksama ve gecikmelerin önlenebilmesi için, 
Sosyal ü-;venlik kuruluşlarından biri ile ilgili hizmete giren 
kişilerden daha öne. diğer sosyal güvenlik kuruluşu veya ku¬ 
ruluşları ile ilgili olarak geçmiş hizmeti bulunduğunu bildi¬ 
renlerin, bu durumlarının ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna 
duyurulması, o kuruluşça da kendisi ile ilgili olarak geçmiş 
ve birleştirilebilir.nitelikteki hizmetlerinin (Sigortalının 
aylık baftlana durumuna gelmesi b-klenilmeksizin) saptanması 
ve sigortalının on sontâbi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna 
bildirilmesinin usul ittihazı ve kuruluşların bu hususa azami 
titizlik göstermesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

ü) Üç sosyal güvenlik kuruluşunun müşterek işlerinde gerek 
yürürlükteki yasaların uygulanmasında, gerekse raporunuzun 
yukarıdaki kısımlarında arzolunan hususların yerine, getiril¬ 
mesinde, işe girişte bu kuruluşlarca alınmakta olan tescil 
fişi veya giriş bildirgelerinin aynı tin olması ve ayrıca 
sigorta edilenlere he, üç kuruluşta, memuriyette ve hattâ 
çalışma hayatının diğer bölgelerinde de geçerli ve kullanı- 
lebilir bir tek numara verilmesinin etüd gerçekleştirilmesi¬ 
nin çok önemli bir konu olduğunda görüş birliğine varılmıştır. 

5)Yukarıda, dört maddede açıklanan hususların gerçekleşti¬ 
rilebilmesinin, bu kuruluşlar arasında çok sıkı bir iş birli¬ 
ğini gerektirdiği ve bu derece bir ir. birliğinin ise bu kuru¬ 
luşların bugün için en azından bir idar,. altında birleştiril¬ 
mesi ile mümkün olabileceği şüphesizdir. 
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3 O I! U Ç : 

Kalkınma çabasında olan bir ülke olarak girişmiş oldu¬ 
ğumuz sanayileşme sürecinde,toplumun yene yapısı, oluştururken, 

geçmiş dönemin olumsuz etkilerinden bireyleri, tüm yaygın ve 

adil bir sosyal güvenlik sisteminin koruyacağı görüşü, bugün 
genellikle kabul görmüştür. 

Önemli olan, bu aşama gerç ekleştirilirken, şimdiye 
kadar edinilmiş tecrübelerden yararlanılarak ve ülke koşullar: 
nm gerçekçi bir görüşle değerlendirilmesi yapılarak sistemin, 
en etkin biçimde nasıl ve hangi ölçüler içinde gerçekleştire¬ 
bileceği hususunu, açıklığa kavuşturmaktadır. 

Bunun yanında, toplumun gelişme düzeyine göre artacak 
olan ihtiyaçlarını karşılayabilecek, sağlam temellere-otortul- 

nuş bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması, kuşkusuz sanayi¬ 
leşme girişimlerinin tamamlanacağı uzun dönemlerde de, önemini 
coruyacaktır. 

Bu rapor, günümüz Türkiyesinde, sosyal güvenliği sos¬ 
yal sigortalar yoluyla sağlayan kuruluşların, özet olarak 

sorunlarını da içeren envanterleri niteliğinde olup bu dönemde, 
yeni gelişmelere yönelik plânlama çalışmaları yapılırken, sos¬ 
yal sigorta sisteminde hangi düzeyde bulunduğumuzu açıklığa 

kavuşturmaktadır. 
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506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumunun geçici 20 inci 
maddesi hükümlerinden yararlanmak suretiyle sandık kurmuş olan 
teşekküllerin listesidir. 

1 - Anadolu Anonim Şirketi Türk Sigorta Şirketleri 

Mensupları Emekli Sandığı Vakfı, 

2- Amerikan Türk Dış Ticaret Bankası Anonim Şirketi 

Mensupları Enekli Sandığı.Vakfı , 

3- Şeker Sigorta Anonim Şirketi Personeli Sigorta ve 

Yardım Sandığı Vakfı, 

4- Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası Anonim Ortaklığı 
Mensupları Eneklilik ve Sosyal Yardım Vakfı, 

5-. Türkiye Tütüncüler Barkası Anonim Şirketi Memur 

ve Hizmetlileri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı, 

6- Eskişehir Bankası Türk Anonim Şirketi Mensupları= 
Enekli Sandığı Vakfı, 

7- Türkiye Kredi Bankası Anonim Şirketi Memur ve Müs¬ 

tahdemleri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı, 

8- Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 
Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Enekli Sandığı Vakfı, 

9 - Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi Memur ve 

fSistahdemleri Enekli ve Yardım Sandığı, 

10- İstan bul Bankası Personeli Sosyal Sigorta San¬ 

dığı Vakfı, 
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11- Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi Mensupları 

Yardım ve Bnekli Sandığı Vakfı, 

12- Şekerbank Türk Anonim Şirketi Personeli Sosyal 
Sigorta Sandığı Vakfı, 

13- Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Mensupları 
Bnekli Sandığı Vakfı, 

14- Türkiye Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri 
Bnekli ve Sağlık Sandığı Vakfı, 

15- Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi 

Bnekli ve Sağlık Sosyal Yardım Vakfı, 

16- Akbank Türk Anonim Şirketi Mensupları Tekaüt 

Sandığı Vakfı, 

17- Pamukbank Türk Anonim Şirketi Memur ve Müstahdem^- 

leri Bnekli ve Yardım Sandığı, 

18- Türk Ticaret Bankası Bneklilik Sandığı Vakfı, 

19- Türkiye Odalar ve Borsalar Birlik Personeli Sigor¬ 

ta ve Bneklilik Sandığı Vakfı, 

20- İttihadı Millî Türk Anonim Sigorta Şirketi Memur 
ve Bneklilik Sandığı Vakfı, 

21- Osmanlı fenkası Türkiye Personeli Bnekli ve Yardım 
Sandığı Vakfı, 
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22- Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi Memur ve 

Hizmetlileri Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı, 

23- Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hiz¬ 
metlileri Sağlık ve Onekli Sandığı Vakfı, 

24- Anodolu Bankası Anonim Şirketi Memur ve Müstahdem¬ 

leri Onekli ve Yardım Sandığı Vakfı, 

25- Milli Reasürans Türk Anonim Şirketi Mensupları 
Emekli Sandığı Vakfı, 

26- Tam Sigorta Vakfı, 

Yukarıda belirtilen sandıkların bir yıl içinde çıkarı¬ 
lacak Tüzük ve esasları dairesinde Kurummuza devri 26.5.1976 

tarihli mükerrer 15598 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

1992 sayılı kanunla öngörülmüş bulunduğundan, devir ile ilgi¬ 
li Tüzük Çalışmaları sürdürülmektedir. 
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Tablo 1 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Seçici 1 inci ve 5 inci 

Maddelerinin uygulandığı .,ube Bölgeleri 

çube iygulana 5r6 Sayılı Kanunun 
  Tarihi İlgili Maddeleri 
Adana 1.6.1967 Geçici 1 inci 

(Hatay) 1.11.1968 ueçici 5 inci 
Adapazarı 1.10.1969 jeçici 1 ve 5 inci 
Ankara 1.9.1965 Geçici 1 ve 5 inci 

Antalya 1.12.1967 Seçici 1 ve 5 inci 

*ydın 1.5=1966 Geçici 1 ve 5 inci 

Bakırköy 1.9.1970 i.eçici 1 inci 
Balıkesir 1.3.1966 Geçici 1 inci 
Balıkesir 1.11.1968 Geçici 5 inci 
Burs a 1.8.1966 Geçici 1 inci 
Bursa 1.9.1970 Geçici 5 inci 

Çankaya 1.9.1965 Geçici 1 ve 5 inci 
Çorun 1.4.1966 Geçici 1 ve 5 inci 
Diyarbakır 1.9.1966 jeçici 1 ve 5 inci 
Edirne 1.12.1968 Geçici 1 ve 5 inci 
Elazığ 1.12.1968 Geçici 1 ve 5 inci 
Erzurun 1.6.1967 Geçici 1 inci 
Erzurun 1.12.1968 -eçici 5 inci 
Eski-şehir 1.5.1965 Geçici 1 ve 5 inci 
Gaziantep 1.3.1967 Geçici 1 ve 5 inci 
Hersin 1.6.1967 Geçici 1 ve 5 inci 
(stanbul 1.4.1967 Geçici 1 inci 
tznir 1.3.1966 Geçici 1 inci 
Iznir 1.4.1971 eoçici 5 inci 
liznit 1.3.1967 -eçici 1 inci 
layseri 1.5.1966 -JCÇİCİ 1 ve 5 inci 
lonya 1.4.1967 jeçici 1 ve 5 inci 
îiitahya 1.12.1967 jeçici 1 ve 5 inci 
Halatya 1.10.1966 Geçici 1 ve 5 inci 
Manisa 1.4.1967 Geçici 1 inci 
Manisa 1.12.1968 Geçici 5 inci 
.iize 1.11.1966 Geçici 1 ve 5 inci 
Samsun 1.4.1966 Geçici 1 ve 5 inci 
Sivas 1.5.1967 Geçici 1 inci 
livas 1.4.1971 Geçici 5 inci 
Prabzon 1.11.1966 Geçici 1 ve 5 inci 
han 1.11.1967 Geçici 1 ve 5 inci 
Zonguldak 1.12.1969 -jeçici 1 ve 5 inci 



SİGORTALI, SŞ VS ÇOCUKLAR İLE 1ÎALÛL VL 
(1971-1975) SAYISAL DURULU 

YILLAR SİGORTALILAR EŞ VS v, CUKLAR 

1971 1.404.316 2.700.000 

1972 1.525.012 4 .035.000 
1973 1.649.097 4.327.000 

1974 1.799.998 5.100.000 
1975 1.523.333 5.300.000 

Ta bl. 

YASLILARIN 

T' 
MALUL YAŞLILAR 

101.334 

113.333 
131.162 
137.953 

153.916 
H 

co 



TABLO 

SİGORTALI EŞ VE ÇOCUKLAR, ANA BABALAR İLE MALUL VE YAŞLILAR 
SAYISI HAKKINDA 1976-1952 YILLARINA AİT PROJEKSİYONLAR 

Ayillar 
I-i SİGORTALILAR 

! EŞ VE ÇOCUKLAR 
"TUir -“YSTKr" 

ANA BABALAR MALÛL YAŞLILAR 

1976 1.921.695 5.573.000 1.415.000 192.000 
' 1977 i 1.990.735 5.773.000 1.593.000 230.000 

j 1975 I 2.050.155 6.032.000 1.6o4.000 276.000 

| 1979 2.169.574 6.292.000 1.736.000 331.000 
: 1950 2.255.994 6.551.000 1.307.000 397.440 

| 1951 ■ 2.345.414 S.510.000 1.379.000 496.000 
1952 1 2.437.553 

i 
1 

7.070.000 1.950.000 621.000 



A- GELİRLER   s 
1- Prim Tahsilâtı 
2- Alınan Faizler 
3- Tahvil ve Bina Gelirleri 

4- Kira Gelirleri 
, 5- Çeşitli Gelirler 
6- Tahvil İtfaları 

7- İşçi Meskenleri Tahsilatı (Faiz Dahil) 
8- Sanayi Sektörü Tahsilatı 
9- Vadeli Hesap Tahsilatı 

10- Sair TaiiBilat-

11- Devreden Vadesiz Tevdiat (Bir Önceki Yıldan) 

£- G İ D E R E R : 
1- Yönetim Giderleri 

2- Sigorta Giderleri 
3- Emlak ve Bakım Giderleri 
4- İşçi Meskenleri Giderleri 
5- İnşaat Giderleri 
6- Müşterek Giderler 
7- Sağlık Tesisleri Müdürlüğü Giderleri 
8- Zaruri Malzeme Mübayası 
9- Sigortalılara Peşin Ödenen 1976/l»Dönem Gelir' 

ler i. 

10- Yıl Sonu İtibariyle Vadesiz Tevdiat 

C- YATIRIM SAHALARI: 

1- Tahvil Mubayaaı 
2- İşçi Meskenleri Kredileri 
3- İnşaat Yatırımları 
4- Gayrimenkul Mübayası 
5- Vadeli Hesap 
6- Sanayi Kredileri 

un  
6.096.000 

110.000 

550.000 
20.000 

55.812 
3P9.030 
170.000 

8.634 
18.880 

851.555 

8.189.911 

340.832 
2.134.048 

34.352 
8.695 

20.549 
166.260 

1.113.666 
30.000 

1.311.406 

5.159.808 

2.204.030 

703.920 
82.420 
2.380 

28,300 
9. #53 

TOPLAM: (A-B) 3.030.103 

i : 1974 = _i : 1975 s i 
74,4 8.008.000 73,2 12.130.000 74,4 

1,3 108.500 1,0 200.000 1.2 
6,7 724.000 6,6 1.026.000 6,3 
0,2 15.000 0,2 25.000 0,2 
0,7 150.000 ı,5 100.000 0,6 
3,8 339.900 3,1 422.000 2,6 
2,2 160.000 1,5 235.000 1,4 
0,1 9.000 0,08 11.000 0,07 
0,2 11.000 0,1 28.000 0,2 
- 92.100 0,8 328.000 2,0 

10,4 1.311.400 12,0 1.796.000 11,0 

100,- 10.928.000 100,- 16.301.000 100,-

6,6 467.000 7,0 690.000 6,8 
41,4 2.579.000 39,1 4.434.000 43,4 

0,7 42.000 0,6 45.000 0,5 
0,2 9.000 0,1 12.000 0,1 
0,4 26.000 0,4 31.000 0,3 
3,2 160.000 2,4 135.000 1,3 

21,6 1.494.000 22,7 1.750.000 17,1 
0-5 20.000 0,3 90o000 9-9 
- - - 745.000 7,3 

25,4 1.797.000 27,3 2.281.000 ■ 22,3 

100,- 6.594.000 100,- 10.213.000 100,-

72,7s 3.242.000 74,8 3.750.000 61,6 
23,2 990.000 22,8 1,150.000 18,9 

2,7 59.000 1,46 198.000 3,3 
0,1 26.500 0,61 45*000 0,7 
1,0 16.500 0,4 945.000 15,5 
0,3 - - - -

100,- 4.334.000 100,- 6.088.000 100,-

-130 
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SOSYAL GÜVENLİK Ö.İ.K BİRİNCİ ALT-KOMİSYON RAPORUNA 

İLİŞKİN TEKNİK ÖNERİLER : 

1. Sosyal güvenlik kurumlan mevzuatı, yeniden 

gözden geçirilerek tek bir metin halinde düzenlenmesi sağ¬ 
lanmalıdır. 

2. S.S.K., Emekli Sandığı ve Bağkur dışındaki 
sosyal güvenlik kurumlan mevzuatı da ileri ülkeler dikkate 

alınarak birlikte incelenilmeli ve iyileştirilmeleri düşü¬ 
nülmelidir. 

3. Sigorta kurumlan ve T.C. Emekli Sandığı kay¬ 
naklarının yükseltilmesi yolları aranmalıdır» 

4. Sosyal Sigortalar Kurumunun sigortalı ve işve¬ 

renlerle ilgili hükümlerinin uygulanması yönünden, daha etkin 
bir kontrol ve denetim sistemi kurulmalıdır. 

5. Sigortalar ve işverenlerin sorumlulukları ve 
haklar konusu yaygın bir eğitim ve öğretim düzeni ile iş- 
lenmeli, diğer kuruluşlar işbirliği sağlanmalıdır. 

6. Türkiye’de uygulanacak sosyal sigortaların 
asgari sorunlarının saptanması da gerekli görülmektedir. 

7. Sosyal güvenlik kurumlan gelirleri, ekonomik 
kalkınmaya paralel olarak ve satınalma gücünü azaltan etki¬ 
lere karşı bu azalma oranıyla karşılanması, asgari ücretin * 
altına alınmaması koşulu ile objektif ölçüler içinde yüksel¬ 
tilmelidir. 
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8. Sosyal güvenlik kuramlarının uyguladıkları sc 

rvmlar ve sağladıkları haklar arasındaki farklılıklar kal¬ 

dırılmalıdır. 

9. Sosyal güvenlik kurumlan arasındaki geçiş 
sorunları ve hizmet birleştirmesi farklılıkları yeni bir 

yasa ile kaldırılmalıdır. 
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DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

2 NOLU ALT KOMİSYON RAPORU 

SOSYAL HİZMETLER 

V E 

SOSYAL YARDIM 

UYGULAMALARI 
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İÇİNDEKİLER 

Giriş 

Çocuk ve Gençlerle İlgili Sosyal Hizmetler 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

Özürlü Çocuklar 

Geri Zekâlı Çocuklar 

Fiziki Özürlü Çocuklar 

Suçlu Çocuklar 

Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetleri 

Çocukların Boş Zamanlarının Değerlendirilmesi 

Gençler İçin Sosyal Hizmetler 

Yetişkin ve' Yaşlılarla İlgili Sosyal Hizmetler 
ve Sosyal Yardımlar 

Doğal Afetler 

Göçmenler ve Göçebeler 

Sonuç 

TJVlrT pr 
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GİRİŞ 

T.C. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Müşteşarlı- 
ğının 9.6.1976 tarihli yazıları üzerine, IV. Beş Yıllık Kalkın¬ 

ma Plânı Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 12.7.1976 gü¬ 
nü toplanmış, görüşme ve tartışmalardan sonra mevcut Sosyal 

Güvenlik Kurumlarınm Durumları ve Uygulamaları, Sosyal Hiz¬ 

metler ve Sosyal Yardım uygulamaları ve Sosyal Güvenlikte Ye¬ 

ni Sistemleri incelemek üzere üç alt komisyon kurulmasını ka¬ 
rarlaştırmıştır. 

Bu komisyonlardan Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Uy¬ 

gulamalarını inceleyecek 2 No.lu Alt Komisyon Başkanlığına 

Prof.Dr. Bekir Sıtkı Şaylı, raportörlüklere de Ertan Kahraman- 
oğlu ile Mithat Coşkuntürk seçilmişlerdir. 2 No.lu Alt Komis¬ 

yon seçilen üyelerle (Ek 1) birlikte Kızılay Genel Merkezinde 
çeşitli toplantılar yapmıştır. Toplantılara DPT uzman ve yet¬ 
kilileri de katılmışlardır. (Ek 2) 

İlk. toplantılardaki görüşmeler, Genel Kurulun 12 Tem¬ 
muz toplantısındaki görüş ve kararlar doğrultusunda genel ni¬ 

telikte olmuştur. Bu görüşmelerde Sosyal Hizmetler ve Sosyal 
Yârdım uygulamalarının içerik ve anlamları üzerinde durulmuş, 

anayasamızdan başlamak suretiyle vatandaşların sosyal refah¬ 

larının sağlanması ile ilgili temel hak ve görevler incelen¬ 

miş, gerek yasal ve gerekse uygulama yönünden bugünkü durum 

irdelenmiştir. 

Alt komisyonumuz, Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komis¬ 
yonu Başkanlığının belirlediği esaslar yönünde çalışmalarını, 
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a) Mevcut durum, 

b) Mevcut durumun değerlendirilmesi, 

c) Alınması öngörülen önlemler, 

olmak üzere üç ana aşamada geliştirmiştir. 

Alt Komisyon çalışmalarının amacına ulaşabilmesi, kuş¬ 

kusuz sosyal refah, sosyal devlet, sosyal güvenlik, sosyal 
hizmetler, sosyal yardım gibi konu ile ilgili deyimlerin ne 
olduğunun bilinmesi ile sınırlanacaktır. Komisyonumuz bu yön¬ 
de yaptığı çalışmalarda, ülkemizdeki konu ile ilgili litera¬ 
türde tanım ve kavram birliğinin olmadığını, bu durumun ise 

uygulamada karışıklıklara yol açabileceğini saptamıştır. Bu 
nedenle yasa ve uygulamadaki bütünlüğü sağlamak ve kavram kar¬ 

maşasına son vermek için tanım ve kavramların belirlenmesinde 
özel akademik çalışmalara ihtiyaç olduğu üzerinde görüş birli¬ 
ğine varmıştır. 

Bununla birlikte komisyonumuz incelemekle yükümlü ol¬ 

duğu Sosyal Hizmetleri, III. Millî Sosyal Hizmetler Konferan¬ 

sında tanımlandığı üzere "Kişi, grup ve toplulukların bünye 

ve çevrelerinin koşullarından doğan veya kendi kontrolleri 
dışında olan yoksunluk ve eşitsizlikleri gidermek; toplumun 

değişen koşullarından ortaya çıkan sorunları önlemek ve insan 

kaynaklarını geliştirmek; kişi, aile ve toplum refahını sağ¬ 

lamak amacıyla düzenlenen hizmet ve programları kapsayan bir 

alan" olarak ele almıştır. Sosyal Yardım ise Sosyal Hizmetle¬ 

rin ayrılmaz bir parçası olup, ihtiyaç içinde olan vatandaşla¬ 

ra, ihtiyaçlarının türüne göre, çeşitli kanallardan toplanan 
fonlardan yapılan aynî ve nakdî yardımları kapsayan bir işlem¬ 

ler silsilesi olarak belirlenmiştir. Bu temelden hareketle, ko¬ 
misyonumuz özel ihtiyaç gruplarını saptamış ve çalışmalarını 
bu doğrultuda geliştirmiştir. 
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1- Çocuk ve gençlerle ilgili sosyal hizmetler ça¬ 

lışma grubu. 

2- Yetişkin ve yaşlılarla ilgili Sosyal Yardım ve 

Sosyal Hizmetler çalışma grubu. 

3- Göçler, göçmenler, doğal âfetler ve öteki felâ¬ 
ketler konusunda alınması gereken önlemlerle, 

yapılması önerilen çalışmalara ilişkin çalışma 

grubu. 

Komisyonumuz çalışma gruplarının raporlarını tartışa¬ 
rak Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım uygulamaları ile iliş¬ 
kin genel raporunu oluşturmuştur. 
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(gflDPK VE GENÇLERLE İLGİLİ SOSYAL HİZMETLER 

Htazlu bir nüfus artışı içinde olan ülkemiz bugün "genç 

nüSStBÖ" cüsselLliğine sahiptir. 1970 sayımlarına göre nüfusumuzun 

ini 0-19 yaşları arasındaki grup oluşturmaktadır. 
iBu naitom genel nüfusun $ 41.1 ini temsil etmektedir. 

Bugün 0-19 yaş grubunu oluşturan çocuk ve gençlerimi¬ 

zin $ 15 inin yani yaklaşık olarak 2.850.000 inin ise korun¬ 
maya, himaye ve bakıma muhtaç olduğu tahmin edilmektedir. 

Kimsesiz çocuklar, ana ve babası tarafından ihmal edi¬ 
lip fuhşa, dilenciliğe, alkollü içkiler veya uyuşturucu madde¬ 
leri kullanmaya veya serseriliğe sürüklenmek tehlikesi ile 

karşı karsıya kalan çocuklar, sakat, kör, sağır, dilsiz, geri 

zekâlı, ortopedik arızalı gibi özürlü çocuklar, suça yönelmiş 
veya suçlu çocuklar "Özel bakım, korunmaya ve himayeye muhtaç 
çocuklar" olarak belirtilebilir. 

Bunların yanı sıra ailelerin içinde bulunduğu sosyo¬ 

ekonomik koşullar nedeniyle çalışan annelerin çocukları gibi 

sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan gruplar da bulunmaktadır. 

Öte yandan çocuklarımızın boş zamanlarının olumlu bir 
biçimde değerlendirilmesi de sosyal hizmetlerin önemli faali¬ 
yet dallarından biridic. 

Çocuklara götürülen hizmetleri iki yönde ele almak ge¬ 
rekir : 

1- Önleyici hizmetler 
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2- Koruyucu ve tedavi edici hizmetler. 

Bugün ülkemizde sınırlı bir koruyucu ve tedavi edici 

hizmetler bulunmakta fakat önleyici türdeki hizmetler henüz 

fonksiyonel bir seviyeye getirilememiş bulunmaktadır. 

Çocukların, ülkelerin yarınlarını oluşturacak özelli¬ 

ğe sahip olduklarını gözönünde tutup ülkemizin rakamsal ger¬ 
çekleri dikkate alındığında çocuk ve gençlerimizin ne kadar 
önemli bir yere sahip olduğu kendiliğinden belirlenmektedir. 

Böylece çocuk ve gençlerimize götürülecek hizmetlerin 
de önemi bir kat daha artmaktadır. 
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ÖZEL BAKIM, KORUNMA VE HİMAYE'YE MUHTAÇ ÇOCUKLAR 

KORUMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR ; 

1957 yılında yürürlüğe giren 6972 Sayılı Korunmaya 

Muhtaç Çocuklar Hakkmdaki Kanunun 1. Maddesine göre "Korun¬ 

maya Muhtaç Çocuklar" beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri tehli¬ 
kede olup, 

a) Ana ve babasız, 

b) Ana ve babası belli olmayan, 

c) Ana ve babası tarafından terkedilen, 
d) Ana ve babası tarafından ihmal edilip, fuhşa, 

dilenciliğe alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullan 

maya veya serseriliğe sürüklenmek tehlikesine maruz bulunan 

çocuklar olarak belirlerimişdir. 

Elimizde sıhhatli istatistiki bilgiler olmamakla bir¬ 

likte 0-19 yaş grubundan 1.250.000 inin kendisine bakmakla jrü 

kümlü kimsesi bulunmayan çocukları oluşturduğu yapılan ufak 

çaplı araştırmalardan elde edilen bilgilerin geniş çapta de¬ 
ğerlendirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. 6972 Sayılı Yasanın 

1. Maddesinin ilk üç bendindeki çocukları içeren bu rakam, 
maddenin diğer bendleri de gözönünde tutulduğunda daha da 
artmaktadır. 

Bir milyonun üstünde olduğu tahmin edilen 6972 Sayılı 

Kanun kapsamına giren Korunmaya Muhtaç Çocuklar için Devlet 
çeşitli kanatlardan ve dağınık bir biçimde hizmet götürme ça¬ 

bası içinde bulunmaktadır. 
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İllerdeki "Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikle¬ 
ri" Sağlık ve Sosyal Yaddım Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlı¬ 
ğı bu hizmetlerden sorumlu bulunmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yar¬ 

dım Bakanlığı 0-6 yaş* Milli Eğitim Bakanlığı ise 7-18 yaş gru¬ 
buna giren çocukların bakım vş yetiştirilmeleri ;için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlü kılınmışlardır. Ayrıca Çocuk Esir¬ 
geme Kurumu'da bu alanda önemli hizmetler sağlamaktadır. 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar için gerekli giderler Koruma 
Birlikleri bütçesinde tahsis edilen para ile karşılanmaktadır. 

69-72 Sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince Koruma Birlikle¬ 

rinin üç ana kaynağı vardır : t 

1. İl Özel İdare Bütçelerinden ayrılan hisseler 
2. Belediye bütçelerinden ayrılan hisseler. 

3» Devlet bütçesinden, (Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla} 
ayrılan sosyal transferler. 

Özel İdare ve Belediyeler her yıl bütçelerine bir ön- 
eeki yıl gelirlerinin en az l'i oranında ödenek koyup, büt¬ 
çenin tasdikinden itibaren en geç üç ay içerisinde birliklere 

ödemek mecburiyetindedir. Ancak bu kuruluşlar kanunun bu mü- 
kallefiyetini yerine getirmemekte ve ayrılan ödeneğin tahsi¬ 

linde büyük güçlük çekilmektedir. Bugün birlikler mâli yönden 
büyük bir sıkıntı içerisinde ve hatta istihdam ettikleri per¬ 
sonelin maaşını dahi ödeyemez durumda bulunmaktadırlar. 
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6972 Sayılı Kanunun 9. Maddesi gereğince, merkezi ida¬ 
re her yıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Milli Eğitim 

Bakanlığı bütçesine bu maksatla istihdam edecekleri personel 

giderleri hariç ve bütün Özel İdare ve Belediyelerin ödenekle¬ 
ri toplamından az olmamak üzere ihtiyaca göre ayrı ayrı ödenek 

konur. Ancak kanunun bu amir hükmüne göre devlet bütçesinden 
ayrılan ödenek de yetersiz kalmaktadır. 

Mali güçlük içinde bulunan Koruma birlikleri aynı za¬ 

manda çağdaş yaklaşım, teknik bilgi ve organizasyon yönünden de 

de yetersizlikler içindedir. Bugün artık çocuğun bakımı yal¬ 

nızca yedirilip içirilmesi anlamına gelmemektedir. Koruma Bir¬ 

liklerinin bugün içinde bulunduğu şartlarda bunun ötesinde ko¬ 
nuya yaklaşması ise olanaksız görülmektedir. Tüm bu nedenler¬ 

le Koruma Birliklerinin etkili bir çalışma yaptıklarını söyle¬ 

mek güçtür. Hatta fonksiyonlarını yitirdiklerini bile söylemek 

mümkün görülmektedir. 

Korunmaya Muhtaç Çocukların bakımları, 

a) Kurumda bakım, 
b) Koruyucu aile yanında bakım olmak üzere iki tür 

hizmeti oluşturmaktadır. 

0-6 yaş çocukların bakım ve yetiştirilmelerinden so¬ 

rumlu bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının denetimin¬ 

de halen 21 Çocuk Bakım Yurdu bulunmakta olup, bu kurumların 

kapasitesi 2950 dir. 1975 yılında bakılan çocuk sayısı ise 
3650 yi bulmaktadır. 
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7-18 yaş çocukların bakım ve yetiştirilmelerinden so¬ 
rumlu bulunan Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde ise 91 Ye¬ 

tiştirme Yurdu bulunmaktadır. 1975 yılında bu kurumlarda bakı¬ 

lan çocuk sayısı 14608 olup sırada bekleyen çocuk sayısı ise 
9.714 dir. 

"Korunmaya muhtaç çocuğun öz ailesinin dışındaki bir 
aile de, devletin de desteği ile belirli bir süre misafir edi¬ 

lip bakılmasının ve eğitilmesinin sağlanması" şeklinde tanım¬ 

lanabilecek olan Koruyucu Aile Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yar¬ 

dım Bakanlığının sorumluluk, denetim, destek ve rehberliği al¬ 

tında geliştirilmektedir. Bugün yurt düzeyinde 300 çocuk koru¬ 

yucu aile yanında bakılmaktadır. 

Bunların yanı sıra Çocuk Esirgeme Kurumu da 21 Çocuk 

Yuvasında 2500 civarında Korunmaya Muhtaç Çocuğun bakımını 
sağlamaktadır. 

Bir milyonun üstünde çocuğun korunmaya muhtaç çocuk 

niteliğinde olduğu tahmin edilen ülkemizde Devletin Çocuk 

Esirgeme Kurumu ile götürdüğü hizmet istenen düzeyde olmaktan 
uzaktır. 

ÖNERİLER ; 

1. Sosyal Hizmetler Kurumunun kurulması ve fonsiyo- 

nunu büyük oranda yitirmek üzere bulunan 6972 sayılı yasa ile 

getirilen görevlerin bu kuruma verilmesi. Korunmaya Muhtaç Ço¬ 

cuklara yardım götüren kurum ve kuruluşlar arasında bugünkü 
şartlarda etkili bir işbirliğinin bulunmadığını dikkate alarak, 

hizmetlerin bu kurum vasıtasıyla bütünleştirilmesi. 
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2. Korunma kararının özel ihtisas mahkemelerince 

alınmasının sağlanması. Bu nedenle, bu yönde de etkin olabile¬ 

cek çocuk mahkemelerinin kurulması. Bu mahkemeler kurulana ka¬ 

dar, bugünkü şartlarda, "Korunma kararının" gerçeğe daha uygun 
bir biçimde alınmasının sağlanması. Bunu sağlamak için, Adalet 

Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve diğer kuru¬ 

luşlar arasında işbirliğinin sağlanması ve etkili bir inceleme 

organizasyonunun kurulması. 

3. Maliyeti daha az olan çocuğun eğitilmesi ve 

yetiştirilmesi, yönünde büyük yararları bulunan "koruyucu aile" 

hizmetinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi. 

4. Çocuğun öz ailesinin yanında bakılmasının sağlan¬ 

ması açısından yardımcı olacak "Aile Yardımı" sisteminin ger¬ 

çekleştirilmesi . 

5. Çocukların bakım ve yetiştirilmeleri yönünde et¬ 

kili personelin yetiştirilmesi için programlar düzenlenmesi ve 

orta öğretim seviyesinde meslek okullarının açılması. 

6. Devletin genel bütçesinden ayrılan sosyal trans¬ 
fer oranlarının artırılması. 
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ÇİZELGE 1 

YILLARA GÖRE 0-6 YAS GURUBU GOCUK BAKIM YURTLARI ve BAKILAN GOCUK SAYISI 

Yıllar Kurum Sayısı Kapasite Bakılan Gocuk Sırada Bekleyen 

1971 18 2300 3500 -

1972 18 2300 3500 -

1973 19 24C0 3575 -

1974 20 2700 3700 -

1375 19 2650 3650 -

1976 21 2950 -
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Çizelge : 2 

1.6.1976 Tarihi İtibariyle 
Çocuk Bakım Yurtları ve Kapasiteleri : 

Çocuk Bakım Yurtları Kapasite 

Konya 100 

Kütahya 100 

Muğla 25 

Niğde 25 

Hatay 100 

İzmir 225 

Sivas 100 

Ankara 250 

İçel 75 

Burdur 25 

Erzurum 150 

Diyarbakır 150 

İstanbul 375 

Eski rehir 150 

Kayseri 150 

Bursa 150 

Yozgat 200 

Ispa rta 50 

Adana 250 

Malatya 150 

Samsun 150 
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Çizelge : 3 

YILLARA GÖRE 7-18 YAŞ GRUBU YETİŞTİRMB YURTLARI ve BAKILAN ÇOCUK SAYISI 

Yıllar Kurum Sayısı Kapasite Bakılan Çocuk Sırada Bekleyen 
1971 87 - 12.332 

1972 90 - 12.841 13.722 
1973 95 - 13.897 10.417 

1974 93 - 14.291 9.414 

1975 95 - 14.286 9.714 

1976 91 - 14.608 9.702 
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Çizelge : 4 

6972 Sayılı Kanun Gereğince 

İller Korunmaya Muhtaç Çocukları 
Koruma Birliklerine S.S.Y.B. ve 

M.E.B.nın Yaptıkları Yardımlar 

Yıllar S. S.Y.B. M.E.B. 
32.000.000 

45.000.000 

49.000.000 

52.500.000 

60.000.000 

(x) Genel Bütçede ayrılan 
tahsisat 

1972 

1973 

1974 

1975 

16.255.000 

16.310.000 

17.200.000 

26.351.000 

1976 (x) 40.000.000 
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ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR 

Özürlü çocukların beden, zihin, duygu ve sosyal özel¬ 
liklerindeki eksiklik ve güçlükler nedeniyle normal fonsiyon- 

larını yeterince yerine getiremeyen ve özel bakım ve eğitime 

muhtaç çocuklar olarak tanımlamak mümkündür. 

Özürlü çocuklar beden ve zihin özelliklerine göre 
şöyle sınıflandırılabilir : 

1. Zihin özellikleri yönünden 

a) Geri zekâlı çocuklar. 

?. Fiziki özellikleri yönünden. 

a) Görme özürü olanlar (Körler, az görenler) 
b) İşitme " " 
c) Konuşma " " 
d) Ortopedik özürü olanlar 
e) İç organ özürlü çocuklar (Kalb deliği 

olanlar gibi) 

3. Zihin ve fizik özürü beraber olanlar. 

4. Sosyal ve psikolojik uyumsuzluğu olan çocuklar. 

GGR'l ZEKİLİ ÇOCUKLAR 

Zekâ genliği gelişim döneminde çer.itli etkenlere bar 

lı olarak zihinsel duraklama veya gerileme ve buna bağ i; ola¬ 

rak genel davranış ve uyum bakımından görülen güçlük ve eksik. 
11 k Lerdi r. 
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Bir toplumda genellikle $ 80 normal, ^ 10 üstün zekâlı, 

% 1 çok üstün zekâlı, $ 6 sının zekâlı, ve ^ 3 geri zekâlı bu- ' 
lunduğu kabul edilmektedir. 

Bu orandan yararlanarak yapılacak bir tahminle, 1970 

nüfus sayımı sonuçları esas alınarak, Türkiye'de bir milyonu 
askın geri zekâlının bulunabileceği söylenebilir. Bunun 0-18 

yaş grubundaki değeri de yine yaklaşık olarak beşyüzbinden 
fazladır. Bu sayısal verilere göre ülkemizdeki geri zekâlıla¬ 

rın yarısından fazlasının 0-18 yaşları arasında olduğunu söy¬ 

leyebiliriz. 

Tüm geri zekâlıların /> 3.5'u ileri geri zekâlı, % 11.5 
u orta derecede geri zekâlı, $ 35'i de hafif derecede geri ze¬ 

kalı olduğu kabul edilmektedir. Böylece, Türkiye'de 16.000 ci¬ 

varında tam anlamıyla geri, 50.000 üzerinde devamlı bakıma muh¬ 

taç, 100.000 üzerinde devamlı himayeye muhtaç, 400.000'e yakın 

da özel eğitim, rehberlik ve sosyal yardıma muhtaç eğitilebi¬ 

lir geri zekalı çocuk olduğu belirlenebilir. 

Türkiye'de bazı gönüllü kuruluşların çalışmaları dışın¬ 
da devlet tarafından özellikle ağır derecede geri zekâlılar 

için açılmış kurumlar yoktur. 

Eğitilebilir geri zekâlıların saptanabilmesi ve onlara 

yardımcı olunabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığınca Rehberlik 
ve Araştırma Merkezleri Kurulmuştur. Rehberlik ve Araştırma 
Merkezlerinin sayısı 1975 de 16 dır. Bu çocuklar için 520 özel 

alt sınıflar açılmış, 1975 de zeka derecesi 50'nin üstünde 

olan 7500 çocuğun eğitimi sağlanmıştır. Ancak bu bu çocuklara 
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kendi hayatlarını sürdürebilecek el becerileri gibi rehabili¬ 

tasyon hizmetleri verilememektedir. Öte yandan 16 yaşını dol¬ 
durmuş bulunan çocuklara herhangi bir hizmet götürülememekte- 
dir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu konuda bazı ça¬ 

lışmalar yapmakta ve yeni atılımlarda bulunmaktadır. Bu Bakan¬ 

lığa bağlı olarak "Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinin" yaygın¬ 

laştırılması ile koruyucu nitelikte çalışmalar yürütülmektedir. 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde bir pavyonda 

20 yatak geri zekâlı çocuklara ayrılmış bulunmaktadır. Ankara 
Sarayköy'de yapımına başlanan 1000 çocuk kapasiteli sitenin 
bir pavyonu da geri zekâlı çocuklara ayrılacaktır. Bu pavyo¬ 

nun kapasitesi 300 olarak plânlanmıştır. Çocuk Bakım Yurtla¬ 
rının hemen hepsinde 0-6 yaş arasındaki geri zekâlı korunma 

kararlı çocuklara bakılmaktadır. 

Öte yandan, bu alanda çalışmalar yapan Türk Anneler 
Derneği İstanul’da yaptırmış olduğu 100 kapasiteli binayı 
geri zekâlı çocukların bakılması için İstanbul Korunmaya Muh¬ 
taç Çocukları Koruma birliğine devretmiştir. Zekâ derecesi 

50 nin altındaki çocukları da kabul edecek bu kurumun işletme¬ 

ye açılabilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı çalışma¬ 
larını sürdürmektedir. 

ONRRİLKR : 

L. Konu ile ilgili araştırma hizmetlerinin gelişti- 
riİmes i. 

2. Ilgil. yasaların taranması ve günümüz koşulları¬ 

na uygun olarak değiştirilmesi yada yeni yasala¬ 
rın getirilmesi. 
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Sosyal Hizmetler Kurumu kurularak geri zekâlı 

çocukların eğitimi, rehabilitasyonu, korunma 

ve bakımı yönünden organizasyonun bütünleşti

rilip güçlendirilmesi. 

Bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri ve

recek zekâ geriliği olan çocukların bedeni, ruh
sal gelişimlerinde yardımcı olacak, sosyal uyum

larını sağlayacak kurumlarm açılması. (Ancak bu 
kurumlar çocuklar için depo görevini görmemeli

dir. ) 

Özel eğitim sınıflarının tüm ilkokullar bünyesin
de açılarak eğitim olanaklarının yaygınlaştırıl

ması ve geliştirilmesi. 

İhtisas sahibi elemanların yetiştirilmesi için 
özel programların geliştirilmesi. 

Çalışabilecek kapasitede olan geri zekâlı çocuk

lara gerekli sermaye imkânının hazırlanması, işe 

yerleştirme ve iş sonrası izleme çalışmalarının 

sistemli bir uygulamaya kavuşturulması. 

Geri zekâlı çocukların doğum öncesi tedbirleri
nin alınması, ailelere eğitim programlarının uy
gulanması. 

Geri zekâlı çocuklar kadar aile'de ekonomik, psi
kolojik ve sosyal bunalım ve güvensizlik içinde 

bulunmaktadır. Geri zekâlı çocukların güvencesi 
ailenin en büyük sorunudur. Bu nedenle aileye 

devlet eliyle destek sağlanmalı, bir önceki bö-

lümdeöp görülen "Aile Yardımı" sisteminden bu tip 

çocukları olan aileler de yararlandırılmalıdır. 



Devlet, kamuya yararlı konu ile ilgili dernek¬ 

leri denetlemeli ve denetimde başarılı olanları 
maddî ve manevî olarak desteklemelidir. Aynı 

amaca hizmet eden derneklerin eğitim programla¬ 

rı bir elden gözden geçirilmeli ve bu dernekler 

birleştirilmelidir. 
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FİZİKÎ ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR 

KÖRLER : 

M.E.B. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar yönetmeliğinde kö¬ 
rün tanımı "bütün düzeltmelere karşın iki gözle görmesi 1/10 
dan aşağı olan, eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden 

yararlanamayanlar" olarak yapılmıştır. 

1965 Sayım sonuçlarına göre iki gözü kör yurttaşları¬ 

mızın sayısı 36178, tek gözü kör olanların sayısı ise 74778 

dir. 0-19 yaş grubundakilerin sayısı ise iki gözü görmeyen¬ 

ler 4.757 tek gözü görmeyenler ise 9.099 olarak saptanmıştır. 

Batı ülkelerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, 

genel nufusta körlerin oranı az görenler dahil edilmek sure¬ 

tiyle yaklaşık olarak binde iki olarak kabul edilebilir. Bu 

esasa göre hesap ettiğimiz Türkiye'de 1975 yılı nüfus sayımı¬ 

na göre kör sayısı 80.395 olarak belirlenebilir. (Oenel nüfus 
40.197.669) 0-19 yaş grubunda toplam 38.879 körün olduğu sap- 
tanabilmektedir. Bunlardan 14.761'i 0-6 yaş, 10.089’u 7-14 

yaş, 6.029’u 15-18 yaş grubuna oluşturmaktadır. 

Bu rakkamlarm ne kadar güvenilir olduğu hiç şüphesiz 

tartışılabilir. Fakat şurası da bir gerçektir, ki, bugün ülke¬ 

mizde hatırı sayılır derecede kör vatandaş bulunmaktadır. 

Körlere götürülen hizmetler çeşitlilik göstermektedir. 

Kör çocuk ve gence götürülen hizmetleri yalnız öğretim hizmet¬ 
leri ile sınırlamak son derece hatalı olur. Körün, genel eğiti¬ 

mi, sosyal uyumunun sağlanması, psikolojik gerginliklerinin 
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giderilmesi, rehabilitasyonu, iş sahibi olabilmeleri, işe yer 

leştirilme olanaklarının sağlanması yönünde çok yönlü ve bir¬ 

birlerini tamamlayıcı hizmetleri gerçekleştirmek zorunlu ol¬ 
maktadır. 

Bugün kör çocuk ve gençlere götürülen hizmetlerin 

eğitim sorumluluğu ülkemizde Millî Eğitim Bakanlığına veril¬ 

miştir. Millî Eğitim Bakanlığı ise elindeki olanakların kısıt' 
lı olması nedeniyle mevcut 4 körler okulunda 1S74-75 öğrenim 

yılında ancak 586 körün öğretim hizmetlerini karşilayabilmiş- 
tir. 

DİĞER FİZİKİ ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR 

Körlerin dışında kalan diğer fizikî özürlü 0-19 yaş 
grubundaki sağır ve dilsizlerin sayısı 1965 sayım sonuçlarına 

göre 16.233 dür. Bu sayının, 40 milyona, ulaşan günümüz Türki¬ 

ye'sinde çok daha arttığı da bir gerçektir, 

Diğer özürlü çocuklarda olduğu gibi sağır ve dilsizle¬ 
re götürülen hizmetler yeterli görülmemektedir. Ancak öğretim 

açısından fonksiyonel olan M.E.B.na bağlı 13 okulda 1974-75 

ders yılında 2454 öğrencinin eğitimi sağlanabilmiştir. 

0-19 Yas grubundaki çolak, kötürüm, kambur ve topal 
sayısı ise 1965 sayım sonuçlarına göre 45.877 dir. 

Ortopedik özürlü çocuklar için M.E.B.na bağlı 1 okul 
mevcut olup, 1974-75 yılında eğittiği çocuk sayısı 90 dır. 
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FİZİKİ ÖZİTRIT ÇOCUKLAR 

Öneriler : 

1. Bugün yurdumuzda ne kadar fizikî özürlünün bu¬ 

lunduğunu kesin olarak bilememekteyiz. Ülkemizdeki fiziki 

özürlülerin tipleri, nedenleri, yaş bileşimleri, bulundukları 

çevre v.s. gibi özellikleri saptayacak araştırmaların yapılma¬ 
sı. 

2. Koruyucu hizmetlerin artırılması, koruyucu hiz¬ 

metlerin hem sağlık ve hem de toplum eğitimi açısından ele 

alınması. Bu yönde kitle haberleşme araçları ile etkili bir 

çalınmaya girilmesi, 

1. Personel Kanunu ve İş Kanununun ilgili hükümle¬ 
ri günün şartlarına göre yenidn gözden geçirilip geliştirilmesi 

ve açıklık getirilmesi. 

4. Eğitim rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması ve daha etkin bir biçime sokulması, 

5. M.E.U. nın fonsiyonel olduğu öğretim hizmetleri¬ 

nin yanı sıra fiziki özürlülerin bakım, rehabilitasyon, sos¬ 

yal ve psikolojik uyumlarının sağlanamasmda, işe yerleştir¬ 

mede, rehberlik ve danışma hizmetlerinde aktif rol oynayacak 

örgütlerin kurulması, Bu yönde faal i yet lerdc nul uruna amaçları 

içinde olan Sosyal Hizmetler' Kurun. Kanunu Tasarısındaki madde¬ 

lerin daha açık olarak belirlenmesi ve adı geçen kurumun kurul¬ 
masının biran evvel gerçekleştirilmesi. 
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6. Fizikî özürlü kişilerin eğitim, rehabilitasyon, 
ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapacak personelin konunun 

özelliğine göre ihtisas sahibi olmalarının sağlanması bu yön¬ 

de gerek meslekî eğitim ve gerekse hizmet-içi eğitim program¬ 
larının geliştirilmesi, 

Bunun için öğretim kurumlan arasında işbirliği¬ 

ne gidilmesi. 

7. Geri zekâlı veya fizik özürlü kişilerin gerek 
eğitim ve öğretimleri gerekse rehabilitasyonunda bizzat özür¬ 

lü kişiler ve emeklilerin de özel bir eğitimden geçirildikten 

sonra yararlanılması yönnüde çalışmaların yapılması. 

8. Özürlü kişiler için gerekli suni araçlarla geri 
zekâlıların eğitim ve öğretimlerinde kullanılan araçların imâl 
endüstrisinin kamu kuruluşları önderliğinde öncelikle kurulma¬ 
sı. 
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SUÇLU ÇOCUKLAR 

Suçlu çocuklara götürülen hizmetler ve hu alanda ya¬ 

pılması gerekli işler ülkemizde de önem kazanmaktadır. 

Çocuk ne sebeple suç işlerse işlesin ceza işleminden 

daha çok eğitime ve ıslaha muhtaçtır. İnsanlar suçlu doğmaz¬ 
lar. Onları suça iten mutlaka sosyal bir neden vardır. Hele 

suç işleyen çocuk olursa konu daha değişik boyutlara ulaşatr. 
Bu nedenle, çeşitli sebeplerle çocuklar suç işlemiş dahi ol¬ 

salar, bunların »ğitimi normal çocuklar gibi ele alınmalı, 

suçlu çocuklar cürüın-ceza sisteminde olduğu gibi mücrim değil 

fakat yeniden ıslah ve terbiyeye mahtaç birer kimse olarak ka¬ 
bul edilmelidir. Suçlu çocuklarla ilgili tedbirler alınırken 

amaç çocuğu cezalandırmak değil onu yeniden toplumu kazandır¬ 
mak olmalıdır. 

1976 Haziran sonu itibariyle Türkiyedeki çocuk hüküm¬ 

lülerin sayısı 752 dir. Bu çocuklardan 545 i Ankara, İzmir, 
Elazoğ Islah evlerinde, 207 si ise Ankara, İstanbul, Konya, 

Sinop ve Sivas Kapalı Cevaevlerinde bulunmaktadırlar. 

Çizelge : 5 
1976 Haziran ayında Islahevlerinde bulunan çocuklar 

Islahevleri 55 Mda. 54 Mad. Kız Toplam 
Ankara 113 - - 113 

Elâzığ 62 67 - 129 
İzmir 94 208 1 303 
Toplam 269 276 - 545 
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Islahevlerinde yapılan incelemelerde adam öldürme, 

cinsel suçlar ve hırsızlık en çok işlenen suç türleri olarak 
belirmektedir. Adam öldürme suçlarının daha çok "kan davası" 
nedeniyle oluştuğu, hızsızlığm çocuğun içinde bulunduğu ye¬ 
tersiz ekonomik ortamın bir ürünü olduğu ve cinsel suçların 
ise yanlış eğitimin ve gereksiz baskıların sonucu ortaya çık¬ 
tığı düşünülürse, asıl suçlunun çocuktan ziyade toplum olduğu 
kendiliğinden belirecektir. Bu nedenle düzeltilmesi gerekli 

esas unsurun toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı, 

değerler sistemi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Çocukların ıslahı konusunu ele alırken toplum ve çev¬ 

re faktörünü gözden uzak tutmamak gereklidir. Çocukların bi¬ 

linçli olarak suça yöneleceklerini ve salt olarak cezalandı¬ 
rılmaları gerektiğini düşünmek yanlış olacaktır. Bu nedenle 
çocuk ıslahevlerinin birer ceza kurumlan olmaktan çok okul 
niteliğinde olması gereklidir. Buralarda bulunan çocuklar ise 

birer suçlu değil, öğrenci olarak kabul edilmelidir. Çünkü, 

bu çocuklar cezadan çok eğitilmeye ve toplumun olumsuz etki¬ 

lerinden kurtarılmaya muhtaç varlıklardır. 

Ülkemizdeki uygulamaların bu anlayış ve temel felsefe 
doğrultusunda olup olmadığının gerçekten tartışmaya değer 

yanları vardır. 

Bugün Türkiye’de çocuk suçlular için uygulanan ayrı 

bir yasa yoktur. Büyükler için geçerli olan esas ve uygulama¬ 

lar suç işleyen bir çocuk için de geçerlidir. Bu da, hiç 

şüphesiz çocuk üzerinde birçok olumsuz etkiler yaratmakta¬ 
dır. 



ÖNERİLER 

1. Büyükler için geçerli usullerle çocuklar yargı- 

lanmamalı, özel "Çocuk Mahkemeleri"nin kurulması biran evvel 

gerçekleştir!lmelidir. 

2. Çocuklar cezaevlerine gönderilmemeli, bu yönde 

yasal tedbirler alınmalı ve ıslahevleri nitelik ve nicelik yö¬ 

nünden günün şartlarına göre geliştirilmelidir. 

3. Mevcut yasalar yeniden gözden geçirilerek çocuk¬ 

larla ilgili yeni yasal normlar konunun özelliğine ve çağdaş 

yaklaşıma uygun olarak belirlenmelidir. 

4. Türk Ceza Kanununun 54. maddesi ile Devlet Me¬ 

murları Yasasının 48. maddesinin 5. bendindeki çelişkinin 

çocuklar lehine düzeltilmesi gereklidir. Bunu sağlamak için 

Türk Ceza Kanununun 54. maddesine bir cümleyle ek yapılması 
(Örneğin : "Türk Ceza Kanununun 54. maddesinden hüküm giyen 

çocuklar kamu hizmetlerinden menedilmezler ve bu çocuklar 

için sicil kaydı tutulmaz" gibi. Veya, 18 yaşını bitirdiğinde 
çocukların sabıka kayıtlarının silinmesi yönünde yasal bir 

tedbir getirilmelidir. 

5. Patronaj yasası düzenlenerek etkili bir biçimde 

uygulamaya sokulmalıdır. Öte yandan, İş Kanununda değişiklik¬ 
ler yapılarak tahliye olmuş ve öğrenim yapmış hükümlü gence 
is bulmakta öncelik tanınması ve kontenjanın artırılması ger¬ 

çekli ştirilmelidir. 



6. Gözetimde tutuklu (Probation) sistemi kurulma¬ 
lıdır. 

7. Cerek yargılama sırasında, gerekse çocukların 

eğitimi ve sosyal terapilerinin sağlanması aşamasında ve ge¬ 

rekse tahliyeden sonraki hayatlarında organizasyonunda Sos¬ 

yal Hizmet Uzmanı, Psikolog gibi ihtisas sahibi meslek ele¬ 

manlarına yer ve sorumluluk verilmeli, bu yönde etkin kuru¬ 

luşlar işler hale getirilmelidir. Kurulması düşünülen Sosyal 
Hizmetler Kurumuna özellikle tahliye sonrası tedbirler alma 

yönünde görevler de verilmelidir. 

8. Çocuk suç işlemeden önce suça iten sebepler göz 

önünde tutularak, önleyici ve koruyucu tedbirler alınmalı, 

bos zamanların değerlendirilmesinde etkili olacak kurumlar 

geliştirilmeli, çocuğun toplum içinde rehabilitasyonu sağlan¬ 

malı, Çocuk Polis Büroları yaygınlaştırılıp nitelik ve nice¬ 
lik yönünden yetiştirilmelidir. 

; 

9. Suçlu çocukların eğitim ve rehabilitasyonunda 
etkili olacak personelin yetiştirilmesi sağlanmalı ve öte 

yandan hizmet-içi eğitim programları geliştirilip uygulamaya 
s okulma1ıdır. 



KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETLERİ 

Çeşitli güçlüğe sahip ve sosyal heödikaplı çocuklara 

götürülen hizmetlerin yanısıra gün geçtikçe artan bir ihtiyaç- 

da çalışan annelerinin çocuklarının bakım hizmetleridir. 

Rndüstrileşme çabası içinde olan ülkemizde, değişen 

sosyo-ekonomik koşullar kadınlarımızı da hızlı çalışma hayatı¬ 

na doğru itmektedir. Hızlı şehirleşme, aile yapısındaki deği¬ 

şiklikler ve özellikle şehirlerde küçük "çekirdek" aileye doğ¬ 
ru gidiş ve kadının çalışması çocukların bakım ve geniş alan¬ 

daki eğitimlerinin sağlanması için organize olma gereğini or¬ 

taya çıkarmi'tır. Özellikle okul çağından küçük çocukların ba¬ 
kımı özel önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Bugün ülkemizde çalışan anne ve babanın 0-6 yaş gu¬ 
rubuna giren çocuklarına bakan eğitimlerini sağlayan kurumla- 

rı dört grupta toplamak mümkün olmaktadır. 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kurum¬ 

lan, 

2. Killi Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlar. 

3. İş yerlerinde ve Fabrikalarda açılan kurumlar 
4. Özel ve tüzel kişilere ait kurumlar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kreş ve 
gündüz Bakımevlerinin sayısı Ankara (3), İstanbul ve Adona"da 

olmak üzere 5 olup kapisitesi 650 dir. S.S.Y.B, önümüzdeki 

5 yıl içinde 2250 kapasiteli 16 kurumun yapımını planlamış 
ve yatırım programlarına almıştır. 



Milli Eğitim bakanlığına bağlı Ana Okullarının sayısı 

ise 8 olup kapasitesi 812 dir. 152 ana sınıfında ise toplam 
6125 öğrenci bulunmaktadır. 

73 Kreş ve Gündüz bakım evi ve 105 Ana Okulu olmak 
üzere toplam 178 özel kurum hizmet vermektedir. Bu kurumların 

toplam kapasitesi 8.000 civarındadır. 

İş kanununa göre 100 kadın işçi çalıştıran Fabrika ve 
İş Yerinde "süt odası" 300 kadın işçi çalıştıran yerlerde 
Kreş ve Gündüz Bakımevleri kurulması öngörülmektedir. Fakat 

elimizdeki verilere göre bugün ülkemizde Kreş ve Gündüz 

Bakımevine sahip Fabrika ve İşyerlerinin sayısı 40’ı geçme¬ 
mektedir. 

Bunlardan başka Çocuk Esirgeme Kurumunda bu alanda 
faaliyet göstermekte 10 kurumun toplam 565 çocuğun bakımını 

sağlamaktadır. 

1975 sayım sonuçlarına göre 12 ve daha yukarı yaşlar¬ 

da evli, eşi ölmüş ve boşanmış kadın sayısı 9.602.918 olarak 
tahmin edilmektedir. Çeşitli iş kollarında çalışan kadınları¬ 

mızın sayısı ise 5.912.919 dur. Yine aynı yılki sayım sonuç¬ 

larına göre 0-6 yaş arasında yurdumuzda tahminen 7.233.190 
çocuk bulunmaktadır. 

Ülkenin toplumsal yapısına göre aile tipi özellikleri 
ve gelenekler dikkate alındığında tüm çocukların kurum bakımı¬ 
na ihtiyaç göstermeyeceği bir gerçektir. Fakat kadının özellik¬ 

le şehirlerde çalışma hayatına atılma oranı arttıkça Kreş ve 
Gündüz Bakım hizmetlerine ihtiyacı olan çocuk oranı da art¬ 
maktadır. 



Evli kadınlarımız, çalışan kadınlarımız, 0-6 yaş gu¬ 

rubundaki çocuklarımız ile götürülen hizmetlerdeki sosyal 
gerçekler göz önünde tutulduğunda, bu alandaki hizmet yönün¬ 
den eksiklik kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

ÖNERİLER 

1. Devletin bu yöndeki girişimlerini yeterli düze¬ 

ye çıkarmak için ilgili bakanlıkların tahsisatlarının arttı¬ 
rılması. 

2. Prefabrik konutlar gibi ucuz ve pratik yapılara, 

önelinmesi. 

3. Bu amaç için arsa tahsislerinin kolaylaştırılma¬ 

sı gerek hâzineye ve gerekse Belediyelere ait uygun arsaların 

saptanarak tahBis edilmesi. 

4. Kalifiye personel yetiştirme yönünde eğitim prog 

ramlarının geliştirilmesi. 

5. Fabrika ve İşyerlerindeki Kreş ve Gündüz Bakım¬ 
evlerinin kurulması için etkin önlemlerin alınması. Bu yönde 

Sendikaların etkinliğinin kanalize edilmesi. 

6. Şahıslara ait özel kurumların denetimlerini ve 

belirli standartlara göre çalışmalarını sağlamak üzere yasal 

şartların geliştirilmesi. 

7. Sosyal konut projelerinde Kreş ve Gündüz Bakım- 

evlerine özellikle yer verilmesinin. 



Gençlik ve yetişkinlikte olduğu kadar ilkokul çağın¬ 

daki çocuklarının boş zamanlarının değerlendirilmesi ve önem¬ 
li bir konudur. Hele hızlı şehirleşme ve kadının çalnma ha¬ 
yatına atılma oranının arttığı çağımızda, çocukları toplumun 

olumsuz etkilerinden koruma hayati bir önem kazanmaktadır. 

özellikle şehirlerimizdeki hızlı nüfus artışı ve do- 

layısıyle çocuk nüfusunda görülen büyüme eğitim-öğretim kurum- 

larını ihtiyacı karşılamaz duruma getirmektedir. Günümüzde 

ilkokullar ikili hatta üçlü tedrisatlarda öğretimi sürdürme 
çabası içindedir. Durum böyle olunca çocukların boş zamanla¬ 
rında da bir artış olmaktadır. 

Tabiatı icabı koşmaya, oynamaya ihtiyaç duyan çocuk 

her fırsatta bu ihtiyaçlarını giderme çarelerine başvurulmak¬ 

ta ve genellikle bunun gerçekleştirmektedir. Fakat, yurdumuz¬ 

da çocuğun bü ihtiyacını giderici organize olmuş faaliyet ve 

kurulu-lar bulunmadığı için çCicuklarımız kendilerini sokakta 
bulmaktadır. Bugün şehirlerimizin hangi semtine gidilirse gi¬ 

dilsin sokakların çocuklarla dolup taştığını görmek mümkün 
olmaktadır. 

Hele çocukların anneleri de çalışıyorsa ve kendilerini 

kontrol altına alacak veya yol gösterecek bir büyükten de yok¬ 

sun iseler toplumun bütün olumsuz yönleri ile karşı karşıya 

kalma oLasılığı da o oranda artmaktadır. Bu durum aynı zaman¬ 

da ebeveyn içinde düşündürücü ve endişe verici oluşumlarda 

yaratmaktadır. 



Çocuğa sokağın kötü etkilerinden korumak ancak, onun 

boş zamanlarını değerlendirecek, enerjisini olumlu ve emniyet¬ 
li bir biçimde sarfedebilmesinde yardımcı olacak, ong eğlen¬ 

direcek dinlendirecek, eğitecek alanlar ve araçlar sağlamakla 

mümkün olabilir. Bunun içinde devlet, kamu kuruluş lan. ve gönül¬ 
lü örgütlerde organize edilmiş kurum, program ve çeşitli alan¬ 

lara ihtiyaç vardır. 

Halen, ülkemizde bu yönde geliştirilen hizmetler ihti¬ 

yacı karşılamaktan uzaktır. Yalnızca Çocuk Esirgeme Kurumunun 

gönüllü yardımcılar eliyle faaliyete geçirdiği klüpler, Kızı¬ 

lay'ın çeşitli yönlerde açtığı kısa süreli yaz kampları ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığının sorumluluğunda geliştirilen Yav¬ 

rukurt faaliyetleri bu .alandaki çalışmaları oluşturmaktadır. 
1975-76 yılı verilerine göre ülkemizde 24.843 kayıtlı yavru¬ 

kurt bulunmaktadır. Halen periodik çalışmaları içeren Yavru¬ 
kurt faaliyetleri söz konusu sorunun çözümünde oldukça çok 

gözüken sayıya rağmen etkili olmamaktadır. 

Öte yandan şehirlerimizdeki kontrolsüz genişleme ve 
sıkışıklık, çocuk bahçeleri, oyun alanları, ve yeşil sahala¬ 

rın yeterince geliştirilmesini engellemektedir. Mevcutlar da 

ihtiyacı karşılamaktan çok uzak bulunmaktadır. 

ÖNERİLER ; 

1. Çocuk klüplerinin kurulması yönünde ilgili kuru¬ 

luşlar: işbirliği yapmalı, uzun yaz tatillerinde boş kalan 

okul binalarının bu işe tahsisi Milli Eğitim Bakanlığınca 

gerçekleştirilmelidir. 



2. Milli Eğitim Bakanlığı ile mahalli kuruluşlar 

olanaklarını seferber ederek çocuk kütüphanelerinin çoğaltıl¬ 

ması yönünden plan ve programlar geliştirmelidir. 

3. Uzmanlarcaonbin çocuk için bir çocuk bahçesi 
kurulması gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak için Devlet kuru¬ 

luşları ve Belediyeler tüm etkilerden arınarak bu konuya 

eğilmeli, şehirlerde uygun alanlar bulup bunları çocukların 

kullanımına hazır hale getirmede girişim sahibi olmalıdırlar. 

4. Yavrukurt çalışmalarının boş zamanları sürekli 
olarak değerlendirmede etkili bir seviyeye çıkartılması yö¬ 

nünde Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgili kuruluş ve özellikle 

okullarla işbirliği yaparak programlar geliştirmelidir. 

5. Kurulması düşünülen Sosyal Hizmetler Kurumunun 
bir an evvel gerçekleşmesi sağlanarak bu yönde de görevler ve 
rilmeli ve böylece sorunun çözümünde büyük katkıları olacak 

güçlü bir örgüt oluşturulmalıdır. 

6. Çocukların boş zamanlarının değerlendirilmesi 
yönünde çalınmalar yapan gönüllü kuruluşlar teşvik edilmeli ve 
güçlerinin birleştirilmesi yönünde işbirliğine gitmeleri sağ¬ 
lanmalıdır. 
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GENÇLER İÇİN SOSYAL HİZMETLER 

Çağımızda, dünya ülkelerinin büyük bir hassasiyetle 
ele aldıkları konulardan biri de gençlik konusudur. Uluslar, 
geleceklerini teminat altına alabilmede tek çıkar yolun, genç 
lik sorun ve ihtiyaçlarına eğilerek, yapıcı ve yetenekli bir 
nesil yürütmek olduğunu kabullenmişlerdir. 

Bugün, ülkemizde gençlik kesimi genel nüfus içinde 

önemli bir yer kapsamaktadır. 1975 sayımına göre 15-?4 yaş 

grubunda Türkiye'de 8 milyon kişi bulunmaktadır. Bunlardan 
4.135.000 i erkek 3.865.000 i kadındır. Bu yaş grubuna giren 
gençlerde okur yazarlık oranı ise oldukça yüksektir. 1975 
yayımına göre gençlerden ^ 80 i okur yazardır. Bu nedenle, 

kitle haberleşme araçlarının geliştirdiği dünyamızda eğitim 
olanaklarındaki iyileşmeleri de göz önünde tuttuğumuzda, kül¬ 

türel değişme yönünden etkilenmeye en açık grup bu grup ola¬ 

rak belirlenmektedir. Kültürel etkilenme ise mutlaka yeni 

beklentileri, yeni hayat görüşlerini ve yeni tutum ve davra¬ 

nışları beraberinde getirmektedir. Bu durum ise gençleri 

toplumun genel örf ve adetleri ve sosyo-ekonomik şartları 

ötesinde tutum, davranış ve görüşlere itmektedir. Toplumun 

genel şartları ile gençliğin beklentileri arasındaki açıklık 

oranı gençlik bunalımlarındaki yoğunluğu oluşturmaktadır. Hiç 

şüphesiz, bu açıklık ve kadar fazla gencin içine düşeceği psi 
ko-sosyal bunalım da o oranda artmaktadır. 

Özellikle hızlı bir sosyo-ekonomik gelişmeye şahit 
olunan ülkemizde gençliğin önemli ihtiyaç ve sorunları bulun¬ 

maktadır. Yurdumuzda, birçok resmi ve özel kuruluşlar hizmet 

verme yönünde çaba sarfetmekte ise de yine ihtiyacı karşıla¬ 

maktan sorunları çözümlemekten uzak bir görünüm içindedirler. 



- iby -

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Köy İşleri Bakan¬ 
lığı, Tarım Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi Devlet ör¬ 

gütleri, Üniversiteler çeşitli öğrenci ve gençlik kuruluşları, 
işveren ve işçi örgütleri kendi çalışma alanlarına giren konu¬ 
larda gençlik kesimine hizmet götürmektedirler. 

Komisyonumuz ihtiyaç ve hizmetlerin genişliğini göz 

önünde tutarak, eğitim, sağlık istihdam gibi konuların diğer 

ihtisas komisyonlarının kapsamında olduğunu düşünerek, konuyu 

önleyici koruyucu, geliştirici özelliği olan boş zamanları 

değerlendiren, rehberlik, sosyal ihtiyaçlar ve uyum sorunları, 

kredi ve burslar açısından ele almıştır. 

Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi yönünden 

en yoğun çalışmalar yapan kuruluş Gençlik ve Spor Bakanlığı¬ 
dır. Bu bakanlığın yanı sıra Kızılay, Halk Eğitim Merkezleri, 

Halk®vi ve çeşitli gençlik kuruluşları bu konuda çalışmalarda 
bulunmakt adırlar. 

Gençliğin boş zamanlarının düzenli bir biçimde değer- 
lendirilebimesi ancak toplum merkezleri veya klüp şeklinde 

organize olmuş kurumlarda olmaktadır. Bu yönde çalışmalar 

yapma sorumluluğu Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bu amaçla özellikle şehirlerde 
Gençlik Kültür Merkezleri açmıştır. Gençlik Kültür Merkezleri, 

12-14 yaş arası okul içi ve okul dışı gençliğin boş zamanların: 

sosyal, kültürel ve sosyo-ekonomik faaliyetlerle değerlendir¬ 

me alanlarıdır. Bu faaliyetler, kişinin işi ve görevi, öğren¬ 

cinin okulu ve çalışma saati dışında kalan boş zamanını, bir 
plan dahilinde, üretken olarak değerlendirmeyi amaçlar. 
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1975 yılında 9 Gençlik Kültür Merkezi mevcut olup, üye 
sayısı ise 5.020- dir. 

Çizelge : 6 

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı GENÇLİK KÜLTÜR MERKEZLERİ VE 
ÜYE SAYISI (1975) 

Sıra No Merkez 
tiye 

Kız 
Sayısı 

Erkek Toplam 

1 Ankara Yenimahalle 200 800 1000 

2 Ankara Yenişehir 300 800 1100 

3 Ankara Keçiören 150 350 500 

4 Ankara Bahçelievler 200 450 650 

5 İstanbul Bayrampaşa 200 450 600 

6 İzmir 150 250 400 

7 Bolu 100 215 315 

8 Çanakkale 100 250 350 

9 Mardin 25 80 105 

Toplam 14 25 3595 5020 



- 171 -

Boş zamanların değerlendirilmesinde diğer bir uygula¬ 

ma da gençlik kamplarıdır. 1975 yılında Gençlik ve Spor Ba¬ 
kanlığının organize ettiği kamplara 22.500 genç katılmıştır. 

Kızılay'ın düzenlediği kamplara ise 4-435 genç katılmıştır. 

Çizelge : 7 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kampları 

Sıra No: Tesisin Adı Kapasite Özellik 

1 İzmir-Çeşme 250 Yarı sabit-ça 
2 Bursa-Gemlik-Karacaali 250 Sabit 

3 Bursa-Gemlik-Hasanağa 250 Sabit 

4 Çanakkale-intepe 650 Sabit 

5 Elâzığ-Sivrice-Hazer 250 Yarı Sabit 

6 Konya-Beyşehir 300 ♦1 tt 

7 Çamlıdere-Çamkor.u 150 Sabit 

8 Bolu-Aladağ 300 Sabit 

9 Bolu-Gerede-Esentepe 25 Sabit 

10 İzmir-Buca 500 Sabit-Çadırlı 
11 Maıaş-Döngel 60 Çadır 
12 Mani sa-Kırağaç 300 Sabit-Çadırlı 

13 Tokat-Almus 125 

14 Mersin-Silifke-Akkum 250 Çadırlı 
15 Hatay-Arsuz 250 »1 

16 Sakarya-Karasu 250 II 

17 Antalya-Konyaaltı 250 tfl 

18 Kuşadası 250 M 

19 Balıkesir-Erdek-Tatlısa 250 II 

20 Ordu-Perşembe-Efirli 250 •t 
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Gençlik için düzenlenmiş diğer bir faaliyet kolu da 

İzcilik'tir. İzcilik, çeşitli yaş gruplarının özellikleri 
dikkate alınmak suretiyle çocuk ve gençlerin, fikir, ruhi ve 

bedeni eğitimlerine paralel olarak, araştırıcı, yapıcı, ya

ratıcı yeteneklere sahip, milli ruh ve heyecan içinde, de
mokratik anlayış ve insancıl davranışları kazanacak yönde 

eğitilmelerini ve yönlendirilmelerini sağlayan bir faaliyet 

olarak tanımlanabilir. Sorumluluğu Gençlik ve Spor Bakanlı

ğına verilmiş bulunan izcilik faaliyetlerine 1975-1976 yı
lında 9.251 genç katılmıştır. (Bak çizelge 8) 
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Çizelge : 8 İZCİLİK 1975- -1976 YILI VERİLERİ 

ÜNİTE ADI ÜNİTE LİDER izci ; SAYISI 
SAYISI SAYISI KIZ ERKEK TOPLAM 

Yavrukurt 837 1.674 10.659 12.510 3.837 

Kız İzci 80 112 1.599 - 1.7H 

Erkek İzci 150 247 - 3.590 3.837 

Erkek Ergin İzci 69 87 - 1.609 1.696 

Kız Ergin İzci 51 6 3 1.248 - 1.311 

Küçük İzci 55 108 714 743 1.565 

rarım İzcisi 64 64 80 1.198 1.278 

Arızalı İzci (Fiziki Özürlü.) 5 5 50 100 155 

GENEL TOPLAM 1.311 2.360 14.350 19.750 34.094 
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Yüksek Öğrenim Gençliği : 

Yurdumuzdaki 200 bin civarındaki yüksek öğrenim genç¬ 

liğinin gerek ekonomik, gerekse psikolojik ve sosyal yönlerden 
diğer gençlik kesiminden ayrıcalıklar göstermektedir. Verimli 

bir çağda olmasına rağmen halâ tüketici durumunda olan, is 
bulma yönünden geleceğinden kuşkulu, ekonomik açıdan çoğunluk¬ 

la sıkıntıda bulunan yüksek öğrenim gençliği aynı zamanda bir¬ 

çok politik etkiler altında da kalmaktadır. Kendini bir oran¬ 

da ispatlama ihtayacı içinde bulunan gençlik kesimlerinin, bu 

ihtiyacını gidermede yardımcı olabilecek kültürel, sportif ve 

yurt kalkınmasına katkıda bulunucu düzenli faaliyet ve kuru¬ 

luşlardan yoksun olmaları, onların kendilerini değişik biçim¬ 
de göstermelerine neden olmaktadır. Halbuki bu güçlü potansi¬ 

yeli iyi kanalize ederek yurt içi sonsuz yararlar sağlayıcı 
bir kuvvet haline getirmek mümkün olabilir. 

Köy Gençliği : 

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık olarak £ 60 ınm kırsal 
bölgelerde yaşadığını göz önünde tutarsak köy gençliğinin de 

konumuz içindeki önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Kırsal bölge halkı ekonomik yönden tarım faaliyetle¬ 

rine bağlı bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle kırsal bölge 

gençliğinin hemen hemen hepsinin üretime katkıda bulunan fert¬ 
ler olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, köy gençliği 

ile şehir gençliği arasında sosyal, ekonomik ve psikolojik 

farklılıkların olacağı doğaldır. Bu yüzden götürülecek hizmet¬ 

lerinde özellikle tarımsal üretimle ilişkili olarak ele almak 

yararlı olacaktır. 
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Halen ülkemizde köy gençliğine götürülen hizmetler, 
ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Sınırlı sayıda öğrenciye 
hitap eden (yılda 2000 civarında) Tarım Okullarını, Çiftçi 
kurslarını, gezici köy kurslarını ve ev ekonomisi kurslarını 
bir yana bırakırsak kırsal alanda gençliğin sosyal yönünü güC' 

lendirici, geliştirici ve üretime katkıda bulunucu düzenli 
faaliyetleri görmek mümkün olmamaktadır. Ancak Amerika'daki 
4 H Klüplerinden esinlenerek kurulmuş bulunan 4 K Klüplerin 

varlığı bu alanda etkili bir görünüme sahip olamamıştır. 10- 

18 yaşları arasındaki kız ve erkek çocukların, ziraat, ev 
idaresi konuları ve müsait olan yerlerde el sanatları ile il¬ 

gili projelere dayanan, eğitim, öğretimleri suretiyle; ziraat 

sanat ve ev hayatını geliştirmek, bilgili, iyi ahlâklı vatan¬ 
daşlar yetiştirmek suretiyle, üyede kuvvetli bir karakter, 
ailede refah ve milli ekonomide gelişmeyi sağlamak amacıyla 

kurulan 4 K teşkilatı bugün 400 civarında köyde klüpler biçi¬ 

minde geliştirilmiştir. Bu klüplere gençlerin katılma oranı 

ise 4/10.000 oranında kalmıştır. 4 K Klüplerin amaç, fonksi¬ 
yon ve biçim açısından tekrar ele alınıp değerlendirmeye ve 

ihtiyacı karşılayıcı bir düzeye getirilmeye gerek vardır. 

ÖNERİLER 

1. Ülkemiz gençliğinin sorunları ile ilgili çalış¬ 
ma ve araştırmalar yetersiz ve dağınıktır. Bu yönüyle gençlik 

sorunlarına ilişkin bilimsel araştırmaların yapılması sağlan¬ 

malıdır. Sorunlara yönelik çalı malar ise, bu araştırma bulgu 

larına dayalı bir biçimde geliştirilmelidir. 
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2. Bugün Türkiye’de gençliğe hizmet götüren birçok 
kuruluş ve sektörler vardır. Ortak bir tutum ve sistemli bir 
iş birliğine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle plân¬ 
lama dönemlerinde yer alan gençlik hizmetleri ile ilgili 

koordinatör veya doğrudan görevli Bakanlıklar arasında çok 
sıkı bir işbirliği gereklidir. 

3. İzcilik ve gençlik kamp hizmetlerinin Yurt sat¬ 
hına dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamak amaciyle bun¬ 

lara hitabedecek tesislerin yatırımlarında bilhassa rolü 

olan Bakanlıklar arasındaki koordinasyonun sağlanması gerek¬ 

mektedir. Bunun için bir koordinasyon kurulu kurulmalıdır. 

Bu kurul, Turizm ve Tanıtma, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, 

Kültür, İmar ve İskân, Maliye, Orman, Bayındırlık Bakanlığı 
ve Devlet Plânlama Teşkilatından oluşmalıdır. 

4. Gençlik tesisleri hizmet yönünden, halihazırda 

tüketime dönük bir çalışma içindedir. Halbuki, gençliğe hiz¬ 

met götürücü üretime dönek işletme esaslarında (döner serma¬ 
ye) getirilmesi gerekmektedir. 

5. Boşzamanları değerlendirme ile ilgili tesisleri 

yapma ve işletmede Devlet ile mahalli kuruluşların gücü bir¬ 

leştirilmen dir. 

6. Gençlik Kültür Merkezlerinin Yurt sathında ya¬ 

yılmasını ve konudaki yatırımların hızlandırılmasını sağlamak 

amacıyla, icra plânlarında yer alan kuruluşlar (Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı) 

acilen bir araya getirilmeli bu konuda kesin kriterlerin 

tesbiti sağlanmalıdır. 
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7. Büyük merkezlerde büyük spor tesisleri yapmak¬ 

tansa bütün gençliğin faydalanabileceği küçük mahalle ve köy 

tesislerinin yapılmasına öncelik verilmelidir. 

8. Gençliğin gezi olanakları artırılmalı, geziler 
sırasında iskân kolaylıkları sağlanmalıdır. Gençlik turizmi¬ 
nin pratik mali ve idari işletme esasları saptanmalı ve bu 
hususta gerekli örgütlenmeye gidilmesi sağlanmalı, bu yönde 

Gençlik ve Spor Bakanlığına görev verilmelidir. 

9. Yüksek öğrenimde gençliğin temel ihtiyaçlarını 

karşılayacak siteler, her türlü gönüllü yardım ve bağışlara 

açık tesisler haline getirilmelidir. Burada barınma, beslen¬ 

me, kitaplık, ders araçları temin edilmeli, spor ve sosyal 
klüp olanakları sağlanmalıdır. 

10. Mediko-sosyal bürolar ve sosyal hizmet örgüt¬ 

leri bütün üniversite ve yüksek okulların bünyesinde kurulma¬ 

lıdır. Yüksek öğrenimde de rehber öğretmen yada danışman 
sistemi ihdas edilmelidir. 

11. Gerektiğinde yüksek öğrenim gençliğinin çalışa¬ 
bileceği döner sermayeli iş yerleri üniversite bünyesine bağ¬ 

lı olarak devlet tarafından açılmalıdır. 

12. Burs imkânları yaygınlaştırılmalı, çeşitli kurum¬ 
larca verilen burslarda standartlaşmaya gidilmeli ve bugünkü 
burs miktarları günün şartlarına göre tekrar düzenlenmelidir. 
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13- Muhtaç öğrenciler için "öğrenci yardım fonu" 

oluşturulmalı ve bu ftn örneğin Sosyal Hizmetler Genel Mü¬ 

dürlüğü gibi ilgili kuruluşça uygulamaya konulmalıdır. 

14. Orta öğretimde rehberlik teşkilâtı geliştiril¬ 
meli ve bu teşkilatın sosyal hizmet mesleğinden en geniş öl¬ 

çüde yararlanması sağlanmalıdır. 

15. Köy gençliğinin sosyal ve ekonomik gelişmeye 

katkıda bulunabileceği organizasyonların, yurdumuz şrartları 

göz önünde tutularak gerçekleştirilmesi sağlanmalı, bugünkü 

faaliyetler (4 K gibi) Türk toplumunun özelliklerine göre ye¬ 
ni baştan ele alınıp geliştirilmelidir. 

16. Gençlerin kısa devreli özel bir eşitimden geçi¬ 

rilerek özellikle yaz aylarında gönüllü esasına dayanmak sure 

tiyle, zaruri masraflarının karşılanması ile "sosyal hizmet¬ 

lerde" yararlanılması yönünde girişimlerde bulunulmalıdır. 

17. Yurt dışına çeşitli kurumlarca temel eğitim ve 

öğretim veya uzmanlık öğrenimi için gönderilen gençlerden 
yurda dönüşlerinde mutlaka yararlanılmalıdır. 

18. Mecburi askerlik hizmetleri için silah altına 

alman gençlerden de "sosyal hizmetlerde" yararlanılmalıdır. 

Öte yandan, bu gençlerin askerlik yaptıkları sürece eş, aile 
ve i" düzenleri yakından izlenmeli gerekli yardımlar yapıl¬ 

malıdır. o 
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YETİŞKİN ve YAŞLILARLA İLGİLİ SOSYAL HİZMETLER 
ve SOSYAL YARDIMLAR 

I. BUGÜNKÜ DURUM 

Türkiye'de Sosyal Sigorta kapsamı içinde bulunan ve 

Sosyal Sigortalardan yararlanamayan nüfus gruplarında özel 

ilgi ve bakıma gereksinmeleri bulunanlara gerekli sosyal hiz¬ 

met ve sosyal yardımlar uzun yıllardan beri devlet ve gönül¬ 

lü kuruluşlar tarafından yerine getirilmeye çalışılmaktadır. 
Yur 

Yurdumuzda yetişkin ve yaşlılara verilen hizmet ve 

yardımları kurum bakımı ve kurum dışı bakım veya yardım olarak 
gruplayabiliriz. 

Kurumda bakım daha çok sağlık ve Sosyal Yardım Bakan¬ 

lığı tarafından yapılmakta, diğer tip yardımları ise daha çok 

gönüllü kuruluşlar yapmaktadırlar. 

Hizmet 20 yaş üzerindeki tüm yetişkinler ve 65 yaş 
üzerindeki yaşlılar grubu olarak ele alabiliriz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez Örgütü ile, 
illerde Sosyal Hizmet Şubelerine 1973 yılında 553, 1974 yı¬ 

lında 1115 ve 1975 yılında 1427 yurttaş sosyal yardım isteme 
amacı ile başvurmuştur. 

Busvurma nedenleri çokluk sırası ile, maddi yardım, 

yol parası isteği, ücretsiz tedavi ve ilâç yardımı huzurevin¬ 
de bakılma, maaş bağlanması, suni uzuv ve sakat arabası temini 
istekleri olarak gruplayabiliriz» 
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Ulusal çapta hizmet veren iki gönüllü kuruluşumuz Tür¬ 

kiye Kızılay Derneği ile, Türkiye Yardım Sevenler Derneği de 

yukarıda sıraladığımız biçimdeki istekleri karşılamaktadırlar 

Türkiye Kızılay Derneği 1973 yılında toplam 238.160 

kişiye ilâç ve tedavi yardımı,^sunî uzuv ve sakat arabası, 
giyim ve para yardımı ve aşocakları aracılığı ile de beslen¬ 

me yardımı yaparak 25.609.272.00 TL. harcamıştır. 

1974 'de 229.920 kişiye 25.691.782.00 TL. 

1975'de 73.728 kişiye 13.773.111. 00 TL. 
yardım yapmış bulunmaktadır. 

Aynı şekilde Türkiye Yardım Sevenler Derneği de Halk 

yardımı, emek karşılığı yardım, gıda ve yemek yardımı, eşya 
ve giyim yardımı, ilâç yardımı almak üzere; 

1973 de 3.313.681.00 TL. 

1974 'de 4.214.031.00 TL. 

1975 'de 5.716.202.00 TL. 

yardım yapmış bulunmaktadır. 

Gerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve ti¬ 
ler Örgütüne yapılan başvurmalar, g erekse iki büyük derneğin 
yapmış oldukları yardımların nitelikleri arasında tam bir ben¬ 
zerlik bulunmaktadır. 

Başvurma ve yapılan yardımlar, para yardımı, ücretsiz 

tedavi ve ilâç yardımı, giyecek, yiyecek, suni uzuv ve sakat 
arabası gibi gruplarda toplanabilmektedir. 
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Sosyal Güvenlik sistemi içinde, sosyal sigortaların 

hem nitelikleri, hem de tüm nüfusu kapsamaması nedenleri ile 

yardım talepleri yukarıdaki gibi gruplarda toplanabilmektedir. 

Örneğin; İşsizlik ve genel sağlık sigortasının bulunmayışı, 
para, giyecek ve yiyecek yardımı ile, ücretsiz tedavi ve ilâç 
yardımlarının büyük rakamlara ulaşmasını zorunlu kılmaktadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1973» 1974, 1975 verileri 
ve yukarıdaki durumu doğrular niteliktedir. 

1973 yılında kuruma 581.432 kişi başvurmuş, 395.084 
kişi işe yerleştirilmiş, aynı yıl işçi istemi 409.901 dir. 
Aradaki açık 186.348 dir ve başvuranların $ 67.9 u işe yer- 
leştirilebilmiştir. 

1974 de başvuranlar 663.765, işe yerleştirilen 407.824 
işçi istemi 424.103 açık 255.939, işe yerleştirme oranı $ 61,4 
dür. 

1975 de başvuranlar 601.110, işe yerleştirilen 337.548 

işçi istemi 356.811, açık 263.562, işe yerleştirme oranı $56 
dır. 

Bakanlar Kurulu'nun 7/7907 sayılı kararı ile onanmış 

"Sakatlar ve Eski Hükümmülerin çalıştırılmaları hakkmdaki 

Yönetmelik" gereğince belli oranda sakat ve eski hükümlünün 

İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile işe yerleştirilmesi ge¬ 
rekmektedir. 

1973 yılında 7098 sakat, 2243 eski hükümlü iş için 

başvurmuş bunlardan 3571'i işe yerleştirilmiştir. İşe yerleş¬ 
tirme oranı $ 38.2 dir. 



- 182 -

1974'de 10009 sakat, 8377 eski hükümlüden 7816, sı 

işe yerleştirilmiştir. Oran $ 42.5 dir. 

1975 yılında 7614 sakat, 4238 eski hükümlüder 4951'i 

işe yerleştirilmiştir. Oran $ 41.8 dir. 

İş isteği karşısındaki açıklığın büyük oluşu, başka 
bir deyişle işsizliğin gün geçtikçe artış göstermesi, iş bu¬ 
lamayanların (sağlaflı, aakat veya eski hükümlü) sosyal yardım 
talebi ile devletin diğer ör^ftleri ve gönüllü kuruluşlara 

yönelmeleri doğal olarak karşılanmaktadır. 

Bu kadar büyük sayılara ulaşan taleplerin sosyal hkz- 
met ve sosyal yardımlarla karşılanması olanaksızdır. 

Yeni çıkan "65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve 

kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun" 

dışında devletin kişilere doğrudan doğruya para yardımı yapacak 

programları yoktur. Bu yasa oldukça geniş bir nüfus grubuna 
yardım götürebilecektir ancak yine de yeterli olmıyacaktır. 

Yasa ve programlardaki eksikliklerin kapatılması göre¬ 

vi de gönüllü kuruluşlara bırakılmış olmaktadır. Devlet bu ku¬ 

ruluşlara parasal yardımda bulunmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Genel Bütçe ve Sos¬ 
yal Yardım Fonundan kamu yararına çalışan derneklere para yar¬ 

dımı yapabilmektedir. 

1973 yılında genel bütçeden 32 demeğe 2.595.240.00 TL. 

sı sosyal yardım fonundan 39 demeğe 550.000 TL. sı 1974 yılın¬ 

da bütçeden 32 demeğe 2.187.000.00 TL. sı fondan 45 derneğe 
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577.000.00 sı, 1975 yılında bütçeden 17 derneğe 1.218.750.00, 
fondan 48 derneğe 705.000 TL. sı yardımda bulunulmuştur. 

İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye'de 40.000 
ı aıkm dernek bulunmakta, bunlardan 8 binden fazlası sosyal 

yardım amaçlı gözükmektedir. 

Bu kadar çok sayıdaki derneğe para ve teknik yardımda 
bulunmak rehberlik ;yapmak ve aralarında işbirliği ve iletimi 

sağlamak olanaksız bulunmaktadır. 

1965 genel nüfus sayımına göre Türkiye'de 380.985 sa¬ 
kat vardır. Türkiye'de 380.985 sakat vardır. Türkiye'de tüm 
sakatların bakıma, korunmaya ve yetiştirilmeye gereksinimleri' 
nin olduğu söylenemez. Bu onların iş, para, aile yapısı, yaş¬ 

larına ve sakatlıklarının cinsine göre biçilenmektedir. 

Aşağıdaki çizelgede 1965 yılma ait sayım sonuçları 
ile ileriki yıllara ait projeksiyonlar bulunmakkadır. 

Yaşlara ve Yıllara Göre 
Sakatlık çeşitleri : 

Yaş grubu Yıllar 
İki Gözü 

Kör 
Kötürüm 

Birden fazla 
sakatlık 

15-64 

1965 21.229 

1975 27.177 

1977 28.552 

1982 32.306 

10.494 

13.435 

14.195 

15.958 

3833 

4896 

5143 

5819 
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Yaş grubu Yıllar İki Gözü Kötürüm Birden fazla 
Kör sakatlık 

1965 19.757 9.391 3432 

1975 25.291 12.022 4394 

1977 26.571 12.621 4617 

1982 30.063 14.280 5222 

Yaş İki Gözü Kömb.-Top. Birden fazla 
grubu Yıllar Kör Kötürüm Çolak sakatlık 

1965 13.605 5.303 24.559 1224 

1975 17.414 6.780 28.940 1567 

1977 18.295 7.124 30.406 1646 

1982 20.700 7.847 33.402 1861 

Sakatlık çeşitleri içinde en çok bakım ve barınmaya 
muhtaç olanların iki gözü görmeyenlere, kötürümlerin olduğunu 

varsayarsak 1975 yılında bunların toplamı 102.119 dır. 

1975 yılında 65 yaşın üzerinde iki gözü görmeyen 17.414 

kötürüm 6780, birden fazla sakatlığı bulunan 1567 yaşlı olacağı 
varsayılabilir. 

Tüm sakatlara verilen hizmetlere bakacak olursak, Sağ¬ 

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 200 kapasiteli bir re¬ 

habilitasyon merkezi bulunmaktadır. Burada 1973 yılında 271 

kişi yatarak, 368 kişi ayaktan tedavi edilmiş, 3653 poliklinik 
muayenesi yapılmış, 1974 yılında 535 kişi yatarak 2529 kişi , 

ayaktan tedavi edilmiş, 4353 poliklinik muayenesi yapılmış, 
1976 yılında 733 kişi yatarak, 737 kişi ayaktan tedavi edilmiş 
5060 poliklinik muayenesi yapılmıştır. 1978-1982 devresinde 
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5 adet Rehabilitasyon Merkezi daha yapılacak ve kapasite 

1200'e yükselecektir. 

Ayrıca sakatları is sahibi yapabilmek için iş ve 

İşçi Bulma Kurumu tarafından Ankara'da bir rehabilitasyon 
Merkezinin kurulması plânlarımı■' bulunmaktadır. 

YAŞLI HİZMETLERİ 

Yaşlılara verilecek hizmetleri kurum içi ve dışı ola¬ 

rak ikiye ayırmak mümkündür. Türkiye’de kurum bakımı sınırlı 

bir biçimde sağlanabilmektedir. Kurum bakımını da parasal 
gücü olan ve olmayanların bakımı diye ikiye ayırabiliriz. 

Halen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 5 yaşlı Şifa 

ve Huzurevinde 600 yaşlıya bakılabilmektedir. Devlet Planla¬ 

ma Teşkilatı verilerine göre Türkiye'de 24 kurumda 2156 ki¬ 
şiye bu hizmet verilmektedir. 1977-1982 devresinde Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığınca değişik illerde 16 yaşlı Hu¬ 
zurevinin yapımı planlanmış bulunmaktadır. Bunların ilâvesi 

ile önümüzdeki 5 yıl içinde feapasite 2200 ek ile 2800'e 
yükselecekt ir. 

Yapılan maliyet hesaplarına göre, sabit, cari ve per¬ 

sonel giderleri ile birlikte bir yaşlıya günde 69.04, ayda *. 
2.071.14 yılda 24.863.68 TL.sı harcama yapılmaktadır. 

1975 yılında, iki gözü görmeyen, kötürüm ve birden 
fazla sakatlığı bulunan 25.761 yaşlının bulunduğunu söyleye¬ 
biliri» . Yaşlı ve Huzun»vlerinde parası olsun olmasın, kendi 

işini görmesini engelleyecek özürü bulunmayan yaşlılar bakı 
labilmektedir. Yukarıda verdiğimiz rakamın on bininin kurum 
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bakımına gereksinimi bulunduğunu varsaysak şu anda iki yüzer 
kapasiteli elli kurumun yapılması gerekmektedir. 

Kurum bakımının zaman, personel ve parasal kaynakları 

açısından kısa zamanda yaygınla'tırılamıyacağı gözönünde tu¬ 

tulursa daha başka önlemlerin alınması, yeni programların 
planlanması gerekecektir. 
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İHTİYAÇ VE KAYNAKLAR 

a- İnsangücü kaynakları 

Sosyal Hizmet ve sosyal yardımlarla ilgili hiz¬ 

metler verilirken; hizmetin özelliği nedeni ile yönetici, sos¬ 

yal hizmet mütehassısı, psikolog diyetisyen, doktor, hemşire 
gibi elemanlarla ahçı, terzi, teknisyen, bakıcı ve hizmetli 
gibi elemanlara gereksinme vardır. 

Şu anda verilen hizmet içinde yukarıda sırala¬ 

nan meslek elemanlarının sayı ve nitelik açısından istenen 

düzeyde olmadığı açıklıkla görülmektedir. 

b- Fiziksel Kaynaklar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının verdiği 

hizmette kullandığı binalar, genellikle amacına uygun geliş¬ 

tirilen tip projelerin gerçekleştirilmesi ile yapılmış ve ya¬ 

pılmaktadır. Ancak tam anlamı ile standartlaştırılmış olduğu 
söylenemez. 

UYGULANACAK PROGRAMLAR 

a- Örgüt açısından; sosyal hizmet ve sosyal yardım¬ 
ların '.ek elden yürütülüp uygulanması için Sosyal Hizmetler 

Kurumu kurulmalı ve Türkiye Büyük Millet Meslisinde olan yasa 

bir an önce çıkarılmalıdır. 
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b- İşsizlik sigortası Genel Sağlık Sigortası, Tarım 
içi sosyal sigortaların yasalaştırılması ve İş ve İşçi Bulma 
Kurumu tarafından hazırlanan işsizlik sigortası tasarısı ile 

ilgili çalışmalar hızlandırılmalı, devletin kurum bakımı ile 

birlikte, yeni yasalar kapsamına giremeyen yetişkin ve yaşlı¬ 
lara kişisel yardım verebilmesi için yasa hazırlıkları yapıl¬ 

malıdır. Mahalli İdareler ve Belediyelerin sosyal yardım yapa¬ 
bilmeleri için daha etkili kılınmaları gereklidir. 

c- Finansman Kaynakları ve Bütçe 

Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetlerin genel büt¬ 

çeden finanse edilerek gerçekleştirilmesi, devletin gelir 

kaynakları açısından çok güç olmaktadır. Bunun için özel fon¬ 

ların geliştirilmesi gerektiğinde yeni vergi ve prim sistem¬ 
lerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. 

Doğrudan doğruya kişisel yardım yapan gönüllü 

kuruluşlar kendi aralarında ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan¬ 

lığı arasında para va zaman açısından kayıpları önlemeleri 
için işbirliği yapmak zorunlu hale gelmiştir. 

f- Öncelikler 

Öncelikler saptanırken : 

1. Hiç kimsesi ve parası olmayan özürlüler, 

2T Hiç kimsesi ve parası olmayan yaşlıların 
bakımları sağlanmalı 

3. Kendi parası ile bakım isteyen yetişkin 
ve yaşlılar gözönünde tutulmalı, kurum bakımı ile birlikte, 
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koruyucu aile sistemi ile kişisel yardım sistemlerinin geçer¬ 

liliği ve tutarlılığı araştırılmalıdır. 

4. İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından plân¬ 
lanan İş eğitimi ve Rehabilitasyon Merkezleri sayılarının 
artırılması sağlanmalı. 

5. Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardıma muhtaç 

kişi ve grupların saptanması için Türkiye Çapında bir araştıı 
ma bir an önce varılmalıdır. 
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YILLARA CÖRK İLT.RR VR S. S.Y. P. S.H.P. KÜPÜRLİMİNF, SOSYAL YARDIM MÜRACATLARI 

1971  1974 1975 
Bap vurma Toplam Toplam T 0 nlam 
Nedenleri Merk. İli Sayı i Merk. Tli Sayı > Merk . tli Sayı Merk. ' 1 i Ton. 

Maddi Yardım 106 155 761 47. 7 105 4 26 531 47.6 97 440 5'7 37.6 70P 10' 1 v< V, 

Ücretsiz Tedavi 10 ipi ışı. "7.? 27 96 173 11.0 17 769 7.36 0.0 74 486 560 

İlaç Yardımı - - - - - 44 44 4.0 - 177 1 n 7 8.6 - 166 166 

Yol Parası ıs 11 26 4.7 ''16 '36 "1. ' rl ^ 0 '79 13.6 67 479 5 4 6 

Maaş Bağlanması 8 - 8 1.5 18 - 18 1.6 15 - 15 1.1 41 - 41 

Huzurevine yatma 57 59 10.7 44 20 66 5.9 50 15 66 4.6 151 39 190 

İş Temini 8 - 8 1.5 5 - 5 0.5 7 7 14 1.0 70 7 77 

Sakat Arabası 15 - 15 2.7 5 - 5 0.5 12 - 17 0. R 37 - 3 ” 

Suni Uzuv Temini 17 - 17 3.1 3 - 3 0.3 9 - 9 0.6 9 - 79 

Mesken Temini 7 - 2 0.4 5 - 5 0.5 0 
- 2 0.1 9 - 9 

Relediye Adına İne. - - - - - - - - 44 44 3.1 - 44 44 

Rehberlik Yardımları - -
- - 46 46 4.1 - 73 7 3 1.6 - 69 69 

Diğer Yardımlar 4 0 6 1.1 5 08 33 3.0 8 11 15 1. 3 17 Al 48 

      - 06 r pqı .551 237 _ 00 r-co 1115 744 1183 14 °7 748 73 52 310 
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Çizelge : 10 ... 
TT^KIYE KIZILAY DERNEOT 

Yıllara Göre Yapılan Sosyal Yardımlar 

ilaç ve Tedavi 
Kişi Miktar Ki si 

Suni Uzuv  Giyim ve Para Yardımı 
Miktar Kipi Miktar 

Apocakları 
Kipi M i klar 

1973 

1974 

1975 

7.674 
Toplam : 

9.993 

Toplam 

14.035 

Toplam 

1.557.621 785 
238.160 Kişi 

2.340.971 1.718 

229.920 Kişi 

1.813.402 953 

73.728 Kişi 

647.108 217.701 22.562.713 
25.609. 272.00 TL. 

1.303.624 203.509 21.195.071 

25.691.782.00 TL. 

1.191.660 43.000 8.962.733 

13.773.111.00 TL. 

Türkiye yardim sevenler derneği 

Yıllara Göre Yapılan Sosyal Yardımlar 

1. 200 

14.700 

841.830 

852.116 

15.740 1.305.216 

1973 

1974 

1975 

Halk 

Yardımı 

(1.) 

ilaç 
Yardımı 

(TL. ) 

1.984.563 

2.885.369 

2.560.707 

16.556 

54.159 

13.847 

Oıda ve Yemek 

Yardımı 

(TL. ) 

160.645 

128.957 

504.264 

Eşya ve Oiyim 
Yardımı 

(TL. ) 

122.145 

154.851 

304.948 

Emek Kar ılı ı 
Yardımı 

(TL. ) 

1.029.772 

990.695 

2.028.172 
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iş ve İşçi Bulma Kurumu 
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Mürcaat Sayısı Fark İşçi Sistemi Fark Yerleştirme 
Sayısı 

1° 

1973 581.432 171.531 409.901 186.348 395.084 67.9 

1974 663.765 239.662 424.103 255.939 407.826 61.4 

1975 601.110 244.299 356.811 263.562 337.548 56.1 

SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ TALEBLERİ VE KARŞILANMASI 

Sakat 

Başvurma 
işe 

Yerleştirme 
Fark 

E.Hükümlü 

Başvurma 
işe 

Yerleş
tirme 

Fark Başvur
ma Top. 

işe Ye. 
Toplamı 

Fark 

Toplam 

Kamu 1259 Kamu 581 

1973 7098 Özel 1360 4475 2243 Özel 371 1291 9341 38,2 3571 5770 

Toplam 2619 Toplam 952 

Kamu 3226 Kamu 2016 

1974 10009 Özel 1716 5067 8377 Özel 858 5503 18386 42,5 7816 516 

Toplam 4942 Toplam 2874 

Kamu 2111 Kamu 1475 

1975 7614 Özel 957 4546 4238 Özel 408 2355 11852 41.8 4951 6901 

Toplam 3068 Toplam 1883 
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DOĞAL AFETLER 

Ülkemiz, Seomorfolojik yapısı nedeniyle tarih boyunca 

büyük veya küçük doğal afetlerle karşıla~miş, can ve mal kaybı 
olmuş sosyal ve ekonomik gelinmemizde duraklamalar meydana gel¬ 
miştir. Kerede ve ne zaman olacağı belli olmamakla beraber, do¬ 

ğal afetlerin bundan sonra.'da meydana gelmesi kaçınılmaz bir 

gerçektir. 

Dağal afetlerin etkileri şöylece sıralanabilir : 

1. Şok yapma va panik uyandırma. 

2. Öüimlere yol açma, 
3. Sakatlık doğurma 
4. Yetim ve öksüz kalma 

5. Ekonomik yapıyı bozma 

6. Göçlere yol açma 

Özetle doğal afetler alt yapıyı bozarak bulaşıcı ve 
salgın hastalıklara yol açarak bir yandan uzun vadede gerçek¬ 
leştirilmesi gereken yatırımları geciktirirken öte yandan bi¬ 

reysel ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 

Doğal afetlerin, deprem, su baskınları, çığ, heyelan, 

yangın volkan patlaması, yıldırım düşmesi, kasırga gibi çok 
çeşitleri vardır. Bunların yanısıra sonuç olarak doğal afet¬ 

ler gibi görünen örneğin baraj yıkılması, ulaşım kazaları, 

sanayi kazalar, çevre kirlenmesi, binalarla ilgili kazalar 
gibi felaket türleri de vardır. 

Doğal afetlerle ilgili mevcut rakamlar acil önlemle¬ 

rin alınmasını gerektirecek yüksekliktedir. 
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Doğal afetlerle ilgili çalışmaları şu şekilde özetleye 
biliri z. 

I. Afet öncesi çalışmalar : 

Bu çalışmalar idari ve teknik olmak üzere iki bölümde 

oluşmaktadır. Bu çalışmaların amacı afet sırasında yapılacak 

işlerde çabukluk, kolaylık ve düzenlilik ile afete maruz yer¬ 

lerde can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Afet sırası çalışmalar. 

a) İkaz sistemi 

b) Haberleşme örgütünün kurulması 
c) Ön hasar tesbiti çalışmaları. 
d) Kurtarma çalınmaları. 
e) Sağlık hizmetleri 
f) Güvenlik hizmetleri 

g) Geçici barındırma hizmetleri 
h) Beslenme ve öteki ihtiyaç maddelerinin sağlanması 
i) Elektrik, su gibi alt yapı hizmetleri. 
j) Yıkıntıları kaldırma ve temizleme çalışmaları. 
k) Ölüleri kaldırma hizmetleri. 

Afet sonrası : 

a) Hasar tesbiti çalışmaları 
b) Hak sahiplerinin tesbiti 

c) Muhtemel afet yerlerinin tesbiti. 
d) Yeni yerleşme yerlerinin sağlanması 
e) Sürekli yerleşimin sağlanması. 



- 195 -

SORUNLAR VE ÖNERELİR : 

1. YASAL SORUNLAR 

Çağımızda Teknolojik gelişme, modern cihaz ve 
metodlarm bulunması, yapılış tarihi itibariyle eski olan ya¬ 

salarımızın bu gelişmelere uymaması nedeniyle çeşitli nokta¬ 
larda aksamalar olmaktadır. 

Diğer taraftan yasa maddelerinde açıklık ve ke¬ 

sinlik olmayışı, kuruluşların yapmakta oldukları görevler üze 
rinde etkili olmakta ve görev taksimi gereği gibi yapılamamak¬ 

tadır. 

2. ÖRGÜT VE KOORDİNASYON 

Halen sorumlu örgüt ve Koordinatör, merkezde 

İmar ve îskan Bakanlığıdır. Ancak kurtarma ve tahliye gibi 
konularda İşçi~leri Bakanlığı Sivil Savunma Örgütününde 
devreye girmesi 7269/1051 sayılı yasada belirtilmiştir. 

Afet hizmetlerinin Acil Yardım Bölümü taşrada 
Valilerin Koordinatörlüğünde İl Kurtarma ve Yardım Örgütünce 
yürütülmektedir. 

Bu gün kadar edinilen tecrübeler sonucu, gerek 

Afet Plânlarının uygulanması gerekse örgütlerin plân gereğin¬ 
ce tesbit edilerek hizmet vermeleri istenilen düzeyde başarılı 
olamamıştır. 
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Acil barındırma, yedirme, giydirme v.s. hizmet¬ 

leri büyük ölçüde Kızılayca yapılırken, İmar ve İskan Bakan¬ 
lığında da aynı hizmetler görülmekte, bu iki kuruluşun yanı 

sıra, gönüllü diğer kuruluşlar ve Uluslararası örgütler tara¬ 

fından intikal eden yardımlar organizasyonsuz biçimde olmakta¬ 
dır. 

İtfaiye örgütleri yangın halinde yetersiz kalmak 

ta, araç gereç ve personel yönünden takviye edilmesi gerekmek¬ 
tedir. 

3. KAYNAK TESBİTİ 

Ülkemizde afet hizmetlerine ayrılacak kaynaklar 

için bir tesbit yapılmamıştır. Her ne kadar afet plânlarında 
ilgili birimlerin verdiği malzeme araç, gereç olarak çeşitli 

bilgiler yer almakta isede, tatbikatta, planda gösterilen kay¬ 
naklarını kullanılması mümkün olmamaktadır. 

Kaynaklar kesin olarak bilinmediğinden ihtiyaç¬ 

larda. bilinmemektedir. Dış kaynaklı yardımlar içinde durum 

deği -’memektedi r. 

Kaynakların, pasasal, araç, gereç ve insan gücü 

açısından tasnifi gerekmektedir. - 

4. UYGULAMA 

Uygulamada ortaya çıkan en büyük sorun, yardım¬ 

ların depolanma imkanı olmadığı nedeniyle, düzensiz dağılım¬ 

dır. Bazı afetzedelere hiç yardım olmadığı gibi bazıları 2-3 
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kere yardım almaktadırlar. Şurası bir gerçektirki, Kamu ku¬ 
ruluş ve kurumlan ile gönüllü ve Kamuya Yardımcı teşkilatlar 
en kısa zamanda afet bölgelerine koşmaktadırlar. 

Uygulamada, Merkezde KOORDİNASYON lCurulu derhal 

görev başına gelmekde ve Bakanlıklar düzeyinde lüzumlu görü¬ 
len tedbirler alın aktadır. Ancak afet bölgesinde, afetin 

verdiği şok nedeniyle haliyle karışıklıklar olmakta ve hatta 
İl Kurtarma Komitesi ve komisyon üyüleride zaman zaman afet- 
zade durumuna düşmektedirler. 

Uygulamada diğer bir Sorun haberleşme olmakta¬ 
dır. 

Afet Bölgesi içi haberleşme 

Afet Bölgesi ile Merkez arası haberleşme 

şeklinde 2 safhalı bir durum arz etmektedirler. 
Her iki safhada da gecikmeler ve doğru haber alma ve verme 

işlemlerinde aksamalar olmaktadır. 

Barındırma konusu bir diğer sorundur. Afetzede¬ 

ler daima verilenden fazlasını istemektedirler. Dağıtılan 

çadırlar geri alınmamakta dolayısıyla kaynaklar gelecek bir 

afet için zor durumda kalmaktadır. 

Devamlı yerleşim sahasında afetzedelerin yeni 

yer ve konutlarına alınmaları problem olarak karşımıza çık¬ 

maktadır. Afet uygulamalarında genellikle kültür arazisi ve¬ 

rilmemekte olup, ahır, samanlık gibi tamamlayıcı binalar 

yapılmamaktadır. Do'Layısıyle Afet önceki nüfusu muhafaza et¬ 

mek de zor olmaktadır. 
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ÖNERİLER 

Buraya kadar olan bölümlerde verilen bilgiler ışığın¬ 

da sosyal güvenliği sağlayıcı öneriler ve yapılması gereken 

işler daha öz bir biçimde ele alınacaktır. 

1. Can ve mal güvenliğin i tehlikeyle karşı karşı¬ 
ya bırakan kayıplara yol açan doğal afetlerin daha öncede an¬ 

latıldığı gibi "Belirginsizlik" niteliğinde olması oluşundan 

önce alınması gerekli önlemlere verilecek ağırlığı art ırmakta¬ 
dır. 

Afet öncesi dönemden başlamak üzere afçtin bi¬ 
timi ve izlerinin yok edilişine kadar geçen safhalarla ilgili 
yasa ve yönetmeliklerin yeniden gözden geçirilmesi günün ve 
geleceğin tahmin edilebilir koşullarına göre düzenlenmesi ge¬ 
rekir. 

3. Bu düzenleme yapılırken ilgili örgütler arası 

işbirliğinin, sorumlu koordinatör örgütün, görevlerinin içi 
ve dış bünyelerinde sorumlu örgütlerin ve sorumluluklarının 

tayininde fayda görülmektedir. 

3. Kajnnaklar tesbit edilmeli, amaca uygun kullanım 

için gereken düzenlemleri yapmalı, ek kaynak gerekiyo.rsa te¬ 
min yolları araştırılmalıdır. 

4. Afet planları yeniden ele alınmalı ve illerimi¬ 

zin şartlarına göre pratik çalınmalara, tedbirlerin alınması¬ 
na imkan verecek biçimde düzenlenmelidir. 
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5. 'Plan Merkezi ve Taşra örgütlerini birlikte kap- 

samalı-Koordinasyonlu bir sistem kurulmalıdır. 

6. İç ve dış yardımların miktar ve nitelikleri ih¬ 
tiyaçlara göre belirlenmeli, temin yerleri önceden tesbit 
edilmelidi r. 

7. Afetlerde çalıdan personelin, halkın ve yönetici 

durumdaki görevlilerin ayrı ayrı eğitiminin sağlanması, gerek¬ 

tiğinde bu konularda basın ve yayın programlarında yer veril¬ 

mesi fayda sağlayacaktır. 

8. Acil yardım depolarının bölgesel biçimde Kızı¬ 

lay ve İs İşleri Bakanlığı ile birlikte görüşülerek kurul¬ 

masının çabuklaştırılması ve ilk acil ihtiyaç madde ve mal¬ 
zemelerinin buralarda muhafazası gerekmektedir. 

9. İyi bir haberleşme sistemi kurulmalı ilgili ör¬ 

gütlerin merkez ve taşra kuruluşları telsiz veya telex cihaz¬ 
ları ile donatılmalıdır. 

10. Bölgesel afette ön keşif ve etüdlerin mülki 
idari amiri 1 doktor, 1 inşaat müt. 1 ziraat müh. 1 jeolog 

ve Kızılay temsilcisi ve ilgili görülen öteki görevlilerden o 

oluşan bir komisyonca halikopter kullanmak suretiyle yapılma¬ 
sı, genel durumun çok yönlü olarak ortaya koymaya ve ihtiyaç¬ 

ların tesbiti de ihtisaslaşmış kişilerin görüşleri ile hareket 

etme olanağını sağlayacaktır. 

11. Kurtarma, enkaz kaldırma, evi tahliye gibi konu¬ 

larda yetiştirilmiş sivil savunma birliklerinin müdahale et¬ 
meleri uygun olacaktır. 
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12. Geçici yerleşmenin afet bölgesine yakın eınin 

sahalarda yapılması ve halkı ikna için bu bölgelerde toplu 

hela, çamaşırlık, yemekhane ve diğer sosyal tesislerle do¬ 
natılması, gerek afet idlerinde çalı-an personelin işlerini 
kolaylaştıracak ve gerekse yardımların daha düzgün bir bi¬ 

çimde yapılmasını sağlayacaktır. 

13. Geçici yerleşim safhasında sosyal hizmetler uz¬ 

manlarının görevlendirilmesi halkın moralini takviye, başvu¬ 

racağı makamlarla ilişkiler ve ihtiyaçlarının tesbiti konu¬ 

sunda faydalı görülmektedir. 

14. Sürekli yerleşim safhasında afetzedelere yapı¬ 

lacak konutların bölgelerini sosyo-ekonomik yapısı iklim ve 

ulaşım faktörlerinin göz önüne de tutulmak suretiyle yan ge¬ 

lişme ünitelerinin bağlanmasına ve geliştirilmesine müsait 

bir biçimde yapılması gerekmektedir. (Ahır, Samanlık, Kümes 
v.s. ) 

15. Afetzedelerden belli süre için gelir vergisi 

aLmmsmasij afet olan bölgelerde küçük sanayi tesislerinin ku¬ 
rulması, afet nedeniyle meydana gelecek göç hareketlerini 
önleyici tedbir olacaktır. 

İÇ. Doğal afet sayılmadığı halde sonuçtan en az do¬ 

ğal afetler kadar hasar vb kayıplar meydana getiren, kurak¬ 

lık, sanayi, kazaları, ulaşım kazaları, kirlenmeler, baraj 

patlamaları gibi halk kütlesinin normal yaşımını etkileyen ve 

ülke ekonomisini sarsacak nitelikte, karşımıza çıkan olay¬ 
larında gerekli ağırlığım verilmesi lazımdır. 
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GÖÇMENLER ve GÖÇEBELER 

GÖÇMENLER 

Türkiye son yüzyıl içinde göç hareketlerinin yoğunluk 
kazandığı bir ülke haline gelmiştir. Bugünkü verilere göre, bu 
hareketlerin önümüzdeki yıllarda da artan bir oranda devam 

edeceği tahmin edilebilir. 

Göç hareketleri Türkiye'den göç edenler, Türkiye'ye 

göç edenler ve ayrıca Türkiye içi göçler şeklinde üç kesimde 

görülmektedir. 

Türkiye'den göçler başlıca iki grupta toplanmaktadır. 

a) Uzun süreden beri beyin göçü deyimi altında top¬ 
lanan yüksek tahsilini Türkiye'de tamamladıktan sonra Yurt 

dışına çıkanlar. 

b) Türkiye'den işçi niteliğindeki göçler 

Birinci gruptaki göçlerin sayısı kesinlikle saptana¬ 
mamıştır. İkinci grupta ise 1961-1975 rakamlarına göre yurt 
dışında 814.917 işçi bulanmaktadır. Bu rakama bunların eş 
ve yakın akrabaları dahil 

Komisyonumuz özellikle beyin göçü adı altında topla¬ 
nanların yurda dönüşlerinin istenen düzysg&te olmadığını sap¬ 

tamış ve göçün bugünkü koşullar içinde durmuyacağı konusunda 
görüş birliğine varmıştır. 
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Beyin göçü grubunun karşılaştığa sorunlar genellikle 
bilinmemektedir. Dışarıya göç etmiş isçilerimizin ise birçok 
sorunları bulunmamaktadır, tfyum, dil, konut, beslenme, has- 

t lık, kaza ile ilişkili sorunlar, yeni bir sosyo-ekonomik 
ortamda bulunma nedeniyle ortaya çıkan ailesel sorunlar işçi¬ 

lerimizin karşı karşıya oldukları önemli güçlüklerdir. 

Bu sorunlar gerek yurt dışında ve gerekse yurt içinde¬ 

ki çalınma, davranış ve yaşam üzerinde olumsuz etkiler yarat¬ 
maktadır. 

Türkiye'ye Göçler ; 

Anayurt kabul ettikleri yurdumuzda sürekli kalmak üze¬ 

re diğer ülkelerden gelen Türk ve İslâm kişilerin durumu ay¬ 
rıca ele alınması gerekli konulardan biridir. 

1969-1975 yılları arasında Bulguristan, Romanya, Yugos¬ 

lavya, Yunanistan, Türkistan ve diğer ülkelerden gelenlerin 

toplam sayası 58.016 dır. 1976-78 sonu itibariyle Bulgaristan 

dan gelmesi beklenen göçmen sayısı ise 37.000 olarak tahmin 
edilmektedir. 

Türkiye'ye göç edenlen çeşitli sorunlarla karşılaşmak¬ 

tadırlar. Bunları şu şekilde özetlememiz mümkün olabilir s 

1. Ülkemizde yerleşme plânı hazırlanmış ve uygulan¬ 
mış değildir. Olaylar çıktıkça önlemler alınma yoluna gidil¬ 
mektedir. 
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2. İskânlı göçmenlerin, topraksız oluşu, verimin 
düşüklüğü, toprağın hukuki anlaşmazlıklara yol açması yerli 

halkın göçmenler üzerine baskısı, alt yapı yetersizlikleri, k 

kuraklık ve benzeri nedenlerle çoğunlukla kendilerine ayrı¬ 

lan yerleri terkedip kentlere geldikleri anlaşılmaktadır. 

Böylece kentlerdeki göçmenlerin büyük kısmı işsiz ve çalışan¬ 
lar da sosyal güvellikten yoksun kalmaktadır. 

3. Sosyal uyum ve yerli halkla kaynaşma konusunda 
şimdiye kadar hiçbir organize faaliyet yapılamamıştır. 

4. Geçici barındırmayı sağlayacak eğitim ve kabul 

merkezleri hem sayı hem nitelik bakımından yetersiSdir. 

5. Konuyla ilgili devlet ve gönüllü kuruluşlar 
arasında işbirliği sağlanamamaktadır. 

1. Konu ile ilgili yasalar, günümüzün koşul¬ 

larına uygun, göçmenlerin gereksinmelerine cevap verebilecek 

ve uygulamada karşılaşılan güçlükleri giderecek biçimde dü¬ 
zenlenmelidir. 

2. Bu düzenlemelerde konu ile ilgili Devlet 

Kuruluşlarının görev ve sorumlulukları açıkça belirtilmeli¬ 

dir. Eş güdümü sağlama görevi İşçişleri Bakanlığına verilme¬ 
lidir. 

3. Göçmenlerle ilgili işlemlerin ve hizmet¬ 

lerin yürütülmesinden sorumlu merkez ve taşra örgütleri per¬ 
sonel yönünden (sosyal hizmet uzmanı, tercüman v.b.) desteklen¬ 
melidir. 
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4. 1.4.1976-30.12.1978 tarihleri arasında 

Bulgaristan'dan gelmesi beklenen göçmen sayısı 37.000 dir. 

Öncelikle bu göçmenlerin yerleştirilmeleri, çalışma olanak 

ve koşullarına kavuşturulmaları konusunda ilgili kuruluşlar¬ 
la eşgüdüm içinde bir çalışma yapılmalıdır. 

5. Göçmenlerin daha çok tarım dışı sektörler¬ 

de istihdamı olanakları aranmalıdır. 

6. Göçmenlerin sağlık koşullarına uygun bi¬ 

çimde barındırılmalarma olanak verecek Geçici Göçmen Kabul 

ve Eğitim Merkezleri, hizmete açılmalıdır. 

7. Devlet kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar 

arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanarak, bu hizmetlere gönül¬ 
lülerin etkin bir biçimde katılmaları sağlanmalıdır. 

8. Göçmenlerin haklarının etkin bir biçimde 
korunabilmesi için uluslararası düzeyde eşgüdüme gidilmesi 

ve sıkı işbirliğinin geliştirilmesinde yarar vardır. 

9. Parklı kültüre sahip bir toplum ile karşı 

karşıya gelen göçmenlerin, topluma uyabilmelerini sağlamak ama¬ 

cıyla sosyal hizmet çalışmaları yapılmalıdır. Tasarlanan geniş 
kapsamlı sosyal yardım ve hi zmet programları şunlardır : 

İt- Bilgi verme ve danışmanlık hizmetleri : 
a) Göçle ilgili işlemler hakkında, 

b) Göç edilecek ülke hakkında, 
c) Yeni topluma intibak/bütünleşme, 
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2- Giriş kapı, liman ve alanlarında çocuk 
bakım merkezleri (kreş, yuva v.b.) kurulması 

3- Geçici kabul merkezleri ya da misafirhane¬ 
ler kurulması : 

a) Geçici barınak 
b) Gecici iaşe 

c) Sağlık bakımı 

d) Çocukların bakımı 

4- Türkçeyi bilmeyen ya. da az bilenler için, 

a) Göçmen kabul merkezlerine yabancı dilde 
kitap, dergi v.b. sağlama 

b) Dil bakımından yardım sağlamak 

c) Dil kursları düzenleme (Aynı hizmetler; 

Türkiye'den başka ülkelere gidecek 
göçler için de düşünülebilir) 

5- Göçmenlerin yeni toplumla bütünleşmelerine 

yardımcı olma : 

a) Dil verme, kurslar, toplantılar v.b. 

düzenleme, 
b) Yerel aileler tarafından davet ettiril¬ 

me , 

c) Yöz kampları 

d) Gerekiyorsa, özel eğitim (genel ve 
mesleki konuları kapsayabilir. 

6- İkamet izni, çalınma ruhsatı, vatandaşlığa 
geçme gibi işlemlerde yardımcı olma, 
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7- Göçmenlerin iskânı, işe yerleştirilme v.b. 
konularda yardımcı olma. 

8- Üçüncü ülkeye gitmek isteyen göçmenlere 
yardımcı olma. 

10. Yurt dışındaki isçilerimizin sorunlarının 
çözümlenebilmesi için hem ülkemizde, hem yabancı ülkelerde "S 

"Sosyal Hizmetler Büroları" kurulması düşünülebilir. Bu büro¬ 

larda, Türk, Sosyal Hizmet Uzmanları, psikologlar ve tercü¬ 

manlar görevlendirilebilir. Yurt dışındaki bu büroların ül¬ 
kemizdeki "Merkezi Büro" ile sıkı bir işbirliği içerisinde ça¬ 

lışmalarını sürdürmeleri gerekir. 

Türkiye'deki MerketiBüro; 

1- Dışarı g.decek işçilere, gidecekleri ülke 

hakkında bilgi vermeli, o ülke insanlarının yaşantılarına ait 

filmler göstermeli, broşür, yardımcı el kitapları V.b. dağıt- 
tılmalıdır. 

2- İşçilerin Türkiye'de kalan aile ve çocuk¬ 
larının günlük yaşamlarına destek olmalı ve uzun süreli ha¬ 

berleşme, para transferi, eğitim, kreş ve yurt sorunları 
ile ilgili yardımları sağlamalıdır. . 

Bu büro, illerde ve Sosyal Hizmet Şube¬ 
leri ya da Sağlık Müdürlükleri bünyesinde örgütlenebilir. 

3- Yabancı ülkelerdeki Bürolar ise 
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a) İşçilerimizin sosyal sorunlarına çö¬ 
züm getirecek, çevrelerine uymalarında yardımcı olacak; 

b) Dil sorunlarının çözümlenmesiyle il¬ 
gili olarak dil kurslarının açılmasını (örneğin çalıştıkları 
işyerlerinde) plânlayacak; 

c) İşverenlerle ve diğer kişilerle ara¬ 

larında çıkabilecek anlaşmazlıklarda uzlaştırıcı görev yapa¬ 
cak; 

d) Sağlık sorunlarına ilişkin olarak 
gerekli önlemlerin alınmasında yardımcı olacak ve bilgi ve¬ 

recek; 

f) Aileleriyle ilişkilerinin devam et¬ 

tirilmesine çalışılacak ve buna ilişkin sorunlarına çözüm 
getirecek; 

g) Çocukların iyi yetişmeleri için ge¬ 
rekli hizmetleri sağlayıcı çalışmalarda bulunacak (örneğin, 
Türk kreş ve okulları gibi); 

h) Yalnızlık ve özlem duyguları içinde 
bulunan işçiler için normal verici programlar düzenleyecek 

çalışmalar yapabilir. 

Önerilen Bürolar, faaliyette bulundukları ül¬ 
kelerdeki gönüllü kuruluşların yardımı ve desteğini de sağ¬ 

layabilir. 
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GÖÇEBELER 

1965-67 yılları envanter sonuçlarına göre ülkemizde 

52 ile dağılmış 53.711 kişiden oludan 7.948 göçebe ailesi 
bulunmaktadır. En yoğun olduğu yöreler ise Akdeniz, Güney 

Doğu Anadolu, ve Karadeniz Bölgeleridir. Göçebelerin ülke 

ekonomisine katkılarının yok denecek kadar az olduğu göz¬ 

lenmekte buna karşın tarım arazi, mera, ve ortaklar ile or¬ 
man alanlarına büyüle zararlar verdikleri ortaya çıkmaktadır. 

Tüm ailenin bir çadırda barınması bakımından da çağ 

dışı yaşam ve devamlı yer değiştirme zorunluluğundan sosyal, 

kültürel ve teknik olanaklardan, sağlık hizmetlerinden yoksun 

kalmaktadırlar. Kısaca, göçebeler sosyal güvenlik ve sosyal 

hizmetlerden yoksun bir kesimi oluşturmaktadır. 

ÖNERİLER : 

1. 1930 larda çıkarılan İskân Kanunu bugün için 
dahi geçerli ileri önlemler getirmişsede, hemen hemen hiç 

biri uygulanamamıştır. Uygulama yönünden önlemlerin alınması 
zorunlu görülmektedir. 

2. Göçebeler toprak ve konut sahibi yapılmalıdır. 

3. Göçebelerin özel bir eğitimden geçirilerek çağ¬ 

daş yaşam koşullarına uyumlarının sağlanması yönünden çalışma' 
lar yapılmalıdır. 
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SONUÇ : 

Ulusumuz için Sosyal Hizmetler ve Sosyal yardımın ta¬ 

rihi çok eskilere kadar gitmektedir. Bu köklü geçmiş içinde, 
ulusumuz sosyal yardımlaşma ve ihtiyacı olanların korunma ve 

bakımları yönüde önemli gelenek ve göreneklere sahip olmuştur. 

CtÜçIü bir sosyal yardım anlayışının geliştiği ülkemizde 1961 
Anayasasının Sosyal Devlet olma niteliğini getirmesi ile bu 

yöndeki etkinlikler daha da anlam kazanmıştır. Anayasamızın 

vatandaşların sosyal refahlarının sağlanması ve sosyal yaşam¬ 

da karşılaşabilecekleri rizikolara karşı güvence getirilmesi 

devlete bir görev olarak verilmiştir. 

Konu incelendiğinde, ülkemizde sosyal Hizmetler ve Sos¬ 

yal Yardım amacıyla. Devlet kurumlarınm, yarı resmi ve gönül¬ 

lü kuruluşların hizmet götürdüğü, ancak bu hizmetlerin bugün¬ 

kü şartlar içinde dağınık ve biribirinden kopuk olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Uygulamalar genel olarak değerlendirildiğinde ge¬ 

rek devlet ve gerekse gönüllü kuruluşların Götürdüğü hizmetle¬ 

rin hem nitelik ve hemde nicelik açısından ihtiyacı karşılamak' 
tan uzak olduğu görülmektedir. Bu durum ise hiç şüphesiz Sos¬ 

yal Refah Devleti olma çabasını ters yönde etkilemektedir. 

Gerekli önlemlerin alınmaması ve konuya gereken ilginin ve¬ 

rilmemesi halinde hızlı bir nüfus artışına şahit olduğumuz 
40 milyonluk Türkiyenin büyük güçlük ve tehlikelerle karşı 

karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır. Hiçbir devlet hele Sos¬ 

yal Refah Devleti olma niteliğini kazanmış bir ülke vatandaş¬ 

larını ihmal edemez. Son yıllarda Sosyal Refahı destekleyici 
Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım önlemleri açısından ülkemiz¬ 
de görülen gelişmeler gelecek için umut verici gözükmekle bir¬ 

likte, bu çabanın daha düzenli ve daha bilinçli olarak geliş¬ 

tirilmesi ülke yararına olacaktır. Özellikle sosyal yardımlarla 
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ilişkin yeni uygulamalara gidilmesi (kira yardımı, aile yar¬ 

dımı gibi) etkinliği daha da artıracaktır. 

Sosyal hizmetler ve sosyal yardım uygulamalarındaki 

bugünkü dağınıklık ve aksaklıkları ortadan kaldırmak için 

hizmetlerin tek elde toplanması her idari, hem hizmet ve hem- 
de kaynakların kullanılması açısından olumlu sonuçlar verecek¬ 
tir. Bu amaçla hazırlanan Sosyal Hizmetler Kurum Kanunu Tasa¬ 

rısının biranevvel Türkiye Büyük Millet Meclisince kabulü 

ile kurumun gerçekleştirilmesi komisyonumuzca temenni edilmek¬ 
tedir. Öte yandan, sosyal hizmetlerin yada yardımların muhata¬ 
bı kişilerin yerel düzeyde olduğu düşünülürse sorumlu merkezi 

Devlet kuruluşunun teşkilatlanmasında "ademi merkeziyet" esa¬ 

sına göre yetki ve sorumlulukların dağıtılması ve uygulamada 

bürokratikişlemlerin olabilen en az dereceye indirilmesi ge¬ 
rekli görülmektedir. 

Sosyal Hizmetler alanında gönüllü kuruluşların da bü¬ 

yük katkısı olabileceği tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bu¬ 

günkü durumda gönüllü kuruluşlardan etkili çalınmalar da 
beklemek güçtür. Bu nedenle,dağınık olan gönüllü kuruluşla¬ 

rın faaliyet alanlarına göre federasyonlar şeklinde birleş¬ 
tirilmeleri ve konfederasyonlara gitmeleri mali ve insangü- 

cü yönünden kaynak israfını ortadan kaldıracak ve gönüllüle¬ 

rin söz konusu alana katkıları daha etkili bir görünüme kavu¬ 

şacaktır. Böylece hem gönüllü kuruluşlar arasında ve hemde 
Devlet ile gönüllüler arasında daha yararlı diyalog ve işbir¬ 
liği kurulabilecektir. 
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Sosyal Hizmetlerle ilgili yasalarında günümüz şartla¬ 

rına uydurulması gerekmektedir. Bu nedenle özel ihtiyaç grup¬ 

larının korunması ile ilgili yasalar yeniden gözden geçirile¬ 
rek gerekirse yeni tasarıların hazırlanması yararlı olacaktır. 

Sosyal Hizmetlerle ilgili yasaların yorumlanması ve uygulanası 

bölgeden bölgeye ve kişiden kişiyedeğitiştiği görülmektedir. 
Bu nedenle, norm birliğine gidilmesine ve belirli standartla¬ 

rın saptanmasında daha büyük ihtiyaç vardır. 

Sosyal Hizmetlerin finansmanı da büyük önem kazanmak¬ 

tadır. Bugün Türkiye de sosyal hizmetler ve diğer sosyal refah 

önlemleri için ayrılan tahsisat genel bütçenin $ 3'ünü geçmemek 
tedir. Bu payın büyük bir oranda personel giderlerine ayrıl¬ 

dığı düşünülürse eksiklik kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Cid¬ 

di ve plânlı bir çalışma içinde kaynakların gözden geçirilmesi 
ve bunlardan en verimli bir biçimde yararlanılması ve bugünkü 

vergi sisteminin düzenlenerek daha etkili ve adil bir görünüm 
kavuşturulması kaçınılmaz bir uygulama olacaktır. Devletin ya¬ 

nı sıra gönüllü potensiyelini de harekete geçirmek, etkili 
fonlar oluşturmak destekliyici nitelikte yararlı bir çalışma 
olacaktır. 

Hizmetlerin en iyi bir biçimde yürütülmesi mutlaka ka¬ 
lifiye personelle olmaktadır. Sosyal Hizmetlerle ilgili ihti¬ 

sas sahibi elemanların yetiştirilmesi için gerek yüksele ve 

gerekse orta tahsil düzeyinde hizmet öncesi eğitime ağırlık 
verilmesi gereklidir. Sosyal Hizmet okullarının sayılarının 

artırılması ve bu eğitim kuruluşları arasında önem ve standart 
bütünlüğüne gidilmesi yararlı sonuçlar Bağlıyacaktır. Bu arada 
mevcut Sosyal Hizmet Mütehassısları ile diğer ilgili meslek 

elemanlarının sofyal hizmetler alanında faaliyet gösteren tüm 
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kuruluşlarda görev almaları sağlanmalıdır. Öte yandan hizmet
lerin niteliğini geliştirme açısından hizmet-içi eğitim prog
ramları ilgili kuruluşlarca işbirliği içinde belirli standart 
lara göre geliştirilmelidir. Gönüllülerin eğitimi de önemli 
bir konu olarak beliklemektedir. . 

Toplumun Sosyal Hizmetler alanındaki katkısını daha 

güçlü hale getirmek için mutlaka kamunun bilinçlendirilmesi 
ve eğitilmesi gerekir. Buun için kitle haberleşme araçların
dan en iyi bir biçimde yararlanarak kamuya bu yönde yaklaş

manın sonsuz yararları vardır. 

Bugün ülkemizde Sosyal Hizmetlere ihtiyaç duyan özel 

ihtiyaç gruplarının genel yığın içindeki durumu, ihtiyaçları

nın niteliği, kaynaklar gibi hayâti önemdeki bilgiler sıhhat

li değildir. Bu nedenle genel bir envanter çalışmasına gidi
lip kuuvetli bir deta toplama, hizmetlerin ne yönde gelişmesi 

gerektiği hakkında ışık tutma açısından yararlı olacaktır. Bu

nun sağlanması için özellikli, Devlet Planlama Teşkilatı envan

ter çalışmasını ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde biran 

evvel gerçekleştirmelidir. Bu çalışma bir yıl içerisinde biti
rilerek uygulamaya hazır plân ve projeler oluşturulmalıdır. 
Öte yandan DPT ile Devlet İstatistik Enstitüsü arasında, kuv
vetli bir işbirliğine gidilmeli bu yöndeki çalışmalar yoğun-

laştırılmalidır. 

Sonuç olarak, ülkemizin sosyal hizmetlere olan ihtiya

cı açıktır; iyi bir organizasyon ve kaynakların en iyi bir 
biçimde değerlendirilmesi ve kanalize edilmesi ile Türkiyenin 

bu ihtiyacı karşılayabilecek güçte olduğunu söylemek mümkün 
görülmektedir. 
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Ek : 1 
SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI ALT 

KOMİSYONU KATILAN ÜYELER 

Adı ve Soyadı Kuruluşu ve Görevi 

AGAR Tuğrul Sos. Güv. Bak. Ar.ve Plan Kur. Üyesi 
AKIN Zeki Bağkur Tahsisler D. Bşk. 
ALPAY M. Nuri Ç.E.K. Yayın, Prop. ve İst. Md. 
ATTİLA İsmet Sos. Güv. Bak. Gn. Md. Yrd. 

AYRAL Türkân T. Yardım Sevenler Der.ği Gn. Bşk. 
BELEN Ersen İm.İs.Bk.Afet İş.Gn.Md.Acil Yard.Md. 
CİZRE Cahide S.S.Y.B. Sos.Hiz.Gn.Md. Sos. Güv.Şb.Md. 
COŞKUNTÜRK Mithat Kızılay Gelirler Müdürü 

HAZAR Dündar İş ve İşçi Bulma Kurumu 
KAHRAMANOĞLU Ertan S.S.Y.B. Sos. Hizmetler Genel Md. Yrd. 

KOKSAL Mustafa Azmi Ankara Emniyet Müdürlüğü Şb. Md. 
ÖGEL Sevim T.Yardım Sevenler Serneği Gn. Sekreteri 
ÖĞRETMEN İbrahim İçişleri Bk. Mahalli İd.Gn.Md. Şb. Md. 
ÖKMEN Mehmet Genç, ve Spor Bak.Boş Zam» Değ.Gn.Md.Ye 
ÖLÇEN Makbule Geri Zekâlı Çocukları Koruma Der.Gn.Bşk 
SOMUNCU Ünal Kızılay Genel Müdürü 

ÇATIRLAR M. Veli Sivil Sav. İd. Bşk. Yrd. 
ŞAYLI Prof.Dr.Bekir 
Sıtkı A.Ü. Tıp Fak. Genetik Bölümü 

TEZCAN Osman Nuri İş ve İşçi Bulma Kurumu 
TÜZEL Melâhat T.Yardım Sevenler Der. Yönetim Kur.Üye. 
ÜSTÜNOĞLU Ergin S.S.Y.B. Sosyal Hizmetler Gn.Md. Yrd. 
YÜCEL Mustafa T. Adalet Bak.Ceza ve Tev. Ev, Gn. Md. Yr. 
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EK ; 2 

SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI 

ALT KOMİSYONUNA KATILAN DPT UZMANLARI 

- KARAMAN, İSMAİL. 

- MARUFLU, Z.SELÇUK. 

- ORHAN, EMEL. 

- SONSUZ, ERGÜN 
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SOSYAL GÜVENLİK Ö.İ.K., SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YAR¬ 

DIM UYGULAMALARI İKİNCİ ALT KOMİSYONU RAPORUNA İLİŞ¬ 
KİN TEKNİK ÖNERİLER 

OENEL ÖNERİLER 

1. İller sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri ya¬ 
pısında kurulmaya başlanmış bulunan sosyal hizmet şubeleri¬ 

nin, iller düzeyindeki her türlü sosyal hizmet ve sosyal yar¬ 

dımların örgütlenmesi, denetlenmesi ve eşgüdümlerinin sağ¬ 

lanmasından sorumlu hale getirilmesi. 

2. Bu şubelere bağlı olarak, belli nüfus grupları¬ 

nın sayılarına göre, saptanacak Aile Danışma ve Rehberlik 

Bürolarının kurulması. (Örneğin 10.000 hanede bir büronun 

açılması.) 

3. Sosyal hizmetler bir ekip çalışmasını gerek¬ 

tirdiğinden, yönetici, sosyal hizmet mütehassısı, psikolog, 

fizyoterapist, diyetisyen, doktor ve hemşire gibi personel = 

ile destek hizmetleri sağlayan diğer yardımcı personelin sa¬ 

yılarının arttırılması ve niteliklerinin geliştirilmesi sağ¬ 
lanmalıdır. 

YETİŞKİN SUÇLULARLA İLOİLİ ÖNERİLER 

1, Suçluların, cezaevleri içindeki sorunları ile, 

bunların aile ve çocuklarının sonulları ile ilgilenecek, sa¬ 

lıverilmelerinin yaklaştığı zaman topluma uyumlarının sağlan¬ 
ması ve iş bulmalarını kolaylaştırıcı hizmetleri verecek 
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sosyal hizmet bürolarının mümkün olduğunda cezaevleri düze¬ 
yinde, olmadığında il düzeyinde kurulması, veya sosyal hiz¬ 
met şubelerinin bu konu ile ilgili olarak görevlendirilmesi. 

ÖZÜRLÜLERLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1. Halen çalışabilir durumda olan veya rehabilite 

olduktan soara çalışabilir duruma gelecek özürlülere iş bul¬ 
ma olanaklarının sağlanması, ve yasal yükümlülüklerin kamu 
ve özel kesimde yerine getirilmesinin etkinleştirilmesi. 

2. îş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından açılması 
planlanan rehabilitasyon merkezlerinin biran önce işler hale 

getirilmesi ve yurt çapında yaygınlaştırılması için ilgili 

kuruluşların kaynak sağlanması yönündeki çalışmalarının hız¬ 

landırılması. 

3. Halen İstanbul'da körlerin eğitilmesi ve meslek 

sahibi kılınması yönünde çalışmalar yapan Körler Rehabili¬ 

tasyon merkezinin geliştirilmesi ve bu tip kurumlarm sayıla¬ 

rının arttırılması. Bu kurumlarda döner sermayeli iş atölye¬ 

lerinin kurulmasının sağlanması. 

4. Özürlülerin bakım ve tedavileri ile aileleri 

yanında bakılamayan ve kendi gereksinimlerini karşılayama¬ 
yanların kurumlhrca bakımının sağlanması, 

5. Kendi gereksinimlerini sağlayabilen özürlülerin 

günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemlerin alınması. Örne¬ 

ğin, özürlüler için sun'i uzuv, tekerlekli araç yapımının 
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standart ve seri halde üretiminin başlatılıp hızlandırılması, 

bu yapılıncaya kadar ithallerinin tek elden yapılmasının sağ¬ 

lanması, kitle ulaşım ve haberleşme araçlarından yararlandı¬ 

rılmalarının kolaylaştırılması ve bu araçlarda özürlüler için 
indirim sağlanması, gerek kamu ve gerekse özel binalar ile 

konutlarda özürlülerin kolayca hareket edebilecekleri yapı 

değişikliklerinin sağlanması. 

6. Sakatlarla ilgili istatistiklerin her 5 yılda 

bir yapılması. 

YAŞLILARLA İLGİLİ ÖNERİLER 

1. Yaşlıların yaşamlarının geri kalan kısmını hu¬ 

zur içinde geçirebilmeleri, hastalandıklarında bakım ve te¬ 

davilerinin yapılabilmesi için kurum bakımı niteliğinde olan 
Huzurevleri ve yaşlılar pansiyonları ile aile yanında bakım¬ 
larının sağlanması için önlemler alınması, aile yardımının 
sağlanması. 

2. çeşitli kurumlar tarafından açılması planlanan 

veya planlanacak huzurevlerinin açılması ve işletilmesi için 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği yapılması bu 
Bakanlığın eşgüdümü sağlayıcı bir örgüt olarak görevlendiril¬ 
mesi ve sorumlu kılınması. 

3. Aileleri yanında kalan yaşlıların boş zamanları¬ 
nı değerlendirmek ve geziler düzenlemek üzere bu alanda çalı¬ 
şan gönüllü kuruluşlarla da işbirliği yapılarak yaşlılar 
klüplerinin kurulması. 
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4. Emekliye ayrılan ancak insangücü olarak yarar¬ 

lanılmaları mümkün olan yaşlılardan sosyal hizmetlerle ilgi¬ 

li çalışmalarda yararlanmanın sağlanması. 

5. İmar planları yapılırken, huzurevleri yapabil¬ 

mek için hazine ve belediye arsalarından yararlanacak ve ge¬ 

rekirse kamulaştırma yapılarak, arsaların bu iş için tahsis 
edilmesi. 

6. Eu alanda hizmete gereksinimi olanların sap¬ 

tanması için sosyal araştırmanın zaman geçmeden yapılması¬ 

nın sağlanması. 

DİĞER ÖNERİLER 

Genelevlerde çalışanların sosyal güvencelerinin sağlan¬ 
ması için Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'un konuya eğil¬ 
mesi, ayrıca topluma kazandırılmaları amacıyla rehabilitas¬ 

yonlarının sağlanması ve korunmaları için programların ha¬ 

zırlanması . 

"Özel Eğitim sınıflarının eğitilebilir geri zekâlı 
çocukların kendi çevrelerindeki ilkokullar bünyesinde açıla¬ 
rak eğitim olanaklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi" 

Geri zekâlı çocukların doğum öncesi tedbirlerinin 

alınması, ailelere ve topluma eğitim programlarının uygulan¬ 
ması. 
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Çocuklar tutukluluk döneminde çezaevlerine gönderilme 
meli, bu yönde yasal tedbirler alınmalı ve islahevleri nite¬ 
lik ve nicelik yönünden günün şartlarına göre geliştirilmeli 

ve çocukların topluma kazandırılması esas alınmalıdır. 

Kamu ve özel çalışma yerlerinde kreş ve gündüz bakım¬ 

evlerinin kurulması ve işleyişi için uygulamada etkin önlem¬ 
lerin alınması, bu yönde sendikaların etkinliğinin kanalize 

edilmesi. 

Gençlik sorunları ve çözüm yolları konusunda bakan¬ 

lıklar arası bir "Gençlik Konseyi" veya Gençlik Kurulu ku¬ 

rularak, koordinasyonu sağlanması uygun olur. Bu kurula ka¬ 

tılacak kuruluşların teker teker bildirilmesi yerine örnek 

v.b. demek yerindedir. 

Doğal afetlerin etkileri arasında, ürün ve hayvanla¬ 

ra yapılan zarar da dikkate alınmalıdır. 

Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlarla İlgili Önce¬ 
likler 

1. Korunmaya Muhtaç Çocuklar 

2. Ailesi (bakacak kimsesi) geliri olmayan ve 
çalışamayacak durumdaki özürlüler, 

3. Ailesi (bakacak kimsesi) ve geliri olmayan 

özürlüler. 

4. Ailesi olup geliri olmayan yaşlılar. 
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5. Rehabilite edilmesi gerekli fiziksel ve sosya] 

özürleri bulunanlar. 

6. Esneklilik ve malûllük geliri olup bakacak kim¬ 

sesi olmayan yaşlılar. 

7. Çalışamıyanlar 

8. Bakım altında (ailesi yanında) bulunan çocuk¬ 
lar. 

9. Çalışanlar 

Mesleki ve özel eğitim - öğretim ve rehabili¬ 

tasyon, tüm yaş ve ihtiyaç gruplarını kapsam&lı* . kişile¬ 
rin topluma uyumu ve kazandırılmaları ile kendi kendine 

yeterli hale getirilmeleri amacını gütmelidir. 
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal 
Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 

3 Nolu Alt Komisyon Raporu 

SOSYAL GÜVENLİĞİN YENİ 

SİSTEM ÖNERİLERİ 
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I- GİRİŞ : 

T »C « Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı¬ 

ğının 9/6/1976 tarihli yazıları üzerine Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma planı Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 
12/Haziran/1976 günü toplanmış, görüşme ve tartışmalardan 
sonra mevcut Sosyal Güvenlik Kurumlarınm durumları ve uygu¬ 

lamaları, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım uygulamaları ve 

Sosyal Güvenliğin yeni sistem önerileri olmak üzere üç alt 

komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. 

Bu komisyonlardan Sosyal güvenliğin yeni sistem öneri¬ 

leri olan 3 no'lu alt komisyon ilk toplantısını 12/Haziran/ 
1976 günü yapmış ve bu toplantıda Başkanlığa Sema Kut, 
Raportörlüklere Necmettin Önel ile Taylan Eyüpoğlu seçilmiş¬ 

tir. Taylan îyüpoğlu toplantılara hiç katılmamış bunun yeri¬ 
ne üyelerden Kubilay Karayal bu görevi üslenmiştir. Komisyon 

Jalışma Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal 
hizmetler Genel Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Akademisi, Sa¬ 

nayi ve Teknoloji Bakanlığı BAĞ-KUR, Deniz Nakliyat Türk 
ünonim Ortaklığı, DİSK, T.C. Emekli sandığı, iş ve İşçi Bul- 
Tia Kur-umu M.T.A. Mimarlar Odası, Mühendis ve Mimarlar Odalar] 

Birliği, Sosyal Sigortalar Kur-umu Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Jocuk Esirgeme Kurumu T.Es. ve Sanat. Konfederasyonu ve 

r.İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcilerinden oluş- 
nuştur. (EK 1) 
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İlk toplantıda çalışma biçimi ve çalışma takvimi 
kararlaştırılmıştır. Saptanan çalışma biçimine göre çeşitli 

kuruluşları temsil eden üyelerin, konu hakkındaki görüşlerim 

ni yazılı raporlar halinde başkanlığa göndermeleri istenmiş, 

raporlar toplandıktan sonra ilk komisyon toplantısı 

2/Ağustos/1976 günü toplanarak raporlar üzerinde tartışılmış, 
tartışmaların ışığında komisyon "sosyal güvenlik" tanımını 

en geniş kapsamda "Bireylerin, din , dil, tabiiyet, yaş ve 
cinsiyet gözetmeksizin hal ve geleceklerinin güvence altına 
alınması" olarak kabul etmiş ve bu tanım çerçevesinde tartış¬ 

malarını sosyal güvenliğin yeni sistem önerileri açısından; 

1- Yaygınlaşma 

2- Bütünleşme 

3- Kaynaklar 

4- Yeni programlar 

başlıkları altında odaklaştırmayı uygun görmüştür. Komisyon¬ 

ca kabul edilen diğer bir husus ise, önerilerin nedenleri 

ve nasıl uygulanacağı hususlarına ağırlık verilmesi olmuştur. 

Komisyon 2/Ağustos/1976 - 13/Eylül/1976 tarihleri 
arasında sekiz kez toplanmış, her toplantıda Devlet planla¬ 

ma Teşkilâtından uzman üyeler bulunmuşlardır. Aynı zamanda 
gerekli olan istatistiki verileri sağlamak amacıyla komis¬ 

yona davet edilen Devlet İstatistik Enstitüsü uzmanları, 

Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
uzmanları da katılmışlardır. Komisyon çalışmalarının diğer 

iki alt komisyon konularıyla olan yakın ilişkisi nedeniyle, 

her iki komisyonun başkanlığında son toplantılara davet 
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edilmiş ve kendilerinin toplantılara katılması istenilen 

ilişkilerin kurulmasında çok yararlı olmuştur. 

Toplantılar Deniz Nakliyat, DİSK, M.T.A. temsilcileri 
hiç katılmamış Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisi 

ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu temsilcisi sadece birer 

kez katılmışlardır. 

Toplantıların sonunda yazılacak raporun içeriği; 

1- Türkiyenin Sosyo Ekonomik yapısı, 

2- Dördüncü Beş Yıllık planda yeni sosyal güvenlik 

anlayışı ve ekonomik gelişme ile sosyal refah 

konusunda öngörülen gelişmeler. 

3- Dördüncü Beş yıllık planla ilgili yeni sosyal 

güvenlik sistem önerileri 

olarak saptanmış ve raporun yazılması için Başkan Sema Kut, 

Raportör Necmettin Önel ve Üyelerden Kubilay Karayal görev¬ 
lendirilmiştir. Komisyonumuz, tüm toplantılara katılarak, 
çalışmalarımızı teşvik eden ve yönlendiren Devlet Planlama 

Teşkilâtı uzmanlarına, istenilen verileri kısa süreler için 
de hazırlayarak çalışmalarımıza katkıda bulunan Devlet 

İstatistik Enstitüsü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerine 
toplantılarımızın son aşamasında aramıza katılan sosyal gü¬ 

venlik ihtisas komisyonu Başkanı Dr. Erdal Atabek» e, top¬ 

lantı yerinin sağlanmasında her türlü kolaylığı gösteren 

Devlet planlama Teşkilatına ve Raporun Daktilo edilmesinde 

büyük bir titizlikle çalışan T.C. Emekli Sandığı mensupla¬ 
rından Nuri Sır'a teşekkürü zevkli bir görev sayar. 
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A- TÜRKİYENİN SOSYO- EKONOMİK YAPISI 

1_ Türkiyenin Demografik yapısı 

1-1. Bütün Dünya ülkeleri arasında, özellikle Av¬ 

rupa ülkelerine nazaran nüfus artışı son derece büyük olan 

ve 1927-1975 yılları arasında 48 senelik bir devrede 13.6 
milyondan 40.2 milyona yükselmek suretiyle 3 katına yakın 

bir artışı kaydeden nüfusumuz aynı dönemde yapısı itibariy¬ 

le de öBemli değişmeler göstermiştir. Bunları kısaca; 

a) Yıllık artışlar; 

Cumhuriyet döneminde uygulanan on sayım sonuç¬ 

ları incelendiğinde aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi 
1940-1945 yılları hariç nüfusumuzda bir yıldan diğerlerine 

küçümsenemiyecek bir artış görülecektir. 

Sayım yılları Toplam nüfus Yıllık artışlar 
  (000)  # 0. 
28/Ekim/1927 13.648 
20/Ekim/1935 16.158 21.3 
20/Ekim/1940 17.821 19.8 
21/Ekim/1945 18.790 10.7 
22/Ekim/1950 20.947 22.0 
23/Ekim/1955 24.065 28.1 
23/Ekim/196Q 27.755 29.3 
24/Ekim/1965 31.391 24.9 
25/Ekim/1970 35.605 25.2 
26/Ekim/1975 (x) 40.198 24.2 
(x) geçici sonuçlar 
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1927-1935 sayım devresinde yıllık nüfus artış hızı 

$ O 21.3 iken bu artış 1940 da $ O 19.8 e 1945 de ise 

$ O 10.7 ye düşmüş buna karşı 1950 den itibaren özellikle 

1955-1960 arasında artış ve /» O 30 a yaklaşmıştır. 1927-1975 
e kadar yıllık artışlar birlikte incelenirse, 1935-1940 ve 

1940-1945 devrelerinde diğer yıllara oranla düşük olan artış 

hızının nedeni, bu devrenin harp yıllarına rastlaması, dola— 

yısiyle adıgeçen yıllarda yapılan sayımların tüm nüfusu kav¬ 

rayamadığına bağlanabilir. Nitekim yapılan incelemelerde bu 

dönemlerde erkek nüfusun çoğunluğunun silSh altında bulunma¬ 
sı ve savunma nedenleri yayınlara intikal ettirilemediği gö¬ 
rülmektedir. 

1-2. 1950-1970 sayım dönemi alındığında 1950-1955 

döneminde artış $ O 28.1 den 1955-60 döneminde $ O 29.3 e 
yükselmiştir. Yıllık artışlarda 1965 den itibaren bir gerile, 

me olduğu görülür. Buna sebep olarak çeşitli nedenler göste¬ 

rilebilir. Ancak en belli başlılarını şöylece sıralamak müm¬ 
kündür. 

başlıyarak doğum oranlarında yavaşta olsa bir düşme olduğu 
görülür. 

a) Doğum-Ölüm oranlarındaki düşüşler. 

Aşağıdaki tablo incelendiğinde 1950 lerden 

Doğum oranı Ölüm oranı 

1950-1955 

1955-1960 

1960-1965 

1965-1970 

46.7 

45.2 

41.3 

40.8 

21.1 

17.9 

15.3 

13.5 
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Buna karşılık ölüm oranlarında ise sağlık 

koşullarının iyileşmesi sonucu hızlı bir düşüş vardır» 

Doğum oranlarındaki yetersiz ve ölüm oranla¬ 

rındaki hızlı düşüşler nüfusumuzun yıldan yıla artmasında 

en önemli etken olmuştur, 

Ülkemizde ölüm oranlarının en yüksek olduğu 
yaş grubu CL-5 yaş grubudur» Bunlardan da 1 yaşma kadar olan¬ 

larla ölenler (Bebek ölümleri) ağırlık taşımaktadır» 

Öte yandan kentsel ve kırsal yöreler olarak 
tasnif edildiğinde kırsal yörelerdeki ölüm oranlarının kent¬ 

sel yörelerden daha yüksek olduğu görülür» 

b) Dış göçlerin durması'ki burada dış ülkelerde 

Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri bulunan Türk aileleri¬ 
nin Türkiyeye göçleri söz konusudur. 

c) Yurt dışına çalışmak için giden işçiler 1961 
yılından başlıyarak giderek artan bir tempo ile işçilerimi¬ 

zin çalışmak üzere dış ülkelere gitmeleri ile izah edilebi¬ 

lir» 1965 sayımında yaklaşık olarak 200 bin civarında işçimi¬ 
zin yurt dışında bulunduğu göz önüne alınır, ve beraberlerin¬ 

deki aile fertleri sayısının ortalama 2 kişi olduğu kabul 

edilirse, 1965 sayımında ortalama olarak 400 bin kişinin 

sayıma dahil bulunmadığı sonucuna varılabilir» Bu miktar 

1965 sayım sonuçlarına ilave edildiği takdirde hem sayısal 
hem de oransal olarak yüksek olur» 
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Aynı durumlar; 1970 ve 1975 nüfus sayımları 
içinde söylenebilir, kaldıki 1972 yılı hariç 1973 yılına 
kadar gerek yurt dışındaki işçi sayılarında gerekse aile 

fertlerinde oldukça yüksek bir artış olmuştur, 

1-3. Sayım yıllarına ve yaş gruplarına göre nüfu¬ 
sumuz incelendiğinde yaş yapısı itibariyle nüfusumuzun genç 
ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu görürüz 

ÜÇ ANA YAŞ GRUBUNUN $> DAĞILIMI 

faş Gi'ubu Cinsiyet 1955 1960 1965 1970 

0-14 E 40.5 42.0 42.8 41.1 

K 38.3 40.4 41.1 41.2 

15-64 E 56.8 52.2 54.0 54.8 

K 57.4 55.2 54.2 54.1 

65 * E 2.6 2.7 3.2 4.1 

K 4.3 4.4 4.7 4.7 

iktisaden faal nüfusu oluş turan 15-64 yaş grubunun payı 

yıllar itibariyle azalmasına rağmen toplam içinde şimdiye 

kadar hep $ 54 ün üstünde kalmıştır. 

1-4. Ayrıca 0-14 yaştaki nüfus da giderek artan bir 

seyir takip etmiştir, 1955 de 39.4, 1960 ^ 41,3, 1965 de 

$ 42,0, 1970 $ 41.1, gibi küçümsenemiyecek bir düzeye ulaş¬ 

mıştır. Bu yaş gurubunun hizmet talep eden tüketici bir özellik 
taşıması ülkemizde iktisaden faal nufusu büyük bir ekonomik 
yükle karşı karşıya bırakmaktadır. Kısaca bağımlılık oranı 
diyeceğimiz bu durum diğer ilerlemiş avrupa ülkeleri 
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ile halen gelişmekte olan ülkelerden bile çok yüksek bu¬ 

lunmaktadır. Örneğin 1955 yılında iktisaden faal her 1000 

kişi kendisi dışında 753 kişiye bakarken, bu sayı 1970 de 
830 kişiye yükselmiştir. Bu sayı Avrupa ülkelerinde 450-500 
kişi civarındadır. Bağımlılık oranının artması Sosyal-Ekono¬ 

mik yapıyla yakından ilişkilidir. 

Eğitim,Kentleşme, kadının çalışma hayatına girmesi 

sonucu doğurganlık oranının azalması gibi olaylar bağımlı¬ 

lık oranı üzerinde geniş etkileri olan etmenlerdir. 

Eğitim olanaklarının ülke çapında yaygınlaştırılması 

bu yaş grubunun söz konusu olanaklardan yararlanmaları öte 

yandan orta öğretime talebin çoğalması gibi etmenler bağım¬ 

lılık oranının artmasına, neden olmuştur. Bunun sonucu ola¬ 

rak iktisaden faal, nüfusun istihdama katılmacında da yıllar 

itibariyi bir düşüş görülmüştür. 

ÇEçİTLİ ÜLKELERDE İŞGÜCÜNE KATILMA ORANLARI 

1962 
İşgücüne katılma 

1965 
İşgücüne katılma 

Ülk«3 er Oranı Ora; 

İtalya 42.1 39.2 
prens a 42.1 41.8 
Almanya 47.3 46.3 
Hollanda 36.9 36.9 
İspanya 38.6 38.5 
Yunanistan 43.3 (1961) -

Japonya 48.6 48.9 
Tttrkiye 46.8 (1960) 43.4 

1968 
İşgücüne 
katıla». 
oranı 

38.9 
41.5 
44.3 
36.4 
38.4 
43.2(1967 
50.1 
40.8(1970 
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1-5. Sonuç olarak ülkemizin demografik yapısı 
incelendiğinde, yukarıda açıklanan bir takım etmenlerin 

etkisiyle nüfus artış hızında az da olsa bir düşüş görülmek, 

le beraber nüfusumuzun en belirgin özelliği genç ve dinamik 
bir yapıya sahip olmasındadır. Bu nedenle iş gücüne katılma

ğa hazır geniş bir nüfus diliminin yarattığı bir istihdam 

sorunuyla karşı karşıya kalınmaktadır. Ayrıca nüfusun plan

sız olarak yer değiştirmesi de bu soruna yeni boyutlar 

kazandırmaktadır. 

2- İstihdam ; 

2-1. 1,2. ve 3. dönem Beş yıllık planlar kalkınma

yı Türkiyenin sanayileşmesine bağlamış ve bu nedenle sanayi 

yatırımlarına özel bir yer vermiştir. 

Ancak, sanayi yatırımları mevcut çalışabilir 

nüfusun planlı bir şekilde istihdam alanına alınmasını sağ

layacak yönde geliştirilmemiş, bunun yerine yapılan sanayi 

yatırımlarının çalışabilir nüfusun ne kadarını istihdam ede

bileceği hesapları yapılmıştır. 

Bu işe sanayi yatırımlarının istihdam politi

kasına katkılarının kısa dönemlerde yeterli olmamasının 

nedenlerinden biri olmuştur. Geçen planlı dönemlerde aktif 

nüfusun (15-&4 yaş) yıllık ortalama artış hızının, aynı yaş 
grubundaki istihdamın yıllık artış hızından çok yüksek 

olması, giderek büyüyen d.stihdama hazır bir yaş grubunun 

artış hızı $ 2.4 iken bu oran aynı yaş grubunun istihdamı 
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için $ 1.2 olarak gerçekleşebilmiştir. Sonuç olarak sözü 
edilen yaş grubunun istihdam hacminden çok daha hızlı olması 

iş gücü kullanımını yetersiz hale getirmiş ve istihdam edi— 
lemiyenierin sayıca büyümesine neden olmuştur. 

Bu nedenle kısa dönemde sanayileşmenin istihdam 

somunu temelden çözmeğe yetmeyeceği kabul edilerek istih- 

damın özel tedbirlerle desteklenmesi öngörülmüştür. 

2-2. çalışan nüfusun üç ana sektöre göre dağılımı 
ele alındığında tarım sektöründeki çalışan nüfusum giderek 

azaldığı buna karşılık diğer sektörlerde devamlı bir artış 

olduğu görülmektedir. Bu durum bir dereceye kadar tarım sek¬ 

töründeki gizli diğer işsizlerin sektörlere kayarak adıgeçen 

kesimindeki gizli işsizliği önleyebildiği görünümünü veri¬ 

yorsa da, bu fazlalık tarım dışı iş gücü olarak verimliliği 

ve geliri çok düşük olan geleneksel sahalarda istihdam olana¬ 

ğı bulmakta ve tarım dışı sektörlerde bir noksan istihdam 

sorunu ortaya çıkartmaktadır. Ayrıca bu olanağı bulamayan¬ 
lardan kentsel alanlarda bir açık işsizlik sorununu da 

beraberinde getirmektedir. Aynı duruma ilişkin üzerinde 

durulması gereken diğer bir husus ise ulusal ekonomiye katkı¬ 

ları hemen hemen yok derecede sayılan bu grubun ülkemizin 

kalkınmasında etken bir rol oynamamasıdır. 
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PLANLI DÖNEMDE TOPLAM SİVİL İSTİHDAM 

Sektörler 1962 1967 
(15-64 yaş) 

1971 
Bin kis 

1972' 
Tarım 9.216 9.073 8.763 8.763 

Sanayi 995 1.175 1.450 1.519 

İnşaat 305 369 419 433 

Ticaret 328 395 58i 605 

Ulaş tırma 258 325 424 450 

Hizmetler 768 1.058 1.490 1.579 

Bilinmeyenler 81 338 133 133 

Kaynak DPT 

2-3» Gerek yurt içi gerekse yurt dışı iş piyasala¬ 

rında 1975 yılında da istihdam yönünden iç açıcı bir gelişme 
olduğu söylenemez . Bir yandan kamu ve özel kes i® yatırım¬ 

ları çeşitli nedenlerle 1975 yılı programında öngörülen 

düzeyde gerçekleştirilememiştir. Öte yandan 1975 nüfu3 sa¬ 
yımı geçici sonuçlarına göre ülkemiz nüfusunun $ 2.42 artış 
hızı ile 40.197.669 a ulaşmıştır. Buna sayım sistemi dolayı- 

siyle yurt dışında çalışan işçiler ve aileleri dahil edil¬ 

memiştir. 

2-4. Nüfusumuzun yapısal özelliği genç kuşaklardan 

oluşmakta ve bu nedenle her yıl işgücüne ilk kez girenler 

genel nüfustaki çoğalmaya paralel olarak yıldan yıla önemli 

artışlar göstermektedir. Genç kuşakların yani iş arama 

yaşına gireceklerin 1975 yılında 650-700 bin civarında ola¬ 
cağı tahmin edilmektedir. 
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2-5. Son nüfus sayımı verilerine göre, diğer dönem¬ 
lere oranla çok hızlı bir kentleşme olmuş ve son beş yıl 

içinde bucak ve köylerin nüfusu $ 13.41 oranında artmışken 
kentsel yörelerde bu artış $ 40.41'e ulaşmıştır. 

2-6. Ayrıca, daha çok ekonomik nedenlere dayanan 

ve bütün dünya ülkelerini etkiliyen kriz, bir milyonu aşkın 
işçi ailesi ve işçilerimizin bulunduğu Batı Avrupa ülkelerin¬ 

de de etkisini sürdürmüş ve bunun sonucu olarak da adı geçen 

ülkeler işçi kısıntısı yoluna gitmiş veya daha kısa süreli 

çalışma dönemine girmişlerdir. Bu durumda 1975 yılı sonuna 

kadar işsizler sayısı 1974 yılına oranla daha fazla bir artış 

göstermiştir. Bu hal yabancı işçiler arasında en yüksek mik¬ 

tara ulaşması sonucunu doğurmuştur. Bu durum işçilerimizin 

yurda dönüşlerini hızlandırmış ve istihdam sorununa yeni 

boyutlar kazandıracak duruma gelmiştir. 

2-7. Ülkemizde istihdamda bölgeler arasında denge¬ 

li biçimde dağılmamıştır. Bazı bölgelerde hem tarım, hem sa¬ 
nayi ve hizmetler yönünden hızlı bir gelişme görülürken di¬ 

ğer bölgelerde ise özellikle doğu ve güney doğu anadolu ile 

iç anadolunun bazı kısımlarında, özendirici çeşitli tedbir¬ 

ler alınmakla birlikte, hemen hemen hiç bir değişme ve ge¬ 
lişme görülmemektedir. Genellikle tarıma dayalı bir ekonomi¬ 

nin yer aldığı bu bölgelerde, tarımın en faal olduğu mev¬ 

simlerde dahi görülen işsizlere tarım işlerinin kısa bir 

sürede sona ermesiyle, yılın büyük bir bölümünde yapacak 

başka işleri olmayanlarda eklenmekte ve bu nedenle eksik is—- 

tihdam yüksek bir düzeye ulaşmaktadır. 



r 234 -

Bu bölgelerin büyük çoğunluğunda tarımı ürün 

yönünden çeşitlendirip yıl içine dağılımını sağlama olanağı 

da bulunmamaktadır. Bu durum tek tür ürün yapıldığı bölgeler¬ 

den, yıl boyunca çeşitli ürünler tarımının yapılması nedeniy¬ 
le işgücünün yeterli bulunmadığı bölgelere, yıl içinde ayn 
ayrı dönemlerde tarım işçisi akınım gerektirmektedir. Fakat 

bu göç, istihdam bölgelerinin iş piyasasının gereklerine 

uygun bir biçimde yapılamadığından gelen işçilerin ücretle¬ 

ri, çalışma ve yerleşme koşulları, gereğince güvence altına 

alınamamaktadır, uzun yıllardır devam eden uygulamalardan 

anlaşılageldiği üzere, devamlı oturma bölgelerinde kişisel 

olarak kendilerini kabul ettiren aracıların peşinden gelen 

işçiler, çok defa çeşitli hakları gözetilmeksizin daha ziya¬ 
de aracı ve onunla anlaşan işverenler yararına çalıştırılmak¬ 

tadır. Ayrıca bir tarafta işgücü fazlasının yoğun olarak 
bulunduğu bölgeler varken yurdun tarım bölgelerinin bir kıs¬ 

kının da yılın bazı dönemlerinde tarım işlerinin yürütülmesi 

ve ürünlerin toplanmasında işgücü sıkıntısı çekilmektedir. 

Ülke iş piyasasının gerekli düzeyde düzenienememesi ve örgüt- 
lendirilmemes i nedeniyle bu bölgelerin tarım ürünleri ve do¬ 

layla iyi e ekonomimiz önemli zararlarla karşılaşmaktadır. 

2-8. Diğer taraftan benzer durumu, işpiyasasmda 
çeşitli meslekler yönünden de görmek mümkündür. Bazı meslek 

dallarında iş piyasasının gerçek ihtiyacının çok üstünde 

eleman olduğu ve bunların durumlarına uygun işler bulunama¬ 

dığı halde, büyük çoğunluğu yeni teknolojilerin uygulanmakta 
olduğu endüstri ve iş kollarında bulunan çeşitli nitelikler¬ 
de insangücü açıkları ile karşılaşılmaktadır. Bu bakımdan, 
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istihdam alanında karşılaşılan en önemli s orunlardan biri de 
ülkemiz işgücü fazlasını oluşturanların çok büyük bir çoğun¬ 
luğunun, "İstihdam edilebilir." niteliklere sahip olmamaları 
ve onların istihdama girmelerini kolaylaştıracak beceri ve 
yeteneklerinin geliştirilememesidir. Sistemli ve düzenli 

mesleki teknik yaygın eğitim ve örnek olacak uygulamalarla 

nitelikleri yükseltildiği ve daha iyi bir yaşam elde etme 

istekleri bilinçli olarak harekete geçirildiği takdirde, 

bireyler dar çevrelerinden ayrılıp, bulundukları ortalıdaki 

ekonomik olanakları ve doğal kaynakları daha iyi değerlendi¬ 
recek, emek, bilgi, tecrübe sermayelerini birleştirip daha 
olumlu ve verimli atılım ve girişimlerde bulunarak, hem yeni 
istihdam alanları yaratacaklar, hem de daha yüksek bir yaşam 
düzeyine ulaşacaklardır. 

Sonuç olarak denilebilirki alınan bütün ted¬ 

birlere rağmen 1976 yılında da istihdam ülkemizin en önem¬ 
li ve acilen çözüm bekleyen sorunlarının başında istihdam 
gelmektedir. Sosyal güvenliğin yaygınlaştınlmasıyla istih¬ 
dam arasında çok sıkı bir ilinti vardır. 

3- Kentleşme 

3.1- Bilindiği gibi çağımızın belirgin özellikle¬ 

rinden olan hızlı toplumsal değişme ve endüstrileşme süreç¬ 

leri tüm dünya toplamlarının kültürel, toplumsal ekonomik, 
siyasal (politik)yapılarında köklü değişmelere yol açmakta¬ 
dır. Beğişme gelişmenin bir göstergesi olmakla beraber, 
değişmelerden etkileniş olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçla¬ 

rı da ortaya çıkartmaktadır. Olumsuz sonuçlar daha çok 
toplamlardaki marjinal gruplan etkisi altına almaktadır. 
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Marjinal olarak tanımlanan gruplar, özellikle toplumun 
devingenliği (mobilete) içinde yer değiştirmeğe zorlanan ya 

da böyle bir gereksinimi duyan ve genellikle kırsal bölge¬ 
lerden büyük kentlere akan nüfus içinde oluşmaktadır. Bu bi¬ 
çimde yer değiştirmeyle, diğer bir değişle toplumlarm kenti 
leşmesiyle işsizlik, düşük gelir, kötü konut koşullan, yok¬ 
sulluk, sağlıksızlık gibi bir takım temel kırsal sorunlar, 

kentsel sorun görünümü kazanmaktadır. Genellikle büyük kent 

ve metropoliten merkezlerin kıyılarında yerleşen sözünü 

ettiğimiz bu gruplar, toplumlarda yeni tip bir sosyal yapı 

ve tabakalaşmayı ortaya çıkartmışlardır. Bu yapı içinde 

yaşamlarını sürdürmek çabasında olan bireyler büyük kent 

toplumuyla bütünleş ememek (entegre olamamak) sıkıntısı için¬ 

dedirler. Diğer bir değişle toplumun ekonomik, kültürel, 

politik ve manevi yararlarını paylaşma oranları ya çok düşük 

ya da hiç söz konusu değildir. 

Konunun daha belirgin hale gelebilmesi için 

kentleşme sorununu; 

- Kırsal alandan kentsel alana akının neden¬ 

leri, 

- Kentsel alana akının doğurduğu sorunlar, 

- Akını önleme ve sorunları giderme çareleri, 

■* şeklinde üç ana başlık altında inceleme yerin¬ 
de olacaktır. Kentlere olan göçleri "kırın itmesi" ve "kentin 

çekmesi olarak iki yönde incelemek gerekir." Kırın itmesi 

olayını inceleyecek olursak : 
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3-2. Kırsal alanlardan, kentsel alana akının neden¬ 

leri 1975 nüfus sayımı geçici sonuçlarına göre nüfusumuzun 
% 59.9 u kırsal alanlarda yaşamaktadır, ve bu zümrenin çoğun¬ 
luğu geçimini tarımdan sağlamaktadır. Tarım kesimindeki eko¬ 

nomik koşullarda meydana gelen değişmelerin kırsal alanlarda 

yaşayanların kentsel yörelere gitme hususundaki kararlar üze¬ 

rinde önemli etkileri olmuştur. Makineleşmenin tarımda uygu¬ 

lamaya başlaması, tarımda verimin çoğu kez hava şartlarına 
bağlı olması ve düşüklüğü, tarımsal gelirin azlığı, gelir 
ve mülkiyetin dağılımındaki dengesizlik, kırsal alanlarda yaşa 

yanları kentsel yörelere itici faktör olarak karşımıza çık¬ 
maktadır. 

İktisaden faal nüfusun sektörler arasındaki dağılı¬ 

mına baktığımızda; 

1973 1974 1975 1976 

Tarım 63.4 62.2 60.9 59.5 

Sanayi 11.7 12.0 12.3 12.6 

İnşaat 3.5 3.6 3.8 4.0 

Ticaret 4.8 5.0 5.1 5.3 

Ulaştırma 3.5 3.8 4.2 4.6 

Hizmetler 12.1 12.5 12.8 13.2 

Bilinmeyen 0.9 0.9 0.9 0.8 

Toplam 100v0 100.0 100.0 100.0 

(Kaynak DPT) 

15-64 yaş grupları istihdamının yıllar itibariyle nisbi de¬ 

ğeri az olmasına karşılık $ 60 a yakın bir kısmının tarım 
kesiminde toplandığını görürüz. 
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3.3- Buna karşılık tarım kesiminde toplanan bu züm¬ 

renin gayri safi yurt içi hasılanın (GrSYÎH) oldukça küçük bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Örneğin 1972 de faktör fiatları 

ile 165.5 milyar olan GSYİH'nın 46.4 milyarı tarım kesimi 

37.5 milyarı sanayi kesimi, 81.6 milyarı ise hizmetler kesi¬ 
mince meydana getirilmiştir. Bu rakamlar kesimlerde çalışanla¬ 

ra veya nüfusa bölündüğünde bu oranların kırsal alanlarda 

çok düşük olduğu görülür. 

Öte yandan aile başına düşen ortalama tarım¬ 

sal işletme büyüklüğü çiftçi ailelerinin geçimini sağlamaya 

yetmeyecek kadar küçüktür. Kaldıki miras hukukunun sonucu 
olarak toprak ve işletmelerin mirasçılar arasındaki bölümle¬ 

ri işletmeleri daha küçük kısımlara ayırmış ve toprak kendi¬ 
sini işleyecek bu kimseler için bir geçim kaynağı olma nite¬ 

liği kaybetmiştir. 

1970 tarım sayımı geçici sonuçlarına göre 

arazi büyüklükleri 3 katagori içerisinde incelendiğinde 

aşağıdaki sonuç ortaya çıkmaktadır. 

İşletmeler  işletme Sayısı 56 Arazi Dekar # 
Küçük İşletmeler 
30 Dekara kadar 
olanlar 1.751.344 57.2 2.136.926 14.5 

Orta işletmeler 30 ve 
1000 dekara kadar olan¬ 
lar 1.305.308 *.7 11.861.373 8.03 

Böjtük işletmeler 
1000 + Dekar 2.284 0.01 766.626 5.2 
Topıam 3.05Ö.936 100.0 4.765.125 100.0 

Kaynak : 1970 tarım sayımı geçici sonuçlar :) 
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Toplam arazinin $ 14.5 nin toplandığı küçük 

işletmeler, toplam işletmelerin $ 57.2 ni meydana getir¬ 

mekte, tarımdaki bu kesim geçim imkanlarını tarım dışı sek¬ 

törlerde aramaktadır, öte yandan Orta işletme diye tasnif 
edilen işletmelerin de çoğu kez bölgeler itibariyle yetersiz 

olacağı var sayılırsa bu işletmelerde bir gizli işsizlik hat¬ 

ta bir açık işsizlik söz konusudur. İşte bu nedenler kırdan k 
kentsel yörelere göç için bir itici kuvvet olmaktadır. Bu¬ 

nun yanında kırsal yörelerdeki doğum oranlarının çok yüksek 

olması da bu itici gücü kuvvetlendiren diğer bir etmendir. 

Öte yandan çalışanlar arasında gelir bakımın¬ 

dan da büyük farklılıklar vardır. Tarımda çalışan nüfus başı, 

na tarımsal gelir 1965 yılında 2.135»- TL.iken Tarım dışı 
sektörlerde çalışan nüfus başına tarım dışı sektörler geli¬ 

ri aynı yıl için 9.273,-TL.dır. Bu durumda kırsal alanlardan 

kentsel yörelere göçü hızlandıran bir neden olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tanm kesiminde geliri artırmak sanıldığı kadar* 

kolay olmamaktadır. Zira işlenebilir toprakların miktarında 

sınıra yaklaşılmış bulunulmaktadır. 1951 yılındaki ekili 
arazinin miktarı 100 kabul edilirse bu miktar 1960 da 144 ü 

bulmasına karşı 1969 da 1950 dekar olmuştur. 

Kentin çekici rolü incelendiğinde görülmekte- 
dirki, kentin çekmesi gerek iş bulabilme olasılığına gerekse 
daha iyi eğitim ve diğer hizmet olanaklarına bağlıdır. 

Kırsal alanlarda yaşayan çeşitli nedenlerle 

topraksız kalan veya kendi kendine besliyecek yeter miktarda 

toprağı bulunmayanlar için kentsel yöreler işyerlerinin 
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ço)tluğu nedeniyle bu kimseler için birer geçim kaynağı hüvi¬ 

yetini kazanmıştır. Kırsal yörelerden hiçbir gelir güvence¬ 

sine sahip olmayan işsizler ile çeşitli nedenlerle gizli iş¬ 

siz durumunda olanlar kentsel yörelere özellikle sınai ku¬ 

ruluşların yoğun olduğu bölgelere göç etmeye zorlamıştır. 

Öte yandan sosyal güvenlik tedbirleri özellikle sigorta 

sistemleri kentlerede çalışanlara uygulanması kırsal kesi¬ 

minde ise asgari düzeyde bile olsa bir sosyal güvenlik ted¬ 

birinin olmayışı kırsal alanlarda yaşayanları kentlere çeken 

nedenler arasında sayılabilir. Kentler bu göç sonucu ortaya 

çıkan bu yığılmalarda gizli işsizlik yaygın görülmektedir. 

Bu gizli işsizliğe rağmen gelir düzeyi ve "umutlar seti"ni 

tatmin edecek araçların alanlara nisbeten daha kolaylıkla 

sağlanması göçü hızlandıran dominant faktörlerdendir. "Umut¬ 

lar seti" kavrami bir çok dönüşüm ve değişimi içermektedir. 

Özellikle eğitim kurumlarının etkinliğinin artması, kütle 
haberleşme araçlarının gelişimi "umutlar seti"nin yeni biçim, 
de içeriğini oluşturan faktörlerdir. Okul, sağlık kurumlan, 
yol, su ve ışık çağdaş Türkiyenin en küçük kırsal biriminin 
insanlarınca bile erişilmesi zorunlu amaç haline gelmiştir. 

Bu amaçlarla kente gelme ve yaşamanın riski yanında böyle 

bir yerde bulunmanın "marjinal faydası" daha büyük kente 

göçü etkiliyen başka bir etmende ulaşım ve kütle haberleşme 
olanaklarının gelişmesi olarak tanımlanabilir. 

Ulaşım olanaklarının gelişmesi ve yaygınlaş¬ 

ması 1950 yılından itibaren gerek DDY. gerekse Karayolları 

ile taşınan yolcu sayi3i da önemli artışlara neden olmuştur. 
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Karayollarının taşımacılığının yeterli olmadığı dönemlerde 

kırsal alanlardan kentsel yörelere ulaşılması zor hatta ba¬ 

zen imkansız görünürken bugün köy yollarında bile ulaşım 

zorluğu ortadan kalkmıştır, ulaşım kolaylıkları, bir zaman¬ 

lar ev ekonomisi görünümünde olan ekonomi sisteminde de de¬ 

ğişikliğe yol açmış, ürettiği mal ve hizmetleri pazarlama¬ 
sını kırsal alanlarda yapan köylüler bu imkanlardan yarar¬ 
lanarak mal ve hizmetlerini kentsel yörelerde daha iyi 
imkanlarla satma olanağını bulmuş tur.Bu arada kentsel yöre¬ 

lerin oralarda yaşayanlara sağladığı imkanları görerek 
şehre göçü ihtiyaçlarının tatmini yönünden bir gereksinme 

olarak görmüştür. 

Öte yandan haberleşme araçlarındaki gelişme 
özellikle transistörlü radyo yapımcılığındaki aşama tüm 

olaylardan kırsal alanlarda yaşayanlar haberdar etmekte 

kentsel yöreleri kırsal alanlarda yaşayanlar için daha ca¬ 

zip bir hale getirilmektedir. 

3.3- Çağımızda geçirdiği evrim ve eriştiği aşama 

açısından getirdiği çeşitli yararların yanı sıra çok boyut¬ 

lu sorunları da ortaya çıkaran kentleşme olayının ülkemiz¬ 
deki görünümü ekonomik açıdan ağırlık taşımaktadır. Eko¬ 

nomik yapıdaki değişmeleri doğrudan doğruya etkiliyen 

kentleşme olayı, özellikle bireyin sosyal güvenliği ile 

yakından ilişkilidir. 
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4- Diş Etmenler 

4.1- Ülkemizin Sosyal ekonomik yapısıyla, sosyal 
güvenlik sistemi arasındaki ilişkiyi kurarken, dış etmenler 

konusuna da ağırlık verilmesi gerekir. Özellikle yurt dı¬ 
şına giden işçilerimizin haklarının korunması hem AET ülke¬ 

leri hem bunun dışında kalan ülkelerle bu konuda yapılan 
anlaşmalara gerekli hassasiyetin gösterilmesiyle gerçekle¬ 

şebilir. Ülkemizde istihdam olanaklarının kısıtlı olmasından 

ortaya çıkan bir sorun da dış ülkelere olan işçi göçüdür. 

İşsizlik sorununa geçerli bir çözüm yolu getirmedikçe bp 
göçün ününe geçilemiyeceği de bir gerçektir. Bu durumda dış 

ülkelerde çalışma olanağı bulan ve sayısı bir milyon'a 

yaklaşan yurttaşlarımızın sosyal güvenlik sistemlerinden 

yararlanmalarını engelleyici unsurların ortadan kaldırılma¬ 

sı gerekir. Bu da henüz ülkemizde söz konusu olmayan bir 

takım sigorta kollarının (işsizlik sigortası, aile yardım 

v.b.) sosyal güvenlik sistemi kapsamına alınmasını zorunlu 

kılmaktadır. Kapsamı çok kısıtlı olan sosyal güvenlik sis¬ 

teminin etkenliğinin arttırılmasında, her ne kadar önde 

gelen koşul mevcut sistemin yatay yaygınlaşma ilkesi ise de 
konu dış etmenler açısından ele alındığında dikey gelişme 

görünümünde olan yeni sigorta kollarının başlatılması engel¬ 
lenemez. Konuyu daha somutlaştıracak olursak, Türkiye ile 

âvrupa Ekonomik topluluğu arasında 23/kasım/1970 tarihinde 
imzalanarak 1/1/1973 tarihinde yürürlüğe giren katma proto¬ 
kolün 36. maddesi, Türkiye ile topluluk üyesi devletler 
arasında işçilerin serbest dolaşımının, 1976-1986 yılları 
arasında kademeli olarak gerçekleştirmesini öngörmüştür. 

39.madde ise sosyal güvenlik tedbirlerinden yararlanmalarını 
önermektedir. 
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Hal böyle olunca her iki maddenin usulüne uygun 

olarak avrupa ülkelerinin çoğunda mevcut olan bazı sosyal 

güvenlik tedbirlerinin ülkemizde de alınması kaçınılmaz bir 

duruma gelmiştir» 

4.2- Bazı sigorta sistemlerinin ülkemizde olmayışı, 

yurt dışında çalışan yaklaşık 1.000,000 işçimiz ve aileleri¬ 

nin bir kısmının işsizlik nedeniyle ülkeye dönmeleri halinde 

bazı haklardan yararlanamamaları gibi bir durumla karşılaşma¬ 

larına yol açmaktadır. Ayrıca, AET'yb dahil veya diğer ülke¬ 

lerle yapılan ikili sosyal güvenlik anlaşmalarında katma pro¬ 

tokolün 39. maddesi öne sürülecek, dış ülkelerde çalışan 

işçilerimiz için dar kapsamlı bir sosyal güvenlik anlaşması 

yapılması cihetine gidilmek zorunluluğunda kalınmaktadır» 
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II- DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK PLANDA YENİ SOSYAL GÜVENLİK ANLA¬ 

YIŞI VE EKONOMİK GELİŞME SOSYAL REFAH İLİŞKİSİ 

A- Sosyal Güvenlik Tanımı 

1.1- çağımızın sosyal güvenlik ve sosyal refah anlayı¬ 

şının bu gün ulaşmış olduğu düzey kuşkusuz geçen çağın kla¬ 

sik anlayışının çok ötesindedir. Sosyal güvenlik sistemleri¬ 

ni biçimlendirmekte en etkin araç olan sosyal politika bir 

takım yeni özellikler kazanmaktadır. Yirminci yüz yılın 

ikinci yarısında sosyal politikadan anlaşılan hem grupların 

hem bireylerin her tür gereksinimlerini karşılayabilmektedir. 

Burada "Makro sosyal" ve "Mikyo sosyal" alanlar arasındaki f 

farkın belirtilmesinde yara r olacaktır. Makro sosyal alan 

tüm toplumun gelişmesini kapsar; Bireyin sosyal ve politik 
faaliyetlerini, bölgeler arası dengenin sağlanmasını içerir. 

Diğer taraftan mikro sosyal alan politikanın ayrıntılarına 

inen uygulanalarla ilgilidir. 

Örneğin; sosyal sigorta, ödenekler, sosyal yar¬ 
dın vb. önlemler gibi, böyleee aakro-sosyal alanın mikro 
sosyal alana bir takım kısıtlanmaları empoze edecek olan 

ekonomiyi kontrol eder. Yaşam standartlarımı yoksa etellek- 
tüel standartlarımı yükseltmek sorunu makro sosyal alanı*; 

ücretli izin süresinin uzatılmasını yoksa daha iyi konut 

arasındaki tercih ise mikro-sosyal alanın konusudur. Gelir 

eşitliği, güvence yoks\ınluğu, fırsat eşitliği, makro sosyal 
alanın sorunları, bu durumlardan ortaya çıkan riskler ise 

mikro sosyal alanın sorunlarıdır». 
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Geçtiğimiz asırda tüm sosyal sorun endüstri 

işçisinin koşullarında, ücretlerinde ve işçi—işveren ilişki¬ 
lerinde odaklaşmakta idi. Sosyal problem artık sadece çağı¬ 

mız toplamlarının koşullarında çalışan işçi sınıfının soru¬ 

nu değildir, sorun günümüz toplumlarının insani koşullarının 

sorunudur, ve işçilerle olduğu kadar memurlarla kendi hesa¬ 

bına çalışanlar ve hatta herhangi bir nedenle işgücüne gire- 

miyenlerle de ilgilidir. Diğer bir deyimle sosyal sorun in¬ 

san sorunudur, önemi inkar edilemiyecek maddesel unsurları 

içerdiği kadar umut, güvence duygusu, fırsat eşitliğine 

inanç gibi psikolojik unsurları da içerir. 

Çağımız anlayışında sosyal politika sorunları sos. 

yal gelişme aracılığıyla çözümlenmelidir. Bu da tüm toplumun 

gelişmesidir. Toplumda daha az olanaklı olanların sosyal 

adalet ve yaşam standartları açısından gelişmesidir. 

Bu çağdaş görüşün ışığında komisyonumuz sosyal 

güvenlik kavramını bir sosyal politika hedefi olarak en ge¬ 

niş kapsamında tanımlamıştır, şöyleki; SOSYAL GÜVESLİK: 
Fertlerin, din dil tabiiyet, yaş ve cinsiyet gözetilmek¬ 
sizin hal ve geleceklerinin teminat altına alınmasıdır. 

1.2- Hızla değişen dünyamızda, toplumun kendi hakkın- 

daki imaj i, evrimi, aydınlığa kavuşan sorunları ve sorun¬ 

ları çözümleme yolları da sürekli olarak değişme göstermek¬ 
tedir. Aynı durum kalkınma ve sosyal refah kavramı ve her 
ikisi arasındaki ilişkiler için de geçerlidir. 
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1.3- Yakın zamana dek kalkınma kavramını ekonomik büyüme 

ile özdeştirmek eğilimi vardı. Zenginliğin milli üretim kapasi¬ 
tesine bağlı olarak arttığı düşünülmekte ve tüm çabalar üretimi 
arttırmağa yöneltilmekte idi. Bu görüşe göre kalkınma alanında 

yöneltici güçler üretim ve hizmet sistemleri idi. Kuşkusuz sos¬ 
yal gereksinimlere de gözönünde bulunduruluyordu; sosyal mevzuat, 

sosyal refah sistemleri bilinmeyen hususlar değildi. Fakat sosyal 
gereksinimlerin karşılanması ekonomik kalkınmaya bağlıdır, görüşü 

baskın çıkmıştır. Ekonomik ve sosyal yatırımlar, ekonomik veya 

sosyal amaçlar için kaynakların toplanması arasındaki kaçınıl¬ 

maz rekabet sonucu, sosyal yatırımlar karşılıksız para harca¬ 
maları veya kalkınma unsuru niteliği taşımayan zorunlu bir fe- 

dek&rlık olarak düşünülmekte idi. Üretimin niceliği ilerleme¬ 
nin mutlak ölçüsü olarak görülmekte niteliği hemen hemen iilkâr 
edilmekteydi. 

Bu evrimin açıklanmasında çeşitli unsurların 
katkısı vardır. Her şeyden önce ekonomik kalkınmanın kendi¬ 
sinin bir sosyal karakterin ulaşmasını gerektiren çeşitli 

sayıda koşulların sağlanmasında ana unsur olduğu gerçeği 

kabul edilmiştir. Özellikle, insan kaynaklarının geliştiril¬ 
mesi ya da istenilen değişiklik için gerekli ortamın yaratıl¬ 
masını etkiler. İkinci gerçeğe göre ekonomik kalkınma tek 
başına tüm sorunlara çözüm getirememektedir, özellikle kaynak¬ 
ların dağılımı sosyal eşitsizlikler gibi sorunların süregelme 
sine yol açmaktadır, son olarak, ekonomik kalkınmanın ayrıca 

neden olduğu sorunlar da saptanmalıdır* 

Örneğin "yan etkilerin’' çoğalışından doğan so¬ 

runlar, hava kirliliği, çevre bozukluğu, günlük yaşamın kar¬ 
maşıklığı, v.b. ya da hızlı değişimin insan sağlığı yaşam 
koşulları ve sosyal yaşantıya uyumları üzerindeki etkileri 
ve sonuçları gibi. 
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Aynı dönem izinde insan bilimlerinde ilerleme, 

düşünce ve hareket sınırları belirsiz fakat kapsamı geniş 

bir alan açmakta idi. "Sosyal" kavramının anlamı toplum ya¬ 

şantısının tümünü kapsaması ise, özellikle insanın diğer in¬ 

sanlarla olan ilişkilerini, doğa ile ilişkisini, yarattığı 

değerleri kapsıyorsa, ekonomik kavram ne kadar önemli olursa 

olsun evrensel bir bütün olan yaşamın yalnızca bir bölümünü 

oluşturduğu oldukça açıktır. 

1.4- Hedefler düzeyinde ekonomik kalkınma artık kal¬ 

kınmanın yegâne göstergesi olarak görülmemektedir. Bugünkü 
eğilime göre ekonomik kalkınma ulaşılması daha zor olan hedef¬ 

lere ulaşmada bir araçtır. Örneğin, daha fazla güvenlik, fır¬ 
sat ve statü eşitliği, yaşam düzeyinin yükselmesi, daha çok 

katılım sağlamak. Bu tür hedeflerin formüle edilmesi çoğunlukla 

nitelik açısından güç olmaktadır. Sosyal göstergeler alanında 

yapılan çalışmaların bir amacı da sosyal gerçeğin çeşitli 

yönlerini sınıflayarak her yöndeki durumu belirleyen özellik¬ 
leri çeşitli değişkenleri ortaya koyarak, hedefleri geliştir¬ 

meğe yönelik bir biçimde saptamaktır. 

1.5- Kalkınma alanları düzeyinde toplumsal yaşamın 

çeşitli yönleri birbirleriyle olan etkileşimleri çerçevesin¬ 

de bir bütün olarak dikkate alınmalıdır. Bu eğilim özellik¬ 

le planlama faaliyetlerinin genişletilmesinde geç erlidir. Bu 

faaliyetlerin amacı giderek yalnız üretim sorunlarını çözüm¬ 

lemeğe yönelik kaüsayıp tüketim, yaşam sorunları, işyeri 
içinde ve dışında yaşam biçimi, çalışma hayatı içinde olduğu 

kadar, çalışmamanın dışında kalan sorunlar, sağlık, eğitim, 
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ulaşım ve benzeri sosyal fonksiyonlar çerçevesinde yer alan 

faaliyetlerin koordinasyonuna yaş, cinsiyet, sosyal statü 

veya belli bir yöreye göre sınıflara ayrılan nüfusa etkile¬ 

yen sorunlara da çözüm getirmeğe yönelmektedir. 

1.6- Katılım düzeyinde, kalkınma her birey ve gmu 
bun tüm kalkınma süresine katılabileceği ve etkileyebile¬ 
ceği biçimde olmalıdır. 

Bütünsel kalkınma kavramının yavaş yavaş doğu¬ 

şu böyledir. Kalkınmanın planlanması yalnızca ekonomik, sağ¬ 

lık ve eğitim kesimlerinin planlarının bir araya getirilmesi 
olmayıp, tüm bu kesimleri içeren bir sosyal sistem kavramı 
etrafında bütünleşmesidir. Bu sistemde her unsur veya unsur 

grupları diğer unsurların ürünüdür. Buna göre bin unsur 

değiştiğinde, diğer unsurlarda değişmekte ve her faaliyet 
uzun dönemli ve dolaylı akisleri çerçevesinde ve ani veya 

doğrudan doğruya ortaya çıkan yan etkileri çerçevesinde 
ele alınmalıdır. 

1.7- Sosyal refah fonksiyonu karakteri icabı sosyal 
yapılan ve kurumlarla yakından bağlantılıdır,ve sosyal yapı¬ 
larla, kurumlar arasında gerekli etkileşimi sağlar. Bu koşul¬ 
lar altında evrimci nitelikte olması şaşırtıcı değildir. 

Günümüzde çeşitli değişmeler sosyal refah fonksiyonunu etki¬ 
lemektedir. 

1.8- Herşeyden önce çağımızda sosyal refah artık 
yalnızca özel ihtiyaç gruplarına hizmeti amaçlamamaktır. 

Yoksullara, muhtaçlara marjinal gruplara yardım etmek 
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kuşkusuz halâ en önemli görevlerinden biridir. Hatta deği- 
şen koşullar yeni yeni gruplar oluşturmaktadır. Örneğin göç¬ 
men işçiler, daha önce sosyal refahın yöneldiği grupların 

yerine geçmektedir. Gerçekler "yoksulluk çizgisi" görüşünü 

çürütmektedir. Sosyal refah bugün bu çizginin altında ve 
üstünde düşünülmektedir. Kalkınmanın bugünkü koşulları 

içinde ve geliştirdiği değişimler çerçevesinde sosyal yapı¬ 
lara uyum sorunlarını etkilemektedir. Bu toplumun yardımına 

en çok ihtiyacı olanlara daha çok önem verse de ve her kata- 

gorinin içinde bulunduğu özel durum uyarınca değişkenlik 
gösterse de sosyal refah uygulaması tüm nüfusu kapsamaktadır. 

Sosyal refah ve ekonomik gelişme arasındaki 

ilişki görüldüğü gibi ekonomik gelişmeden sağlanan yararla¬ 

rın sosyal terimlerle ifade edilebildiği geniş bir kapsam 

içinde düşünülmektedir. Burada gelir dağılımının çeşitlenme¬ 

sinden söz etmemek mümkün değildir. 

1.9- Ekonomik gelişme büyüdükçe milli gelir ve is¬ 

tihdam da ona paralel olarak artacaktır. Bir taraftan birey¬ 
lerin istihdam süreci içerisine girmesi ve bu nedenle bir 

gelir güvencesine katılmaları bu kimselerin refahları üzerin¬ 

de olumlu etkiler yapmaktadır. Ancak gelir dağılımını salt 

parasal değer olarak düşünmekte yanıltıcı olacaktır, çünkü 

nüfus içinde özel ihtiyaç gruplarının ekonomik büyümenin 

yaratacağı istihdam olanaklarından yararlanma kapasiteleri 
ya çok düşük ya da hiç yoktur. Bu durumda gelir dağılımı, pa¬ 
rasal değer olmanın yanı sıra sosyal haklar, belli bir standar. 

da yaşam ve gelecek güvencesini de içermektedir. Bu güvence¬ 

ler sağlanabildiği ölçüde ekonomik gelişmenin sosyal refaha 
katkısı anlam kazanır. 
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1.10- Ülkemizin ekonomik gelişmesine bu açıdan 
bakıldığında, ekonomik gelişme bireylerin veya nüfus grup

larının geçici bir dönemde gelir .dağılımından doğan ve bel 

li bir düzeydeki yaşamını mevcut standartların üzerine çı

kartan bir görünüm kazanmakta ise de, ihtiyaç gruplarının 

süratle artması ve bu artışa paralel olarak sosyal refah 

hizmetlerinin yaygınlaştirılmaması bu gelişmeyi etkisiz 

bırakmaktadır. 
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III- DÖRDÜNCÜ PLANLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEM 

ÖNERİLELİ 

A- Yaygınlaşma 

Kalkınma planımızda, özellikle 15 yıllık perspektif 

açısından sosyal sigorta sistemimizin genişletilmesi ve yay¬ 

gınlaştırılması amaçlanmıştır. 

Sanayileşme ile birlikte bir iş verene hizmet akti ile 

bağlı olarak çalışanların tüm nüfus içinde giderek büyüdüğü 
göz önüne alınarak sosyal ve ekonomik örgütlenmenin imkanları 

çerçevesinde etken bir sosyal sigorta sisteminin yaratılması 

ve kapsamın gittikçe geliştirilerek 1995 yılına kadar Türki¬ 

ye de sosyal güvenlik kapsamına, (sosyal sigorta kapsamına) 

alınmamış bütün çalışanlara sosyal güvenlik sağlanması üçün¬ 

cü beş yıllık planın 283 sayılı tedbiri ile benimsenmiştir. 
Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi ücret yada aylıkla çalışan 
belli gruplara hitap etmektedir. Oysaki çağımızın sosyal 

güvenlik anlayışı tüm. bireylerin sosyal güvence altına alma¬ 

larını öngörmektedir. Konu ülkemiz açısından irdelendiğinde, 

bugüne kadar alınan tüm tedbirlere rağmen, dar çerçevesinden 

çıkamayan ve sesini duyurabilen baskı gruplarına dikey hak¬ 

lar sağlamaktan öteye gidemeyen mevcut sosyal güvenlik siste¬ 

mini iyileştirici öneriler getirmekten çok, ülke kalkınmasıy¬ 

la yakın ilişkiler kurulabilecek ve sosyal refah devleti 

ilkelerini gerçekleştirebilecek yeni sistem önerileri getir¬ 

mek daha yararlı olacaktır. Bu görüşten hareket edilerek 

yaygınlaşma dikey gelişme ve yatay yaygınlaşma olarak ele 
alınmıştır. 
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1- Dikey Gelişme 

1.1- Ülkemizde Sosyal güvenlik aylık veya ücretle 
çalışan belirli gruplara hitap etmekte olup, ekonomik bakım¬ 

dan gelişmiş Avrupa Ülkelerinde uygulanan sigorta kollarının 

çoğu adıgeç en gruplara uygulanmakta ve zamanla bunların iyi¬ 

leştirilmesi düşünülmektedir. 

1.2- öte yandan çalışan çok büyük bir grubu ise, 
sosyal güvenlik götürülememiştir. Sosyal güvenliğin tüm ola¬ 

naklarından yararlanan çalışanların belirli gruplarına yeni 

sigorta sistemleri götürmeyi ve mevcut hakları iyileştirmeyi 

amaç'lıyan çalışmalar dikey gelişme olarak tanımlanabilir. 

1.3- İleri Batı ülkeleri seviyesine ulaşmak gayreti 
içinde olan bir memlekette toplumun çeşitli kesimlerinde 

çalışan kimselerin bir kısmına sosyal güvenlik haklarının 

en ileri bir biçimde sağlanması ve hatta o ülkelerde mevcut 

haklardan daha çok hak verilmesi,, bir kısmına da en küçük 

bir sosyal güvenlik hakkının tanınmaması normal karşılanama¬ 

yacak bir durumdur. 

1.4- Hemen şunu belirtmek gerekirki, sosyal güvenlik¬ 

ten amaç az kimsenin çok memnun edilmesi değil, çok kimsenin 

(en ideali bütün nüfusun) hiç değilse asgari seviyede memnun 

edilmesi, kapsamına alınmasıdır. 
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1.5- Ancak, burada bir hususun gözönünde bulundurul¬ 

ması gerekmektedir. Bütün fertlere asgari bir sosyal güven¬ 

lik hakkı sağlarken onları tembelliğe sevk edecek, psikolojik 
ezikliğe itecek ve sosyal güvenlik kapsamına, alınacak esas 
kl ileri dışarda bırakacak bir uygulamaya gidilmemelidir. 

1.6- Ülkemiz açısından konuya baktığımızda ekonomik 

koşulların gereksinmelerine uygun olarak aylıkların belli 

bii' oıanda arttırılması, işsizlik sigortası, mevzuatta bir¬ 

lik sağlama yönünden alınacak teabirler hariç, bugünkü sta¬ 

tükonun korunması ve bir takım, emekliliği kolaylaştırmak, 

erken aylık ödemeyi sağlamak gibi yeni hükümler getirmek 

suretiyle dikey gelişmeye, bütün bir sosyal güvenlik sistemi 

yerleş inceye kadar yer verilmemelidir. 

2- yatay Yaygınlaşma 

2.1- İleri Batı ülkelerinde bütün bireyleri kapsamı¬ 
na alar sosyal güvenlik sistemleri geliştirilmiştir. 

Bugün yurdumuzda çalışanların sosyal güvenliği 
(uzun ve kısa vadeli sigorta kollarından yararlanmalarını) 

sağlayan 3 kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların kapsamına 

aldığı ve sosyal güvenceye kavuşturduğu kişi sayısı üç milyon 
civarında bulunmaktadır. 

Halen ülkemizde 40 milyon kişi yaşamakta ve 

nüfusun büyük bir çoğunluğu ($ 62 si) sosyal güvenlikten 
yoksun, bulanmaktadır. Esas olan sosyal güvenlikten yoksun 
nüfus gruplarını kapsama almak ve böylece yaşam güvencesi 
yara tsaak cadı r „ 
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2.2- Ülkemizde Sosyal güvenlik sistemi ücret veya 

aylıkla çalışan belli gruplara hitap ettiği için yaygınlaşa¬ 

bilmesi bireylerin iş imkanları bulabilmeleri ile mümkündür 

denilebilir. Bir kimsenin sosyal güvenceden yararlanmasının 
çalışmasına bağlanması fikri doğruysa tüm çalışanlarından 

bir kısmının sosyal güvenlik kapsamı dışında bırakılmaları 

söz konusu olamaz. 

Esasen klasik düşünce tarzı olan, sosyal güven¬ 

liğin yaygınlaştırılmasının gerçekleştirilebilmesi için önce 
bireylere gelir sağlayacakları istihdam alanlarının yaratıl¬ 

ması (herkesin üretimde gerekli yerini alması) ve ancak bu 

şekilde çalışma imkanı bulan kişilerin sosyal güvenlik sis¬ 

teminin kapsamına alınması görüşünün terk edilmesi zamanı 

gelmiş ve geçmek üzeredir. 

Bu demek değildirki, devlet veya kişi yatırım¬ 

lardan vaz geçip yeni iş sahaları açmayacak ve mevcut çalış¬ 

ma imkanları içinde herkese herhangi bir katkıda bulunmadan 
sosyal güvence sağlayacak sosyal güvenlik hizmetleri belli 
bir grubu hitap ettiği için yaygınlaşabilme bireylerin imkanı 

bulabilmeleri ile mümkündür, sosyal güvencenin ilk şartı iş 

olduğuna göre yaygınlaşma imkanı yeni iş alanlarının açılması¬ 

na ve mevcut alanların genişlemesine bağlıdır. 

Elbetteki devlet veya bireyler gerekli yatırım¬ 

lara süratli bir şekilde devam edecek, yeni iş sahaları aça- 

cak, özellikle devlet emek yoğun teknoloji prensibinden hare¬ 

ket ederek yurt çapında, mevcut işsiz sayısının her yıl ne ka¬ 

darını istihdam edebileceğini hesaplayarak yatırımlarını 

planlayacaktır. 
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Böylece, üretime katkıda bulunanlar (memurlar 
dahil bir iş verene hizmet aktiyle bağlı olanlar ile bağım¬ 

sız çalışanlar) mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının biriyle 

ilgilenmek suretiyle sosyal güvence kazanmış olacaktır. 

2.3- Yeni sosyal güvenlik önerilerinde bulunurken 

hangi grupların kapsama alınacağı ve bunun temel ilkelerinin 

ne olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

2.4- Konu bu açıdan ele alındığında ülkemizde hiç 

bir sosyal güvencesi olmayan en geniş grup tarım kesiminde 

toplanmıştır. Bu nedenle yaygınlaştırma süreci içinde tarım 

kesiminde çalışanlar birinci derecede önem kazanmaktadır. 

A) Tarım Kesimi : 

Ülkemizde tarım kesiminde çalışanların aşağıdaki 

şekilde tasnif edebiliriz. 

a. ücretle çalışanlar, 

1- Devlet kesiminde ücretle çalışan tarım 

işçileri, 

2_ ister bir hizmet aktine bağlı olarak, 

isterse bağlı olmaksızın bir işveren (özel sektör) yanında, 
devamlı veya mevsimlik çalışan tarım işçileri, 

b. Kendi hesabına çalışanlar 

c. ücretsiz aile işçileri, 

d. işverenler, 
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2.5- îmalat sanayiinde ücretle çalışan bir kişi 

tüm sosyal güvenlik uygulamalarından yararlanırken aynı 

kişinin veya diğer bir kişinin tarım kesiminde çalışması 

halinde bütün bu haklardan yoksun olmasına neden olmaktadır. 

2.6- ülkemizin kalkınma,sına çeşitli yönlerden kat¬ 

kısı bulunan tarım kesiminde çalışanlar, katkıları oranında 

bile sosyal güvenceden yararlanamamaktadırlar. Kendi hesabı¬ 

na çalışanlar da Bağ-Kur'a kayıtlı bulunan bağımsız kuruluş¬ 

lardan ayırdetmek pek mümkün değildir. 

Hal böyle olunca sosyal güvenlik programları¬ 

nın yaygınlaştırılmasında tarım kesiminden başlamaktan daha 

doğal bir şey olamaz. 

2.7- Tarım kesimindeki işletmeleri arazi büyüklük¬ 

lerine göre küçük işletmeler orta işletmeler ve büyük: iş¬ 

letmeler şeklinde sınıflandırırsak şöyle bir durumda karşı¬ 

laşılır. 
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Küçük işletmeler işletme Sayısı İşletme Sayısı Nüfus 
Toplamı 1.751.344 52.2 6.970.349 57.2 

5 den az 

5-10 dan az 

10-20 den az 

2CL-30 dan az 

351.072 

405.260 

594.224 

400.788 1.595.136 

Orta işletmeler: 1.305.308 42.7 5.195.126 42.7 

30-40 dan az 276.511 1.100.514 

40-50 den az 200.521 798.074 

50-100 " " 478.380 1.903.952 

100-200 " " 239.159 951.853 

200.500 " " 95.538 380.241 

500-1000" » 15.199 60.492 

Büyük işletmeler; 2.284 0.1 9.090 0.1 

100CÜ2500 den az 1.350 5.373 

2500-5000 " " 546 2.173 

5000+ 388 1.544 

Toplam... 3.058.936 100.97 12.174.565 100.0 

Tabloda da görüleceği üzere tarım kesimindeki küçük işletme¬ 

lerde hane halkı sayısı ve çalışanlar bu kesimdekilerin 

$ 57.2 sini teşkil etmektedir. Arazi büyüklüğü yönünden bu 

işletmeler çalışanlara asgari bir gelir düzeyi sağlamaktan 
uzaktır. 

Bu nedenle işletmelerde çalışanların bir kıs¬ 

mı ya diğer orta ve büyük tarım işletmelerinde çalışmakta 

veya mevsimlik sınai kuruluşlarda iş aramakta, bu da olmadığı 
takdirde gizli işsiz olarak küçük tarım işletmelerinde kal¬ 

maktadırlar. 
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Bu zümre asgari bir gelir güvencesinden yolu¬ 

sun olmanın yanında hiç bir sosyal güvenceye de sahip değil¬ 
dir. 

2.8- Sosyal güvenlik sisteminin yaygınlaştırılma¬ 
sında bu grubun özelliklerinin göz önünde bulundurulması, 

ödeme gücü olmayan bu grubun sosyal güvenliğe katkılarının 

devlet tarafından ödenmesi zorunluluğu karşımıza çıkmaktadır. 

İlk bakışta devlete mali yönden çok büyük yük 

ler yükleneceği zannedilirse de araştırma derinleştirildiği 

zaman bu yükün zannedildiği kadar ağır olmadığı görülecektir. 

Tabloya veri noksanlığı nedeniyle gelir sevi¬ 

yeleri dahil edilmemiş ayrıca yalnız hayvancılıkla uğraşan 

tarım işletmeleri de nazarı itibare alınmamıştır. 

Tarım kesiminde uygulanacak Sigorta kolunun 

devlete ne kadar yük getireceğinin tespiti için ilgili kuru¬ 

luşlara işletme büyüklüğü ve gelir seviyesi ile ilgili bir 

araştırma yapılması halinde devletin üsleneceği prim mikta¬ 

rının sanıldığından daha az olacağı görülecektir, yukarıda 

da değinildiği gibi veri noksanlığı nedeniyle bu yükün mikta¬ 
rı kabarık gösterilmiştir. 

Örneğin 10 dönüm araziye sahip olan bir 
çiftçinin ilk nazarda prim ödeme gücünün olmadığı kabul 

edilebilir. Konuya başka açıdan bakıldığında 10 dönüm arazisi 
olan bir kişinin 1000 baş hayvanı olmadığı iddia edilemez.Bu 
tür bir araştırma yapıldığında devletin prim ödeme yükünün 

hafifliyeceği görülecektir. 
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2.9- Öte yandan yukardaki tasniften de anlaşıl¬ 
dığı üzere, devlet kesiminde çalışan tarım işçileri esasen 
sosyal güvenliğe sahip ve devlet işveren olarak bu grubun 

sosyal güvenliğine katkıda bulunmaktadır. 

İstihdam sorununun çözüme bağlanmasında 
yatırımlar kadar bu yatırımların bölgeleri, arasında denge¬ 

li bir biçimde dağılması ve işyerlerinin işgücü piyasaları 
hakkında geniş bilgiye sahip olması ile mümkündür, işgücü 
piyasaları hakkında en iyi bilgiye sahip olması gerekli 

kuruluş diğer ülkelerde olduğu gibi İş ve İşçi Bulma kurum¬ 

landır. 1946 yılından beri hizmet gören IIBK.mu kıt ola¬ 
nakları ile işgücü piyasalarını düzenlemeye çalışmış ancak 
yeterli güce sahip kılınmadığı için hizmetleri hep kısıtlı 

kalmıştır. 

2.10- Ayrıca özel kesimde devamlı veya mevsimlik 

çalışan tarım işçilerinin sosyal güvenlik kapsamına alınma¬ 

ları halinde primlerinin işveren ve tanm işçileri tarafın- 

ödeneceğinden devletin prim ödeyeceği kişi sayısı bu nedenle 

de azalacak ve yükü sanıldığından az olacaktır. 

2.11- Diğer bir yönden ücretsiz aile işçileri kendi 

hesabına çalışanlar tarımsal üretimde bulundukları sürece 

devlete yük olacaklar ise de, bunların başkalarının yananda 

çalışmaları halinde primleri (çalışma süresi içinde) o iş¬ 
verence ve kendileri tarafından ödenecektir. 



- 260 -

2.12. Orta işletmeler ise sahip olduğu arazi büyük¬ 

lüğü nedeni ile asgari bir gelir seviyesine sahip olabile¬ 

ceği gibi prim ödeme gücüne de sahip bir zümre görünümündedir. 

Yukarıda da denildiği gibi bu işletmeler içinde hayvan yetiş¬ 

tiren işletmeler dahil edilmemiş ve asgari gelir düzeyleri 
tahminlerin altında gösterilmiştir. Bu zümre Bağ-Kur'a dahil 

edilerek uzun vadeli sigorta kapsamına alınabilir. 

2.13- Büyük işletmeler daha ziyade işveren durumun¬ 

da olup, bunlar Bağ-Kur'a tabi olabileceği gibi çalıştırdık¬ 

ları işçiler için de prim ödeme gücüne sahiptirler. 

2.14- Tarımda çalışanların sosyal güvenlik kapsamına 

alınması sırasında, Devlet devamlı ve her kişi için prim 

ödeme mecburiyetinde bırakılmamalı, örneğin, tarım kesiminde 

çalışanların öncelikle tarımsal faaliyette bulunmaları ve 

prim ödeme gücü olmaması şartı aranmalıdır. 

2.15- Yukarıda yapılan açıklamaların ışığında, sos¬ 

yal güvenceden hiç bir biçimde payını alamayan ve iktisaden 

faal nüfusun $ 62.2 gibi bir çoğunluğunu kapsayan tarım 

kesiminde çalışanların tümünün sosyal güvenlik sisteminin 
kapsamına alınması tartışılmaz bir konudur. Ancak bu tür bir 

yaygınlaşmada söz konusu kesimin sosyal güvenlik kapsamına alı¬ 
nırken norm ve standart farklılığı yaratmayı önlemek açısın¬ 

dan bölgesel, 'arazi büyüklüğü, tarım çeşidi ayırımı yapılmak¬ 
sızın, tarım kesiminin tümünü kapsayan ve mevcut örgütler tara¬ 
fından yürütülen bir sosyal güvenlik sağlanmalı ve bunlara 
öncelikle uzun vadeli sigorta kolları uygulanmalı ve zamanla 

da kısa vadeli sigorta kollarına geçilmelidir. 
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2.16- Ancak, tarım kesiminde çalışanların özellik¬ 

leri bakımından, sosyal güvenlik sağlanması tarım iş Kanu¬ 
nunun çıkartılmasına mani olmamalı ve Kanun da sür'atle 

çıkartılarak bu kesimde çalışanların bir'an önce örgütlen¬ 
mesi de sağlanmalıdır. 

B) çıraklar ; 

Küçük ve büyük sanayi kesiminde yerleşmiş çıraklık 

müessesesine göre çalıştırılan ve sigortalı bulunan ustabaşı, 

usta, kalfa gibi meslek mensuplan kadar iş riskine maruz 

olan kişilerin de sosyal güvenceleri bulunmamaktadır. 

Mesleki risklere karşı en fazla korunması gereken ki¬ 

şiler olarak karşımıza çıkan bu grubun da sosyal güvenlik 

kapsamına alınması ve yaşlılık, malullük, iş kazaları ile 
meslek hastalıklarının uygulanması yerinde olacaktır. 

Ayrıca, teşkilâtlanmalarını ve üretimde söz sahibi 
olmalarını sağlamak bakımından da çıraklık Kanunu bir'an 

önce çıkartılması zorunlu görülmektedir. 

c) Kapsam Dışı Bırakılan İstisnai Gruplar ; 

GenİF kapsamlı bir sosyal güvenlik uygulaması içinde 

birey ve toplamların kapsam dışı bırakılmaları kabullenebi— 
linecek bir durum olmadığı için, kapsam dışı bırakılan is¬ 

tisnai grupların uygunluk ve özellikleri incelenerek sosyal 
güvenlik kapsamına alınması sosyal güvenliğin bütünlüğü 

yönünden gerekli bulunmaktadır. 



B- Bütiinleşme 

Bir ülke çalışan nüfusun tümü ile çalışma sürecine 

herhangi bir nedenle katılması engellenen gruplara belli 

bir yaşam standardı ve gelecek güvencesi sağlaması öngörülen 

bir sosyal güveni iıc sisteminden söz edilebilmesi için bu 

sistemin bir bütün olarak ve standardiye edilmiş bir biçimde 

işlerlik kazanması gereklidir. 

Bugün yurdumuzda sosyal sigorta esaslarına göre kurul¬ 

muş ve faaliyet gösteren üç ana sosyal güvenlik kurumu çalı¬ 

şan nüfus gruplarının ancak bir kısmının kısa ve usun vadeli 

sigorta kollarından yararlanmalarını sağlamakta ve kapsamına 

aldığı kişilere sağladığı haklar yönünden mevzuatlarında 

bıribirinden çok farklı hükümler bulunmaktadır. 

Diğer yönden çalışma sürecine herhangi bir nedenle 

katılamayan özel ihtiyaç gruplarıyla, düşük gelir grupları¬ 

na bir dereceye kadar sosyal güvence sağlayan sosyal hizmet 

ve sosyal yardımlar hizmetin özelliği yönünden yukarda sözü 
edilen 3 ana sosyal güvenlik kurumanda gerek hizmet standart¬ 

ları, gerek örgütsel yapı bakımından büyük farklılıklar gös¬ 

termektedir. Bu nedenle ülkemizde Önerilecek yeni sosyal 

güvenlik sisteminde bu dağınıklığa önem verilmesi ve sosyal 

güveni iğin yeni gruplara uygulanmasında çeşitli kurumlar kur 

mak yerine mevcut örgütlerden yararlanma yoluna gidilmesi 
zorunludur. 
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Ayrıca bütünleşmenin sağlayacağı yararlarda küçümsen¬ 

meyecek kadar çoktur, örneğin, zaman tasarrufu, insan gücü 

ve parasal kaynakların tasarrufu, hizmet ve belgelerin 

standardize edilmesi ve işlemlerin basitleştirilip çabuklaş¬ 

tırılarak hizmet götürülecek kişilerin ihtiyâçlarına kolay¬ 

lıkla cevap verilmiş olacaktır. 

Bu görüşlerin ışığında, Sosyal güvenlik sisteminin 

bütünleşmesi sadece bir kuruluş altında hizmet gören tüm ku¬ 

rumlan toplamak anlamına gelemeyeceği için konu aşağıdaki 

başlıklar altında incelenmiştir. 

1_ Örgütsel Bütünleşme 

1.1- Bugün ülkemizde örgütsel bütünleşme değişik 

Bakanlıklara bağlı sosyal güvenlik kurumlarınm yeniden 

kurulan sosyal güvenlik Bakanlığı çatısı altında toplamak 

biçimde düşünülmektedir. Bunun sağlanması yolunda atılan 
ilk adım olarak sosyal sigortalar kurumu Genel Müdürlüğü ile 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlan¬ 
mıştır. Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 

geçici 20. maddesine tabi Sandıkların bir kanunla bu kuruma 

devredilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu birleştirme yapılır¬ 
ken f.C. Emekli Sandığı siyasi tercih olarak Maliye Bakanlı¬ 

ğına bağlı olarak bırakılmıştır. Bunun ötesinde kendi içinde 
bir hayli dağınıklık gösteren sosyal hizmet ve yardım birim¬ 

leri söz konusu birleştirilmede henüz yer almamıştır. 
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1.2- Çeşitli sosyal güvenlik kuramlarının arala¬ 
rındaki çeşitli farklılaşmağa neden olan örgütsel yapılarını 

koruyacak bir Bakanlıkta birleşmesi örgütsel bütünlük anlamı¬ 

na gelmemektedir. Bu durum değişik tipteki vagonların son 

model bir lokomotife takılmasına benzemektedir. Diğer bir 

değimle hizmetler içinde bulundukları yapılardan biribirin- 

den bağımsız olarak yürütülmektedir. 

1.3- Örgütsel bütünleşmenin sağlanabilmesi için» 
mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarını ortadan kaldırmak ve han¬ 

gi statüye tabi olursa olsun kişiye sağlanacak sosyal güven¬ 

lik hizmetinin konu itibariyle ayrılması yönüne gidilerek 

hizmet birimi erinin standardjç e edilmesi gerekmektedir. 

Örneğin, gerek konu, gerek özel sektörde çalışanlar yararlan¬ 
dıkları ve sosyal güvenlik sistemi kapsamına alınacak yeni 

gruplara götürelecek olan; 

- Yaşlılık 
- Malûllük 

- Hastalık 

- ölüm 

- İş Kazası 
- Meslek hastalığı 

-Analık 

gibi sosyal güvencelerin tek bir örgüte bağlı ve her sigorta 
kolu için ayrı ayrı kurulacak idari birimler tarafından, 

bütün kişileri statü ayrıcalığı gözetmeksizin kapsayacak bi¬ 
çimde yürütülme gerçek örgütsel bütünleşmeği sağlayacaktır. 
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2- Norm-standartda Bütünleşme 

2.1- Bugün ülkemizde mevcut olan üç ana Sosyal 

güvenlik örgütü değişik tarihlerde ele alınıp statü farkı 

olan çeşitli grupları içerdiğinden ve esasların saptanmasın¬ 
da değişik kaynak ve ölçülerden yararlanıldığından, hitap 
ettiği gruplara biri birinden çok farklı haklar sağlamakta¬ 

dır. Bu farklılık biribirini örnek göstererek daha üstün 
hak elde etme yarışını doğurmak suretiyle sürekli olarak 
ülkemizde olumsuz dikey gelişmeğe neden olmuştur. Bu tür 
gelişme sosyal güvenlik kapsamına alınmamış nüfus grupları¬ 

nın kapsama alınmasında zaman zaman engelleyici bir rol oy¬ 

nadığı kanısını yaratmıştır. 

Böyle bir konunun yaratılması, kapsam geniş¬ 
letilmesinde kaynak yetersizliği endişesinden doğuşmuştur, 
denilebilir. 

2.2- Sosyal hizmet ve yardım uygulamalarından 

söz konusu olan norm standartlara gelince, aynı konuda 

çeşitli örgütlerin değişik hizmet ve yardım anlayışı, statü 

farklılığı, gelirlerinin aynı kaynaklardan sağlanması ve gen 

nellikle bu konuda profesyonel yaklaşımdan yoksun olması, 

farklılaşmağı daha belirgin hale getirmektedir. Kaldı ki 

sağlanan hizmet ve yardım standartları ülkemizde uygulanan 

diğer sosyal güvenlik asgari norm ve standartlarına erişe- 
memektedir. 
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2.3- Bütün sosyal güvenlik kurumlarının birleşti¬ 

rilmesi, statü değişikliğinden dolayı olanaksız olmakla bera¬ 

ber, asgari müştereklerde birleşmek her zaman mümkün olmakta¬ 

dır. Bu nedenle, 102 sayılı Asgari Normlar sözleşmesi de göz 
önünde bulundurularak, birbirlerine daha üstün haklar sağlayı¬ 

cı yarışmayı önleyici tedbirler alınması ve asgari müşterek¬ 

lerde birleşme sağlanması kurumların yaşaması yönünden yararlı 
olacaktır. 

2.4- Sosyal hizmet ve yardım uygulamalarının mevcut 

sosyal güvenlik sistemi içersinde saptanan asgari normlar düze¬ 

yine getirilmesi, dublikasyon ve hizmet standardı olmayışı 

nedeniyle meydana gelen yardım israflarının önlenmesi yönüne 

gidilmelidir. 

2.5- çeşitli sosyal güvenlik örgütlerine bağlı ola¬ 
rak yapılmış olan hizmetlerinin birleşmesi suretiyle hakkın 

doğumu için yeterli sürenin saptanması hizmet standardı ve tek 

bir sosyal güvenlik sicil numarası nedeniyle zaman zaman müm¬ 

kün olamamaktadır. Bu ise bir çok hakkın kaybına neden olmak¬ 
tadır. Sosyal güvenlik bir bütünlük ve devamlılık gösterdiğin¬ 

den kişinin doğumundan ölümüne kadar her sosyal güvenlik kuru- 

munda geçerli aynı sosyal güvenlik sicil numarası ile hakların¬ 
dan yararlanmasını sağlayacak bir sistemin getirilmesi gerekli¬ 

dir. Örneğin, nüfus cüzdanlarının değiştirildiği şu sıralarda 

verilecek cüzdan numaralarının sosyal güvenlik sicil numarası 

olarak kabul edilmesi ve bundan böyle doğacak olanlarda da ay¬ 

nı yola gidilmesi mümkün bulunmaktadır. 
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3- Yasal Bütünleşme 

3.1- Örgütsel ve norm-standarta bütünleşmenin 

gerçekleşebilmesi mevcut yasalarda değişiklikler yapılmak 

suretiyle sağlanabilirse de ilerde baskı gruplarının etkisiy¬ 

le değişiklik yapılması önlenebilecek bir durum değildir. Bu 

nedenle Sosyal güvenlik temel Yasası denilebilecek temel ilke¬ 
leri, güvence kapsamını, grupların nitelik ve özelliklerini, 

hizmet standartlarını içeren bir yasa çıkartılması her yönüy¬ 
le yararlı olacaktır. 

C- KAYNAKLAR 

Önerilen herhangi bir yeni sistemin işlerlik kazanma¬ 

sında kaynak birincil derecede önem taşıyan bir etmendir. An¬ 

cak konuya yegane çözüm yolu getirecek unsurun kaynak olarak 

kabul edilmesi de söz konusu olamaz. Aslında konunun düğüm¬ 

lendiği nokta, içinde bulunduğumuz çağın teknolojik gelişme 

aşamasında hızlı değişim süreci içinde giderek çeşitlenen sınır¬ 

lanma olanağı olmayan insan ihtiyaçlarının, mevcut kaynakların 
verimliliğini artıracak tedbirler alınarak ve potansiyel toy¬ 

nakları kullanılabilir hale getirecek düzenlemeler yapılarak, 

karşılanmasının sağlanmasıdır. Günümüz anlayışında bu denge¬ 
nin kurulması planlama sürecinin en önde gelen tekniği olarak 

nitelendirilmektedir. 

Komisyonumuz toynak konusunun taşıdığı özellikler dola¬ 
yısıyla teknik bir konu olduğunu kabul etmekle beraber, önemi 
nedeniyle raporda yer vermeyi uygun görmüştür. Konu irdelenirken 
iki noktada odaklaştınlarak ele alınmıştır. 
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1- Mevcut kaynaklar 

2- Y eni kaynaklar 

1_ Mevcut kaynaklar 

1.1- Mevcut sosyal güvenlik kuruluşlarının elde et¬ 

tikleri gelirleri, biriken fonlarını artırıcı yönde kullanma¬ 

dıkları görülmektedir, pjrimli sistemlerde esas olan meydana 
gelen fon işletilmekte, bir takım yatırımlar yapılmakta böy¬ 
lelikle gelir arttırılmakta, sosyal güvenlikten yararlanan¬ 
lara beklenilen hizmet daha rahat yapılmaktadır. Ancak ülke¬ 

mizde söz konusu olan fonların birikimi amacına uygun bir bi¬ 

çimde kullanılamamaktadır. Bu nedenle mevcut fon birikimleri¬ 

nin sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesine katkıda bulu¬ 

nacak bir biçimde kullanılabilmesi yönünden bazı tedbirlerin 

alınması gerekmektedir. 

1.2- Mevcut fonların rantabl bir şekilde işletilmesi 

düzenli bir planlamayla gerçekleşebilir, yapılacak bu plan¬ 

lamada teknolojik gelişmeğe uygun olarak sosyal güvenlik ku- 

rumlarmın sanayi yatırımlarına yöneltilmesi gözönünde bulun¬ 
malıdır. 

1.3- Devlet bütçesinde bazı sosyal güvenlik hizmetle¬ 

ri için az bazen de sembolik olarak ayrılan fonlar istenilen 

amaca ulaşılmanın ötesinde kalmakta olduğundan bu fonların ön 

görülen hizmeti gerçekleştirecek miktara çıkartılması gerek¬ 

lidir. 
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1.4- Teşvik primi, vergi iadesi gibi rantabl olmayan 

uygulamaların sosyal güvenlik fonlarına katkıda bulunacak 

şekle dönüştürülmesi sosyal devlet anlayışıyla daha iyi bağ¬ 
daşacaktır. 

2- Y eni Kaynaklar 

2.1- Sosyal Güvenliğin sağlanmasında mali kaynak en 

önemli yeni tuttuğundan bütçe sistemi ile sağlanan sosyal 

güvenlikte alanın genişletilmesi, yeni nüfus gruplarına uygu¬ 

lanması, sosyal güvenlikten yararlananlarının sayısının art¬ 

ması, bütçelere ağır külfetler yüklemektedir. Diğer taraftan 

hazine menfaati, sosyal güvenliğin karşılıksız sağlanmasında 

bütçeye yüklenen külfet Devletin diğer görevleri arasında 

ilerde daha iyi olanaklar sağlamak bakımından sosyal güvenlik 
hizmetleri aleyhine dengenin bozulmasını gerektirmektedir. 

2.2- primli sistemde ise, sosyal güvenlik kapsamına 

alınmış gruplara dahil kişiler ödeyecekleri prim miktarını 

önceden bilmek istemektedirler. Bu nedenle sosyal güvenlik 

hizmetinin zor durumlarda kaldığı zamanlarda veya her akla 
geldiğinde ve akla geldiği miktarda (bir aktuaryel hesaba da¬ 

yanarak dahi olsa) primleri arttırmak yolana gidilmesi, sos¬ 

yal güvenlik kapsamına giren kişiler tarafından hoş karşılan- 
mamaktadır. 

2.3- Sakıncaları belirtilen her iki sistem karşısın¬ 

da, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasında kullanılmak üzere 
dar gelir]i grupların lehine uygulanacak bir sosyal güvenlik 
vergisinin ihdası konuya çözüm getirecek yollardan biridir. 
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2.4- Sorunun kökten çözümlenebilmesi dengeli bir ver 

gi sisteminin geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. Böyle bir 

vergi reformunun ülkenin ekonomik ve sosyal gerçekleri göz-

önünde tutularak gerçekleşebilmesi için teknik düzeyde ayrın

tılı bir incelemeğe ihtiyaç vardır. 

D- Yeni programlar 

Yeni sosyal güvenlik sistemi önerilirken, ülkemizde 

bu güne kadar söz konusu olmayan fakat sosyal refah devleti 

anlayışı içinde sağlanması zorunluluğu kaçınılmaz bin gerçek 

olan bazı sosyal güvenlik programları da ağırlık taşımakta
dır. 

Bu nedenle komisyonumuz yeni programlar başlığı altın

da önemli saydığı programlara yer vermeyi uygun görmüştür. 

Bunlar » 

1_ İşsizlik sigortası 
2- Sosyal konut 

3- Ulusal sağlık hizmeti 

4- Sosyal yardım 

5- Mesleki eğitim 
6- Boş zamanı değerlendirme 

olarak belirtilmiştir. 

1- İşsizlik Sigortası 

1.1- Ücretten başka bir gelir kaynağı olmayan çalı
şanların, artış süratine paralel olarak, bir risk unsuru 
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olan işsizliğin, toplumun sosyal ekonomik dengesi üzerindeki 

yıkrcı etkisi önem kazanmıştır, işsizlik sigortasının tazmin 

edici politikası, işsizliğin çalışanlar üzerinde meydana 

getireceği umutsuzlukları sınırlı bir ölçüde de olsa, gider¬ 

mek gibi sosyal yönü ağır bir amaçtan hareket etmekte bu ne¬ 

denle de Sosyal güvenlik sistemi içinde yer almaktadır, iş¬ 
sizlik sigortası, belirli şartlarla istihdam olanağını kay¬ 

betmiş kimselere, gelir transferi sağlayıcı başlıca araç¬ 

lardan biridir. 

İşsizlik sigortasından kısa vadede fayda beklemek geçeı 

li bir görüş değildir. 

Kuşkusuz işsizlik sigortası belli sorunların halli 

için tek başına bir çözüm yolu da değildir. Tesis edilecek 
sigorta ile beraber üretim ve istihdam yaratarak dolayısiyle 

sanayii yaygınlaştırarak ve bölgeler arası dengesizliği 

giderecek tedbirler alınması da gerektir. 

1.2- İşsizliği sebepleri açısından ikiye ayırmak 
mümkündür. 

a. Sübjektif (iradi) işsizlik sebepleri, 

b» Objektif (gayri iradi.) işsizlik sebepleri, 

a) İradi işsizlik, cari ücret ve çalışma şartları 

ile boş zaman tüketimi arasındaki tercihten ileri gelmektedir. 
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Bu tercihi etkileyen faktörler genellikle sübjektiftir. 

Çalışma karşılığı sağlanacak satın alma gücünün işçi yönün¬ 
den tatminkar olmadığı kanaati vasıf ve yetenekleriyle uyuş¬ 
mayan işler aramak veya haklı bir sebep olmaksızın işi terk- 

etme sübjektif (iradi) işsizlik sebepler arasında sayılabi¬ 
lir. Bu tür bir işsizlik sigorta kapsamı dışında kalmaktadır, 

b) Objektif işsizlik sebepleri, işçinin kendi 
arzu ve iradesi dışında ekonomik ortamın yarattığı işsizlik 
olarak tanımlanabilir. 

1.3- işsizlik sigortası kapsamı, bazı çevrelerce 
istihdamı dahil olmayan çalışabilir işsizleri de kapsam biçiau 

de kabul edilmektedir. 

Komisyon olarak işsizlik sigortasının kapsamım 

iş piyasasına yeni katılmış ve henüz bir istihdam olanağı 

bulamamış işsizlerden ziyade, istihdam süreci içinde bulunup 

bilfiil çalışırken objektif sebeplerle işini kaybetmiş işçi¬ 

ler olarak kabul etmiştir. 

İşsizlik sigortası çalışanların ekonomik neden¬ 
lerle tamamen kendi iradeleri ve kusurları dışında işsiz kal¬ 

maları halinde yeni bir iş buluncaya kadar asgari ihtiyaçla¬ 

rım temin edecek bir gelir sağlama amacım güdecektir. 

Sosyal güvenlik tedbirlerinin yaygınlaştırıl— 
ması esas alındığına göre kendi kusuru dışında işsiz kalan 
bir kimsenin Sosyal güvenliği de bu sistemin yokluğu nedeniyle 
kesintiye uğrayacaktır. 
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Kaldıki işsizlik sigortası yalnız Türkiye de ça¬ 
lışan kişiler düşünülerek ihdas edilmek istenmektedir. Bugün 

yaklaşık bir milyon işçimizin yurt dışında çalıştığını, as¬ 
gari bakmakla yükümlü bulunduğu aile efradının da 4 kişi 

olduğu kabul edilirse sayıları 5 milyonu bulan bir zümre kıs¬ 

mının işsiz kalıp Türkiye ye dönmemeleri halinde bu haktan 

istifade edememeleri gibi bir durumda karşılaşmaları söz 
konusudur. 

İşsizlik sigortasının uygulandığı Yunanistan 
ve İspanya vatandaşı işsiz kalıp ülkesine döndüğünde bu hak¬ 

tan istifade ederken aynı haklara sahip bir Türk işçisi 

ülkesine döndüğünde söz konusu hakdan Türkiye de böyle bir 

müessese olmadığı ve bu nedenle de, ikili sosyal sözleşmele¬ 
rine Türkiye ye dönüşlerinde de çalıştıkları ülkede yararlan¬ 

dıkları işsizlik sigortasının devamına dair bir hüküm konula¬ 

maması, işçilerimizin bu haktan yararlanmasını engellemekte¬ 

dir. 

1.4- Bu konu ülkemiz açısından da önemli bir kayıp¬ 
tır. işsiz kaldığı süre içinde Türkiye ye dönmesi gereken ve 

işsizlik ödeneğini Türkiye de alabilecek işçimiz sırf bu si¬ 

gorta kolunun Türkiye de olmayışı nedeni ile çalıştığı ülke¬ 

de kalmakta, aldığı işsizlik ödeneğini orada harcamak durumun- 
da bırakılmaktadır. 
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Türkiye ye dönmesi halinde kendisine ödenecek 

döviz, Türkiye'nin döviz rezerlerine önemli katkısı da 
olacaktır. 

1.5- İşsizlik sigortasının devlete ve işverenlere 

prim ödenmesi yönünden büyük külfetler yükleyeceği öne sü¬ 
rülebilir. 

Başlangıçta, ilk kuruluş masrafları hariç 

devlete mali yönden bir külfet yüklemiyecektir. Kaldıki kuru 

luş içinde munzam bir masrafa gerek olmayacaktır, çalışma 
Bakanlığı bünyesindeki İş ve İşçi Bulma Kurumunca bu görev 

ufak değişikliklerle yerine getirilebilir. 

Yine başlangıçta kademeli bir işsizlik sigor¬ 

tası uygulanacağına göre ekonomik bakımdan güçlü işletmeler 

söz konusu olacaktır. Ayrıca ileride bir araştırma sonucu 

tespit edilecek işsizlik ödeneğinin hemen verilmesi yerine 
bu haktan istifade edebilmesi için prim yatırarak ödeneğe 

hak kazanmış kişinin bir süre beklemesinin de esas olacağı 

düşünülürse bir fon birikimi de olacaktır. 

Bu fonda, başlangıçtan beri sözünü ettiğimiz 

sosyal güvenliği yaygınlaştırma amaçları için kullanılabile¬ 
cektir. 

1.6- Öte yandan işsizlik sigortası kıdem tazminatı 

alabilecek bir grup için dikey bir gelişme olarak nitelen¬ 

dirilebilir. Hemen kaydetmek lazımdırki kıdem tazminatı 
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işçinin hiç bir prim ödeme katkısı olmadan işverence öde¬ 
nen bir tazminat niteliğindedir. İşsizlik sigortası ihdas 

edildikten sonra çalışanların bu haklardan birinden istifade 

etmesi söz konusudur. Ayrıca işsizlik sigortası ekonomik ne¬ 
denlerle ve işçinin tamamen kendi kusuru dışında işsiz kal¬ 

ması halinde belirli bir süre için ödenecektir, işsiz kalan 

kişiye kendi yeteneklerine göre iş bulunduğunda işsizlik 

ödeneği verilmeyecektir, işçinin kendisine gösterilen işi 

kabul etmesi halinde tekrar prim ödeme yükümlülüğü taşıya¬ 

caktır. Aksi halde işsizlik ödeneği verilmeyecektir. 

1.7- Sonuç olarak işsizlik sigortasının gereği üzerin 

de durulduğunda, konuya sosyal güvenliğin devamlılık esasına 
dayalı olduğu fikrinden hareket ederek değerlendirmek gere¬ 
kir. Kaldıki kendi kusuru dışında işsiz kalarak sosyal güven¬ 

liğin kesintiye uğrayan kişinin hak kazanmış olduğu bu güven¬ 
cesinin devamı tartışma götürmez bir konudur, öte yandan dış 

etmenler ve 102 sayılı Milletlerarası sözleşme gözönüne 
alındığında bu sigorta kolunun Türkiye için bir dikey geliş¬ 

me değil, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması olarak kabul 

edilmesi gerekir. 

2. Sosyal Konut 

2Vİ- Teknik ve sanayi alanındaki gelişme, ulaşım 
olanaklarının kolaylaşması şehrin çekiciliği ve daha bir çok 
etkenin kırsal alandan kentsel alana akının nedenleri olduğu 

kentleşme olgusu bahsinde açıklanmıştır. Kırsal alandan kent¬ 

sel alana akın, konut ve şehircilik konuları ile uğraşanların 
fizik ve sosyal yapı üzerinde durmaya zorlamıştır. Konut plan¬ 
lamasında mahalle, şehir, bölge planlamasına kadar geçecek 
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aşamalarda insan gereksinmelerinin ön plana alınması 

zorunluluğu gün geçtikçe kendini daha fazla hissettirmek¬ 

tedir. Ayrıca, konut ile aile arasında organik bir ilişki 

bulunmakta olup bunu kötü konut şartlarının ailelerin ve 

dolayısiyle aile bireylerinin mutluluğu ve yaşamı üzerinde¬ 
ki zararlı etkileri iyi konut şartlarının insanı insanca 

yaşama ve mutluluğa erişme yönünden olumlu yönden etkile¬ 

mesi şeklinde iki açıdan görmek mümkün olmaktadır, iyi bir 

konuta sahip olmak (Mülkiyet veya kira şeklinde) kişinin ve 

ailenin sosyal refahı ve mutluluğu ile sosyal problemleri 

hafifletmek veya tamamen ortadan kaldırmak yönünden doğru 

orantılı olarak ilişkili bulunduğu gibi, yapılan araştırma¬ 

lar kişinin ve ailenin sosyal hayatını etkileyen, devlete 

güvenini artıran gelecek endişelerini azaltan sosyal konut 

yapımını gerekli ve imkanların iyi kullanılması halinde ol¬ 

duğunu ortaya koymaktadır. 

2.2- Bu nedenle kalkınmakta olan ülkeler sosyal 

konut anlayışını benimsemeli ve planlamalıdır. şehirlerde 

meydana gelen yığılmalar ortaya bir konut sorunu çıkarmakta 

ve bu sorunun giderilme çareleri araştırılmaktadır. Bu 

araştırmalar arasında, sorunun çzüne inmeden, yüzeyden, gün¬ 

lük, kısa vadeli tedbirler almak bir yerde zaman kaybından 
ileri gidememektedir. Bugün ülkemizde konut probleminin 

çözümlenmesi, Devlet müesseselerinden alınan kredilerle hal¬ 

ledilme veya Devlet tarafından sosyal konutlar yapılarak 

dağıtılma yönüne gidilmek suretiyle çözümlenmeğe çalışılmak¬ 
tadır. Bu yönlü çalışmalar, kişinin kendi olanakları ile 

baş başa kalmasına, imkan her zaman her yerde hazır olma¬ 
dığından ve kişinin bunu tek başına yaratması da güç olduğu 
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için genellikle kişi elindekini de kaybetme tehlikesi 

ile karşılaşmaktadır» 

Tehlike ile karşı karşıya gelen veya fiyat 

artışlarından yararlanmak isteyen kişi elindekini salmakta, 

neticede konut edinmenin ; faydalarında yararlanamamaktadır. 

Bugün sosyal sigortalar kurumunun verdiği 

konut kredisi incelendiğinde verilen krediden edinilen ko¬ 

nutun çok azının krediyi alanın elinde kaldığı görülecektir. 

2.3- Konut edinmenin diğer bir yolu da, kat karşı¬ 

lığı müteahhitlere arsa vermek şeklinde karşımıza çıkmakta¬ 

dır. Bu tarz konut edinme bir taraftan arsa fiatlarının ar¬ 

tışını hızlandırırken, diğer taraftan da konut fiyatlarının 
artmasına neden olmaktadır. 

2.4- Öte yandan konut kiraları, son yıllarda gide¬ 

rek hızlı bir tempo ile artarak çalışanların bütçel®i5İ»de 

56 60-70 civarında bir yer tutmaktadır. 

Bir ailenin gıda^. giyim, kültür v.b. harcama¬ 
larında bir miktar kısıntılar yapabilme olanaklarına karşı 

ev kirasında bir kısıntı yapma olanağı çoğu kez imkansızdır. 

Hal böyle olunca dar gelirli çalışanların konut kiralarını 
karşılayabilmeleri için aile bütçelerinin diğer kalemlerin¬ 

den her yıl artan oranlarda kanam tx yapmaları zorunlu ola¬ 
cak bu da çalışanların verimliliği üzerinde olumsuz etkiler 
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yapacaktır, verimlilik üzerindeki olumsuz etkiler diğer 

sosyal davranışlar üzerine de yansıyarak bireylerin refah- 
laşımı olumsuz yönde etkileyecektir. 

2.5- Bugün sosyal refah devleti olma yolunda atılan 

adımların yanında devletin geçici tedbirlerden kurtulup, her 

aileye bir ev politikasını geliştererek olanağı sağlaması 
gerekmektedir. 

Günümüzdeki koşullar, kollektif bir mesken 

tipini gerektirdiği ve kişi olanakları bir konul; edinme 

yönünden kısıtlı olduğu için, Devletin buna en kolay koşul¬ 

larla katkıda bulunması gerekmektedir. 

2.6- ücret maaş v.b. karşılığı çalışanların konut 

problemlerinin halli için kısaca iki olanak düşünülebilir. 

a- Kira karşılığı konut sağlama 

b- Mülk konutu yaptırma 

Kira içinde çeşitli alternatifler üzerinde 

durabileceği ileri sürülebilirsede, en etkili çözüm yolunu 

iki noktada odaklaştırmak mümkündür, çalışanların maaş 

veya ücretlerinin muayyen bir yüzdesinin kira için ayırabi¬ 
lecekleri göz önüne alınarak fazla kısmı için devletin kat¬ 

kısı düşünülebilir. 

Bunun için aile büyüklüğüne ve sosyal yaşam¬ 

larına göre konut standartlarının tespiti suretiyle kiralar 

belirlenecek ve bu konutlarda oturmaya istekli olanlar 
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maaşlarının belli bir yüzdesini kira karşılığı vermiş ola¬ 
caklardır, Bu da iki tür uygulamayla mümkün olabilecektir. 

Devletin bu görevi bizzat yüklenmesi, planlı bir şekilde 
konut yapımına hız vermesi ve konutlar tamamlanıncaya kadar 

çalışanların maaş veya ücretlerinin muayyen bir yüzdesinden 
fazlasının devlet tarafından ödemesi suretiyle çalışanların 
yükünü azaltması şeklinde olabilir. 

Gerek kiralık konut gerekse mülkiyetini devre¬ 

deceği konutların devletin üzerine alması halinde hem çalı¬ 

şan kişilerin sosyal refahlarına büyük katkısı olacak hem de 

standartlaştırılmış konutlar sayesinde arsa spekülasyonunun 
önüne geç ilecektir.Projelerin standart olması nedeniyle konut¬ 

ların yapımında malzeme tasarrufu sağlayacak merkezi ısıtma 

sayesinde de yakıt tasarrufu olacaktır. 

Burada göz önünde bulundurulması gereken bazı 

noktalar olacaktır. Bu haklardan yararlanabilmek için ülke¬ 

nin hiç bir yerinde konutu bulunmaması ve aile büyüklüğüne 

ve sosyal yaşamına göre standardı tespit edilmiş konutda 
oturmaya razı olması lazımdır. 

2.7- Mülkiyet, gine aile büyüklüğüne göre stan¬ 
dartları tespit edilen konut yapımı devletçe ele alınmalı 

bunlar muayyen hizmet yılını doldurmuş çalışanlara koşutun 

tamamlandığı zamandaki maliyet bedeli üzerinden devredilme¬ 
lidir. Bu hususta da belirli şartların varlığı gözönünde 

bulundurulacaktır. Bu hakdan yararlanacak kimsenin ülkenin 

hiçbir yerinde konutu olmaması şartı aranacağı gibi ödenecek 



- 280 -

taksitlerinde kira <f> sinden fazla olması ve bakiye kalan 
kısmın emeklilik ikramiyesinden mahsubuna riza göstermesi 

gerekecektir. Ayrıca konutun satış ve devrine mani olunacak 

tedbirlerinde önceden tespit edilmesi lazımdır. 

3- Ulusal Sağlık Hizmeti ; 

3.1- Çağımız anlayışında, Sosyal güvenlik, sadece 
kişiye çalışma hayatından çekildiği zaman yaşamını devam 

ettirecek miktarda periyodik olarak parasal ödeme yapılma¬ 

sının ötesinde bulunmaktadır. 

3.2- Artık, kişide emniyet hissi yaratacak, meydana 

gelen tehlikeleri anında ve tesirli bir şekilde önleyecek 

gerek çalışma hayatının içinde, gerek dışında, diğer bir 

deyimle yaşamının bütün anlarında tedbirlerin alması ve Sos¬ 
yal güvencelerinin bütün yönleri ile sağlanması gerekmekte¬ 
dir. 

3.3- Esasen Anayasamızın 48 inci maddesinde kişinin 

sosyal güvenlik hakkından söz edilmekte, 49 uncu maddesinde 

de, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi ve 

tıbbi bakım girmesini sağlama görevini Devlete ait olduğu 
belirt ilmekt ed ir. 

3.4- Sözü edilen 48 ve 49 uncu maddelerin birlikte 

düşünülmesi gerektiği gibi, bugün sağlık hizmetleri, sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının yerine getirdiği koruyucu ve 

tedavi edici sağlık hizmetleriyle birlikte 224 Sayılı Kanunla 
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lir Milli Sağlık hizmeti şeklinde düşünülmüş ise de, bu 
hizmetin tam ve noksansız, bütün kişi veya nüfus gruplarını 

kapsar şekilde yerine getirildiği iddia edilemez, 

3.5- Şunu hemen belirtmek lazım ki, Sosyal güvenlik 
tedbirleri arasında, sağlık, kişi ve toplumlarm sosyal, 

ekonomik, kültürel çalışma ve yaşamlarında, diğer bir değişle 

hayatlarının devamı ve Devletin güçlülüğü yönünde en önde 
gelen unsurlardan biri olma vasfını herzaman muhafaza etmiş 

ve Sosyal güvenlik sistemlerinin örgütlenmesinde önemli bir 

esas teşkil etmiştir. 

Toplum sağlığının Devlet yönünden önemi ve 

sosyal yapıdaki olumlu etkisi, Devletin sağlık hizmetlerini 

yaygınlaştırma ve standartlaştırma açısından aldığı ve 

alacağı tedbirlerin isabetli olduğunu duraksamaya yer verme¬ 

yecek şekilde ortaya koymaktadır, 

3.6- Bugün ülkemizde koruyucu ve tedavi edici sağlık 

hizmetleri geniş ölçüde sosyal yardım şeklinde yapılmakta 

bu nedenle Devlet imkanları zorlanmakta ve hizmet yetersiz 

kalmaktadır. Koruyucu hatta tedavi edici tebabet, kamu hizmeti 

niteliğinde olduğundan, Devletin görevleri arasına girmiş 
olup, ödeme gücü yeterli olmayan kişi veya toplulukların 

sağlık hizmetine ihtiyacı olduğu zaman kaderleriyle başbaşa 

bırakılmaları sosyal devlet anlayışı ile bağdaşamayacağından 

bu yönde alınacak tedbirlerin de Devletçe alınması gerekli¬ 

liği kendini her zaman hissettirmektedir. 

Bu husus Anayasamızın 49 uncu maddesinde yerini 
bul rmıs tur. 
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3.7- Bugün ülkemizde mevcut sosyal güvenlik kurum¬ 
lan tarafından belli bir nüfus grubuna sağlık hizmeti ulaş¬ 

tırabilmektedir. Kaldıki mevcut sosyal güvenlik kurumlarına 
(Bağ-Kur'a) bağlı olmalarına rağmen bu hizmetlerden yararla- 

namıyan nüfus grupları da bulunmaktadır. 

Esas olan bütün nüfusu kapsayan ve hizmetin 

belli bir standartm altına düşmesini önleyecek bir sistem 

geliş t irmekt ir. 

3.8- 1976 yılı icra planının 164,165,166 sayılı ted¬ 
birleri sağlık hizmetlerinin yurt çapında yaygınlaşmasına 

ve standart bir sağlık hizmeti sağlanmasına yeterli görüleme¬ 
mektedir. 

Bunun nedenleri öncelikle, sağlık tesislerinin 

büyük kentlerde daha yoğun bir şekilde toplanması ve buna 
parelel olarakta sağlık personelinin bu kentlere akını şeklin¬ 
de meydana çıkmaktadır, ikinci olarak, büyük kentler dışında 

ulaşım imkanlarının azlığı, mevcut sağlık tesislerinin yeter¬ 

sizliği standart bir sağlık Mzmeti sağlanmasını önlemektedir, 

3.9- Diğer bir yönden sağlık için harcama yapmaya 
alışılmamış bir toplumdan ücret veya katkı istenmesiibir 

mukavemetle karşılaşmakta, ayrıca ödeme gücü konusunda belli 
kriterler bulmak ve aramak güçlüğü, pirimli sağlık hizmetleri 
yönüne gitmeyi yetersiz hale getirmekte çoğu zaman imkansız 
kılmaktadır. 
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3.10- Genel Sağlık sigortası, esasen çok yüklü olan 

sağlık hizmetlerini, yükleyeceği yeni yükler açısından daha 
da yetersiz hale getirecek nitelikte görünmektedir. 

3.11- Yukarda açıklanan nedenlerden dolayı, genel sağ_ 

lık sigortası tatbikatına geçilmesi yönüne gidilmiş olduğu 

bir sırada, sistemin değiştirilerek başka bir tatbikata geçil¬ 

mesi güçlülüğü göz önüne alındığında, öncelikle genel sağlık 

sigortasının uygulanması ve bu tatbikatın aksaklıklarının 

tesbit edilerek ulusal sağlık hizmeti sistemine geçilmesi 

uygun görülmektedir. 

3.12- Ulusal sağlık hizmetinin esaslarına gelince; 

a) Tüm sağlık tesisleri bir tek kurumda top^ 
lanmalı, 

b) Tüm sağlık personeli bu kurumun emrine 

verilmeli, tam gün çalışma sistemi geliştirilmeli, 

c) Tüm sağlık giderleri ulusal bütçeden karşı¬ 

lanmalı , 

d) Sağlık standartları yükseltilmeli, 

e) Yurdun bütün kesimlerinde yeterli sağlık 

tesisleri açılmalı, 

f) Bu hizmetin eşit ve adil ölçülerde bütün 

yurttaşı kapsayacak şekilde yapılmasını sağlayıcı tedbirler 
alınmalı. 
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4- Sosyal yardım : 

4.1- Bir ijlkenin sosyal güvenlik sisteminin tamam¬ 

lanabilmesi bu sistem kapsamına herhangi bir nedenle işgücüne 

katılma gücünden yoksun olanlarında girmesiyle mümkün olabiliı 
Ülkemizde çalışanların tümünü dahi kapsamaktan uzak olan 
sosyal güvenlik sisteminde, çalışamayanlara da yer verilmesi 

söz konusu olamamaktadır. Ancak bu demek değildir ki iş gücün¬ 

den yoksun olanlara hiç ulaşılmanıaktadır. 

Bu tür özel ihtiyaç gruplarına kısıntılı da 

olsa bu takım sosyal yardım hizmetleri götürülmekte hizmet 

biçimi genellikle müessese bakımı olmaktadır. 

4.2- Özel ihtiyaç gruplarının gereksinimlerinin 

sadece müessese bakımıyla karşılanması mümkün değildir. Kal- 

dıki bu tip bakımın günümüzün sosyal refah anlayışında çeşit¬ 

li sakıncalar olduğu üzerinde durulmaktadır, zira korunma¬ 

nın çok istisnai durumlar dışında sürekli olmasından çok, 
bireyin korunmanın çok istisnai durumlar dışında sürekli 

olmasından çok, bireyin yetenek ve kabiliyetlerinin geliş¬ 

tirilerek, güçleri elverdiği ölçüde topluma katkıda bulunma¬ 
ları insan varlığına verilen değer açısından önem kazanmakta¬ 

dır. Bu nedenle kişinin toplumdan izole edilmesini önlemek 

ve toplumda girişkenliğini sağlamak açısından iş gücüne ka¬ 

tılması gerçekleşinceye kadar karşılıksız olarak sağlanacak 
ve asgari normların altına düşmeyecek düzeyde saptanacak 

sosyal yardım ödeneklerinden yararlanması daha uygun görül¬ 

mektedir. Böyle bir uygulamanın müesseseler için bütçeden 
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ayrılan yatırımlar, müesseselerin cari giderleri, personel 

masrafları hesaplandığında, müessese bakımından daha külfet¬ 

li olacağı iddia edilemez, 

4.3- Sosyal yardım programının ihdas edilebilmesi 

için, yoksulluk kriterlerinin, yardımın norm ve standartları¬ 
nın, kesimlerin hangi koşullarda bu tür yardımdan yararlana¬ 
bileceklerinin saptanması gerekir ki bu de ancak sosyal esas¬ 

lara dayalı bir araştırma ile mümkün olur. Bu tip bir araştır 

manın ilgili kuruluşlarca bir'an evvel ele alınıp yapılması 

gereklidir. 

5- Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon 

5.1- Nüfusumuz 1927-1975 yılları arasındaki 48 se¬ 

nelik bir devrede 3 misli artarak 13.6 milyon dan 40.2 
milyona yükselmiştir. Ayraca 1970 yılı nüfus sayımı sonuç¬ 

ları ve DPT'ı tahminlerinde belirtildiği üzere tarım sektö¬ 
ründe bir daralma olduğu dikkati çekerek bir düzeydedir. Bu 

durum göstermektedirki istihdamda, tarım sektöründen diğer 

sektörlere doğru devamlı bir işgücü akımı mevcuttur. Hızla 

kentleşen ve yüksek nüfus artış hızını kavrayan ülkemiz baş¬ 
ta istihdam sorunu olmak üzere pek çok sosyal sorunlarla 

karşıya bulunmaktadır. Bunların arasında gerek kentsel yöre¬ 

lerde gerekse kır'sal yörelerde işsizlik, gizli işsizlik veya 

düşük verimli çalışanların çeşitli türlerini bir arada gör¬ 
mek mümkündür. 
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5.2- Nitelikli ve ihtiyaç duyulan mesleklerde işçi 

yetiştirmede büyük güçlüklerle karşılaşılmakta ve hatta sa¬ 

nayinin talep ettiği bazı alanlarda yetişmiş eleman bulma 

güçlüğü ile karşı karşıya bulunulmaktadır» Sanayileşme çaba¬ 
ları içinde bulunan ülkemizde zamanla teknolojinin ihtiyaç 

duyduğu bazı mesleklerde nitelikli işçi temin etmek daha da 
güçleşecek ve belki de bu tempoyla devam edildiğinde bazı 

üretim kollarında ileri teknolojinin kullanılması bir takım 

geleneksel faaliyetleri ortadan kaldırılırken, istihdamda 

nitelik değişmesine de yol açacaktır. Ayrıca büyük oranı 

niteliksiz olan gerek tarım alanında gerekse tarım, dışı sek¬ 

törlerdeki işgücünün eğitilmeleri ve verimli bir biçimde 

kullanılması bunların, yan gelir olanaklarını da artırıcı 
nitelikte bulunmaktadır. 

5.3- 1961 yılından bu yana yurt dışına iş ve işçi 

bulma kanalıyla yaklaşık bir milyon işgücü gönderilmiştir. 

Başlangıçta Avrupa ülkeleri kalifiye olmayan işçilerimizi 

istihdam etmiş, bilâhare kalifiye olmayan işçelere talep 
edilen işgücü, nitelikli işgücüne dönüşmüş bulunmaktadır. 

1973 Kasımından itibaren geçen yıllara oranla yurt dışına 

işgücü göndermeleri hemen hemen çökmüş bulunmakta ise de, 

önümüzdeki yıllarda tekrar Avrupa ve diğer ülkelerce işçi 
talebinin vaki olması beklenmektedir. 

5.4- Türkiye ile ortak pazar ülkeleri arasında 

1964 de yürürlüğe girmiş bulunan Ankara Antlaşmasının 12.mad¬ 
desi ve 1973 de yürürlüğe giren katma katakolün 36.maddesine 

göre, 1976 sonundan itibaren AET ülkeleri arasında işgücünün 
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serbest dolaşımı öngörülmüştür. Avrupa ülkeleri artık vasıf¬ 

sız işgücüne doymuş durumdadırlar. Nitekim, Yurt dışından 

yapılan vasıflı işçi talebi yıldan yıla artmakta ve mesleksiz 

işçi göndermeleri ise giderek azalmakta, hatta zorlaşmakta¬ 

dır. Mevcut niteliksiz işgücünün hiç değilse ayrı kalifiye 

hale getirilmesi ile işçilerimizin yabancı ülke işpiyasala- 

rmda istihdam olanakları daha fazla arttırılmış olabileceği 

gibi, ücret ve gelir düzeyleri de yükselecektir. Bunun sonucu 

olarak da, yurda transfer edilecek döviz miktarının ekonomi¬ 

miz açısından da olumlu katkısı bulunacağı meydandadır. 

5.5- Planlı dönemde gelişen sanayileşmemizin ihti¬ 

yaç duyduğu çeşitli mesleklerdeki kalifiye işgücünün eğitil¬ 
mesi, istihdamın düzenlenmesi ve iş piyasasının gereklerine 
uygun formasyon geliştirici tedbirlerin alınması lüzumunu 

ortaya çıkarmaktadır. 

5.6- Sanayimizin nitelikli elemana olan ihtiyacı 

hızla büyümekte ve bugünkü hali ile yaygın eğitim kuruluş¬ 
larınca bu ihtiyaç karşılanamamaktadır. 

5.7- Kaldıki dördüncü beş yıllık kalkınma planında 
ihdas edilmesi düşünülen işsizlik sigortası ile de işsiz 
kalanları kısa süreli eğitimleri ile yeni alanlara kaydırıl¬ 

maları da söz konusu olacaktır. Bu nedenlerle üretime dönük 

işçi eğitiminin vakit geçirmeden ele alınması gerekmektedir. 

Bunun için çalışma Bakanlığı iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel 
Müdürlüğünce ele alınan 5 ildeki eğitim merkezlerinin süratle 
tamamlanmasına imkan sağlanmalıdır» 
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6- Boş Zamanı Değerlendirme 

6.1- Boş zamanın değerlendirilmesi çağımızın özel¬ 

likle gelişmiş toplumlamnm kaçınılmaz bir sorunu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aslında boş zaman değerlendirilmesi 

kavramı yoğun çalışma düzeninin birey üzerindeki olumsuz 

etkilerini hafifletmek amacına yönelik bir kavramdır. Tekno¬ 

lojik gelişmenin getirdiği otomasyon kentleşme sonucunda 

bireyin kendisini içinde bulduğa Sosyal yalnızlık, ailenin 

bir takım geleneksel fonksiyonlarını yerine getirememesi, kı¬ 

saca, sosyal örgütlenmede görülen kurumsal ve biçimsel değiş¬ 

meler birey için bir takım yeni psiko-sosyal gereksinimleri 

ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle insanın ruhsal sağlığının ko¬ 

runması için günlük yoğun ve baskılı yaşamında zaman ayırama¬ 

dığı kendi bilgi, yetenek ve potansiyelerini geliştirmesine 

ve sosyal etkileşimine olanak sağlayarak bir takım faaliyet¬ 

lerin organize edilme gereği tartışılmaz bir ağırlık kazan¬ 

mıştır. 

6.2- Ancak, endüstrileşme sürecini tamamlamış, yeni 

ve eski değerler arasındaki seçimini yapmakta güçlüğü olan, 

eğitim olanaklarının yaygınlaş tınlamadığı, tam istihdamın 
gerçekleşemeyip, gizli işsizliğin yoğun olduğu toplumlarda 

boş zamanın değerlendirilmesi daha başka amaçlara yönelmek¬ 

tedir. Burada eğitsel amaç ağır basmakta ve bu tür faaliyet¬ 

lerin sonuçlarının bireye sağlayacağı ekonomik yararlar bek¬ 

lenmektedir. 
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6.3- Konuyu ülkemizdeki durum açısından irdeleye¬ 

cek olursak işsizlik bir hayli yaygın ve özellikle kırsal 

kesimde gizli işsizliğin yoğun olduğu toplumumuzda boş za¬ 
manın kişiye ilerde iş alanında bir takım bilgi ve beceri , 

kazandırması yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

6.4- Diğer taraftan toplumun ekonomik ve sosyal 

kalkınmasında halkın katılımını sağlayacak, araçların oluş¬ 

turulmasında da, boş zaman faaliyetleri önem kazanmaktadır. 

Kalkınma sürecinde en önemli kaynak olan insan gücünün özel¬ 

likle gençlik kesiminde bu tür faaliyetler öncelik kazanmak¬ 

tadır. Gerek kentsel gerek kırsal gençliğin potansiyel gücü¬ 

nü yönlendirici boş zaman faaliyetlerine gereksinim vardır. 

6.5- Eğitsel faaliyetlere yönelik boş zaman değer¬ 

lendirme çalışmalarının, toplumda eğitim olanaklarından ön¬ 

görülen asgari düzeyde daha herhangi bir nedenle yararlana¬ 

mayan grupların, toplumun değişen koşullarına uyum sağlama¬ 

larından sosyal bilinçlenmelerinde ve dolayısıyla toplumda¬ 

ki girişkenliklerini kazanmalarında katkısı inkâr edilemez. 

6.6- Ayrıca boş zaman faaliyetleri özel ihtiyaç 

gruplarının büyük bir kesimini oluşturan sakatların raha- 

bilitasyonunda, yeni beceriler kazanarak kendi kapasitele¬ 
rinde iş gücüne katılmalarına yardımcı olmaktadır. 

6.7- ülkemizde boş zamanı değerlendirme faaliyet¬ 

leri kısıtlı olmakla beraber bazı örgütlerce yürütülmektedir. 

Bunlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi örgütü¬ 

nün gezici kursları, spor ve Gençlik Bakanlığının orta 
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öğretim öğrencileri için açtığı gençlik kültür merkezleri, 
Ankara, İstanbul ve Ege Üniversitelerine bağlı Mediko Sosyal 
Merkezleri sayabiliriz. Bu resmi kuruluşların dışında Halk 

Evleri, çeşitli gençlik spor klüpleri, gönüllü kültürel faa
liyetler de yapılmaktadır. 

6.8- Ayrıca ruhsal sorunları olan hastalar için 
tedaviye yönelik çocuk ıslah evinde bulunan çocuklar ve yarı 

açık ceza evlerindeki hükümlüler için mesleki eğitime yöne
lik bir takım organize boş zaman değerlendirme faaliyetleri 

de dar kapsamlarda yapılmaktadır. 

6.9- Fakat bu saydıklarımız ülke kalkınmasına kat

kıda bulunacak güçte hizmetler olmadığı gibi, sosyal güvenlik 

açısından ele aldığımızda istihdam sorunuyla ilişkisini 

kurabileceğimiz, ya da işçi refahı, mesleki rehabilitasyon 

gibi alanlarda değerlendirebileceğimiz bir nitelik taşımamak
tadır. 

6.10u Bu nedenle gerek çalışanların çalışma koşul

larından doğan sorunlarının giderilmesinde, gerek çalışama

yanların topluma girişkenliklerinin sağlanmasında, gerekse 
bir refah toplumunun gereği olan bireyin kapasitesini geliş

tirmesinde etkin olacak boş zamanın değerlendirme faaliyet

lerine gereksinim vardır. 

İşçi ve iş veren örgütlerinde, gençlik kesimin
de sakatlara (bedensel, ruhsal ve sosyal) bakım sağlayan 
kunumlarda boş zamanı değerlendirme faaliyetlerinin sistemli 
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bir biçimde ele alınması gerekirki, bu tür hizmetler mevcut 

örgütler bünyesinde yeni yükümlülükler getirmeksizin bir 

takım düzenlemelerle uygulama olasılığı yüksek olan faali¬ 

yetlerdir. 

Netleşbinilecek Konular 

- Çocuklara (yaşlılara dönük özel programlar + 
_ örgütsel Binlik + 

- Mali Kaynaklar + 

- Yeni öneriler nasıl yerine getirilecek + 
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IV- MEVCUT SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Ülkemizdeki mevcut sosyal güvenlik sisteminin etkin¬ 
liğini arttırma açısından aksiyan yönlerini iyileştirme bir 
seçenek olarak düşünülebilir. Nitekim bu raporun bazı bölüm¬ 

lerinde mevcut sistemin aksayan yönlerinin giderilmesi açı¬ 
sından bazı önerilere yer verilmiştir. Ancak, mevcut sosyal 

güvenlik uygulamaları ve sosyal hizmet ve sosyal yardım uygu¬ 

lamaları alt komisyonlarının raporlarında, gerek sosyal sigor¬ 
ta niteliğinde olan gerekse sosyal yardım hizmetlerini kapsa¬ 

yan uygulamalara ilişkin iyileştirme önerilerine geniş kap¬ 

samda ve ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Bu nedenle komis¬ 

yonumuz bu konuya daha fazla değinmeyip mevcut sistemde bir 

takım köklü değişmeleri gerektiren yeni sistem önerilerine 

ağırlık vermiştir. 

V- SONUÇ 

Komisyon sosyal güvenliğin yeni sistem önerilerini ir¬ 

delerken bu önerileri, yaygınlaşma, bütünleşme, kaynaklar ve 

yeni programlar başlığı altında odaklaştırmağa çalışmıştır. 

Bu öneriler formüle edilirken ülkemiz koşulları gözönün- 

de bulundurulmuş ve bu nedenle raporda, demografik yapı, istih¬ 

dam biçimi, kentleşme olgusu ve dış etmenleri içeren Türkiye- 

nin sosyo-ekonomik yapısına, analitik bir yaklaşımla değinilme- 

ye çalışılmıştır. Ayrıca sosyal güvenlik tanımı sn geniş kap¬ 

samda ele alınarak ülkemizde bugüne kadar söz konusu olan çer¬ 

çeveye yeni bir boyut verilmiş, aynı zamanda çağdaş anlayışın 

ışığında sosyal refah ile ekonomik gelişme arasındaki ilişki¬ 

lerin kurulmasına ve bu ilişkilerin ülkemiz açısından ele 

alınmasına çaba sarfedilmiş tir. 



- 293 -

IV. PLAN 
SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

III 

Sosyal Güvenliğin Yeni Sistem Önerileri Alt Komisyonu 

T.C.E.K. 

S•SoK o 

L- ALPAY Nuri 

2— ALTAN Fahri 

3- AKYÜZ Önder 

4- BİLİCAN Nevzat 

5- BARKIN Atila 

6- ÇOKUH Atila 
7- DOKUZOĞLU Necati 

8u. EGE Ünal 

9- AJREN Sadun 

10u EYÜBOGLU Taylan 

1L- KUT Sema 

12- KAHRAMANOĞLU Ertan 

13- KANMAZ Yaşar 

14- KURUKAFA Mustafa 

15- KAPLAN Süleyman 

16- KARAYAL Kubilay 

17- ÖNEL Necmettin 

16- ÖZBAY Hüseyin 
19- SAKTUN Handan 

20- SOLAK Tuncay 

21- ŞENGOLGE Özcan 
22- ÜSTÜNIŞIK Sadi 

T.İş veren Snd. Konf. 

Deniz Nakliyat 

5.5.K. 

T.İşverenler Send.Konf. 

5.5.K. 

Çalışma Bakanlığı 

DİSK. 

M.T.A. 

Sos.Hiz.Akd. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. 

Mimarlar Odası 

Müh. Mim. Od.. Biri. 

5.5.K. 

İŞ ve İşçi Bulma Kurumu 

T.C.Enekli Sandığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı. 

5.5.K. 

Bağ-Kur 

Bağ-Kur 
T.Es.ve Sant. Konf. 
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MİSAFİR UYELEa 
  T 

1- AGA-R Tuğrul 
C* 

2- BAKICI Fevzi 

3- BAŞARAN Özdemir 
4- GÜRSOY Hikmet 

5- prof.Dr.ŞAYLI Bekir Sıtkı 

6- TÖRELİ Melih 

7- TURLA Selahattin 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(I.Mevcut Sosyal Güvenlik 
uygulamaları alt komisyonu 
Başkanı) 

Maliye Bakanlığı 
Devlet İst.Ens. 

I» ti t» 

Ankara Tip Fak.(II.Sosyal 
Hizmet ve Sosyal yardım uy¬ 
gulamaları alt komisyonu 
Baş kanı) 

Metalürji Müh. Od. 

S.S.K. (Sosyal Güvenlik 
Özel İhtisas Komisyonu 
Başkan Yardımcısı) 

BAŞKANLIK 

Başkan : KUT Sema 

Raportör : EYÜBOĞLU Taylan (Katılmadı) 
ÖNEL- Necmettin 

Müşahit Üye : KARAMAN İsmail D^T 
MARUFLU Selçuk DPT 

OrHON Emel DPT 



- 295 -

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

ÇALIŞMALARINDA BELİREN DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
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DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI SOSYAL GÜVENLİK 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BAŞKANLlClNA 

Sosyal Güvenliğin yeni Bistem önerileri ile ilgili 

3 Nolu Alt Komisyon Raporunda önerilerin kaynaklarının da 

araştırılması yoluna gidilmiş kaynaklar mevcut ve yeni kay¬ 
naklar olarak ikiye ayrılmıştır. Mevcut kaynakların en iyi 

şekilde kullanılması konusunda komisyonun karar alması ya da 

sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerinin artırılması hakkın- 
''■t' 

da önerilerde bulunması doğaldır. Ancak önerilerin devlet 

bütçesine yükliyeceği yük ve bu yükün karşılanması için bazı 

yeni kaynaklar tesisi konusundaki önerilerinde Alt Komisyo¬ 
nun yetki sınırlarını şorladığı kanısındayım, 

özellikle : 

a) Raporun "C- Kaynaklar 1,4" bölümünde yer alan 
"teşvik-primi, vergi iadesi gibi rantabi1 olmayan uygulamala¬ 

rın sosyal güvenlik fonlarına katkıda bulunacak şekle dönüş¬ 
türülmesi sosyal devlet anlayışı ile daha iyi bağdaşacaktır," 
İfadesinin (teşvik Pirimi ve vergi iadesi sisteminin ran- 
tabl. olup olmadığı konusu komisyonun ihtisas alanına girme¬ 
diği gerekçesiyle) metinden çıkarılması gerekir, 

b) Gene raporun "C- Kaynaklar 2,4" bölümünde .yer 
alan "Sorunun kökten çözümlenebilmesi için dengeli bir vergi 

sisteminin geliştirilmesi ile gerçekleşebilir" ifadesi bu 
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günkü vergi sistemimizin çok dengesiz olduğu izlenimini ver¬ 

mektedir. Vergi sistemimizin dengeli olup olmadığı konusu da 
bu karara varmadan önce sistemin ayrıntılı bir şekilde ince¬ 

lenmesini gerektirir ve ayrı bir ihtisas işidir. Bu bakımdan 

metinde bu ifadeye yer verilmemelidir. 

Yukarda özetlemeye çalıştığımız görüşlerinize sunu¬ 

lan raporda yer verilmesini arz ederim. 

Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi 

Şefik ÇAKMAK 
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T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Sosyal 
Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına 

Dördüncü Beş Yılık Kalkınma Planı, Sosyal Güvenlik 
Özel İhtisas Komisyonunda görüşülen 3’ncü Alt Komisyon Ra¬ 
porun (Bütünleşme) başlığı altında yapılan ilke tesbitinde, 
T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün Sosyal Güvenlik Ba¬ 

kanlığına idari yönden bağlanması kabul edilmiştir. 

1.1,1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T.C. 

Emekli Sandığı Kanununun 1 nci maddesinde, Sandığın Maliye 
Bakanlığına bağlı bir kuruluş şeklinde kurulması kabul edil¬ 

miştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile SSK ve 
Bağ-Kur 'un bu Bakanlığa bağlanmış ancak T.C. Emekli Sandığı 

Gn.Md.'nü Maliye Bakanlığına bağlı kuruluş statüsünün deva¬ 
mında Sosyal Güvence bakımından bir sakınca görülmemiştir. 

İştirakçilerin hepsinin, Devlet Memurları ve aynı 
statüye tabi personel kapsayan bir kaynaklarına büyük oranda 
katılan Devletin, mali organını temsilen, Maliye Bakanlığı¬ 

nın T.C. Emekli Sandığına her yönden sahip çıkmasında, Sosyal 

Güvence ilkeleri bakımından aykırılık bulunmaması gerekir. 
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Esasen en ileri ülkelerde bile Devlet Personeli Sos¬ 

yal Güvence Kuruluşları diğier çalışanlar veya çalıştırılan¬ 
lar Sosyal Güvence kuruluşlarından ayrı mütalâa edilmiş ve 

kuruluş bakımından da ayrı örgütlenmesi kabul edilmiştir. 

Bu nedenlerle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 

Maliye Bakanlığından ayrılarak. Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
bağlanmasına ilke ve prensip itibariyle karşıyım. 

Arz ederim. 

Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi 

Zahit GÖNENCAN 
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GERİ ZEKALI ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 
GENEL MERKEZİ 

ANKARA 

Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığına 

Eylül 1976 günlü Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım 

Uygulamaları adlı çalışmaya geçen görüşlerimize ek olarak 

aşağıdaki hususları belirtmekte yarar vardır. Bu yayının 
13-16 ncı sayfada yer alan önerilerimizin belirtilmesi yanı 

sıra Derneğimizden de bahsedilmesini arzu ederdik. Çünkü 
zeka derecesi yüzde 50'nin altında olan çocukların eğitimi 

ve sorunlarıyla uğraşan Derneğimizden başka hiç bir kuruluş 
mevcut değildir. Devlet bile bu önemli sorunla ve özel eğitim 

konusuyla ne teorik düzeyde ve ne de uygulamalı olarak uğ- 

raşmamaktadır. Zeka düzeyi yüzde 50'nin üzerinde olan 7500 

çocuğu ilk okullarda açmış olduğu özel sınıflarda eğitmek¬ 
ten başka, bir girişime devlet sahip değildir. 

\ 

Üzerinde durduğumuz önemli sorunları kısaca şöyle 

özetliyebiliriz: 

1. Özel sınıflarda ilk okul diploması alan ve ze¬ 

ka düzeyi yüzde 50'nin altında olan çocukların özel eğitimle¬ 
rinin özel atölyeler de devam etmesi ve üretime katkıda bulu¬ 

nacakları becerilerin kendilerine kazandırılması gerekir. 
Zeka derecesi yüzde 50 nin altında olan çocukların da top¬ 
lumda becerebileceği hizmetler vardır. 
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2. Doğum hataları ülkemizde çok yaygındır. Doğum 

öncesi ve doğum sırası dikkat edilecek hususlarda aile eği¬ 

timi programa bağlanmalıdır. Zeka geriliklerinin büyük ço¬ 

ğunluğu doğum hatalarıyla ilgilidir. 

3. Akraba evlenmelerinin zeka geriliğinde etken 

rol oynadığı açıktır. Bu konu üzerinde durulmalı ve topluma 
anlatılmalıdır. Özellikle kırsal alanda toprak mülkiyetinin 

el değiştirmemesi için yapılan akraba evlilikleri bu sorunda 

önemli etkendir. Akraba evliliklerinin zararları topluma an¬ 

latılmalıdır. 

4. Zeka düzeyi yüzde 50 nin altında olan çocukların 

ilk okullarda açılacak özel sınıflarda eğitilmesi son derece 

sakıncalıdır. Bu tür çocuklarda aynı zamanda normal çocukları 
dehşete düşürecek fizik gerilikler bulunduğundan bir yandan 

normal çocukların üzerindeki olumsuz etkileri, öte yandan ge¬ 

ri zekalı çocukların topluma uyum gösterme gayretleri yeni 

sorunlar ortaya çıkarır. Belki ekonomi sağlanabilir ama nor¬ 

mal çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ve hem de geri 

zekalı çocukların eğitimindeki, fren etkisini düşünerek sağla¬ 
nacak ekonominin faydasız olacağı görülecektir. 

5. deri zekalı çocukların eğitecek özel öğretmen 
yetiştiren okullar açılmalıdır. Uzmanlar yetiştirilmelidir, 

ilerde ve yakın gelecekte geri zekalılık ülkemizin şimdiden 
toarlöd# düşünülmesi gereken önemli sorunlarından biri olaca¬ 
ğa benzemektedir. 

Saygılarımla. 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Makbule ÖLÇEN 
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Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığına 

Ülkemiz açısından boş zamanının değerlendirilmesine 

ilişkin faaliyetler; üretime katılma, eğitim eksikliğini ta 

marnlama, sosyal bilinçlenme ve bireyini topluma girişkenli¬ 

ğini sağlayacak faaliyetler olarak benimsenmeli ve sosyal 

güvenlik sistemi içinde yer almalıdır. 

Sema Kut 

Sosyal Hiz. Aka. Md.rü 

ÖİK. III. Alt Komisyon 
Başkanı 
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İKİNCİ ALT KOMİSYON RAPORU HAKKINDA ÖNERİLER 

I» Sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanında kul¬ 

lanılan terimler konusunda yararlanılabilecek bazı kaynaklar 

var: T.D.K» nun "Ruhbilim terimleri sözlüğü, Eğitim Terimleri 

sözlüğü, M.E.B. Özel Eğitim Reform komitesi raporu vs. Ra¬ 
porun yazılışında bu kaynaklârdan yararlanılması uygun olur, 

2. Hizmet götürülecek özür ve uyumsuzluk kümele¬ 

rinin bilimsel tanımlarının yapılması ve ilgili hizmet ku- 

rumlarmca bu tanımların kullanılmasına önem verilmesi ge¬ 

rekir, Gerek teşhis, gerekse sayım ve götürülecek hizmetlerin 

kapsamının belirlenmesinde güvenilir ve geçerli tanımlar 
esastır. Özellikle teşhis yetkisi tıp mercilerinde bırakıl¬ 

mıştır» Bir çok yasalarda, Tıp yetkililerince ise teşhiste 
ortak bir tanım kullanılmamaktadır. Gerek yasa ve yönetme¬ 

liklerde gerekse uygulamada bu gereksinimi karşılayacak öne¬ 
rilere ihtiyaç var. 

Yasal tanımlardan bazıları da geçerli değildir: 

Sakatlar ve eski tutukluların istihdamıyla ilgili hükümler 

bulunan İş kanunu tanımı, iş kazaları ve sigorta ile ilgili 

uygulamalarda olduğu gibi, "iş gücü kaybı" kavramına göre 
yapmıştır. Halbuki rehabilite edilip işe yerleştirilecek bir 

sakat için ölçüt "iş gücü kaybı" olamaz. Yapabileceği bir iş¬ 
te yetiştirilecek olursa iş gücü kaybı söz konusu olamaz. Bu 

tür halalı tanımların düzeltilmesi de önerilmelidir. 



3. Örgüt konusunda bütün ihtiyaç Sosyal Hizmetler 
Kurumu yasa tasarısının kanunlaşması biçiminde vazedilmiş¬ 
tir» Cörev, yetki ve sorumlulukları gereğince belirmenmiyen 

bu kurum adeta "korunmaya muhtaç çocukların, geri zekalıla¬ 
rın "eğitimi" ile de uğraşacak bir kurum gibi gösterilmek¬ 

tedir. 

Halbuki durumu ne olursa olsun bütün çocuk ve 

gençlerin eğitimi Eğitim Bakanlığının sorumluluğu altında¬ 

dır. Örgüt açısından bu bakanlığın ve gene ilgili "Adalet, 
İç işleri, Çalışma, Sağlık" Bakanlıklarının bugünkü durumu 
nedir? Kendilerine düşen görevleri gereğince yerine getire¬ 

bilmek için bugünkü örgütlerin hangi yönlerde geliştirilmesi 

gerekir gibi hususlarda hiç bir ilke ya da öneri getirilme¬ 

miştir. Sosyal Hizmet Kurumu tasarısının hangi sorunları çöz- 
miye yarıyacağı ve ne gibi yeni sorunlar ortaya çıkarabile¬ 

ceği çözümlenmeden bu kurumu savunma yoluna gitmek yanlış 
olur kanısındayım. Ayrıca raporda örgüt ve hizmetlerin gö¬ 

türülmesinde merkeziyetçilikten çok yerel kaynak ve kurumla- 

ra da görev ve sorumluluk verilmesi konusunda, raporun be¬ 

nimsediği geçerli bir ilkeyle de çelişki halindedir. 

4. Bu alanın ihtiyacı olan çeşitli personelin 

neler olduğu ve hangi yollardan sağlanması gerekeceği konusun 

da yeterli öneriler yoktur. Yalnız Sosyal Hizmetler Akademi¬ 

lerinin çoğaltılmasına yer verilmiştir» Bu yöndeki ihtiyaç 
önemli olmakla beraber "sınıf, ders öğretmenleri, yönetici 

ve denetim personeli ile ruhbilimci, okul psikologu, rehber¬ 

lik ve özel eğitim uzmanlarına" olan yoğun ihtiyaç ve nede- 
lerden yetiştirilmesi gereği üzerinde de durulmamıştır. 
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Halbuki bugün özel eğitimden sorumlu M.E.B. bu kurum ve sı¬ 

nıflara hazırlıksız ilk ve ortaokul öğretmenleri atamaktadır. 

Bu personel kaynaklarının yaratılıp geliştirilmesi konusunda 

bu hizmet kurumlarının da yapması gerekenler var» Raporda 

değinilmemiştir. 

5. Özel eğitime muhtaç olanlardan yaklaşık ancak 
yüzde ikisi okul olanağına kavuşmuştur. Halbuki genel eği¬ 

timde bu oran hiç deyilse yüzde 75'e ulaşmıştır. Özel eği¬ 
timin de bu düzeyde yaygınlaştırılması için gerekli öneri¬ 
lere yer verilmelidir. 

6. Üstün yetenekli çocuklar ve yüksek düzeyde in¬ 

san gücünün eğitimi istihdamı ve beyin gücü göçünün önlenme¬ 
si konusunda da daha kapsamlı önerilere ihtiyaç var. Bu 

önerilerin oluşturulmasında bizde yapılmış olan araştırma¬ 

lardan yararlanılmalıdır. "ı5o Doktoralı Tür-Turhan Oğuzkan, 

ı4ı6 Sayılı yasa uygulamaları Şefik Uysal, Türk uyruğundan 

çıkarılanlar-Eğitim fakültesi özel eğitim bölümü vs." 

7. Sakat ve Eski hükümlülerin İş Kanunu gereğince 

istihdamının verimli olabilmesi rehabilitasyon kurum ve hiz¬ 

metlerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasına bağlı bulunmak¬ 

tadır. Bu yönde, Çalışma Bakanlığı, Milli EĞitim Bakanlığı 
İş ve İşçi Bulma Kurumu gibi görevli kuruluşlara düşen so¬ 
rumlulukların daha açık olarak belirtilmesi; Gönüllü Kuruluş¬ 

lar tarafından geliştirilip sağlanmaya çalışılan bu tür hiz¬ 
metlerin de devletçe ne ölçüde ve hangi yollardan destekle¬ 
neceği acıkca belirtilmelidir. 
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Bunun yanında suçlu çocuklarla ilgili durum ve öneri¬ 

lerimiz de şöyledir : 

Metinde (Sh. 20) bazı kavramlar yanlış kullanılmış¬ 

tır. Örneği: "Cürüm-Oeza" yerine "Suç-Ceza" mücrim yerine 
suçlu sözçüklerinin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, ço¬ 

cuk suçluluğunun sosyal nedenleri yanında kişisel nedenle¬ 

rinin de olduğunu belirtmek için " ... Sosyal veya kişisel 

bir neden vardır" denmesi gerekir. 

1976 yılında Haziran ayı sonu itibarı ile, Türkiye' 

deki çocuk hükümlülerin sayısı 752 dir cümlesi inındırıcı ol¬ 

maktan ço uzaktır. Çünkü Devlet İstatistik Enstitüsü'nün ya¬ 
yınladığı Adalet istatistiklerini incelediğimizde 1962 yılın¬ 

daki hükümlü çocuk sayısının 29617 olduğunu görürüz. Sözkonusu 
yıldan sonra, Adalet istatistiklerinde yalnız ceza evi ya da 

islâh evine giren-çıkan çocuk sayısı gösterildiği için, bu¬ 
gün mevcut hükümlü çocuk sayısı hakkında bilgi edinebilece¬ 

ğimiz herhangi bir resmi kaynak yoktur. Ancak, 1962 yılında 

29617 olan hükümlü çocuk sayısının 1976 yılında 752 ye in¬ 
diğini düşünmek bile olanaksızdır. Çünkü, 1962 yılından 1976 

yılma kadar Türkiye nüfusu, dolayısı ile 12-18 yaşlar arasın¬ 
daki çocuk nüfusu artmıştır. Ayrıca, 1962 yılından bu yana 

çocuk suçluların sayısını bu derece azaltabilecek bu konuda 
herhangi bir küklü önlem de alınmış değildir. 

Suçlu çocuklar konusundaki öneriler : 

1. Sorunun iyi bir biçimde ele alınıp köklü olarak 

Çözümlenebilmesi için, öncelikle sağlıklı istatistiksel bilgi¬ 

lere gereksinme vard-ır. Bunun için de 1962 yılından önce 
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olduğu gibi, Devlet İstatistik Enstitüsünün, yalnız ceza ya 
da islâh evine giren-çıkan çocukları değil, ağır ceza, asli¬ 

ye ceza ve sulh ceza mahkemelerince mahkum edilmiş çocuk sa¬ 
yısını da saptaması gerekir, 

2, Çocuğu suça iten nedenlerin belirlenerek soru¬ 
nun çözümünün sağlanabilmesi için gerekli koruyucu ve önle¬ 

yici önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu konuda kamuoyunun 

çeşitli iletişim araçları ile aydınlatılması sağlanmalıdır. 

8. Gerek Gözlem merkezlerinde, gerkese infaz ku- 

rumlarında eğitimci sosyal hizmet uzmanının farklı işlevleri 

olduğunun gözönünde bulundurularak uzmanların bir arada istih 

dam edilmesi gerekir. 

Doç. Dr. Mitat ENÇ 
A.İj. Eğitim rakültesi 
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Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığına 

T.C. Emekli Sandığı mevzuatında olduğu gibi, Sosyal 

Sigortalar ve Bağ-Kur mevzuatında da, savaş halinde hayatla

rını kaybeden veya sakat kalanlarla ailelerine, prim ödeme 

süreleri aranmaksızın yardımı öngören hükümler getirilmesi

nin yerinde olduğunu arzederim. 

Milli Savunma Bakanlığı 
Temsilcisi 
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T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Dördüncü 

Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel İhti¬ 
sas Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonunuzun 17.11.1976 günlü toplantısında, T.C. 

Emekli Sandığınında Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlanması 

kabul edilmiştir. 

Bilindiği üzere, halen çalışanların sosyal güvenli¬ 

ğini sağlayan T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, 

Bağ-Kur, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun geçici 
20 nci maddesine dayanılarak kurulan banka ve reasürans san¬ 

dıklarının bir teşkilat altında toplanması, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı kurulduktan sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ- 

Kur 'un bu Bakanlığa bağlanması 506 sayılı kanunun geçici 
20 nci maddesine tabi sandıkların bir kanunla sosyal sigorta¬ 
lar kurumuna devredilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Enekli Sandığının sözü edilen 

Bakanlığa bağlanması konusuna gelince, Sosyal Güvenlik Ba¬ 

kanlığı kurulduğu sırada Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
bu bakanlığa bağlanmış olup, Türkiye Cumhuriyeti Enekli San¬ 
dığı Maliye Bakanlığına bağlı olarak bırakılmıştır. 

Dünya Sosyal Güvenlik Müesseselerinin incelenmesinde, 
Devlet Memurlarının Sosyal Güvenliğini sağlayan müesseselerin 

ayrı bir teşkilata bağlı olduğu görülür. Bunun da nedeni, 
müesseselere bağlı fertlerin statü değişikliklerinden ileri 
gelmektedir. 
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Ayrıca, bu müesseselerin bir Bakanlık idaresinde ve 

bir kurumda örgütleşerek bütünleşmesi, müessesenin son derece 

büyümesine yol açacaktır. Buda bir işletmenin oldukça büyüme¬ 

si ile yan kuruluşlarının ve kollarınmda büyümesini ortaya 
çıkaracağından ve ekonomide işletmelerin büyümesi sınırsız 

olamıyacağından idari zorluklar ortaya çıkacaktır. Kısaca 

ifade edilirse bir işletme ve bir Bakanlık idaresinde bütün¬ 

leşme ekonomik kurallara uygun düşmemektedir. 

Esasen Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulurken, Hükümet 

siyasi tercihini kullanımış ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığnı Maliye Bakanlığına bağlı olarak bırakmıştır. 

T.C. Emekli Sandığı olarak bu hususa raporda ayrıca 
yer verilmesini arz ederiz. 

T.C. Emekli Sandığı Temsileileri 

Necmettin ÖNEL 

Tahsis Müdürü 

Metin KANTARCIOÖLü 

Tahsis Müdür Yardımcısı 
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Sosyal Güvenlik Özel îhtisas Komisyonu 
Divan Başkanlığına 

Biz aşağıda imzaları bulunan komisyon üyeleri YAY¬ 
GINLAŞMA başlığı adı altındaki bölüme 2.5 madde olarak 
aşağıdaki ifadenin konulmasını arz ederiz. 17.11.1976 

Madde 2.5 Çalışanların Sosyal Güvenlik ve diğer 

sosyal haklarının kazanılmasında bütün çalışanlara grevli 
ve toplu sözleşmeli sendikal haklarının verilmesi gereklilik 

kazanmaktadır. 

Yaşar Konmaz Serpil Güvenç 

T.M.M.O.B. Mimarlar T.B.M.O.B. Kimya Müh. 
Odası Tenis. Odası 

Melih Töreli 

T.M.M.O.B. Metalürji 
Müh. Odası 

Sümmani Can 

T.M.M.O.B. Orman Müh. 
Odası 

D.B» Deniz Nakliyatı Mustafa Has 
Temsilcisi „ „ „ „ ., . . 

M.E.D. Temsilcisi 

Geri Zekalı Çocukları 

Koruma Derneği Başkanı 

M. ÖLÇEN 
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Öneri 

T. Barolar Birliği 

Bütçede, "ulusal sosyal bütçe" adı altında sosyal 

güvenlik kuruluşları ile ilgili gelir-gider hesaplarından 

oluşacak bir bölümün yer alması, sosyal güvenlik hizmetlerin 

brüt ulusal hasıla içinde ne oranda bulunduğunun açıklanması 

sosyal güvenlik politikasının gelişmesine yararlı olacağı 

açısından gereklidir. 

Örgütle ilgili görüş 

Sosyal güvenlik örgütü, bundan faydalananların etkin 

bir sayıda ve biçimde olmak üzere örgütün kararlarına katılmak, 
tercihlerinde söz sahibi olmak ve sonucu olarak etkin denet¬ 

leme hakkına sahip olacağı demokratik bir örgüt olmalıdır. 

Enver Arslanalp 

T. Barolar Birliği 
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Öneri 

T. Barolar Birliği 

Komisyonumuz, devletin görevi olarak sosyal güvenlik 

kuruluşlarına katkıda bulunmasını, sosyal güvenlik görevleri¬ 

ni yerine getirmeği kabul etmiştir. 

Bu nedenle kaynak konusunda primlerin ve keseneklerin 

artırılmasında işçilere ve memurlara yükleme yapılmamalıdır. 

Primler asgari ücret ve aylık diliminin üstündeki 

dilimlerden alınmalıdır. 

Yüksek öğretimde bulunan öğrenciler, yarın üretime 

katılacak kaynağı oluşturur. Esasen yüksek öğretim de üreti¬ 
me yönelik bir netelik kazanmıştır. 

Bu nedenle bir beceri kazanmak, bir mesleğe katılmak 
için çalışan yüksek öğrenim öğrencilerinin sosyal güvenlik 
kapsamı içine alınmalıdır. 
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Divan Başkanlığına 

"SoS«K« ve Emekli sandığı kurumu yönetiminde bu ku- 

rumlarm kapsamına girmeyen işveren temsilcilerinin ve diğer 

atamayla gelen yetkililerin çıkartılmasının, yönetiminin 

demokratikleştirilmesinin, çalışanların tam olarak yönetime 

katılmalarının, tüm sigorta kapsamına girenlerin yönetimde 
temsil hakkı olmasının, yönetime gelecek çalışan temsilcile¬ 

rinin seçiminin demokratik bir biçimde gerçekleştirilmesinin 

sağlanmasının" bütünleşme ile ilgili kısmın demokratikleşme 
ile ilgili kısmın, demokratikleşme ile ilgili öneri kısmına 

eklenmesini öneririz. 

Serpil Güvenç Melih Töreli 

Yaşar Kanmaz Sümmeni Can 
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GÖRÜŞ 

tşsizlik sigortasının kapsamını, iş piyasasına yeni 

katılmış ve henüz bir istihdam olanağı bulamamış işsizler¬ 
den ziyade, istihdam süreci içinde bulunup bilfiil çalışırken 
işini kaybetmiş işçiler olarak kabul etmekteyim. 

Prof. Sadun AREN 
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ 

MELİH TÖ’RELİ’NİN GÖRÜŞÜ : 

4. Beş yıllık kalkınma planı Sosyal Güvenlik Özel 

İhtisas Komisyon çalışmaların sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

T.M.M.O.B. olarak katıldığımız Sosyal Güvenlik Özel İhtisas 

Komisyonuna, komisyon kapsamına giren konular üzerindeki 

görüşlerimizi yazılı ve sözlü olarak bir kaç kez ilettik. 
Hazırlanan alt komisyon raporlarında görüşlerimizin bir kıs¬ 

mı yansıtılmış, önemli bir kısmı ise yeterli açıklık içinde 
yer almamış, kanımızca en azından yeterli ölçüde vurgulanma- 

mıştır. 

Bu Komisyon çalışmalarının tavsiye niteliğinden ile¬ 

ri bir özellik taşımadığını ve karar organının bu komisyon 
olmadığını bilmekte birlikte görüşlerimizi bir kez daha açık¬ 
lamakta yarar görüyoruz. 

Kanımızca ülkemizdeki bütün sorunların çözümü, onla¬ 
rı belli bir görüş açısından hareket ederek ele almaktan ge¬ 
çer. 

Tek tek sorunları aslında bir bütünün parçaları olan 
özel konuları incelerken, onl&ra çözümler ararken yapmamış 
gereken şey, bilimsel bir perspektif kullanmaktadır. 

Bu perspektif dışında hareket edersek sorunları çö¬ 

zemeyiz, daha doğrusu doğru ve köklü çözümler getiremeyiz. 



Bu açıdan ülkemize bakalım. Türkiye’nin düzeni kapi¬ 
talist düzendir. Yani çalışanların, emekçilerin değil, kapi¬ 

tal sahiplerinin çıkarları doğrultusunda işleyen bir düzen¬ 
dir. 

Doğası gereği içinde sosyal güvensizliği, sosyal 

adaletsizliği taşımaktadır. Bir ülkedeki insanların yaklaşık 
olarak ancak 1/4'ü Sosyal Güvenlik kurumlarından yararlanı¬ 

yor ise, beş milyonun üzerinde olduğu tahmin edilen işsizler 

ordusu hergeçen gün biraz daha büyüyor ise, gerçek ücretler 
daima fiatlarm gerisinde kalıyor, işverenlere lokavt bir hak 

olarak tanınıyor ise, teşvik tedbirleri, vergi iadesi adı 

altında milyarlarca liralık devlet kaynakları sermayenin 
yağmasına sunulurken kaynak yokluğu gerekçesi ile kimsesiz, 

yaşlı ve sakatlar için getirilen çok düşük standartlı sosyal 

hizmet ve yardım programlarının uygulanması bile ileri yıl¬ 

lara erteleniyorsa ki bu örnekleri çoğaltmak mümkündür 0 
ülkede sosyal güvenlikten, sosyal adaletten söz etmek olana¬ 

ğı kanımızca yoktur. 

Çözüm nedir ? 

Köklü ve temelden çözüm toplumsal düzenin işçiler, 

köylüler, tüm emekçi halkımız ve bütün çalışanların bizzat 
kendilerinin iktidar olacakları bir düzendedir. Ancak böyle 

bir düzende insanlar gerçek anlamda sosyal güvence kavuşacak¬ 

lardır. Sağlık sorunu, eğitim sorunu, çalışma sorunu, işsiz¬ 
lik sorunu, sosyal güvenlik sorunu, konut sorunu, ve benzer 

tüm sorunlar devletçe emekçi halkın en iyi biçimde yararlan¬ 

ması olanaklı kılacak biçimde sözüleşecektir. Örneğin sağlık, 
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eğitim hizmetleri parasız olacaktır, İstihdam sorunu diye bir 
şey olmayacaktır, gerçekten planlı bir ekonomi politikası 

sürdürülecektir, Kişisel yarınlarını düşünmeyecekler, yaşlan¬ 
dıkları veya çalışamaz hale geldiklerinde konut, yiyecek, gi¬ 

yecek, sosyal güvenlik..v,b, gibi sorunlarla karşılaşmayacak¬ 

lardır. 

Özetle, temel çözüm düzenin emekçi halktan yana de¬ 
ğişmesinde yatar. 

Bugün, bütün diğer toplumsal ve ekonomik sorunlarda 

olduğu gibi, önümüze getirilen çözümler ise köklü değişmele¬ 

ri değil, hafifletici, düzenin devamını sağlayıcı, reformist 

önlemleri içermektedir. Bu düzenin içinde bu iyileştirmelerin 
yükü bile yine emekçi halkın sırtına yüklenmiş durumdadır. 

Uzun vadeli çözümü göstermekle birlikte, Anayasamızda 

da yer alan sosyal devlet, sosyal adalet, eşitlik gibi ilke¬ 

lerin savunucuları olarak bu öneriler kısa vadeli çözümler 
olarak bakmak koşuluyla, düşüncelerimizi söylemeyi uygun bu¬ 

luyoruz. 

İşsizlik Sigortası : 

Bugün ülkemizde çok geniş bir kesimin üretim süreci 

içine girmemesi ve işsizliğin hızla artması bu kanunun da Sos¬ 

yal Güvenlik kapsamı içir.e alınmasını gerektirmektedir. Tüm 

halkın sosyal güvenliklerinin sağlanması, çalışma eşitliğinin 

sağlanması, herkese çalışma koşullarının, iş olanaklarının 
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sağlanması Anayasa gereğidir. Kişilerin istihdam dışı kalma¬ 

ları kendi sorumlulukları değil bugünkü toplumsal ekonomik 

ve siyasal yapının gereğidir. Bu nedenle devlet yurttaşlara 

yeni iş alanları yaratmakla yükümlüdür. 

Ayrıca üretim süreci içinde yer alan kişilerin kendi 

iradeleri dışında işsiz kalmaları halinde, işsiz kaldıkları 

süre boyunca sosyal sigorta haklarından yararlanmaları konusu, 

en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir. Mevcut sigorta kapsa¬ 

mına girenler, yapılacak yasal bir değişiklik ile, ek bir 
kesinti yapılmaksızın, bu haktan yararlanmalıdırlar. 

Dikey Gelişme ; 

Bugün sigorta kapsamına girenlerin, uzun vadeli bir 
1 hedef alan emeklilik dışında geniş haklardan yararlandıkla- 

ırı söylenemez. Bu konuda çalışanların birçok talepleri vardır 

-tve ilerde de olacaktır. Sürekli 'prim ödedikleri bir kurum- 

cdan, kendi çıkarları doğrultusunda yeni haklar beklemek ça- 
]lışanlarm en doğal haklarıdır. Bu nedenle, yatay gelişmeye 
col&nak sağlamak gerekçesi ile de olsa, dikey gelişmeye yeni 

bhükümler getirilmemesini önermek hatalıdır. Bu nedenle 3. Alt 

kkomisyon raporu’nun sayfa 21'deki, 1.6. maddesi metinden çı~ 
kkarıİmalıdır. 

Yayalaş 11 naa s 

Sosyal sigorta sisteminin yeni grupları da için® 

salacak biçimde yaygınlaştırılması sözkonusu edilirken, öm- 

cçelikle bu grupların çalışma güvencelerinin de sağlanması 
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bir ön koşul olarak gözönüne alınmalıdır. Aksi halde, örneğin, 
sendikal haklardan yoksun bir kesimin, ücretinin belirlenme¬ 

sinde hiçbir yasal güvenceye sahip olmayan bir kesimin, sos¬ 
yal sigorta kapsamından etkin bir biçimde yararlanması bekle¬ 

nemez. Bu nedenle, tüm çalışanların greve ve toplu sözleşmeyi 

de içeren, sendikal haklara kavuşturulması bir ön koşul ola¬ 

rak, komisyonumuzun benimseyeceği ilkeler arasına girmelidir. 

Ayrıca bu konu yeni çıkacak Sosyal Güvenlik Yasası'na temel 
ilke olarak girmelidir. 

Örgütsel Bütünleşme s 

Örgütsel bütünleşmeyi ilke olarak olumlu karşılamakla 
birlikte, farklı çıkar gruplarının aynı sigorta kapsamı için¬ 

de birleşmeleri görüşünü de geçekçi bulmuyoruz. Toplumsal 
sistem içinde çıkarları çelişen grupların, sosyal sigortalar 

kapsamı içinde aynı çıkarlar doğrultusunda bütünleşmeleri 

olanaksız görülmektedir. Bu konudaki somut önerimiz : 

"Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı ’nın en 
kısa zamanda aynı çatı altında birleşmesi ve her iki sigorta 

kapsamına girenlerin aynı haklardan yararlanmaları, tarım 

çalışanlarının da bu sigorta kapsamı içine alınması, tüm ser¬ 
best çalışanların ve işverenlerin ise tarım kesimi de dahil 

olmak üzere Bağ-Kur kapsamı içinde bütünleşmeleri"dir. 

Kaçak işçi çalıştırılması sorunu : 

Kimi zaman sosyal güvenlik konusunda getirilen yasala¬ 
ra ve bunların getirdiği kimi ilkelere de uyulmamaktadır. 

Örneğin, bugün halen sigortasız işçi çalıştırılması oldukça 
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yaygındır. Bu nedenle, bir önlem olarak, iş güvenliği müfet¬ 
tişlerinin sayısı arttırılmalı, bunların sosyal ve yasal gü¬ 

venceleri de geliştirimelidir. Kaçak işçi çalıştıran işverene 

karşı cezasal önlemler etkin olacak biçimde arttırılmalıdır. 

Kaynaklar : 

Mevcut kaynakların kullanımı konusunda raporda yer 

alan görüşlere katılıyoruz. Mevcut fonlar ran tabi biçimde 

işletilmeli, özel sektöre kredi olarak verilmesi ya da devlet 

tahvillerine yatırılması gibi, fonların yanlış alanlara kana- 
lize edilmesinden sakmılmalıdır. Fonların kullanımı sorunu, 

beraberinde kaçınılmaz olarak, çalışanların sosyal yardım ku¬ 

rumlan yönetimlerine katılmaları, fonların kullanımında ter¬ 

cih ve görüşlerini etkin bir biçimde yansıtabilmeleri sorunu¬ 

nu da getirmektedir. Aksi halde, çalışanlar kendi sosyal gü¬ 

venlikleri için kurulmuş bu kuruluşlara giderek yabancılaşa¬ 
caklar- ve programlar etkinliklerini ve inandırıcılıklarını 

kaybedeceklerdir. 

Mevcut prim sistemi gerçekten de vergi gibi işlemek¬ 

tedir. Primler ücretlerden, aynen vergilemede olduğu gibi, 
kaynağından tevkif edilmektedir. Öte yandan işverenler bu 
primleri kendi keselerinden ödemedikleri halde, ödemeleri ge¬ 
ne de geciktirmekte, ve uzun süre prim ödememekte, bunları 

düşük faizli, uzun vadeli krediler biçiminde kullanmaktadır¬ 

lar. Dolayısıyla bu primler giderek çalışanlar için bir yük 
haline gelirken, çalıştıran için yeni bir kredi kaynağı oluş¬ 
turmak tadır. 
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Öte yandan işgücünü satarak geçinen bir kimse, bir 

başkası için çalışırken, teknik deyimi ile "artı-değer" üre¬ 

tirken, karşılaşacağı ynpranma, ihtiyarlama, meslek hastalı¬ 

ğı v.b. gibi risklerin karşılanması tamamen çalıştırana ait 
bir sorumluluktur. Çalışan bir kimsenin, üretim süreci için¬ 
de karşılaşacağı bu tür sorunların yükünü gene kendisinin 

yüklenmesi açık bir adaletsizliktir. Bu nedenle primlerin 

çalıştıran (işveren veya işveren durumundaki devlet) tarafın¬ 
dan Ödenmesi en 'doğru çözüm olacaktır. 
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Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığına 

Ev hizmetlerinde ücretli çalışanlar ile evlatlık 

veya besleme adı altında ücretsiz olarak çalışanların sos¬ 

yal güvenlik kapsamı altına alınması için çıraklar başlığı 

altında başlayan bölümde C maddesi olarak ele alınarak ek¬ 

lenmesi ve G maddesinin D maddesi olarak değiştirilmesini 
teklif ederiz. 

Yaşar Kanmaz Melih Töreli Serpil Güvenç 

SUmmani Can Nuri Alpay Solmaz Kantekin 

Sadun Aren Enver Arslanalp 
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Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına 

Mevcut ve kurulacak sosyal güvenlik kuruluşlarının 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı ve yönetimi altinda toplan¬ 

ması ancak sektörler itibariyle; 

dışı kesim) 
d) Tarım Sosyal Güvenliği (Tarım sektöründe kendi he- 

olarak örgütlenmesi zorunludur. 

Türk çiftçisinin ayrı tir sosyal güvenlik örgütüne 

sahip olmaması, nüfusun <f, 62 sinin ldiğer sektörlerin yöne¬ 
timine verilmesi ve kendini idare edemez bir kütle olarak 

görülmesi ve çiftçinin kaynaklarının tarım sektörünün dışın¬ 
daki sektörlere aktarılmasına devam edilmesi anlamına gele¬ 

cektir. 

tarım sektörünün sosyal güvenliğinin sağlanması şeklinde ka¬ 
bul edilen öneriye katiyetle katılmıyor ve reddediyoruz. 

a) T.C, Emekli Sandığı 
b) SS. Kurumu 
c) Bağ-Kur 

(memur) kesimi 

(işçi) kesimi 
(Kendi işinde çalışan tarım 

sabma çalışanlar ve ücret¬ 

le çalışanlar) 

Bu bakımdan kabul edilen mevcut örgütler vasıtasıyla 

Saygılarımla. 

Dr. Yusuf Mergen 

T.Z.O. Birliği Temsilcisi 
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Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 

Başkanlığına 

Komisyonda kırsal olan, yani köy kesimini teşkil 
eden tarım sektörü sadece T.Z.O.Bir'liğince temsil edilme ta¬ 

lihsizliğinde kalınmıştır. Çağrılan sektör temsilcilerinin, 
T.Z.O. Birliği hariç, hepsi tarım sektörünün dışındaki sektör¬ 
lerin temsilcileri olduğundan Tarım sektörünün sorunları ve 

ilmi izahatlarıma rağmen çeşitli sebeplerle anlaşılamamış ve¬ 

ya anlanmak istenmemiştir. Bu bakımdan "Tarım sektörünün 

sosyal sigortalar kurumu ve Bağ-Kur tarafından yürütülmesi 
şeklindeki oylama sonucu; 3 numaralı alt komisyon raporunda 
belirtildiği şekilde Sahife 23 teki tablodan da görüleceği 

üzere, iş veren olarak kabul edilen $ 0.1'i teşkil eden bü¬ 
yük işletme sahipleri Bağ-Kura bağlanacak, küçük ve orta iş¬ 
letmeleri teşkil eden $ 57.2 + $ 42.7 = 99.9 u Sosyal Sigor¬ 

talar Kurumuna bağlanacaktır. 

Bu oylama, sonucunun altında yatan dolaylı fikrin; 
1. Tarım sektörünü, indi kıstaslarla, bölmek. 

2. Köylüyü ve çiftçiyi sosyal sigortalara bağla¬ 

mak suretiyle, hiç olmazsa bu noktadan başlayarak çiftçiyi, 

işçinin liderliğine bağlayarak (İşçi - Köylü) sloganını tat¬ 
bikata sokmak, olduğuna inanıyor ve çiftçi kesiminin yegane 

kanuni temsilcisi olarak çiftçinin (tarım sektörünün) güçlen¬ 
mesine ve organize olmasına mani olan bu kararın karşısında 
olduğumuzu ve daha önce taktim ettiğim iki itirazımla birlikte 

özel İhtisas Komisyonu raporuna bu itirazımmızla birlikte ek¬ 
lenerek DPT’na taktim edilmesini arz ederim. 

Saygılarımla, 
Dr. Yusuf «ergen 

TZO Birliği Temsilcisi 
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Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığına 

Yurt nüfusunun 62 sini teşkil eden Tarım kesiminde 

yaşayanların : 

1- a: 6964 Sayılı Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat 

Odaları Kanunu ile bunu değiştiren 1330 sayılı kanun da ta¬ 

rif edilen "çiftçi" için Ayrı bir Sosyal Güvenlik Kurumu 
kurulması ve tavanda diğer kuruluşlarla birlikte Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı çatısı altında toplanması. 

b: Tarım Sosyal Güvenlik Kurumun da sigorta 

edilen çiftçinin yönetime kalıtması. 

Bu kurumun : 

a: Malüllük, yaşlılık ve benzeri yardımlarla ölüm 

hallerinde yapılacak sosyal sigorta yardımlarını çözümle¬ 

yecek; 

b: Örün ve hayvan sigortası yardımlarını ve bunların 

uygulamalarını temin edecek örgütleri kapsamasını 

2~ Tarımda çalışanları için teklif edilmiş bulu¬ 
nan ve ayrı bir kanun olan "Tarım ve Orman İşçileri Sosyal 

Güvenlik"Kanun Tasarısı" nın, tarım ve orman m karakteris¬ 
tiğine uygun şekilde çıkarılmasının desteklenmesinin ilke 

olarak benimsenmesini ve DPT' ye verilecek raporda yer alma¬ 
sını arz ve teklif ederim. 

Dr. Yusuf Mergen 
T.Z.O. Birliği Tem. 
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Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığına 

4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Sosyal Güvenlik Özel 
İhtisas Komisyonunca hazırlanan (Sosyal Güvenliğin yeni sis¬ 
tem önerileri) adlı 3 nolu alt lkomisyon raporunun D- Yeni 

programlar bölümünün, 3- Ulusal sağlık hizmeti başlığı al¬ 
tındaki 3.12 sayılı programında yer alan a) Tüm sağlık tesis 
leri bir tek kurumda toplanmalı ve b) Tüm sağlık personeli 

bu kurumun emrine verilmeli şeklinde ifade edilen önerilere 

aşağıdaki gerekçelerle muhalifim ve muhterem divan tensip 

buyurursa bu önlemlerin rapor metninden çıkarılması için ko¬ 
misyonun oylarına vazedilmesini talep ediyorum. 

î. Daha önce Sağlık sektörü özel ihtisas komisyo¬ 

nunda ayrıntıları ile tartışılan bu konu, mezkûr komisyonca 
benimsenmemiş ve bunun yerine sağlık tesislerinin tek sistem' 

le (müşterek standartlarla) idaresi esası getirilmiştir. 

2. Tek elden idare'de Milli Savunma Bakanlığı, 
Üniversite, hastaneleri ve özel sektör hastaneleri kapsam 

dışında bırakılmıştır. Hal böyle olunca Tüm Sağlık Tesisle¬ 
rinin tek bir kurumda toplanmasından söz edilemiyeceği ta¬ 
biidir. 

3. Sosyal Sigortalar Kurumu, aldığı primler karşı¬ 

lığında yasalarla belirlenen hizmetleri iştirakçilerine 

sağlamak zorundadır. Bu nedenle geleceği belli olmayan bir 

vesayet müessesesinin denetimi altına girmesi, yükümlü oldu¬ 

ğu hizmetlerin ifası bakımından çeşitli sakıncalar doğuracak¬ 
tır. 
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4o Hastane işletmeciliğinde köklü bir kuruluş olan 

ve uzun yılların tecrübesine sahip bulunan Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı, kendi sağlık tesislerini tek elden ve tek 

sistemle idare etmesine rağmen bu sistemden beklenen fayda

ları (Sağlık personelinin ve yatakların dengeli dağılımı ve 

atıl kapasite yaratılmaması v.s.) gerçekleştirememiştir, 

Sayğı ile arzederim. 

Dr. Rüştü Oğuz 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Sağlık İşleri Başkan Yrd. 
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T.C. EK î 1 
Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilâtı TOPLANTI 

IV. PLAN 

Konu : SOSYAL GÜVENLİK ÖZEL İHT.KOM. 

Tarih: 12.7.1976 
Saat : 14.00 

Yer : OREL SALONU 
DPT 

TOPLANTIYA KATİLANLAR LİSTESİ 

Temsile inin 
Adı, Soyadı 

Görevi ve 

Kuruluşu 
İrtibat 
Telefon İmzası 

Icen BÖRTÜCENE Başkan DPT 176715 

Timur ERKMAN Şb.Md. DPT 181190/44 

Selçuk MARUPLU DPT-Uzmanı 173439 

Emel ORHON DPT -nzman 252789 
İsmail KARAMAN Sosyal Güvenlik 

Grubu DPT 

Ergün SONSUZ DPT 

Turhan 
Alb. AKPORAY 

M.S.B.Komp. 
D. Bşk.lığında 182100/477 

Rıza YEŞİLDAĞ M.S.B.Per.D.Bşk. 
İş ve İşçi Münasebet 
leri Şube Md. V. 
Lv.Yb. 182100/405 
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T.C. 

Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 

Konu : 

Tarih: 

Saat : 

Yer : 

TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ 

Temsile inin 

Adı, Soyadı 
Görevi ve 

Kuruluşu 
İrtibat 
Telefonu 

\ 
imzası 

Unal SOMUNCU Genel Müdür 
Kızılay 

Mithat ÇOŞKUNTÜRK Gelirler Müdürü 
Kızılay 

Ayhan AKTAN 

Nadir EDİNSEL 

Atilla ÇORUH 

Sadi ÜSTÜNIŞIK 

Faruk ONGER 

Gıda San. Ankara 

Değirmencilik 

Oyak Gn.Md.lüğü 

T.İşveren Sendika¬ 
ları Konfederasyonu, 
Araştırma Uzmanı 

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Kon¬ 
federasyonu Bağlı 
Kuruluşlar Müdürü 
Türk Eczacıları 
Birliği Yüksek De¬ 
netleme Kurulu 

Başkanı 

172740 

172540 

294125 

188260 

183218 

183269 

İstanbul 
496180 
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T.C, 
Başbakanlık 

Oevlet Planlama Teşkilâtı 

Konu : 

Tarih : 
Saat : 

Yer : 

TOPLANTIYA KATİLANLAR LİSTESİ 

Temsile inin 

Adı, Soyadı 
Görevi ve 

Kuruluşu 
İrtibat 
Telefonu İmzası 

Güler GÜLER 

Yaşar KANMAZ 

Selahattin TURLA 

Haşan ŞENYURT 

Necmettin ÖNEL 

Hüseyin Tekin 
SEVİL 

0.Nuri TEZCAN 
DÜNDARHBZER 

Çalışma Bakanlığı 
İş Güvenliği Müfet¬ 
tişi 
Mimarlar Odası 
Temsile isi 

SSKoGn.Md.Müşaviri 

T.CcE.Sandığı 
Gn.Md »Müşaviri 

T.C.Emekli Sandığı 
Tahsis Müdürü 

S.S.Y.B. 
Hıfzıssıhha Okulu 

Merkez Başkanı 
Çalışma Bakanlığı 
İş ve İşçi Bulrna 
Kurumu Eğitim Md.Yd. 

185981 

172897 
175258 

253422 

174120/132 

175525 
174120/440 

171157 

294748 

Ergin ÜSTÜNOĞLU SSYB Sosyal Hizmet¬ 
ler Genel Müdür Yrd. 172309 
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TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ 

Temsilcinin 

Adı, Soyadı 
Görevi ve 

Kuruluşu 
İrtibat 
Telefonu İmzası 

Ertan KAHRAMANOĞLU 

Nevzat BİLİCAN 

Türkan AYRAL 

Sevim ÖGEL 

Sabri ÖZDEMİR 

Süleyman KAPLAN 

Necati DOKUZOĞUZ 

Handan SAKDUR 

Tuğrul AĞAR 

Sadun AREN 

Ali NEYZİ 

Faruk SEVEN 

Erdoğan AZKUL 

Hanefi ULUTEKİN 

5.5.Y.B. Sosyal 
Hizmetler Genel 
Müdür Yardımcısı 

D.B.Deniz Nakliyatı 
T.A.Ş.Genel Md. 
Hukuk Baş Müş. 
Avukat 

Y «S.D.Genel 

Başkanı 
T.Y.S.D. 
Genel Sekreteri 

5.5.K.Sigorta 
İşleri Müdür Yrd. 
5.5.K.Aktüarya 
Aktüer 

5.5.K.Aktüarya Md. 
5.5.K.A.P.K. 

Başkan Yrd. 

Sosyal Güvenlik 
Başk. 

DİSK Araştırma 
Dairesi Md. 

187261 

452120 

176210 
266244 

177290 

254100/16 

254100/53 
M 

184230/133 

251956 

Merten Sitesi 
Ahmet Kutsi Tecer 

Çd. 10/5 
Ak saray/İSTANBUL 
258968(İST)SB. 

Halk Sigorta TAŞ 484149 

Milli Reasürans 
TAŞ 228975 

Arcelik Sigorta 498139 

Sig.ug R.Birliği 447610 
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TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ 

Temsilcinin Görevi ve İrtibat 
Adı, Soyadı Kuruluşu Telefonu İmzası 

Ilhan SANER Aksigorta A.Ş. 
(Türkiye Sigorta 
ve Rea.Ş„Biri iği 

493329 

Haluk AKAN T.Sigorta ve 
Reasürans Şt.Bir. 449551 

Dr.Erdal ATABEK Türk Tabibieri 
Birliği 

İSTANBUL 
274083 

Bilsel SOYGÜR Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği 252313 

Mustafa KURUKAFA Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları 
Birliği 181275 

Ünal EGE Çalışma Bakanlığı 273296 

F.Filiz KARAÇİZMELİ M.E.B. 183458 

Semra SEVAŞAN Milli Prodüktivite 
Merkezi 179196 

Taylan EYYUBOĞLU jeoloji Müh.Odası 
Temsilcisi 234255/742 

Sema KUT Sosyal Hizmetler 
Akademisi 143990 

143086 

Özcan ŞENGÖLGE BAĞ-KUR 181297 
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T.C. 

Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 

EK : 2 

II. TOPLANTI 

IV. PLAN 
Konu : SOSYAL GÜVENLİK ÖZE1 

İHTİSAS KOMİSYONU 

Tarih : 15/16/17/18 Kasım 1976 

Saat : 10.00 

Yer : DPT OREL SALONU 

TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ 

Temsilcinin 

Adı, Soyadı 
Görevi ve 

Kuruluşu 
irtibat 

Telefonu İmzası 

Dr.Erdal ATABEK 

Selahattin TURLA 

Hüseyin T.SEVİL 
Tuğrul AĞAR 

Özcan ŞENGÖLGE 
Sabri ÖZDEMİR 

Atillâ BARKIN 

Necati DOKUZOĞUZ 

Necmettin ÖNEL 

Haşan ŞENYURT 

Metin KANTAROĞLU 

Feyzi BAKIRCI 

Nevzat BİLİCAN 

Sosyal Güv.Bk.Eski 
Müş&eşarı 
Türk Tabibi er Bir. 

SSk.Müşaviri 
SSYB.Hıfz.Okulu 

Sosyal Güvenlik Bak. 
BAĞ-KUR Gn.Md. 

SSK.Genel Müdürlüğü 
SSK.Gn.Md. APIC 

SSK. Aktüarya Şb. 

T.C.Emekli Sandığı 

Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol 
Gn.Md. Müşaviri 

D.B. Deniz Nak.T.A.Ş. 

274083 
İSTANBUL 

191639 

171157 

251956 

181297 

254100 

184230/138 

254100/53 
175525 

174120A32 
174120/444 

108793 

452120 
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TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ 

Temsile inin 

Adı, Soyadı 
Görevi ve 

Kuruluşu 
irtibat 

Telefonu İmzası 

Ertan KAHRAMANOGLU 

Ünal SOMUNCU 

Ergin ÜSTÜNOĞLU 

Emel ORHON 

;Selçuk MARUFLU 

Düındar HAZAN 

!Ze ki AKIN 

fölker KABASAKAL 

Mustafa ACER 

Y'b . ALİ ÖÇMEN 
D>r.Yusuf MERGEN 

Hlilkmet ERİNÇ 

Cjahıit NİRON 

HfalLil HACIİLEROĞLU 

Sfaiım KIRGÖZ 

Şeef’ik ÇAKMAK 

S.S.Y.B.Sosyal 187261 
Hizmetler Gn.Md. Yr. 

Kızılay Gn.Md.rü 172740 

SSYB Sosyal Hiz¬ 
metler Genel 
Müdür. Ypird. 

DPT 

DPT 

İş ve İşçi Bulma 
Kurumu 

BAĞ-KUR Gn. 
Sekreteri 

SSK. Tahsis ve 
Ödemeler Dairesi 
Başk. Md.Yrd. 

SSK. Genel Md. 

İhtiyarlık Sig. 
Md.Yrd. 

M.S.B.Per.D.Bşk. 

T.Z.0.Birliği 
Müşaviri 
5.5.K.Genel Md. 

Baş Yardımcısı 

Svl.Svn.İd.Bşk.Yrd. 
5.5.K.Genel Md. 
Genel Md. Yrd. 

Genel Md. Baş Yrd, 
Maliye Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 
Genel Md.Baş Yrd. 

172309 

181190 

181190 

293585 

181297 

188220/215 

250790 

182100/401 

252313 
253459 

250430 

,252295 

250427 

111271 

113956 
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TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ 

Temsile inin 

Adı, Soyadı 
Görevi ve 

Kuruluşu 
İrtibat 
Telefonu İmzası 

Nuri ALPAY 

İbrahim ÖĞRETMEN 

Serpil GÜVENÇ 

Yaşar Kanmaz 

Sadettin İNANÇ 

Sadun AREN 

Enver ARSLANALP 

Attila ÇORUH 

Erdal Üresin 

A.Rıza ZENGİL 

İzzet TARŞTAN 

Hatice YARN1K 

Gülçin YILDIRIM 

Halil EKER 

Melih TÖRELİ 

Dr.Ayse Gül ATAMAN 

T.Çocuk Esirgeme 
Kurumu Temsilcisi 

İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İd.Gn.Md. 
SboMd. 

TMMOB Kimya Müh. 
Odası Temsilcisi 

Mimarlar Odası 

An k • Ş b e Bş k« 

Emekli Sandığı 
Planlama Md. 

DİSK 

Türkiye Barolar Bir. 

T.İşveren Sen.Konf. 
S.S.K.Gen.Md.Hast.Sig. 

SSK Gn.Md. Hastalık 
Sig.Md. 

Toprak ve İiskoİşl. 
Genel Müdürlüğü 

Fen Kurulu Müdürü 

Sosyolog 

Baş MÜH.(Z.y.M.) 

Elektrik Müh.Oöası 

TMMOB-Metalurji 
Müh. Odası 

A.Ü.Eğitim Pak. Özel 
Bği. Bil. 

106407 

173637/2227 

234255/702 

243120/2497 

172365 

258968 
İSTANBUL 

18134 4 

183218 

254100/52 

175584 

155079 

253272 

296800A20 

191312/295 
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TOPLANTIYA KATI LANLAR LİSTESİ 

Temsilcinin Gkjrevi ve İrtibat 
Adı, Soyadı Kuruluşu Telefonu İmzası 

Doç.Dr.Mitat ENÇ A.B.Eğit im Fak. 
Özel Eğ.Böl. Başkanı 19131? 

Makbule ÖLÇEN Geri Zekalı Çocukları 
Koruma Derneği Bşk. 280308 

prof.Dro Bekir 
Sıtkı ŞAYLI D.Ü.Tıp Fakültesi 108909 

Mehmet ÖKMEN G.S.B.GI-MD.YAR. 177732 

İsmail KARAMAN Uzman, DPT 181190 

Solmaz KANTEKİN Ad.Bak.Sos.Hiz.Sig. 143351 
143363 

Aydın PARLAK M.E.Be 181181 

Mustafa HAS M.E.B, I8118I 

A.A.HANER T.İşçi Em.Cem.Gn.Mr. 250708 

Gülçin YILDIRIM Z.Y.M.Toprakce 
İskân İşleri Gn.Md. 166530/234 

L&tice TAPAN Soyolog Toprak ve 
İskan İşleri Gn.Md. 166530/312 

Güler GÜLER Çalışma Bakanlığı 
İş Güvenliği Müfettişi 187700 

Z irunure KOCAMANOGLU Yardım Sevenler 183119 

M el.ahat YENZEL yardım Sevenler Der. 183119 

Tiür-kân AY.RAL Yardım Sevenler Der¬ 

neği Genel Başkanı 183119 
266244 

Ztahit GÖNENÇAN Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kont. 
Gn.Md.Sosyal Güvenlik 
Şb. 240240/484 

Drr..Rüştü OĞUZ S.S.K.Sağlık İşi. 
Başk, Başk.Yard. 177073 
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TOPLANTIYA KATILANLAR LİSTESİ 

Temsilcinin 

Adı, Soyadı 
Görevi ve 

Kuruluşu 
İrtibat 
Telefonu İmzası 

Cahit SOLYALI 

Mahzar GÜNEYİZ 

Kubilay KARAYAL 

5.5.K.Tahsis ve 

Ödemeler Dairesi 
Başk.Kontrolörü 

5.5.K.Tahsis ve 

Ödemeler Bşk.Tahsis 
Md. 

ÎSBK„ Gn.Md.de 
Ekonomi St. 

187079 

187079 

171140/276 

Memduh ÜREYEN T.Es. ve San. 183269 
Konfedarasyonu 

Prof.Dr.Cahit TALAŞ S«B.E. 192150 





0038736 

Yayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birlini 

1977 - ANKARA 


