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ö ÎT SCZ 

Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışmalarını düzeniiyen 
91 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde teşkil olunan ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Sosyal Plânlama Dairesi "Sosyal Güvenlik ve 
Sosyal Refah Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu" olarak adlan¬ 
dırılan Komisyonumuz* vaki davet üzerine 3.Mayıs.1971 Pazartesi 
günü saat 10 da Şinasi Orel salonunda toplanmış, Daire Başkanı 
sayın Turan Ersoy’un "Kalkınma Plânı, Plân Stratejisi, Sosyal 
Politika ve bu Politika içinde Sosyal Güvenlik Sorunları" na 
ilişkin izahlarını ve koordinatörler sayın Taner Karahasanoğlu 
ve Emel Orhon ön raporlar üzerindeki açıklamalarını müteakip 
Başkanlık Divanı teşekkül ettirilerek çalışmalarına başlamıştır. 

a. Çalışma şekil ve süresi : 

üyelerin ön raporları tetkikine, Başkanlık Divanının 
çalışma programını tesbit ve alt komisyonların teşekkül tarzı 
hakkında tekliflerine imkân verilmek üzere Perşembe günü top¬ 
lanmak kararı alınmıştır. 

10.5.1971 günü genel kurul halinde toplanan Czel 
İhtisas Komisyonu bütün bir gün yapılan müzakereler sonucu 
temel sorunları tesbit etmiş, çalışma programını onaylamış, 
sorunlarla ilgili alt komisyon ve çalışma gruplarının ekteki 
şekilde teşekkülünü kararlaştırmıştır. 

Haziran ortalarına doğru Sekreteryaya intikal eden 
alt komisyon ve çalışma grupları raporları, Başkanlık Divanınca 
temel sorunlar, ilkeler ve tedbirler yönünden değerlendirilmiş, 
bir ön rapor halinde genel kurulun görüşüne sunulmuştur. 

24 Haziranda başlayıp 3 gün süren görüşmeler sonunda 
rapora son şekli verilmiş, .Başkanlık Divanınca yeniden gözden 
geçirilerek "Nihai Rapor" ve ekleri bir bütün halinde tekem¬ 
mül ettirilmiştir. 



b. Görev ve konunun sistematiği 

Komisyonumuz, "Üçüncü Beş Yıllık Plân Denemi 
(1973—1977) içinde sürdürülmesi gerekli Sosyal Güvenlik ve 
Sosyal Befah Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Yolları" olarak 
değerlend:' -diği görevini başarmaya çalışırken, konu ile ilgili 
Anayasa ilkeleri, genel plân hedefleri, iktisadi gelişme hızı, 
ihtiyaçlar ve imkânlar dengesini dikkatle kollamış, buna kar¬ 
şılık kavram ve kapsam yönünden tam bir açıklık arzetmeyen 
görev sahasında, akademik olmaktan çok pratik ve gerçekçi 
kalmayı ön görmüştür. Böylece sistematiğini "Sosyal Güvenlik” 
genel kavramı içinde Sosyal Sigortalar ve Sosyal Hizmetler 
İkilisini birleştirmek, Sosyal Hizmetleri de Sosyal Sigortaları 
tamamlayıcı (Sosyal Yardım) ve Sosyal Befah Hizmetleri yönleri 
ile anlamak suretile geliştirmiştir. 

c. Plân hedefleri : 

Komisyonumuz Üçüncü Beş Yıllık Plân Dönemi 
Sosyal Güvenlik sorun ve ilkelerinin, büyük bir çoğunluk ve 
belirli bir ihtiyaç halinde Üçüncü Beş Yıllık Plân Dönemi 
içinde de sorun olma durumunu muhafaza etmekte olduğunu tesb^t 
etmiş ve genel hatlarile benimsemiştir. 

d. İhtiyaçlar ve imkânlar : 

Komisyonumuz, Sosyal Güvenlik sorunlarının milli 
gelir düzeyi ile ilgisini, harcamaların gerektirdiği kaynak¬ 
ların yetersizliğini gözden uzak bulundurmamakla beraber, ülke 
bütünlüğünce şuuruna varılan, baskı gurupları teessüsüne imkân 
hazırlayan bir konu olarak Sosyal Güvenliği, "İmkânlar" açısın¬ 
dan çok, "İhtiyaçlar" yönünden değerlendirmiş, imkânların 
ihtiyaçlarca zorlanması gereğine ağırlık vermiştir. 

Komisyonumuz, konuya, ülke bütünlüğü için önemini 
tamamen müdrik bulunarak, 1,5 aylık bir 3üre içinde yeterince 
açıklık getirememiş bulunma endişesini taşımaktadır. Bu bakım¬ 
dan, konu ile ilgili gelişmelerin her safhasında hizmete hazır 
olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Dileğimiz, katkılarımızın yârarlı ve hayırlı 
olmasıdır. 

Başkan 
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Nedim ERGUU - Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara 
Adnan TOYSAN - T.Q.Emekli Sandığı, Ankara 

Haydar C ZCTHSTKUN - Şeker - İş Sendikası, îlitotpaşa Cad.13/7 Ank 
Ilhan GÖÇ TL - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu,Ankara 
Selma 3 3ŞTUPE - Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, Ankara 
Ayhan AiBAS - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara 
Burhanettin üj^İYeŞnO- LU - Tarım Bakanlığı Tetkik ve İstişare 

Kurulu Bakanlık, tılüşaviri Ankara, 
Cemil EBC-DUB - Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 
Abdülkadir YUC'JL - Hıfzıssıhha Okulu öğretim Üyesi, Ankara 
Ali Hıza ZT'GİL - Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara 

Suhan ONAY - Orman Bakanlığı Plânlama Dairesi Başkanlığı,Ankara 
II.Yılmaz EKMEKCİOĞ-LU - Tarım-İş Sendikası, 'Tecatiöey Cad.Ankara 
Sabrı CCKKUR - Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina 

Genel Müdürlüğü, Ankara 

Edip CZTUBK - Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Şb.Md.Ankara 
Yahap MaLATACI - Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ankara 
İhsan AYDALGA - Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara 
Yavuz BOZKUMT - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma 

Genel Müdürlüğü, Ankara 

Ahmet ARPACI - Ziraat Mühendisler Odası, Ankara 
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İbrahim ÖZYILMAZ - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, A: t. 
Ahmet Hecep .35.SU - IIillî Prodüktivite Merkezi, Ankara 

Drtan E. OKTA.Y - Millî Prodüktivite Merkezi, Anka ta 

Aytaç İL23YLİ - Atatürk Orman. Çiftliği Ziraat Mühendisi, Ankara 
Kamil ÎUEA'T - İktisadî ve Ticari İlimler Aka deme s i, Asistan, Ank. rc, 

0z3x BAĞLAM - Tam Hayat Sigorta A.Ş. Teknik Müdür Cumhuriyet Gaf. 
279, Harbiye - İstanbul 

Becai TOSYALI - Türkiye Danaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu,Ank. 
Muzaffer UZUKYAYLA - Türkiye 3snaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 

Ankara 

Yunus 3ESAHİ - Menekşe Sok.Ko.20/8 Ankara 
Muammer OLUZ - Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği 

Ankara 

Şecaattin YAZGAIT - Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara 
Selaiıattin IUMLA - Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara 
Doç.Dr.Fikret SCUM3Z - İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, İzmir 
Burhan 30ZUMI - Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Ankara 

Galip BÜKİh - Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İşgüvenlimi Genel 
Müdürlüğü, Ankara 

Muammer BâO'TAT - Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara 

Gül Uoşe 3H3L — Türk-İş, Ankara 
Aydın D JTIZ - Türkiye İşveren Sendikaları Konfeierasyonu, Ankara 
Dr.Hefik osyal Sigortalar Kurumu, Ankara 

Tarık M3ÇSLM3İ - İş ve İşçi Bulma Kurumu,Ankara 
Orhan 3HÇ3LİK - Tes-İş Sendikası Genel Sekreteri, Ankara 
Mazhar M 5îrGUÇ - I. G.lmekli Sandığı, Ankara 
Dr. Gül can 3RAKTAU - Ziraat Fakültesi, Ankara 

Mete BaŞvJI - Tarım Bakanlığı Bütçe plânlama Dairesi Başkanlığı, 
Ankara 

./• 



Necmettin ÖN Al - T.C.Bmekli Sanlığı, Ankara 
II elime t Ali İ"AL - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Anin ra 
Raf et AL TUN - Yol-İş Sendikası, İzmir Cad., Ankara 
Savaş BL'Lİ - Saglık-İş Sendikası, Necatiûey Cad. Ankara 

Tuğrul AĞAR - Sağlık ve Sosyal Yardın Bakanlığı Sosyal Hizmetler 
Genel Müdür Muavini, Ankara 

Aydın ÖZ AKIN - İçişleri Bakanlıklı, Malıalli İdareler Genel Müdür 
Yardımcısı, Ankara 

Bilâl ŞİŞMAN - Teksif, Ankara 

3dip PAMUKÇU - İmâr ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlümü, 
Ankara 

Şener SONGÜR - İmâr ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlümü, 
Ankara 

Dr.Kemal KOÇAK - Kısılay Genel Merkezi, Ankara 

Şevki GCĞÜSGİR — Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 
Hatice YILA'TLIOĞLU - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara 
Mustafa YCG2L — Adalet Bakanlığı, Ankara 

Handan Z2RTUNÇ _ Teşvikiye Cad. Orkide Ap. 67/14 Teşvikiye-İstanîml 
Sema KUT - Sosyal Hizmetler Akademesi, Ankara 

Heyzi P.L-İR - Millî Sğitim Bakanlığı, A:ıkara 
Sevda CZGHIulMN - Sosyal Hizmetler Akademesi, Ankara. 
ÎTasrin GÜRAÎT - Sosyal Hizmetler Akademesi, Ankara 
Dr.Hikmet SAGLIKSMVGR - Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ankare 

Şükrü IU1AY - Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüyü, Ankara 
Fethi BAYGIN - Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ankara 

Talat KARAÇİ3MMLİ - Dinayet İşleri Başkanlığı, Ankara 
Necati KIFACI - İçişleri Bakanlığı, Ankara 
Figen F MviMN - Çocuk Hakları Derneği Genel Sek.Konur Sok.ll/4 Ank. 
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Ekrem GÜmSEL - T.O. Emekli Sandığa., Saflık Yardım Ssn.Hüdürü,Ank. 
Çatin -SOYAK - Türk Harp-İ§ Sendikası, Adakale Sok.73/5, ArJcers, 
Aydın DÜNDAH - Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ankara 
Necdet NüAOl - Sünierbank Genel Müdürlümü, Ankara 

Yalçın S UN EL - Ordu Yardımla mia Kurumu, Ankara 
Sadık ŞİD'3 - Şeker - Iş Sendikası, Ankara 
Aykan ZEYJEKGĞLU - 3.3. Y.3.1i£_ı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, 
Celal ŞaADAN - T* G.Emekli Sandığı, Ankara Ankara 
Lisem e t DİNÇIR - Sosyal Sirortalar Kurumu, Ankara 
İlhan EAOL - T»0. Emekli Sandığı, Ankara 
Kaya CZDE-İü - İlet al-İş Federasyonu, Gölbaşı Sineması yanı,Ankara 
’ehmet UZU:* - Şek er bank Genel Hü dür lüğü, Ankara 

Vedat KUlUŞOCrLU - Ticaret Sanayi Odaları, Borsalar Birliği,Ankara 
-i emme t SOYGÜY - Sosyal Si ortalar Kurumu, Ankara 
Prof.Dr.Adil İZ7EÜEN - İktisadi ve Ticari IIinior Akademisi,Ankara 

Saadettin İKA'TÇ - T.0..Jmekli Sandığı, Ankara 
Dr.İ,Alev AAIK - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 
Frof.Dr.İletin KUTAI - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 

İstanbul 

Prof.Dr.Kenan TUNÇOMAG - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,İst. 
Doç.Dr.İhsan EHKUL - İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bursa 

Prof.Dr.İsmet Çetin YALÇIN - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, İstanbul 

Doç.Dr.Muhterem OÇAL - İktisadi Ticari İlimler Akademisi İstanbul 
Dr. Turhan YaZGA't - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İst. 
Prof .Dr. ji’miran KUYTTAN - İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesi 

İstanbul 

Prof.Dr.Ali ”aim İNAN - üakar.i Üniversitesi Hukuk Fakültesi,Ank. 
Prof.Dr,Bıdvan EGE - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anlara 



İsı::ail AHIKAF - İş ve İşçi Bulma Kurumu, Ankara 
Dr. İ re rOI'S-OH - Hacettepe Üniversitesi, Ankara 
Dr.Ha^di î:.rHlTJ2 - Saflık İdaresi Yüksek Okulu Cüretim Üyesi,Ark. 
Prcf.Dr.Aziz 3SVÜF.THKİK - Gülliane Askeri Tıp Aka deme si Fizik 

Tedavi Kliniği, Ankara 

Selçuk 0KGE1 - Ziraat Odaları Birliği, Ankara 
İpek OLCAY - Çalışma Bakanlığı, İşçi Saplımı Genel ilü dür lüğü, Ank. 
Br.Osman YAŞA3 - Sağlık ve Sosyal Yardın Bakanlığı, Ankara 

iletin İLGİ” - Şeker Sigorta Salıpazarı Kecatibey Gad.325 İstanbul 
Behiç DHDS1 - Maliye Bakanlığı, Ankara 

Sevim 5ÖZ37 - Sosyal Hizmetler Genel müdürlüğü, Ankara 

Yakup Ü3TÜTT - Diyan t İşleri Başkanlığı, Ankara 
Ziya GcZSOY - T.0, Smekli Sandığı, Ankara 

Orrıan AKII'CI - Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara 

Sacit 3CKE - T.G. Enekli Sandığı, Ankara 
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Maaşlı ve Ücretliler Alt Komisyonu : 

Başkan î Kedim, BBGüY - Sosyal Sigortalan Kurumu* Auk&ta. 
Adnan ÎOYGAB - T»C.3mekli Sandığa 

Haydar ÖZÖGR3TÜİSN - Şeker-İş Sendikası 
İlhan GCÇBB - İşveren Konfederasyonu 
Selika BBŞT3PB - Devlet Personel Dairesi 

Ayhan AYBA3 - Sanayi ve Ticaret Odası 

Burhanettin AHİPAŞA0Ğ1U — Tarım Bakanlığı 
Cemil SftGBNB - Devlet İstatistik Dnstitüsü 

Abdiilkadir YÜCBL - Hıfzıssıhha Okulu 

Ali Hıza ZBYGİL - Sorsyal Sigortalar Kurumu 
3uhan 03AY - Orman Bakanlığı 

H.Yılmaz 2KİİDKCİOĞ1U ~ Iarım-İş Sendikası 

Tajrım&a Çalışanların Sosyal Güvenliği Alt Komisyonu : 

Başkan t Sabri CONKAB - Tarım Bakanlığı 

3dip ÖZTÜBK - Orman Bakanlığı 
Yahap KALATACI - Türkiye Ziraat Odaları 
İhsan AYDALGA - Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yavuz BOZKUHT - Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlanma Genel lld.Iüğü 
Ahmet ABPAGI - Ziraat Ilühendisleri Odasır* 

İbrahim (jZYIlîiAZ - Devlet Üretme Çiftliği 
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Aytaç İLBEYLİ - Atatürk Orman Çiftliği 
Ahdet Recep ESEN - Milli Prodüktivite Merkezi 
Ertan H.CKütff - Millî Prodüktivite Merkezi 

garım Dışı Gurupların Sosyal güvenliği Alt Komisyonu : 

(Esnaf, serbest meslek, Ticaret ve Sanayi Erbabı) 

Başkan : Kamil TURAN - Ankara İktisadi ve Ticari îlimlej» Akartem«si 
Özer BAĞLAN - Tam Hayat Sigorta A. Ş. Teknik Müdür 

Cumhuriyet Cad.279 Harbiye-İstanbul 

Recai TOSYaLI - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
Muzaffer UZUNYAYLA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar • " 

Yunus SNSARİ - Menekşe Sok. 20/8 Ankara 
Muammer OBUZ - Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 

Borsalar Birliği Ankara 

Şecaattin YAZCAN - Sosyal Sigortalar Kurumu 

Selâhattin TURLA - Sosyal Sigortalar Kurumu 

Doç.Dr.Fikret SÖZMEZ - İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesi 

Burhan SÖZERİ - Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 

Üyüncü Beş Yıllık Pl&nda Araştırma Konuları Olarak Belirtilen 
Sosyal Güvenlik Sorunları Alt Komisyonu : 
(işsitük Sigortası, Aile Yardımları, Tarım Ürünleri Sigortası) 
Başkan : Galip EHKER - Çalışma Bakanlığı 

Muammer 3R0NAT - Sosyal Sigortalar Kurumu 
Gül NEŞE EREL - Türk-İş 
Burhanettin AHİPAŞAOĞLU - Tarım Bakanlığı Tetkik ve İstişare 

Kurulu Bakanlık Müşaviri Ankara 

Aydın BENİZ - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
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Tarık ERÇBLE3İ - İş ve İşçi 3ulma Kurumu 
Orhan ERÇELİK - Türk - İş (Tes-İş Sendikası) 
Mazhar MBNGJÇ - T.C.Emekli Sandığı 
Dr.Gülcan ERAKTAN - Ziraat Fakültesi 

Dr.Hamdi TURGUT - Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Ankara 

Mete BAŞÇI - Tarım Bakanlığı Bütçe Plân Dairesi Ba&kaniiğı 

genel SaAlık Sigortası Alt Komisyonu : 

Başkan ; Br*£ikret Pamir-Saglık Bakanlığı Ankara Hastanesi 
Mustafa Ertem - Sosyal Sigortalar Kurumu 
Nihat Selâmoğlu - Sosyal Sigortalar Kurumu 

Necmettin ÖNAL - T.G.Emekli Sandığı 

Mehmet Ali İNAL - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Rafet ALTUN : Türk-İş (Yol-İş Sendikası) 

Savaş BENLİ : Türk-İş (Sağlık-İş Sendikası) 

Sosyal Güvenliği Tamamlayıcı. Yönü (Sosyal. Yardım) ile Sosyal, Hizmetler 
Alt Komisyonu i 

Başkan : Tuğrul A&IR - Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Aydın ÖZAKIN - İçişleri Bakanlığı 
Bilâl ŞİŞMAN - Türk-İş (Teksif) 
Edip PAMUKÇU - İmâr ve İskân Bakanlığı 
Şener SONGÜR - İmâr ve İskân Bakanlığı 

Dr«Kemal KOÇAK - Kızılay Genel Merkezi 

Şevki GÖGIÎSG jR - Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Hatice YILANL10ĞLÜ •<- Vakıflar Genel Müdürlüğü 
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JSosyal Refah Hizmetleri Yönü ile (Koruyucu Rehabiljte edici. aksjyonou) 
Sosyal Hizmetler Alt Komisyonu : 

Başkan : Mustafa YÜC3L - Adalet Bakanlığı 
Handan ERTUNÇ - Avukat (Teşvikiye Cad.Orkide Ap.67/14 İst.) 
Sema KUT - Sosyal Hizmetler Akademesi 

Reyzi PAMİR - Millî Eğitim Bakanlığı 
Seuda ÖZGÖKMEN - Sosyal Hizmetler Akademesi 
Nesrin GURAN - Sosyal Hizmetler Akademesi 

Er.Hikmet SAĞLIK3EVER - Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Şükrü TUIAY - Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Fethi BAY0Jtt _ Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Talat KaRAÇİZMEIİ - Diyanet İşleri Başkanlığı 
Necati KINAOI - İçişleri Bakanlığı 
Figen FERHEN - Çocuk Hakları Derneği Genel Sek. 
Ekrem GÜRSEL - T.C.Emekli Sandığı Sağ.Yard.Sand. 
Çetin SOYAK - Türk Harp İş Sendikası 

Sesyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri Organizasyon Alt Komisyonu! 
(Yönetim, Eğitim, İstihdam Konuları) 
Başkan : Kaya ÖZDEMİR - Metal İş Federasyonu (Gölbaşı Sineması yanı) 

Mehmet UZUN - Şekerbank Genel Müdürlüğü 
Vedat KUMUŞOĞLU - Odalar Birliği 
Mehmet SOYGUR - Sosyal Sigortalar Kurumu 
Prof.Adil İZVEREN — Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademisi 

Celâl ŞARDAN - T.C.Emekli Sandığı 

Saadettin İNANÇ - T,C.Emekli Sandığı 
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Edip PAMUKÇU - İmâr ve İskân Bakanlığı 
Behiç EBDEM - Maliye Bakanlığı 

Dr.İ.Alev AÂIK - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

3o~yaI Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri Finansman Alt Konıjsyonu; 

(Kaynaklar ve fonlar) 

Başkan : Aydın DÜNDAH - Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Mİhat Selâmoğlu - Sosyal Sigortalar Kurumu 
Aydın Ö2AKIN - İçişleri Bakanlığı 
Necdet NUHOL - Sümerbank Genel Müdürlüğü 
İlhan GÖÇGH - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Yalçın SÜNEL - Ordu Yardımlaşma Kurumu 
Sadık ŞİDE - Şeker-İş Sendikası 
Aykan ZEYBSKOGLU - Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Celâl ŞAHDaN - T.C.Emekli Sandığı 

Edip PA-IUKÇU - İmâr ve İskân Bakanlığı 
Mehmet Dİ"TÇSH - Sosyal Sigortalar Kurumu 
İlhan EKOL - T.0.Emekli Sandığı 
Özer BAĞLAN - Tam Hayat Sigorta A.Ş.Teknik Müdür(Cumhuriyet 

Cad.279 Harbiye-İstanbul) 



Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri 
Ö£el İhtisas Komisyonu 

ALT KOMİSYONLAR ÇALIŞMA TALİMATI 



SCf.YAL G^vjNLİK' Vi SOSYAL R3FAH HİZMSTL3HÎ 
ÖZSL İHTİSAS KOMİSYONU 

ALT KOMİSYONLAR ÇaLIŞMA TALİMATI 

Amaç : 

Alt Komisyonlara ait çalışma esaslarını göstermek ve Komis¬ 
yonlar arası metot birliğini sağlamaktır. 

Genel : 

a) Alt Komisyonların tesbiti ve bu Alt Komisyona kimlerin 
katılacağı, Başkanlık divanının teklifi ile Özel İatisas 
Komisyonunca yapılar, 

b) Alt Komisyonlar, usul, esas ve ihtiyaçlar yöhünden güçlük¬ 
lerini ve isteklerini, Czel İhtisas Komisyonu Başkanlığa 
ile sürekli ilişki kurarak giderirler, 

c) Alt Komisyonlar Başkanları, Komisyonları çalışmalarından 
Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına karşı sorumludurlar. 

Alt Komisyonların Çalışma Şekli: 

a) Alt Komisyonlar özel İhtisas Komisyonunca kuruluşlarını 
izleyen en kısa süre içinde toplanarak bir Başkan ve bir 
Raportör seçerler; 

b) Alt Komisyonlar, kenailerince tesbit olunacak bir iş prog¬ 
ramına göre çalışıılar. Bunun dışında, gerekli görüldükçe, 
Başkanlık tarafından yapılacak çağrıya uyarlar. 

c) Alt Komisyonların çalışma sahaları, kendilerine DPT.ön 
raporu ve Özel İhtisas Komisyonunca tayin olunan konu ve 
ilkelerdir. Ancak konu ve ilkelerin tartışılması sırasında 
doğacak yeni sorunları da görüşme konusu yapabilirler. 

d) Toplantılarda çoğunluk esas ise de zorunlu hallerde en az 
üç üyenin karar için bulunması şarttır. 

e) İlke ve tedbirler karar konusu yapıldıktan sonra, istenirse 
karşıt görüşlere de yer verilebilir. 

Alt Koalisyon Raporlara nın Kap sama sı Gerekli Unsurlar: 

a) Birinci ve ikinci plân dönemlerinde konu ile ilgili hedef¬ 
ler ve bu hedeflere nazaran ulaşılan neticeler. 
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b) Bu günkü durum, çözümlenmesi gerekli önemli sorunlar. 

c) Sorunların çözümlenmesinde yaratılması gerekli ön şart¬ 
lar, kriterler, standartlar, varsa fiziği hedefler 
(mümkünse, 1973 - 1977 süresince ve yıllar itibariyle). 

d) İnsan gücü ve finansman ihtiyacı (tesis, işletme,perso¬ 
nel yönünden). 

Fiziki hedefler ilkenin kapsadığı alanlara göre tayin 
olunacak, fiziki hedefi olaiayan konularda ve programlar¬ 
da finansman ihtiyacı sadece personel için hesaplanacak. 

e) Alınması gerekli tedbirler. 
Tedbirler, 4/b deki sorunların hal çareleri olarak ileri 
sürülecek. 

5» Alt Komisyonların çalışma süreleri : 

a) Alt Komisyonlar, sonuç raporlarını . 30 ar nüsha olarak 
düzenleyecek ve en geç 5 Haziran 1971 gününe kadar Özel 
İhtisas Komisyonu Başkanlığına ulaştıracaktır. 



Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri 

özel İhtisas Komisyonu 

NİHAİ RAPORU 
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GİRİŞ 

Sosyal güvenlik, henüz bütünyönleriyle açıklığa kavuşmamış bir 
kavram olmakla beraber,genel anlamını insan halcları beyânnamesinde 
bulmak ve "Devletin vantandaşlarını ke;.di i radeleri dışında uğrayacak¬ 
ları her türlü tehlikenin zararlarından kurtaracak asgari bir geliri 
temin mecburiyeti" şeklinde özetlemek mümkündür. Bu tanımla sosyal 
güvenlik" Ekonomik yönü ağır basan bir sosyal politika" olarak anla¬ 
şılmış ve " vatandaşların emniyet, hürriyet ve refahlarını temin, 
muhafaza ve geliştirme sebebiyle kurulmuş bir teşkilât" olan Devletin 
başlıca görevi olarak belirmiştir. 

Sosyal güvenliğin kapsamını, ihtiyaç içinde bulunan bütün bir 
nüfus ve bu nüfusun karşılaşacağı fizikî (hastalık, malûllük, yaşlılık, 
analık, kaza ve ölüm), İktisadî(işsizlik) ve ailevî (İktisadi sıkıntı 
ve çocuk) tehlikeler teşkil eder. 

Son zamanlarda bu muhtevaya çalışma gücünden yoksun kişilere, 
kişisel ve sosyal dengesizlik içinde bulunan ailelere gençlere ve 
sakatlık ve suçluluk gibi hadikaplı gruplara götürülmesi gerekli faali¬ 
yetler sistemi olarak Sosyal Refah Hizmetleri de katılmış bulunmaktadu 

Böylece vatandaş için hak ve Devlet içinde bir görev olarak be¬ 
liren sosyal güvenlik ve so yal re^ah hizmetleri, bir yönden ihtiyacın, 
öte yönden de imkânların seviyesiyle paralel bir şekilde gelişmekte ve 
her toplumun sosyo-ekonomik durumuna, geleneksel temayüllerine, bazan 
da politik tercihlerine göre müesseseleşme göstermektedir o 

Ülkemizde, sosyal güvenlik sistemlerinin ve bu istemlere göre 
vücut bulmuş müesseselerin de sosyal politika anlayışının dünyadaki 
gelişmesine paralel(ancak imkânlarla sınırlı) bir gelişme gösterdiği 
kabul olunabilir. 

Tarihi perspektiv içinde zamanına göre pek mükemmel sosyal da'- 
yanışma ve yardımlaşma anlayışına sahip bulunmuş ve bu anlayışı pek 
güs&fel müesseselerle gerçekleşti niş bulunan toplumumuzda, modern sına.' 
hareket ve sosyal oluşumla birlikte geleneksel müesseselerin yavaş ya¬ 
vaş çözüldüğünü ve bunların yerlerini yeni müesselere terk etme zorun- 
luğu doğduğunu görürüz. 

Türkiyede Devletin, mevzuat yönünden, sosyal güvenliğe ve 
sosyal hizmetlere önem göründüğünü, pek çeşitli kanunlarla bu 
yolda gayret sarfettiğini tesbit etmekle beraber, son yıllara kadar 
konunun köklü bir sorun olarak ele alındığını ve radikal tedbirlere 
yönelindiğini söylemeit zordur. 

Zaman zaman alınan tedbirler, daha ziyade politik tercihlerle 
küçük küçük grupların ayrı ayrı korunmaları şeklinde belirmiş,ancak 
1961 Anayasasiyledir ki konu bir sistem olarak ele alınmış ve böylece 
toplumun sosyal güvenliği bir Devlet görevi olarak bcni'mss-amiş:ti r» 



II 

II oDeş Yıllık Plân Dönemi 
İlkeler ve Dönem Sonunda Durum 

A-İlkeler 

Toplumun bütününü modernleşme ve sanayileşme sonucu meydana çı¬ 
kan risklere karşı hayat boyunca koruyucuğvc kişilerin kendilerine ve 
ailelerine devamlı gelir sağlanmasında üretim faaliyetlerinde sürekli 
yer almalarında, adaletli gelir dağıtımında) bir sosyal politika aracı 
olarak nitelenen sosyal güvenlik sisteminin: 

a) Toplumun, bütün gruplarını her sektör ve yaşta kapsayacak 
bir hedefe yöneltilmesine çalışacak ve bu dönem içinde tarımda çalışan¬ 
lara sosyal güvenlik sağlanması imkânları araştırılacaktır. 

b) Sosyal Sigortaların kapsadığı risk alanları genişletilecek, 
bu arada işsizlik sigortasının kurulmasına, aiİ6 ödeneklerinden yarar¬ 
lanan grupların genişletilmesine çalışılacak; çalışanların ailelerinin 
hastalık sigortası, kapsama içine tüm olarak alınması sağlanacaktır. 

c)Kendi hesabına çalışan ve bu nedenle ücretle çalışanlardan 
farklı özellikler gösteren Esnaf ve Sanatkârların, Serbest Meslek 
sahiplerinin, Bağımsız Küçük Çiftçi.ler.in, ilerde tek bir sosyal güven¬ 
lik sistemi içinde yerlerini alacakları gözönünde bulundurularak, 
birlikler-Odalar-Borsalar-Koopsratifler gibi çeşitli mesleki dayanışma 
ve yardımlaşma kuruluşları içinde teşkilâtlanmaları desteklenecektir, 

d)Modernİ6şme ve sanayileşme sonucu toplumun yaşama ortamında 
meydana çıkan ve Sosyal Sigortalar yoluyla telâfi edilemeyen yeni bir 
takım risklerin ve sosyaîay - -k. sorunlarının tehdit ettiği gruplar 
(korunmaya muhtaç çocuklar, geri zekâlılar, sakatlar, ihtiyarlar gibi) 
için sosyal güvenlik hizmetleri (sosyal refah hizmetleri) ve ihtisas 
kurumlan geliştirilecek, gelir güvenliğini sağlıyacak nitelikte sosyal 
yardımlar sağlanacaktır„ 

e) Sosyal güvenlik si s t emiliri gelirin daha dengeli dağılımına 
yardımcı olması için gerekli metodlar araştırılacak, fonların üretken 
yatırım alanlarına yöneltilmez'.yle yeni iş alanları yaratılmasına 
çalışılacaktır. 

f)Sosyal Sigorta ve sosyal hizmet kollarının bir sosyal güvenlik 
sistemi içinde yer almalarının gerekliliği,(bu iki tip faaliyetin bir¬ 
birine destekleyici ve tamamlayıcı niteliği bakımından) gözönünde bu - 
lundurularak, önce kendi içlerinde ve daha konra aralarında bir birli¬ 
ğe doğru gitmelrâri sağlanacaktır, 

• /. 
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B"-Döngm Sonunda _Durum_: 

a) Toplumun bütün gruplarını her sektör ve yaşta kapsıyacak 
bir sosyal güvenlik sisteminin tesisi hedeflerinden biri ve gerek 
gelir düşüklüğü ve gerekse sosyo-kültürel özellikleri yönünden en 
önemli olanı, Tarımda çalışanlardır. Bu grubun tüm nüfusun İ» 60 ını 
teşkil ettiği de düşünülürse konû bütünü ile belirir. 

Tarımda çalışanları da ücretle çalışanlar ve kendi işinde 
çalışanlar diye iki gruba ayırmak gerekir. 

i-Tarımda ücretle çalışanların kamu kesimindekiler için 
şartlar hazır olmakla ve 1971 icra planında kapsama alınmaları 
ön görülmekle beraber bu kondda kayda değer bir gelişme olmamış¬ 
tır . 

ii-Tarım alanında kendi hesabına çalışan ve küçük Çiftçiler 
olarak nitelenen 4.1 milyona yakın aile, $ 95 i tasarruf imkânı gös¬ 
termeyen yetersiz ya da ancak yeterli gelir sahibidir. 

Bu grup sosyal güvenlikten nasibini daha ziyade sosyal 
yardım şeklinde almakta ve bu da sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti 
olarak sınırlanmış bulunmaktadır. Bu grup için bir yandan sosyal¬ 
leştirme bölgelerindeki yetersiz sağlık hizmetini geliştirmek, 
diğer yandan bu hizmeti bütİ4ne teşmili mümkün kılmak için bunların 
genel sağlık sigortası kapsamı içinde mütalâa edilmeleri düşünülmüş^ 
bunu teminen de bu sahadaki çalışmalar T.B.Millet Meclisine bir 
Kanun, teklifi olarak intikil ettirilmiştir. 

b) Sosyal Sigortaların kapsamı içinde bulunan nüfus 
grubunun himaye edildiği riskler bu dönem içinde genişletilememiş, 
aile ödenekleri konusunda toplu sözleşmeler çerçevesinde sağlanan 
sınırlı yaadımlar dışında herhangi bir gelişme olmamış, sadece 
506 sayılı Kanunun teşmil programı hemen hemen tamalanması,657 
sayılı Kanunun da mali ve sosyal hükümleriyle uygulanmaya kon¬ 
ması suretiyle çalışanların âilelerinin hastalık yardımlarından 
yararlanmaları mümkün hale gelmiştir. 

•t- 



•)Bağımsız çalışanlarla ilgili olarak bu dönem içinde 
meydana geİ6n başlıca gelişmeler şunlardır: 

(1)Avukatların özel bir kanunla uzun vadeli sigorta 
kolları yönünden Sosyal Sigortalar güvenlik sistemi içinde 
yer almaları Bağla ogjiş tır. 

Ü^)Esnaf ve küçük sanat erbabı ile ilgili Yaşlılık, 
Malûllük ve Ölüm risklerini karşılayan bir kanun tasarısı önce 
Meclis bünyesinde, bilâhare kapsam daha genişletilip Serbest Meslek 
Sahipleri için Çalışma bakanlığınca hazırlanmış aynı grubun hastalık 
riskine karşı korunmaları da genel Sağlık Sigortası kanun tasarısın¬ 
da ön görülmüştür. 

d)Çalı şma gücünden yoksun, maddi ve sosyal yönden yardım 
ve hizmete muhtaç kimselerle, korunmaya muhtaç çocukların bakım, 
yetiştirilme eğitim ve ortama intibakları, sakat ve suçluların 
rehabilite edilmeleri v.s.gibi Sosyal Refah hizmetleri alanla¬ 
rında dağınık ve yetersiz gayretlerden ileri gidilememiş, kamu 
kuruluşları İİ6 gönüllü kuruluşlar arası koordinasyon sağlana¬ 
mamış, sosyal hizmetler kurumu ile ilgili çalışmalar, mevzuat 
çalışması olmaktan ileri gidememiştir. 

e)Tek bir sosyal güvenlik sistemi içinde buluşma hede¬ 
fine yönelme ilkesi ise gerçekleşme yolunda ilerleme bir yana, 
mevcut durumu daha da zorlaştıracak mevzuat, çeşitli sistemler 
arasında yer almakta bulunmuştur. 

f)Nihayet sosyal güvenlik fonlarının, amme karakteri 
belirmiş olmakla beraber, bu fonların kullanılışında gelirin yeni¬ 
den daha adaletli dağılımını temin edecek, üretim alanlarına 
krc nelmesi suretiyle iş sahası yaratacak tedbirler yeterince göz- 
Önünd6 bulundurulmamış,fonların kullanılışında politik tercihler 
önemli derecede rol ovnamıştır. 
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III.3 Yıllık Plân Dönemi Şaşında 
Sosyal Güvenlik Yönünden 

Genel Durum 

Ülke bütünlüğü içinde herkesin sahip bulunması gerekli 
ir hak olan Sosyal Güvenlik, bütün dünyada olduğu gibi, Memle- 
Etimizde de daha çok ekonomik güvenliği sağlayan bir y<önde . ge- 
Lşmekte, milli gelirin daha adaletli dağılımını sağlamak suretiy- 
5 bir Sosyal politika aracı niteliği göstermektedir. 

İ Sosyal Güvenlik, insan olma hakkı olarak beliren ve ihti- çların bahse konu olduğu bütün bir ülke nüfusunu kapsaması gere- 
n bir Devlet görevi olmasına rağmen, büyük çapta bir finansmanı 
geniş bir organizasyonu gerektirdiğinden milli gelirden ayrıla¬ 

lı ecek pay oranında ve organizasyonun etkenliği ölçüsünde kapsam 
îzanabilmekte, nüfus gruplarının gelirleriyle orantılı müesseseleş- 
3 göstermiş bulunmaktadır. 

Sosyal Güvenlik, geniş anlamda, vasıta olarak, Sosyal Sigor- 
i ve sosyal yardımlarla sosyal refah hizmetlerinden yararlanır. 

Gelişmekte bulunan bir toplum olarak Memleketimizde Sosyal 
Igortalar şahısların veya belli nüfus gruplarının gelirleriyle oran- 
ılı kapsam kazanabilmiş, Sosyal Yardımlar sosyal refah hizme leri 
36 Devlet genel imkânlarının sınırladığı ve her halde yetersiz 
Lr seviyede bulunmuş tur. 

Bugün Memleketimizde SosyalGüvenlik alanındaki büyük baş- 
jjclara rağmen, Sosyal Güvenlik harcamaları ve bu harcamların yönel¬ 
iği ihtiyaçlar hakkında bir fikir edinebilmek için aşağıdaki tab— 
>lara göz atmak yetecektir. 



Tablo :1 

Sosyaj. Güvenlimin Gelir Kaynakları (Milyon T.L) 

Sos.Sigorta 
Kurumlan Ecir 

S.S.K. 1966 547-5 

T. C.Em. Sarıd. 1966 330.1 

Diğer Sandıklar(2)1966 24.0 

işveren 

621.7 

422.2 (1) 
37.1 

901.Ğ 1281.0 

Devlet 
Manalli Sermaye 
Idareıer Gelirleri 

261.1 

162.6 

8.1 

451. 8 

Toplam 

1630.3 
934.8 

69,2 

2643.4 

Amme Yardım 
Müesseseleri 

Maliye D. 
Vatani hizmet T 
168.S.Kanun 
Şehit Aile ve 
Yetim Y 
Müstenekinı .' 
İlmiye A 

Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar 
Sabiık Yardımı 

1968 531.8 
1968 3.0 
1968 2.0 

1968 0.9 
> 

1968 
0.2 

1968 19.8 

1968 580.1 

1137.6 

10.5 

27.2 

37.7 1175.3 

A h fi 



Tablo :2 

Sosyaı Güvenlik belirlerinin Kullanın* Yerleri 

S. S. Kurumdan 

S.S.K. 

Tıbbî 

Balcım 

İş Kazaları Mes.H. 3-5 
Analık 0.1 

Mal,Ya*.ölüm 

Müşterek 

T.C.Emekli Sandığı 
Mal.İnt.Ölüm 

®i&er Sandıklar 

252.1 

ue ç ı c ı 

Ödenek 

304.8 155.6 

20.9 
34.5 

6.0 

19.7 

Sürekli 

Ödenek 

116.8 

25.4 

91. C 

529.6 

Bi^er İdarî 
Masraflar Masraf. 

53.3 81.9 

öl.9 

53.3 

13.9 25.8 

Eon 

918.0 

345.8 

304.8 175.3 646.4 67,2 107.7 1263.8 

nesir 

1630.4 

934.8 

69.8 

2635.0 

Aüb . 
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Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere, Dünya'da Sosyal Güven¬ 
lik ha. camalarının milli gelirdeki payının aritmetik ortalaması 
*fo 9.3 Ülkemizde İ° 2 nin altındadır. 

Sosyal Güvenlik, sistem olarak, tüm ülke nüfusunu kapsa¬ 
mak zorundadır.Bu zorunlucun uygulanmasında da Sosyal Sigortalar 
ile Sosyal Yardımları ve sosyal refah hizmetlerini vasıta olarak 
seçmelidir. 

A-Sosyal Sigortaların aktif nüfustan yani iş gücünden ha¬ 
reket ettiği malûmdur. Zira bu grup üretici durumdadır ve gelir 
sahibi olarak prim ödeme yeteneğine sahiptir. Halen 15.000.000 
olarak tahmin olunan aktif nüfus grubunun kendi aralarında dağı¬ 
lımı şöyledir: 

İşverenler ve Bağımsız çalışanlar : 0/0 29.2 
Ücret ve Maaşla çalışanlar : 0/0 22.5 
Ücretsis aile yardımcıları : 0/0 47.2 
Diğerleri ve bilinmeyenler : 0/0 2.1 
a.Bugün ulaştığı seviye itibariyle Sosyal Sigorta Kurumla- 

nmız (Sosyal Sigortalar Kurumu ve T.C.Emekli Sandığı)ihmâl edile¬ 
bilir istisnalarla(özol banka ve sigorta sandıkları) sadece ücret¬ 
liler ve maaşlılarla ilgilenmektedirler.(Aktif nüfusun 0/0 22.5) 
bir kısmı, kapsam dışı bırakmalar(tarım sektöründe ücretle çalı— 
anlar) ve uygulama güçlükleri.(mevsimlik işçiler, çıraklar)yüzünden 
t/0 5 (aktif nüfusun 0/0 13.2 si)i kapsam içinde kalmıştır. 

b.Kendi hesabına çalışanlar yönünden Sosyal Güvenlik sistemi 
henüz tam bir boşluk göstermektedir. 

İşverenler, serbest meslek sahipleri, küçük esnaf ve sanat¬ 
kârlar ve küçük toprak sahipleri(Küçük çiftçiler)in yer aldığı bu 
grup, sonuncular hariç, Sosyal Sigortalarla ilgilendirilmeleri 
bakımından büyük bir güçlük arzetmemekte ise de, ücretlilerle 
maaşlılara nazaran gerek organizasyon, g0i?ejcseprimlere iştirâk 
yönünden gösterdikleri özelliklerle henüz sosyal güvenlik düzeyi¬ 
ne ulaşamamışlardır. 

II. 5 yıllık plân, bu grup için bilinen özellikleri dik¬ 
kate almış, ilerde sosyal güvenlik sistemleri içindeki yerlerini 
alabilme olanağını sağlama yönünden, mesleki kuruluşlar halinde 
organizasyonu ve çeşitli dayanışma ve yardımlaşma kuruluşları için¬ 
de örgütlenmeyi ön görmüştür. 
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Halen avukatlar, Sosyal Sigorta sistemi içinde yaşlılık, 
Malüliyet ve ölüm gibi uzun vadeli riskler yönünden yerlerini al¬ 
mışlardır, Esnaf ve Küçük Sanatkârlar için ise, mesleki örgütleri 
çerçevesinde aynı grup riskler için Meclise kadar intikal etmiş 
bir Kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Son günlerde bu projeye mütenazır olarak serbest meslek 
sahiplerini de kapsayan bir Kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine 
sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Bu ara.'h% bir kısım Serbest Meslek gruplarının, grup 
sigortaları yoluyla güvenlik sağlayıcı teşebbüslere geçtikleri 
görülmektedir. 

Kendi hesabına çalışanlar içinde en büyük nüfus grubunu 
teşkil eden küçük toprak sahipleri- Küçük Çiftçiler(4 - 200.000 aile) 
Sosyal Güvenlik sağlanması yönünden en fazla ihtiyaç gösteren, 
buna mukabil en güç uygulama alanı olarak beliren gruptur. Bu 
grupta en büyük zorluk gelir yetersizliği ve prim ödeme güçsüz¬ 
lüğü olarak belirmektedir. 

1963 Tarim sayımı projaksiyonlarına, D.P.T.nca yapılan 
araştırmalara ve nihayet Milli Gelir hesaplarına nazaran bu 

cesimdeki ekonomik durum aşağıda gösterildiği şekilde özetlene¬ 
bilir. 

Tarım geliri yeterhiz : 0/0 52.1 485 Ti 
" " ancak yeterli : 0/0 44.0 1100-2500 TL 
" " artan : 0/0 4.1 49.000 TL 

Tarım kesiminde çulu^anla^un.yarıya yakın bir kısmının 
[üçsüz olduğunun kabulü gerekmekte, 0/0 44. nün İS6 Sosyal Sigor- 
a primleri yönünden ödeme gücü çok sınırlı bulunmaktadır. Ancak, 
. grubun kısa vadeli sigortalılarla (Sağlık Sigortası) ilgilen- 
irilebilecekleri ve Tarım Ürünleri Sigortası yoluyla gelir güven- 
iklerinin sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Bununla beraber, Şin¬ 
ikler ve kooperatifler şekli'de bir örgütlenmenin, bu teşebbüslere 
ncülük etmesinin de «odunluğu söz konusu olmaktadır. 

c. Aktif nüfusun 0/0 47.2 sini teşkil eden (1965 nüfus 
ayimına gere 6.418.834)yardımcı aile efradı, aile reisine bağlı 
Larak çalışmakta ve bunlar güvenlikleri aile reisi ile birlikte 
işünülmesi gereken bir kesim olarak belirmektedir. Çoğu zaman bu 
?upta fert başına düşen miktar milli geliri menfi yönde etkilenek- 
?dir. Bu grup bu gün için büyük bir çoğunlukla Sosyal Güvenlik 
ırantisinden mahrunbulunmaktadır. 
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d.Gerek tarım içi , gerek tarım dışı işverenler (1965 nüfus 
sayımına göre 132819) en hazır vesosyal güvenlik finansmanında en 
yararlı grup olmalarına rağmen, ele alınmamış bir grup olarak belir/., 
mektedir. 

B-Sosyal Yardımlar (Sosyal Refah Hizmetleri dahil), gayri- 
safi milli hasıla ve milli gelir düşüklüğü gösteren toplumumuzda , 
Sosyal Sigortalar kapsamını daraltan uygulama zorunluluğuna para¬ 
lel bir önem arzetmektedir. 

Sosyal Yardımlar, bir yönden Sosyal Sigortaları tamamla¬ 
yıcı ve Sosyal Sigortalarla karşılanmıyan Sosyal Güvenlik ihtiyaç¬ 
larını giderici olarak, diğer yönden de ihtiyaç halinde bulunsun 
bulunmasın toplumun sosyal refah kavramı içinde gelişmesini sağ- 

lıyan ve sosyal sorunlarını çözümleyen Sosyal Hizmet programlarının 
uygulanmasında başvurulan kaynaklardır, Genel ve Katma bütçelerle 
Özel İdare ve Belediyeler ve gönüllü kuruluşlar bütçelerinden yapı¬ 
lan harcamaların gerçek:aktarı bilinememekte, bazı tahmin ve projek¬ 
siyonlarla yetinmek zorunluğu bulunmaktadır. 

Sosyal Güvenlik harcamaları arasında Sosyal Yardım en büyüle 
çoğunluğu ile Sağlık Bakanlığı giderleri arasında yer almakta, 
bunun da büyük kısmı tedavi edici sağlık kurumlan tarafından kul¬ 
lanılmaktadır. 1969 Yılı itibarile çeşitli kurumlarca bu maksatla 
kullanılan miktar 157,000.000 TL olarak tahmin olunabilir. 

Toplum ihtiyaçları yönünden son yıllarda dikkate alınan 
il. 5 yıllık plân ilkeleri arısında Sosyal Refah Hizmetleri olarak 
tamamlanan hizmetler bu dönem içinde, yetersiz de olsa, problemin 
önemini tanımak ve öncelikleri tesbit edebilmek bakımından, bazı 
olumlu uygulama olanakları buldur tur. 

II.5 yıllık plân dönemi içinde bu alandaki çalışmaları, 
konu ve neticeleri yönünden, aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün 
alacaktır. 

a. Çocuk Refahı ile ilgili Hizmetler: 

1-Korunmaya Muhtaç çocuklar. 
6972 sayılı Kanunla tarifi yapılmış bulunan korunmaya 

ûuktaç çocukların Uemleketimizdeki sayıları belli değildir. Dün- 
ya istatistikleri ©- 18 yaş arası nüfusun 0/0 1.3 ünü teşkil 
ettiklerini göstermektedir. Bu yoldan Memleketimizde korunmaya 
Buhtaç durumda 200.000 çocuğun bulunduğu kabul edilebilir. 
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6972 Sayılı ICanun gereğince Oy 18 yaş abasındaki çocukla— 
bin bakımı, yetiştirilmeleri ve eğitimleriyle sobumlu kamu kuruluş— 
labi ve gönüllü kuruluşlarca ilgilenilen bu çocukların ancak 0/0 8. 
34 ünün (125 müessesede kobunan 16987 çocuk) sosyal refah hizmet¬ 
lerinden yararlanmakta olduğu görülür. 

2-Özel Eğitim ve 3akıma Muhtaç Çocuklar: 
Bedenî (görme, işitme, konuşma arızalan, ortopedik sakat- 

Lıklar) ve ruhî (gerifcekâlılar ve ağır öğrenenler) sakatlığj bu- 
Lunan çocuklara da verilebilen hizmet yetersiz bulunmaktadır. 

Geri zekâlılar için harcanan gayretler 3788 çocuğu kap- 
sıyabilmekte ; 10.000 civarında oldukları Iıesap edilen kör çocuk¬ 
lardan 2 okulda sadece 250 si özel eğitim görebilmektedir. 

Genel nüfusun Q/0 1,5 unu ve bunun da 0/0 15 ini çocuk¬ 
ların teşkil ettiği sağır ve ağır işiten 60.000 çocuktan 1500 ü 
İİ6 ilgilenilmesi mümkün olmuştur. 

3-Çalışan Aile Çocukları: 

3u gruba götürülen hizmetler, ilgili mevzuata rağmen, 
60 a yakın müessese'(kreş,gündüz bakım evleri) ile ancak 2200 
çocuğa ulaşabilmektedir. 

a.Yetişkin Refahı ile İlgili Hizmetler: 
18 ve daha yukarı yaş grubu içinde bulunanlarla ilgili 

hizmetleri, suçlular, sakatlar ve yaşlılarla ilgilendirmek müm¬ 
kündür « 

l»Halen ceza evlerinde 30.000 e yakın hükümlü, 27.000 
civarında tutuklu bulunmaktadır. Islâh evlerinde ise 1.500 suçlu 
çocuk tesbit edilmiştir. Ceza ve İslah evlerinde çalıştırılanların 
sayısı ise 10.000 civarındadır. 

Çeşitli Bakanlıkların rol aldığı tedavi edici, eğitici, 
hayata yöneltici hizmetler arasında iş yurtları faaliyetleri, olduk*# 
ça önemli bir yer tutmaktadır. Buna rağmen Q/0 80 ini aktif nüfusun 
teşkil ettiği bu grupta 0/0 30 u istihsal faaliyetine katılabil¬ 
mektedir. 

/ 



2-Sakatlarla ilgili çalışmalar yetersizliğini ve dağınık 
gayretler olma vasfını devam ettirmektedir. 

1965 nüfus sayımı ile 380.000 sakat tesbit olunmuştur. 
Bunun ise genel nüfusa oranı 0/0 1.2 dir. 

Sakatlarla ilgili faaliyetler arasında gitgide önem 
kazanan rehabilitasyon çalışmaları, daha ziyade tıbbî ve mesleki 
tedavi şeklinde inkişaf etmektedir. Mevzuat gereği olmakla beraber 
Sosyal Sigortalar Kurumu faaliyetleri halen hazırlık safhasında 
görülmekte, Çalışma Bakanlığınca sakatların istihdamı ile ilgili 
olarak hazırlanan tüzük tasarısı ise İş Kanunu/beklemektedir. 

3-Yaşlılara götürülmesi gerekli hizmetler, Belediyeler ve 
Sağlık ve Sosyrl Yardım Bakanlığımın açtığı dar kapasiteli ihtiyar¬ 
lık barınma evlerine inhisar etmekte, modern cemiyette ailenin 
küçülmesiyle problemleri artan bu grubun ihtiyaçlarına bu evler 
cevap vermekten uzak bulunmaktadır. 

1970 nüfus tahminleri, 65 ve daha yukarı yaş grubunu 
1.600.000 olarak göstermiş (toplam nüfusun 0/0 4*5 na) tir. 

Bu sahada huzur ve dinlenme yurtlarına ihtiyaç aşikârdır. 
Bugün için en az 6000 yatak kapasitesinden 13 müessesede 916 sına 
sahip bulunulmakta, program sonunda 1200 e ulaşılacağı sanılmak¬ 
tadır . 

c.Afetler ve G-öçlerle İlgili Sosyal Hizmetler: 
Afetlerle ilgili sosyal yardımlar, fonlar yönünden olumlu 

bir gelişme göstermekte, çeşitli Resmî ve Gönüllü kuruluşların yer 
aldığı faaliyetlerin koordinasyonu çalışmaları sürdürülmektedir. 
Ancak bu hizmetler maddî yön hariç, afete maruz kalanların sosyo- 
psikolojik durumlarını kapsar bir hizmet niteliği göstermemektedir. 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah hizmetlerine ana hatlarıyla 
temas edilmiş, daha geniş bilgi ve dokümanlar, D.P.T. ön raporu ile 
alt komisyonlar raporlarında yer aldığından, burada tekrarlanma¬ 
mış tır. Durumu tesbit ettikten sonra, II.5 yıllık plân dönemindeki 
belli başlı gelişmeleri özet olarak hatırlatmak yerinde olacaktır. 
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1 - Sosyal Sigortalar Eurumları Yönünden Gelişmeler : 
a. 1968 yılanda Sosyal SigorTal*»** karsanıaa siren sigortalı 

sayısı 1.072.500 kişi iken, bir yönden nüfus artışı, diğer ytJn-den tek 
İŞÇİ ÜŞ 51sili teşkil programının 66 ilde uygulanması sonucu, bu sayı 
>970 ivıoariyle, 1.313-İJOO a ulaşmış, eş ve çocukların sağlık yardım¬ 
larından yararlanmaları 63 ilde mümkün olmuştur. 

ümekli Sandığı iştirakçileri ise, 1968 deki 557.000 e nazaran 
150.000 e yaklaşan bir artış ile, 700.000 e ulaşılmıştır. Bunda Devlet 
Memurları Kanununun memur-işçi ayırımının rolü büyüktür. 

b. Kamu kesiminde ücretle çalışan tarım işçileri ile ilgili ola¬ 
rak 1971 yılı içra programında yer alan tedbir, 506 sayılı Kanunda buna 
değinen tadil tasarısı, sonuçlandırılmamış da olsa bir aşama olarak 
kabul ®lunabilir, 

c. Kendi hesabına çalışan nüfus grubu içinde Avukatlar, uzun 
vadeli risklere karşı Sosyal Sigortalar kapsamına alınmışlardır. 

Bsnaf ve Sanatkârlar ve daha sonra diğer serbest meslek grupla¬ 
rım da içine alan kanun tasarı ve teklifleri Millet Meclisine intikal 
etmiştir, 

d. Muhtelif yabancı ülkelerle aktolunmuş sosyal güvenlik söz¬ 
leşmeleri dolayısiyle, 1970 yılı sonuna kadar yarım milyona yakın Türk 
İşçisi ile bunların bir buçuk milyona varan eş ve çocukları (Türkiyedekj 
feya yabancı ülkedeki) bu ülkenin sosyal güvenlik mevzuatından yararlan- 
aaktadırler. 

Sosyal Sigorta Kurumlan ile ilgili 506 ve 5434 sayılı Kanunlar» 
Ja mevzuata yönelen bazı tadiller olmuş veya olmakta bulunmuştur. 

Nihayet bu plân dönemi içinde organizasyonla ilgili başlıca 
îelişme. Devlet Demiryolları ve Limanları İşçileri Bmekli Sandığı ile 
iskeri Jabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortala» Kuru-» 
ıuna devri olmuştur. 

Böylece ücretle çalışanların, 506 sayılı Kanunun/f0.maddesi 
lUkmüne tâbi olan kuruluşlarda çalışanlar hariç, sistem birliği 
lerçtkleşmiştir. 



- 14 -

2. Sosyal Refah Hizmetleri Yönünden Gelişmeler: 

a. Bu sahadaki gelişmeler, bir yönden Sosyal Yardım gibi 
yetersiz bir finans kaynağına istinad etmesi, diğer yönden kuruluşlar 
arası koordinasyonun sağlanamaması sonucu, çok küçük olmuş, 4 yıl 
içinde 0-6 yaş arası çocuklardan korunanlar 2020 den 2124 e, 0 - 18 
arası çocuklardan himayeye alınanlar ise 10104 den 11800 e ulaşabil¬ 
miştir. Çocuk Esirgeme Kurumunun 18 müessesesinde de: 1900 çocuğa 
bakılmaktadır. 

b. 1968 - 1969 ders yılı içinde 2765 bedeni ve ruhi sakat 
çoeuğa mukabil, 1969 - 1970 ders yılı içinde 3788 çocukla meşgul olu¬ 
nabilmiş, bu arada bir "Eğitimi Güç Çocuklar Okulu” açılabilmiştir. 

c. Yetişkinler için belli başlı hizmet gelişmesi olarak, 250 
yatak kapasiteli Ankara Rehabilitasyon Merkezinin faaliyete geçmesi 
ve 2081 sakat ve hükümlünün işe yerleştirilmeleri faaliyeti zikredi¬ 
lebilir. 



Tablo : 3 

II. 5 ^mim Plân Donemi 
Sosyaı Re fan Hizmetleri Konusunda Dizimi Durum ve iiedefler 

Î/Ievcut Tesisler 

Sayı Kapasite ihtiyaç 

196b 1969 1970 1968 1969 1970 1970 u.Iti. 

Çocuk Banımevleri 97 100 12 5 1^43 13640 16310 17ö00 

Özel Eğitimi tereiv 
tiren okullar 7 7 11 1550 1573 1750 7427 

Renabilitasyon — 1 1 — 2 50 250 80 70 
kernezleri 

Huzur Evleri 12 13 13 916 916 216 6000 

Kremler 50 54 1256 1900 2100 2200 -

II. 5 y ilim ^ıân donemi içinde Sosjaı Sigortalar ve Sos jal nizmetıer y önünden Sosyaı 
ehvenlik sistemimizin kapsadığa a^aıuar ve bu ajanlarda ulanılan neticelere fcenei hatları ile 
mistir. 

Daha ^eniç bilöfc ve dönuman, D.P.T. on raporlara ile ^lt Komisyon raporlar anda mevcuttur. 
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III.5 Yıllık Plân Dönemi 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Kefah Hizmetleri 

TEMEL SORUNLA R»İ LKELER-TSD3İRLER 

Sosyal güvenlik, ihtiyaç içinde bulunan tüm nüfusu kapsa¬ 
mak? Sosyal-Eiziki-Ailevi ve Ekonomik riskleri,n tehdit ettiği çalış¬ 
ma gücünü, beden ve ruh sağlığını hayat boyunca korumak; kişinin 
toplum hayatında gelişmesi için gerekli güvenlik ortamını yaratmak 
ve nihayet milli gelirin adaletli dağılımını sağlamakta bir sosyal 
politika aracı olarak ele alınacak ve "herkesin Sosyal Güvenlik hak¬ 
kına sahip olacağı" ilkesinden, hareketle Sosyal Sigortalar ve Sosyal 
Hizmetler Kuruluşlarının tümünü saran bir Sosyal Güvenlik Sistemi 
halinde kapsam yönünden genişletilecek ve Organizasyon yönünden 
bütünlüğe kavuşturulacaktır. 

A 

SOSYAL SİGORTALAR YÖNÜNDEN i 

1-III.5 akıllık plân döneminde, II.5 yıllık ilkelere ulaşı¬ 
lamaması nedeni olan mevzuat ve organizasyon ile ilgili engel ve 
dar boğazlar giderilerek, tarım kesiminde çalışanlar dahil, ücret¬ 
lilerle maaşlıların tümünün Sosyal Güvenlik kapsamı içine alınma¬ 
ları gerçekleştirilecektir. 

(Bak: Maaşlılar ve Ücretliler Sosyal Güvenliği Alt Komisyon Raporu) 

Bu nedenle: 

a)Sosyal Sigortalar Kanununun kapsam istisnaları (tarım iş¬ 
çileri, ev hizmetleri, çıraklar) ve uygulama güçlükleri (mevsimlik 
geçici işçiler) nden doğan boşluklar,mevzuat tadilleri ve uygulama 
düzeltilmeleri ile giderilmeli, tarım işçilerinin çalışma şartları¬ 
nı düzenlemede ve Sosyal Güvenliklerini sağlamada önemli bir unsur 
Olan "Tarim İş Kanunu" tasarı olmaktan çıkarılmalı, "Özel Sektörde 
Ücretle Çalışan Tarım işçilerinin sendikal örgütlenmeleri desteklen¬ 
meli ve bu iş kolunda asgari ücret uygulamasına geçilmelidir. " 

b)T.C.Emekli Sandığı ile ilgili memurların, sağlanan men¬ 
faatler yönünden, Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanan rikslere 
paralelliği için gerekli mevzuat değişikliği ön görülmeli, bunların 
emekli dul ve ye timleri nin sosyal güvenlikleri bu anlam içinde sağ¬ 
lanmalıdır. 

./ 
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1.1.1950 tarihinden önce emekli olanlarla, bunların dul ve 
yetimlerine ödemede bulunan öt;el “/Endıkla."’ biran önce Emekli Sandığı¬ 
na bağlanmalıdır. 

c)Memur ve bunların eş ve çocukları ile emekli, dul ve yetim¬ 
lerin, kısa vadeli risklere karşı güvenliklerine öncelik verilmelidir. 

d)Yaşlılık mevzuatı, memleket şartlarına göre tesbit dilecek 
özel istisnalar dışında belli bir yaşın altında yaşlılık aylığı bağ¬ 
lanması önlenmelidir. 

2-Bağımsız(kendi hesabına) çalışanlardan "Serbest Meslek 
Sahipleri") ile "Esnaf ve Santkâ. ların", sosyal güvenlik sistemi 
içine alınmaları, bu grubun sosyal güvenlikleri, ecirlerden farklı 
özellikleri göz önünde bulundurularak, III.5 yıllık dönemde sağlanma¬ 
lı, bu sarada sistem bütünlüğünü bozacak ve farklı j'fazlar yaratacak 
mevzuat ve uygulamalardan dikkatİ6 kaçınılmalıdır. 
(Bak: Tarım Dışı Grupların Sosyal Güvenliği Alt. Kom.Rap.) 

a)Bu grubun sosyal güvenliğinin sağlanmasında Sosyal Sigor¬ 
talar Kanunu ile karşılanan riskler tüm olarak ele alınabileceği 
gibi, hazırlanan projelerde görüldüğü üzere, uzun* vadeli yardım¬ 
larla yetinilip, kısa vadeli yardımlar Genel Sağlık Sigortası sis¬ 
temi içinde mütalaa edilebilir. 

b)Örgütlemede, bunların özellikleri göz önüne alınarak, 
mesleki birlik veya kuruluşlarla ügULi otoûomi ön görülmeli, ancak 
gerek sistem bütünlüğünün muhafazası ve gerek yönetim giderlerinde 
tasarruf sağlanması bakımından. Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgi¬ 
lendirilmeleri düşünülmelidir. 

c)Bu grubun çalışma şartları ve sosyal güvenlik ihtiyaçları 
ve ödeme imkânları bakımından çok farklı kimseleri içine alması sebe^ 
biyle, sistem büyük çoğunluğun imkân ve ihtiyaçlarına uygun ve 
asgari standartlara göre kurulmalı, bunun yanında çeşitli meslek 
gruplan munzam sigortaların kurulması da teşvik edilmelidir, 

3-Tanmda kendi hesabına çalışanların (küçük çiftçiler) 
sosyal güvenliği, bu sektörde önemli dereceye ulaşan gelir düşük¬ 
lüğü nedeniyle, ziraî reformla birlikte ele alınacak, tüm So-yal 
Güvenlik ortamının tesisine geçiş olarak, sosyal yardımın geniş 
nisbette iştirâk edeceği"kısa vadeli yardımlar"(Genel Sağlık Si¬ 
gortası) ve "Tarım Ürünleri Sigortası"nın kademeli uygulamalarına 
öncelik verilecek, ayrıca tarım sektörünün sosyo-ekonomik yapısına 
uygun ve asgarî standar'-ln:da uzun süreli sigorta kolları (Malûllük, 
Yaşlılık ve Ölüm)nın bu pla döneminde gerçekleştirilmesine 
çalışılacaktır. 
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1.1.1950 tarihinden önce emekli olanlarla, bunların dul ve 
yetimlerine ödemede bulunan özel ‘ssndıkla-r biran önce Emekli Sandığı¬ 
na bağlanmalıdır. 

c)Memur ve bunların eş ve çocukları ile emekli, dul ve yetim¬ 
lerin, kısa vadeli risklere karşı güvenliklerine öncelik verilmelidir. 

d)Yaşlılık mevzuatı, memleket şartlarına göre tesbit edilecek 
özel istisnalar dışında belli bir yaşın altında yaşlılık aylığı bağ¬ 
lanması önlenmelidir. 

2-Bağımsız(kendi hesabına) çalışanlardan ''Serbest Meslek 
Sahipleri**) ile "Esnaf ve Santkâ ların", sosyal güvenlik sistemi 
içine alınmaları, bu grubun sosyal güvenlikleri, ecirlerden farklı 
özellikleri göz önünde bul'ondurul arak, III.5 yıllık dönemde sağlanma¬ 
lı, bu sırada sistem bütünlüğünü bozacak ve farklı j'fazlar yaratacak 
mevzuat ve uygulamalardan dikkatle kaçınılmalıdır. 
(Bak: Sarım Dışı Grupların Sosyal Güvenliği Alt. Kom.Rap.) 

a)Bu grubun sosyal güvenliğinin sağlanmasında Sosyal Sigor¬ 
talar Kanunu ile karşılanan riskler tüm olarak ele alınabileceği 
gibi, hazırlanan projelerde görüldüğü üzere, uzun* vadeli yardım¬ 
larla yetinilip, kısa vadeli yardımlar Genel Sağlık Sigortası sis¬ 
temi içinde mütalaa edilebilir. 

b)Örgütlemede, bunların özellikleri göz önüne alınarak, 
mesleki birlik veya kuruluşlarla ilrgi-li otonomi ön görülmeli, ancak 
gerek sistem bütünlüğünün muhafazası ve gerek yönetim giderlerindo 
tasarruf sağlanması bakımından. Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgi¬ 
lendirilmeleri düşünülmelidir. 

c)Bu grubun çalışma şartları ve sosyal güvenlik ihtiyaçları 
ve ödeme imkânları bakımından çok farklı kimseleri içine alması sebe^ 
biyle, sistem büyük çoğunluğun imkân ve ihtiyaçlarına uygun ve 
asgari standartlara göre kurulmalı, bunun yanında çeşitli meslek 
gruplan munaaa sigortaların kurulması da teşvik edilmelidir. 

3—Tarımda kendi hesabına çalışanların (küçük çiftçiler) 
sosyal güvenliği, bu sektörde önemli dereceye ulaşan gelir düşük¬ 
lüğü nedeniyle, ziraî reformla birlikte ele alınacak, tüm Sosyal 
Güvenlik ortamının tesisine geçiş olarak, sosyal yardımın geniş 
nisbette iştirâk edeceği"kısa vadeli yardımlar"(Genel Sağlık Si¬ 
gortası) ve "Tarım Ürünleri Sigortası"nın kademeli uygulamalarına 
öncelik verilecek, ayrıca tarım sektörünün sosyo-ekonomik yapısına 
uygun ve asgarî standar-'farda- uzun süreli sigorta kolları (Malûllük, 
Yaşlılık ve Ölüm)nın bu pla ■ döneminde gerçekleştirilmesine 
çalışılacaktır. 



-18-

Bu Maksatla: 

a)Küçük çiftçilerin Ziraat Odaları ve Tarım Kooperatifleri 
gibi çok yönlü kuruluşlar yoluyla örgütlenmeleri sağlanmalıdır, 

b)Sosyal Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde bu kuruluş¬ 
ların aracılığından yararlanılmalıdır, 

cSosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinde, hizmet standart 
ve etkenliği, ek finaeman kaynakları ile desteklenmelidir. 

d)Küçük çiftçiye gelir güvenliği sağlıyaoak bir araç olarak 
Tarım ürünleri sigortasının kademeli uygulama imkânları araştırıl¬ 
malıdır, 

4-Genel Sağlık Sigortası ; 

Gerek kendi hesabına çalışan tarım işçilerinin (küçük çift¬ 
çiler )socyal güvenliklerinin tesisi ve gerekse Sosyal Güvenlik 
sistemimizin finansmanı problemlerinde temas olunduğu üzere, Türk 
Sosyal Güvenliği, hiç değilse kalkınma proğramlannın belirli bir 
seviyeye ulaşıp millî gelir içinde Sosyal Güvenlik harcamalarına 
yeterli pay olanağı yaratıncaya kadar, oldukça geniş bir şekilde 
kamu yardımlarına ihtiyaç göstermektedir. 

Sosyal güvenliğin, imkânlarla sınırlı bir kapsam geliş¬ 
mesi göstermesi ne derece tabii ise, her şeye rağmen asgarî ihti¬ 
yaçlara cevap vermesi de o derece zorunludur. 

Sosyal güvenlik harcamalarının, son on yıl içinde gerek 
millî hasıladaki, gerek millî bütçedeki payı hemen değişmemiş, 
aksine azalma göstermiştir. Nitekim S.S.Y.B. bütçesinin, millî 
gelirdeki payı 0/0 1.07- 0/0 1.38 arasında seyretmiş, millî büt¬ 
çedeki payı ise 0/0 4.9 ^an 0/0 3.0 e kadar düşmüştür. 

Sosyal Güvenlik harcamalarında tüm olarak tesbit oluna¬ 
bilecek artmada ise Sosyal Sigortalar uygulamasının rolü büyük 
olmuş tur. 

Nüfusumuzun 0/0 60 şından fazlasını teşkil ©den, küçük 
çiftçilerin 0/0 50 si aile başına 2900 TL (Ortalama millî gelir 
fert başına 36 00 TL, 0/0 45 i ds 5500-12 000 TL. yıllık gelire 
sahip bulunmaktadır. 
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Birinci grubun, herhangi bir şekilde, asgarî de olsa, prim 
ödeme gücünün olmıyacağı kolayca kabul olunabilir. İkinci grubun, 
hîç değilse büyük bir çoğunluğunun tüm Sosyal Sigorta primlerini 
kendi başına ödiyemiyeceği (5500 x 0/0 20 = 1100 TL.)bellidir. Ancak 
bu grup kısa vadeli sigortaların, özellikle Sağlık Sigortası prim
lerini ödeme (0/0 3) gücüne sahiptir. 

Birinci grubun, yalnız tedavi giderleri yönünden talebi, 
800 milyona yakındır. Bütün Türkiye nüfusu için Sosyalleştirilmiş 
Sağlık Hizmetleri t6davi giderlerine millî bütçeden ayrılabilen 
mikta* ise en iyimser tahminle ancak bu kadardır. 

Bütün bu açıklamalardan sonra şu sonuca varılmıştır. Bir 
yandan ihtiyaç halinde bulunan geniş bir kitleye hizmetlerin daha 
iyi ve daha sür»atli götürülebilmesi gerektiğine, diğer yandan 
«d6me gücü bulunan kitleler kamu harcamalarına katılarak millî 
gelirin dengeli dağılımına imkân verdiğine göre, Genel Sağlık 
Sigortasının kurulması bir zorunluk a .işetmektedir. (Bak: Alt Komis
yon raporu ve Genel Sağlık Sigortası kurulması hakkında rapor.) 

Yapılan projeksiyonlara göre, yataklı sağlık tesislerin 
mevcut kapasitesi, Sağlık personeli imkânları, (dengeli bir dağı
lım ve kademeli bir uygulama tedbirleriyle) Genel Sağlık Sigortası 
İçin müsait bulunmuştur. 

Bu maksatla: 

a)Gerek tedavi kurumlanma ve gerekse sağlık ve yar
dımcı sağlık personelinin dengeli dağılımı göz önünde bulundurul
malı, bunun sağlanması için de sağlık sigortasının ve Sos
yalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin işbirliği içinde geliştiril
mesi ve istihdam politikasında da bu hava içerisinde yürütülmesi 
Öngörülmelidir. 

b)Person6İ eğitimi uç ve entegre sağlık hizmetlerine uygun 
şekilde proğramlaşmalı, bölgesel tedavi kuruluşları, malî erozyonu 
önliyçcek nitelikte geliştirilmelidir. 

5- Sosyal Güvenlik Sistemimiz içinde "İşsizlik Sigortası" 
henüz yer almamıştır. İşsizlik Sigortası, işsizliğe karşı etken 
bir korunma a*aeı «jLussirj-, istihdam etkisini artırması ve fonlarının 
yeni iş sahalarının yaratılması yönünde kullanılması bakımından, 
lüzumlu bir projeksiyondur, 
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İşsizlik Sigortası uzun yıllardır memleketimizde çeşitli 
saikalar geçirmiş ve münakaşa konusu olmuştur. Nüfus artışındaki 
olağanüstü lıız, sermaye birikimindeki yetersizlik, gizli işsizlik 
ve son yıllarda memleket dışında iş talebi gibi problemler, işsiz¬ 
lik sigortası ortamında elverişsizlik olarak görünmekte ve konunun 
III.5 yıllık plân dönemi içinde de uygulanması olanaklarını azalt¬ 
man t a aır . 

İş durumu ve İktisadî hayat bu pro^ûksi^ onun, gorçökleşmo- 
sine elverişli hale geldiği zaman, ek: t e sunulan alt komisyon rapo¬ 
rundaki esaslar üzerinde durulması mümkün olasaktır, 

6-"Aile Yardımları", Sosyal Güvenlik Sistemine özellikle 
Birinci Dünya Savaşından sonra katılmıştır. Harp sonu Avrupa'sında 
doğumu teşvik, kaybolan nüfusu telâfi endişesinden doğmuş olmakla 
beraber, bugün için genel ücret yükselme talebi ile karşilaşilmak- 
sızın aile gelirlerini artırmak, çocukların aileye yüklediği külfeti 
kısmen paylaşmak şeklinde anlaşılmaktadır. 

Aile yardımları ile Genel Sosyal Güvenlik sistemi arasındaki 
ilişki, prensip yönünden, münakaşa konusu teşkil edebilir ise de, 
sosyal yardım karakteri ağır basan bir vasıta olarak Türk toplumu- 
nun ihtiyacına cevap verici niteliği aşikârdır. 

Aile yardımlarında yeter etkenlik, geniş şekilde Devlet ve 
Kamu harcamaları ile mümkün olacaktır. Dunun ise hiç olmazsa III.5 
yıllık plân devresinde olanak bulabileceği umulamaz• 

Bu yönden kalkınma plânı dengesini bozmaksızın ve nüfus 
plânlama s ün-a menfi tesirlerini önleyici tedbirlerle birlikte ele 
alınacak aile yardımları ile ilgili olmak üzere III.5 yıllık plân 
dönemi için aşağıdaki tedbirler ön görülebilir; 

a)Aile yardımlarından yararlanmakta bulunan grupların kap¬ 
sam genişletilmesi, Sosyal Sigortalar kapsamı ile paralel düşünül¬ 
melidir. 

b)Sosyal Refah hizmetlerjnde aile ve çotugg yönelen programla-* 
ra ağırlık verilmelidir. 

c)Aile yardımları niteliği taşıyan yardımlar ve bu yardım¬ 
ları yapan kuruluşlar arası mevzuat birliği ve koordinasyon çalış¬ 
maları ön görülmelidir. 

d)Aegari geçim indirimi daha gerçekçi bir görüşle ele 
alınmalıdır. 



e)Çocuk ya adımlarının,çocuk başına olmaktan ziyade eğitim 
şekil ve derecesine göre belli bir yaştan sonra yapılması düşünül¬ 
melidir. 

7- Sosyal Güvenlik sistemi içinde Sosyal Sigortalar, yakın 
zamanlara kadar, çalışma hayatından doğan risklerle meşgul olmuş, 
kapsamına aldığı grupların güvenliklerinde ekonomik telâfinin yeter 
li olduğu noktasından hareket etmiştir. 

Doğan riski:-, telâfisinin, riski: doğmamasına yönelen gay¬ 
retlerden daha pahalı bir maliyet konusu olacağı, harcamaları artı¬ 
racağı ve bu harcamaları karşılıyacak prim yükünü artıracağı aşikâr 
dır. Keza doğan riskin telâfisinin, ekonomik ikameye rağmen, insan 
sağlığı ve çalışma güçü yönünden, her zaman mümkün olamıyacağı da 
şüpheden uzaktır. Bu görüş Batı Sosyal Güvenlik sistemlerine de 
uygundur. 

Bu görüşe uyarak III.5 yıllık plân ilkeleri arasında Sos¬ 
yal sigorta Kuruluşları mevzuatında "Koruyucu fonksiyonlarının da 
gerektireceği bütün tedbirlerin geliştirilmesi ön görülmüştür..'1 

• ^ . 

SOSYAL REFAH HİZMETLERİ YÖNÜNDEN 

l-"Sosyal Sigortalarla karşılar-;-' yvarı Sosyal Güvenlik ihti¬ 
yaçlarının karşılanmasına" yönelmiş ve kişi veya grupların fiziksel 
ve ruhsal denge içinde üretici güç olarak gelişmelerini, kişisel 
veya sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam etmelerini sağlayıcı, 
kısaca toplumun genel refahını temin ve çevresel şartlarını islâh 
suretiyle sosyal sorunlarını önleyici nitelikte kamusal programlar 
Olarak tanımlanabilen "Sosyal Hizmetler", hizmet öncelikleri araştı¬ 
rılmak; istiihdam ve eğitim konuları proğramlaştınılmak; finansman 
kaynakları yaratılmak, etken hizmetin organizasyonla ilgi'işartları 
tesis edilmek süretiyle ele alınacak ve geliştirilecektir. 

Bu Maksatla: 

a)Aralarındaki koordinasyon merkezi bir sosyal hizmetler 
örgütü ile gerçekleştirilecek kamusal kuruluşlarca, gönüllü sos¬ 
yal yardım kuruluşlarına ait kaynaklar harekete getirilmeli, mahal¬ 
li idarelerin programlara iştirâki sağlanarak gerekli görülecek ek 
fi nansman imkânları yaratılmalıdır. 
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b)Sosyal Yardımlar, Sosyal sigorta boşluklarını tamamlayıcı 
yönde 6İe alınmak ve bu yardımlar, ekonomik ve fiziksel yetersizliği 
tesbit olunan grupların bağımsızlık ve güvenliğini sağlayacak ve as¬ 
gari i htiyaçlarına cevap verecek yeterlikte olmalıdır. 

o)Sosyal Sigorta sistemlerinin finansman kaynaklarını berabe¬ 
rinde getirmelerine karşılık, Sosyal hizmetler kamu harcamalarını 
gerektirdiğinden ve bu husustaki kaynakların da sınırları bilindiğin¬ 
den, fizikî hedefler tesbitinde ve hizmet programlarının uygula, 
da ihtiyaç gruplarının ağırlıklarına, hizmetlerde ise koruyucu vc- 
önleyici faaliyetlere öncelik verilmelidir. 

d)lll.5 yıllık plân döneminde sosyal refah hizmetleri yukarı¬ 
daki ilkeler ışığında aşağıdaki programlar halinde düzenlenmeli,bu 
düzende insan gücü ve imkânlar en etkili ve ekonomik şekilde ele 
alınmalıdır, (Bakî Sosyal Refah Hizmetleri yönüyle Sosyal Hizmetler 
alt Kom. Rap.) 

i.Toplumun temel sosyal ünitesi olan aile ile ilgili sosyal 
hizmetler ailenin psiko-sosyal, eğitim ve sağlık sorunlarını kapsa¬ 
maya, aile bütünlüğünü korumaya ve aile içi ilişkileri düzenlemeye 
yönelmeli, kendi kendine yeterli olma yeteneği getirici yönde gel- 
lidir. 

ii.Çocuklar için sosyal hizmetler, bireysel yeteneklerin, 
toplumun ülkü ve ihtiyaçlarına uygun gelişmelerini sağlayacak biçim¬ 
de ele alınmalı, çocuğun gerek aile içi gerekse aiie-'dışıkorunması 
bu yöndefî izlenmelidir, 

iii. Toplumda, ekonomik ve sosyal fonksiyonları ve psiko¬ 
log ik potansiyelleri bakımından büyük önem taşıyan Gençlik’le 
İlgili hizmetlere ağırlık verilmelidir. 

Sorunlarının çözümlenmesinde, yerleşme birimleri, üretim 
faaliyetlerine katılma hali de göz önünde bulundurularak, nüfus 
ve şehir leşme hareketlerinin kontrol altına alınması, eğitim po¬ 
litikasının iyi plânlanmış bir istihdam politikasına göre, ayar¬ 
lanması, öğretimde rehberlik örgütlerinden yararlanılması, köyün 
sanat ve kültür yönünden-yaşanabilir hale getirilmesi vasıta olarak 
kullanılmalıdır. 

iv. Suçlular ile ilgili sosyal hizmetlerin amacı,kanunlara 
uyan ve ke/di kendine yeterli bir hayata yönelen tutum ve idarenin 
geliştirilmesidir. 

Bu duruma göre, psiko-sosyal örgütlenme ihtiyacı belir¬ 
mekte; müşahade klinikleri ile sosyal hizmet bürolarının, ıslah 
‘‘evlerinin, patronaj sisteminin birbirini tamamlayan fonksiyonları 
önen* kazamakta ve bunları düzenleyici mevzuatın geliştirilmesi 
zorunluğu ortaya çıkmaktadır. 
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v. Sakatlarla ilgili sosyal hizmetler türlü nedenlerle dik¬ 
katleri toplamaktadır. Toplum kalkınmasında en büyük güç olarak ele 
alınabilecek ola;: insanın, üretim fonksiyonuna devamlı katkısını 
önleyen hallerden korunup kurtarılması, hem sosyal hem de ekonomik 
bir sorundur. 

Çeşitli kuruluşlarca çeşitli mevzuata göre yürürlükte bulu¬ 
nan ve yetersie ve yeteneksiz bir hizmet dağınıklığı gösteren bu 
tür hizmetlerin, örgütsel bir bütunlükiçinde, ekonomik ve etken bir 
karakter olanağı bellidir. Belli bilimsel nıetodlann ihtiyaçlara 
yöneltilmesi, iş ve işçi sağlığı,hakk eğitimi programlarının tesbiti 
ve ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi öncelikle öngörülmelidir. 

Hastalık, kaza vs, sebeplerle bunlardan meydana gelen sakat¬ 
lıkların tıbbî-sosyal mesleki yönden düzeltilmesi, bedensel ruhsal 
sakat çocukların eğitilmesi, toplum içinde bağımsız yaşiyabilmeleri 
ve sakatlıklarına uygun bir işe yöneltilmeleri, kısaca rehabilitas¬ 
yon hizmetlerinin, çeşitli yönleriyle ele alınması, özellikle önle¬ 
yici tedbirlere ağırlık verilmesi gerekli bir konudur. 

vi. Rehabilitasyon sakatın rehabilitasyonunda yapılack ilk iş 
bunların sayısını ve çeşidini tesbitten ibarettir. Bu.nedenle sanayi, 
tarım ve benzeri sayımlar gibi sağlık sayımının yapılması gerekir. 
Böylece kaç adet ve ne tip sakatlık olduğu bilinirse hiizmetisre yön 
ve öncelik verilebilir. 

2- Eşit eğitim Anayasal bir hak olduğuna göre, körler ve 
sağırlar gibi ortopedik(bedensel) sakatlar ve geri zekâlı çocuklar 
için okullar açılması gerekir. Kanun bu görevi Millî Eğitim Bakan¬ 
lığına verdiğine, bu tip okulların amacı yalnız eğitim olmayıp aynı 
zamanda eğitim suresince sakatlığın tedavisi olduğuna ve bu sürede 
sakatların bedensel kusurları gözönünde bulundurularak bunları yeni 
bir işe alıştırmak gerektiğine göre, bu okullar tıp.ve diğer ilgili 
fakültelerle işbirliği yapılarak açılmalı ve yürütülmelidir. 

3- Rehabilitasyon konusunda tıbbî, sosyal ve teknik eleman 
yetiştirmek ve bunlara uygulama yaptırmak amacile Tıp ve diğer Fakül> 
tel erle Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları kuruluşlarında eğitim ve 
uygulama yerleri açılmalıdır. 

4- Sosyal Sigortaların tedavi 6dici ve hastaların sakat¬ 
lıklarına göre rehabilite edici hizmetlerine önem verilmelidir, 

5~ Sakat işçi çalıştırılması mecburiyetine ait mevzuat 
işler hale getirilmelidir. 
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6- Tıbbî ve mesleki rehabilitasyon yapabilecek bir merkez 
henüz Türkiyede bulunmadığına Göre, Ankara'daki Tıbbî Kehabilitosyon 
Merkezinin meslekî rehabilitasyon yeteneklerine kavuşturulması vs 
diler açılacak rehabilitasyon merkezlerinin bu Görüpİs hizmete açıl¬ 
ması uygun .olur. 

7-Sun'i Kol, Bacak ve Uzuv Sanayii çok yetersiz olduğundan, 
Kızılay, Milli Savunma Bakanlığı ve Tıp Fakülteleri ellerindeki 
imkânlar birleştirilerek sun'i uzuv sanayii geliştirilmeli ve yeter¬ 
li eleman yetiştirilmelidir. 

vii. Yaşlılarla ilgili Sosyal Hizmetler : 

Ortalama yaş haddinin yükselmesi ve aile biriminin küçülmesi¬ 
nle sosyal önemi gitgide artan yaşlıların ve yaşlılığın gerektirdiği 
hizmetler, aynı zamanda fizik hedefleriyle bir finans problemidir. 

Yaşlılarla ilgili sorunlar, başlıca sağlık ve sosyal 
güvenlik sahasında belirir. 

Yaşlıların sosyal güvenlik sorununu/ı, aktif iken mensup 
bulundukları nüfus grubu tarafından benimsenmesi gereklidir. Geri¬ 
atri klinikleri, hastahanelerde geriatri!: pavyonlar, gündüz hasta¬ 
neleri (sakatlar ve ekli muvazenesizlik içinde bulunanlar için huzur 
evleri, şifa yurtları, meskenler, meşgul edici ve yüneltici rehberlik 
müesseseler!, ihtiyaç ve imkânlar dengesince ele alınmalı, gör.üllü 
kuruluşların katkıları değerlendirilmelidir. Üniversite ve ilgili 
yüksek öğrenim kurumlarında rehabilitasyon ve geriatri programlan 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

2- Sosyal Hizmetler Programlarında Öncelik: 
İhtiyaçların büyüklüğü ve olanakların sınırlılığı açısından, 

sosyal hizmetlerde milli öncelikleri saptamak ve devamlı olarak 
değerlendirmek büyük önem taşır. Bu öncelikte, sosyal sorunların 
ve insani ihtiyaçların mahiyet ve sap'tamı, hizmet için gerekli 
kaynaklar etken faktörler olarak gözönünde tutulmalıdır. 

Bu görüş açısından, entegre bir hizmetler programı içe¬ 
risinde : 

a) Millî kalkınmaya hemen ya da yakın gölecekte katkıda 
bulunabilecek nüfus gruplarına yöneltilegek(çocuk ve gençler) 
sosyal hizmetlere, 

/. 
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b)Hızlı bi-T’ gelişme süresinde, sosyal ve insancıl vicdanda 
yeri olan gruplara (fiziksel ve ruhsal hendikaplı kişiler, yaşlılar, 
güçsüzler) yönelecek sosyal hizmetlere, 

c)çok ihtisaslaşmış bir bakını ve pahalı tedavi program¬ 
larından ziyade C'U-cğici ve koruyucu programlar (aile hayatı ve 
ev idaresi, çocuk bakımı, eğitici ve boş zamanları değerlendirici) 
niteliğinde sosyal hizmetlere, 

d)Kendi kendine yardım ve toplum kalkınması programlarına, 
öncelik verilmelidir. 

3- Belli ve herhalde yetersiz kaynakların, hizmetin asgari 
standartları gözönünde bulundurularak, israfı önlemeli, yapı mali¬ 
yetleri tip proje ve uygulama ile asgaride tutulmalı ve yapı ve 
tesisler için bölge halkının katkısı sağlanmalıdır. 

4- Sosyal hizmetler programlarında, maddî olanaklar kadar 
'İstihdam .ı, insangücü ve eğitim problemleri11, başarı şartı olarak 
hesap edilmelidir, özellikle program gelişmelerinde baş unsur olan 
sosyal hizmet elemanları, sınırlı olan kaynakların yerinde kulla» 
nılmalarına, hizmetin devamlılığının teminine, ve bu hizmet dalında 
tercih sebeplerinin yaratılmasına ihtiyaç göstermektedir. 3u bakım-» 
dan profesyonel sosyal hizmet elemanı yetiştiren kuramların kapasite 
artırmalarını Türkiye şartlarına uygun eğitim programları uygulaması 
önemi* ele alınmalıdır. 

C 

ORGANİZASYON YÖNÜNLE»’ 

II.5 yıllık plân dönemi içinde, sosyal güvenlik kuruluş¬ 
larımızın bir sistem bütünlüğü gösterecek biçimde merkezî bjr 
organizasyona sahip bulunmaları hazırlıklarının tamamlanması, bu 
ma .şatla gerek kapsama alınmış gruplardan farklı kurulurlarca 
korunmakta bulunanlar arasında ivas bütünlüğünün sağlanması, gerek¬ 
se kapsam dışı grupların güvenlik sistemi içine alınmaları içine alın» 
maları için gerekli organizasyon ve mevzuat çalışmalarının sonuç¬ 
landırılması öngörülmüş bulunmasına rağmen, devre sonuna yakın 
bu konuda pek az gelişme olduğu görülmüştür. 

î%vzuat, çeşitliliğini, kriterler, farklılığını, ihtiyaç 
ve öncelikler, dengesizliğini devam ettirmektedir. 

III.5 yıllık plân döneminde, organizasyonlar ilgili temel 
sorunlar ve ilkeler II.5 yıllık plânda ön görülen biçim ve psamı 
ile benimsenmiştir, 

/ 
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1-Sosyal güvenlik kuyumları, bu dönende, orga/ıiaaayon yönünden^ 
kesin bir şekilde ele alınmalı, sosyal politikaya ve Anayasa ilkelse 
rine uygun bir sosyal güvenlik politikasının tesbit ve murakabesinden 
sorunlu bir örgüt Bakanlık halinde taazzuv etmelidir. 

2-«- Sosyal güvenlik sistemi içinde yer alan çeşitli kuramlar, 
sosyal sigorta ve sosyal hizmet karakterlerine göre, önce kendi iç¬ 
lerinde ve daha sonra aralarında organizasyon birlik ya da paralel-» 
ligini sağlıyacak mevzuat düzeltmelerini gerçekleştirmeli, belli bir 
politikada birbirlerini dest.ekleyici ve tamamlayıcı unsurlar olarak 
merkezî otoriteye karşı sorumlu bulunmalıdır. 

3-Ggrek sosyal güvenlik kapsamı içinde bulunan ve gerekse 
yeniden.ıkapsama girecek olan nüfus grup veya dilimlerinin organizas¬ 
yonunda, müşterek politika genel ilkelerine uymayacak hüküm ve uygula» 
malara gruplar arası norm farklılıklarına yer ve fcnkân verilmemeli, 
mevcut olan veya buna yönelen davranışlar önlenmelidir, 

4-özellikle yeni nüfus gruplarının sosyal güvenlik sistemine 
alınmalarında, meslekî birlikleden ziyade, sosyo-ekonomik özellikler 
ve vahdet ilkesi dikka alınmak suretiyle hizmet maliyetini artı¬ 
racak, İdarî mükerrerliği gerektirecek müstakil kuruluşlar temayül¬ 
leri önlenmeli, ancak meslekî kuruluş ve birliklerden organizasyon 
yönünden yararlanma ayrıca öngörülmelidir, 

5-Çeşitli resmî ve gönüllü kuruluşlar tarafından dağınık bir 
şekilde yürütülen sosyal hizmetler de merkezi idarg bütünlüğü(Sos¬ 
yal Hizme'ler Kurumu) içinde ele alınmalı, bu bütünlük içinde mahal¬ 
lî idarelerin ve gönüllü kuruluşların esasen dar olan imkânları daha 
ziyade koruyucu-önleyici faaliyetler seviyesinde değerlendirilmeli* 
hizmet standaPt ve öncelikleri merkezi idarece tesbit olunmalıdır* 

m 
MEVZUAT YÖNÜNDEN 

Sosyal güvenlik sistemimizi düzenleyen mevzuat, bir yönden, 
belirli bir sosyal politika izlenmesine imkân vermiyecek biçimde 
çeşitli, diğer yönden süratİ6 gelişmekte buluna/ı sosyal güvenlik 
anlaşmasını takip edemiyecek kadar ağır yürüyüşlüdür ve milli bir 
sosyal politikadan çok, baskı gruplarının temayüllerine cevap verir 
tarzda ve çelişmeler içinde bulunmaktadır. XII.5 Yıllık plân döneminde 
konu* milli bir sosyal politika yönünden, ele alınmalı, ülke sosyal 
güvenliği tüm nüfusu kapsayacak bir bütünlük içinde oluşumunu sağlı- 
yacak yönde geliştirilmelidir. 

./♦ 
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Bu Maksatla : 

1- Soeyal güvenlik kuruluşları yününden kapcam daraltıcı 
istisnalar ve uygulama güçlüğü yaratan mevzuat taranarak kaİdinim 
malı veya düzeltilmelidir. 

2-Çeşitli gruplar için ayrı ayrı hazırlanmış sosyal sigorta 
mevzuatı, grup özellikleri gözden uzak bulundurulmaksızın, yaklaş¬ 
tırılıp birleşti rilmelidir, 

3-Gerek kapsam ve urekueriskler yönünden yeni teşmillerde, 
farklılıklara imkân veren,r 'ktieea haklar yaratan ve vahdet çalış¬ 
malarını önliyen mevzuat getirmekten sakınılmalıdır. 

4- Milletlerarası sosyal güvenlik asgarî normlarına, kalkınma 
hedeflerine ve ülke ekonomik inkişafına uygun olacak mevzuat ön gö¬ 
rülmeli, mevzuatın gerek Parlemento dışı teknik gruplarca hazırlan¬ 
masındaki yetersizlik ve gerek Parlemento Komisyon ve Genel Kurulla*» 
rınca görüşülmesi sırasında sistem bozucu veya geciktirici faktörler 
giderilmelidir. 

5- Ve nihayet kapsam dışı grupların sosyal güvenliklerinin 
sağlanmasında önemli rolleri bulunan (özellikle tarım sektöründe 
gerek kendi hesabına gerekse ücretle çalışanların ) Tarım İş ve 
Toprak Beftırmu gibi kanunların çıkarılmaları çabukl aş tire imali- dı.». 

£ 

EĞİTİM İNSA*feÜCÜ VE İSTİHDAM YÖNÜNDEN 

Ekonomik faaliyetlerde, eğitim ve istihdam politikasının 
Önemi bellidir. Sosyal sigortalar ve sosyal refah hizmetleri gibi 
bir yönden yeni görev sahaları yaratılan, diğer yönden teknik olduğa 
kadar eosyo-psikoloğik nitelikte yetişmiş elemana ihtiyacı bulun M 
kurumlarda bu önemin yeterince değerlendirilmesi gerekmektedir* 

Bu Maksatla î 

1- Gerek mevaut ve gerekse yeni katılacak elemanların hizmet 
işi eğitimleri daha etken programlar halinde ele alınmalıdır. 

2-Sosyal güvenliğin teknik ve sosyal yönleriyle eğitimin vs 
ihtisaslaşmasına i»kân verecek kürsülerin yüksek okullar ve üniver¬ 
siteler bünyesinde tesisi sağlanmalı ve genel eğitim programlarında 
da sosyal güvenlik konularına yer verilmeli. 
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3-laha ziyade bir saha hizmeti olan ve yurt ölçüsünde uygulama 
bular. Sosyal Hizmetlerde, eleman kaynağı olabilecek bütün kuruluklar¬ 
dan yararlanmalı, kız teknik ©kullarının üniversiteler bünyesinde bu 
tür eğitim, hizmetin Özelliğine ve yurt' şartlarına göre, proğramiaş- 
tınlmalıdır. 

4-özellikle moral eğitiminin değer taşıdığı sosyal refaiı hiz¬ 
metleri personelinin, hizmette tutulabilmesi için bu mesleğin terci¬ 
hi olanakları araştırılmalıdır. 

5- Ve nihayet halkın gerek sosyal sigortalar, ger&kse sosyal 
refah hizmetlerinden yararlanabilmeleri, müstehak bulundukları yar¬ 
dımları alabilmeleri ve bunlarda bu hizmetlerden yararlanma oranında 
gönüllü olarak katkıda bulunma isteğinin yaratılabilmesi için kendi¬ 
lerinin eğitilmelerine vs aydınlatılmalarına çalışılmalıdır. 

F 

FİNANSMAN 
(Kaynaklar ve Fonlar) 

Her ülkede- sosyal güvenlikle ilgili politika ve programlar, 
büyük oranda, o ülkenin millîgelirine sıkı sıkıya bağlı bulunur ve 
millî gelirden ayrılabilen payla paralel bir kapsam ve biçim kazanır^ 
Oysaki sosyal güvenliğin bir "ihtiyaçlar sorunu"olarak belirmesi de, 
özellikle millî gelirin gerek dağıtım ve gerekea birikim yönünden 
yetmezliği ile birlikte olur. 

Ekonomik yönden bir "geçiş hali" toplum karakteri gösteren 
memleketimizde sosyal güvenlik ve bununla ilgili müesseseler bir 
yandan "en fazla ihtiyaç" hali, öte yandan da gerekli harcamalar 
için "emin ve yeterli kaynak" imkânı içinde gelişmekte, bu gelişme 
ise çoğu zaman "ihtiyaç grupları" aleyhine olmaktadır. 

1-Finansman metodları: 

Sosyal güvenlik harcamaları, bilindiği gibi, ya ilgililerden 
alınan primlerle, ya da doğrudan doğruya Devİ6t tarafından karşı¬ 
lanmaktadır, Hangi metod benimsenirse benimsensin, neticö vatatf,# 
daşların sosyal güvenlik harcamalarına mi-lli gelirdendüşeh pay 
oranında katılmalarından ibarettir. Böylece milli gölirin yeniden 
dağılımı meydana gelmekte ve ödeme gücü yüksek olanlar, sosyal 
güvenlikle ilgili hi metler karşılığında sadece ksndi ihtiyaçları 
ölçüsünde değil, ödeme gücü az veya olmıyan kişilere sağlanan hiz¬ 
metler için de katkıda bulunmaktadırlar. 



Yar dimi a i1 da finansman Özellikleri : 

a) Sosyal sigortaların finansmanı genel olarak büyük bir probc 
İG...İ ter;kil etmemektedir. Si .ortalar, kaynaklarını beraber getirmek» 
ta lirler. 

i. Halûllük, yağlılık ve ölüm sigortasından yararlanacak olan 
c ..caliler, malûller ve dul-ye timler sayısı faal nüfusun büyük bir 
crcr.ını teşkil etmesi sebebiyle bu sigor-tanın finansmanının oldukça 
malî külfeti gerektireceği düşünülebilirse de, aylık ödenecek kimse¬ 
ler sayısının sistemin kuruluşundan itioaran tedricen yükselerek ancak 
20 -25 yıl sonunda normal seviyesine varacağı gözönüne alınarak prim 
oranının geniş bir zaman içinde kademeli olarak yükseltilmesi, böyle» 
iilcle sigortanın İktisadî hayatı sarsıntıya uğratmadan kurulması 
mümkündür, öteyafidan, uzun vadeli sigorta kollarına ait prim oranının 
hesabında en mühim faktörü teşkil eden yaş haddi, kendi hesabına 
çalışan kimseler için ücret erbabına nazaran daha yüksek olarak tesbit 
edilecektir. Ayrıca, kadın nüfus ekonomik faaliyetlere daha geniş 
ölçüde katıldıkça, prim ödeyen kimseler sa’yısı zamanla artacak, buna 
karşılık, dul sayısı azalacaktır. 

Bütün bu faktörleri hesaba katarak hazırlanacak bir finasman 
programı ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarınsa! jailli. 
sarsmadan gerçekleştirilmesi mümkiin olabilecektir» 

ii. Hastalık, analık ve işkazaları gibi kısa vadeli sigorta 
rclları, fon terakümüne müsait bulunmamakla beraber, asgari ödeme 
gücünün dahi katılabileceği bir program olarak belirmektedir. 
(Bakî Genel Sağlık Sigortası Alt Komisyonu Raporu). 
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iii. Sosyal güvenli!: himaye seviyelerinin, te e bitinde, ihtiyaç/ 
imkan dengesi iıer şeyden önce söz konusu olmaktadır* Su hususun ise 
memleketimiz için taşıdığı önem çok büyüktür. Mevcut sosyal güvenlik 
sistemimizin bu bakımdan iyi biır örnek olduğu söylenemez. Her halde 
başlangıçta 102 sayılı Sözleşme ile tesbit -olunan asgarî normjlrla ye 
tinilmeli, "Sosyal Güvenlik Avrupa Kodu" hedef olarak benimsenmelidir 

3-Sosyal yardım ve sosyal refah hizmetleri finansmanında 
durum, sosyal sigortalar kadar müsait görünmemekte, Devlet imkânla¬ 
rına, mahallî idareler ve gönüllü kuruluşlar kaynaklarına sıkı sıkıya 
bağlı bulunmaktadır. Ancak ihtiyaçların zorlaması nisbetinde ve Devle 
tin sosyal güvenliğe verdiği önem derecesinde imkânların artırılması 
gereği de açıktır. Kaldı ki sosyal sigortalara katkısı bulunmayan 
Devletin, sosyal hizmetler konusunda daha olumlu bulunacağı ümidi 
yersiz değildir. 

Bunuhla beraber, III.5 yıllık plân döneminde, organizasyon 
bölümündeki tedbirlerle birlikte sosyal hizmetlerle ilgili yetersiz 
kaynakların daha verimli ve daha etken olacağı ve ekonomik gelişme 
ile birlikte bu konuya tahsis olunabilecek kaynaklar ifctiyaç/imkân 
dengesini sağiıy çaktır. 

4- Sosyal güvenlikte finansman konusu, kaynaklar kadar, fonla* 
yönünden de önem arzeder, Sosyal güvenlik fonlarının değerlendiril¬ 
melerinde kendine özgü karakter ve kriterler mevcuttur ve herhalde 
risk taşıyan konularla ilgilendirilmesi mümkün değildir. Dununla 
beraber, millî gelirden büyük bir pay isteyen sosyal güvenlik, özel¬ 
likle yeni kuruluş halleri ve uzun vadeli sigorta, kollarında büyük 
birikimler yaratması dolayısiyle, kamu karakteri de taşır. Bu yönü 
ile sosyal güvenlik fonlarının, kurumlar veya kamu kuruluşları eliy« 
le, kalkınma hedeflerine yöneltilmesi, istihdam gücü yaratıcı üretim 
alanlarına plâse edilmesi, böylece gelirin yeniden ve dengeli dağı¬ 
lımını sağlayıcı olması gereklidir. Du gerekler, fonların özel karak¬ 
terleri gözden kaçınlmaksızın, yerine getirilmelidir* 



osyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri 
Özel İhtisas Komisyonu 

MAAŞLI V3 ÜCİOTLİLSR SOSYAL GÜVENLİĞİ 

Alt Komisyon Raporu 



DPT.SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL REFAH HİZMETLERİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU MAAŞLI VE ÜCRETLİLER SOSYAL 
GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU 



RAPOR 

GİRİŞ : 

Ad vo soyadlarıyle bağlı bulundukları daire teşekkül ve müesseseler! 

ve memuriyet unvanları vazılı şahıslardan teşekkül eden alt komisyonumuz, ilk 

toplantısını 17*5 1971 tarihinde yaparak, oybirliği ile, Sosyal Sigortalar Kuru¬ 
mu temsilcisi Nedim Ergun’u Başkanlığa ve Türk-İş temsilcisi Haydar Özöğretmeni 
de raportörlüğe seçmiştir. 

Maaşlı ve ücretlilerin sosyal güvenliğinin kapsam bakımından incelen¬ 

me s iyle görevli alt komisyonumuz, yaptığı devamlı toplantılarda konuyu, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tarafından (üçüncü 5 yıllık plân hazırlık çalışmaları Sosyal 
Güvenlik Sektörü ön raporunda) benimsenen metoda uygun olarak aıaaşlılar ve üc¬ 

retliler bakımından iki ayrı bölüm halinde ele almış ve (Alt Komisyon Çalışma 

Talimatı)mn 4.maddesindeki unsurlara mütenazir olarak kapsam bakımından aşağı¬ 

da belirtilen müşahede vo temennileri oybirliğiyle tespit etmiştir. 

18.yüz yılda sanayi hareketinin gittikçe genişlemesi neticesi çalışan¬ 

ların geleceklerinin gerek meslekî gerekse sosyal risklere karşı güven altına 
alınması lüzum ve zarureti hissedilmiş, bu lüzum ve zaruret gün geçtikçe daha 

A 

belirgin bir hale gelmiş, bu düşünce ve anlayışın sonucu olarak kar amacı gü¬ 
dülmeden ve Devlet eliyle yürütülen sosyal sigortalar kurulmuş bulunmaktadır. 

Bu anlayış, bu günkü modern toplumda, çeşitli risklere karşı geleceği 
güven altına alan bir sosyal politika haline gelmiş vo böylece sağlanan güven¬ 
lik, ekonomik ve sosyal gelişmede etkili bir unsur olmuştur. 

Memleketimizde çalıştırılanların sosyal güvenliği, Havzai Fahmiye Ma¬ 

den Amelesinin Hukukuna Müteallik 10 Eylül 1337 tarihli ve 151 sayılı kanun ve 

teavün vo teaküt sandıklariyle kısmen sağlanmış bulunmakta ise de, bu düzen, 
emeği ile geçinen bazı nüfus gurupları için sınırlı yardımları kapsamakta idi 
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Gerçek anlamda sosyal güvenliğin ilk alımı, 1.1.194-6 tarihinde Sosyal 
Sigortalar Kurumu (İşçi Sigortaları K.) 1.1.1950 tarihinde de T.C.Emekli Sandı¬ 
ğının kurulmasiyle atılmış bulunmaktadır. 

A 

Ancak, imkanların dar olması, kalifiye eleman bulunamaması, mevzuatın 

sınırlı oluşu gibi çeşitli nedenler, sosyal güvenlik tedbirlerinin çalıştırılan¬ 
ların tümünü kapsayacak şekilde kısa bir zaman içinde gelişmesine engel teşkil 
etmiş bulunmaktadır. 

BİRİNCİ VE İKİNCİ 5 YILLIK PLÂNLARDA GÖSTERİLEN 
VE KOMİSYONUMUZUN ÇALIŞMA ALANINA GİREN HEDEFLER: 

Birinci ve ikinci 5 Yıllık Planlarda gösterilmiş olup komisyonumuzun 

çalışma alanıra giren hedefler aşağıda belirtilmiştir. 

1- Çalışanların ve bunların ailelerinin tümünün Hastalık Sigortası 

kapsamına alınması, 

2- Sosyal güvenlik politikasının toplunun bütün gruplarına, sanayide 

ve her yaştakileri kapsayacak şekilde yöneltilmesi, 

3- DD.Yolları ve Askerî Fabrikalar işçileri sandıklarının, Sosyal Sig 
gortalar Kurunu ile birleştirilmesi, 

4~ Tek bir sosyal güvenlik düzenini gerçekleştirmek için, Özel Banka 
ve Sigorta şirketlerine ait çeşitli sandıkların. Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devredilmesi, 

5- Devlet memurları, iktisadi- Devlet teşekkülleri, belediye ve özel 
idare memurlarının kısa süreli risklere karşı korunmalarını sağlamak için kuru¬ 

lacak sigortaların, ileride tek bir sigorta düzenine gidilmesini kolaylaştırmak 

için bunların özellikleri gözönünde bulundurularak birleştirilmesi, 

6- Tarım işçilerinin sosyal güvenliklerini sağlamada önemli bir unsur 
olan ve çalışma şartlarını düzenleyici Tarım İş Kanununun çıkarılması ve buna- 
dayalı olarak daimi ve geçici tarım işçileri için ihtiyarlık, analık,hastalık, 
işkazaları ve meslek hastalıkları sigortaları kurulması, 
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7- Devlet Memurları Kanununda öngörülmüş olan sigorta hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesi ve bu hakların iktisadı devlet teşekkülleri, belediyeler ve 

özel idare memurlarına da sağlanması. 

BUGÜNKÜ DURUM: 

II 

1- Sosyal güvenliğin bir halkasını teşkil eden ve 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanuniyle tedvin edilmiş olan hastalık sigortası hükümleri, anılan 
kanunun 3 ve geçici 20.maddelerinde belirtilen istinalar dışında, çalıştırılan 
bütün ücrtelileri ka_; sıyacak şekilde teşmil edilmiştir. İstanbul, Tekirdağ,Ada¬ 
na ve İzmit İllerimiz hariç, diğer illerde bulunan işyerlerinde istihdam edilen 
sigortalıların eş ve çocukları da hastalık sigortasına müteallik hükümlerden 
yararlandırılmışlardır. Eş ve çocuklar hakkmdaki teşmilin en geç 1971 yılı so¬ 

nuna kadar tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

2- Sosyal Güvenlik henüz toplumun bütün guruplarını kapsayacak bir se¬ 

viyeye ulaşmamıştır. Sosyal Sigortalar halen sanayide çalıştırılan bütün ücret¬ 

lileri, bazı istisnalar dışında kapsamakta, kendi nam ve hesabına çalışanlarla 

esnaf ve sanatkarların sosyal güvenliğinin sağlanması için büyük gayret sarfe- 
dilmektedir. 

3- DD.Yolları ve Askeri Fabrikalar işçileri Emekli Sandıkları Sosyal 

Sigortalar Kurumuna devredilmiştir. 

A— Tek bir sosyal güvenlik düzenini gerçekleştirmek için özel banka 
ve sigorta şirketlerine ait çeşitli sandıklar Sosyal Sigortalara devredilmemiş* 

bu hususta ya ilan çalışmalardan henüz kesin bir sonuç alınamamıştır. 

5- a) Devlet memurlarlyle iktisadı devlet teşekkülleri ve belediye ve 
özel idare memurlarının kısa süreli risklere karşı korunmalarını sağlayacak Sos¬ 
yal Sigorta düzeni bulunmamaktadır. 

b) Ancak, devlet memurlarıyle İktisadî devlet teşekküllerinde,bele¬ 
diye ve özel idarelerde çalışan personelin bakım ve tedavileri kısmen Devletçe 
s a ğlanmaktadır. 
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c) 657 sayılı Kanunun 209 uncu maddesi gereğince Devlet memurlarının 

eşleriyle, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının bakım ve teda¬ 

vilerinin sağlanacağı hükme bağlanmış bulunmakta ise de, bu husus halen uygu¬ 
lanamamaktadır. 

d) Devlet nemurlarıyle İktisadî devlet teşekküllerinde, belediye ve 
özel idarelerde çalışmakta iken emekli olanlarla bunların dul ve yetimlerinin 

bakım ve tedavileri halen sağlanamamakta ancak bunu mümkün kılacak kanun tasa¬ 

rısı parlementoda bulunmaktadır. 

e) Tarım işçilerinin sosyal güvenliğini sağlamada önemli bir unsur 
olan ve çalışma şartlarını düzenleyici mahiyette bulunan Tarım İş Kanunu tasa¬ 
rısı hazırlanmıştır. Fakat dainıî ve mevsimlik tüm tarım işçilerini kapsayacak 
bir Sosyal Sigorta Sistemini gerçekleştirecek bir tasarı henüz mevcut değildir. 

SOSYAL GÜVENLİĞİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ, 
ÇÖZÜMLENMESİ GEREKLİ SORUNLAR: 

III 

Kapsamın genişletilmesi ile ilgili sorunlar,ücretliler ve maaşlılarla 

ilgili olarak iki kısımda müzakere edilmiştir. 

1- ÜCRETLİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİNİN KARSAP RAKIMINDAN GENİŞLETİLESİ 
SORUNU: 

A) MEVZUAT YÖNÜNDEN : 

a) Hukukî bağlantı: 
Halen yürürlükte bulunan mevzuata göre, sigortalı olabilme 

niteliğini,çalışanla çalıştıran arasındaki hukukî bağlantının mahiyeti tayin 
etmektedir. Bu durun*,çalışan ve çalıştıran kimselerin bulunmasını,çalışanın 
çalıştırana tabiiyetini gerektirmekte ve bu sistem. Sosyal Sigortaların uygu¬ 
lanmasını güçleştirmekte ve bir ölçüde kapsamı daraltıcı bir nitelik taşımak- 
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Ancak, çalışanla çalıştıran arasındaki hukuki bağlantının mahiyeti ne 
şekilde nitelenirse nitelensin, ortada bir çalışan ve bir de çalıştıran bulunacak 
tır. 

"Çalıştırma” kelimesi, bizatihi bir tabiiyet ifade ettiği cihetle,çalı¬ 
şanla çalıştıran arasında daima akdi bir münasebet bulunacaktır. Bu akdi münase¬ 

bet (hizmet akdı)nden başka hukuki bir mahiyet taşıyamıyacaktır. 

Bu nedenle,uygulamadaki güçlüklere rağmen, bu konuda herhangi birjlsği- 
şikliğe mahal ve lüzum olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Sosyal Sigortaların kap samını,506 sayılı Kanunun 3 ve geçici 20.maddele¬ 
rinde belirtilen istisnaî hükümlerle daraltılmaktadır. 

, A ^ A 

Bir taraftan imkanların zorlanması, diğer taraftan da yeni imkanlar ya¬ 

ratılması gayret ve düşüncesiyle, kapsamı daraltan madde fıkralarının bir kısmı¬ 

nın kaldırılması, bir kısmının da değiştirilmesi ve bu değişikliğin ne suretle 

yapılması lazım geldiği, aşağıda belirtilmiştir. 

aa) 506 sayılı Kanunun 3•maddesinin I.inci bölümünün (A)fibrasında,esas 
itibariyle tarım işleri, Kanun kapsamı dışında bırakılmış olmakla beraber istis- 

naen (Tarım sanatlarına ait işlerde veya tarım işyerlerinde yapılan ve tarım iş¬ 
lerinden sayılmayan islerde yahut tarım işyeri sayılmayan işyerlerinin park ve 

bahçe, fidanlık ve benzeri işyerlerinde çalışanların) sigortalı olacakları öngö¬ 
rü 1 müş bu 1 u ıımak tadır. 

Halen memleketimizde büyük bir kitlenin sürekli ve süreksiz olarak 

tarım işlerinde çalıştığı veya çalıştırıldığı, bunların büyük bir kısmının gelir¬ 
lerinin çol düşük olduğu, hertürlli sosyal güvenlik haklarından mahrum bulunduk¬ 

ları gözönüne alınarak esas itibariyle tarım işlerinde^ çal ış tın lanların tümünün, 
sosyal güvenliğinin biran evvel sağlanması gerekli görülmektedir. 

Ancak, Tarım İş Kanununun henüz yürürlüğe girmemiş bulunması, bu. sa¬ 
hada istenilen şekil ve ölçüde istatistik rakkasların bulunmaması, bu iş kolunun 

/ 
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yurdumuza özgü çalışma usul ve esasları arz etmesi, Sosyal Sigortalar Kurumu¬ 

nun henüz olanaklarının sınırlı olması, tarım işyerlerinde yahut işlerinde ça¬ 

lışanların tümünün bir anda Sosyal Sigortalar kapsamına alınmalarını mümkün kıl¬ 

mamakla beraber, Çalışma, Tar^m^Orman Balcanlıklarıyle Devlet İstatistikJSnsti- 
tüşü elemanlarından kurulacak bir komisyon tarafından derhal araştırmalara baş¬ 

lanılması ve tetkikler yapılması cihetine gidilmesinin, bu hususta incelemeler, 
araştırmalar yapılıncaya, lüzumlu olan doküman toplanmcaya ve- imkanlar yaratı- 
lmcaya kadar, hiç değilse: 

/ 
- Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen yahut iktisadı 

Devlet teşekkülleriyle müesseselerin veya bunların iştiraklerinin yahut özel 

kanunlarla kurulmuş kurum ve müesseselerin. 

- Çalışma, Tarım ve Orman Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak kir 
yönetmelikte gerek iş kapasitesi gerekse çalıştırılan işçi sayısı bakımından 

tespit edilecek usul ve esaslara uygun bulunan özel teşekküller, 

işyerlerinde çalışan tarım işçilerinin sosyal sigortalar kapsamına alınmaları 

nın bu günkü koşullar içinde mümkün olabileceği ve bu hususu sağlamak için, 

506 sayılı Kanunun 3-caddesinin I bölümünün (A)fıkrası hükmünün değiştirilmesi 

gerekmektedir 

bb) 506 sayılı kanunun 3 maddesinin (D)fıkrası iîe "ev hizmetlerinde 
çalıştırılanlar** kapsam dışı bırakılmıştır. 

Ev hizmetlerinde özellikle büyük şehirlerimizde çalıştırılanla¬ 

rın adedi küçüasenmiyecak bir miktara ulaşmıştır. Bu gün miktarı bir milyona 

yaklaşık olduğu tahmin olunan bu kimselerin sosyal güvenliği bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, Iıiç değilse, ev hizmetlerinde :,sürekli:: çalışanlar¬ 
dan başlamak üzere bunlar da peyderpey sosyal sigortaların kapsamı içine alın¬ 
malıdır. 

ı^'cc) Kanunun 3* maddesinin II. bölümünün (B)f ıkrasıyla ''çıraklar" sos¬ 
yal sigortalar kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Bugün momİeketimizde çırakların statülerini tanzim edici bir mevzuat 

bulunmaması, uygulamada bu istisnai hükmün suistimal edilmesini mümkün kılmak¬ 
tadır. 
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Filhakika, Borçlar Kanununda mahcur ve küçükler için bir hüküm bu

lunmakta ise de, bu hüküm, münhasıran hakim veya velinin muvafakatine ilişkin t 

olup çırakların statülerini düzenleyici mahiyette değildir. 

Bir taraftan uygulamada görülen aksaklığı giderebilmek, diğer ta-
A 

raftan da, mes 1e ki risklere karşı en fazla korunulması gerekli yaş ve çağda bu

lunan bu kimselerin haklarını teminat altına almak düşünce ve gayretiyle bu is
tisnaî hüküm madde metninden çıkarılmalıdır. 

dd) Kanunun geçici 20. maddesiyle, banka,sigorta ve reassürans şirketle
ri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği, kanunun kapsamı dışın
da bırakılmıştır. 

Filhakika, anılan madde hükmüne göre, bu kuruluş ve teşekküllerin 

hazırlayacakları tesis senetleriyle üyelerine sağllyacakları hakların, Kurunun 
sağladığı veya sağlayacağı hak ve menfaatlerden aşağı olamıyacağı, bu sandık ve 
teşekküllerin yetkili Bakanlıklarca denetleneceği madde metninde belirtilmiş bu

lunmakta ise de, bu kuruluş ve teşekküller, muhtelif nedenlerle bugüne kadar 

denetlenemediğinden, sandıkların mali durumları hakkında kesin bir bilgi sahibi 

olunamadiği, riyazi ihtiyatlarını her zaman likidite imkanı olmayan ve verimsiz 
A ^ 

yerlere yatırmakta bulundukları şikayet konusu olduğundan ve esasen sosyal gü

venliğin tok elde toplanması prensi olarak kabul edildiğinden kanunun bu istis
nai hükmü, madde metninden çıkarılmalı ve sandıkların kuruma devri sağlanmalı
dır. 

UYGULAMA : 

Yapılan görüşmeler sonunda uygulamada görülen kapsam daralmasının: 

a) Çalışanların hak ve menfaatlerini gereğince bilmemelerinden, 

b) İşverenlerin muhtelif nedenlerle kaçak kimse çalıştırmalarından, 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 



- 8 

C- DÜ'ÜNÜLEiI TEDBİRLER : 

a) Filhakika, kanun hükmüne göre işverenlerin kaçak kimse çalıştır¬ 
malara veya bunların ücretlerini bildirmemeleri yahut eksik göstermeleri halin:'e, 

Kurum, sigorta primlerini, ölçümlerne suretiyle hesap ettiği günlük kazançlar tor> 
lama üzerinden tahakkuk ettirmekte ise de, bu suretle tahsil olunan primler, 

global olup genellikle şahıs hesaplarına intikal ettirilememekte, sanki Kurum 
karşılıksız prim almış duruma düşmekte ve bu suretle gaye ve maksatsan uzakla¬ 
şa İnaktadır. 

Her ne kadar bütün işyerlerinin her yıl en az bir defa teftiş ve 
kontrol edilmesi Kurumca bir programa bağlanmışsa da, özellikle mevsimlik ve 
muvakkat işyerleri, zamanında yeterince teftiş ve kontrol edilememektedir. 

Ölçümlerne, günlük kazançlar toplamının hesaplanmasına ilişkin 
usulî bir işlem olduğu cihetle, usul, gayş ve maksada uygun, daha pratik ve ob¬ 
jektif ölçülere dayalı, süratle gerçekleştirilebilen bir sistem haline getiril¬ 
melidir. Özellikle: Ölçümlerne, işverenleri fodirgin eden bir sistem olmaktan çık 
karılmalı, müteahhitlerin yıllarca teminatlarını bekleten bu suretle bankalara 
teminat mektubu faizi ödemelerine sebebiyet veren, işgörme yeteneklerini daral¬ 
tan bir usul olmaktan kurtarılmalıdır, 

b) İdare, yürütülen tasarrufun yanlışlığına, muamelenin hangi safha¬ 
sında muttali olursa olsun, umumî zaman aşımı içinde kalmak şartiyle, yanlışlığı 
düzeltmeli, ilgilileri İdarî veya adlı kaza mercilerine göndermekten kesinlikle 
vazgeçmelidir. 

c) Kanundaki müeyyideler arttırılmalıdır. 

d) Kaççık çalıştırılan veya ücreti eksik gösterilen bir kimsenin 'ma¬ 
ruz kalacağı riskler, işkazalarmda olduğu gibi, Kurumca tabiin edildikten son¬ 
ra ya ilan yardımlar tutarı veya riskin mahiyetine göre yapılan ödemelerin hesa- 
bedilecek sermaye toplanı, işverenden alınmalı, Kanun, bu hususlara, sağlayacak 
şekilde değiştirilmelidir. 

. ✓v 

e) Gerek mesleki teşekküller gerekse kurura tarafından sosyal si'"or¬ 
taların sağladığı hak ve menfaatler, vecibe vc- mükellefiyetler çalışanlarla ça 

lıştıranlara öğretilmesi, anlatılmalı, bunun için yaygın bir eğitim ve öğretim 
düzeni kurulmalı, bu maksatla Çalışma.Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sen¬ 
dikalar ve diğer meslekî teşekküllrer işbirliği yapmalıdırlar, ^ 
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f) Kurum daha etkin bir kontrol sistemi kurmalıdır. 

2- î-IAAŞLILAkIü SOSYAL GÜVE 'LİGİNİk KAPSAM BAKIMIMDAN GENİŞLETİLMESİ 
SORUNU : 

Sosyal Güvenlik Sektörü ön raporunda da işaret edildiği üzere,bugün 
memleketimizde sosyal güvenlikten yararlanan ikinci büyük grup maaşlılardır. Bu 
gruba genel ve katma bütçelerle, özel idareler, belediyeler, İktisadı Devlet 
Teşekkülleri ve bunların kurdukları ortaklıklarda (sermayelerinin % 50 si bu 
teşekkülere ait olmak şartiyle) tabi olarak çalışanların tümü ve bunların dul¬ 

ları ile yetimleri dahil bulunmaktadır. Bazı şartlarla, bu gibilerin bakmakla 

mükellef oldukları muhtaç ana, babalarına da ödemeler yapılmaktadır. 

Maaşlılar bakımından sosyal güvenliğin kapsamı da, yine ön raporda 

işaret edildiği şekilde yararlanan şahıslar ve sağlanan hizmetler açısından 
ayrı ayrı incelenmiştir. 

A- ŞAHISLAR BAKIMINDAN : 

Maaşlıların sosyal güvenliği ile ilgili 54-34- sayılı T.C.Ekemli 
Sandığı Kanununun hedef aldığı şahısların kapsamı bakımından, ücretliler gru¬ 
buna dauil olanlar için mevcut olan boşluklar söz konusu değildir. 

Filhakika, ücretliler grubunda, doğrudan doğruya özel hükümler¬ 

le kanun kapsamı dışında bırakılan kimseler olduğu gibi kapsam içinde olmakla 

beraber mevzuatın uygulanmasındaki güçlükler ûolayısiyle sağlanması öngörülen 
hizmetlerden yararlanamıyanlar bulunduğu halde maaşılar bakımından böyle bir 

problem mevcut değildir. 

54-34- sayılı Kanunun hedef aldığı maaşlılar grubuna dair olanla¬ 
rın tümü kapsam içinde olduğu gibi mevzuatın uygulanmasındaki güçlük sebebiyle 
müstehak olduğu halde sağlanan hizmetlerden yararlananıyan bulunmamaktadır. 

Ancak, Vakıflar,Beden Terbiyesi, Hudut ve Sahiller, Orman, 

Devlet Hava Yolları, PTT Genel Müdürlükleriyle belediye ve özel idarelerden,. 
. /. 
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T.G.Emekli Sandığının kuruluş tarihi olan 1.1.1950 tarihinden önce emekli olan¬ 
lar, emekli, dul ve yetim maaşlarını halen bu teşekküllerin bütçelerinden aİmar 
tadarlar. 

Bu teşekküller, özellikle belediyelerle özel idareler, emekli, dul 
ve yetini maaşını, bilahare son çıkarılan kanunlarla bu maaşlarda yapılan yük¬ 
selmeleri ödemede zorluk çekmekte ve bu teşekküllerden aylık alanlar mağdur ol¬ 
maktadırlar. 

B- SAĞLA.AH MENFAATLER BAKIMINDAN : 

Maaşlıların sosyal güvenliğinin, sağlanan hizmetlerle ilgili kapsamı 

ııın,şahıslarla ilgili kapsam kadar geniş olduğu iddia edilemez, Bu hizmetler 
ücretlilere sağlananlarla mukayese olunamıyacak kadar azdır. 

Sağlanan hizmetler bakımından kapsam konusunun, halen devlet hizme-» 

tinde çalışan T.G.Emekli Sandığının iştirakçisi durumunda olanlarla hizmetle il¬ 
gisini kesip emekli olmuş bulunanlar yönünden ayrı ayrı mütalâa edilmesinde fay¬ 
da vardır. 

T.C.Emekli Sandığı, iştirakçilerin sadece ihtivarlak_hallerini temi- 
nat altına almış bulunmaktadır. Sosyal Sigortaların diğer kollarını teşkil eden 

hastalık, analık, kaza gibi riskler maaşlıların çalışmakta oldukları daire ve 

teşekkülleri tarafından karşılanmakta, bu alanlarda^sağlanan yardjmljir yeterli 
olmadığı gibi sosyal sigortalar prensibine uymamakta ve bu hizmetlerde bir yele¬ 
ne saklık bu1u nmamaktadır. 

Emeklilerin dul ve netimlerin-emekİi dul ve yetim aylığı dışında sos¬ 

yal güvenliği bakımından hiçbir garantileri mevcut değildir. Ancak, hemen kay¬ 
detmek lâzımdırki, bütün dünyada bu grubun sosyal güvenliği yeni yeni ele alın¬ 
maya başlanmıştır. Modern tedavi usulleri, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, 
beslenme şartlarındaki gelişme sebebiyle vasati ömür yaşının yükselmesi sonucu 
toplum içindeki emeklilerin salısının yıldan yıla çoğaldığını gözönünde tutan 
Milletlerarası teşekküller, bu Ibenu üzerine eğilmektedirler. 

(Milletlerarası Sosyal Güvenlik Teşkilâtının son Genel Kuruluna sunu,» 
lan rakorlardan biri bu konuya tahsis edilmiştir.) 
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C- DÜŞÜNÜLEN TEDBİRLER : 

a) Sosyal güvenlik sisteminde bütünlük sağlamak birinci ve ikinci 
5 yıllık planlarda öngörülen esas ilkelerden biri olduğuna ve bu amaca ulaşmak 

için ayrı ayrı sosyal güvenlik müesseselçrinin birleştirilmesi yoluna gidilmesi 

tavsiye edildiğine göre, halen yukarıda sözü edilen Genel Müdürlüklerle bele¬ 
diye ve özel idarelerden emekli, dul ve yetim maaşı alanların da T.C.Emekli 
Sandığı ile ilgili daireler arasında yapılacak temaslar sonunda tespit edile¬ 

cek esaslar dairesinde biran önce T.C.Emekli Sandığı büriyesine alınmaları sağ¬ 
lanmalıdır, 

b) Maaşlılardan emekli olup da çalıştıkları devlet daire ve teşe’.d» 
külleriyle ilgilerini kesen ve bu suretle bilfiil çalıştıkları sürece sahip ol¬ 

dukları sağlık hizmetlerinden mahrum kalanların_Jıu yardımlardan faydalanmaya 
devam etmeleri temin edilmelidir. 

5^34 sayılı Kanuna ek geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile 
diğer kanunların bazı hükümlerinin kaldırılmasına dair olan ve halen Büyük Mil¬ 

let Meclisi tarafından kabul edilip Senotaya intikal etmiş bulunan kanun tasa¬ 

rısının kanunlaşmasıyle bu imkan kısmen sağlanmış olacaktır. Ancak, bu konunun 

daha geniş bir şekilde hallini öngören Genci Sağlık Sigortası Kanun tasarısının 

da kısa bir zamanda kanunlaştırılmasına çalışılmalıdır. 

Yaşlılar için sağlanması düşünülecek diğer sosyal refah hizmet¬ 

lileri ve Genel Sağlık Sigortası konularında ayrı ayrı alt komisyonlar kurul¬ 

muş olduğundan, komisyonunuz bu konuları incelememiştir. 

SONUÇ: 

IV 

Bu gün memleketimizde sosyal .güvenlik, d&ğişJU^Jkuruluş^ ye teşekküller 
tarafından sağlanmıya çalışılmakta, uygulamada çeşitli norm ve usulleri kapsa-* 

yan sistonlerlo karşılaşılmaktadır. 
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Sosyal güvenlik ön ra;:orunda da açıklıkla belirtilmiş olduğu gibi, sos¬ 

yal güvenlik, bir finansman konusu olduğundan, bunun, Anayasa doğrultusunda tüm 
vatandaşlara sağlanmasını mümkün kılmak, öncelikle finansman kaynaklarının iyi 
kullanılmasına, çeşitli imkânların iyi değerlendirilmesine ve Devletin malı 
yükünün nisboten hafifletilmesine bağlı bulunmaktadır. 

Bu gün sağlık hizmetleri, insan gücü, çeşitli imkanlar iyi değerlendi- 
w A 

rilmcsi suretiyle sosyal güvenliğin etkin bir hale getirileceği mütalaa edilmek¬ 
tedir. 

BUNUN ÎÇİN : 

S ı- Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmak suretiyle bütün sosyal güvenlik 
kuruluş ve teşekküllerinin bu Bakanlığa bağlanmasının, 

i/ 2- T. C. Emekli Sandığı mevzuatı He sosyal sigortalar mevzuatı arasında 

prensiy ve doktirinin müsaadesi nisbetinda bir paralellik sağlanmasının, 

3- Çeşitli zamanlarda kabul edilmiş olan auhtelif Kanunlarla sağlanan 
hak ve menfaatlerin, prensip ve doktirino uygun bir hale getirilmelerinin, bu 

kanunlardaki bir birine çelişik hükümlerin giderilmeleriyle bunların tek metin 

haline getirilmelerinin, 

4— Maaşla çalışanların, bunların eş re bakmakla yükümlü olduğu kimsele¬ 
rinin, emekli dol ve yetimlerin,bir ayırım yapmaksızın, tümünün kısa vadoli 
risklere karşı güvenliklerini teminat altına alacak bir sosyal sigorta sistemi¬ 

ne bağlanmalarının ve böylece Devletin mil yükünün nisboten hafifletilerek 
gerçekten sosyal güvenlikten yoksun geniş hail: kitlelerine doğrudan doğruya Dev¬ 
let eliyle yardın yapabilme olanaklarının sağlanmasının, 
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lüzum ve zarureti üzerinde fikir birliğine varılmış ve her halde şişme¬ 

nin, kuruluş ve teşekküllerin birleştirilmesine gidilerek, yardımlarda uygulanan 
usul vo esaslarda birlik sağlanmasının gerekli olduğu mütalâa olunmuştur. 

Keyfiyet arzolunur. 

Başkan 
Nedim Ergun 

S.S.K.Etüt-Organizasyon Müd. 

Raportör 

Hayder Özöğretmen 
Şeker-îş Sendikası Genel Sekreteri 

üye 
Zeki Yücetürk 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 

Uye 
Cemil Ergene 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Uye 
Prof. Kenan Tuncomağ 
Hukuk Fakültesi İstanbul 

Uye 
Burîıanettin Ahiyaşaoğlu 

Tarım Bakanlığı Tetkik ve Araştırma 
Kurulu 

Üye 
Adnan Toygar 

T.C.Emekli Sandığı 

Uya 
Ümit Özsoy 

Köyişleri Bakanlığı 

Uye 
Solma Beştepe 

Devlet Personel Dairesi 

Üye 
İlhan Göçer 

işverenler Sendikaları Konf. 

Üye 
Ajrhan Aybar 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

J C Of ( 
Uye 

Dr.Abdülkadir Yücel , JT* 
Hıfzıssıha Okulu 

Üye Üye 
Ali Rıza Zongil Bahtiyar Ökten 

S.S.K.Hastalık Sig.MtftH^ Türk PerSen 

Üye 
Hüseyin Ekmekcioğlu 
Tarım İş-Sendikası 

Üye 
Suhan Oray 
Orman Bakanlığı 



osyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri 
^zel İhtisas Komisyonu 

TARIMDA KEMDİ HESABINA ÇALIŞANLARI^ 
SOSYAL güvenliği 

Alt Komisyon Raporu 



farımda kendi hesabına çalışanların Sosyal 
Güvenliği» 

GİRİŞ : 

3«cü Beş yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları için kurulan 
"Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah özel IJıtîsas Komisyonu11 nda konu üzerinde işbölü¬ 
mü yapılması sonunda Grubumuza verilen (Tarımda kendi hesabına çalışanların Sos¬ 
yal Güvenliği) ile ilgili görüşlerimizi havi işbu rapor düzenlenmiştir. 

I. TÜRKİYE'DE GENEL OLARAK ZİRAİ BÜNYE : 

a) Arazi Durumu : 

... Yurdumuzda yapılan Köy Envanter etüdlerine göre, Türkiye'de kırsal 
dian 'yüzölçümü 77 milyon hektar civarındadır,Bunun 64,6 milyon hektarı Tarımda de¬ 
ğerlendirilebilecek miktardır. Bu miktarın genel olarak $83 ,2 si kullanılır, /öl6,8 
de Göl, Bataklık, Kayalık,Çıplak arazi şeklinde kullanılmaz durumdadır. 

I963 istatistiklerine göre, 64,6 milyon hektarın 25,4 milyonu 
tarla, bağ ve bahçe; 7,8 milyon hektarı mer'a ve çayır , 10,5 milyon hektarı Orman 
olup, bunlardan Tarla,bağ, bahçe şeklinde kullanılan arazinin; 

15,3 milyon hektarı ekilen arazi, 
7 9 milyon hektarı nadasa bırakılan arazi, 
6,8 milyon hektarı bağlık arazi, 
0,8 milyon hektarı sebze ve meyvelik, 
0,7 milyon hektarı zeytinlik olarak bilinmektedir. 

Dünya ölçülerine göre Memleket yüzölçümü açısından tarla,bağ,bahçe 
olarak kullanılması bakımından Türkiye zengin sayılmaz.Ancak bunu nüfusumuza göre 
değerlendirirsek Ziraata salih araziyi kâfi sayabiliriz. 

Yurdumuzda arazi asırlarca harplerin, göçlerin erozyon,orman tah¬ 
ribatı ,yanlış arazi kullanılması,mer1 alarm aşırı otlatılması ve tahribi gibi sebep¬ 
lerle tam verimli arazi vakfını kaybetmiş ve yorulmuştur.Diğer taraftan bu nedenler- 
lç, iklim,toprak,bitki ve hayvan organizması arasındaki tabii muvazenei bozulduğu 
gibi, iklim ve yer altı, yer üstü su düzeni de bozulmuş büyük bir kısımda stepleşnıe 
ve çorlaşma karakterini göstermiştir.Keza jfe(orfolojik yapısı olarak yurdumuz 1500- 
2000 metre yükseklikte dağlarla çevrili ve ortasında 800-1000 metre yükseklikte 
yayla arazi vasfmdadır.Bu morfolojik yapı da ekilebilir araziyi tahdit ettiği gibi, 
yukarıda belirtildiği üzere tabiat dengesini menfi yönde etkilemekte ve bozmaktadır. 

b) Tarım Sektöründe Nüfus, Tarımda İşgücü, istihdam ve 
Işşizlik Sorunları : 

Türkiye'nin 1970 nüfus sayımı neticelerine göre nüfusun 35 milyon 
^66 bin 5^9 kişidir.Bu nüfusun $61 i kırsal alanda yaşamaktadır.(Bucak,Köy,Mezra, 

Oba,Mahalle v.s.) yaklaşık olarak 65.000 yerleşim yerinin 35*640 1 muhtarlık bulu¬ 
ttan köy olup, diğerleri de bu muhtarlıklara bağlı fiili yerleşim gruplarıdır.Örtala* 
ma köy nüfusu 57§ kişidir.Nüfus artış hızı 1955 - 1960 arasında $2, 1960-1965 ara¬ 
sında $1,6 ya; 1965-1970 döneminde ise $1,2 ye düştüğü görülmektedir.Bu düşüş daha 
çok köyden kentlere nüfus göçünden ileri gelmektedir. 
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Kırsal nüfusun 19&5 sayımına göre yaş grupları şöyledir. 

YAŞ GRUPLARI : 
0-1** 15-6** 65- + 

$kk $ 51 v9 $ *f,i 

1970 sayımına göre Tarım sektöründeki işgücü toplam işgücünün 
$71,15 i olup, bu da 11.125.000 dir. 

Türkiye'de nüfusun faal olarak çalışan, yani işgücüne iştirak nisbeti 
$55 ve toplam olarak 22,milyon civarındadır. 

^Şehirlerde işgücüne katılanlarm nisbeti ise $35,5; köylerde $50 nin 
üstündedir.işgücüne iştirak eden 15 ve altındaki yaşlar nazara alınırsa bu nisbet 
artmaktadır. 

Aktif nüfus içine işvereni er,kendi hesabına çalışanlar,yardımcı aile 
efradı ve bir ücret karşılığında çalışanlar girmektedir.Aktif nüfusun $65 i yani 
6,5 milyonu yardımcı aile efradıdır * İşverenler ve bağımsız çalışanlar $29,31 dir. 

Türkiye'de tarımda fazla işgücü mevcuttur, ve potansiyel olarak gittik¬ 
çe artrhaktadır .Bil fiil çalışanlar ile çalışabilecekler arasında, diğer tabirle |şğâcü 
seviyesi ile istihdam seviyesi arasında bir gizli işsizlik ... s ■ 0$ doğ¬ 
maktadır. .-Gizli, mevsimlik,potansiyel işsizlik gibi adlar altında ifado edilen her 
türlü işsizliğin ekonomik ve sosyal yönden türlü şekillerde tezahür eden menfi 
etkileri görülmektedir ki bunun da halli isabetli bir istihdam politikasına bağlıdır, 
Ancak böyle bir politakanmn, gelecek işsizlik projeksiyonları, da nazara slifiarak 
uygulanmasıyla işgücü arz ve talebi arasmdadenge kurulabilir. 

a) Tarımda Hukuki bünye,Toprak Mülkiyeti ve İ'şletrae Şekilleri: 
Türkiye'de arazi tasarrufu ve işletme şekilleri düznnsizlik arzet- 

raekte ve bununu neticesi arazi aile işletme ünitesine kâfi gelmiyecek (Gerek teknik 
işletmecilik gerekse arazi genişliği itibariyle) tarzda küçük parçalara bölünmüş 
bulunmaktadır. 

Tarımda ilk önce karşımıza aile işletmesi niteliğinde tarım işlet¬ 
mesi çıkmaktadır.Bu işletmeyi ekonomik düşünce ile izah etmemiz mümkün değildir. 
Zira bu sistem daha ziyade örf ve adet şartlarının hakim olduğu geleneksel düzenin 
bir teeahürüdür.Aile işletmesinde emek faktÖrü'-S- gözetilmez, yani bir hukuki münase¬ 
bete bağlı ücret esası yoktur.Bunun bir neticesi de istihsal miktarına menfi olarak 
etkilemesidir. 

Türkiye'de arazi esas itibariyle devletin ve özel şahıslarındır. 
Kısmen de vakıf arazi mevcuttur.Devlet arazisi de, tapulu veya polis kuvvetiyle 
korunan devletin hüküm ve nezareti altındaki arazi ve devletin tapusuz arazisidir. 
Devletin tapusuz arasiside ya umumi menfaate tahsis edilen ve temellük edilemiyen 
yol,liman v,s, gibi arazidir, Yeya umuma tahsis edilmemiş ancak aslî iktisap yolu 
ile temellükü mümkün arazidir.Bataklık,nevi arazi hariç bunlar hakkında bir mevzuat 
yoktur.Bilindiği üzere gayri menkul sistemimizin temelini tapu sicilleri teşkil eder. 
Yurdumuzda henüz topraklarımızın bütünü ile tapu ve kadastrosu yapılmış değildir, 
frizinin kime ait olduğu belirsizdir.Birçok tapularda çift veya sahtedir.Keza 
bu arazinin yüzölçümü hakkında sarih ve inandırıcı bilgi mevcut değildir.Dönüm ölçü¬ 
lü de bölgelere göre değişik, tapudaki miktarla, arazideki fiili alan değişikdir. 

o / . . . 



- 3 

g Bu durumdan ihtilaflar tahaddüfc etmektedir.Ba- ta vergi ve tapu 
■ha»! arı gibi türlü sebeplerle tapuların yaşıyan variteler üzerine intikali yapıla¬ 
mamaktadır .Normal tapulu arazide bu intikaller yapılmayınca,tapusuz Zilyetlikler 
tasarruf edilen arazinin tesciline de hiç yanaşılmamaktadir »Ve- tapusuz- arizi hari¬ 
cen elden ele menkul hükmünde devredilegelmektedir. 

Özel mülkiyette de , bilindiği üzere, ferdi - birlikte veya işti¬ 
rak halinde işletme nevileri mevcuttur. 

Bütün bu mülkiyet ve tasarruf sistemi ziraî işletmelerin gelişme¬ 
sinde menfi tesirler meydana getirmektedir,Bunun önlenmesi için Türkiye nin ziraî 
bünye ve şartlarına uygun reformist tedbirler almak lâzımdır. 

Ziraatte aile işletmesi dışında ortakçılık veya yarıcılık yoluyla 
işletme şekilleri mevcuttur. 

Ortakçılık ve yarıcılıkta, bilindiği üzere, kaba ha^l arı ile 
şöyle bir geleneksel durum mevcuttur; 

Ortakçıların ya toprağı hiç yoktur veya yeterli toprağı yoktur. 
Yeterli toprağı olupda şu veya bu sebeple bizzat kendi ziraat işletmesini yürütemi- 
yen toprak sahibi ile ortakçı anlaşarak - ki bu anlaştaa yazılı olmayıp ziraî örf¬ 
lere dayanan ve ekseriye her sene harman sonu, şifahen anlaşarak tecdit ve tazele- 
nen-bir sistemdir.Burada, genellikle tabım araç ve gereçleri ve tohum, toprak sahi¬ 
bi tarafından verilir.Karşılığı mahsulden pay üzerine olup pay nisbetleri değişik¬ 
tir; 1/2 , 1/3 nisbetleri gibi. Burada da toprak sahibinin emekçi karşısında olduğu 
gibi^üreticâ ortakçı karşısında da üstün bir durumu vardır.Bu üstünlük zaten az 
olan toprak sahipliğinden ileri gelmekte,dolayısiyle toprak sahibinin alternatif¬ 
lerinin fazla olması, diğer ifade ile, toprak arzının az, talep olarak da bunu 
işleyecek müstahsil unsurun çok olması, yani talep elastikiyetinin olmaması dola- 
yısiyle toprak sahibi ve ortakçı arasında adil bir dengenin bulunmadığı göze çarp¬ 
maktadır.Bu itibarla, ortakçı,yarıcı \£e benzeri sistemlerde üreticilerin istisma¬ 
rını önlemek, hukukunu himaye için mevzuata dayanan gerekli tedbirlerin alınması 
lâzımdır. 

Toprak işletme ilişkileri bakımından mal sahipliği, yani zatı 
işletmecilik,aracılık ve yarıcılık, müesseselerinden başka ziraatte bu gün kiracı¬ 
lık sistemi de mevcut ve yurdumuzun birçok yerlerinde (Yarıcılık ve ortakçılık) 
aleyhine kiracılık sistemi genişlemektedir.Zira kiracılık sisteminde teknik ve yay¬ 
gın istihsale yönelen işletmecilik görülmemektedir, 

Zatî ve kendi hesabına çalışan Ziraî İşletmeciliğe gelince; 
Yurdumuzda sahip olunan toprakların entansif şekilde ve işletme 

vüsatleri itibariyle,zatî işletmeciliği kaba havariyle, 
1- Küçük veya cüce işletmeicilik, 
2- Orta veya yeterli işlekmeiilik, 
3- Büyük işletmecilik 

olarak tasnif edebiliriz. 

Küçük veya cüce işletmecilikte, sahip oldukları toprakları kendi 
araç ve gereçleriyle işleyen (ki genellikle bunlar iptidaidir) ancak kendi geçim:' ji 
sağlamağa matuf ve fakat tarım gelirleri yetmiyen toprak işletmeciliği karakteri 
vardır. 
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D.P.T. Araştırma sunumlarında (Tarım giiirleri yetmiyenler) 
kategorisini teşkil etmektedir.Keza bunların 19^3 sayımlarına göre işletme bü¬ 
yüklüğü 1-30 dekar arasında değişmekte olup, toplam işletmelere nisbeti %'jO, 2 dır, 

Orta veya yeterli işletmecilikte., daha iyi tarım araç ve gereç¬ 
leri kullanıldığı gibi,işletme VuKsa'tı da daha büyük olup, bu gruba 31-200 dekar 
genişliğindeki işletmeleri dahil edebiliriz,Toplam işletmelere nisbeti dir. 
Bu işletmecilikte sadece toprak sahibi aile fertleriyle değil hariçten kiraladı¬ 
ğı emek unsuru ile de çalışır.Az da olsa, daha yoğun işletme niteliğinde olduğun¬ 
dan üretim fazlası sağlıyabilirc 

Üçüncü kategoride tarım geliri artanlar olarak tasnife giren 
ve 200- dekar ve daha fazla araziye sahip işletmecilik grubu olup, toplam işlet¬ 
melere nisbeti dır. 

Sosyo-Ekonomik yönden üzerinde durulması lazırngelen ve birlikte 
%96 k ü teşkil eden işletilebilir arazilerin verimliliği vs sahiplerinin ve üre¬ 
ticilerinin güvenliği üzerinde (-ki bu güvenlik sistemine;tabi 1 afetlere karşı 
mal ve mahsûllerin güvenliği dahildir.) önemle durmak lazımdır* 

Şu duruma göre, yurdumuzda cüce ve orta tarım işletmeciliğinin 
hakim vasıfları; çoğunlukla kendi kendine yeten,aile fertleriyle üretime iştirak 
edilen, pazar ekonomisi açısından kendi istihlak malları ve ihtiyaçlarını karşı¬ 
layacak nitelikte olmalaı*x, pazara dönük bariz üretim fazlası görülmemesi ve 
dolayısiyle birikim imkânlarının kıt veya az olmasıdır. ^ 

Bütün bu durumlarınHneticesi de üretim azlığı,düşük verimlilik 
ve işletme cesameti ve gelir imkânları yönünden değişiklik ve dengesizlik arzet- 
mektedir. 

Şu manzaraya göre, tarım politikası yönünden temel prensip ; 
tarımdaki nüfusun gelirini arttırmak esas olmalıdır,Bu da; 

1- Birim sahada ziraî verimi yükseltmek, 
2- Fazla zirai işgücünü, sanayi ve hizmetler kesimine aktarmak, 

tedbirlerinin uygulanmasiyle mümkündür» 

Bilindiği gibi, yurdumuzda ziraî mahsûller daha çok iklim şart¬ 
larına tabi olup,bunlarda değişik ve istikrarsız olmakla mahsûl üzerine menfi yön¬ 
den tesir icra etmektedir.Burada, devletin tarımda verimliliği ve binnetice geli¬ 
ri, diğer tabir ile tarımda fert başına düşen gayri safi Millî Geliri arttırıcı 
yönden tedbirlerin ittihazı gerekir» 

Bu tedbirler meyanında,tarımda (Girdi)lerin kalitatif ve kan- 
titattf bakımdan arttırılması ve yükseltilmesi gerekmektedir. 

» 

Bunlardan misal olarak, tarım kredi politikası tedbirleri, 
ucuz fenni gübre0 tevzii, haşerat ve hastalıklara karşı zamanında en etkili 
mücadele teknik ve vasıtalarış sulama şebekelerinin tesisi,iyi vsaıfta tohumluk, 
damızlık verilmesi, ve bunların uygulamada etkili şekilde denetimi, tarım mah¬ 
sûllerinin kooperatifler vesair rasyonel teşkilâtlanma yollarıyle pazarlara arzı 
ile değerlendirilmesi ve desteklenmesi tedbirleri ilk akla gelen verim ve gelir 
arttırıcı çareler olarak görülmektedir» 

c / e . ■» 
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Burada,lüzum ve önemi izahtan vareste görülen,yukarıda belirti" 
len arazinin hukuki durumları olarak,tapu arazi kadostrosu ve fiili zilyetlik 
konuları ile birlikte ele alınması gereken "Ziraî Reformun " da gerçekleştirilme¬ 
si bu günkü ziraat politikamızın temel sorunlarını teşkil etmektedir. 

Tarımda Sosyal Güvenlik ve kendi hesabına 
çalışanların Sosyal Güvenliği meselesi : 

T.C.Anayasasının ^8.ci maddesi: "Herkeâ,sosyal güvenlik hakkı¬ 
na sahiptir.Bu hakkı sağlamak için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardım teşkilâtı 
kurmak ve kurdurmak Devletin ödevlerindendir." denilmektedir. 

Demek oluyorki, Sosyal güvenlik Türki^'de herkel için bir 
hakfDevlet için de bir görev olarak tecelli etmektedir. 

Bununla beraber bugün Türkiye'de ancak kamu görevlileri yani 
memurlar ve sınaî hizmet sektörlerinde çalışanların Sosyal Güvenlikleri Sosyal 
Sigortalar ve T,C.Emekli Sandığı vasıtasiyle sağlanmış olup bunların miktarı 
2 milyon civarında olup faal nüfusa nisbeti #10 u aşmış bulunmaktadır. 

Tarımda ve Ormancılık faaliyetlerinde çalışan işçilerle,tarımda 
kendi hesabına çalışanlar ve bunların aile fertleri halen Sosyal Güvenlik kapsamı 
dışındadır«Birinci ve îkinci beş Yıllık Plânlarda, Anayasanın Sosyal Güvenlikle 
ilgili hükümleri yer almış bulunmakta ve sadece tarım sektörünün kamu işyerlerinde 
çalışanların da Sosyal Güvenliğe kavuşturulacağı öngörülmektedir. 

Özel sektörde çalışan tarım işçileriyle küçük çiftçilerin plân 
döneminde Sosyal Güvenliğe kavuşturulmasını tazammun eden herhangi bir tedbir 
konulmamıştır.Ancak, Kamu kesiminde çalışan tarım işçilerinin program döneminde 
sigorta kapsamına alınması öngörülmüş,Kamu kesimi dışında kalan Özel işyerlerin- 
deki tarım işçileri hakkında bunların bölgesel dağılımları, ücretleri,ortalama 
çalışma saatlerinin araştırılacağı hususu belirtilmiştir. 

* 

Bu duruma göre, tarımda çalışan özel kesim işçileriyle, kendi 
hesabına çalışan çiftçilerin Sosyal güvenliği Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemine 
kalmaktadır. 

Grubumuza verilen konu; "Tarımda kendi hesabına çalışan Sosyal 
Güvenliği" olmakla bu görüşlerimiz kısaca aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır. 

Aşikârdırki, tarımda sosyal güvenlik sorununun çözülmesi,her 
şeyden evvel tarımda verimin yükseltilmesi ve gelir ve finansman meselesidir. 
Bunun hangi metod ve teşkilât eliyle gerçekleştirileceği konusu bundan sonra ele 
alınacaktır. 

2.Beş yıllık Kalkınma Plânının 2^0 ncı sahifesindeki tablo 
aynen aşağıya alınmıştır. 
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TABLO: 119 TARIMSAL MİLLİ GELİRİN ıŞLüThELERjS DAİİJjIMI ' 

i . . ■ 

Gelire göre 
İşletme sınıfları 

Toplam İşletmeye 
gere % 

İşletme ba¬ 
şına ortalama, 
yıllık gelir 

Toplam 
Gelir 

Milyar 

Fert ba¬ 

şına 
yıllık 

TL. gelir TL 

Toplam 
rımsal j 
lire göı 
% Pay 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( k ) ( 5 ) 

1- 50 dekar 68,78 2 900 5,2 •'+85 2M 
51- 200 " 27,51 10 300 8,8 1 117 -f2,0 

201- 1 000 3 3,57 510 M 7 *H7 25,2 
1 000 ve daha fazla o,ık 298 500 2,1 29 750 10,0 
dekar 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 200 ve daha fazla dekarlık 

işletmelere sahip olanların,toplam tarımsal gelire göre paylarının %32,2 olduğu 
yanı bu grubun sosyal güvenliklerinin finansman yönünden herhangi bir problemleri 
olmadığı ancak, 1-50 dekar genişlikte değişik işletme sahiplerinin ortalama işlet¬ 
me başına yıllık gelirleri 2,900 liradır, 

Türkiye'de 931 sayılı iş Kanununa göre tesbit edilen günlük ücre 
olarak asgari hadleria 15,5 ~ 19,5 lira arasındadır. Bunun ortalaması 17,03 liradı 
1971 yılı Temmuz ayında tesbit edilmesi gereken asgari ücret haddi ortalaması (20* 
liranın altına düşmeyeceği galip ihtimal dahilinde olup, bu ayda 600 lira ; yılda 
7.200 lira ücret kazancını teşkil etmektedir. Bu rakamın tablodaki rakamlarla muka 
yesesi yapıldığında; 1-50 dekardaki işletme aile reislerinin gelirlerinin çok düşü 
olması itibariyle hiç prim ödeme gücü olmadığı; 

Diğer işletmelerin yıllık gelirleri; asgari ücret hadlerine kıya, 
la daha yüksek olduğundan,bunların sosyal güvenlik yönünden prime matrah kazançla' 
rının yeterli olduğu görülmektedir.Buna göre,l~30 dekarlık işletme sahiplerinden 
prim tahsili imkânı bulunmadığından, sigortalılıkları halinde primleri doğrudan doj 
rüya Devlet tarafından karşılanması zarureti mevcuttur. 

Bilindiği üzere 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigor¬ 
ta kolları ve prim nisbetleri şöyledir: 

1- İş kazası, Meslek hastalığı Sigorta primi İşveren tara¬ 
fından ödenir, 

2- Hastalık ve Analık Sâgorta primi %9 , %3 işveren ct'ot-1 işçi tara¬ 
fından, 

3- Maluliyet, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta pirimi % 11, %6 işveren, 
%5 işçi tarafından, ödenir. 

Kaaaatımıza göre iş kazası,hastalık ve analık sigortaları yoluyla 
gosyal güvenlik kapsamına alınmaları bu sosyal güvenliğin de yıllık kazançlara göre 
ve bölgeler itibariyle kademe kademe teşmil ve uygulamağa geçilmesi,veya diğer bir 
yoldan^genel sağlık sigortası kanununun kapsamipiş kazası ve analık sigortalarım! d 
kapsar şekilde genişletilerek bu kanun içinde yürütülmesi yerinde olacaktırs 
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Primlerin tahsili, işlemlerinin ifası ve yatırılması yönünden 
1-200 dekarlık ziraî işletme sahiplerinin kooperatifleşmeleri ve üye olmaları 
mecburiyeti konulması ve bu kooperatifler bünyesinde sigorta kolu teşkili maksa¬ 
dıyla sosyal güvenlik «andıkları kurularak bu sandıkların büroları vaeıtasiyle 
primlerin tahsili buna dair muamelelerin ifası ve primlerin sosyal güvenlik hiz¬ 
meti ifa edecek kurumlar» yatırılması,ileride tek bir organizasyonun bünyesinde 
birleşineeye kadar güvenlik hizmetlerinin Sosyal Sigortalar tarafından ifası 
öngörülür ise; ilgili sigorta kollarını kapsamak üzere üyeleri adına kooperatif¬ 
ler temsil ve'aracılığı ile Sosyal sigorta Kurumu ile (Grup Sigorta anlaşmaları) 
&& gidilmesi? ve bu yoldan hizmetin itfasının, uygun olacağı Grubumuzca mütalaa 
edilmektedir. 

Takdir ve tensiplerine sunulur. 

Sabri Çonijaat*^Edip öztürk İbrahim Özyılmaz & 
Erhan H.Oktay P Ahmet Arpaçıoğlu Yavuz Bozkurt 

İ İ 
f r ] 

\ ^ ’ 
İhsan Aydalga A.Vahap Malatacı Ahmet R.Esen 

Edip öztürk 

18/6 
G.B. 



(Alt Komisyon Raporuna Ek) 

1- Tarıada kendi hesabına çalışanların sosyal güvenliği clt komis¬ 
yonunun hazırlanış olduğu raporun özet bölümünde : 

Tarımda kendi hesabına çalışanlar üç grup şeklinde tasnif edildik¬ 
ten sonra, küçük ve cüce işletmelerin 1 - 30 dekar arasında araziya sahip ol¬ 
dukları ve bunların toplam işletmelere nisbetinin % 5°»2 olduğu, 1 » 50 dekar 
genişlikteki arazi .sahiplerinin ortalama işletme başına 2.900,- lira yıllık 
gelir düştüğü, bu miktarın memleketinizdeki asgari ücret ortalamasının yıllık 
tutarı olan 7*200.- liranın çok altında kaldığı ve bu sınıfların pria ödeme 
güçlerinin bulunamadığı, bu durumda bu sınıfın primlerinin devlet tarafından 
karşılanmasının zaruri olduğundan söz edilmektedir. 

Genel olarak bu yargılama ve varılan sonuç doğrupur. Ancak yargıla¬ 
mada hata payları vardır ve bu husus Türk çiftçileri yönünden küçünsenaiyecok 
bir önem arzetnektedir. 

Ege çiftçisini göz önüna^aldığınızda, 20 - 50 dekar arasında ara¬ 
ziye sahip pamuk üretici, ziytin üreticisi, incir üreticisi, üzüm üreticisi, 
narenciye üreticisi, patates, soğan, sebze üreticisi için bu yargı doğru de¬ 
ğildir. Marmara bölgesinde; patates, soğan, üzün, şeftali, elma, Trakya’da 
ayçiçeği, karadenizde fındık, patates, çay, Akdenizde pamuk, narenciye, seb¬ 
ze, zeytin, muz, yer fıstığı, Güneydoğuda antep fıstığı, bakliyat, kırmızı 
biber, Şeker Fabrikalarının kurulduğu bölgelerde pancar müstahsili bu yargı¬ 
lamaya girmez. Bu hususu göz önüjıd aldığımızda prim ödeme gücüne sahip bin¬ 
lerce çiftçi karşımıza çıkar. Şu halde yargılamada arazi miktarı yanında ürün 
nevilerini dikkate almak gereklidir. Özellikle Devlet destekleme alıalarına 
nazhar olan pamuk, üzüm, incir, zeytin yağı, ayçiçeği, fındık, antep fıstığı 
tiftik, pancar, çay gibi ürünlerin burada önem kazandığını hatırdan çıkarma¬ 
mak gerekir. Bu ürünlerin alıcısı Devlettir ve barem fiatları tesbit edilir¬ 
ken, iç ve dış piyasa fiatları yamada jçiftçiBi# ö^liyet unsurları ve geçin 
seviyesi de dikkate alınmaktadır. Ege'de Devlet destekleme yoluyla Koopera¬ 
tif ortağı pamuk üreticisi çiftçiye 200 - 300 milyon (her yıl), Karadenizde 
fındık üreticisi kooperatif ortaklarına 200 milyon civarında para ödenmekte¬ 
dir. Pancar müstahsilinin eline yılda 600 - 700 milyon para geçer, tütünme c.e 
rakamlar önemlidir. 

2- Yine 4- nolu raporun ikinci sayfasında yer alan üçüncü madde 1 , 
"Tarımda kendi hesabına çalışan küçük çiftçilerle ilgili sosyal güvenlik, bu 
sektördeki önemli dereceye ulaşan gelir düşüklüğü nedeniyle, konu zirai re¬ 
formla birlikte ele alınacak, tüm sosyal güvenlik ortamının tesisine geçiş 
olarak, sosyal yardımın geniş nisbette iştirak edeceği 11 Kısa vadeli riskler" 
(genel sağlık sigortası) ye tarım ürünleri sigortasının kademeli uygulamala¬ 
rına öncelik verilecektir. " denilmekte ve bu maksatla; 
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a) Küçük çiftçilerin Ziraat Odaları ve Tarım - Kredi Kooperatifle¬ 
ri gibi çok yönlü kuruluşlar yoluyla örgütlerineleri, 

b) Bu kooperatifler bünyesinde veya bizzat yerleşme ünitelerinde 
sosyal güvenlik sandıkları kurulması, 

c) Sağlık hizmetlerinde ek finansman kaynakları sağlanması, 
d) Tanrı ürünleri sigortasında kademeli uygulamaya geçilmesi, 

öngörülmektedir. 

Rapordan, üçüncü maddenin birinci fıkrasında yer alan hususların 
yerine getirilmesi a, b, c, d, fıkralarında yer alcn hususların tahakkukuna 
bağlı olduğu anlamı istihraç edilmektedir. 

a- Fıkrasında çiftçilerin Ziraat Odaları şeklinde örgütlenmeleri¬ 
nin tavsiye edilmesi nedeni anlaşılamamıştır. Ziraat Odaları kanununda kimle¬ 
rin ne şekilde odaya kaydolunacakları açıklanmıştır. Bunun planda bir tedbir 
olarak yer almasına lüzum yoktur. Üstelik bu oda çiftçinin prim ödene gücünün 
kazandırılmasında hiçbir ekonomik fonksiyon ifa etmemektedir. Ekonomik fonk¬ 
siyon Kooperatiflerce ifa edilmektedir. Öteyandan çiftçilerin kooperatifler 
şeklinde örgütlenmeleri tavsiye edilirken mevcut durun hiç nazara alınmamış¬ 
tır. Bize plânlananın verdiği raporlardan edindiğimiz bilgilere göre Türkiye1 
de 3*000.000 çiftçi ailesi vardır. 

Bu açıklamalardan Türkiye’de Kooperatifleşmiş çiftçi sayısının bir 
hayli önen taşıdığı, çiftçilerin tamamını kooperatifleştirelim diye daha faz¬ 
la zaman kaybına gerek olmadığı, esasen hükümetçe hazırlanan tarım ve toprak 
reformu kanunlarıyle Kooperatifleşmenin daha da hızlı bir şekilde gelişeceği 
marjinal işletmelerin çoğalacağı, ve bunlarında prim ödeme gücüne sahip çift¬ 
çi sayısını bir hayli arttıracağı muhakkaktır. 

b Fıkrasında kooperatiflerin bünyesinde veya bizzat yerleşme üni¬ 
telerinde sosyal güvenlik sandıkları kurulması tavsiye edilmektedir ki plân 
kooperatifler için emredici bir nitelik taşımadığına göre askıda kalmaya mah¬ 
kum bir tedbirdir. Halbuki Çiftçiler bir kanunla sosyal güvenliğin kapsamına, 
alınmalıdır. Avukatlar kendi hesabına çalışanlardan oldukları halde, kendile¬ 
rine çok önemli sosyal güvenlikler sağlanışlardır. Türk milletinin efendisi 
dediğimiz çiftçimize kendisine lâyık sosyal güvenlik sağlamanızda zarunluk- 
lar vardır. Tabii bu zorunluluk prim ödeme gücüne sahip küçük çiftçi vasfına 
haiz üretmenleriniz için söz konusudur. 

Sosyal Güvenliğin Sağlanmasında Kooperatiflerin 
Rolü Ne Olmalıdır. 

1- Kooperatifler aracılara ve tefeciye giden kazancı üretici bün¬ 
yesinde bırakacağından, onların prim ödene olanaklarını arttıracaktır. 

/ 
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2- Ortaklarının nali ve ekonomik durumlarını çok yakından tanı;-: n 
ve onlarla ekonomik nünasetler kurun kooperatifler aracılığıyla primlerin - 
sili kolay olacaktır. 

3- Kooperatifler ve onların kurdukları Birlikler ilgililerin sos¬ 
yal güvenliklerinin sağlanmasında politik baskı grubu olarak etkili olacak¬ 
lardır. 

Teklifiniz : 

Küçük çiftçi vasfına haiz, prim ödene gücü olan, 2834- sayılı ka¬ 
nunla kurulnuş Tarım Satış Kooperatifleri, 1198 sayılı kanuna göre kurulacak 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri, 1163 sayılı kanuna göre kurulnuş Pancar 
Ekicileri İstihsal Kooperatifleri, Çay Kooperatifleri, ortakları ile, yine 
küçük çiftçi vasıflarına haiz ve prim ödeme gücü olan 2836 sayılı kanuna gö¬ 
re kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifleri ile diğer tarımsal kooperatiflerin or¬ 
takları sosyal güvenliğin kapsamı içine alınmalı ve bu maksatla, Kooperatif¬ 
lerin Sosyal Sigortalar Kurumu ile Grup Sigorta anlaşmaları yapmaları yerin¬ 
de olacaktır. 

KOT: Küçük Çiftçi değimi, 3202 sayılı Ziraat 
Bankası Kanununun 3*cü maddesinde yer alan 
anlam çerçevesinde anlaşılmaktadır. 

YAVUZ BOZKURT 

Sanayi ve Tiearet Bak. 

T.C. Ziraat Bankası Kooperatj: 
Müfettişi 

Koop. Adı Koop.Sayısı Köy Sayısı Ortak Sayısı 

ı. r d o . . 54 O 1.261,23 

Tarım Kredi Koop. 2.017 22.000 1.308,84-8 
Tarım Sat. Koop. 638 215.809 
Pancar Ekici. 19 419.000 
Köy Kalkınma 1.657 143.000 
Çay İstihsal 4-1 36.250 
Orman Ürünleri 91 8.450 
Balıkçılık 94 13.700 
Toprak Su 850 43.850 
İstihsal ve Sat. 175 25.250 
Pazarlama 91 26.200 

5.673 2.24-0.357 



Dovlet Plânlama Teşkilatı Sosyal Güvenlik ve Sosyal He falı 
Hizmetleri üzcl ihtisas Komisyonunun., Alt Komi sy onumuz a tevdi ettiği 
konu; (tarım dışı grupların Sosyal Güvenliğinin suçlanması) dır. 

Sosyal güvenlik, belirli ve örgütlermiş bir sınıf için değil, 
toplumun her grubu için öncelik ve ivedilikle ele alınması gereken 
bir konu olduğuna göre; " Tarım Dışı Grupların Sosyal Güvenliği Alt 
Komisyonu" Başkanlığına tevdi edilen 5.1971 tarihli ara raporu¬ 
muzda da belirtildiği gibi: 

1- Geçmiş 10 yılın, Sosyal Güvenliğin kapsamının teşmili ile 
ilgili yavaş davranışını sur'atle telâfi etmek, 

2- Gelecekte mevzuat yönünden yapılacak valide t çalışmalarını 
k o 1 ay 1 a r-t1 rmak, 

3~ Sosyal Güvenlik hizmetlerinin maliyetini,mükerrer İdarî 
masraflarla yükseltmemek, ezcümle: 

- Merkez ve Taşra personelinden seçim, ikame, eğitim koma¬ 
larında yeterince ve daha ekonomik bir tarzda y ararların ak, 

- Özel ve pahalı surette yetiştirilmesi gereken idareci 
ve teknik personelin hizmetinden tam olarak faydalanmak, 

- Hizmet birleştirme işlemlerinde zamandan ve yazışmadan 
tasarruf etmek, 

- Sosyal Güvenlik Hizmetine tahsis edilecek menkul ve gay¬ 
rimenkul! erde âtıl kapasite yaratmamak, 

- Pahalı uzman, mekanik araç ve gereçlerden azamî derecede, 
genel bir uygulama programı içinde yararlanmak, çeşitli fonksiyon¬ 
lar arasında ahenkli bir işbirliği sağlamak, 

4— finansman, etüd, istatistik ve aictüaryel çalışmalardan bü¬ 
tün grupları yararlandırmak ve yatırımların, plân hedeflerine, 
sosyal güvenlik ilkelerine, memleket gerçeklerine ve rantabilite he¬ 
saplarına daha uygun bir şekilde yapılabilmesini sağlamak, 

5- kardım normlarının, baskı unsurlarına verilen tavizlere gö¬ 
re değil, kalkınma hedeflerine, milletler arası sosyal güvenlik as¬ 
garî normlarına, ülkenin ekonomik inkişafına, uygun bir şekilde 
tesbitine iıakân vermek, 

bakımından, yukaröaki raporun, tarım dışı gurupların sosyal 
güvenliğinin, çeşitli uygulama gruplarına parçalanmak suretile sağ¬ 
lanması bölümüne karşıyız. 

y>> 
Başkan 

Kamil Turan 
Ankara iktisadı ye Ticari 

î1imîe r Akad eni si 

x üye 
Salahattin Turla' 

Sosyal Sigortalar Kurumu 
İhtiyarlık Sigortası Müdürü 

üye 
Çecaettin 'ıjtzgan 

Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel /Müdürlüğü Müfettişi 

V V / 

Jutnis En s ar i 
Mim. ve Müh. Odaları Birliği 



İşbu RAPOR, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah 
Hizmetleri Özel ihtisas Komisyonunun "Tarım- 

dışı Grupların Sosyal Güvenliği Alt Komisyonu" 
çalışmaları için hazırlanmıştır. 

-I-

Tarımdışı Guruplarda Sosyal Güvenlik 
Hizmetlerinden yararlanması gerekenlerin 

kapsamı: 

1960 YILINDAKİ DURUM: 

339 sayılı Anayasamızın yürürlüğe girdiği 20,7* 1961 tarihinde, 
özel bir kuruluş Kanunu olan veya herhangi bir Kanuna dayanılarak 
kurulmuş bulunan Sosyal Güvenlik Müesseselerimiz ile, bu nimetler¬ 
den faydalanan gruplar, ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir. 

1- 1926 yılmdanberi faaliyette bulunan Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Eabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı ki, münhasıran Demiryolları ile Askeriyeye ait iş¬ 
yerlerinde çalışan grupları (Demiryolları 884-5, Askeri Eabrikalar 
53712 cem'an 42557) kapsamına almakta idi. 

2- 1.1.1950 tarihinde, 11 adet mülga Emekli Sandığını da bünye¬ 
sine almak suretile T.C.Emekli Sandığı kurulmuştur. Statü hukukuçer- 
çevesinde, memur tarifine giren 550000 personel bu Sandıktan yarar¬ 
lanıyordu . 

3“ 3008 sayılı İş Kanunumuzun tarifi veçhile "işçi" niteliğin¬ 
de sayılan grup için 1.7*1946 tarihinde kurulmuş bulunan İşçi Sigor¬ 
taları Kurumu, 620.900 adet sigortalıyı bünyesine almış bulunuyordu. 

4- 1.11.1960 tarihli 5/532 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesile, 
İşçi Sigortaları mevzuatı normlarından aşağı yardım sağlamamak kayıt 
ve şartile faaliyetlerine devam imkânı verilen, Bankalar, sigorta ve 
reasürans şirketi, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar gibi 
malı müesseselerin çalıştırdıkları (36.000 adet) personel için kur¬ 
dukları Tesis şeklindeki 26 adet Emekli Sandığı, bu malî müessese- 
lerin personeline Sosyal Güvenlik hizmeti sağlamıya çalışıyordu. 
Sonradan, bu Sandıklar, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesile, 
Kanunla kurulmuş sandıklar haline getirilmişlerdir. 

5- Baro kuruluşu mevcut olan yerlerde çalışan 7*500 e yakın 
avukatı kapsamına almış bulunan ve yukarda belirtilen Sosyal Güven¬ 
lik kuruluşlarının sağladığı güvenlik anlamından çok uzakta ve 
yetersiz yardımlar veren Avukatlar Yardımlaşma Sandığı faaliyetine 
devam ediyordu. 7*7*1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avu¬ 
katlık Kanunu ile, serbest olarak çalışan bütün Avukatlar Sosyal 
Sigortalar kapsamına alınmışlardır. 

T ou l anı o 1 a r ak; 1960 yılında, yukarıda belirtilen beş grup¬ 
taki Sosyal Güvenlik Müessesesinden yararlanan, çalışan insan sayı¬ 
sı 1.260.000 i geçmiyordu. 
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ANAYASA HÜKMÜ: 

33G- sayılı Anayasamızın 48 nci maddesi "Herkes, sosyal güven
lik hakkına sahiptir" hükmü ile, "bütün vatandaşların, hiç "bir ayı
rım yapılmaksızın, bu haktan faydalanması gerektiğini belirtmiş ve 
bu hakkın sağlanması için sosyal güvenlik müesseselerini kurma veya 
kurdurma ödevini Devlete vermiş bulunmaktadır. 

1970 YILINDAKİ DUEUM: 

Eu Anayasal hakkın teşmiline ait çalışmalardan 1970 yılında 
elde edilen sonuçlar şöylece özetlenebilir. 

1- Malî takati tükenen Demiryolları Emekli Sandığı ile aktü-
aryal yapısı zaafa uğrayan Askeri fabrikalar Tekaüt Sandığı, 
1.8.1968 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmiştir. 

Devir tarihinde aktif üye sayısı (Demiryolları 4427, Askeri 
fabrikalar 35»866) cem'an 40.293 dür. 

2- T.C.Emekli Sandığından, faydalananlar sayısı 700.000 e yak
laşmış bulunmaktadır. 

3- Başlangıçta işçi tarifine girenleri kapsamına almakta olan 
îşçi Sigortaları Kurumu, 1.3.1965 tarihinde, 506 sayılı Kanunla 
Sosyal Sigortalara tahvil edilmek suretile, Hizmet akdi ile çalı
şanların Sosyal Güvenliğini sağlar hale getirilmiş ve uygulama, 
1 kişi çalıştıran işyerlerine kadar teşmil edilmiştir. 1969 yılı 
sonu itibarile aktif sigortalı sayısı, buna rağmen, 1.261.856 ya 
yüks e1eb iİmi ş t i r. 

Toplam olarak; 10 yıl zarfında, sosyal güvenlikden yurt 
çapında yararlananların sayısı, ancak, 1.962.000 e vasıl olmuştur 
ki, bu rakkam, hiç bir zaman, Anayasanın ve Devlet İlanının gös
terdiği hedefe ulaşmak için yeterli ve sür'atli bir kapsam geniş
liğini ifade etmemektedir. 

NETİCE: 

35.500.000 insanı olan Ülkemizde, 10 yıl zarfında, Kanunla 
kurulmuş Sosyal Güvenlik Müesseselerinden yararlananların sayısın
da ancak 700.000 kadar bir artış kaydedilebilmiştir. Halen dış ül
kelerde çalışmakta olan 600.000 e yakın insanımız bu rakkama dahil 
değildir. 

1969 yılı sonu itibarile Sosyal Güvenlikten yararlananların 
aktif nufusa oranı % 13,2 dir. Eu oran düşündürücüdür. 

Iîer ııekadar, Anayasamızın 53 ncü maddesinde, Devletin, bu ödev
leri "İktisadî gelişme ve malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde" 
yerine getireceği derpiş edilmiş ise de, memleketimizde, 1926 yı
lından 1971 yılına kadar faaliyet gösteren Sosyal Güvenlik Mües
sese ler inin finansmanına, Devlet'in, hiç bir katkıda bulunmadığı da 
tir gerçektir. 

ST. 
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O halde, ekonomik gelişme ve malî kaynakların yetersizliği ma¬ 
zereti, kuvvetini Anayasadan alan Sosyal Güvenlik hakkının yıllar¬ 
dır askıda bırakılmasına yeterli bir sebep olarak gösterilemiyecek- 
tir. 

Tarım sektörünün kamu kesiminde çalışanların Sosyal Güvenlik¬ 
lerinin sağlanması hususu, 1971 icra İlânımızın tedbirler bölümün¬ 
de öngörülmüştür. 

Tarım sektöründe çalışan diğer grupların Sosyal Güvenliği ko¬ 
nusu ile başka bir komisyon görevlendirildiği cihetle, dağılımları 
ve çabaları yönünden şehir ekonomisi içinde sayılabilecek tarım 
dışı grupların, kapsamının tayini d alı a da daralmış bulunmaktadır. 
Eu grubun tüm olarak ele alınması, geçmiş 10 yılın yavaşlığını 
telafi edecektir. 

Sosyal Güvenlikten yoksun tarım dışında çalışanların hangi 
grupları ihtiva edebileceği konusunda, Komisyonunuzun diğer üyesi 
Sayın Muammer Obuz'un raporu, bir kaç ilâve veya eksiltme yapmak 
suretile faydalı bir fikir vermektedir. 

Ancak, yıllardır Sosyal Güvenlik arzusu içinde bulunan bu 
grupların; 

(- Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 
- Tüccar, Sanayici ve Korsa mensupları Sosyal Sigortalar Ku¬ 

rumu , 
- Ticaret siciline kayıtlı olanlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 
- Serbest Meslek mensupları Sosyal Sigortalar Kurumu, 
- Hekimler, Mühendisler, Teknikerler, Kimyagerler Sosyal 

Sigortalar Kurumu, vs. gibi) 
parçalara bölmek suretile, Sosyal Güvenlik hizmetinin, 

mükerreren ve daha pahalı bir şekilde yapılmasını öngören finans¬ 
manı güç bir yolu benimsemek, yukarıda arzolunan 10 yıllık rölan¬ 
tiyi daha da uzatmaktan başka bir fayda sağlamıyacaktır. 

Bu güne kadar Sosyal Güvenliği sağlanamamış tarım dışı gruplar 
içinde; dernek, baro, birlik, oda, federasyon, veya Konfederasyon 
halinde örgütlenememiş çok sayıdaki^grupların mevcut olduğu dikkate 
alınırsa, Anayasamızın ve Devlet Plânımızın Sosyal Güvenlik yönün¬ 
den derpiş ettiği genellik ilkesi, demokratik unutkanlık sonucu, 
zedelenmekten kurtulamıyacaktır. 

Nitekim, Özel kanunlarda kapsam, teorikman yeterli bir şekil¬ 
de tarif edilmiş olsa bile, endüstrileşmenin tabii sonucu olarak, 
tarım dışı gruplar arasında, tedahüller veya dalgalanmalar olacaktır. 

Ancak, sosyal güvenliğin, herhangi bir meslekî veya sos7/al 
riskten ötürü, geliri veya kazancı kesilmiş bulunan kimselerin, 
başkasına muhtaç olmaksızın^ geçinme ve yaşama ihtiyaçlarını, in¬ 
san haysiyetine yakışan makul ve mütevazı bir ölçüde karşılayan 
âdil bir sistem olduğu kabul edildiği takdirde, tarım dışı grup¬ 
ların tümünü, birtakım bölünmeler yaparak öncelikler tanıyan bir 
sosyal güvenlik organizasyonu ile değil, hiç vakit kaybetmeksizin, 
(Serbefet Meslek Sahipleri Sosyal Sigorta Kurumu) adile teşekkül 
ettirilecek tek bir sosyal güvenlik kuruluşunda toplamak gerekmek¬ 
tedir . 

ST. 
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SERBEST MESLEK SAIIÎPLERl SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

Diğer taraftan, Sosyal Güvenlik hizmetlerinin Merkezi bir 
uygulama ile yürütümünün benimsendiği ve hedef olarak gösterildiği 
15 yıllık Devlet Plânı perspektifine rağmen, hiç bir zaman rasyo¬ 
nel olmayacak mükerrer uygulama gruplarına bölünmek; 1966 yılında 
DPT.na sunulmak üzere Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonunca 
hazırlanan raporda da belirtildiği üzere, müktesep hakları zamanla 
ağar ve mudil bir hale getireceğinden, (Sosyal Güvenlik Sisteminde 

^birli ğin) gerçekleştirilmesi çalışmalarına da, büyük oranda zarar 
verecektir. 991 sayılı Kanunun 18 yılda re alize edilebildiği ger¬ 
çeği bunu ispata yeterlidir. 

Diğer taraftan, serbest meslek erbabı, hizmet bağıtı ile çalı 
şanlarla mukayese edildiğinde; 

- Tescil, prim borcu, belgeleme gibi konularda mes'ul bir iş¬ 
verenin bulunmayıp, bizzat sigortalının neticeden sorumlu oluşu, 

- Kurum Örgütlenmesinde işveren dengesinin yer almaması, 

- Yönetime katılacak kimseler, 

- Çalışmanın bazı hallerde belli bir işyerinde cereyan etme¬ 
mesi , 

- Başlangıçta, Sosyal Sigorta dallarının tümünden, hizmet ak- 
dile çalışanlar kadar, fa3^dalanma zorunluluğunun bulunmayışı, 

- Bir an evvel emekliliğe kavuşma arzusunun, hizmet bağıtile 
çalışanlarda görüldüğü ölçüde yaygın ve hahişkâr olmayışı, 

- Fonların sadece prim ödeyenlerin yani sigortalıların yara¬ 
rına tahsisi, 

- Sigorta primlerine esas olan gelirin; günlük, haftalık, 
aylık, derece, puan, kıdem, toplu sözleşme,parça başı, akort, vs. 
gibi tesbit unsurları bulunma3ran bir seyir takip edişi, 

- Primin tamamının sigortalının kendisinin ödemeye mecbur 
oluşu, 

tahsilatının özel bir organizasyonu gerektirmesi, 
oranının hesabı, 
ayrıcalıkların müşahaae edileceği aşikârdır. 

Konuya sür'atle girebilmek ve adaptasyon 
güçlüğü dolayısiyle teşebbüs heyecanının yozlaşmasına mani olmak 
için, başlangıçta, tarım dışı grupların Sosyal Güvenliği konusu¬ 
nun, tarım sektörü, 506 ve 5^3^ sayılı kanunlar uygulaması dışında 
müstakil bir organizasyonla yürütülmesinin daha faydalı olacağı 
mütalâa olunmaktadır. 

- Prim 

• Prim 

gibi 

ST. 



NE YAPILMALIDIR ? 

Pratik "bir sonuç olarak, bu tarım kıyı, grupların, 305 sayılı 
Kanunun 86 ncı maddesi hükmine göre (11.36 ve 1238 sayılı Avukatlık 
Kanunlarında olduğu gibi), daha kısa sürede (zorunlu grup sigortası 
sözleşmeleri) yapmak suretile, 28 yıllık tecrübesi bulunan Sosyal 
Sigortalar Kurumu organizasyonundan faydalandırılmaları düşünüle¬ 
bilir ise de, statü hukukuna göre veya sanayi ve tarım kesiminde 
hizmet akdile çalıştırılanlarla karşılaştırıldığında yukarıda be¬ 
lirtildiği gibi farklı durumlar arzetmeleri dolayisiyle, ne müteaddit 
Sosyal Sigortalar Kuruluşu ile, ne de Sosyal Sigorta Kurumu ile değil 
( Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren _ç ahıs t_ı r ilanlar m dışında 
kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdiyle bağîı_ olmaksızın 
kendi nam ve hesabına çalısanlarıT kapsamına alacak, birtek "Ser¬ 
best Meslek sahipleri Sosyal Sigortalar Kurumu" olarak teşekkülü¬ 
nün; Anayasamızın emrine, Devlet Plânımızın ilke ve hedeflerine, 
bir işverene hukuken tabi olmayan serbest mesleğin özelliğine, 
Sosyal Sigortacılık teknoloji ve prensiplerine, Sosyal Güvenlik 
felsefesine, Memleketimizin sosyo-ekoromik gerçeklerine, daha uygun 
olacağı düşünülmektedir, 

- II -

Tarım dışı gruplarda başlangıçta 
öncelik arzeden sigorta nevileri 

YETERLİ İSTATİSTİK VARM1DIR ? 

Tarım dışı grupların, hangi sigorta kollarına tâbi tutularak, 
hangi şartlarla yararlanabileceklerini tayin etmek için önceden 
gerekli istatistik çalışmalarının yapılmış olması icabetmektedir. 

Nitekim, Devlet Plânlama^Teşkilâtının DPT: 975 - SPE: 218 ya¬ 
yın numaralı (Esnaf ve Sanatkârların Sosyal ve Ekonomik sorunları 
araştırması) I. cildinin "Esnaf ve Sanatkârlarla ilgili envanter 
çalışmaları" bölümünde: 

(Araştırmaya başlarken ilk plânda çalışmalara konu teşkil ede¬ 
cek esnaf ve sanatkarların sayıları, çalışma alan ve konularını, 
yurt düzeyine, dağılımlarını saptamak ihtiyacı duyulmuştur. Bu ko¬ 
nuda, merkezi kademede, ve ilgili kamu organlarından, ne de esnaf 
ve sanatkârların milli kademedeki örgütleri olan Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederasyonundan elverişli bilgi edinmek mümkün 
olamamıştır.) denilmekte olup, Mayıs/1971 tarihinde neşredilmiş 
bulunan bu bölgevi eserde , sosyal güvenlik açmışından, da yararla¬ 
nılabilecek finansman konularına ilişkin çok değerli istatistik 
neticelerin yer aldığı müşahede edilmiştir» 

HANGİ SİGORTA KOLLARINDAN BAŞLAMALI ? 

Gerek bazı illerimizi içine alan bu araştırmalardan, gerekse 
çeyrek asrı tamamlamış Türk Sosyal Sigortacılığı tatbikatından 
yararlanarak, başlangıçta, (I) Bölümde kapsamı açıklanan müstakbel 
Kurumun, bütün sigorta dalları ile değil, sadece Malullük, Yaşlılık 
ve Ölüm Sigortalarını içine alan, uzun vadeli sigorta koluyla uygu¬ 
lamaya başlamasının, aşağıda belirtilen nedenlerle daha yararlı 
olacağını düşünmekteyiz. 
Qrn / 
O _ı_ « c / o t 
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J-enel Kültür: 

Bahse konu kitapta, bu grup işverenlerin temel eğitim 
kaynaklarının ilk öğretim olduğu,^okuma yazma bilmeyen esnaf 
sanatkârların tüm esnaf ve sanatkârlara oranının azımsanmayacak 
ölçülere vardığı, çeşitli kurs ve mesleki eğitimin yok denecek 
kadar az olduğu belirtilmektedir. 

Sosyal Öüvenlik, Sigorta polisi baskısından ziyade, fer¬ 
din sosyo-ekonomik idrak ve ihtiyaçlarından doğduğu takdirde,daha 
sür'atle inkişaf etmektedir. İlk uygulama yıllarında, sigorta pri¬ 
mine karşı işçi veya işverenden gelen direnişe bütün dünya Sosyal 
Sigortalar uygulamasında rastlamak mümkündür. Kendi yağı ile kav¬ 
rulma alışkanlığının getirdiği çekingenlik, bu noksan kültür orta¬ 
mında, yasasal zorunluluk da olsa, kolay giderilemiyecektir. Bu 
itibarla, başlangıçta bir banka tasarruf hesabı gibi alışacağı 
uzun vadeli sigorta kolu esprisi kolay tenkitlere de imkan vermi-
yecektir. 

Prim Ödeme nicü: 

Serbest meslek erbabının sigortaya tabi olma arzusunun 
yanında, prim ödeme konusunda gösterecekleri fedakârlığı sınırla¬ 
yıcı faktörler bulunabilir. 

Bu faktörler, ilk uygulama yıllarında, bütün sigorta kolla¬ 
rı prim yüküne işveren hissesi ile birlikte iştirak etmek zorunlui 
luğu, ilgiliyi, sigortalanma arzusundan soğutabilirı 

J-enel kalk Sağlığı Sigortası: 

Bütün ülkeyi kapsamına alacak (halk Sağlığı Sigortası) 
kuruluşunun realize edilmesi halinde, esasen bu grubun hastalık 
riski de giderilmiş olacaktır. 

ijnviıAn..jlyf.ı HASTALIK SıuURTASI JY>j JLuaIviAIjI LiI ? 

a) Hastalık Sigortası, masrafları yönünden, mutlak surette 
bir fon birikimini ve pahalı hastane işletmeciliğini gerektiren 
bir sigorta koludur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı veya Sosyal Sigortalar 
Kurumu llastahanelerinin atıl kapasiteleri bahse konu olanıyacağı 
cihetle, genel olarak, hizmet, ya satın alınacak veya bizzat istih¬ 
sal edilmek yoluna gidilecektir. Başlangıç yıllarında, her iki du¬ 
rumda da, Kurumun tatminkâr bir hizmet arzını başarması mümkün ola- 
mıyacaktır. 

o) Türkiye, en çok ilâç sarfeden ülkelerin İkincisi durumun¬ 
dadır. 

ilâç, Sosyal Sigorta aracılığı ile sağlandığı ve milli ge¬ 
lire nisbet edildiği takdirde, birinci sırayı işgal ettiğimiz, 
Türkiye Bilimse] ^ Teknik Araştırmalar Kurulu tarafından düzenlenen 
ilâç Endüstrisinde Kontrol ve Araştırma Simpozumu' nda" ifade edil¬ 

miştir. Hiç prim ödemeden de sağlık yardımını derpiş eden Hastalık 
Sigortaları böylece devamlı bir açık tablosu ortaya çıkarmaktadır. 

ST„ ./.. 
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Uzun vadeli sigorta kollarından yararlanmak için, uzunca bir 
müddet prim ödemiş bulunmak gerekirken, kısa vadeli sigorta kolla¬ 
rında, bu müddet 4 ay, bazı hallerde 1 saata kadar inmektedir. 

c) Raporlu istirahatlerde, geçici işgöremezlik ödeneği bahse 
konu olacaksa, rapor iznini, genellikle işyerinde geçiren sigor¬ 
talının takibi imkânsız olup, dolayısiyle, henüz pekişmemiş malı 
bünyeden fuzuli ödemelere sebep olunacak, zamanla müessese geçim 
vasıtası haline getirilecektir. 

d) Kurumun, uzun vadeli sigorta kolları fonları henüz çok 
zayıf olacağından, Hastalık Sigortası açıklarının, minumum stan¬ 
dartlar uygulansa bile , başlangıçta kapatılmasına yeterli olamı- 
yacaktır. 

Uzun ve kısa vadeli sigorta kolları primlerinin amalgam yapı¬ 
larak hesaplanması büyük bir tehlike kaynağı olmaktadır. Açık veren 
bu sigorta kolu, zamanla diğer sigorta kollarını yiyip bitirebilir. 

e) Politik baskıların tesirinde kalmaksızın, gelecek nesille¬ 
rin lanetine muhatap olmayacak ölçüde prim oranı tesbit edilerek 
öncelikle Uzun vadeli sigorta kolları (Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortaları) kurulup, fonlar rasyonel bir şekilde işletilince; 
Kısa vadeli sigorta kolları (îş Eazalarile Meslek Hastalıkları, 
Hastalık ve Analık Sigortaları) uygulamasına daha çabuk ve emniyet¬ 
le geçilmesi mümkün olacaktır. 

Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından yardıma hak kaza¬ 
nabilmek için, bu sosyal veya mesleki risklerin nev'ine göre, 
belli bir süre sigorta primi ödemek gerekmektedir. 

Eıı (sigortalılık) staj süresi; ne genç kuşağı çalışma ala¬ 
nından biran önce uzaklaştırıp tembelliği finanse edecek kadar 
kısa, ne de usanç verecek veya musalla taşına değecek kadar uzun 
olmalıdır. 

Bu normlar; 102 sayılı Milletler Arası Sosyal Güvenlik asgarî 
normları Sözleşmesi ışığı altında; sişortalı hizmetin 228 sayılı 
Kanuna göre; T.G.Emekli Sandığı (54-34-) veya Sosyal Sigortalar Kuru 
mu (506) na tâbi olarak geçen çalışmalarda da nazara alınabilme¬ 
sini sağlamak, çalışma terbiyesini teşvik etmek veya müstakbel 
Sosyal Güvenlik Müesseselerinde vahdet çalışmalarını kolaylaştır¬ 
mak amacı ile, müktesep hak problemini yaratmayacak yakınlıkta 
veya paralellikte seçilmelidir. 

MALÛLLÜK SİGORTASI: 

Bu sigorta kolundan yardıma hak kazanabilmek için; sigortaya 
tabi olduktan sonra, uğradığı iş kazası, iş dışında herhangi bir 
kaza veya maruz kaldığı hastalık sonucunda, sigortalının, çalışma 
gücünü, muayyen oranda, kaybetmiş olması gerekir. 

./ 
ST. 
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Bu oran, mevcut sosyal güvenlik müesseselerinin mevzuatından 
da faydalanmak suretile, serbest mesleğin genel karakterine göre 
ve suistimale imkan vermiyecek şekilde tayin edilir. Hangi hasta¬ 
lık ve arızalarm, sigortalıyı malul duruma sokacağı bir tüzükle 
tesbit edilir. Genel olarak bu sigorta, kolunda yaş nazara alınma¬ 
maktadır . 

YAŞLILIK SİGORTASI: 

Bu sigorta kolunda en önemli konu, serbest meslek erbabının 
kaç yaşında emekliye ayrılabileceğinin tesbitidir. 

Bu hususta, politik tavizlere veya dejenere olmuş emeklilik 
uygulamalarına iltifat etmeksizin, bilhassa Memleketimiz açısından 
sosyal ve medikal kurallara ve gerentolo.jik etüdlere göre, çok 
ciddi bir şekilde, yardımı gerektiren emeklilik yaşı hesaplanmalı, 
Sosyal Güvenlik Anlaşmaları yaptığımız ülkeler mevzuatı da bu konu¬ 
da örnek alınmalıdır. 

Ayrıca, bu gruplarda Sosyal Güvenlik uygulamasının geç başla¬ 
tılmış bulunmasının vebalini yaşlı sigortalılara çektirmemek için, 
ileri yaşlardaki serbest meslek erbabına daha ehven şartlarla emek¬ 
li aylığına hak kazanma imkânı verilmelidir. 

Hiç^şüphe yok ki, herkes, çalışma hayatının sonunda huzurlu 
bir ebedî izine hakkazanmak ister. Ancak, bu sonuç, emekliye, ulu~ 
sal ekonomik güce katkıda bulunduğu hizmet yılları sayısı oranında 
bir tatminkârlık getirmelidir. 

Yaşlılık Sigortaları, yardımcı bir geçim aracı değil, kazanma 
yeteneklerinin tükendiği anda, sigortalıyı, insan haysiyetile bağ¬ 
daşan bir ölçüde, gelire kavuşturmaktır. 

Bir memleketin uygarlık ölçüsünün, yaşlısına gösterdiği şef¬ 
kat ve sağladığı huzurla orantılı olduğu da unutulmamalıdır. 

ÖLÜM SİGORTASI: 

Uzun vadeli sigorta kolunun bu bölümünde, sigortalının, ölüm 
sebebi, ânı, şekli veya yaşı, haksahiplerine yardımı gerektiren 
şartlar meyanmda müessir olmamalıdır. 

Ancak, emeklilik yaşını geçmiş olmasına rağmen, çalışmasına 
ve prim ödemesine devam etmekte iken ölen sigortalılara, çalışma 
alışkanlıklarının karşılığını, geride kalan haksahiplerine intikal 
ettirebilecek bir sistem benimsenmelidir. 

Sigortalının haksahiplerinin kimler olacağı ve yüzde kaç ora¬ 
nında aylık alabilecekleri konusunda, 5U-3U ve 506 sayılı Kanunlar¬ 
dan yararlanılabilir. 

om 
kö _L s 

y 
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CENAZE MASRAFI : 

Sigortalının veya emeklinin ölümü halinde, ailesine, cenaze 
masrafları karşılığı için bir meblağ ödenmeli, bu yardımın miktarı, 
günün hayat şartlarına göre kolayca değiştirilebilen bir sistemle, 
gerektiğinde arttırılabilmelidir. 

BAĞLANACAK AKLIKLARIN HESABI: 

Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıkların hesabı, 
sosyal sigorta tekniği açısından büyük bir önem arzetmektedir. 

Aylıklar, genel bir kural olarak, aktif devrede sigorta pri¬ 
mine esas olarak beyan edilecek gelir diliminin, pasif dönemde, 
muayyen bir yüzdesi alınmak suretile hesaplanır. 

Eu hesabın tayininde hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, 
temel ölçü:, emekli, malul, dul ve yetimlerin geçinme ve yaşama 
ihtiyaçlarını, insan haysiyetine yakışır bir şekilde karşılayacak 
makûl ve mütevazı bir ödenektir. 

Prim ödeme]: için seçilen gelir dilimi, yaş fazlası, sigorta¬ 
lılık süresinin uzunluğu, çeşitli katsayılar, başka birinin devamlı 
bakımına muhtaç olmak, geçindirmekle mükellef olduğu kimsesi bulun¬ 
mak vs. gibi sebeplerle a lık oranlarını yükselten sistemler mev¬ 
cuttur. Bu hususta 102 sayılı Sosyal Sigortalar asgarî Normları 
Sözleşmesini de gözden uzak tutmamak gerekir. 

Bu konuda en önemli olan şey, gelişen hayat pahalılığına veya 
paranın satın alma gücünün değişimine paralel ve kolay intibak ede¬ 
cek bir hesap sisteminin kuruluşta benimsenmiş olmasıdır. Kanun 
yapma prosedürünün uzun yol katettiği idare sistemlerinde, emekli, 
dul ve yetimi, geçim sıkıntısı içinde, idareyi çeşitli baskı yolla¬ 
rı ile zorlamasına imkan vermeyecek seyyal ve sür'atli bir ayarla¬ 
ma anahtarı getirilmelidir. 

HALALAR VE ALINACAK DERS: 

26.6.1926 tarihinde kurulan "İmalatı Harbiye Teavün ve Sigor¬ 
ta Sandığı" ndan başlayarak, günümüze kadar, o tarihlerin sos:/al 
güvenlik anlayışı içersinde, çeşitli emekli ve sigorta kuruluşları 
ve mevzuatı uygulamaya konulmuş olup, bu tatbikat def'alarca ilga 
veya tadil edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yaklaşık olarak 600.000 vatandaşımız, hayatını kazan¬ 
mak ve memlekete daha çok yararlı olmak için, Avrupa Ülkelerine 
çalışmak için gitmişler ve bu ülkelerde uygulanmakta olan Sosyal 
Güvenli!: Sistemlerine dahil olmuşlardır. 

Şu halde, önümüzde, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri aktettiğimiz 
iktisaden gelişmiş ülkelerin uyguladıkları sigorta manzumesi ile 
yıllardanberi memleketimizde uy ulanan emeklili!: sistemlerinin 
hatâ ve sevabı ile kotarılmış bir tarihçesi mevcuttur. 

SI. 
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Bu itibarla, tarım dışı grupların sosyal güvenliği çalışma¬ 
larında yukarda belirtilen kaynaklar değerlendirilmek ve periodik 
tavizlerin uygulamada ve aktüaryel bünyede meydana getirdiği sıkın¬ 
tılar da eleştirilmek suretile, Türk Esnaf ve Sanatkârına, Tüccar, 
Sanayici ve Borsa mensubuna, Mimar, Miihendiş ve Teknikerine, 
Noterine, Hekim, Sağlık Memuru ve Ebesine, Eczacı ve Kimyagerine, 
ressamına., vs. kısaca bütün Türk Serbest Meslek Sahiplerine ya¬ 
rarlı olacak ve Tarım Sektöründe çalışanların sosyal güvenliği 
çalışmalarına da örnek sayılacak bir Sosyal Sigorta Kurumunun mey¬ 
dana getirilmesi en içten dileğimizdir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

İhtiyarlık Sigortası Müdürü 



Devlet Planlama Teşkilâtı 
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri 

özel İhtisas Komisyonu 

Tarım Dışı Grupların 

Sosyal Güvenliği Alt Komisyonu 

Raporu 

Haziran 1973 



Tarım Dışı Grupların 

Sosyal Güvenliği 

Bir yandan Anayasanızın 4-8 nci maddesiyle, öte yandan de¬ 
mokratik rejini kökleştirmek ve bu rejim içinde ülkemizi sosyal, kül¬ 

türel ve ekonomik alanlarda, lâyık olduğu düzeye kavuşturmak için uy- 

pılanan beşer yıllık kalkınma, planlarının ve yıllık programların ön¬ 
gördüğü "sosyal adalet" ilkeleriyle bağdaşan gelişmeyi sağlama anacı, 

toplumun bütün kesimlerinin sosyal güvenlik sisteminden yararlanma»- 

sini zorunlu kılmaktadır» 

Türkiye'de Devlet, iıer devirde sosyal güvenliğe önem vor- 

piş ve bununla ilgili olarak birçok kanun çıkarmıştır» Devlet, böyle 
Dir önemi kabul etmekle beraber, hiç bir zaman bu konuyu köklü bir 

sorun olarak ele almamışj genellikle politik nedenlerle ve genel oko- 

aomik ve sosyal olanaklardan yüksek derecede yararlanmaksızm, küçük 

cüçük grupların çeşitli risklere karşı ayrı ayrı korunmasını tercih 

[itmiştir. Bu tercih, İkinci Dünya Savaşına kadar çok büyük bir öl¬ 
çüde memur ve müstahdem gruplarına, savaştan sonra da sanayileşme 

Çabalarının hızlannasıyle işçilere doğru kaymıştır» 

Gruplar biçiminde koruma tedbirlerinin bir süre sonra, or¬ 

taya çıkardığı büyük karışıklıklar, eksiklikler, gereksiz İdarî ve 
lalî harcamalar anlaşıldıkça, birleştir, mye doğru gidilmiştir. 

1961 Anay.sası, "temel haklar ve ödevler" kısmının üçüncü 
»ölümünde, "sosyal ve İktisadî haklar' ırasında, 48 noi maddesiyle 

'sosyal güvenlik hakkı;;na özel biı- yer vermiş ve "Herkes, sosyal gü- 
renlik hakkına sahiptir" hükmü ile hitan bireylerin, hiç bir ayrım 

rapılnaksızın ve eşitlik ilkesine uygun olarak (Anayasa, Md.12), hu 
Laktan yararlanması gerektiğini belirtmiş ve bu hakkın sağlanması 
.çin sosyal güvenlik müesseselerini kurma veya, kurdurma ödevini Dcv- 

,ete vermiş bulunmaktadır.   
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I. TARIM SI jl GRJPLARfN SOSYAL GÜVENLİK 

HİZMETLERİEDEN YARARLANMASI GEREKENLERİN KAPSAHE 

960 Dolaylarındaki Durum 

334 sayılı Ana ya simizin yürürlüğe girdiği 20.7.1961 tari- 
inde, özel bir kuruluş kanunu olan veya herhangi bir kanuna dayanı- 

arak kurulmuş bulunan sosyal güvonlik nüesscsoloriniz ile bu müesso- 
olerin yardımlarından yararlanan gruplar, ana. çizgileriyle aşağıda 

elirtilmiştir: 

1. 1926 yılınduberi faaliyette bulun ,n Devlet Dcniryolları 

o Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Enekli Sandığı ilo As- 

orî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı, sadece demiryolları ve as- 
erî idarelere ait işyerlerinde çalışan grupları (Demiryolları 8«845 
o Askerî Fabrikalar 33.712 olnalc üzere toplan 42.557 personeli) kap¬ 
anına almakta idi. 

2. 1.1.1950 tarihinde, 11 adet nülga emekli sandığını da 

üııyosine alacak biçimde T.G. Enekli Sardığı kurulmuştur. Statü hu- 

uku çerçevesinde, memur tanımına gi'ren 550.000 kadar personel bu 

andıktan yara rlanıyordu. 

3. Mülga 3008 sayılı İş kanununun tanını uyarınca "işçi" 
iteliğindo sayılan grup için 1.7.1946 tarihinde kurulmuş bulunan 

şçi Sigortaları Kurumu, 620.900 sigortalıyı bünyesine almış bulunu- 
ordu. 

/ 

4. Bakanlar Kurulunun 1.11.1960 tarih ve 5/532 sayılı Ka- 
arnamosiylo -işçi sigortaları için kabul edilen normlardan aşağı 

ardım sağlamamak koşuluna bağlı olarak- faaliyetlerine devam olana- 

ı verilen bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odala- 

ı, sanayi odaları ve ticaret borsalan ve bunların birlikleri gibi 
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nalı müessese vo İcanu kurunlarının çalıştırdıkları (36.000 adot) 
personel için kurdukları "tesis" veya "dornok" biçimindeki 26 adot 
örgüt, bası sosyal sigorta yardımlarını sağlamaya çalışıyordu. Son¬ 

radan bu örgütlere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 
20 nci na.ddosi.ylo, "kanunla kurulmuş sandıklar" niteliği verilmiştir. 

5. Baro kuruluşu olan yerlerde faaliyet gösteren 7<>500'c 

yakın avukatı kapsamına alan ve yukarıda belirtilen sosyal güvenlik 

kuruluşlarının sağladığı güvenlik anlamından çok uzakta ve yetersiz 

yardımlar v^ren Avuk tlar Yardımlaşma Sandığı bulunuyordu. 7.7*1969 
tarikinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile "serbest 

çalışan avukatlar", Sosyal Sigortalar Kapsamına alınmışlardır... 

1960 dolaylarında, yukarıda belirtilen beş grupta yor alan 
ve sosyal güvenlik müosscsesinden yararlananların sayısı l«,260û000'i 
geçmemekte idi. 

1970 Yılındaki Durum 

Ana ya s mızın 48 nci naddesiyD e tanınan "sosyal güvenlik 
hakkı"nın yaygın bir düzeye getirilmesi yolundaki çalışmalar sonucu, 

1970 yılındaki durum şöyle özetlenebilir: 

1. Malî gücü oldukça zayıflayan Devlet Demiryolları ve Li¬ 

manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçiler. Emekli Sandığı ile aktüar- 
yal yapısı zedelenen Askerî Fabrikalar tekaüt ve Muavenet Sandığa, 

1.8.1968 tarihinde 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devredilmiştir. 

Devir tarihinde Sandıkların aktif üye sayısı (Demiryolları 

4.4';)7, Askerî Fabrikalar 35.866) toplan olarak 40.293 dür. 
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2. T.C. Emekli Sandığından yararlananların sayısı 700.000'c 

yaklaşmış bulunmakta.dır. 

3. Başlangıçta "işçi" tanımına girenleri kapsamına almakta 

olan işçi Sigortaları Kurumu, 1.3.1965 tarihinde 506 sayılı Kanunla 
"Sosyal Sigortalar Kurunu"na dönüştürülerek, "hizmet akdi ile çalı¬ 

şanlar" ın sosyal güvenliğini sağlar duruma getirilmiş ve bir işçi 
çalıştıran işyerlerine kadar uygulamaya geçilmiştir. Buna rağmen 

aktif sigortalı sayısı, 1969 yılı sonu itibariyle ancak 1.261.856'ya 
yükselebilmiştir. 

Böyleco 10 yıllık bir gelişme sonunda, ülkenizde sosyal 

güvenlik uüessesesindon yararlananların sayısı, 700.000 kader bir 
artışla, 1.962.000'e ulaşabilmiştir; bu miktarın aktif nüfusa oranı 

İ° 13,2 dir ve bu or;.n düşündürücüdür. Şurası bir gerçek ki, bu rak- 
lcan, hiç bir zaman, Anayasanın ve Planın gösterdiği hedefe ulaşmak 
için yeterli ve lıızlı bir kapsan genişliğini ifade etmemektedir. 

Her ne kadar Anayasamızın 53 ncü maddesinde, İktisadî ve 
sosyal amaçlara yönelirken, Devletin ödevlerini "İktisadî gelişmo ve 
malî ^aymakların yeterliği" ölçüsünde yerine getireceği ilkesine yer 
verilmişse do, ülkemizde faaliyet gösteren sosyal sigorta müossoselc- 

rinin finansmanına, Devletin hiç bir katkıda bulunmadığı da bir ger¬ 

çektir. 

Buna göre, ekonomik gelişme ve malî kaynakların yetersizli¬ 

ği, temelini Anayasadan alan "sosyal güvenlik hakkı"nm yıllarca as¬ 

kıda bırakılması açısından geçerli bir sebep olarak gösterilemez. 
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Tarım Dışı Grupların Sıralanması 

Tarın sektörünün kamu kesiminde çalışanların sosyal güven¬ 

liklerinin sağlanması konusu, 1971 İcra Planının tedbirler bölümünde 
öngörülmüştür. Tarım sektöründe çalışan diğer grupların sosyal gü¬ 
venliği yönünden başka bir Alt Komisyonun görevlendirilmesi karşısın¬ 

da, dağılımları ve faaliyetleri şehir ekonomisi içinde sayılabilecek 
"tarım dışı gruplar"m kapsamının belirlenmesi daha da sınırlı olmak¬ 
tadır. Bu gruba girenlerin sosyal güvenliklerinin ele alınması, geç¬ 
miş on yıllık dönemin yavaşlığını tel5.fi edebilecektir. 

Çabası hizmet akdine konu olmayan ve aktif nüfus içinde yor 

alan (nüfus istatistiklerinde kendi hesabına çalışanlar ve işverenler 
olarak nitelendirilen) grupların, "bağımsız çalışanlar" adı altında 
toplanması da mümkündür. 

Bireylerin tümünü kapsayan bir sosyal güvenlik sisteminin 

uygulandığı ülkelerde, "bağımsız ç lisanlar'1 m tanımlanmalarına ya 

da bunların ayrıcının yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak, 

b jylesine yaygın bir sosyal güvenlik sistemininin uygulanamadığı ül¬ 

külerde, bizde de olduğu gibi, bütün güçlüklere rağmen, bağımsız ça¬ 
lışanların tanımlanmaları ve buna göre do ayrımlarının yapılması ge¬ 
rekli olmakt adır. 

Bağımsız çalışanların tanımlanmasında, çeşitli ülkelerde 

az veya çok sabit nitelik taşıyan iki unsurdan yararlanılmaktadır: 

İş ile kendileri uğraşmak vo başkalarına bağlı olmamak. 

Şu var ki, bu iki kritere dayanılarak yapılacak bir tanın¬ 

mamanın, sosyal güvenlik açısından teorik, ya da pratik bir goçerli- 
Lik kazanamıyacağı kanısı, haklı olarak fikirlerde yerleşmiş durumda¬ 

dır. Bu nedenle, ülkemiz için bağımsız çalışanların tanımlanmaları¬ 

ma gidilmeden, bağımsız çalışanların doğrudan ayrımları yapılmak su- 
botiylo "grup kapsamı"nm belirtilmesi yerinde olacaktır# 
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Bu açıklamalara. göre, bağımsız çalışanlar için aşağıdaki biçim- 

bir ayrın jrapılabilir: 

1. Esnaf ve sanatkârlar, 

(507 sayılı Kanuna yöre kapsam kesinlikle belirlenebilir.) 

2. Tiiecar, sanayici ve borsa mensupları, 

(5590 sayılı Kanuna göro kupsam kesinlikle belirlenebilir.) 

3- Bağımsız büyük ve küçük çiftçiler, 

(6964 sayılı Kanuna göre kapsamı belirlenebilir, diğer Alt 

misyonun çalışma konusudur.) 

4 . Kendi adına çalışan serbest meslek sahipleriî 

a/ Avuk atlar, 
(1136 sayılı Kanunun 191 noi maddesiyle Sosyal Sigortalar 

Lrumu ile zorunlu bir "topluluk sigortası" ilişkisi kurmuşlardır.) 

b/ Noterler, arzuhalciler, 
(Noterler için yasama organında avukatlara paralel bir 

uıun t cl S 3. rısı mevcuttur*) 

0/ Hekimler, sağlık memurlar:., ebeler, 

£/ Eczacılar, kimyagerler, 

d/ Veterinerler, h,.yvan sağlık memurla:rı, 

e/ Mimarlar, mühendisler, tek likerler, 

£/ Bürosu buluna rı iiıolıaseb eci ve malî müşavirler, ressamlar, 
.gorta prodüktörleri vb. 

Bu son grupt. . sayılan bazı serbest meslek sahiplerinin de 
ıp samları, baöiı bulundukları teşkilât kanunları ile kesinlikle tesbit 
inebilecektir. 



7 

11. TARIM DI ŞI GRUPLARIN T E şü I LA T L ANMA SI 

Bugünkü sosyal güvenlik sisteminin içinde çalıştırılanlarla il¬ 
li iki ana örgüt Bulanmaktadır: 

1/ T.C. Emekli Sandığı, 

2/ Sosyal Sigortalar Kurumu* 

Yukarıda kapsam Bölümünde Bir sıralamasını yapmağa çaBa göster- ’ 
giıâz Bağımsız çalışanlardan, içinde Bulunduğumuz İkinci Beş Yıllık 

Ikınma Planı döneminin son iki yıllık kesiminde, iki Büyük ana grubun 
çelikle ele alınması gereği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bunlar: 

a/ Esnaf ve sanatkârlar grubu, 

b/ Tüccar, sanayici ve Borsa mensupları grubudur. 

Gerçekten, Bu iki grupla ilgili olarak uzun yıllardanberi yapı- 

ı çalışmalar oldukça ilerlemiş ve hedefe yaklaşmış Bulunmaktadır. Ni- 
cim esnaf ve sanatkârlarla ilgili bir kanun tasarısı, yasama, organı 
idemi ildedir. Ayrıca tüccar, sanayici ve borsa mensupları ile ilgili 
ırak, Ticaret Odaları, Sanajö. Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğincc, 
55 yılmdanberi sürdürülegelen çalışmalar, bir "Kanun Projesi" haline 
Girilmiştir. 

Bu nokta göz önünde tutularak, "Tüccar, Sanayici ve Borsa Men- 

ıları Grubu"nunj "Esnaf ve Sanatkârlar" için olduğu gibi, özel bir ka- 

ıla, müstakil bir kuruluş içinde örgütlenerek sosyal sigorta yardımla- 
ıdan yararlandırılmaları İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için- 
gerçekleştirilmelidir. 

Böyle Bir uygulama, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yer 
n şu ilke ile de Bağdaşmaktadır: "Bağımsız çalışan esnaf ve sanat- 
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3 yal güvenlikleri, ücretlilerin sosyal güvenliklerinden farklı özel¬ 
eler göztermektedir. Bu grupların sosyal güvenlik imkânlarından ya¬ 
dlanması ve ileride tek bir sosyal güvenlik sistemi içinde yerlerini 

nalarını saklamak amacıyle birlikler, barolar, kooperatifler, odalar 

dİ çeşitli yardımlaşma, ve dayanışma, kuruluşları içinde teşkilâtlanma¬ 
dı gerekmektedir, bu yöndeki çabalar desteklenecektir". 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planının yukarıdaki ilkesinde de 

Lirtildigi gibi, bağımsız çalışanların sosyal güvenlikleri, ücretli- 
rin sosyal güvenliklerinden farklı özellikler göstermektediro Ger¬ 

ilen, bu iki sosyal güvenlik mekanizması arasında bir kıyaslama ya¬ 

ldızında: 

tescil, prim borcu ve belgeleme gibi konularda sorumlu bir işverenin 

bulunmayıp', bizzat sigortalının sonuçtan sorumlu olması; 

kurum örgütlenmesinde işveren dengesinin yer almaması; 

yönetin organları ve bu organlara katılacak kimselerin durumu vc nite¬ 
likleri ; 

çalışmanın bazı hallerde belli bir işyerinde cereyan etmemesi; 

sosyal sigorta dallarının tümünden, hiz. :et akdi ile çalışanlar kadar, 
yararlanma zorunlusunun bulunmayışı (ör ı iğin, iş kazası ve hastalık¬ 

lar yönünden "geçici iş göremezlik ödena ,i"nin gerekli olmaması); 

bir an önce yaşlılık aylığına kavuşma dileğinin, hizmet bağmtısıyle 

çalışanlarda görüldüğü ölçüde yaygın ve çekici olmaması, 

fonların sadece prim ödeyenlerin, diğer bir deyimle yalnız sigortalı¬ 

ların yararına, tahsis edilmesi; 

sigorta, primlerine esas olan gelirin ( ırılük, haftalık, aylık, derece, 

puven, kıdem, toplu iş sözleşmesi, parça başı, akort gibi) tesbit 
unsurları bulunmayan bir seyir izlemesi (gelirlere göre primlerin 
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belli oranlar üzerinden tahsil edilmesi biçimindeki uygulamadan farklı 

olarak, bağlanacak yaşlılık, malûllük ve ölüm aylıklarının net ve ke¬ 
sinlikle belirtilmesi ve primlerin de bu esasa göre alınmasının gerek¬ 

li olması); 

prim oranlarının veya miktarlarının hesaplanması; 

primlerin tamamının bizzat sigortalı tarafından ödenmesi zorunluğu; 

prim tahsilatının özel bir organizasyonu gerektirmesi 

Lbi ayrıcalıklar gözlemlenebilmoktedire 

Bu nedenlerle, sosyal güvenlik sistemine bir lıız kazandıraüil- 
ok vo adaptasyon güçlükleri yüzünden teşebbüs neyecanının zayıflamasını 

alemek amacıyle, başlangıçta, "tarım dışı grupların sosyal güvenliği" 
onusunun, 

- tarım sektörü, 

- 506 ve 5434- sayılı kanunlar 

ygulaması dışında yürütülmesi hususu üzerinde de çalışılmalıdır* 

Buna göre, ülkemizin sosyal güvenlik sistemi, ikinci Beş Yıl¬ 
ık Kalkınma Planı döneni içinde ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plana 

öneminde tek örgüt mekanizmasına ulaşılıneaya kadar, daha önce belirti- 
en farklı özellikler nedeniyle, aşağıdaki örgütlerle gerçekleşecek bi- 
imde ele alınmalıdır: 

1/ T.C. Emekli Sandığı, 

2/ Sosyal Sigortalar Kurumu, 

3/ Esnaf ve Sanatkarlar Sosyal Sigortalar Kurumu, 

4/ Tüccar, Sanayici ve Borsa îonsupları Sosyal Sigortalar 
Kurumu. 
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Bu grupların dışında kalan ve yukarıda kapsam bölümünde ba¬ 

tmışız çalışanlar arasında sayılan diğer grupların, faaliyet alanları- 

m ve ödeme güçlerinin benzerlik ve yakınlıkları ölçüsünde, bu dört 
lyük gruba dahil edilmeleri veya bunların kendi aralarında örgütlenme 

3zırlıklarının başlatılması ve gerçekleştirilmesi yönünde çaba göste- 
Llmesi, Üçüncü 3eş Yıllık Kalkınma Planı dönemine geçişte yarar sağla^ 
ıcaktır. 

Son iki kurumun, özel hukuk hükümlerince de tasarruf ehliye- 

Lndo bulunabilecek şekilde, kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliği 
ıiz muhtar kuruluşlar olması gerekmektedir* 



J-JL 

III. . SİGORTA SOLLARI 
'■f-h j'Ii'i.la'Sj^Ll'İ .Oje1 j--'j 

Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye*do de yukarıda. kapsamı 

belirtilen ‘'tarırı dini gruplar" için, belirli sigorta kollanılın söz 
konunu o lanı ya engı açıktır. Bu sigortalar, Uluslararası Sosyal Güven
lik Orguöü' nün (Assooia.tion Iııt ,rn-ti ra .1 de la Securita SocirJLo) 
"Bağıas 12 Çalı.jsul .ran Güvenliği” ilo ilgili 1964 raporunda da 

belirtildiği giDİ,. . 

— -i?- n 1 a ı, 

-- ansLİ h. s t: lıklırı va 

- issislik 

i î JU ılİ i. ■-■ . O • Hİ. . 

riskinin tıma bi_» andm.  . L ^ 
üiu !.mijuiQ;-tnı /:i -re bu n-kL^n/ı g yeni jsj&rl güvenlik si s t mİ o r i ni n ku-
JTtıliV *û- guliptiriiiieöiud^ öne .lık ve todrioîlik ilkesine uyulm:: sının 

olduğu d.a bir 

Geli.saokte olan sosyal güvenlik iapkoıoiz joumkm, yukm-
da kaps....il .rı b jlirlonon "tarım dışı gruplar'-' için, pahsa bağlı kişi
sel riskleri karşılayan uzun vadeli sigorta koli .rı (yaşlılık, malûl
lük ve olum sigort- İm) öncelik kaz.;dalaktadır. 

Organizasyon güçlükl ;ri ve ger tali sağlık ta si ol erinin kurul-
uaeı iıarı .andan, ha.sk .lık sigortasının ikinci derecede ele alınması 
zoru/ılu olmaktadır. Ayrıca bu konunun "geni sığlık sigorta,sı" uygu
lamasına geçme projesiyle birlikte dagnlendirlluni d.* gerekmektedir. 



12 

Tarım dışı grupların sos/al güvenlik sistemine daiıil edilme¬ 
nde, finansman yönünden başlıca iki zorluk göze çarpmaktadır: Bun- 

.rdan birincisi, bağımsız çalışanların gelirlerinin hesaplanmasındaki 
ıçlük, İkincisi de finansmana kendilerinden başka katılacak kimsenin 

mamasıdır. Bazı ülkelerde, devletin de finansmana katıldığı görül- 
ıktedir. 

Birçok ülkelerde, bazı değişikliklere rağmen, finansmana ka~ 

.İmanın hesaplanmasında, bağımsız çalışanların kişisel gelir seviyele- 

. bir kriter olarak ele alınmaktadır. Bazı ülkelerde ise, vergiye tabi 

îlir seviyelerine dayanılarak bir uygulama yapılmaktadır. 

Primlerin, bağlanacak aylık tutarlarına göre kesin bir miktar 

.arak, diğer bir deyişle, tarım dışı grupların kazançlarının bir yüzde- 

. olmak yerine, gelecekte sağlanacak sigorta ödeneklerinin gerektirdiği 
iblağlar olarak ele alınması olanağı da bulunmaktadır. Bağımsız çalı¬ 

mların gelirlerinin saptanması, ücretlilere kıyasla büyük güçlükler 

ırattığından; sigortalılara diledikleri aylık derecelerini seçebilmele- 

L yolunun tanınması vo primlerin de bu hareket noktasına göre belirlen¬ 
işi, getireceği basitlik bakımından pra' ik bir yol olarak görünmekte- 
Lr. Böyle bir uygulama, bilançosunu za arlı olarak kapatan bir sigor- 

3.1ıdan prim tahsil .dilmemesi gibi bir l nıuç da yaratmamış olacaktır» 

Yukarıda teşkilatlanma kesimine. ; son iki grup olarak kurulması 

işünülen "Esnaf ve Sanatkarlar Sosyal Sigortalar Kurumu" ile "Tüccar, 
ınayici ve Borsa Mensupları Sosyal Sigortalar Kurumu"nun, Dovlote her- 
ıngi oir malî yük getirmeksizin, kendi : midilerini finanse edebilecek 

Lanaklara ve yeterli üye sayısına, sahip olabilecekleri düşünülmektedir» 
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IV. ÜÇÜNCÜ B5Ş YILLIK KAIhilhiA PLAK! 

DQıvT5--ii igiN ÖPGÖDULKGtLBO K TEDBİRLER 

İlk üç kesimde kapsam, teşkil;?tlanma, uygulanacak sigorta kol¬ 

an ve finansman durumu ele alınan “tarım dışı gruplar"m sosyal güven¬ 
iği konusunda, Üçüncü Boş Yıllık Kalkınma. Planı döneminde ele alınabi- 
ecek tedbirler şöyle sıralanabilir: 

1. İkinci keş Yıllık Kalkınma Planında da öngörüldüğü gibi, 
osyal güvenliklerinin sağlanması için henüz bir hazırlık çalışmasına 

öçmemiş bazı serbest meslek sahiplerinin, çeşitli yardımlaşma ve daya- 

ışına kuruluşları içinde teşkilatlanması, bu dönemde do desteklenmelidir* 

2. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında "onbeş yıllık hedef" 

larak gösterilen noktayı ulaşabilmek vo böylece herkesin sosyal güvon- 
ik sisteminden yararlanmasını sağlamak amacıyla, tek bir sosyal güven- 
ik kuruluşuna geçmeyi kolaylaştırmak bakımından, çeşitli kuruluşlar 
çin hazırlanacak tasarılarda yardımların türleri ve koşullan arasında 
iümkün olduğu kadar bir paralellik sa -.İnmek genel politikayı saptamak 
çin, çeşitli grupların temsil edileceği bir "Sosyal Güvenlik Danışma 
urulu" kurulmalıdır. 

3. Tarım dışı gruplar için kurulacak sosyal güvenlik örgütle- 

inde, farklı ve müktesep iıaklar yaratabilecek bir uygulamaya geçllmemc- 
i prensibi, hazırlanacak tasarılarda göz önünde tutulmalıdır, fakat 

evcut sosyal güvenlik örgütlerindeki böyle bir müktesep hak müessose- 
iinin de birleştirilme sırasında zedelenmemesine dikkat edilmelidir* 

4. Sosyal güvenlik sistemini tamamlayan vo "sosyal sigortalar" 

mekanizmasını d . :nt..kleyen "aile yardımları" konusunda da araştırmalar 
ram 1 inal 1 dır. 
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5. Sosyal sigorta fonlarının ülke yararına ve sigortalılara 

elecokte yapılacak ödemeleri garanti edebilecek biçimde değerlondiril- 

esine çalışılmalıdır, 

6, T,C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunun birloş- 
irilmesi için yapılacak ön çalışmalara hız verilmelidir, 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde öngörülen, 506 sa¬ 

nlı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre faaliyetteu- 
'Uİunan dernek, tesis ve kuruluşların Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesine 

iktarılması ilkesi de bir an önce gerçekleştirilmeli, yeknesak ve bütün- 

.eşmiş bir sosyal güvenlik düzenine ulaşma çalışmalarına geçilerek sosyal 

;üvenlik sorunu tümüyle çözümlenmelidir, 12.6.1971 
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Tarım Dışı Grupların Sosyal Güvenliği 

Alt Komisyonu Raporu'na Ek 

Tavzih Şerhi 

Raporun 7 nci s,.:yfasındaki "Tarım Dışı Grupların Teşki- 

Ştlanması" konusunda, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan döneminde 
apılan çalışmalar ve alman sonuçlar belirtilirken, Alt Komisyonun 

3sbit ettiği bir müşahede, rapor metninde yer almamıştır. Bu önem- 
L müşahedenin şöylece belirlenmesinde yarar görmekteyiz: 

"Odalar Birliği tarafından hazırlanan Tüccar, Sanayici ve 
3rsa Mensupları Sosyal Sigortalar Kanunu Tasarısı ve gerekçesi, il- 

Lli bakanlıklara ve bu arada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Çalışma 

ilhanlığına sunulmuş; Çalışma Bakanlığa, tüccar, sanayici ve borsa 
msuplarımn yalnız kendileri için ayrı bir sigorta kurulduğu takdir- 

3, gerekli yardımların lâyıkıyle yapılabileceğini belirtmiş bulunmak- 
ıdır" . 

Muammer Obuz Doç,Dr. Bikret Sönmez 



Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri 
Özel İhtisas Komisyonu 

İŞSİZLİK SİGORTASI 

Çalışma Grubu Raporu 



ÎŞSÎZLlK SİGORTASI 

KISIM I 

işsizlik Sigçdtası, 113. julandığı ülkelerde şu yarar ve ola- 
naklari, sağlanmaktadır„ 

1- işgücü, insangücü ve işsizlik hakkında tam, güvenilir 
sayısal bilgi, 

2- işgücü, insangücü planlamalarının doğru bir biçimde 
yapılabilmesi, 

3- Kamu görevi olarak istihdam yönetiminin etkisinin art¬ 
ması c 

4- işsizlik fonlarının istihdam yaratıcı yatırımlara yönelt 
tilmesi ve gelişme hızının arttırılması* 

Ao iyi bir şekilde tarifi yapılmış ve bütünlüğünü muhafa¬ 
za eden yeterli ölçülerle mücehhez olarak hazırlanmış bir işsizlik si¬ 
gortası programı Türkiye için kabili tatbiktir* 

Tarım dışı sektörde istihdam sür'atli bir şekij .e geliş¬ 
mekte olup, sanayi inkişaf etmekte ve çeşitlilikler a r ze tm 2 kt e d i r 0 
Sosyal Sigortalar Kururumun kapsamına giren faaliyetlerde 1966 da 
vasati istihdam 1965'e nazaran %8,7 artmıştır* Esasen 1961 den beri 
istihdam her yıl artmaktadır* Araştırmalar, tarım dışı sektörde yıl¬ 
lık istihdam antışmın 1968-1972 yılları arasında % 6,6 olacağını yan¬ 
sıtmaktadır* 

Sosyal Sigortalar Kurumunun kapsamına giren işçilere ödenen 
ertalama günlük vergiye tâbi ücretler, 1966 da 1965'e göre %9 ve 
1961'e göre de % 50 artış göstermektedir,^Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamına giren işçilere ödenen vergiye tabi ücretlerin toplamındaki 
artış 1966 da 1965'e göre %23,3 ve 1961'e göre de $28'e bağlı Olmak¬ 
tadır. Bu. yıl, içinde çalışılan gün sayısının artışı kadar kanun kap¬ 
samına girenlerin çoğaldığını ve günlük kazançların da daha yüksek 
olduğunu aksettirmektedir* 

Bu hususlar, her ilin ^arkezinde oturacak ve ayni zamanda 
başkaları hesabına çalışmak suretiyle geçimlerin^- sağlayacak işgücü¬ 
nün geliştiğine işaret etmektedir* 

B„ Bir işsizlik sigortası programı, istekleri dışında işsiz 
kalan işçilerin kayıp ücretlerini temin etmek için gereklidir. 

Tarım dışı sektörde, I* Kanununun hükümlerinden faydalana¬ 
mayan işçiler arasında kısa vadeli bir işsizlik vardır. Ankara'da 1£ 
işyerinin 12 aylık devre ile ilgili prim bildirgelerinin incelenme - 
sinden 180 veya daha fazla gün o işyerinde çalışmış olan işçiİ3rd.sn 
büyük bir kısmının işten ayrıldıkları anlaşılmaktadır.Bu.gibi ayrılan- 
larm sayısı, o işyerlerinde çalışanların toplamı %20 ila ^50 arrsi'.ı - 
da değişmektedir* işten ayrılanların bir çoğunun tekrar kı^u zamanda 
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iş bulduğu aşikar o’ımakla beraber, îş ve îşçi Bulma Kurumunun beş Şu¬ 
besinin. bir aylak aktif dosyalarının tetkikinden daha önce iş tecrübe 
olan işçilerin ortalama olarak 7 hafta müddetle işsiz kaldığı anlaşıl¬ 
mıştır Bu duruma göreî işgücüne gerçekten bağlı işçiler arasında iş¬ 
sizliğin mevcut olduğu aşikârdır ve bunların kaybolan ücretlerinin 
temin edilmemesi kendileri için güçlük doğurmaktadır* 

Cc îş Kanununda mevcut kıdem tazminatları faydalı bir maksa¬ 
da hizmet etmekte ise de bir işsizlik sigdrtası programının yerine 
geçmemektedira 

Bir süredir mevcut olan ve halen de devam eden yüksek iye 
giriş çıkış orana* bir işveren yasında üç yıldan daha az çalışmış iş¬ 
çilerin toplamına yakın bir kısmını içine almaktadır*- îş Kanunu 
işçilere * işten ayrılmadan önce ancak bir ihbar müddeti tanımaktadır. 
Genellikİe Iş Kanunu işçiye başka iş araması için bir zaman tanımakta 
ise de bu ihbar müddeti işçinin yeni bir iş bulması için harcıyacağı 
zaman bakımından işçiyi korumamaktadır* 

Bo işsizlik sigortası programını temellendiren bazı esaslı 
kavramlar vardır„ 

1- En basit şekilde tarif edilen bir işsizlik sigortası pı- 
Poğranı, işsizlik devrelerinde ödenek verilmesi için istihdam esnasında 
ihtiyat paranın toplanmasından ibarettir* Devletin gelirinden başlan¬ 
gıçta verilen para hariç.; malî görüş açısından program kendi kendine k 
yeterlidiro Bütün ödenek ve idari masraflar, devletin hesaplarından 
ayrı olan işçi ve işverenlerin ödedikleri primlerden meydana gelen fon¬ 
dan ödenire 

Programın en müessir bir şekilde ve sigorta gayelerine uygun 
olarak tatbikatının yapılabilmesi için, program geniş çapta tutulmalı¬ 
dır ki ekonominin bir sektöründeki işsizlikten dolayı artan masraflar, 
ihtiyat paraya âzami sayıdaki işçi ve işverenlerin yatıracakları prim¬ 
lerle ekonominin tamamına şamil olsun. Kapsamın dar bir çerçeve içinde 
kalması halinde, işçiler kapsam dışında kalan işyerlerine girmekten 
kaçınacaklar ve bu da bazı işyerlerine rekabet avantajı sağlayacaktır. 
Ayrıca, kapsamın dar bırakılması büyük çapta sigorta riskine karşı bir 
tedbir olmak üzere daha fazla bir prim ödenmesini gerektirecektir., pr- 

rogram, ekonomik duraklama devrelerinde tersine dönen bir daire gibi 
çalışmakta ve satın alma gücünün ihtiyacı olan desteği ekenomiye bağ¬ 
lamaktadır o 

20 îşsizlik sigortasıişğisünü teşkil eden işçilerin işsiz 
kalmaları halinde ücret kayıplarını kısmen karşılıyacak ve böylece 
bir müddet için işgücüne bağlı bu^işçilerin güç durumlarda kalmaları¬ 
nı onliyeçektir* Bu sigorta, arızî veya geçici olarak işgücüne dahil 
olmuş işçilerin işsizliği ile doğrudan doğruya ilgilenmiyecektir. Bu: 
sebepten sigortadan faydalanma şartları o şekilde tesbit edilmelidir 
ki, işsizlikleri halinde yalnız işgücüne sıkıca bağlı işçiler işsiz 
kaldıklarında ödenek alabilsinler© 

3~ îşsiz işçilere ödenecek A. ödenek miktarı işçinin 
daha önceki kazanca nm asgari ve azamî hudutları içinde olmak şartiy- 
le tesbit edilmelidiro ödenecek miktar, işçinin kendisini yeni bir iş 



-3-

aramadan alıkoyacak kadar çok olmamak şartiyler temel ihtiyaçlarını 
karşılayacak v. ■ r ;j ok <•£——. ç idiyle *rz=Tt± ll’ı'y ./.■İTi.nı kagşıla- 
~seviyede olmalıdır. Ödenekler buna hal: kazananlara bir sosyal 
yardım olarak değil fakat kanuni bir hak olarak ödenmelidir. 

4. îstiyerek işten ayrılma veya makul bir sebebi olmaksızın 
teklif edilen bir işi red ve fena tavrı hareketimden dolayı işten çı¬ 
karılma hallerinde işçi ödenek hakkını kaybetmiş sayılacaktır.îlamafİh, 
ödenek talep eden işçi daha sonra sigorta kapsamına giren bir iş ko - 
lunda iş bulur ve buradan elinde olmayan bir sebeple işinden ayrılır - 
sa ödenek almasını engelliyen önceki sebep ortadan kalkar. 

5. İşsizlik sigortası işçiyi genel ekonomik tehlikelere kar¬ 
şı koruma gayesiyle hazırlanmış sosyal bir sigorta programı olup, iş¬ 
çiyi himaye eden diğer mevzuatı zedeleyici hükümleri muhtevi olmamalı - 
dır. İşçiyi standartların altında ücret ödenen bir işe gitmeyi veya 
iş ihtilâfı olan bir işyerinde verilecek olan işi kabul etmeyi ve ak¬ 
sine hareket ettiği takdirde, sigortadan alacağı ödeneğin verilmAyecğğ 
ği yolunda yapılabilecek zorlama ve tahdit ihtimallerini önleme husu¬ 
sunda dikkat sarfedilmelidir. Aksi takdirde, bölgedeki işçi ücretleri 
düşecek ve ödenek talep eden işçiler haliyle grev-kırıcı durumunda 
olacaklardır. 

6. İşsizlik sigortası, programının yürütülmesinde her iki 
tarafın programa karşı alâka duyabilmeleri için bu programın malı 
yükünü işçi ve işveren birlikte paylaşmalıdır. Bu alâka, gayenin is¬ 
tihsalinde süiistimalleri önlemeğe yardım edecek bir durum sağlar. 

E. İşsizlik sigortası programının idaresi için güçlü ve etki^ 
li bir iş ve İşçi Bulma Teşkilâtı esastır. 

İşsiz bir işçinin işe hazır olup olmadığı hususunda en 
etkili test, o işçiye bir iş teklif etmektir. Şayet Iş ve İşçi Bulma 
Kurumu işçilere iş bulma açısından gerekli faaliyeti göstermiyorsa, 
İşsizlik Sigortası sistemini temaruz etmelere karşı yeterince koruya¬ 
maz. Bugünkü İş ve İşçi Bulma Kurumu iyi teşkilatlanmış olup, bütün 
Türkiyede şubeleri mevcuttur. 

İşsizlik sigortası programının uygulanması halinde kanunun 
iyi işlemesi için Kurum kadrosunun ve çalışma kolaylık ve vasıtaları¬ 
nın çoğaltılması gerekir. İşsizlik sigortasının idaresinde İş ve İşçi 
Bulma Kurumu bütün yükü taşıyacağından işsizlik sigortası kanunu muva¬ 
cehesinde toplanacak gelirlerle malı yönden takviye edilmelidir. Bu 
iki faaliyetin birleştirilmesi Sosyal Sigortalar Kanununda ifade ed^l-; 
diği üzere idari masrafları primlerin % 10*u miktarında tutmayı imkan¬ 
sız kılmaktadır. 

Primlerin % 20 sinin İdarî masraflarda hSiLlanılmak üzere 
ayrılması gerekir. Yüzde yirmi miktarındaki artışın bir nedeni de Tür- 
kiyenin bellibaşlı şehirlerinde daha büyük şubelerin kurulması ihtiya- 
cıdın. ödenek talep edefılerin muamelelerini kolaylıkla yürütebilmeleri 
için belli başlı şehirlerdeki şubelerin müracaat yerleri zemin katta* 
ve büyük olmalıdır. Bir çok şehirlerde, böyle geniş ve büyük müracaat 
yerleri bulunmadığından elverişli binaların inşa edilmesi gerekmektediı 



Daha sonraları oranı,, % 20 den. daha aşağı seviyeye indirmek ' "x 
olacaktır 

F Primlerin toplanması tarihi ile işsizlere ödenek "denmesi 
tarihleri arasında en aşağı 2 1/2 senelik bir zaman geçmelid:' rc in 
suretle, İş ve İşçi Bulma Kurumunun İdarî teşkilatını geliştirmesi 
ve bu programı yürütmeye yeterli büyük şubelerin açılması rüv'*"r. ola¬ 
cağı gibi bu şekilde toplanacak ihtiyarlardan ayni zamanı irnlmhAİyen 
ödenek taleplerinin karş 1 anma s da imkan dahilinde olace dır, 

<£- r . II, T ~ v 
lc işsizlik sigortası programının kapsamına girecek olan 

işçi] er . yaşlılık ve clüm. sigortası programlarınca korunanların aynı 
olacaktır,, işsizlik sigortası kapsamına giren işçi sayısı Sosyal Si¬ 
gortalar Kurumu kapsamını genişlettikçe artacak ve korunma bütün iş- 
yerierirde çalışan işçilere sağlanıncaya kadar devam edecektir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamının dışında kalan durumlar 
ayni şekilde göz Önünde tutulacaktır. Meselâ, tarım ve ev hizmetle - 
rinde çalışanlar bu kapsama girmeyeceklerdir. 

20 Haftalık ödenek miktarıişşkpin ortalama haftalık ücreti¬ 
nin °/o sine eşit olacaktır, Ancak bakmakla yükümlü olduğu her kimse 
için.ve üç kişiye kadar işçilere haftalık ortalama ücretinin % 
azanı haftalık ödenek mikdarlarına kadar asıl ödenek miktarına ilave 
edilecektir 

3. Bir haftalık bir bekleme devresini izleyen her tam si - 
gortaln işçi 2 2 aylık bir devre için eğer bu süre içinde işsiz kalmış 
ve diğer bakımlardan da bu hakkını ortadan kaldıracak bir durumu yoksa 
18 haftalık ödeneğe hak kazanı" 

d Sadece 12 aylık temel süre içinde 180 günlük primlerini 
ödeyen, işçiler tam sigortalı olurlar ve büsbütün işsiz kaldıklarında 
ödeneklerini alırlara 

5a lam 83 gortalı oldukları halde işsiz kalmış cl-n işçilerin 
ödenek aiabilmeleri için işe hazır olmaları ve çalışabil! durunda 
bulunmaları gerekir. Eğer işçi işsiz kalmışsa ve evvelce yaptığı işle 
ilgili iş bulma şansı yoksa, bu takdirde, kendisi îş ve İşçi Bulma 
Kurumunun onayladığı bir yetiştirme kursuna gönderilir ve bu süre 
içinde kendisine hak kazandığı işsizlik ödeneği de ödenir. 

6o Makul bfr sebebi olmadan işlerini kendi arzulariyle ter¬ 
ke der, veya fena tavrı hareketlerinden dolayı işten çıkarılan sigortalı 
işçiler sigortadan yararlanamayacaklardır. 

7u İş ve İşçi Bulma Kurumu ya da bu Kurumun dışında bir 
işveren tarafından teklif edilen uygun bir işi reddeden sigortalı 
işçiler haklarından mahrum olacaklardır. Ancak, eğer teklif edilen 
iş bin İş anlaşmazlığından dolayı münhal fese veya ücretler, saatler 
ve teklif edilen işin diğer şartları işçi için o bölgede halen yürür¬ 
lükte oıan benzer işlerden daha az tercih edilir bir durumda ise veya 
istihdam şartı olarak işçinin bir şirket sendikasına katılması ya da 
herhangi bir iyi niyetli işçi teşkilâtından istifa etmesi veya böyle 
bir teşkilattan uzak durması isteniyorsa, bu şartlar altındaki işler 
uygun, sayılmt yacaktı r« 

dr, Başka bl r bölgede işsiz işçi için gerçekten uygun bir 
iş varsa.ve işveren işçiye iş vermeği kabul etmişse, işçinin ve aile¬ 
sinin ikamet etmekte oldukları -"-erden yeni işyerine kadar ' ' _ 
nakli ve yerleşmeleri ile ilgi. masraflar işçiye ödenir. 
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9o îşsiz kalan sigortalı işçiler evvelce istihdam edildik¬ 
leri bölgeden benzer iş fırsatlarının bulunmadığı veya daha az oldu¬ 
ğu bir başka bölgeye gittikleri takdirde ödeneklerden yararlanamaz¬ 
lar, 

lO Sigortalı Lşçilc a, eğer işsizlikleri son çalıştıkları 
işyerinde meydana gelen bir iş anlaşmazlığının sonucu ise ödenekler¬ 
den yararlanamazlar. Bu işsizlik durumu, işverenin lokavt’ı sonucun - 
dan doğmuşsa ödenekten yararlanmama hali söz konusu olmaz. 

11. Kas dİ bir hilâk$rlık, kendini yanlış tanıtma veya 
bile bile ilgili maddî vakaları yanlış aksettirmesi sonucunda ödenek 
alan sigortalı işçiler, durumun tesbit edildiği hafta ve müteselsil 
12-51 hafta zarfında ödeneklerden mahrum edildiği gibi mahkemece de 
haklarında cezai takibat da yapılır» 

2= işçinin ödeneğe hak kazanmasını olumlu veya olumsuz 
yönde etkileyecek bütün belirlemelerede hak iddia edene temyiz hak¬ 
kını belirten ve bu hakkı, kullanma şeklini anlatan bir yazılı bildi¬ 
ri gönderiliro 

13oİşvereni ile münasebeti kesilmiş hem işsizlik sigortası 
ödeneği hem de kıdem tazminatı almağa hak kazanmış işsiz sigortalı 
bir işçi her iki ödeneğine ayni zamanda almamak şartiyle, alır. İşçi 
ilk önce kıdem tazminatını alacak ve kıdem tazminatının kapsadığı 
süre içinde çalışıyor sayılacağından işsizlik ödeneği alamayacaktır. 
Bu sürenin sonunda işçi işsiz ve diğer bakımlardan da d'-runu ödenek 
almağa engel değilse işsizlik ödeneğini alır. 

Kıdem tazminatına esas olan hizmet süresi, işsizlik sigor¬ 
tası uyarınca işçiye işsizlik ödeneklerinin ödenmeğe başlandığı ta¬ 
rihten itibaren kıdem tazminatı için gözönüne alınmıyacaktır. Ancak 
bunun işsizlik ödeneğinin ödenmeye başladığı tarihe kadar olan hiz3 
met süresine bir etkisi olmayacaktır, 

14o % 3 prim eşit şekilde pay edilmesi (her biri için 
% 1,5 olmak) üzere işsizlik sigortası proğramı işçi ve işveren ara¬ 
sında finanse edilecektir. Primlerin 4/5* usadece ödeneklerin öden¬ 
mesi için işsizlik fonuna, l/5!i de îş ve îşçi Bulma Kurumu ve işsiz?» 
lik sigortasının işlemesiyle ilgili idari masrafların karşılanması 
için.idari hesaba yatırılacaktır. îlk hazırlık devresinden sonra 
idari masrafların, primlerin i/5 'den* gz olması beklenmektedir. Böy¬ 
lelikle Kurumun malı, yılı sonunda idari hesapta biriken fazlalıklar 
ihtiyat hesabına geçirilir, 

15» Yeni işsizlik sigortası programı ile halihazırdaki 
îş ve îşçi Bulma Kurumu faaliyetlerini yürütmek üzere, îş ve îşçi 
Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu kurulacaktır» 

Ayni zamanda,^işçi ve işverenlerin işsizlik sigortası 
ödeneği ile ilgili ihtilaflarını dinlemek ve karara bağlamak için 
en üst seviyede bir itiraz tekik kurulu kurulacaktır» 
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I. Teklif edilen sistemin ödenek tutarı, sigorta primlerine 
tabi ücretlerin % 2'sine eşit olacağı tahmin edilmiştir. 

Buna ilâveten, idar: masrafları karşılamak üzere, sigorta 
primine tabi olan ücretlerin % 0,6’sına tekabül eden mikdarda bir 
meblâğa da ihtiyaç duyulmaktadır » Bu tavsiye edilen % 3 nisb.: tindeki 
prim dışında ihtiyat ödenek hesabında % 0,4 nisbetinde bir artışa 
sebebiyet verecektir» Yeni programda bu bir fazlalık delildir. Fakat 
ihtiyatların kifayetini ve sigorta primlerinin uygıŞnluğıura tayin et¬ 
mek için üç senelik bir işsizlik sigortası ödenek ödeme tecrübesin¬ 
den sonra bu tecrübenin ışığı altında genel bir aktüarya hesabı etü¬ 
dü yapılmalıdır. 

Ayni zamanda işçiye sağlanan himayenin yeterli olup olma¬ 
dığı tetkik edilmeli ve daha uzun süreli ©denek ödemeleri ile yeni 
kabiliyetler kazanmak için uzun süreli eğitime ihtiyacı olanlara 
gerekli zamanı temin etmek suretiyle bu hususta programı kuvvetlen- 
dirmelidir. 

<?. İdarî teşkilâtta ilk karardan sonra ikikademeli itiraz 
mercileri tanınmalıdır,. 

İlk kararlar, mahalli şubelerde gerekçeye dayanarak hazır¬ 
lanan bilgiye göre genel müdürlük tarafından karara bağlanır, Te§»ti- 
be kazanılıp esaslar tesbit edildikten sonra karar verme görevi ade¬ 
mi merkeziyetçi esasına göre taşra teşkilatına devredilmelidir# 
îlk karan ödenek talep eden işçi veya işveren temyiz edebilir ve 
itirazlar ir hakem tarafından dinlenir» Muhtemelen hakemlerin mer¬ 
kezi Ankara olacak ve itirazları dinlemek üzere çeşitüL yerlere gi¬ 
deceklerdir. Taraflardan hernangi bir hakemin verdiği kararın doğru- 
Olmadığı düşüncesinde ise durum îtiraz Tetkik Kuruluna getirilir# 
Kurulun kararına ilgili mahkemede itirazda bulunulur. 

Hakemler, Kurumun memurlarıdır. îtiraz îetkik Kurulu İdarî 
masrafları Kurum tarafından karşılanmasına rağmen, Genel Müdürün 
emrinde olmamalıdır. Bu durum, kurulun görüşlerinde bağımsız olmasın? 
yol açar ve ayrıca tarafların kurula itimadını arttırır# 

ff. Eğer işçi ödenek alacağı hafta içinde işe girmişse haf¬ 
tanın çalışmadığı günleri içir kendisine kısmı haftalık ödeneği verü 
lecektir. 

Programın ilk kenelerinde kısmı işsizlik haftaları,yukarı¬ 
da mevzuu bahis haller hariç, say:lmamnlıdır. Zira, ihtiyat fonuna 
fazla yük olur ve bazı işverenlerin işçilerini haftanın 2 veya 3 gü¬ 
nünde çalıştırmak istemeleri suretiyle işverenlerin bu fondan isti¬ 
fade temin etmelerini mümkün kılabilir» 

K. ödeneklerin verileceği zamana kadar hazırlanabilmesi 
için işsizlik sigortası programının idaresini tamamlamak maksadiyi© 
tam bir uygulama plânına ve tamamlama tarihlerine ihtiyaç vardır# 

Atılacak ilk adımlardan biri Genel Müdürlük ve taşra 
teşkilşfcı için gerekli kadro ve çalışma yerlerinin temin edilmesidir. 



îşpi zlik s i ger t fisi programının Iş vg İşçi Bulma Kurumu 
faaliyetleri içine alınması neticesi halihazır kadronun büyümesine 
yol acagmdan yeni kadr onun t iştirilmesi amaciyle haoırlanaoak 
eğitim program yo materyali için zaman faktörü çok önemlidir. 

Sigorta primlerinin yatırılmaya başlanmasından sonra üç 
seneye kadar işsizlik sigortası ödenekleri ödenebilir hale gelmez¬ 
se, primlerin ödenir halâ gelmesinden bir bucuk yıl sonrasına kadar 
münferit sigortalı işçilerin ücret kayıtlarının hazırlanması zorun- 
luğu olmayacaktıro Bu iş» ücret kayıtları düzenlenmesini mükemmel¬ 
leştirecek zamanı sağlayacaktır3 İdeal olarak bu dosyalama parayla 
ilgili hesapların tesbitinde kullanılan teçhizatın yanında delikli 
kartları da ihtiva etmelidir: ancak başlangıçta bu derece mekaniz- 
asyona ihtiyaç yoktur» İşçin-o. ödeneklere hak kazanıp kazanmadığı, 
kazanmış ise miktarının ne olduğunu belirleyecek gerekli bilgiyi 
taşıyan kayıtlar numaralanmış ince kartlar şeklinde dosyalanabilir. 
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KISIK II 

(Araştırma 1966 yılı verileri esas tutularak yapılını, tır) 

A. istihdam eğilimleri ve Gelinmeleri; 

Sosyal Sigortalar Kanunu kapanma giren istihdamda devamlı 
bir şekilde ue.i işme kaydedilmiştir. (Tablo I'e Lakınız). 19b6 da or¬ 
talama istindam 1961 yılma nazaran >46 nisbetinde bir fazlalık gös¬ 
teriyordu. 1966 da çalışılan gün (prim günü) sayısı 1961'e nazaran 
>52 nisbetinde fazla idi. 1965 yılma nazaran 1966 yılında 34,8 mil¬ 
yon çalışılmış iç günü art: a varan.r ki 96,800 kişin tam mesai çalış¬ 
masına eşiıtir.Bununla beraber,ortalama istihdam seviyesi sadece 
71,800 nisbetinde bir artış göstermiştir.Bu da, kajsam içine alınan 
işçi gücündeki kimselerin evvelkine nazaran 1966 yılında daha uzun 
süre çalışmış oldukların/, . gcs'^erıtekrüediro 

1966 yılında büyük işyerleri arasındaki istihdam gelişmesi 
>8 İdi. 

TABLO I 

Son altı Takvim Yılı zarf: naa Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamına alınan işçilerin istihdam durumu,çalıştıkları 
günler ve Yergiye Tâbi Kazançlarının mukayesesi. 

ORTALAKA 
YIL İSTİHDAM İNDEKS 

ÇALIŞMA 
GÜNİERİ 
(MİLYON 
OLARAK) 

VERGİYE TABI ORTALARA 
T 01 LAM KAZANC-GÜNLÜK 
ÇİAR (Milyoıy KAZANÇLAR 
Olarak) 

TL. İNDEKS 
1961 611,908 100 196,8 3,078,3 15,64 100 

1962 639,384 104 202,6 3,347,3 16,52 106 
1963 670,669 110 214,6 3,842,0 17,91 115 
1964 700,350 114 224,9 4,387,5 19,50 125 
1965 822,686 134 264,0 5,702,8 21,61 138 
1966 894,529 146 298,8 7,031,8 23,53 150 

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına. u.iren istihdamdaki artışa 
sebep olan iki iaktör vardır.Esas itibariyle, evvelkine nazaran kap¬ 
sama giren müesse'lerdeki artiş ve 1964 deki kanuna yapılan tadiller¬ 
le sağlanan kapsamın şumullendihilmesidir. Bu tadiller, kapsamın bü¬ 
yük bir şekilde şumullendirilmesini, sigorta ödeneklerinde tekâmül 
ve mevcut sosyal sigortalar programlarında yeknesaklığı sağlamıştır* 
Kapsam, her ne kadar, bir ve daha fazla işçi çalıştıran herhangi bir 
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işveren tarafından istihdaai edilen bütün personel için hazırlanmış 
ise de Türkiyenin muhtelif vilâyetlerinde munzaaı tıbbî tesisler ve 
bunlarla ilgili ıdarî teşkilâtın tesisine ve geliştirilmesine lüzum 
nasıl olmuştur. 

Halihazır Sosyal Sigortalar programları vunları ihtiva etmelc 
tedir: 

1. Maluliyet, yadlılık ve Olum Sigortaları. 

2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları. 
3. Hastalık Sigortası. 

4. Analık Sigortası. 

Bunlar, işçi ve işverenlerin maaş bordrolarından kesilen 
primlerle finanse edilir.Aşağıdaki tablo iki grup arasındaki prim 
oranını göstermektedir. 

SİGORTA PROGRAMI 

İŞVEREN 
HİSSESİ 
NİSBETİ 

işçi 
HİSSESİ 
NİSBETİ 

MÜŞTERİ; HİSSE 
NİŞE. İ 

Maluliyet»Yaşlılık ve 
Ölüm 6.0 5.0 11.0 

Iş Kazaları ve meslek 
Hastalıkları 0 .5-6.0 0.6-6.0 
Hastalık 4.0 4.0 8.0 
Analık 1.0 — 1.0 

11. 5-17.0 9.0 20.5-26.0 

Türkiyenin nufusu sür'atli bir şekilde artmaya devam etmekte, 
dir.Aşağıdaki cetvel bu hususu aksettirmektedir. 

ITUÎTJS SAYIMI SENESİ NÜEUS 
1965 31,391,207 
1960 27,809,831 
1955 24,130,778 
1950 20,934,670 
1945 18,860,222 
1940 17,771,999 

Nufus hakkında esasları,bilgilerin tam olarak cetveller ha¬ 
linde basılmasından evvel, sür'atle geliştirmek için 1965 sayımındaki 
rakamın fil'1 örnek olarak alınarak etüd edilirse iktisaden faaı bulu_ 
nan 13*6 milyon insanın (15 ve daha yaşlı) 4,0 milyonu işveren veya 
kendi işinde çalışan kimseler; 6,4 milyonu ücret almayan aileye men¬ 
sup kimseler ve 3.1 milyonu ise işçi olduğunu göstermektedir. Bu işçi 
lerin çoğu ya işveren ailesi mensubudur veya tarım işleriyle meşgul 



olup dolayısiyle Sosyal Sigortalar kanuna kapsamına girmemişlerdir. 
13.6 milyon insanın 9.7 milyonu tarımda çalışmaktadır.. 

Malûm olduğu veçhile, ekonominin tarım sektöründe mühim mik¬ 
tarda işsizlik ve az çalışma mevcuttur.İşsizlik sigortası programı 
bu problemi halletmez; çünki ihtiyaç iş geliştirmesi ve eğitim mese¬ 
lesidir. İşçiler için halen mevcut bir usul vardır, o da azamî istih¬ 
sal ihtiyaçlarını karşılamak için mevsimlik işçilere ihtiyaç gösteren 
işyerlerinde çalışmak için köylerine terkeaerek gelirler,çalışır ve 
dönerler.Bu hal bir çok endüstride ve yerde ayni işçilerin ekseriye¬ 
tinin her sene devam ettirdikleri bir husustur. Pakat her sene köy¬ 
lerden gelen bu işçilerin az bir miktarı şehirde kalır ve bavka iv 
bulmaya çalışır.Bu gibi işçiler ^ayet kendilerini hak sahibi kılacak 
kadar prim günü kazanmışlarsa, alacakları işsizlik sigortası ödeneği 
yeni bir iş bulununcaya kadar kendilerine yetebilir. 

Bu hususta 1965 nufus sayımından yüzde bir hesabiyle alınan 
örnek aşağıda verdiği bildiler bakımından faydalıdır. 

Ankara 

Toplum Nufus 
şehirde doğmayanların 
yüzaesi 

Ba^ka yerde devamlı 

902, 

63 

ikametoânı 
yüzdesi 

olanların 

9.8 

İstanbul 

1,750,642 

60 

5.9 

ızmır 

417,411 

51 

6.1 

Jarim dışı sektördeki bü^ük istihdama ve bunun devaml# olarak 
artışına ve değişikliğine ve geçimlerini sağlamak için bu sektördeki 
idlere dayanan kimselerden maMlî bir işgücünün meydana toelmesine 
bakılırsa, bir işsizlik si0ortası programının ihdasım haklı ggş^.er^ 
cek bol miktarda delil mevcuttur.Mahallî sakinlerden meydana gel§h 
bu işgücü arasında biraz işsizlik vardır ki bu hal işçiler için güç¬ 
lükler yaratmaktadır. 

B. ARTUARYA TAHMİNLERİ: 

Ekonomik şartların işsizlik ödeneği giderleri üzerinde muz- 
zam etkisi vardır ve İktisadî düşüş gösteren bir yılda giderler mühim 
miktarda artar. Leza giderler,prim yükünün işveren ve işçiler üzerin¬ 
deki seviyesini tayin için uygun bir rezerv fonunun mevcudiyetini 
tasavvur eden vasat bir noktai nazardan mülâhaza edilmelidir.iö;, rece, 
tesis edilmiş olan prim nisbeti, vasatî olarak, beklenmedik oir Si¬ 
gorta ödeneği giderlerini karşılamaya kâfi ihtiyat fon terakümünü 
sağlayacak bir seviyede olmalıdır. 

İşsizlik sigortası programının mevcut olması ekonomik anlam¬ 
da işsizliğin tesirlerini hafifletir.Sigorta ödeneklerinin işsizlik 
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süresi içinde ödenmesi ekonomiye destek sağladığı gibi işçiler ara¬ 
sında yersiz müşkülâtı önlerJu suretle,işsizlik sigortası ödeneninin 
ödenmesinin ekonomik etkisi daha evvel hiç denenmemiş olmakla beraber, 
ekonomiye faydalı olan bir etkidir. 

Maliyet maksatları bakımından teklif edilen kapsam,yani müte¬ 
baki Vilâyetlere plânlı olarak teşmile tâbi ve Sosyal Sigortalar ka- 
nunundakinin benzeri ile yine teklif edilen sigorta ödeneği formülü¬ 
nün kanunlaşacağı tahmin emilmektedir.Keza ekonominin halihazır tem¬ 
po ile büyümeğe devam edeceği ve binnetice 1966'da mevcut olması bek 
lenen sigorta Ödenek giderleri nisbetinin ödeneklerin ödenmeye hazır 
olduğu sene ile mütenasip bir durumda olacağı da- beklenmektedir. 
Diğer değimle, ekonomik durumda anî bir derişiklik olmayacağı ve bu 
s e be bt en 1966 bilgilerine istinaden gider nisbeti, daha yüksek. kazanç_ 
lara ve daha fazla istihdam esasına göre tatbik edilmesine rağmen, 
1971 yılında da elverişli olacağı tasavvur edilmektedir. 

işsizlik sigortasında gider nisbeti, toplam sigorta ödeneği 
giderlerinin, vergiye tâbi toplam ücretlere oranı şeklinde iiade edi¬ 
lir .kullanılan temel formül aşağıcadır: 

Gider Nişleri 4= ödenek giderler^ 
Vergiye tâbi ücretler 

Gider Nisbeti = Ödenmiş Haftalar    x 
52(Ortalama Kapsama Giren istihdam 
Ortalama Haftalık Sigcrta Ödeneği afektarı 
Ortalama Haftalık Vergiye tabi Ücret 

Hesaplama maksatları ile yukarıdaki son formülün sag tarafı¬ 
nın ilk yarısı aşağıdaki şekilde değiştirilebilir: 

İlk Ödemeler X Ortalama 
Ödenen_îlaftalar _ _ Ödenebilir_ Süre  
52(Ortalama kapsama giren istihdam- 92(Ortalama Kapsama giren is¬ 

tihdam. 

Bu son oran şu şekilde sembollerle ifade edilebilir: 

F = İlk ödemeler 
E = Ortalama kapsama Giren İstihdam 
D - İlk ödemelerde ortalama Ödenek verilecek süre 

0 halde temel formül şu ». «...'ilde yazılabilir: 

Gider Nisbeti = D (F)  X Or&alama Haftalık Sigorta Ödenek Miktarı 
(52E) Ortalama Haftalık Vergiye tabi ücret 
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Formülde kullanılan terimlerin tarifi: 

İlk Ödemeleri Ödenek yılı içinde ilk sigorta ödeneklerini alan 
müracaatçı miktarıdır.(Keza ilk ödemeler, ödenek yılı içinde ödenek 
almaca devam için ikinci müracaatlarını yapan işçilerin miktarına 
eşittir). 

Ortalama Kapsama Piren İstihdam: Sene içinde, içsizlik sİJor¬ 
tası kanununda belirtilen bir işyerinde istihdam .emilen işçilerin or¬ 
talama sayısıdır. 

Ortalama ödene bilen Süre: Sigorta ödeneli talep edenin ou 
ödeneli ortalama alacacı hafta adedidir. 

Ortalama Haftalık. Sigorta Ödeneli miktarı: Bütün müracaatçı¬ 
lara yapılan haftalık .sigorta ödeneği ödemelerinin ortalamasıdır. 

Ortalama Haftalık Verdiye tâbi ücreti: Ortalama istihdam ile 
52 haftaya bölünen vergiye tâbi toplam kazançlara eşit bir miktardır. 
(Vergiye tâbi topyekûn kazancın, ortalama istihdam ve 52 haftaya 
bölümünden çıkan sayı). 

Ödenek Ödenen Hafta: Ödenek ödenmiş olan hafta adedidir. 
Bu formüle esas olan bilgi kaynacı, Sosyal Sigortalar Kurumu- 

nun neşrettiği raporlar ve özel cetveller ve bu Kurumun Ankara Bölge 
şubesindeki işveren kayıtlarının özel tetkikleri ile İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun mahallî şubelerindeki aktif dosyalarıdır. 

II, III ve IV numaralı tablolar, bir işsizlik sigortası prog 
ramı için gider tahminlerinin tesbitinde faydalı olan 1966 yılındaki 
Sosyal Sigortalar faaliyetleri hakkında temel bilgiler vermektedir. 
II numaralı tablo aylık istihdam seviyesini ve III ve IV numaralı 
tablolar ise endüstri gruplarına göre ortalama istihdam seviyesini 
göstermektedir.Aynı şekilde II numaralı tabloda ay esasına göre işe 
girenler; III ve IV numaralı tadolarda da her endüstri gurubu için 
aylık ortalama olarak gösterilmiştir. II numaralı tablo aylık olarak 
vergiye tâbi ücretleri gösteren yegâne tablodur.Bu etüd için böyle 
bir bilgiye endüstri esasına göre yıllık olarak ihtiyaç olmadığı an¬ 
la şılmaktauır„ 

Bütün sene boyunca işten ayrılanlar hakkında bilgi edinile- 
mediginden değişik bir metod kullanılmıştır.1965 den 1966'ya kaaar 
ortalama istihdam toplamı işe girenlerin sayısından çıkarılırsa bunun 
işten ayrılanlara eşi-olacağı farzedilmiştir. 

1966'da işe girenler toplamı 980,458 

Eksi Ortalama istihdamda gelişme 71,853 
1966'da işten ayrılan 900,605 

Bu işten ayrılmalarda hâkim olan mevsim işçileri olduğundan 
ancak bunların az bir miktarı ödeneğe hak kazanırlar (180 günlük 
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pri© ödenmesi hali). Meselâ, Haziran ayında 102,753 kişi işe alınmış 
ve fakat Temmuz 1'de 959,495 miktarında bir istihdam seviyesine ulaş¬ 
mak için gene Haziran ayında 81,666 kişi işten ayrılmıştır.Ayni şe¬ 
kilde, Eylülde (dikerleri meyanınaa ^eker pancarı işleme mevsimi baş¬ 
langıcı) 157,909 kişi işe alınmış olup 1 Ekimde 971,523 kişilik bir 
istihdam seviyesine ulanmak için gene Eylül ayı içerisinde 177,896 
kişi işten ayrılmıştır. (Taplo II, Taplo III ve Taplo IV e bakınız) 

Di&er taraftan, çok sayıda işçi tarım ekim ve nasat mevsim¬ 
lerinde ailelerine yardımcı olmak için ücretli veya ücretsiz izin 
almak suretiyle köylerine gitmekte ve tarım sahasındaki işlerini 
bitirdikten sonra tekrar eski işlerine geri dönmektedirler.İzine çı¬ 
kan işçilerin gerine kısa, süre için uiger işçilerin işe alınmaları 
tatbikatı, ilâve olarakı^ işe alınanlar ve işten ayrılanlar sayısına 
tesir etmektedir .Mamafih, ücretsiz izin almak suretiyle iziı.li çıkan 
işçiler,bir çok sebeblerden ve bu arada bilhassa bu işçilerin işsiz 
sayılmamaları sebebiyle işsizlik ödeneninden istifade edemiyecekler- 
dir. 

Bundan dolayı, toplanan malûmatın dikkatle tahlil edilmesiy¬ 
le işten ayrılanların en fazla üçte biri esas süre olan 180 veya 
daha fazla gün için prim verip işsiz kalarak o bölgede mevcut işler¬ 
de çalışmağa elverişli durumda olacaklarına inanılmaktadır.Dolayısi^ 
le, ilk ödemeler 303,000'e(908,605'in l/3'üne) eşit olacaktır. 

İş ve İşçi Bulma Burumunun,Kayseri,İzmir,Bursa,İstanbul ve 
İzmit şubelerinde mevcut aktif dosyaların özel etüdü neticesinde iş¬ 
çilerin işsiz olarak geçirdikleri süre ortalaması ortaya çıkartıl¬ 
mıştır. (Bu işçilerin, Sosyal Sigortalar Kurumü dosyalarındaki ücret 
kayıtlarında gösterilen istihdam örnekleri tahlillerine yakınlaşma 
yerine geçecek bir etüddür.Yakın sene itibariyle istihdam tecrübesi¬ 
ni olumlu bir şekilde izlemeyi mümkün kılacak bu nevi kayıtların 
formülerlerde bulunmaması, dolayısiyle farklı teknik yollar kullanıl 
mıştır). Bu tahlilin hazırlanmasında sadece 30 Nisan 1967 tarihi 
itibariyle iş tecrübesi olup ta aktif dosyalara göre i^siz olan müra¬ 
caatçılar i^siz olarak sayılmış vrj bunların işsizlik sürelerinin 
hesaplanmasında müracaat kartlara a tarihten ay sonuna kadarki ta¬ 
rihler nazarı dikkate alınmıştır. 

İş ve İ-3.Çİ Bulma Pourumuııun 5 şubesinde yapılan bu etüdün 
neticeleri,birlikte, V numaralı tabloda gösterilmiştir.Tahlile tâbi 
tutulan işçi müracaat kartları, şahsî teşebbüsleri ile kendilerine 
iş bulmuş ve müracaat kartları gelecek ay itibariyle pasif aosyaya 
kaldırılacak olanların bazılarını da içine almaktadır. Dolayısiyle 
cetveldeki rakamlar bir dereceye kadar mübalâğalı görünebilir ise 
de cetvel, geri kalanı ile iş tecrübesi olan işçilerin ortalama iş¬ 
sizlik sürelerini makul bir şekilde göstermektedir. Tahlile tâbi tu¬ 
tulan 2,924 müracaatçıdan 2,265 veya $78'i ödenekten istifade edebil 
me durumunda olup, ödenekten istifade etme durumunda olmayanları da 
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içine alan ortalama işsizlik süresi 7 haftadır. %3.4'ü azamî 26 haf¬ 
talık süre altında; 908.8'i azamî 18 hafta altında ve fol5.8'i de azamî 
13 haftadan daha az bir zamanda ödenekten istifade haklarını tükete¬ 
ceklerdir .Eğer ortalama işsizlik süresi 7 hafta ise, bir haftalık 
bekleme süresi çıkarıldıktan sonra, işçiye işsizlik ödeneli verilecek 
olan süre ortalaması 6 hafta olacaktır.Bununla beraber, azamî bir 18 
haftalık sürede, ortalama ödenebilecek süre 5.2 hafta olacaktır.Bu 
husus, dana fazla miktarda müracaatçıların ödenek haklarını bitirmek¬ 
le gruptakilerin ödenek ödenebilecek toplam haftalar miktarlarını 
azaltacağını aksettirmektedir. 

Verdiye tâbi ücretler yekûnu 52'ye ve tekrar 1966 yılmuaki 
ortalama istihdam seviyesine bölünmek suretiyle vergiye tâoi ortala¬ 
ma haftalık ücret meydana çıkarılmıştır. 151,17 Türk Lirası olan or¬ 
talama haftalık vergiye tâbi ücret miktarı, ortalama günlük ücretin 
7 ile çarpılmasiyle elde edilecek miktardan daha azdır.Bu daha az 
olan miktar kısmî çalışma haftalarının tesirini aksettirir ve dolayı- 
siyle kapsama giren iş0ücünün haftalık ortalama kazançlarını hakika¬ 
te daha yakın bir şekilde gösterir. 

Haftalık ortalama ödenek miktarı, işçilerin bakmakla mükellef 
olduğu kimselere yapılan yardımları ve ödenek hakkı olan işçinin iş'fce 
çalışırken kazandığı ücreti içine alan ödenek formülünün mahsulüdür. 
Amerika Birleşik Devletlerinde sigortadan ödenek talep edenlerin *r- 
talama haftalık ücreti, vasat bir işçinin ortalama haftalık ücretin¬ 
den folO ilâ %15 nisbetinden daha az olma eğilimindedir.Bu durum,umu¬ 
miyetle yeni ve daha vasıflı işçileri işinden çıkarıp vasıflı ve daha 
kıdemli olan ve dolayısiyle ortalama haftalık ücretleri daha yüksek 
olan işçileri işte tutan işverenlerden ileri gelmektedir.Bu husus, 
Türkiyede de bu şekilde olacaktı^,Buna ilâveten, geçici ve mevsimlik 
işçilerin ortalama günlük kazançları, bütün die>er işçilerin ortalama 
günlük ücretlerinden ftll nisbetinde daha azdır.Sigortadan ödenek ta¬ 
lep edeceklerin büyük bir çoğunluğunu bu grup işçilerin teşkil ede¬ 
ceği beklenebilir .Bu iki durumu aksettirmek için a/ol2 faktörü eous 
alınarak sigortadan ödenek talep edenlerin ortalama full-time nafta¬ 
lik ücreti 145 Türk lirasıdır.Bu takdirde, ödenek talep edenlerin 
bakmakla mükellef olduğu kimselerin sayısına göre alacakla.'. 1 haf■ça¬ 
lık ödenek miktarı 73 Türk Lirası ile 95 Türk lirası arasıcl. derişir, 
İşgücünün büyük çoğunluğunu evli veya bakmakla mükellef kimsesi bulu¬ 
nan işçilerin teşkil ettiği hususu dikkat nazara alınırsa, 1966 ücret 
seviyesine nazaran ortalama, raf çalık ödenek miktarı 88 Türk Lirası 
olur. 

KoLay mehaz olmak için formül tekrarlanmış ve terimlerin ye¬ 
rine geçen malûmat aşağıda arzedilmiştir. Aşağıdaki hesapta azamî 
süre 18 haftaya göre tesbit edilmiştir. 
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Gider Nisbeti = D   X Ortalama Haftalık Ödenek miktarı *_ 
(52E) Ortalama Haftalık Vergiye tâbi 

ücret 

5.203 (303,000) - x 88TL 
(52X894,529) 151.17 TL. = 

1.576.509 x 88 = 138,732,792 = 
46,515,508 151.17 7,031,773,376 

Vergiye tâbi ücretin %1.97'si. 

Bu gider (maliyet) nisbeti muvacehesinde,İdarî ve ödenek 
masraflarını karşılayabilmek ve ihtiyatların artmasını temin edebil
mek için prim nisbeti $3.0 olarak tesbit edilmelidir. 
His bet esasına göre prim aşağıdaki şekilde olmalıdır: 

İrim Toplamı $3*0 
Ödenek giderleri için $2.4 
İdarî Masraflar için $116 

2.4 ve 1.97 yüzde oranları arasındaki fark aşağı yukarı 
0.4'dir ve buna ihtiyat hesabının daha da arttırılmasında ihtiyaç 
duyulacaktır.Kâfi ihtiyatları ile ihdas edilmiş programda ihtiyat 
hesabının vergiye tâbi ücretlerin $0.4 oranında arttırılması biraz 
fazla olmakla beraber, programın başında işsizlik durumiyle ilgili 
tam ve sahih malûmatın eksikliği bakımından bütüniyle nisbette indi
rim yapmak tavsiye edilmez. 

Bu sebeble, üç yıllık ödenek tatbikatından sonra,işçilere 
saflanan himayenin, ihtiyatların ve ileride tatbik edilecek prim 
nisbetinin kâfi olup olmadığını tesbit bakımından programın yeniden 
gözden geçirilmesi gerekir. O zaman, sigortalı olan işçiye, işsiz
liği halinde (haftalık ödenek olarak) daha uzun bir süre ödenek sak
lamak mümkün olabilecek ve yeni vasıflar kazanması bakamınmun tekrar 
uzunca bir eğitim devresini icap ettiren işçiler için, daha uzun oir 
sürenin temini de mümkün olabilecektir. 

Aşağıdaki tablo, işsizlik fonunun beyan edilen mutasavver 
büyümece nakaran tahminî gelirlerini göstermektedir.Birçok ekonomik 
olaylar bu nevi tasavvurların neticelerini hükümsüz kılmağa vesile 
olabilirse de tablo, kamanlı işçi ücretlerindeki mutasavver artışlar 
bakımından muhafazakâr olup geri kalan 19 Vilâyette kapsamın geniş
lemesini takip edebilecek herhangi ilâve gelire tabloda yer verilme
miştir.Bu sebeblere binaen gelir tahminleri realiteye uygun görülmek
tedir. 
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Ücretlerde Ş&5 \ istihdamda ^6.6 nisbetinde yıllık artış*, 
esas alınarak $>3 ipsizlik primi nisbeti itibariyle tasavvur 

edilen ipsizlik fonu geliri 

YIL 

KAİ SAMA GIKIN 
ORTALAMA 
İSTİHDAM3 

T 01 LAM 
GE1İR 
(Milyon 
olarak) 

ÖDENEK 
İHTİYATI 
(Milyon 
olarak.; 

i DAHİ hesai 
(Milyon olarak) 

1968(11 ay) 1,016,500 240.TL. 192.TL 48.TL 
1969 1,083,600 305.TL 244.TL 61.TL 
1970 1,155,100 340.TL 272.TL 68.TL 
ihtiyat 31/12/70 708.TL 
1971 1,231,300 379.TL 303.TL 76,TL 
1971'de ödenek 

giderleri ■ 253.TL 
İhtiyat 31/12/71 758.TL 

1. İkinci Eeş Yıllık İlânda yer alan istihdamda artış nisbeti. 

2. Son altı sene içinde Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına giren is¬ 
çiler arasında en küçük ücret artış nisbeti. 

3. Kapsamın geriye kalan 19 Vilâyeti-.i de içine alarak şekildf ge¬ 
nişletilmesi halinde ilâve edilecek işçiler bu tahminlerin dpşin- 
da bırakılmıştır. 
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KISIM III 

işsizliğe karşı etkili bir korunma,sosyal güvenlik tedbiri 
olarak işçinin çalışmakta iken işsiz kaldığı zaman uğrayacağı kazanç 
kaybının karşılanması için sosyal sigorta sistemimizdeki boşluğu dol¬ 
durmak maksadiyle işsizlik Sigortasının kurulması zaruri gbrüİnekte¬ 
dir* 

Kurulması teklif olunan işsizlik sigortası şu ana esasla¬ 
ra dayanacaktıro 

I- Bu sigortanın, Dünya uygulamasında olduğu üzere, îş ve 
işçi Bulma ve işsizlik Sigortası Kurumu adı altında bir istihdam 
idaresi.olan Iş ve işçi Bulma Kurumu tarafından yürütülmesi teknik 
ve idari yönden gerekli bulunmaktadır. 

2” işsizlik sigortasının amaçlarına uygun olarak uygulan¬ 
masını sağlamak, ekonominin belirli bir sektöründeki işsizlikten do¬ 
layı gerekli giderleri ekonominin tümüne dahil işçi ve işverenlerin 
yatıracakları primlerle karşılaşmak ve işçilerin kapsam dışında ka¬ 
lan işyerlerine girmelerini önleşerek bazı işyerlerine rekabet avan¬ 
tajı doğmasına olanak yaratmamak amaciyle bu sigorta kapsaıama alı¬ 
nacak işçilerin Sosyal Sigortalar Kapsamına girenlerin aynı olması 
prensibi kabul edilmelidir0 

ö” Uygulana başlangıcında yapılacak Devlet yardımı dışında 
bu sigorta sisteminin kendi kendine yeterli olacağı, işçi ve işveren¬ 
lerin birlikte ödeyecekleri ücretlerin % 3 ü işçi %1«5 işveren #1.5* 
oranındaki primlerle fonun meydana geleceği anlaşılmıştır. 

Uygulamada gerekli olan yeter fonların birikmesine ola¬ 
nak verilmek zorunluluğu gereği olarak prim ödeme tarihi ile ödeme 
yapılması arasında 3 yıllık bir süre kabul edilmelidir. 

5- İşsizlik yardımı, işşizlikten önceki belirli bir süre 
içinde eniz 180 gün prim ödemiş bulunanlara bir Ödenek yılı içinde 
haftalık Ödenek miktarının 18 katına kadar Ödenek verilmesi ve si - 
gortalının son defa çalışmakta olduğu işinden Belediye hudutları dı¬ 
şında bir işe gönderilmesi halir.is taşıma giderlerinin ödenmesi şeki". 
linde sap o armalıdır c. * 

6- işsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalıların eski mes¬ 
leklerinde yada uygun bir işe yerleştirilmelerinde imkânsızlığın 
anlaşılması, halinde yeni bir meslekte çalışabilmelerini sağlamak ama- 
cıy't yetiştirmeye tabi tutulabilmelerine olanak sağlanmalfidl»* 

;7- işsizlik y ardımı ile primlerin toplanmasında, meydana 
gelebilecek anlaşmazlıkların çözümünde bir kolaylık sağlamak için 
ilk kademede baş vurma ve çözüm yeri olarak bir İdarî "itiraz Kurulu’1 
kurulması tarafların yararına uygun olacaktır* 



TABLO II 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU RAISAMINA GİREN İŞÇİLERİN 1^66 
TAKVİM T ILI NBA AYLIK İSTİHDAM SEVİLESİ, İŞE ALINANLAR VE 
VERGİLE TAEİ ÜCRET ÖDEMELERİ İTİBARİYLE DAĞILIŞI 

li. 

AYIN BİRİNCİ 
GÜNÜ İTİBARİYİE 
İSTİHDAM SAYISI 

AY İÇİNDE 
İÇE ALINAN¬ 
LARIN 
Sayısı ^Oranı 

ORTALAMA 
günlük 
IjVZANÇLAR 
TL. 

VERGİYE TA 
Bİ ÜCRETLER 
T Ol LAMI 
(Milyon ola 
rak) TL. 

Ooak 827,848 43,746 5,3 23,51 528,6 
Şubat 791,062 42,710 5,4 22,54 482,6 
Mart 801,478 67,683 8,4 23,43 540,1 
Nisan 828,649 86,726 10,5 23,22 546,6 
Mayıs 909,008' 97,497 10,8 23-39 607,2 
Haziran 938,408 102,763 10,9 22,52 500,3 
T e m aruz 959,495 75,306 7,8 23,30 615,8 
AgUSt 08 993,595 93,287 9,4 23,65 652,7 
Eylül 991,510 157,909 15,9 23,47 646,6 
Ekiaı 971,523 104,660 10,8 23,91 655,9 
Kasım 932,376 69.446 7,4 23,43 603,4 
Aralık 789,392 38,735 4,9 26,21 562,0 
Aylık Ortalamalar 894,529 81,705 9,1 23.53 5§6,0 
Devlet Sektöründeki 
Ortalama 373,267 23,396 6,3 24,88 •55,9 
özel Sektördeki orta¬ 
lama 521,262 58,309 11,2 22,58 33Û.1 
Vergiye tabi ücretler 
totlamı 7,031,0 
Devlet Sektöründe 3,070.6 
özel Sektörde 3,961,2 



TABLO III 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAISAMINA GİREN İŞÇİLERİN 1966 
TAKVİM YILINDA ORTALAMA İŞTE ÇALIŞANLAR- İ*E ALINANLAR 
VE GÜN1ÜK KAZANÇLARI İTİBARİYLE BÜTÜN SANAYİ GRUTKARINA 

GÖRE DAĞILIŞI 

' ORTALAMA AY- ORTALAMA AY ORTALAMA 
SANAYİ GURUBU LİK İSTİHDAM İÇİNDE İşE GÜNLÜK 

ALINANLAR KAZANÇLAR 
Sayısı fuOranı TL. 

       mmmmmm*-  ■' ~ ■ ■   ■ ■ " — 

4 Balıkçılık 133 4 3,0 25,49 
11 Kömür Madenciliği . 61.028 4,305 7,1 21,55 
12 Metal Madenciliği 15,519 1,402 9,0 19,68 
13 Ham îetrol ve Tabiî gaz 2,412 159 6,6 36,33 
14 Taş,Kil ve Kum çıkarma 3,845 471 12,2 19,03 
19 Metalden gayri difc,er madenci¬ 

lik ve taş ocakçılık 3,832 640 16,7 18,96 
20r39İ^âlat Sanaileri 437,801 34,899 8,0 22,66 
40 İnşaat 157,063 27,090 17,2 22,83 
51-52Elektrik, Gaz,Su ve sıhhî 

hizmetler 34,718 2,390 6,9 22,12 
61 Toptan ve Perakende ticaret 35,793 1,27# 3,6 29,20 
62-64Malî işler,Sigorta ve gayri 

menkul işleri 4,653 130 2,8 34,44 
71--73Nakliye,ardiye ve muhabere 

hizmetleri 39,029 2,016 5,2 28,49 
81 Devlet Hizmetleri 12,457 494 4,0 16,52 
82 Mahallî hizmetler(halk hiz^ 

metleri) ’ 18,586 817 4,4 24,11 
83 Ticaret Hizmetleri 28,164 1,187 4,2 43,62 
84 Dinlendirme ve eylencshizmeti 5,029 432 8,6 23,67 
85 Şahsi Hizmetler(lokanta ve 

oteller dahil) 34,467 3,993 11,6 15,95 
TOPLAM 894,529 81,705 9,1 23,53 



TABLO IV 

SOSYAL SİGORTALAR KARONU RAİ SAMINA GİREN İMALAT SANAYİLE¬ 
RİNDEKİ İŞÇİLERİN 1966TAKVİIV. YILINA GÖRE ORTALAMA İSTİHDAMt 
İŞE ALINANLAR VE GÜNLÜK KAZANÇLARI İTİBARİYLE DAĞILIŞI 

ORTALAMA ORTALAMA AY- ORTALAMA 

SANAYİ GURUBU AYLIK LIK İŞE ALI- LÜK KAZA 
İSTİHDAM NİNLAR SAYI- LAR TL. 

SI /u ORANI 

Gıda maddeleri sanayii (işçi sanayii'- 
hariç) 69,574 8,007 11,5 20,50 
İçki sanayii 6,041 222 3,7 28,07 
Tütün sanayii 38,011 5,048 13,3 20,53 
Dokucıa sanayii 110,794 7,343 6,6 19,48 
Kundura ve eiyiuı eşyası imâlatı 
Aeu.ç ve uariar sanayii (Mobilya 

9,121 353 3,9 18,05 

imâlatı hariç) 9,934 610 6,1 16,56 
Mobilya sanayii 3,651 220 6,0 17,44 
Kâ&ıt ve kâ^ıt eşya sanayii 8,396 245 2,9 28,14 
Basın ve yayın sanayii 
Deri ve Deri eşya sanayii(kunaura 

9,795 321 3,3 30,23 

hariç) 2,792 91 3,3 21,72 
Kauçuk sanayii 9,168 508 5,5 23,64 
Ecza ve kimyevî maddeler sanayii 19,154 1,023 5,3 27,34 
lefrol ve kc mur mamulleri sanayii 1,806 
Meralden e<ayri madenî imalât sanayii 

39 2,2 44,09 

(Tetrol ve kömür hariç) 27,763 5,829 21,0 21,42 
Esas Metal Sanayii 
Madenî e^ya imalât sanayii (uıakina 

17,942 1,473 2,5 33,32 

hariç) 
Makina imalâtı(elektrik makinaları 

24,972 1,473 5,9 23,33 

hariç) 
Elektrik makinaları,cihazları ve 

19,807 1,102 5,6 24,69 

âletleri 6,684 359 5,4 24,96 
Taşıma cihazları imalâtı 36,683 1,285 3,5 27,77 
Muhtelif İmalât sanayileri 5,713 368 6,9 20,36 

TOPLAM 437,801 34,899 8,0 22,66 

o 



T ASİ. O V 

İş ve İşçi Bulma Burumunun 30/Nisan/>967 tarihi itibariyle 
5 mahallî şubenin aktif dosyalarında mevcut ve i* tecrübesi 
bulunan (ev hizmetlileri ve tarım işçileri hariç) işsiz 
müracaatçıların işsiz kalma haftalarını gösterir tablo 

İSSİZ KALDI&I HAPTA T 01 LAM 

MÜRACAATÇI LAKIN SALISI f> 

Biv haftadan az 322 11.0 
1-2 337 11.5 
2-3 408 14.1 
3-4 380 13.0 
4-5 357 12.2 
5-6 91 3.2 
6-7 59 t.o 
7-8 55 1.9 
3-9 176 6.0 
9-10 33 1.3 

ıc-ıı 37 1.3 
11-12 27 .9 
12-13 103 3.5 
13-14 44 1*5 
14-15 29 1.0 
15-16 29 1.0 
16-17 19 .6 
17-18 139 4.8 
18-19 18 .e 

19-20 11 .4 
20-21 7 
21-22 59 2.0 
22-23 1% • .6 
23-24 10 .3 
24-25 9 .3 
25-26 45 1.5 
26-27 4 .1 
27 ve daha fazla 96 3.4 

T 01 LAM 2,924 ıo«.o 

Işsizli&in ortalama gün sayısı 49İ 
işsizliğin ortalama hafta sayısı 7.1 
Ödenene hak kazanan grubun yazdesi $76 



TABLO V 

İş ve İşçi Eulma Rurumunun 30/Nisan/l967 tarihi itibariyle 
5 mahallî şubenin aktif dosyalarında mevcut ve i^ tecrübesi 
bulunan (ev hizmetlileri ve tarım işçileri hariç) işsiz 
müracaatçıların işsiz kalma haftalarını gösterir tablo 

İŞSİZ KALDIĞI HAKTA  T01 LAM   
MÜRACAATÇI LAKIN SAYISI 

• haftadan az 322 11.0 

1-2 337 11.5 
2-3 408 14.1 
3-4 380 13.0 
4-5 357 12.2 
5-6 91 3.2 
6-7 $9 2.0 
7-8 55 1.9 
8-9 176 6.0 
9-10 33 1.3 

10-11 37 1.3 
11-12 27 .9 
12-13 103 3.5 
13-14 44 1.5 
14-15 29 1.0 
15-16 29 1.0 
16-17 19 .6 
17-18 139 4.8 
18-19 18 .6 

19-20 11 .4 
20-21 7 .2 
21-22 59 2.0 
22-23 18 .6 
2 3-24 10 .3 
24-25 '9 .3 
25-26 45 1.5 
26-27 4 .1 

27 ve daha fazla 98 3»*t 
T 01 LAM 2,924 100.0 

işsizliğin ortalama gün sayısı 49.1 
İşsizliğin ortalama hafta sayısı 7-0 
Ödenene hak kazanan grubun yazdesi $78 



TÜRKÎYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 

İşsizlik Sigortası Konusundaki Görüşler 

Ülkemiz Kalkınma Plânları ile sanayi sektörü yatırımlarına 
rlık vermiş, başka deyimle, sanayileşmeye yönelmiştir. Bilindiği üze- 
gelişraiş ülkelerde sanayi ekonominin büyük kısmına hakim durumdadır, 

ülkelerdeki şartların gereği olarak istihdam sanayie kaymış ve yeni 
ırım alanlarının açılması suretiyle işsizlik kısmen de olsa önlenraiş- 
, Yine bu gibi ülkelerde nüfus artışının az oluşu, ihracatın fazla- 
i ve eğitim seviyesinin yüksekliği istihdamı destekleyici başlıca 
türlerdir. 

İ 
Buna karşılık, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde du- 

taaaaeh fa rklıd^r.Nüfus artısının hızİL,eğitim oran' »m düşük oIl- 
kaynaklaydan verimli bir şekildi yararlananıma ve eV.^oraileri-E... alata dayanması yüzünden, bu ülkelerde istihdam, çözüi Jenmesi gereken 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır 

) 
Gelişmekte olan bir ülke olması hasebiyle Türkiye'de de îstilı- 

önemli yurt sorunları arasında p^ŞtfMiiaktadır. Kalkınma Planları uyr- 
bş istihdam yaratıcı yatırımlara ağırlık verme, dış ülkelere 
ierme va benzeri tedbirlere baş vurulmasına rağmen, işsizlik önlene¬ 
li i Sİbi, önemini koruyan bir problem olarak daha uzun bir dönem iş¬ 
etme istidadı da göstermektedir, 

işsizlik her ülke için çeşitli dönemlerde çeşitli etkilet ya- 
bir sosyal olaydır. Bugüne kadarki gelişmelerden edinilen tecrübele- 
işığinda, işsizlikle mücadele için iki etkin yolun bulunduğu gerçe- 

ortaya çıkmıştır. Birinci yol olan işsizliğin oluşumuna meydan ver- 
çabaları, yalnız başına yeterli olamamaktadır. Bu itibarla toplumda 
pal güvenliğin tam anlamı ile sağlanabilmesi için işsizlerin uğradık- 
l kazanç kaybı karşısında himayeleri gerekmektedir, 

Bu himayenin gerekliliğine inanan Konfederasyonumu*, getirtti- 
yabancı uzmanır da katıldığı inceleme ve araştırmalar yapmış, ihdas 
Locek işsizlik sigortasının yönetimi, işleyişi, finansman* ve bu si- r 
badan sağlanacak yardımlar hakkında görüşlerini tesbit etmiştir* 

işsizlik sigortasına ilişkin genel mülâhazalarımız aşağıda bö¬ 
ler halinde sunulmaktadır. 

1. işsizlik Sigortasının Yönetimi 

Dünyadaki uygulamasına gere, işsizlik sigortasını yürü t iic ek 
anin îş ve işçi B\ılma Kurumu olması normaldir. Ancak, sosyal sigoj.- 

uygulamasında uzman olan ve bu konuda geniş bir tırpübesi ve teş- 
atı bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu ile işsizlik sigortası •■ygula- 
Lnda işbirliğinin sağlanması gerekmektedir* 
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unun sigortacılıkla ilgili kısmının yürütülmesi Sosyal Sigortalar 
umuna, iş ve işçi bulma fonksiyonunun yerine getirilmesi ise îş ve 
i Bulma Eurununa verilmelidir. 

EöyleceA mecburî sigorta uygulamasının daha yetenekli ve tec- 
eli bir teşkilat va•itasiyie ; u ütülmesi abil olacağı gibi, yürüt- 
fidörleri yönünden de önemli tasarruf saf,..anacaktır. Şöyle ki,^İş şçi Bulma Kuruıaundo sigorta uygulaması için geniş bir teşkilât 
ma lüzumu kalmayacak, doİaçisiyle de yönetim giderleri fuzulî yero 
armıy ac alet ı r - 

IB.l.ı ki, işsizlik sigortasının Sosyal Sigortalar Kurunu dı- 
da ayrı bir kurumda yürütülresi halinde, Sosyal Sigortalar kurunu 
rinde Genel Kunula iştirak suretiyle söz sahibi bulunar. isçi ve iç¬ 
enlerin işsizlik sigortası konuş mda denetleme hakkı ortala k;i.nş 
çaktır. Gerek işçiyi, gerek işvereni son derece ilgilendiren bu ko- 
un murakabe dışında bulundurulması tehlikeli olabilir. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu Kuruluş Kanununun birinci 
desinde Sosyal Sigortalar Kurumu'r.a (iş hayatında türlü hallere kar- 
ilgili Sigorta Kanunu hükümlerini uygulamak) görevi verilmiştir. İş¬ 
lik sigortasın".n uygulanmasında Sosyal Sigortalar Kurumu1 na bir gö- 
tanırmadığı takdirde bu maüd/ hükmü ile çelişki hasıl olacaktır. 

2. îşsizlik Slgortasrnın finansmanı: 

İşsizlik Sigortasının diğer sosyal sigorta kollarından önem- 
bir farkı bu konunun Devleti özel bir şekilde ilgilendirmesidir. Çün- 
işsizlik konusu sadece işçi ve işvereni ilgilendirmekle kalmamak- 
bu olayın meydana getirdiği işsiz kütleleri, toplum içinde ekonomik 

elelerden başka siyasî yönleri olan buhranları yaratmakta ve bir ül- 
e gayri memnunlar ve bilhassa işsizlerin herhangi bir surette geçin- 
eri mümkün olmadığı takdirde sefiller topluluğu Devletin başına önem- 
sıkmtılar çıkarmaktadır. Bu bakımdan az veya çok her halde lıer ül- 
e daima bir işsiz kütlesi bulunacağına göre bunların hiç değilse iş 
in edilemediği takdirde aç kalmalarını önleyecek sigorta sistenleri- 
kurulmasında ve işlenmesinde Devletin menfaati çek büyüktür. Bu bs- 

dan esas itibariyle diğer sosça. .1 sigortalarca da olması gerekecekle 
aber işsizlik sigortası mevzuunda şu veya bu şekilde Devletin bu 
ortaya iştirak etmesi herşevden evvel kendi menfaati icabıdır. Bu. 
İrak Batı ülkelerinde üç tarzda görülmektedir. İşsizlik si ortasına 
mlere bir risbeb dairesinde katılmak, veya nasr .flarr defcv_-te etmek 
ut da işsizlik sigortasından doğacak risklere kefil olmak. 

İşsizlik sigortasının Devlet için arzet i iği büyük Inc.; dr İn¬ 
iyle, bu sigorta finansmanına Devlet iştiraki devamlı o ,ck gerenir. 
meyanda Devletin mali gücü da gözönünde bulundurulmak suretiyle yö- 
im giderlerini deruhte etmesi yolunur., ülkemiz bakımından 'en. uygun 
olduğu düşünülmektedir. Esasen, yeni teşkilât kurulmayıp, halen 

cut iki kurura arasında sağlanacak sıkı işbirliği ile yönetilecek o- 
işsizliksigoi’tasının yönetim giderleri de çok yüksek meblâğlara 

iğ olmayacak ve dolayısiyle Devlet her yıl bütçesine büyük yük teş- 
etmiyecek ve se içlik sayılabilecek miktarlarla sigorta finansma- 

a katılacaktırc Yani, işsizlik sigortasının üçlü şekilde finanse 
İmesi gereklidir o 

C-' 
/o 
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îşvergn ve işçilerin ödiyecekleri prim miktarı ise, Devlet 
nlama teşkilatı özel ihtisas Komisyoiıunun ikinci Beş Yıllık Kalkinr 
Plânı Sosyal Güvenlik încşlemeleri!raporunda da tavsi ye edildiği 
re % 1 er nisbetinda olnası ihtiyaca yetecektir. Muhtelif ülkeler- 
i işsizlik sigortası prim organlarının incelenmesinden de % 1 er 
. fazla prim ödenen mahdut bir kaç sistem dışında geri kalan^büyük 
;unluğun % 1 prim esasını kabul ettiği tesbit olunmaktadır. Esasen, 
enizin ekonomik gerçekleri karşısında, Türk halkının ve Türk işçisi- 
. tasarruf kabiliyeti ile sıkı bağlantısı olan Sosyal Sigorta prim 
pahlarının az çok bu kabiliyet ile kabili telif bir miktarda yapıl- 
l zarureti de gözönüne alınarak % 1 er oranında prim tesbiti uygun 
ülnektedir• 

i 

3- Sigortadan Sağlanacak Yardımlar: 
İşsizlik Sigortasından yapılacak yardım miktarları ile yardım 

eleri ve yardıma hak kazanmak için geçmesi gereken staj sürelerinin 
letler arası Çalışma Teşkilâtının 102 sayılı Sözleşmesinde tesbit 
len ölçüler içinde olması zarureti vardır. Eşasen Milletlerarası Ça¬ 
ma Teşld-lâtı da ilk uygulama dönemlerinde yardımların asgari hadde 
uİmasının, sigortanın geleceği bakımından tedbirli bir hareket ola- 
ı görüşünü ileri sürerek bu yolda uygulamaya başlanmasını tavsiye 
.ektedir. Ayrıca sigorta kapsamı dışında tutulacak kimselerle yardım 
ilamıyıcak hallerin tesbitinde, mer'i Sosyal Güvenlik düzeninin bii- 
lüğünü bozmamaya gereken itina gösterilmesi icap etmektedir. 

k. Sigorta I-onlarının işletilmesi: 
İşsizlik sigortasında biriken fonların, diğer uzun vadeli 

orta kolları fonlarından daha ziyade seyyaliyete sahip olması gerek¬ 
tedir. 

Bu sebeple fonların plasmanı ve işletilmesi büyük ehemmiyet 
eder. Yukarıda 1 inci bölümde işaret edildiği üzere, Sosyal Sigor- 
ar Kurumu ile İş ve İşçi Bulma Kurumu arasında kurulmasını öngördü- 
üz işbirliği, işsizlik sigortası fonları yönünden de lüzumlu bulun- 
tadır. Yapılacak işbiği dahilinde fonlar esasen Sosyal Sigortalar 
umü‘nda toplanacağı cihetle, bu husus da gerekli likiiite için ay- 
a bir teminat fonksiyonu icra edebilecektir. 

5» Kıd.en Tazminatının Kaldırılması Gerekliliği:  

Evvelâ şu hususu belirtmek gerekmektedir; 931 sayılı îş Ka- 
unun gerekçesinde kanun koyucu tarafından benimsenmiş olan bir esa- 
, daha sonra İşsizlik Sigortası ihdas edilirken gezden uzak bulun¬ 
ulacağı düşünülemez. 

Gerçekten İş Kanununun 15. maddesinin gerekçesinde bu nadde- 
"hazırlanması sırasında kıdem tazminatı müessese sinin ir- hayatına 

skin sakıncaları yönünden yapılan çeşitli itirazlar gezününde tutel- 
la beraber bu hakkın kaldırılmasının kazanılmış haklar çalımından 
mcaları düşünülerek ve henüz işsizlik sigortasının dr. kurulmadı'-! 

e; 
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önünde tutularak bu konunun sözü geçen sigortanın kuruluşu sırasm- 
ekrar ele alınması uygun görülmüştür." denildiği gibi, gene^109. 
enin gerekçesinde aynen şöy}_e denilmektedir: "Malum olduğu^üzere 
asarının 15» maddesiyle mer i îş Kanununun 13* maddesindeki kıdem 
inatına ilişkin lıüküm aynen bırakılmış bulunmaktadır. Ancak gerek 
i maddeki işçi tarifi sebebiyle bugüne kadar işyerlerinde kendıle- 
bu hak tanınmamış olan büyük bir fikir işçileri kütlesi ve gerek 

asanda kanun hükümlerinin bir işçi çalıştıran işyerlerine kadar 
lili sebebiyle yeniden büyük bir çalışanlar zümresinin kanun şumulü— 
ıİLnması karşısmdaxkıdem tazminatı bakımından yeniden iki büjnik 
*e bu tasarının şümulüne girmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 15 inci maddesi hakkmdaki gerekçede de^izah olundıt- 
izere kıdem tazminatı bakımından kazanılan hakların ihlal edilmemesi 
inülmüş ise de, yeniden ve geriye doğru hak ihdası sosyal adalet ba~ 
.ndan ve çalışanlarla çalıştıranların karşılıklı hakları gözetilerek 
lynı zamanda beklenmedik bir zamanda ve geçmişe doğru karşılaşılacak 
ödeme zorunluluğunun iş .hayatına ve teşebbüs sahasına yapabileceği 

fi etkiler düşünülerek uygun görülmemiştir. 

Esasen mezkûr kıdem tazminatı müessesesi, henüz memlek.tiniz- 
sosyal sigortaların kurulmadığı bir tarihe tanınmış bir haktır. 

Bu ise çeşitli Sosyal Sigortalar Kurulmuş ve işsizlik sigorta¬ 
ma da ileride inzimamiyle sosyal sigortalar salkımımız J ~'.manian us 
saktır. Bu bakımdan da geriye doğru kıdem haklarının tanınması kabi- 
nüdafaa bulunmamıştır. 

Bu itibarla tasarının bu maddesinde görüleceği üzere bunların 
lan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayacaktır. Pek tabiidir 
tasarının 15 inci maddesi hakkında verilen gerekçe çerçevesinde iş¬ 

lik sigortası söz konusu öldüğünde bu cihet de tekrar ele alınacak-* 
. fl 
• 

931 sayılı İş Kanununun gerekçesinde bulunan bu ifadeler ve 
hhütler karşısında kanun koyucunun taahhütlerini yerine getirmek 
kiinde bulunduğu aşikâr olduğu içindir ki, bu espri içinde tasarı 
ırlanması yerinde olacaktır. 

Kıaern tazminatının işsizlik sigortasının ihdası halinde de mu- 
aza edilmesinin ortaya çıkaracağı ekonomik sakıncalar son derece ö- 
:1i bulunmaktadır. 

Esasen işçi ve işveren hissesi olarak ödenen sigorta primleri- 
i yüzdesi ülkemizde oldukça yüksek bulunmaktadır. Buna ilâveten aynı 
:sada yönelmiş bu kıdem tazminatı külfeti ile de işvereni karşı kar- 
ra bırakmak muayyen bir dönemin sonunda hiç bir işletmeyi bu yükün 
;ından kalkamıyacak duruma sokmak demek olacaktır. Bu ise yatırımları 
smli ölçüde engelliyen ve dolayısiyle kalkınmaraaza olumsuz etkisi o- 
:ak bir hüküm niteliğine! dir. Her zamandan fazla yatırım yapmaya ve 
ıi işletmeler açmağa muhtaç olduğumuz bir dönemde, sermaye p:.*'rasası- 
ı da teşekkül etmediği bir ortemda, yatırımlara kullanılabilecek li- 
1 fonların muhtemel tazminat karşılıkları olarak muhafazası zarureti, 

a/ 

P 
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riinün ekonomik şartlariyle bağdaşmamaktadar. 

Yukarıda arzedilen hukuki ve ekonomik nedenlerle işsizlik si- 
tasınm uygulanmasıyla geçmişt ki haklar mahfuz kalmak kaydiyle kı- 
tazminatının yürürlükten kaldırılmasını zaruri görmekteyiz, 

6. Lokavt Halinde de ödenek Verilmemesi: 

Grev ve Lokavtın uzun yıllardan beri bir müessese dlarak yer- 
aiş bulunduğu ve iktisaden ileri ülkelerin büyük bir kasamda* işsiz- 
sigortaeı muvacehesinde grev ve lokavt halleri arasında bir fark 

süilmemiştir. Bu konuda lokavt ile grev arasında bir asimetri, de¬ 
lk veçhe kabul eden ülkelerde dahi* lokavt halinde sigortalının öde- 
hlabilnesi ağır ve sıkı şartlara bağlanmıştır. Ülkemiz gibi bu rnües- 

elerin henüz tamamen yerleşmediği ve iktisaden gelişmemiş bir ülkede 
avt halinde işçinin üçretinin altında dahi olsa bir işsizlik ödeneği 
abı takdirinde, lokavttan beklenen iktisadi yoldan tesir yapma imkana 
müesseseden tamamiyle kaldırılmış olacaktır. 

Henüz Türkiye’nin katılmamış olmasına rağmen, konumuz bakı¬ 
dan önemli bir kaynak teşkil eden, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı 
feransmın 102 sayılı sözleşmesinin 69 uncu maddesinin(i) .-'iknası, 
v ve lokavt arasında bir ayırın yapılmaksızın ödenekten yoksun ka¬ 
nasını " toplu iş uyuşmazlıklarını" açıkça zikretmek suretiyle müm- 
kılmaktadır. 

dukanda belirtilen ana hatlar içerisinde, işsizlik sigorta- 
m ülkenizde ihdasının, sosyal sigortalar sistemimizin tamamlanması 
ıramdan yerinde ve luzumlu olduğu görüşünde bulunmaktayız. 
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Özel İhtisas Komisyonu 

AİLE YARDIMLARI 

Çalışma Grubu Raporu 



AJ-IjİZj 1 Af■ i- JlIvXİ—X-tlI 

S î E İ Ş 

Aile yardımları konusunu incelemek üzere "Sosyal Güvenlik ve S cay al Refah'1 
Özel İhtisas Komisyonunca görevlendirilen Alt Komisyonunuz, zaman bakımın¬ 
dan çok kısıtlı olmasına rağmen muhtelif tarihlerde toplanarak, konuyu 

imkanlar içerisinde ele almış bulunmaktadır. 

Raporumuz dört ana bölümden meydana gelmektedir: 

1- Konunun tanımı ve tarihi gelişimi, 

2- Ülkemizin demografik ve ekonomik durumu, 
3- Ülkemizde aileye yapılan yardımlar, 
k~ Ülkemiz şartlan yönünden aile yardımları sisteminin yeri ve esaslarına 

ilişkin teklifler. 

Ülkemiz bakımından ihdasında büyük yararlar bulunan aile yardımları uygula¬ 
ması üzerinde hassasiyetle durularak, ülkeniz şartlarına uyacak esasların 
tesbiti bakımından derinliğine araştıranlar yapılması yerinde olacaktır. 

1- KONUNUN TANIMI VE TARıhİ GELİŞİMİ 
Sosyal Güvenlik, henüz üzerinde fikir birliğine varılıp, tam bir tarifi 
yapılamayan yeni bir terimdir. Sosyal güvenlik terimi resmi olarak ilk 
defa Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından kabul edilen "Sos¬ 

yal Güvenlik" adlı kanunda ve 1935 yılında kullanılmıştır. Milletlerarası 
Çalışma Konferansının 1952 yılında kabul ettiği "Sosyal Güvenliğin Asgarî 
Normlara Hakkındaki Sözleşme"ye dayanılarak sosyal güvenliğin dolaylı bir 

tarifi şöyle yapılmaktadır: 

Sosyal Güvenlik: 

a) halka (veya nüfusun büyük biç kısmına) hastalık, işsizlik, yaşlılık 
ve aile reisinin ölümü hallerinde kazancın kesilmesinin doğuracağı 

sefalete karşı korumak, 

b) Yine'bu nüfus gruplarına tedavi yardımlara sağlamak, 

c) Çocuk yetiştiren ailelere para yardımları yapmak, 

hedeflerine ulaşmak, amnciyle alanmış bir tedbirler manzumesidir. 

özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, sosyal politika içinde en 
hızlı gelişme gösteren alan sosyal güvenlik olmuştur. Bu gelişme, sadece 
kalkınmış ülkelerde değil ayna zamanda ekonomik yönden geri kalmış ülke¬ 
lerde de aynı hızlı cereyan etmiştir. Fakir ülkeler halklarının sosyal 
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bu çeşit ülreler in gayretlerini dosçekleniş ve hızlandırmıştır. 

Sosyal Güvenlik hor ne kadar terim olarak yeni ise de, sosyal güvenlik, iliti- 
, insanlık tarihi kaçar eskiye dayanmaktadır. Toplunlar bu ihtiyacı 

sosyal gelişmelere göre çeşitli şekiller alan çeşitli nüesseseltrle daima, 
ntiukün olduğu kadar karşılamaya çalışmışlardır. 

ilk sosyal sigorta sistemi Bismark'ın başkanlığındaki Alman İmparatorluğu 
Hükümeti tarafından I&83 ile 1889 yılları arasında ve üç merhalede kurulmuş¬ 
tur . ilk merhalede hastalık sigortası, ikinci merhalede işkazaları sigorta¬ 

sı ve nihayet üçüncüde de, yaşlılık ve malullük sigortası uygulamaya konul¬ 

muştur . 

Sosyal sigorta uygulamasında Almanya’yı Avusturya islemiş ve 20-30 yıl sonra 

da İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri ile Rusya ve Japonya uygulamaya giriş¬ 

mişlerdir. 1930 lordaki büyük ekonomik krizden sonra sosyal sigorta Latin 

Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya ulaşmıştır. Asya kıtasında 

sosyal sigorta uygulanası ise, bu kıtadaki çeşitli ülkelerin bağımsızlığa 

kavuşmasın lan sonra başlamıştır. 

Sosyal sigortanın bulunması ile sosyal güvenliğin hızlı gelişmesini mümkün 

kılan bir araç elde edilmiştir. 

Birinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda, sosyal sigorta ve sosyal yardın 

sistemleri ile karşılanan risklere, Fransız ve Belçika işverenleri bir 

yenisini daha eklemişlerdir. Bn risk, bir çocuğun doğması ile birlikte aile 

bütçesine sürekli olarak yeni masrafların yüklenmesi sorununu kapsamaktaydı 

ve o tarihe kadar öngörülen risklerden farklılık gösteriyordu. Gerçekten, 
çocuk yapma, hiç değilse belirli bilgi seviyesinin üstündeki aileler için, 
isteğe bağlı bir hal sayılabilir ve bu halin meselâ, hastalık veya işsizlik 
gibi foiâkot halleriyle birlikte düşünülmesi garip karşılanabilir. Bu bakın¬ 
dan, aile yardımlarının, ortaya atılış nedenlerini, kısaca gözden geçirmek 

yararlı olacaktır. 

Aile yardımları başlıca üç amaçla ortaya atılmıştır: 

1 Doğum oranı tehlikeli sayılabilecek bir seviyeye inmiş olan ülkelerde 

çocuk doğurmayı teşvik etmek, 
2.. Çok çocuklu ailelerin gelirlerine bu yoldan zam yapmak suretiyle genel 

bir ücret yükselmesini önlemek, 
3. bakir ailelere, çocuklarını daha iyi yetiştirme imkânını sağlayarak, ilerid 
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genç nosilicv> için eşit hayat şartları yaratmak. 

iile yar i. ivilen, yakarıda kısaca işaret olunduğu üzere, diğer sosyal 
güvenlik yardıklarından nitelik itibariyle farklı olmasına rağmen, malî 
yönden sağladığı tasarruf nedeniyle, bu yardımların uygulandığı ülkelerde 

sosyal güvenlik sistemi içine s okulmuşlar dır. 

Gerçek olan bir husus, aile yardım ile başlangıçta doğumu teşvik anacının 

güdülmüş olduğudur.. Ancak, özellikle İkinci Dünya Savaşını izleyen dönende, 
sistemin bu yolda bir etkisi olduğu kesin olarak ileri sürüleuenektedir* 

Bugün aile yardımının başlıca hedefi, daha ziyade çocuklara eşit hayat 
şortları sağlanması olarak görülüyor. Özellikle, nüfusun esasen büyük bir 

uzla arttığı bazı ülkelerde aile yardımı rejiminin kurulmasındaki anacın 

bu olduğu açıkçı ortaya çıkmaktadır. 

Gerçek bir sosyal güvenlik sistemi içinde ücretin yalnız yapılan işin nice¬ 

lik ve niteliğine göre değil, ihtiyaca göre tayin edilmesi gerekmekte ve 
bunun için de yeterli bir ücret politikası zaruri bulunmaktadır. Ücretin 
ihtiyaca göre ayarlanması konusunda ilk önce ortaya çıkan problem aile 

ve aileye çoou* larır. yüklediği t iadem külfettir. Bu husus ise ücretin sosyal 

yönünü teşkil etmektedir. 

Toplunun esası aile olduğuna göro, onun sağlan temellere dayanması, naddî 
külfetlerin baskısı altında dağılıp ezilmemesi gerekir. 

Sosyal güvenlik sistemi aynı zamanda bir ücret politikasını da kapsamakta 
bulunduğu cihetle, ücret seviyesinin tesbitinde çalışanın nedeni durumunun 

göz önüne alınması, bu politikanın ilk şartı olarak kabul edilmektedir. 

0 halde, aile içinde çocuğu da hesaba katarak ücret ve gelir tamamlanmalıdır ♦ 

Bugün bir çok sosyal güvenlik sistemi aile yardımlarını kurmuş ve bunu sosyal 

güvenliğin en esaslı unsurlarından biri haline getirmiştir. 

Çocuğun himayesi konusu, yarınki naddî ve manevi varlığının mevcudiyet, beka 
ve gelişmesinin temin ta bağlanması sorumluluğunu taşıyan her milleti hayati 

şekilde ilgilendiren önemli bir sosyal dava olduğu kadar bu husus, Milletler¬ 
arası kuruluşlarca dr. önemle ele alınmış bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10.12.19^8 tarihli MIII" 217 sayılı 
kararı gereğince kabul edilen ve ülkemizde ele Bakanlar Kurulunun 6®*Kİ9^9 
tarihli ve 3/9119 sayılı kararıyla Resni Gazetede yayınlanan (İnsan Hakları 
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Evrensel Beyannamesi)nin 25 nci maddesi sosyal güvenlik ve bununla ilgili 

ci'jer sosyal hizuotler haklındaki genel istikameti açıkça ifade etmektedir. 

Çocuğun nuhtaç olduğu himaye ve teminat 195^ Cenevre Çocuk Hakları Bey arma- 
nesinde yer allaştır. Daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1959 d? 

Kewyork* ta a kt t et iği 19 ncü oturumunda kabul edilmiş olan Çocuk Haklan 
Beyannamesi, bu c ünle d en sayılabilecek en önou-li milletlerarası belgeyi teş¬ 
kil etmektedir. 

2- ÜLKEMİZİN DEMOGRaiİK VI LKöNOnİK DURUMU 

A. ülkenin Demografik Yapısı 

1965 yılı nüfus sayımına göre 31.391.921 olan nüfusumuzun ortalama, 
yıllık artış oranı % 0256 dır. Nitekim, 197G yılı sayımında nüfusu¬ 
muzun 35.6b6.000 e ulaştığı tesbit olunmuştur. 

Konumuzla ilgili nüfus istatistiklerinden alınan vc ülkenin sosyal 

yapısını belirten rakamlar aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir. 

(1965 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre). 
Erkek _ Kadın Toplan 

Cinsiyete göre nüfus: 15*996.969 15*399.957 31*391*921 
0-15 yaşta nüfus : 7*223*376 6.673*389 13.896.765 
0-l8 yaşta nüfus : 8.195*938 7.529.896 15.670.289 
0-25 yaşta nüfus : 9*926.899 9.2JM*#83# 19*261.687 

Medenî hale göre nlifus (19 ve daha yukarı yaşlar) 
Erkek Kadın Toplan 

1. Hiç evlenmemiş 2.787.128 1.653.099 9.990.172 
2. Evli 6.959.969 6.597.578 13*057.097 
3. Eşi ölmüş 210.936 1.069,536 1.2?9.972 
9. Boşanmış 69.926 83.968 198.399 
5. Bilinmeyen 11,822 10.762 22.589 

TOPLAM 9.533.281 9.909*888 18.993.169 

Aile büyüklüğü itibariyle hane halkı reisleri sayısı 
Aile Büyüklüğü Sayı 
1 kişilik 190.950 
2 kişilik 973*391 
3 kişilik 591*069 
9 kişilik 820.756 
5 kişilik 890.502 
6 kişilik 799.359 
7 kişilik 612.999 
8 kişilik 928.773 
Daha fazlası 783* &67  
Hane halkı reisleri 5*■536,116 
bayisi 
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1- Konumuzla ilgili ülkenin, ekonomik yapısını belirten nüfus istatis¬ 

tiklerinden bazı rakamlar aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir. 
A. 15 ve daha yukarı yaşlardaki aktif nüfusun İktisadî faaliyet kolları 

itibariyle dağılışı Erkek Kadın Tonlar. 

1. Tarıa..... ......... 4.914.212 4.836.057 9.750.269 

2. Madencilik........... 85.507 1.113 86.620 

5. Sanayi ve İnşaat..... I.232.874 79.223 1.312.097 

9. Ticaret.............. 372.329 19.745 392.074 

5. Nah 1iy e, Anbarlama 
ve Muhaberat  28O.7II 5.907 286.618 

6. hizmetler  757. 730 123.713 851.443 

7» Bilinmeyen   777.466 90.574 868.04ü 

15 ve daha yukarı yaşlardaki aktif nüfusun meslekteki mevkii 

itibariyle da ğılışı 

Erkek Kadın T OT _L 

1. Ücretli.   2.733.717 304.25i 3.037.968 
2. İşver en.............. 129.905 2.914 132.819 

5. Kendi hesabına çalışanlar 3.739.477 146.438 3.885.915 
6. Aile işinde ücretsiz 

çalışanlar............ 1.737.448 4.681.386 6.4i8.ö34 
c; 
ü • bilmuey en........... 80.282 2.042 82.324 

2- T.C. Emekli Sandığı ve ha. üye bakanlığından edinilen bilgilere 

göre, genel bütçeye dahil dairelerle kn tna bütçeli idarelere, 

döner s emayeli kururlara, İktisadî devlet teşekküllerine, özel 
idarelere ve belediyelere bağlı olarak çalışan personel sayısı 

1.12,1970 tarihi itibariyle 700.000 d ir,, bunun 520,575 ü genel 

bütçeden, 38.868 katma bütçeli dairelerden aylık almaktadır. 
Aynı bilgilere göre genel bütçeden aylık alanların 1ŞÖ9 yılı 
sonu itibariyle aylıklarının ortalanası 9-92 liradır. Daha sonra 
uygulanmasına başlanılan Devlet Personel Kanunu hükümlerine göre 
personelin yeniden intibakları yapılmış olup, aylıklarda önemli 
ölçüde artış sağlanmıştır, 

1971 yılında genel bütçeye dahil daireler personeline ödenmek 
üzere öngörülen aile yardımlarının (sadece çocuk zammı uygulanıyor) 
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6 *. 8l»7.101 lira, loğun yar dınmın 7.373-» 702 lira, olun yar dininin 
E.'71C .703 lira, tedavi yardanı 've cenaze masraflarının 47.172. 051 
lira ve yakacak zammının 2.972.104 lira olduğu tesbit edilmiştir. 
Toplar. 124..115.66i lira tutan bu yardımların, 1971 yılı bütçesinin 
carî harcamalar tutarı olan 18.» 653 »452,106 liranın % 0665 i olduğu 
görülmüştür. 

3- Sosyal Sigortalar Kurunu 1969 yılı istatistik Yıllığın.-', göre., IŞ69 
yılında ortalama sigortalı sayısı, 1.167,6li., ortalama brüt günlük 
kazanç da 32.13 liradır. 

Günlük ortalana kazanç bölgelere, cinsiyete, işyerinin kanu veya 

özel kesinde olır.asma göre değişiklikler göstermektedir. 
Aşağıda örnek olarak düzenlenen cetvel bu hususu belirlemektedir. 

Sigortalıların 0ı-talana Günlük Kaz aaıçlan (TL) 
İli Kamu Özel Erkek Kadın Ortalan 

Denizli 26.53 18.49 22.59 17.22 22.11 

İzmir 32.63 26.97 29.91 23.14 28. 74 
Istanbu' 139.75 35-66 37.62 29.^0 36,43 
/inkara 40.92 32.38 36.2? 40.37 36.51 

Kocaeli 39.20 41. ?2 4l. 00 33.28 40.?6 

4- Devlet istatistik Enstitüsünce yayınlanan 60? yayın numaralı 
"Türkiye Millî Geliri Toplam Harcamaları ve Yatırımları" adlı 
broşürde, IÇ'68 yılında şahıs başına düşen millî gelirin 2.862 li- 
ra, gayri safi millî hasılanın ise 3.385 lira (geçici tahminler) 
olduğu, bu rakanların ön tahminler olarak ly69 yılı için sırasiyle 
3.130 lira ve 3* 702 lira olduğu belirtilmiştir. Bahis konusu 
yayında 1968 ve 1969 yılları ıuillî gelirinin istihsal sektörlerine 

göre % oranları şeyledir: 196g_% 1969-% 
Geçici Tahminler Ön Tahminler 

1- Tarım.   34.0 32.8 

2- Sanayi, İnşaat 25.7 26.4 

3- Ticaret 8. 2 8.2 

4- Ulaştırma........ 7.6 7.7 

5- Diğer sektörler.. 24.5 24.9 
TOPLAM 100.- 100.-

3-Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 25 yayın numaralı 

(Devlet Gelirleri Bülteni)nde, 1969 yılma ilişkin yıllık gelir 
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vergisi b ey ann ane1er in e göre gelir gruplara, ve % oranları aşağıda
ki ş okil ele göster ila. iş t ir . 

£ ey an e d il en 
Gelir ,ru.1 erı (Ti) Mükellef sayısı gelire % oranı 

1- 2.500 130.170 3,5 

2.501- 5.000 94.356 5,8 
5.001- 10.000 89.434 9,6 

10.001- 25.000 68.523 16,3 

25» C01- 55.000 30.280 14,5 
55.001- 115.000 12.457 13,2 

UJ M U1 0 0 M 1 265.000 4.355 O H 

265.001- 490.000 2.769 7,8 
490.001- 715.000 913 8,3 
715.001- 11)00.000 356 5,2 

1.000.001-d en fazla 195 - 3,0 
TOPLAM 437.371 100,0 

6- Toptan eşya fiyatları ve geçinme indeksleri Kon j cni; t ü*- Dairesinin 

tesbit ettiği toptan eşya fiyatları indeksi ile yine aynı Daire 

tesbitlerine göre İstanbul ve Ankara geçinue indekslerinin seyri 
şöyledir. (1963=100). 

Toptan eşya fiyatları Geçinue İndeksleri 
Yıllar İndeksi İstanbul Ankara 

1964 101,2 100,2 100,8 
1965 109,4 104,8 107,6 
1966 114,7 113,6 113,5 

1967 123,4 129,6 120,6 
1968 129,1 137,6 125,6 
1969 136,9 144,2 132,7 

Kot: Rakamlar Devlet istatistik Enstitüsü Aylık istatistik 

Bülteninden alınmıştır. 
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3- ÜLKEMİZDE AİLEYE YAPILAN YARDIMLAR 
üilçemizde a lelere resmî ve özel kuruluşlar tarafından çeşitli 
yardımlar yapılmaktadır,! Aşağıda, yapılan yardımların başlıcaları 
maddeler aslinde sı.alanmıştır: 

I- Devlet Personeline YaoLLan Yardımlar 

A- Aile Yardımı Odeneğj 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Kısım IV.Sosyal Haklar 
ve Yardımlar bölümünün 202-206 maddelerinde(Aile Yardımı Ödene- 

ği)ne yer verilmiş bulunmaktadır. 

Bu yardımın eş ve çocukları kapsıyacağı ve her yıl Bütçe 
Kanunu ile tesbit edilecek miktar üzerinden verileceği 

belirtilmiş bulunmaktadır. 1971 yılı 3ütqe Kanununun 

13 ncü maddesi bu hususu düzenlemekte, aile yardımı ödene¬ 
ğinin I37I Klî yılı içinde yalnız çocuklar için verile¬ 
ceğini ve beher çocuk için 10 lira üzerinden ödeme yapıla¬ 

cağını tesbit etmektedir, 

B- Doğum Yardımı Ödeneği 

657 Suyıiı D - i 11;c Memur.. * Kanununun 207 nci maddesi 

(Doğum Yardımı Ödeneği) verilmesi hükmünü getirmektedir. 
Bu yardımın miktarı da her yıl Bütçe Kanunu ile belirtile¬ 

cektir. 1971 yılı Bütçe Kanununun 14- ncü maddesi, doğum 
yardımı ödeneğini 1971 malı yılı için kesintisiz 200 lira 
olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. 

C- Ölüm Yardımı Ödeneği 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nci maddesi 
(ölüm Yardımı Ödeneği) verilmesini öngörmektedir. Aynı 
madde hükmüne göre, memur olmayan eşi ile aile yardımı 

ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere, memurun almakta bulun¬ 

duğu aylığın bir aylığı tutarında, memurun ölümü halinde 

ise ailesine son aylığının iki aylığı tutarında ölüm yar¬ 
dıran ödeneği verilmektedir, 

D- öğrenim bursları ve yurtları sağlanması 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 199 n«u maddesi, 

mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet Memurlarının çocukla¬ 
rı için(Öğrenim bursları ve yurtları) konusunda imkânlar 
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öngörmektelir. Memurların görev yerlerinde çocuğunun gir¬ 
mesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu 

dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocukla¬ 

rını yatılı okullarda okutmak istemeleri takdirinde, pansi¬ 
yon ücret indiriminden faydalanırlar. Bu indirim, her çocuk 

için, her yıl Bütçe Kanunları ila tesbit edilen pansiyon 
ücretlerinden an azının % 50 si oranındadır. İndirim sonu¬ 
cunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir. 

S- Hastalık ve analık sigortası 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 188 nci maddesi, 
Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları 

ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık hallerinde, gerek¬ 

li sosyal sigorta yardımlarının sağlanmasını öngörmektedir. 
Özel kanunlarla düzenlenecek olan bu yardımların, genel 
sosyal sigorta rejimleri ile itabul edilen hak ve yardım¬ 

lardan az olamıyacağı hususu keza aynı maddede belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

F- Ek Sosyal Sigorta 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi, Devlet 

memurlarının ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları 
ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmak 

üzere, bir(Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu) kurulması¬ 
nı öngörmektedir. Bu hüküm, 3.1.1571 tarih ve 205 sayılı 
(Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanun.u) kapsamı dışında kalan 

bütün Devlet memurlarını kapsamaktadır. 

II- Aileler için Gelir Vergisi Mükelleflerine tanınan en az geçim 
İndirimi 

Şahsi karakteri haiz bulunan Gelir Vergisi Kanunu, çalışanların 

ailevî durumunu gözeten asgarî geçim indirimi ve özel indirime 
ilişkin hükümler ihtiva etmektedir. Anılan kanunun 31 nci mad¬ 

desi uyarınca hizmet erbabına uygulanan asgarî geçim indirimi 
(özel indirim de dahil olmak üzere) miktarları aşağıdaki tablo¬ 
da gösterilmiştir.(Kaynak: Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdür¬ 
lüğünün 5 Ocak 1968 gün ve 8? seri numaralı Gelir Vergisi Genel 
Tebliği). 
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Üc retlilsrin İndirim Hadleri Tüter}.-: rı 

Mükellefler Günde Haftada Ayda Yıl-1 a 

Q . ı , * ^ 
- d 1 10 70 300 3.606 

Evli(Çocuksuz) 13 91 390 4.680 

Svli(l çocuklu) 15 105 450 5.400 

Evii(2 çocuklu) 17 119 510 6.120 

Evli(3 çocuklu) 19 133 570 6.840 

Evli(4 çocuklu) 21 14-7 630 7.560 

Evli(5 çocuklu) 23 161 690 8.280 

Himayeye muhtaç veya kimsesiz çocuklara yapılan yardımlar 

6972 sayılı Korunmaya muhtaç Çocuklar hükkmdaki Kanun gerekince, 
himayeye muhtaç veya kimsesiz oldukları tesbit edilen çocuklara 

10 yaşını dolduruncaya kaderr 

0-7 yaşında olanların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 

çocuk ba kim yurt la rında * 
7-13 yaşında olanların da Millî Eğitim Bakanlığınca yetiştirme 
yurt larında, 
bakılmaları ve himayeleri çeşitli hükümlerle sağlanmış bulunmak¬ 
ta lir. 

* 

IV- Üniversite Mediko-Sasyal Merkezlerinin Sağladığı Yardımlar 

Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlığını korumak, 
hasta öğrenciler tedavi etmek veya ettirmek, sosyal problem¬ 

leriyle meşgul olmak, sağlık ve sosyal durumlarını ıslah et¬ 

mek amaeiyle Mediko- Sosyal Merkezler kurulmuştur. Merkezlerin 

faaliyetlerini koruyuGu hekimlik, iyi edici hekimlik ve sos¬ 

yal çalışmalar olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. Merkez¬ 
de her öğrenci için bir sağlık dosyası tutulmakta olup, öğrenci¬ 
lerin üniversiteye ilk girişt muayeneleri yapılmakta ve daha 
sonra da periyodik sağlık kontrolüne tabi tutulmaları gerçek- 

leştirilmektedir. Merkezler döner sermaye ile işletilmektedir. 

V- Sosyal Hizmetler Enstitüsünce yapılan yardımlar 

1953 yılında ve 7355 sayılı Kanunla kurulmuş olan Sosyal Hizmet¬ 

ler Enstitüsünün konumuzla ilgili görevlerini şöyle özetlemek 
mümkündür, 

a) Yoksullar, arasında incelemeler yaparak yoksulluğun çeşit¬ 
li ösbeplerıni araştırmak ve bunlara yapılacak sosyal 
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hizmetlerin şekil ve cinsini tesbit etmek, fertlerin »os/ol 

intibaksızlıklarını gidermeye ve tüplüm kalkınmasını sayla¬ 

maya 'yarıyacak tedbirleri araştırmak, 

b) Gerek normal ve gerekse akılca veya bedence arızalı okul 

öncesi ve okul çağındaki çocuklarla gençlerin ve geri İmiş 
çocukların bakılmasına, korunmasına ve yetiştirilmesine 

ait sosyal hizmetleri programlamak ve uygulanması için 
ilgili Devlet kuruluşları ile sair kuruluşlara ve hayır der¬ 
neklerine bildirmek, 

c) Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin tıbbî nitelikteki 
bakımı, tedavi ve korunmalarına ilişkin bulunan sosyal, 
psikolojik, pedagojik ve ekonomik hususlara ait bilgi ve 
mütalâaları, ilgili makam ve kuruluşlara bildirmek, 

1) Korunmaya muhtaç çocukların aile ve kuruluşlar yanında 

bakımını sağlamak, 

e) Aile rehberliği cıüessesesini geliştirmek ve bu konuda 

çalışarak karı, koca, ana, baba ve çocuk ilişkilerinde 

aileye yardım etmek. 

VI- Sosyal Sigortalar Kanunu il o - .. vüneltilen Yardımlar 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ila aileye bazı yar¬ 

dımlar öngörülmüş bulunmaktadır. Aileye yöneltilen bu yardım¬ 

ları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 

1. İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık hallerinde 
sigortalılara verilen geçici işgöremezlik ödeneklerinin 

miktarı, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerinin olması 
takdirinde 1/3 oranında artırılmaktadır, 

2. Sigortalının eş ve çocuklarının hastalıkları halinde gereken 
tedavi sağlanmaktadır. 

3. Analık sigortasından gebelik, doğum ve emzirme yardımları 
yapılmaktadır. 

4. Sigortalılara sosyal şartları haiz konut sahibi olabilme¬ 
lerini sağlamak amaciyle konut kredisi verilmektedir. 

5. Sigortalıların çocuklarının eğitimlerini tamamlayabilmeleri 
için burslar verilmektedir. 

VII- Yüksek öğrenim Kredi ve Yurt lar Kurumunca Yapılan Yardımlar 
Yüksek öğrenim öğrencilerine kredi vermek, yurtlar yaptırmak, 
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yurtların işletilmesini sağlamak Suretiyle gençlerin sosyal 

ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmaya çalışmaktadır. 

VIII- 5-itim ve Öğretim Vakıflarınca Yapılan Yar dımlar 

Türk Eğitim Vakfı ve Türk Kültür Vakfı gibi kuruluşlar yüksek 
öğrenim görmüş gençleriııyetiştirilmesi amaciyle burslar vermek¬ 

tedirler. Bunlar, özellikle Türk Eğitin Vakfınca teknik eğitime, 

Türk Kültür Vakfınca ise sosyal bilimler alanlarına yöneltilmektedir# 

IX- Diğer Kuruluşlarca sağlanan eğitim Yardımları 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu, Ordu Yardımlaş¬ 

ma Kurumu ve benzeri kuruluşlar çeşitli alanlarda burslar 

vermek suretiyle gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

X- Belediyelerce ailelere yapılan yardımlar 

Belediyeler, IŞÖO sayılı Belediyeler Kanunu uyarınca çeşitli 
yardımlar yapmaktadır. Bunların aileye dönük olanlarını aşağı¬ 

daki şekilde özetlemek mümkündür: 
1- Fakir ailelerin ikiz çocuklarına, bütün öksüz, fakir, kimsesi* 

çocuklara para, hekiuı, ilâç, içme, yeme, giyecek, barınma, 
tahsil yönlerinden yardım etmek, fakir hastalara parasız 

bakmak, ilâç vermek, fakir cenazelerini parasız kaldırmak, 
sakat ve çalışamaz durumda olup da bakacak kimsesi bulunma¬ 

yanlara bakmak, 

2- Yetimlere yurtlar, doğum ve emzirme ve mecburî olarak parasız 
doğum evleri kurup işletmek, 

3- Kimsesiz kadın ve çocukları korumak. 

Çok geniş kapsamlı olmasına rağmen, belediyelerin, malı durumları¬ 

nın elvermemesi nedeniyle, bu yardımlar yetersiz kalmaktadır. 

XI- Asker Ailelerine Yapılan Yardım 

Asker ailelerinden muhtaç olanlara, şehir ve kasabalarda Belediye 

Encümenleri, Köylerde İhtiyar Meclisleri tarafından, en az geçim 
miktarı içinde kalınmak üzere, aileye yardım tahsis edilmektedir. 

XII- Toplu Iş Sözleşmeleriyle Ajleye Sağlanan Yardımlar 

1963 yılından beri içinde bulunduğumuz toplu iş sözleşmesi döneminde, 
imza edilen sözleşmelerin belirli bir bölümü aile yardımlarına 

ayrılmıştır. Bölgeler ve sözleşmenin yapıldığı işletmenin kamu veya 
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özel 1'.3sina dahi1 bulunması bazı farklılıklar yaratmasına 

rağmen, sözleşme düzeninin yürütüldüğü her yerde bu neviden 
yardımlar sağlanmakta ve aileye yöneltilen sosyal yardımlar 
toplu iş sözleşm elerinin en. '.2 portelerinde önemi küçümsene- 
tniyecek yer işguI. etmektedir,. 

XIII- Hayır Derneklerine Yapılan Yardımlar 

Ülkemizde çok sayıda hayır derneği kurulmuş olup faaliyettedir* 
Bullardan en yaygın yardımı sağlayan başlıcaları, Kızılay, Çocuk 
Esirgeme Kurumu ve Yardım Sevenler Derneğidir. 

i 

1- Kızıla;, Derneği 

Ailelere en geniş sosyal yardım yapan derneklerin başında 

Kızılay gelmektedir. Bunlar arasında gençlik kampları işlet¬ 
mek, sunî orgun yardımları yapmak, muhtaçlara ücretsiz kan 

yardım? sağlamak, yoksullara, göçmenlere, sakatlara, felâket¬ 
zedelere ve fakir öğrenci!.re çeşitli yardımlar yapmak gibi 

faal âyetleri s: yacir. mümkündür. 

2- Çocuk Esirgeme Kjırumu 
Esas itibariyle okul c.:cesi(0-6 yaş arasındaki) kimsesiz 
çocukların yuvada bakı::..ki öngören Kurum, gerekli hallerde 
18 yaşma kadar elan çocukları da barındırmakta, kendi 

tesisle inde çalıştırmaktadır. Ayrıca, bu yardımlar dışında, 

ar.? ve eccvk r-ğlığ?nxn korunması için kuruta tarafından, polikli¬ 

nik, doğum evi, çocuk yuvası gibi tesisler açılmakta, okul 

çağındaki ç akima okul araç ve gen-Ç l.uri. ile giyim eşyası 
sağlanmakta, beslenmeleri ve barındırılmaları için pansiyon 
ve aşevleri kurultr. ktadır. 

Kurura yardıma .mı daha ziyade aynî olarak yapmaktadır. Bu 
yardımlar aslında çocuğa yöneltilmekle birlikte, ailelerin 
muhtaç olması halinde aileye de yardım yapmaktadır. 

3- Yardım Severle; Derneği . 

Sosyal yardım alanında' çeşitli yönlerde faaliyet göstermek 
üzere kurulmuş bir dernektir. 

Daha ziyade, et biyelerinde ücret karşılığı çalıştırmak 
süreriyle y„rd:m yapan Dernek, muhtaç ailelere ayda 50 lirayı 
geçmemek üzere nakdî yardımda da bulunmaktadır. Bunun dışında 
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Dernek, muhtaç durumda olanlara yiyecek ve giyecek dağıtmak 

suretiyle de yardım yapmaktadır. 

A— Diğer Dernekler 

Yukarıda belirtilenler dışında kalan dernekler arasından 

çeşitli şehirlerin yüksek öğrenim gençlerine yardım dernek¬ 

lerini de saymak mümkündür. Çeşitli şehir ve kasabalarda kuru¬ 
lan ve bu çeşit dernekler, yüksek öğrenim kuruluşu bulunan 

şehirlerde yurtlar açmakta, hemşehrileri öğrencilere harçlık 
ve burslar sağlamaktadırlar. 

4- ÜLKEMİZ ŞARTLARI YÖNÜNDEN AİLE YARDIMLARI SİSTEMİNİN YERİ ve 
ESASLARINA İLİŞKİN TEKLİFLER 

Yukarıda, ülkemizin demografik ve ekonomik durumuna ilişkin olarak 
derlenen verilerin ve halen ülkemizde aileye sağlanan yardımlar 

konusunda düzenlenen özet bilgilerin ışığında, aile yardımları sistemi¬ 

nin yeri ve önemi hususunda ulaşılan sonuçlar bu bölümde sunulmakta*- 
dır. 

1. 1970 yılı sayımında 35.666.9001 e ulaşan ve yılda % 0256 oranında 
bir artış gösteren nüfusumun içerisinde çocuk sayısı 1965 de 

15.670.28^ iken 1970 de 16 milyonun üzerine yükselmiştir. 

Diğer yandan, 1965 yılı Genel Nüfus Sayımına göre ülkede 
5.5, milyonun üzerinde hane halkı reisi, 6,5 milyon civarında 
evli erkek bulunduğuna göre nüfusumuzun 6,5-7 milyon kadar aileyi 
kapsadığı anlaşılmaktadır. 

Aile büyüklüğüne göre yukarıki bölümlerde sunulan tablo ışığın¬ 
da, ülkemizde ortalama aile nüfusunun 5 kişi olduğu ve *aer 
ailenin 3 çocuk sahibi olduğu söylenebilir, Tebiatiyle, bu 

ortalama nüfus sayısı, bölgelere, şehir ve köylere göre değiş¬ 

mekte, köylerdeki aile nüfusunun şehirlerdeki aile nüfusuna 

göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizde, aile nüfusu 
yönünden bir hususa daha işaret etmek yerinde olacaktır. 
Bu ise, ailedeki nüfus sayısının, ailenin ekonomik gücü ile 

ters orantılı olduğudur. Bir başka deyimle, fakir topluluklarda 

doğum oranı, dolayısiyle çocuk sayısı fazla, geliri yüksek olan 

topluluklarda ise azdır. Bu durumda nüfusun hızlı bir tempo 
ile artışı, esasen yoksul olan bu ailelerin ekonomik güçlerini 
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daha da azaltmakta, her yani dogen çooyk hnyntto dnn 
o t la fertlerinin yaşam: stsoiar.ııu ve seviyesini azaltan 

bir faktcr olarak crtrya çıkmaktadır. 

2. Millî gelirin artan nüfusun ihtiyacını karşılayacak orand; 
gelişetnemesi ise, ailenin ekoıiocıik yönden kuvvetlenmesini 
engelleyen bir diğer faktör olarak görülmektedir. 

5. Tüm nüfus içerisinde, ücretle çalışanların durumu üzerinde 

de bir nebze durmak yerinde olacaktır. İstatistiklere göre 
genel, katma bütçeli ve döner sermayeli devlet kuruluşları ila 
mahallî idarelerde çalışan perüonel sayısı 700.000.eigortalı 
işçi sayısı 1*200,,000 civarındadır. Devlet Mecburları Kanunu 

ile personel aylıkları yeniden düzenlenmiş olup sigortalılar 

her yıl toplu sözleşmelerle ücret artışları sağlamaktadır¬ 

lar. Buna rağmen bu grupların büyük çoğunluğunun aylık ortalama 

gelirlerinin halen tatminkar olduğu da ileri sürülemernektedir. 
Ücret yükselmeleri fiyat artışlarına uymadığından veya en önem¬ 
lisi zamanında fiyat artışlarını esnek bir sistem içinde 

izleyemediğinden tesirleri az ve geçici olduğu gibi, ayrıca 

fiyatların artışı için de sebep teşkil etmektiedirler. 

Bu bakımdan, ailenin ekonomik gücünü artırma amacını güden 

bir sosyal yardım niteliğindeki aile yardımlarının etkili ve 

başarılı olabilmesi, toplumda her şeyden önce ücret-fiyat 
yarışına bir son verilmesi ve fiyat istikrarın sağlanmasını 

gerektirmektedir. Ayrıca, genel ekonominin sosyal görevleri 

yapabilecek seviyeye getirilmesi zorunluluğu da açıkça görülmek» 
tedir. 

Ailenin ekonomik yapısı ile ilgili diğer bir faktör de sosyal 

yapıya dayanmaktadır. Türk toplumunda uzun dönemler çalışma^ 
özellikle kadınların çalışması, köylerdeki durum hariç olpıak 

üze£e, olağan sayılmamış ve bu rahat durum alışkanlık haline 
gelmiştir. Son dönemlerdeki ekonomik zorunluluklar bu geleneği 
nisbeten zayıflatmışsa da, tamamen ortadan kaldırmış değildir* 
Bu itibarla, ailenin skonomik güçlenmesini sağlayacak tedbirler 
arasında tas? kapasite ile çalışmasının ve herkese iş sağlanması 
hususunun önemine işaret etmek yerinde olacaktır. Ancak, istihda® 
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konusu, ülkenin topyskûn ekonomik yapı ve gelişmesi ile ilgili 
bulunduğundan konumuz dışında kalmaktadır. 

5. Sosyal güvenlik tedbirleri, ileri ülkelerde olduğu gibi, toplu¬ 

mun sınırları arasında denge dağlayıcı ve ekonomik yönden 

yetersiz sınıfların kalkınması için etkin bir yol olarak 

kabul edilmektedir. Bu sistem, mensupları arasında dayanışmayı 

sağladığı gibi yüksek kazançlı teşebbüslerin gelirlerinin bir 

kısmını, hizmetinde çalışanlara tahsis etmelerini de gerektir¬ 
mektedir. 

6. Yardımlar, aileyi ve ona dahil olan çocukları amaç edinmektedir. 
Çocuğun toplum içinde haiz olduğu ön-am aşikârdır. Aileye 
tahsis edilebilecek her kuruş, ülkenin geleceğine yapılan bir 

yatırım niteliği taşımaktadır. Bu itibarla, mesele bir fert veya 

zümreyi değil, tüm ülkeyi ilgilendirmektedir. 

7. Ülkemizde halen, aile fertlerinin tamamının sağlık, tahsil 
ve istikbal garantisi yönlerinden iyi ve tatminkâr durumda 
bulunduğu söylenemez. Nitekim, Genel Sağlık Sigortası kurul¬ 
masına ilişkin bir kanun tasarısının üzerinde en az 25 yıldır 
çalışılmasına rağmen bugüne kadar gerçekleştirilmesi mümkün 

olamamıştır. Sanayi ve Ticaret alanında çalışan 1.200.000 «ivarıada 
sigortalının ailelerini de kapsayan sağlık yardımları, kademeli 

bir teşmil sistemi ile bugün bütün ülkeye yaygın hale getiril¬ 

miştir. Devlet kesiminde çalışan personelin ailelerinin bu 

bakımdan garantileri ise, kısmen Devlet Memurları Kanunu ile kar¬ 

şılanmış, geriye kalan önemli bir bölümü, anılan Kanunun bir 

hükmü ile ileride çıkarılacak özel kanuna bırakılmıştır. Bu 
şekilde, aileleriyle birlikte ancak nüfusun 4—5 milyonluk 
bir kısmının sağlık, malûllük ve yaşlılık yönlerinden halen 
garanti altında oldukları, 2-2,5 milyonluk diğer bir kısmının İse malul 
lük ve yaşlılık yönlerinden halen, sağlık yönünden ise yakın bir 
gelecekte garantiye sahip olabilecekleri söylenebilir. 

8. Bu sonuç- nüfusun yaklaşık olarak % 80 lik bir kısmının 

henüz yukarıda belirtilen güvenlik tedbirlerinden yoksun 
bulunduğunu göstermektedir. Malûm olduğu üzere bu oran , 
nüfusumuzun köylere yayılmış ve tarım alanında çalışan 
kütlesi ile ücretli sınıf dışında kalanları kapsamaktadır, / 
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Bunlardan da kendi hesabına çalışan kiiçük esnaf ve sanatkârlar 
için bir sosyal güvenlik sistemi kurulması çalışmaları sürdü¬ 
rülmektedir. 

9. Tarım sektörü mensuplarının millî gelirin % 40 mı üretmekle 
beraber, mevcut nüfusun % 80 ine yakın kısmını teşkil ettiklerin¬ 
den hisseleri o derecede az olmaktadır. Ayrıca, ülkemizde tarım 

üretiminin büyük ölçüde tabiat şartlarına bağlı kalması ve 

tarım ürünlerinin diğer ürünler gibi yıldan yıla büyük değer 
artışları gösterememesi nedenleriyle, bu zümrenin gelirinin 
artmasını sağlayacak başka bir imkân da bulunamamaktadır. Bu arada, 
nüfusun büyük çoğunluğunun yerleşip yaşadığı köy düzeninin, yol, 
konut, sağlık, eğitim , beslenme, elektrik, su vesair medenî ve 
zorunlu imkânlardan genellikle yoKsun bulunması, tarımsal gelirle 
geçinen kitlenin durumunu daha da güçleştirmektedir. 

10. Görülmektedir ki, toplumumuzun % 20 oranındaki kısmı. sosyal 
güvenlik tedbirlerinin en önemlilerini teşkil edenlere sahip 

bulunmaktad?.r veya sahip olma yoluna girmiştir. Buna karşılık 
% 80 e yakın kısım halen hiçbir sosyal güvenlik tedbirine sahip 

bulunmadığı gibi gelir seviyeleri de ihtiyacı karşılamaktan uzak 
bulunmaktadır. 

11. Bir noktanın daha belirtilmesi yerinde olacaktır: Halen ülkemizde 

aileye yöneltilerek yapılan ve yukarıki bölümde özetlenmiş ola» 

yardımlar, çok dağınıktır ve etkili olmaktan çok uzak olup günümü¬ 

zün yaşama şartları içinde sembolik nitelikte kalmaktadır. Başlıca, 

koordinasyon yokluğu nedeniyle ortaya çıkan bu durum, esasen 

kaynak sıkıntısı çekilen ülkemizde bu alanda da lüzumsuz bir kaynak 

israfının mevcut İT’l'iituğunu açıkça göstermektedir. 

12. Ülkemiz şartları bakımından aile yardımları sisteminin işgal 
etmesi gereken yerin tesbiti merhalesine erişildiğindd_, mesele 
her şeyden önce sistemin kapsamının tayini yönünden, bir tercih 

meselesi halini almaktadır. Kapsam yönünde» başlıca iki alternatif 

düşünü lebil ecek4" ir. 

Alternatifler üzerinde durmadan önce bir hususun daha belirtilmesi 

yerinde olacaktır. Bugünkü ekonomik ve sosyal şartlarımızın 
yetersizliği, aile yardımları sigortasının süratle kurulup 
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işletilmesini mümkün kılacak gibi görülmemektedir. Çok geniş 

kapsamlı olan konunun üçüncü beş yıllık plân döneminde çeşitli 
yönleriyle ve derinliğine incelemeye tabi tutulması yerinde 
bir davranış olacaktır. 

A- Sosyal Güvenlik Sistemimize Aile Yardımlarının da Eklenmesi 

Tukarıki bölümlerde de işaret olunduğu üzere, aile yardım¬ 

ları rejiminin doğuşu ve çeşitli ülkelerdeki uygulamalar, ailede 
çocuk ve eşlerin mevcudiyetinden doğan yüklerin azaltılması amacı¬ 

na matuf bulunmaktadır. Nitekim birçok sosyal güvenlik sistemi, 

aile yardımlarının da katılması suretiyle sosyal güvenlik kapsam 
içinde bulunan kimseler için tekemmül ettirilmiştir. 

Ülkemiz bakımından da aynı usulun benimsenmesi mümkün 
bulunmaktadır. Böylece, Devlet personeli ile sosyal sigor¬ 

talar kapsamı içerisinde bulunan çalışanlar bakımından aile 
yardımları uygulanması yapılabilecektir. Bu yolun tercih 

edilmesi takdirinde, teşkilâtlanma ve sistemi uygulamaya koyma 
büyük malî külfeti icap ettirmeyecek, esasen sosyal sigorta 
uygulamasında oldukça tecrübeli olan ve yaygın bir teş¬ 
kilâta sahip bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu marifetiyle bu 
hizmetin de sürdürülmesi mümkün olabilecektir. 

Bu arada, sistemin uygulanması bahis konusu olacak kütleye 

halen yöneltilmiş bulunan aile yardımı niteliğindeki 
sosyal yardımların ciddî bir koordinasyonunun sağlan¬ 
ması suretiyle etkin hale getirilmesi de geciktirilmeden 
gerçekleştirilmesi zorunlu bir husus olarak belirmektedir. Sis¬ 

temin bu anlam içerisinde kurulması tercih olunduğu 

takdirde, prim esası ile finanse edilmesi gereği de kendiliğin¬ 

den ortaya çıkmaktadır. 

B- Aile Yardımlarının Ülkedeki Bütün Ailelere Uygulanması 
Toplumun esası aile olduğuna göre, onun sağlam temellere 
dayanması, maddî külfetlerin baskısı altında dağılıp 
ezilmemesi gerektiği hususuna yukarıda yer verilmişti. 

Nitekim, bu gereğe Anayasanızda da yer verilmiş bulunmaktadır. 
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Anayasanızın 35 nci maddesinde aynen, ''Aile Türk Toylumunun 

temelidir. Devlet ve diğer kamu tüzek kişileri, ailenin, 

ananın ve çocuğun korunması için gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilâtı kurar,1* demek suretiyle ailenin himaye¬ 
sini öngörmüştür. 

Diğer taraftan, yine Anayasamızın A-8 nci maddesinde, 

herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip bulunduğu, bu 
hakkın sağlanması için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardım 
Teşkilâtı kurma ve kurdurmanın Devletin görevlerinden olduğu 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

Önemli kısmı sosyal güvenlikten tamamen yoksun ve kazanç 
seviyeleri ihtiyaçların altında bulunan toplumumuzda ailenin 

himayesi büyük önem arzetmektedir. 

Bu nedenlerle ai,le yardımları sisteminin bütün ülkeyi kapsa¬ 
yacak şekilde ele alınması yerinde olacaktır. Böyle bir 

uygulama ile, sanayi, ticaret, hizmet ve tarım sektörleri 
arasında bir dayanışma ortama yaratılacağı gibi, aileye 
sağlanacak ekonomik imkânlarlartoplumun temelini teşkil 
eden ailenin refaha kavuşturulması ve çocuklarının ülke 

yararına uygun şekilde yetiştirilmelerinin sağlanması mümküu 

olabilecektir. 

Bu alternatifin iltifat görmesi halinde, aşağıdaki hususlarda 

göz önünde bulundurulması zorunluluğu ortaya çıkacaktır: 

a) Aile yardımlarının bütün ülkeyi kapsayacak şekilde ele 
alınması takdirinde, finansmanının Devlette ve vergiler¬ 

den yapılması gerekecektir. 

b) Ülkemizin önemli bir meselesi olarak kabul edilen yüksek 
doğum oranı meselesi ile ihdas edilecek aile yardımlarının 

çelişki halinde olup olmayacağı hususunun derinliğine ince¬ 

lenmesi gerekecektir, 

e) Halen ülkemizde uygulanmakta bulunan aile yardımı niteliğin¬ 
deki sosyal yardımlar arasında sıkı bjr koordinasyon sağlan¬ 

ması suretiyle bu yardımlardan bütün ailelet-in yararlan¬ 

dırılması imkânlarının araştırılması gerekecektir. 
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i) Genel Sağlik Sigofrtası kuruliiasma ilişkin kanun, 
tasarısının aile yardımları komiâu ile birlikte 

mütalâa edilerek, iler iki konunun birleştirilmesi 
gerekecektir. 

e) Bütün ulusa yatfdlmı öhgören bu sigorta branşı 

diğer sigortalardan çok daha pahalı bir rejim olduğun* 

dan uygulamaya konulmasının büyük problemler yarata¬ 

cağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekecek¬ 
tir. 

f) Bütün ailelere uygulanacak sistemin kurulması takdi¬ 

rinde» sınırlı bir sigortacı kitlesine hizmet görmekte 

olan Sosyal Sigortalar Kurumunun bu görevi yerine 

getirmesi mümkün olamayacaktır. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının ikiye ayrılması suretiyle aile 
yardımlarının yeni ihdas edilecek Sosyal fardım 
Bakanlığınca yürütülmesi üzerinde durulabilesek bir 
çözüm yolu olarak görülmektedir*, 

Saygı ile arz olunur. 
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I- Cİ?j£ 
Türkiye ekonomicimin en belirgin özelliklerinden birisi tarımsal 

bir karakter t..çımasıdır, dermekten de ( 1965 Küfüe sayımına göre) nüfusumu¬ 
zun büyük bir çoğunluğunun (>S i5) köylerde oturması ve genellikle tarımla 
uğranması, ayrıca iktisaaen faal nüfus içinde gelirini tarımdan sağlayanla¬ 
rın oranının yüksek toplamlara (y 72 ) erişmesi, sosyal açıdan tarımın öne¬ 
mini belirtmektedir. Aynı şekilde, (1Ş6Q-196c ortalamaları itibariyle) tarım 
ürünleri inracaat değerlerinin toplan ihracat delerleri içindeki payının 
(/ö 63) ı&zlalit.ı te tarım gelirlerinin millî gelire katisının (y 39) bu; ük 
olması da, tarımın ekonomin açıdan haiz olduğu önemi izana yeterli örnekler 
alarak karşımıza çınmaktâuir. 

jütün bunlara rağmen, t .rım alanında verim düşüktür te genellikle 
tabiat koşullarına Dağlı olarak meydana gelmektedir. îennik ve teknik oilgi- 
jıin iıenaz tarımımıza lâzımıyla L irmemiş olması, doğal evrenlerin .-reti.A milc- 
t rı üzerindeki etkisini artırmakta ve bu sebepten yıldan yıla üfratimde büyük 
dalgalanmalar peyu.c.nu * elr.fckted.ir, üyle yıl. ar olmaktadır ki, çiftçinin ürü¬ 
nünü. sıtarak elde etxıbi gelir, ertesi yılır, üretim masraf İnim karşılamadı¬ 
ğı ve yatırımlarda bulunmada yetmediği gibi, o yılki geçimini biie ^ağlama- 
v allamaktadır, hat t a bir sonraki yıl her şeye sıfırdan başlamak sorunda bile 
kaldLi-uaeictedir. 

Bu durumda kulan çiıtçiye ■ ark;, ali uzatacak hiçbir kuruluj 
yoktur, pevlet sadece belirli konularda yardımde bulunmakta, bu da ihtiyacı 
karşı lam. a asla klfi gelmemektedir, çiftçi kitlesinin sosyal ve ekonomik 
durumunun belirsizlikten kurtulup istikrara kovulması .çin on etkili tedbir 
kademeli oÜEijrak uygulanan ;;enış kapsamlı bir ziraî sigorta sistemi olabilir. 
'Tarım alanında çalışanların urun ve mallarına gelebilecek zararları karşıla¬ 
yan bir ziraî sigorta çalışmasının, (hele çiftçi ve tarım işçileri ile bun¬ 
ların ailelerinin may^t, kaza, malûliyet ve mesuliyet sigortalarını da içine 
alan bir sosyal sigorta faaliyeti ile öeraoer yürütülürse,) sadece çiftçile¬ 
rimiz açısından değil, toplum ve ulusal ekonomi açısından da büyük yararlar 
safclıyac-.gma şüp.ıe yoktur. 

Konunun yurt çapında taşıdı, 1 önem, üzerinde etraflı çalışmalar 
yapmayı ve en uygun görülen çözüm şeklim dernal v, yu lamaya koymayı gerektir¬ 
mektedir. 
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II- fciüOKîii İfflDIR 

Yaşadığımız uiu^ada yarının ne ettireceğim bilmeden çeşitli konu¬ 
larda kar-r vermek di^er bir deyişle risk yüklenmek mecburiyetindeyiz. Yeni 
bir ev almayı, fakülteye devam etmeyi, araba almayı veya işimizi değiştirmeyi 
«.rzvl .uığıcuz zaman bir karara varmak mecburiye cindeyiz. Her ne kadar bir 
konu. ..akkıncu- harar vermeaen önce onun tam bir tahlilini, yapar ve oizira için 
en iyi olan alternatifi seçersefcdş,bu bizi gelecekte bir risk altına f irmekten 
hiçbir zaman nurt .f,.mıyacaktır. 

rttgk çok çeşitli şekillerde düşünülmekte v-. isimlendirilmoktedir, 
<3#f.ol «l*r~.k lir olayın meydana gelmesinde kaybetme şansı, şüphe veya belirsiz 
der.İ 1 ıitktedîr♦ h^er burada bir tarif vermek icâb ederse "bir olayın meydana 
£vli,incit vtir olan belirsizlik" denilebilir. 3i z burada daha ziyade ekojaomik 
k*"ip meytU-ju getirebilecek rizikolar üzerinde durmaktayız. 

* .i eklerde muhtelif olup (l) Sabjektif (2) Objektif olmak üzere iki 
uruba ayrılmaktadır. Sabjektif Risk : ferdin zihni davranışından dolayı mey¬ 

de na gelir vt oir konu üzerinde değişik şamalar karar verse meydana gelecek 
rısü oranı degi3ık olup ferdin zihni yurgısı doun;dar: doğruya etkiler ve bun¬ 
da A dola • ıd« ölçülmesi güçtür. 

Objektif Risk: ,3ir olayın meydana gelmesi nalindeki hakiki kaybın • 
tahmini k.yba göre relatif detivikli,_i olup sabjektif riskin tersine ölçülmesi 
«.uçkun olmaktacır. MeselS; 100.000 dönümlük ekili buğday sahasının uzun senele¬ 
rin ortala atlarına göre 100 dönümü doludan dolayı zarar şörsün, ıakat uakikatte 
1G0 dönüm oJoeok demek delildir. Diyelimki sigorta teşkilatı objektif riski 
novçvt sigortalı miktarımda gözönunde bulundurarak iıesap etci ve y 10 olarak 
buiuu*. 3u d»mekûirki relatiı değişiklik 10 dur. Diğer bir deyişle 100.000 dönüm¬ 
lük buğday -uakaus inin 90 veya 110 dünümü dolu den. Z:.r-.-.r görebilir de çektirir 

İşte "sigorta" objektiı riski azalmak ıçm çok sayıda objeyi bir 
araya toplıyarak çalılar ekonomik bir müessesedir. Diğer bir deyimle sigorta 
mümkün olduğu kadar f'azl.. objeyi bir idare altında toplıyarak tanmini kaybı 
mümkün eldugu kadar hakiki lcav be yakın tahmin etmeye çalışan ekonomik bir 
müessesedir. Yur-: Yio. i--, t burad.. üzerinde önemle dürülme ti icab eden nokta 
fazla miktarda sigortalının bir araya toplanmasıdır. Aksi halde sigortadan 
elde edilmesi düşünülen fayda siglan mıyacaktır. Diğer bir deyişle oojgnin 
«z olması objektif risk oranını yükseltecek ve buda sigortalıda., fazla .mik¬ 
tarda pirim alınmasına yol açacaktır, KsJ.bu.ki çok sayıda obje (sigortala) 
objektii riski ve dolaysiyle pirimi azaltacaktır. 

Sigorta genel olarak sigorta edilen konulara göre iki gurub altında 
toplanarak İncelenmektedir, 

Hayat Sigortası : 3u çs ..it sigorta dftğjnga. eogruy*. ^aksır, kendisi 
ile ilgili hastalık, kaza, ihtiyarlık ve sakatlık gibi konuları Jcapsasıına al¬ 
maktadır . 

Hal Sigortası : taşman ve taşın.mıyan malların yangın, sel, kurak¬ 
lık, hırsızlık v.b, felâketlere kargı sigortalanmasıdır. 

./ .. 
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Ziraî sigorta .da mal sigortaları arasında mütalâa edilmekte ve objek¬ 
tif rizikolara konu olmaktadır. 

III- ZÎItAI SİOOKTA OkLiiİ VL JCAPiJAKI 

Ziraî sigortadan mahsullerin daha ziyada kokirciu çiftçinin elinde 
olmıyan (don, dolu, sel, seylap, yangın, nebat hastalıkları, haşere tahribatı 
v.b. gibi) tabii afetlere karşı sigortası ile, iş gücünden, etinden ve sütünden 
istifade acilen hayvanların, ölüm, kaza, gebelik, hastalık, çalışma v.b gibi 
tehlikelere karşı sigortalanmaları anlaşılır. Buna ilâve olarak son zamanlardaki 
bazı tatbikatlara göre ziraat işlerinde çalıdan kimselerin kaza, hastalık,sakat¬ 
lık, ölüm ve ihtiyarlık sigortaları da ziraî sigorta kapsamiAa alınmaktadır. 

Diğer taraftan bilhassa kalkınmakta olan devletlerdi bt: gektoraen 
sakladığı ve millî ekonominin temeli ziraat e cayalı olcuyu için ziraî sigorta 
sadece zira t işleriyle bizzat uğraşanları det.il; aynı zamanda geçimleri ve 
kazançları vasıtalı olarak zıraate bablı olan birçok teşebbüs sahiplerini,millî 
geliri ve dolayısij lc devitti çok yokıncan ilgilendiren Önemli bir sigorta da¬ 
lıdır. 

tv • j'-'T".*,• t r *; t, \ ' c v r j rnrt a n it V 'inT ai*];..; i x.hix V- _L .‘'..'İlo.İİ «.a* .» JXa. JL 

Ziraî sigortanın dünyadaki tatbikatı muhtelif zaman ve muhtelif 
,ekiİlerde olmuştur ve olmaktadır, ilk defa lÖ.ci yüzyılın sonlarına doğru 
klmanya ve Pransada başlatıl&n ziraî sigorta tatbikatı, buralardan difcer ül¬ 
kelere yayılmış bulunm- ktadır. TatbikSta ekseriya şirketler tarafından ve- belli 
bazı mahsuller ile, isimlendirilmiş tehlikelere karşı başlanmış, sonraki çalış¬ 
malar daha ziyade birçok mahsulleri bütün tehlikelere (All-Risk) karşı sigorta 
etme etrafında toplanmıştır. Ancak şirketler taralından yapılan te çel buelef 
mâlı yetersizlik, istatistiki malumatın kifayetsizliği, yetişmiş eleman ycjc- 
lu, u nedenleriyle başarılamamış ve devletleri konuya eğilmeye, zorlamıştır. 

ilk defa 193e ,-ılıcd. çıkarılan :,1 ederal Crop Insurance net" kanu- 
nut-, la Amerika Birleşik Devletlerince İv. 21 mahsuller devlet tarafından butun 
riklere karşı sigorta edilmeye başlanmıştır. Japonyadaki tatbikat‘da aşağı 
yukarı nmerike Birleşik Devletlerindeki tatbikatla e\ynı yıllarda başlamış bu¬ 
lunmaktadır. Bir yanlış anlaşılmaymeydan vermemek için, burada şunu ifade 
edelimki aşağıda adı geçen devletlerde şirketlerde bazı mahsulleri belli teh¬ 
likelere kar i sigorta et meşe devam et..-ektedirler. AnOak bizi burada daha ziy h- 
ce devletin yaptığı ziraî sigorta ilgilendirdiği için sadece bu çullara lar 
incelemej. e tabii tutulmuş jur. 

Amerika Birleşik Devletlerince: 

Yukarıda du bahsedildiği gibi Amerika Birleşir 1 evietlerinde, dev- 
Ifctleriiin'a; devlet ei_ ile yapılan mahsul sigortası l$?3ö yılında çıkarılan bir 
kanunla ve 1939 yılı mahsule ile bayi iyeni, mahsulüm sigorta ettirip ettirmemesi 
çiftçinin arzusuna bırakılmış olan, ihtiyarı bir sistemdir. L-igorta işlerini 
yürüten kuruluş Tarım Buharlısına baLlı olup, teşkilâtça çaiışun memur ve hizmet¬ 
lilerin maaşları ile büro giderleri devletin t enei bütçesinden naro.inanmaktadır. 
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Başlangıçta s'aûece buğday mahsılu sigorta edildiği halde her sene 
biraz aciıa genişletilerek. aşağıdaki tabloda*da görüleceği üzere burun 24 çeşit 
mahsul butun risklere karya sigorta ediİnektedir. Tablonun tetkikinden’de anla¬ 
şılacağı üzere, 1940-lŞoo yılları arasındaki uy; ulama neticesinde pirim olarak 
alman iıer oir dolardan 97 senti geriye çiftçiye oden/ni -j bulunmaktadır. Yukarı¬ 
da'da bahsedildiği gibi s adı geçen rakama buro gicerlerijle ne nur vo hizmetlile¬ 
rin maaşları dahil e fiil tıe mi /tir. 

Bfcrezilyaçİa: 

Bu ülkede ziraî sigorta çalışmalarını yürüten kurulu-, yarı bir 
devlet mueseesesi olup 1954 yılında Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalışmaya 
başlamıştır. Bir milyon dolar sermaye ile kurulan organizasyonun sermayesinin 
30,000 doları devlete, 50.000 doları yarı resmi bir devlet teşekkülüne ve geri 
kalan 20.000 doları ise özel sigorta şirketlerine aittir. 

Birezilya hükümeti tarafından yapılan sigorta dört gurub altında 
toplanabilir. 

(1) Hayvan sigortası 

(2) Buğday, pamuk, pirinç sigortası 
(3) Kanto ve üzün sigortası 

(4) Meyveler, sebzelerin sigortası 
Kanada 1 da 

Kanada‘da mahsul sigortası federal hükümet .tarafından 1955 yılında 
kurulmuş ve vilâyet vilâyet geliştirilmiştir. Mahsul sigortası yapılacak Yilfi- 
yetler tarafından kurulan organizasyonun y ^0 idr.rî masrafları federal hükümet 
tarafından kar j>ıl anmaktadır. Bundan başka federal hükümet pirimin % 25 ni de 
ödemektedir. Mahsûlde vuku bulacak bir kayıp halinde ödeme, verimin eJo Q0 ninin 
üzerine çıkmamaktadır. Kanada federal hükümetin ödediği pirim miktarı ile hdarî 
masraı miktarları vilâyetten, vilâyete değişmektedir. 

Meksika'da 

Meksika'daki organizasyon Tarım Bakanlığına bağlı olup bazı şartlarda 
çiıtçilerin mahsûllerini sigorta ettirmek mecburiyeti vardır, şüyleki çiftçi, 
herhangi bir devlet erganizas,, onundan kredi alabilmek için ilk iş olarak alacacı 
kredi miktarı kadar mansulu sigorta ettirmek zorundadır. Buraca sigortanın, işle¬ 
yişi diğer devletlerden bir mintar farklılık arzetmektedir. Bir mahsulün sigorta 
edilebilmesi için orınucu uu-isulün çimlenme durumunun en azından cp 75 nor¬ 
mal olması lazım gelmektedir. 

Güney Afrika 

Güney Afrikada ziraî sigortaya 1966 yılında pilot bir bölge seçilerek 
buğday ve mısır ile başlanmıştır. Bu sigortanın inleyişi «Amorikadakinin bir 
benzeri olup normal verimin genel olarak ,.60 1, (yangın ti şimşekten dolayı mey¬ 
dana gelen yangın hariç) butun zararlılara karşi garanti edilmektedir. 

. j... 



AMuiıIKA aiRLIi§IK DEVLETLERİ TARIM JAKAl LIOJ 
MAHSÛL SİGORTASI ORGiU.IZASYONU 

I94Ö-196Ö yılları arasında hesaplanan 
zarar nisbetl 

Program I94Ö 1949 1950 1951 1952 1953 
Buğday 58 1.43 52 1.06 65 1.25 

Pamuk 43 1.97 2.81 82 44 I.05 

Mahlut 06 16 94 14>5 2.33 9J 

Tüt ün 43 56 61 49 79 1.90 

Mısır 17 16 1.26 ttö 25 17 

Yeten 51 62 42 49 79 95 

Fasulye 29 64 1.64 3.14 55 62 

Turunçgiller 0 04 0 

Soya rasulyesi 

Arpa 

Şef "tali 

L'arı 

Yulaf 

Pirinç 

Çekirdeksiz üzüm 

Bezelye 

Yer fıstığı 

Patates 

Elma 

Domates 

Şeker Pancarı 

Badem 

L/ z um 

Şeker Karniyi  

ri 

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
1.42 1.26 1.09 60 16 68 23 

56 84 67 54 25 45 52 

I.50 1.42 1.28 63 36 1.70 27 

89 40 28 34 19 38 35 

56 1.47 3.35 46 56 87 1.45 

77 77 54 2.46 45 1 • 64 47 

1.60 66 96 1.03 32 91 59 

0 03 22 7.25 15 24 2.11 

73 74 65 36 44 56 
*1 0 39 35 39 1.06 69 

50 77 1.13 76 

27 26 

59 65 

58 

« 

ı 

7 1 *’ 

Bütün PrOt_,ram53 1*31 91 112 97 1-15 1.24 1*14 1.26 69 26 77 58 
/ 

• / m • • 



Program 1961 1962 19S3 1964 1965 1966 1967 1968 1S4i?6 
Buğday 1.09 <36 •9* 1.24 .54 1.14 1.01 • 91 

Pamuk 10S 1.24 .70 •4! •i4 2.29 3.85 1.92 1-33 

iiaüluj 1.23 • 76 • 45 •45 .07 .41 2.12 .10 1.18 

Tiitûn .29 • 76 .ez .31 •53 .59 .30 .53 •56 
Kıs • 23 1.52 .41 1.67 2.04 .45 .94 .66 I.07 

Keten 1.27 .63 •79 1.41 .40 .96 • 79 .36 .60 

Fasulye •54 2.03 •tX I.58 2.29 1.03 .64 1.35 1.20 

Turunçgiller 2-36 9-25 • 03 
f 

•45 1.11 .29 2.75 2.20 1.76 

Soya Fasulyesi • 54 .67 1.02 .95 I.58 1.28 .78 .87 

krpa 1.53 • •! I.05 •53 .24 .42 .62 .44 . 00 

Şei "tali • 63 1.81 1.03 3.50 .54 • 95 2.29 .24 1-35 

Parı • 70 .39 • 75 I.03 •50 • 42 • 76 1.01 .76 

Yulaf 1.26 .47 .60 •69 .22 .60 .48 .39 •52 

Pirinç 1.03 . 64 c .68 .43 • 34 .31 .77 öl 

Çekirdeksiz Üzüm .ûl 0 3.64 .02 .0? .07 .06 .03 .52 

3czolye 3.0Ö •53 2.64 .07 2.69 • 76 2.77 1.83 

Yer Fıstığı .35 .77 1.31 .26 •25 • 55 • 53 *59 

Patotes 2.17 2,21 3.98 l.OÖ 2.21 1.0? 1.38 2.13 

Lima •35 .92 .37 1.91 ,91 3.32 1.45 

Domates -41 • 25 .27 1.81 .64 • 95 .60 

Şcksıü J'aıuaa>ı .29 .36 .60 .60 .61 

Budfccı .00 .32 •15 4.92 .69 

Üzüm 1.02 1.25 1.15 

Şeker Kamışı .07 .20 .16 

Bütün Program .69 1.10 • 77 •9Q 1-11 -âtı 4^* i ^5 • 97 



-5-

ilayvaii sigortaları ise genellikle şirketler elifle yapılmakta, bazı 
ülkelerde, öreğin Japonya ve Brezilya'da ise bu çalışmalar devlet eiiv İt 
/urutulnek’UfCiir. 

Buraya kadar muntelii mi İle elerden verilen örneklemen de anlaşılaca¬ 
ğı üzere #draî sigorta uğrulara, sı memleketin mahsul yapısı adet ve gelenekle¬ 
ri gözömûrde tutularak çeşitli şekiller almış bulunmaktadır. 

II- TÜRKİYLLL ZİIlKl blGORTAY - DUYULAN İliTIYnÇ 

Genellikle Türkiye'de- ziraî sigortaya duyulan ihtiyaç tarım tekni¬ 
ğinin derilimi sebebiyle, üogai etkenlerin üretimi büyük çapta etkilemesi ve 
buna bağlj olarak da geçimini bu kesimden kazanan geniş bir çiftçi kitlesinin 
yılİli; gelirinin belirsiz olmasının bir sonucu olarak kendisini göstermektedir. 
3u bakımdan ihtiyacın esas nedenlerini, 1. Doğal, 2. Sosyal ve ekonomik olarak 
ikiye ayırıp incelemek d,.ha uygun olacaktır. Böylece yurdumuzda ziraî sigortanın 
ne buyuk bir önem taşıdı,_ı ana hatları itibariyle ortaya çıkacaktır. 

A- î)ogai Nedenler 

Tarım ürünlerinin veriminde görülen yıllık dalgalanmalar, çeşitli 
iieteerelojik olaylar, bitki ve hayvan nastalık veya zararlılarının yarattıkları 
hasarlar nedeniyle meydana gelmektedir. Bu bakımuan dowal nedenleri de, 1,Mete¬ 
orolojik olaylar, 2. nabtı.iık ve zararlılar olarak iki kısımda ele alabiliriz. 

1- Meteorolojik olaylar 

Çeşitli atmasfer olayları bitki ve nayvan yetiştiriciüebüyük 
roller oynamakla beraber, özellikle yry ı_ ve ısı d:ha fasla dnscı taşımaktadır. 

Yurdumuzda yakışlar bazı böıfcoier hariç- genellikle .-..zı.ır ve aylara 
göre dağılışı düzensizdir. Bu yüzden kuraklık hemen hemen her ; ıl yurdun çeşitli 
yerlerinde kayaa ae&er zararlara sebep olmakta, bazen de yımt çapında kendisini 
hissettirmektedir. Nitekim, örneğin 1945»1942*1954 ve 1961 yıllarında görülen 
umumu kuraklık nedeninle, tarım gelirlerinde bir azaln- olnugv . drülmektödir.(l) 
Bu yıllarda verim buyuk çapta düşmekte, i;ayvn« ar İranda da tir ^uîna kendi¬ 
sini göstermektedir. Kuraklığın nedeniyle maruz kalauıan «ar&n kesin olarak he¬ 
saplamak mümkün delilse de, arne^j-n 1961 yılında sadece buğday veriminin düşmesi 
ile buğday üretim c,dc.<irl«rindfc pir ği- öncesine göre meydana gelen azalma, 
Afyon'du 13*973 254 T.L., Kars'ta 23 d ('J ö 7ü T.L.ve Konya'da 2Ö7 462 644 T.L. 
*•4 go-n- A-rj. yılda hat v..y varlığındı: ortay.. çıkan eksilişin yarattığı değer 
kaybı, Bingöl’de g4 ^Gi T.L. Kars'ta İ57 14ö 079 T.L., Konya'da 67 140 039 T.L 
dır (2) Buğday üretimi île hayvan varlı,girta meyaana gelen azalmalar da kurak¬ 
lığın ; anısıra bazı yan etkenlerin de o-labıleçcgi akla gelirse de önemi: 
olan bazı yan etkenle: in unlunu.ş bulunmaması deteil zarara uğrayan çiftçinin guç 
durumlarla karşı karşıya kalmasıdır. ...ernenadar bu det er kayıpları millî ekono¬ 
mi üzerine de etkide bulunuyorsa da, asıl Zcjrarı Cü>truuan doğruya çiftçiler 
çekecektir. Bir önceki yıla göre gelirleri azalan çiftçiler- malî güçleri 
zaten azsa- belki sefaletle bani karşı karşıya kclauıluzeklerdir. 
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3u konularda elde yeterli -veriler olmayışı, kuraklığın önemini 
Jte&in rakamlarla ifadeye inkSn vermemektedir, Fakat, çiftçilerimizin der 
yıl, de&i 4>ik oranlat de. da »lt& kv.r4.kl1k tehlikesiyle kar 51 karçıya olduğuna 
yaphe yoktur. Kuraklıtm etkisini azaltacak en önemli tedbir sulama olduğu¬ 
na ve tarım arazi misin halen ancak £ 6 sı s;*l anabi 1 di gme yare (l) halen 
kuraklı t m y urclumuad-ı ne kadar geni ş bir alanı tehdit ettiği ortadadır. D.P.T. 
pırı tanmin..erine H-re tam çulum, olanaklarımızın kullanılması halinde bile 
tarım arazisinin yadla çık Olarak $S 3ü sının sul«nubilmc- imkSnı vardır ki 
(Z)> bunun gerçekleçaesi çok uzun sureli yatırımlara ballıdır, halbuki 
Çiftçimizin artık ama uzun boylu bc. .leyceek hali yoktu 1. C-eçen zaman onur, 
ve dolayjsij le tarımımızın aleyhine içliyor eemlebılir. ÇUnku her yıl kurak¬ 
lı ktar. dolayı veyamin duçmeşı ihtimali nen çiftçi kitlesinde nuzursuzltu. -ya¬ 
ratmaya devam edecek, nem d* gelirlerinin yıldan yılı dalgalanması, verimi 
artıracak yeni yatırımlar^ girmesine entel olacaktır, içte bu etheplerden, 
çiftçimizin kuyfti.lık tehlikesine karsı sigorta teminatına alınması zorunlu- 
İvgu ClC j.Z, v • 

nyrj.4e her yıl, yurdumuzun çeçitlı yerlerinde meydana xelen sel¬ 
ler, bitkisel üretimimizle hayvan varlığımızı buy tık sararlarla karçı karçı— 
yu bırakır. îlerne kanar sellerin e ..yük hasar yaratma halinde, devlet çiftçi¬ 
ye birtakım y artımlarda bulunursa d.., bu, ihtilacı kar çılamata yetmedifci 
gibi, devleti de bir malî yükümlülük altına sokmaktadır, halbuki sellerin 
yarattığı hasaylar sigorta, kapsamına alınmışında, .hem çiftçinin zararı kar¬ 
şılanacak, h*n de devletin bu konuca, cır fon ayırmasına lCzvn kaim.yacaktır, 

Kfcr yağıçlânnın da iuyduiı vs zararlı yönleri vardır. Örneğin, 
bitkileri dondan koruma yönünden no derece yararlı isi , kar örtüsün ir. 
usun süre topraktan kalmaması de o derece zararlı olacaktır. 3u durumun 
esas sakıncası, hayvancılık açıcından ortaya çıkar. ..uravmuzda ner'a Jıay- 
vanc ılımının hakim bulunması, uzun suren bir kıç sonunda hayvani rm 
açlıktan kırılmasına sebep olmaktadır, hele, bir önceki yıl kuraklılık v.s. 
gibi sebeplerle yeterince yem tedarik edemeyen inletmeler çok zor durumlar¬ 
la kay Çil .gabidirler, köyle zamanlarda çil teinin bir sonraki sene gene 
hayvancılık zaaliyetlerinc devamını tahlamak, ancak bu tür olayları da te¬ 
minatı a er. hayvan hayat sigortası ile mümkündür. 

I*olu ise, z v an saman yuı ou musun -ter taralinde görülmekte, 
bay -ak ng e arlar yaratabilmektedir. Kurdumu sar dolu sebebiyle meydana gelen 
de, »r ka, .. 1; çimdiy e kn.tr hiçbir araçtır..uy konu clyudişi için, üu alc.r- 
;..a elimizde rakamlarla i iade ede oileçetiı..iz bir bıit c.w mevc; u delildir, 
ikiniz bu konuda yur nursuzda iki ırket tuıaı ı*iCa.ni95V Bcncelî uca e eri uygu¬ 
lanmakta olan dolu sigortası çaiiv,r. karından bir örnek verebiliriz, l^o? se¬ 
ne 6 inde doluya karşı sigorta edilen evlen, tam eki 1 i-dikil i araziler içinde, 
y Z oranında olmasına rağmen, aynı yıl içinde bu alanlarda meydana yelen 
dolu has.rı sebebi;»le ödenen tazminat d mil, un liraya yakındır, (l) Lkilı 
arazilerimize oranla çok dar bir bakıca bu oF.pt... bir Zniur meydan.» . ecirse, 
tüm ekili-dikili arazileri«izde her yıl . leydana , ,elen dolu zararının ne bü- 

(l) ,GLUcan Lraktan, A.g.e. S. 213» •/••• 
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,'ük olduğu ve ürünlerin dolu; a karşı sigortalanmasının çiftçi açısından önemi 
ortadadır. 

Ayrıoa kıracı da müftün bilinmemekle beraber, özellikle turıan». 
da meyve ve sebzelerde büyük hasar yapmaktadır. Diğer tehlikeleriüe içine 
alan bir sigorta çalınmasıyla kıracı zararlarının da teminata alınması gere¬ 
kir. 

Di t ki ve hayvan yetiştiriciliğinde donlar da büyük önem taşır. 
Donlar kadastro!ik bir tehlike teşkil ettikleri ve yeni- bir alanda etkile¬ 
rini hissettirdikleri için, yarattıkları zarar da büyük olmaktadır, ,3u 
zararların miktarı hakkında rakamlara dayanan bir bilgi vermek mümkün olma¬ 
makla beraber çiftçiler için ekili ve aikili erenlerinin mahvolması ve _id- 
detli soğuklarda hayvanlarının ölmesi rizikosu daima mevcuttur. Ürünlerin 
d.na karşı sigortalanması ve hayvanların da hayat sigortası yaptırılmasıyla, 
bu rizikonun gerçekleşmesi halinde yetiştiricilerin tegfeiaateması ve bu yüz¬ 
den maddî sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması sağlanacaktır. 

Meteorolojik nedenlerle meydana gelen olaylar arasında, güneş 
ışınları ve yıldırım dürmesi sonucu olan. yang.znlara._da saymamız gerekir, 
her ne kadar tarım ürünlerinde ve hayvan barınaklarında çıkan yangınların 
sebebi yalnız meteorolojik olaylara «?aclı olmayıp, bunda çeşitli sosyol fak¬ 
törler de rol oynamaktaysa da, önemli olan, yangından korunma ve yangın 
söndürme olanaklarının pak az olduğu köylerinizde bu kabil olayların da teh- 
ük. arzetmesidir. İşte urun ve hayvan sigortası yapılırken, ou tenlikelerin 
de İliç -olmazaa bir Edrprimln teminata dahil edilmesi faydalı olacaktır. 

Türkiye»de ziraî sigorta iutiyacını doğuran doğal nedenler arasın¬ 
da bitki ve hayvan uastulıklan ile çeşitli zararlı ve parazitlerin yarattı¬ 
ğı hasarları da zikretmek gerekir. 3u konuda örneğin çeşitli yıllardı bazı 
hastalık ve haşerelerin yarattığı zanr miktarlarına ait tahminler varsa da, 

yıl bu yii*den iilkzıai ada bitkisel vc nayvansal üretimde meydana gelen 
kayıplar haklımdaki bilgimiz çeşitli kaynaklarca yapılan ve h j ybj,rija.-i 
yan kaba tahminlerden ileri gitmemektedir, Bitkisel üretimde bu sebeplezmey- 
dana gelen yıllık kaybın ortalama b milyar T.L. (j), hayvan varlığında mey¬ 
dana gelen kaybın ise 1,5 - 3,5 milyar T.L.(2) arasında olduğu ileri sürül¬ 
mektedir. Burada dikkati çeken nokta, bu zararın direkt olarak çiftçiye, 
ondirekt olarak millî ekonomiye yüklenmiş olmasıdır. Çiıtçir.in bu kadar yü¬ 
kün altından kendi başına kalkmaya çalışması, muhakkak ki onun belini büken 
sebepler arasındadır. Oysa, şumullü bir ürün ve hayvan sigortası ile, hem 
çiftçinin zararı Cismen üs olsa karşılanmış, nem de sigorta mukavelesinin 
akdi cıjr&JSinu- çiftçiye nustaiık ve zararlılar!., mücadele eim-.si şart koşu- 
lecafcı ve bu şartların yerine getirilip getirilmediği çeşitli zamanlarda kont¬ 
rol cdilecetj.rdejı, çiftçi de doğrudan doğruya mücadele yapmaya teşvik edil¬ 
miş olacaktı/1, ezellikle hayvan sigortasında veterinerler taralından yapılan 

(1) Akif ICkrsu, C-enel entomoloji, nnk. Ün. Ziraat hak. Yay.I o. 3UÖ, 
Ders yitfrbj: 106, Ankara 1967. S«7 

(2) Çeşitli kaynaklardan. Bak. Gülcan Araktan, A.G.e. S. 141-142 
./ ««• 
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hayvan sahille muayenesi ücretlerinin çiftçiden alınması ve hekimlerin ileri 
sürdüğü tavsiyelerin tutulması zorunluluğu, dah-.ı sıhhatli ve bakımlı bir hay¬ 
van nesli elde et uy, ı rnıoku: kılacaktır, ayrıca, bu sayede mücadele konusunda 
devlete düşen yaka, kısmen de olsa ualka aktararak ve bunu onlara benimsete¬ 
rek çiîtçinin de mücadeleye katılması saflanabilir. 

Ziraî sigorta ihtiyacını doturan dotal nedenleri an- natl rı iti¬ 
bariyle orta;, a koyduktan: sonça, bir nebze de sosyal ve ekonomik nedenlere 
delinmek yararlı olacatır. 

B— Sosyal ve Lkonomik bedenler. 

Yurdumuzda geçimini tarım alanından saklayanların sayısı, tüm 
nüfusumuz içinde yüksek toplamlara erinmektedir, unların çağdaş uygarlık 
düze; ine yara çır tir ya*&m sürmeleri, millet refahının artması anlamını 
tanıyacaktır. Halbuki 1963 Yarım Sayımı Örnekleme sonuçlarına {öre çiftçi¬ 
lerimizin f: >'07 sı küçük çiftçi olup (l), bunların yıllık ortalama gelirleri 
4üi9-bül3 T.L. arasında de^iynekte olup, tarım inletmelerimizin <3? sini 
teşkil eaen topraksız inletmelerin yıllık ortalama ^elirlerı ise 40O-25O0 T.L, 
arasında bulunur, (l) Bu captr bir gelirle hem hayati ihtiyaçların karşılan¬ 
ması, hem sermaye birikimi, iıem de yatırım yapılmasına imkân olmadıkını 
so; itmenin aahi gereci yoktur. Halbuki halen tarımımızda sermaye noksanlığı, 
çok önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bu koşullunu devamı ha¬ 
linde bu sorununun halledilebileceği söylenemez ve buna bağlı olarak bu 
çiftçilerimizin, kendi gayretleriyle tarım tekniklerini gfeliştirmeleri de bek¬ 
lenmemelidir, 

İşte ekonomik ve sosyal durumunu kısaca ortaya koyduğumuz ve ta¬ 
rım işletmelerimizin y 99 undan fazlasına teşkil ecen küçük ve topraksız 
işletmelerin, her nangıbir doğal (veya fist değişmeleri v.e. gibi ekonomik) 
rizikonun gerçekleşmesi halinde, meydana çıkacak zarara daya#:.bilme olanak¬ 
larını tahmin etmek zor olmasa gerektir. Bunun yanışım, pek az sayıda olan 
orta ve büyük tarım işletmelerinin dahi böyle zararlar 1 karşı karşıya, kal- 
dıtıuda, ekonomik durumlarının sarsılacağından, belki ue bir sene sonrası 
için plânladığı, verimi artıracak yatırımları kısıtlayacağından şüphe edil¬ 
memelidir. Yanı, iıer hal ve şartta bu tehlikelerin gerçekleşmesi, çiftçile¬ 
rimiz ve tarımımız açısından kötü sonuçlar yaratacaktır. 

(l) D.I.L. 1963 Genel Tarım Sayımı örnekleme Sonuçları, 
Yay Ho. 477* Ankara 1965 

(l) Tolgay Çavuşoğlu- Yusuf Hamurdangelir dağılımı araştırması 
/1963) D.P.T. dan faydalanarak, 
Gülcan araktan, A.G.e. S. 149 
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\I«* *İKA1 5İG0’ YAJ IS İJi-kLLiCk? \b ÇlrTÇI AÇICINDAN 
SAĞLAfAG..ul *'A*/AAXjAK 

Ziraî sigorta ’.erjeycen önce çeşitli rizikoların karşılanmasında 
etkili bir faktör olmaktadır, dunun /anısıra, çiftçilerimizin ihtiyaç. duy¬ 
duğu krediyi alabilme olanakları çok a.dır. Sigorta sayesinde maruz kaldık¬ 
ları zararların kendilerine ödenmesi, onları bir kredi almışçasına rahatla¬ 
tacaktır» hatta bu sayede kredi ihtiyacının biraz hafifleyeceği veya buna 
daha çok buyiik yatırımlar iç.n ihtıt aç duyulacağı kabul edilebilir. Ayrıca 
çiftçi gelirlerinde ; örülen yıllık dalgalanmalar da bu sayede bertaraf edi¬ 
leceğinden, tarımın çiftçi tarafından eizsat finanse edilmesi kolaylaşacak- 
tır. 

Halen devlet çeşitli tonlardan çiftçiye yardımda bulunmaktadır 
ve bunlar Ucha çok çiftçinin kontrolü dışında olan ve büyük zartriar yaratan 
doğal olaylar nedeniyle ödenmektedir. Ziraî sigorta, bu tehlikelerin gerçek¬ 
leşmesi halinde tazminat vermeyi garanti ettiğinden, artık devletin yapmakta 
olduğu yardımlardan birçoklarına luzum kalmayacaktır. 

ürün sigortası yaptıran çiftçilerin ürünlerine, hayvan sigortası 
yaptıranların da sayvanlarına gerekli ihtimamı göstermeleri şart koyulacağın¬ 
dan, tarımsal üretimde kalitenin düzelmesi de eöz konusu olmaktadır. Yani 
bjr taraftan çiftçinin ekonomik durumunda, ai^er karaftan tarımsal üretim 
alanjifu* gaydalı gelişmeler sağlanacaktır. 

bunun, yanısıra tarım sigortalarının kısmen köyden şehire akımı 
bile önleyeceği ileri sürülebilir. Gerçi hernekadar gelişmekte olan ekono¬ 
milerde bu kabil göçler normal hutta bir ölçüde yararlı olmakla beraber 
V» göçün sebebi verim düşüklüğü ve yıllık gelir dalgalanmalarından dolayı 
geçicini seğlay-mama korkusu olmayacaktır. (l). aynı şekilde, gene bu neden¬ 
lerle çiftçinin arazisini satması da cöz konusu olmadığından, ziraî sigorta¬ 
nın bir nokrada arazî parçalanmasının dahi önüne geçeceği ilen sürülebilir(2) 

ksasları itibariyle f«yanlarına değindiğimiz ziraî sigortanın 
memleketimiz açısından önemi ortaduc.ır. Jv bakımdan ec kjsa zamanda uygula¬ 
masına geçilmesinde zaruret vardır. 

VII- TAVSİYLLliR 

Memleketimizde yapılmakta olan ziraî sigorta, dolu ve hayvan si¬ 
gortanı bihuşlarında olmakta \e bu çalışmalar iıaien çeker Sigorta A.Ş. ve 
başak Sigorta A.ş. eliyle yürütülmektedir. İlk defa 1957 yılıjıda ğeker 
Sigorta A,ç. ihtiyarı mahig ette dol- sigortası bağlamı?, 1Ş60 
yılında hayvan sigortası alajr*ı..tta c., a maliyete geçmiştir, -g-jıı yıl başak 
Sigorta a. ç. de dolu ve tu'.fvan sigortaları ydpm .ğ?. başlamıştır» -akut bu 
ç..lıçmaloyın baçledigl yılman bugm- kadar görülen gelişmeler tatmin edici 
olmaktan çok «saktır, örneğin, 1969 yılında dolu veya hayvan sigortası yuptı- 
(i) (2) Gülcan nraktan, A.G.e, S» 251 / 
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ran inletmeler, toplam işletmelerimiz içinde 'fa 0,54 oranında olup, 
aşat,l ytıkarı, ekili topraklarımızın fo 0,2 si ve hayvan varlığımızın 
$0,15 i sigorta edilmiş durumdadır. Bunun tüm çiftçilerimiz açısından 
ne kadar önemsiz olduğunu belirtmece dalıi lüzum yoktur. Üstelik, bitkisel 
ürünler için saaeçe dolu tehlikesinin teminata alınmasının çiftçilere 
yeterli bir korunma sağlamayacağı da muhakkaktır. 

Bu konuda kısaca aşağıdaki tavsiyeler ileri sürülebilir; 

1-Bitkisel ürünler bütün tehlikeleri kapsamına, alan bir ürün 
Eİgortasmu tabi tutulmalıdır. 

2- Bu urun sigortasına, pilSt bölgelerden başlanmak ve özellikle 
İlk yıllardaf sigorta.lan. cak ürünlerle, teminata alınan rizikaları sınırlan¬ 
dı rmalıdır. 

3- Bitki ve hayvan sigortası mecburî tutulmalıdır. 
4- Bu çalınmalar Tarım Bakanlığına ba^lı, politik konulardan 

uzak, müstakil bir kuruluş eliyle yürütülmelidir. 
5- Çalışmaların başarılı olması için yurt çapında istatistik 

derlenmesi, tapu ve kadostra işlemlerine geçilmesi, ziraî sigorta çalış¬ 
malarına' katılacak personelin yetiştirilmesi gibi sorunların halli 
gerekmektedir. 

6- Ziraî kredi gibi çifçiye destek olacak Ziraî figort- çalış¬ 
maları yapılırken bir taraftan d„ tarımda verimi diğer 'tedbirlerin 
«tlizoafii iyi bir başarı için sorunludur. 

VIII- SONUÇ 

Buraya kadar anlatılanlardan Türkiye"de ziraî sigorta ihtiyacı¬ 
nın büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Hem bir tarım ülkesi olup, nem de tarım¬ 
sal sorunların hallinde büyük çapta yardımcı Oİdbİicek bir sistemi ihmal 
etmek önemli bir kayıptır, halbuki, tarımın yurt ukenomisi içindeki yeri 
Türkiye'deki kadar mühim olmayan birçok ülke, ziraî sigorta çalışmalarını 
d,..ha yılları önce geliştirmişlerdir. Bunlar, arasında A.B.D., Bulgaristan, 
î1. Almanya, Japonya, Rusya, Yugoslavya, Yunanistan v.s. yi sayabiliriz. 
Bu ülkeler kendi ekonomik bünyelerine uygun olarak hazırladıkları kanunlar¬ 
la bu işi saglamişlardır. Teminata alman rizikolar da her ülkede ihtiyaca 
göre derişmektedir. 

Yurdumuzda da bu konunun usun seneler evvel ele almüıLı bilin¬ 
mektedir. fakat bu güne kadar musbet hiçbir gelişme olmamış, halen ziraî 
sigorta yapmakta olan iki şiket de, bu işe tamamen kendi teşebbüsleri ile 
girmişlerdir. Yalnız bu kadar kapsamlı oir meselenin şirketler eliyle 
başarılması imkansızdır denilebilir, nutlaka devletin ou işi ele alnacı 

(i) B.P.T., A.G.e S. 420 
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lâzıradır, Mftaen İkinci jJey Yıllık Plânda da bü konuya yer veri imi ş olup, 
I960-I972 devresinde zir*î sigorta sisteminin kanun yardımıyla gelişti¬ 
rileceği öngörülmüştür. (J1) 1968 yılı programında da ou alanda bazı nokta¬ 
lara değinilmiştir, Fakat 1Ş69 ve 1970 programlarında bu hususta hiçbir 
kayda rastlanılmamaktadir. Plân devresinin üç yılı bitmiş olduğuna göre, 
devre bitmeden bu konuda gereken işlemleri yaparak faliyc'Ue geçmek, tüm 
ülke ekonomisi açısu dajı yararlı olacaktır. 

(*) 
Hazırlıyanlar 

Dr»Gülcan oraktan 
Sijraat Fakültesi Ziraat 
Politikası Kursusu Asis¬ 
tanı . 

Kete Başçı 
II. S.Of Agricultuyal 

Lconomics 

Tarım Bakanlığı 
Plânlama ve Ekonomik 

Araştırmalar Dairesi 

LİTERATÜR 

1- Bajcı, ilete, Crop Insurance and ite Implications in Turkey, 
Kontana State Unıv, 

2- D.İ.E, 1963 Genel Tarım Sayımı örnekleme Sonuçları, Yay Uo.477, 
Ankara 1965 

3- D.P.T,Kalkınma Plânı İkinci Beş Yıl, 1966-1972 

4- Lraktan, Gülcan, Türkiye'de Ziraî Sigortanın luzum. ve önemi 
Doktora tezi, (Basılmamış). 

Ş» Kansu Arii, Genel Entomoloji, Ank. Univ. Ziraat Fak. Yay.Uo. 
300, Ders Kitabı: 106, Ankara, 19ö7 



Yurdunuzda ziraî sigortanın, hangi şekliyle uygulanacağı, uygulamaya 
nerelerden başlanacağı üzerinde durulmaya değfcj* bar husustur. Bundan önceki 
bölümlerde belirtildiği gibi çiftçilerin ürügılgrinı tehdit eden tehlikeler 
pek çoktur, ve bu sebepten, bütün tehlikelere kerşı yapılacak bir sigorta ite 
İhtiyaç daha iyi karşılanabilecektir, 

Sigortaya hangi bölgelerden başlanabileceği de önemli bir sorundur, 
Verim ve hasar istatistiklerinin en fazla, yetiştirilen ürünlerin en çeşitli 
olduğu bölgeleri pilot bölge seçmek, prim ve tazminatların teshilini te rizi 
konun çeşitli etkenler üzerine dağılımını ufcglfcmak bakımından faydalıdır. Öl 
kemizde henüz hiçbir bölgede bu kabil istatistikler yapılma,.ı* olduğundan, b 
maddenin bölge seçimine etkisi olmayabilir. Atta çeşitli ürünlerin yetiştiril 
diği bir bölgeyi seçmekle, (bir ürünün veriminin düşmesine sebep olabilecek 
bir tehlikenin gerçekleşmesi halinde, (3.ifcer Vjazı ürünler bundan etkilenmeye— 
bildi^inden.) rizikoyu dağıtmak mümkün olabilir. Jölgelirimiz arasında, yeti 
tirilen ürünlerin çeşitliliği bakıcından, lige, Marmara ve Akdeniz bölgeleri 
başta gelmektedir. Buralarda hububat ve endüstri bitkileri ekimi, meyvecilik 
sebzecilik, zeytincilik ve hayvancılık yapılabilmektedir. Bu ürünlerden bil¬ 
hassa yurt beslenmesi ve ihtisaûî açıdan önem taşıyanlara öncelik tanınarak, 
ürünlerin büyük bir kısmını sigortaya tabî tutmak uygun olur. Üstelik bu böl¬ 
gelerdeki çiftçilerin yenilikleri daha kolaylıkla böû^ostiye'bilecekieri de göı 
önüne alınarak bu bölgelerden birinde uygulamaya geçilebilir. 

Yurdunuzda tarımsal üretim üzerinde etkisini gösteren rizikoların ba- 
fÇında, kuraklılık, don ve dolu gelir ürünlerin bu tehlikelere karşı sigorta¬ 
lanması zorunludur. Yalnız burada önemli olan meydana, gelen zararın tümünü d< 
ğil belirli bir kısmını ödemektir. Ju sayede çiftçinin de zar»rm bir ölçüde 
katılması sağlanmış olacaktır. 

Uza&Dogu ve Lfi'tin Amerika ülkeleri gibi geliçjaejcte olan, ülkülerde df 
bu modele {.öre sigorta yapılmaktadır. Bizim ülke için de en uygun yolun bu oj 
*atıca şüphe yoktur, 

Primler., sigortalanacak urun ve tatbikatın yapılacağı bölgeye göre 
değişecektir. Bu bakımdan peşin bir hükümde bulunarak rakam verme imkânı yojd 
Bölge tayini yapıldıkta# sonra uygulamanın yapll.catı ilk yıllar için kaba bi 
prim tarifesi tesbit edilebilir, .paiıa sonraki yıllarda elde edilen istatistil 
bilgilere dayanarak nisbetlerde değişiklik yapılır, esasen çok maunu yıllar 
boyunca tecrübele. gaçılmış bile olsa en az üç yılaa bir, eldeki verilere da¬ 
yanarak prim tesbiti yapmak gerekecektir. 

Muhakkak ki yurdumuzda uygulanacak ziraî sigorta modeline ait esasla¬ 
rın t..mü, böyle dar kapsamlı bir raporda belirtilemez. Ziraî sigortanın tat¬ 
bikine karar verildiirte/ı sonra, bu alanda geniş çalışmalar yapılmasına ihti¬ 
yaç vardır. 



Sosyal Güvenlik: ve Sosyal Refah Hizmetleri 
Özel İhtisas Komisyonu 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI 

Alt Komisyon Raporu 



devli;î plavla::a tsşkİlati 
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL REFAH HİZMETLERİ 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI 
ALT KOMİSYONU RAPORU 

1 - Giriş 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alaoak olan Genel 
Sağlık Sigortasının kurulması ve bu sigortanın bütün nüfusa tedricen 
teşmili konusu daha önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında kuru¬ 
lan bir Komisyon tarafından incelenmiş ve bu hususta bir de rapor 
düzenlenmiş ve müteakiben de bir kanun tasarısı hazırlanmıştır# 3u 
tasarı halen Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. 

Sağlık harcamalarının günden güne artmasını ve aağlık hizmet¬ 
lerinin sosyalleştirilmesi projesinin bütün yurda teşmili halinde 
bunun Devlet bütçesine büyük bir külfet yükliyeceğini gözönünde bulun¬ 
duran Hükümet, ülkemiz için hayati bir cnem taşıyan ve esasen daha 
önce kalkınma plânında da yer almış bulunan genel sağlık sigortasının 
bir an önce kurulması için gerekli incelemelerin yapılmasını uygun 
görmüş ve komisyon bu nedenle kurulmuştu. 

2 — Türkiyede bugünkü durum 

Ülkemizde bugünkü anlamda sosyal güvenlik sisteminin uygulan¬ 
masına 1946 yılında başlanmıştır. Filhakika, 1936 yılında yürürlüğe 
girmiş bulunan 3°08 sayılı İş Kanununun sosyal yardımlar hakkmdaki 
VII. faslında iş hayatında "iş kazaları ile meslek hastalıkları”, 
"analık", "ihtiyarlık", "işten kalma", "hastalıky ve "ölüm" hallerin¬ 
de yapılacak sosyal yardımların Devlet tarafından tanzim ve idare 
edileceği ve bu vazifenin ifası için bir Devlet müessesesi olmak üzer®, 
bir "İşçi Sigortaları İdaresi" kurulacağı belirtilmiştir. 

Kanun bunun bir yıl içinde kurulmasını hükme bağlamış olmakla 
beraber, bu sigorta kollarından yalnız "iş kazaları ile meslek hasta¬ 
lıkları" ve "analık" sigortaları ancak 10 yıl sonra, 1946 yılında 
kurulabilmiştir. Ondan sonra "malûllük, yaşlılık ve ölüm" sigortaları 
1950 ve "hastalık ve analık" sigortası da 1951 yılında yürürlüğe kon¬ 
muştur. Bu sigorta kollarında zamanla bir çok değişiklikler yapılmış 
ve nihayet 1964 yılında çıkarılan 506 sayılı kanunla bir araya getiri¬ 
len bu sigorta kollarının bir hizmet akdi ile çalışan bütün işçilere 
uygulanması ve sağlık yardımlarından da sigortalıların eş ve çocukları 
ile aylık ve gelir sahiplerinin de yararlanmaları sağlanmıştır. 
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Bugün ülkemizde sosyal güvenlik sistemlerinin en Önemli kolunu 
;eşkil eden sağlık (hastalık) sigortasından* yukarıda da belirtildiği 
Izere* yalnız bir işveren emrinde çalışanlar yararlanmaktadırlar. Diğer 
LÜfus gurupları sağlık hizmetlerinden ya kendi imkânlarını kullanarak 
'eyahut sosyal yardım şeklinde yararlanmaktadırlar» 

Halbuki 1961 Anayasası her-kesin sosyal güvenlik hakkına sah İP 
»lacağı hükmünü getirmiş ve ayrıca Devleti herkesin beden ve ruh sağlı- 
,ı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla görevlen- 
lirmiştir. İşte bu nedenledir ki Hükümet, 3» Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
[evresinde ülkemizde bütün nüfusu kapsayacak bir saflık sigortasının 
[urulması için gerekli çalışmaların yapılmasını uygun görmüştür. Bu 
mretle Anayasamızın 49. maddesi ile kendisine verilmiş olan görevi de 
erine getirmiş olacaktır. 

- Gehel Sağlık Sigortasına duyulan ihtiyaç 

Yukarıda sözü geçen komisyon raporunda da belirtildiği üzere, 
ugün ülkemizde halk sağlığının korunması ve tedavisi hizmetleri geniş 
lçüde sosyal yardım mahiyetinde ifa edilmekte, bu suretle Devlet imkân- 
an zorlanmakta buna rağmen hizmet kifayetsiz kalmaktadır. Koruyucu 
ekimliğin kamu hizmeti niteliği taşıdığı ve TevPetsıgörevleri arasında 
er aldığı bilinmektedir, öte yandan, güçsüz halk kitlelerinin, hasta- 
ıkları halinde, kaderleriyle baş başa ıırakılaaZarmın sosyal DovJhet 
sprisi içinde yeri bulunmadığından bu yönden alınacam tedbirlerin de 
ine Devlet tarafından düzenlenmesinin gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Bugün ülkemizde halk sağlığının korunması ile ilgili "koruyucu 
ekimlik" hizmetleri ile hastalık, travmatizm ve diğer arızalara karşı 
tedavi edici hekimlik" hizmetleri, geniş ölçüde ve çoğu zaman kişile- 
in ödeme gücünün bulunup bulunmadığı araştırılmaksızm, "sosyal yardım" 
ahiyetinde olmak üzere Devlet tarafından görülmektedir. Kişiye düşen 
illî gelirin çok düşük olduğu memleketimizde özellikle köylük bölgeler- 
e 8 yıldan beri kademeli bir biçimde uygulanmakta olan sağlık hizmet- 
erinin sosyalleştirilmesi programı bir ihtiyaçtan doğmuş olmakla bera- 
er, malî portesinin Devlet bütçesi imkânlarının cevap veremiyeceği Dir 
eviyeye çıkmış olması dolayısij^le, hizmetin istenilen yeterliğe uiaşa- 
adığı görülmektedir, 

Bunun yanında uygulanmakta olan "döner sermaye sistemi", öde-e 
icü var sayılan kişilerin Devletin sağlık harcamalarına katkıda bulun- 
alarını hedef almıştır. Ancak bir yönden sağlık için harcama yapmaya 
Lışmamış bir toplumun mukavemeti, diğer yönden ödeme gücü konusunda 

• /. 



cesin kriterler aramak ve bulmak güçlüğü ve nihayet sağlık gibi toplu¬ 
nun hissi olduğu bir konuda ücret talebinde ısrar etmenin doğur¬ 
duğu sakıncalar, bu teşebbüsü de yetersiz ve çoğu zaman uygulanmasını 
imkânsız kılmaktadır» 

Bu nedenledir ki küçük tasarrufun veya yükümlülüklerin büyük 
risklerin karşılanmasını mümkün kılacak ve Devlet imkânlarının ödeme 
gücü bulunmayan nüfus gruplarına daha yeterli hizmet için kullanılması 
Olanağını verecek bir sistemin kurulması zorunlugu ortaya çıkmıştır. 
İşte bu sistem genel sağlık sigortasıdır. 
4 - Genel Sağlık Sigortasının uygulanması bakımından mevcut imkânlar 

Ülkemizde sağlık hizmetleri, esas itibariyle, Sağlık ve Sosyal 
fardım Bakanlığının denetim ve sorumluluğu altında yürütülmektedir. 
36 milyon nüfusun hizmetine tahsis edilmiş bulunan tesisler ve personel 
gücü (1970 sonu itibariyle) aşağıda gösterilmiştir. 

a) Sağlık Tesisleri Yatak sayısı 
Sağlık ve Sosyal fardım Bakanlığı 47.085 
Sosyal Sigortalar Kurumu 11.093 
'Tıp Fakülteleri 5.035 
Özel İdareler ve Belediyeler 2.473 
İktisadî Devlet Kuruluşları 2.28i 
Diğer Bakanlıklar 718 
Czel Sektör 4.595 
Milli Savunma Bakanlığı 15.100 

_88^380 

Genel Sağlık Sigortasının uygulanmasında Milli Savunma Bakan¬ 
lığına bagl.T sari-'1" r-r,ı,v,i^en dolayısiyle yararlanılacağı, yani 
36 milyon nüfustan silâh altında bulunanlar ve bunlarla ilgili olanlar 
tahminen 2.milyonluk nüfus gurubu bu tesislerde tedavi edilecekleri 
cihetle, askerî sağlık tesislerinde bulunan 15.100 yatak ile fo 39 
kapasite ile çalışan Sosyal Sigortalar Kurumunun 11.093 yatağı da yuka- 
rıki rakama ithal edilmiştir. 

1971 de 90c000 i aşacak tüm yatak kapasitesinden Millî Savunma 
Bakanlığına ait 15.000, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 11.000 yatak 
çıkarıldıktan sonra geriye kalan 64.^00 yatağa mukabil 78.000 yatağa 
ihtiyaç gömülmekte ise de, Millî Savunma Bakanlığı hastanelerinde 
2.milyon muhataba gerekli (10.000 de 30 hesabiyle) 5.000 yatak ile 
İo 39 boş kapasite ile çalışan Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 11.000 
yataktan 4.300 ünün de bu guruba tahsisi mümkün görülmektedir. Bu duru¬ 
la göre, 64.000+6ono' \ .71 300 yatağın mevcudiyeti kabul edilebilir. 



Ülkemizde bulunan bütün yataklar tüm nüfusa nisbet edildi¬ 
ğinde, halen 10.000 kişiye isabet eden yatak sayısının 25 civarında 
olduğu görülmektedir. Bu alanda geniş uygulaması olan Sosyal Sigorta¬ 
lar Kurumu sigortalılar için 10.000 kişiye 50, aile fertleri için de 
10.000 kişiye 30 yatak ölçüsünü kabul etmiş ise do bu memleketimiz şart¬ 
ları yönünden oldukça yüksek bir rakamdır. Kuruma ait sağlık tesisle¬ 
rindeki yatak kapasitelerinin çok altında işgal edilmiş olması da bu 
görüşü teyit etmektedir. 

Bu durum karşısında bugünkü yatak sayısının ilk ihtiyaçları 
karşılamaya yeterli olduğu kanısına varılmıştır. Genel Sağlık Sigorta¬ 
sının tedrici bir şekilde uygulanması düşünüldüğüne ^öre, ileriki 
ihtiyaçların karşılanması bakımından yatırım plânlarında gerekli ted¬ 
birler alınabilecektir. 

b) Sağlık Personelinin Sektörler 
arası dağılımı 

Sağlık Sosyal Diğer 
Yardım Bakan. kuruluşlar Serhest . Toplam 

Hekim 4. ,191 7 26, 4 4. .377 af 
/° 27, 5 7.288 * 45, ,9 15. .856 

Hemşire r\ 
C. * . 122 7 45, 2 1, , 23'7 7 26, 3 1.329 7 28, -3 4. .688 

Hemş.yar. 2, .874 7 69, 7 644 7 15, 6 592 d 
m 13, , 4 4, .108 

Ebe 7. ,879 7 69, 6 750 1° 6, 6 2.692 V 
!° 23, ,7 11. .321 

Sağ.Hem. 4. .951 7 49, 6 3-,076 7 30, 9 1.927 7° 19, ,2 9. .954 

+ Diş Hekimi dahil 

Yukarıda göraldügü üzere, hizmetlerinden derhal yararlanıla¬ 
bilecek I6.000!e yakın Hekim vardır. Bunlardan İdarî kadrolar ve yan 
hizmetler dışında en az 12.500 hekimin fonksiyonda ve entegre bir 
hizmet sistemi içinde bulunacağı kabul edilebilir. Bunlardan 2.500ünün 
beİLBii için 30 yatak hesabı ile 75.000 yatağa; Geri kalan 10.000 ioin 
yılda 7.500 polikılinik hizmeti hesabı ile toplam 75.000.000 hastaya 
cevap verilebileceği sakıncasızca düşünülebilir. ( + ) 

( + ) 30.000.000 nüfusta 75.000.000 polikilinik, her sağlam nüfusun 
yılda ortalama 2,5 defa hekim veya sağlık tesisine müracaatı 
demektirkir Sosyal Sigortalar uygulamasına uygundur. (5.000.000 
sigortalıda 1- 7"" w poliklinik) 

./• 
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5.000 yatak ise, har yatağın yılda 35 hasta devredeceği kabulüne göre, 
ılda 2.625.000 hastanın tedavisine yetecektir. 

/yardımcı Ülkemizde/sağlık personeli bakımından durum, sağlık tesisleri 
e hekim kapasitesinde olduğu kadar elverişli görülmemekle beraber, 
u gurupta son yıllarda görülen gelişmenin diğerlerine nazaran daha hız- 
ı olduğu ve eğitim ve yetiştirme imkânlarının da bu hızı devam ettire- 
ek biçimde programlaştırıldığı görüldüğünden, uygulamaya başlayıncaya 
adar, yardımcı sağlık personeli bakımından, durumun elverişli hale 
eleceği düşünülmektedir. 

Bu durum karşısında mevcut sağlık personelinin, bölgeler ara¬ 
mda dengeli bir dağılımı sağlayacak tedbirler alınmak şartiyle, gerek 
yakta, gerekse yatarak tedavi için yapılacak müracaatları karşılıya- 
ilecek sayıda olduğu sonucuna varılır. 

5 - Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı ve 0 gurup- için gerekti¬ 
receği hizmet yükü 

Halen ülkemizde sosyal güvenlik âistamlar! ile korunan 
üfus guruplarının sayısı 4,5 milyon civarındadır. Bunlar Sosyal 3igojw 
alar sisteminin himayesindedirler. Bu sistem içinde de boşluklar görül- 
ektedir. Tarım Sektörü daimi işçileri (kamu ve özel sektör itibariyle 
00.000 civarında nüfus gurubu), mevsimlik - geçici işçiler ve çıraklar 
u meyandadır. Tarımda ücretle çalışanların da ayni sistem içine alm¬ 
aları öngörülmüş ve şimdilik kamu kesiminde çalışan tarım işçilerini 
06 sayılı kanun kapsamına alacak değişiklik tasarısına hazırlanmıştır. 
x tasarı kanunlaşınca 506 sayılı kanunla korunanların sayısı 6 milyonu 
ılacaktır. Bu, Türkiye nüfusunun $ 17 sine tekabül etmektedir. Geriye 
alan 30 milyon ya kendi imkânları ile baş başa bırakılmıştır,ya da 
myal yardım fonlarının garantisiz ve tatmin ediei olmıyan himayesi 
Ltındadırlar. 

Sağlık sigortası uygulamasında, sosyal sigortalar kapsamı 
ışında kalan bu 30.milyon nüfusu şu guruplara ayırmak mümkündür; 

a) Hmekli Sandığına tâbi memur ve hizmetliler 
b) Kendi hesabına çalışanlar 
c) Gayri faal nüfus 

a) Hmekli Sandığına tâbi memur ve hizmetliler 

Hmekli Sandığı kanununa tâbi memur ve hizmetliler sayı- 
imn(yani iştirakcilerinin)elde edilen son istatistiklere göre, 
)0.000 civarında olduğu, aile fertleri ile birlikte bu katagoriye 
ihil nüfusun 2,5 milyonu bulduğu anlaşılmaktadır. 

TJmekli Sandığına tâbi memurlar sağlık bakımından sosyal 
.venlik sistemine dahil olmamakla beraber, bunlar için hastalıkları 
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halinde yapılan masraflar-* -Kurulularınca karşılanmaktadır. Ayrıca 
bir çok İktisadi Devlet Kuruluşlarında memurların aile fertlerinin teda¬ 
vilerini sağlamak üzere sandıklar kurulmuştur. Bu guruba dahil kişiler, 
sağlık sigortasının uygulanması bakımından hazır durumdadırlar. Bunların 
tedavileri hakkında Devlet memurları kanununda hüküm de vardır. 657 sayı 
lı Devlet Personel kanununun 188 ve 209.maddelerinde memurların tedavi 
masraflarına katılıp katılmıyaeakları hakkmdaki hükümlerin bir birini 
nakzeder durumda oldukları görülmektedir. 

Ayrıca 5434 sayılı kanunu değiş tiren ve halen Senatoda bulunan 
kanun tasarısının geçici 7.maddesi emekli, malûl aylığı alanların ve 
aile fertlerinin Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girinceye kadar hasta¬ 
lanmaları halinde resmi sağlık kurullarında tedavi ettirilmelerini ön¬ 
görmüştür. 

Bu guruba dahil kişilerin ortalama polikliniğe müracaat oranı 
4, aile fertleri için ise 3 olarak kabul edilebilir. Bu duruma göre me¬ 
murların ve aile fertlerinin yıllık poliklinik sayısı 8.300.000 olacak¬ 
tır. 

Yatak ihtiyacı şehir nüfusu için 10.000 de 30, şehirler dışında 
ki yerler için ise 10,000 de 25 olarak kabul edilmiştir. Her yatağın 
yılda 300 gün işgal edileceği nazara alınarak yatak işgal oranı % 83 
olarak tahmin edilmiştir. Bu durum karşısında memurlar ile aile fertle¬ 
rinin yatak ihtiyacı 6.600 olacaktır. 

b) Kendi Hesabına Çalışanlar 
1 - Bsnaf ve Küçük Sanatkârlar 

Bu guruba dahil kimselerin, işlerinin mahiyeti icabı poliklini¬ 
ğe daha az müracaat edecekleri kabul edilmiştir. Bu rakam esnaf ve sanat 
kârlar için yılda 2,5; aile fertleri için ise 3 olarak tahmin edilmiştir 

1970 yılı sayımında elde edilen neticelere göre nüfus gurupla¬ 
rının dağılışını gösteren rakamların henüz tesbit edilemediği anlaşıl¬ 
maktadır. Bu nedenle sağlık sigortası kapsamına girecek nüfus gurupları¬ 
nın 1965 yılındaki sayımda tesbit edilen sayılarının genel nüfusa olan 
oranı bulunmuş ve bu suretle 1970 rakamları hesabi olarak tesbit edil¬ 
miştir. 

Yapılan hesaba göre esnaf ve sanatkârların aile fertleri ile 
birlikte 4.600.000 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Bunların polikli¬ 
nik sayısı 13.250.000, yatak ihtiyacı da 13.000 olarak tahmin edilmiş¬ 
tir. 
2 - Ticaret ve Sanayi Prbabı 

Bu guruba dahil kimselerin hayat şartlarının ve malî imkânla¬ 
rının elverişli olması nedeniyle sağlık yardımlarından yararlanmak 

/ 
•/ * 
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için hekime daha az müracaat edecekleri düşünülmüş ve nüfus başına 
yılda polikliniğe müracaat sayısı 3 olarak alınmıştır. Sayıları 
800.000 olarak tesbit edilen ticaret ve sanayi erbabı ile aile fertle¬ 
rinin yıllık poliklinik sayısının 2.400.000,yatak ihtiyacının da 
2,400 ü geçmiyeceği tahmin edilmektedir. 

3 - Serbest Meslek Prbabı 

Serbest meslek erbabının da hekime müracaat bakımından, 
ticaret ve sanayi erbabından farklı olmıyacağı kabul edilmiştir. Sayısı 
hesa'oen 300-000 olarak tesbit edilen serbest meslek erbabının yıllık 
poliklinik sayısı 900.000, yatak ihtiyacı da 850 yi geçmiyecektir. 

4 - Tarımda Kendi Hesabına Çalışanlar 

Bu nüfus gurubunun sosyal yapısı ve hayat şartları bakımın*» 
dan, hekime ve sağlık tesislerine müracaat oranı diğer nüfus gurupların* 
dan çok farklıdır ve bu farklı halinuzun yıllar devam edeceği kabul 
edilebilir. Bu düşünce iledir ki tarımda kendi hesabına çalışanla* da 
nüfus başına yılda ortalama polikliniğe müracaat sayısı 2, yatak ihti-p 
yacı da 10.000 nüfusa 25 olarak kabul edilmiştir. 

Aile fertleri ile birlikte 20.200.000 olarak tesbit edilen 
bu nüfusun yıllık poliklinik sayısı 40.400.000 yatak ihtiyacı da 
50.000 olacaktır. 

c) Gayri Faal Nüfus 

Daha ziyade yaşlılarla sakatları ve çalışamıyacak durumda 
olan kimseleri içine alan bu gurubun hastalık ve hekime müracaat orenı 
diğer nüfus guruplarından daha yüksek olacaktır. Mevcudu 1.600,000 
civarında olan bu guruba dahil kimselerin yılda hekime ortalama 4 defa 
müracaat edecekleri kabul edilerek poliklinik sayısının 6.400,000, 
yatak ihtiyacının da 5.000 olacakı tahmin olunmuştur. 

Bir poliklinik maliyeti, muayene, ilâç ve diğer yardimet 
faaliyetler dalıil 20 lira, bir günlük tedavi maaliyeti de 50 lira olarak 
tahmin edilmiştir, (+) yukarıda belirtilen poliklinik sayıları ile 
yatak ihtiyacı da nazara alınarak durum sf. 8'deiçmal edilmiştir. 

(+) yatak/gün maliyetinde, faktörler ve standartlar farklılığı yönün¬ 
den S.S.K.ya değil, S.3.Y.B,kaynaklarına dayanılmıştır. S.S.Y.3. 
yatak/gün maliyeti 56 TL. olup bunun 24 TL. si cari, 26 TL.si 
saöit giderler ve 6 TL.si de yatırım payıdır. / 
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goıur ve hizmetliler 2 
snaf ve K.Sanatkâr 4 
İcaret ve Sanayi Br. 
grbest meslek erbabı 
arımda çalışanlar 20 
ayrı faal nüfus  1 

Toplam 30 

Sayı  Fola klinik 
500.000 8.300.000 
600.000 13.250.000 
800,000 2 400,000 
300.. 000 900.000 
200.000 40.400.000 
600.000 6.400.000 
000.000 71.650.000 

Yatak Masraf  
6.600 255.000.000 

13.000 460.000.000 
2.400 84.000.000 

850 30.750.000 
50.000 1.550.800.000 
5.000 203.000.000 

77.850 2.583.550.000 

- Finansman ve İraplar İtibariyle kaynak 

Yukarıda belirtilen ve genel sağlık sigortasına konu teşkil 
len nüfus gurupları, bugün için hesaplanan nüfus sayısına göre 30 mil- 
an kişilik bir kitle Leşkil etmekte, bu kitlenin tedavisi için yapıla- 
ak harcamalar da takriben 2,5 milyar lira tutmaktadır. Bu meblâğ kapsa- 
j giren nüf”s sayısına bölündüğünde şahıs başına düşen masraf tutarı 
\ lira olacaktır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1971 yılı bütçesine sağlık 
ızmetleri için konan tahsisat 765 milyon liradır. Çeşitli Bakanlıklar 
itçelerinden memurlar için yapılan tedavi masrafları ise 130 milyon 
.varındadır. Bu suretle Devlet bütçesinden sağlık yardımları için har¬ 
man para 895 milyon lirayı bulmaktadır. Sağlık sigortası giderlerine 
itki olarak Devletçe bu paranın ödenmesine devam olunacağı kabul edilir- 
> yukarıda yazılı şahıs başına düşen yıllık ortalama 56 liraya düşmek- 
îdir. 

1970 yılında nüfus başına düşen millî gelir 36li liradır. Sağ- 
.k sigortası maliyeti olan 83 lîıanj_n ortalama millî gelire olan oranı 
2,3 tür. Yukarıda belirtilen sağlık yardımlarına Devlet iştiraki çık- 
.ktan sonraki 56 liralık ortalamaya göre ise bu oran % 1,7 ye düşmekte- 
.r. Şahıs başına 56 liralık sağlık sigortası primi, tarım sektöründeki 
.fusun dahi büyük bir kısmı tarafından kolaylıkla ödenebilecek bir 
iblağdır. Hatta halen bu gruptan birinin hastalığı halinde bu paranın 
k daha üstünde bir masraf yapmak zorunda kaldığı nazara alınırsa, saği- 
k sigortası, vatandaşların pek büyük bir kısmı için- bir ek malî kül- 
t değil, aksine bir tasarruf teşkil edecektir. Çünki sosyal dayanışma 
prisi içinde hazırlanacak bir prim tarifesi ile yüksek gelirli nüfus 
ruplan sigortaya kendi hisselerine düşen masrafın üstünde bir katkı- 
bulunacaklar, ev gelir"1 i vatandaşlar ise ortalama maliyetin altında 

r prim ödeyeceklerdir. 
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Uygulama yöhünden güçlük arzedeceği sanılan en büyük gurubun 
küçük çiftçiler olduğu malûmdur. Ancak bu gurubun yakın analizi sağlık 
sigortası yönünden imkânsızlık ifade etmemektedir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan bir araştırmada tarım geli¬ 
ri yöriün-dan bu nüfus gurubunun # 52,1 i yetersiz, ^ 44 ü ancak yeter¬ 
li, #4,1 nin ise artan gelirli olduğu tesoit edilmiştir. Uzun vadeli 
sigorta kolları yönünden # 95 yetersiz sayılabilecek bir gurup karşısın¬ 
da bulunulduğu halde, sağlık gibi kısa vadeli bir sigorta kolunda. 
"ancak yeter" gelir gur ubunnda kendi sağlığı için harcama yapmakta olduğu 
düşünülürse, tüm gurubun # 52 sinin güçsüz olduğu kabul edilecek ve 
dolayısiyle bunlar için sosyal yardım gerekli olacaktır. 

4.200.000 aile 20.000.000 nüfusun # 50 sini teşkil eden 
LO.000.000 kişiden ibarettir.Bunlar için şahıs başına 83 liradan 
330.000.000 liralık bir sosyal yardım yapılması gerekecektir ki yeni bir 
3ütçe külfeti olmaksızın mevcut imkânlarla bu masrafın karşılanması 
CLümkün olacaktır. 

Bu hale nazaran 2.600.000.000 liralık finansman ihtiyacından 
-.770.000.000 liranın (2.600.000.000 - 83O.OOO.OOO) primlerle temin 
)lunması gerekecektir. Bu gereğin ise yapılan tahminlere nazaran müsbet 
Tarkla tahakkuk edeceği anlaşılmaktadır; Şöyleki: 

Ortalama Yıllık Prim Prim 
Sayı aylık gelir oranı lira Toplam 

temur 800.000 1.250 15.000 # 3 450 360.000.000 
Isnaf 1.300*000 2.000 24.000 $> 3 720 936.000.000 
erbest Mes. 300.000 3.500 42.000 # 3 1.260 378.000.000 
'arım I 200.000 2.500 300.000 # 3 900 180.000.000 
'arım 11 2,000.000 600 7.200 # 3 216 432.000.000 
arım III - — — — 

şyri faal 400.000 750 9,000 # 3 270 108.000.000 

2^214^000.000 

Ker ne kadar gelir tahminlerinde belirli bir müspet fark görül- 
ekte ise de bunun ihtimali hatalar ile idare masraflarının karşılığı 
Lacagı kabul edilebilir. 

• /. 



- 10 -

Buraya kadar yapılan izahlar ve durum tahlilleri» yeterli bir 
organizasyon, cesaretli bir tutum ve iyi plânlanmış bir teşmil programı 
L13 genel sağlık sigortasının ülkemizde uygulanmasının mümkün olacağını 
göstermektedir. 

Sağlık sigortasının, sosyo-ekonomik yapıları dolayısiyle, yar
dımlardan yararlanma şekil ve şartları ve ödeme imkânları birbirinden 
çok farklı nüfus guruplarını almış olması karşısında» finansmanda sos
yal dayanışma ve sosyal yardım prensipleri hakim olacaktır* 

Cnce şunu belirtmek yerinde olur ki, tedavi hizmetleri mutlak 
surette bedeli karşılığında yapılacak, bu hizmetin bedelini ödeyecek 
olan sigorta müessesesine de korunan her şahıs için bir prim ödenecek
tir. Bu düzen içinde sosyal yardım müessesesi, ödeme gücü olmıyan vatan
daşlara ait primin Devlet veya diğer kamu bütçelerinden yahut kişinin 
dahil bulunduğu meslekî kuruluşlar tarafından karşılanması şeklinde 
işleyecektir. 

Sigortalılar için sağlanan sağlık yardımlarında bir ayrılık 
olmıyacağı, cihetle, sigortalılardan maktu bir prim alınması düşünüle
bilirse de, sosyal güvenlik anlayışının temelini teşkil eden çeşitli 
gelir gurupları arasındaki dayanışma prensibine göre» diğer kamu hizmet 
lerinde olduğu gibi, vatandaşların sigorta finansmanına güçleri oranın
da katılmaları esas olmalıdır. 

Gelirin tesbiti mümkün olan hallerde prim bu gelir üzerinden 
ve belli bir oranda alınmalıdır, ücret erbabı ve gelir vergisi mükel
lefleri dışında kazancın tam ve doğru olarak tesbiti mümkün olamayaca
ğına göre, bu hallerde ilgilinin beyanı esas alınabilir. Ancak bu tak
dirde de bir asgarî haddin tesbit olunması gerekecektir. İleride bu 
nüfus gurupları hakkında yaşlılık sigortasının uygulanması halinde yaş
lılık sigortası için beyan edilecek kazancın aynı zamanda saflık sigor
tası primine esas olarak alınması, yaşlılık sigortasından hak kazanıla
cak yardımların sigortalılık süresindeki kazançlarla orantılı olması 
sebebiyle kazancı düşük beyan etmek temayülünü kısmen de olsa önliye-
çektir. 

Cdeme güçleri bulunmayan ve sosyal himayeden yararlanacak du
rumda olan vatandaşlar için de, bu hali tesbit ve takdire yetkili Ma
kamlar, teşekküller veya köy ihtiyar heyetleri kendi bütçelerinden 
ve tesbit edilecek asgarî had üzerinden bir prim ödeme zorunda bıra
kılmalıdırlar. 

Mihayet her muayenede ilgiliden ödenmesi istenecek cüz1i 
bir meblağ veya ilâç bedellerine belli oranda yapılacak katkılar da 
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hekime veya sağlık tesisine gereksiz yere müracaatı azaltmaktan başka- 
Lgorta finansmanında küçük ' e olsa bir katkı unsuru olarak düşünülebilir. 

Sağlık sigortası teşkilâtının kendisine ait sağlık tesisleri 
alunmıyacağı cihetle, sağlık yardımlarının sağlanmasında ülkede mevcut 
ağlık tesislerinden yararlanılacak, yani hizmet satın alınacaktır. 3u 
adenle sağlık sigortası için, bir yatırım finansmanı düşünülmemiştir. 

Halen ülkede mevcut sağlık tesisleri, kademeli olarak uygulana- 
ak bir sağlık sigortası için yeterli olmakla beraber, bu tesislerin 
elirli yerlerde toplanmış olması ve yeni nüfus artışları ve şehirleşme 
emayülü gözönünde bulundurularak bazı bölgelerde yeni tesislerin kurul¬ 
ası, ayrıca bugün 10.000 nüfusa düşen yatak sayısının da 3° a çıkarıl¬ 
ası gerekecektir. Bu yeni tesisler, Devlete ait bütün sağlık tesislçri- 
i bir elden işletmek üzere görevlendirilecek veya yeniden kurulacak 
eşkilât tarafından inşa olunabileceği gibi, bu bakımdan özel sektör 
e teşvik edilebilecektir. 

- Sağ,lık Hizmetlerinin Organizasyonu 

Yukarıda da belirtildiği üzere, sağlık hizmetleri sigorta kuru- 
uşun dışında ve ondan ayrı olarak yürütülmelidir. Bu hizmetlerin ifa¬ 
mda, sağlık tesisi, hekim ve diğer sağlık personeli olarak ülkede mev- 
ut imkân ve tedavi kapasitesinden yararlanma yoluna gidilmeli, ayrıca 
atandaşm hekimini (belirli prosedürler içinde) seçmekte serbest olması 
sası kabul edilmelidir. 

Bu amaçla sigorta idaresi bütün hekim ve diğer sağlık persone- 
i ile sağlık tesislerini anlaşma yapmıya davet etmelidir. Bu sistemde 
igortalı, idare ile anlaşma yapmış olan hekimlerden birine müracaat 
ttiği takdirde, kanunla tesbit edilen iştirak payı dışında hiç bir 
ara ödememeli, muayene ve tedavi masrafları ilgililere doğrudan doğru- 
a sigorta idaresi tarafından tediye edilmelidir, -Sigortalı idare ile 
nlaşması olmıyan bir hekime müracaat ettiği takdirde ise masraflarını 
:endisi ödemeli, sigorta bu masraflara belli bir tarife üzerinden, işti- 
■ak etmelidir.. 

Sigortalı yataklı bir sağlık tesisine veya başka bir mütehas¬ 
sısa yalnız müdavi hekim tarafından sevk edilebilmeli, ve yatak teda¬ 
isinin en lüzumlu hallere inhisar ettirilmesi için gerekli tedbirler 
ilınmalıdır. 

Yatarak tedavilerde resmî veya idare ile anlaşma yapmış olan 
izel hastahanelerde yapılacak Standard yatak tedavileri parasız 
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olmalıdır. Bu standardın üstündeki hizmet ve konfor taleplerinin mas¬ 
rafı sigortalı tarafından karşılanmalıdır» Resmî ve anlaşmalı tesisler 
dışındaki tesislerde yapılan yatak tedavi masrafları da, yine müdavi 
hekim tarafından lüzum görülmek ve keyfiyet sigorta idaresine önceden 
haber verilmek suretiyle, belli tarife esası üzerinden sigorta idaresi 
tarafından karşılanmalı, üstü sigortalı tarafından tamamlanmalıdır. 

8 - Yürütme Organları 

Bütün ülke nüfusunu kapsayan bir sağlık sigortası organizas¬ 
yonunda, şartları ve nitelikleri çok farklı olan bütün nüfus gurupları¬ 
nın mütecanis bir kuruluş içinde mütalâa edilmesi bir çok zorluklar 
doğuracaktır. Filhakika, yukarıda durumları ayrı ayrı belirtilen serbest 
meslek, ticaret ve sanayi erbabı, esnaf ve küçük sanatkâr, memur ve 
tarım sektöründe çalışanlarla bu kategorilerden hiç birine dahil bulun- 
mıyan vatandaşların sigorta ile ilişkilerinin düzenlenmesinde her guru¬ 
ba uygun düşecek şekil ve şartlar düşünülmesi zorunluğu vardır. Öte 
yandan, memleket ölçüsünde geniş bir İdarî kuruluşa lüzum gösteren bir 
plânın uygulanmasında mevcut kuruluşlardan yararlanmak, gerek yönetim, 
gerekse personel giderlerinden tasarruf Bağlıyacaktır. 

Bu nedenledir ki, genel sağlık sigortasının örgütlenmesinde 
yürütüm organı olarak meslek teşekküllerinden yararlanılmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. Bu teşekküller, başlıca esnaf dernekleri, sana¬ 
yi, ticaret ve ziraat odaları, serbest meslek birlik ve odaları, tarım 
kredi kooperatifleridir. Bu sayılan meslek teşekküllerinin hiç birine 
girmiyen vatandaşların sigorta işlemlerini yürütmek üzere de, sosyali¬ 
zasyon bölgelerinde sağlık ocaklarından, sosyalizasyon dışında sağlık 
merkezlerinden yararlanılabilir. Memurlara ait sigorta ile ilgili idari 
işlemlerin ise, bugün olduğu gibi, çalıştıkları daireler tarafından 
yürütülmesi mümkün görülmektedir. 

Bütün bu kuruluşlar, kendi mensuplarından veya kayıtlı üyele¬ 
rinden primlerin tahsili, sigortalıların tescili, yardım hakkının tes- 
biti, hastanın hekime şevki, tedavi masraflarının hekime, sağlık tesisi¬ 
ne veya diğer ilgililere kuruluş adına ödenmesi gibi temel sigorta iş¬ 
lemlerini yürütmekle görevli olabileceklerdir. 

Sigorta uygulamasında meslekî kuruluşlar, özellikle serbest 
meslek erbabı ve kendi hesabına çalışanlara ait sosyal sigorta sistem¬ 
lerinde yaygın bir gelenek halinde olan İdarî özerkliğe ve munzam 
yardımlar sağlanmasına da imkân verecektir. Örneğin, malî imkânları 
müsait olan meslek teşekküllerinin, üyelerinden ilâve bir prim almak 
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suretiyle, onlara kanunla tesbit olunan standardın üstündeki hizmet 
masraflarını karşılamaları mümkün olacaktır. 

Ayrıca mahallî kuruluşların kendi aralarında birlikler ve 
federasyonlar halinde örgütlenmeleri de tavsiye edilebilir. 

Sigortanın temel yürütme organlarını teşkil eden bu kademenin 
üstünde sigorta bölge Müdürlükleri kurulması veya mevcut Sosyal Sigor¬ 
talar teşkilâtından yararlanma imkânlarının araştırılması gerekecektir. 
İdareyi temsil eden bölge Müdürlükleri, yukarıda sayılan yürütme organ¬ 
larının işleyişlerini murakabe, onlar arasındaki ilişkileri tanzim ve 
bölge içindeki malî dengeyi ve istikrarı sağlamakla görevli olacaklar¬ 
dır. 

Nihayet bütün bu kuruluşların başında bulunacak olan Genel 
Sağlık Sigortası Kurumunun merkez kuruluşu bütün teşkilâtın işleyişini 
tanzim ve murakabe edecek, sigorta gelir ve giderlerinin ülke ölçüsün¬ 
de yeniden dağılımını Bağlıyacaktır. 

Bu Kurumun, Hükümetin, çeşitli nüfus guruplarının ve ilgili 
kuruluşların temsil edildiği bir konsey ve bu konseyden ayrılacak bir 
icra komitesi tarafından yönetilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Esas itibariyle özerk bir kuruluş olarak düşünülen Kurum,daha 
önce kalkınma plânında öngörüldüğü üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına veya ilerdeki gelişmeler karşısında, bütün sosyal güvenlik 
kuruluşlarının bir tek Bakanlığa bağlanması kararlaştırıldığı takdirde, 
bu Bakanlığa bağlı olacaktır. 

* 

9 - Uygulama 

Uygulamada ihtiyaç, finansman ve imkânların aynı zamanda göz- 
önünde bulundurulması gerekeceğindaı şüphe yoktur. Buna göre, Devlet 
Memurları kanununda da öngörüldüğü üzere, diğer nüfus guruplarından 
ayrı bir muameleye tâbi tutulacak olan Emekli Sandığına tâbi memur ve 
hizmetlilere ait sigorta işlemlerini yürütmek üzere ayrı bir örgüt ku¬ 
rulmasına gerek bulunmaması, İdarî işlemlerin, Emekli Sandığı ile ilgi¬ 
li diğer işlemlerde olduğu gibi, memurun çalıştığı daire veya Kurumlar¬ 
ca yürütülebilmesi, ayrıca, büyük çoğunluğu ile şehir ve kasaba merkez¬ 
lerinde bulunan memurlarla bunların aile fertlerine yapılacak sağlık 
yardımları için gerekli personel ve tesislerin de bu günden mevcut 
olması nedenleriyle, bu nüfus gurubu hakkmdaki uygulamaya ilk plânda 
ve bütün ülkede birden geçilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir. 
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Diğer nüfus gurupları hakkmdaki uygulamaya gelince, nüfus 
gurupları itibariyle bir teşmil yerine, uygulamanın çoğrafî bölgeler 
itibariyle bir kademelendirmeye tâbi tutulmasının uygun olacağı düşü¬ 
nülmektedir. Filhakika, nüfus gurupları itibariyle bir kademelendirme- 
de, korunmaya olan ihtiyaç bakımından öncelikle ele alınması gereken 
guruplar sigortanın finansmanında en yetersiz olan guruplardır. Bu ne¬ 
denle ekonomik bakımdan en müsait durumda olan nüfus guruplarının da, 
finansmana yapacakları katkı dolayısiyle aynı zamanda uygulama alanına 
alınmaları uygun olur. 

öte yandan, sağlık sigortasının uygulanmasına geçilen bir böl 
gede, gerek prim ödeme yükümlülüğü, gerekse yardımlara müstahak olma 
bakımından, şahısları yaptıkları işe veya başka kriterlere göre ayırma 
nın doğuracağı İdarî külfet pek büyük olacaktır. Bu nedenle uygulamanı 
bir veya bir kaç ili içine alan bölgeler itibariyle yapılması ve gerek 
tesis, personel ve diğer hazırlıkların tamamlandığı bir bölgede ikamet 
eden bütün nüfus hakkında birden uygulamaya geçilmesi uygun olacaktır. 

Uygulamadan elde edilecek tecrübelerden daha sonraki teşmiller 
de yararlanılacağında şüphe yoktur. Bu itibarla, ilk plânda uygulamaya 
geçilecek bölgelerin çeşitli nüfus guruplarını ve çeşitli şartları 
kapsayan illerden seçilmesi yararlı olacaktır. 

10 - Sonuç 

a) Ülkemizde tüm nüfusu kapsayan bir genel sağlık sigortasını 
kurulması konusu Anayasa, kalkınma plânı ve nüfus guruplarının ihtiyaç 
durumları ışığında incelenmiş, mevcut imkânlara göre bu sigorta kolunu 
kurulmasının mümkün bulunduğu kanısına varılmıştır. 

b) Tesis ve personel durumu, alt yapı imkânları ve nüfus guru 
larınm ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, sağlık sigortasının kade 
meli bir şekilde uygulanmasının ve her kademede bir veya bir kaç ili 
kapsayacak bir bölgenin ele alınmasının ve bu bölge içinde bütün nüfus 
guruplarına uygulanmasının, memurlar yönünden ise bütün yurtta birden 
uygulamaya geçilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

c) Tüm olarak yeterli görülen tesis ve personel gücü coğrafî 
dağılış itibariyle intizamsız, yönetim bakımından çeşitli mercilere 
bağlı bulunduğundan, kuruluşlar ve sektörler arasında mevzuatla düzen¬ 
lenecek tam bir işbirliğinin sağlanması, bu potansiyelin değerlendiril 
mesi ve programın uygulama kabiliyeti bakımından, birinci derecede 
önemli görülmüştür. , • /• 
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d) Genel sağlık sigortasının uygulanmasında saflık yardıkla¬ 
rını sağlayacak olan tedavi kurumlajrman sigorta idaresinin dışında 
müstakil bir örgüt olarak çalışması, sigorta idaresinin sağlık tesisi 
işletmeciliği gibi bir görevle yükümlü bulunmaması ve sağlık yardımı 
hangi hekim veya tesis tarafından sağlanırsa sağlansın, karşılığının 
taraflar arasında önceden tesbit edilecek bir tarife üzerinden ödenmee 
prensibinin getirilmesi uygun görülmüştür; 

e) Sigorta kapsâinma alınacak her vatandaşın, gelirinin esas 
teşkil edeceği bir p»im ödemesi, sistemin başarısı bakımından, zorünlv 
görruipaiiç, prim ödeme gücü olmayan veya almaâ-VBi ilgililerce •fcasbit 
edilen kişilerin genel statü içinde ödemeleri gereken en az primin bu 
hali tesbite yetkili kuruluş veya Kurumlarca bu amaca tahsis edilecek 
fonlardan (sosyal yardım fonları) sigorta Kurumuna ödenmesi esası kabu 
edilmiştir, 

f) Genel sağlık sigortası organizasyonunun sosyo-ekonomik yap 
şartlar ve temayüller bakımından çeşitli nüfus gruplarını içine alması 
nedeniyle, genel bir rejim yerine aralarında iyi bir koordinasyon sağ¬ 
lanacak özel rejimler manzumesi şeklinde düşünülmesi özellikle muştaki 
çalışanlar hakkında uygulanacak rejimlerin yürütülmesinde muhtar yöne¬ 
time yer verilmesi ve bu örgütlenmede, ilk kademe yürütme organı olara 
çeşitli meslekî kuruluşlardan yararlanmanın uygun ve faydalı olacağı 
düşünülmüştür. 
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Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 
Özel İhtisas Komisyonu 

SOSYAL GÜV3NLİĞİ TAMAMLAYICI YÖNÜ 
(SOSYAL YARDIM) İL3 SOSYAL Hİ2MDTL3R 

Alt Komisyon Raporu 



Sosyal Güvenliği Tamamlayıcı Yönü 
(Sosyal Yardım) İle Sosyal Hizmetler 
 Alt Komisyonu Raporu  

I- GİRİŞ : 

Sosyal Güvenlik bugün ekonomik güvenliği sağlayan bir ybnde gelişmekte 
pf millî gel-irih adil bir şekilde dağılımını temin etmek görevini yüklenmiş 
ummaktadır. /)evlet, vatandaşların emniyet, hürriyet ve refahların! temin, 
afata ve geliştirmek için var olduğuna göre onun başlıoa göreıAi sosyal güvenli- 
kuroak ve geliştirmektir. 

Sosyal güvenlik mahiyii itibariyle tüm nüfus gruplarını kapsamı içerisine 
aktadır, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir seviyesinin yetersizliği 
ayisiyle önem kazanmakta, kapsamı genişlemekte ve sosyal güvenlik müesseseleri 

pal adaleti sağlayan araçlar olmaktadır. 

Sosyal güvenliğin kurulmasında birinci yol sosyal sigortalar, ikinci yol 
sosyal yardımlardır. Sosyal yardım sistemi fakirlere yardım yapılması hakkaki” 

l kanunlarla başlamış ve muhtaç duruma düşen çeşitli vatandaş gruplarına bu 
ınlar gereğince sağlanan hizmetlerin ihtisaslaşması suretiyle gelişmiştir. 
Lükleri şöylece sıralanabilir: 

1) Sosyal yardım sisteminin sosyal sigortadan en büyük farkı fcrim ödeme- 
* 

bahis konusu Almayışıdır. Yardım görme şartı olarak sadece ihtiyaç nazara 
maştır. Yş^dım ve ödemenin miktarı da önceden tesbit edilmiş olmayıp ihtiyaçla 
.lendirilmiştir, 

2) Genel kaide olarak sosyal yardımdan faydalanabilmek için ilgili önce 
mleketin vatandaşı olduğunu veya hiç olmazsa, kanunî ikametgâhının o memleket- 
ulunduğunu isbat etmek zorundadır. 

3) Yardımı gerektiren hal vukua gelmiş ve yardım için gerekli şartlar 
ne getirilmiş ise, sıra yapılacak yardımın şekil ve Tutarının tesbitine gelir. 

k) Sosyal yardım sistemlerinde para yardımları daima asgarî geçim haddini 
llayaeak şekilde tesbit edilir. 

3) Yardım isteğinde bulunan kimse servetini ve bütün gelirlerini bildir- 
torundadır. Yapılan bu beyan yerine göye lüzum görülecek usullerle tahkik 
ir. 
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6) Sosyal yardın sistirelerinde yardmclan yararlanan kimseler ve yardım 
meleri 'dışında ııe prim tahsilatı ve ne de tescil ve hesap kartı tutma işleri 
ctur, Rejir. şahıslarla sadece bir yardım talebinde bulundukları zaman temasa 
fer. 

7) Sosyal yardın sistemleri genellikle devlet tarafından finanse edilir 
yönetilir, herdi ve mahallî ezel yardımlarla, bugünkü sosyal yardım anlayış ve 
ramını karıştırruamak gerekir. Bugün artık sosyal yardım sosyal güvenliğe yaklaş- 
a bulunan önemli formüllerden biridir. Böylece bütün memleket nüfusu bu sistem- 

sağlânan yardımlardan faydalanabilirler. Sosyal yardım sistemi milletçe dayanış- 
esasına dayanır. Günümüzde ise her kazancın ve her gelirin bir kısmı vergi şek* 

de hâzineye intikal etmek suretiyle sosyal yardım sistemi daha da adilâne bir 
e getirilmiştir. 

II- TÜRKİYE»BEKİ DURUM ; 

Türkiye yönünden kapsam Anayasa'nın ^8 nci maddesinde ifadesini bulmakta 

'herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigorta^ 
ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak devletin ödevlerindendftr" demek 
»tiyle sosyal güvenlik vatandaşlar için bir hak ve devlet için bir görev haline 
lektedir. 

Bu maddeye göre sosyal sigortalar ve sosyal yardım kuruluşları fertlerin 

’al güvenliğini sağlayıcı kurumlar olmaktadır. Sosyal sigortalar özellikle 

,r seviyeleri daha iyi durumda o^an ve prim ödeme kabiliyeti bulunan grupları, 

al yardım kurumlan ise gelir seviyesi düşük ve primlere iştirak gücü olmayftn 
lan kapsamaktadır. 

Bugün Türkiye'de sosyal güvenliği sağlayan sosyal sigorta ve sosyal yar- 
müesseseleri mevcut olmakla beraber bunların batı anlamında rasyonel, yararlı 
istemli bir şekilde uygulandığını söylemek zordur. Komisyonumuz bu noktadan 
ket ederek sosyal sigorta ve sosyal yardım hizmetlerinden yeteri kadar yarar- 
nayan ve bu iki tür sistemin uzanamadığı ekonomik ve fiziksel yetersizliği 
gruplara götürülecek hizmeti incelemeyi uygun görmüştür. 

Bu kıstas ve kapsan içerisinde mütalâa edilen gruplara götürülen hizmet- 
jugün sosyal yardım müesseseleri olarak tanımlanabilir. Esas fonksiyonu, sos- 
sigortaların }capsayamadığı grupları ve sosyal sigortalara dahil olup sigortaca 
uunayaûları her türlü sosyal güvenlik risklerine karşı korumaktır. 
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ır:,..i.c_..-.rı üç t ■ . incel Da o': mümkündürj 

a- Genel ve k.-’t gelirleriyle karşılanan yardımlar, 
b- Mahallî idarelere1"- karşılanan yardımlar, 
c- Gönüllü'kuruluşlarca karşılanan yardımlar. 

a- Genel ve katna bat?e gelirleriyle karşılanan yardımlar; 

Bütün nüfusu kapsayan sosyal yardım sistemleri vatandaşların birbir¬ 
ine yardımı ve dayanışmaları esasının bir neticesi ve ferdin hizmetlere katilı- 
l teşkil eden vergi verme mükellefiyetinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

ik btjgün için -yurdumuzda genel ve katma bütçe gelirleriyle karşılanan yardımlar 
nüfusu kapsayacak bir biçimde olmamakta ekonomik ve fiziksel yetersfsliği dian* 

s, kısmî bir şekilde ve yetersiz olarak götürülmektedir, Bu alanda yapılagele» 
netler şöjrlece sıralanabilir. 

1) Maliye Bakanlığınca ödenen aylıklar: 
e ■** 

Maliye Bakanlığınca askerî ve mülki emeklilerle bunların dul ve 
imlerine aylık ödenmektediri Bu kanaldan ihtiyarlık ve maluliyet aylığı alanla- 
sayısı 5^34- sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi H* gittikçe azalmaktadır, 

2) Vatanî hizmet tertibinden ödenen aylıklar» 
• t 

Emsallerine nazaran üstün başarı göstermiş, olup halen ihtiyaç için- 
* - - Ş 

»ulunanlarla bunların ölümüne bağlı olarak muhtaç durunda bulunan dul ve yetim- 
( tek tek çıkan kanunlarla ödenir. Bu durumuyla teste tabi bir yardımdır. Zira 

t» 

.şiarın gelir durumlarını ve ihtiyaçlarını tek tek ele alır. 
' * . • " - . ■ • •« ' J. ••••>-> e* -V % - 

Test iki unsur1 üzerinde uyğulanır: Vatanî bir hizmeti emsallerine 
.ran üstün başarı ile görmüş olması ve ihtiyaç içinde bulunması. Kurtuluş sava- 
• *! * t * • • * ,. • , t • ^ 
em kahramanları, milletvekilleri, milli tarihimize mal olmuş edebi, siyası 
•(. .... .... ' . ^ ... ... - . ■ ■ .- ■ 1 .• • • ■■ vv £■ r* y S " •• , - ; : • ^ . G- >' - V ^ v- 

iyetler diğer şartları da haiz iseler kendilerine veya dul ve yetimlerine bu 
ipten aylik bağlanabilir. 1968 Bütçe yılma kadar bu kohuda '3^0 kaı^un çıkmiş, 
ahsa ve 351 dul ve yetime bü tertipten aylık bajflanraiğtİrİ 'Ba^lahah' ay tıkların * 
üçüğü yetim ayliğı olarak 50 lira, dul aylıği olarak'86 lira ve şafıi^âyîiğİ 
ak 3/f0 liradır. Milletvekilliği yapmış olanlara genellikle 1^5 lira bağlan¬ 
ır. 1 ■ r.Ö 't-'.- ■ - •. 

3) 168 Sayılı Kanuna göre ödenecek aylıklar: ı* '*'■t İs* y* 
Kİ.:*- „ • . r. i V* K-IaI Si); i 

Yabancı ülkelerde öğretmenlik yapmış ve ’ÇUrk kültürüne hizmet etmif 
$ S * < . S *'i »'*’•'* ' ^ -- j • * *1 \ ^ m. M -fi k 
lardan halen muhtaç durumda bulunanlara ve bunların dul ve yetimlerine*ödenen 



Uçlardır. Asıl hz.zr.et jür-z.ü’zl -zzerzlehoti didiştirmiş olup olmadıklarına bakıl- 

iğı gibi Türk olup olmadıklarına da bakılmaksızın sadece yukarıdaki iki unsurun 
sudiyeti aranarak ta -Tanır. Fanların sayısı hakkında bilgi edinileraemiştir. 

4) Şehit Aile ve kitinlerine yapılacak para yardım: 

Bu amme yardım aylık şeklinde ödenen bir yardım değildir. Millî 
ınma Bütçesine konulmuş bir ödenekten ödenir. 1968 Bütçesindeki ödenek 876,000 
1 olup yetmediği takdirde Maliye Bakanlığı yeteri kadar ödenek vermeye yetkili- 
, kaydını taşımaktadır. Burada da vatanî hizmet düşüncesi hakimdir. 

5) Müstehikkinî İlmiyeye yapılan aylık yardımlar: 

İlmî bakımdan müstehak olanlara aylık şeklinde ödenen amme yardımı- 
> Burada ilimden kasıt daha ziyade dinî ilimdir. 1968 Bütçesinin bu maksada 
rdığı ödenek sadece 20,000 liradır. 

6) Afetzedelere Yardım: 

Herhangi bir yerde doğal bir afetin olması halinde yapılacak hizraet- 
7269 sayılı kanun ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bazı yeni ek 
leler getiren 1051 sayılı kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Bu kanunlar gereğince yapılan ve bâr "Sosyal Yardım" niteliği taşı- 

yardımlar şöylece sıralanabilir: 

- Yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaç maddeleri yardımı, 
- Geçici barındırma, 
- Zorunlu hallerde, hususî hastanelerde yapılan tedavi üoretleriain 

ödenmesi, 

- Afet sonucu ölenlerin defin masraflarının ödenmesi, 
- Afet bölgesinde, yardıma muhtaç olacak derecede malen ve bedenen 

ehemmiyetli zarara uğrayan memur, emekli, dul ve yetimlere üç 
aylık istihkaklarını geçmemek üzere kredi verilmesi, 

- Kanun mucibince, kendilerine afet bölgesinde vazife verilmiş olan¬ 
lardan memur bulunmayanların, vazifelerinin ifası sıracında 
vukubulan kazalardan ölünlerin mirasçılarına veya malûl kalanlara 
tazminat ödenmesi, 

- Afete uğrayan ve kanuna göre hak sahibi sayılanıvatandaşların 
Hâzineye ve diğer kamu kurumlarına olan borçlarının geçim 
durumları gözönünde alınarak adı geçen kurunlaıssa ertelenmesi, 

Yukarıda belirtilen yardımların ve afetten sonra yapılacak kurtarma, 
in söndürme, yıkıntıları temizleme gibi diğer hizmetlerin ne şekilde yapllaoa- 
» bir yönetnjelikla saptanması 7269 sayılı kanunun 1051 sayılı kanunla değişik 
lâdesinde emrolunmuştur. 
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Eu madde gereci: ce "/.fetl ere ilişkin Acil Yardım Teşkilâtı ve 
gramları Hakkında Yönetmelik” hazırlanarak yürürlüğe konmuş ancak bazı neden¬ 
le uygulanamamıştır. Bu durum Devlet Plânlama Teşkilâtınca da Öhötoöonerek 1971 
ı Programı İcra Plâninda 439 nö.lu tedbir getirilmiştir* Ve İskân Bakanlığı 
sorumluluk; İçişleri, Milli Eğitim, Köy İşleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 

anlıkları ile Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumunun işbirliği bakımından ilgili 
undukları tedbir aynen şeyledir. 

"7269 ve 1051 sayılı kanun hükümlerine göre afetzedelere yapılacak 
1 yardımların daha düzenli ve verimli bir şekilde uygulanması için İmar ve İskân 
anlığnnca âcil yardım teşkilâtı ve plânlarının yapılmasındaki esâslar iller 
resi yetkilileri ile yapılacak çalışmalarla kesin bir uygulamaya kavuşturulacak- 
. Afetzedelere yapılacak âcil yardımların amaca uygun bir Şekilde yerine ulaş¬ 
ılması için İmar ve İskân Bakanlığınca bölgesel teçhizat merkezleri kurulacak 
Su merkezlerin donatımı sağlanacaktır” 

Bu tedbirle ilgili çalışmalar hazırlanan bir program gereğince, 
ili kuruluşlarla da temas edilerek sürdürülmektedir. 

1971 İcra Plânında yer alan 440 no.lu tedbirde# İmar ve İskân 
ınlığı sorumlu gösterilerek ”İÇ İskâna tabi ve afete maruz kalarak çkonomik 
imi kaybeden afetzedelere yapılacak sosyal yardımlar çerçevesinden olmak üzere 

ilecek tarım arazilerinde bu ailelere öncelik sağlanacaktır*1 denmektedir ki 
;en tedbirin metninde de aynen belirtildiği gibi) bu hususu İmar ve İskân 
ınlığı aracılığı ile sağlanan bir sosyal yardım kabul etmek uygun olacaktır. 

Yine bu şekilde, yurt dışına işçi olarak gitmek isteyen afetzedelere, 
ıal talepçilero nazaran öncelik tanınması da bir sosyal yardım biçimi olmaktadır. 

İmar ve İskân Bakanlığı ilk vo âcil yardım olnrak sağlatan ayni ve 
lî yardımlar ve> diğer hizmetler ile daha sonraki etabı teşkil eden konut kredi- 
,n yanısıra aşağıda kısaca açıklandığı şekilde başka bir yardım olanağı daha 
ınmaktadır. 

196ı Yılının sonunda "Birleşmiş Milletler Teşkilâtı" ve yine bu 
llâtın "Gıda ve İTarırasal Teşkilâtı" inkişaf halindeki memleketlere çok yönlü 
gıda yardımını temin edecek olan bir örgüt hüviyeti ile "Dünya Gıda Programı"- 
hdas etmişlerdir. 
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Hükümetimiz i'..e .'•*'rxnd~. S.2.1969 tarihinde imzalanan 338 
ılı Gecekondu ”o Aletler Projesi ile temin edilen gıda maddeleri buğday, bakli- 

, yağsız süttozu, peyn: r, *.• konserve et ve çay olup programa giripte 
aatları devam eden r.i? elere verilmektedir* Yardım müddeti 6 ay olup mümkün oldu- 

takdirde 2 aylık istihkaklar halinde verilir ve ailelerdeki nüfus ortalaması 5 
rak kabul edilir. 

D.G.P. nın gayeşi afetlerde konutları yıkılan ailelere inşaatları 
asında kazanç getiren bir iş bulmasalar bile bakımlarını sağlaması, inşaat işle- 

İ» devamını vp işin hızlanmasını teşvik etmesi, tüketici duruma geçmiş afetzede- 

üretici duruma geçmelerine yardımcı olmasıdır. 

V) Hastalara Yardım : 

Hasta; Fizik, ruhsal ya da moral bakımından normal sağlık dengesi 
ulan ve bozulmanın doğurduğu türlü koşullar yüzünden tedaviye, bakıma, yardıma, 
dİSİ ve yakınları için her türlü sosyal feizmete ihtiyacı bulunan kişidir* 

Tıbbî yardımın sosyal örgütler tarafından sağlanması için yapılan 
tiirlü çalışma sosyal yardım faaliyetleridir. Sağlılç Sigortalarında olduğu gibi 

bı yardımın garanti a^tina alınmasi sosyal güvenliğin bir parçasıdır. TedaVi 
asında, •Ijpdnvi kUrumd içinde vp dışinda sosyal hizmet örgütlerine önemli görev- 
düşmektedir. 

yapılacak çalışmalar yalnız hastanın şahsını değil, çok kere ailesi¬ 

ne da geçindirmek zorumda bulunduğu kimseleri hedpf tutar* Bu sosyal, hizmetler 
pl sağlık hizmetleri, jîedavi, bakım, rehabilitasyon gibi, türlü safhalarda sps- 
hinmet raçnsuplarpnm gerçekleştirebileceği tarama, izleme, ekonomik ve moral 

beklerin sağlanması çakışmalarını kapsar. Ancak bugüpkü statünün, bu yardımı 
jpk yardınja rçuhtaçr kişilere ulaştırmada yeterli olmadığa kanaatine varılmıştır. 

8} Vakıflarca Yapılan Sosyal Yardımlar: 

Vpkıf, fertlerin taşınır veya taşınmaz bîr kıymeti, harici hiçbir 
Lr, mecburiyet ve mükellefiyet olmaksızın sırf kendi rlza, rey ve bildirimiyle 
*î mülkiyetimden çıkarıp hayır ve hasenad kastıyla, yine kendileri tarafından 
Ln olunan ^art ve hizmetlerinin ifası içAn, ebedî olarak tahsis etmesi şeklinde 
Lf edilebilir. Ferdi mülkiyetten çıkarılan ve bu nedenle mülkiyet hakkının 
ikine ve haleflerine sağlıyacağı bütüp hak ve menfaatları topluto yararına terH 
jahsis edilpn )ju mallar vpkfın oluşumu ile beraber şahsiyet kazanır. Su sebaple 

leğişik psijpp-sosyal şartlar altında vücut bulan hep vakıf hükmî fahsâyeti haiz 
•A. 
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takil bir varlık olrr, butılar* .si.•.'.-/ileri yerinde olan vakfiyelerine de yazılı 
5lara göre kendi idare uzuvları tarafından yönetilir. 

Şimdiye kadar vücuda getirilmiş vakıflarla eğitim, öğretim, sanat 
cültür, şekli ve bedenî ihtiyaçların karşılanması, spor ve kültür-fizik gibi 
rai hizmet ve yardımlar yapılmıştır. Bu maksatla vakıf yolu ile de mektepler, 
reseler, kütüphaneler, dergâhlar, darüşşifa ve hastahaneler, aşevleri, kervan- 
lylar jre çekeler, su yolları, spor saha ve tesisleri, mesireler, dul ve yetim 

>ri, emzirme ve büyütme yuvaları gibi daha bir çok hayrı ve sosyal tesisler 

ılmuş bulunmaktadır. 

Bütçelere konan ödeneklerle yürütülmekte olan bu hizmetlerin 

>rii bir seviyeye çıkarılması gerekli görülmüştür. 
b- Mahallî İdarelerce karşılanan yardımlar: 

Mahallî idarelerce yapılan sosyal yardım hizmetleri hemşehrilik huhuku 
cüfük toplum birimlerinin dayanışma esasına göre yürütülmektedir. Bu alandaki 

letler şbyleee sıralanabilir; 

1) Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım: 

Bu yardım genel bütçe yardımlarından geniş çapta destek görmektedir. 
^ Sayılı JCanuna göre hakkında korunma kararı verilen 0-1$ yaş arası çocukların 

yetiştirilme ve eğitimleri için mahalli idarelerin bütçelerine koydukları 
tekten az olmamak üzere Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları 
yıl bütçelerinde ödenek ayırmaktadır» 

Korunmaya Muhtaç Çocuklara yapılan yardım görevin yapılışı yönünden 

sosyal hizmettir. Bu hizmetin sosyal sigorta primleri ile karşılanmasının 
Lnşirllğı açıktır. Bu sebeple mahallî idarelerle devletin işbirliğine gidilmiş 
ımma yardımı kir hizmet ve aynî yardım şekline dönüştürülmüştür. Buradan anla¬ 
tmağı gibi bizim için mühim olan hizmetin şekli, mahiyeti değil bir grubun 
r emniyetinin, daha doğrusu yaşları ve durumları icabı bir geliri kendi kendi- 
,ni geçindirmeye tahsis etmekten aciz olan bir grubun geçim garantisinin sağlan- 
,dır. 

2) Aciz İhtiyarlara Yardım : 

Bu yardım da esas itibariyle bir sosyal refah hizmetidir. Fakat 

,ş»a şağını aşmış olup herhangi bir sosyal sigorta yardımından şu veya bu 
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eple faydalanmalarına imkân cl. .ayanlardan aile nıuhiti içinde geçim garantisi 
unmayanlara bu garantiyi vermek bir sosyal güvenlik sahasını teşkil eder. Bu 

de genellikle mahallî idarelerin omuzlarındadır. 

3) Muhtaç Asker Ailelerine Yardım : 

^109 Sayılı Kanuna göre askerlik görevi dolayısı ile geride bırak- 
I ail#si tyıktaç duruma düşenlere ödenmektedir. Askerlik süresi ile sınırlıdır, 
enin öeliî- kaybâ.j}l.£. telâfisi maksadını güder. Eksik kajaj* ödenekler için 
şleri Btt^anlı#ı emrinde İllbv Bankasında top^lanfn tfflMtdan Belediyelerce talepte 
unudur* 

Mahallî İdarelerin sosyal yardım koıjfusunda yasalarla yüklendiği 
evler aşağıda gösterilmiştir, 

A- Belediyeler : 

Belediyeler sosyal yardım veya sosyal hizmet sayılabilecek en belli 
II görevleri 1580 sayılı Belediyeler Kanunumun 15, maddesindeki esaslara göre 
Lenraişlerdjr. Gerçekte b*ti maddenin tamamı sosyal hizmet sayılabilirse de bunlar 
ide özellikle bu konuya yalınlığı tesbit edilenle* şunlar olmaktadır: 

- 17. Fıkra Hükmü: Dilencileri dilenmekten men'edecek tedbirleri 

lk* 

- 3^, Fıkraya G&rei Fakir ailelerin ikiz çocuklarına, alelumum öksüz, 
Lr, kimsesiz çocuklara para, hekitı, ilâç, yeme, ijope, giyinme, barınma, tahsil, 
»iye, Cihetlerinden yardım etmek, fakir hastalara meecanen bakmak, ilâç vermek» 
Lr cenazelerini mcccanen kaldırmak, alil, işten âciz olupta bakacak kimsesi 
lyanlara bakmak; 

- ^5, Fıkraya Göre: Yetimhanef acezehane, doğum ve emzirme ve mecburi 
•ak meccani doğum evleri tesisat ve teşkilştı ve mahalleri sıhhat vekâletince 
.n ve tasdik edilmek şartiyle tımarhane, fennî tebhirhane ve tathir istasyonları 
ıda getirmek ve işletmek; 

- 57» Fıkraya Göre: Efczanesi olmıyan yerlerde hususî kanuna 'tevfikan 

ine açmalc, fakirlere parasız veya ucuz ilâç, vermek, ücpetli ücretsiz muayehahaçet 
ianser vuçuda getirmek, fakirler için meccanândoğum yardımını temin etmek üzere 
istihdam etmek; 

- Fıkrasına Göre: Ucuz belediye meskenleri yapmak; 

.A. 
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- 6y. ?ıl:rr,sma Göre: Fakirler için yatı evleri yapmak; 

- 71» Fıkraya Göre: Muhtacın için iane sandıkları tesis ve idare 
nek; 

- 59-73 Arası fıkralar ihtiyarî görevler olduğuna göre belediyeler* 
ne oranda ele alındığı araştırmaya değer bulunmuştur. 

R- Köyler ; 

Köyler sosyal yardım veya sosyal hizmet sayılabilecek görevleri 

l sayılı Köy Kanunuyla yüklenmişlerdir. 13. Haddede zikredilen köyün mecburi 
Lerinden konumuza uyanlar şunlar olmaktadır: 

- 19# Fıkra Hükmüne Göre: Köy halkından askerde bulunanların ve 
caeağı olmıyan öksüzlerin tarlalarını, bağ ve bahçelerini (İmece) yolile sürüp 

|4| harmanlarını kaldırmak; 
Yapılması köylünün isteğine bağlı elan şeylerden bahseden lk ncü 

idenin 22. fıkrasına göre kazaen yanan veya yıkılan fukara evlerini bütün köy 
fdımı ile yapmak; 

•21* Fıkrasına göre: Yemeklik ve para ile köy fukarası ve öksüz- 
re yftrdım etmek, kimsesiz çocukları sünnet ettirmek ve kızları evlendirmek için 

*4ım etmek ve fukara cenazelerinin kefen ve sairesinin tedarikine çalışmak; 

- 26. Fıkrasına göre: Her köyde köy sandığından bir ambar yaptırıp 
mu bir bölmesine harman zamanında herkesten köy namına mahsullerine göre birer 
:tar zahire ödünç alınarak konulmak ve bu zahireyi muhtaç köylülere gene köy 
l^na yemeklik veya tohumluk olarak ödünç vermek ve her sene ambarda artan zahi- 
’i yeni mahfülle değiştirmek. 

C- özel İdareler : 

özel İdareler 13 Mart 1329 tarihli "İdareı Hususiye! Vilâyet” 
mnuna göre sosyal yardım veya sosyal hizmet denecek görevleri yüklenmişlerdir. 

- 78. Maddenin 10. fıkrasına göre: Vilâyet dahilinde eytamhane, 
tane, bimarhane, ve darülaceze gibi müessesatı hayriye ve sıhhiye tesisi bu 
1 yardımlar meyanında sayılabilir. 
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c- Gönüllü Sosyal Yarla.:.. V ..ruluşları: 

Herhangi bir ülkenin özellikle gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve 
mornik gelişr.elerinde gönüllü sosyal yardım kuruluşlarının önemli bir rolü vardır, 
kuruluşlar sosyal refah amacı ile devlet çabalarının boşluklarını doldururlar, 
.arın çalışmalarını tamamlarlar. 

Bugün Tüpkiyeîde değil faaliyetlerinden, isminden ve amaçlarından dahi 

Junluğ^n haberda? olmadığı dernekler pAjc çok sayıd^tSlır. En küçük teplum birim- 
fine uzanmalar3^. Şereften tiş dejrnekler büyük şehİTİççde# öt^e ğiddraemekte ve halka 
et.n bir dUney^orgütlenememektedirler. 

Toplumumuzda hizmet verme yönünden 8© planda görülen büyük derneklerin 
Lışmalari. da belli durumlara ve olanaklara bağlı kalmaktadır. Sosyal yardım 

lellikle sadaka -y«rme':şeklinde tezahür etmektedir. 

Oysa soşyal yardım konusu, vatandaş için boynu bükük, başı eğik olarak 
rdım dilenrek; ilgili 'kuruluş için bir lütuf ddğıtmak niteliğinde^ çıkarılmalı, 
idine yardam edilmek isltenen kişili ekonomik ve soâyal yönden bağımsızlığa kavuş- 
raeak çabaları kapsamalidır. 

S>dyal hizmetlere halkın katılmasını özendirmek ^maçıyla genel ve 

brall bütçeler ile il özel idareleri ve belediyelerden ve diğer kamu) kuruluşlarından 
rneklere yapılan yardımlar amaca uygun biçimde yapılmamakta, genellikle bu örgüt- 
fin eğilimleri dikkate alınarak dağıtılmaktadır. 

Ayrıca, halkın iyiliksever Ve yardımlaşma duyguları ile yaptığı yardım 
bağışların kötüye Kullanıldığına dair örnekler yaygındır. Vatandaşların maddî 
tılışlarını ve bağışlarını sağlayabilmek için bunların amaca uygun olarak kulla- 

Laeağı yolıında onun güvenini kazanmak üzere tedbirler alınmamakta ve bu gibi ku- 
luşlar hakkında kanunî denetim yapılmamaktadır. 

Derneklere yardım almak üzere müracaat eden kişiler çoğu zajteın incele- 

ye tabi tutulup gerçekten muhtaç olup olmadıkları tfcsbit edilmeden ya cüz1i bir 

ktaç para, giyecek, yiyecek v.s. yardımında bulunuluyor, ya.da gerçekten «Lcil ve 
rurî yardıma muhtaç oldukları halde hizmetten yararlanamamaktadırlar. Müracaat 
en kişiler için bir tescil sistemi kurulamadığından profesyonel müracaatçılarla 
rşılaşılmakta, mükerrer yardımlarda bulunulmaktadır. 
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Bunun içir: derneklere başvuranların sosyal ve ekonomik durumları ile 

•ramları ihtisas elemanlarınca incelenmeli ve değerlendirilmelidir. 

Halkın sosyal hizmetlere katılmasında rol alan derneklerin kurulması 

denetimi etkili bir şekilde yapılamamaktadır. Cemiyetler Kanununa göre yetkili 

gan olan İçişleri Bakanlığının denetimi, genellikle derneğin kuruluşu sırasında 
r iç güvenlik konusu olarak ve fakat yetersiz bir biçimde yapılmaktadır. Mali 
İdarî denetim yokluğu yüzünden, halkın iyilikseverlik vç yardımlaşma duyguları 

e kurulan derneklerin yayışa gün geçtikçe olıfrasbS şekilde artmaktadır. Ancak 
rulan bu de^rn^jkler yurdun sosyal hizmet politikasına tesir edecek ve devletin el 
atamadığa sahalarda faaliyette bulunacak, boş^kla#ı ^olduracak yön^e bir geliş- 
göçteremeışekte aynı amaçla kurulan bir çok dezÇfek birbirlerinden habersiz, 

birliğinden uzak ve sistemsiz*, bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu da özellikle 
ğiç ve benzeri yardımlarda bulunmak isteyen vatandaşlar üzerinde haklı tereddüt- 
r uyandırmaktadır. 



m- SONtfÇ; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânına esas olmak üzere kurulan özel 

ihtisas komisyonlarından "Sosyal Üüvenlik ve Sos;, al Refah Hizmetleri Özel 

İhtisas Komisyonu'nun bir alt komisyonu olan "Sosyal Güvenliği tamamlayıcı yönü 

(S*ayal Yardım) ile Sosyal Hizmetler Alt Komisyonu" incelemekle yükümlü bulun¬ 

duğu konunun "Sosyal Refah Hizmetleri yönü ile (Koruyucu, rehabilite edici, 

aksi^oncu) sosyal hizmetler komisyonu" ile yakın ilişkisi ve benzerliği yönünden, 

kansam tes>j.ti ve sınırların açık olarak belirlenmesi için yapılan uzun tartış¬ 

malar sonucunda raporun giriş bölümünde de izah edildiği veçhile sosyal güven¬ 

liği haiz gruplar dışında kalanlara uygulanan sosyal yardım hizmetlerini ile 

alınmıştır. 

- Çalışmalar sırasında komisyonumuz bugün Türkiye’de esasen gerek 

mevzuat ve gerekse uygulama yönünden tüm nüfus gruplarını kapsayan mahdut, ta 

#lsa bir sosyal yardım sistemi bulunduğunu, ancak olanakların yetersizliği 

ve uygulamanın 3İstemli bir biçimde yapılamaması nedeniyle hizmetten yararlanan¬ 

ların sayısının çok az olduğu, mevcut uygulamanın bu hizmet+en yararlananla» 

tarafından dahi sosyal yardım kavramına uygun olarak kabul edilmediği ve yardım¬ 

lardan istifade edebilmenin çoğu kez bir şans meselesi olduğunu mîişahade etmiştir 

- Yine komisyonumuz, toplumun temel ünitesi olan aileye götürülecek 

sosyal yardım hizmetinin muhtaç asker ailelerine yardım gibi gayet kısıtlı ve 

yetersiz bir biçimde değil ailenin ekonomik, konut, psiko-sosyal, eğicim ve 

sağlık zorunlarını çözümlemek için örgütlenmiş bir programın geliştirilmesini 

uygun görmüştür. Buna göre aileye götürülecek sosyal yardım hizmeti ailede 

bölünmeyi önleyecek, onu malî kaynak ve imkânlar yönünden destekleyip kuvvetlen¬ 

direcek dolayısıyle ailenin kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayacak yönde 

•İmalıdır. 



- Komisyonumuz genel nüfusun c/c ~]0 inin oturduğu köylerin ekonomik, 

kenut, eğitim, sağlık ve sosyal sorunlarını çözümlemek için ilgili kanunların 

günün şartlarına uydurulması, köyün gelir kaynaklarının güçlendirilmesi, köy koope^ 

ratifleri, zekât müesseseler! ve sosyal yardım örgütlerinin katıldığı fonların 

teessüsü ile dünkün ki i-e para ve aynî yardım, hasta nakli v. s.gibi sosyal 

yardım hizmetlerinin sağlanmasını önemli ve gerekli bulmuştur* 

- Kentisyonumuz gönüllü sosyal yardım kurumlarmm Vurulması ve denetimi 

ile fenların mahalline sarf edilmesini sağlamak, derneklere yel göstermek ve 

aralarındaki koordinasyonu düzenlemekle sorumlu bir örgütün teşekkülünü lüzumlu 

görmüştür. 

- Komisyonumuz ayrıca mevcut mevzuatın yeterli olmadığı, olanların 

ise tam olarak uygulanamadığı, mali kaynak ve fonların yeterli olmadığı vâ yararlı 

bir şekilde kullanılmadığı, bu alanda kalifiye elamanın bulunmadığı ve eğitimin 

neksan olduğunu da müşahade etmiştir. 

- Kemisyonumuz sonuç olarak dağınık, organizasyort yönünden yetersizf 

uygulamada farklılıklar bulunan ve belli bir sistem ve esas dahilinde yürütülmeyen 

bu hizmetlerin toplum, grup ve kişilerin gerçek ihtiyaçlarına uygun bir sosyal 

yardım sistemi halinde geliştirilmesinin herşeyden önce bir organizasyon meselesi 

olduğu ve bunun da ancak bir Sosyal Güvenlik veya Sosyal Refah Bakanlığı kurul¬ 

ması halinde çözümlenebileceği kanaatine varmıştır. 



Sos;.-al Güvenliği Tamamlayıcı Yönü 

(Sosyal Yare.ıı.) ile Ses; U Hizmetler 
Ut Komisyonu İdeleri 

Başkan: Tuğrul Ağar 

(X) Emre Kengar 

(X) Dr.Osrfan Yaşar 

Aydın Gzakın 

(X) Sevim Göksu 

(X) Dr.Turan Yazgan 

Şener Songül 

Dr.Kemâl Koçak 

Bilâl Şişman 

Edip Pamukçu 

Şevki Göğüsger 

Hatice Yılan^ıoğlu 

M Haşan Çetin Savaş 

- S.S.Y.B. Sosyftl Hizmetler Genel Kd.Kv. 

- Hasattepe Üniversitesi 
Sosyal Çalışma Bölümü Başkanı 

- S.S.Y.B. Danışma ve İnceleme Kurulu Üyesi 
- İbişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdüıflüğü 
Yardımlar Şubesi Md. 

»- S.S.Y.B. Sosyal Hizmetler Gn.Md.Şb.Md. 

- İstanbul Üniversitesi İkt±»*t Pak. 

- İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü 

- Ankara Belediye Hastanesi Başhekimi 

- Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu 

- İmar ve İskân Bakanlığı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

- Vakıflar GeıVel Müdürlüğü 

- Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Hayır ve Sosyal Hizmetler Müdürü 

- Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Md.Mv. 

(X) Toplantılara katılamamışlardır. 



Yararlanılan Kasnaklar 

III «eü -Silil, Tos; 3J Hizmetler Konferansı Raporu 

(S#al Hizmetler Genel Hüdürlüjy 
Ya;ınl'.ri, Ya^ m Üo: 54) 

Tü**kiye'de Södyal Güvenlik Sistemi 

(Er.Turan Yazgan) 

Dünyada Sosyal Güvenlik Ekonomisi 

(Selâhattin Birkan-Yakın ve Ortadoğu Çalışma 
Enstitüsü Yayınları') 

Sosyal Güvenlik 

(Sosyal Sigortalar Kurumu Yayınları) 

Üçüncü Bey Yıllık Plân Hazırlık Çalışmaları 
Sşsyal Refah Hizmetleri ön Raporu (DPT) 

1970 îcra Plânı 555 Ho’lu Tedbir Raporu. 



Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetleri 
Czel İhtisas Komisyonu 

SOSYAL REFAH HİZMETLERİ YÖNÜ İLE 
(KORUYUCU, REHABİLİTE EDİCİ, AK3İYONCU) 

SOSYAL HİZMETLER 

Alt Komisyon Raporu 



S cs^rul IvG^Ci-lı Hizmetleri Yönü ile (Koruyucu,rehabilite 
ciici, c..l:ciyoncu) Sosyal Hizmetler 

GİRİŞ; 

Başbskc.:ı?.:_l; D.-vlot Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanarak komisyonu¬ 
muz üyelerinj verilen sosyal refah hizmetleri ön raporunun 1: durum, 

a) sektörün kapsamı bölümünde; janayileşme ve modernleşme ile ortaya çıkan 
ve Sosyal Sigortalarla karşılanmayan sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak 

sosyal refah hizmetleri kapsamı içerisinde mütalâa edilmek suretiyle gönde¬ 
rilmiştir* 

İkinci Düpya Savaşından sonra önem kazanan sosyal güvenlik kavramı, 
insan hakların^ uygun bir hayat seviyesinin kurul«*ısı ve yaşatılması için 

devletin himayesini ifade eden bir politika olarak bütün dünya milletlerince 

benimsenmiş durumdadır. Bu faaliyetlerin kavramları ön raporun iki ve üçüncü 

sayfalarında belirtildiği üzere içinde bulunduğurauzbilim ve teknoloji çağında 
hayırseverliğin rasyonel olmo.yan dinsel, ahlâki ve hissi tutumundan çıkarılarak 
sosyal bilimlerin ışığı altında bir ihtisas hizmeti haline getirilmiş tlaası 

keyfiyetidir. Esasta sosyal refah hizmetlerinin kesin çizgilerle sınırlanmış 

tarifler içine sığmayan dinamik mahiyeti ve daima tarifler çerçevesinden 
taşan karekteri itibariyle; değişik ülkelerde uygulaman programlar bakımından 

müşterek tarafları mevcut isede; sosyal refah hizmetlerini memleketimizin 

ekenomik şartları ve tarihî gelişmesinin Özellikleri içinde millî bünyenin 
ihtiyaç ve imkânlarına uygun bir şekilde düşünmek mümkün ele almak vç< düzenlemek 
gereklidir, 

DURUM; 

Memleketimizdeki sosyal refah hizmetleriyle ilgili örgütleri üç grupta 
incelemek mümkündür. 

A) Merkez örgütüne Bağlı Kuruluşlar; 

Bakanlıklar bünyesindeki Sosyal Hi-zmotler çeşitli mevzuat çerçevesinde 

yürütülmektedir 

B- Mahalî örgütler i 

Belediyeler, İl özel İdaresi ve Köyler köy kanunu ile yükümlü bulun¬ 
dukları hizmetlerle sosyal hizmetler programlarına katkıda bulunmaktadırlar, 

İl özel idare ve belediyelerce 6972 no.lu Korunmaya Muhtaç Çocuklai* Hakkındaki 
kanuna dayanarak kurulan Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri bulunmaktadır. 



G) Gönüllü örgütler : 

Cemiyetler Kznv.;.::.nz göre tüzel kişiliği haiz ve sosyal yardım amaçıyla 

kurulmuş olan dernekler sosyal hizmet alanlarında önemli hizmetler yapmakta¬ 

dırlar, Eirinci Beş Yıllık Kalkınma. Plânında; Sosyal hizmetlerin esas itibariyle 
gönüllü kuruluşl'r il: yönetilecek bir hizmet alanı olduğu belirtilmektedir* 

île inci Beş Yıllık Kalkınma Plânı için hazırlanan raporda iso; sosyal 
hizmetlerin niteliği bakımından geniş bir alanı kapsadığı belirtilmiş ve gönül¬ 

lülerin J»u konuda devlete yardımcı olması öngörülmüştür. 

S0SYA1 REFAH HİZMETLERİ ALANLARI 

GÖREV TANIMLARI VE MEVCUT FAALİYETLER 

Devletin temel amacı halkın refahını temin etmektir, Gelişmiş yada geliş- 
lekte olan ülkelerde devlet bu Borumluluğu üzerine alınmış; elindeki olanakları 
toplumun sosyal ve ihsanı ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasına jöneltmiş- 

tir. 
ülkemizde sosyal refah hizmetlerinin genel politikası " Müesseseleşmiş" 

sosyal refah kavramı içinde gelişmektedir. Müesseseleşmiş sosyal refah hizmetle¬ 
ri; Aile bireyi, kendi kendine yeterli oleun olmasın, kişi, grup ve toplumlarm 
sosyal güvenlik ihtiyaçlarının örgütlenmiş olarak karşılanmasıdır. 

Sosyal hizmetlerimi yürütülmesi, planlanması ve öngörülen tedbirlerin 
yerine getirilmesinde sosyal hizmet alanında çalışacak kalifiye personelin 
sorumluluğu altındadır. 

Sosyal hizmet alanlarını (Koruyucu vo Rehahilite edici) insan gruplarına 
götürülen hizmetler olarak aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir: 

1.AİLELER İÇİN SOSYAL HİZMETLER: 
Aile; toplumda sosyal temel bir ünitedir» Çağımızın getirdiği hızlı gelişme 

tr© değişmeler aileler üzerinde büyük ölçüde etkisini göstermekte türlü ve ciddi 

aile sorunlar^ ortaya çıkmaktadır, örneğin; geniş aileden modern aileye geçiş, 
aile üyelerinin sorumluluğunun daha çok artması, aile düzeninin bozulması sadece 
fert üzerinde değil, sosyal ya£ı üzerinü* de etkisini göstermektedir. 

Ailenin sorunları: 

A) Pfliko-Sosyal Sorunları 
B) Eğitim Sonunlçufi 
C) Sağlık Sorunları 
Bu sorunlara örgütlenmiş bir programla yardım mümkündür. 
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2. COC'JIILAS SOSY/L 'METLER 

Yetiflö* ve gelişme çağında olan çocukların ve genç kuşağın bireysel 
yeteneklerini, toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak gelişip yetişmelerinde 
sosyal, ekonomik ve sağlık çalışmalarının birleştirilmesij çocuğun fiziksel, 
sosyal ve duygusal gelişmesinin sağlanması, karşılaşacağı güçlüklerin kaldırıl¬ 
ması ve uyumlarını sağlamak için bu alanda geliştirilen örgütlenmiş hizmetlerin 
tümü şoçuk refahı sosyal hizmetleridir, 

Çoçuğun toplum içerisindeki değeri göz önüne alınacak olursa hükümetin 
sosyal poii tikasındaki yerinin önemide kendiliğinden ortaya çıkmış olur. 
Bu hizmet alanının kapsadığı konuları aşağıdaki başlıklar altında toplamak 
mümkündür, 

A- Korunmaya Muhtaç Çocuklar: 

B- Gocuk İçin KoruyucA ve bileyici Hizmetler.alarak saymak mümkündür. 
Hâlen Korunmaya Muhtaç Çocuklar, 6972 Sayılı Kanun gereğinee her il*de 

t«4İ« edilen müstakil veya müşterek(Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma BirliğiJ 
tarafından açılan bakım ve yetiştirme yurtlarında bakılıp yetiştirilmektedir¬ 
ler* 0-6 yaşındaki çocuklar bakım yurtlarına, 7-18 yaşındakilerde yetiştirme 
yurtlarına alınmaktadırlar. Bakım yurtlarıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Yetiştirme Yurtları ile do Milli Eğitim Bakanlığı İlgilenmektedir. 

Korunmaya Muhtaç Çocuklarla ilgili İstatistikler: 

1971 Yılı istatistiklerine göre: 

Çocuk Bakım Yurdu 
Sayısı 

17 

Yetiştirme- Yurdu 
sayısı 

87 

Bakılan Çoçuk Sayısı 
(0-6 yaş grubu) 

2221 

Bakılan çocuk sayısı 
7-18 yaş grubu 

1173^ 

Sıra Bekleyen 
Çocuk sayısı 

V7İ 

Sıra bekleyen 
çocuk sayısı 

1193^ 
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3- GEFCLSK İÇİr SOSYAL HİZMETLER: 

Gençlik; biyolojik ezellikleri* sınırlandırdığı bir yaş grubudur» 

Bu yaş grubunun ekenomik ve sosyal fonksiyonları açısından, psikolojik potansi¬ 

yelleri bakımından son derece önem taşıyan kültür değişikliklerinden en çok 

etkilenen ve eğitim alanına giren nüfustur. 

Genellikle köyde yaşıynn tarımla uğraşKl eğitim olanakları sınırlı 

gençlerle, şehirlerde yaşıyan, üretici ve hükedici gençliğin sosyal problemleri 
iş ve eğitim olanakları birbirinden farklıdır» Bu bakımdan gençlik kesimini 
aşağıdaki guruplara ayırmak mümkündür, 

1, Köy gençliği 

2. Şehirlerde yaşıyan gençlik 

A- Çalışan (üretici) gençlik 
B- Okuyan(tüketici) gençlik 

Şehirlerde gençler köy gençlerinde failli olarak daha çok eğitim 
olanaklarına sahiptir. 

Şehirde yaşıyan üretici gönç nifusun dışında kalan bölümünde halen 

eğitim görenlerin yanı sıra herhangi bir feanayi kolunda çalışmayan tüketici 
nüfusfia vardır* 

Bütün Türkiye'de üretim alanında çalışan 15-24 y®9 grubuiıdaki gençlerin 

sayısı misyondur* Ziraat ve hayvanoilik sahasında çalışan 2.5 milyon, 
sanayide çalışan ise 1 milyon gençtir. 

Çalışan bu kitlenin sosyal açıdan kendilerine özgü problemleri, olacağı 

meydandadır. 

Mediko-Sosyal Merkezinde %oplanan Hizmetler: 

(Merkezleştirilmiş Sosyal Hizmetler) 

Üniversiteler Kanununa göre tüzel kişiliğe göre tüzel kişiliğe sahip 

bir organ olarak kurulmuş bulunan Mediko-Sosyal Merkezinin esas görevi, 
Üniversite öğrencilerinin bedeni ve ruhi durumları ile ilgilenmek, sosyal prob¬ 
lemleri ile meşgul olmak ve bu konularda araştırmalat* yapmak şeklinde belirlen¬ 
miş bulunmaktadır* 

Mediko-Sosyal Merkezlerinin faaliyetleri: 
a) Medikal problemlerin çözülmesi 
b) Sobyal " * 
c) Öğrenci sanatoryum ve Prevantoryum'un kurulmasıdır. 
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U- S7QLlIl'.R İÇİ?' SOSYAL HİZMETLER: 

Suçlular için yapılan sosyal hizmetlerin amacı, suçlunun tedavisinde 
onları kanunlara uyan ve kondi kendine yeterli bir hayata yöneltecek tutum ve 
iradenin geliştirilmesini sağlamaktır. 

Cezaî normlara aykırı davranışta bulunan kişilerin meydana getirdiği 
suçlular k 011\1İ5 u.11 dt tli :i sosyal hizmetleri küçükler ve büyükler olmak üzere 
bir *yxrı«a tabî tutmak mümkündür. 

Her iki grubada götürülen sosyal hizmetler şu Şekilde belirtilebilir. 
ft- £nfaz öncesi ve İnfaz Sırasındaki Sosyal Hizmetler, 
1- İnfaz Sonrasındaki Sosyal Hizmetler, 
1970 Yılı Ekim ayında elde edilen bilgilere göre yetişkinlere ait 

•eza ve tevkif evlerinde 29195 erkek, 650 kadın hükümlü ile 2&99^ erkek ve 
689 katın tutuklu, çocuk İslah ve ceza evlerinde ise 1.375 erkek ile 14 
kız bulunmaktaydı. 

Bütün ceza ve İslah evleri iş yurtlarında çalıştırılan hükümlü sayısı 
10.000 civarındadır. 

Sosyal Hizmet Çalışmalarının Oynayacağı Rol ve öı-nekler: 
1. Suçluca, 
2. Suçlunun ailesine, 

3. Suçlu ile ilgilenen şahıslar,dernek, teşekkül ve müesseseye yönel¬ 

tilen faaliyetler manzumesinde belirmektedir. Bu faaliyetleri 
dört safhada toplamak mümkün olup; sırayla Öeza,adaleti süreci, 
İnfaz,Tahliye öncesi ve Tahliye Sonrası olarak ifade, edilebilir. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI: 

Suç işlemiş, =<uça yönelmiş, terkedilmiş, türlü nederîteac&a jvinden ve 
çevresinden kaçmış 0-18 yaş arasındaki çocuklara yardım amacıyla 1963 yılında 
İstanbul, 1967 de Ankara'da Emniyet Çocuk Büroları Kurulmuştur. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI 
^ski hükümlülerin çalıştırılması hakkında bir tüzük tasarısı hazırlanmış 

iş kanununuh iptal nedeniyle bu tüzük Danıştay'dan iade edilmiş olup yeni 
İ9 kanunu çıkınca bu çalışmalara devam edilecektir. 
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" 3 /V' POcY/-^ ' BETLER: 

Hasta; fisi::, ruhsal yad?, normal bakımından normal sağlık dengesi 
bozulan vc bozulmanın doğurduğu türlü koşullar yükünden tedaviye, bakıma, 

yardıma, kendisi ve yakınları için her türlü sosyal hizmete ihtiyaçı bulunan 
kişidir* 

Tıbbî yardımın sosyal Örgütler tarafından sağlanması için yapılan hertih 
İU çalışma soşyal yardım faaliyetleridir* Sağlık Sigorta) arında olduğu gibi 
Tıbbî yardımni garanti altına alınması sosyal güvenliğin bir parçasıdır. 
Tedavi sırasında* tedavi kurumu içinde ve dışlnda sosyal hisrayt örgütlerine 

önemli görevla* düşmektedir. 

6- SAKATİA8 ÎCÎN SOSYAL HİZMSTIER; 

Hastalık, kaza v.b. gibi herhangi bir sebeple meydana gelen 
bedon sakatlıklarının tıbbi sosyal vs meslekî yönden en yüksek seviyede düzel¬ 
tilmesini beden kabiliyetlerini kısmen veya tamamen kayb«4®n sakat kimselerin 

poplum İçinde bağımsız yaşamasına v© sakatl&gUM uygun bit1 İşe yöneltilmesini 
sağlayıçı rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır* 

Sakatların Sınıflandırılması: 

1, Ağır biçimde sakatlanıp, başkasının yardımına muhtaç olanlar, 
(tam körlük, her iki bacağın felei Çibi) 

2,. Yardıma ihtiyacı olmaksızın kendi işini görenler 
! 

5, Hvinde çalışabilecek ^urumda olup sınırlı kaza^f sağlayanlar, 
4. Sınırlı iş gücüne sahip olup himayeli iş yerlerinde çalışabilecek 

durumda olanlar. 

5. Sakatlığına uygun iç yerlerinde günün belirli bir süresinde çalışa¬ 
bil®11 VCî kazanç bakımından kendine yeterli olanlar, 

6. 5nkatlığma Xyeun iş yerlerinde sağlamlarla rekabet edebilecek biçim 
de tüı.ı gün çalışanlar, 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI : 

Sakatlık ve hastalık nedeniyle bedenî ve ruhî yeteneklerini kısmen veya 
tamamen kaybeden kimselerin geride kalan kudret ve yeteneklerini tıbbı, psike- 

jik,sosyft37'ive meslekî yönden geliştirmek toplum içerisinde kimseye muhtaç 
Olmadan yaşamalarını sağlamak amacıyla 250 kapasiteli Ankafra Rehabilitasyon 
Merkezi tu» kapasiteli olarak çalışmaktadır* 
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:ÇAXjI§HA BAKAhhl^IüIN OALIŞ: ALARI : 

Çalışma Bakanlı*-ı tarafından sakatların çalıştırılması hakkındaki tüzük 

tasarısı hazırlanmış fakat iş kanununun iptali nedeniyle bu tüzük Danıştaydan 

Bakanlığa iade olunmuştur. Yeni iş kanunu çıkınca çalışmalara tekrar başlanacak¬ 
tır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunca : 

İş Içaza^Bi, meslek hastalığı veya adi hastalık sonucu eski işinde çalışa- 
mıyacak fakat uygtfn bir tıbbî ve meslekî rehabilitasydnl. yeni bir iş öğren¬ 
meleri mümkün olan gfcğçrtaİilar için 506 sayıcı kanunun öngördüğü Rehabilitasyon 
Merkşçi kurma hazırlıklar* ilerlemiş durumdadır» 

Kurumca, gerek iş kazası, meslek hastalığı, gerok adi hastalık ve kazalar 
neticesi çalışma gücünün 2/3 ünü kaybedenlere veya 18 aylık bir tedavi sonunda 
iyileşenlere malullük ödeneği bağlanmaktadır. 

7. YASLILAR İÇİN SOSYAL RSITAH HİZMETLERİ : 

Bütün dünya’da yaşlıların genel nüfusa oranı süratle artmaktadır, özellik¬ 
le uyfcar memleketlerde bu oran % 12-13 ü bulmuş vasati insan örarü 70 e ulaşmış¬ 
tır, Ekonomik, sosyal ve medikal yöndün gelişen memleketlerde yaşlı adedinin 
artması doğum nisbeti ile beraber gitmektedir. Bu durum generasyonlar arasındaki 
nisbeti değiştirmiş, yaşlıların lehine ağır basmağa başlamıştır. Yaşlılığın 
getirdiği problemlerle ilgili olarak birçok memleketler - ister gelişmekte olan, 
isterse gelişmiş bulunan - tedbirler almağa başlamışlardır. 

Memleketimizde vasati insan ömrü 60 yaş çevresindedir. 1965 istatistikle¬ 
rine göre, 60 yaşından yukarı yaşlıların sayısı 2.196.730 dur, B genel nüfu¬ 
sa göre % 7 dir. 65 yaşının üstünde 1,2^2*325 yaşlı vardır. Bunun genel nüfu¬ 
sa oranı ise % 3*5 tur. 

Belediye Kanunu fakir evleri veya darülacezelerin kurulmasını âmir bulun¬ 
duğundan imkânı olan belediyeler bunları kurmağa çalışmışlardır. Hâlen beledi¬ 
yelere bağlı bu tip müesseselerdeki yatak sayısı 1000 civarındadır. Müesseseler 
gerek inşaat özellikleri yönünden ve gerekse personel bakımı cihetinden kifayet¬ 
li değildirler. Bakım, diyet, tedavi, boş zamanların . değerlendirilmesi, kişisel 
problemlerin halli yönünden programlara sahip değildirler. 
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tedb:.?.l ;r : 

A) Aileler İçince g on,; 1 1 _ i -h Hizmetleri ; 

Sosyal hizmetleri ailelere ulaştırabilmek için; 
1* Aile planlamasının tıbbî, sosyal ve ekonomik yönlerini anlatmak, 

Ana ve çocuk sağlığı bakımından önemini göstermek, 

2* Doğum kîntrol metodlarını doğru ve kolayca anlaşılacak şekilde öğretmek 
ve rehber olacak sağlık kurumlarını tanıtmak, 

J, Çocuk koruma işinde annenin hamile olmasına, beklemeden hamilelik devre- 
ve sortr^sı eğitimlerini sağlamak ve bu alaçda Yayın Organları, 

Ana ^*euk Sağdığı Merkezleri, Okullar th* 3in atdcfclar^tulan faydalanmak, 
^İ.Aile tanışma merkezlerinin kurulmasını ve raevcufi rehberlik ve araştırma 

merkezlerinin çoğaltılmasını ele almak, 
5* Aile içi ilişkilerde ailedeki fizyolojik (gıda,bakım ve koruma) ihti¬ 

yaçlarını karşılamaya yardımcı olmak. 

6, Ailedeki bireylerin (sevgi,şevkat,gurur,his,önemseme gibi) ihtiyaçları¬ 
nın sağlanmasında rehberlikte bulunmak ve ailedeki bireylerin öğrenim 
ve yetişme ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, 

7» Aile bireylerinin şahsiyet gelişimine, çevreye uyumuna ve aile içi ve 
dışı ilişkilerinin düzeltilmesine yardımcı olmak, 

8. Koruyucu sağlık sorunları ile ruhsal sağlık problemlerini çözümleimek, 
9. Hastalık halinde tedavi edici sağlık hi^rv tleri ile ilgilenmek, 

10. Ailenin hukukî sorunlarında yol göstermek, 

B) Çoçuklarfİçin Sosyal Refah Hizmetleri ; 
1, Çocukların, gelişme ve yetişmelerini engellemen veya onları zararlı yön- 

lere g^türobile^ sosyal ve fiziksel şartları gidermeye çalışmak, prob¬ 
lem mıntıkalarında mahallî toplum merkezleri kurmak, 

2, Aile şartî>arı bozulmuş ve korunmaya muhtaç duruma düşmüş, durumları 
tehlike gösteren çocukların halen belediyeler seviyesinde yapılan hiz¬ 
metlerin millî seviyede bir plân çevresinde yeniden ele almak, mevcut 
bajcı» ve yetiştirme yurtlarının çocukların yaş,cinsiyet,özellik ve yete¬ 
neklerine cevap verecek şekilde ayırımatîâbj tutarak yeniden düzenlemek 
ve bu kurumlan tüketici değil, üretici, gerçek yetiştirme metodlarına 

sahip hayajş. döndürücü merkezler seviyesine ulaştırmak. 
3»Başı boş,evini terketmiş,serseri, suçun kendisi haline gelmiş çocukla¬ 

rın durumları tesbit edilerek bir kuruma yerleştirilinceye kadar kala¬ 

cakları "Bekleme istasyonu", tik Kabul Merkezi, Gözlem ve Ayırma 
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is tasy l'ar m ı bölgelerdi ihtiyacına denk olarak çoğaltmak, 
4* Tutuklu ana ve babaların çocuklarının korunmasında öncelik tanımak • 
5. Koruma kararlarının alınmasında, vasi tayininde ve evlât edinme 

müesöesesinin tesisinde, boşanma davalarında hakimin vereceği 
kararların sıhhat ve rasyonalitesini sağlamak bakımından sosyal 

hizmet umanlarının çalışmalarından yararlanma^, 
6, Çalışan annelerin çocuklarının Kreş Ve Gündüz Bakımevlerinde bakıla- 

bilnesini genel politika olarak kabul etmek* 
7* Çocuklanri boş zamahlaifıni değerlendirmek için çocuk kulüpleri Ve 

çocukbahÇeleri tesid efclttek, Mahallî idare ve belediyeleri bu konuda 
teşvik -ötmek. 

Ö, Eğitilmeyen zekâ derecesi 4-9 un altındaki çocuklar için esenleştirici 
kurumlar açmak. 

9* Çocuklar için sağlanacak sosyal refah hizmetlerine dal» siyaset 
ve standartları tesbit edecek özel bir ihtisas kurumu kurmak ve bu 

kurumun farklı meslek, disiplin ve hizmet teşükkülleri ile işbirliği¬ 
ni temin etmek, 

10. Çocuk sorunları ile ilgili Bakanlıklar, Mahallî İdareler, Belediyeler 
ve gönüllü teşekküller arasında koordinasyon sağlamak, 

11» mevzuatımızda dağınık bulunan çbcukların korunması ile ilgili hüküm¬ 
lerin tek bir yasa "Çocuk Kanunu" adı altında toplamak ve birleştirmek 

için çalışmalara banlamak, 
C» Gençler İçin Sosyal Refah Hizmetleri: 

1.Gençlik problemlerinin çözümlenmesinde kamu kuruluşları, dernekler ve 
gönüllülerden yararlanmak; aynı amaca hizmet eden gayretlerin dağılma¬ 
sını önlemek; gençlere yönelmiş sosyal refah hizmetlerinde çevresel 

kaymaklardan faydalanmayı ön plâna almak; sosyal hizmet örgütlerinin 
bütün gençlik kosimlc-rino yayılmasını, ve kuruluşlar arasında bağlantı 
sağlanmasını gerçekleştirmek. 

2, Kediko-Sosyal Merkezler ve Sosyal Hizmetler Örgütlerinin Bütün 
üniversiteler bünyesinde kurulmasını temin etmek, 

3, Halk Eğitim Merkezleri bUayesinde gençlik kolları kurmak. 
4, Sosyal Hizmet örgütlerinde vo ülkenin doğal ve tarihsel değerleri¬ 

nin korunmasını ve geliştirmesinle yüksek öğrenim gençlerinin aktif 

roî almasın}, yağlamak* 

»/•» 
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Z- Suçlular tçin Sosyal F.o:?r.h Hizmetleri: 

1. Cezaların infazı sıracında ve infaz sonra hükümlünün duruma ve topluma 

intibaklarını kolaylaştırmak amacıyla rehberlikte bulunmak bu konuda 

uzman kişilerden faydalanmak.(Patronaj sistemi) 
2#.Hükümlünün serbest hayata tekrar intibakı için cezanın devam ettiği 

sürece tatbik edilenjyieştirmc tedbirlerini sürdürmek, 
3» Suçluların iyileştirilmesi yolunda sadece cezaevi müessoselerinin 

imkanları ile yetinilmiyorek diğer müesseselerinde bu yönde etkili 

olmasını sağlamak, Î1 Sosyal Hizmetler Merkezlerinin, desteğinden 
faydalanmak, evli suçluların aileleriyle ilgilenerek cemiyetten tecrit 
edilmelerine mani olmak, 

4, kadiri cezaevlerinde erkeklere mahsus cezaevlerinin pek çoğunda olduğu 
gibi iş yoluyla eğitim ve hayata hazırlaraftaiatemiai geliştirmek 

5» Kadınların gerek fiziksel ve ruhsal yapısı, gerekse topluğumuzun 
ihtiyacı vc anlayışı göz önünde tutularak kadın hükümlülerini de açık 
veya yarı açık o»** 'vlerinden faydalanmalarını sağlamak, 

5, Çocuk Mahkemeleri kanununu ele almak ve bu mahkemelere bağlı adli, 
tıbbî ve sosyal kuruluşların bir an önce kurulmasını gerçekleştirmek, 

E) Hastalar tein Sosyal Refah Hjzmttleri; 

1, T e 4* Yİ kurumlarmn müracaat eden hasta kişilerin durumlarını uzman 
marifetiyle inceleterek muhtaç olanlara paras&z tedavi imkânları sağ¬ 
lamak, 

2, Muhtaç kişilere tedavi sonrası bakım.hizmet ve yardım sağlamak, 

F) Sakatlar îçin Sosyal Refah Hizmetleri: 

1, İş kazaları vo trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması için cezaî 
normların ve Sigorta hukukunun yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli 
değişikliklerin yapılması, 

2, Trafik eğitiminde şöfor ve yayaların eğitilmesi için Ve kitle haber¬ 
leşme olan altlarından yararlanılması, 

3* îlk yardım merkezlerinin çoğaltılması ve ehliyetli kişilere bırakılma¬ 
sı, eğitim programlarında ilk yardım konularına daha geniş yer veril¬ 
mesi, 

4, Tehlikeli makinalarla uğraşanlar başta olmak üzere bütün işçilere iş 
kazalarından korunma yollarının öğretilmesi , 

5» İş yerleri hekiihleriniflı iş kazaları ile ilğili ihtisas sahibi veya 
kur6 görmüş hekimlerden seçilmesi. 
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fi , Tro.fi!: veya ir kazalarının yoğun olduğu belgelerde her an hizmette 
bulunabilecek âcil servis toya kaza cerrahî has tan: elerinin kurulması 
ve işletilmesi. 

7. Sakatların yapıcı hale gelmelerini sağlayacak tıbbı ve eğitsel reha¬ 
bilitasyon hi süetlerin in sallanmasını ve yatığa bağlı kalacaklar için 

bakın ve t<davi müesses 1erinin açılması. 

8. Sakatların yaşamalarını kolaylaştıracak alet ve vasıtalarının özellik 
vo standartlarını tosbit ve bunlara uyarlı imâlat yoluna gitmek, 

9. K>*ltvi y aralanmalar ve afetler için ilk fardım yapma ilanlarını haiz 
teşkilâtın kurulması ve bu konuda çalışan Bakanlıklar v*e Üniversiteler¬ 
le İfezılay ve benzeri gönüllü dernekler arasında işbirliği sağlaması. 

G) Yaşlılar tçin Sosyal Refah Hizmetleri : 

1. Yaşlılara tahsis edilen pirimlerin fiat endekslerine göre ayarlanması. 
2. İyi organize edilmiş ev-yardımları hizmetlerinin sağlanması, 
3. Meslek sınıfına bağlı olmayan.yaşlılar için lokaller açılması. 
**•, '.neklilik, emekli kişilerde çoğunlukla bir fobi haline geldiğinden 

ilgili örgütler tarafından meşgul edici 4e yöneltici falış»a#ların 
yapılması, 

5. Kırsal bölgeler için huzurevleri yerine yaşlı hastalara bakacak şifa 
yurtlarının kurulması. 

6. Yaşlılara mahsus huzurevleri ile şifa yurtlarının öncelikle büyük 
şehirlere ve endüstriyel bölgelerde kurularak memleket sathına yaygın¬ 
laştırılması. 

7# Umumî hastanelerdeki yaşlılara bakım pahalı olduğundan hastanelere 
yakın bir yerde şifa yurtlarının kurulması böylece yaşlılarda haftalı¬ 
ğın arazlarını uyaran psikolojik, sosyal ve ekonomik nedenlerin önlen¬ 
mesi, 

8* Yaş3,ılara yönetilecek bakım ve tedavi hizmetlerine halkın katılımını 
sağlamak amacıyla merkezi bir fon tesis edilmesinin(vakıf şeklinde) 
İncelenmesi. 

9* Alkoliklerin tedavisinde kullanılacak müeâsosela- ile ciddi akıl 

rahatsızlığı olan yaşlılar için meveut hastaneler dışında özel müesse¬ 
seler kurulması. 



- 13 -

7, Hnna^îhc-gtoneler-eki yaşlılara bakıra paha?.ı olduğundan hastanelere 
yakın bir yerde şifo yurtlarının kurulması b öylece yaşlılarda has tali ğır 

araklarını uyaran psikolojik, sosyal ve ekonomik nedenlerin önlenmesi, 

8, Yaşlılara yönetilmedi: 1 .l.ı..: ve tedavi hizn~tl. rine halkın katılmasını 
saylamak am-cıyla merkezi bir fon tesis edilmesinin (vakif şeklinde) 
incelenmesi, 

9, Alkoliklerin tedavisinde kullanılacak müesseseler ile ciddi akıl rahat- 

s^J&ı ğı olan yaşlılar için mevcut hastaneler dışında öze^, müesseseler 
kpıhıtıaası. 

ŞOSfrAL REFAH HİZMETLERİ POLİTİKASI 

JSosyfcl Refah Hizmetleri programının amacı çeşitli çevrelerde ortaya çıkan 
sosyal düzensizlik ve bozuklukların giderilmesidir. Bu amaç devletin ve onunla 

işbirliği yapacak olan çeşitli gönüllü kuruluşların çalışmalarıyle sağlanabilir. 
Şehirlerin darlıksız mahallerinde ortaya çıkan meselelerin çözümlenmesine yardım, 

kimsesiz ve terkedilmiş çocuklarla, yaşlıların bakımı, sakatların işe alıştırıl- 

roası ve «uçlpların mahkumiyet sonrası himaye edilmeleri ve işe alıştırî-lmaları ile 
kısacası kişi refah ve güvenlilerin sağlanmasına yöneltilmiş faaliyetler manzu¬ 
mesidir. 

Bu alanda Uygulanacak politikalar ve hedefler; 

a) Organizas^n, 
b) İstihdam, ^-nsan gücü ve eğitim yönünden ele alınmalıdır. 
ORGANİZASYON YÖNÜNDEN î 

Türkiye'de sosyal refah hizmetleri çeşitli resmî ve özel kuruluşlar tara¬ 
fından dağınık bir düzende yürütülmektedir. Geniş bir kitleye belirli bir hizmet 
seviyesini devamlı olarak ve belirli bir standarda götürmeye imkân verraiyen 
ve bu nedenle etkisi olmayan bu hizmetlerin tekelden idaresi î.ci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânımda da belirtildiği gibi tek bir örgüt aracılığıyla yapılmalıdır. 

Bu konu, -Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma projesi Yönetim Kurulu rapo¬ 
runda aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

Sosyal yardım konularıyla uğraşanak bir "SOSYAL HİZMETLER KURUMU" nun 
kurulması ve şibdiki Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünün öngörülen bir kurum için 

bir nüve teşkil etmesi doğru olacaktır. 

,/• o 
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Birinoi ve ikinci Beş Yıllık balkınma Plânlarının, uygulanacak politikalar 
bölümünde; Türkiye’de sosyal refah hizmetleri çeçi^'.i resmî ve özel kuruluşlar 
tarafxndan dayanıl: bir düzende yürütülmektedir. Geniş bir kitleye, belirli 
hizmet seviyesine devamlı olarak ve belirli standartda götürmeye imkân vermeyen 
ve bu nedenle etkili olmayan hizmetlerden tekelden yürütülmesi mümkün olanlar 

"Sosyal Hizmetler Kurumu" içinde birleştirilecektir, tedbirlerini geliştirmiş 

olmasına rağmen hazırlanan ve Meclislere sevkedilen tasarı kanunlaşmadığından 
raporda açıklanan hizmetlerin yürütülmesi belirli bir düzene kavuşturulmamıştır. 

HİZMET ÖNCELİKLERİ: 

Sosyal refah programları ve hizmetlerini kurabilmek ve genişletebilmek 

için Millî öncelikleri saptamak ve devamlı olarak bunları değerlendirmek, Ço¬ 
cuklar ve aileler için sosyal refah hizmetlerini geliştirmeye esas olacak 
millî önceliklerin tayini gereklidir. 

Genişlemekte olan ülkeler aşağıdaki nüfus gruplarına ve refah programla¬ 

rına öncelik tanımalıdırlar. 

a) Millî kalkınmaya hemen ya da ilerde katkıda bulunabilecek gruplar 
(Çocuklar, gençler, iş ve daha iyi bir hayat koşuluna kavuşmak için şehirlere 
göç eden "aileler ve bireyler" tarım teknolojisi ve yaşama koşullarında köklü 
değişmelerle karşılaşan "köylü, halk"), 

b) Hızlı bir gelişme süresinde özellikle güç durumda olan, yada ülkenin 
sosyal ve insancıl vicdanında yeri olan gruplar (normal aile hayatından mahrum 
çocuklar ve gençler, fiziksel ve ruhsal handikaplı kişiler, harp malûlleri, 
hastalar, yaşlılar ve güçsüzler.) 

o) Çok ihtisaslaşmış bir bakım ve pahalı tedavi programlarından zi^arie 

önleyici ve koruyucu programlar (aile hayatını kuvvetlendiren, ona destek 
olacak programlar, ev j.dapesi, çocuk bakımı, sağlık, hijyen, okuma, yazma 

bilgilerine muhtaç ev kadınlarına grup hizmetleri, okula devam etmeyen gençle¬ 
re eğitsel ve boş zamanlarını değerlendirme ve bazı özel maharetler verecek 

grup hizmetleri). 
d) Kendi kendine yardım ve toplum kalkınması programları; bunlar, olduk¬ 

ça yüksek sayıda yetiştirilmemiş insan gücünü, sınırlı maddî olanakları ve ih¬ 
tisas elemanlarını kapsayacaktır. Koruyucu niteliği olan programlar ve millî 
kalkınmaya katkıda bulunmaları yönünden öncelik çocuklar ve gençler için 

yapılan çalışmalara tanınmalıdır. 
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Böyle bir cnc-li":in bu yaş grubunda bulunanların genci nüfusa 

oranı ve bu gruptaki bireyi rin geçekte ülke kalkınmasına katkıları, iıızlı 

sosyal değişm~l~rdj en çabuk ve kolaylıkla zarar görebilecek durumda olmaları¬ 
dır. 

İSTİHDAM. İN SAL GİlJ ve Sİ-İT İti: 

Sosyal gizmet ü İkon iz de yoııi gelişmekte olan bir meslektir. Bu mesleğin 
kabul ve djjğısr meslekler yanında itibarını kazanması, için fcieslekî standart¬ 
ların geli^tlltilmesi gereklidir. 

Sosyal ft?.zmetj.er programlarının geli^mestinde ana unsur, sosyal hizmet 
mesleğinde yetişmiş elemanlardır. Bu elemanların yerinde kullanılması ve 
kendilerinden âa*mî istifade sağlanabilmesi için gereken tedbirler alınmalıdır, 

PERSONEL KAYNAKLARI; 

a) Sosyal Hizmetler Akademisi mezunları 
b) Anfcpra Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümü mezunları, 
e) Sosyal hizmet ajanında kurs görmüş Lise ve Kız Enstitüsü mpzunu 

sosyal yardımcılar, 
d) Sosyal hi^ıçet fanının çeşitli dallarında ihtisas sahibi Tıp, Hukuk 

Fakültesi ile X*taı>bul ve Ankara üniversiteleri Dil ve Tarih Coğrafya ve Eği¬ 

tim Fakülteleri Ş>osyoloji, Psikoloji ve pede^oji bölümü mezunları, eğitimci¬ 
ler, İdarî Bilimler Fakülteleri mezunları ve İhtiyaç duyulacak olan diğer 
yüksek ve otta dereceli okullar mezunlarıdır. 

SONUÇ 

Memleketimizde sosyal refah hizmetlerinin uygulanmasında, toplumun 

genel refahı ve çevresel şartların İslahına yönelmiş ve sosyal sorunları önle¬ 
yici nitelikte olan hizmetlere daha fazla ağıBlık verilmesi ve bu alandaki 

programların dalja rasyonel ye verimli olabilmesi için türlü faaliyetler 
arasındaki gerekli koordinasyon sağlayacak ve fonları birleştirecek tek bir 

sosyal hizmet örgütünün bir an önce kurulması uygun olacaktır. 
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5- îlk yardım merkezi ve kaza cerrahi hastanelerine -çok 
önem verilmelidir. 

B) REHABİLİTASYON , 

1- Sakatların rehabilitasyonu için ilk iş adet ve çeşi¬ 
dinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle sanayi, tarım ve 
benzeri sayımlar gibi sağlık sayımının yapılması ge¬ 
rekir. Böylece kaç adet ve ne tip sakatlık olduğu bi¬ 
linirse hizmetlere yön ve öncelik verilebilir. 

2- Eşit eğitim anayasal bir hak olduğuna göre körler ve 
sağırlar gibi ortopedik (Bedensel) sakatlar ve geri 
kalmış zekâlı çocuklar için okullar açılması gerekir. 
Kanun bu görevi Millî Eğitime verdiğine göre ve bu tip 
okulların amacı yalnız eğitim olmayıp aynı zamanda eği¬ 
tim süresince sakatlığının rehabilitasyonu ve tedavisi 
olduğu ve bu sürede bedensel kusurlarına göre bir iş 
öğretmek gerektiğinden bu okulların tıp ve diğer ilgili 
fakültelerle işbirliği yapılarak açılması ve yürütülmesi 
gerekir. 

3- Rehabilitasyon konusunda tıbbî, sosyal ve teknik eleman 
yetiştirmek ve bunları uygulama yaptırmak amacile tıp 
ve diğer fakültelerle, sağlık ve millî eğitim kuruluş¬ 
larında eğitim ve uygulama yerleri açılması, 

A- Sosyal Sigortaların tedavi edici ve sakatlığa göre re- 
habilite edici meslekî rehabilitasyon hizmetlerinğ önem 
vermeyişinin düzeltilmesi, 

3- Sakat işçi çalıştırılma mecburiyetine ait kanun ve yö¬ 
netmeliğin işler hale getirilmesi, 

6- Tıbbî ve meslekî rehabilitasyon yapabilecek bir merkez 
henüz Türkiye'de olmadığına göre Ankara'daki tıbbî re¬ 
habilitasyon merkezinin meslekî rehabilitasyon yetenek¬ 
lerine kavuşturulması ve diğer açılacak rehabilitasyon 
merkezlerinin bu görüşle hizmete açılması uygun olur. 

7- Sun'i kol, bacak ve uzuv sanayii çok yetersiz olduğun¬ 
dan Kızılay, Millî Savunma Bakanlığı ve Tıp Eakülteleri 
ellerindeki imkânların birleştirilerek sun'i uzuv sana¬ 
yiinin geliştirilmesi ve yeterli eleman yetiştirilmesi 
gerekir. 
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TEŞKİLATLANDIRMA BAKIMINDAN SOSYAL GÜVENLİK 
■V© SOSYAL REFAH HİZMETLERİNİN KAVRAM VE 

KAPSAMI 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Refah Hizmetlerinin teşkilâtlandırılması sorununun 
tetkiki ile ^orevlendiVilofi Komitemiz; her şeyden önce organizasyon konusunun kap¬ 
samının tayinini, yani söz konusu hizmetlerin amaç ve nitelikleri bakımlarından 
(Ülkemi! şartları göz önünde tutularak) nelerden ibaret olduğunun belirtilmesini 
ikorunlu görmüştür* Zira her teşkilâtlandırma işinde kurulacak teşkilâtın vüs'atını 
Ve niteliğini, kapsamına giren şahıslar veya şahıs gurupları ile elde mevcut kaynak¬ 
lara göre faaliyet konuları tayin etmektedir. 

1- Bilindiği üzere, ülkemizde sosyal güvenlik ve yardım işleri Cumhuriyet DoVrin- 
den önce kurulan tekaüt ve yardım sandıkları vasıtası ile yürütülüyordu. Çok sınırlı 
bir alana inhisar eden bu faaliyetler Cumhuriyet döneminde ilk önce memur kesiminde 
yapılmasına başlanan statüer ıslahata paralel olarak T.C.Emekli Sandığının kurulmasına 
yol açtı. Bu suretle kamu hizmetleri sektöründe çalışan memurların Ve müsdahdemlerin 
emeklilik haklarının bağlannasi ve dolayisıyle geleceklerinin teminat altına alınması 
görevi, 5434 sayılı kanunla kurulan ve mahtelif tarihlerde yapılan tâdillerle kapsamı 
genişletilerek bir merkezi teşkilât haline getirilen T.C.Emekli Sandığına tevdi edildi. 

İşçi kesiminde ise ; daha meşrûtiyet yıllarında (tersane, demiryolu ve maden alan¬ 
larında faaliyette bulunan ) büyük işlotmelerin işçi Ve müsdahdemlerinin tekaüt ve 
yardım sandıkları müteferrik kanunlarla ve tüzüklerle kurulmakla beraber ; ülke nüfusuna 
oranla çok küçük bir işçi ve müsdahdem kitlesini kapsayan bıS münferit teşekküller teş¬ 
kilâtları bakımından da mensuplarının sosyal güvenlik ve yardın ihtiyaçlarını karşı¬ 
lamaktan çok uzak olduğu gibi, sosyal güvenliğin sağlanmasında temel şart olan Devlet 
garanti ve kontrolundan da yoksundu. 1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı iş kanunun 
100. maddesi hükmile her ne kadar işçi sigortaları çeşitlerine uygun mevzuatı hazırlamak 
üzere derhal bir işçi sigortaları idaresi kurulmasının ön görülmüş olmasına rağmen 
ancak 10 yıl sonra çıkarılabilen 4776 sayılı jf iş kazaları, meslek hastalıkları ve 
analık sigortalarına ilişkin) kanunla 4792 sayılı işçi sigortalan kurumu (teşkilât) 
kanunu uygulamaya kondu ve bu arada çıkarılan 5417, 5502 ve nihayet 6900 sayılı 
(hastalık, analık, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarına ilişkin) kanunlarla işçi sigor¬ 
talarının sosyal risklere karşı teminat fonksiyonu karşılanmıya çalışıldı. Bununla 
berabir işçi sigortalarının uygulama alanının, şümulüne giren şahıslar bakımından 
çok dar olduğu ve geniş emekçi guruplarının sosyal güvenlik teminatı dışında kaldığı 
kısa zamanda anlaşıldı. Zira eski iş mevzuatının ( 3008 sayılı kanun mad.2 hükmüne 
göre) uygulana alanı çok dardı ve bir hizmet aktine müsteniden çalışan müsdahdem 
guruplarının işçi sigortalarından faydalanmaları mümkün olmadığı gibi, özellikle 
sigortadan sağlanan yardımlar da milletlerarası normların çok altında idi. 

Sosyal devlet ilkesini esas alan 1961 tarihli yeni Anayasanın 48. maddesi hükmü 
ile "herkezin sosyal güvenlik hakkının sağlanması" prensibinin kabulü, çeşitli sosyal 
sigortalara ilişkin mevzuatın bir kanunda toplanması ve sosyal sigorta yardımlarının 
nilletlerarası normların seviyesine çıkarılması gibi temel esaslar göz önünde tutula¬ 
rak kapsamı daha geniş ve şumullü yeni bir kanunun hazırlanmasını gerektiriyordu. 
Bu amaçla hazırlanan 506 sayılı sosyal sigortalar kanunu 1 Mart 1965 den itibaren 
irürürlüğe girdi. Bu suretle bugün bir hizmet akdine dayanarak çamıştırılan emekçilerin 
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Anayasanın 48» maddesi anlamında (iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık* 
ânalık, malûllük, yaşlılık ve ölüm gibi sosyal risklere karşı) sosyal güvenliğinin 
temini için uygulanan 506 sayılı kanun, kondi kesiminde memleketimizde ilk kez bir 
metin halinde toplanan çeşitli sosyal sigortaların bir kodifikasyonu niteliğindedir. 
Fakat 4792 sayılı âski işçi sigortaları kurumu teşkilât kanunun sadece 8 . maddesi 
ve ismi değiştirilerek, eski teşkilât hemen hemen aynen muhafaza edildi ki ; ileride 
açıklanacağı üzore, Kurumun çalışmasındaki aksaklıklar ve kuruüuş düzensizlikleri de 
bundan ileri gelmektedir. 

2- Diğer yandan sosyal sigortaların dışında, fakat bunlara paralel olarak yürütü
len "sosyal yardım faaliyetleri", Cumhuriyetten önceleri (zaviye, tekke, imaret, lonca 
ve vakıf gibi) kuruluşlar vasıtasıyla ve daha ziyade dinsel ve ahlâki telakkilerin 
etkisi altında hayırsever bir yardım işi olarak yürütülürken ; daha sonraları kurulan 
tekaüt ve yardım sandıkları ile kar şılıklı tesanüt ve yardım fikrinin de geliştiği 
görülmektedir. Fakat sosyal yardım işlerinin ilk kez devletin sorumluluğuna tGvdii, 
Cumhuriyet devrinde sağlık bakanlığının kuruluşunda "Sosyal Yardım İşleri Genel Müdür
lüğü " nün ihdasiye başlar. Bunu takiben devletin merkez teşkilâtında Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Adalet, İmar ve İskân ve İç işleri Bakanlıklarına ilişkilerine göre ve kıs
men de mahalli idarelerle birlikte; korunmaya muhtaç çocuklar, suçlu çocuklar, âfetzo-
deler ve göçmenlerle ilgili iskân ve yardım işleri ve mahalli kamu idarelerine ve 
özellikle belediyelere de (güçsüzlere, ihtiyar ve fakirlere yurt açmak ve para yardımı 
yapmak gibi) diğer yardım hizmetleri tevdi edildi. Kamu idarelerinin sözkonusu faali
yetleri dışında, bugün "kamu yararına hâdim" sosyal yardım hizmetlerinde bulunan 
(Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kadınlar Yardım Dernekleri vs.) gibi özel kuruluş
lar da Devletin sosyal yardım hizmetlerine kamu idarelerininki yanında katkıda bulun
maktadırlar. 

Bununla beraber sosyal yardım hizmetlerinin bu kadar dağınık ve çeşitli kuıuluş-
lar tarafmndan yürütülmeye çalışılmasının, gerçek anlamında şumüllü ve etkili bir 
sosyal yardım hizmetini gerçekleştiremiyeceği ilk bakışta göze çarpmaktadır. Bunun 
nedenlerini ve bu husustaki yapılması gereken işler konusundaki tekliflerimizi ilgili 
bölümde sunacağız. 

3- Bugünkü modern anlamı ile "Sosyal Güvenlik" fikri; bilindiği gibi şümullü 
bir kavram halinde resmen ilk defa atlantik anlaşmasile (1941) ortaya atılarak, 
Birleşmiş Milletler insan Hakları Beyannamesinde (1948) yer almak suretiyle milletler
arası kaide niteliğini kazandı. Muhtevası 22 nci ve 25 nci maddelerinde açıklanan bu 
beyannameye göre ; toplumun bir ferdi olarak herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Her fert kendisinin ve ailesinin yeterli beslenme, giyinme, barınma, tıbbî bakım ve 
diğer lüzumlu sosyal hizmetleri içine alan belirli bir hayat seviyesine sahip olması 
zorunlu olup ; işsizlik, hastalık, maluliyet, dul ve yetimlik, yaşlılık ve iüadesi dışı 
meydana gelen diğer her türlü tehlikeye karşı emniyetinin sağlanması hakkıdır. Anneler 
ve çocuklar (evlilik dışı olsalar dahi) özel bir sosyal yardım ve gözetim hakkına 
sahiptirler, ve bütün çocuklar ayni korunma hakkından faydalanırlar. Sosyal güvenlik 
hakkının muhtevası olan bu normlar daha sonraları Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
konferanslarında tekrarlanarak yeni Anayasalara ve sosyal mevzuata ve bu arada yeni 
Anayasamıza intikal ettib 

Anayasanın 48. maddesine göre " Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu 
hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak 
devletin ödevlerindendir* Bu suretle sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerinin 
muhtevası ve kapsamı gerek şahıslar ve gerekse hizmetlerin mahiyeti bakımından 
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tayin edilmiş bulunmaktadır. Böylece Anayasaya göre Türkiyede (cins, iri, vc hatta 
tabiyet gözetilmeden) herkesin sosyal güvenlik hakkından faydalanması, bir Anayasa 
emridir. Buhakkın muhtevası ise; kısaca milletlerarası normlara göre asgari bir hayat 
standardı (seviyesi) ve (işsizlik, hastalık, maluliyet, dul ve yetimlik, yaşlılık ve 
ferdin iradesi (yani kendi kusuru) dışında husule gelen hortürlü tehlikeye karşı) 
emniyetinin sağlanmasıdır. Sosyal Güvenlik hakkı geniş anlamında (sosyal refah hiz¬ 
metleri de denen) sosyal y4r<$ım hizmetlerini te kapsayan bir hak olarak ferdin devlete 
karşı yönelen sübjektif ka»a .hakkı niteliğinde bir temel hakkı ve devlet için de 
bu muhtevanın gerçekleştirilmesi a&acma yönelen objektif anlamda bir ödev ve kamu 
hizmetidir. Bu ana kuralın tabiî ve hukuki sonucu şudur: Fertlere sosyal güvenlik 
hakkının sağlanması için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmakvo 
kurdurmak devletin ödevi olduğuna göre, bu teşkilâtın bizzat Devlet tarafından kurulması 
veya devletin gözetimi ve denetimi altında kurdurulması ve denetlenmesi zorunludur. 
Zira ülkede bu anlamda Sosyal Güvenliğin temini sorumluluğu, söz konusu Anayasa kura¬ 
lına göre sadece Devlete yüklenmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi ise ; ancak merkezi 
bir teşkilât tarafından Sosyal Güvenlik hizmetlerinin bir bütün hülinde yöneltilmesile 
mümkündür. Bundan dolayidır ki, Sosyal Güvenlik hizmetlerinin tümünü kapsayan teşkilât¬ 
lı bir tedbirler bütünü anlamında Sosyal Güvenlik kavramı bugün "Sosyal Güvenlik Sis¬ 
temi " terimile ifade edilmekte lir.^itekim bugün İngilterede ^osyal Güvenlik hizmet¬ 
leri, 5 Temmuz 1948 tarihinden beri uygulanmaya başlayan Beveridge-Planmın çerçevesi 
içinde "Britanya Milli Sigorta ve Emeklilik Bakanlıği " (Ministry of ponsions and 
National Insurance in Great Britain) tarafından veya Almanyada olduğu gibi "Federal 
Alman Çalışma ve Sosyal Düzen ^akanlığı" (Bundesministerium für Arbeit und Sozial- 
ordnung) ve buna bağ;lı "Federal Sosyal Sigorta Mercii" (Bundesversicherungsamt) tara¬ 
fından yürütülmektedir. Diğer ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinde de gelişmenin 
daima merkezi teşkilâtlanma ve merkezi denetim yolunda oldüğu görülür. Bu zaruret iki 
yönden merkezileşmeye zorlamaktadır» Muhtevası gayet mütenevvî ve dağinık kuruluşlarla 
yürütülen sosyal güvenlijç ve sosyal yardım hizmetlerinin merkezileştirilmelerile sağ- 
lanabilen koordinasyon, sosyal güvenlik ve yardım hizmetlerinin daha rasyonel ve 
amaca uygun bir şekilde ifasını sağlamaktadır. Yine teşkilâtın merkezileştirilmesi 
veya bağımsız teşkilât bırakılmakla beraber merkezi ve etkili bir denetimin yapılmasile 
sosyal güvenliğin finansmanı, yani maddi kaynakların ve fonların daha iyi ve kolay¬ 
lıkla temini ve rasyonal bir şekilde sarfı mümkün olmaktadır.^Bu kurallar İngiltere 
ve Almanya g::bi ileri sanayi ülkeleri için olduğu kalar, ülkemiz gibi yeni gelişmekte 
olan ve sanayileşmeye yönelen toplumlar için çok daha önemlidir. Zira ekonomileri 
güçsüz ve lolayisiyle malî kaynakları sınırlı olan ülkemiz gibi gelişmemiş toplumlarda 
işsizlik, hastalık, tabii afetler ve özellikle büyük nüfus artışlarıyla gelen sağlık 
eğitim ve iskân preblemleriyle diğer çeşitli sosyal risklerin karşılanması ; elde 
mevcut mahdut finansman kaynaklarının ancak uygun bir merkezi teşkilâtla rasyonal bir 
şekilde kullanılmasile mümkün olabilir. 

Sosyal Güvenlik ve yardım müesseselerimizin yeniden teşkilâtlandırılması düşünü¬ 
lürken, Komisyonumuz arz edilen bu esasların göz önünde tutulması gerektiği görüşün¬ 
dedir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 
SOSYAL GÜVENLİK MÜESSESELERİMİZ VE 
BUNLARIN TEŞKİLATLANDIRILMASINDA GER¬ 
ÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ ŞARTLAR 

1. K ı s ı m 

MAAŞLI VE ÜCRETLİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ SORUNLARI 

Maaşlı ve ücretlilerin sosyal güvenlik hizmetleri;, yukarıda kısacabelirtildiği 
üzere; kamu personeli ( memurlar) için T.C. Emekli Sandığı ve işçi kesimindeki ücret¬ 
liler için de Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından görülmektedir© Bu itibarla bünye 
ve teşkilâtları biribirinden tamamiyle ayrı olan her iki kurumun da durumlarının ayrı 
ayrı incelenmesi gerekmektedir» 

I. E m e_k l_i _S a n d ı ğ ı 
1)JSosyal güvenliği teşkilâtlandırılmış olan Birinci Grup; 657 sayılı Devlet 

^emurları anunu ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun kapsamına giren "Kamu Hizmeti5’ 
görevlileri’, memur niteliğindeki kimselerdir. ToC. Emekli Sandığı 1950 tarihinde 5434 
sayılı kanunla kurulan ve memur niteliğindeki kimselerin sosyal güvenlik hizmetlerini 
görmekle vazifeli bir sosyal sigorta kurumudur. 5434 sayılı T.C. E.S. fcmunu, muhtelif 
tarihlerde önemli tadilleri yapılmış olmasına rağmen, Kurumun hem kuruluş kanunudur 
ve hem de emeklilerle ilgili Sosyal Sigortalar hükümlerini ihtiva etmektedir,, 

Her ne kadar 5434 sayılı kanunun 1. maddesinde Kurumun tüzel kişiliği haiz bir 
kuruluş olduğu açıklanmakta ise de, bu hüküm aslında sadece Emekli Sandığının hususi 
hukuk hükümlerine göre bazı hukuki tasarrufları yapabilmesini sağlamak üzere vaz 
edilmiştir. Esasında Kanunun aynı maddesinin açık hükmüne göre Emekli Sandığı Maliye 
Bakanlığına tam anlamile bağlı bir kuruluştur. Sandığın organları,. 5434 sayılı kanunun 
2. maddesine göre Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve Sağlık Kuruludur» 
Sandığın Maliye Bakanlığına tam anlamile bağlı bir kuruluş olduğu, organlarınm_ seçim 
şeklinden de anlaşılmaktadır. Sandığın en önemli ve etkili organı olan Yönetim ^urulunu 
teşkil eden bir reis ve beş üye (5434 S.K. nun 3. maddesine göre) Maliye Bakanlığı¬ 
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilmektedir. Sandığın 
diğer önemli organı olan Genel Müdürlük (Genel Müdür ve Muavinleri), tayinleri bakımmdar 
Maliye Bakanlığının kesin etki ve kantrolü altında bir organıdır ve sandığın genel 
müdürlük işyerinin kontrolü (5434 S.K.nun 8. maddesine göre) Yönetim Kuruluna aittir. 

5434 sayılı kanunun 8. maddesinin (c) bendine göre Yönetim Kurulu ; Genel Müdür¬ 
lüğün teklifi ile bütçenin bölümlerinde uygun gördüğü aktarmaları yapmak üzere teklif¬ 
lerini Maliye Bakanlığının tasvibine sunmakla yükümlüdür. Ayni maddenin (d) bendine 
göre ; sandığın malidurumunu aralıksız murakabe ederek gelirleri ile yürürlükteki 
maaş bağlama ve tediye hükümlerinin yeni tedbirler alınmasını gerektirdiğini gören 
Yönetim Kurulu, bunu düşüncesile birlikte Maliye Bakanlığına bildirmekle mükelleftir. 
Ayni suretle kanunun 8. maddesinin (a) bendi hükmüne göre Yönetim Kurulu, Genel Mü¬ 
dürlükçe hazırlanacak yıllık bütçe ve kadroları tesbit ederek Maliye Bakanlığının 
tasvibine sunmaktadır. Maliye Bakanlığı ise; Yönetim Kurulunun, Bakanlığın tasvibine 
sunduğu konularda uygun görülmeyen kararlarının düzeltilmesini isteyebilir. Fakat 
Yönetim Kurulunun ısrarı halinde Maliye Bakanlığı , Kanunun 9.cu maddesine göre 
Yönetim Kurulu kararını istediği gibi düzeltmek yetkisine sahiptir. 

2- Yukarıda zikredilen 5434 sayılı kanunun Emekli Sandığının teşkilât ve faali¬ 
yetleri ile ilgili hükümleri, gerçekte mezkûr kurumun belli başlı tasarruflarında 
tamamile Maliye Bakanlığına bağlı ve hatta bu bakanlığım bünyesi içindeki alelade 
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Lr müdürlükten farkzızbir kuruluş olduğunu -ortaya koymaktadır» Her ne kadar kanunun 
. maddesinde sandığın tüzel kişiliğe sahip (ve dola|(isile ■müstakil bir kuruluş) ol- 
ağu açıklanmakta ise de ; bu hüküm sadece temsil ve tâli derecede (inşaat, satın alma v 
s ilâh... gibi) mukavele yapma faaliyetlerinin yürütülmesinde rol oynamakta, fakat 
sil sosyal güvenlik hizmetlerinin görülmesile ilgili başlıca konularda ve özellikle 
inansman kaynaklarının ve amaca uygun olarak kullanılmasında kesin söz sahibi Maliye 
akanlığı olmaktadır» Bu hukukî durum ; sosyal güvenliklerini emekli sandığına bağlamış 
üzbinlerce iştirakçinin gelecekleri hakkmda„birinci derecede karar verme yetkisinin 
aliye Bakanlığına verilmiş olması nedenile, ı arumu faaliyetlerinde temel amacından 
aptırarak Maliye Bakanlığının bütçe ve finansman işlerinde adeta bir aracı olarak 
ullanılmasına yol açmaktadır. Emekli sandığının bu kuruluş düzensizliğinin menfi etkilc- 
i, bilhassa kurumun son yıllardaki faaliyetleri üzerinde yapılan incelemelerin sonuç- 
arında açıkça görülmektedir. Şöyle ki ; 

^amu sektöründe (memur statüsünde) çalışanların sosyal güvenlik hizmotlirinin ifasilt 
ükiimlü emekli sandığına tabi olanlar 1969 yalı hesabile 613.514 kişi iken, bu miktarın 
970/71 döneminde 700 bin civarında olduğu ve bu iştirakçilerden halen 251.690 kişinin 
mekli, dul ve yetim aylığ;ı aldığa, Kurumun hali hazır varlığının 1970 de 6 milyar 
L.sına ulaştığı DPT raporunda belirtilmektedir. Emekli Sandığının (1969) yirminci 
esap yılı raporuna göre ; 5434 sayılı kanunun 29. maddesi hükmü gereğince sandığın 
apılması gereken aktüerya hesaplarının bugüne kadar yapılmadığı, hülbuki ayni madde 
ükmünce ilk incelemenin ilk üç yıl içinde aktüerlere yaptırılması gerektiği ve bu neden- 
e de yatırımlarda kârlılık esas alınmadığı için de Kurumun teknik açığının hor yıl 
rttığı ayni raporda belirtilmektedir» Sandığın kuruluş düzenbizliklerile ilgili gördü- 
Umüzbazı tipik tasarruflar, Sayın Taner Karahasanoğlu tarafından hazırlanan Emekli 
andığı ile ilgili SPD/1971 raporunda etraflıca açıklandığı için, mezkûr raporda zikre* 
ilen birkaç noktayı olduğu gibi alıyoruz t *' Sandığın 1969 yirminci hisap yılı rapo- 
unda ; 5434 sayılı kanunun hükümlerine göre emekli, âdi malûllük, vazife malûlü aylığı 
ağlananlarla iştirakçi veya açıkta iken Ölenlerin dul ve yetimlerine yaşama müddetle- 
İne ve bağlanmış maaşlarına göre aktüaryel hesaba dayanılarak iştirakçiler sermayesin- 
.en ayrılması gereken miktar 16.519.027.447.-TL. olup, bugüne kadar iştirakçiler serma- 
esinden bu hesap için tefrik edilen 5*535.461.866.- liradır ki, tahsis karşılıkların¬ 
ın 10.903.565.561.-lira açık bulunduğu belirtilmektedir, ki; bu durumda ileride yapı- 
acak ödemeleri karşılamak üzere Kurumun 10.983.565.561.-TL. açığı bulunmaktadır'*. Yine 
ynı raporda s " 1966 yılında bu açığın 3.626.810.733.69 lira olduğu göz önüne alınırsa, 
iandık teknik açığının her yıl büyük bir artıj kaydetmekte olduğu kolaylıkla görülecek- 
.ir" denilmektedir . 

Yine ayni rapora göre : "Bütçenin giderlerini karşılamak üzere Sandığa ait prim ve 
:arşılıkların faütçeye gelir kaydının sağlanmasına, 657 sayılı devlet memurları ^anunu- 
ıun bazı maddelerini değiştiren 1327 sayılı kanunun ek geçici 34. cü maddesi ile baş- 
amıştır. Geçici 34. maddenin uygulanmasına sağlamak için 1970 yılı bütçesine konan 
1. madde ile de 1.3.1970 ile 1.3.1971 yılları arasında T.C. Âmekli ^andığına tâbi 
ytirakçilerden alınacak kesenek veçeşitli karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tesbit 
.dilmekle beraber, bunlardan ancak eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine 
.sas aylıklara isabet eden miktarlar T.C.Emekli Sandığına gönderilmekte olup, diğer- 
,eri hagineye gelir kajdedilmiştirb İlgililer yaklaşık olarak 1 milyar liranın böylece 
Imekli andığından alınarak hazipeye gelir kaydedileceğini belirtmişlerdir. Bu yol 
lüphesiz ki, kurumun teknik açığını daha da arttıracaktır. Zira ileride yapılacak öde- 
leler yeni maaşlar üzerinden olacaktır. 1971 yılı gelirler bütçesinin B cetveMiıde 
Bölüm 71.000, mad.71.360) emekli kesenek ve karşılık fonundan 1.200.000.000.- lira 
jelir olarak kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu uygulamayı gerçekleştirmek için 5434 sayılı 
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anunda bir değişiklik yapılmasa gerekmektedir ki; bu tâdil tasarısının Başkanlığa 
erildiği belirtilmiştir0 Böylece her yıl bütçe kanunları ile bütçe açığını karşılamak 
çin T.Co Emekli ^andığı fonlarından yararlanılmak yolu açılmış bulunmaktadır. Ancak 
u yararlanma (1970 deki uygulamada da açıkça görüldüğü gibi) karşılıksız olmaktadır, 
ir borçlanma söz konusu değildir© Böylece T.C. Emekli ^andığı her yıl kanuni gelirleri 
le kanuni giderleri arasındaki farkı hâzineye gelir olarak verecek, şayit kanuni gider- 
er fazla olursa; hazideden bunlar karşılanacaktır" . 

3- Yukarıda (no.l ve 2 de) ayrıntılı olarak arz edilen gerçek durum; Emekli san¬ 
ığı statüsüne tabi kamu hizmeti görevlilerinin sosyal güvenliğinin (Anayasanın 48. 
.aİdesinde öngörülen gerçek anlamında) sağlanmasında şu sorunların şözümünü zorunlu 
:ılmaktadır0 

Bugün T.C. Emekli Sandığının kuruluş kanunu olan 5434 sayılı kanun, hem teşkilat- 
.a ilgili hükümleri ve hem de (sosyal sigorta şartları niteliğinde olan) emeklilik 
lükümlerini ihtiva etmektedir© Halbuki sosyal sigorta kurumlarının faaliyetlerinin 
anaçlarına uygun bir şekilde yürütülebilmesi için, ayrı bir teşkilât kanunu bulun- 
lası zorunludur. Nitekim bizde dahi 4792 sayılıkanun sosyal sigortalar korununun 
aıruluş kanunu; 506 sayılı kanun ise, sigortalılık haklarını düzenleyen bir kanundur, 
îtkili bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması, ekseriya mütekâmil bir teşkilât 
:anunun mevcudiyetini şart kılar. 

T.C. Emekli Sandığı ; 5434 sayılı kanunun 1. maddesinde açıklandığı üzere tüzel 
cişiliği haiz olmakla beraber, Maliye Bakanlığına bağlı bik kurumdur. Esasen müessese- 
ıin tüzel kişiliği, sadece bazı hususî hukuk tasarruflarını yapaMlmesi için sandığa 
Lzafe edilen bir niteliktir. Fakat Kurumun Maliye Bakanlığına bağlılık durumunda, 
5zellikle 5434 sayılı kanunun yukarıda açıklanan 3. maddesile 8. maddesinin (a), 
[c), (d) bentleri ve 9© maddesi hükümleri sandığı tamamile Maliye ^akanliğinin vesaye¬ 
ti altında bir müessese haline sokmaktadır. Diğer bir deyimle, yüzbinlerce iştirakçi¬ 
nin sosyal güvenliği ve lolayisiyle geleceği üzerinde son söz sahibi, sandığın bağlı 
3ulunduğu Maliye Bakanlığıdır. Bu durum, SPD raporunda da belirtildiği üzere ; Maliye 
Bakanlığı tarafından bütçe açığının karşılanması için sandık fonlarından karşılıksız 
yararlanılmak suretiyle Kurumun sosyal güvenlik görevlerinden saptırılması sonucunu 
doğurmaktadır. Maliye Bakanlığının başlıca görevi ise, sadece denk bir bütçe teminidir. 
Bu itibarla sosyal güvenlik fikri bu bakanlığa daha ziyade yabancı ve tâlî bir ilkedir. 

Üçüncü beş yıllık plân dönemi için ve yukarıda arz edilenler göz önünde tutularak 
sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi bakımından T.C. Emekli Sandığı teşkilâtının 
ıslahı yolunda bilhassa şu tedbirlerin alınmasının zorunlu bulunduğuna kaniiz: 

Yakın bir gelecekte iştirakçi hacmi bir milyona yaklaşacak olan Kurumun; herşey- 
den önce Maliye Bakanlığının vezayetinden derhal çıkarılarak, teşkilâtı bakımından kendi 
amacına uygun olarak işleyebilen bağımsız bir kuruluş haline getirilmesi gerekmektedir. 
Sandığın yeniden teşkilâtlandırılmasında; teşkilâta ait kuruluş hükümlerinin ya ayrı 
bir kanunda veya kendi bünyesindeki sosyal sigortaya ilişkin hükümlerle birlikte 
bir kanun içinde, fakat ayrı bölümler halinde yer alması da mümkündür. Fakat: 

Emekli Sandığı teşkilâtının her halde, sosyal sigortalar kurumuna paralel ve 
benzer bir kuruluş niteliğinde yeniden düzenlenmesi sür'atle yapılması gereken 
bir zorunluluktur. Esasen bütün gelişmiş ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinde 
gerek kamu görevlileri ve gerekse işçi niteliğindekilerin sosyal sigorta statüleri 
arasındaki farklar hemen hemen ortadan kalkmış gibidir. Bizde de gelişmenin bu isti- 
kematte olması zorunludur. Bundan ötürü sosyel sigorta statüsü bakımından emeklilik 



statüsü ile sigortalılık statüsü arasındaki farklar sür'atle ortadan kaldırılmalıdır® 
Aşağıda da açıklanacağı üzere; bugün Devletin "Genel Sosyal Politikasını" yürü¬ 

tecek bir bütün halinde bir teşkilât mevcut değildir. Bu nitelikte bir teşkilât mev¬ 
cut olmadığı takdirde; gelecekte hükümetlerce yürütülmesine çalışılacak sosyal politi¬ 
kalar daima eksik, yarım kalacak ve haklı şikayetlerin azalması mümkün olmayacaktır. 
Çalışma Bakanlığı halen sadece işçi sorunlarına yönelen bir kuruluştur. imar ve İskan 
Bakanlığı veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gibi kuruluşların sosyal yardım faa. - 
liyetleri ise, sosyal pojitika esprisinden mahrum münferit çabalar halinde kalmakta 
ve ekseriye bu yüzden etkili olamamaktadır. Bundan dolayı da kaynak ve fonların daha 
rasyonel kullanılması mümkün olamıyacağından, kaynakların israfı da herzaman mümkün¬ 
dür ve ekseriya müşahede edilmektedir. Bundan dolayı: 

Tüm sosyal güvenlik ve sosyal yardım faaliyetlerinin, Anayasanın 48. maddesi 
anlamında bir tedbir olarak kurulacak bir "Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Bakanlığı" 
kuruluşu kapsamına alınması ve bu teşkilât içinde Emekli ^andığının da kendi bünyesinde 
müstakil, fakat teşkilâtın gözetim ve denetimi altında bir kuruluş halinde memleketin 
genel sosyal güvenlik sistemi içinde yer alması bizce en uygun bir çözüm yolu olacak¬ 
tır. Şurasını da önemle belirtmeliyiz ki; böyle bir teşkilâtın süratle kurulması o 
kadar büyük kaynakların teminine veya uzun mesai sarfına da bağlı değildir^ yeterki iyi 
niyet ve ileri görüşle sür'atle işe başlanılmış olsun. 

II. Sosyal Sigortalar Kurumu 
1) Sosyal Güvenliği teşkilâtlanmış diğer gurup, sosyal sigortalardan fayda¬ 

lanan ücretli inekçilerdir. Eski i çi sigortaları mevzuatına göre sigortalı sayılabil- 
mek için, dar anlamda (3008 sayılı tş K.na göre) işçi sayılmak gerekirken, yeni Ana¬ 
yasanın geniş sosyal güvenlik kavramının esprisine uyularak kapsamı genişletilen ve 
1 Mart 1965 de yürürlüğe giren 506 sayılı kanuna göre, emekli statüsü dışında kalan 
ücretlileri kapsamaktadır ve özellikle bugün kuruluşu bakımından da emekli sandığından 
çok daha geniş emekçi guruplarının da kapsamına alınmalarına çok müsaittir. 

Bununla beraben sosyal sigortalar kapsamının genişletilmesi imkânları, kurulacak 
teşkilâttan ziyade gelir soviyesinin artması ve finansman hacminin genişletilmesine 
bağlı daha yukarı seviyedeki bir sosyal politika korunudur ki; görüşümüze göre bu da 
ancak, bundan önce emekli sandığı konusunda yaptığ;ımız teklife uygun olarak kurulabile¬ 
cek bir "Sosyal Güvenlik ve Yardım Bakanlığı" elile gerçekleştirilebilir. 

Rıgün ülkemizde sosyal sigortaların kapsamı hltla genişlemektedir. Bu genişleme 
tabiatiyle yeni yatırım imkâltkarı ve buna muvazi olarak açılan yeni işyerlerinin ge¬ 
nişleme hacmi ile mütenasiptir. Ezcümle 1965 yılının ortalama 876.435 sigortalısına 
karşılık, bu miktar 1969 da 1167.611 e baliğ olmuştur. İçinde bulunduğumuz 1971 yılında 
bu rakamın, uygun ekonomik şartların da mevcudiyeti halinde bir buçuk milyona ulaşa¬ 
bileceğini tahmin etmek mümkündür. Bugün, halen sosyal sigortaların kapsamı dışında 
kalanlar: tarımda çalışanlar (506 s.K.mad*3 I/A) la işverenin kendisiyle birlikte 
çalıştırdığı (eş, çocuk veya yakın akraba gibi) yakınları (506 s.K.mad.3,I/B,C), 
Ev hizmetlerinde çalışanlar (506 6.K.mad.3,I/D) la çıraklar, esnaf ve serbest meslek 
erbabıdır. 

Diğer yandan sosyal sigortaların maddi yönden kapsamına giren riskler (veya 
sosyalriskler de denen) iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, ihti¬ 
yarlık ve plümdür. Bunlara; ileride incelenecek olan işsizlik (ve bize göre sadece 
küçük çiftçiler için söz konusu olabilecek tarım ürünleri sigortasının da eklenmesi, 
şüphesiz sosyal sigorta kapsamının genişletilmesinde bir amaçtır. 
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2- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, bizde ilk defa bir tek metin halinde 
toplanan çeşitli sosyal sigortaların bir kodifikasyonu niteliğindedir. İlerideki 
gelişmelerde toplu haldeki bu tek metnin değiştirilmemesi ve değişen şartlara göre 
yapılacak tadillerin ise, ayni kanun metni içine alınması teşkilâtın çalışnlasında 
kolaylık sağlayacaktır. 

Bizde sosyal sigortaları uygulamakla görevli teşkilât 4792 sayılı kanunla kurulan 
"Sosyal Sigortalar Kurumu"dur. Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu hükümlerini uygulamakla görevli ve Emekli ^andığında olduğu gibi, Çalışma Bakanl; 
fakat malî ve İdarî bakımdan tüzel kişiliği haiz bir Devlet KUrumudur. Bununla beraber 
söz konusu malî ve İdarî yönden muhtariyeti, özellikle sosyal güvenlik siyasetinin 
amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesi bakımından şeklî ve teorik kalmaktadır. Sosyal 
Sigortalar Kurumunun organları Genel Müdürlük Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul¬ 
dur. 

Genel Müdürlük bir teşkilât olarak merkez teşkilâtı ile şubeleri, acenteleri ve 
ve sağlık müesseselerinden kurulu olup, başında bulunan Genel Müdürlü iki yardımcısı 
Çalışma Bakanının teklifi ile müşterek kararlatayin olunmaktadırlar. Genel Müdürle yara: 
cilan, Kurumun faaliyet alanına giren bütün işlerini yürütür ve kurumu idare ve kaza 
mercilerinde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmekle de görevlidir. 

Kurumun Yönetim Kurulu, biş Başkan, bir tabii üye olarak Genel Müdür ile birlikte 
sekiz üyeden teşekkül etmektedir. Başkan ile iki üye Çalışma Bakanlığının ve bir üye do 
Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca tayin edilmektedirler. İşçi ve 
işverenleri temsil eden ikişer üye ise, Genel Kuj-uiüaki işçi ve işveren temsilcileri 
tarafından seçilmektedir. Yönetim Kurulunun görevleri kısaca: Kurumun yıllık gider 
bütçesile personel kadrosunu inceleyerek tesbit edip Çalışma Bakanının tasvibine sun¬ 
mak, bilanço ve çalışma raporunu da kendi mütalâası ile birlikte yine Çalışma Bakanı¬ 
nın tasvibine sunmak, memleketin gerekli yerlerinde şube ve acenteler açmak vs. dir. 
Görüldüğü üzere bu kurum da, diğer gibi ve her ne kadar diğerindeki kadar olmasa bile 
yine Çalışma Bakanlığının hukuki vesayeti altında bir müessesedir. 

Kurumun üçüncü ve en aslında en önemli olması gereken organı Genel Kuruldur. 
Kurum Genel Kurulu; çeşitli işkollarındaki işçi ve işverenlerden eşit sayıda enaz 
onbeşer kişilik üyelerle, Çalışma Bakanlığı iş Dairesi Genel Müdürü, ^ağlık ve ^osyal 
Yardım Bakanlığının Ssyal Yardım ve hıfzıssıha daireleri Başkanları ile Maiiye Bakan¬ 
lığının Hazine Genel Müdüründen ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 
ve Başbakanlık v,-enel Murakabe ueyetinden gönderilecek bir zattan ve üniversite , Teknik 
Üniversite ve Yüksek Okul Profesörleri arasından seçilecek iş hukuku, sosyal ekonomi 
ve sigorta alanlarıyla iş fizyolojisi veya iş hıfzıssıhhası ortopedi yahut cerrahlık 
mühenrislik kollarında uzman bir veya birkaç kişiden teşekkül eder* uenel Kurul normal 
oturum olarak yılda bir defa Çalışma Bakanlığının daveti ile toplanırsa da, gerektiğinde 
olağ;anüstü toplantı da yapılması mümkündür. 

Genel Kurulun görevlâri kısaca: Kurumun yıllık bilançosu ile çalışma raporu ve 
hesap dene tikeme sonuçları üzerinde karar vermek, sosyal sigortaların uygulanması 
hakkında dilekleri tesbit ve ^alışma Bakanlığının isteği üzerine istişari nitelikte 
kararlar almak. Her ne kadar eskiden Genel Kurulun, Kurumun Çalışma Raporu ile 
bilançosunu onaylama ve ibra yetkisi ilk kuruluşunda var imiş ise de, bu etkili ve 
önemli yetki 15 Temmuz 1960 tarih ve 23 sayılı kanunun 10 ve 12. maddeleri hüküm¬ 
leriyle khldirilmiş olup, halen yapılmakta olan Genel Kurul toplantılarının pratik 
hiçbir faydası yoktur. ”e yapılan masrafa yazık olup sadece gerçekleştirilemiyecek 
bazı temennileri dile getirmekten başka hiçbir işe yaramamaktalır* 
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3- ^oayal Sigortalar Kurumu, 4792 sayılı kuruluş kanunun 1. maddesinin 2. fıkrasın 

belirtildiği üzere, mali ve idari muhtariyete sahip ve tüzel kişiliği haiz ve özel 
hukuk hükümlerine tabi bir devlet kuruluşudur^ Ayni kanunun 22* maddesine göre urum, 
muhasebei umumiye, arttırma ve eksiltme kanunları ile Sayıştay vizasine tabi değildir. 

^osyal Sigorta Kurumlarının mali ve idari muhtariyete sahip tüzel kişiliği haiz 
korporasyonlar şeklinde teşkilatlandırılmaları, sosyal güvenliğin temini fonksiyonla¬ 
rını yapabilmeleri için gerekli bir şarttır. Zira bu kurumların asli görevleri olan 
mecburi sigortayı uygulayabilmeleri, İdarî ve malî her türlü nüfuz ve tesirden azade 
ve bunun dışında kalmalarına bağlıdıri Bu temel kaide ve prensip genellikle sosyal 
sigorta organizasyonları ileri olan bütün ülkelerde kabul edilen temel bir kuraldır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü halile işleyişinde kuruluş düzensizliği diye 
nitelendirebileceğimiz şu hususları belirtmek gerekmektedir: 

Sosyal sigotalar kurumunun halen yürürlükteki mevzuatımıza göre yukarıda açıklanan 
kuruluş düzeni, kanaatimizce kurumun kuruluş gayesine uygun bir tarzda faaliyette 
bulunabilmesini teminden uzaktır. Bu durum bir an önce ıslah edilmediği takdirde; 
bilhassa meflılekette sigortalı emekçiler kitlesinde yıldan yıla görülen büyük artışa 
paralel olarak Kurumun faaliyetlerindeki aksaklıkların çoğalması da bunun tabii bir 
sonucu olacaktır ki, bu hal gelecekte sigortalılara sosyal güvenlik garantisinin 
sağlanmasını son derece güçleştirecektir. 

Modern sosyal sigorta kurumlan daima devletin himaye ve gözetimi altında tüzel 
kişiliğe sahip müstakil korporasyonlar şeklinde teşkilâtlandırılan müesseselerûir. 
Eki kurumların temel organları olan genel kurullarında gelir kaynaklarının ve sosyal 
sigorta fonlarının en büyük kısmını ödedikleri primlerle temin eden sigortalılarla 
işverenlerin çoğunluğu eşit olarak temsil etmeleri zaruri bir şarttır. 

Bu kurumların yönetim kurulları, müdürleri ve denetçileri hükümet ve Çalışma 
Bakanlığı tarafından değil, muayyen bir mü İdet (mesela tatbikatta ekseriye dört yıl) 
için genel kurulları tarafından seçilmelidir ve bu yürütme organları bir yıllık faali- 
yekleri sonundaki çalışmalarından doğrudan doğruya her yılda asgari bir kere toplana- 
esek genel kurula karşı sorumlu olmalıdırlar. Ancak bu şekilde kurulacak bir bizzat 
kontrol sistemi ile Kurumun faaliyetlerinde gayesine uygun rasyonel bir düzen sağlan¬ 
ması mümkün olabilir. Zira Kurumun rasyonel ve verimli olarak faaliyette bulunmasında 
birinci derecede hak ve menfaat sahibi olanlar, şüphesizdir ki prim ödeyen sigortalı¬ 
larla işverenlerdir. 

Diğer yandan memlekette sosyal güvenliğin sağlanmasından fertlere kargı (Anaya¬ 
sanın 48. maddesi hükmü gereğince) birinci derecede sorumlu olan Egvletin osyal 
Sigortalar Kurumunun denetim ve gözetimini çeşitli şekilde gerçekleştirmek'mümkündür. 
En tabii yol, Emekli andığında olduğu gibi* kurulacak bir "Sosyal Güvenlik ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına" kurumun sadece denetim ve gözetim bakımından bağlanmasıdır. 

Sosyal Sigortalar Kuruntuna bugünkü mevzuatla, kuruluş gayeleri dışında görevler 
yüklenmiştir. Bunun sonucu olarak bazen bu gibi amaç dışı faaliyetlerin, kurumun esas 
görevlerini aksatacak şekilde ön plâna geçtiği de görülmektedir* 

Sosyal Sigortalar Kurumu, bigünkü kuruluş statüsüne göre, sadece, 506 sayılı 
sosyal sigortalar kanununda belirtilen sosyal risklere karşı teminat sağlamak suretiy¬ 
le sosyal güvenliği temin amacı ile kurulan bir müessesedir • (4792 sayılı kanun 
mad.İ) Bu temel amacın gerçekleştirilebilmesi için, ^osyal Sigortalar Kurumuna söz 
konusu sosyal güvenlik faaliyetlerinin dışında diğer hiçbir külfetin yüklenmemesi 
esas kural olmalıdır» Halbuki sosyal sigortalar kurumunun tatbikatında ötedenberi bu 
ana kaideyi bir yol tufiularak, Kuruma amaçları dışında mükellefiyetlerin yüklondiği 
görülür. Şöyle ki; 
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a) İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkmdaki 4837 sayılı kanunun-:" - ^ 
.3» maddesine 73332 sayılı kanunla eklenen E fıkrasile he.r sene Sosyal Sigortalar :-j ,L 
[urumu tarafından bir yıît evvelki tüm gelirleri tahsilat toplamının'% 0,50 nispetinde-;^ 
.yrılacak tahsisatın İş ve İşçi Bulma Kurumuna ödenmesidir» Bu anormal durum kurumun 
:0. 21 nci ve müteakip Genel Kurullarında da haklı tenkitlere sebep olduğu halde;'- onın./- 
;iderilmesi'yoluna şimdiye kadar hiçbir teşebbüse geçildiği görülmemiştir* Halbüki;; 
.ş ve işçi bulma faaliyetleri, sosyal sigorta dışında ve Çalışma Bakanlığının'bu.işle 
.lgili diğer bir kurumunun başlıca görevi olduğuna göre, mecburi, sigorta^.pirimlef^nden 
:emin edilen maddi kaynakların bu yöne aktarılması;, ilerisi için ..so-jsyajL-s1igortş.ip.y7PT,r 

genel-sosyal güvenlik kuralına da aykırı düşmekte! 
;.oî-.:    '• ■'■"‘■i'- i. ■"•'J.jA ' •-.j.Tut uc t 

b.) Yine -şpsyal sigortalar kuruöıunutt aslî görevi dışında kuruma yükietil.mi§ :qlân', 
ıiger/bir küiÇet de; Kurumun 47,92 -sayılı teşkilât kanunun 20.. maddesinin {d), iıkra^^- 
La ye®, ^almaktadır. İBuna göre Kurum sanayi -sektörüne işletme kredisi -temin etmeklş, yjü- 
İimlüdür. . ■ i. . ' ' ; / ■/;-.; r v; şr Us, /o nt:nj;cı 

Kurumun 20. ve müteakip genel kurul toplantılarında bilhassa özel sanayiTsektörü : 
.emsilcileri parafından bu dahi yeterli bulunmayarak, sanayi kredisinin artt-ıiiima'si sobâ 
-e hatta-tesis kredisi şeklinde de verilmesi yolunda temenniler ileri sürüldüğü gibi, 
ıu kredinırı arttırılmasını öngören kanun tekliflerinin de yapıldığı görülmektedir«.r 

Sırf ekonomik yönden--zayıf. ve mahdut gelirli işçi ve . rnüsdahdem kitlede rihihj söşy&ljc- 
Üyenİlğinih sağlanması- amacı,ide tesis edilen.sosyal sigorta fonlarının (hahğb ölçüde 
durs'a olsun) Kurumun amaçları dışındaki, gayelere sanayi kredisi şeklinde tah#üsd:;•'Ti 
tosyal sigortalar kurumuna özel sektörün bir nevi sanayi bankası fonksiyonunu ifaya-'"ba-ae 
lordamak demektir ki, bu garip, durumun benzetine Dünyanın hiçbir yerinde- rastl-anmamak^ik/ı 
.adar*. Bundan dolayı 4792 sayılı Kurum Teşkilât Kanunun 20» maddesinin (d) bendi 
Le Anayasanın 48® maddesine açıkça aykırılık ârz etmektedir* .. ,r» 

c) Sosyal Sigortalar Kurumuna tekel, amacı dışında yüklenen diğer bir yük -de, sosyal 
:onut. .(işçi meskenleri) kredisi tahsisidir» Emekçi' halka sosyal (ucuz ve kredi^ile}-- dia 
tesjfcen, temini, devletin genel sosyal yardım faaliyetleri içinde düşünülmesi ve bugünkü 
levzuat.ımıza göre İmar ve İskan Bakanlığının başlıca görevleri arasında bulunması... 
;ğreken bin iştir» Durum bu olduğu halde Sosyal'[Sigortalar Kurumunun konut kredisi ..,TT _ 
kmlarınm bugünkü hacmi ile, bunların kullanılması için sarf edilen emeklerin ve . , 
rapıİan masrafların ; Kurumun esas görevij.olan mecburi sigorta faaliyetlerini ikinci 
»lana itme ve geniş ölçüde aksatma istidadında olduğu, bizzat Sosyal"Sigortalar Kuru¬ 
lunca 'Genel Kurula-.-sûnulân Çalışma Raporlarında, dahi açıkça anlatılmaktadır* ' 

V’-'- . y İsi VJ İ: 
Her üç faaliyet alanından Kurumun kurtarılması, yeniden teşkilatlandırılmasında 

lir zarurettir» Bu hususlarla ilgili tekliflerimizi raporun sonunda sunacağız* L . ... 
Sosyal Sigortalar Kurumunun diğer bir teşkilât aksaklığı da, kanımızca 4792 - 

»ayılı kuruluş K.nun l.ci maddesinin. .2.*.- fıkrası, hükmüne göre; Kuruma özel hukuk' -b ; 
lükümlerine tabi. bir. devlet kurumu niteliği verilmiş olmasıdır. Sosyal Sigorta Ku'rüm- 
.arının malî ve İdarî muhtariyete sahip tüzel kişiliği olan‘kuruluşl'âf halinde y«r~oc;nş 
teşkilâtlandırılmaları, sosyal güvenliğin.: temini; fonksiyonlarını yapabilmeleri için 
gerekli bir şarttır0 Zira bu kurumlarm asli görevleri olan mecburi sigortayı uygulayabil; 
.eri, idari ve mali her türlü nüfuz ve tesirin dışında kalmalarına bağlıdır» Bundan 
iaşka ayni derecede önemli bir diğer husuâ da, mecburi sigortayı uygulamakla görevli 
losyal Sigortalar Kurumuna hususi hukuk değil, kamu hukuku tüzel kişiliği niteliğinin 
.anmması gereğidir» Bunun hukuki sonuçu olarak da bilhassa işverenlerden tahsil 
ıdilmesi gereken prim alacaklarının (Devletin verdiği ve ilâh» kamu alacaklarında ol- 
Lyğu gibi) kamu alacağı niteliğinde bir alacak olarak daha kolay ve emniyetli tabii 
.mkânı sağlanmış olacaktır» Zira Kurumun muhtelif hesap dönemlerine ilişkin ve tahsil 
(dilememiş olen prim alacakları çok önemli bir yekûna baliğ almaktadır» 
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;il. Diğer Sosyal £üv e_ELİ i £ kur u mİ ar ı 
Memlekette sosyal güvenliğin sağlanmasında başlıca rol oynayan iki büyük 

losyal sigorta kuruluşunun kapsamına girenler 1969 yılı itibariyle şöyle&irs 
Emekli sandığına tabi olan maaşlılar 613*514, Sosyal Sigortalar Kurumu Statüsüne 

;abi olan ücretliler 1.261*056 kişidir. Kamu idareleri kodrolaruada kısa bir dönemde 
inemü bir gelişme söz konusu olamıyacağına göre, yakın bir gelecekte emekli sandığına 
;abi iştirakçilerin adedi bakımından önemli bir büyüme beklenemez* Fakat Sosyal ^igor- 
lalar Kurumu bakımından durum çok farklıdır. Zira iş hacminin genişlemesi ve yeni iş 
rerlerinin açılması ve diğer batı gurupların da /meselâ tarım işçileri gibi) sosyal 
ligortanın şümulüne alınmaşıle, aoayal sigortalar kurumunun kapsamı kısa bir devrede 
Ifiemli •suretie genişiiyecoktir. 

İlk iki grup dışında baâka ve sigorta şirketlerine ait özel sandıklara tabi olan- 
,ar gelmektedir. Bu grup 1969 yılı itibarile 36209 kişiyi kapsamaktadır. Fakat bunlar- 
Lan başka amele birliği, Ordu Yardımlaşma Kurumu, kurulması düşünülen Memur Yardımlaş¬ 
ın Kurumu, Vatanîhismet tertitjtfjden maaş bağlsnenlan ve ilâh... gibi genel sosyal 
üvenlik kavramı içinde mütalâa edilmekle beraber, aslında sosyal refah hizmetleri 
:apsamında toplanmaları gereken guruplar mevcuttur. Aşağıda bu gurupların ve teşekkül- 
.Gjrin hali hazır durumlarını gözden geçirerek, kurulması düşünülen Sosyal Güvenlik 
listemindeki yerlerinin tesbitino çalışacağız. 

l) Banka ve Sigorta Şirketlerine ait özel Sandıklar: 
Bu müesseseler 506 sayılı kanunu geçici 20. maddesi gereğince, bankalar, sigorta 

’e reasürans şirketleri, Tucaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların 
.eşkil ettikleri birliklerin personeli tarafından kurulan özel sandıklar olup, genel 
losyal sigorta sistemimizin bir parçası sayılırlar. Bununla beraber faaliyetlerine 
,evam edobilgeleri için ayni maddeye göre şu yartları yerine getirmeleri gerekir. 
*rulmuş oldukları müossesenin bütün personelini kapsamak, bu personele enaz sofcyal 
ılgortalar kurumunca sağlanan hakları sağlamak ve kuracakları müşterek bir sandık vası- 
asıyla müesseseler a/âsı personel seyyaliyetinde müktesep hakları mahfuz tutmaları 
âzımdır. Bu müesselerin tesis şeklindeki hukuki statülerinin de Çalışma Bckanlağınca tas' 
dilmesi de gereklidir. Ayrıca bu sandıkların Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları 
arcfından birlikte denetiminin yapılması da gerekli ise de, halen bu kontrolün sosyal 
;üvenlik prensibinin gereklerine uy^un ve etkili bir şekilde yapıldığını sanmamaktayız, 
Isasen bu raüesseselerin denetimine ilişkin ayrıntılı bir raporda elde mevcut değildir, 
laldı ki sayıları 27 veya 29 olan bu kuramların bazıları çok küçük ve sağladıkları sosyal 
Üvenlik hakiarıda birbirinden farklıdır. 

Bu sandıkların tâbi oldukları banka, sigorta şirketi ve ilâh., gibi kuruluşlarda 
eretli olarak çalışanların hemen hepsinin 506 sayılı kanununkapsamına alınmaları her 
aman mümkündür, ilerisi için mensuplarının sosyal güvenliğini sürekli ve etkili bir 
ekilde idame ettirebilmeleri ise, arz edilen durumda şüpheli görülmekte ir. Bundan 
olayı bu sandıklara tabi 36.209 kişinin tedricen Sosyal sigortalar kurumunun kapsamına 
lmarak, sosyal güvenliği fonksonlarının tasfiyesi yoluna gidilmesi, bizce en uygun 
özüm yolu olarak görünmektedir. 

Tabiatile bir kanun gereğince yapılması gereken bu tasfiye hazırlanacak bir 
lâna göre ve ilk önce küçüklerinden başlanarak tedricen yapılmalı, 506 sayılı kanun 
ükümlerine intibakta ortaya çıkan farklar ek ödemelerle kapatılmalı ve sigorta fon- 
an da Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmelidir. Kanaatimizce Anayasanın 48. madde- 
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Hindeki genel sosyal güvenlik kuralı , bu hususta sosyal güvenliğin merkezi bir- sis¬ 
teme bağli kılınması bıkıramdan ayni zamanda emredici bir kaide niteliğindedir» Bunun¬ 
la berabek söz konusu sandıkların, mensupları için sadece sosyal refah hizmeti anla¬ 
mında munzam bir hizmet ifa etmek üzere varlıklarının sürdürülmesi mümkün ve hatta 
faydalı ve zaruridir» Bu husustaki tekliflerimizi ileride sunacağız,3 

2) A m e 1 e Birliği 

Bu müessese, 12.9.1337 (1921) tarihinde "Ereğli Kömür Havzası Maden Amelesi¬ 
nin ^aklarına müteallik 151 sayılı kanurf'la kurulan bir teşekkül olup? Halen Ereğil 
Kğraür işletmesinde çalışan 40.000 kömür işçisinin sadece hastalık tehlikesine karşı 
sosyal güvenliğini sağlamaktadır, 506 sayılı kanunun geçici 16 ncı maddesi gereğince 
151 sayılı K. nun uygulandığı kömür havzasında söz konusu hastalık sigortası hükümleri» 
Bakanlar Kurulu kararı ile sürdürülecektir» Bugün 506 sayılı K» nun kapsamı genişle¬ 
diğine göre, Cumhuriyetin kuruluşundaki ilk ihtiyaçlara göre kurulan bu müessesenin 
hastalık sigortası fonksiyonunun sür'atle tasfiyesi ile, müessesenin bu görevinin 
sosyal sigortalara intikalinin sağlanması ve müessesenin sadece munzam bir sosyal yardım 
Kurumu haline getirilerek faaliyetine bu şekilde devam etmesi en uygun bir yol olacak¬ 
tır. 

3) Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mamur ^adımlaşma, (ve kurulması düşünülen) Öğretmen 
yardımlaşma kurumlan ile, vatani hizmet tertibinden maaş bağlantnasi ve ilâh*, gibi 
hizmetler} sosyal güvenlik hiztnetini tamamlayıcı nitelikte ''sosyal refah" (yardım) 
hiZtoetleridir» Öündaft ötüHi bu kurum ve hizmetlere ve teşkilât problemlerine raporu- 
ntütün ikinçi bölümünde yer verilmiştir. 

2. K 1 s 1 m 

MAAŞLI VE ÜCRETLİLER DIŞINDA KALAN GURUPLARIN 
SOSYAL GÜVENLİK VE TEŞKİLAT SORUNLARI 

Bu kışında yer alan konularla ilgili alt komisyon raporları? zamanın darlığı sebe¬ 
biyle elimize geçmemiştir. Aslında çalışmalarımızın bu alt komisyonlardan gelecek 
raporlara ve hatta finansman komisyonunca hazırlanan rapor da dahil. söz konusu ön 
Çalışmalara dayanması gerekirdi. Halen bu mümkün olmadığına göre5 elde edebildiğimiz 
diğer kaynaklara dayanarak çalışmamızı bir sonuca vardırmak mocburiyetinde kaldık. 
Bununla beraber teşkilâtla ilgili sorunların çözümünde bazı genel esas ve neticelere 
vardığımızı sanmaktayız. 

I. Tarımda çalışanların sosyal güvenliği 

ve 5 ö z ü_m imkanları . 
DPT nın 1971 yılı programında sosyal güvenlik bakımından 1969 yılı itibariyle 

toplam ücretli ve maaşlıların % 80 in tarım dışı sektörlerde % 20 sinin de tarım 
sektöründe çalıştıkları açıklanmaktadır. Yine DPT nın aynı yayınında yer alan 453 
sayılı tabloya göre tarımda çalışan ücretlilerin toplamı 742,000, bunun 401,011 ri 
kamu kesiminde çalışanları ve geriye kalan 340.999 zu özel tarım sektöründe çalışan¬ 
ları kapsamaktadır. Diğer yandan tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenlik soran¬ 
larının çözümlenmesi, teşkilâtlanma imkanlarına bağlıdır ki? bunu Türk tarımının 
bünyesinden ileri öeİ°n belirli özellikler tayin etmektedir. 

1- Bugün Türkiyede sosyal bir olay niteliğinde köylerden kentlere doğru hızlı 
bir nüfus kayması göze çarpmakta ır. 1965 de köylerde yaşayanlar toplamı nüfusun 
% 71,3 nü teşkil ederken 1970 de bu oran % 6j'e düşmüştür. Genel kültür bakımından 
köylerde yaşıyan 8 yaşından yukarı toplam nüfusun % 53 ü okur--yazar ve % 47 si değil¬ 
dir. Sosyal güvenlik için ön şart olan bilinçlenme ve teşkilatlanmada, bu da önemli 
etkenlerden biridir. Bu nüfuz ayni zamanda çok küçük yerleşme alanlarına dağılmış bir 
durumda olup, ortalama köy büyüklükleri 578 dir kis bu dağınıklık da teşkilâtlanmayı 
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güçleştiren etkenlerden biridir. Tarımdakiişgünü 1970 yılı itibarile 11.125.000 
olarak toplam işgücünün % 71,15 ini teşkil etmektedir. Bu miktardan % 62 si yardımcı 
aile efradı ile, işverenler, kendi hesabına çalışanlar ve ücretle çalışanlardır ki, 
bu sonuncu gurup (yani ücretliler) tarım sektörünün % 7 siri teşkil etmektedir» 

2) ^’arım sektöründeki 4.125.817 çiftçi ailesinden % 70,2 sinin toprak sahibi 
olduğu } hem toprak sahibi ve hem de ortakçılarla kiracıların % 14,4 ü ve sadece 
ortakçı ve kiracıların % 18,4 ünü teşkil ettiği yapılan araştırmalarla tesbit edil¬ 
miştir. ^arım işletmeleri genellikle küçük işletmelerdir ve özellikle miras sebebile 
bölünen ve daha da küçülen işletmeler gelirin düşmesine yol açmaktadır. Bu durum şe¬ 
hirlere göçleri hızlandırdığı gibi, tarım işçisi miktarını da arttırmaktadır. 1970 
yılı itibariyle tarım kesiminde çalışan ücretli işgücü sayısı 1 milyon tahmin edilmek¬ 
tedir. Bununla berabek bu miktarın büyük bir kısmı geçici işçi (mevsim işçisi) niteliği 
dedir. Bu durumda teşkilâtlanmayı güçleştiren etkenlerden biridir, arımın kamu kesi¬ 
minde çalışan işçilerin ise, sadece : 6 sı daimî işçi olarak çalışmaktadır. 

3) ^arım kesimi öteden beri olduğu gibi, bugün de sosyal mevzuatın etkisi dışın¬ 
da kalmaktadır. İJ kanunu tarım kesimini uygulama alanı dışında bırakmıştır, (iş Ko 
mad.5) Bugün de her ne kadar elde bir Tarım jş Kanunu tasarısı mevcut ise de, (Baş¬ 
bakanlıkta veya Mecliste) uzun zamandanberi kanunlaşamayan bir tasarının tarım reform 
tedbirleriyle birlikte uygulanmaya konması mümkündür. Diğer yandan halen 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı Toplu Sözleşme K.na dayanarak sendika ve toplu söz¬ 
leşme haklarının tarım sektöründe de uygulanması mümkün olmakla beraber, bugün ekseri¬ 
yeti tarımın kamu kesiminde olan sendikalı işçi adedi 10 bini geçmemektedir® Bunun 
nedenlerini şüphesiz tarım sektöründe işletmelerin küçük ve dağınık olmaları sebebiyle 
işçi temerküzünün olmamasında, kültür seviyesinin düşüklüğünden ötürü sosyal bilincin 
gelişememesinde aranmalıdır* 

Son yıllarda tarım kesiminde bilhassa yeni koop aratiflek kanununun da çıkartıl- 
masiyle kooperatiflerin biraz geliştiği müşahade edilmektedir. Bugün miktarları 
5 bin civarında olan tarım kooperatiflerinin gelişmelirinin, bu sektörde teşkilât¬ 
lanmayı da haziandırabileceği beklenir. 

4) Tarım sektöründekilerin Anayasanın 48 » ma idesinin geniş anlamındaki genel 
sosyal güvenlik sisteminin kapsamına alınma imkanlarının, yukarıda arz edilen tarım 
sektörü şartları göz önünde tutularakbir dereceye kadar belirtilmesi mümkündür. 
Şöyle ki* 

a) Tarım sektöründe genel olarak sosyal sigortanın uygulanması, ancak ilk önce 
tarım Veya toprak reformunun tatbikine bağlıdır. Bu uygulama sonucu ortaya çıkacak 
yeni durum, ekonomik ve sosyal yönden teşkilâtlanma şartlarını tayin edecektir. Bu 
takdirde kooperatifler vasıtasile, tarım geliri yetenler, (%52,1) ile tarım geliri 
ancak yetenler [% 43,7) için, önceden etütleri yapılacak muayyen bölgelerde olmak 
üzere tedrieen ve 506 sayılı K.nun 86. maİdesi anlamında grup (topluluk sigortasının 
ihdası mümkündür. îlk önceleri sınırlı olarak tatbik edilebilecek böyle bir sigorta¬ 
nın tatbikimde kolaylıklar sağlandıkça bunun diğer bölgelere ve tedricen teşkili 
mümkündür. Tabiatiyle tarım gelirleri artan ve sektörde % 4,1 miktarında küçük bir 
gurup teşkil eden büyük çiftçiler için şimdilik bir sofcyal güvenlik problemi söz konu¬ 
su olamaz. Kurulabilecek bu gibi sigortalar için sadece tarım gelirleri çok az olan¬ 
lar için prim tediyelerinde devlet tarafından bir miktar (bütçe imkânlarına göre) 
katkıda bulunulması da düşünülebilir. 

b) Tarımın kamu kesiminde çalışanlardan daimi işçi niteliğinde olanların 
bizce vakit geçirmeden sosyal sigorİa kapsamına alınmaları gerekir. Bura bunların 
teşkilât ve statüleri bellidir» ücretleri yeknesak bir prim sisteminin uygulanması 
için müsaittir* Tarım özel sektöründe çalışanlardan sürekli çatışanlarla geçici 



Sosyal Hizmetler ve Refah Komisyonu 
Başkanlığına 

Sosyal Refah Hizmetleri Yönü ile (Koruyucu, Rehabilite Edici, 
Aksiyoncu) Sosyal Hizmetler Komisyon Raporuna aşağıdaki hu¬ 
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Prof.Dr.Rıdvan EGE 

Türkiye Sakatların Rehabilitasyonu 
Derneği Başkanı ve 
A.Ü. Tıp Fakültesi 
Ortopedi Kİ. Profesörü 

3) Gençler için sosyal hizmetler : 
Gençlerin kültür yönünden yetişmeleri kadar, moral ve sağ¬ 
lık yönlerinden aydınlatılmaları, boş zamanlarını değerlen¬ 
dirmeleri için Halk Evleri gibi kuruluşların teşkili, 

6) Sakatlar için sosyal hizmetler : 
Bedensel ve ruhsal yönden sakat olanların sosyal hizmetleri 
için aile, toplum, dernek, ve devlet kuruluşları olarak birçok 
kademeli işler vardır. 

Bunlar : 

A) KORUYUCU OLARAK, 

1- Sakat doğumların bir kısmı yakın akraba evlenmesi, gebe¬ 
likte alınan ilâçlar, kusurlu doğum olduğundan ailelerin 
eğitimi ve uyarılması için Ana-Çocuk Sağlığı, Basın ve 
TRT den faydalanılması, 

2- Sakatlıklardan çocuk felci ve tüberküloz gibi bir kısmı 
aşılanmalarla önlendiğinden bu aşılanmaların ücretsiz ve 
mecbur tutulması, 

3- Trafik kazasında ölüm ve yaralanma oranının bizde çok 
olduğu bilindiğine göre nasıl Tekel'e zamla Zelzele Fonu 
açıldıysa 'Kazalar ve Sakatlıklar" fonu açılarak yeteri 
kadar trafik polis ve aracı yanında, yaya ve şoförlerin 

eğitilmesi, iş yeri kazalarından korunma metodlarmın 
öğretilmesi bu fonla sağlanabilir. 

A- Birçok yaralanmalar yetersiz ilk yardımdan olduğu bilin¬ 
diği için okul, silâhlı kuvvetler ve diğer toplu eğitim 
imkânı olan yerlerde ilk yardım kuralları, konferans, 
film ve tablolarla öğretilmelidir. 
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tarım t33ita*»'^d« sosyal sigorta kapsamına alınmaları is«, tam işyerlerinin tes- 
bitin© ve arım tş Kanunun çıkartılmasına ve uygulanmasına bağlıdır» Dolayisiyle iyi 
bir murakabe sistemi uygulandığı ve ihtiyaca göre yeteri kadar sosyal sigorta acen¬ 
teliği tesis edildiği takdirde, pek yakın bir gelecekte sosyal sigortanın kapsamına 
alınmaları mümkün ve zorunludur. 

II* K ü 5 ii k Sanatkar l_a r _ v_e ^_s_n_a_f _ı_n_^_S_o s_£^a._l 
G~ü”v e~n I'i k v~e~ teşkilatlanma sor ün lan 

Bü gunlba girenler 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunun 2. maddesinde açık¬ 
lanan şahızlardır. "İster geçici olsun, ister bir dükkân Veya bir sokağiii telli 
yerinde sabit bulunsunlar ticareti^ sefmaye'si ile birlikte Vücıii çalışmalariha daya^ 
nah ve gelibi o yei* gelenek Ve teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icabet- 
iirmiyecek nitelikte sınırlı olan ve bu bakımdan ticaret siciline ve dolayisiyle 
ticaret ve sanayi odasına kayıtları gerekmeyen , ayni niteliğe(sermaye unsuru olsun 
olmasın) sahip olmakla beraber ayrıca çalıştığı sanat, meslek veya küçük sanat 
sahipleriyle bunların yanında çalışanlar ve geçimini sınırlı olarak kamyonculuk ve 
tomobilcilikte temin eden" kimseler, esnaf ve küçük sanatkâr sayılırlar. Bu gurup da tâli 
hizmet gruplarına ayrılabilir, ve sosyal güvenlik kapsamına almabilmeleri için 
ilk önemli şart ; kendi grupları içinde ve tümü itibarile sosyal sigortanın kapsamına 
girecek şahısların miktarının kesin olarak önceden bilinmesidir. 

Halen 506 sayılı K; gereğince ücretli tek işçi çalıştıran yerlerin de sosyal 
sigorta kapsamına alınması, kanunun emridir. Bununla beraber bugün küçük »ana t 
işletmelerinde çalışan ücretlilerin dahi, ancak bir kısmı sosyal sigortanın kapsamı 
içindedir. Meselâ Gazianten'de ücretlilerin sadece % 7 si, Karabükte usta ve kalfa¬ 
ların % 20 bi, Konyada % 18 i, Vanda % 11 i, Bursada % 38 i halen sigortalıdır. Bu 
itibarla sosyal güvenliğin teşkili bakımından bu gurupta çalışanlar için yapılacak 
ilk iş; sür'atle ücretlilerin tümünün sosyal sigortanın kapsamına alınması için gerekli 
tedbirlerin hemen tatbike konmasıdır. 

Küçük sanat işyeri sahiplerinin 30ayal sigortanın kapsamına alınmaları hususundaki 
istekleri, genellikle % 80 in üstündedir. Buna müstakil olarak çalışan şoförlerin 
tümü de katılmalıdır. Kanımızca bu grubun Sosyal Sigortadan faydalandınlabilmeleri 
ancak şartları mevcut olduğu takdirde "isteğe bağlı sigorta" veya mensup oldukları 
dernek veyahut kooperatifler kanalile "topluluk sigortası" yolu ile ve 506 sayılı 
K.nun 85 ve 86. maddeleri hükümlerine gpre mümkündür . Ancak bu suretle esnaf ve 
küçük sanatlar kesimine sosyal güvenliğin teşmili kabul olabilir. Bu hususta önemle 
belirtilmesi gereken diğer bir nokta da şudur : Esnaf ve küçük sanatkârlar gurubu için ay 
bir sosyal sigorta teşkilâtı kurulmasğ gerekir mi veya faydalı mıdır. Buze göre Hayır, 
Bundan önce Bakanların ve sigorta şirketleri personelinin çok önceleri kurdukları 
yardım sandıklarının bile iyi işliyemedikleri ve gelişemedikleri bir gerçektir. Dev¬ 
letin sorumluluğu veteminatı altında olmayan özel sosyal güvenlik kuruluşlarının 
ülkemizde gelişme ve sosyal güvenlik fonksiyonlarını ifa etme yetenekleri azfiır. Bu 
gün bir Devlet Kurumu olarak Sosyal Sigortalar Kurumu mevcut olduğuna göre, bu kuru¬ 
mun ciddî surette ıslahı ile faaliyet alanının genişletilmesi en uygun bir yoldur. 

III. S e rbest meslek sahiplerinin sos y_a 1 _Ş_i_- 
gortadan faydaland ı_r^ı 1 m_a ları imkanları 

Bu gruba dahil olanlar serbest hekim, ressam, eczacı, müteahhit, tüccar ve avukat 
gibi serbest meslek sahipleridir. Bu grubun diğerlerinden farklı özellikleri; maaşlı ve 
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ücretlilerde olduğu gibi sınırlı bir kazanç ve işyeri disiplinine bağlı olmadan 
daha yüksek seviyede bilgi, tecrübe ve sermaye imkanları ile iş alanındaki faaliyetle¬ 
rini sürdürmeleridir* Bu itibarla serbest mesleklerin icrasında şahsî kazanç imkân¬ 
ları dünyanın her yerinde diğer gruplarınkinden çok daha fazladır. Bundan dolayı kai- 
deten gelir ve sosyal refah seviyeleri daime yüksek bir grup olarak nitelendirilirler. 
Bunun tabii sonucu da 5 genel sosyal politika açısından sosyal güvenliğin sağlanmasında 
bu grubun daima en son düşünülebilecek bir sosyal grubu teşkil etmesidir. 

Diğer yandan Anayasanın 48. maddesi anlamında sosyal güvenliğin ülkenin bütün 
fertlerine teşmili ön görülmüştür. Bu gurubun da çeşitli (hastalık, kaza, yaşlılık ve glü 
gibi) sosyal risklere maruz bulunduğu da bir gerçektir. Bir iflâs halinde tüccar ekseriya 
işçisinden de daha fazla bir sos)al güvensizlik durumuna düşebilir. İngilterede tatbiki 
öngörülen Deveridge-* Planı, meselâ müteşebbislerin de çok yüksek bir prim tediyesile 
sosyal teminat altına alınmalarını sağlayacak bir sistem kurmuştur. 

Bu gurupta bizde son yıllarda sadece serbest avukatlar (ki sayıları onbin civarın¬ 
dadır) Sosyal sigortaların kapsamına alınmışlardır. Fakat Avukatların Av. Kanunu 
hükümlerine göre kamu hizmetiifa ettikleri gerekçesiyle ayni zamanda tüm barolara da 
kayıtlı bulunmaları sebebile teşkilâtlanmış bir grup olarak görünmeleri, sosyal sigor¬ 
taların kapsamına alınmalarını kolaylıştırmıştır. Diğer serbest meslek guruplarının 
serbest avukatlar gibi doğrudan doğruya sosyal sigortanın kapsamına alınmaları bizde 
yakın bir gelecek için düşünülemez. Bununla beraber 506 sayılı K.nun 86. maddesine 
göre grup sigortabı yolu ile sosyal güvenlik sistemine alınmaları bizce mümkün ve 
gereklidir. 

IV. î 2 s i i_l ik sigortası, tarım ürünleri 
B-i gortası ile ilgili ^_e_§ kil a_t sorunları 

1) İşsizlik, bir toplumun iş ve ekonomi hayatında işgününe olan talebin işgücü 
arzını karşılayamamaeıdır ki, bu talepten arta kalan işgücüne işsizlik denir. Bu an¬ 
lamda işsiz; işgücü yönünden çalışma kabiliyeti ve çalışma isteği olduğu halde, kendisin< 
ve ailesine geçim için golir sağlayacak hiçbir çalışma olanağına sahip bulunmayan 
kimsedir. İşsizlik geçici ve sürekli, gizli veya açık ve bizde olduğu gibi müzmin 
(kronik) olarak da görünür. Bizim gibi nüfus artışı (yılda 733.000 civarında) çok 
sür'atli ve ekonomisi gelişmemiş bir toplumda bir işsizlik sigortasının ihdası, tabi- 
atile çok düşündürücü bir sorundur. Bununla beraber halen bir "İşsizlik Sigortası 
Kanun Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunmaktadır. 

İşsizlik sigortaları daha ziyade gelişmiş endüstri ülkelerinde geçici işsizlik için 
bir sosyal güvenlik tedbiri olarak uygulanan bir sosyal güvenlik sistemidir. Bundan 
ötürü igsizlik sigortalan ekseri ülkelerde sosyal sigorta kurumlanndan ayrı sosyal 
güvenlik müesseseleri halinde teşkilâtlandırılan kurumlarla yürütülmektedir. Bizde de 
mutlak surette ihdası düşünülüyorsa, bu yolda teşkilâtlandırılması gereklidir. 

Sosyal sigorta istatistiklerinden bugün işsizlik sigortası kapsamına gereceklerin 
sayiBinı tesbit etmek mümkün değildir. Özellikle sigortanın ihdasında işsiz kalman 
sürenin ne ölabileceğinin önceden ihtimali matematikle kestirilmesi zorunludur. Bu 
itibarla mevsimlik işlerle muvakkat işlerde çalışanların ve bilhassa işsiz kalınan 
devrenin ne olacağının kesin olarak tesbiti ile, ondan sonra ayrı bir teşkilât için 
bir işsizlik sigortasının ihdası yoluna gidilmelidir. Aksi halde kurulması düşünülen 
müessese bir işsizlik sigortası değil, daha ziyade karşılıksız bir sosyal yardım kurumu 
niteliğinde olacaktır. 
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2) Tarım ürünlcni sigortasının prensip itibariyle genel sosyal güvenlik sistemi 
(yani sosyal sigortalar) içinde yer almaması gerekir. İlgili alt komisyonun bu husus¬ 
ta düzenlemiş olacağı rapor henüz elimizde mevcut olmadığından, bu konu ile ilgili 
olarak şimdiden kesin bir düşünce ileri sürmemiz mümkün değildir. Fekat tarım ürün¬ 
lerinin yangın, dolu, zelzele, su baskını gibi çeşitli tabiî âfetlere karşı sigorta¬ 
lanması sorunu (genel bir sosyal politika sorunu olmakla beraber) görüyüraüze göre 
sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalmaktadır, ve kalmalıdır. 

Bize göre tarım ürünlerinin sigortalanması sorununun; sosyal sigortalar teşkilatı 
yoluyla değil, kooperatiflerce kurulacak bir yeknesak primli "tarım ürünleri sigortası" 
teşkilâtı yoluyla çözümlenmesi gerekir. Bu işe bir sosyal yardım şeklinde Devletin de 
bir lestek yardımile be bütçe imkânlarına göre katılması da mümkündür. Bununla bera- 
bek konunun, ancak derinlemesine bir tetkikten sonra bir çözüm şekline bağlanabileceği¬ 
ni belirtmek isteriz. 

V. G enel Sağlık _sigortasıitegkilât 
imkanları 

Genel Sağlık sigortası alt komisyonu raporu henüz elimize geçmediği için, özel¬ 
likle teknik bir konu olan sağlık işleri sigortasının teşkilâtlandırılması konusunda 
şimdiden kesin bir düşünce ileri sürmemiz mümkün değildir. Bununla beraber elde mevcut 
kaynaklarla teşkilâtlandırma ile ilgili bazı esasları açıklamamız mümkündür. 

Sağlık hizmetleri esas itibarile sosyal hizmetlerin kapsamına girmekle beraber; 
bu hizmetlerin "koruyucu hekimlik" kısmı sosyal güvenliğin kapsamı dışında kalmaktadır. 
Bu itibarla bir sosyal sigorta niteliğinde kurulabilecek genel bir sağlık sigortasının 
konusu, ancak tedavi edici hekimlik ve sağlık hizmetleri olabilir. 

Bugün bizde sağlık (hastalık) sigortasından faydalananlar, sadece Emekli Sandığı 
ile Sosyal Sigortalar Kurumunun kapsamına giren kimselerdir, (maaşlılar ve ücretliler) 
Doğu bölgelerindeki sosyalizasyon uy0ulamalarının başarıya, özellikle personeli çekeme¬ 
melerinden ötürü ulaşamadığı da bilinen gerçeklerden biridir. Bugün 1971 programına 
göre ülkede 10,000 kişiye 24 hasta yatağı düştüğü açıklanmaktadırb 

Genel bir sağlık sigortasının, memleketin heryerine şamil bir sosyal güvenlik 
müessesesi olabilmesinin en önemli şartı; tedavi hizmetlerini görebilecek sağlık tesis¬ 
lerinin bir dereceye kadar ülkenin her bölgesinde ayni hizmeti eşit şartlarla ifa ede¬ 
bilecek durumda olmasına bağlıdır. Halbuki bizde sağlık müesseseleri daha ziyade 
büyük şehirlerde toplandıkları gibi, bu kurumlar personel ve araç bakımlarından da 
biribirinden büyük farklılaklar arz etmektedirler. Bu durumda meselâ herkesin genel 
sağlık sigortası kapsamına girdiğini düşünsek, ayni sağlık sigorda primini ödeyen 
Hakkârili vatandaşın İstanbuldaki sigortalı gibi eşit şartlarla sigorta yardımlarından 
faydalanması hiçbir suretle mümkün olmıyacaktır. Bundan dolayı bizde hünez ve bilhassa 
Üçüncü Beş Yıllık plân dönemi için bir genel sağlık sigortası tesisisin mümkün olmadığı 
görüşündeyiz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
SOSYAL GÜVENLİĞİ. TAMAMLAYICI NıTELİKTE SOSYAL 
HİZMETLERİN TEŞKİLATLANDIRILMASINDA GERÇEKLEŞ¬ 
TİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR 

ı. K ı s ı m 

Sosyal Refah ve Sosyal Yardım 
Hizmetlerinin kavram ve kapsamı 

Anayasamızın 48. maddesiyle herkese tanınan sosyal güvenlik hakkının muhtevası, 
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yukarıda açıklanan Birleymiş Milletler İnsan Haklan Beyannamesinde belirtildiği 
üzerej Her ferdin kendisinin ve ailesinin yeterli beslenme, barınma, tıbbî bakım 
ve diğer lüzumlu sosyal hizmetleri içinde alan belirli bir hayat seviyesine sahip 
ölmasi; işsizlik, hastalık, malûliyet, dul ve yetimlik, yaşlılık ve ifadesi dışı 
meydana gelen diğer her türlü tehlikeye karşı emniyetinin sağlanmasından ibarettir,, 
Anneler ve evlilik içi ve dışı çocukların da gözetim ve korunma hakkından faydalanma¬ 
ları şarttır. Sosyal güvenlik hakkının bu geniş muhtevasının çok cüz'i bir kısmı, 
raporumuzun birinci bölümünde teşkilâtlanma sorunlarını gözden geçirdiğimiz sosyal 
sigorta niteliğindeki müesseseler tarafından karşılanmaktadır. Fakat sosyal sigorta 
teşkilâtının kapsamı dışında kalan, zamanımızda genellikle "sosyal refah ve yardım 
hizmetleri" veya sadece ayni anlama gelen "sosyal hizmetler" kavramı içinde toplanan 
çok Aaha geniş ve şumullü sosyal güvenlik hizmetleri de özel şahıs veya yardım kurum¬ 
lan ile Devlet kurumlan tarafından görülmektedir. 

Sosyal refah ve yardım hizmetlerinin şimdiye kadar yayınlarda ilmen müşterek bir 
tanımı yapılmamış olmakla beraber, genellikle üzerinde birleşilen anlamda sosyal refah 
ve yardım hizmetlerini; cemiyetin güçsüz ve yardıma muhtaç, sıkıntı ve ihtiyaç içinde 
veya tehlikeye maruz bulunan fertlerinin en iyi bir tarzda sıhhî, ekonomik, sosyal 
ve ahlâkî yönden refhh ve saadetlerinin sağlanması amacına yönelmek üzere Devlet ve 
toplum tarafından yapılan plânlı çabalar ve yardımlar şeklinde tanımlamak mümkündür. 
DPT (1971)ön raporunda "sosyal refah hizmetleri" kavramı altında toplanan bu hizmet¬ 
ler daha evvel ve ayrıntılı olarak: "Kişilerin toplum hayatında gelişmeleri için 
gereken güvenlik ortamını yaratmak ve artan refahtan pay almalarını sağlamak, böylece 
karşılaştıkları sosyal güçlükleri yenmek amacile yaşlılara, fakirlere sosyal yardım, 
çocuk refahı, gençlerin refahı, aile bakımı, beden ve ruh yapıları bakımından veya 
sakatlıkları yüzünden çalişamıyanlarırt bakımı, tıbbî ve sosyal rehabilitasyon, işe 
alıştırma, suç ve suçlu ile ilgili hizmetler, boş zamanları değerlendirme konularında 
uygulanan kamu programları" olarak açıklanmaktadır. 

Bugün kübul edilen modern anlamda çeşitli yardım faaliyetlerini de içine alan 
sosyal refah hizmetlerinin ifası, Anayasanın 48. maddesi gereğince yerine getirllmsi 
gereken "sosyal güvenlik ödevi" nin bir parçası olan bir kamu hizmeti ifasıdır. I3u itiba 
yukarıdaki özel ve resmî tariflerde kapsamı belirtilen sosyal refah hizmetlerinin 
ifası için hazırlanan hizmet proğ-ramlarında kâr amacı güdülmez. Diğer yandan söz konusu 
hizmetlerin görülmesi bir kamu hizmetinin ifası olduğuna göre; Devletin bu faaliyetleri 
hayırsever bir yardım veya geleneksel bir dinî nitelikte hizmetler de değildir. Bununla 
beraber fertlerin, muhtelif hayır derneklerinin ve müesseselerin dini ve İnsanî gaye¬ 
lerle yaptıkları (ve genellikle hayır işleri kavramında toplanan) çeşitli yardımlar da 
modern sosyal refah hizmetleri kapsamına girmektedir. Devletin buradaki ödevi; kondi 
sosyal refah hizmetlerinin ifası yanında ftu gibi kişisel ve toplumsal yardımların 
sağlanmasını kolaylaştıracak ve toplanan kaynakların en iyi şekilöe düzenlenecek bir 
"Sosyal Hizmet Plânı" na göre amaca uygun olarak kullanılmasını sağlamaktır. (Şahsi 
tahminler bizde bu maksatlarla yapılan özel bağış ve yardımların, yıllık bir milyarın 
üstünde olduğunu ve hatta bu miktardan önemli bir kısmının da teşkilâtlı dilenciliğe 
kanalize edildiğini görmektedir.) 

Sosyal refah ve yardım hizmetlerinin yukarıda sözü geçen tariflere uygun nitelik¬ 
leri ve nevileri, ayni zamanda bu hizmetlerin gereği gibi görülmesinde kurulması 
düşünülen teşkilâtın ve organizasyon sorunlarının çözümünde de esastır. Bu itibarla 
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aşağıda söz konusu hizmetleri kısaca gözden geçirerek, asıl göremimiz olan teşkilât 
sorunlarının çözüm yollarım araştıracağız* 

I, 20Cukların Korunması (gocuk refahı) ile ilgnli_hizmetler: 
Bu hizmet gurubunun kapsamına giren çocuklar, 6972 sayılı kanunda belirtilen 

(0-18) yaş gurubu içindeki} ana ve babasız, ana ve babası belli olmayan, ana ve 
babası tarafından terkedilen veya ana ve babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilen¬ 
cilik, alkollü içkiler veya uyuşturucu ma ideleri kullanmaya veya serseriliğe sürüklenme 
tehlikesine maruz olanlardır. Sayıları 203.713 olarak açıklanan bu çocukların bakım 
ve yetiştirilmeleri, ayni kanuna göre her ilde tesis edilen, bağımsız veya müşterek 
"Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri" tarafından açılan bakım ve yetiştirme 
yurtlarında gerçekleştirilecektir. Yapılan açıklamaya göre; korunmaya muhtaç çocuklardan 
0-6 yaşındakiler için açılan bakım yurtları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
7-18 yaş gurubundakilerle ve bunlar için açılan yetiştirme yurtları ile ^illi Eğitim 
Bakanlığı ilgilenmektedir. Her iki Bakanlığın da ayrı ayrı bu hizmeti yürütebilmeleri 
mümkün değildir, bundan ötürü ayrı bir hizmet teşkilâtı içinde sürdürülmesi kanısında¬ 
yız. Buhusustaki tekliflerimizi 2. Kısımda sunacağız0 

Korunma hizmetleri kapsamına giren çocuklardan diğer önemli bir gurup da, Emeği 
istismar edilenlerdir. Dunların başında"beslenme" denen ve Medenî Kanun hükümlerine 
göre resmf1'bir evlât edinme işlemi dışında evlerde ve işyerlerinde hizmetçi veya 
uşak olarak çalıştırılanlar gelmektedir. Bu gibileri korumakla görevli olarak İsviçre 
ve Almanyada "Vesayet Makamı" (Vormundschaftsbehörde) veya "jugendamt" (Çocuk gözetim 
makamı) gibi merciler olduğu halde, bizde bu gibiler halen kendi kaderlerine ve başka¬ 
larının insafına terkedilmişlerdir. Aşağıda arz ettiğimiz yeni teşkilâtta bunların 
gözetimi ile ilgğli bir merciin ihdası da şarttır. Bu guruba giren diğer bir kısım da 
çıraklardır. Halen çıraklıkla ilgili sıhhatli bir istatistik mevcut olmadığı gibi, 
çıraklık statüsüne ilişkin hükümler de sadece Borçlar K.nun hizmet akti kısmında iki 
maddeden ibarettir* Aslında çıraklık müessesesinin ıslahı Çalışma Bakanlığının görev 
kapsamına g^ren bir husustur* İşyerlarinin kontrolünün çıraklar yönünden de etkili bir 
şekilde yapılması gerekir. Fakat herşeyden önce statülerinin kan^n yolu ile düzenlen¬ 
mesi iş»p etmektedir. Bununla beraber çırakların korunmaya muhtaç çocuklar olarak 
kurulacak sosyal güvenlik sisteminde çok yönlü gözetiminin sağlanması gerekir. 

Özel ejğitim ye bakıma muhtaç çocuklar: Beden ve ruh arızalan sebebiyle özel bir bak 
ve eğitime muhtaç olan guruptur. Bu gibiler için geliştirilmesigereken kurumlar ; 
körler, sağır ve dilsizler okulları gibi özel müesseselerdir. Bu müesseselerin teşki¬ 
lâtının da kurulacak bir merkezi sisteme bağlanması gerekir. Ayni esas, çalışan ailele¬ 
rin çocukları ile ilgili tedbirlerde de uygulanmalıdır. 

II. Yetigkinİefie^ilg^ii sosyal_hi2metler: 
Bu hizmet güruhunda ilk öilbe suçlularla ilgili sosyal hikmetler yer4 almaktadır*. 

Bizde suÇlularih çoğunluğu ( 22 ila 49 yaşlar arasındaki) aktif nüfus gurubudur. İş 
esasına dayanan modern cbzaevleri adedi zarhanla artmakla beraber; hükütelülerin tarım, 
sanayi ve diğer işkollarında faal bir dürüma getirilmelerinin temim ve ileride toplumda 
iş hayatına hazırlıklarının sağlanması sadece Adliye Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evlerinin 
gerçekleştirebileceği bir iş değildir. Bu hususta koordinasyonu sağlayabilecek bir sosyal 
güvenlik makamının da işbirliğinin sağlanması gereklidir o 
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Yetişkin Sakatlarla ilgili sosyal hizmetler: Rehabilitasyon hizmetleriyle ortoped 
cihazların temini işleri gibi daha ziyade Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının faaliye 
alanına giren hizmetlerdir. Genel sağlık hizmetleri ile birlikte merkezi bik merci 
olarak ayni bakanlığın görevleri içinde mütalâası gerekir. 

Yaşlılarla ilgili sosyal hizmetler: (ki bugün 1970 sayımına göre bizde 65 yaşın¬ 
dan yukarı olanlarda 1.589.000 kişiyi) yani toplam nüfusun % 4,5 nu kapsamaktadır. 
Bugün Belediyelerle sağlık ve sosyal yardım bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulu¬ 
nan müesseseler bu konuda çok etkisiz bir hizmet arz edebilmektedirler. Bu meyanda 
yaşlılara yardım konusunda yapılan bazı amme yardımları da zikredilmelidir. Bu yardım¬ 
lardan birinci gurup Maliye Bakanlığınca vatani hizmet tertibinden ödenen aylıklardır. 
Maliye Bakanlığı genel bütçe tertibinden yapılan bu yardımlar meyanında mahalli ida¬ 
reler (belediyeler) bütçelerinden yapılan (meselâ muhtaç asker ailelerine yardım 
olarak) çok sınırlı imkânlarla yürütülmeye çalışılan yardımlar da sağlanmaktadır. 

Öğrenciler: Bugünün tahsil gençliği, şüphesizki ekserisi orta veya fakir aileler¬ 
den gelenler olarak özellikle büyük tahsil merkezlerinde sosyal hizmetlerin sağlanması 
bakımından korunmaya muhtaç sınıfların önünde gelmektedir. Her ne kadar kredi ve 
yurtlar Kurumu vasıtasıyla veya fakülte ve yüksek okulların yıllık bütçelerinden 
(fakir öğrencilere yardım faslından) yapılan yardımlarla bir dereceye kadar ihtiyaç 
giderilmeye çalışılıyorsa da, bu hizmet çok cüz*i kalmaktadır. Sosyal hizmetlerin 
yüksek tahsil gençliğine ulaştırılması ve gerçek anlamile bir korunmanın söz konusu 
olması, ancak bu alandaki sosyal hizmetlerin de bir merkezi teşkilât tarafından 
yürütülmesine bağ-lıdır. 

Afetler ve göçmenlerle ilgili sosyal hizmetler. Halen bizde İmar ve İskan Bakanlı¬ 
ğı ile Kızılay Kurumu ve afetler için dış yardımlarla sağlanmaktadır. Bununla beraber 
söz konusu yardımlarda sosyal güvenlik ve sosyal hizmet fikrinin gerçek anlamile dikka¬ 
te alınmadığı müşahade edilmektedir. Bu konudaki yardımların da bir merkezi teşkilât 
tarafından yürütülmesine mutlak ihtiyaç vardır, ki bütün bu hizmetlerin tümüne ait teş¬ 
kilât sorunlarım üçüncü bölümde sunmaya çalışacağız. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEŞKİLATLANDIRMA İLE İLGİLİ 

SONUÇ 

Sosyal güvenlik ve yardım hizmetlerimiz ve bunları halin yürütmeye çalışan 
çeşitli kurumlar hakkında yukarıdanberi çizilen tablo; sosyal güvenlik sistemimi¬ 
zin hali hazır durumu, teşkilât aksaklıkları, muayyen dönemler için yapılabilecek 
düzeltmeler ve ilerisi için gelişme imkânları bakımlarından bize umumi bir fikir 
vermektedir. 

Sanayileşmeye yönelen ve intikal döneminde bulunan toplumumuzun atftan sosyal 
problemlerine paralel olarak; sosyal güvenlik sorunları da önümüzdeki yıllarda 
sür'atle artacaktır. Halen dağınık bir şekilde ve özellikle modem sosyal güvenlik 
esprisinden mahrum olarak çok sınırlı maddi kaynaklarla yürütülmeye çalışılan sosyal 
güvenlik hizmetlerinin bugünkü teşkilâtla yürütülmesi mümkün değildir. Zira dağınık 
olarak faaliyet gösteren Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi büyük ve önemli 
sosyal güvenlik müesseseleri ekseriye esas gayeleri bakımından sosyal güvenlik 
ilkelerine yabancı olan Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve hatta Sağlık bakanlığı 
gibi kamu idarelerine bağlı olarak çalışmaktadırlar. Durum (meselâ tabiî âfetler 
veya göçmenlerle ilgili meselelerde İmar ve İskan Bakanlığında olduğu gibi) sosyal 
hizmetlefc için de aynıdır ve bu dağınıklık ayni zamanda esasen çok sınırlı olan 
maddi kaynakların israfına da sebebiyet vermekte, verimliliği azaltmakta ve raüesse- 
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ılekin gelişmelerine de engel olmaktadır* 

Anayasanın 48. maddesi herkese sosyal güvenlik hakkı tanıdığına göre; ülkenin 
im fertlerine (yani 36 milyona) şamil bir sosyal güvenlik sisteminin ve bunu gerçek- 
sştirecek teşkilâtın bir an önce vucuda getirilmesi bir Anayasa emridir. Halen mev- 
ıt teşkilâtın ar* edilen durumu ile sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi mümkün 
.madığına göre; teşkilâtın aynen muhafazası ve bu yönde bir reform yapılmaması, açık- 
ı Anayasanın emride de aykırıdır* 

Bu itibarla gerçek bir reform yapılması düşünüldüğü takdirde (ki bize göre bu, 
ilen bir zorunluluktur); etkili ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve dolayisiy- 
5 gelişmeye müsait bir sosyal güvenlik sisteminin kurulabilmesi için, aşağıda arz 
lilen işlere sür'atle başlanmalıdır* 

1) Tüm sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetlerinin bir teşkilât altında toplan¬ 
ışı zorunludur. Bu teşkilât, ancak ülkenin sosyal güvenlik hizmetlerinden ve dolayi- 
Lyle buna ilişkin sosyal güvenlik politikasının yürütülmesinden Hükümetlere ve Meclise 
irşı sorumlu bir "Bakanlık” olabilir. Söz konusu Bakanlık, bu amacı aksettirecek 
3 teşkilâtın niteliklerini belirtecek bir şekilde adladırılmalıdır. ¥eselâ "Sosyal 
avenlik ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" denebilir. 

2) Böyle bir Bakanlık teşkilâtının amacına uygun bir şekilde çalışabilmesi için, 
cğrudan doğruya Bakana bağlı bir "Araştırma ve İstişare Kurulu", yine bu kurula 
ağlı bir "Sosyal İstatistikler Dairesi" ile bir "Kaynaklar ve Fonlar Dairesi" 
ulunmalıdır* . >4 

Araştırma ve istişare kurulu; keddisine bağlı diğer iki daireden alacağı gerçeğe 
ygun sıhhatli bilgilerle sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlerle ilgili hali hazır 
urum hakkında rapor ve gelecekte yapılacak işlere ait sosyal güvenlik sistemi ile 
lgili plânları hatırlamakla yükümlü olmalıdır* 

3) Böyle bir Bakanlığın sosyal güvenlik işleriyle ilgili bir müsteşarlığı 
Sosyal Güvenlik Müsteşarlığı) ile sosyal hizmetlerle ilgili diğer bir müsteşarlığı 
Sosyal Hizmetle!* Müsteşarlığı) bulunmalıdır. Sosyal Güvenlik müsteşarlığına tabiatile 
• C.Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumuıiun bağlanması gerekir. Bu durumda* 

û) Emekli Sandığının Maliye Bakanlığı ile tüm hukuki bağlarının ortadan kaldırıl- 
asi Ve sandığın bünyesinde yukarıda arz edilen değişikliklerin ve reformların yapılmasa 
orunludur* (Ezcükle yeni bir teşkilat statüsü, sosyal sigorta (emekli) haklarının 
enidett ve d'iğer sosyal sigortalara paralel olarak, düzenlenmesi, müdürlerin ve 
önetim kurulu üyelerinin seçimlerinin düzenli bir şekilde teşkil edilebilecek genel 
urufcea yapılması) 

Kurulacak teşkilâtta Emekli Sandığınınzkendi bünyesinde kamu tüzel kişiliğine 
ihhip müstakil bir kürüm olması zorunludur. Sosyal güvenlik müsteşarlığı Vasıtasıyla 
iakanlığa bağlılığı ise, sadece sosyal Sigorta mevzuatinın uygulenmasında denetimin 
’e gözetimin sağlanması bakımından olmalıdır. Bu suretle ayni zamanda Emeklilik Statüsü 
,1q diğer sosyal sigortalar arasında ve genel sosyal güvenlik sistemi içinde sürekli 
ıir koordinasyonun temini de mümkün olacaktır* 

b) Sosyal sigortalar Kurumunun da diğeri gibi, kendi bünyesi içinde kamu tüzel 
:işiliğihe sahip müstakil bir kurum olarak teşkilâtlandırılması zorunludur* Bu suretle 
îalışma Bakanlığı ile tüm hukuki bağlarının ortadan kaldırılarak yukarıda arz edilen 
,eşkilât reformunun yapılması gereklidir. (Özellikle müdürler ve yönetim kurulunun 
renel Kurul tarafından muayyen bir süre için seçilmesi, amacına uygun olmayan 



-21 -

( esken kredileri, sanayi kredisi sağlanması vs. gibi) tüm işlerin sosyal sigorta
lar kurumundan alınarak "Sosyal Hizmetler Müsteşarlxğı"na intikalinin sağlanması 
ve bu makamın-görevleri içinde toplanması zorunludur. Kurunu Emekli andığında olduğu 
gibi; sadece gosyal Sigorta Mevzuatının uygulanmasında denetimin ve gözetimin sağlan
ması bakımlarından Sosyal Güvenlik Müsteşarlığı ve dolapisiyle Bakanlığa bağlı? fakat 
kendi bünyesinde müstakil bir hüviyet almalıdır» Kuruma verilmesi düşünülen bu nite
lik, özellikle müessesenin ilerideki gelişme imkanlarının sağlanması bakımından 
bizce çok önemlidir. 

Sosyal sigortaların kapsamının (tarım veya esnaf sigortası gibi diğer guruplara 
teşteili suretile) genişletilmesi halinde ise, büyüme mutlak surette sosyal sigortalar 
kurumunun bünyesinde olmalı ve mümkün olduğu kadar ayrı sosyal sigorta teşkilatı 
(müesseeeleri) kurulması yoluna gidilmemelidir. Bunun bir istisnası, ilekide ku uta
bilecek işsizlik sigortasıdır. İşsizlik sigortaları genellikle, klâsik sosyal sigor
taların dışında ayrı teşkilât ve kurumlarla yürütülmektedir»» Zura fonları, hesapları, 
kaynakları ve bilhassa teminat altına aldıkları sosyal risk tamamile ayrı niteliktedir». 
Bu itibarla ileride ihdas edildiği takdirde; kurulacak teşkilâtta Sosyal Güvenlik 
Müsteşarlığına bağlı, fakat sosyal sigortalar kurumundan ayrı bir kurum (müessese) 
vasıtasıyla yürütülmelidir. 

Bütün bu yoldaki çalışmalar , araştırma ve istişare kurulunun istatistik ve 
kaynaklar dairelerinden alınacak bilgilere dayanarak düzenleyeceği rapor ve plana 
göre yapılmalı ve Bakanlığın bu raporlara uyma zorunluluğunu duyacağı şekilde 
hükümlerle Araştırma Kurulunun statüsü güçlendirilmelidir. Kurumlarm kendi bünyele
rindeki araştırma kurulları kaldırılmalıdır. 

Araştırma Kurulu, gerek Sosyal Güvenlik ve gerekso Sosyal Hizmetler guruplarını, 
yani tüm sosyal güvenlik sistemini kapsıyacak bir bilimsel araştırma kapasitesine 
sahip bir müessese niteliğinde teşkilâtlandırılmadı ve emekdar tatbikatçılarla da 
güçlendirilmelidir. 

Özel sigorta fonksiyonu gören sandıklar sür'atle tasfiye edilmeli ve bu yolda 
bir gelişme mutlak surette önlenmelidir. 

4) Diğer yandan kurulacak teşkilâtta "Sosyal %zmetler Müsteşarlığı" nın görev 
alanına giren sosyal refah ve yardım hizmetlerinin kapsamı diğerinden çok daha geniş 
ve çeşitli olacaktır: Bu kuruluş, kendisine bağlı şu dairelerden meydana gelebilir: 

a) Çocuk sağlığı ve korunması, b) Gençlikle ilgili sosyal hizmetler, c) taşlı 
ve fakirlere yardım işleri, 4) Afetler ve göçmenlerle ilgili sosyal hizmetler, 
e) Mediko-sosyal hizmetler (sağlık işlerinin sosyal hizmetlerle ilgili meselâ sakatların 
korunması, rehabilitasyon işleri vs. gibi) f) Özel dernek ve kurumlanın sosyal hizmet 
faaliyetlerinin denetim ve koordinasyonu ile ilgili bir daire. 

5) Kurulabilecek sosyal güvenlik ve sosyalbhizmetler bakanlığının bir de Araştırma 
İstişare Kuruluna bağlı bir propoganda işleri servisi ihdas edilmelidir. Zira sosyal 
güvenlik fikir ve ilkesinin sosyal ve ahlaki esaslarının ülkede kökleştirilmesi bakımın
dan sosyal yardım ve güvenlik fikiı* ve temayüllerinin geliştirilmesi de şarttır», 

6) Sosyal Refah ve yardım hizmetlerinin kapsamına gnren ve halen diğer bakanlık
lar teşkilâtı ile mahalli idarelerde toplanan bütün hizmetlerin bri plâna göre sosyal 
güvenlik bakanlığında toplanması ve kaynak ve fonlarının da buraya intikalinin sağlanma
sı gereklidir 

^abiatile arz edilen bu hususlar, ana çizgileri itibarile göz önünde tutulacak 
esaslar olup, teferruatı çök gefiiş ve ayrıntılı bir şekilde işlenmelidir0 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE ıLGİLİ ŞEMA 
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( Bu taslak Sosyal Güvenlik sisteminin kurulması ve teşkilâtlandırılması) 
işinde bir fikir verebilmek için mis£l olarak verilmiştir* Kesin nitelikte 

değildir* 
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