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GiriĢ 

 

Küresel boyuttaki liberal ekonomi uygulamaları dünyada zenginliği hiç olmadığı kadar 

artırırken, beraberinde yoksulluğun ve sosyal sorunların çoğalmasına da yol açmıĢtır. Bu 

zıtlık, söz konusu ekonomik anlayıĢın sosyal politikaları ve sosyal adaleti ihmal ederek 

uygulanıĢından kaynaklanmıĢtır. 2008‟den itibaren kendisini gösterdiği ve 2010‟larda etkisini 

artırdığı söylenebilecek ekonomik krizle, geliĢmekte olan ülkelerin yanı sıra geliĢmiĢ 

ülkelerde de iĢsizlik, gelir güvencesizliği ve benzeri sosyal sorunların yapısal hale gelmesiyle 

birlikte sosyal koruma politikaları küresel bir çözüm yöntemi olarak kabul görmüĢ ve bu 

bağlamda “sosyal koruma” kavramı uluslararası literatürde yaygın olarak kullanılır hale 

gelmiĢtir.  

 

Bu anlayıĢla baĢta Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) ve G-20 Platformu olmak üzere, 

uluslararası oluĢumlar sosyal koruma üzerine çalıĢmalarını yoğunlaĢtırırken, ülkeler de bu 

çalıĢmalardan yararlanarak ulusal sosyal politikalarını oluĢturmuĢlardır. Ülkemiz de aynı 

doğrultuda sosyal güvenlik reformu adı altında gerçekleĢtirmeye baĢladığı sosyal koruma 

düzenlemelerini geliĢtirerek, bunları yenileme sürecine girmiĢ ve önemli sonuçlar elde 

etmiĢtir. 

 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde sosyal koruma kavramı öncelikle ilgili diğer unsurlarıyla 

birlikte kavramsal çerçevede ve uygulamalarıyla incelenmiĢtir. Sonrasında sosyal korumanın 

önemine değinilerek, uluslararası alandaki konumu ele alınmıĢtır. 

 

Ġkinci bölümde sosyal korumanın G-20 Platformundaki yeri anlatılmaya çalıĢılmıĢ ve sosyal 

koruma tabanı kavramına ayrıca yer verilmiĢtir. 

 

Üçüncü bölümde Türkiye‟de sosyal koruma Osmanlı Ġmparatorluğu döneminden günümüze 

tarihsel geliĢimi ile incelenmiĢ ve 2012 yılı itibariyle mevcut durum ayrıntılı biçimde 

yansıtılmıĢtır. Bu kapsamda son olarak Türkiye‟de sosyal koruma tabanının geniĢletilmesi 

konusu, atılan olumlu adımlar ve yapılması gerekenler (sorunlar ve öneriler) biçiminde ele 

alınmıĢtır. 

 

2010 yılında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı G-20 irtibat kiĢisi olarak seçilmemle 

birlikte üzerinde daha yoğun olarak çalıĢmaya baĢladığım sosyal koruma konusu, dünya 
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üzerinde sosyal sorunların çözümünde kilit unsur niteliğinde olup, sürekli geliĢim gösteren, 

kendini güncelleyen ve her daim yeniden ele alınması ve dünya siyasetinin merkezinde olması 

gereken bir olgudur. Ülkemizin geliĢmiĢlik düzeyinin, ekonomik ilerlemenin yanında sosyal 

kalkınmayla artacağı ve bu doğrultuda sosyal koruma politikalarının muasır medeniyetler 

seviyesine ulaĢmada önemli görev üstleneceğinin göz ardı edilemeyecek bir gerçek olduğu 

söylenebilir. Bu alanda çok daha fazla araĢtırma ve çalıĢmaya ihtiyaç olduğu inancıyla 

gerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın söz konusu alana katkıda bulunabilmesi ümit edilmektedir. Bu 

vesileyle meslek hayatımda birlikte çalıĢabilmiĢ olmayı büyük Ģans olarak gördüğüm üstadım 

Sayın Büldan AYTEK‟e her türlü psikolojik, manevi ve teknik destekleri için; akademik 

tecrübelerinden yararlandığım değerli dostum Dr. Serdar EKĠNCĠ‟ye bu tezin hazırlanma 

sürecinde sunduğu katkılar için; ve bu çalıĢmanın uzun hazırlanıĢ sürecinde fazlasıyla ihmal 

ettiğim sevgili eĢim DENĠZ‟e sabrı için teĢekkür ederim. 

 

 

 

        Atilla Ethem Zeybek, Eylül 2012 
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I. SOSYAL KORUMA 

 

 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Sosyal koruma ve sosyal güvenlik kavramları literatürde birbirlerinin yerine geçecek Ģekilde 

ve ülkeden ülkeye değiĢen anlamlarda kullanılmaktadır. Son dönemde yaygınlık kazanan 

anlayıĢa göre sosyal güvenlik, sosyal koruma sisteminin bir alt unsuru olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda sosyal koruma, sosyal güvenliğe göre daha geniĢ bir kapsama sahiptir
1
. Bununla 

birlikte sosyal güvenlik kavramı ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Örneğin 

Avrupa‟daki çoğu ülkede sosyal sigorta ve sosyal yardım programlarının bütünü sosyal 

güvenlik kavramıyla betimlenirken, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde sosyal güvenlik kavramı 

yalnızca yaĢlılık, ölüm ve malullük risklerine iliĢkin uygulanan sosyal sigorta programlarını 

ifade etmektedir
2
. Bu sebepten ötürü uluslararası arenada, gelir güvencesi sağlamaya yönelik 

tüm kurumları ve hizmetleri (ve sağlık hizmetlerini) nitelendiren ortak bir kavrama ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Bu da Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟ne (ILO) göre sosyal korumadır. 

 

 

1.1 Sosyal Koruma 

Tarihsel olarak bakıldığında sosyal koruma, piyasanın kendi kurallarına ve güç iliĢkilerine 

göre iĢleyiĢinden ve yıkıcı etkilerinden zarar görenlerin korunmasını amaçlamaktadır
3
. 

2008‟de baĢlayan finans kriziyle birlikte sosyal koruma kavramının yaygınlaĢması farklı 

tanımlamaları beraberinde getirmiĢtir. Uluslararası örgütlerin krizin olumsuz etkilerine 

yönelik çözüm olarak sundukları sosyal korumanın tanımında ayrımlar bulunmaktadır. Bu 

ayrımlar örgütlerin kendi önceliklerindeki ve yaklaĢımlarındaki farklılığı yansıtmaktadır
4
. 

Aynı Ģekilde ülkeler arasında da toplumların yapılarındaki farklılıklar ve sosyal koruma 

                                                           
1
 ILO, World Labour Report 2000, s.29-30 

2
 ILO, World Labour Report 2000, s.29 

3
 Recep KAPAR, Sosyal Adalet Ġçin Daha Fazla Sosyal Koruma, II. Ulusal Sosyal Politika Kongresi, 24–26 

Kasım 2006, Ankara, s.1 
4
 Armando BARRIENTOS–Andrew SHEPHERD, “Chronic Poverty and Social Protection”, Paper prepared for 

presentation at the CPRC Conference on Chronic Poverty, University of Manchester, April 2003, s. 4 



22 
 

sisteminin kuruluĢ evrelerindeki farklılıklar gereğince bu kavrama bakıĢ açısında ayrımlar 

mevcuttur. 

Sosyal koruma en genel anlamda, devletin yurttaĢlarına sağladığı tüm koruma mekanizmaları 

olarak tanımlanmaktadır. Bu korumanın konusunu oluĢturan güvencesizliklerin giderilmesi 

piyasalara, iĢletmelere, topluluk iliĢkilerine ya da bireylere yüklenemez
5
; zira sosyal koruma 

bir insan hakkıdır. Dolayısıyla sosyal koruma; “bireylerin insan onuruna yaraşır bir yaşam 

sürdürebilmeleri için, gelir güvencesizliği karşısında yaşam koşullarını geliştirmek ve yaşam 

düzeyinin gerilemesini önlemek amacıyla, kamusal alanda, bireylerin eşitliği ve sahip 

oldukları haklar temelinde, gelirin yeniden dağıtımı yoluyla sağlanan gelir ve hizmet 

desteklerinin tümünü kapsamaktadır”
6
. Bu açıdan bakıldığında sosyal koruma devletin 

sorumluluğunda olan bir haktır. Buna karĢın Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası gibi 

örgütlerce savunulmuĢ, hayırseverlik mantığına dayalı ve/veya devlet dıĢı kiĢi ve gruplarca 

sağlanan korumaları da sosyal koruma tanımı kapsamına alan yeni liberal düĢüncenin görüĢü 

ise doktrinde kimilerine göre uygulamada geçerliliğini kaybetmeye baĢlamıĢtır. Ancak bu iki 

kuruluĢun yanında Avrupa Komisyonu (AB) da, özel organlarca yapılan sosyal koruma 

müdahalelerini sosyal koruma kapsamında kabul etmeye açık bir Ģekilde devam etmektedir. 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü ise kriz öncesi dönemde, gelir güvencesi sağlayan tüm kurumları 

sosyal koruma kavramı içinde değerlendirerek
7
 hayırseverlik mantığına dayalı ve/veya devlet 

dıĢı kiĢi ve gruplarca sağlanan korumaları da sosyal koruma tanımı kapsamına alan neo liberal 

görüĢü de göz ardı etmemiĢtir. Bugün ise korumanın kaynağı konusunda net bir görüĢ 

sergilemektense aĢağıda görüleceği üzere kapsamına yoğunlaĢmaktadır.  

 

ILO sosyal korumayı önceleri sadece belirli çalıĢanları ve onların bakmakla yükümlü 

olduklarını kapsayan sınırlı bir yaklaĢımla ele almıĢ ve “ölüm, yaĢlılık, iĢ kazası, geçici iĢ 

görmezlik, doğum, hastalık gibi çeĢitli riskler sonucunda ortadan kalkan veya önemli ölçüde 

azalan çalıĢma gelirinin neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar karĢısında, bireyleri 

korumak için toplum tarafından oluĢturulan kamu önlemlerinin bütünü” olarak tanımlamıĢtır
8
. 

Mali krizle birlikte değiĢen koĢulların sonucunda ILO bu yaklaĢımdan, toplumun tüm 

fertlerine gelir güvencesi sağlayan bir sosyal koruma anlayıĢına geçmiĢtir. Nitekim örgütün 

2008 yılında yayınladığı “Adil Bir KüreselleĢme Ġçin Sosyal Adalet Bildirgesi”nde sosyal 

                                                           
5
 Recep KAPAR, Sosyal Adalet Ġçin Daha Fazla Sosyal Koruma, II. Ulusal Sosyal Politika Kongresi, 24–26 

Kasım 2006, Ankara, s.2 
6
 Recep KAPAR, Sosyal Adalet Ġçin Daha Fazla Sosyal Koruma, II. Ulusal Sosyal Politika Kongresi, 24–26 

Kasım 2006, Ankara, s.2 
7
 ILO, World Labour Report 2000, s.29-30 

8
 GARCĠA-GRUAT, Social Protection Social Justice, s.13-14 
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korumanın sürdürülebilir ve ulusal Ģartlara uyarlanabilir olmasına vurgu yapılarak, korumanın 

aĢağıda sayılanları kapsaması gerektiği belirtilmiĢtir
9
: 

 

- korunma ihtiyacı içindeki herkese temel gelir sağlayacak tedbirleri de 

içerecek Ģekilde sosyal güvenliğin herkese geniĢletilmesi ve kapsam ve 

içeriğinin teknolojik, toplumsal, demografik ve ekonomik değiĢikliklerin 

hızının neden olduğu yeni ihtiyaçları ve belirsizlikleri karĢılamak üzere 

uyarlanması; 

- sağlıklı ve güvenli çalıĢma koĢulları; ve 

- ilerlemenin sonuçlarından herkesin adil bir pay almasını sağlamak üzere 

tasarlanmıĢ, ücretlere ve kazançlara, çalıĢma süreleri ve diğer çalıĢma 

Ģartlarına iliĢkin politikalar ve tüm çalıĢanlara ve bu türden bir korunmaya 

ihtiyaç duyan herkese asgari geçim ücreti 

 

BirleĢmiĢ Milletler Sosyal GeliĢim AraĢtırma Enstitüsü sosyal korumayı, bireylerin 

refahını olumsuz etkileyen durumları önleme, yönetme ve aĢmakla ilintilendirmiĢtir
10

. Buna 

göre sosyal koruma, etkin iş gücü piyasalarının teşviki, insanların risklere maruz kalma 

ihtimalinin düşürülmesi ve işsizlik, dışlanma, hastalık, malullük ve yaşlılık gibi ekonomik ve 

sosyal riskleri yönetebilme kapasitelerinin artırılması yoluyla yoksulluk ve korunmasızlığın 

azaltılmasına yönelik program ve politikalar bütünüdür. 

 

Avrupa Birliği‟nin yürütme organı niteliğindeki Avrupa Komisyonu, sosyal riskler 

karşısında insanları korumak amacıyla tasarlanmış kollektif transfer sistemlerinin tümünü 

sosyal koruma olarak tanımlamıĢtır. Sosyal riskler yaĢlılık, emeklilik, yaĢlanma nedeniyle 

bakıma gereksinim duyma, hanede gelir elde eden birinin ölmesi, engellilik, hastalık, analık, 

bakıma gereksinim duyan çocuk, iĢsizlik ve hastalık, engelli veya yaĢlı akrabaların bakımını 

kapsamaktadır. Sosyal koruma, sosyal risklerin yarattığı gelir eksikliği nedeniyle insan 

onurunun korunması için temel olan hizmetlere insanların ulaĢamamasını ve risklerin 

yoksullukla sonuçlanmasını engellemektedir. Komisyon bu kavramın kullanımını, sosyal 

güvenlikten daha geniĢ bir alanı kapsadığı için tercih etmiĢtir
11

. 

                                                           
9
 ILO, the Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008  

10
 United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 2010. Combating Poverty and 

Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics. 
11

 Recep KAPAR, Sosyal Adalet Ġçin Daha Fazla Sosyal Koruma, II. Ulusal Sosyal Politika Kongresi, 24–26 

Kasım 2006, Ankara, s.3 
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Avrupa Komisyonuna bağlı EUROSTAT sosyal korumanın evrensel geçerli ve tüm 

amaçlarını kapsayan bir tanımının bulunmadığını belirtmektedir. EUROSTAT sosyal 

korumayı, risk veya gereksinimlerin bireylere ve hane halklarına yüklediği yükleri azaltmak 

amacıyla kamusal ve özel organlar tarafından yapılan müdahaleler olarak tanımlamaktadır. 

Ancak bu müdahalelerden yararlanırken bire bir katkı karĢılığı ve bireysel düzenlemeler 

bulunmamalıdır. EUROSTAT sosyal koruma kapsamında yer alan riskleri veya ihtiyaçları;  

(i) hastalık ve sağlık hizmeti,  

(ii) malullük, 

(iii) yaşlılık, 

(iv) ölüm/dul ve yetim,  

(v) çocuk ve aile,  

(vi) işsizlik, 

(vii) konut,  

(viii) baĢka yerde sınıflandırılmayan sosyal dışlanma olarak saymıĢtır
12

. 

 

Sosyal korumanın kapsamına iliĢkin birçok uluslararası kuruluĢun birbirinden farklı 

tanımlama ve bakıĢ açılarına, bu bölümün dördüncü baĢlığında yer verilmiĢtir. 

 

Görüldüğü üzere sosyal koruma için uluslararası platformda ortak bir tanımlama tam 

anlamıyla mevcut değildir. Ülkeden ülkeye olduğu gibi uluslararası örgütler arasında ve aynı 

örgütçe farklı dönemlerde sosyal korumadan değiĢik algılar çıkarıldığı bir gerçektir. Bu 

durum değiĢen koĢulların da bir gereğidir. Ancak gene de sosyal korumanın her tanımında 

kapsamının çok geniĢ olduğu ve içerisinde sosyal güvenliği, sosyal yardımları ve sosyal 

hizmetleri de barındırdığı görülmektedir. Sosyal korumanın parçaları olan bu kavramlar da 

aĢağıda sırasıyla tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 

1.2 Sosyal Güvenlik 

Ġnsanoğlu tarih boyunca kendisini ekonomik muhtaçlığa ve yoksulluğa iten olaylardan 

korunma çabası içinde olmuĢtur. Bu tür olaylar her insanın karĢısına çıkabilecek ve kiĢinin 

ekonomik, sosyal, psikolojik ve biyolojik yapısını olumsuz yönde etkileyen risklerdir. Bu tür 

                                                           
12 EC, ESSPROS Manual, The European System of integrated Social Protection Statistics - EUROSTAT, 2008, 

s.9 
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risklere karĢı insanların toplumsal olarak aldıkları önlemler sistemine sosyal güvenlik adı 

verilmiĢtir.  

 

Sosyal güvenliğin herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak zordur, zira sosyal 

güvenlik kavramı ile sosyal güvenliğin amaç ve hedeflerini ifade eden sosyal güvenlik 

politikaları kavramı ve bu politikalar doğrultusunda oluĢturulan hukuki yapı ve kurumları 

ifade eden sosyal güvenlik sistemi kavramı zaman zaman birbirinin yerine kullanılmaktadır. 

Ancak, bu kavramların tümünün odak noktasında, bireylerin sosyal risklere karĢı korunması 

ilkesi bulunmaktadır
13

.  

 

ILO, 102 sayılı SözleĢmesinde 9 sosyal risk belirlemiĢtir: Hastalık, Analık, Malullük, 

YaĢlılık, ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı, Ölüm (Geride kalanlar), Ailevi Yükler ve ĠĢsizlik. ĠĢte 

sosyal güvenliğin konusunu bu riskler oluĢturmaktadır. 

 

Sosyal risklerin bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini giderme çabaları ise sosyal güvenlik 

politikalarının görevidir. Bu risklerin ortak özelliği bireylerin ekonomik güvencesini sarsıyor 

olmasıdır. Öyleyse sosyal güvenlik politika ve sistemleri bireylere ekonomik bir güvence 

sağlamayı amaçlamaktadır. ÇağdaĢ sosyal güvenlik sistemleri, bireyin yaĢamını olumsuz 

yönde etkileyen tüm riskleri değil, onun ekonomik güvencesini ilk anda sarsabilecek sosyal 

riskleri kapsamına almıĢtır
14

. 

 

Sosyal risklerin bireyin ekonomik güvencesini sarsan olumsuz etkilerini bertaraf etmek ve 

hatta risklere karĢı önceden önlem almak, görüldüğü gibi sosyal güvenliğin amacıdır. Bu 

amaca ulaĢırken kullanılacak yöntemlere sosyal güvenliğin araçları denmektedir. Hangi 

araçların sosyal güvenlik kavramı içinde değerlendirileceği ise tartıĢma konusu olmuĢ ve bu 

konudaki farklı görüĢ ve uygulamalar sosyal güvenliğin farklı tanımlarının oluĢmasına yol 

açmıĢtır. Doktrinde bu araçlar: 

- Sosyal sigortalar, 

- Sosyal yardımlar ve 

- Sosyal hizmetler olarak sayılmaktadır. 

 

                                                           
13

 M. Özgür YANARDAĞ, Türkiye‟de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği: 

Muğla Ġli Üzerine Ampirik Ġncelemeler – Doktora Tezi 
14

 Ali GÜZEL, Ali Rıza OKUR, NurĢen CANĠKLĠOĞLU, Sosyal Güvenlik Hukuku – YenilenmiĢ 11. Bası 

2008, s.5,8 
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Sosyal güvenliğin sağlanması amacıyla kullanılan bu araçlar arasında da kullanılan kaynağın 

finansmanı bakımından farklılık vardır. Sosyal sigortalarda yardım görecek kiĢi de sisteme 

katkıda bulunurken (primli sistem), sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde böyle bir katkı söz 

konusu değildir (primsiz sistem). Bunlarda kaynak kısmen veya tamamen devlet tarafından 

karĢılanmaktadır
15

. 

 

Sosyal sigorta niteliği itibariyle sadece önceden belirlenmiĢ sosyal risklere karĢı bir güvence 

veren, kiĢinin de doğrudan finansmanına katkı sağladığı bir yöntemdir. Sosyal sigorta, 

ekonomik bakımdan güçsüz kiĢiler ve çalıĢan insanların iĢgücünü korumak, geleceğini garanti 

altına almak için kurulan zorunlu bir sigortadır. Sosyal sigortalar, sigortadan yararlanacakların 

maddi katkısıyla iĢlemektedir. Bu maddi katkıya prim denilmekte dolayısıyla sosyal sigorta 

sistemi de “primli sosyal güvenlik rejimi” olarak adlandırılmaktadır
16

. 

 

Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler aĢağıda ayrıca ele alınmıĢtır. 

 

Ülkelerdeki farklı uygulamalarda ve doktrinde ve uluslararası kuruluĢlarda savunulan farklı 

görüĢlerde görüleceği üzere kimileri bu üç aracı (yöntemi) da sosyal güvenliğin birer kolu 

veya parçası olarak kabul ederek, sosyal güvenlik kavramını sosyal koruma kavramının yerine 

geçecek Ģekilde kullanmıĢtır. Kimileri (örn. bazı Avrupa ülkeleri) ise sosyal sigortaları ve 

sosyal yardımları sosyal güvenliğin kapsamında saymıĢtır. Üçüncü ve günümüzde gitgide 

yaygınlaĢan görüĢe göre ise sosyal güvenlik sadece sosyal sigortaları (sağlık yardımları dâhil) 

kapsamına almaktadır. 

 

Bu tezde sonuncu görüĢ baz alınmıĢtır. Dolayısıyla sosyal güvenliğin kapsamı yalnızca, 

gelirler üzerinde kesintilerin, biriken fonlar aracılığıyla, sosyal güvenlikten yararlananlar 

arasında yeniden dağıtımını sağlayan sosyal sigortalar ile sınırlandırılarak, sosyal yardımlar 

ve sosyal hizmetler ise, sosyal güvenlik ile birlikte daha geniĢ bir kavram olan sosyal 

korumanın altında değerlendirilmiĢtir. Bu doğrultuda sosyal güvenlik, “sosyal riskle 

                                                           
15

 Umut TEPEKULE, Türkiye‟de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde 

Reform Sürecinin Değerlendirilmesi -  Yüksek Lisans Tezi, s.6–7 
16

 Umut TEPEKULE, Türkiye‟de Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde 

Reform Sürecinin Değerlendirilmesi -  Yüksek Lisans Tezi, s.7 
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karĢılaĢan bireylerin ekonomik güvencelerini sağlamaya yönelik yeniden dağıtım 

konusundaki organizasyonlar bütünü” olarak tanımlanabilir
17

. 

 

 

1.3 Sosyal Yardımlar 

Sosyal yardımlar, yardıma muhtaç durumdaki vatandaĢlara devletçe karĢılıksız olarak yapılan 

ve genel bütçeden veya vergilerden karĢılanan ve kiĢilere asgari bir yaĢam imkânı sağlamaya 

yönelik parasal veya (gıda, giyim yardımı gibi) ayni yardımlardır. Bu tanım ülkemizdeki 

anlayıĢa uygun olmakla birlikte, uluslararası literatürde sosyal hizmetlerin de sosyal 

yardımların içerisinde (Ġngilizce “social assistance” terimi altında) değerlendirilebildiği ve 

kullanıldığı görülmektedir. 

 

Sosyal yardım yöntemi, muhtaç konumda olanlara sürekli yardım yapmayı içeren bir yöntem 

olmayıp, muhtaçlık durumunun en kısa sürede kaldırılmasını hedeflemektedir. Amaç, yardım 

görenin mümkün olan en kısa sürede yeniden çalıĢabilme ve geçimini sağlayabilecek gelir 

elde edebilme olanağına kavuĢturulması olmaktadır
18

. 

 

 

1.4 Sosyal Hizmetler 

Sosyal hizmetler, insanların sağlık ve iyilik halinin geliĢtirilmesinde; insanların kendilerine 

daha yeterli hale gelmelerinde ve baĢkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesinde; aile 

bağlarının güçlendirilmesinde; bireylerin, ailelerin, grupların veya toplulukların sosyal 

iĢlevlerini baĢarıyla yerine getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla sosyal hizmet uzmanları 

ve diğer meslek mensupları tarafından gerçekleĢtirilen etkinlik ve programlar bütünü
19

 olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

Türk hukukunda sosyal hizmetler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda “kişi ve ailelerin 

kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve 

sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının 

                                                           
17

 Ali GÜZEL, Ali Rıza OKUR, NurĢen CANĠKLĠOĞLU, Sosyal Güvenlik Hukuku – YenilenmiĢ 11. Bası 

2008, s.8 
18

  M. Özgür YANARDAĞ, Türkiye‟de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Sisteminin Etkinliği: 

Muğla Ġli Üzerine Ampirik Ġncelemeler – Doktora Tezi, s.22 
19

 Robert L. BARKER, The Social Work Dictionary, Silver Spring, Maryland NASW Press, 1991 
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önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve 

yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü” olarak tanımlanmıĢtır. 

 

Görüldüğü üzere sosyal hizmetler, ihtiyaç sahiplerine çeĢitli sosyal alanlarda yapılan maddi 

olmayan yardımlardan oluĢmaktadır. Sosyal hizmetler geniĢ bir uygulama alanına sahip olup, 

birey, grup ve toplulukların geliĢmesini, refah ve mutluluklarının sağlanmasını temel olarak 

amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde sosyal hizmetler, aileler, çocuklar, gençler, yaĢlılar, 

engelliler (özürlüler), güç koĢullardaki kadınlar, sığınmacı ve göçmenler, tıbbi ve psikiyatrik 

yönden yardıma muhtaç hastalar, sosyal sapma gösteren gruplar (alkolikler, uyuĢturucu 

madde kullananlar v.b), suçlular, yoksullar gibi birey ve gruplar ile yerel düzeydeki 

toplumların geliĢme ve değiĢmesi yönündeki hizmet ve yardım programlarını içermektedir
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI, Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı – Sosyal Hizmetler ve Yardımlar 

Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu,  2001, s.11  
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2. SOSYAL KORUMA UYGULAMALARI 

 

Her ülke kendi sosyo-ekonomik Ģartları, sosyal politika anlayıĢı ve sosyal güvenlik rejimi 

tercihi gibi unsurlar çerçevesinde sosyal koruma uygulamalarına yer vermektedir. Ülkelerdeki 

bu uygulamalar birbirinden farklı ve çok sayıda olabilmekte, böylece örneğin Güney 

Amerika‟da baĢarı getiren bir uygulama bir Doğu Asya ülkesinde etkinlik 

göstermeyebilmektedir. Dolayısıyla sosyal korumada, küresel anlamda üzerinde uzlaĢma 

sağlanan bir “en iyi uygulama yöntemi” mevcut değildir. Belirli grupları hedef alan 

uygulamalar olduğu kadar, genel sosyal koruma uygulamaları da bulunmaktadır. Dünyadaki 

uygulamalara bakıldığında bölgesel modellere rastlayabileceğimiz gibi (Akdeniz, 

Anglosakson vs.) siyasi modeller de (sosyal demokrat, liberal veya muhafazakâr) mevcuttur. 

Bölgelere, siyasal modellere ve ekonomik ve sosyo-kültürel Ģartlara ve farklı hedeflere göre 

değiĢen pek çok sosyal koruma mekanizmaları ülkelerde uygulanmaktadır. Bununla birlikte 

genel itibariyle en yaygın olanları üç baĢlıkta toplanabilmektedir. Bunlar: ĠĢgücü Piyasası 

Müdahaleleri, Sosyal Sigorta, Sosyal Yardım ve Sosyal Refah Hizmetleridir. Burada tek tek 

farklı uygulamalara yer vermektense bu üç ana yöntem aĢağıda ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır. 

 

 

2.1 Amaçlar 

Yukarıda bahsedildiği üzere her ülke farklı Ģartlara sahip olduğundan, uygulanan sosyal 

koruma politikalarından beklenen hedefler de farklılık arz etmektedir. Ancak tüm bu sosyal 

koruma uygulamalarının genel olarak dört amacı bulunduğu söylenebilir
21

: 

 

1. Yoksulluğun azaltılması: Bireylerin veya hanelerin belirli bir yoksulluk sınırının 

üzerinde tutulması  

2. Ekonomik eĢitliğin sağlanması: Yeniden dağıtım yöntemiyle yüksek ve düĢük gelirli 

bireyler veya haneler arasındaki farkın azaltılması 

3. Sürekli gelirin ve/veya yaĢam standartlarının korunması: Bireylerin veya hanelerin 

yaĢam standartlarında meydana gelecek sarsılmalardan korunması 

4. Sosyal içerme ve/veya sosyal uyum politikalarının uygulanması: Sosyal haklara 

eriĢimin ve sosyal katılımın sağlanarak, sosyal dıĢlanmanın ve marjinalleĢmenin 

önlenmesi 
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 Kathy LINDERT, Survey of social Assistance in OECD Countries, World Bank, 2002, s.6,7 
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Bu amaçlar sosyal koruma uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu 

amaçlara ulaĢılmasının sağlayabileceği yararlara, sosyal korumanın öneminin anltılacağı tezin 

birinci bölümünde yer verilmiĢtir. 

 

 

2.2 Sosyal Koruma Yöntemleri 

En yaygın sosyal koruma uygulamaları üç ana yöntem altında toplanmaktadır. Bunlar;  

a) ĠĢgücü Piyasası Müdahaleleri, b) Sosyal Sigortalar, c) Sosyal Yardım ve Sosyal Refah 

Hizmetleridir. 

 

2.2.1 ĠĢgücü Piyasası Müdahaleleri:  

ĠĢgücü piyasası müdahaleleri istihdamı kolaylaĢtıran ve iĢgücü piyasalarının etkili çalıĢmasını 

teĢvik eden
22

 ve aynı zamanda çalıĢanları korumayı amaçlayan politika ve programlardır. 

ĠĢgücü piyasalarında yapılacak iyileĢtirmeler yoksulluğun azaltılması, insan kaynaklarının 

geliĢimi ve cinsiyet ayrımcılığı odaklı stratejilere önemli katkı sunacağı gibi, aynı zamanda 

bir ülkenin insan kaynaklarının en verimli Ģekilde kullanılmasına, ekonomik refahın artmasına 

ve büyüme ve kalkınmanın desteklenmesine yardımcı olmaktadır
23

. 

 

ĠĢgücü piyasası müdahaleleri istihdam edilebilir nitelikteki yoksullara yönelik koruma 

sağlayan aktif iĢgücü piyasası programları ve pasif iĢgücü piyasası politikalarından 

oluĢmaktadır Aktif programlar iĢsiz durumdaki çalıĢanların istihdama ulaĢabilirliklerini 

artırmaya odaklanmıĢtır. Bu tür programlar iĢsizlik riskini azaltıp, çalıĢanların kazanma 

gücünü artırmaktadır. Aktif iĢgücü piyasası programlarının bir yandan iĢsizlerin iĢ bulma 

becerilerini artırmak, verimlilik ve kazançların artırılması gibi ekonomik, diğer yandan ise 

istihdamın katılımının sağlanması gibi sosyal hedefleri vardır
24

. 

 

Aktif iĢgücü piyasası programları aĢağıda sayılanları içermektedir: 

- Doğrudan istihdam oluĢumları (iĢgücü talebini artırmak için KOBĠ‟lerin ve kamu 

hizmetlerinin teĢviki) 

-  ĠĢ ve iĢçi bulma kurumları veya istihdam hizmetleri (iĢ komisyonculuğu, 

danıĢmanlığı ve benzeri hizmetlerle iĢgücü piyasasının iĢlevselliğinin geliĢtirilmesi) 
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 ASIAN DEVELOPMENT BANK, Social Protection Strategy 2012 
23

 ASIAN DEVELOPMENT BANK, Social Protection Strategy 2012 
24

 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_protection 
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- Beceri geliĢtirme programları/iĢ eğitimi (iĢ verimini artırmaya yönelik olarak 

iĢsizlere, toplu olarak iĢten çıkarılanlara ve gençlere yönelik her türlü eğitim)
25

 

 

Pasif iĢgücü piyasası politikaları ise iĢsizlerin finansal ihtiyaçlarını azaltmakta, fakat istihdam 

edilebilirliklerini artırmamaktadır
26

.  

 

Pasif iĢgücü piyasası politikaları aĢağıda sayılanları içermektedir: 

- ĠĢsizlik sigortası 

- Gelir desteği 

- ĠĢ mevzuatında ekonomik etkinlik/verimlilik ile iĢgücü koruması arasında denge 

sağlayan uygun bir yasal çerçeve (uygun bir yasal çerçeve güvenli çalıĢma 

koĢulları, asgari ücretler, sosyal güvenlik katkıları, azami çalıĢma süresi ve fazla 

mesai süreleri, iĢ sözleĢmeleri, endüstriyel iliĢkiler, yeni annelere uygun özel 

korumalar ve kadınlara ve azınlıklara yönelik ayrımcılık karĢıtı hükümler gibi 

baĢlıkları içermelidir)
27

 

 

2.2.2 Sosyal Sigortalar: 

Genel olarak bahsedildiği üzere sosyal koruma yöntemi olarak sosyal sigorta programları, 

kiĢilerin maruz kalacağı hastalık, malullük, iĢ kazası, analık, iĢsizlik, yaĢlılık ve ölüm halleri 

gibi risklerin sonuçlarını, gelir desteği sağlayarak hafifletmektedir. 

 

Sosyal sigorta programları aĢağıdakileri içermektedir: 

- ĠĢsizlik sigortası (geçici ve bazen yapısal iĢsizliğe karĢı) 

- ĠĢ kazası (ve meslek hastalığı) sigortası (iĢten kaynaklı kaza ve meslek 

hastalıklarında iĢçilerin zararını tazmin etmek için) 

- Malullük ve iĢ göremezlik sigortası (tam veya kısmi malullükte koruma sağlamak 

için, çoğu zaman yaĢlılık aylıklarıyla bağlantılıdır) 

- Hastalık ve sağlık sigortası (hastalıklardan korumak için) 

- Analık sigortası (hamilelik süresince ve doğum sonrasında emzirme aylarında 

annelere (maddi) yardım sağlamak için) 

- YaĢlılık sigortası (emeklilik sonrası gelir desteği sağlamak için) 
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 ASIAN DEVELOPMENT BANK, Social Protection Strategy 2012 
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 ASIAN DEVELOPMENT BANK, Social Protection Strategy 2012 
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- Hayat ve ölüm sigortası (gelir kazanan kiĢinin kaybı üzerine ona bağımlı olanların 

tazmin edilmesi için, normalde yaĢlılık aylıklarıyla bağlantılıdır)
28

 

- Aile sigortası (çocukların geçimini sağlamak için) 

 

2.2.3 Sosyal Yardımlar ve Sosyal Refah Hizmetleri: 

Bir baĢka sosyal koruma yöntemi de, yoksulluğu doğrudan azaltarak sosyal refahı artırmayı 

amaçlayan sosyal yardım ve sosyal refah hizmetleri programlarıdır. Bu tür programlar, sigorta 

sistemlerinden yararlanamayıp, ödeme alamayan ve baĢka veya yeterli bir geçim aracı 

olmayan toplumun en korunmasız/kırılgan kesimlerine yönelik koruma sağlamaktadır. Bu 

kesimlerin içerisine akli veya bedensel özürlüler, etnik azınlıklar, madde bağımlıları, yetimler, 

tek ebeveynli haneler, mülteciler, doğal afetlerin veya sivil çatıĢmaların mağdurları, hastalar, 

yaĢlılar, dul kalmıĢ kiĢiler, maluller, hamile kadınlar ve iĢsizler gibi gruplar girebilmektedir
29

. 

 

Sosyal yardım müdahaleleri aĢağıdakileri içerebilmektedir: 

- Refah hizmetleri ve sosyal hizmetler (akli veya bedensel özürlüler, yetimler ve 

madde bağımlıları gibi toplumun çok kırılgan/korunmasız kesimlerine yönelik) 

- Nakdi veya ayni transferler/yardımlar (gıda ve aile yardımları gibi)  

- Geçici sübvansiyonlar (düĢük ücretli enerji tarifeleri, konut yardımları veya kriz 

dönemlerinde düĢük ücretli temel gıda maddeleri gibi)
30
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3. SOSYAL KORUMANIN ÖNEMĠ 

 

21. yüzyılın baĢındaki verilere göre dünya nüfusunun yarısı günlük 2 dolar olan yoksulluk 

sınırının altında yaĢamakta, dünyanın en zengin kesimini oluĢturan %10 dünya varlıklarının 

%85‟ini elinde tutuyorken, dünyanın en yoksul kesimi (yani nüfusun %50si) dünya 

varlıklarının sadece %1‟ine sahip olmaktadır
31

. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟nün verilerine 

göre küresel krizle birlikte dünyada iĢsiz sayısı 205 milyona, korunmasız istihdam edilen 

çalıĢan sayısı 1,53 milyara ve yoksul çalıĢan sayısı 1,2 milyara ulaĢmıĢtır
32

. Bununla birlikte 

dünya nüfusunun üçte birinin herhangi bir sağlık hizmetine ulaĢma imkânı bulunmamaktadır
33

 

ve sadece %20‟sinin yeterli bir sosyal koruma altında olduğu görülmektedir. Hâlbuki dünya 

gelirinin (GSYH) sadece %2‟si ile tüm yoksullara temel bir sosyal koruma sağlanması 

mümkündür
34

.  

 

Temel bir insan hakkı olan sosyal koruma, hem yoksullukla ve eĢitsizlikle mücadele eden bir 

politika hem de sosyal adaleti (barıĢı), dayanıĢmayı ve uyumu ve aynı zamanda sosyal ve 

ekonomik geliĢimi sağlayan bir araç olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte toplumun 

sağlığı ve esenliği de sosyal korumanın konusuna girmektedir
35

. Tüm bunlar geliĢmiĢ bir 

sosyal koruma sisteminin toplumlar üzerinde ne denli önemli etkilerinin olabileceğinin 

iĢaretlerini vermektedir. Bu doğrultuda aĢağıda sosyal korumanın önemini ortaya koyacak 

unsurlar ele alınmıĢtır. 

 

 

3.1 Gelir Güvencesi 

Ġnsan onuruna yaraĢır bir yaĢam ancak belli bir seviyenin üzerinde sağlanan yaĢam 

koĢullarıyla mümkündür. Bu koĢulları belirleyen en temel unsur yeterli ve düzenli bir gelirdir. 

Gelirin yeterli ve düzenli olmaması ise gelir güvencesizliği olarak tanımlanmaktadır. Gelir 
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güvencesizliği, gelirin yokluğu ya da azlığı, gelirde öngörülen ya da öngörülemeyen bir 

azalma veya harcamalarda artma biçiminde kendini göstermektedir
36

. 

 

Gelir güvencesi bireylerin gereksinim, istek ve beklentilerini karĢılayan bir gelirin makul 

düzeyde garanti edilmesidir
37

. Bu gelirin yaĢamaya yeterli olması ve düzenli olarak elde 

edilmesi halinde gelir güvencesinden söz edilebilir
38

. 

 

Gelir güvencesi çok farklı kaynaklardan sağlanmaktadır. Kamu kurumları, finansal ve sigorta 

piyasaları, iĢletmeler, sivil toplum örgütleri ve aile gelir güvencesinin sağlandığı kaynaklar 

olarak kabul edilmektedir
39

. Ancak kamu kurumları (bir baĢka deyiĢle devlet) dıĢındaki 

kaynakların gelir güvencesi sağlamadaki yetersizliği, bu güvencenin sosyal koruma sistemiyle 

sunulmasını gerektirmiĢtir
40

. 

 

Sosyal korumanın temel iĢlevi gelir güvencesi sağlamaktır. Sosyal koruma, yeterli ve düzenli 

geliri doğrudan gelir desteğiyle sağlaması yanında, hizmet sunumu yoluyla güvence altına da 

almaktadır. Örneğin; iĢsizlik, yaĢlılık ve çocukluk dönemlerinde, bireylerin gelirleri yeterli ve 

düzenli olmaktan uzaktır. Sosyal koruma bu durumlarda doğrudan gelir desteği 

sağlamaktadır. Diğer yandan, eğitim, sağlık, konut gibi bir dizi gereksinmenin piyasadan 

karĢılanması, önemli düzeyde harcama yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Hizmetlere 

ulaĢabilmek için yapılan harcamalar, gelirin yeterliliğini azaltmaktadır. Bu nedenle 

harcamalarda önemli artıĢa yol açacak olan birçok gereksinim, sosyal korumanın sağladığı 

hizmetler aracılığıyla karĢılanmaktadır. Sağlanan gelir desteğinin ve sunulan hizmetlerin 

maliyetleri gelir aktarımı aracılığıyla toplum tarafından paylaĢılmaktadır.
41

 

 

 

3.2 Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya Katkı  

Sosyal koruma politikaları ekonomik ve sosyal kalkınmaya olumlu yönde katkı sağlamakta, 

toplumun sağlığını ve esenliğini güvence altına alarak daha aktif ve üretken olmasına etki 

etmektedir.  
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Öncelikle sosyal korumanın tüketimi düzenleme iĢlevi bulunmaktadır. Bireylerin ve 

ailelerinin gelirlerinde bir gerileme ya da bütünüyle kesilme oluĢtuğunda tüketimleri 

azalmaktadır. Sosyal koruma çerçevesinde sağlanılan gelir güvencesi ile harcamalardaki bu 

azalmalar minimalize edilerek tüketim düzeyine görece bir istikrar kazandırılmaktadır
42

. 

 

Sosyal koruma politikaları ile bazı sektörlerin büyümesi ve geliĢmesine katkı sağlanmaktadır. 

Sağlık, eğitim, konut, yaĢlı ve çocuk bakımı ve engelli rehabilitasyonu gibi pek çok sosyal 

koruma alanı için yapılacak harcamalar bu sektörlerin geliĢmesine yol açacaktır. Örneğin 

konut sağlanması için yapılacak binalar inĢaat sektörünün büyümesine imkan tanımakta; diğer 

taraftan yine sosyal harcamalar ilaç Ģirketlerinin büyümesine, sağlık alanında daha fazla 

araĢtırma geliĢtirme çalıĢmalarının yapılmasına, sağlık bakımında kullanılan araç ve 

gereçlerin üretiminin ve tüketiminin yaygınlaĢmasına olanak sağlamaktadır. Sayılan bu tür 

geliĢmeler kamunun yaptığı sağlık harcamalarının bir sonucu olmaktadır. Sonuç olarak sosyal 

koruma fonlarının varlığı, muhtelif sektörlerin ürettiği mal ve hizmetler için toplumun talebini 

artıracaktır.
43

 Dolayısıyla bu durum kalkınmaya da olumlu olarak yansıyacaktır. 

 

 Sosyal koruma ekonomik bir gerekliliktir. 

Bu durum kendini özellikle ekonomik kriz dönemlerinde belli etmektedir. Krizlerin neden 

olduğu olumsuz sonuçlardan en çok sosyal koruma sistemleri zayıf olan ülkeler 

etkilenmektedir. Asgari bir sosyal koruma düzeyi, bireylerin sarsıntılarla baĢ edebilmelerini 

ve hükümetlerin mevcut önlemleri artırarak çabuk cevap verebilmelerini sağlayarak krize 

karĢı daha hazırlıklı olma sonucunu doğurmaktadır.
44

 

 

Son yaĢanan küresel kriz sosyal koruma sistemlerine yapılan yatırımların sadece sosyal bir 

ihtiyaç değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik olduğunun altını çizmiĢtir. Uluslararası 

ÇalıĢma Örgütü, otomatik istikrar sağlayıcı önlemlerin (örneğin sosyal transferler) istihdam 

etkisinin, krizin etkileriyle baĢa çıkmada teĢvik (canlandırma) paketleri kadar önemli 

olduğunu tespit etmiĢtir.
45
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Yakın geçmiĢte yaĢanan ekonomik krizler, iyi tasarlanmıĢ iĢsizliğe yönelik çözümler ile 

sosyal yardım ve kamu yararına çalıĢma programlarının etkili bir biçimde uzun dönem 

iĢsizliği önlediğini ve ekonomik durgunluğun süresini kısalttığını ortaya koymuĢtur
46

. 

 

 Sosyal koruma ekonomik büyümeye ivme kazandırır 

Sosyal koruma bir yandan yoksulların üretkenliğini ve istihdam edilebilirliğini artırırken diğer 

yandan gelirlerinde istikrar sağlar ve kısa vadeli mücadele stratejilerini uzun vadeli büyüme 

artırıcı ve yoksulluk düĢürücü stratejilerle birleĢtirmektedir
47

. Bunun yanı sıra etkili sosyal 

koruma araçları sermaye birikimini ve yatırımlarını teĢvik ederek, iĢgücünün çalıĢma 

kapasitesini artırarak ve krizle baĢa çıkmaya yardım ederek uzun vadeli kapsayıcı büyümeye* 

neden olmaktadır
48

. AB Sosyal Koruma Komitesi, otomatik istikrar sağlayıcılar olarak önemli 

rol oynayabileceğini belirttiği sosyal koruma sistemlerinin, ekonominin üretim kapasitesini 

ayakta tuttuğunu vurgulamaktadır
49

. Örneğin kriz dönemlerinde iĢlerini kaybedenlere 

sağlanan yardımlar ve transferler çabuk toparlanma fırsatlarını artırarak, talebin düĢmemesine 

ve ekonominin iĢlemeye devam etmesine yardımcı olmaktadır. 

 

ILO Sosyal Güvenlik Departmanı BaĢkanı Michael Cichon‟a göre, temel sosyal korumaya 

yatırım yapılmadan büyüme gerçekleĢemez. “Aç, sağlıksız insanlar, iyi eğitim almamıĢ ve 

düzgün beslenmemiĢ çocuklar hiçbir zaman üretken olamayacak ve hiçbir zaman kayıtlı 

ekonomide verimli ve iyi ücretli iĢlere sahip olamayacaklardır. Bu kiĢilerin sağlıklarına, 

beslenmelerine ve esenliklerine/refahına temel bir yatırım yapılmazsa ekonomik büyümeyi 

olabilecek en yüksek seviyeye ulaĢtırmak asla mümkün olmayacaktır.”
50

 

 

Eğitim ve sağlığa yapılan yatırımların iĢ verimliliği üzerindeki etkisi olumludur (ġekil 1). 

Sosyal sağlık sigortası veya sosyal yardım programları tarafından karĢılanan gelir transferleri 

gibi sosyal koruma araçları, yoksulların bu hizmetlere eriĢmesine yardım etmekte ve 

ulaĢtırma, okul malzemeleri veya ilaçlar gibi ilgili masrafları karĢılamaktadır. Nakdi 
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aktarmalar örneğin beslenme ve konutlandırma gibi alanlara yapılırsa, sosyal yardımlar daha 

çok toplumun verimliliğini ve sağlığını desteklemektedir. Emekli aylığı programları gibi 

sosyal sigorta politikaları ise hem istihdam edenlere hem istihdam edilenlere, Ģirketlerin,  

katma değeri yüksek ürün üretimini temel alan ekonomik bir uzmanlaĢmayı gözetmesine izin 

veren beceriler konusunda uzun vadeli yatırımları üstelenmeleri için teĢvikler sağlamaktadır.
51

  

 

 

ġekil 1: OECD Ülkelerinde Saat BaĢı Verimlilik Ġle KiĢi BaĢı Sosyal Harcamalar 

Arasındaki ĠliĢki, 2001
52

 

 

Verimlilik (KiĢi ve saat baĢına) 

 

    Sosyal Harcamalar (satın alma gücü paritesi açısından kiĢi baĢına) 

 

 

Gelir ikamesi programlarının makro ekonomik istikrar üzerindeki etkileri de önem arz 

etmektedir. Bu tür programlar talebi ve iç piyasaları istikrarlı hale getirerek durgun ekonomik 

dönemlerde yardımcı olmakta ve deflasyona neden olan durgunluklara da engel olmaktadır. 

Gelir ikamesi programları sadece bir finansman (örneğin emeklilik fonları) ve istihdam 

(örneğin sosyal hizmetler sektöründe) kaynağı değildir. Aynı zamanda doğrudan yabancı 

yatırımlar gibi, farklı yatırımlar üzerinde potansiyel olarak olumlu etkisi olan yatırımcı dostu 

bir çevrenin, kilit unsurları konumundaki sosyal uyum, sosyal adalet ve siyasi meĢruiyet 

üzerinde de yararlı etkileri vardır. Bunların yanı sıra risk alma, iĢgücü hareketliliği, uzun 

vadeli planlama, sorumluluk ve mali sektörün geliĢimi ile ilgili olarak bireysel ve kurumsal 

davranıĢlar üzerinde de olumlu tesirleri olabilmektedir.
53
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Görüldüğü üzere sosyal koruma bir yandan yoksulluğu azaltarak bireylerin sosyal ve 

ekonomik geliĢimine katkı sağlarken, diğer yandan da bunu yaparak koruma sağladığı 

kiĢilerin ve koruma için kullanılan araçların ekonomiye yapacakları katkı ile ülke ekonomisini 

ayakta tutacak bir döngü oluĢturmaktadır. 

 

 

3.3 Sosyal DayanıĢma 

Sosyal koruma, sosyal dayanıĢmanın bir dıĢavurumudur
54

. Sosyal risklerle karĢılaĢan 

bireylere gelirin yeniden dağıtımı yoluyla gelir güvencesi sağlayan tüm araçlar dayanıĢmanın 

kapsamındadır. Bu açıdan bakıldığında dayanıĢma, gelir güvencesizliği ile karĢı karĢıya 

kalanların gelir güvencesizliği ile karĢı karĢıya kalmayanlar tarafından desteklenmesini ifade 

etmektedir
55

.  Dolayısıyla güvenceyi sağlayan ve bu bağlamda risklerin maliyetini üstlenen 

toplumdur. Bu maliyetlerin topluma yansıtılması dayanıĢmaya sosyal niteliği kazandıran asli 

unsurdur.  

 

Sosyal dayanıĢmanın bir diğer unsuru katkı yapmanın zorunlu olmasıdır. Bu bağlamda sosyal 

dayanıĢma katkı yapanlar için bir sorumluluk, katkıda bulunulanlar için ise bir haktır. 

Öyleyse, sosyal dayanıĢma bireylerin eĢitliğine dayanan, hak ve sorumluluklara sahip 

oldukları bir yeniden dağıtım iliĢkisidir. Bu değerlerden birinin eksikliği, sosyal dayanıĢmayı 

ve dolayısıyla korumanın sosyal niteliğini ortadan kaldırmaktadır
56

. 

 

 

3.4 Sosyal Adalet 

Bir insan hakkı olarak değerlendirilen sosyal korumanın bir diğer önemli sonucu, (özellikle 

gelir güvencesi sağlayarak)  yoksulluğu ve eĢitsizliği azaltarak toplumda sosyal adaleti ve 

bunun nihayetinde toplumsal barıĢı sağlamasıdır. Bu bakımdan sosyal koruma ILO Filadelfiya 

Bildirgesi‟nin II. maddesinde “Irk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar 

maddi ilerlemelerini ve manevi gelişmelerini, hür ve haysiyetli/onurlu bir şekilde, ekonomik 

güvence altında ve eşit şartlarda sürdürmek hakkına sahiptirler” Ģeklinde ifade edilen 

ideallerle örtüĢmektedir. 
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Ġnsan haklarını evrensel yapan, insanlık onuruna saygıyı güvence altına alma görevidir. Bu 

açıdan bakıldığında, bir insan hakkı olarak sosyal koruma, insanlık onurunun bir değer olarak 

tanınması esasına dayanmaktadır. Her bireye saygın yaĢam koĢullarına eriĢme yollarını temin 

ederek, toplumdaki eĢitsizlikleri azaltma çabaları bu değere gösterilecek saygıya katkı 

yapacaktır. Bu bakımdan sosyal koruma aynı zamanda sosyal adaletin bir sütunu olarak 

hizmet etmektedir.
57

 

 

ILO Anayasasının baĢlangıcında “dünyada geçerli ve kalıcı barış, ancak sosyal adalet ilkesi 

üzerine kurulabilir” ifadesi yer almaktadır. Sosyal adalet, toplumun tüm üyelerine adil 

davranmayı gerektiren ve gelir ile fırsatların göreli olarak eĢit dağılımını sağlayan 

düzenlemelerin, kurumların ve politikaların bütünü hakkındadır
58

. 

 

Sosyal adaletin içeriği konusunda farklı yorumlar yer almaktadır. Bir görüĢe göre sosyal 

adalet, doğuĢtan gelen avantajlardaki eĢitsizliklerin kolektif yeniden dağıtım önlemleriyle 

düzeltilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla esenlik ve refah Ģartları, kontrol edemediği 

koĢullardan etkilenen herkese, hayat boyu refah sağlayacak fırsatlardan herkesin eĢit 

yararlanması amacıyla tazminat verilmelidir.
59

 

 

Sosyal adaletin sağlanmasına yönelik olarak sosyal koruma uygulamaları geliri çeĢitli 

biçimlerde yeniden dağıtmaktadır. Bu uygulamalar bir taraftan ekonomik güçleri ve 

üretkenlikleri ne olursa olsun, bireylerin insanlık onuruna yaraĢır asgari bir sosyal yaĢam 

standardına sahip olmasının devlet tarafından güvence altına alınmasını sağlarken, diğer 

taraftan toplumun geneline eĢit olarak yayılmıĢ eğitim ve sağlığa iliĢkin yüksek standartlar ve 

olanaklar sunmaktadır. Bununla birlikte sosyal koruma politika ve programları iĢgücü 

piyasasına katılmayı desteklemekte ve iĢgücünün üretkenliğini yükselterek üretilen refahtan 

bireylerin doğrudan pay alabilmesinin yollarını hazırlamaktadır. Ayrıca, toplumda gelir 

eĢitsizliğin azaltılmasına dönük bir iĢlev de üstlenilmektedir.
60
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Sosyal koruma politikaları bir yandan toplumsal sorunların çözümünde önemli roller 

üstlenerek
61

, diğer yandan da sağladığı güvenceyle yoksulluğu azaltarak toplumsal barıĢa 

önemli katkı yapmaktadır
62

. Bunun göstergesi de sosyal koruma kapsamının geniĢ ve 

etkinliğin fazla olduğu toplumlarda suç oranlarının düĢük, sosyal koruma önlemlerinin yaygın 

olmadığı toplumlarda ise bölgeler ve etnik gruplar arasındaki gelir eĢitsizliğin yoğun ve bu 

sebepten toplumda çatıĢma ortamının var olmasıdır
63

.  

 

EĢitsizliklerin azaltılması sosyal adaletin gerçekleĢtirilmesinde büyük öneme haizdir ve sosyal 

koruma bir yeniden dağıtım mekanizması olarak bu alanda doğrudan rol oynamaktadır. Piyasa 

odaklı politikalar sebebiyle, yoksulluğun azaltıldığı toplumlarda dahi eĢitsizlikler pek çok 

zaman artıĢ göstermektedir.  Bu yüzden sosyal koruma politikalarıyla sosyal adaleti ve 

eĢitsizliklerin azaltılmasını sağlamak, eriĢilebilir ve kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri gibi 

baĢka uygulamaları da gerektirmektedir.
64

  

 

 

Tüm bu açıklamalardan sonra sosyal koruma için Ģunları söylemek uygundur: “DayanıĢma, 

sosyal adalet ve insanlık onuruna saygı gibi değerleri temel alan sosyal koruma, gelirin 

yeniden dağıtımını sağlayan mekanizmalar zinciridir.  Sosyal korumanın görevleri, en 

korunmasız kesimlerin iktisadi kalkınmadan yararlanmalarının sağlanması, etkilediği 

kiĢilerin yeteneklerini sınırlandıran olumsuz etmenlerle bağlantılı eĢitsizliklerin azaltılması 

veya yok edilmesi, bireylerin yaĢamları boyunca kullanabilecekleri fırsatlarının kapsamının 

geniĢletilmesi ve bunu yaparak fırsat eĢitliğine olanak sağlanması ve bireysel ve toplu refah 

ulaĢımına katkı yapılmasıdır.”
65
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4. ULUSLARARASI KURULUġLARDA VE BELGELERDE SOSYAL KORUMA 

 

Sosyal korumanın bir alt unsuru olarak gördüğümüz sosyal güvenlik, geçtiğimiz yüzyılda 

uluslararası kuruluĢların gündemini oldukça yoğun bir Ģekilde meĢgul etmiĢtir. Uluslararası 

kuruluĢlar bunun semeresini ise sosyal güvenlikle ilgili çok sayıda uluslararası belgenin 

ortaya çıkmasıyla almıĢtır. Bu belgelerin kimsi bu çalıĢmada tanımlanan sosyal güvenlik 

kavramıyla ilgili iken, diğerleri sosyal güvenlik, sosyal koruma kavramı yerine kullanılmıĢtır. 

21. Yüzyılın baĢlamasıyla ve hemen baĢında yaĢanan küresel ekonomik kriz ile birlikte 

“sosyal koruma” kavramının uluslararası platformda bu tezde de bahsedildiği üzere geniĢ 

anlamıyla yer aldığı görülmektedir.  

 

Bugün itibariyle sosyal korumayla ilgilenen çok sayıda kurum ve bunların ortaya koyduğu 

belge mevcuttur. AĢağıda sosyal koruma (veya sosyal güvenlik) ile ilgili bazı uluslararası 

kuruluĢların yaptıkları çalıĢmaların ve uluslararası belgelerin bir kısmına yer verilmiĢtir. G–20 

platformunun çalıĢmaları, bir sonraki bölümde daha ayrıntılı incelendiğinden burada yer 

almamıĢtır.  

 

 

4.1 Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü, son dönemde gündeminde yer alan insana yaraĢır (saygın) iĢi 

gerçekleĢtirmeye yönelik dört stratejik hedef belirlemiĢtir. Bunlardan biri de herkese yönelik 

sosyal korumanın kapsam ve etkinliğinin geliĢtirilmesidir. Aslında ILO, 1919 yılındaki 

kuruluĢundan bu yana üyelerinin sosyal koruma politikalarının geliĢtirilmesini desteklemiĢ ve 

buna yönelik olarak araçlar (sözleĢmeler, kararlar gibi) sunmuĢtur. 

 

ILO bugün sosyal korumanın ana boyutlarını yansıtan üç amaç belirlemiĢtir
66

: 

1. Sosyal güvenlik sistemlerinin kapsam ve etkinliğinin geniĢletilmesi 

2. Ücretler, iĢ sağlığı ve güvenliği, çalıĢma süresi ve insana yaraĢır iĢin ana unsurlarını 

içeren insana yaraĢır çalıĢma koĢullarını kapsayan iĢgücü korumasının desteklenmesi 

3. Göçmen iĢçiler ve aileleri ile kayıtdıĢı çalıĢanlar gibi korunmaya muhtaç grupların 

korunmasına yönelik program ve etkinlikler üzerinde ayrıntılı çalıĢılması 
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Bu doğrultuda ILO‟da sosyal korumayla ilgilenen bir “Sosyal Koruma Birimi” (Social 

Protection Sector) bulunmaktadır. Bu birimin altında bir “Sosyal Güvenlik Dairesi” 

(SECSOC) ve bir “ĠĢgücünün Korunması Dairesi” (PROTRAV) bulunmaktadır. Bunların 

yanında bir de “ĠĢ dünyasında HIV/AIDS Programı” ile “Uluslararası Göç Programı” 

bulunmaktadır. Oldukça geniĢ bir çalıĢma alanına sahip bu daireler, sosyal korumanın adil 

büyümeye, sosyal istikrara ve artan verimliliğe katkı yaptığı inancıyla üye ülkelere hem 

danıĢmanlık hizmeti vermekte hem de bu alanda geliĢim sağlayacak araçlar ve programlar 

sunmaktadır. 

 

Sosyal korumanın önemini yansıtacak bir geliĢme olarak 2011 yılında düzenlenen 100. 

Uluslararası ÇalıĢma Konferansındaki Komitelerden birisi de Sosyal Koruma Komitesi 

olmuĢtur. Bu Komite bir yıl sonraki 101. Konferans‟ta da çalıĢmasına devam etmiĢtir. Söz 

konusu Komite çalıĢmalarında küresel düzeyde sosyal korumanın kapsamının geniĢletilmesi 

yolunda, ilk aĢamada herkes için temel sağlık hizmetleri ve yaĢamlarını sürdürecek asgari 

gelir güvencesi sağlanması, ikinci aĢamada sosyal koruma ve güvenlik düzeyinin ülkelerin 

durumlarına göre yükseltilmesini amaçlayan öneri ve politikalar benimsenmiĢtir. Ġlk aĢamanın 

gerçekleĢmesi için her ülkenin kendi Ģartlarına uygun olarak belirleyeceği ve ILO‟nun sosyal 

güvenliğe iliĢkin standartlarını karĢılayan bir Sosyal Koruma Tabanının oluĢturulması 

gerekecektir. Buna iliĢkin olarak 101. Konferansta çıkarılan Tavsiye Kararı yol göstericidir. 

(Sosyal Koruma Tabanı ile ilgili daha detaylı bilgilere bir sonraki bölümde yer verilmiĢtir.)  

 

ILO kuruluĢundan (1919) bu yana sosyal koruma alanında 31 sözleĢme ve 24 tavsiye kararı 

kabul etmiĢtir. Tarihsel olarak incelendiğinde sosyal koruma alanında standartlar koyan bu 

belgelerin, geliĢen yaklaĢımlara dayalı üç kuĢağa ayrıldığı görülmektedir.  

 

1919–39 yılları arasındaki belgelerde yer bulan birinci kuĢak haklar (standartlar) sosyal 

sigortalarla ilgilidir. Bu belgeler aĢağıdaki riskleri kapsamaktadır
67

: 

 Analık 

 ĠĢ kazası 

 Meslek Hastalığı 

 Hastalık 

 YaĢlılık 
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 Malullük 

 Ölüm (Geride kalanlar için) 

 ĠĢsizlik 

 

ILO‟nun ikinci dünya savaĢının bitimine doğru 1944 yılında kabul ettiği Filadelfiya 

Bildirgesi (ILO‟nun Amaç ve Hedeflerine ĠliĢkin Bildirge)  örgütün tarihinde yeni bir dönem 

baĢlatmıĢtır. Bildirgede sosyal koruma alanında aĢağıda sayılan önemli hükümlere yer 

verilmiĢtir
68

: 

- Güvenceye ve eksiksiz tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan herkes için temel bir gelir 

sağlamak amacına yönelik sosyal güvenlik önlemlerinin yaygınlaştırılması 

- Çocukların ve annelerin korunması 

- Gıda, barınma, kültür ve dinlenme olanakları bakımından uygun bir düzeye 

ulaşılması 

- İş sahibi olan ve korunmaya muhtaç olan kimselere asgari yaşam koşulları 

sağlayacak bir ücret verilmesi 

 

Filadelfiya Bildirgesi‟nin ILO‟ya yüklediği misyon sonrasında, özellikle sosyal güvenliği 

modern devletin yasal bir kurumu haline getiren pek çok sözleĢme ve tavsiye kararı kabul 

edilmiĢtir
69

. Bunlardan en önemlileri 1944 tarihli Gelir Güvencesine ĠliĢkin 67 sayılı 

Tavsiye Kararı ile 1952 tarihli Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına ĠliĢkin 102 sayılı 

SözleĢme‟dir. 102 sayılı SözleĢme‟de sosyal güvenliğin dokuz kolu sayılmıĢtır. Bunlar; 

Hastalık (sağlık yardımları), Hastalık (gelir kaybını karĢılayan ödenekler), ĠĢsizlik, YaĢlılık, ĠĢ 

Kazası ve Meslek Hastalığı, Analık, Malullük, Ölüm ve Aile Yardımlarıdır. SözleĢmeyi 

onaylamak isteyen bir devlet, bu risklerden en az üçüne karĢı bir koruma sağlamak 

zorundadır. Ancak kabul edilecek üç riskten birinin, iĢsizlik, yaĢlılık, iĢ kazası ve meslek 

hastalığı, malullük veya ölüm riskleri olması gerekmektedir.   

 

ĠĢte bu dönemde ortaya çıkan ikinci kuĢak hakları barındıran belgeler, sosyal güvenliğin daha 

genel bir anlayıĢını (102 sayılı SözleĢmede derlendiği gibi) yansıtmaktadır. 1944-64 yılları 

arasında kabul edilen bu belgelerdeki ikinci kuĢak haklar aĢağıda sayılanları kapsamaktadır
70

: 

 Gelir Güvencesi 

                                                           
68

 ILO, Declaration of Philadelphia, 1944, Part III 
69

 ILO, Social Security and the rule of law, International Labour Conference, 100th Session, 2011, s.6 
70

 ILO, Social Security and the rule of law, International Labour Conference, 100th Session, 2011, s.10 



44 
 

 Silahlı Kuvvetler (terhis olanlara yönelik koruma) 

 Sağlık Yardımları 

 Asgari Normlar (Standartlar) 

 Analık 

 Muamele EĢitliği  

 

Bu dönemi müteakip belgeler üçüncü kuĢak hakları kapsamaktadır. 1965–88 yılları arası 

kabul edilen bu belgeler 102 sayılı SözleĢmeyi temel almıĢ; fakat ondan hem daha kapsamlı 

bir koruma sunmuĢ hem de sosyal yardım, sosyal destek ve sosyal hizmetlere yer vererek 

daha geniĢ çaplı sosyal koruma sağlamıĢtır. Üçüncü kuĢak belgelerle aĢağıdakiler 

kapsanmıĢtır
71

: 

 ĠĢ Kazası Yardımları 

 Emeklilik Sistemi 

 Sağlık Sistemi 

 Hakların Muhafazası (özellikle göçmenler açısından) 

 ĠĢsizlik Koruması Sistemi 

 

 

Yukarıda değinildiği üzere ILO kuruluĢundan bu yana sosyal koruma alanında 31 SözleĢme 

kabul etmiĢtir. Bunlardan ilki 1919 tarihinde kabul edilen Analığın Korunmasına Dair 3 No‟lu 

Sosyal Güvenlik SözleĢmesidir. 2002 yılında ILO Yönetim Kurulu 31 sözleĢmeden aĢağıda 

sayılan altısını günümüze uygun, çağdaĢ sözleĢmeler olarak nitelendirmiĢtir
72

: 

 

 102 No‟lu Sosyal Güvenlik (Asgari Normlar/Standartlar) SözleĢmesi 

 121 No‟lu ĠĢ Kazaları Yardımlarına ĠliĢkin SözleĢme 

 128 No‟lu Malullük, YaĢlılık ve Ölüm Aylıkları SözleĢmesi 

 130 No‟lu Sağlık Yardımları ve Hastalık Aylığı SözleĢmesi 

 168 No‟lu Ġstihdamın Desteklenmesi ve ĠĢsizliğe KarĢı Koruma SözleĢmesi 

 183 No‟lu Analığın Korunması SözleĢmesi 
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Bu sözleĢmeler 9 tür koruma içermektedir: 

 

1 ve 2. Hastalıkta Koruma, 

(1) Sağlık Yardımı: 102 ve 130 No‟lu SözleĢmeler 

(2) Nakdi Hastalık Yardımları Ģeklinde gelir desteği: 102 ve 130 No‟lu SözleĢmeler 

 

3. Malullükte Koruma 

Gelir desteği ve aynı zamanda sağlık yardımları, rehabilitasyon ve uzun süreli bakımı 

içermektedir: (102 ve 128 No‟lu SözleĢmeler) 

 

4. YaĢlılıkta Koruma 

Gelir desteği ve uzun süreli bakımı içermektedir (102 ve 128 No‟lu SözleĢmeler) 

 

5. Geride Kalanların Korunması  

Bir aile bireyinin (aileyi geçindirenin) ölümü halinde (102 ve 128 No‟lu SözleĢmeler) 

 

6. Analıkta Koruma 

Sağlık Yardımı ve gelir desteğini içermektedir (102 ve 183 No‟lu SözleĢmeler) 

 

7. Çocukların Bakım Sorumluluğuna Yönelik Koruma 

Gıda, giyim, konut, tatil ve ev hizmetleri gibi ayni yardımlar ile nakdi aile yardımlarını 

içermektedir (102 No‟lu SözleĢmeler) 

 

8. ĠĢsizlikte Koruma 

ĠĢsizlik Yardımları Ģeklinde gelir desteği ve istihdamı teĢvik eden sair iĢgücü piyasası 

politikaları (102 ve 168 No‟lu SözleĢmeler) 

 

9. ĠĢ kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Koruma 

Sağlık yardımları, rehabilitasyon ve hastalık, malullük ve ölüm aylıkları Ģeklinde gelir desteği 

(102 ve 121 No‟lu SözleĢmeler) 

 

Bunların dıĢında 24 tavsiye kararının varlığından söz edilmiĢtir. SözleĢmeler gibi bağlayıcılığı 

olmasa da yol gösterici nitelikte olan tavsiye kararlarından en önemlisi daha sonra 

incelenecek olan Sosyal Koruma Tabanlarına ĠliĢkin 202 Sayılı Tavsiye Kararı‟dır. 
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Bunun dıĢında önemli belgelerden biri Gelir Güvencesine ĠliĢkin 67 No‟lu Tavsiye 

Kararı‟dır. Söz konusu belge gelir güvencesi düzenlemelerinin temel özelliklerini ortaya 

koymuĢ ve sosyal güvenliğin kırsal kesim ve bağımsız çalıĢanlar dâhil tüm çalıĢanları ve 

ailelerini kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi hedefini vurgulamıĢtır. Bunun yanı sıra sosyal 

yardımların aĢağıda sayılan ilkelerini de belirlemiĢtir
73

:  

 BaĢkasının bakımına muhtaç çocukların refahını güvence altına alan genel yardım 

önlemleri, 

 Zorunlu sigortalı olmadıkları takdirde maluller, yaĢlılar ve dullara yönelik saptanmıĢ 

oranlarda özel bakım yardımları, 

 Muhtaç durumda olup, düzelmeye yönelik özel bakıma ihtiyacı olmayan herkes için 

genel yardımlar 

 

Görüldüğü üzere 67 No‟lu Tavsiye Kararı 102 No‟lu SözleĢmede sayılan 9 kolun yanına, gelir 

güvencesi desteğini ve sosyal yardım sistemlerini ekleyerek yoksulluğu önleme yolunda 

önemli bir yol izlemektedir. 

 

Tıbbi Bakıma (Sağlık Yardımlarına) ĠliĢkin 69 No‟lu Tavsiye Kararı bir diğer önemli 

belgedir. Söz konusu karar yeterli tıbbi bakıma ulaĢılabilirliği sosyal güvenliğin ana 

unsurlarından biri olarak görmektedir. Karara göre sağlık yardımı hizmetleri ya sosyal 

yardımlar kanalıyla ilave tamamlayıcı hükümler getiren bir sosyal sigorta hizmeti ya da 

kamusal bir sağlık yardımı hizmeti ile sağlanmalıdır. Sağlık yardım hizmetleri, ücretli bir iĢte 

çalıĢıyor olup olmamasına bakmaksızın, toplumun tüm üyelerini kapsamalıdır.
74

 

 

2008 yılına gelindiğinde ILO bugüne kadar sosyal koruma alanında meydana getirdiği 

belgelerin kapsamını daha da ileriye götürecek “Adil Bir KüreselleĢme Ġçin Sosyal Adalet 

Bildirgesi”ni yayınlamıĢtır. Bununla ILO‟nun amaç ve hedeflerini, herkese yönelik geliĢmiĢ 

ve adil neticeler doğurması için, küreselleĢmeye sosyal bir boyut katarak yeniden ortaya 

koymuĢtur. Bildirge ILO‟nun amaçlarını dört stratejik hedef (istihdamın teĢviki, sosyal 

koruma, sosyal diyalog ve çalıĢma hakları) etrafında ĢekillendirmiĢ ve bu hedeflerin 
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birbirinden ayrılmaz, birbiriyle ilgili ve birbirini destekleyici nitelikte olduklarını 

vurgulamıĢtır. Sosyal koruma hedefi Bildirgede Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir
75

: 

 

Sürdürülebilir ve ulusal şartlara uyarlanmış, aşağıdakileri de içeren sosyal koruma  -sosyal 

güvenlik ve emeğin korunması- tedbirlerinin geliştirilmesi ve artırılması: 

- Koruma ihtiyacı içindeki herkese temel gelir sağlayacak tedbirleri de 

içerecek şekilde sosyal güvenliğin herkese genişletilmesi, kapsam ve 

içeriğinin teknolojik, toplumsal, demografik ve ekonomik değişikliklerin 

hızının neden olduğu yeni ihtiyaçları ve belirsizlikleri karşılamak üzere 

uyarlanması; 

- Sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları ve 

- İlerlemenin sonuçlarından herkesin adil bir pay almasını sağlamak üzere 

tasarlanmış, ücretlere ve kazançlara, çalışma süreleri ve diğer çalışma 

şartlarına ilişkin politikalar ve tüm çalışanlara ve bu türden bir korumaya 

ihtiyaç duyan herkese asgari geçim ücreti 

 

Bu Bildirgeyle, ILO sosyal korumayı, sadece sosyal güvenliği kapsayan dar çerçeveyle 

değerlendiren geçmiĢteki anlayıĢından sıyrılmıĢ ve bu tarihten sonraki tüm çalıĢmalarında 

sosyal korumayı herkese yönelik koruma sağlayan, kapsamlı yöntemleri ve güvenceleriyle ele 

almıĢtır. Bu doğrultuda 2009 yılında kabul edilen Küresel ĠĢ Paktı‟ndan ve 2012 yılında 

kabul edilen Sosyal Koruma Tabanlarına ĠliĢkin 202 Sayılı Tavsiye Kararı‟ndan sosyal 

koruma tabanı bölümü altında bahsedilecektir. 

 

 

4.2 Avrupa Birliği 

Bugün Avrupa Birliği‟nin dayandığı iki temel metinden biri olan Avrupa Birliği‟nin ĠĢleyiĢi 

Hakkında AnlaĢma‟nın 9. maddesi, Birliğe politikalarında, istihdam düzeyinin 

desteklenmesi, yeterli bir sosyal korumanın garanti edilmesi, sosyal dıĢlanma ile mücadele 

edilmesi, eğitim, mesleki eğitim ve insan sağlığının korunması gibi ilkeleri göz önünde 

bulundurma misyonunu yüklemiĢtir. Aynı anlaĢmanın 151. maddesi, Birliğin sosyal politika 

alanındaki amaçlarını, istihdamın teĢviki, iyileĢtirme sürerken yaklaĢtırılmalarını da mümkün 

kılacak Ģekilde yaĢam ve çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, yeterli sosyal koruma, sosyal 
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diyalog, devamlılık gösteren yüksek bir istihdam seviyesine ulaĢılması için insan 

kaynaklarının geliĢtirilmesi ve dıĢlanmayla mücadele olarak saymıĢtır. 153. maddenin 1. 

fıkrasına göre ise Birlik, bu amaçları gerçekleĢtirmek için üye devletlerin aĢağıdaki 

alanlardaki faaliyetlerini destekler ve tamamlar:  

a) işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere, özellikle çalışma ortamının iyileştirilmesi, 

b) çalışma koşulları, 

c) işçilerin sosyal güvenliği ve sosyal korunması, 

d) iş akdinin feshedilmesi durumunda işçilerin korunması, 

e) işçilerin bilgilendirilmesi ve işçilere danışılması, 

f) 5. Paragraf
76

 saklı kalmak kaydıyla, işçilerin yönetime katılımı dahil, işçilerin ve 

işverenlerin çıkarlarının temsil edilmesi ve toplu şekilde korunması, 

g) Birlik topraklarında yasalara uygun olarak ikamet eden üçüncü ülke uyruklarının istihdam 

koşulları, 

h) 166. maddeye
77

 halel gelmeksizin, işgücü piyasasından dışlanmış kişilerin yeniden 

entegrasyonu, 

i) işgücü piyasasındaki fırsatlar ve işyerindeki muamele bakımından kadın ve erkek arasında 

eşitlik, 

j) sosyal dışlanma ile mücadele, 

k) (c) bendine halel gelmeksizin, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu. 

 

Buradan anlaĢılan AB‟nin sosyal politika alanında geniĢ anlamda sosyal korumaya ulaĢmak 

istediğidir. Söz konusu AnlaĢmanın 160. maddesi sosyal koruma politikaları konusunda, üye 

devletlerin, kendi aralarında ve Avrupa Komisyonu ile iĢbirliğini geliĢtirmek için, istiĢari 

                                                           
76 Bu madde hükümleri, ücretlere, sendika kurma hakkına, grev hakkına ve lokavt hakkına uygulanmaz. 
77

 1. Birlik, mesleki eğitimin içeriği ve organizasyonu konusunda üye devletlerin sorumluluklarına tam anlamıyla 

saygı göstererek, üye devletlerin eylemlerini destekleyen ve tamamlayan bir mesleki eğitim politikası uygular. 

2. Birlik eylemi aşağıdakileri hedefler: 

- özellikle mesleki eğitim ve yeniden eğitim yoluyla, endüstriyel değişimlere uyumun kolaylaştırılması, 

- işgücü piyasasına mesleki entegrasyonun ve yeniden entegrasyonun kolaylaştırılması amacıyla, başlangıçtaki 

ve sürekli mesleki eğitimin iyileştirilmesi, 

- mesleki eğitime erişimin kolaylaştırılması ve başta gençler olmak üzere, mesleki eğitmenlerin ve mesleki eğitim 

alan kişilerin hareketliliğinin teşvik edilmesi, 

- eğitim ve mesleki eğitim kurumları ve işyerleri arasında mesleki eğitim alanında işbirliğinin teşvik edilmesi, 

- üye devletlerin mesleki eğitim sistemlerine ilişkin ortak meseleler hakkında bilgi ve deneyim alışverişinin 

geliştirilmesi. 

3. Birlik ve üye devletler, mesleki eğitim alanında, üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararası örgütlerle işbirliğini 

geliştirirler. 

4. Bu maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak üzere, Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey, olağan yasama usulü uyarınca hareket ederek ve Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesi’ne 

danıştıktan sonra, üye devletlerin kanun ve ikincil düzenlemelerinin uyumlaştırılması hariç olmak üzere, 

tedbirler kabul eder; Konsey, Komisyon’un önerisi üzerine tavsiyeler kabul eder. 
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nitelikte bir Sosyal Koruma Komitesi kurulmasını öngörmektedir. Maddede Komitenin 

görevleri Ģu Ģekilde sayılmıĢtır: 

-  Üye devletlerde ve Birlik’te sosyal durumu ve sosyal koruma politikalarının 

gelişimini izlemek, 

- Üye devletler arasında ve Komisyon ile, bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların 

paylaşımını desteklemek, 

- 240. maddeye
78

 halel gelmeksizin, Konsey veya Komisyon’un talebi üzerine ya da 

kendi inisiyatifiyle, yetkisi dahilindeki alanlarda raporlar hazırlamak, görüşler 

oluşturmak ve diğer çalışmaları yürütmek. 

 

Komite, görevini yerine getirirken, sosyal taraflarla gerekli temaslarda bulunur. 

 

Bu doğrultuda kurulan AB Sosyal Koruma Komitesi, üye ülkeler ve Avrupa Komisyonu 

arasında sosyal içerme, sağlık yardımları, uzun vadeli bakım ve (emeklilik) aylıkları 

çerçevesinde iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamakta, aynı zamanda üye ülkelere iliĢkin yıllık 

sosyal koruma ve içerme raporları ve sair rapor ve görüĢler hazırlamaktadır
79

. 

 

 

Eurostat sosyal koruma yardımlarını iĢlevlerine göre sekize ayırmıĢtır
80

: 

(i) Hastalık ve sağlık hizmeti yardımları: (ücretli hastalık izinleri, sağlık yardımları ve 

farmakolojik ürünlerin tedarikini de içermektedir) 

(ii) Malullük yardımları: (malullük aylıkları ve malullere yönelik sağlık yardımları 

dıĢında mal ve hizmetlerin teminini de içermektedir)  

(iii) YaĢlılık yardımları: (yaĢlılık aylıkları ve yaĢlılara yönelik sağlık yardımları dıĢında 

mal ve hizmetlerin teminini de içermektedir) 

(iv) Ölüm/dul ve yetim yardımları: (gelir sürekliliği ve bir aile bireyinin ölümü halinde 

destekleri de içermektedir) 

                                                           
78

 1. Üye devlet hükümetlerinin daimi temsilcilerinden oluşan bir komite, Konsey’in çalışmalarını hazırlamak ve 

Konsey tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekten sorumludur. Komite, Konsey’in iç tüzüğünde 

öngörülen durumlarda, usule ilişkin kararlar kabul edebilir. 

2. Konsey tarafından atanan bir Genel Sekreter’in sorumluluğundaki bir Genel 

Sekreterlik, Konsey’e yardımcı olur. Konsey, Genel Sekreterliğin organizasyonunu basit çoğunlukla 

kararlaştırır. 

3. Konsey, usule ilişkin konularda ve iç tüzüğünün kabul edilmesinde basit çoğunlukla hareket eder. 
79

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en 
80

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Social_protection_backgrounds 
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(v) Çocuk ve aile yardımları: (hamilelik, doğum, çocuk sahibi olma ve diğer aile 

bireylerine bakma masraflarıyla ilgili sağlık hizmetleri dıĢında destekleri de 

içermektedir) 

(vi) ĠĢsizlik yardımları: (kamu idaresince finanse edilen mesleki eğitimleri de 

içermektedir) 

(vii) Konut yardımları: (hanelere barınma masraflarını karĢılamaya yönelik kamu 

organlarınca yapılan yardımları da içermektedir) 

(viii) Sosyal dıĢlanma yardımları: (gelir güvencesi, alkol ve uyuĢturucu bağımlılarının 

rehabilitasyonu ve sağlık hizmetleri dıĢında sair muhtelif yardımları içermektedir) 

 

Burada ILO sözleĢmeleriyle kapsanmayan iki yardım göze çarpmaktadır
81

: 

 Konut yardımları: 1. kira yardımları (gelir testine dayalı, geçici veya uzun dönemli) 

2. sosyal konutlandırma (gelir testine dayalı ve piyasa değerinin 

altında düĢük kira ücreti) 

 3. ev sahiplerine yapılan gelir testine dayalı konut yardımları 

(uygulamada daha çok mortgage ve faiz ödemelerine yönelik parasal 

yardımlardır) 

 Sosyal dışlanma yardımları: diğer riskler ve iĢlevlerle bağlantısı olmayan ve genellikle 

sosyal yardımlar cinsinden tüm diğer yardımları içermektedir. Hedef kitle sosyal 

olarak dıĢlanmıĢ olanlar veya sosyal dıĢlanma riskiyle karĢı karĢıya olanlardır (örneğin 

muhtaçlar, göçmenler, mülteciler, madde veya alkol bağımlıları, Ģiddet suçu 

mağdurları). 

 

 

Avrupa Birliği‟nin sosyal korumayla ilgili olarak sayabileceğimiz belgeleri Ģunlardır: 

 

- 2009 tarihinde yürürlüğe giren AB Temel Haklar ġartı, 

- 1978 yılında çıkarılan Sosyal Güvenlik Alanında Kadın ve Erkeğe Muamele 

EĢitliği Hakkındaki Direktif (79/7/EEC),  

- 1986 yılında çıkarılan Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Kadın ve Erkeğe Muamele 

EĢitliği Prensibinin Uygulanması Hakkındaki Direktif (86/378/EEC),  
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 ILO, World Social Security Report 2010/2011: Providing Coverage in Times of Crisis and Beyond, s.20,21 

 



51 
 

- 1980 tarihli ĠĢverenin Ödeme Aczine DüĢmesi (Ġflası) Halinde ÇalıĢanların 

Haklarının Korunması Hakkında Üye Devletler Mevzuatının 

YakınlaĢtırılmasına ĠliĢkin Direktif (80/987/EEC) 

- 1982 tarihli Emeklilik YaĢıyla Ġlgili Topluluk Politikası Prensiplerine ĠliĢkin 

Tavsiye Kararı (82/857/EEC) 

- 1992 tarihli Sosyal Koruma Hedefleri ve Politikalarının Bir Araya Gelmesine 

ĠliĢkin Tavsiye Kararı 

- 1992 tarihli Sosyal Koruma Sistemlerinde Yeterli Kaynaklar ve Sosyal 

Yardımları Ġçeren Ortak Kriterlere ĠliĢkin Tavsiye Kararı 

 

 

4.3 Avrupa Konseyi 

Avrupa Konseyi‟nin sosyal koruma alanında en önemli belgeleri 1961 tarihli Avrupa Sosyal 

ġartı (ASġ), onun yerini alan 1996 tarihli Gözden GeçirilmiĢ Avrupa Sosyal ġartı 

(GGASġ) ve 1964 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu‟dur. GGASġ, ilk Ģartı kapsamına 

almakla birlikte ilkine göre daha kapsamlı ve güncel olması sebebiyle burada “ġart” olarak 

anılıp, ele alınacaktır.  

Ġnsan haklarına iliĢkin uluslararası alanda en önemli belgelerden biri olan GGASġ, insan hak 

ve özgürlüklerini düzenleyip, buna dair bir denetim mekanizması sunarak, taraf devletlerin 

onayladıkları ġart maddelerine uymalarını temin etmeyi amaçlamaktadır. Denetim, taraf 

devletlerin her yıl Ģartın belirli maddelerine iliĢkin raporlar sunması ve bu raporların Avrupa 

Sosyal Haklar Komitesince incelenmesi ile gerçekleĢmektedir. Uygunsuz bulunan maddelere 

iliĢkin ülkeler sözlü ve yazılı savunma yapmaya çağrılmaktadır.  

ġart tüm bireylere konut, sağlık, eğitim, istihdam, yasal ve sosyal koruma, kiĢilerin serbest 

dolaĢımı ve ayrımcılık yapmama alanlarında hak ve özgürlükler sunmaktadır. 31 ilkeden ve 

bu ilkelere bağlı maddelerden oluĢan GGASġ‟nın tamamına yakını geniĢ anlamda sosyal 

korumanın konusuna dâhil olarak kabul edilebilir. Bunlardan bir kısmı, örneğin çalıĢma 

haklarına iliĢkin maddeler, dolaylı olarak, bir kısmı ise doğrudan sosyal korumayla ilgilidir. 

Doğrudan sosyal koruma kapsamında olduğu söylenebilecek maddeler aĢağıda incelenmiĢtir: 

- ġartın 8. maddesi çalıĢan kadınların analığının korunması hakkını düzenlemektedir. 

Maddenin ilk fıkrasıyla kadınlara doğumdan önce ve sonra, ücretli izin veya yeterli 
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sosyal güvenlik yardımı veya kamu kaynaklarından yararlandırma yoluyla toplam 

olarak en az on dört haftalık izin sağlanmaktadır. 

- Sağlığın korunması hakkı baĢlıklı 11. madde herkese, ulaĢılabilecek en yüksek 

sağlık düzeyinden yararlanmasını mümkün kılacak her türlü önlemden yararlanma 

hakkını sunmakta ve bu doğrultuda taraf devletlere bir kısım yükümlülükler 

getirmektedir. 

- Sosyal güvenlik hakkı baĢlıklı 12. madde tüm çalıĢanların ve bakmakla yükümlü 

oldukları kiĢilerin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunun altını çizip, taraf 

devletlerin bu doğrultuda bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı veya mevcut sistemi 

sürdürmeyi temin etmesini istemektedir. Maddenin 2. fıkrasıyla sosyal güvenlik 

sistemini Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu‟nun onaylanması için gereken düzeyden 

daha düĢük olmamak üzere yeterli bir düzeyde sürdürme (1961 tarihli ġartta 

ILO‟nun 102 sayılı sözleĢmesi temel alınmıĢtı), 3. fıkrayla ise aĢamalı olarak sosyal 

güvenlik sistemini daha da üst düzeye çıkarmak yönünde çaba gösterme yükümlüğü 

getirilmiĢtir.  

- 13. madde ile yeterli kaynaklardan yoksun olan herkese, sosyal ve tıbbi yardım alma 

hakkı verilmesi yönünde yükümlülükler getirilmiĢtir. Bu madde yoksulluk ve sosyal 

dıĢlanma ile mücadeleye yönelik düzenlemelerden kabul edilmektedir
82

. 

- 14. maddeye göre herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. 

- Özürlülerin toplumsal yaĢamda bağımsız olma, sosyal bütünleĢme ve katılma hakkı 

baĢlıklı 15. maddenin 1. fıkrası özürlülerin eğitim ve mesleki eğitim hakkını, 2. 

fıkrası istihdama ulaĢmalarını, 3. fıkrası ise özürlülerin toplumla tam olarak 

bütünleĢmelerini ve toplum yaĢamına katılmalarını düzenlemektedir. 

- Ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı baĢlıklı 16. maddesi Ģu Ģekildedir: 

“Akit Taraflar, toplumun temel birimi olan ailenin tam gelişmesi için gerekli 

koşulları sağlamak amacıyla; sosyal yardımlar ve aile yardımları, mali 

düzenlemeler, konut sağlama, yeni evlilere yardım ve diğer uygun araçlarla aile 
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yaşamının ekonomik, yasal ve sosyal bakımdan korunmasını teşvik etmeyi taahhüt 

ederler.” 

- 17. madde ile çocuklara ve gençlere uygun sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma 

hakkı tanınmıĢtır. Maddenin ilk fıkrasının (a) bendiyle de gereksinim duydukları 

bakım, yardım, öğretim ve eğitim olanaklarına sahip olmalarını sağlama 

yükümlülüğü taraf devletlere yüklenmiĢtir. 

- ÇalıĢan göçmenlerin ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı baĢlıklı 19. madde, bir 

akit taraf vatandaĢı olan göçmen iĢçiler ve bunların ailelerinin herhangi bir baĢka 

akit taraf ülkesinde korunma ve yardım alma hakkını düzenlemektedir. 

- YaĢlıların sosyal korunma hakkını düzenleyen 23. madde ise taraf ülkelerin 

doğrudan ya da kamusal veya özel örgütlerle iĢbirliği içinde yaĢlıları koruma ve 

toplumsal yaĢama dahil etme görevlerini düzenlemektedir. 

- Toplumsal dıĢlanma ve yoksulluğa karĢı korunma hakkı baĢlıklı 30. maddeyle 

herkese, yoksulluğa ve toplumsal dıĢlanmaya karĢı korunma hakkı tanınmıĢtır. Buna 

göre toplumsal dıĢlanma ve yoksulluk durumunda yaĢayan ya da bu duruma düĢme 

tehlikesinde olan kiĢilerin ve ailelerinin, özellikle istihdam, konut, eğitim, öğrenim, 

kültür ile sosyal ve tıbbi yardım olanaklarına fiilen ulaĢmalarını teĢvik edecek genel 

ve eĢgüdümlü bir yaklaĢım çerçevesinde önlemler almak taraf ülkelerin 

sorumluluğundadır. 

- Konut hakkına iliĢkin 31. maddeyle de herkesin konut edinebilmesine yönelik 

önlemler alınmıĢtır. 

 

 

Avrupa Konseyi‟nin bir diğer önemli belgesi 1964 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu 

(Kod) ve onun Ek Protokolü‟dür. Bu belge de kendilerine karĢı koruma sağlanacak riskleri 

ILO‟nun 102 sayılı SözleĢmesi‟ndeki dokuz risk olarak belirlemiĢtir. Ancak farklı olarak taraf 

devletler bu dokuz riskten en az altısı için bir sosyal koruma mekanizması oluĢturmak 

zorundadır. ġu kadar ki sağlık yardımları iki, yaĢlılık yardımları üç risk değerinde 

sayılmaktadır. Ayrıca nüfusun belirli bir oranının da Kod‟un kapsamında olması 

gerekmektedir (bkz. md. 15). Sosyal koruma hakkını daha yüksek düzeye çıkaran normlar ise 
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koruma sağlanacak kiĢi ve verilecek yardımların kapsamını artıran Ek Protokolde yer 

almaktadır. Ek Protokolü onaylayan devletler 8 riske karĢı güvence sağlamak zorundadır.
83

  

 

Kod ve Protokolün de aynı Avrupa Sosyal ġartında olduğu gibi raporlara dayalı bir denetim 

mekanizması bulunmaktadır. Buna göre ülkeler Kod‟un onayladıkları kısımlarıyla ilgili olarak 

her yıl, onaylamadıklarıyla ilgili olarak ise iki yılda bir rapor sunmak zorundadırlar
84

.  

 

Standartları biraz daha artıran 1990 tarihli Gözden GeçirilmiĢ Avrupa Sosyal Güvenlik 

Kodu ise henüz yürürlüğe girmemiĢtir. 

 

AK‟nin sosyal koruma alanında baĢka bir çalıĢması da Avrupa Konseyi‟nin Sosyal 

Korumaya ĠliĢkin KarĢılaĢtırmalı Bilgi Sistemi mekanizmasıdır. Bu mekanizma AB üyesi 

Konsey devletleri için MISSOC, AB üyesi olmayanlar için ise MISSCEO adı altında ayrı 

olarak yürümektedir.* Buna göre her iki grupta da üye devletler ülkelerinin sosyal koruma 

sistemlerine iliĢkin her yıl güncellenen tablolar düzenlemekte ve bu tablolar daha sonra 

Konseyce/AB Komisyonunca karĢılaĢtırmalı olarak yayınlanmaktadır. Bu tablolarda yukarıda 

bahsettiğimiz dokuz klasik riske yönelik güvenceler dıĢında, uzun vadeli bakım, yeterli gelir 

güvencesi ve sosyal korumanın finansmanı konusunda bilgi sunulmaktadır. Ayrıca bağımsız 

çalıĢanlara ve ülkedeki genel sosyal koruma sistemine yönelik olarak ayrı Ģema-tablolar 

hazırlanmaktadır. Bununla birlikte sosyal koruma alanında ülkelerdeki son geliĢmeler ve 

yenilikler de bu mecrada paylaĢılmakta ve tartıĢılmaktadır.  

      

 

4.4 Diğer KuruluĢlar 

Yukarıda sayılanlar dıĢında ekonomik ve sosyal alanda faaliyet gösteren pek çok uluslararası 

kuruluĢ sosyal korumayla ilgili çalıĢmalar yapmaktadır. Örneğin sosyal harcamalarla ilgili 

veri tabanı (SOCX) oluĢturan Ġktisadi ĠĢbirliği ve GeliĢme TeĢkilatı (OECD), sosyal 
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* Ġsviçre, LihtenĢtayn, Ġzlanda ve Norveç MISSOC‟a, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda MISSCEO‟ya 

dâhildir. 
84

 Ana Gomez HEREDERO, Social Security – Protection at the international level and developments in Europe, 

Council of Europe, 2009, s. 24–26 



55 
 

korumayla ilgili dokuz politika alanlı bir tasnife gitmiĢtir.  Eurostat‟ın tasnifinden farklı 

olarak OECD, aktif iĢgücü piyasası programlarını da listesine dahil etmiĢtir
85

. 

 

Sosyal koruma alanında uzun süreden beri çok yoğun bir Ģekilde çalıĢan bir diğer kuruluĢ 

BirleĢmiĢ Milletler‟dir. Yukarıda bahsettiğimiz 1944 tarihli Filadelfiya Bildirgesinden sonra, 

10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi sosyal güvenliği bir 

insan hakkı olarak tanımıĢtır. Bildirinin 22. maddesi, herkesin toplumun bir üyesi olarak 

sosyal güvenliğe hakkı olduğunu vurgulamaktadır. 25. madde açık bir Ģekilde gıda, konut, 

giyim ve sağlık yardımlarına (tıbbi bakım) ve gerekli sosyal hizmetlere, hastalık halinde 

güvenliğe, malullük, dulluk, yaĢlılık ve iĢsizlik yardımlarına ve de anne ve çocukların özel 

bakım ve yardım hakkına atıf yapmaktadır.  

 

Hükümleri hukuki bağlayıcılık getirmeyen bu Bildirinin ardından BM, Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar SözleĢmesi‟ni kabul etmiĢtir. 1966 yılında BM Genel Kurulundan geçen 

SözleĢme, 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. SözleĢmeyi onaylayan ülkeler bununla, 

Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisinde kutsallaĢtırılan haklarla ilgili yükümlük altına 

girmektedirler. Buna bağlı olarak bir raporlama sistemi de oluĢturulmuĢtur. SözleĢmenin 9. 

maddesi ile ülkeler sosyal sigortalar dâhil, herkes için sosyal güvenlik hakkını 

tanımaktadırlar.
86

  

 

Bunların dıĢında BM, alt kuruluĢları vasıtasıyla sosyal koruma alanında pek çok araĢtırma ve 

çalıĢmalar yapmakta ve buna bağlı olarak çeĢitlik yayınlar ve raporlar hazırlamaktadır. Ayrıca 

burada değinilmeyen (Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, IMF gibi) çok sayıda 

uluslararası kuruluĢ da özellikle son mali krizden sonra sosyal korumayla daha yakından 

ilgilenmeye baĢlamıĢtır. 
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II. G-20 PLATFORMU VE SOSYAL KORUMA 

 

 

 

1. G-20 PLATFORMU 

 

Ġngilizce “Group of Twenty” (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G-20, uluslararası 

ekonomik ve mali gündemin en önemli maddeleri üzerinde iĢbirliği yapılan ve dünyanın 

baĢlıca geliĢmiĢ ve geliĢen ekonomilerini bir araya getiren uluslararası bir tartıĢma ve görüĢ 

alıĢveriĢi platformudur. G-20‟yi, birlikte küresel gayrisafi yurtiçi hâsılanın %90‟ını, küresel 

ticaretin %80‟ini ve dünya nüfusunun üçte ikisini temsil eden 19 ülke ve Avrupa Birliği 

meydana getirmektedir
87

. 

 

G-20‟nin hedefleri Ģunlardır: 

1. Ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik olarak 

üyelerinin politikalarının uyumlaĢtırılması, 

2. Riskleri azaltacak ve gelecek mali krizleri önleyecek mali düzenlemelerin teĢvik 

edilmesi, 

3. Yeni bir uluslararası mali yapının oluĢturulması.
88

 

 

 

1.1 KuruluĢ ve Tarihçe 

1973 tarihli petrol krizinin yarattığı küresel ekonomik sıkıntılara çare bulmak amacıyla 1975 

yılında ABD, Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Almanya ve Japonya‟nın Hükümet BaĢkanları bir 

toplantı düzenlemiĢler ve her yıl düzenli olarak bir araya gelme kararı almıĢlardır. Bir yıl 

sonraki buluĢmaya Kanada‟da davet edilmiĢ ve G-7 Platformu oluĢmuĢtur. 1998 yılındaki 

Birmingham Zirvesi‟nde Rusya‟nın da katılımıyla dünyanın en büyük sekiz ekonomisinin 

buluĢtuğu G-8 meydana gelmiĢtir.
89

 
90
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1990‟lı yıllarda, geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanan ekonomik krizler sonrasında hem bunlarla 

mücadele etme amaçlı hem de geliĢen ekonomilerin küresel ekonomik tartıĢmalarda ve 

yönetimde yeterince temsil edilmediğinin fark edilmesiyle, danıĢma amaçlı ve geniĢ kapsamlı 

olarak G-22, G-26 ve G-33 platformları oluĢturulmuĢ ancak ye sayısı arttıkça etkinliği 

azalmıĢtır. G-8‟in Haziran 1999 tarihindeki Köln Zirvesinde küresel sistem açısından önemli 

ülkelerle yeni bir danıĢma grubunun oluĢturulması kararına varılmıĢ ve Grubun Maliye 

Bakanlarının 26 Eylül 1999 tarihindeki VaĢington Toplantısı‟nda G-20 resmen ilan edilmiĢtir. 

Aynı yılın Aralık ayında Berlin‟de G-20 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası 

BaĢkanları ilk toplantılarını düzenlemiĢlerdir. O günden beri bu toplantılar her yıl düzenli 

olarak gerçekleĢtirilmektedir. 2008 yılında, ekonomik krizin ortasında ise ABD BaĢkanı 

George W. Bush, Washington‟da G-20 liderlerini bir zirvede toplamıĢtır. O günden sonra, 

2008-2011 yılları arasında yılda iki defa G-20 Liderler Zirvesi gerçekleĢmiĢtir. Kasım 

2011‟deki Cannes Zirvesinden itibaren ise yılda bir Liderler Zirvesi düzenlenmesi kararı 

alınmıĢtır.
91

 
92

 
93

 

 

 

1.2 Üyeler 

G-20 geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ekonomilere sahip 19 ülkeden ve Avrupa Birliği‟nden 

oluĢmaktadır. G-20 pek çok kiĢi tarafından sanılanın aksine tam olarak dünyanın en büyük 20 

ekonomisinden oluĢmamakta ancak  küresel siyaseti ve ekonomiyi etkileyen ülkeleri  bir 

araya getirmektedir. Örneğin dünyanın en büyük on dokuzuncu ekonomisine sahip Ġsviçre G-

20‟ye dâhil değildir. Burada dikkate alınan uluslararası mali sistem açısından önem arz eden 

ülkelerin dahil edilmesi ve bölgesel denge ile nüfus temsilinin sağlanması olmuĢtur. Üye 19 

ülke gayrısafi yurtiçi hasıla bakımından dünyanın ilk 29, satın alma gücüne bakımından ise ilk 

25 ülkesi içerisinde yer almaktadır
94

.  

 

G-20‟yi Avrupa Kıtası‟ndan G-8 üyesi de olan 4 ülke, Almanya, Fransa, Ġngiltere, Ġtalya; 

Afrika Kıtası‟ndan Güney Afrika; Asya Kıtası‟ndan Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, 

Güney Kore, Hindistan, Japonya, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere 8 ülke; 

Amerika Kıtası‟ndan ABD, Arjantin, Brezilya, Kanada ve Meksika olmak üzere 5 ülke; 
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Okyanusya Kıtası‟ndan da Avustralya olmak üzere Avrupa Birliği‟nin de katılımıyla 20 üye 

oluĢturmaktadır
95

. Avrupa Birliği, dönem baĢkanlığını yürütmekte olan ülke ve Avrupa 

Merkez Bankasınca temsil edilmektedir. Ayrıca IMF ve Dünya Bankası, düzenlenen 

toplantılara üst düzeyde katılmaktadır. 

 

Ġspanya, Hollanda, Ġsveç, Polonya, Belçika ve Avusturya gibi ülkeler bağımsız üye olmayıp, 

AB tarafından temsil edilmektedirler. Dünyanın on ikinci, AB‟nin beĢinci büyük ekonomisi 

konumundaki Ġspanya her ne kadar G-20 üyesi olmasa da ve hükümet politikası olarak da 

resmi üyelik için bir talepte bulunmayı düĢünmese de, kuruluĢundan bu yana tüm G-20 

toplantılarına davetli sıfatıyla katılmaktadır
96

.  

 

 

ġekil 2: G-20 Haritası 
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1.3 Etkinliği 

Küresel kriz öncesi dönemde G–20, küresel dengesizliklerin giderilmesi ve uluslararası 

finansal kuruluĢların reformu baĢta olmak üzere dünya gündeminde önemli yer iĢgal eden 

konuları ele almıĢ ve çözüm önerileri geliĢtirmiĢtir. Bu dönemde IMF ve Dünya Bankası‟nda 

geliĢmekte olan ülkelere daha fazla temsil hakkı verilmesi yönündeki reformlara önemli 

ölçüde G–20 yön vermiĢtir. Bu durum G-20‟nin uluslararası kuruluĢlara yön verme 

özelliğinin bir örneğidir. Gerçekten de hem geliĢmiĢ hem de geliĢen ekonomilere sahip 

küresel siyaset açısından önemli aktörleri bir arada toplayabilme özelliği ile G-20, uluslararası 

kuruluĢlar üzerinde son derece yüksek bir yönlendirme gücüne sahiptir. Bu doğrultuda kriz 

sonrası dönemde, krize karĢı ülkelerin aldığı tedbirlerin koordine edilmesi, ülkelerin söz 

konusu tedbirlerden çıkıĢ stratejilerinin belirlenmesi, krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla 

uluslararası kuruluĢlara ek kaynak sağlanması ve bankacılık düzenlemelerinin iyileĢtirilmesi 

gibi önemli kararlar G–20 bünyesinde alınmıĢtır. Bunun yanında G–20 uluslararası ekonomik 

iĢbirliğinde temel forum ilan edilmiĢtir. ILO‟nun tahminlerine göre G-20, 2009 yılı sonunda 7 

ila 11 milyon arası iĢ yaratmıĢ veya muhafaza etmiĢtir
97

. 

 

Yeniden hatırlanacak olursa G-20 üyeleri; 

1. Küresel GSYĠH‟nın %90‟ını, 

2. Uluslararası küresel ticaretin %80‟ini temsil etmektedir.  

 

Ayrıca dünya nüfusunun %64‟ü G-20‟ye üye devletlerde yaĢamaktadır. Gene tüm fosil yakıt 

emisyonlarının %84‟ü bu ülkelerde gerçekleĢmektedir.
98
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ġekil 3: G-20’nin Küresel Etkinliği 

 

Kaynak: www.hazine.gov.tr 

 

 

Tablo 1: G-20 Ülkelerinin ÇeĢitli Kriterlere Göre Dünyadaki Payı 

 

Kaynak: IMF World Economic Outlook 
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1.4 ĠĢleyiĢi ve Yapısı 

G-20 klasik anlamda bir uluslararası kuruluĢ değildir. Bundan ziyade üye ülkelerin bir araya 

geldiği uluslararası bir forum veya platform niteliğindedir. Dolayısıyla uluslararası 

kuruluĢlardakine benzer Ģekilde organları ve daimi bir sekretaryası bulunmamaktadır. Üye 

ülkeler bölgelere göre dört gruba ayrılmıĢtır. Buna göre her yıl farklı bir bölge grubundan bir 

üye ülke G-20‟nin dönem baĢkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmektedir
99

. Sekretarya 

faaliyetleri G-20 yönetiminin devamlılığı için geçmiĢ, mevcut ve gelecekteki ev sahibi 

ülkelerin (troyka) iĢbirliğine dayanmaktadır. Mevcut dönem baĢkanı (2012 yılı için) 

Meksika‟dır. 2015 yılında Türkiye dönem baĢkanlığını üstlenecektir. 

 

G-20‟nin teknik anlamdaki çalıĢmaları 2 kanal aracılığıyla yürüyen çalıĢma grupları 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu kanallardan ilki “Deputy” (Temsilciler) kanalıdır. 

Bunun altındaki çalıĢma grupları daha çok finansal konularda faaliyet göstermektedir. Bu 

faaliyetler de bu alandaki ülke uzmanlarıyla gerçekleĢtirilmektedir. Ġkincisi ise “Sherpa” 

kanalı olarak adlandırılmaktadır. “Sherpa” kavramı, köken olarak Himalaya Zirvesi‟ne 

çıkacaklara sefer sırasında kılavuzluk eden etnik gruba verilen addır. Burada G-20 üyesi 

devletlerin, G-20 Platformundaki en üst temsilcilerine verilen isim olarak kullanılmaktadır
100

. 

„‟Sherpa‟‟ kavramı, uluslararası iliĢkilerde, ilk olarak G-8 Devlet BaĢkanları Zirveleri 

çerçevesinde, zirve hazırlıklarından ve bu hazırlıkların koordinasyonundan sorumlu kiĢilerin 

adlandırılması amacıyla kullanılmıĢtır. G-20 kapsamında Sherpalık müessesesi 15 Kasım 

2008 tarihli Washington Liderler Zirvesi öncesinde gündeme gelmiĢtir. Ġlk olarak 2 Nisan 

2009 tarihli Londra Zirvesi‟nde de bir araya gelen Sherpalar, zirve sonrasında da çalıĢmalarını 

sürdürmektedirler. Bu çalıĢmaları yürüten gruplar finansal konuların dıĢında kalan alanlarda 

(istihdam, tarım, yolsuzlukla mücadele gibi) faaliyette bulunmaktadırlar
101

. 
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G-20 Çalışma/ Araştırma Gruplarındaki 
Durum (2011) 

 
No Çalışma Grubu Amaç 

Eş 
Başkanlar 

 
Deputy Kanalı 

 

1 

Büyüme Çerçevesi 
Çalışma Grubu 
 
(Framework WG) 

Büyüme Çerçevesi çalışması 
kapsamında; 
- G-20 ile Uluslararası Finansal 
Kuruluşlar arasında iletişim 
sağlanması  
- G-20'nin oluşturacağı raporlara 
ilişkin hazırlık yapılması 

Kanada ve 
Hindistan 

 

2 

Uluslararası Parasal 
Sistem Reformu 
Çalışma Grubu 
 
(International 
Monetary System 
Reform WG) 
 
(Almanya ve Meksika 
Eş başkan) 

Sermaye Akımları Alt Grubu 
 
Sermaye akımları, makro-ihtiyati 
politikalar ve ulusal para cinsinden 
tahvil piyasalarına ilişkin konuların 
takip edilmesi 

Almanya, 
Brezilya 

 
Likidite Alt Grubu 
 
Küresel likidite sorunlarına ilişkin 
çözüm önerileri getirilmesi 

Meksika, 
Fransa 

 

3 

Enerji Çalışma Grubu 
 
(Energy Issues WG) 
 
Eş-Başkanlar : 
Fransa, Kore, ABD 

Fosil Yakıt Teşvikleri Alt Grubu 
(Fossil Fuel Subsidies WG) 

ABD 

 
Fosil Yakıt Fiyat Dalgalanmaları Alt 
Grubu (Fossil Fuel Price Volatility 
WG) 

Fransa, Kore 

 

4 

Emtia Fiyatları 
Araştırma Grubu 
 
(Commodities Study 
Group) 

Emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın 
makro ekonomik etkilerinin 
değerlendirilmesi  

Japonya 

 

5 

Finansal Tabana 
Yayılma için Küresel 
İşbirliği 
 
(Global Partnership 
for Financial 
Inclusion-GPFI) 
 
Eş-Başkanlar: Kore, 
Meksika, Fransa  

Prensip ve Standart Belirleyici 
Kuruluşlar Alt Grubu 
 
(Yoksulların finansal hizmetlere 
erişimine yönelik ilkelerin 
geliştirilmesi konusunda çalışmalar 
yapmak) 

Brezilya, 
Endonezya 

 
KOBİ Finansmanı Alt Grubu 
 
(KOBİ Finansmanı Modellerini 
geliştirmek) 

Almanya, 
Türkiye, ABD, 
İngiltere 

 
Veri ve Ölçüm Alt Grubu 
 
(Finansal tabana yayılma 
konusundaki veri kalitesini 
artırmak) 

Meksika, 
Güney Afrika 
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Sherpa Kanalı 

 

1 

Kalkınma Çalışma 
Grubu 
 
(Development WG) 

Seul Zirvesinde alınan karar 
uyarınca 9 çalışma alanında 
belirtilen eylemlerin 
gerçekleştirilmesini takip edecektir. 

G.Kore, G. 
Afrika, Fransa 

 

2 

Küresel Deniz 
Çevresini Koruma 
Çalışma Grubu  
 
(Global Marine 
Environment 
Protection WG) 

Denizlerdeki çevresel felaketlerle 
mücadele alanında faaliyette 
bulunmak (Doğrudan Sherpa’lara 
rapor sunmaktadır.) 

Rusya, 
Brezilya, 
Türkiye 

 

3 

Temiz Enerji ve 
Enerji Verimliliği 
Çalışma Grubu 
 
(Clean Energy and 
Energy Efficiency 
WG) 

Ülkelerin temiz enerjiye yönelik 
yatırımlarını desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

İtalya, G. 
Kore, İspanya 

 

4 

Yolsuzlukla 
Mücadele Çalışma 
Grubu 
 
(Anti-Corruption WG) 

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele 
alanındaki faaliyetleri yürütmek 

Endonezya, 
Fransa 

 

5 
G-20 Tarım 
Bakanları Toplantısı 
Süreci 

Gıda ve tarım ürünlerindeki fiyat 
dalgalanmalarının nedenlerinin 
tespit edilerek, çözüme ilişkin bir 
eylem planı hazırlamak 

Fransa 

 

6 
G-20 Çalışma ve 
İstihdam Bakanları 
Toplantısı Süreci 

İstihdamın artırılması ve sosyal 
politikaların geliştirilmesine yönelik 
ilke ve taahhütleri belirlemek 

Fransa 
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1.5 Toplantılar ve Zirveler 

G–20 bünyesinde her yıl bir kere Ekonomiden Sorumlu Bakanlar ve Merkez Bankası 

BaĢkanları, iki kez de MüsteĢarlar ve Merkez Bankası BaĢkan Yardımcıları düzeyinde 

toplantılar düzenlenmektedir. Bakanlar ve Merkez Bankası BaĢkanları Toplantısı‟nın ardından 

mutabakata varılan konuların kamuoyuna aktarılması için bir bildirge yayımlanmaktadır.  

 

G–20 toplantılarının ev sahipliğini 1999‟da Berlin‟de gerçekleĢtirilen ilk toplantıdan sonra 

2000–2001 yıllarında Kanada, 2002‟de Hindistan, 2003‟te Meksika, 2004‟te Almanya, 

2005‟te Çin, 2006‟da Avustralya, 2007‟de Güney Afrika, 2008‟de Brezilya, 2009‟da Ġngiltere, 

2010‟da Güney Kore, 2011‟de Fransa, 2012‟de Meksika yürütmüĢtür
102

. Dönem baĢkanlığını 

2013‟te Rusya, 2014‟te Avustralya, 2015‟te Türkiye üstlenecektir. 

 

Bunun dıĢında yukarıda bahsedilen çalıĢma gruplarının toplantıları da yıl içerisinde ihtiyaç 

olduğu kadar gerçekleĢmektedir. 

 

2007 Temmuz ayında ABD‟de baĢ gösteren ve daha sonra pek çok ülkeye sirayet eden 

finansal piyasa çalkantıları, son dönemde G-20‟nin temel gündem maddelerinden biri 

olmuĢtur. Söz konusu çalkantıların küresel ekonomiyi tehdit eder bir boyuta ulaĢması 

sebebiyle konunun 2008 yılında G-20 ülkelerinin liderleri düzeyinde ele alınmasına karar 

verilmiĢtir. Bu doğrultuda 2008 Kasım ayında Washington‟da ilki düzenlenen G-20 Liderler 

Zirvesi sonrasında, 2009 Nisan ayında Londra‟da, 2009 Eylül ayında ABD‟nin Pittsburgh 

Ģehrinde, 2010 yılının Haziran ayında Kanada‟nın Toronto Ģehrinde ve Kasım ayında Güney 

Kore - Seul‟da liderler düzeyinde toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. 2011 yılının Kasım ayında 

Fransa‟nın Cannes Ģehrinde gerçekleĢen zirveden itibaren de yılda bir zirve gerçekleĢtirilmesi 

yönünde mutabakata varılmıĢtır. 2012 yılındaki zirve Haziran ayında Meksika‟nın Los Cabos 

Ģehrinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 2009 Eylül Pittsburgh Zirvesi‟nde G-20‟nin uluslararası 

ekonomik iĢbirliği kapsamında temel forum olduğu ilan edilmiĢtir. 

 

G-20 toplantı ve zirvelerinin gündeminde yer alacak konular her yıl üyelerin görüĢleri 

alınarak belirlenmektedir. 
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2. G-20 PLATFORMUNDA SOSYAL KORUMA 

 

2.1 Dünden Bugüne 

Sosyal koruma G-20 gündeminin merkezine ilk kez, insan onuruna yaraĢır iĢi destekleyen, 

istihdamı koruyan ve istihdamın büyümesini öncelik haline getiren kurtarma planlarının 

uygulanacağının ve iĢsizlere ve iĢsiz kalma riski en yüksek olanlara gelir, sosyal koruma ve 

eğitim desteği sağlanmasına devam edileceğinin liderler tarafından taahhüt edildiği, 2009 

yılındaki Pittsburgh Liderler Zirvesi‟yle oturmuĢtur
103

. Bu zirvede istihdamın öneminin altı 

çizilerek ortaklaĢa çözümler üretilmesi konusunda karara varılmıĢ ve ÇalıĢma Bakanlarından 

öneriler talep edilmiĢtir. 

 

Bu doğrultuda ilk kez 20–21 Nisan 2010 tarihlerinde VaĢington‟da gerçekleĢtirilen G-20 

ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları Toplantısı‟nda Bakanlar, sosyal korumanın kriz döneminde ve 

sonrasında konjonktür karĢıtı bir rol üstlendiğini kabul ederek, tüm ülkelere, hane halklarının 

ekonomik imkanlardan yararlanmasına yönelik güvencelere sahip olmasını sağlayacak, yeterli 

sosyal koruma sistemleri kurmalarını tavsiye etmiĢlerdir. Bununla birlikte nakit transferler 

aracılığıyla yoksul hanelere gelir desteği, gıda yardımları, temel sağlık hizmetlerine kamuca 

finanse edilerek sağlanan eriĢim, konut yardımları ve çocuklara, yaĢlılara ve engellilere 

yönelik destekler gibi, ülkenin geliĢmiĢlik düzeyine göre tasarlanmıĢ önlemler Ģeklinde temel 

bir sosyal tabanın, yoksulluk Ģartlarını yok edebileceğini vurgulamıĢlardır.
104

 

 
Aynı yılın Haziran ayında Kanada‟nın Toronto kentinde gerçekleĢen Liderler Zirvesinde G-20 

liderleri, ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları‟nın tavsiyelerini kabul ederek, kendi yurttaĢlarına, 

özellikle en korunmasız/kırılgan olanlara, sosyal koruma sağlamaya yönelik bağlılıklarını 

teyit etmiĢlerdir
105

.  

 
2010 yılının son zirvesi Güney Kore‟nin ev sahipliğinde 11–12 Kasım 2010 tarihlerinde 

Seul‟da gerçekleĢtirilmiĢtir. Zirvede liderler “istihdamın toparlanmanın merkezine konması, 

sosyal koruma ve uygun çalıĢma Ģartları sağlanması ve düĢük gelirli ülkelerde büyümenin 

hızlandırılması” hususlarında taahhütte bulunmuĢlardır
106

. Ayrıca güçlü, sürdürülebilir ve 

dengeli büyümeyi gerçekleĢtirmek amacıyla G–20 ülkelerinin somut politika taahhütlerini 
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içeren Seul Eylem Planı baĢlatılmıĢtır. Bunun yanında Zirvede, baĢta geliĢmekte olan 

ülkelerde altyapının geliĢtirilmesi olmak üzere insanların hayatlarında elle tutulur ve önemli 

değiĢiklikleri gerçekleĢtirmeye yönelik somut önlemlere odaklanan Seul UzlaĢısı ve bu 

önlemleri özetleyen Çok-Yıllı Kalkınma Eylem Planı kabul edilmiĢtir. Seul UzlaĢısı, özellikle 

düĢük gelirli ülkeler olmak üzere, geliĢmekte olan ülkelerdeki sürdürülebilir, kapsamlı ve 

dayanıklı büyümenin önündeki en önemli kısıtlamaları gidermek için dokuz adet çalıĢma alanı 

tanımlamaktadır. Bunlar; altyapı, insan kaynakları geliĢimi, ticaret, özel yatırımlar ve 

istihdam yaratma, gıda güvenliği, dayanıklılığı gözeten büyüme, finansal tabana yayılma, 

ulusal kaynakların harekete geçirilmesi ve bilgi paylaĢımıdır. Çok-Yıllı Eylem Planı ise bu 

kısıtlamaları ortadan kaldırmak amacıyla spesifik, detaylı eylemleri ana hatlarıyla 

çizmektedir. Bu konudaki ilerlemeleri gözden geçirmek ve muhtemel ileriki adımlara iliĢkin 

ihtiyaçları tetkik edebilmek için G-20 Kalkınma ÇalıĢma Grubu, Çok-Yıllı Eylem Planı‟nın 

uygulanmasını izleyebilmek üzere görevlendirilmiĢtir.
107

  

 

Sosyal koruma, Çok-Yıllı Kalkınma Eylem Planı‟nın “Dayanıklılığı Gözeten Büyüme” 

baĢlığı altında ele alınmıĢtır. Bu baĢlığı oluĢturan ilk eylem “GeliĢmekte Olan Ülkelere 

Sosyal Koruma Programlarını GeliĢtirmeleri Ġçin Destek Sağlanması”nı öngörmektedir. 

Buna göre; Küresel finansal kriz sonucunda ortaya çıkan kırılganlıkların farkında olarak, 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ve diğer ilgili uluslararası 

kuruluĢlar ile birlikte istiĢare halinde BM Kalkınma Programı‟na (UNDP) aĢağıdaki eylemleri 

gerçekleĢtirmesi için çağrıda bulunulmuĢtur: 

- Özellikle dar gelirli ülkelerde olmak üzere geliĢmekte olan ülkelerdeki sosyal 

koruma mekanizmalarına iliĢkin kriz sırasında ve kriz sonrasındaki uygulamalara 

yönelik dersler çıkarılması; 

 

- Bu tecrübe ıĢığında en iyi uygulama kılavuzlarının hazırlanması ve 

 

- Ülkelerarası bilgi paylaĢımına ve program tekrarına veya geniĢletilmesine engel olan 

faktörlerin nasıl aĢılacağına iliĢkin tavsiyeler geliĢtirilmesi. 

 

Bu çalıĢmanın öncelikli olarak, dıĢ Ģoklar karĢısında kırılgan kesimlere yardımcı olarak 

dayanıklı ve kapsayıcı büyümeyi destekleyen sosyal koruma mekanizmalarına odaklanacağı 
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ve ayrıca BM Küresel Nabız GiriĢimi uygulamasının ilerletilmesi yolu da dahil olmak üzere 

yoksulluk verilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun geliĢtirilmesinin de bu kapsamda dikkate 

alınacağı taahhüt edilmiĢtir. Bunun yanında Plan‟ın “Gıda Güvenliği” baĢlığı altında Dünya 

Bankasından en kırılgan kesime besin takviyesi sağlaması ve insani yardımlara erişimi temin 

etmesi talep edilmiĢtir.
108

 Görüldüğü üzere Seul Zirvesi, sosyal korumanın G-20 

gündemindeki yerini sağlamlaĢtırmada önemli bir adım atmıĢtır. 

 

2011 yılında G-20 dönem baĢkanlığının Fransa‟ya geçmesiyle, sosyal koruma konusu 

“istihdam yaratılmasının teĢviki ve küreselleĢmenin sosyal boyutunun güçlendirilmesi” 

gündem maddesi altında ele alınmıĢtır. Fransa, 20–21 Nisan 2010 tarihinde VaĢington‟da ilk 

kez düzenlenen ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları Toplantısı‟nın konusu olan çalıĢma, istihdam 

ve sosyal politikaların G-20 gündemindeki yerini koruması ve bu alanda çalıĢmaların 

sürdürülmesi amacıyla G-20 bünyesinde çalıĢma, istihdam ve sosyal politikalardan sorumlu 

Bakanlar toplantısının yapılmasına karar vermiĢtir. ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları Toplantısı 

26–27 Eylül 2011 tarihinde Paris‟te gerçekleĢmiĢtir. Burada; 

 

1. Kriz Sonrası ve Canlanma Bağlamında, Ġstihdamın Ekonomik Politikanın Merkezine 

YerleĢtirilmesi, 

2. Herkes için Sosyal Koruma Tabanının GeliĢtirilmesi; Farklı Durumlar Benzer 

Sorunlar,   

3. Sosyal Haklara ve ÇalıĢma Haklarına Saygının GeliĢtirilmesi için Ülkelerin 

Tecrübelerinden Dersler Çıkarılması, 

4. Küresel YönetiĢimin Sosyal Boyutunu Güçlendirmek için Uyumun GeliĢtirilmesi 

baĢlıklı oturumlar yapılmıĢtır. 

 

Toplantı‟da “Herkes için Sosyal Koruma Tabanının (Zemininin) GeliĢtirilmesi” baĢlığı altında 

görüĢülen “sosyal koruma tabanı/zemini” ifadesi bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak 

inceleneceğinden, burada özetle kavram olarak, herkese yönelik belli bir gelir düzeyi üzerinde 

yaĢama ve temel sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı sağlayan bir sosyal koruma 

mekanizmasının kast edildiğini belirtelim. 
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Toplantı sonucunda kabul edilen tavsiye kararıyla Bakanlar, G-20 ülke liderlerinden 4 ana 

baĢlık altında toplanan genel politika tavsiyelerini dikkate almalarını istemiĢlerdir: 

1. Gençler ile yardıma ve özel ilgiye muhtaç kesimleri özellikle gözeten aktif 

istihdam politikalarının geliĢtirilmesi 

2. Her bir ülke için uyarlanmıĢ sosyal koruma tabanlarının oluĢturulması yoluyla 

sosyal korumanın güçlendirilmesi 

3. Sosyal hakların ve çalıĢma haklarının etkili bir Ģekilde uygulanmasının 

desteklenmesi  

4. Ġktisadi ve sosyal politikalar arasındaki uyumun güçlendirilmesi 

 

Bu baĢlıklardan her birinin içeriğinde geniĢ anlamda sosyal koruma açısından tavsiyeler 

bulunduğunu söylemek mümkündür. Ancak daha dar anlamda incelendiğinde ilk baĢlık 

altında istihdamın güçlendirilmesi bağlamında ILO, OECD ve IMF, istihdam, iktisadi büyüme 

ve sosyal koruma arasındaki karĢılıklı etkileĢim konusunda daha kapsamlı bir anlayıĢı, diğer 

uluslararası kuruluĢlarla iĢbirliği içerisinde desteklemeye çağrılmıĢtır. Bununla birlikte güçlü, 

sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin desteklenmesi için, iĢ piyasası politikaları ile diğer 

kamu politikaları arasında daha güçlü bir uyum sağlanması gerektiği vurgulanarak, bu 

kapsamda özellikle iĢsizlik yardımlarının ve diğer sosyal koruma düzenlemelerinin, mümkün 

olan en kısa sürede istihdama dönüĢü sağlayacak önlemlerle her zaman bağlantılı olması 

tavsiye edilmiĢtir.
109

 

 

“Her bir ülke için uyarlanmıĢ sosyal koruma tabanlarının oluĢturulması yoluyla sosyal 

korumanın güçlendirilmesi” Ģeklindeki politika tavsiyesi altında ise sosyal korumanın 

faydaları, sosyal güvenlik, istihdamın korunması, nüfusun sağlık ve refahının artması, sosyal 

uyumun güçlenmesi, ekonomik Ģoklara karĢı dayanıklılığın oluĢturulması, kriz etkisinin 

hafifletilmesi ve uzun vadeli büyümenin dengelenmesi olarak sayılmıĢtır. “Sosyal koruma 

tabanı” kavramı herkes için temel sosyal güvenceleri ve yüksek standartların kademeli olarak 

uygulanmasını içeren sosyal güvenliğin geniĢletilmesine iliĢkin bir strateji olarak tanımlanmıĢ 

ve sosyal koruma tabanlarına yapılan yatırımın sosyal adalete, istikrara, iktisadi kalkınmaya 

ve iĢgücü piyasasının geliĢmesine yapılmıĢ olacağı vurgulanmıĢtır. 

 

Nihayetinde bu baĢlık altında aĢağıdaki 3 tavsiye üzerinde mutabakat sağlanmıĢtır. 
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- Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli iktisadi büyüme ve sosyal uyumun 

gerçekleĢtirilmesi amacıyla ulusal düzeyde tanımlamıĢ sosyal koruma tabanının 

geliĢtirilmesi: 

Toplumların ve ekonomilerin iktisadi ve sosyal geliĢimi açısından uygun hale getirilmiĢ 

sosyal koruma sistemlerine sahip bulunmanın öneminin altı çizilerek, bu sistemleri 

geniĢletmek ve geliĢtirmek, finansal açıdan daha güçlü, etkin ve sürdürülebilir kılmak 

amacıyla; 

 Ulusal sosyal koruma tabanlarının, her bir ülkenin geliĢmiĢlik düzeyine uygun 

olarak ve sağlık hizmetleri, yaĢlılar ve engelliler için gelir güvencesi, iĢsizler 

ve çalıĢan yoksullar için çocuk yardımları ve gelir güvencesi ile uygun olduğu 

takdirde “iĢe dönüĢ” konusunda kamusal yardım programları gibi uygulamaları 

içerecek Ģekilde, aĢamalı olarak kurulması 

 Sosyal korumanın toplumun tamamına, özellikle de yardıma ve özel ilgiye 

muhtaç kesimlere yayılması  

 

- Ülkelerin ulusal düzeyde belirledikleri sosyal koruma tabanlarının 

geliĢtirilmesi için, uluslararası örgütlerin çalıĢmalarının daha etkin bir 

eĢgüdümle yürütülmesinin desteklenmesi 

 

- Ulusal düzeyde belirlenen sosyal koruma tabanlarının uygulanabilmesi için 

gerekli finansmanın etkin bir biçimde sağlanması
110

 

 

 

Bu tavsiyeler 3–4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes‟da gerçekleĢen G-20 Liderler Zirvesinde 

desteklenmiĢtir. Zirvede küreselleĢmenin sosyal boyutuna ağırlık verilmiĢ, bu kapsamda 

sosyal boyutun G–20 ajandasına uzun dönemli olarak eklenmesine karar verilerek, önceki 

yıllardan farklı olarak, yayınlanan bildirgenin baĢ kısmında istihdam ve sosyal korumayı 

güçlendirme taahhütleri yer almıĢtır. Bu bölümde özetle; 
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 Ġstihdamın, yeniden büyümenin ve toplum güvenini sağlama politikalarının merkezine 

yerleĢtirilmesi ve bu bağlamda krizden en çok etkilenen gruplara saygın iĢlerin 

sağlanması,  

 

 ILO ve OECD ön planda olmak üzere uluslararası kuruluĢlar ile sosyal tarafları bir 

araya getiren ve hususi olarak genç istihdamı alanında çalıĢacak bir istihdam görev 

gücünün kurulması, 

 

 Büyüme esnekliğini, sosyal adaleti ve uyumu teĢvik edecek olan ulusal olarak 

tanımlanmıĢ sosyal koruma tabanlarının uygulanması ve bununla sağlık hizmetlerine 

ulaĢım, yaĢlılar ve özürlüler için garanti gelir, çocuklara yardım, iĢsizler ve çalıĢan 

yoksullar için gelir güvencesi gibi asgari sosyal yardımların sağlanması, 

 

 Sosyal hakların ve çalıĢma haklarının etkin uygulanmasının sağlanması ve bu 

doğrultuda ILO‟nun 8 temel sözleĢmesinin onaylanmasının ve uygulanmasının ve 

ayrıca ILO‟nun bu amaca yönelik çabalarının desteklenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

 

Ayrıca küreselleĢmenin sosyal boyutunun güçlendirilmesi ve bu amaçla (ILO, Dünya Ticaret 

Örgütü, OECD, Dünya Bankası ve IMF gibi) uluslararası kuruluĢların iĢbirliğinin ve 

eylemlerinin uyumunun güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıĢtır.
111

  

 

2012 yılında G-20 ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları Meksika‟nın ev sahipliğinde üçüncü kez bir 

araya gelmiĢlerdir. 17-18 Mayıs tarihlerinde Guadalajara‟da gerçekleĢen toplantının sonuç 

metninde genel anlamda önceki toplantılarda sosyal korumayla ilgili kararlara desteğin 

sürdüğü vurgulanmıĢ, bunun yanında sosyal koruma tabanları konusu Meksika dönem 

baĢkanlığının gündem maddelerinden olan kaliteli istihdam ve genç iĢsizliği bağlamında ele 

alınarak, sosyal koruma tabanının bu iki unsuru gözeten Ģekilde geliĢtirilmesi ve 

desteklenmesi yönünde kararlar alınmıĢtır
112

. Aynı kararlar 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde 

Los Cabos - Meksika‟da gerçekleĢen Liderler Zirvesinin sonuç bildirgesinde de 

desteklenmiĢtir.  
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2.2 G-20 Ülkelerinde Sosyal Koruma 

Nüfusun ne kadarının sosyal koruma kapsamında olduğu ve sağlanan korumanın düzeyi, her 

ülkenin ekonomik kalkınma seviyesi, demografik ve iĢgücü piyasası özellikleri ile kurumsal 

yapılanmasına bağlı olarak değiĢmektedir. Ülkelerde kiĢi baĢına düĢen GSYĠH arttıkça, sosyal 

koruma ve yardımların düzeyi de artıĢ göstermektedir. Bunun yanında politika öncelikleri ve 

ulusal tercihler de bir o kadar belirleyici olmaktadır. Benzer özelliklere ve kalkınma 

düzeylerine sahip ülkeler arasında koruma kapsamı açısından önemli farklılıklar 

görülmektedir.  

 

KiĢi baĢına düĢen gelir seviyesi düĢük ülkeler, hızla temel sosyal koruma kapsamını 

artırmakta ve en azından yakın gelecekte asgari bir koruma sağlayacak genel kapsama 

ulaĢmak için sosyal koruma tabanları oluĢturmaktadırlar. Bu durum ihtiyati tasarrufların 

düĢürülmesine ve ekonomik büyümenin yerli kaynaklarının güçlendirilmesine katkı 

yapacaktır. Daha fazla sosyal koruma sistemine sahip ülkeler, baĢka sebepler yanında nüfusun 

yaĢlanması ve artan sağlık hizmeti giderlerinden kaynaklanan finansman baskılarını kontrol 

altında tutacak önlemler almaktadırlar. Uzun vadeli mali düzenleme paketlerinin ana 

unsurlarından olan (emeklilik yaĢının artırılmasını da içeren) emeklilik reformlarının istihdam 

politikalarıyla birleĢmesiyle, bu tür önlemler iĢgücü piyasasına katılımı artırabilmekte, iktisadi 

ve mali sürdürülebilirliği ve ekonomik ve istihdamsal büyümeyi geliĢtirebilmektedir. Her iki 

önlem türü de geliĢen ve geliĢmiĢ ekonomilerde küresel iktisadi büyümeyi yeniden 

dengelemeye ve sürdürmeye katkı sağlamaktadır.
113

 

 

Tüm G-20 ülkeleri krize cevap niteliğindeki mali teĢviklerinin önemli bir oranını sosyal 

korumaya ayırmıĢlardır. G-20 mali teĢvikleri için tahsis edilen kaynakların %30‟a yakını 

iĢsizlik yardımları ve istihdam desteği, aile ve çocuklara yönelik nakit transferler, yaĢlılık ve 

malullük aylıkları, konut, sağlık ve eğitim yardımları ile gıda güvencesi gibi önlemlere 

ayrılmıĢtır
114

. Fransa, Almanya, Ġtalya, Japonya ve ABD geçici (kamusal) sosyal yardım 

önlemleri alırken, Arjantin, Brezilya, Meksika ve Çin sosyal koruma tabanlarını güçlendirmek 

için temel sosyal korumanın kapsamını geniĢletmiĢtir
115

. 

                                                           
113

 ILO, OECD, Towards national social protection floors, A policy note for the G20 Meeting of Labour and 

Employment Ministers, Paris, 26-27 September 2011, s.2 
114

 ILO, Employment and social protection policies from crisis to recovery and beyond: A review of experience, 

An ILO report to the G20 Labour and Employment Ministers Meeting, Geneva 2010 
115

 ILO, OECD, Towards national social protection floors, A policy note for the G20 Meeting of Labour and 

Employment Ministers, Paris, 26-27 September 2011, s.2 



72 
 

G-20 ülkelerinde sosyal koruma, kiĢi baĢına düĢen gelir, demografik ve iĢgücü piyasası 

özellikleri ve yardımların kapsamları ile kaynağına (kamu/özel sektör) iliĢkin ulusal 

sistemlerin modellerine göre farklılık göstermektedir. Toplam kamusal sosyal koruma 

harcamaları GSYĠH‟nın %5‟i (Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde) ila %25‟i (Fransa, 

Almanya ve Ġtalya) arasında seyretmektedir (ġekil 4).
116

 

 

En fazla harcama çoğu zaman sağlık ve emeklilik aylıkları için yapılmaktadır. GeliĢmiĢ 

ülkelerde en fazla sosyal koruma giderleri yaĢlılık aylıklarına yapılırken, geliĢen ekonomilere 

sahip ülkelerde en fazla pay sağlık hizmetlerine ayrılmaktadır. YaĢlıların yüksek bir seviyede 

kapsama alınması ve oldukça yüksek aylık bağlama oranları Arjantin ve Brezilya‟da sosyal 

koruma harcama düzeylerini diğer geliĢen ve geliĢmiĢ ülkelere göre yükseltmektedir. 

Emeklilik sistemlerinde aylıkların büyük bir oranının tamamlayıcı özel kaynaklardan 

sağlandığı Avustralya, Kanada ve ABD gibi ülkelerde kamusal sosyal koruma harcamaları 

nispeten düĢüktür.
117

  

 

ġekil 4: G-20’de Kamusal Sosyal Koruma Harcamaları (GSYĠH Yüzdesi), 2007–2009*

 

Kaynak: ILO, GESS Veritabanı (www.socialsecurityextension.org/gimi/gess) 

                                                           
* Sağlık yardımları, yaĢlılık, hastalık, iĢsizlik, iĢ kazası, aile, analık, malullük ve ölüm yardımları ile baĢka gelir 

destekleri ile sosyal yardım programlarını (Ģartlı nakit transferleri dâhil) içermektedir. 
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Ekonomik kalkınma düzeyleri, demografik özellikler ve sosyal koruma harcamaları arasında 

birbiriyle bağlantılı bir iliĢki bulunmaktadır. Daha yüksek gelirli ülkeler GSYĠH‟larından 

daha fazla harcama payı ayırmaktadırlar. Ne var ki, aynı zamanda benzer kiĢi baĢına düĢen 

gelir düzeylerine ve demografik özelliklere sahip ülkelerin kamusal sosyal harcama 

seviyeleri arasında önemli farklılıklar mevcuttur (ġekil 5 ve 6). Bazı farklılıklar özel 

sektörün sağladığı daha yüksek kaynaklarla açıklanabilse bile, ülkelerin ulusal öncelik ve 

tercihleri de önemli bir etkendir.  

 

KiĢi baĢına düĢen GSYĠH düzeyi benzer seviyelerde olan ülkeler arasında bazılarının 

diğerlerine göre sosyal korumaya daha fazla yatırım yapması, siyasi tercihlerin ekonomik 

büyüme modellerini önemli derecede etkilediğini kanıtlamaktadır. Dolayısıyla ülkelerin 

sosyal koruma kapsam alanlarını artırabilmek için zengin olmayı beklemelerine gerek 

bulunmamaktadır.
118

   

 

 

ġekil 5: Kamusal Sosyal Koruma Harcamaları (GSYĠH Yüzdesi) ve KiĢi BaĢı GSYĠH (ABD 

$ SAGP) 

 

Kaynak: ILO, GESS Veritabanı (www.socialsecurityextension.org/gimi/gess) ve Dünya Bankası, Dünya 

Kalkınma Göstergeleri 2011 (2009 verileri) (http://databank.worldbank.org) 
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ġekil 6: Kamusal Sosyal Koruma Harcamaları (GSYĠH Yüzdesi) ve Emeklilik YaĢının 

Üzerindeki Nüfus Yüzdesi 

 

Kaynak: ILO, GESS Veritabanı (www.socialsecurityextension.org/gimi/gess) 
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3. SOSYAL KORUMA TABANI/ZEMĠNĠ 

 

Bugün dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu gelir güvencesizliği karĢısında korunmasızdır. 

Gelir güvencesi sağlamanın ise sosyal korumanın ana unsuru olduğu yukarıda vurgulanmıĢtı. 

Dolayısıyla küresel anlamda yaĢanan gelir güvencesi eksikliği, sosyal korumanın kapsamının 

yetersiz olduğunun göstergesidir. Bu yetersizlik sadece kapsanan nüfusun miktarı ile 

değerlendirilmemektedir. Aynı zamanda niteliksel bir değerlendirme de söz konusudur. ġöyle 

ki, koruma altına alınan nüfusun miktarı kadar, hangi düzeyde gelir desteği ve koruma 

sağlandığı da önem arz etmektedir
119

. 

 

Sosyal koruma kapsamının yetersizliği, tarımda çalıĢanlar, ücretsiz aile çalıĢanları, kayıt dıĢı 

ekonomide çalıĢanlar gibi toplumun belirli gruplarının sosyal koruma kapsamının dıĢında 

kalmasından, yani sosyal korumadan dıĢlanmasından kaynaklanmaktadır. DıĢlanmanın farklı 

sebepleri vardır. Bunlardan biri sosyal yardım sisteminin geliĢmediği ülkelerde herhangi bir 

geliri olmayan, çalıĢma gücü veya olanağı bulunmayan iĢsizlerin sosyal sigortalara katkı 

ödeyemedikleri için koruma kapsamına alınamamasıdır. Bununla birlikte yasal bakımdan 

sosyal koruma kapsamında görülmekle birlikte, denetim eksiklikleri, katkı ödeme güçlükleri 

gibi sebeplerle isteyerek ya da zorunlu olarak kapsam dıĢında kalanlar da mevcuttur. Ayrıca 

sosyal koruma kapsamında yer alanların bir kısmı, yardım ve desteklerden yararlanma 

koĢullarını yerine getirememekte ve bunun sonucunda sosyal korumadan sınırlı ölçüde 

yararlanabilmektedirler veya hiç yararlanamamaktadırlar.
120

 

 

Gelir güvencesizliği karĢısında yeterli sosyal koruma sağlanamaması, toplumsal barıĢı ve 

refahı olduğu kadar ülke ekonomilerini ve iĢgücü piyasalarını da etkilemektedir. Dolayısıyla 

sosyal korumanın yaygınlaĢtırılması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli 

unsurlarından biri durumundadır.
121

 Bu bağlamda özellikle ekonomik krizlerin sonucunda 

iĢsizliğin ve yoksulluğun gösterdiği yüksek artıĢlar, sosyal korumanın yaygınlaĢtırılmasını 

elzem hale getirmektedir. Bunun için de ilk aĢamada (ILO‟ya göre) ulusal sosyal koruma 

tabanlarının/zeminlerinin oluĢturulması ve daha sonra kademeli olarak koruma düzeyinin 

yükseltilmesi gerekmektedir
122

. 
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3.1 Sosyal Koruma Tabanı/Zemini Kavramı ve Önemi 

Sosyal koruma tabanı/zemini toplumdaki herkesin kapsamında olduğu bir takım temel ve 

asgari sosyal haklar, hizmetler ve imkânlar dizisidir. Bununla herkese yönelik belli bir gelir 

düzeyi üzerinde yaĢama ve temel sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı sağlanmaktadır. 

BirleĢmiĢ Milletler sosyal koruma tabanlarının 2 temel unsurdan oluĢabileceğini 

belirmektedir. Bunlar; 

- Temel hizmetlere genel eriĢim (sağlık, eğitim, konut, su ve hıfzıssıhha vb. hizmetler), 

- Gelir güvencesi, gıda güvencesi, yeterli beslenme ve temel hizmetlere eriĢim 

sağlamaya yönelik ayni veya nakdi sosyal transferlerdir
123

. 

 

Sosyal koruma tabanı yaklaĢımı, ILO tarafından geliĢtirilmiĢtir ve herkes için temel sosyal 

güvencelerin sağlanmasını (yatay boyut) ve kademeli olarak daha üst düzey standartların 

uygulanmasını (dikey boyut) içeren, iki boyutlu sosyal güvenlik (sosyal koruma) kapsamını 

geniĢletme stratejisini ifade etmektedir. ILO‟ya göre sosyal koruma tabanı/zemini en azından 

herkes için temel sağlık hizmetleri ve (çocuk, yaĢlı, özürlü, yoksul ve iĢsizlere yönelik) asgari 

gelir güvencesine eriĢim sağlamalıdır
124

. 

 

 

ġekil 7: ILO’ya göre Sosyal Koruma Düzeyleri 

 

Kaynak: ILO, Sosyal Koruma Komitesi, Uluslararası ÇalıĢma Konferansı 2011  
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Sosyal koruma tabanı, ayni ve nakdi sosyal transferler ile temel sosyal hizmetlere genel 

eriĢimi temin ederek, herkes için insan haklarını sağlamaya yardım eden kapsamlı bir sosyal 

koruma sisteminin ilk düzeyidir. Sosyal koruma tabanına yapılacak yatırım aynı zamanda 

sosyal adalete ve ekonomik kalkınmaya yapılmıĢ olacak ve bunun sonucunda yoksulluk ve 

eĢitsizlik azalacak, sosyal uyum artacaktır. Sosyal koruma tabanı bireylerin ve ailelerin 

yoksulluğa düĢmesi veya yoksul kalmasını önlemenin yanında, iĢgücü verimliliğini artırarak 

ve sosyal dengeyi geliĢtirerek ekonomik büyümeye de katkı yapmaktadır. Bununla bireyler ait 

oldukları toplumun kalkınmasına katılabilecekler, açlık ve önlenebilir hastalıklara maruz 

kalmaktan ve eğitimsizlik, konutsuzluk ve güvenilir olmayan su kullanımından korunmuĢ 

olacaklardır.
125

  

 

Bunların yanında kriz dönemlerinde sosyal koruma tabanları, toplam talepteki düĢüĢü 

bastırarak ekonomi için otomatik düzenleyici rolüne bürünmekte
126

 ve böylece krizlerin 

olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini hafifletmektedir. 

 

Tüm dünya nüfusuna yönelik bir sosyal koruma zemini oluĢturmak zor bir görev gibi görünse 

de, çeĢitli BM organlarının yaptıkları hesaplamalar, sosyal transferlere yönelik temel bir 

tabanın, ekonomik geliĢmiĢlik düzeyi hangi seviyede olursa olsun, küresel olarak 

karĢılanabilir durumda olduğunu göstermektedir
127

. Binaenaleyh her ülke kendi sosyal, 

ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerinin yanında, ihtiyaçları ve mali kapasitesi 

çerçevesinde ulusal olarak tanımlanmıĢ bir sosyal koruma tabanı oluĢturabilecektir. 

AĢağıda görüleceği üzere uluslararası arenada da bu yönde bir anlayıĢ hâkimdir.  
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ġekil 8: Sosyal Koruma Tabanı Politikalarının Etkisi – Kayıt DıĢılığı DüĢürmenin Verimli 

Döngüsü  

 

Kaynak: Michael CICHON, A Social Protection Floor for All: UN Initiative, ILO and South-South Dialogue, 

ILO 16 June 2010  

 

 

3.2 Kavramın Uluslararası GeliĢim Süreci 

Sosyal koruma tabanı kavramının kökleri BirleĢmiĢ Milletler‟in 1948 tarihli Ġnsan Hakları 

Evrensel Bildirisi, 1966 tarihli Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar SözleĢmesi, 1989 tarihli 

Çocuk Hakları SözleĢmesi, ILO‟nun Sosyal Güvenlik SözleĢmeleri ve sair insan hakları 

belgelerine dayanmaktadır
128

. Sosyal korumayla ilgili bugünkü yeni, geniĢ anlayıĢa iliĢkin 

uzlaĢma, sosyal güvenliğin, mevcut sistemlerce kapsanmayanları da içine alacak Ģekilde 

geniĢletilmesine yönelik politika ve giriĢimlere öncelik verilen 2001 tarihli 89. Uluslararası 

ÇalıĢma Konferansı‟nda sağlanmıĢtır
129

. Akabinde ILO 2003 yılında Sosyal Güvenlik ve 

Herkese Yönelik Koruma Kampanyasını baĢlatmıĢtır. 2004 yılında, ILO tarafından 

oluĢturulan KüreselleĢmenin Sosyal Boyutu Dünya Komisyonu‟nun yayınladığı raporda 

“sosyo-ekonomik taban” fikri ve bunun sosyal korumayla olan iliĢkisi ortaya konmuĢtur. 

Buna göre “Küresel ekonominin sosyo-ekonomik tabanının tartışılmaz bir parçası olarak, 
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bireylere ve ailelere yönelik asgari bir sosyal koruma düzeyi kabul edilmelidir
130

”. O günden 

beri “sosyal taban” veya “sosyal koruma tabanı (zemini)” kavramı, dünya vatandaĢlarının 

sahip olması gerektiği temel sosyal haklar, hizmetler ve imkânlar dizisi anlamında 

kullanılmaktadır
131

. 2007–2008 yıllarında Latin Amerika, Arap ve Asya ülkelerince sosyal 

korumaya ve geniĢletilmesine iliĢkin sosyal tarafların dâhil olduğu üç taraflı görüĢmeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 2008 senesinde gerçekleĢen 97. Uluslararası ÇalıĢma Konferansında 

kabul edilen ve yukarıda da bahsettiğimiz ILO‟nun “Adil Bir KüreselleĢme Ġçin Sosyal Adalet 

Bildirgesi”, üç taraflı görüĢmelerde vurgulanan, sosyal korumanın ihtiyacı olanlara teĢmil 

edilmesi hususunu Ġnsana YaraĢır ĠĢ Gündemi çerçevesine alarak yeniden teyit etmiĢtir
132

.  

 

 

2009 yılı sosyal koruma tabanının uluslararası platformda öneminin anlaĢılması ve ortaya 

konması bakımından bir milat niteliğinde olmuĢtur. Ġlkin Nisan ayında BirleĢmiĢ Milletler 

Sistemi Ana Koordinasyon Ġcra Kurulu (CEB) krizle baĢa çıkmak, toparlanmaya ivme 

kazandırmak ve daha adil ve sürdürülebilir bir küreselleĢmenin yolunu açmak için 9 müĢterek 

kriz inisiyatifi kabul etmiĢtir
133

: 

 

1. En Kırılgan Kesime Yönelik Ek Finansman  

2. Gıda Güvenliği  

3. Ticaret  

4. YeĢil Bir Ekonomi Ġnisiyatifi 

5. Küresel ĠĢler Paktı  

6. Sosyal Koruma Tabanı  

7. İnsani Güvenlik ve Sosyal Denge  

8. Teknoloji ve Yenilik  

9. Gözlem ve Analiz  
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Bu giriĢimlerin kimisi doğrudan kimisi dolaylı olarak sosyal koruma ve tabanı ile ilgili iken, 

konumuz açısından Sosyal Koruma Tabanı ve Küresel ĠĢler Paktı Ġnisiyatifleri önem arz 

etmektedir. 

 

 

Sosyal Koruma Tabanı Ġnisiyatifi: 

 

Günümüzde dünya nüfusunun %80‟i hayatın riskleriyle baĢ edebilmeyi sağlayacak sosyal 

güvencelerden yoksun yaĢamaktadır. Bu insanlara yönelik temel sosyal koruma sağlamak bir 

gerekliliktir. CEB bunun öneminin farkına vararak, Sosyal Koruma Tabanı Ġnisiyatifini hayata 

geçirmiĢtir. Bu giriĢim, ILO ve Dünya Sağlık Örgütü‟nün ortak önderliğinde, BM alt 

kuruluĢları ve uluslararası finans kuruluĢlarından oluĢan 17 iĢbirliği kuruluĢunun desteğiyle 

yönetilmektedir.
134

   

 

Ġnisiyatif ülkelere, sosyal koruma sistemlerini kurma, geniĢletme, geliĢtirme veya yeniden 

yapılandırma çabalarında, artan bir kurumlararası iĢbirliği mekanizması yoluyla destek 

sağlamaktadır. Bu amaçla Ġnisiyatif, ulusal sosyal koruma tabanı tanımlamalarının 

geliĢtirilmesine ve bunların, BM Kalkınma Yardımları Çerçevesi, Ġnsana YaraĢır ĠĢ Ülke 

Programları gibi mevcut ulusal kalkınma planlarının çerçevesine dahil edilmesine yardımcı 

olmaktadır. OluĢturulacak sosyal koruma tabanları ile büyüme canlandırılacak ve daha 

kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma da desteklenmiĢ olacaktır. Mamafih 

korunmasız gruplara özel ilgi vererek, kapsamlı, uyumlu ve koordineli ulusal sosyal koruma 

ve istihdam politikalarının uygulanmasıyla sosyal hizmet ve transferler güvence altına 

alınacaktır. Ġnisiyatif ise bu yönde danıĢma ve destek hizmetleri sunmaktadır.
135

 
136

 
137
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ġekil 9:BM Sosyal Koruma Ġnisiyatifi - Sosyal Koruma Basamakları 

 

 

Kaynak: Christine BOCKSTAL, International Symposium, Social Protection in Southern Africa: New 

Opportunities for Social Development, Johannesburg, 25 May 2011 

 

Sosyal Koruma Tabanı Ġnisiyatifi ülkelerde, BM‟in desteğiyle (ÇalıĢma, Sağlık, Maliye, 

Tarım Bakanlıkları dahil) hükümetleri, sosyal tarafları ve ulusal sivil toplum örgütlerini de 

içeren ulusal paydaĢlarca sahiplenilmektedir. Talep doğrultusunda inisiyatif ortakları, sosyal 

koruma tabanlarının uygulanması ile ilgili aktivitelerde paydaĢlara teknik destek vermektedir. 

Bu doğrultuda 2010 yılında kurulan Sosyal Koruma Tabanı DanıĢma Grubu, küresel destek 

faaliyetlerini artırma ve sosyal koruma tabanı yaklaĢımının kavramsal politika unsurlarını 

geniĢletme amacını gütmektedir. DanıĢma Grubu sosyal koruma tabanı yaklaĢımının 

fizibilitesi, uygulanabilirliği ve uyarlanabilirliği ve onun yerel, ulusal, bölgesel ve küresel 

düzeyde farklı sosyo-ekonomik ve kurumsal Ģartlarda uygulama süreci ile ilgili muhtelif 

alanlarda genel rehberlik hizmeti sunmaktadır. Ayrıca dünyadaki iyi uygulamaların 

belirlenmesi alanında çalıĢmakta ve geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler arasında ve Güney-

Güney ĠĢbirliği* aracılığıyla bilgi paylaĢımını katalize etmektedir.
138

 
139

 

 

 

 

 

 

                                                           
* GeliĢmekte olan ülkeler arasında kaynak, teknoloji ve bilgi paylaĢımını ifade etmektedir. 
138

 UN, Factsheet - Social Protection Floor Initiative 
139

 http://www.ilo.org/public/english/protection/spfag/ 



82 
 

Küresel ĠĢler Paktı Ġnisiyatifi: 

 

ILO tarafından yönetilen ve ekonomik krizin yarattığı yoğun iĢsizlik ve bunun beraberinde 

ortaya çıkan sosyal ve ekonomik sorunlara karĢı bir önlem olarak kabul edilen Küresel ĠĢler 

Paktı Ġnisiyatifi, uzun vadeli toparlanma için karar alıcıların dikkatini istihdam tedbirleri ve 

insana yaraĢır iĢ konularına çekmeyi amaçlamaktadır. 

 

Ġnisiyatif, istihdam-yoğun alanlara yapılan yatırımların çarpan etkisinin, vergi kesintileri gibi 

alternatif tedbirlerinkinden daha yüksek olduğunun altını çizmektedir. Küresel ĠĢler Paktı‟nın 

kilit unsuru olan istihdam teĢviki ve sosyal koruma da küresel talebin artıĢına yardım 

edebilmektedir. 

 

Küresel ĠĢler Paktı, ülkelerin kendi belirli ihtiyaçları ve durumlarına uyarlayabilecekleri bir 

dizi krize müdahale tedbirlerini içermektedir. Pakt herkese uyan bir çözüm yolu olmasa da, 

çok taraflı düzeyde faaliyetleri bilgilendirmek ve desteklemek için tasarlanmıĢ ve baĢarılı 

örneklere dayanan bir seçenekler portföyü niteliğindedir. Hükümetleri ve sosyal tarafları 

ILO‟nun Ġnsana YaraĢır (Saygın) ĠĢ gündemi doğrultusunda politikalarla küresel istihdam 

kriziyle birlikte mücadele etmeye çağıran Pakt, hükümetlere ayrıca kamusal altyapı 

yatırımları, özel istihdam programları, sosyal korumanın geniĢletilmesi ve asgari ücretler gibi 

seçenekleri dikkate alma konusunda baskı yapmaktadır. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 

bu tür tedbirler yoksulluğu düĢürebilmekte, talebi artırabilmekte ve ekonomik istikrara katkı 

yapabilmektedir.
140

  

 

Bu çalıĢmaların sonucunda 19 Haziran 2009 tarihinde 98. Uluslararası ÇalıĢma 

Konferansı‟nda, ILO üyesi devletlerin hükümetlerinin, iĢçi ve iĢveren taraflarının 

delegeleriyle yaptığı toplantıda “Krizden ÇıkıĢ: Küresel ĠĢler Paktı” belgesi oybirliğiyle 

kabul edilmiĢtir.  

 

Bu küresel politika belgesi, uluslararası mali ve ekonomik krizin sosyal ve istihdamla ilgili 

etkilerini ele almakta ve yatırımları, istihdamı ve sosyal korumayı merkeze almak üzere 

krizden üretken bir çıkıĢı savunmaktadır. Belge ekonomik toparlanmayı canlandırma, 

istihdam yaratma ve sosyal korumayı herkese yönelik geniĢletme amaçlı ulusal ve uluslararası 

politikalara rehberlik etmek üzere oluĢturulmuĢtur. 
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Küresel ĠĢler Paktı belgesi özellikle ülkeleri,  herkes için uygun ve temel bir sosyal koruma 

tabanına dayanan bir sosyal koruma sistemi oluĢturmaya çağırmaktadır. Buna göre sosyal 

koruma tabanı, sağlık hizmetlerine eriĢim, yaĢlılar ve engelliler için gelir güvencesi, iĢsiz ve 

çalıĢan yoksullara yönelik kamu istihdam garanti programları ile birlikte çocuk yardımı ve 

gelir güvencesi imkânları sunmalıdır. 

  

Belgede ayrıca uluslararası topluluğun, bütçe desteği dahil olmak üzere, ulusal düzeyde temel 

bir sosyal koruma tabanı oluĢturmak amacıyla kalkınma yardımları sunmaya teĢvik edilmesi 

gerektiği vurgulanmıĢtır.
141

 

 

 

2009‟daki geliĢmelerden sonra 2010 yılında sosyal koruma tabanının uluslararası, bölgesel ve 

ulusal uygulamaları konusunda (çoğu ILO kapsamında) çok sayıda çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢ, 

toplantılar düzenlenmiĢ ve belgeler kabul edilmiĢtir. Örneğin 99. Uluslararası ÇalıĢma 

Konferansı‟nda Sosyal Koruma Tabanı Ġnisiyatifi‟ne iliĢkin düzenlenen etkinlik bunlardan 

birisidir.  Söz konusu etkinlikte sosyal koruma tabanının ülkelerde uygulanmasının ekonomik 

ve sosyal kalkınmaya olumlu etkileri ortaya konarak, “taban”ın yoksullukla mücadele ve 

BM‟in Binyıl Kalkınma Hedefleri‟ne ulaĢma açısından kilit unsur olduğu hususunda 

farkındalık yaratılmıĢtır. Bunun akabinde yukarıda bahsedilen Sosyal Koruma Tabanı 

DanıĢma Grubu 2010‟un Ağustos ayında kurulup ilk toplantısını düzenlemiĢtir. Aynı yılın 

Eylül ayında düzenlenen BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi‟nin Ekim ayında yayınlanan 

sonuç belgesinde sosyal koruma tabanı, baĢarılı politikalar ve yaklaĢımlar arasında sayılmıĢ 

ve “sosyal hizmetlere genel erişimi teşvik etmenin ve bir sosyal koruma tabanı sağlamanın, 

daha ileri kalkınma kazanımlarına ulaşmaya önemli katkı yapabileceği” vurgulanmıĢtır
142

.  

 

 

2011 yılında da küresel ve bölgesel toplantılar sürmüĢtür. Bunlardan en önemlileri Haziran 

ayındaki 100. Uluslararası ÇalıĢma Konferansı ile Eylül ayındaki G-20 ÇalıĢma ve Ġstihdam 

Bakanları Toplantısı ve akabinde Kasım ayındaki G-20 Liderler Zirvesi olmuĢtur.   

 

ILO‟nun 100. Uluslararası ÇalıĢma Konferansı‟nda toplanan Sosyal Koruma Komitesi‟nde 

hükümet, iĢveren ve iĢçi (çalıĢan) temsilcileri, sosyal güvenliğin (sosyal korumanın) rolü ve 
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sosyal güvenliğe duyulan ihtiyacı tartıĢmıĢ, sosyal güvenliğin bir insan hakkı olduğu ve bir 

ekonomik ve sosyal gereklilik olduğu konusunda mutabık kalmıĢtır. GörüĢmelerde sosyal 

güvenlik kapsamının geniĢletilmesinin bütün ülkeler için öncelikli olması gerektiği 

vurgulanarak, bu geniĢletmenin öncelikli olarak asgari düzeyde gelir güvencesi ve temel 

sağlık hizmetlerine eriĢimi içeren yatay boyutta olması gerektiği kaydedilmiĢtir.  

 

Yatay boyuttaki geniĢletme, her ülkenin kendi Ģartlarına uygun olarak belirleyeceği ve 

ILO‟nun sosyal güvenliğe iliĢkin standartlarını karĢılayan bir Sosyal Koruma Tabanını 

içerecektir. Sosyal Koruma Tabanı politikaları, temel mal ve hizmetlere etkin eriĢimi 

kolaylaĢtırmayı, verimli ekonomik faaliyetleri desteklemeyi amaçlamalı, istihdam 

edilebilirliği artıran, kayıt dıĢılığı azaltan, insan onuruna yaraĢır (saygın) iĢler yaratan ve 

giriĢimciliği destekleyen diğer politikalarla yakın iĢbirliği içinde uygulanmalıdır. Üye 

devletler Sosyal Koruma Tabanı Politikalarını uygulamak için, genel yardım programları, 

sosyal sigorta, kamu istihdamı programları ve istihdam destek planları, sadece düĢük gelirli 

kiĢilere yardım sağlayan sosyal yardım programları veya bunların uygun bileĢimleri gibi farklı 

yollar benimseyebilir (ġekil 11). Bu politikaların etkili olması için, önleyici tedbirler, 

yardımlar ve sosyal hizmetlerin uygun bir karıĢımının sağlanması gerekmektedir.  

 

Bu temel korumanın yanında ülkeler, daha üst düzey koruma imkânları sağlamayı içeren ve 

dikey yönde derece derece artan geniĢletme politikaları izlemelidir. Koruma kapsamını 

geniĢletme stratejisinin dikey boyutu daha yüksek düzeyde gelir güvencesi ve mümkün 

olduğu kadar fazla kiĢiye ve mümkün olduğu kadar kısa süre içinde sağlık hizmetlerine eriĢim 

imkânı sağlamayı amaçlamalı, bunu yaparken kayıt dıĢı ekonomide çalıĢanların kapsama 

katılımını ve kayıt dıĢının kayıtlı ekonomiye dönüĢtürülmesini amaçlayan politikalar 

izlenmelidir.  Ekonomiler geliĢtikçe ve daha sağlamlaĢtıkça, insanların gelir güvencesi ve 

sağlık hizmetlerine eriĢimleri de güçlendirilmelidir.
143
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ġekil 10: ILO’nun Sosyal Güvenlik (Sosyal Koruma) Kapsamını GeniĢletmeye Yönelik Ġki 

Boyutlu Stratejisi 

 

 

 

Kaynak: ILO, Social security for social justice and a fair globalization: Introduction, Recurrent discussion on the 

strategic objective of social protection (social security), 100th Session of the International Labour Conference, 

June 2011 

 

ġekil 11: Asgari Gelir Güvencesi ve Temel Sağlık Hizmetlerine EriĢim Farklı Yollardan 

Sağlanabilir  

 

Kaynak: ILO, Social security for social justice and a fair globalization: Introduction, Recurrent discussion on the 

strategic objective of social protection (social security), 100th Session of the International Labour Conference, 

June 2011 
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Sosyal Koruma Komitesi görüĢmelerinin sonuç metninde, 

  

- Hükümetlerden; “Ulusal Sosyal Koruma Tabanları geliştirme ve kapsamlı sosyal 

güvenlik sistemleri inşa etme hedefine yönelik olarak, arzu edilen sosyal güvenlik 

düzeylerindeki boşlukları belirleyen ve bu boşlukları zaman içinde koordineli ve planlı 

bir şekilde kapatmayı amaçlayan, sosyal diyalog temelli danışma süreciyle ulusal ve 

iki boyutlu bir sosyal güvenlik kapsam genişletme stratejisi geliştirmeleri”, 

 

-  ĠĢçi ve iĢveren örgütlerinden; “Ulusal Sosyal Koruma Tabanlarının tesis edilmesini 

amaçlayan politika oluşturma diyaloglarına katılmaları”, 

 

- ILO‟dan; “Üye devletlere,  ulusal Sosyal Koruma Tabanları da dahil olmak üzere 

sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesine yönelik ulusal iki boyutlu stratejilerin 

tasarlanması ve uygulanmasında destek sağlama” yönünde taahhüt istenmiĢtir.
144

 

 

 

Komitenin görüĢmelerine ve yukarıda belirtilen sonuçlarına temel teĢkil eden belge, Sosyal 

Koruma Tabanı DanıĢma Grubunun hazırladığı “Adil ve Kapsayıcı Bir KüreselleĢme Ġçin 

Sosyal Koruma Tabanı” isimli rapor olmuĢtur. Rapor, gruba baĢkanlık eden ġili eski Devlet 

BaĢkanı Michelle Bachelet‟in önderliğinde hazırlandığından aynı zamanda “Bachelet 

Raporu” olarak da anılmaktadır. Sosyal Koruma Tabanı ile ilgili temel ve en kapsamlı 

belgelerden biri konumundaki Bachelet Raporu, sosyal koruma tabanı kavramını yukarıda 

bahsettiğimiz Ģekillerde detaylı olarak açıklamıĢ, öneminden ve uygulanmasından söz ederek 

ülkelere tavsiyelerde bulunmuĢtur. Raporda sosyal koruma tabanı ile ilgili yapılan bazı önemli 

vurgulamalar ve tavsiyeler özetle Ģöyledir: 

 

- Sosyal koruma tabanı kavramının temelinde, hiç kimsenin belli bir gelir düzeyinin 

altında yaĢamaması ve herkesin en azından temel sosyal hizmetlere eriĢim hakkının 

bulunması fikri yatmaktadır. Sosyal koruma tabanı saygın iĢ, yoksulluk, yoksunluk ve 

eĢitsizlikle mücadele ile sıkı iliĢki içerisindedir ve bunlardan bağımsız düĢünülemez.  

Sosyal koruma tabanı ile sağlanan tedbirlerin yoksulluğu azaltma, eĢitsizliği giderme, 
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adil ve sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlama konusundaki etkililiği geliĢmiĢ 

ülkeler tarafından kabul edilmektedir.  

 

- Sosyal koruma tabanı tedbirleri kadınların ekonomik ve sosyal yönden geliĢtirilmesi, 

demografik, küresel sağlık riskleri ve gıda fiyatlarındaki dalgalanma gibi 

dönüĢümlerin ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele edilmesi, özellikle kriz 

zamanlarında istikrarın korunabilmesi bakımından önemlidir.  

 

- Yapılan çalıĢmalar, en çok kaynak sıkıntısı çeken ülkelerde bile ortalama düzeyde bir 

sosyal koruma tabanının sağlanabileceğini ortaya koymaktadır. Sağlanacak sosyal 

korumanın düzeyi bir ülkenin ekonomik geliĢmiĢlik düzeyinden çok siyasi ve politika 

ortamı ve kararlılığına bağlıdır.  

 

- Sosyal koruma tabanı her ülke için aynı Ģekilde uygulanacak değiĢtirilemez evrensel 

bir standart değildir. Bu taban, ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre belirleyecekleri 

uyarlanabilir bir politika yaklaĢımıdır. Bu koruma, diğer politika hedefleri ile birlikte 

“bütüncül yönetiĢim” yaklaĢımı dâhilinde uygulanmalı, bireylerin koruma hizmetleri 

ve sosyal transferlerden tüm yaĢamları boyu faydalanabilmeleri sağlanmalıdır.  

 

- Farklı ülkelerde sosyal koruma tabanı alanında edinilen deneyimler, ulusal sosyal 

koruma tabanı politikalarının uzun vadeli politika geliĢtirme süreçlerinden 

faydalandığı ve uygulama planlarının ulusal uzlaĢıya dayanması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Politikalar ulusal sosyal koruma tabanının nihai Ģeklini ve buna ulaĢmak 

için gerçekleĢtirilmesi gereken öncelikleri ve kilit adımları belirlemelidir. Bunun için 

sürdürülebilir bir mali planlama önemlidir. Hedef kitlenin hassas bir Ģekilde 

belirlenmesi, yolsuzlukların önlenmesi, hataların en aza indirilmesi ve faydaların hak 

eden kiĢilere tahsis edilmesi gereklidir. Bu korumayı hak eden kiĢilerin belirlenmesi 

için belli nüfus kategorileri ve coğrafi alanlar tanımlanmalı ve/veya gelir veya varlık 

göstergelerine dayalı testler uygulanmalıdır. Ülke çapında uygulamadan önce pilot ve 

küçük ölçekli uygulamalarla baĢlanılabilir.  

 

- Sosyal koruma tabanı sosyal sigorta kurumlarına bir alternatif değil, onların bir 

tamamlayıcısı ve çoğulcu, kapsamlı bir sosyal koruma sisteminin bir bileĢeni olarak 
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değerlendirilmelidir. Parçalı ve yetersiz düzeyde performans sergileyen sosyal koruma 

programlarının sosyal koruma tabanı altında birleĢtirmesi verimliliği artıracaktır.  

 

- Ülke çapında uygulanacak bir sosyal koruma tabanı devletin öncülüğünde farklı 

sektörlerin ve sosyal tarafların katılımı ile yönetilmelidir. Uygulamanın izleme ve 

değerlendirmesinin yapılması da önemli bir yönetim aracıdır.  

 

- Sosyal koruma tabanları her ne kadar ülkelerin kendi öncelik ve ihtiyaçlarına göre 

belirlenecek olsa da, bazı ortak ilkelerin takip edilmesi önemlidir. Bu ilkeler özetle 

Ģöyledir: 

 Yoksulluğu önleme ve sosyal risklere karĢı koruma hedeflerinin 

birleĢtirilerek bireylerin saygın iĢ ve giriĢimcilik fırsatlarından faydalanmasının 

sağlanması 

 Ulusal öncelikler ve mali kısıtlamalara göre kademeli bir Ģekilde 

uygulamanın yapılması 

 Sosyal programlar arasında eĢgüdüm ve uyumun sağlanması 

 Gelir transferlerinin insan geliĢimini desteklemek üzere eğitim, beslenme ve 

sağlık hedefleri ile birleĢtirilmesi 

 Gelir desteğinin aktif iĢgücü piyasası politikaları ve kayıtlı iĢgücü piyasasına 

katılımın desteklenmesi yoluyla güçlendirilmesi 

 ĠĢgücü piyasasına katılımdan caydıran unsurların en aza indirilmesi  

 Ekonomik olarak güç yetirebilirlik ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliğin 

sağlanması  

 Uzun dönemli sürdürülebilir kalkınma stratejisinin bir parçası olarak sosyal, 

istihdam, çevre ve makroekonomik politikalar arasında uyumun temini  

 Dâhil olan tüm taraflar için açık hak ve sorumluluklar tespit etmek için etkili 

yasal ve düzenleme çerçevesinin tesisi  

 Cinsiyet eĢitliği ve kadınların güçlendirilmesinin desteklenmesine yönelik 

mekanizmaların sağlanması  

 Kaliteli sağlık hizmetlerine eriĢimi sağlamak için etkili sağlık finansmanı 

sistemleri 

 

- Uluslararası kuruluĢlar arasında politika uyumu ve eĢgüdümünün sağlanması için 

kurumlar arası bir mekanizma geliĢtirilmesi uygun olacaktır. Uluslararası kuruluĢların 
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belli ülkeleri en azından ilk aĢamalarda desteklemek için güçlerini birleĢtirmeleri 

önemli olacaktır. DüĢük gelirli ülkeler için finansal destek sağlayacak uluslararası 

kuruluĢların katılımı önemlidir. G20 ülkelerinin, sosyal koruma tabanlarının ülkelere 

özgü koĢullar ve uluslararası düzeyde mutabık kalınmıĢ ilkelere göre geniĢletilmesi 

yönünde kararlılık sergilemesi önerilmektedir.
145

  

 

ġekil 12: Sosyal Koruma Tabanı: KiĢileri YaĢam Döngüsü Boyunca Korumaya ve 

Güçlendirmeye Yönelik BütünleĢtirilmiĢ Sosyal Politikalar 

 

Kaynak: ILO - Michelle BACHELET, Social Protection Floor For A Fair And Inclusive Globalization,  Report 

of the SPF Advisory Group chaired by Michelle Bachelet Convened by the ILO with the collaboration of the 

WHO, 2011 

 

 

Bachelet Raporu, 2011 yılının Eylül ayında düzenlenen G-20 ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları 

Toplantısı için, sosyal koruma tabanlarının teĢvik edilmesi ve uygulanmasında G-20‟nin 

rolüne yönelik tavsiyeler eklenerek geniĢletilmiĢtir. Söz konusu tavsiyeler özetle Ģu 

Ģekildedir: 

 Sosyal koruma tabanlarını yayarak sosyal koruma kapsamını geniĢletmeye 

yönelik G-20 taahhüdü: Bu durum özellikle çok sayıda vatandaĢın koruma dıĢında 

olduğu ülkelere yöneliktir. Kapsama alanını saptamak, kapsam dıĢı grupları belirlemek 
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ve her ülkenin ihtiyaçlarına uygun belirli önlemleri tasarlamak için ulusal düzeyde 

adımlar atılabilir. Uluslararası kuruluĢlar ulusal çabaları gerekli olduğu yerde 

destekleyebilir. 

  Çok taraflı kurumlararası bir koordinasyon mekanizmasının kurulması: ILO, 

IMF, Bölgesel Kalkınma Bankaları, BM Kalkınma Programı, UNESCO, UNICEF, 

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası politika ve eylemlerini, sosyal koruma 

tabanlarını kuran ülkelerin desteğiyle daha iyi koordine edebilirler. 

 Sosyal korumanın makro ekonomik politikalara daha iyi entegrasyonu: IMF, 

(Dünya Bankası ve Bölgesel Kalkınma Bankaları dâhil) uluslararası mali kuruluĢlar, 

sosyal koruma tabanı yaklaĢımını teknik yardım stratejilerine katmalıdırlar.  

 Maliye politikası ve sosyal koruma üzerinde geliĢtirilmiĢ ILO ve IMF iĢbirliği: Bu 

örgütler, sürekli bir tabana oturacak Ģekilde sosyal politikaların yaĢama geçirilmesi 

amacıyla, ülkeleri mali alan yaratma ve geliĢtirme konularında desteklemede, 

iĢbirliğinin geliĢtirilmesi için birlikte çalıĢmalıdır.  

 Sosyal koruma giriĢimlerini desteklemede artırılmıĢ uluslararası toplum 

çabaları: Katkı yapan ülkeler, uluslararası örgütler, Avrupa Komisyonu ve OECD‟nin 

Kalkınma Yardımları Komitesi ve aynı zamanda Güney-Güney ve üçlü iĢbirliği 

kanalları, düĢük gelirli ülkelere (özellikle Sahraaltı Afrika‟da) sosyal koruma 

tabanlarını kurmaya ve geniĢletmeye baĢlama konusunda desteklerini artırmaya 

çağrılmaktadır. Yeni donörler kapasite oluĢturarak ve (izleme değerlendirme sistemleri 

ile ilgili olanlar dâhil) birikimleri ile iyi uygulamaları paylaĢarak teknik iĢbirliği 

sağlayabilirler. 

 Sosyal koruma tabanlarını desteklemeye yönelik Resmi Kalkınma Yardımları: 

Uluslararası donörler, düĢük gelirli ülkelerde, bu ülkelerin bütçesel çerçeveleri 

kapsamında ve ulusal olarak tanımlanmıĢ sosyal koruma tabanlarını dikkate alarak, 

sosyal koruma tabanlarını güçlendirmek için Resmi Kalkınma Yardımlarını 

kullanmaları hususunda cesaretlendirilmelidir (tercihen öngörülebilir çok-yıllık bütçe 

bağıĢları aracılığıyla).   

 Ülkeler ve uluslararası örgütler arasında bilgi paylaĢımı: Küresel bir bilgi 

paylaĢımı platformu, ülkeden ülkeye aktarılabilecek baĢarılı deneyim ve teknolojilerle 

ilgili bilgi akıĢını kolaylaĢtıracaktır. Bunlara sosyal koruma kapsamını artırmak için 

alınan önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik araç ve yöntemler dâhildir.  
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 Özel sektörün önemi: G-20, özel donörlerin önemini ve sivil toplum kuruluĢların 

çalıĢmalarını takdir ederek, bunların katkılarının, ulusal olarak tanımlanmıĢ sosyal 

koruma tabanlarının oluĢturulmasını teĢvik etmek için, kapsamlı bir stratejiye entegre 

edilmesini önerebilir.   

 Ġlerleme raporu: ILO, ilgili uluslararası örgütlerle uyum içinde, uygun göstergeleri 

kullanarak düĢük ve orta gelirli ülkelerde sosyal koruma kapsamının geniĢletilmesi 

doğrultusundaki ilerlemeleri saptamalı ve bunları düzenli olarak G-20‟ye 

raporlamalıdır.
146

 

 

Bu tavsiyelerin yöneldiği G-20 ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanlarının 2011 Eylül‟ünde Paris‟te 

gerçekleĢtirdikleri toplantıya ve G-20 Liderlerinin Cannes‟daki zirvelerine iliĢkin yukarıda 

ayrıntılı bilgi verildiğinden, burada tekrar değinilmeyecektir. Yalnız yukarıda ifade edilmeyen 

bir husus var ki 2011 G-20 Fransa dönem baĢkanlığı yılı içerisinde G-20 Kalkınma ÇalıĢma 

Grubu, sosyal korumaya iliĢkin kurumlararası bir koordinasyon mekanizması ve bir bilgi 

platformu kurulmasına yönelik olarak çalıĢmalar yapmıĢtır. 

 

 

2012 yılındaki 101. Uluslararası ÇalıĢma Konferansında yeniden bir araya gelen Sosyal 

Koruma Komitesi, bir önceki yılda aldığı kararlar doğrultusunda Sosyal Koruma 

Tabanlarına ĠliĢkin 202 Sayılı Tavsiye Kararı‟nı kabul etmiĢtir (bkz. EK). Kararın ilk 

bölümünde genel ilkeler belirtildikten sonra ikinci bölümde ulusal sosyal koruma tabanlarının 

ivedilikle kurulmasına ve uygulanmasına iliĢkin tavsiyelerde bulunulmuĢ ve bunların 

kapsaması gereken asgari sosyal güvenlik teminatları açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümde ise 

taraflardan fiili bir sosyal diyalog ve sosyal katılım vasıtasıyla ulusal danıĢmaya dayalı sosyal 

güvenliği geniĢletme stratejileri oluĢturmaları ve uygulamaları istenmiĢtir. Son olarak Kararın 

dördüncü bölümünde sosyal korumanın uygulanmasını ve geliĢimini izleyen bir mekanizma 

kurulması tavsiye edilmiĢtir. 
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 ILO - Michelle BACHELET, Social Protection Floor For A Fair And Inclusive Globalization (Advance copy 

for the G20),  Report of the SPF Advisory Group chaired by Michelle Bachelet Convened by the ILO with the 

collaboration of the WHO, 2011, s.85-87 
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III. TÜRKĠYE‟DE SOSYAL KORUMA 

 

 

 

1. GĠRĠġ 

 

Sosyal devletlerin görevi yoksulluğu azaltıp, toplumsal refahı artırmaya yönelik politikalar 

üretmektir. Bu politikalar bütününe sosyal politika denilmektedir. Sosyal politika 

uygulamalarından biri de sosyal korumadır. Sosyal korumanın, devletin yurttaĢlarına sağladığı 

sigorta ve diğer faydalar dâhil tüm koruma mekanizmalarını içerdiği önceki bölümlerde 

anlatılmıĢtı. Türkiye‟de sosyal güvenliğin “bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle 

karĢılaĢmaları durumunda gereksinim duydukları destek ve dayanıĢmanın, kamu programları 

aracılığıyla kurumsallaĢtırılmasıdır”
147

 Ģeklinde tanımlanmasıyla, sosyal koruma kavramı 

yerine kullanıldığı görülmektedir*. Nitekim T.C. Anayasası‟nın Sosyal Güvenlik Hakları 

baĢlıklı X. bölümündeki 60, 61 ve 62. maddeler incelendiğinde, bu üç maddenin Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin sosyal devlet bakımından görevini sosyal sigorta, sosyal hizmet ve 

sosyal yardım boyutunda ele aldığı ve bunları kiĢi bazında bir hak olarak değerlendirirken, 

Devlete de bu hakları sağlama görevini verdiği anlaĢılmaktadır: 

 

T.C. Anayasası: 

X. Sosyal Güvenlik Hakları 

A. Sosyal güvenlik hakkı 

MADDE 60- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 

B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler 

MADDE 61- Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri 

korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. 

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. 

Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve 

kolaylıklar kanunla düzenlenir. 

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır. 

Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.  

                                                           
* Son dönemde sosyal koruma kavramının uluslararası çalıĢmaların da etkisiyle kullanıldığı gözlenmektedir.  
147
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C. Yabancı ülkelerde çalıĢan Türk vatandaĢları 

MADDE 62- Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, 

çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, 

anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken 

tedbirleri alır. 

 

Sosyal korumanın bünyesinde sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetleri barındırdığı 

göz önüne alınırsa, gerçekten de Türkiye‟de sosyal güvenlik kavramıyla sosyal korumanın 

ifade edildiği aĢikâr olmaktadır. 

 

Anayasa‟nın verdiği görev doğrultusunda Türkiye‟de sosyal koruma mekanizmaları; 

- sosyal sigortalar (ve genel sağlık sigortası), 

- sosyal hizmetler,  

- sosyal yardımlar ve  

- iĢsizlik programlarından oluĢmaktadır.  

 

Bu mekanizmalar aĢağıda ayrıntılarıyla ele alınmıĢtır. 
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2. TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

 

2.1 Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi 

Bir sosyal politika ürünü olan sosyal koruma sistemleri, Avrupa‟da sanayi devriminin 

gerçekleĢmesiyle iĢçi sınıfının ortaya çıkması ve bu sınıfın sosyal korumaya olan gereksinimi 

neticesinde oluĢmuĢtur. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda ise sanayileĢme sürecine 

girilemediğinden, gerçek anlamda bir sosyal politika oluĢmamıĢ ve var olan sınırlı ve dağınık 

sosyal koruma önlemleri modern anlamda bir sosyal güvenlik ve koruma sistemine de 

dönüĢmemiĢtir. Sosyal koruma sınırlı da olsa aile içi yardımlaĢma, meslek kuruluĢları 

kapsamında yardımlaĢma ve ağılıklı olarak hayır kurumlarının sağladığı sosyal yardım ve 

hizmet yöntemleri ile sağlanmıĢtır. Bununla birlikte Ġmparatorluğun son dönemlerinde belirli 

kesimlere yönelik yasal düzenlemeler ile daha modern koruma uygulamaları sergilenmiĢtir.
148

 

 

2.1.1 Aile Ġçi YardımlaĢma: 

Tarıma dayalı yoğun bir nüfusa sahip Osmanlı‟da üretim ve tüketim birliği niteliği bulunan 

aileler, sanayileĢmiĢ toplumların aksine bölünüp küçülmediğinden, kiĢilerin risklere karĢı 

korunmasında (kendi imkânları ölçülerinde) ilk rolü üstlenmiĢlerdir.  Özellikle tarım 

sektöründe rastlanan aile içi yardımlaĢma sosyal korumanın temelini oluĢturmuĢtur.
149

 
150

 

 

2.1.2 Meslek KuruluĢları Kapsamında YardımlaĢma: 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda tarımın dıĢında tezgâh ve el sanatlarına dayalı alanlarda çalıĢan 

önemli bir nüfus da bulunmaktaydı. Bu alanlarda hastalık, kaza, yaĢlılık ve ölüm gibi risklere 

karĢı güvence, mevcut zorunlu esnaf birlikleri (loncalar) içerisinde oluĢturulan ve orta sandığı 

ya da teavün sandığı denilen dayanıĢma sandıkları tarafından sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Devletin herhangi bir katkı sunmadığı bu sandıkların gelir kaynaklarını usta ve kalfaların 

ödeme gücü ve geleneklere göre ödedikleri aidatlar ile bağıĢlar ve çıraklıktan kalfalığa, 

kalfalıktan ustalığa yükselenler için ustaların sandığa ödedikleri harçlar oluĢturmuĢtur. 

Loncalar bu sandıklar aracılığıyla hastalık, sakatlık ve yaĢlılık gibi nedenlerle çalıĢamayacak 
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 Ali GÜZEL, Ali Rıza OKUR, NurĢen CANĠKLĠOĞLU, Sosyal Güvenlik Hukuku – YenilenmiĢ 11. Bası 

2008, s.26 
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 Murat ġEN, Osmanlı Devleti‟nde Sosyal Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar ve 
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duruma gelen üyelerine ve ailelerine yardımda bulunarak, tedavilerini ve geçimlerini 

sağlamıĢtır.
151

 
152

 
153

 

 

2.1.3 Sosyal Yardımlar (ve Hizmetler): 

Belirli sektörlerde sağlanan korumaların dıĢında, Osmanlı toplumunda Ġslam dininin sosyal 

yardımlaĢma anlayıĢına dayanan hayır iĢleri de önemli iĢlevler görmüĢtür. Bunlar Tanzimat‟a 

kadarki dönemde varlıklı kiĢilerce bireysel olarak (zekât, fitre, sadaka ve diğer bağıĢlarla) ve 

vakıflar aracılığıyla sağlanmıĢ, daha sonra ise kamusal anlamda kurumlaĢmıĢtır. 

 

Sağladıkları sosyal yardım ve hizmetlerle ülkenin ekonomik ve sosyal hayatında son derece 

önemli bir role sahip olmuĢ olan vakıflar Osmanlı topraklarında eğitim, sağlık, sosyal yardım, 

Ģehircilik, belediye ve bayındırlık gibi kamu hizmetlerini üstlenmiĢlerdir
154

. Osmanlı 

ekonomisinin 17. Yüzyılda %15.97‟sinin, 18. yüzyılda %26.80‟inin, 19. yüzyılda ise 

%15.77‟sinin vakıfların elinde bulunması ve bunların çeĢitli hizmetlerin yanında sahip 

oldukları bu gelirin 17. yüzyılda %6,3‟ünü, 18. yüzyılda %10,15‟ini ve 19. yüzyılda ise 

%17,16‟sını sosyal yardım faaliyetlerine harcamıĢ olmaları
155

, vakıfların sosyal korumadaki 

etkinliğini somut olarak ortaya koymaktadır. 

 

19. yüzyılın sonlarına doğru önemini yitiren vakıfların yerini Tanzimat sonrasında, aĢağıda 

ele alacağımız yasal düzenlemeler ve önlemler ile etkisi günümüze kadar gelebilmiĢ veya var 

olduğu dönemde önemli hizmetler icra etmiĢ olan Darülaceze, Darüleytamlar, Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti, Himaye-i Etfal Cemiyeti, DarüĢĢafaka gibi modern anlamda sosyal yardım (ve 

hizmet) kuruluĢları almıĢtır. Bunlardan 1895 yılında kurulan Darülaceze, toplumda bugünkü 

deyimle muhtaç ve korunmasız olarak nitelendireceğimiz kimselere yönelik sosyal yardım ve 

hizmetler sunmakla görevlendirilmiĢtir. Darüleytamlar (veya “eytam sandıkları) ve Himaye-

i Etfal Cemiyeti ise Trablsugarb ve Balkan SavaĢları ile 1. Dünya SavaĢı sebebiyle yetim 
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kalan Ģehit çocuklarına yönelik koruma sunmak için vergilerle finanse edilerek kurulmuĢtur. 

Bu koruma kapsamında barınma, eğitim, tedavi ve bakım, gıda ve gelir yardımları gibi sosyal 

yardım ve hizmetler sunulmuĢtur. 1868 yılında kurulan ve günümüzde Kızılay olarak bilinen 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti baĢlangıçta, savaĢ yaralılarına bakmak için ve ordunun sıhhî 

teĢkilatını tamamlayan bir yarı-resmi kuruluĢ olarak kurulmuĢ olsa da, yukarıda sayılan 

savaĢların sonucunda büyük göç hareketleri, salgın hastalıklar, açlık ve yoksulluk gibi 

sorunların ortaya çıkmasıyla sosyal fonksiyonlar yüklenmiĢtir. Bir baĢka sosyal yardım 

kuruluĢu ise babası olmayan ve aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan zor durumda olan 

baĢarılı çocukları okutmak ve topluma kazandırmak amacını güden ve karĢılıksız eğitim-

öğretim hizmeti sunma niyetiyle kurulan DarüĢĢafaka olmuĢtur.
 156

 

 

2.1.4 Yasal Önlemler ve Düzenlemeler: 

19. yüzyılda yaĢanan yukarıda bahsettiğimiz geliĢmelerin yanında Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda 

maden iĢçileri ile asker ve devlet memurlarına yönelik sosyal güvenlik düzenlemeleri 

yapılmıĢtır. Bu anlamda sınırlı da olsa bazı sosyal güvenlik düzenlemeleri içeren 1865 tarihli 

Dilaver PaĢa Nizamnamesi ile 1869 tarihli Maadin Nizamnamesi Ereğli Kömür Havzasında 

çalıĢan maden iĢçilerine yönelik olarak çıkarılmıĢtır. Sonuncusu iĢ güvenliği ile ilgili esaslar 

da getirerek, iĢ kazasına maruz kalan iĢçilere ve bunların ölümü halinde ailelerine, maden 

iĢleticilerince tazminat ve yardım parası ödenmesini öngörmüĢtür. 1866 yılında kurulan 

Askeri Tekaüt Sandığı ile 1880 (1881) yılında sivil memurlara yönelik kurulan Mülki Ġdare 

Sandığı Osmanlı döneminde kurulan ilk emeklilik sandıkları olmuĢtur. Bunları kuruluĢ 

sırasıyla 1890‟da Seyrisefain Tekaüt Sandığı, 1909‟da Askeri ve Mülki Sandıklarla 

Tersane-Ġ Amirenin ĠĢçi ve Memurları Ġçin Emeklilik ve Malullük Sandığı, 1910'da 

Hicaz Demiryolu Memur ve Müstahdemlerine Hastalık, Kaza Halleri Ġçin Yardım 

Sandığı ile 1917'de ġirket-i Hayriye Tekaüt Sandığı izlemiĢtir.
157

 

 

Bunların yanında belediyelere fakirlere yardım etme görevini yükleyen 25 Temmuz 1867 

tarihli “Vilayatta Devair-i Belediye Meclislerinin Vezaif-i Umumiyesi Hakkında Kanun”
158

 

ile Sultan II. Abdülhamit döneminde uygulanan “muhtacîn maaĢı”nı Ġkinci MeĢrutiyet 

döneminde “Muhtacîn MaaĢı Nizamnamesi” adıyla düzenleyen 18 Haziran 1910 tarihli 
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Kanun, sosyal yardım düzenlemeleri olarak sayılabilir. Muhtacîn MaaĢı Nizamnamesi‟ne göre 

bir kiĢiye muhtacîn maaĢı bağlanabilmesi için, o kiĢinin Osmanlı Devleti tebaasından olması,  

geçimini sağlayamayacak durumda olması, kendisine bakacak bir kimsenin olmaması, malul, 

yetim veya yaĢlı olması gerekmektedir
159

.  

 

 

2.2 Büyük Millet Meclisi Dönemi 

23 Nisan 1920‟de Ankara‟da kurulan Büyük Millet Meclisi‟nin 1923 yılında Cumhuriyetin 

ilanına kadar ülkeyi yönettiği dönemde, içinde bulunulan savaĢ ve olağanüstü duruma 

rağmen, sosyal koruma alanında önemli düzenlemeler yapılmıĢtır. 

 

Büyük Millet Meclisi Hükümeti 1921 yılında Zonguldak ve Ereğli bölgelerinde iĢletilen 

maden ocaklarında çalıĢan iĢçilere yönelik olarak iki yasa çıkartmıĢtır. Bunlardan ilki 28 

Nisan 1921 tarih ve 114 sayılı "Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür 

Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun" olmuĢtur. Bu 

yasayla Zonguldak ve Ereğli kömür bölgesinde üretim sırasında ortaya çıkan ve iĢletmece terk 

edilmiĢ kömür tozlarının açık artırma yoluyla satılarak elde edilen paraların iĢçiler lehine 

kullanılması sağlanmıĢtır. Ġkincisi ise Ereğli kömür bölgesi maden iĢçileri hakkında 

uygulanmak üzere 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı "Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden 

Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun" olmuĢtur. Kanun bireysel iĢ iliĢkilerinin yanında 

sosyal güvenlik ile ilgili hükümlere de yer vermiĢtir. Buna göre iĢverenler, hastalanan, kazaya 

uğrayan iĢçileri, ücretsiz olarak tedavi ettirmek ve bu amaçla maden ocağı yakınında hastane 

açmak ve doktor bulundurmak zorundaydılar. ĠĢveren, iĢ kazasına uğrayan iĢçiye, kazanın 

ölümle sonuçlanması durumunda ise iĢçinin ailesine, mahkeme kararıyla belirlenecek 

miktarda tazminat ödemekle yükümlü tutulmuĢtur. Bunun yanında yasayla iĢçiler için "ihtiyat 

ve teavün sandıkları" kurulmuĢ ve bu sandıklar 1923 yılında çıkartılan bir Yönetmelik ile 

“Amele Birliği” adı altında birleĢtirilmiĢtir. Sandıkların finansman kaynağını öbür ek gelirler 

(bağıĢlar, iĢçilerden kesilen cezalar) yanında, esas olarak iĢçi ve iĢverenlerin, ücret üzerinden 

eĢit oranlarda ödeyecekleri primler oluĢturmuĢtur. Böylece 151 sayılı yasayla iĢçi ve 

iĢverenden kesilen primlerle, tüm maden iĢçilerinin sigortalanmasının zorunluluğu getirilerek, 

Türkiye‟de ilk defa sosyal sigortaları dikkate alan bir sosyal koruma çalıĢması yapılmıĢtır.
160
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Aynı dönemde savaĢ ekonomisinin yarattığı sefalet ve sosyal sorunlara önlem olarak bazı 

sosyal yardım hamleleri yapılmıĢtır. Bu doğrultuda 1920 yılında Büyük Millet Meclisi 

Hükümeti tarafından Vekiller Heyeti içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‟na yer 

verilmiĢ ve Meclis bünyesinde Sosyal Yardım Komisyonu kurulmuĢtur. Komisyona yukarıda 

bahsettiğimiz Darüleytamlar‟ın denetimi görevi verilmiĢtir.
161

 
162

 Aynı yıl Büyük Millet 

Meclisi Ġcra Vekillerinin Suret-i Ġntihabına Dair Kanun çıkartılarak 11 kiĢilik Ġcra Vekilleri 

Heyetine ġer'iyye ve Evkaf Vekaleti de alınarak vakıf iĢleri bu Vekâlet tarafından 

yürütülmüĢtür. ġer'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin 3 Mart 1924 tarihli ve 429 sayılı Yasa ile 

kaldırılmasıyla görevleri BaĢbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiĢ, 

1935 yılında ise 2762 sayılı Vakıflar Kanunu yürürlüğe girmiĢtir
163

. 1921 yılında da daha 

önce Ġstanbul‟da kurulmuĢ olan Himaye-i Etfal Cemiyeti, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 

Ankara‟sında diğerinden bağımsız olarak aynı amaçla (vatan savunmasında görev yapıp Ģehit 

düĢenlerin gerideki ailelerine yönelik sosyal yardım iĢlevleri yerine getirmek için) 

kurulmuĢtur. Cemiyet, 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıĢtır
164

. 

 

 

2.3 Cumhuriyet Dönemi (1980 Öncesi) 

 

2.3.1 1923–1944: 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kuruluĢuyla sosyal devlet anlayıĢının geliĢmesiyle birlikte ilk 20 yıl 

içerisinde sosyal koruma sistemleri de modernleĢmeye baĢlamıĢtır. Bu dönemde özellikle 

sosyal sigorta sistemlerinde önemli düzenlemeler getirilmiĢtir. Bunlardan en önemlisi 

Ģüphesiz 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı ĠĢ Kanunu olmuĢtur. Bunun yanında sosyal 

yardım ve hizmetler açısından da kayda değer geliĢmeler yaĢanmıĢtır. AĢağıda önce 3008 

sayılı Kanunu‟nun kabulüne kadarki süreç, daha sonra söz konusu Kanun incelenmiĢtir.  

 

Türkiye‟nin sanayileĢmeye baĢlama çalıĢmalarıyla sosyal devlet felsefesi de ülke mevzuatına 

yansımıĢtır. Bu doğrultuda Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk Anayasa olan 1924 Anayasası 

her ne kadar devletin sosyal görev ve sorumluluklarını açık olarak belirlememiĢse de, 
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Anayasanın 80. ve 87. maddelerinde eğitim ve öğretimin parasız yapılması konusunda kanuni 

düzenlemeler yapılmıĢtır. 

 

Bu dönemde 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı ĠĢ Kanunu‟na kadar sosyal sigortalar ve sosyal 

güvenlikle ilgili genel ve kapsamlı bir düzenleme yapılmamıĢtır. Fakat dolaylı ve sınırlı da 

olsa, iĢçiler için kimi risklere karĢı koruma önlemleri içeren 1926 tarihli Borçlar Kanunu bu 

alanda ilk genel düzenleme kabul edilmektedir. Kanun‟un 332. maddesine göre iĢverence, 

iĢçinin yaĢam ve sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınması; önlemlerin 

alınmaması nedeniyle iĢçinin ölümü halinde ailesine tazminat ödenmesi ve 328. maddesine 

göre uzun süreli hizmet sözleĢmesine göre çalıĢan iĢçinin hastalık ve askerlik gibi kendi 

kusuru dıĢında bir nedenle iĢini yapamaması halinde, kendisine ücret ödenmesi, iĢçiyi 

koruyucu neviden hükümlerdir.
165

  

 

Aynı Ģekilde iĢçi sağlığı, kadın ve çocuk iĢçilerin korunmasına iliĢkin düzenlemeler içeren 

1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu da bu tür düzenlemelerden sayılabilir. Bu yasanın 

sosyal güvenlikle ilgili en önemli yönü, belirli sayıda iĢçi çalıĢtıran iĢverenlere, hastalık, kaza 

ve analık hallerinde, iĢçilerine sağlık yardımı yapması konusunda birtakım yükümlülükler 

getirmiĢ olmasıdır.
166

 

 

Bunların yanında Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet‟in ilanından sonra da bazı 

sektörlerde çalıĢanlara münhasır emeklilik ve yardımlaĢma sandıklarının kuruluĢunu öngören 

yasalar çıkarılmıĢtır.  1930 tarihli Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu bunların en 

önemlilerindendir. Bunun dıĢında Ankara Belediyesi Memurları Tekaüt Sandığı (1933) ve 

Devlet Demir Yolları ve Limanlar Ġdaresinin Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı 

(1934) gibi pek çok sandık kurulmuĢtur.
167

 

 

Ayrıca bu dönemde, daha önce kurulmuĢ olan Darülaceze, Kızılay, Himaye-i Etfal Derneği 

gibi sosyal yardım ve hizmet kuruluĢları da kamu desteğiyle faaliyetlerini sürdürmüĢlerdir
168

. 
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Bunların dıĢında 1928 yılında kamu desteğiyle kurulan (Ģimdiki adı Yardımseverler Derneği 

olan) Himaye-i Etfal Yoksul Kadına Yardım Cemiyeti; 

- kadınlar için iĢ evleri kurulması,  

- kütüphaneler ve dershaneler açılması,  

- kadınların parasız muayenelerinin temini ve iĢe yerleĢtirilmeleri,  

- doğumlarının yaptırılması için ebe temini,  

- çalıĢan annelerin çocuklarına yuvada bakılması gibi alanlarda hizmet sunmuĢtur
169

. 

 

1930 yılında ise 1580 sayılı Belediyeler Kanunu‟nun kabul edilmesiyle, yerel yönetimlere 

sosyal yardım görevleri verilmiĢtir. Buna göre belediyelerin, acizler ve muhtaçlar için 

kuruluĢlar açmak, fakirlere barınak imkânları sağlamak, muhtaçlar için yardım sandıkları 

tertip etmek, yetim evleri kurmak gibi geniĢ bir alanda sorumluluk ve görevleri ortaya 

çıkmıĢtır.
170

 

 

1936 yılında kanunlaĢıp 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı ĠĢ Kanunu ile Türkiye‟de 

ilk kez sosyal sigortaların kurulması öngörülmüĢ ve sosyal güvenliğin temel ilkeleri 

belirlenmiĢtir. Kanunla sosyal koruma sağlanacak riskler, sosyal sigortalarda zorunluluk 

ilkesi, sigorta kollarının kademeli olarak kurulması, sosyal sigortaların kapsamı düzenlenmiĢ 

ve sosyal risklere karĢı güvencenin sağlanması görevi devlete verilmiĢtir. Kanun, kendilerine 

karĢı sosyal koruma sağlanacak riskleri “iĢ kazaları ve meslek hastalıkları, analık, yaĢlılık, 

iĢten çıkma, hastalık ve ölüm” olarak belirlemiĢtir.
171

 Ancak Kanunun öngördüğü sigorta 

kollarını kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi ve sigorta kurumunun kuruluĢu 1945 yılına 

kadar gerçekleĢememiĢtir
172

. 

 

Bunun dıĢında, seferde veya diğer durumlarda kırk beĢ günden fazla askerlik hizmeti 

yapanların aileleriyle ilgili sosyal yardım düzenlemeleri içeren 1941 tarihli ve 4109 sayılı 
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Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun da bu dönemde çıkarılan 

yasalardan birisidir
173

. 

 

2.3.2 1945–1960: 

Ġkinci Dünya SavaĢının sona ermesiyle birlikte, pek çok ülkede geniĢ kitlelerin yaĢadığı 

yıkımı hafifletmeye yönelik izlenen sosyal politikalar, savaĢ sebebiyle ekonomisi ve sosyal 

refahı sarsılmıĢ Türkiye tarafından da takip edilmiĢtir. Bu doğrultuda savaĢtan sonra 

uluslararası alanda kabul edilmiĢ sosyal koruma belgelerinden olan 1948 tarihli Ġnsan Hakları 

Evrensel Bildirisi ve aynı yıl kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü Anayasası, Türkiye tarafından 

1949 senesinde kabul edilmiĢtir. Bu belgeler Türkiye‟ye sosyal koruma alanında 

yükümlülükler getirmiĢtir
174

. 

 

SavaĢ sonrası bu akımların takibi sonucu Türkiye‟de 3008 sayılı ĠĢ Kanunu‟nun öngördüğü 

biçimde 27.06.1945 tarihinde 4772 sayılı ĠĢ Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık 

Sigortası Kanunu kabul edilmiĢtir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle ülkede iĢ kazaları, meslek 

hastalıkları ve analık sigortası uygulanmaya baĢlamıĢtır. Buna paralel olarak aynı yıl ĠĢçi 

Sigortaları Kurumu kurulmuĢtur. Daha sonra sırasıyla çıkarılan kanunlarla 1950 yılında 

Ġhtiyarlık Sigortası, 1951 yılında Hastalık ve Analık Sigortası ve 1957 yılında Maluliyet, 

Ġhtiyarlık ve Ölüm Sigortası oluĢturulmuĢtur. 1952 yılında çıkarılan 5953 sayılı Basın ĠĢ 

Kanunu ile gazeteciler, 1954 yılında çıkarılan 6379 sayılı Deniz ĠĢ Kanunu ile de deniz 

ulaĢtırma iĢçileri (gemi adamları) sosyal sigortaların kapsamına alınmıĢlardır.
175

 

 

ĠĢçilere yönelik olarak yapılan bu sosyal sigorta düzenlemelerinin yanında, 8.6.1949 tarihinde 

çıkartılan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunuyla, o güne kadar dağınık halde bulunan 

ve memurlara sosyal güvence sağlayan tüm yasa ve sandıklar birleĢtirilmiĢtir. Böylece genel 

ve katma bütçeli kuruluĢlardan aylık alanlarla, daha önce özel kanunla kurulmuĢ kimi 

sandıklara bağlı olanlar Emekli Sandığı kapsamına alınmıĢtır.
176
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Sosyal güvenlik alanında yaĢanan bu geliĢmelerin yanında, bu dönemde sosyal yardım ve 

hizmetlerle ilgili de bir takım düzenlemeler yapılmıĢtır. 1949 yılında 5387 sayılı “Korunmaya 

Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanun” kabul edilmiĢtir. Bu Kanun ile Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluk paylaĢmıĢlardır. Ancak, uygulamada 

bazı problemler yaĢanmasından dolayı, 1957 yılında 5387 sayılı Kanun yürürlükten 

kaldırılmıĢ ve yerini 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanun almıĢtır. 

Korumasız ve sosyal güvenceden yoksun çocuklara devlet tarafından sosyal yardım götürülen 

bu Kanunla, ruh ve ahlak geliĢimleri tehlikede olan çocuklar devlet güvencesi ve koruması 

altına alınmıĢtır.
177

 

 

1955 yılında çıkarılan Hastaneler Talimatnamesi ile elinde yoksulluğunu belgeleyen bir 

fakrühal (fakirlik hali) kâğıdı olanlar, parasız tedavi olma imkânına sahip olmuĢtur. Ayrıca 

böyle bir belgesi ve ödeme gücü de olmayanların parasız tedavisi için baĢhekimlere karar 

alma yetkisi verilmiĢtir.
178

 

 

Gene sosyal yardımla ilgili baĢka bir düzenleme de 1957 yılında “afet yardımları” 

kapsamında çıkartılan Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun olmuĢtur. Kanunla afetzedelere karĢılıksız sosyal yardım 

verilmesiyle ilgili hükümler düzenlenmiĢtir.
179

 

 

1959 yılına gelindiğinde ise önemli bir geliĢme olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‟na 

bağlı “Sosyal Hizmet Enstitüsü”nün kuruluĢu gerçekleĢmiĢtir. Enstitü sosyal yardım ve 

sosyal hizmet alanlarında araĢtırma yapmak ve uzman kiĢilerin yetiĢtirilmesi gibi görevler 

üstlenmiĢtir. Enstitü‟den iki yıl sonra da, sosyal hizmet eğitimi vermek üzere Sosyal 

Hizmetler Akademisi faaliyete baĢlamıĢtır. 

 

Bu dönemde son olarak 16.12.1960 tarih ve 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve 

Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun çıkarılmıĢtır. 

Buna göre yabancı ülkelerde Türk kültürüne hizmet eden öğretmenlere, (Türk ve yabancı 
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asıllı) görevden ayrılmıĢlar ise, kendilerine; ölmüĢ iseler eĢ ve çocuklarına (finansmanı 

DıĢiĢleri Bakanlığı bütçesine ait olmak üzere) sosyal yardım yapılması öngörülmüĢtür.
180

 

 

2.3.3 1961–1980: 

27 Mayıs 1960 Ġhtilalinin ardından oluĢturulan 1961 Anayasası ile sosyal devlet kavramı ilk 

kez anayasal metinde yer bulmuĢtur. Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisinin dayanak alındığı 

1961 Anayasasında devletin sosyal hukuk devleti olduğu belirtilerek, herkesin devletin 

ekonomik ve mali olanaklarına göre sosyal güvenlik haklarından yararlanacağı ve bu hakların 

sağlanabilmesi için, devletin sosyal sigortalar ve sosyal yardım teĢkilatı kurmak ve kurdurmak 

yükümlülüğünde olduğu vurgulanmıĢtır
181

. 

 

Anayasanın öngördüğü bu hükümler doğrultusunda, 1961 ve izleyen yıllar sosyal koruma 

alanında yoğun yasal düzenlemelere tanık olmuĢtur. Bu düzenlemelerle sosyal koruma sistemi 

bir yanda primli rejim (sosyal güvenlik/sosyal sigortalar), diğer yandan primsiz rejim (sosyal 

yardım ve hizmetler) ayrımına dayalı bir çerçeve içinde geliĢmiĢtir. Primli rejim açısından ilk 

düzenleme 1965 yılında çıkarılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece sosyal sigortalar alanında 1945 yılından itibaren çıkarılan iĢçi 

sigortaları ile ilgili yasalar 506 sayılı yasa içinde birleĢmiĢ ve dağınık bir görünüm sunan 

sosyal sigorta kolları, kapsamları geniĢletilerek bu yasanın bünyesinde toplanmıĢtır. Bununla 

ĠĢçi Sigortaları Kurumu‟nun yerini Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) almıĢtır. 1971 yılında 

ise esnaf ve sanatkârlarla, tarımsal iĢler dıĢında faaliyet gösteren öteki bağımsız çalıĢanların 

sosyal güvenliğini sağlayacak bir adım atılarak, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 

Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile “Bağ-Kur” adıyla ayrı bir 

sosyal sigorta örgütü kurulmuĢ ve kanun kapsamındaki sigortalılara malullük, yaĢlılık, ölüm 

(ve daha sonra sağlık sigortası çerçevesinde hastalık) risklerine karĢı güvence sağlanmıĢtır.  

10.10.1977 tarihinde yürürlüğe giren 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik 

Kanunu ile köy ve mahalle muhtarları da Bağ-Kur kapsamına alınmıĢtır. Böylelikle 1949 

yılında memurların sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Emekli Sandığı ve 1964 

yılında iĢçilere yönelik kurulan SSK‟dan sonra Bağ-Kur‟un da kurulmasıyla Türkiye‟de 
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sosyal güvenlik sisteminin üç ana kurumunun oluĢumu tamamlanmıĢtır.
182

 
183

 30.5.1978 tarih 

ve 2147 sayılı YurtdıĢında ÇalıĢan Türk VatandaĢlarının YurtdıĢında ÇalıĢma Sürelerinin 

Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun‟la ise yurtdıĢında çalıĢan 

Türk vatandaĢlarına, yabancı ülkelerde geçen sürelerini sosyal güvenlikleri bakımından 

borçlanarak değerlendirme hakkı tanınmıĢtır. 

 

Bunların dıĢında 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesine dayanılarak, 1964 yılından itibaren 

bankalar, sigorta ve reasürans Ģirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve bunların teĢkil 

ettikleri birlikler, personeline malullük, yaĢlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, vakıf 

ve dernek biçiminde özel sandıklar kurmuĢlardır. Böylece buralarda çalıĢanlar sosyal sigorta 

güvencesinin yanında, batıda “ikinci sütun/ayak emeklilik” olarak da ifade edilen mesleki 

emeklilik sistemine de dahil olmuĢlardır.
184

 Buna benzer bir uygulama da 1961 yılında Türk 

Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sosyal ve fiziksel risklere karĢı ek sosyal güvenlik sağlamak 

amacıyla kurulan, yardımlaĢma ve emeklilik fonu niteliğindeki (Ordu YardımlaĢma Kurumu) 

OYAK‟tır.   

 

Bu dönemde ayrıca 5 Ocak 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin SosyalleĢtirilmesi 

Yasası kabul edilmiĢtir. Bu yasa bütün sağlık hizmetlerinin finansmanının genel bütçeden 

karĢılanmasını ve sağlık hizmetlerinin, yasal süreci izleyen herkese ücretsiz olarak verilmesini 

öngörerek, “sosyalleĢtirme” uygulaması ile tüm illerde herkesi içine alan bir sosyal sağlık 

güvencesi modelinin kurulmasını amaçlamıĢtır. Bu amaçla illerde sağlık ocakları kurularak 

sosyal hizmet olarak değerlendirilebilinecek sağlık hizmetleri sunulmuĢtur.
185

 

 

Gene bu dönemde primsiz rejim olarak ifade edilen sosyal yardım ve hizmet alanlarında baĢka 

düzenlemeler de yapılmıĢtır. Ġlkin 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı 

Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

kurulmuĢtur. Yüksek öğrenim öğrencilerine nakdi destekte bulunmak, barınma hizmeti 

vermek ve sosyal, kültürel, sportif ve benzeri imkânlar sunmak amacını güden Kurumun, 
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nakdi destek hizmetlerini burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi Ģeklinde yerine getirmesi 

öngörülmüĢtür. 1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‟na bağlı Sosyal Hizmetler 

Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur; fakat buraya yapılan müracaatlar gönüllü kuruluĢlara sevk 

edilerek ancak dolaylı yoldan sosyal yardım sağlanmıĢtır. 1968 yılında 1005 sayılı Ġstiklal 

Madalyası VerilmiĢ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ġeref Aylığı Bağlanması 

Hakkındaki Kanun ile Milli Mücadele‟ye katılmıĢ ve Ġstiklâl Madalyası almıĢ olanlara 

(gazilere) ve Kore SavaĢı‟na (ve daha sonra 1. ve 2. Kıbrıs BarıĢ Harekâtı‟na) fiilen katılan 

Türk vatandaĢlarına aylık (Ģeref aylığı) bağlanması öngörülmüĢtür. Vatani hizmet görenlerin 

ailelerine yardım sağlayacak buna benzer yasalar da bunun ardından yürürlüğe girmiĢtir. 

Ayrıca sosyal yardımlar alanında o dönem çıkarılan en önemli ve geniĢ kapsamlı yasa kabul 

edilen 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına 

Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun 1976 yılında kabul edilmiĢtir. Bu yasa ile 65 yaĢını 

doldurmuĢ, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaĢlarına karĢılıksız aylık bağlanmaktadır. 

12 Eylül 1980 Darbesinin hemen akabinde çıkarılmıĢ olan Görevleri Nedeniyle Yaralanan 

yahut Ölen Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat ve Aylık bağlanması Hakkında 

3.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Kanun ise bir baĢka sosyal yardım yasası örneğini teĢkil 

etmektedir.
186

 

 

Yine bu dönemde Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟nün 1952 tarihli 102 sayılı “Sosyal Güvenliğin 

Asgari Normlarına ĠliĢkin SözleĢmesi “ 29 Temmuz 1971 tarih ve 1451 sayılı kanun ile 

onaylanmıĢ, Bakanlar Kurulu‟nun 1 Nisan 1974 tarih ve 7/7964 sayılı kararnamesi ile 

yürürlüğe girmiĢtir. 

 

 

2.4 Cumhuriyet Dönemi (1980‟den reforma kadar) 

12 Eylül 1980 Darbesinden sonra hazırlanıp, 7.11 1982 tarihinde halk oylaması ile kabul 

edilen 1982 Anayasası da 1961 Anayasası gibi, sosyal güvenlik hakkını anayasal bir hak 

olarak nitelendirmiĢtir. Yukarıda bu bölümün giriĢ baĢlığı altında da görüldüğü üzere sosyal 

korumayı ifade edecek Ģekilde ve sosyal hizmetler ile sosyal yardımları da içererek ayrıntılı 

olarak düzenlenen 60, 61 ve 62. maddeler sosyal güvenlik hakları olarak nitelendirilmiĢtir. 61. 

maddeyle özel olarak korunması gereken gruplar, harp ve vazife Ģehitleri, dul ve yetimler, 

malul ve gaziler, özürlüler, yaĢlılar ve korunmaya muhtaç çocuklar olarak sayılmıĢtır. Bu 
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koruma görevi sosyal hizmet veya sosyal yardım Ģeklinde olabilecektir. 62. maddeyle de 

yabancı ülkelerde çalıĢan Türk vatandaĢlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması için gerekli 

tedbirleri alma görevi devlete verilmiĢtir. 

1982 Anayasası‟nın kabulünden sonra tekrar demokrasiye geçilmesiyle, 1983 yılından 

itibaren sosyal güvenlik (sosyal koruma) alanında bir yandan yeni yasalar çıkartılmıĢ, diğer 

yandan ise mevcut yasalarda (kapsamlarının geniĢletilmesi gibi) değiĢikliler yapılmıĢtır
187

. Bu 

doğrultuda 1983 yılında çıkarılan iki Kanun ile tarım sektöründe çalıĢanların büyük bir 

bölümü sosyal güvenlik kapsamına alınmıĢtır. Bunlardan ilki, 17 Ekim 1983 tarihinde kabul 

edilen 2925 sayılı Tarım ĠĢçileri Sosyal Sigortalar Kanunu‟dur. Aynı tarihte kabul edilen 

2926 sayılı Kanun ile de tarımda kendi nam ve hesabına çalıĢanlar da Bağ-Kur kapsamına 

alınmıĢtır.
188

 1985 yılında çıkarılan 3201 sayılı Yurt DıĢında Bulunan Türk VatandaĢlarının 

Yurt DıĢında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi 

Hakkında Kanun ise 2147 sayılı Kanun‟un yerini almıĢtır.  

 

Sosyal sigortalar alanında getirilen çok önemli bir baĢka yenilik de 25 Ağustos 1999 tarih ve 

4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu‟nun çıkarılması olmuĢtur. Bununla 2000 yılından 

itibaren iĢsizlik sigortası sistemi Türkiye‟de ilk kez uygulanmaya baĢlamıĢtır. Bu kapsamda 

1946 yılında esasen bir istihdam kurumu olarak kurulan ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu, Türkiye 

ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) olarak yeniden yapılandırılarak,  istihdam piyasası ile ilgili diğer 

görevlerinin yanında iĢsizlik sigortasının uygulanmasından sorumlu bir sosyal sigorta kurumu 

fonksiyonu görmeye baĢlamıĢtır.
189

 

 

Üçüncü ayak/sütun emeklilik olarak adlandırılan ve kamu sosyal güvenlik sisteminin 

tamamlayıcısı olarak nitelendirilen bireysel emeklilik sisteminin, 2001 yılında çıkarılan 4632 

sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Türkiye‟de 2003 yılından 

itibaren uygulanmaya baĢlamasıyla, sosyal güvenlik alanında yeni bir boyuta geçilmiĢtir. Söz 

konusu Kanun ile bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile 

emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye 
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uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda 

bulunulması amaçlanmıĢtır.
190

 

 

Sosyal güvenlik (ve sosyal sigortalar) alanında yaĢanan bu geliĢmelerin yanında, sosyal 

hizmetleri (ve bu kapsamdaki sosyal yardımları) tek çatı altında toplamak amacıyla, 1983 

yılında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Türkiye Çocuk 

Esirgeme Kurumu kaldırılarak, yerine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‟na bağlı Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur. Kurum 

1991 yılında BaĢbakanlığa bağlanmıĢtır. SHÇEK Genel Müdürlüğü bakıma veya yardıma 

muhtaç aile, çocuk, genç, kadın, özürlü ve yaĢlılara sürekli koruma ve bakım hizmeti sunarak, 

toplum merkezleri, aile, gençlik ve yaĢlı danıĢma merkezleri, evlat edindirme, koruyucu aile, 

sosyal yardım uygulamaları, sokakta yaĢayan ve çalıĢan çocuklara yönelik hizmetleri ile tüm 

alanlarda gönüllü katkı ve katılımların organizasyonu gibi koruyucu, önleyici ve eğitici 

çalıĢmaların yanında uluslararası sosyal hizmet faaliyetlerini de yürütmekle 

görevlendirilmiĢtir
191

. 

 

Hızlı nüfus artıĢı ve hızlı kentleĢme sebebiyle oluĢan konut ve kentleĢme sorunlarının 

çözülmesi ve üretimin artırılarak iĢsizliğin azaltılması amacıyla, 1984 yılında 2985 sayılı 

Toplu Konut Kanunu ile Genel Ġdare dıĢında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi 

BaĢkanlığı kurulmuĢtur. Daha sonra ismi Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) olarak 

değiĢen, BaĢbakanlığa bağlı bu kuruluĢun iĢlevi Türkiye'de konut üretim sektörünün teĢvik 

edilerek hızla artan konut talebinin planlı bir Ģekilde karĢılanmasını sağlamak yönünde 

belirlenmiĢtir. Bu doğrultuda TOKĠ hem konut inĢaatı yapmıĢ hem de konut yapımına kredi 

yoluyla finansman sağlamıĢtır.
192

 Zamanla yoksul ve alt gelirli vatandaĢlara yönelik konutlar 

inĢa etmeye baĢlayan TOKĠ, dolaylı ama etkili bir sosyal yardım kurumu haline gelmiĢtir
193

. 

 

14.06.1986 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu ile Sosyal YardımlaĢmayı ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu ve 
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Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları kurulmuĢtur. Bu kanun ile fakirlik içinde ve 

muhtaç durumda bulunan Türk vatandaĢlarına ve gerektiğinde her ne suretle olursa olsun 

Türkiye'ye kabul edilmiĢ veya gelmiĢ olan yabancı uyruklu kiĢilere yardım' etmek, sosyal 

adaleti pekiĢtirici önlemler almak amaçlanmıĢtır. Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı 

TeĢvik Fonunda toplanan kaynağın ihtiyaç sahibi vatandaĢlara dağıtılması için her il ve ilçede 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları kurulmuĢtur. Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢmayı TeĢvik Fonu 1986 yılından itibaren Fon Sekreterliği düzeyinde hizmet vermiĢtir. 

5263 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun‟la Fon Genel Sekreterliği, BaĢbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak 

teĢkilatlandırılmıĢ, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuĢmuĢtur. Fon 

idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının 

ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaĢlara daha etkin ve daha hızlı bir 

Ģekilde ulaĢtırılması amaçlanmıĢtır.
194

 Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel 

Müdürlüğü yürüttüğü sosyal yardım projelerinin yanında genel itibariyle Ģu yardımları 

sağlamıĢtır: 

- Temel ve acil ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik (periyodik) sosyal yardımlar 

- Sağlık yardımları 

- Eğitim yardımları  

- Gıda yardımları  

- Yakacak yardımları 

- Barınma yardımları  

- Afet destekleri  

- AĢevi faaliyetleri
195

  

 

Bir diğer önemli geliĢme sağlıkta yaĢanan sorunları gidermeye yönelik ve ihtiyaç halindeki 

yoksul kiĢilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla 18 Haziran 1992‟de 3816 sayılı 

Ödeme Gücü Olmayan VatandaĢların Tedavi Giderlerinin YeĢil Kart Verilerek Devlet 

Tarafından KarĢılanması Hakkında Kanun‟un kabul edilmesi olmuĢtur. Kanun,‟‟ödeme 

gücü olmayan vatandaĢ‟‟ kavramını, „’hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında 

bulunmayan ve bu kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri 

veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve 
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sosyal primi dışındaki miktarının 1/3’ünden az olanlar” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bu kiĢilere 

verilen YeĢil Kart ile yatarak tedavi masrafları ile ilaç dâhil ayakta tedavi masraflarının 

devletçe karĢılanması öngörülmüĢtür.
196

 

 

Nihayet özürlülere yönelik çalıĢmalar yapmak ve hizmet sunmak amacıyla Özürlüler Ġdaresi 

BaĢkanlığı 3 Aralık 1996 tarihli ve 4216 sayılı Yetki Kanununa dayalı olarak 25 Mart 1997 

tarihli ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile BaĢbakanlığa bağlı olarak 

kurulmuĢtur
197

. 

 

Bunların dıĢında Türkiye Cumhuriyeti‟nin 1980 yılında 1968 tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik 

Kodu‟nu, 1989 yılında da 1965 tarihli Avrupa Sosyal ġartı‟nı onaylaması ve yürürlüğe 

koyması sosyal koruma alanında bu dönemdeki diğer önemli geliĢmelerdir. 

 

Görüldüğü üzere 20. yüzyıl boyunca Türkiye‟de sosyal koruma çok dağınık bir organizasyon 

ile yönetilmiĢtir. Hem daha düzenli bir yapılandırmaya ulaĢmak hem de sosyal korumanın 

kapsamını artırmak maksadıyla 2000‟li yıllarda Türk sosyal güvenlik sisteminde reform 

yapma ihtiyacı hâsıl olmuĢ ve bu bağlamda, devrim niteliğinde adımlar atılmıĢtır. Bir sonraki 

bölümde yapılan reformlar etraflıca ele alınmıĢtır. 

 

 

2.5 Sosyal Güvenlik Reformu 

 

2.5.1 Nedenleri: 

Türkiye‟de sosyal güvenlik reformu adı altında sosyal koruma alanında reforma gidilmesinin 

pek çok sebebi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı sosyal güvenliğin finansmanında yaĢanan 

veya ileride yaĢanacağı düĢünülen sorunlarla, bir kısmı da daha fazla insanın sosyal 

korumadan yararlanmasının önündeki engeller ve genel olarak dağınık bir sistemin varlığı ile 

ilgilidir. AĢağıda reformun nedenleri kısaca ele alınmıĢtır. 
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Nüfus Yapısındaki DeğiĢim:  

Nüfus yapısındaki değiĢimler sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından oldukça 

önemlidir. Mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin mali açıdan uzun dönemde sürdürülebilir 

olup olmadığını belirleyen en önemli değiĢkenlerden biri, nüfusun yaĢ gruplarına göre 

dağılımıdır. Türkiye Ģu anda genç bir nüfus yapısına sahiptir. Ne var ki geleceğe iliĢkin 

tahminler, nüfusun hızla yaĢlanacağını ortaya koymaktadır. Nüfusun hızla yaĢlanması sosyal 

güvenlik sisteminin bir yandan gelirlerinin azalması diğer yandan da giderlerinin artması 

sonucunu doğuracaktır.
198

  

 

Kapsam Darlığı: 

Türkiye‟de tüm toplumu kapsayacak bir sosyal güvenlik ağı oluĢturulamamıĢtır. Sosyal 

güvenlik (sosyal koruma) sistemlerinin temel amacı, tüm nüfusa yeterli bir koruma 

sağlamaktır. Türkiye'de ise sosyal güvenliğin kapsamı yıllar itibariyle geniĢlemekte, ancak 

bütün nüfusu kapsamaya yetmemektedir. Dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminin tıkandığı 

noktalardan biri de kapsam yetersizliği olmuĢtur.
199

 

 

Prim Tahsilâtının Yetersizliği: 

Dağıtım yönteminin uygulandığı sosyal güvenlik sistemlerinin yaĢayabilmesi için düzenli 

prim tahsilâtı Ģarttır. BaĢlıca gelir kaynağı primler olan sosyal güvenlik kuruluĢları 

tahsilâtlarını yapmakta sorun yaĢadıklarında ve elde edilen prim geliri, giderleri 

karĢılamadığında, sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapılan transferlerin hacmi artmaktadır. 

Türkiye‟de primlerin yüksekliği ve belirli aralıklarla uygulanan prim afları, çalıĢanları ve 

iĢverenleri sigortasız olmaya veya prim ödememeye teĢvik etmiĢtir. Bunun sonucunda 

ülkemizde tahakkuk ettirilen primlerin tahsil edilme oranı düĢük kalmıĢ ve bu durum prim 

gelirlerinin de düĢük kalmasına neden olmuĢtur.
200

 
201
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Kayıt DıĢı Uygulamalar: 

Türkiye‟nin kronikleĢmiĢ bir sorunu olan kayıt dıĢı istihdamın yüksek seviyede olması, prim 

gelirlerinin azalmasına ve insanların sosyal güvenlik hakkından yoksun kalmasına yol 

açmıĢtır
202

 (ve yol açmaya devam etmektedir). 

 

Prime Esas Kazançların DüĢük Gösterilmesi: 

Prime esas kazançların olduğundan daha düĢük bildirilmesi, prim gelirlerinin azalmasına 

neden olmuĢtur
203

. 

 

Erken Emeklilik: 

Erken yaĢta emeklilik sosyal güvenlik kurumlarının giderlerini artırıcı, gelirlerini ise azaltıcı 

bir etki yaratmaktadır. Böylece ilgili kurumlar kısa süre prim gelirleri elde ederken, daha uzun 

bir süre emekli aylığı, sağlık yardımı gibi ödemeler yapmaktadırlar. Bu durumda, sosyal 

güvenlik kurumlarının finansman yapıları giderek bozulmakta ve mali açıklar giderek 

artmaktadır. Bilimsel veriler ıĢığında belirlenmesi gereken emeklilik yaĢı, Türkiye‟de çoğu 

zaman siyasi tercihler doğrultusunda biçimlendiğinden, sonuçta sosyal güvenlik sisteminde 

büyük bir açığa yol açmıĢtır.
204

 

 

Aylık Bağlama Oranının Yüksek Olması: 

Aylık bağlama oranı; sigortalının hizmet süresine bağlı olarak değiĢen ve ortalama prime esas 

kazancının her yıl için ne kadarının bağlanacak aylığa yansılatacağını gösterir orandır. 

Reform öncesi durumda, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı‟nda çalıĢma süresi arttıkça, azalan 

aylık bağlama oranı sistemi uygulanmıĢtır. Bu uygulama çalıĢanları genç yaĢta emekliliğe 

teĢvik etmiĢtir; çünkü 25 yıldan fazla çalıĢmaların emekli aylığına etkisi çok düĢük 

tutulmuĢtur.
205

 

 

Prim Ödeme Gün Sayısının DüĢük Olması: 

YaĢlılık sigortasında aranan asgari prim ödeme gün sayısı reform öncesinde (ve sonrasında 

hala) geliĢmiĢ ülkelere göre düĢük tutulmuĢtur
206

. 
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Norm ve Standart Birliğinin Bulunmaması: 

Norm ve standart birliği, sosyal sigortada sigortalıların hak ve yükümlülükleri bakımından 

aynı standartlara tabi olmalarını ifade etmektedir. BaĢka bir deyiĢle, norm birliği bütün 

sigortalıların tek bir sosyal sigorta mevzuatına tabi olmasını, standart birliği ise aynı norma 

tabi ve aynı objektif özelliklere sahip sigortalılar arasında aynı hükümlerin uygulanmasıdır.
207

 

Ülkemizde;  

- hizmet akdiyle çalıĢanların 506,  

- kendi nam ve hesabına çalıĢanların 1479,  

- devlet memuru olarak çalıĢanların 5434,  

- tarımda hizmet akdiyle çalıĢanların 2925,  

- tarımda kendi nam ve hesabına çalıĢanların 2926 

sayılı kanunlara tabi olarak sosyal güvenlikleri sağlanmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, reform 

öncesinde sigortalıların sosyal güvenlik hakları 5 ayrı yasa ile düzenlenmiĢtir. Ayrıca, 506 

sayılı Kanunun geçici 20‟nci maddesindeki sandıklara tabi olanlar da kendi vakıf senetlerine 

göre sosyal güvenliklerini sağlamıĢtır. Ancak, bu tarz bir sosyal güvenlik sistemi farklı sosyal 

güvenlik kanunlarına tabi olarak çalıĢanların hak ve yükümlülükleri arasındaki norm ve 

standart birliğinin bozulmasına neden olmuĢtur.
208

 

 

 

2.5.2 Amacı ve Unsurları: 

Sosyal güvenlik reformunun amacı;  

- Sigorta hak ve yükümlülükleri bakımından norm ve standart birliğini sağlamak, 

- Tüm vatandaĢlara eĢit ve adil hizmet sunulmasını sağlayacak genel sağlık sigortası 

rejimini oluĢturmak, 

- Yoksulluğa karĢı daha etkin koruma sağlamak, suretiyle adil, kolay eriĢilebilir mali 

açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik (koruma) sistemine ulaĢabilmektir.  

 

Bu amaçlara ulaĢabilmek için belirlenen dört ana reform unsuru Ģunlardır: 

 

- Birinci unsur; yeni kurumsal yapının oluĢturulmasıdır.  

 

                                                           
207

 Kadir ARICI, Sosyal Sigortada Adaletsizlik Kaynağı Norm Ve Standart Birliği Sorunu 

Çözülüyor Mu, Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Aylık Dergisi, Nisan 2008 
208

 T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI, Sosyal Güvenlik Reformu, 2008 



113 
 

- Ġkinci unsur; sigorta hak ve yükümlülüklerinin eĢitlendiği, mali olarak sürdürülebilir 

tek bir emeklilik sisteminin kurulmasıdır. 

 

- Üçüncü unsur; nüfusun tamamına eĢit, kolay ulaĢılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti 

sunumunu hedefleyen genel sağlık sigortası sisteminin oluĢturulmasıdır. 

 

- Dördüncü unsur ise, dağınık bir halde yürütülen sosyal yardımların merkezi olarak 

izlenebildiği, objektif yararlanma ölçütlerine dayalı bir sosyal yardımlar sisteminin 

oluĢturulması ve halen farklı kurum ve kuruluĢlarca yürütülmekte olan primsiz 

ödemelerin toplulaĢtırılmasıdır.
209

 

 

 

2.5.3 Reform Süreci: 

Reform süreci yukarıda sayılan unsurları aĢama aĢama gerçekleĢtirme hedefiyle baĢlatılmıĢtır. 

Bu doğrultuda ilk aĢamada Türkiye‟deki farklı çalıĢma gruplarına hizmet eden farklı kanun 

hükümlerinin yürütülmesiyle görevli Sosyal Güvenlik kuruluĢları, 20 Mayıs 2006 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 

ile tek çatı altında birleĢtirilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuĢtur. Böylece Sosyal 

Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur‟un tüzel kiĢilikleri sona ermiĢtir. 

 

Reformun ikinci ve üçüncü ayağı olan sigorta hak ve yükümlülüklerinin eĢitlendiği, mali 

olarak sürdürülebilir tek bir emeklilik sigortası sisteminin kurulması ve nüfusun tamamına 

eĢit, kolay ulaĢılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu hedefleyen genel sağlık sigortası 

sisteminin oluĢturulması, 2008 yılı Ekim ayı baĢında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sağlanmıĢtır. Sosyal Güvenlik Reformu 

kapsamında tek çatı altında birleĢtirilen Sosyal Güvenlik Kurumlarının sigorta kolları ve 

uygulamalarında norm ve standart birliğinin sağlanması için sürdürülebilirlik ilkeleri 

çerçevesinde hazırlanan 5510 sayılı Kanunun amacı; 

- sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kiĢileri güvence altına almak 

(belirli Ģartları taĢımaları halinde yabancılar, vatansızlar ve sığınmacılar dâhil),  

- bu sigortalardan yararlanacak kiĢileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma 

Ģartları ile finansman ve karĢılanma yöntemlerini belirlemek, 
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- sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının iĢleyiĢi ile ilgili usul ve esasları 

düzenlemektir.  

 

Bu düzenlemeyle ülkemizde farklı çalıĢma grupları için uygulanan farklı kanun hükümlerinin 

yerine, tek çatı altında birleĢtirilen sosyal güvenlik kurumlarına tabi sigortalılar arasındaki hak 

ve yükümlülük farklılıkları ortadan kaldırılmıĢ, hak ve yükümlülükler bakımından eĢit 

oldukları yeni bir sosyal güvenlik sistemi oluĢturulmuĢtur. Gerek ülkemizdeki mevcut 

sisteminin sorunları, gerekse nüfus yapısındaki beklenen değiĢim göz önüne alınarak, orta ve 

uzun dönemde adil, kolay eriĢilebilir, yoksulluğa karĢı daha etkin koruma sağlayan, mali 

açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine ulaĢılması amaçlanmıĢ, ayrıca emeklilik ve 

sağlık sistemlerinde norm birliği gerçekleĢtirilmesi sağlanmıĢtır.   

5510 sayılı Kanun ile 506, 2925, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunların yürürlükten 

kaldırılmasıyla bu kanunların kapsamında bulunan sigortalı tanımları da tamamıyla 

değiĢmiĢtir. Kanunun 4 üncü maddesi ile bu kanunların kapsamında bulunan ve çalıĢma 

iliĢkileri bakımından genel olarak üç grupta toplanan; hizmet akdi ile çalıĢtırılanlar, kendi 

nam ve hesabına bağımsız çalıĢanlar ve Devlet memurları sigortalı sayılmıĢ, ana sosyal 

güvenlik kanunları dıĢındaki kanunlarla sosyal sigorta kapsamına alınan kimselerin de üç ana 

sigortalılık grubundan hangisine tabi olacakları açıklanmıĢtır. 

 

Kanuna göre, ilk defa 2008 yılı Ekim ayı baĢı itibariyle sigortalı olarak çalıĢmaya baĢlayanlar 

için sigortalılık statüleri;  

- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla iĢveren tarafından çalıĢtırılanlar (4/a), 

- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢanlar (4/b), 

- Kamu idarelerinde çalıĢanlar ise (4/c) olarak yeniden belirlenmiĢtir. 

 

Buna göre, 2008 yılı Ekim ayı baĢından önce, 506 ve 2925 sayılı kanunlara tabi olan 

sigortalılar (4/a), 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olan sigortalılar (4/b) ve 5434 sayılı 

Kanuna tabi olanlar ise (4/c) kapsamında kabul edilmiĢlerdir.  

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, kapsamındaki sosyal 

sigortaları kısa ve uzun vadeli sigorta kolları olarak ikiye ayırmıĢtır. Buna göre kısa vadeli 

sigorta kolları: iĢ kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık sigortası; uzun vadeli sigorta 

kolları ise; malullük sigortası, yaĢlılık sigortası ve ölüm sigortasıdır. Ancak Kamu 

idarelerinde çalıĢanlar (4/c‟liler) kısa vadeli sigorta hükümlerinden muaf tutulmuĢtur. 
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Kanunla ayrıca emeklilik sisteminin temel yapısı değiĢtirilmeksizin, aylık bağlama oranları, 

emekliliğe hak kazanma yaĢı, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı ve güncelleme 

katsayısı gibi kurallarda değiĢikliğe gidilmiĢtir. Tüm bu hususlara iliĢkin detaylı bilgi, mevcut 

durumun anlatıldığı bir sonraki bölümde verilmiĢtir. 

 

5510 sayılı Kanunla gerçekleĢen bir diğer düzenleme genel sağlık sigortası (GSS) 

uygulamasıdır. GSS ile tüm nüfus sağlık güvencesi kapsamına alınmıĢtır. ÇalıĢanlar ve onlara 

bağımlılar eskisi gibi sosyal sigorta sistemi ile kapsamdayken, daha önce kapsamda olmayan 

iki kesim; çalıĢma iliĢkisinde bulunmayanlar, kendileri zorunlu prim ödeyerek ve elde ettikleri 

gelir belirlenmiĢ bir sınırın altında olanlar, devletin primlerini ödemesiyle sağlık sigortası 

kapsamına alınmıĢtır. Düzenlemeye göre, aile içindeki gelirin kiĢi baĢına düĢen aylık tutarı, 

brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri, devlet tarafından ödenecektir.
210

 Ayrıca 

ilk defa 18 yaĢ altı çocukların, anne veya babalarının genel sağlık sigortalısı olarak tescil 

edilmesine ve 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödenmiĢ olmasına bakılmaksızın sağlık 

hizmetlerinden bedelsiz yararlandırılmaları da bu Kanunla getirilen bir sosyal koruma 

hizmetidir. Genel sağlık sigortası da bir sonraki bölümde daha ayrıntılı incelenmiĢtir. 

 

Sosyal güvenlik reformunun dördüncü ana unsuru, dağınık bir halde yürütülen sosyal 

yardımların, merkezi olarak izlenebildiği, objektif yararlanma ölçütlerine dayalı bir sosyal 

yardımlar sisteminin oluĢturulması ve farklı kurum ve kuruluĢlarca yürütülmekte olan primsiz 

ödemelerin toplulaĢtırılmasıdır. Bu amaçla 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 

Sosyal Güvenlik Kurumu teĢkilatı içinde Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü oluĢturulmuĢ 

ve böylece daha önce Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan yaĢlılık, özürlü, özürlü 

yakını maaĢları (2022 sayılı Kanun çerçevesinde sağlanan yardımlar) bu Genel Müdürlükçe 

yürütülmeye baĢlanmıĢtır.  

 

Ancak 03 Haziran 2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının TeĢkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı‟nın kurulması, reformun dördüncü aĢamasında bir değiĢikliğe yol açmıĢtır. 

Bununla sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin tek elde toplanması gibi önemli bir yenilik 

getirilmiĢtir. Bu doğrultuda 633 sayılı KHK ile Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 

oluĢturulan Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılmıĢtır. Kapatılan Genel Müdürlüğe ait 
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görevler, Kararnamenin Geçici 1. maddesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na 

devredilmiĢtir. Bakanlığın teĢkilatlanmasının tamamlandığı 31 Kasım 2011 tarihine kadar, bu 

görevler kapatılan Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüĢtür. 

 

633 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın kurulması Türk sosyal koruma 

sistemindeki dağınık yapılanmayı düzeltmeye yönelik çok önemli bir hamledir. Özellikle daha 

önce farklı teĢkilatlar altında yürütülen sosyal yardım ve hizmetlerin tek elde toplanmıĢ 

olması düzenlemenin en olumlu yönü olarak sayılabilir. KHK ile getirilen bazı önemli 

yenilikler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kapatılmıĢtır. 

Kurumun iĢlevlerinin, önceki yapıda mevcut olan daire baĢkanlıklarının genel 

müdürlük (Çocuk Hizmetleri, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü vb.) 

olarak yeniden yapılandırılmasıyla Bakanlığa bağlanarak sürdürülmesi öngörülmüĢtür. 

Ana hizmet alanlarından sadece gençlik hizmetleri yeni düzenlemede yer almayarak 

Gençlik ve Spor Bakanlığı‟na bağlanmıĢtır. 

 

 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kapatılarak, kanunu ortadan kaldırılmıĢ ve yeni 

Bakanlığa bağlı bir genel müdürlük olarak tekrar kurulmuĢtur. 

 

 Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Kurumu kapatılarak, kanunu ortadan kaldırılmıĢ, 

iĢlevlerini yeni kurulan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yerine 

getirmesi öngörülmüĢtür. 

 

 Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü kapatılarak, kanunu ortadan 

kaldırılmıĢ, iĢlevlerini yeni kurulan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün yerine 

getirmesi öngörülmüĢtür. 

 

 Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı kapatılarak, kanunu ortadan kaldırılmıĢ, kapatılan 

SHÇEK‟e bağlı Özürlüler ve YaĢlılar Daire baĢkanlıklarıyla birleĢtirilerek, iĢlevlerini 

yeni kurulan Özürlü ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yerine getirmesi 

öngörülmüĢtür. 
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 ġehit Yakınları ve Gaziler Dairesi BaĢkanlığı kurularak Bakanlığa bağlanmıĢtır.
211
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3. MEVCUT DURUM 

 

3.1 Genel Durum 

Sosyal koruma araçlarının en önemli iĢlevlerinden biri yoksulluğu önleme ve azaltmadır. 

Ülkemizde yoksulluk son 10 yıllık dönemde düĢüĢ gösterse de halen AB ortalamasının 

üzerindedir. Ayrıca, sosyal transferlerin yoksulluk üzerindeki etkisi AB ortalamasına göre 

daha sınırlıdır. 2009 yılında transfer öncesi göreli yoksulluk oranı yüzde 26,5, transfer sonrası 

göreli yoksulluk oranı yüzde 23,8 iken, AB-27 için aynı oranlar sırasıyla yüzde 42,3 ve yüzde 

16,3‟tür. Bu durum, sosyal transferlerin büyük bir bölümünün primli sistem kapsamındaki 

transferlerden oluĢmasından, yoksul kesimin primsiz transferlerden yeterli düzeyde veya hiç 

yararlanamamasından kaynaklanmaktadır.
212

 

 

 

Tablo 2: ÇeĢitli Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları 

Yöntemler 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gıda yoksulluğu (Açlık) 1,29 1,29 0,87 0,74 0,48 0,54 0,48 

Yoksulluk (Gıda+Gıda Dışı) 28,12 25,6 20,5 17,81 17,79 17,11 18,08 

Göreli Yoksulluk* -  -  -  28,1  25,2  24,1   24,3 

        

* Göreli yoksulluk: Gelire göre irdelendiğinde, toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelire 

sahip olan birey veya hane halkı göreli anlamda yoksul olarak tanımlanır. Burada 2006–2009 Hanehalkı Gelir ve 

YaĢam KoĢulları Anketi verileri kullanılmıĢtır. Göreli yoksulluk hesaplanırken eĢdeğer hanehalkı kullanılabilir 

geliri medyan değerinin yüzde 60’ı yoksulluk sınırı olarak alınmıĢtır. 

Kaynak: TÜĠK 

 

2003 yılından bu yana yoksullukta ortaya çıkan düĢüĢün büyük bölümü, tüketimin bireyler 

arasındaki dağılımındaki iyileĢmeden ziyade, toplam tüketimdeki artıĢtan kaynaklanmaktadır. 

Ancak 2009 yılında bir önceki yıla göre hem gelir eĢitsizliğindeki kısmi artıĢ hem de 

ekonomide yaĢanan daralma, yoksullukta az da olsa bir artıĢa neden olmuĢtur. 2009 yılında 

gıda ve gıda dıĢı harcamaları içeren yoksulluk sınırı altındaki nüfusun oranı bir önceki yıla 

göre 1 puan artarak ortalama yüzde 18,1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Gıda harcamalarını esas alan 

yoksulluk sınırı altındaki nüfusun oranı ise hemen hemen değiĢmemiĢtir. 339 bin kiĢiye 
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tekabül eden ve temel ihtiyaçlarını dahi karĢılayamayacak durumda olan bu kesim, sosyal 

yardımların en öncelikli ulaĢtırılması gereken hedef kitledir.
213

 

 

Sosyal yardımlardan yararlanan kiĢi sayısında ve sosyal yardım programlarının 

harcamalarında son yıllarda artıĢ görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri 

iĢsizliktir. Özellikle son dönemde tarım sektöründeki çözülme dolayısıyla tarımdan kopan ve 

kentteki iĢgücü talebine uygun vasıfta olmayan kesimler sanayi ve hizmetler sektörlerinde iĢ 

bulmakta güçlük çekmektedirler. Sosyal yardım programları ayrıca ekonomik olarak faal olan 

kesimler açısından da önem taĢımaktadır. Bunun baĢlıca nedenlerinden biri çalıĢan yoksulluğu 

denilen durumdur. 2007 yoksulluk çalıĢması sonuçlarına göre Türkiye‟de yoksullar arasındaki 

en büyük kesimi yevmiyeli çalıĢanlar ile ücretsiz aile iĢçileri oluĢturmaktadır. Bunun yanı 

sıra, asgari ücret düzeyi dört kiĢilik bir aile için tespit edilmiĢ olan gıda ve gıda dıĢı yoksulluk 

sınırının altında bulunmakta
214

, bu da sadece bir üyesinin asgari ücreti ile geçinen hanelerde 

maddi desteğe ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan kayıt dıĢı çalıĢma 

durumu kiĢileri iĢ güvencesinden yoksun bırakırken, sosyal sigorta sisteminin de dıĢında 

kalınmasına neden olmaktadır.
215

 

 

Göç, kentleĢme, aile yapısında meydana gelen değiĢim, nüfus artıĢı ve iĢsizlik gibi nedenlerle 

de sosyal hizmet ve yardımlara olan ihtiyaç artarak devam etmektedir
216

. Bu kapsamda kamu 

sosyal koruma ve sağlık harcamalarının Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla‟ya oranı artan bir eğilim 

sergilemektedir (bkz. Tablo 3).  
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 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI, 2012 Yılı Programı – Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013), s.224 
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 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1086215&CategoryID=77 
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 T.C. CUMHURBAġKANLIĞI - DEVLET DENETLEME KURULU, Türkiye‟de Sosyal Yardımlar ve 

Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının Ġncelenmesi, Aile, Çocuk, Özürlü, YaĢlı ve Diğer 

KiĢilere Götürülen Sosyal Hizmetlerin ve Sosyal Yardımların Genel Olarak Değerlendirilmesi, Bu Hizmetlerin 

Düzenli ve Verimli ġekilde Yürütülmesinin ve GeliĢtirilmesinin Sağlanması Hakkında AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu, 2009/4 
216

 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI, 2012 Yılı Programı – Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013), s.225 
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Tablo 3: Sosyal Harcamaların GeliĢimi
217

 

         (GSYH‟ya Oranlar, Yüzde) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1) 2012 (2) 

EĞĠTĠM (3) 3,2 3,1 3,2 3,4 3,9 4,0 4,0 4,0 

SAĞLIK (3) 4,0 4,1 4,0 4,3 5,0 4,5 4,4 4,3 

SOSYAL 

KORUMA 

7,3 7,1 7,4 7,2 8,2 8,3 8,4 8,7 

Emekli 

Aylıkları 

ve Diğer 

Harcamalar 

(4) 

6,5 6,4 6,7 6,6 7,6 7,6 7,6 7,8 

Sosyal 

Yardım ve 

Primsiz 

Ödemeler 

(5) 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 

Doğrudan 

Gelir 

Desteği 

Ödemeleri 

0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

TOPLAM 14,5 14,3 14,6 14,8 17,2 16,9 16,9 17,0 
 

(1) GerçekleĢme tahmini 

 

(2) Program 

 

(3) Konsolide ve katma bütçeli kuruluĢlar (2006 yılından itibaren merkezi yönetim kapsamındaki kuruluĢlar), 

bütçe dıĢı fonlar, KĠT‟ler, sosyal güvenlik kuruluĢları, döner sermayeli kuruluĢlar ve mahalli idarelerin 

harcamalarını içermektedir. Ayrıca, sosyal yardım mahiyetinde olan yeĢil kart harcamaları sağlık harcamaları 

kapsamında değerlendirilmiĢtir. 2007 yılından itibaren, Sağlık Harcamaları Ġzleme ve Değerlendirme 

Komisyonu tarafından oluĢturulan yeni kamu sağlık harcaması tanımı kullanılmıĢtır. 

 

(4) Sosyal güvenlik kuruluĢlarınca ödenen emekli aylıklarının (ek ödeme hariç) yanı sıra, bu kuruluĢların diğer 

giderlerini ve ĠĢsizlik Sigortası Fonunun GAP kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik 

kalkınma ve sosyal geliĢmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere merkezi yönetim 

bütçesine aktardığı tutarlar dıĢındaki giderlerini içermektedir. 

 

(5) Konsolide ve katma bütçeli kuruluĢların (2006 yılından itibaren merkezi yönetim kapsamındaki kuruluĢlar) 

harcamaları, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonunun sağlık ve eğitim dıĢı harcamaları ile merkezi 

yönetim bütçesinin faturalı ödemeler kaleminde yer alan primsiz ödemeler kapsamındaki harcamaları 

içermektedir. 

 

 

 

 

 

                                                           
217

 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI, 2012 Yılı Programı – Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013), s.246 
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3.2 Sosyal Koruma Mekanizmaları 

Türkiye‟de sosyal koruma primli ve primsiz sistemler aracılığıyla sağlanmaktadır. Primli 

sistem altında sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası, iĢsizlik sigortası (ve diğer pasif 

istihdam politikaları) ve bazı özel (mesleki) sigorta sandıkları ve özel hayat ve sağlık 

sigortaları gibi tamamlayıcı sigorta kurumları mevcuttur. Bunların yanında bireysel emeklilik 

sistemi de bu kategoride sayılabilir. Primsiz sistem altında ise Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, SGK, Belediyeler ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi farklı kamu kuruluĢlarınca 

sağlanan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler ile Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından yürütülen 

aktif istihdam politikaları ve istihdam hizmetleri mevcuttur. AĢağıda bu sistemler tek tek ele 

alınmıĢtır. Bunların dıĢında hayır kurumları/dernekleri gibi özel kesimce sağlanan yardım ve 

koruma hizmetleri ise, bu çalıĢmanın kapsamında ele alınmamıĢtır. 
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Tablo 4: 2011 Yılsonu Ġtibariyle Sosyal Güvenlik (Koruma) Kapsamında Bulunan Nüfus 

Grupları ve Genel Nüfusa Oranı (Kaynak: SGK) 

H
iz

m
et

 A
k

d
i 

il
e 

Ç
a

lı
Ģa

n
la

r 
(4

/a
) 

 
Aktif 

Sigortalılar  

Aylık/Gelir 

Alanlar 

(Pasif 

Sigortalılar) 

Bağımlılar 

(**) 
Toplam 

Genel 

Nüfus 

Oranı % 

(*****) 

1-Zorunlu 

2-Çırak Sayısı 

3-YurtdıĢı Topluluk Sigortası 

4-Tarım (4/a) 

5-Kısmi Süreli ÇalıĢan Sigortalılar 

(*) 

11.030.939  

298.180 

32.867 

124.911 

60.237 

5.777.300 

- 

- 

21.024.423 

- 

- 

37.832.663 

32.867 

124.911 

60.237 

 
 

Toplam 11.547.134 5.777.300 21.024.423 38.348.858 51,32% 

B
a
ğ
ım

sı
z 

Ç
a
lı

Ģa
n

la
r(

4
/b

) 

 

1- Zorunlu   

2-Tarım Zorunlu (4/b)    

3-Ġsteğe Bağlı  

4- Muhtar   

 

 

1.868.181 

1.121.777 

270.780 

12.559 

 

2.381.409 

 

 

 

 

 

9.735.493 

 

 

 

 

 

13.985.083 

1.121.777 

270.780 

12.559 

 

 

Toplam 3.273.297 2.381.409 9.735.493 15.390.199 20,60% 

K
a
m

u
 Ç

a
lı

Ģa
n

la
rı

 

(4
/c

) 

 

1- Zorunlu 

 

2.554.200 

 

 

 

 

1.856.273  

 

 

 

5.588.399 

 

 

 

9.998.872  

 

 

 

 

Toplam 2.554.200 1.856.273  5.588.399 9.998.872  13,38% 

Özel Sandıklar (***) 119.682 84.890 146.318 350.890  

Toplam (Primli Sistem) 17.494.313 10.099.872 36.494.633 64.088.819 85,76% 

Primsiz Sistem (****) 

1-2022 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlar - 1.337.989 - 1.337.989  

2-Diğer Kanunlara Göre Aylık Alanlar - 49.158 - 49.158  

Toplam (Primsiz Sistem) - 1.387.147 - 1.387.147 1,86% 

Genel Toplam 17.494.313 11.487.019 36.494.633 65.475.966 87,62% 

 

(*)Kısmi süreli çalışan sigortalıların içerisinde, ay içerisinde 30 günden az prim ödeyen sigortalılar, 5510 sayılı 

Kanuna göre 4/a maddesine tabi isteğe bağlı sigortalılardan 4/b’ye geçişleri devam eden sigortalılar, tarım, ticari araç 

sahipleri ve işsizlik sigortası ödeyen ticari araç sahipleri, sanatçılar ile işsizlik sigortası ödeyen sanatçılar yer 

almaktadır. 

(**)Bağımlıların hesaplanmasında, yeni katsayılar dikkate alınarak, geçmişe yönelik olarak 2000 yılına kadar revize 

edilmiştir. 

(***) Özel Sandıklar sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmiştir. 

(****)Primli sistemin dışında kalan ve muhtaçlık ölçütlerine bağlı olan gruplara sunulan, sosyal yardımlar ve sosyal 

hizmetler devletin sosyal güvencesi altındadır. Bu nedenle Primsiz Ödemeler kapsamındaki bu kişilerin aylıkları Devlet 

tarafından karşılanmaktadır. 
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(*****)TUĠK tarafından açıklanan 2011 genel nüfus sayısı 74.724.269 olarak alınmıĢtır.  

 

Not:5510 sayılı Kanunla isteğe bağlı sigortalılık 4/b kapsamında değerlendirilmektedir.   

 

 

3.2.1 Primli Sistem 

 

3.2.1.1 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
218

  

Ülkemizde, primli sisteme bağlı olarak çalıĢanların sosyal güvenliği, 5510 sayılı kanunda yer 

alan hastalık, analık, iĢ kazası ve meslek hastalığı (kısa vadeli sigorta kolları), maluliyet, yaĢlılık 

ve ölüm (uzun vadeli sigorta kolları) sigortası kollarında sağlanan yardımlar ile genel sağlık 

sigortasından sağlanan yardımları kapsamaktadır. Aile yardımları 5510 sayılı Kanun 

tarafından düzenlenen sosyal güvenlik sisteminde yer almamaktadır. Ancak devlet 

memurlarına yönelik olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aile yardımları ile ilgili 

bir bölüm bulunmaktadır. 

 
 
 
 

A) Sosyal Sigortalar: 
 

5510 sayılı yasanın 4. maddesi sigortalı kiĢileri tanımlar ve bu suretle önceki kanunda kapsam 

içine alınan 3 mesleki kategoriye atıfta bulunur: ücret karĢılığı çalıĢanlar, kendi nam ve 

hesabına çalıĢanlar ve memurlar. 

 

 

Bir ĠĢveren Adına Ücret KarĢılığı ÇalıĢanlar (4a) 

4. madde bir iĢ sözleĢmesi yoluyla bir veya birden fazla iĢveren tarafından çalıĢtırılan kiĢilerin 

sigortalı kiĢiler olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Kanun aĢağıda sayılanları da bu kapsamda 

sigortalı kabul etmiĢtir: 

- Konfederasyonların ve sendikaların yürütme kurullarına seçilmiĢ bireyler; 

- Sanatçılar; 

- Bir iĢ sözleĢmesine bağlı olarak çalıĢan yabancılar; 

- Çiftçilerin korunmasıyla ilgili yasa kapsamında çalıĢan kiĢiler; 

- Genel kadınlar; 

                                                           
218

 Bu bölümdeki bilgi ve verilerde kullanılan kaynaklar Ģunlardır: 1) Sosyal Güvenlik Kurumu; 2) Michael 

COUCHIER ve Harald HAUBEN, Türkiye‟de Sosyal Güvenlik Sistemine GiriĢ – Haritalandırma ÇalıĢması, 

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması Ġçin Teknik Destek, AB-TR ortak Projesi, 2011 
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- Milli Eğitim Bakanlığı‟nca düzenlenen kurslarda çalıĢan kalifiye eğitimciler ve kamu 

  yönetimince çalıĢtırılan geçici personel 

 

Kendi Nam ve Hesabına ÇalıĢanlar (4b) 

Kanunun 4 (1) b) maddesi bir sözleĢme karĢılığı çalıĢmayan kiĢileri bir takım kategoriler 

altında sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırma Ģu Ģekildedir: 

- Köy ve mahalle muhtarları 

- Kendi namına ve hesabına çalıĢıp bir sözleĢmeye bağlı olmayan kiĢiler 

 

KiĢiler aĢağıdaki durumlarda 4b) kapsamına alınmaktadır: 

- Ticari gelirleri ve serbest meslek gelirleri yoluyla gelir vergisine tabi olanlar; 

- Gelir vergisinden muaf olan ticaret adamı, esnaf ve zanaatkârlar; 

- Tarım sektöründe çalıĢanlar 

- (Bazı durumlarda) anonim Ģirket ortakları veya diğer tüzel kiĢiler 

- At yarıĢları kanununa tabi olan jokeyler ve eğitimciler 

 

 

Memurlar (4c) 

Kanunun 4 (1) c) maddesi kamu tarafından iĢe alınan ve a) ve b) bentleri tarafından 

sigortalanmayan bireyleri sigortalı varsaymaktadır. Bu kiĢiler 5510 sayılı kanun kapsamında 

ayrı bir sigortalı grubunu oluĢturmaktadırlar. Bu kategorinin kompozisyonu Ģu Ģekildedir: 

- Memurlar; 

- BaĢbakanlar, bakanlar, TBMM üyeleri, valiler, il genel meclislerinin seçilmiĢ üyeleri; 

- Sendika ve konfederasyonların yürütme kurulu üyelerinin ücretsiz izine ayrılanları; 

- Askeri akademi, fakülte ve lise öğrencileri; 

- Polis akademileri, fakülteleri ve liselerindeki öğrenciler 

 

Sigortalı olmayan bireyler 

5510 sayılı Kanunun 6‟ncı maddesi Kanuna göre (4 ve 5‟inci maddeler kapsamında) sigortalı 

sayılmayan kiĢilerin sınıflandırmasını yapmaktadır: 

- Bir iĢverenin iĢinde ücretsiz olarak çalıĢan eĢi; 

- Aynı mesken içinde sigortalı ile birlikte yaĢayan ve mesken içinde yürütülen iĢleri, 

dıĢarıdan kimsenin dahil edilmediği durumlarda sigortalı ile birlikte yerine getiren 

üçüncü dereceden akrabalar; 

- Ev hizmetlerinde çalıĢanlar (ücretle ve sürekli olarak çalıĢanlar hariç) 
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- Askerlik hizmetlerini er ve erbaĢ olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu 

öğrencileri; 

- Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluĢ tarafından ve o kuruluĢ adına ve 

hesabına Türkiye'ye bir iĢ için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi 

olduğunu belgeleyen kiĢiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalıĢanlardan, yurt dıĢında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi 

olanlar; 

- Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek 

veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde 

yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim iĢlerinde çalıĢan öğrenciler; 

- Sağlık hizmet sunucuları tarafından iĢe alıĢtırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta 

veya malûller; 

- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması 

gerekenlerden 18 yaĢını doldurmamıĢ olanlar; 

- Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında sayılanlar hariç olmak 

üzere, tarım iĢlerinde veya orman iĢlerinde hizmet akdiyle süreksiz iĢlerde çalıĢanlar 

ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢanlardan; tarımsal faaliyette bulunan 

ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliĢkin masraflar düĢüldükten 

sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük 

kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaĢını 

dolduranlardan talepte bulunanlar; 

- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve 

sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine iliĢkin 

masraflar düĢüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz 

katından az olduğunu belgeleyenler; 

- Kamu idarelerinin dıĢ temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu 

ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaĢlığını da haiz bulunan Türk 

uyruklu sözleĢmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda 

sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dıĢ temsilciliklerinde istihdam 

edilen sözleĢmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleĢmeleri çerçevesinde ve 

temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, iĢverenleri 

tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar 
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A.1) Kısa Vadeli Sigortalar 

Türk mevzuatı çerçevesinde „kısa vadeli sigortalar‟ kavramı aĢağıdaki durumlarda nakdi 

yardım sağlayan sosyal sigorta programları için kullanılmaktadır: 

- Hastalık, 

- Analık, 

- ĠĢ kazası ya da meslek hastalığı sonucunda görülen geçici ve kalıcı iĢ göremezlik hali 

 

ÇalıĢanlar (hizmet akdiyle) ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlar 5510 sayılı Kanunun kısa 

vadeli sigorta kollarına iliĢkin hükümlerine tabidir. Ancak kendi nam ve hesabına çalıĢanlar 

hastalık yardımlarıyla ilgili hükümlerin kapsamında yer almamaktadır. Kendi nam ve 

hesabına çalıĢanların sağlık giderleriyle ilgili sigortası 5510 sayılı Kanunun genel sağlık 

sigortası hükümleriyle düzenlenmiĢtir. Diğer taraftan, kısa süreli iĢ göremezlik yardımları söz 

konusu olduğunda devlet memurları 5510 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır. 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu bunların haklarını tayin etmektedir. 

 

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili hükümler „çalıĢan‟ kategorisinde yer almayan diğer 

kiĢileri de içinde alacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir: 

- Hapishanelerdeki tesislerde ve atölyelerde bir iĢ akdine bağlı olmaksızın çalıĢan 

mahkûmlar; 

- (aday) Çıraklar ve Mesleki Eğitim kurumlarında zorunlu stajlarını yapan öğrenciler; 

- SavaĢ gazileri ve vazife malulü aylığı alan yararlanıcılar, 

- ĠġKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarına katılan öğrenciler, 

- Türkiye ile arasında ikili bir anlaĢma bulunmayan ülkelerde görevlendirilmiĢ olan 

Türk isçiler 

 

Mahkûmlar için analık sigortasıyla ilgili hükümler de geçerliyken çıraklar da aynı zamanda 

sağlık sigortası hükümlerinin kapsamında yer almaktadır. 

 

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan iĢin iĢ kazası ve meslek hastalığı bakımından 

gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere Sosyal 

Güvenlik Kurumunca belirlenmektedir. Bu primin tamamını iĢveren ödemektedir. 
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Kısa Vadeli Sigorta Kollarından (ĠĢ Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık 

Sigortaları) Sağlanan Yardımlar ve Hak Kazanma ġartları: 

 

a) Hastalık Sigortası: 

Bu Kanuna göre, hizmet akdiyle (4/a) ve bağımsız (4/b) çalıĢan sigortalının, bu Kanunda 

tanımları yapılan iĢ kazası ve meslek hastalığı dıĢında kalan ve iĢ göremezliğine neden olan 

rahatsızlıkları, hastalık hali sayılmaktadır. 

 

Sağlanan yardımlar: 

- Hastalık hali sonucu geçici iĢ göremezliğe uğrayan sigortalıya, geçici iĢ göremezlik 

süresince, günlük geçici iĢ göremezlik ödeneği verilmektedir.  

- Hastalık sigortası kapsamındaki kiĢilerin hastalanmaları halinde, ayakta veya yatarak 

tedavilerinde tıbben gerekli görülen sağlık hizmetleri sağlanmaktadır. 

 

Yararlanma ġartı:  

Bu Kanuna göre, sigortalının geçici iĢ göremezliğe uğradığının belirlenmesi için, Sosyal 

Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu almıĢ 

olması Ģartı aranmaktadır. 

 

- 4/a kapsamındaki (hizmet akdiyle çalıĢan) sigortalıya hastalık sebebiyle iĢ 

göremezliğe uğraması halinde, iĢ göremezliğin baĢladığı tarihten önceki bir yıl içinde 

en az 90 gün kısa vadeli sigorta pimi bildirilmiĢ olması Ģartıyla geçici iĢ göremezlik 

ödeneği verilir. Hastalık sigortası yardımının ilk 2 günü sosyal sigorta tarafından değil 

iĢveren tarafından karĢılanır; ancak iĢverenin ödeme yükümlülüğü yoktur (dolayısıyla 

2 günlük bekleme süresi mevcuttur). Hastalık yardımı yatarak tedavi durumunda 

maaĢın ½‟sine ayakta tedavi durumunda ise 2/3‟üne karĢılık gelmektedir. Burada 

hesaplama esası hastalığın ortaya çıkmasından önceki son üç ay içinde elde edilen 

gelirlerin toplamı alınarak, bu tutarın söz konusu dönem için ödenmesi gereken prim 

gün sayısına bölünmesiyle elde edilen „günlük kazançtır‟. ÇalıĢanların hastalık 

yardımı hakkından faydalanmasıyla ilgili herhangi azami bir süre tanımlanmamıĢtır ve 

hastalık sigortası yardımı iĢ göremezlik hali devam ettiği sürece ödenir. Hastalık 

yardımı vergilerden ve primden muaftır. 
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Bu sigortalıların ve bakmakla yükümlü oldukları kiĢilerin sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilmeleri için, sağlık hizmeti sunucusuna baĢvurma tarihinden önceki son bir 

yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması Ģartı 

aranmaktadır. 

 

- 4/b kapsamındaki (bağımsız çalıĢan) sigortalıya hastalık sigortasında geçici iĢ 

göremezlik ödeneği verilemez. Bu kapsamdaki sigortalının (bağımsız çalıĢan) ve 

bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için ise, 30 

gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı Ģartı ile birlikte, sağlık hizmeti 

sunucusuna baĢvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime iliĢkin her türlü 

borcunun bulunmaması Ģartı aranmaktadır. 

 

- 4/c kapsamındaki (kamu idarelerinde çalıĢan) sigortalılara; iĢ kazası, meslek hastalığı, 

hastalık ve analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iĢ göremezlik süresince geçici iĢ 

göremezlik ödeneği verilmez. Çünkü bunların iĢ göremezlik süresince herhangi bir 

gelir kayıpları olmamaktadır, aylıklarını almaya devam etmektedirler. Bunların ve 

bakmakla yükümlü oldukları kiĢilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, 

sağlık hizmeti sunucusuna baĢvurma tarihinde önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün 

genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması Ģartı aranmaktadır. 

 

Tablo 5: 2011 Yılı Sonu Ġtibariyle Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneği Bakımından Korunanlar 

ve Yıl Ġçinde Hastalık Nedeniyle Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneği Alanların Sayıları 

 

Korunanların Sayısı 

Yıl Ġçinde Geçici ĠĢ göremezliğe Neden 

Olan Hastalık Vakıalarının Sayısı 

Hizmet akdi ile çalıĢanlar (4/a) :      * 11.329.119 1.434.077 

(*) Zorunlu sigortalılar ve Çırakları kapsamaktadır.  

Kaynak: SGK 

 

b) Analık Sigortası: 

Analık sigortası; hizmet akdiyle (4/a) ve bağımsız (4/b) çalıĢan sigortalı kadını veya sigortalı 

erkeğin sigortalı olmayan eĢini, kendi çalıĢmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadını ya 

da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eĢini kapsamaktadır. 
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5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına iliĢkin hükümleri, Kanunun 4/c kapsamında 

sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece uygulanmamaktadır. Bu nedenle kısa 

vadeli sigorta kolları kapsamında sayılmıĢ olan analık yardımından kamu görevlileri (4/c) 

yararlanmamaktadırlar. 

 

 

Tablo 6: 2011 Yılı Sonu Ġtibariyle Analık Sigortası Kapsamında Bulunanlar Ġle Yıl Ġçinde 

Meydana Gelen Analık Vakıa Sayıları  

Analık Sigortası Kapsamında 

Bulunanların Sayıları 

Yıl Ġçinde Meydana Gelen Analık 

Vakıa Sayıları 

 

 Kadın Erkek Toplam* 

Kadın 

Sigortalı 

Sigortalı 

Karısı Toplam 

Hizmet akdiyle 

çalıĢtırılanlar(4/a) ** ** 16.808.239 83.989 380.872 464.861 

Bağımsız çalıĢan (4/b) ** ** 5.654.706 ** ** ** 

(*)Hizmet akdiyle (4/a) ve bağımsız (4/b) çalışan  sigortalı kadın veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi, 

kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan 

eşi analık yardımlarından yararlanabilmektedir.(İsteğe bağlı sigortalılar, Çıraklar ve Tarım Sigortalısı kapsam 

dışıdır)   

(**)  Veriler derlenememiştir. 

Kaynak: SGK 

 

Analık Hali: 

Kanuna göre, çalıĢan sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eĢinin, kendi 

çalıĢmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin 

sigortalı olmayan eĢinin gebeliğinin baĢladığı tarihten itibaren, doğumdan sonraki ilk sekiz 

haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle 

ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri, analık hali kabul edilmektedir.             

 

 

Sağlanan yardımlar: 

- Hizmet akdiyle çalıĢan (4/a), köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı 

olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢan (4/b) sigortalı kadına analığı 

halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise 
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doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalıĢmadığı her 

gün için geçici iĢ göremezlik ödeneği verilmektedir. Günlük geçici iĢ göremezlik 

ödeneği, yatarak tedavilerde hesaplanacak günlük kazancın yarısı, ayaktan tedavilerde 

ise üçte ikisidir. 

 

Kamu idarelerinde çalıĢan (4/c) kadınlara, analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iĢ 

göremezlik süresince aylıklarını almaya devam ettikleri, yani herhangi bir gelir kaybı 

olmadıkları için geçici iĢ göremezlik ödeneği verilmemektedir. Ancak, çocuğu doğan 

kamu çalıĢanına (4/c) çalıĢtığı kurumca doğum yardımı ödeneği verilmektedir (657 

sayılı Kanun uyarınca). Doğum yardımı ödeneği devlet memurlarının aylıklarına 

uygulanan aylık katsayısının, 2500 gösterge rakamı ile çarpılması sonucu 

hesaplanmaktadır. Çocuğu doğan kamu çalıĢanı kadının talebi ve doğum raporu ile 

belgelemesi halinde ödeme gerçekleĢtirilir. Her iki ebeveyn de devlet memuru ise 

yardım babaya ödenmektedir. 

 

- Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması 

nedeniyle sigortalı erkeğe, kendi çalıĢmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına 

ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eĢine, her çocuk için yaĢaması 

Ģartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca 

belirlenen ve ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife 

üzerinden emzirme ödeneği verilir. 

 

- Analık hali sonucu ayakta veya yatarak tedavilerde, tıbben gerekli görülen sağlık 

hizmetleri sağlanır. 

 

Analık Yardımlarından Yararlanma ġartları: 

- Sigortalı kadına, analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iĢ göremezlik süresince, 

günlük geçici iĢ göremezlik ödeneğinin verilebilmesi için; 

Hizmet akdiyle çalıĢan (4/a), köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı 

olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢan (4/b) sigortalı kadının istirahata 

ayrıldığı tarihte sigortalılık niteliğini yitirmemiĢ olması ve doğumdan önceki bir yıl 

içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiĢ olması Ģartı aranır. Ayrıca 

(4/b) kapsamında sigortalı olan kadının analığı halinde geçici iĢ göremezlik ödeneğinin 
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verilebilmesi için genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime iliĢkin her türlü 

borçlarının ödenmiĢ olması gerekmektedir. 

 

- Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eĢinin doğum yapması nedeniyle sigortalı 

erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için; 

Hizmet akdiyle çalıĢan (4/a), köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı 

olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢan (4/b) sigortalının doğumdan 

önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiĢ olması 

Ģartı aranmaktadır. Ayrıca (4/b) kapsamında sigortalı olanların genel sağlık sigortası 

primi dâhil prim ve prime iliĢkin her türlü borçlarının ödenmiĢ olması gerekmektedir. 

 

- Analık hali, bu Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanma Ģartlarının istisnai 

durumları içinde tanımlandığından, analık halinde sağlanan sağlık hizmetleri için prim 

ödeme gün sayısı Ģartı aranmamaktadır. 

 

Emzirme Ġzni: 

ĠĢ Kanunu uyarınca, emziren çalıĢanlar, çocukları 1 yaĢına gelene kadar günde 1 buçuk saat 

emzirme izni kullanabilmektedir. Bebeği emzirmekle geçirilen süre de çalıĢma süresinden 

sayılır. Devlet memurları da aynı Ģekilde çalıĢma saatleri içinde ilk 6 ay için günde 3 saat ve 

sonraki 6 ay için günde 1 buçuk saat emzirme izni kullanabilmektedir. 

 

c) ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası (ve Vazife Malullüğü): 

5510 sayılı Kanuna göre, iĢ kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası kapsamında, mevzuatla 

tayin olunan tüm aktif çalıĢanlar bulunmaktadır. Bağımsız çalıĢanlar (4/b) 2008 yılı Ekim 

ayından itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında iĢ kazası ve meslek hastalığı yardımlarından 

yararlanabilmektedirler. Kanunun 47 nci maddesi ile de ilk defa bu Kanuna göre sigortalı 

olacak kamu görevlileri (4/c) için iĢ kazası ve meslek hastalığı sigortası yerine, Vazife 

Malullüğü düzenlenmiĢtir. 
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Tablo 7: 2011 Yılı Sonu Ġtibariyle ĠĢ Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Bakımından 

Korunanlar, Yıl Ġçinde Meydana Gelen ĠĢ Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Nedeniyle 

Sürekli ĠĢ Göremezlik Geliri Bağlananlar ve Bunların Hak Sahibi Kimselerin (Dul Ve 

Yetimlerin) Sayıları 

Korunanların Sayısı 

Yıl Ġçinde 

Sürekli ĠĢ 

Göremezlik 

Durumuna 

Giren Sigortalı 

Sayısı 

Sürekli ĠĢ 

Göremezlik 

Geliri 

Alanların 

Toplam 

Sayısı 

 

Yıl Ġçinde 

Gelir 

Bağlanan 

Hak 

Sahibi 

Sayısı 

Gelir 

Bağlanan 

Hak 

Sahibi 

Toplamı 

Hizmet akdi ile çalıĢanlar 

(4/a):11.454.030 * 
2.216 58.966 6.182 

78.336 

Bağımsız çalıĢanlar (4/b):3.002.517** 
10 13 0 0 

Kamu çalıĢanları (4/c) :2.554.200 *** 35 ** 6.711 **** **** 

 (*)Zorunlu ve Tarım sigortalıları ile Çırakları kapsamaktadır. 

(**) İsteğe bağlı sigortalıları dışında tüm 4/b sigortalılarını kapsamaktadır. 

(***)Yıl içinde Vazife Malullüğü Aylığı Bağlananlar ve Vazife Malullüğü Aylığı Alanların Toplam Sayısı.  

(****)Veriler derlenememiştir. 

Kaynak: SGK 

 

ĠĢ Kazasının Tanımı ve Bildirilmesi: 

ĠĢ kazasının tanımı ve bildirilmesi 5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile düzenlemiĢtir. 

Buna göre iĢ kazası; 

- Sigortalının iĢyerinde bulunduğu sırada (4/a ve 4/b), 

- ĠĢveren tarafından yürütülmekte olan iĢ nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalıĢıyorsa yürütmekte olduğu iĢ nedeniyle (4/a ve 4/b), 

- Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢan sigortalının, görevli olarak iĢyeri dıĢında baĢka bir 

yere gönderilmesi nedeniyle asıl iĢini yapmaksızın geçen zamanlarda (4/a), 

- Bu Kanuna göre hizmet akdiyle çalıĢan (4/a) emziren kadın sigortalının, iĢ mevzuatı 

gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda (4/a), 

- Sigortalıların, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı yere gidiĢ geliĢi sırasında 

(4/a), meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre 

uğratan olaydır. 
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5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4/c kapsamında (kamu görevlisi) 

sigortalı olanlar için aĢağıdaki hallerde vazife malûllüğü hükümleri uygulanmaktadır: 

- Memur sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dıĢında idarelerince 

görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait baĢka iĢleri yaparken bu iĢlerden 

veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iĢ yaparken, 

- Ya da idarelerince sağlanan bir taĢıtla iĢe geliĢi ve iĢten dönüĢü sırasında, 

- Veya iĢyerinde meydana gelen kazadan doğmuĢ olursa, buna vazife malûllüğü ve 

bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir.  

 

ĠĢ kazasının bildirilmesi: 

- Hizmet akdiyle çalıĢan (4/a) sigortalının iĢ kazası geçirmesi durumunda, iĢvereni 

tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumu‟na da 

en geç kazadan sonraki üç iĢgünü içinde, 

- Bağımsız çalıĢan (4/b) sigortalılar bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek 

Ģartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç iĢgünü 

içinde, iĢ kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile 

Kuruma bildirilmesi zorunludur. 

 

Hizmet akdiyle çalıĢan (4/a) sigortalılar için belirtilen süre, iĢ kazasının iĢverenin kontrolü 

dıĢındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iĢ kazasının öğrenildiği tarihten itibaren baĢlar.  

 

Meslek Hastalığının Tanımı ve Bildirilmesi:  

Meslek hastalığının tanımı ve bildirilmesi 5510 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 

düzenlemiĢtir. Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 

tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 

hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. 

 

Sigortalının çalıĢtığı iĢten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; 

- Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından 

usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin 

incelenmesi, 

- Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, iĢyerindeki çalıĢma Ģartlarını ve buna bağlı tıbbî 

sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, 

sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.  
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Hangi hallerin meslek hastalığı sayılacağı, iĢ kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin Ģekli ve 

içeriği, verilme usulü ile bu maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar, SGK 

tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte belirlenmiĢ hastalıklar dıĢında 

herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek 

uyuĢmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanmaktadır.  

 

Meslek hastalığının bildirilmesi: 

- Hizmet akdiyle çalıĢan (4/a) sigortalılar ile iĢ kazası ve meslek hastalığı sigortası 

kapsamında bulunan sigortalılar bakımından sigortalının meslek hastalığına 

tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen iĢveren tarafından, 

- Bağımsız çalıĢan (4/b) sigortalılar bakımından ise kendisi tarafından, bu durumun 

öğrenildiği günden baĢlayarak üç iĢgünü içinde, iĢ kazası ve meslek hastalığı bildirgesi 

ile SGK‟na bildirilmesi zorunludur. 

 

(ĠĢ kazası veya meslek hastalığı halinde) Sağlanan Yardımlar: 

- Sigortalıya, geçici iĢ göremezlik süresince günlük geçici iĢ göremezlik ödeneği 

verilmektedir. Bu yardım (ödenek), analık yardımı ya da hastalık sigortası yardımı ile 

aynı Ģekilde hesaplanmakta ve yararlanıcının hastanede yatarak tedavi görüp 

görmemesine göre günlük kazançlarının yarısına ya da 2/3‟üne karĢılık gelmektedir. 

- Sigortalıya sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmaktadır. 

- ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir 

bağlanmaktadır. 

- Gelir bağlanmıĢ olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmektedir.  

- ĠĢ kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmektedir 

- ĠĢ kazası ile meslek hastalığı halleri sonucunda ayakta veya yatarak tedavilerinde, 

tıbben gerekli görülen sağlık hizmetleri sağlanmaktadır. 

 

Yardımlardan Yararlanma ġartları: 

- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmıĢ 

olması Ģartıyla, iĢ kazası veya meslek hastalığı nedeniyle geçici iĢ göremezliğe 

uğrayan sigortalıya her gün için geçici iĢ göremezlik ödeneği verilmektedir. ĠĢ kazası 

ve meslek hastalığı halinde sağlanan yardımlara hak kazanmak için herhangi bir prim 

bildirme süresi aranmamaktadır. 
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- ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu oluĢan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca 

yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen 

raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca, meslekte kazanma gücü en az % 10 

oranında azalmıĢ bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iĢ göremezlik gelirine hak 

kazanmaktadır. Sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanmıĢ olan sigortalının yeniden tedavi 

ettirilmesi halinde meslekte kazanma gücünü ne oranda yitirdiği, sağlık kurullarından 

alınacak raporlara göre yeniden tespit olunur. 

 

- Sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıĢtığı iĢten ayrılması, iĢ 

yerini kapatması, devretmesi veya belli bir süre çalıĢmıĢ olması Ģartı aranmamaktadır. 

Ancak, kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalıĢan (4/b) kapsamındaki 

sigortalılara sürekli iĢ göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından 

dolayı prim borçlarının ödenmiĢ olması zorunludur. Bu uygulama, bağımsız çalıĢan 

(4/b) sigortalıları bu Kanunla ilk defa iĢ kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına 

alındığından, bu sigortalılara 1/10/2008 tarihinden sonraki iĢ kazaları ve meslek 

hastalıklarında uygulanmaktadır.  

 

- ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda vazife malûllüğüne uğrayan 

memurlardan, çalıĢma gücünün en az %60‟ını veya vazifelerini yapamayacak Ģekilde 

meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilenler vazife 

malûlü sayılmaktadır. 

 

ĠĢ kazası veya meslek hastalığı hallerinde yapılacak sağlık yardımları sigortalıların sağlık 

durumunun gerektiği sürece devam etmektedir. ĠĢ kazaları ve mesleki hastalıklarda sigortalıya 

yapılan sağlık yardımları SGK tarafından sağlanmaktadır. Yapılan sağlık yardımlarından 

katkı payı alınmamakta ve genel sağlık sigortasında sağlanan sağlık hizmetlerinden 

yararlanmak için prim ödeme gün sayısı Ģartı aranmamaktadır.  

 

 

A.2) Uzun Vadeli Sigortalar 

5510 sayılı Kanun uzun vadeli iĢ göremezlik sigorta kolunda 3 sosyal sigorta programı 

tanımlamaktadır: 

 

 YaĢlılık aylığı (emekli aylığı), 
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 Malullük aylığı, 

 Ölüm aylığı 

 

Uzun vadeli iĢ göremezlik programları, sosyal güvenlik primleri (çalıĢanlar için %20: %11‟i 

iĢverenin payı ve %9‟u çalıĢanın payı olmak üzere; kendi nam ve hesabına çalıĢanlar için ise 

tamamını kendileri karĢılamak üzere %20) ve devletin vergi gelirlerinden transfer etmek 

yoluyla yaptığı katkıyla finanse edilmektedir. 

 

YaĢlılık, malullük ve ölüm aylıklarından yararlananlar aylıklarını aldıkları süre boyunca 

herhangi bir sağlık/sosyal güvenlik primi ödemeseler de bu kiĢilerin sağlık masrafları genel 

sağlık sigortası kapsamında karĢılanmaktadır. Ancak, 5510 sayılı Kanun emeklilerin yeniden 

istihdam edilebilmesine ve aynı zamanda emekli aylığı almaya devam etmesine imkân 

vermektedir. Bu durumda aylık emekli maaĢının %15‟i „sosyal sigorta primi‟ olarak 

kesilmektedir. 

 

Devlet memurları (ve ölüm durumunda geride kalanlar ) için vazife malullüğü aylığı ve ölüm 

aylığı söz konusu olduğunda ise kiĢiyi istihdam eden kamu kurumu, uzun vadeli sigortalar 

için iĢverenin ödediği primin %20‟sine karĢılık gelen bir miktarı ek prim olarak ödemektedir. 

 

Ayrıca çalıĢanlarının primlerini zamanında yatıran ve SGK‟ya prim borcu olmayan 

iĢverenlerin uzun vadeli sigorta kolları için ödedikleri payın (%11‟lik iĢveren payı) %5‟i 

devlet tarafından karĢılanmaktadır. 

 

Malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta kolları bakımından korunan kimseler, mevzuatla tayin 

edilen çalıĢan sınıflardır. Bunlar, hizmet akdiyle (4/a), bağımsız (4/b) ve kamu idarelerinde 

(4/c) çalıĢan aktif sigortalılardır.  
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Tablo 8: 2011 Yılı Sonu Ġtibariyle YaĢlılık, Malullük ve Ölüm Sigorta Kolları Bakımından 

Korunanlar ve Aylık Alanların Sayıları 

Korunanların Sayısı 

YaĢlılık 

Aylığı 

Alanların 

Toplamı 

Malullük 

Aylığı 

Alanların 

Toplamı 

Ölüm 

Aylığı 

Alanların 

Toplamı 

Hizmet akdi ile çalıĢanlar (4/a) :        

*11.248.954 
4.041.409 67.575 1.531.014 

Bağımsız çalıĢanlar (4/b) :                    

3.273.297 
1.515.943    17.748  847.705 

Kamu çalıĢanları/ĠĢtirakçi (4/c) :           

2.554.200 
1.259.454 **24.059  566.049 

(*)  Zorunlu, İsteğe Bağlı, Tarım ve Topluluk Sigortalılarını kapsamaktadır 

(**)Adi Malul Aylığı alanların toplam sayısı 

 

Kaynak: SGK 

 

 

Uzun Vadeli Sigorta Kollarından (Malullük, YaĢlılık ve Ölüm Sigortaları) Sağlanan 

Yardımlar ve Hak Kazanma ġartları: 

 

a) Malullük Sigortası: 

Sağlanan Yardımlar: 

5510 sayılı Kanuna göre, malul sayılan sigortalıya malullük aylığı bağlanmaktadır. Devlet 

memurları aynı zamanda vazife malullüğü aylığına da hak kazanabilmektedir. Bazı meslek 

kategorileri ya da yararlanıcı gruplarına verilen bazı özel primsiz ödemeler de bulunmaktadır 

(savaĢ gazilerine verilen malullük aylıkları gibi). 

 

Malullük aylığının miktarı aylık ortalama kazancın aylık bağlama oranıyla çarpılmasıyla 

belirlenmektedir. Aylık ortalama kazanç, ortalama günlük kazancın 30 katıdır. Ortalama 

günlük kazanç ise prime esas sigortalı kazançların toplamının alınması, geçmiĢ kazançların, 

ilgili yıl ile uygulamanın yapılmıĢ olduğu yıl arasındaki her bir yıl için güncel bir katsayı 

uygulayarak güncellenmesi ve bunların toplamının toplam prim günü sayısına bölünmesiyle 

belirlenmektedir. 
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Malul Sayılma ve Malûllük Aylığına Hak Kazanma ġartları: 

Malûl sayılma, 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile düzenlenmiĢtir. Buna göre, 

sigortalının veya iĢverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık 

hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca, usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı 

tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, hizmet akdi ile çalıĢan (4/a) ve bağımsız çalıĢan (4/b) 

kapsamındaki sigortalılar için çalıĢma gücünün veya iĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu 

meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, kamu görevlisi (4/c) kapsamındaki sigortalılar için 

çalıĢma gücünün en az % 60‟ını veya vazifelerini yapamayacak Ģekilde meslekte kazanma 

gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılmaktadır.  Ancak, 

sigortalı olarak ilk defa çalıĢmaya baĢladığı tarihten önce, sigortalının çalıĢma gücünün % 

60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden 

veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malûllük aylığından 

yararlanamamaktadır. 

 

Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının; 

- Bu Kanuna göre malûl sayılması, 

- En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya baĢka birinin 

sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi 

aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olması,  

- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıĢtığı iĢten ayrıldıktan veya iĢyerini kapattıktan 

veya devrettikten sonra SGK‟ndan yazılı istekte bulunması gerekmektedir. 

 

Ancak, bağımsız çalıĢan (4/b) sigortalıların, kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası 

primi dâhil, prim ve prime iliĢkin her türlü borçlarının ödenmiĢ olması zorunludur.  

 

 

b) YaĢlılık Sigortası: 

Sağlanan Yardımlar: 

YaĢlılık sigortasından sigortalıya, yaĢlılık aylığı bağlanmakta ve yaĢlılık toptan ödemesi 

yapılmaktadır. 

 

YaĢlılık Yardımlarına Hak Kazanma ġartları 

Ülkemizde, 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, çalıĢanların sosyal güvenliği  506, 

2925 (hizmet akdiyle ücretli çalıĢan sigortalılar için), 1479, 2926 (bağımsız çalıĢanlar için) ve 
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5434  (Devlet memurları için) sayılı Kanunlarla sağlanmakta idi. 5510 sayılı Kanunun 

yürürlüğe girmesiyle, Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların müktesep hakları 

korunmuĢ ve mülga kanunların aylığa hak kazanma koĢullarına iliĢkin kimi maddeleri 

yürürlükte bırakılmıĢtır. Dolayısıyla,  emeklilik yaĢı da gerçek durumda sigortalı kiĢinin ise 

girdiği tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 2008‟den sonra ise girenler 

olmak üzere kiĢiden  kiĢiye farklılık göstermektedir. 

 

5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların yaĢlılık aylığına hak kazanıp kazanmadıkları, genel 

olarak bu Kanunun 28 inci maddesinde öngörülen yaĢ ve toplam prim ödeme gün sayılarının 

yerine getirilip getirilmediğine göre belirlenmektedir.  

 

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre, ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; 

kadın ise 58, erkek ise 60 yaĢını doldurmuĢ olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaĢlılık ve 

ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olması Ģartıyla yaĢlılık aylığı bağlanmaktadır. Ancak hizmet 

akdiyle (4/a) çalıĢan sigortalılar için prim gün sayısı Ģartı 7200 gündür. 

 

Kanunun bu maddesine göre, 2036 yılına kadar emeklilik yaĢında bir değiĢiklik 

bulunmamaktadır. Kadın için 58, erkek için 60 yaĢ olarak belirlenen yaĢ Ģartı, hizmet akdi ile 

çalıĢanlar (4/a) için 7200 gün, bağımsız ( 4/b)  ve kamu görevlisi ( 4/c) olarak çalıĢanlar için 

de 9000 gün malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olması Ģartının 

01/01/2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, 01/01/2048 tarihine kadar yaĢ Ģartına 

birer yaĢ eklenmek suretiyle, 65 yaĢını geçmemek üzere, minimum yaĢ kademeli bir artıĢa 

tabi tutulmuĢtur. 
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Tablo 9: YaĢlılık Aylığına Hak Kazanmada Kademeli YaĢ ArtıĢı 

 

Yıl 

              Emeklilik YaĢı 

(2036 yılından sonra emekli olacaklar için) 

Kadın Erkek 

01/01/2036–31/12/2037 59 61 

01/01/2038–31/12/2039 60 62 

01/01/2040–31/12/2041 61 63 

01/01/2042–31/12/2043 62 64 

01/01/2044–31/12/2045 63 65 

01/01/2046–31/12/2047 64 65 

01/01/2048 tarihinden itibaren 65 65 

 

 

YaĢ hadlerinin uygulanmasında, bu Kanuna göre ilk defa sigortalı sayılanlardan, hizmet 

akdiyle (4/a) çalıĢanlar için 7200 gün, bağımsız (4/b) çalıĢanlar ve kamu (4/c) çalıĢanları için 

ise 9000 gün, prim gün sayısını doldurdukları tarihte geçerli olan yaĢ hadleri esas 

alınmaktadır.  

 

Yine Kanunun aynı maddesi ile, kadın ise 58, erkek ise 60 yaĢ haddine ve kademeli yaĢ 

artıĢında yer alan yaĢ hadlerine, 65 yaĢını geçmemek üzere, üç yıl eklenmesi ve adlarına 5400 

gün malullük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olması Ģartıyla, sigortalıların 

yaĢlılık aylığından yararlanabilecekleri hüküm altına alınmıĢtır 

 

Sigortalı olarak ilk defa çalıĢmaya baĢladığı tarihten önce, bu Kanuna göre malûl sayılmayı 

gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından 

yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün 

malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olmak Ģartıyla yaĢlılık aylığı 

bağlanmaktadır. 

 

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının, sağlık kurullarınca usulüne uygun 

düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık 

Kurulunca çalıĢma gücündeki kayıp oranının;  
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- % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaĢılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı 

olmaları ve 4320 gün, 

- % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaĢılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı 

olmaları ve 4680 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ olmak 

Ģartıyla, Kanunda belirtilen yaĢ Ģartları aranmaksızın yaĢlılık aylığına hak 

kazanmaktadırlar.  

 

Bunlar Kanunun ilgili madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi 

tutulabilmektedirler. 

 

Bakanlıkça tespit edilen maden iĢyerlerinin yeraltı iĢlerinde, sürekli veya münavebeli olarak 

en az 20 yıldan beri çalıĢan sigortalılar için yaĢ Ģartı 55‟tir. 55 yaĢını dolduran ve erken 

yaĢlanmıĢ olduğu tespit edilen sigortalılar, yaĢ dıĢındaki diğer Ģartları taĢımaları halinde 

yaĢlılık aylığından yararlanabilmektedirler. 

 

Emeklilik veya yaĢlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan baĢka 

birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları 

toplamına eklenmekte ve eklenen bu süreler emeklilik yaĢ hadlerinden de indirilmektedir. 

 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaĢlılık aylığına hak 

kazanma genel koĢulları korunmuĢ olup  4/a sigortalıları için 506 sayılı Kanunun geçici 81, 

4/b sigortalıları için 1479 sayılı Kanunun geçici 10‟uncu maddesi 5510 sayılı Kanunla 

yürürlükte bırakılarak söz konusu sigortalılara eski Ģartlarla aylık bağlanmasına devam 

edilmektedir. 

 

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle, Kanunun 4/c kapsamında sigortalı sayılan 

bazı kamu görevlilerine yaĢlılık aylığı bağlanmasına iliĢkin özel hükümlere yer verilmiĢtir. 

 

Yukarıda belirtilen yaĢlılık aylıklarından yararlanabilmek için, hizmet akdiyle (4/a) çalıĢan 

sigortalıların çalıĢtıkları iĢten ayrıldıktan, bağımsız (4/b) çalıĢan sigortalıların sigortalılığa 

esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan etmelerinden sonra yazılı istekte bulunmaları ve 

kamu görevlisi (4/c) olarak çalıĢan sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan 

emekliye sevk onayı almalarından sonra iliĢiklerinin kesilmesi Ģarttır. 
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Bağımsız (4/b) çalıĢan sigortalılara yaĢlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte 

bulunulduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılıkları nedeniyle 

prim ve prime iliĢkin her türlü borçlarının olmaması zorunludur. 

 

YaĢlılık toptan ödemesi:   

Hizmet akdiyle (4/a) ve bağımsız (4/b) çalıĢan sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa kamu 

görevlisi (4/c) kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıĢtığı iĢten ayrılan 

veya iĢyerini kapatan ve yaĢlılık aylığı bağlanması için gerekli yaĢ Ģartını doldurduğu halde 

malûllük ve yaĢlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılardan 4/a ve 4/c 

kapsamındakilere, kendi adına bildirilen, 4/b kapsamındakilere ise ödediği malûllük, yaĢlılık 

ve ölüm sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek 

tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleĢen güncelleme katsayısı ile güncellenerek 

toptan ödeme Ģeklinde verilmektedir. 

 

 

c) Ölüm Sigortası: 

Sağlanan Yardımlar: 

Ölüm sigortasından; hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmakta, ölüm toptan ödemesi 

yapılmakta, ölen sigortalı için cenaze masrafı karĢılığı verilmekte ve aylık almakta olan kız 

çocuklarına evlenme ödeneği verilmektedir. 

 

Ölüm aylığı vefat eden sigortalının hayatta kalan dul eĢine ve çocuklarına, 18 yaĢına kadar 

olmak kaydıyla, ödenmektedir. Çocuk liseye devam ediyorsa 20 yaĢına, yüksek öğrenime 

devam ediyorsa ise 25 yaĢına kadar bu aylığı almaya devam eder. Çocuğun özürlü olması 

halinde (SGK Sağlık Kurulu tarafından çalıĢma kapasitesinin %60 oranında yitirilmiĢ olduğu 

tespit edildiğinde) yaĢ sınırı uygulanmamaktadır. EvlenmemiĢ, boĢanmıĢ ya da dul kız 

çocukları yaĢlarına bakılmaksızın ölüm aylığı almaktadırlar. Vefat eden sigortalının 

ebeveynleri de ölüm aylığından faydalanabilmekte ancak bu durum sadece dul ve yetim 

haklarının hesaplanmasından sonra hala bir finansman söz konusuysa söz konusu 

olabilmektedir. 

 

Dul eĢe verilen ölüm aylığı, çocuk sahibi olup olmadığına göre, vefat eden sigortalının hak 

kazanmıĢ olduğu aylığın %50‟si ile %75‟ine karĢılık gelmektedir. Çocuklara verilen ölüm 

aylığı miktarı ise 18 yaĢın üzerindeki her çocuk ile evlenmemiĢ, boĢanmıĢ ya da dul kız 
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çocuklarıyla özürlü çocuklar için yaĢa bakılmaksızın %25 oranında verilmektedir. Çocukların 

her iki ebeveyni de kaybetmesi durumunda her çocuk emekli aylığının %50‟sine hak 

kazanmaktadır. Vefat eden sigortalının ebeveynlerinin ikisi birlikte emekli aylığının %25‟ine 

hak kazanabilmektedirler ancak bunun için dul ve yetimlere ait payların dağıtılmıĢ olması, 

alınacak tutarın net asgari ücretin altında olması ve ebeveynlerin kendi adına bir emeklilik 

hakkının ya da herhangi bir kazanç veya gelirinin bulunmaması gerekmektedir. Eğer 65 yaĢın 

üzerindilerse, dul eĢ ve çocuklara yapılan ödemelerden sonra herhangi bir pay kalmıĢ olmasa 

da bu aylığı alabilmektedirler. 

 

Bir iĢ kazası ya da meslek hastalığı sonucunda hayatını kaybeden bir sigortalı çalıĢanın ya da 

kendi nam ve hesabına çalıĢanın hayatta kalan aile üyeleri, merhum/merhumenin aylık 

kazancının %70‟ine karĢılık gelen bir ölüm aylığına hak kazanmaktadırlar. Meslekte kazanma 

kapasitelerinin en az %50‟sini yitirmiĢ olmaktan dolayı sürekli iĢ göremezlik yardımı almakta 

olan yararlanıcıların bir iĢ kazası ya da meslek hastalığıyla ilgili olmayan bir sebepten ötürü 

vefat etmeleri durumunda, hayatta kalan aile üyeleri vefat eden sigortalının iĢ göremezlik 

yardımına hak kazanmadan önceki aylık gelirinin %70‟ine karĢılık gelen bir ölüm aylığına 

hak kazanmaktadırlar. Yararlanıcının bir iĢ kazası ya da meslek hastalığı sonucunda hayatını 

kaybetmesi halinde ise hayatta kalanlar vefat eden sigortalının almakta olduğu sürekli iĢ 

göremezlik yardımı miktarına eĢit bir ölüm aylığı almaktadırlar. 

 

Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklardan Yararlanma ġartları: 

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı 

bağlanabilmesi için; 

- En az 1800 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiĢ veya hizmet 

akdine istinaden çalıĢan (4/a) sigortalılar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 

5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaĢlılık ve ölüm sigortaları 

primi bildirilmiĢ, 

- Bu Kanunda belirtilen sebeplerle kazaya uğramıĢ, malûllük, vazife malullüğü veya 

yaĢlılık aylığı almakta iken veya malûllük, vazife malullüğü veya yaĢlılık aylığı 

bağlanmasına hak kazanmıĢ olup, henüz iĢlemi tamamlanmamıĢ, 

- BağlanmıĢ bulunan malûllük, vazife malullüğü veya yaĢlılık aylığı, sigortalı olarak 

çalıĢmaya baĢlamaları sebebiyle kesilmiĢ durumda iken ölen sigortalının hak 

sahiplerinin yazılı istekte bulunmaları gerekmektedir. 
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Ancak, bağımsız çalıĢan (4/b) sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için, ölen 

sigortalının genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime 

iliĢkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi Ģarttı aranmaktadır. 

 

Ölüme bağlı toptan ödeme verilmesi: 

Hizmet akdine istinaden çalıĢan  (4/a) ve bağımsız çalıĢan (4/b) sigortalılar ile bu Kanuna 

göre ilk defa kamu görevlisi (4/c) kapsamında sigortalı olanlardan, ölen sigortalıların hak 

sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla bu 

kanuna göre hesaplanan tutar, hak sahiplerine toptan ödeme Ģeklinde verilmektedir. 

 

Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi: 

Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri 

ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir 

defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peĢin ödenmektedir. Evlenme ödeneği 

alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi 

olması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir veya aylık bağlanmamakta ve bu 

durumda olanlar genel sağlık sigortalısı kapsamında sayılmaktadır.  

 

Cenaze ödeneği verilmesi: 

ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iĢ göremezlik geliri, malûllük, vazife 

malûllüğü veya yaĢlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaĢlılık 

ve ölüm sigortası primi bildirilmiĢ olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, SGK Yönetim 

Kurulunca belirlenip ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife 

üzerinden cenaze ödeneği ödenmektedir.  

 

 

A.3) Aile Yardımları 

Çocuk yardımları, çocuk ödenekleri ya da çocuk yetiĢtirme türünden aile yardımları 5510 

sayılı Kanun tarafından düzenlenen sosyal güvenlik sisteminde yer almamaktadır. Ancak 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu‟nda „aile yardımları‟ ile ilgili bir bölüm bulunmaktadır. 

 

Kanun belirli aile durumlarına göre iki tür „aile yardımı‟ tanımlamıĢtır. Bu aile yardımlarının 

ödemesi aylık olarak maaĢla birlikte yapılmaktadır. 
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- Evli devlet memurları eğer eĢlerinin her hangi bir istihdam geliri ya da sosyal 

güvencesi yoksa aylık bir ödenek almaktadırlar ve bu tutar devlet memuru maaĢ 

katsayısının 1.500 katına eĢittir.  

 

- Evli devlet memurları çocuk yardımı alma hakkına sahiptir. Çocuk baĢına ödenen 

miktar devlet memuru maaĢ katsayısının 250 katının alınmasıyla elde edilen sabit bir 

rakamdır. 0 ile 6 yaĢ arasındaki çocuklar için çocuk baĢına düĢen miktar ikiyle çarpılır. 

Her iki eĢ de devlet memuruysa yardımlar babaya ödenmektedir. 

 

Devlet memurlarının belirli ailevi durumlarını esas alarak verilen her iki yardım (maaĢ 

ilavesi) da vergiden ve sosyal güvenlik primlerinden muaftır. 

 

Devlet memurları eĢlerinin ölümü halinde aile yardımlarına kazanmıĢ oldukları haklarını ve 

aĢağıdaki durumlarda da çocuk yardımı hakkını kaybederler: 

 Çocuğun evlenmesi 

 Çocuk kız ve bekâr olmadığı ya da özürlü olmadığı sürece, çocuğun 25 yaĢına eriĢmiĢ 

olması 

 Çocuğun bir çalıĢma gelirinin olması 

 Çocuğun devletin finanse ettiği bir burstan faydalanması 

 

Bu aile yardımlarından ayrı olarak çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte ödenen doğum 

yardımları bulunmaktadır. Bu yardımlar bir kereye mahsus ödemelerdir ve 657 sayılı Kanunla 

düzenlenmiĢtir. 

 

 

 

B) Genel Sağlık Sigortası: 

 

Genel Sağlık sigortası kapsamında, primli sistemde genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile 

primli sistemin dıĢında kalan ve muhtaçlık ölçütlerine bağlı olan gruplar bulunmaktadır. 

 

Genel sağlık sigortalısı olmanın temel koĢulu öncelikle kiĢinin Türkiye‟de ikamet etmesidir. 

Türkiye‟de ikamet etmeyen bir kiĢi genel sağlık sigortalısı olamamaktadır. 5510 sayılı 

Kanunun 60‟ıncı maddesinde kimlerin genel sağlık sigortalısı sayılacağı belirtilmiĢtir. Buna 

göre; 
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- Sigortalılar,  

- Ġsteğe bağlı sigortalılar,  

- Gelir testi sonucunda hane içinde kiĢi baĢı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan 

vatandaĢlar,  

- Vatansızlar ve sığınmacılar, 

- Sayılan kanunlara göre aylık alanlar (2022,1005, 3292, 2330, 422, 2913)  

- Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiĢiler,  

- Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,  

- Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke 

vatandaĢlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢiler,  

- ĠĢsizlik ödeneği ve kısa çalıĢma ödeneğinden yararlandırılan kiĢiler,  

- 5510 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir 

veya aylık alan kiĢiler, 

- Sayılanların dıĢında kalan ve baĢka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı 

bulunmayan vatandaĢlar genel sağlık sigortası kapsamında bulunmaktadır. 

 

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanun ile, genel sağlık sigortasından sağlanan sağlık 

hizmetlerinden yararlanma Ģartlarına bakılmaksızın, aĢağıda belirtilenler için, Ģartsız sağlık 

hizmetlerinden yararlanma imkanı getirilmiĢtir. Buna göre; 

- 18 yaĢını doldurmamıĢ olan kiĢiler, 

- Tıbben baĢkasının bakımına muhtaç olan kiĢiler, 

- Acil haller, 

- ĠĢ kazası ve meslek hastalığı halleri, 

- Bildirimi zorunlu bulaĢıcı hastalıklar, 

- Koruyucu sağlık hizmetleri, 

- Afet ve savaĢ hali için sağlık hizmetlerinden yararlanma Ģartları aranmamaktadır. 

 

Bununla birlikte 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına 

geçilmiĢ ve böylece ülkemizde ikamet eden yabancılar (vatansızlar ve sığınmacılar dâhil) 

dâhil tüm ülke nüfusu genel sağlık sigortası kapsamına alınmıĢtır. Buna göre, genel sağlık 

sigortalısı statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı statüsü sona eren kiĢiler, Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından re‟sen tescil edilmektedir. Yani bu kiĢiler zorunlu olarak genel 

sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır. Genel sağlık sigortası tescilinin re‟sen yapıldığı 



147 
 

tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilip ve ödeme yükümlülüğü baĢlatılmaktadır. Zorunlu 

olarak genel sağlık sigortası tescili yapılan kiĢiler, gelir testine tabi tutulmaktadır. Genel 

sağlık sigortası kapsamında tescil edilenlerin gelir testi yaptırmaları sonucunda ödeyecekleri 

prim miktarı, kiĢinin gelir durumuna göre belirlenmektedir. Gelir testi sonucuna göre, aile 

içinde kiĢi baĢına düĢen aylık geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar, genel sağlık 

sigortası primleri, devlet tarafından karĢılanmak suretiyle genel sağlık sigortası kapsamına 

alınmıĢ ve diğer kiĢilerle aynı sağlık hizmeti alabilmeleri sağlanmıĢtır. Gelir testi sonucuna 

göre, aile içinde kiĢi baĢına düĢen aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar, 

tespit edilen gelir düzeyine göre, prim ödeme yükümlüsü olacaktır. Bunlardan;  

- KiĢi baĢına düĢen aylık gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında ise 

asgari ücretin üçte biri üzerinden,  

- KiĢi baĢına düĢen aylık gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise asgari 

ücret üzerinden, 

- KiĢi baĢına düĢen aylık gelir, asgari ücretin iki katından daha fazla ise asgari ücretin 

iki katı üzerinden, 

 %12 oranında genel sağlık sigortası primi alınacaktır. 

 

Gelir testinin yaptırılmaması halinde ise, tescil edilen kiĢinin geliri, asgari ücretin iki katından 

fazla olduğu kabul edilerek, asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemesi gerekecektir. 

 

 Bu düzenlemeyle birlikte yeĢil kart uygulaması Türkiye‟de misyonunu tamamlamıĢtır. 

 

5510 sayılı Kanun gereğince; genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve 

diğer haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler için 

bir hak, Sosyal Güvenlik Kurumu için ise bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak bir 

yükümlülüktür. Sağlık hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucuları 

arasında yapılacak sözleĢmeler yoluyla sağlanacaktır. Sigortalılar sözleĢmeli kamu ve özel 

sağlık hizmeti sunucularından istediklerine müracaat edebileceklerdir. Düzenlemeyle 

Türkiye‟de tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kiĢilerin ayrım yapılmaksızın yurtdıĢına 

tedaviye gönderilmesine, ülkemizde yapılamayan tetkiklerin yurt dıĢında yaptırılmasına 

imkân sağlanmıĢtır.  

 

Sağlanan Hizmetler: 

5510 sayılı Kanuna göre; genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin 
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sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iĢ kazası ile meslek 

hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karĢılanmasını, 

iĢ göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla 

Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri Ģunlardır: 

- KiĢilerin hastalanmalarına bakılmaksızın kiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile 

insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetleri, 

- KiĢilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak 

muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teĢhis için gereken klinik muayeneler, 

laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teĢhise dayalı olarak 

yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, 

doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine yönelik sağlık hizmetleri, acil sağlık 

hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin 

kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler, 

- KiĢilerin hastalanmaları halinde ayakta veya yatarak; ağız ve diĢ muayenesi, diĢ 

hekiminin göreceği lüzum üzerine ağız ve diĢ hastalıklarının teĢhisi için gereken klinik 

muayeneler, laboratuar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teĢhise 

dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, diĢ çekimi, konservatif diĢ 

tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi, diĢ protez uygulamaları, ağız ve diĢ hastalıkları 

ile ilgili acil sağlık hizmetleri. 

- Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin 

göreceği lüzum üzerine teĢhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuar 

tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teĢhise dayalı olarak yapılacak 

tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil 

sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların 

hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler, 

- Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise 

kendisinin, erkek ise karısının; Kanunda belirtilen Ģartların birlikte gerçekleĢmesi 

halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri 

ile bir hastalığın tedavisinin baĢka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve SGK‟nca 

yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu 

görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri, 

- Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teĢhis ve tedavileri 

için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aĢı, ilaç, ortez, protez, tıbbî 
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araç ve gereç, kiĢi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileĢtirici nitelikteki 

tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, 

onarılması ve yenilenmesi hizmetleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

Tablo 10: 2011 Yılsonu Ġtibariyle Hastalık Sigortasında Sağlanan Sağlık Yardımları 

Kapsamında Bulunan Nüfus Gruplarının Sayıları 

Nüfus Grupları Sayısı 

Primli Sistem  

Hizmet akdi ile çalıĢtırılanlar (4/a) 

Sigortalılar* 11.248.954 

Aylık ve Gelir Alanlar 5.777.300 

Aile Bireyleri 21.024.424 

Toplam 38.050.678 

Bağımsız çalıĢanlar (4/b)  

Sigortalılar** 3.273.297                        

Aylık alanlar 2.381.409 

Aile Bireyleri 9.735.493 

Toplam 15.390.199 

Kamu görevlisi (4/c) 

ĠĢtirakçiler 2.554.200 

Aylık Alanlar  1.856.273 

Aile Bireyleri 5.588.399 

Toplam 9.998.872  

Özel Sandıklar(***) 

Sigortalılar 119.682 

Aylık alanlar 84.890 

Aile Bireyleri 146.318 

Toplam 350.890 

Toplam (Primli Sistem) 63.790.639  

Primsiz Sistem 

1-YeĢil kartlı sayısı (****) 8.865.470 

2-Diğer Kanunlara göre aylık alanlar 49.158 

Toplam (Primsiz sistem) 8.914.628 

Genel Toplam 72.705.267 

(*)Çıraklar sağlık yardımları kapsamına dâhil değildir.  

(**)Bağımsız çalışanlara tarımdakiler dâhildir.  
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(***)Bunların sağlık yardımları, Sosyal Güvenlik Kurumu yerine, ilgililerin mensubu olduğu vakıf emekli 

sandıklarınca karşılanmaktadır. 

(****)Ödeme gücü olmayanlara verilen Yeşil kart sahibi kişilerin sağlık yardımları devlet tarafından 

karşılanmakta iken, bunlar, primleri devlet tarafından karşılanarak 01.01.2012 tarihi itibariyle genel sağlık 

sigortası kapsamına alınmışlardır. 2022 sayılı Kanuna göre aylık alanlar dâhildir. 

 

 

3.2.1.2 ĠĢsizlik Programları 

Türkiye‟de iĢsizlik programları Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) tarafından yürütülen aktif ve 

pasif istihdam politikalarından oluĢmaktadır. Aktif istihdam politikaları primsiz sistemin 

konusu olduğundan daha sonra ele alınacaktır. ĠĢsizliğin ortaya çıkardığı gelir kayıplarının 

geçici bir süre için tazmin edilmesine ve iĢsiz kalanların yeniden istihdam edilmelerini 

sağlayabilecek eğitimleri verebilecek kurumsal yapıların oluĢturulmasına olanak tanıyan pasif 

istihdam politikaları ise Türkiye‟de ĠĢsizlik Sigortası temelinde oluĢturulmakta, bunun 

yanında Kısa ÇalıĢma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu, ĠĢ Kaybı Tazminatı gibi ödemeleri de 

içermektedir.  

 

A) ĠĢsizlik Sigortası 

ĠĢsizlik sigortası bir iĢyerinde çalıĢırken, çalıĢma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde 

olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dıĢında iĢini kaybedenlere, uğradıkları gelir 

kayıplarını kısmen de olsa karĢılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düĢmelerini 

önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta 

koludur
219

.  

 

Ülkemizde ĠĢsizlik sigortası programı 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu, 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu tarafından 

düzenlenmektedir. Bu program sadece iĢ akdiyle çalıĢan grubunu (hizmet akdi ile çalıĢan (4/a) 

sigortalılar ile özel sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalıĢma vizesi ile çalıĢan yabancı 

iĢçiler) içine alıp devlet memurları ya da kendi nam ve hesabına çalıĢanları kapsamamaktadır. 

ĠĢsizlik sigortasından yararlananlara gerekli Ģartların sağlanması durumunda iĢsizlik ödeneği 

verilmektedir.  

 

ĠĢsizlik sigortası tüm sigortalı çalıĢanlar için zorunludur ve iĢsizlik sigortası primi, sigortalının 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80 ve 82. maddelerinde 

                                                           
219

 TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ĠġKUR Dünden Bugüne 1946–2011, S.46 
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belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı , % 2 iĢveren ve % 1 devlet payı 

olarak alınmaktadır. Bununla birlikte 2009 yılından bu yana, iĢsiz gençleri ya da 18 yaĢ 

üzerindeki iĢsiz kadınları istihdam etmeleri halinde iĢverenin payı belirli koĢullar altında 

ĠĢsizlik Sigortası Fonu tarafından devralınmıĢtır. Bunun yanında kısmi süreli çalıĢanlar ile 

taksiciler ve diğer bazı çalıĢanlar, ay içinde çalıĢmadıkları günler için %1 sigortalı ve %2 

iĢveren payı olarak isteğe bağlı iĢsizlik sigortası primi ödemek koĢuluyla iĢsizlik ödeneğinden 

yararlanabilmektedirler
220

.  

 

SGK, primlerin toplanmasından sorumludur ve daha sonra toplanan parayı ĠĢsizlik Sigortası 

Fonuna aktarmaktadır. Programın günlük isleyiĢinden ve idaresinden ve sigortalı iĢsizlerle 

kayıt yaptırmıĢ olan ancak henüz yardımdan faydalanma hakkı olmayan diğer iĢsizlere 

sunulan diğer hizmetlerden ĠġKUR sorumludur. Devletin yaptığı katkı Hazine MüsteĢarlığı 

tarafından aylık olarak doğrudan Fona aktarılmaktadır.
221

 

 

Yararlanma ġartları: 

ĠĢlerini kendi irade ve hataları dıĢında bir sebepten dolayı yitiren issizler aĢağıdaki koĢulları 

taĢımaları halinde iĢsizlik ödeneğinden faydalanabilmektedirler: 

 

 ĠĢ akdinin sonlandırılmasından önceki en az 120 gün boyunca kesintisiz çalıĢmıĢ ve 

prim ödemiĢ olmak,  

 

 ĠĢ akdinin sonlandırılmasından önceki üç yıl içinde sigortalı bir çalıĢan olarak çalıĢmıĢ 

olmak ve en az 600 gün iĢsizlik sigortası primi yatırmıĢ olmak 

 

ĠĢsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için baĢvuru sahiplerinin is akdinin feshinden sonra 30 

gün içinde en yakın ĠġKUR ofisine kayıt yaptırmaları ya da elektronik ortamda baĢvurmaları 

gerekmektedir.
222
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Ödenek Süreleri ve Miktarı: 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalıĢmıĢ 

olanlardan, son üç yıl içinde;  

 600 gün sigortalı olarak çalıĢıp ĠĢsizlik Sigortası Primi ödemiĢ olan sigortalı iĢsizlere 

180 gün, 

 900 gün sigortalı olarak çalıĢıp ĠĢsizlik Sigortası Primi ödemiĢ olan sigortalı iĢsizlere 

240 gün, 

 1080 gün sigortalı olarak çalıĢıp ĠĢsizlik Sigortası Primi ödemiĢ olan sigortalı iĢsizlere 

300 gün iĢsizlik ödeneği verilmektedir. 

 

Günlük iĢsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak 

hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu Ģekilde hesaplanan iĢsizlik 

ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir.
223

 

 

 

Tablo 11: Yıllara Göre ĠĢsizlik Ödeneği Hak Eden KiĢi Sayısı 

YILLAR ĠġSĠZLĠK ÖDENEĞĠ 

HAK EDEN KĠġĠ SAYISI 

2002 82.886 

2003 130.283 

2004 147.343 

2005 186.581 

2006 199.553 

2007 221.353 

2008 331.222 

2009 472.207 

2010 329.169 

2011 319.647 

 

Kaynak: ĠġKUR 
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Tablo 12: 2011 Yıl Sonu Ġtibariyle ĠĢsizlik Sigortası Kapsamında Bulunanların Sayıları 

5510 sayılı Kanunun (4/a) 

Maddesine Tabi 

Zorunlu Sigortalılar 

Özel Sandıklara Tabi Sigortalılar  
Toplam Sigortalı 

Sayısı 

11.030.939 119.682 11.150.621  

 

Kaynak: SGK 

 

 

B) Kısa ÇalıĢma Ödeneği 

ĠĢsizlik sigortası kapsamındaki kiĢileri hizmet akdine tabi olarak çalıĢtıran iĢverenin, genel 

ekonomik kriz, zorlayıcı sebep, sektörel ve bölgesel kriz nedeniyle iĢyerindeki haftalık 

çalıĢma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya iĢyerinde faaliyeti tamamen 

veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, talebinin uygunluğunun ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından tespiti ile iĢçilere “Kısa ÇalıĢma Ödeneği” ödenmesi mümkün 

olmaktadır. Kısa ÇalıĢma Ödeneği iĢyerinde uygulanan haftalık çalıĢma süresini 

tamamlayacak Ģekilde çalıĢılmayan süreler için verilmektedir. 

 

Yararlanma ġartları: 

ĠĢçinin kısa çalıĢma ödeneğinden yararlanabilmesi için; 

 ĠĢverenin kısa çalıĢma talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

uygun bulunması, 

 ĠĢçinin kısa çalıĢmanın baĢladığı tarihte, çalıĢma süreleri ve İşsizlik Sigortası Primi 

ödeme gün sayısı bakımından iĢsizlik ödeneğine hak kazanmıĢ olması gerekmektedir. 

 

Ödemeye ĠliĢkin Esaslar: 

 Kısa Çalışma Ödeneği’nin miktarı aylık brüt asgari ücretin %150‟sini geçmemek 

üzere son on iki aylık kazanç ortalamasının %60‟ıdır. Kısa Çalışma Ödeneği, 

iĢyerinde uygulanan haftalık çalıĢma süresini tamamlayacak Ģekilde çalıĢılmayan 

süreler için verilmektedir. 
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 Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresi üç ayı aĢmamak kaydıyla kısa çalıĢma süresi 

kadardır. Ödeneğin süresi, her halde hak edilen iĢsizlik ödeneği süresini 

aĢamamaktadır. 

 

 ĠĢçinin kısa çalıĢma ödeneği aldığı süre için, genel sağlık sigortası primi, İşsizlik 

Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmaktadır. 

 

 Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanan iĢçi, iĢsizlik sigortasından yararlanmak için 

gereken koĢullar gerçekleĢmeden iĢsiz kalırsa, kısa çalıĢma ödeneği aldığı süre 

düĢüldükten sonra, daha önce hak ettiği iĢsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar 

iĢsizlik ödeneğinden yararlanmaktadır. 

 

 Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresini altı aya kadar uzatmaya ve iĢsizlik ödeneğinden 

mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıĢtır.
224

 

 

 

Tablo 13: Yıllara Göre Kısa ÇalıĢma Ödeneği Hak Eden KiĢi Sayısı 

YILLAR KISA ÇALIġMA ÖDENEĞĠ 

HAK EDEN KĠġĠ SAYISI 

2005 21 

2006 217 

2007 40 

2008 650 

2009 190.208 

2010 27.147 

2011 5.821 

 

Kaynak: ĠġKUR 

 

 

C) Ücret Garanti Fonu 

2008 yılında ĠĢsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde bir Ücret Garanti Fonu oluĢturulmuĢtur. 

Amaç iĢverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası veya iflasın ertelenmesi 
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nedenleriyle ödeme güçlüğüne düĢtüğü hallerde çalıĢanların ücretlerinin en az üç ay süreyle 

ödenebilmesidir. Ücret Garanti Fonu kaynakları, ödenen toplam iĢsizlik primindeki toplam 

yıllık iĢveren payının %1‟ine karĢılık gelmektedir. 

 

Ödeme Miktarı ve KoĢulları: 

Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılacak ödemelerde iĢçinin, iĢverenin ödeme güçlüğüne 

düĢmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iĢyerinde çalıĢmıĢ olması koĢulu esas alınarak 

temel ücret üzerinden ödeme yapılmakta ve bu ödemeler 5510 sayılı Kanun‟da belirlenen 

kazanç üst sınırını aĢamamaktadır.
225

 

 

 

Tablo 14: Yıllara Göre Ücret Garanti Fonu Ödemesi Hak Eden KiĢi Sayısı 

YILLAR ÜCRET GARANTĠ FONU ÖDEMESĠ 

HAK EDEN KĠġĠ SAYISI 

2005 1.269 

2006 1.134 

2007 2.223 

2008 827 

2009 12.371 

2010 12.905 

2011 5.807 

 

Kaynak: TÜĠK 

 

 

D) ĠĢ Kaybı Tazminatı 

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun‟da belirtilen 

koĢullara uyan kuruluĢlarda iĢ sözleĢmesine dayalı olarak ücret karĢılığı çalıĢanlardan, iĢ 

sözleĢmeleri tabi oldukları iĢ kanunları ve toplu iĢ sözleĢmeleri gereğince tazminata hak 

kazanacak Ģekilde sona ermiĢ olanlara, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iĢ sözleĢmelerinden 

doğan tazminatları dıĢında ĠĢ Kaybı Tazminatı ödenmektedir. 
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Tazminat Miktarı ve Süresi: 

ĠĢ Kaybı Tazminatı, günlük net asgari ücretin iki katıdır. Kanun kapsamına girenlerden, 

hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı iĢveren ile hizmet akdi kesintisiz en az;  

- 550 günden beri devam edenlere 90 gün,  

- 1100 günden beri devam edenlere 120 gün,  

- 1650 günden beri devam edenlere 180 gün,  

- 2200 günden beri devam edenlere 240 gün süre ile iĢ kaybı tazminatı verilmektedir. 

 

BaĢvuru: 

ĠĢ Kaybı Tazminatı‟ndan yararlanmaya hak kazananların, hizmet akitlerinin sona erdiği 

tarihten itibaren 30 gün içinde ĠġKUR‟a baĢvurmaları zorunludur. Süresi içinde 

baĢvurulmaması halinde ĠĢ Kaybı Tazminatı hakkı ortadan kalkmaktadır.
226

 

 

Tablo 15: Yıllara Göre ĠĢ Kaybı Tazminatı Hak Eden KiĢi Sayısı 

YILLAR Ġġ KAYBI TAZMĠNATI 

HAK EDEN KĠġĠ SAYISI 

1995 1.024 

1996 4.635 

1997 1.332 

1998 3.277 

1999 183 

2000 1.695 

2001 1.387 

2002 234 

2003 2.146 

2004 5.635 

2005 4.380 

2006 2.431 

2007 260 

2008 657 

2009 474 

2010 9.104 

Kaynak: TÜĠK 

 

                                                           
226

 TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ĠġKUR Dünden Bugüne 1946–2011, S.51 



158 
 

3.2.1.3 Mesleki Emeklilik ve Diğer Tamamlayıcı Sigorta ve Koruma Sistemleri 

Pek çok geliĢmiĢ ülkede ek bir sosyal güvence sağlayan tamamlayıcı sigortalar ülkemizde 

sınırlı bir kesimi kapsamaktadır. Bu bağlamda Türkiye‟de bazı özel sigorta sandıklarının 

yanında Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK), 

Amele Birliği ve Ġlkokul Öğretmenlerinin özel sandıkları bulunmaktadır. Gene bazı büyük 

holdinglerin de kendi bünyelerinde çalıĢanlara yönelik emeklilik sandıkları kurmaya 

baĢladıkları görülmektedir. Bunların dıĢında özel hayat ve özel sağlık sigortası yaptırma 

imkânı da bulunmaktadır. 

 

A) Özel Sandıklar 

Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‟nun halen yürürlükte bulunan geçici 20. maddesi 

ile bankalara, sigorta ve reasürans Ģirketlerine, ticaret ve sanayi odalarına ve borsalara veya 

bunların oluĢturdukları birliklere, çalıĢtırmakta oldukları personele malûllük, yaĢlılık ve 

ölümlerinde yardım yapmak üzere, vakıf veya dernek Ģeklinde özel sandıklar kurarak 

çalıĢanlarının sosyal güvenliklerini sağlama olanağı verilmiĢtir. Bu sandıklar birer sosyal 

güvenlik kurumu niteliği taĢıdığından, en az 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu‟ndaki hakları sigortalılarına vermek zorundadırlar. 

 

Özel sandıklar 5510 sayılı Kanun‟un geçici 20. Maddesi uyarınca 2013 yılında Sosyal 

Güvenlik Kurumu‟na devredilecek ve sandık katılımcıları söz konusu kanunun 4 (a) maddesi 

kapsamında sigortalı kabul edileceklerdir. 

 
 
Tablo 16: Yıllara Göre Özel Sandıkların Kapsadığı Nüfus 

 

YILLAR AKTIF 

SIGORTALILAR 

AYLIK 

ALANLAR 

BAĞIMLILAR TOPLAM 

2008 105.707 81.042 136.469 323.218 

2009 109.668 82.459 139.078 331. 205 

2010 114.600 83.581 142.922 341.103 

2011 119.682 84.890 146.318 350.890 
 

Kaynak: SGK 
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B) OYAK 

Kısa adı OYAK olan Ordu YardımlaĢma Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı‟na bağlı olarak 

faaliyet göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bütün muvazzaf subay, 

sözleĢmeli subay, askeri memur, astsubay, sözleĢmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile 

Emekli MaaĢı Sistemi'ne giren üyeler ve ölümleri halinde Sistem'e devam etmek isteyen eĢleri 

OYAK daimi üyesidir. Uzman erbaĢlar ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı teĢkilatında, OYAK ve OYAK'ın sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip 

olduğu veya iĢtirak edeceği Ģirketlerde çalıĢan bütün maaĢlı ve ücretli memur ve 

müstahdemlerden arzu edenler OYAK daimi üyesi olabilmektedir. Muvazzaflık hizmetini 

yapmakta olan yedek subaylar OYAK'ın geçici üyesi olmaktadır.  

 

Kurumun gelirleri; 

- daimi üyelerin maaĢlarından kesilecek %10,  

- geçici üyelerin maaĢlarından kesilecek %5 oranındaki primlerle, 

- Konut Ön Biriktirim Fonu üyelerinin aidata esas maaĢlarından her ay kesilecek %10 

ek aidatlar, 

- kurum mevcutların iĢletilmesi ve 

- bağıĢlar ile sağlanmaktadır.  

 

OYAK, daimi üyelerine emeklilik, maluliyet, ölüm yardımı ve konut edindirme yardımı; 

geçici üyelerine ise üyelikleri devam ettiği müddetçe maluliyet ve ölüm yardımı yapmaktadır. 

Ayrıca, Kurumun daimi ve geçici üyesi iken ölenlerin mirasçıları, ölüm yardımına hak 

kazanmaktadır. OYAK, daimi üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını gidermek için; mesken 

inĢa etmek, mesken kredisi vermek, borç vermek, ordu pazarları, ordu evleri, ordu talebe 

yurtları, özel okullar kurmak, üye çocuklarına yurt içi ve yurt dıĢı tahsil ve staj bursları 

vermek gibi hizmetler sunmaktadır.
227

 

 

 

C) Amele Birliği Biriktirme ve YardımlaĢma Sandığı 

10.09.1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna 

Müteallik Kanun ile kurulan Amele Birliği, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟na bağlı, 

yönetim, iĢleyiĢ ve denetimi kendi yönetmeliğine göre yapılan, idari ve mali açıdan özerk 
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tüzel kiĢiliğe sahip bir sosyal güvenlik kuruluĢu olarak faaliyet göstermektedir ve Türkiye 

TaĢkömürü Genel Müdürlüğü, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.ġ., Çatalağzı ĠĢletme 

Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim-Ġletim A.ġ. Kuzey-Batı Anadolu ġebeke ĠĢletme Grup 

Müdürlüğü‟nün Zonguldak ve Ereğli Kömür Havzasında çalıĢan iĢçilerine ilave sosyal 

güvenlik yardımı yapma amacı taĢımaktadır
228

.  

 

Amele Birliği kapsamında bulunan personele geçici iĢ göremezlik yardımı, öğrenim 

yardımları, eğitim ve sağlık hizmetlerine destek yardımları, kredi yardımları, cenaze defin 

yardımı, iĢ kazası yardımları ile sandık üyeliklerinin sona ermesine binaen “son yardım” 

yapılmaktadır.  

 

Üyelik aidatı, üyenin brüt ücretinin % 3‟üdür. Bunun % 2‟sini iĢçi, % 1‟ini de 151 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesi gereğince iĢveren karĢılamaktadır.
229

  

 

 

D) Ġlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 

Ġlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (ĠLKSAN), bir ek sosyal güvenlik 

kurumu fonksiyonu görmek üzere kurulmuĢtur.  

 

Bütçeden maaĢ alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiĢtirme 

yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, 

eğitim müdürleri, ilköğretim müfettiĢ ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, 

Ġlköğretim Umum Müdürlüğü ve eğitim müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık 

iĢlerinde çalıĢan memurlar Sandığa üyedir. Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar, isterlerse 

üyeliklerini devam ettirebilmektedirler.
230

  

 

Sandığın temel gelir kaynağını üyelerden, Temsilciler Kurulunca tespit edilen miktarda her ay 

kesilen aidatlar oluĢturmaktadır. Bunun yanı sıra bağıĢlar ve Devlet bütçesinden yapılacak 

yardımlar, sandık gelirlerinin nemalandırılmasından elde edilen karlar, sandığın amaçlarını 

gerçekleĢtirmeye elveriĢli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak 
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bunların kiralanmasından veya iĢletilmesinden elde edilecek kazançlar da sandığın diğer gelir 

kaynakları olarak sayılmaktadır.
231

 

 

Sandığın yapacağı yardımların neler olacağı “Ana Statü” ile belirlenmektedir
232

. Hazırlanan 

Ana Statüler çeĢitli Ģekillerde değiĢikliğe uğramıĢtır. Son değiĢiklikle sandık üyelerine;  

- borç para verme,  

- evlenme yardımı yapma,  

- ölüm yardımı yapma,  

- maluliyet yardımı yapma, 

- emeklilik yardımı yapma,  

- doğal afet yardımı yapma ve  

- Ģehit yardımı yapma gibi sosyal yardımlar sunulmaktadır.
233

  

 

Sandık, yardım faaliyetleri yanında öğretmen pazarları iĢletmek, öğretmen misafirhaneleri 

kurmak gibi faaliyetlerde de bulunmaktadır
234

. 

 

 

E) Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) 

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna dâhil maaĢlı ve ücretli memurların üye olabildikleri 

POLSAN, yukarıdaki uygulamalara benzer bir Ģekilde mensuplarından aidat toplamakta ve 

bunun karĢılığında nakdi emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı ödemektedir. Bunun yanında 

çeĢitli hallerde farklı oranlarda borç para verme hizmeti de sunmaktadır. 

 

 

F) Özel Hayat ve Sağlık Sigortaları 

Özel hayat sigortaları; ölüm, yaĢama ve her ikisinin birlikte kapsandığı hem ölüm hem de 

yaĢama ihtimallerine bağlı teminatlar ile ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli 

hastalıklara güvence vermektedir. Özel hayat sigortaları, sigorta sözleĢmesinin konusuna göre 

vade sonuna kadar muhtemel rizikonun ortaya çıkması ya da çıkmaması durumuna bağlı 

                                                           
231

 http://www.ilksan.gov.tr/?p=3 
232

 3.01.1943 Tarih ve 4357 Sayılı ĠLKOKUL ÖĞRETMENLERĠ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 

KANUNU 
233

 http://www.ilksan.gov.tr/?p=3 
234

 Kadir ARICI, Sosyal Güvenlik, TES-Ġġ Eğitim Yayınları, Ankara, 1999, s.238–239 ve 242 
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olarak sigortalıya sözleĢmede belirtilmiĢ miktarda tazminat ödenmesini veya nemalandırılmıĢ 

toplu ya da aylık ödeme yapılmasını sağlamaktadır. 

 

Türkiye‟de özel hayat ve sağlık sigortaları kuruluĢundan bu yana hızlı bir geliĢme 

sergilemiĢtir.
235

 Özel hayat sigortası alanlarında 23 Ģirket faaliyet göstermektedir
236

. 

 

 

3.2.1.4 Bireysel Emeklilik
237

 

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak 

28/3/2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 

kurulmuĢtur. Temel amacı, bireylerin çalıĢma yaĢamları boyunca yaptıkları düzenli 

tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluĢacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları 

dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini 

sağlamaktır. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. 

 

Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kiĢiler katılabilmekte ve 

sisteme katılım için bir emeklilik Ģirketi ile emeklilik sözleĢmesi imzalamak yeterlidir.  

 

Katılımcılar, Ģirket tarafından tercih ettikleri plan için belirlenen asgari katkı payının altında 

olmamak kaydıyla mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini de göz 

önüne alarak katkı payı tutarını belirleyebilmektedirler. Ancak asgari katkı payı aylık brüt 

asgari ücretin %5‟inden az olamamaktadır. 

 

Emeklilik Ģirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa kesintiler yapıldıktan sonra 

emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. Katılımcı, birikiminin hangi fon veya 

fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar verebilmektedir.  

 

Katılımcı,  

-     emeklilik sözleĢmesi süresi içinde katkı payı tutarını, emeklilik planında tanımlı asgari 

katkı payından daha az olmamak üzere değiĢtirebilmekte,  

                                                           
235

 Suat UĞUR, Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Özel Emeklilik Programlarının Yeri Ve GeliĢimi, 
TĠSK, Yayın NO: 244, 2004  
236

 T.C. HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI 
237

 Ayrıntılı bilgi için: http://www.egm.org.tr 

http://www.egm.org.tr/
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 -     Ģirkette en az 1 yıl kalmak Ģartıyla, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini baĢka bir 

emeklilik Ģirketine aktarabilmekte,   

-     aynı veya farklı Ģirketlerde açılmıĢ olan bireysel emeklilik hesaplarının birleĢtirilmesini 

talep edebilmekte ve 

-     emeklilik sözleĢmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilmektedir. Ancak katkı 

payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate 

alınmamaktadır. 

 

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılar ve çalıĢanları için katkı payı ödeyen iĢverenler için 

vergi avantajları sunulmuĢtur
238

. Ücretliler ve beyannameye tabi mükellefler, kendileri ve 

eĢleri adına ödedikleri katkı payı tutarının, aylık brüt ücretin veya yıllık gelirin % 15‟ini ve 

asgari ücretin yıllık tutarını aĢmayan bölümünü gelir vergisi matrahlarında indirim konusu 

yapabilirler. ĠĢverenler, çalıĢanları adına ödedikleri katkı paylarını doğrudan gider 

yazabilmektedirler. 

 

Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sisteme ilk giriĢ tarihinden 

itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalarak katkı payı ödemesi ve 56 yaĢını tamamlaması 

gerekmektedir. Katılımcı isterse, emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilmektedir. 

 

Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının 

veya tamamının defaten ödenmesini talep edebilmektedir. Bunun dıĢında birikimlerinin bir 

kısmının veya tamamının yıllık gelir sigortasına aktarılmasını talep ederek yapılacak sözleĢme 

çerçevesinde, kendisine belirli bir süre veya ömür boyu maaĢ bağlanmasını talep 

edebilmektedir. Ayrıca, belirlenen geri ödeme programına göre birikimlerini kısım kısım 

Ģirketten almayı da tercih edebilmektedir. 

 

                                                           
238

 9 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

vergi matrahından indirim yolu ile kullanılan vergi avantajı uygulaması kaldırılarak devlet katkısı sistemine 

geçilmiĢ, sistemden ayrılmalarda menkul sermaye iradı olarak tanımlanan ve stopaja tabi olan birikim tutarı 

uygulaması yerine, sadece irat tutarı üzerinden stopaj alınmasına yönelik değiĢiklikler yapılmıĢtır. Yapılan 

düzenlemelerle, iĢverenler tarafından çalıĢanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının 

tespitinde indirim konusu yapılabilecek katkı paylarının brüt ücretin %10‟u kadar olan üst limiti %15‟e 

çıkarılmıĢtır. 
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Katılımcı, emeklilik sözleĢmesi süresi içinde istediği anda sistemden birikimlerini alarak 

ayrılabilme imkânına sahiptir. Bununla beraber; sistemden emekli olarak ayrılan 

katılımcıların birikimleri üzerinden %3,75 oranında stopaj kesintisi yapılırken, 10 yıl boyunca 

katkı payı ödemeden ayrılanların birikimleri üzerinden %15, 10 yıl boyunca katkı payı 

ödemekle birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılanların birikimleri üzerinden 

%10 kesinti yapılmaktadır. 

 

 

Tablo 17: Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminde Yıllar Ġtibariyle Katılımcı Sayıları  

YILLAR TOPLAM 

KATILIMCI 

2003 15.245 

2004 314.257 

2005 672.696 

2006 1.073.650 

2007 1.457.704 

2008 1.745.354 

2009 1.987.940 

2010 2.281.478 

2011 2.641.843 

2012* 2.862.181 
* 13.07.2012 itibariyle 

Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi (www.egm.org.tr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egm.org.tr/
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3.2.2 Primsiz Sistem 

 

3.2.2.1 ĠĢsizlik Programları
239

 

Primsiz sistem altında iĢsizlik programları Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) tarafından sunulan 

istihdam hizmetleri ile aktif istihdam politikalarından oluĢmaktadır. 

 

A) Ġstihdam Hizmetleri: 

ĠġKUR iĢgücü piyasalarında emeğini arz edenler ile emek talep eden iĢverenler arasında 

aracılık etmek amacıyla çeĢitli istihdam hizmetleri sunmaktadır. Bu bağlamda iĢe yerleĢtirme 

(plasman) hizmeti ĠġKUR‟un en temel görevidir. Bunun dıĢında sunulan istihdam hizmetleri 

ise farklı dönemlerde değiĢen koĢullara göre Ģekillenmektedir. 

 

ĠġKUR‟un kuruluĢu ile baĢlayan iĢe yerleĢtirme hizmetleri yurt içinde ve yurtdıĢında iĢe 

yerleĢtirme olarak sağlanmaktadır. Bunun yanında Özel Ġstihdam Büroları vasıtasıyla iĢe 

yerleĢtirme hizmetlerinde de ĠġKUR etkin olarak rol almaktadır. 

 

 

ġekil 13: Yıllar Ġtibariyle ĠġKUR’a Kayıtlı ĠĢsizler (Erkek – Kadın) 

 

* 2010 Yılı Kayıtlı ĠĢsiz Sayısı: Erkekler için 999.569, Kadınlar için 414.972 ve Toplamda 1.414.541 

  2011 Yılı Kayıtlı ĠĢsiz Sayısı: Erkekler için 1.142.928, Kadınlar için 702.037 ve Toplamda 1.844.965 

Kaynak: ĠġKUR 

                                                           
239

 Bu bölümde yararlanılan kaynak: TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ĠġKUR Dünden 

Bugüne 1946–2011 
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ġekil 14: Yıllar Ġtibariyle ĠġKUR Tarafından ĠĢe YerleĢtirme Sayıları  (Erkek – Kadın) 

 

* 2011 Yılı ĠĢe YerleĢtirme Sayısı: Erkekler için 261,964, Kadınlar için 101.708 ve Toplamda 363.672 

Kaynak: ĠġKUR 

 

 

Yurtiçinde ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri, açık bulunan iĢlere iĢçilerin yerleĢtirilmesi Ģeklinde 

verilmektedir. Bu hizmetin etkinlik kazanması için; iĢ piyasasının iyi tanınması, ülke, bölge 

ve il bazında ekonomik göstergelerin etkin bir Ģekilde izlenmesi gerekmektedir. ĠĢçi ve 

iĢveren arasında emek arz ve talebinin dengelenmesi görevini yürütmekte olan ĠġKUR, iĢ 

isteyenlerin niteliklerine ve iĢ tercihlerine uygun iĢleri, iĢverenlerin de karĢılanmasını 

istedikleri iĢgücüne uygun kiĢileri bularak istihdamı sağlamaya çalıĢmaktadır. 

 

YurtdıĢında ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri ile ilgili olarak ĠġKUR, yurtdıĢında iĢyerleri bulunan 

ya da iĢ alan yerli ve yabancı firmaların iĢgücü taleplerinin karĢılanması ve bu iĢçilerle ilgili 

iĢlemlerin, ya da serbest iĢgücü piyasasından kendilerinin temin ettiği iĢçilerle ilgili iĢlemlerin 

yapılması konusunda gerekli çalıĢmaları yürütmektedir. Burada önemli olan husus, yurt dıĢına 

gönderilen iĢçilerin 1960'lardaki Almanya göçünden farklı olarak, büyük çoğunlukla Türk 

firmalarının kendi götürdüğü çalıĢanlardan oluĢmasıdır. 

 

YurtdıĢında iĢ alan Türk firmalarının bu ülkelere götürdükleri Türk iĢçileri ve kendi 

imkânlarıyla iĢ bulanların dahi iĢlemleri Kurum tarafından gerçekleĢtirilmekte, dolayısıyla 

yurtdıĢına çıkan bütün iĢçiler ĠġKUR tarafından kayıt altına alınmaktadır. 
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ġekil 15: Yıllar Ġtibariyle YurtdıĢına Gönderilen ĠĢçi Sayıları   

 

 

* 2011 Yılında YurtdıĢına Gönderilen ĠĢçi Sayısı: 52.491 

Kaynak: ĠġKUR 

 

 

Özel Ġstihdam Büroları, iĢsizlerin niteliklerine uygun açık iĢlere çabuk, kolay ve düĢük 

maliyetle yerleĢtirilebilmeleri için, kamu istihdam kurumları ile bir arada dünyanın pek çok 

ülkesinde hizmet vermektedir. Türkiye‟de de ĠġKUR, Özel Ġstihdam Büroları ile birlikte 

iĢgücü piyasasına etkin hizmet vermede iĢbirliği içindedir ve aracılık hizmetlerinde rekabetten 

ziyade birbirini tamamlayıcı fonksiyonlar üstlenmektedir. ĠġKUR'dan izin almak kaydıyla 

gerçek ve tüzel kiĢiler iĢ ve iĢçi bulmaya aracılık faaliyeti yapmak üzere büro 

kurabilmektedirler. Özel Ġstihdam Büroları, yurtiçi ve yurtdıĢı iĢ ve iĢçi bulma faaliyetinde 

bulunmaktadır.  
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ġekil 16: Yıllar Ġtibariyle Özel Ġstihdam Büroları ĠĢe YerleĢtirme Sayıları   

 

 

 

Kaynak: ĠġKUR 

 

 

B) Aktif Ġstihdam Politikaları: 

YaĢam boyu eğitim anlayıĢı içinde iĢgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karĢılamak, 

iĢsizlerin istihdamını kolaylaĢtırmak ve iĢ kurmalarına yardımcı olmak üzere ĠġKUR, etkin 

bir Ģekilde Aktif Ġstihdam Politikaları uygulamaktadır. Bu doğrultuda ĠġKUR tarafından; 

ĠĢgücü YetiĢtirme Kursları, GiriĢimcilik Eğitimleri, Özürlü ve Hükümlü Rehabilitasyonu ve 

Staj Programlarını kapsayan Mesleki Eğitim Kursları verilmekte, iĢsizlerin iĢ disiplini 

kazanmalarını, belirli bir süreyle gelir elde etmelerini ve kamu yararına bir hizmetin 

gerçekleĢtirilmesini sağlamak amacıyla Toplum Yararına ÇalıĢma Programları uygulanmakta 

ve ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı hizmetleri sunulmaktadır. 

 

 

B.1) Mesleki Eğitim Kursları: 

Teknolojinin günümüzde hızla değiĢmesi üretim tekniklerinin de aynı hızla değiĢmesine 

neden olmakta bu da nitelikli iĢgücüne duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. 

ĠĢgücünün nitelik kazanması ise ancak mesleki eğitimin bir defaya mahsus verilmesiyle değil, 

gerek sahip olunan meslekteki geliĢmelere uyum sağlanması gerek yeni mesleklerin 

öğrenilmesine açık olunmasıyla mümkündür. Bu bağlamda ĠġKUR, 1988 yılından bu yana 

iĢgücü yetiĢtirme ve meslek edindirme kursları düzenlemektedir. 
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ĠĢgücü YetiĢtirme Kursları: ĠġKUR, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim 

kurumları, üniversiteler, öğretim kurumları, özel sektör iĢyerleri, eğitim veya rehabilitasyon 

amacıyla kurulan firmalar, dernek, vakıf, iĢçi, iĢveren, esnaf ve meslek kuruluĢları, meslek 

birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluĢlar, kamu kurum ve kuruluĢları, döner sermayeli 

kuruluĢlar, özel kanunla kurulan banka ve kuruluĢları ile bunlara bağlı iĢyerleriyle iĢbirliği 

yaparak ve ayrıca hizmet satın alarak iĢgücü yetiĢtirme kursları düzenlemektedir. Bu kurslara 

katılanlara, eğitimlere katıldıkları her bir fiili gün için kursiyer cep harçlığı verilmekte, 

kursiyerlerin eğitim süresince iĢ kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir. 

Ayrıca, bu kurslarda en az %20 oranında istihdam garantisi bulunmaktadır. 

 

Özürlü ve Hükümlü/Eski Hükümlü Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyonu: ĠġKUR, özürlülerin 

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda özürlüler yararına kurulan dernek, vakıf ve mesleki 

rehabilitasyon merkezleriyle sürekli temas kurmakta, özürlülerin mesleklere göre niteliklerini 

tespit ederek ve Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları'nın görüĢ ve taleplerini de dikkate 

alarak özürlülere yönelik projeler üretmekte ve bu kapsamda mesleki eğitim ve rehabilitasyon 

programları düzenlemektedir. ĠġKUR ayrıca genel olarak iĢbirliği yapılabilecek kurum ve 

kuruluĢların yanı sıra Adalet Bakanlığı'na bağlı ceza infaz kurumlarıyla da iĢbirliği yaparak 

hükümlü ya da eski hükümlülere yönelik kurs ve programlar düzenlemektedir. Bu kurslara 

katılanlara da iĢgücü yetiĢtirme kurslarına katılan kursiyerlere olduğu gibi kursiyer cep 

harçlığı verilmekte, eğitim süresince iĢ kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri 

ödenmektedir. 

 

GiriĢimcilik Eğitimleri: ĠġKUR, iĢsizlerin kendi iĢlerini kurmalarını sağlamak amacıyla 

giriĢimcilik eğitimleri de düzenlemektedir. Bu sayede 2009 yılında uygulanmaya baĢlanan 

Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitim Programları ile ĠġKUR'a kayıtlı iĢsizlerin iĢ sahibi olmaları 

sağlanırken, açılacak yeni iĢletmelerde istihdam edilecek iĢsizler için de yeni iĢ sahalarının 

oluĢması hedeflenmektedir. Bu eğitimlere iĢ kurmak isteyen kayıtlı iĢsizler katılmakta ve 

kurmak istedikleri iĢle ilgili iĢ planı hazırlamaktadırlar. Eğitimi baĢarıyla tamamlayan 

kursiyerlere eğitim sonunda sertifika verilmekte, kursiyerler bu sertifikayla „KOSGEB Yeni 

GiriĢimci Desteği‟ne baĢvurabilmektedirler.  

 

ĠĢbaĢı Eğitimleri (Staj Programları): ĠġKUR, iĢsizlerin iĢgücü piyasasına girmelerini 

kolaylaĢtırmak ve mesleki tecrübe edinmelerini sağlamak amacıyla staj programları 
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düzenlemektedir. Programlara katılan stajyerlere, staj süresi boyunca kursiyer cep harçlığı 

verilmekte, stajyerlerin iĢ kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri ödenmektedir.  

 

 

B.2) Toplum Yararına ÇalıĢma Programları: 

Hem iĢsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini sağlamayı hem de toplum yararına bir iĢ ya da 

hizmetin gerçekleĢtirilmesini hedefleyen Toplum Yararına ÇalıĢma Programları (TYÇP), 

1993 yılından beri ĠġKUR tarafından uygulanmaktadır. Bu çerçevede özellikle ekonomik 

kriz, doğal afetler, özelleĢtirme, ekonomik yapılanma ve iĢsizliğin yoğun olduğu dönemlerde 

iĢsizlerin maddi sıkıntıya düĢmelerini önlemek, çalıĢma alıĢkanlık ve disiplinlerini 

yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak için TYÇP düzenlenmektedir. 

 

81 ilde yüklenicilerle yaptığı iĢbirliği çerçevesinde ĠġKUR, çevre temizliği, ağaçlandırma, 

erozyon önleme çalıĢmaları, parkların bakım ve onarımının yapılması, kamusal alt yapının 

yenilenmesi, kültürel mirasın korunması, vadi-dere-kanal ıslah çalıĢmaları, temizliği ve 

yardımcı iĢleri, personel gereksinimi duyan okulların ihtiyacının karĢılanması gibi pek çok 

alanda projeler yapmıĢ ve yapmaya devam etmektedir. 

 

Tüm bu faaliyetlerle iĢe yerleĢtirilenler en fazla 6 ay süreyle tam zamanlı çalıĢma Ģeklinde iĢe 

yerleĢtirilmekte, asgari ücret üzerinden ücret ödenmekte, sosyal sigorta primleri ĠġKUR 

tarafından yatırılmakta ve böylece iĢsiz binlerce kiĢi kısmi gelir desteği elde etmiĢ olmaktadır. 

 

 

 

B.3) ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı: 

Ġnsanların bütün hayatını etkileyecek kararlardan biri olan meslek seçimi hem kiĢiler için hem 

de ülke için büyük önem arz etmektedir. Meslek seçiminin taĢıdığı bu stratejik önemin 

bilinciyle ĠġKUR, bu alanda oluĢturulan “Türk Meslekler Sözlüğü”nün geliĢtirilmesi için 

çalıĢmakta, yaĢanan geliĢmeleri yakından takip etmek için AraĢtırma-GeliĢtirme 

faaliyetlerinde bulunmakta ve kiĢilerle doğrudan irtibata geçerek ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı 

hizmeti vermektedir.  
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3.2.2.2 Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler 

Türkiye‟de sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin dağınık bir yapılanmayla sağlanması Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın kuruluĢuyla biraz toparlanmıĢ olsa da, halen bu tür hizmetleri 

sunan çok fazla kamu kuruluĢu bulunmaktadır. Bu kuruluĢların çoğu bir yandan sosyal yardım 

sağlarken, aynı anda sosyal hizmet imkânları da sunduğundan, burada sosyal yardım ve 

hizmetleri ayrı ayrı ele almak yerine, bu mekanizmaları sağlayan kurumları, sundukları 

(primsiz) sosyal koruma hizmetleriyle sırayla inceleme yöntemi tercih edilmiĢtir.   

 

 

A) ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI  

 

A.1) ÇALIġAN ÇOCUKLAR ġUBESĠ 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇalıĢma Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren 

ÇalıĢan Çocuklar ġubesi çocuk iĢçiliğine karĢı aktif mücadele vermekte ve çocuk iĢçiliği 

konusunda çalıĢma yapan kamu kurum ve kuruluĢları, iĢçi-iĢveren kuruluĢları ve sivil toplum 

örgütleri arasında koordinasyon ve iĢbirliği sağlamaktadır. 

 

Bu doğrultuda kısa vadede çocuk iĢçiliğinin en kötü biçimlerinin, uzun vadede çocuk 

iĢçiliğinin tamamen ortadan kaldırılması için üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve 

sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliği yapılmaktadır.  

 

ÇalıĢan Çocuklar Bölümü AB fonlarından, uluslararası kuruluĢların kaynaklarından 

yararlanarak ve çeĢitli ülkelerle iĢbirliği içerisinde çocuk iĢçiliğini önlemeye yönelik olarak 

projeler yürütmektedir. Bu projelerde yürütülen kapsamlı faaliyetlerden bazıları da çalıĢan 

çocuklara yönelik sosyal yardım ve hizmetler sunulmasıyla ilgilidir.
240

 

 

 

A.2) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU: 

 

A.2.1) Primsiz Ödemeler 

Türkiye‟deki sistemde yer alan primsiz ödeme programları (olağan genel) vergilerle finanse 

edilen ve çeĢitli sebeplerle sosyal sigorta sistemine katılmayan ve bu sistemin kapsamı dıĢında 

                                                           
240

 ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI bilgi edinme. 
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kalan ya da belirli meslek kategorilerinde yer alan kiĢilere verilen her türlü „yardımı‟ içine 

almaktadır. Söz konusu „yardımlar‟ nakdi ya da ayni olabilmekte ya da sosyal hizmet 

niteliğinde sunulabilmektedir. Primsiz nakdi yardım programlarının bir kısmı yoksul aileleri 

hedef almaktadır ve daha çok „sosyal destek‟ niteliğindeki nakit transferleri olarak 

değerlendirilebilir. Diğerleri ise belirli meslek kategorilerinde belirli risklerin ortaya çıkması 

halinde ya da belirli mesleki baĢarıların ödüllendirilmesi amacıyla verilmek üzere 

tasarlanmıĢtır. 

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu SGK teĢkilatı bünyesinde Primsiz Ödemeler 

Genel Müdürlüğünü yapılandırarak bir dizi primsiz nakdi yardımın idaresinin merkezi 

sorumluluğunu bu birime vermiĢti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın kurulmasıyla 

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kaldırılarak, 2022 sayılı Kanun çerçevesinde ödenene 

aylıklar dıĢında diğer nakdi yardımların sorumluluğu SGK Emekli Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü‟ne devredilmiĢtir. 2022 sayılı Kanun doğrultusunda ödenen aylıklarla ise 2012 yılı 

sonundan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na bağlı Sosyal Yardımlar Genel 

Müdürlüğü ilgilenmektedir. 

 

SGK‟nun sorumluluğu altındaki nakdi yardımlar Ģunlardır: 

 

a) 1005 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan ġeref Aylığı: 

Bu kanun doğrultusunda Milli mücadeleye iĢtirak eden ve bu sebeple kendilerine Ġstiklal 

Madalyası verilmiĢ bulunan Türk vatandaĢları ile bunların hak sahibi dul eĢlerine ve Kore ve 

Kıbrıs SavaĢlarına katılmıĢ kiĢiler ile bunların hak sahiplerine Ģeref aylığı ödenmektedir. 

Verilen tutar 5.750 x devlet memuru maaĢ katsayısına karĢılık gelmektedir ve hayat boyu 

ödenen bir emekli aylığıdır. Yararlanıcının vefat etmesi halinde verilen dul aylığı 

yararlanıcının aldığı tutarın %75‟ine karĢılık gelmektedir. Dul kalan eĢin yeniden evlenmesi 

halinde dul aylığı kesilmektedir.  

 

Hem bu aylıktan faydalanan yararlanıcılar hem de eĢleri genel sağlık sigortası kapsamında yer 

almakta ve sağlık sigortasına her hangi bir prim ödemesiyle katkıda bulunmamaktadır. Ġlaç ve 

tıbbi tedavi giderleri Savunma Bakanlığı tarafından karĢılanmaktadır. 

 

Bu Kanundan yararlananlar ayrıca, Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, Denizyolları 

Ģehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan Ģirketlere ya da belediyeler 
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tarafından yetki verilen özel Ģahıs veya Ģirketlere ait Ģehir içi toplu taĢıma araçlarında ücretsiz 

olarak seyahat edebilmektedirler. 

 

Tablo 18: Ġstiklal, Kore Ve Kıbrıs Gazisi Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

1005 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

ĠSTĠKLAL HARBĠ GAZĠSĠ 
0 

KIBRIS HARBĠ GAZĠSĠ 
30.575 

KORE HARBĠ GAZĠSĠ 
5.181 

ĠSTĠKLAL HARBĠ GAZĠSĠ 

DUL EġĠ 
622 

KIBRIS HARBĠ GAZĠSĠ DUL 

EġĠ 
4.290 

KORE HARBĠ GAZĠSĠ DUL 

EġĠ 
8.060 

Toplam 
48.728 

 

Kaynak: SGK 

 

b) 3292 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan Vatani Hizmet Tertibi Aylığı: 

Bu Kanuna göre “hiçbir karĢılık gözetmeksizin üstün baĢarı ve gayretle Türk vatanına hizmet 

etmiĢ ve bu hizmetleri belgelenmiĢ Türk VatandaĢları ve ölümleri halinde muhtaç düĢmüĢ aile 

fertlerine” aylık bağlanmaktadır. Aylık maaĢ miktarı 700 gösterge rakamının devlet 

memurları maaĢ katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Vefat durumunda verilen dul 

aylığı ise 550 x devlet memurları maaĢ katsayısıdır. Ölenin bakmakla yükümlü olduğu kiĢiler 

ve yetimler ise 400 x devlet memurları maaĢ katsayısı tutarında bir aylık alabilmektedirler. 

 

Tablo 19: Vatani Hizmet Tertibi Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

3292 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

VATANĠ HĠZMET EMEKLĠSĠ 
177 

HAK SAHĠBĠ 
125 

Toplam 
302 

 

Kaynak: SGK 
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c) 2330 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Ödemeler:  

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, kaçakçılık gibi yasadıĢı 

iĢlerle mücadele ederken ya da kamu düzenini sağlamak için görev yaparken malul olanlara 

veya yine bu koĢullarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi ve manevi zararlarını 

karĢılamak için bir nakdi tazminat ödenmesini ve aylık bağlanması hususunu 

düzenlemektedir.  

 

Buna göre; vefat halinde hayatta kalanlara en yüksek düzeydeki devlet memurunun brüt 

maaĢının 100 katı, kiĢinin ciddi Ģekilde malul olması ve fiziksel hareketleri yerine 

getiremeyerek sürekli baĢka birinin bakımına muhtaç kalması durumunda, en yüksek 

düzeydeki devlet memurunun brüt maaĢının 200 katı tutarında bir tazminat ödenmektedir. 

Maluliyet derecesinin daha düĢük olduğu durumlarda ise en yüksek düzeydeki devlet 

memurunun brüt maaĢının %25‟ ile %75‟i arasında bir ödeme yapılmaktadır. Bu tazminat 

ödemelerinin faydalanıcıları genel sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır. 

 

Ayrıca bu kanun kapsamına girenlerden; 

- Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk 

edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanmaktadır. 

 

- Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları görev malullüğü 

aylığına dönüĢtürülmektedir. 

 

- Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine 

intikal ettirilmektedir. 

 

Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan 

aylıklar, (5434 sayılı Kanunun 18/01/1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değiĢik 64 üncü 

maddesinden yararlananlar hariç) %25 artırılarak ödenmektedir. 

 

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde, 

öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değiĢik 36 ncı 

maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriĢ derece ve kademeleri üzerinden 

(Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve 
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yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre SGK‟nca görev malullüğü aylığı 

%25 artırılarak bağlanmaktadır. 

 

Bunun yanında bu Kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalıĢamayacak derecede sakat 

kalanların çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında ücretsiz olarak 

okutulmaktadırlar. Bunlardan, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek 

öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanabilmektedirler. 

 

Tablo 20: Nakdi Tazminat Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

2330 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
239 

HAK SAHĠBĠ 
1.624 

Toplam 
1.863 

 

Kaynak: SGK 

 

 

Tablo 21: 2330 sayılı Kanun Uyarınca  Köy Korucu Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

2330 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
54 

HAK SAHĠBĠ 
573 

Toplam 
627 

 

Kaynak: SGK 

 

Tablo 22: 2330 sayılı Kanun Uyarınca Er Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

2330 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
972 

HAK SAHĠBĠ 
2.372 

Toplam 
3.344 

 

Kaynak: SGK 
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d) 2629 ve 3160 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Ödemeler: 

2629 sayılı ve 3160 sayılı Kanunlar sırasıyla; 

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli pilot silah sistem operatörü, uçuĢ ekibi personeli, 

paraĢütçü, denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile bunların adayları ile hava ve 

deniz vasıtaları içinde bulunan veya görevlendirilen diğer personel ve 

- Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleĢmeli olarak görevli pilot adayı ve 

uçuĢ ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının emeklilik aylıklarını ve 

çeĢitli görev tazminatlarını (maluliyet, ölüm dâhil) düzenlemektedir. 

 

 

e) 3713 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Ödemeler: 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu terörle mücadelede bulunan kiĢiler için ayrı bir 

program sunmakta ve malullük ya da vefat halinde ödenen yardımları düzenlemektedir. Buna 

göre terör eylemlerinden dolayı ölen, yaralanan, sakat kalanlara ve bunların ölümü 

durumunda hak sahibi dul ve yetimlerine aylık bağlanmaktadır. 

 

 

Tablo 23: 3713 sayılı Kanun Uyarınca Köy Korucu Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

3713 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
462 

HAK SAHĠBĠ 
4.390 

Toplam 
4.852 

 

Kaynak: SGK 

 

Tablo 24: 3713 sayılı Kanun Uyarınca Er Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

3713 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
2.465 

HAK SAHĠBĠ 
6.712 

Toplam 
9.177 

 

Kaynak: SGK 
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f) 5774 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan Sporcu ġeref Aylığı: 

Bu Kanun uyarınca uluslararası düzeyde üstün baĢarı kazanmıĢ ve 40 yaĢını doldurmuĢ 

amatör sporcular ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eĢ ve çocuklarına 

(ve takım halinde olimpiyat veya dünya Ģampiyonu olmuĢ amatör sporcuların, milli takım 

teknik direktör ve antrenörlerine) Sporcu ġeref Aylığı bağlanmaktadır. 

 

Bu aylık 16 yaĢın üzerindeki çalıĢanlara verilen asgari ücret esas alınarak hesaplanmakta ve 

aĢağıdaki tutarlarla çarpılmaktadır: 

 Olimpiyat oyunlarında bireysel olarak, birincilik için: %200, ikincilik için: %160 ve 

üçüncülük için %140; 

 Dünya ġampiyonasında bireysel olarak, birincilik için: %140, ikincilik için: %120 ve 

üçüncülük için %100; 

 Avrupa ġampiyonasında bireysel olarak, birincilik için: %100, ikincilik için: %80 ve 

üçüncülük için %60. 

 

Takım sporları için takımın her bir üyesi ve aynı zamanda antrenör ve koçlar da bireysel 

baĢarı için tespit edilmiĢ olan tutarın %75‟ini almaktadırlar. Sporcunun vefatı halinde eĢi, 

vefat eden sigortalının aldığı tutarın %75‟ini, çocukları da %50‟sini almaya hak 

kazanmaktadır. 

 

 

Tablo 25: Sporcu ġeref Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

5774 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
128 

HAK SAHĠBĠ 
0 

Toplam 
128 

 

Kaynak: SGK 
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g) 5434 ve 5510 Sayılı Kanunlar Uyarınca Bağlanan Vazife Malullüğü ve Harp 

Malullüğü Aylıkları: 

Bu Kanunlarda belirtilen hallerin ortaya çıkması sonucunda (askeri görevler sebebiyle) malul 

kalanlara ve bunların hak sahiplerine durumlarına göre vazife veya harp malulü aylığı 

bağlanmaktadır. 

 

Tablo 26: Vazife Malulü Er Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

5434 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
3.733 

HAK SAHĠBĠ 
12.468 

Toplam 
16.201 

 

Kaynak: SGK 

 

 

Tablo 27: Harp Malulü Er Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

5434 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
387 

HAK SAHĠBĠ 
5.013 

Toplam 
5.400 

 

Kaynak: SGK 

 

 

h) 442 Sayılı Kanun Uyarınca Bağlanan Geçici Köy Korucusu Emekli Aylığı 

442 sayılı Köy Kanunu uyarınca geçici köy korucusu olarak çalıĢtırılanlar, bu çalıĢmalarından 

dolayı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasında 

kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmamaktadırlar. Bunlara ve hak 

sahiplerine Köy Kanunu‟nun Ek 16 ve 17. maddelerine göre istenen Ģartları yerine getirmeleri 

halinde aylık bağlanmaktadır. Söz konusu maddeler Ģöyledir: 
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    Ek Madde 16:  

    Geçici köy korucularından 55 yaşını dolduranların görevleriyle ilişikleri kesilir. İlişikleri 

kesilenlerden on beş yıl veya daha fazla hizmeti olanlara hayatta bulundukları sürece 5.000 

gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak miktarda, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanır. On beş yılı aşan her yıl için 

5.000 gösterge rakamına 200 gösterge rakamı ilave edilir ve bu şekilde yapılacak ilave hiçbir 

şekilde 3.000 gösterge rakamını geçemez. Aylık göstergesine ilave edilecek 200 gösterge 

rakamının hesabında, ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için 200 gösterge 

rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 

on ikide biri aylığa ayrıca eklenir.  

 

    Birinci fıkra hükümlerine göre aylık bağlanmış olanlardan vefat edenlerin dul eşleri ile 55 

yaşını doldurmamış olmakla birlikte on beş yıl veya daha fazla süre geçici köy koruculuğu 

hizmeti bulunanlardan görevleriyle ilişikleri devam etmekte iken vefat edenlerin dul eşlerine 

birinci fıkraya göre hesaplanacak aylığın yüzde yetmiş beşi oranında aylık bağlanır. 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alan dul eşe, bu fıkraya göre hesaplanan 

tutarın yarısı uygulanır. Dul eşe bağlanan aylıklar evlenmesi halinde kesilir ve ölüm nedeni 

hariç dul kalmaları halinde yeniden bağlanmaz.  

 

    Terör suçlarından dolayı hüküm giyen geçici köy korucularına veya dul eşlerine, aylık 

bağlanmaz. Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde ise bağlanan aylığı kesilir. 

 

    Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine 

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 

hükümleri uygulanmak suretiyle malûllük ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olması 

durumunda, bu madde hükümlerine göre ayrıca aylık bağlanmaz, önceden bu madde 

hükümlerine göre bağlanmış olanların aylıkları kesilir. 

 

    Ek Madde 17:  

    55 yaşını doldurup on beş yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan geçici 

köy korucularından; sağlık ve idarî nedenlerle görevine son verilenler ile ölenlere (55 yaşını 

doldurmamış olmakla birlikte on beş yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile 

ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç), 20.000 gösterge rakamının memur 
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aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda 

tazminat ödenir.  

    55 yaşını doldurmadan kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan geçici köy korucularına, 

hizmet sürelerine bakılmaksızın 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan 

aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.  

 

    Tazminat hesabında bir yıldan az olan hizmet süresi bir yıl kabul edilir. Bir tam yılı aşan 

süreler için; ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süre ile orantılı ödeme yapılır. Vefat 

eden geçici köy korucularının hak ettiği tazminat kanunî mirasçılarına ödenir. Verilecek 

tazminat tutarından herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Ek 16 ncı madde uyarınca aylık 

bağlanan veya disiplin hükümlerinin uygulanması sonucu görevlerine son verilen geçici köy 

korucularına bu madde hükümlerine göre tazminat ödenmez.  

 

    Geçici köy korucularından görev süresi içinde vefat edenlerin eşine ve çocuklarına, bunlar 

yoksa anne ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine, 15.000 gösterge rakamının memur 

aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir 

vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ölüm yardımı ödenir.  

 

    Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine 

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak 

suretiyle malûllük ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olması durumunda; bu madde 

hükümlerine göre ayrıca tazminat ödenmez, önceden bu madde hükümlerine göre tazminat 

ödenmiş olanların almış oldukları tazminat tutarı 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre 

ödenmesi gerekecek nakdî tazminat tutarından düşülür. 

 

 

Tablo 28: Geçici Köy Korucusu Emekli Aylığı Alanların Sayısı (2011 Aralık) 

442 Sayılı Kanuna Göre 

Aylık Alanlar 
KiĢi Sayısı 

KENDĠSĠ 
13.670 

HAK SAHĠBĠ 
833 

Toplam 
14.503 

 

Kaynak: SGK 
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i) 168 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Sosyal Yardımlar: 

Yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmen 

veya din görevlilerine; görevlerinden ayrılıĢları halinde kendilerine, vefatları halinde ise dul 

ve yetimlerine 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı Ve Yabancı Uyruklu 

Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre sosyal yardım 

ödemesi yapılmaktadır. 

 

Sosyal yardımdan faydalanabilmek için;  

a) 25 yıl veya daha fazla hizmetten sonra görevden ayrılmak veya asgari on beĢ yıl hizmeti 

bulunup 60 yaĢını tamamlamıĢ olmak,  

b) Özürlü olması veya tedavisi mümkün olmayan hastalık sebebiyle çalıĢamaz hale 

gelindiğinin, en az üç doktordan oluĢan bir sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporla 

belgelenmesi ve bu raporda belirtilen sebebin görevini yapmasına engel teĢkil ettiğinin Sağlık 

Bakanlığının görüĢü alınmak suretiyle DıĢiĢleri Bakanlığınca uygun görülmesi,  

c) Durumu yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde gösterilen haller kapsamına girmemekle birlikte, 

DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından takdir edilecek sebeplerle görevini bırakmıĢ olmak,  

d) Görevlerini yapmaları sırasında, Ģahsiyet ve Türk kültürüne hizmetlerinin sebep ve 

etkisiyle, bulundukları ülke makamlarınca görevlerinden men edilmiĢ olmak, Ģartlarından en 

az birisinin haiz olunması zorunludur. Bunun yanında; 

a) Ġlgilinin cemaatten veya tabiiyetinde bulunduğu hükümetten yeteri kadar yardım veya 

emekli aylığı almamıĢ olması,  

b) Türk kültürüne ve devrimlerine aykırı harekette bulunmaması,   

c) DıĢiĢleri Bakanlığınca takdir olunacak mücbir sebepler dıĢında, baĢka bir memlekette 

yerleĢmek maksadıyla bulunduğu memleketten ayrılmaması Ģarttır. 

 

Yapılacak sosyal yardımın aylık tutarı ile yardımların tahakkuku ve ödenmesine iliĢkin 

hususlar; ilgililerin hizmet yılları ile tamamlamıĢ oldukları eğitimin seviyesi ve alanı, 

pedagojik formasyonlarının bulunup bulunmadığı, görev unvanları, yerleĢtikleri ülke ve 

mahalli geçim endekslerindeki geliĢmeler dikkate alınarak, her yıl DıĢiĢleri, Maliye ve Milli 

Eğitim bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 

tarafından müĢtereken tespit olunur. Yardımın finansmanını DıĢiĢleri Bakanlığı 

üstlenmektedir. 
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B) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI:  

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, görevlerine düzenleyen 633 sayılı KHK doğrultusunda, 

bünyesindeki 5 Genel Müdürlük, 1 Daire BaĢkanlığı ve kendisine bağlı Darülaceze Müessese 

Müdürlüğü ile etkin bir Ģekilde ülke çapında sosyal yardım ve sosyal hizmet programları 

gerçekleĢtirmektedir. Bu programlar, ilgili birimler altında aĢağıda ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢtır. 

 

 

B.1) SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bir yandan 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu çerçevesinde çeĢitli sosyal yardım programları sunmakta, diğer 

yandan ise 2022 ve 2828 sayılı Kanunlar uyarınca ödenen aylıklarla ilgili iĢlemleri 

yürütmektedir. 

 

a) 3294 Sayılı Kanun Doğrultusunda Sağlanan Sosyal Yardımlar 

 

14.06.1986 tarih ve 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu ile 

Sosyal YardımlaĢmayı ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonu ve ihtiyaç sahibi vatandaĢlara nakdi 

ve ayni yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede vali ve kaymakam baĢkanlığında 

oluĢturulmuĢ Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları kurulmuĢtur. 

 

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından; Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma TeĢvik 

Fonu kaynağı kullanılarak, 3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan vatandaĢlara yönelik 

çeĢitli sosyal yardım programları uygulanmaktadır. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 

taĢradaki faaliyetleri Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları aracılığıyla 

yürütülmektedir. Uygulanan sosyal yardım programları Ģunlardır: 

 

a.1) Aile Yardımları: 

 

Gıda ve Giyim Yardımları 
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Ġhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla Ramazan 

ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma 

Vakıfları‟na (SYDV) kaynak aktarılmaktadır. 

 

Tablo 29: Gıda ve Giyim Yardımları Ġçin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına 

Aktarılan Kaynaklar (2003–2011) 

YIL  2003

  

2004

  

2005

  

2006

  

2007

  

2008

  

2009

  

2010 

  

2011 

AKTARILAN 

KAYNAK  

(Milyon TL)  

35,27

  

55,12

  

89,98

  

149,48

  

140

  

218,44

  

378,95

  

92,36

  

106,35 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

Yakacak Yardımları 

2003 yılından itibaren Türkiye Kömür ĠĢletmelerinden sağlanan kömür, SYDV aracılığı ile 

ihtiyaç sahibi ailelere, kıĢlık yakacak ihtiyacının karĢılanması amacıyla hane baĢına en az 500 

kg olmak üzere dağıtılmaktadır.  

 

Tablo 30: Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları Aracılığıyla Yapılan Kömür 

Yardımları (2003–2010) 

YIL DAĞITILAN KÖMÜR 

MĠKTARI (TON) 

YARARLANICI AĠLE 

SAYISI 

2003 649.818 1.096.488 

2004 1.052.379 1.610.170 

2005 1.329.676 1.831.234 

2006 1.363.288 1.797.083 

2007 1.434.163 1.894.555 

2008 1.852.278 2.347.728 

2009 1.910.778 2.256.265 

2010 1.957.495 2.237.423 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

Barınma Yardımları 

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaĢayan muhtaç vatandaĢlara 

evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.  
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Tablo 31: Barınma Yardımları Ġçin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına 

Aktarılan Kaynaklar (2006–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(TL) 

KĠġĠ SAYISI 

2006 919.900 415 

2007 2.503.950 642 

2008 40.095.703 27.501 

2009 50.001.966,75 20.183 

2010 14.842.429,80 1.546 

2011 29.289.707,67 3.469 

 
Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

a.2) Sağlık Yardımları: 

 

ġartlı Sağlık Yardımı 

ġartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0–6 yaĢ 

arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri Ģartı ile düzenli nakit para 

yardımı yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT‟ler aracılığı ile doğrudan anneler 

adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu alanda yapılan aylık ödemeler çocuk baĢına 30 

TL‟dir. 

 

Tablo 32: ġartlı Sağlık Yardımı Kapsamında Yapılan Çocuk Yardımları (2003–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(Milyon TL) 

ÇOCUK SAYISI 

2003 0,81 24.644 

2004 16,67 329.833 

2005 61,29 731.784 

2006 103,57 876.978 

2007 95,94 999.041 

2008 118,32 1.026.725 

2009 137,81 753.462 

2010 73,40 775.204 

2011 142,29 399.532 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 
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Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleĢtirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne 

gitmeleri Ģartıyla verilen ġartlı Sağlık Yardımı Gebelik yardımları ise Ģu Ģekildedir: 

- Doğumun hastanede yapılması halinde 1 kereye mahsus 70 TL. 

- Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 30 TL. 

- Doğumdan sonra 2 kereye mahsus 30 TL. 

 

 

Tablo 33: ġartlı Sağlık Yardımı Kapsamında Yapılan Gebelik Yardımları (2006–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(TL) 

KĠġĠ SAYISI 

2006 728.647 22.476 

2007 665.615 30.662 

2008 526.348 38.478 

2009 960.460 49.626 

2010 330.880 54.260 

2011 1.011.050 6.600 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

a.3) Eğitim Yardımları: 

Yoksul kesimlerin eğitim imkânlarına eriĢilebilirliğinin düĢük olması eğitimde fırsat eĢitliğini 

ortadan kaldırmakta ve yoksulluğun nesilden nesle aktarılmasının önüne geçilmesinde en 

büyük problemi teĢkil etmektedir. Etkili bir sosyal yardım politikası oluĢturulmasında ve 

yoksullukla mücadelenin baĢarılı olmasında eğitim faktörü kritik bir önem taĢımaktadır. Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu gerçekten hareketle Fon kaynağının büyük kısmını eğitim 

yardımları için kullanmaktadır. 

 

Eğitim Materyali Yardımı 

Her eğitim-öğretim döneminin baĢında (yılda iki kez) Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma 

Vakıfları aracılığıyla ilköğretim ve lisede okuyan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin 

çocuklarının önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçları karĢılanmaktadır. 

 

 



186 
 

Tablo 34: Eğitim Materyali Yardımları Ġçin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına 

Aktarılan Kaynaklar (2003–2011) 

YIL  2003  2004

  

2005

  

2006

  

2007

  

2008

  

2009

  

2010 

  

2011 

AKTARILAN 

KAYNAK  

(Milyon TL)  

10,22 30 50 50 70 96,15 181,85 92,10 103,44 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

ġartlı Eğitim Yardımı 

Nüfusun en yoksul % 6‟lık kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını 

okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri Ģartıyla, “ġartlı Eğitim 

Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT‟ler aracılığı ile doğrudan anneler 

adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız çocuklarına yapılan yardım miktarı erkek 

çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksektir. 

 

Aylık ödeme miktarları: 

Ġlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 30 TL 

Ġlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 35 TL 

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 45TL 

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 55 TL 

 

Tablo 35: ġartlı Eğitim Yardımları Ġçin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına 

Aktarılan Kaynaklar (2003–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(Milyon TL) 

ÖĞRENCĠ SAYISI 

2003 1,59 59.206 

2004 66,76 697.307 

2005 180,13 1.266.331 

2006 240,27 1.563.253 

2007 225,34 1.757.187 

2008 293,58 1.951.420 

2009 345,05 2.066.869 

2010 267,11 2.172.750 

2011 397,48 1.446.437 
 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 
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Öğle Yemeği Yardımı 

1997 yılında baĢlatılan 8 yıllık temel eğitimdeki taĢımalı eğitim uygulaması kapsamında 

okulların bulunduğu merkezlere taĢınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmesini içeren bu 

program 2003–2004 öğretim yılından itibaren kaynağı Fondan karĢılanmak üzere il ve ilçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. 

 

 

Tablo 36: Öğle Yemeği Yardımları Ġçin Aktarılan Kaynaklar (2003–2011) 

YIL  2003  2004

  

2005

  

2006

  

2007

  

2008

  

2009

  

2010 

  

2011 

AKTARILAN 

KAYNAK  

(Milyon TL)  

28,47 99,07 117,8 152 160 167 180 190 200 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

Ücretsiz Kitap Yardımı 

2003–2004 eğitim-öğretim yılından itibaren kaynağı Fondan aktarılmak suretiyle Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerinin kitapları ücretsiz verilmektedir. Bu kapsamda 

ayrılan kaynak Milli Eğitim Bakanlığı‟na doğrudan aktarılmaktadır. 

 

 

Tablo 37: Ücretsiz Kitap Yardımları Ġçin Milli Eğitim Bakanlığı’na Aktarılan Kaynaklar 

(2003–2011) 

YIL  2003  2004

  

2005

  

2006

  

2007

  

2008

  

2009

  

2010 

  

2011 

AKTARILAN 

KAYNAK  

(Milyon TL)  

153,65 175 198 209 217 217 235 250 265 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

Öğrenci Barınma, TaĢıma, ĠaĢe Yardımı 

TaĢımalı sistem dıĢında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaĢım barınma vb. 

ihtiyaçlarına yönelik Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarınca verilen desteklerdir. 
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Tablo 38: Öğrenci Barınma, TaĢıma ve ĠaĢe Yardımları Ġçin Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Vakıflarına Aktarılan Kaynaklar (2007–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(TL) 

ÖĞRENCĠ SAYISI 

2007 899.700,96 2.334 

2008 345.750 448 

2009 8.628.527,55 10.925 

2010 15.557.578,90 82.185 

2011 9.747.491,22 15.297 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

Özürlü Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz TaĢınması 

“Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara EriĢiminin Sağlanması Ġçin Ücretsiz 

TaĢınması Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iĢbirliği ile uygulanmaktadır. 

 

 

Tablo 39: Özürlü Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz TaĢınması Ġçin Aktarılan Kaynaklar 

(2005–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(Milyon TL) 

ÖĞRENCĠ SAYISI 

2005 1,94 6.900 

2006 16,56 16.171 

2007 21,07 28.500 

2008 29,27 25.933 

2009 37,33 27.205 

2010 48,84 35.024 

2011 60,59 40.223 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

Yüksek Öğrenim Bursları 

1989 yılından itibaren, ailesi dar gelirli yüksek öğrenim öğrencilerine baĢarılı olmaları 

Ģartıyla, her yıl 9 ay süresince Fon kaynaklarından karĢılıksız burs verilmekteydi. Yüksek 

öğrenim bursları, 2003–2004 öğretim yılından itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumu‟na 
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devredilmiĢtir. Fondan, geçmiĢ yıllarda burs almaya hak kazanan baĢarılı öğrencilerin burs 

ödemelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 2011 yılında 194 öğrenci için 297.080 TL 

kaynak aktarılmıĢtır (Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü). 

 

 

a.4) Özürlü Ġhtiyaç Yardımları: 

 

Özürlü Ġhtiyaç Yardımları 

Sosyal güvenceden yoksun özürlü vatandaĢların topluma uyumunu kolaylaĢtıracak her türlü 

araç gereç ihtiyaçlarının karĢılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır. 

 

 

Tablo 40: Özürlü Ġhtiyaç Yardımları Ġçin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına 

Aktarılan Kaynaklar (2003–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(TL) 

YARARLANAN SAYISI 

2003 2.585.344 2.051 

2004 2.484.605 1.804 

2005 1.779.881 1.344 

2006 2.647.728 2.275 

2007 2.494.528 1.797 

2008 1.754.075 1.353 

2009 1.206.479,52 462 

2010 707.907 366 

2011 991.600 410 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

 

Özürlü Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz TaĢınması Projesi 

Bkz. Eğitim Yardımları. 
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a.5) Özel Amaçlı Yardımlar: 

 

AĢevleri 

AĢevleri Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları tarafından iĢsizliğin ve yoksulluğun 

belirgin olarak yaĢandığı yerlerde yaĢlı, özürlü, kimsesiz ve muhtaç vatandaĢlara günlük sıcak 

yemek verilmesi amacıyla iĢletilmektedir. 

 

Tablo 41: AĢevleri Ġçin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına Aktarılan 

Kaynaklar (2003–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(Milyon TL) 

YARARLANAN SAYISI 

2003 4,5 Veri yok 

2004 4,9 Veri yok 

2005 4 45.339 

2006 5 16.152 

2007 6.6 23.890 

2008 10,56 53.391 

2009 8,65 31.615 

2010 8,60 29.160 

2011 10,82 30.131 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

 

Afet ve Terör Yardımları 

Doğal afet, terör, yangın gibi nedenlerle mağdur olan vatandaĢlarımın acil ihtiyaçları için 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları aracılığıyla çeĢitli yardımlar yapılmaktadır. 

 

Tablo 42: Afet ve Terör Yardımları Ġçin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına 

Aktarılan Kaynaklar (2007–2011) 

YIL AKTARILAN KAYNAK 

(TL) 

YARARLANAN SAYISI 

2007 676.000 60 

2008 1.486.500 896 

2009 4.170.057 308 

2010 6.315.515 1.476 

2011 17.244.711 685 

 

Kaynak: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 
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a.6) EĢi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Sosyal Yardım Programı: 

 

29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Fon Kurulu kararı ile eĢi vefat etmiĢ kadınlara yönelik 

düzenli nakdi sosyal yardım programı baĢlatılması kararı alınmıĢtır. Düzenli nakdi yardım 

programının hedef kitlesi; eĢi vefat etmiĢ, muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluĢlarına tabi olmayan ve bu kuruluĢlardan aylık ve gelir almayan kadınlar 

olarak belirlenmiĢtir. 

 

Hedef kitledeki, eĢi vefat etmiĢ kadınların kayıtlı oldukları il/ilçe sınırları içinde bulunan 

Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfına baĢvuru yapması ile süreç baĢlamakta ve 

baĢvurudan itibaren yardım programına iliĢkin tüm iĢlemler BütünleĢik Sosyal Yardım Bilgi 

Sistemi (BSYBS) üzerinden yürütülmektedir. 

 

EĢi vefat etmiĢ ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan, muhtaçlığı Vakıf 

Mütevelli Heyeti kararıyla onaylanan kadınlara muhtaçlıkları devam ettiği süre içerisinde 

aylık 250 TL tutarında ve 2 aylık periyotlarla düzenli nakit sosyal yardım verilmesi 

öngörülmüĢtür.  

 

2012 yılı Mart ayı itibarıyla tüm SYDV tarafından baĢvurular alınmaya baĢlanmıĢtır. 

26.03.2012 tarihi itibarıyla 88.563 vatandaĢın EĢi Vefat EtmiĢ Kadınlara Yönelik Düzenli 

Nakdi Sosyal Yardım Programı kapsamında baĢvuruları Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma 

Vakıflarınca alınmıĢ olup bu baĢvurulardan inceleme iĢlemleri tamamlanan 27.876 adedi 

Vakıf Mütevelli Heyetlerince görüĢülüp olumlu yönde karara bağlanmıĢtır. 

 

 

b) 2022 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bağlanan Aylıklar 

2022 Sayılı “65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun” gereğince; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir 

veya aylık hakkından faydalanmayan ve 1620 gösterge rakamının Devlet Memurlarının 

aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak (01/01/2012 tarihi itibariyle 1620 x 

0,066187=107,22 TL) tutardan daha az aylık ortalama geliri olan muhtaç Türk 

VatandaĢlarından,  

- 65 yaĢını doldurmuĢ yaĢlılar, 
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- 18 yaĢından büyük özürlüler, 

- 18 yaĢından büyük bakıma muhtaç özürlüler ve  

- Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaĢını tamamlamamıĢ özürlü yakını bulunan 

kimselere (özürlü yakınına fiilen bakmak Ģartı ile) aylık bağlanmaktadır.   

 

Aylığa hak kazananların aylıkları,1620 gösterge rakamı ile memur maaĢ katsayısı çarpımı 

sonucunda bulunan miktara (muhtaçlık sınırına) %5 oranında ek ödeme ilave edilerek 

hesaplanmaktadır. 

 

Ayrıca 6111 sayılı Kanunun geçici 2‟nci maddesiyle sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak 

çalıĢmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik 

kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve Silikozis 

hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik 

Kurumu Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları tespiti hükümleri çerçevesinde karar verilen 

kiĢilere, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanması imkânı getirilmiĢtir. Buna göre 

meslekte kazanma gücünü;  

a) % 15 ila % 34 arasında kaybedenlere 7000,  

b) % 35 ila % 54 arasında kaybedenlere 8000,  

c) % 55 ve üzerinde kaybedenlere 9000,  

gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek aylık katsayısı ile çarpımı 

sonucunda bulunan tutarda aylık bağlanmaktadır. Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, 

Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peĢin olarak yılda dört dönem halinde 

ödenmektedir. 2022 sayılı Kanun kapsamında olanların, primleri devlet tarafından 

karĢılanmak suretiyle, genel sağlık sigortası kapsamına alınarak, sağlık hizmeti alabilmeleri 

sağlanmaktadır.  

 

2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylıklara hak kazanma koĢulları: 

 

YaĢlılık Aylığı (65 YaĢ Aylığı): 

65 yaĢını doldurmuĢ, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluĢundan bir gelir veya aylık 

hakkından faydalanamayan vatandaĢlara, her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka 

yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 

muhtaçlık sınırının altında olan kimselere, 300 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile 
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tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda YaĢlılık Aylığı ödemesi 

yapılmaktadır.  

 

Özürlü Aylığı (%40–69 arası özürlü): 

65 yaĢından küçük 18 yaĢından büyük özür derecesi %40 ile %69 arasında olan ve herhangi 

bir sosyal güvenlik kuruluĢundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanamayan 

vatandaĢlardan her türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından 

sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının altında 

olması halinde muhtaçlık sınırının %200‟ü tutarında Özürlü Aylığı ödenmektedir. 

 

Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı (%70 üstü özürlü): 

65 yaĢından küçük 18 yaĢından büyük olup, baĢkasının yardımı olmaksızın hayatını devam 

ettiremeyecek Ģekilde özürlü olan (özür derecesi %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir sosyal 

güvenlik kuruluĢundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanamayan vatandaĢlardan her 

türlü gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da 

sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının altında olması halinde, 

muhtaçlık sınırının %300‟ü tutarında Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı ödenmektedir. 

 

Özürlü Yakını Aylığı (18 yaĢ altı, sakat/malul-%40 özürlü): 

Kanunen bakmakla yükümlü bulundukları 18 yaĢ altı özürlü yakını olmak Ģartıyla, herhangi 

bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanamayan ve her türlü 

gelirleri ile Medeni Kanuna göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı veya 

sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının altında olan 

vatandaĢlara, Kanunen bakmakla yükümlü oldukları 18 yaĢını tamamlamamıĢ özürlünün 

bakımını filen geçekleĢtirmeleri kaydıyla, muhtaçlık sınırının %200‟ü tutarında Özürlü Yakını 

Aylığı ödenmektedir. 

 

Silikozis Hastaları Aylığı:  

Sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalıĢmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından her ne 

ad altında olursa olsun herhangi bir gelir elde etmeyen, meslekte kazanma gücünü en az % 15 

kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları tespiti hükümleri 

çerçevesinde karar verilen Silikozis hastalarına, ölümleri halinde yakınlarına Silikozis 

Hastaları Aylığı ödenmektedir. 
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Tablo 43: 2012 Yılı Mart Döneminde 2022 Kapsamında Ödeme Yapılan KiĢi Sayısı Ve 

Aktarılan Kaynak Miktarı  

Aylık Türü KiĢi Sayısı Aktarılan Kaynak 

(TL) 

YaĢlı (65 YaĢ Üstü) 775.804 266.364.545,36 

Bakıma Muhtaç Özürlü (%70 Ve Üzeri) 187.176 192.795.023,52 

Özürlü (%40-%69) 287.046 197.108.747,28 

Özürlü Yakını Aylığı(18 YaĢ Altı) 55.747 38.280.349,96 

Silikozis 165 264.284,42 

TOPLAM KĠġĠ SAYISI 1.305.938  

TOPLAM (BRÜT TUTAR)  

 

694.812.950,54 

 

 

c) 2828 Sayılı Kanun Çerçevesinde Bağlanan Evde Bakım Aylığı 

Özürlülerin ihtiyaçlarının karĢılanması ve ailelerin sıkıntı yaĢamaması için 2828 sayılı Sosyal 

Hizmetler Kanunu’nda evde bakım parası düzenlenmiĢtir. Buna göre, her ne ad altında olursa 

olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla 

yükümlü oldukları birey sayısına göre kendilerine düĢen ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık 

net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya 

özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi devletçe 

sağlanmaktadır.  

 

Bakıma muhtaç özürlünün veya yasal temsilcisinin talep etmesi hâlinde, bakım hizmeti Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na bağlı Özürlü ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nün 

denetim ve rehberliğinde bakıma muhtaç özürlünün akrabası veya bakıcı personel tarafından 

bakıma muhtaç özürlünün veya akrabasının ikametgâhında verilebilmektedir. Bu durumda 
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bakıma muhtaç özürlülere sunulan bakım hizmeti ücreti, bakıma muhtaç özürlünün akrabasına 

veya bakıcı personeli istihdam eden bakım merkezine aylık olarak ödenmektedir
241

. 

 

Bakım hizmetinin akrabalar tarafından günde yirmi dört saat süreyle verilmesi halinde, 

akrabalara bir aylık net asgari ücret tutarında evde bakım aylığı ödenmektedir. 

 

Tablo 44: Yıllar Ġtibariyle Evde Bakım Hizmeti Kapsamındaki Bakıma Muhtaç Özürlü 

Sayısı 

Yıllar Evde Bakım Hizmeti Kapsamında Ġkametgâhında Bakılan 

Bakıma Muhtaç Özürlü Birey Sayısı 

2006 56 

2007 30.638 

2008 120.000 

2009 210.320 

2010 284.595 

2011 352.859 
 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

 

 

B.2) AĠLE VE TOPLUM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ailenin bütünlüğünün korunması, 

güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmetler sunmakta ve 

projeler yürütmektedir. Genel Müdürlüğün bünyesindeki sosyal hizmetler, Aile ve Sosyal 

Politikalar Ġl Müdürlüklerince;  

 

- Aile DanıĢma Merkezleri,  

- Toplum Merkezleri ve 

- Sosyal Hizmet Merkezlerinde yerine getirilmektedir. 

 

Aile DanıĢma Merkezleri aracılığıyla, aile hayatının ve ailenin iĢlevlerinin geliĢtirilmesi ve 

güçlendirilmesi yolu ile ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile 

iliĢkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile 

                                                           
241

 30 Temmuz 2006 tarihli BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERĠN TESBĠTĠ VE BAKIM HĠZMETĠ 

ESASLARININ BELĠRLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 
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üyelerinin kiĢiliklerinin sağlıklı bir biçimde geliĢmesi, birey olma potansiyellerinin 

güçlendirilmesi ve toplumsal yaĢama uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuk yetiĢtirme bilgi 

ve becerilerinin geliĢtirilmesi amacı ile aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici,  eğitici-

geliĢtirici ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri 

sunulmaktadır. 

 

Toplum Merkezleri aracılığıyla da öncelikli olarak kaynaklara ulaĢamayan ve eĢit 

fırsatlardan yoksun kalan çocuk, genç, kadın, erkek, yaĢlı, özürlü gruplarına koruyucu 

önleyici, eğitici, geliĢtirici ve rehberlik edici hizmetler sunulmaktadır.
242

  

 

Sosyal Hizmet Merkezleri ise, “Ġhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek sosyal hizmet 

müdahalesinin ve takibinin gerçekleĢtirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, özürlü, yaĢlı 

bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliĢtirici hizmetler ile rehberlik ve 

danıĢmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaĢılabilir biçimde, gerektiğinde kamu 

kurum ve kuruluĢları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluĢları ve gönüllüler ile 

iĢbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal 

hizmet kuruluĢları olarak Türkiye çapında il ve ilçelerde faaliyet göstermektedir
243

. 

 

 

B.3) ÇOCUK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟ nün temel hizmet 

politikası çocukların, aile temelli bakım hizmetlerinden yararlandırılmasıdır. Kurumun 

bünyesindeki çocuklar, öncelikli olarak öz aile ya da akrabası yanında, kendi yaĢadığı Ģehir ve 

bölgede desteklenmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda evlat edindirme 

hizmetinden yararlandırılarak sağlıklı ve sürekli bir aile ortamına kavuĢturulmakta; bu da 

mümkün olmaz ise koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmaktadır. Çocukların aile yanında 

bakımının sakıncalı olduğu ya da çeĢitli nedenlerden dolayı mümkün olmadığı durumlarda ise 

çocuklar ev tipi kurum bakımı hizmeti verilen birimlere yerleĢtirilmektedirler. Genel 

Müdürlüğün bu ve buna benzer sosyal hizmet ve yardımları aĢağıda incelenmiĢtir. 

 

                                                           
242

 AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI bilgi edinme 
243

 2828 Sayılı SOSYAL HĠZMETLER KANUNU 
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a) Aile Yanında Bakım ve Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri 

2005 yılında uygulanmaya baĢlanılan “Aileye DönüĢ ve Aile Yanında Destek” uygulaması ile 

ekonomik durumu iyi olmayan çocukların korunma altına alınmadan aile ve akrabaları 

yanında bakımlarının sağlanması, korunma altında olan ve kuruluĢlarda bakılmakta olan 

çocukların ailelerinin ekonomik destek ve sosyal hizmet uygulamaları ile güçlendirilerek 

mümkün olan en kısa sürede kuruluĢ bakımından alınarak kendi aileleri veya yakınları yanına 

döndürülmesi amaçlanmıĢtır.  

 

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile 

Yanında Destek Hizmetleri Dairesince yürütülen sosyal ve ekonomik destek hizmetleri 81 il 

ve 35 ilçe Müdürlüklerince ülke düzeyinde korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç kiĢilere 

kurum bakımına alternatif hizmet olarak sunulmaktadır. Ekonomik yetersizlikten kaynaklanan 

nedenlerden dolayı kurum bakımı hizmeti almak isteyen kiĢiler ve çocukları, aile yanında 

sosyal yardımlarla desteklenerek aile bütünlüğü korunmaktadır.  

 

Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karĢılayamayan ve yaĢamlarını en düĢük düzeyde 

dahi sürdürmekte güçlük çeken kiĢi ve ailelere karĢılıksız olarak sağlanan, ayni ve nakdi 

olarak yapılan yardımlar süreli ve geçici olmak üzere iki Ģekilde yapılmaktadır. Kurumun 

bütçe imkânları ölçüsünde yapılan yardımlar 1 yıl ve daha uzun süreli olabilmektedir. Aileler 

periyodik olarak izlenmekte, yardım alma durumları ortadan kalkmadığı sürece 2 yıllık 

süreçler halinde yardımları devam etmektedir. 

Sosyal ve Ekonomik Desteklerden Kimler Yararlanabilir: 

- Korunma kararlı, kuruluĢta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,  

- Hakkında korunma kararı alınma talebiyle baĢvuruda bulunulup, korunma kararı 

alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,  

- Korunma kararı olup da yaĢ sınırlarını tamamlamaları nedeniyle YetiĢtirme 

Yurtlarından ayrılan çocuklar,  

- Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve 

orta öğretim öğrencileri 
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Sosyal ve ekonomik destek için yapılan müracaat neticesinde yapılan sosyal inceleme 

sonucunda, sosyal ve ekonomik destek verilmesine karar verilen kiĢiler için sosyal ve 

ekonomik destek iĢlemleri baĢlatılmaktadır.
244

 

 

 

Tablo 45: Yıllara Göre Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeneği ve Yardım Alan KiĢi Sayısı 

YILI YARDIM YAPILAN KĠġĠ SAYISI ÖDENEK MĠKTARI 

2008 30.909   59.269.506TL 

2009 35.756   78.421.542 TL 

2010 35.298   94.804.977 TL 

2011 41.778   140.736.482 TL 

 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

 

b) Evlat Edindirme Hizmeti
245

 

Evlat Edindirme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye 

uygun kiĢi/eĢler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk - ebeveyn iliĢkisinin kurulmasıdır. 

 

Evlat Edindirme Hizmeti; Türk Medeni Kanunun ilgili hükümleri,  Lahey Ülkelerarası Evlat 

Edinme ile Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda ĠĢbirliğine Dair 

SözleĢme ile çocukların korunmasına yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

imzalanan SözleĢmeler kapsamında geliĢtirilen mevzuatlar doğrultusunda çocuğun yüksek 

yararı odağında yürütülmektedir.  

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü evlat edinme 

iĢlemlerini, ulusal düzeyde “Aracı Kurum”, ülkelerarasında ise “Merkezi Makam” yetkisi ile 

yürütmektedir.  

 

                                                           
244

 AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI bilgi edinme 
245

 Ayrıntılı bilgi için http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/tr/html/143 
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Ülkelerarası kapsamda yer alan dosyalar Lahey Ülkelerarası Evlat Edinme SözleĢmesi gereği 

değerlendirilmektedir. SözleĢme gereği küçük ancak kendi ülkesinde evlat edindirilemediği 

takdirde ülkelerarası bir evlat edinme söz konusu olabilmektedir.
246

 

 

 

Tablo 46: Yıllara Göre Evlatlık Verilen Aile ve Evlat Edindirilen Çocuk Sayısı 

Yıllar Evlatlık 

Verilen 

Aile 

Sayısı  

Evlat Edindirilen Çocuk Sayısı   

  Kız Erkek TOPLAM 

2008 492 243 249 492 

2009 570 274 296 570 

2010 538 250 288 538 

2011 377 174 204 378 

 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

 

c) Koruyucu Aile Hizmeti 

Korunmaya muhtaç çocukların yetiĢtirilmesinde en sağlıklı ortamın aile olduğu bilinmektedir. 

Bu nedenle çocukların ruhsal ve sosyal yönden daha sağlıklı, kendine yeterli, öz güven 

duygusu geliĢmiĢ olarak yetiĢmeleri amacıyla koruyucu aile hizmetinin geliĢtirilmesine önem 

verilmektedir.  

Koruyucu Aile Hizmeti; çeĢitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için 

sağlanamayan çocukların eğitim, bakım ve yetiĢtirilme sorumluluğunu kendi aile ortamlarında 

kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaĢan ve 

uygunlukları belirlenmiĢ aile ya da kiĢiler ile birlikte yürütülmektedir.  

 

Çocuk Hakları SözleĢmesi ile vurgulanan Koruyucu Aile Hizmeti'nin dayanağı Türk Medeni 

Kanunu'nun 347.maddesi ile 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 

23. maddesidir. Koruyucu Aile Hizmeti bu maddeleri temel alarak hazırlanan 14.10.1993 
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 AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI bilgi edinme 



200 
 

tarih ve 21728 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği ile Yönetmeliğin bazı maddelerini 

değiĢtiren 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yönetmeliğe uygun olarak sürdürülmektedir.
247

 

 

 

Tablo 47: Yıllar Ġtibariyle Koruyucu Aile ve Koruyucu Aile Yanına YerleĢtirilen Çocuk 

Sayısı 

YILLAR 
KORUYUCU 

AĠLE SAYISI 

KORUYUCU AĠLE YANINA 

YERLEġTĠRĠLEN  

ÇOCUK SAYISI 

KIZ ERKEK TOPLAM 

2008 
1025 728 375 1.103 

2009 
1032 750 405 1.155 

2010 
1085 765 462 1.227 

2011 
1190 790 492 1.282 

 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

 

d) Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Çocuklara Yönelik Yürütülen Hizmetler 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde, suça sürüklenen ve suç mağduru 

çocukların sosyal uyumları, toplumla yeniden bütünleĢebilmeleri ve rehabilitasyonu için 

çeĢitli illerde suça sürüklenen çocuklar için Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezleri, suç 

mağduru çocuklar için Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri açılmıĢtır. 

 

d.1) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri: 

Bunlar, suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranıĢ bozukluklarını gidermek amacıyla 

rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı 

ve bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile iliĢkilerinin düzenlenmesine yönelik ça-

lıĢmaların yürütüldüğü merkezlerdir. Bu merkezler kız ve erkek çocukları için ayrı ayrı 

yapılandırılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na bağlı olan bu kuruluĢlar,  

üniversite hastanelerinin de bulunduğu illerde açılmakta ve söz konusu çocukların 

yerleĢtirilmesi sağlanmaktadır.  
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d.2) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri: 

Bunlar, duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğradıkları tespit edilen çocukların 

olumsuz yaĢam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya davranıĢ bozukluklarını 

giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve 

korunmalarının sağlandığı, bu süreçte aile, yakın çevre ve toplum ile iliĢkilerinin 

düzenlenmesine yönelik çalıĢmaların yürütüldüğü,   kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı 

yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluĢlarıdır.
248

     

 

 

e) Çocuk ve Gençlik Merkezlerince Sokakta YaĢayan ve/veya ÇalıĢtırılan 

Çocuklara Yönelik Olarak Yürütülen Hizmetler 

Sokakta yaĢayan ve/veya çalıĢtırılan çocuklar; yaĢadıkları ortamlarda her türlü ihmal, 

istismar, sömürü ve kötü davranıĢa maruz kalan, aile veya yasal yakınlarıyla bağları kısmen 

ya da tamamen kopmuĢ, risklere karĢı kendilerini koruyamayan çocuklardır. Çoğu zaman 

geceleri evlerine dönmekle birlikte arada sırada sokakta sabahlayan bu çocukların bir kısmı da 

yaĢadıkları ortam ve geçirdikleri travma sonucu uçucu ve uyuĢturucu madde kullanmaktadır. 

 

Çocuk ve Gençlik Merkezleri; eĢler arası anlaĢmazlık, ihmal, hastalık, kötü alıĢkanlık, 

yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düĢerek sosyal tehlike ile karĢı karĢıya kalan 

veya sokakta çalıĢtırılan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma 

yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet 

kuruluĢlarıdır. Sokakta yaĢayan/çalıĢtırılan çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek 

ve bilinçlendirme çalıĢmaları yürütülmektedir. Ayrıca ekonomik yoksunluk içinde olduğu 

belirlenen ailelerin sosyal yardım hizmetlerinden ve kurumlarından yaralanmaları 

sağlanmaktadır. Bununla birlikte, çocukların aileye dönüĢlerinin mümkün olduğu durumların 

tespiti halinde, aile ve çocuğun bir arada yaĢamasına iliĢkin uyum çalıĢmaları 

yürütülmektedir.  

 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nce yürütülen “Sokakta YaĢayan/ÇalıĢtırılan Çocuklara 

Yönelik Hizmet Modeli” ile sokakta çalıĢtırılan, sokakta 24 saatini geçirip her türlü istismara 

açık olan, madde kullanan çocukların sokaktan çekilmesi, sosyal rehabilitasyonu sağlanarak 

aile yanına döndürülmesi, örgün veya mesleki eğitime yönlendirilmesi, madde bağımlılığı 
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tedavilerinin yapılması, barınma, beslenme, giyim, sağlık, eğitim vb. tüm ihtiyaçlarının 

karĢılanması sağlanmıĢtır. Ayrıca çocukların toplumla yeniden bütünleĢtirilmesi sağlanarak 

sokağa yönelmelerinin önlenmesine yönelik tedbirler alınmıĢtır.
249

  

 

 

f) Bakım Hizmeti 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟ne bağlı olarak hizmet veren kuruluĢlarca bakım hizmeti 

çok acil durumlarda ve çocuğun yüksek yararı açısından aile yanında kalması uygun olmayan 

çocuklar için uygulanmaktadır.  

 

Bu kapsamda Genel Müdürlük, 0–18 yaĢ arası korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar ile 18 

yaĢın üzerinde korunma/bakım tedbiri kararının devamını gerektiren koĢulları taĢıyan 

gençlere çocuk evi, sevgi evi, çocuk yuvası ve yetiĢtirme yurtlarında bakım hizmeti 

vermektedir.  

 

f.1) 0–12 YaĢ Çocuk Yuvaları:  

Çocuk Yuvaları 0–12 yaĢ arası korunmaya muhtaç çocuklarla, gerektiğinde 12 yaĢını 

dolduran kız çocuklarının bedensel, eğitsel, psiko-sosyal geliĢimlerini, sağlıklı bir kiĢilik veya 

iyi alıĢkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı kuruluĢlardır.  

 

 

f.2) YetiĢtirme Yurtları: 

YetiĢtirme Yurtları 13–18 yaĢ arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iĢ 

veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kiĢiler olarak yetiĢtirilmelerini sağlamakla 

görevli ve yükümlü olan yatılı kuruluĢlardır. 

 

 

 

f.3) Çocuk Evleri: 

Ġllerin sosyal ve kültürel açıdan uygun yerlerinde, 5 ila 8 çocuğun kalabileceği, tercihen 

okullara ve hastanelere yakın, aile ortamına uygun apartman dairesi veya müstakil yapılardan 

oluĢmaktadır. Bu evlerde çocukların; kendine güvenli, geleceğe güvenle bakabilen, gelecek 
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kaygısını en aza indirgemiĢ, arkadaĢlık, komĢuluk ve mahalle gibi kavramları doyasıya 

yaĢayarak öğrenebilecek, toplumla iç içe ve toplumun gerçeklerini bilerek ayakları üstüne 

basabilen bir gençlik yetiĢtirmek amaçlanmaktadır. 

 

Çocuk evlerinde kalmakta olan çocukların akran ya da kardeĢ olmalarına özen 

gösterilmektedir. Çocuklar arasında üç yaĢ fark olacak Ģekilde, ağırlıklı olarak küçük yaĢ 

grubu çocuklar tercih edilmektedir. Çocukların bakımları yaĢ ve geliĢimlerine, sosyal 

ihtiyaçlarına uygun fiziksel koĢullara sahip evlerde sağlanmaktadır. 

 

Evlerde kalan çocukların serbest zamanlarının değerlendirilmesi, yeteneklerinin geliĢtirilmesi 

ve toplumla bütünleĢmeleri amacıyla, çeĢitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere 

katılımları sağlanmaktadır. Bu amaçlarla çocuk evlerinin yaygınlaĢtırılması çalıĢmalarına 

devam edilmektedir. 

 

f.4) Sevgi Evleri: 

Sevgi Evleri; koğuĢ tipi kuruluĢ bakımı yerine daha küçük birimlerde, aile ortamına benzer 

yapı ve iliĢki sistemi içerisinde 10–12 çocuğun kalabileceği, site içerisinde müstakil 

binalardan oluĢmaktadır. Ev ortamı Ģeklinde düzenlenmiĢ olan sevgi evlerinde, çocuklara 

temel güven duygusunun kazandırılması ve geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

Çocukların okul baĢarılarının yükseltilmesi, özgüvenlerinin kazandırılması, olumlu sosyal 

iliĢkiler kurmaları ve geliĢtirmeleri, hayata hazırlanmaları için kültürel, sportif ve sanatsal 

etkinliklere katılımları sağlanmaktadır.
250

  

 

 

 

B.4) ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

Özürlü ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü özürlü ve yaĢlılara yönelik olarak bakım ve 

baĢka hizmetler sunmakta ve bu alanda projeler yürütmektedir. 
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a) Özürlülere Yönelik Hizmetler 

Özürlü ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü; bakıma muhtaç özürlü bireylerin tespiti, 

korunması, bakım ve rehabilitasyonu ile toplum içinde bağımsız olarak yaĢamasını sağlayıcı 

hizmetleri planlamak, bu hizmetlerden yararlanamayacak durumda olan özürlülere sürekli 

bakım sağlayacak hizmetleri yürütmek, kuruluĢ açmak ve hizmeti yönlendirmek 

sorumluluğunu üstlenmiĢtir.  

 

Bu doğrultuda özürlü insanların toplumsal yaĢama uyumlarının ve katılımlarının sağlanması 

için bireysel geliĢim ve gereksinimlere önem verilmekte, özürlü bireylere günlük yaĢam 

aktivitelerine yönelik beceriler kazandırarak, uygun bir yaĢam sağlamaya yönelik çalıĢmalar 

yapılmaktadır.  

 

2828 sayılı Kanunun “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak 

suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine 

düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan 

bakıma muhtaç özürlülere, resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında 

bakım hizmeti verilmesi sağlanır” hükmü uyarınca bakım hizmeti uygulamaları; özürlünün 

bizzat kendisinin veya yasal temsilcisinin Aile Sosyal Politikalar Ġl/Ġlçe Müdürlüklerine 

baĢvuruları doğrultusunda hayata geçmektedir. Özürlülere yönelik bakım hizmeti 

uygulamaları kurum bakımı ve evde bakım hizmeti olarak yürütülmektedir. Özürlülerin evde 

bakım hizmeti müracaatı hususunda, ilgili yönetmelik çerçevesinde uygun görülmesi halinde,  

bakıma muhtaç özürlüye ikametgâhında bakım hizmeti veren akrabasına bir aylık net asgari 

ücret tutarında ücret ödenmektedir. Kurum bakım hizmetleri ücretsiz olarak Özürlü Bakım 

ve Rehabilitasyon Merkezleri,  Aile DanıĢma ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel 

Bakım Merkezlerinde verilmektedir. 

 

Aralık 2011 verileri doğrultusunda ülke genelinde kurum odaklı olarak yürütülen bakım 

hizmetleri: 

1. Resmi olarak yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren 84 Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezinde, 4.708 özürlü bireyin bakım ve rehabilitasyonuna 

yönelik hizmetler verilmiĢtir. 

 

2. Resmi olarak gündüzlü bakım hizmeti veren, bir nevi “özürlü kreĢi” iĢlevi de gören 7 

Gündüzlü Bakım Aile DanıĢma ve Rehabilitasyon Merkezinde ise özürlü bireylere  
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nitelikli bakım  ve rehabilitasyon hizmeti sunulmakta,   özürlü bireylere sahip ailelerin 

ve annelerin kendilerine daha çok zaman ayırması ve üzerlerindeki bakım yükünün 

hafifletilmesi yönünde çalıĢmalarda bulunulmaktadır. Bu merkezlerde, özürlülerin 

aileleri ile birlikte yaĢamalarına ve normal bir toplumsal ortamda iĢlevlerini yerine 

getirmelerine yardımcı olunmaktadır. Söz konusu kuruluĢlarda 454 özürlüye gündüzlü 

bakım hizmeti verilmiĢtir.  

 

3. Özel müteĢebbis yoluyla ülke genelinde Aralık 2011 verileri doğrultusunda 104 Özel 

Bakım Merkezinde 6.872 bakıma muhtaç özürlüye yatılı bakım hizmeti verilmiĢtir. 

Özel bakım merkezlerinde 24 saat bakımlarının sağlanması halinde iki aylık net asgari 

ücreti kadar aylık ödeme devletçe yapılmaktadır. Söz konusu özel bakım 

merkezlerinde kalan bakıma muhtaç özürlüler de (resmi kuruluĢlarda bakım hizmeti 

alan özürlüler gibi) giyim yardımı ve harçlıktan yararlanmaktadır.  

 

Bunların dıĢında Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakılmakta olan özürlülerden 

durumu uygun olanların, kuruluĢların ek ünitesi konumundaki "Umut Evi" olarak 

isimlendirilen evlerde bakımları sağlanmaktadır. Özürlülerin küçük gruplar hâlinde bir 

apartman dairesinde veya müstakil bir evde diğer komĢuları ile birlikte yaĢamlarını 

sürdürmesini amaçlayan Umut Evi Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 

sorumluluğunda yürümektedir. 
251

 

 

 

b) YaĢlılara Yönelik Hizmetler ve Yardımlar 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 

 Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaĢlıların tespiti, bakımı ve korunmaları 

ile ilgili hizmetleri düzenlemek, takip etmek, koordinasyon sağlamak, denetlemek, 

 YaĢlılara yönelik huzurevi ile benzer nitelikteki sosyal hizmet kuruluĢlarının yurt 

sathında dengeli ve ihtiyaçlara dayalı olarak kurulması ve belirli program çerçevesinde 

yaygınlaĢtırılması ile ilgili faaliyetleri planlamak, uygulamak ve yürütülmesini takip 

ve koordine etmek, 

 YaĢlıların toplum içinde korunması ile ilgili faaliyetleri düzenlemek ve yürütülmesini 

sağlamak, 
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 Kamu kuruluĢları ile gerçek kiĢiler ve özel hukuk tüzel kiĢilerince açılacak yaĢlı 

kuruluĢlarının açılmaları, çalıĢmaları ve denetimleri ile ilgili esasları belirlemek, 

rehberlik etmek, uygulamayı takip, koordine etmek ve denetlemekle 

görevlendirilmiĢtir. 

 

Bu kapsamda sunulan hizmetler yatılı bakım hizmetleri ve gündüzlü hizmetler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Yatılı bakım hizmetleri Huzurevleri/ Huzurevi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezleri ile Özel Huzurevleri aracılığı ile gündüzlü hizmetler ise YaĢlı Hizmet Merkezleri 

aracılığı ile sunulmaktadır. 

 

b.1) Yatılı Bakım Hizmetleri: 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaĢlılara yönelik yatılı kurum hizmetlerini kendisine 

bağlı Huzurevleri ile Huzurevi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile birlikte Özel 

Huzurevleri ve YaĢlı Bakım Merkezleri ve kamu kurum ve kuruluĢları bünyesinde açılan 

Huzurevleri eliyle sunmaktadır. 

 

Huzurevleri ile Huzurevi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri: Bunlar, 60 yaĢ 

üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup, korunmaya, bakıma ve 

yardıma muhtaç olan kiĢileri huzurlu bir ortamda korumak, bakımlarını sağlamak, sosyal ve 

psikolojik gereksinimlerini karĢılamak, kendi kendilerini idare edebilecek Ģekilde 

rehabilitasyonları sağlamak, tedavisi mümkün olmayanları ise sürekli olarak özel bakım altına 

almakla görevli yatılı sosyal hizmet kuruluĢlarıdır. 

 

Huzurevi ile Huzurevi YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yaĢlılara götürülen 

hizmetler; barınma, sağlık, psiko-sosyal destek kapsamında psikolojik ve sosyal kaynaklı 

sorunlarının çözümünde yardımcı olunması, sosyal iliĢkilerinin geliĢtirilmesi, zamanlarının 

değerlendirilmesi, aktivitelerinin devamının sağlanması, beslenme, temizlik, boĢ zamanlarını 

değerlendirme, sosyal faaliyetler ve diğer sosyal hizmetler olarak sıralanabilmektedir. 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Huzurevleri ve YaĢlı Bakım Rehabilitasyon 

Merkezlerinde ekonomik durumu iyi olup, sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan yaĢlılara 

ücretli, ekonomik yönden yoksunluk içinde bulunan ve 1005 sayılı Kanun gereği Ġstiklal 

Madalyası verilen yaĢlılara ise ücretsiz yatılı bakım hizmeti sunulmaktadır. 
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60 – 65 yaĢ arası ücretsiz yaĢlılara kurum tarafından 2022 sayılı kanunda öngörülen aylık 

harçlık olarak verilmektedir. Huzurevinde ücretsiz olarak kalan 65 üzeri yaĢ grubundaki 

yaĢlılara ise 2022 sayılı kanun gereği üç ayda bir aylık ödenmektedir. 

 

Huzurevlerinde ücretli bakım gören yaĢlılardan tahsil edilecek ücretler her yılbaĢında Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenmektedir. Ücretlerin saptanmasında yaĢlı maliyeti 

analizi TÜFE ve TEFE oranları ile memur maaĢlarına yapılan zam oranı temel alınmaktadır.  

 

 

Tablo 48: 2002–2012 Dönemi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Huzurevlerinin 

Genel Durumu  

Yıl Huzurevi Sayısı Kapasite Bakılan YaĢlı Sayısı 

2002 63 6477 4952 

2003 63 6580 5188 

2004 62 6760 5389 

2005 66 7173 5603 

2006 69 7605 6082 

2007 70 7552 6477 

2008 79 8002 6773 

2009 81 8126 7220 

2010 97 9260 7979 

2011 102 9783 8594 

2012 106 11678 10638 

 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Diğer Kamu ve Özel Huzurevleri: 

Gerçek kiĢiler ve özel hukuk tüzel kiĢilerince iĢletilen huzurevlerinin ve bakımevlerinin açılıĢ, 

hizmet, personel ve iĢleyiĢ koĢulları ile ücret, denetim, devir ve kapatılma iĢlem ve esaslarını 

belirleyen Özel Huzurevleri ve YaĢlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği çerçevesinde; dernekler,  

vakıflar, azınlıklar ve özel-tüzel kiĢilere ait 163 huzurevi, 9715 kapasite ile, diğer bakanlıklar 
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ve belediyelere bağlı olarak hizmet veren 22 huzurevi 20579 kapasite ile hizmet 

sunmaktadır.
252

 

 

Türkiye‟de faaliyette bulunan resmi ve özel huzurevi sayısı 291, toplam yatak kapasitesi 

yaklaĢık 23.972‟dir. 

 

 

Tablo 49: Türkiye’de YaĢlılara Hizmet Veren Huzurevleri  

Huzurevleri Huzurevi Sayısı Kapasite Bakılan YaĢlı Sayısı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na Bağlı 106 11678 10638 

Diğer Bakanlıklara Bağlı 2 566 566 

Belediyelere Ait 20 2013 1409 

Dernek Ve Vakıflara Ait 34 2820 1974 

Azınlıklara Ait 7 961 673 

Özel 122 5934 4154 

Toplam 291 23972 19414 

 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

 

b.2) Gündüzlü Hizmetler: 

Ülkemizde geliĢen ve değiĢen toplum ihtiyaçları göz önüne alınarak yaĢlılara sunulan 

hizmetin çeĢitlendirilmesi, yaĢlı dayanıĢma hizmetlerinin yanı sıra yaĢlılara evinde sosyal- 

psikolojik destek hizmeti verilmesi ve Alzheimer, Demans vb. hastalığı olan yaĢlıların 

gündüzlü bakımının sağlanması amacıyla “YaĢlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak 

Gündüzlü YaĢlı Bakımı ile Evde YaĢlı Bakımı (evde yaĢama destek) Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik” hazırlanmıĢ ve 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir.  
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YaĢlı Hizmet Merkezlerinde; 

 Ev ortamında yaĢayan akıl ve ruh sağlığı yerinde olan yaĢlının boĢ zamanlarını çeĢitli 

sosyal etkinliklerle değerlendirmek, sosyal iliĢkilerini ve aktivitelerini artırarak 

sağlıklı bir Ģekilde yaĢamlarını sürdürmelerine yardımcı olunması,  

 

 YaĢamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren Alzheimer, Demans vb. 

hastalığı olan yaĢlıların yaĢam ortamlarının iyileĢtirilmesi, boĢ zamanlarının 

değerlendirilmesi, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karĢılanmasında yardımcı 

olunması, kendi imkânlarıyla karĢılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaĢam 

faaliyetlerine destek hizmetleri verilmesi, ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak 

sosyal faaliyetler düzenlenmesi suretiyle sosyal iliĢkilerinin zenginleĢtirilmesi, 

aktivitelerinin artırılması ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile dayanıĢma ve 

paylaĢma sağlanarak yaĢam kalitesinin artırılması,  

 

 Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve her hangi bir özrü 

bulunmayan yaĢlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek baĢına veya diğer destek 

unsurlarına ( komĢu - akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaĢlıların evde 

yaĢamlarını devam ettirebilmeleri için yaĢam ortamlarının iyileĢtirilmesi, günlük 

yaĢam faaliyetlerine yardımcı olunması hedeflenmektedir. 

 

Bunun dıĢında Gündüzlü Hizmetler kapsamında; 

- DanıĢmanlık Hizmetleri  (Sosyal güvenlik, hukuk, sağlık vb.),  

- Kültürel Etkinlikler (Sinema, tiyatro, YaĢlı Haftası, 1 Ekim Dünya YaĢlılar Günü 

Kutlamaları),  

- Sosyal Etkinlikler (Gezi, piknik, eğlence, kamp), 

- Kurslar (Koro çalıĢmaları, el becerileri kursu, resim kursu),  

- Konferanslar (ÇeĢitli konulardaki konferanslara üyelerin katılımlarının sağlanması, 

merkezde çeĢitli konuların tartıĢıldığı sohbet ortamlarının yaratılması), 

- Merkez üyelerine ev ziyaretleri gerçekleĢtirilmektedir. 
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Tablo 50: Türkiye’de YaĢlılara Gündüzlü Bakım Hizmeti Veren Merkezler 

Gündüzlü Bakım Hizmeti Veren Merkez Merkez Sayısı Üye Sayısı 

Özürlü ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı 

YaĢlı Hizmet Merkezleri 

5 812 

Özel YaĢlı Hizmet Merkezleri 2 49 

Toplam 7 861 

 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

Bunların yanında Evde Bakım Hizmetleri kapsamında; 

- Rehberlik ve Mesleki DanıĢmanlık Hizmetleri, 

- Sosyal ve Psikolojik Destek Hizmetleri,  

- Teknik Hizmetler (yaĢlının evde onarım, boya vb. teknik iĢlerinin yapılması), 

- Sağlık (enjeksiyon, tansiyon ölçme vb. küçük çaplı hizmetler) ve  

- Temizlik Hizmetleri (YaĢlının ve evin hijyeninin sağlanması açısından) vb. 

sunulmaktadır. 

 

Gündüzlü Bakım Hizmetleri ise YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin bünyesinde 

verilebilmekte olup yaĢlılara gündüzlü bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır.
253

 

 

 

b.3) YaĢlılara Sunulan Sosyal Yardımlar: 

YaĢlanmaları sonucunda özürlü duruma gelmiĢ olan ve kurum bakımını talep etmeyen 

yaĢlılara, yaĢ durumlarına bakmaksızın özür durumu nedeni ile aylık bir asgari ücret bakım 

ücreti ödenmekte olup, bu kapsamda bakım ücreti ödenen özürlü yaĢlı sayısı 70.000 civarıdır. 
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60 – 65 yaĢ arası ücretsiz yaĢlılara kurum tarafından 2022 sayılı kanunda öngörülen aylık 

harçlık olarak verilmektedir. 65 üzeri yaĢ grubundaki huzurevinde ücretsiz olarak kalan 

yaĢlılara ise 2022 sayılı kanun gereği üç ayda bir yaĢlı aylığı ödenmektedir. 

Huzurevleri YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 65.maddesinde, 

"Hiçbir yerden geliri olmayan huzurevi yaşlılarına sosyal inceleme raporu dayanak alınarak 

Kuruluş Müdürlüğünün teklifi ve İl Müdürlüğünün onayı ile onay tarihini takip eden ilk aydan 

itibaren 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen gösterge 

rakamının, her yıl Bütçe Kanunu ile saptanan memur aylıklarına uyarlanan katsayı çarpımı 

sonucu bulunacak miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın net aylık harçlık verilir” 

hükmü yer almaktadır. 

2012 yılı Mart ayı itibariyle Huzurevi ile YaĢlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 

bakılan yaĢlılardan %49‟unun ücretsiz olarak huzurevlerinde kaldığı ve ücretsiz bakılan her 5 

yaĢlıdan 1'inin harçlık alacağı bilgisi dâhilinde; 10.525‟in %49‟u/5 = 1031 yaĢlıya harçlık 

ödenmektedir.
254

  

 

 

 

B.5) KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye‟de cinsiyet eĢitliği, kadın istihdamı, kadına 

yönelik Ģiddetle mücadele gibi alanlarda projeler yürüten bir kurumdur. Özellikle kadına 

yönelik Ģiddet ve aile içi Ģiddet konularında destek hizmeti sunmayı hedefleyen Kurum, buna 

yönelik olarak Sığınmaevleri/Konukevleri ile faaliyette bulunmaktadır.  

 

Sığınmaevleri ya da diğer adıyla konukevleri, Ģiddete uğrayan veya risk altındaki kadınların 

varsa beraberlerindeki çocukları ile birlikte, geçici süre ile barınma ihtiyacını karĢılanması 

amacıyla kurulmaktadır. 

 

Ülkemizde bu hizmeti baĢta Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olmak üzere, sivil toplum 

kuruluĢları, belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler yürütmektedir. 
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Konukevlerinde kalma süresi üç aydır. Gerektiğinde kalma süreleri uzatılmaktadır. 0–12 yaĢ 

arasında kız veya erkek çocuklar anneleriyle birlikte sığınmaevinde/konukevinde 

kalabilmektedirler. 12 yaĢın üstündeki kız veya erkek çocuklar ise gerekli değerlendirmenin 

yapılmasın ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara 

yerleĢtirilmektedirler. 

 

Sığınmaevinde/konukevinde verilen hizmetler: 

- Geçici süre için güvenli bir Ģekilde barınma ihtiyacı karĢılanmakta, 

- Psikolojik ve sosyal destek sağlanmakta, 

- Barolar ile iĢbirliği yapılarak hukuksal danıĢmanlık hizmeti verilmekte,  

- ĠĢ ve meslek edindirmeye yönelik çalıĢmalar yapılmakta, 

- Bazı durumlarda, küçük el harçlığı verilmekte,  

- Sığınmaevi/konukevinden ayrıldıktan sonra kendi evini tutmak isteyenlere, bu konuda 

destek olunmaktadır. 

 

Nisan 2012 itibariyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü‟ne bağlı 55; sivil toplum kuruluĢu, kaymakamlıklar, valilikler ve yerel 

yönetimlere bağlı 31 olmak üzere toplam 86 sığınma evi/konukevi hizmet vermektedir. 

 

Sığınmaevleri/konukevlerinin yanı sıra 81 ilde Ģiddete maruz kalan kadın mağdurlar için 

yönlendirme ve destek amaçlı istasyonlar oluĢturulmuĢtur. 

 

ġiddete uğrayan ya da uğrama riski taĢıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara yönelik 

danıĢma hizmetleri de kadına yönelik Ģiddetle mücadelede kadını destekleyici diğer bir 

önemli mekanizmadır. Bu kapsamda; 

- Aralık 2011 itibariyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı,  

 “ALO 183 Aile Kadın, Çocuk, Özürlü Sosyal Hizmet DanıĢma Hattı” 

 48 Aile DanıĢma Merkezi 

 95 Toplum Merkezleri 

 Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlükleri 

- Belediyelerin Kadın DanıĢma Merkezleri 

- Sivil Toplum KuruluĢlarının Kadın DanıĢma Merkezleri 

- Baroya Bağlı Kadın DanıĢma Merkezleri 
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- BaĢbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma Ġdaresine bağlı 40 Çok 

Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) hizmet vermektedir. 

 

51 ilde hastanelerin acil servislerinde oluĢturulan 103 “Psikososyal Destek ve Krize 

Müdahale Birimleri”nde ise aile içi Ģiddet konusunda da psikososyal destek hizmetleri 

sağlanmaktadır.
255

 

 

 

 

B.6) ġEHĠT YAKINLARI VE GAZĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI: 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte 2011 yılında kurulan ġehit Yakınları ve 

Gaziler Dairesi BaĢkanlığının amacı “ġehitlerin hatıralarının yaĢatılması, Ģehit yakınları ile 

gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve 

stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, Ģehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet 

ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluĢları ile gönüllü 

kuruluĢlar arasında iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak” olarak ifade edilmiĢtir. 

 

Bu doğrultuda BaĢkanlık aĢağıdaki görevleri üstlenmiĢtir: 

 

- ġehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine 

etmek. 

  

- ġehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik, sosyal hizmet ve muafiyetlere 

iliĢkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalıĢmaları koordine 

etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 

değerlendirmek. 

 

- Kamu kurum ve kuruluĢları, gönüllü kuruluĢlar ile gerçek ve tüzel kiĢilerce Ģehit 

yakınları ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetlere iliĢkin ilke, usul ve standartları 

belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak. 
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- ġehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluĢlar ile gönüllü 

kuruluĢların da desteğiyle gerekli çalıĢmaları yürütmek. 

 

- ġehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve 

toplumdan kopmaması amacıyla çalıĢmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı 

güçlendirici faaliyetler yapmak. 

 

- Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karĢılanması, istihdam 

sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliĢtirilmesi amacıyla 

çalıĢmalar yürütmek. 

 

- ġehit ve gazi yakınlarına yönelik hizmet veren kurumlara ve sivil toplum örgütlerine 

rehberlik yaparak uygulama sonuçlarını karĢılaĢtırmak, ihtiyaç ve sorunlarını 

belirlemek, çözümü yönünde gerekli çalıĢmaları yapmak. 

 

- ġehit ve gazi yakınları arasında iletiĢim ve dayanıĢmayı güçlendirmek. 

 

- ġehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına iliĢkin usul ve esasları 

belirlemek, istismar amaçlı giriĢimlere karĢı ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği 

içinde her türlü önlemi almak. 

 

- Ġlgili mevzuat çerçevesinde Ģehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik 

uygulamaları koordine etmek.
256

 

 

 

 

B.7) DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulan ve 2011 yılında Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı‟na bağlanan Darülaceze, bünyesinde 7 aceze (düĢkünler) servisi, bir 

poliklinik, bir çocuk kreĢi, içinde kütüphanesi bulunan rehabilitasyon merkezi, fırın, 3000 

kiĢiye yemek yapabilecek kapasitede modern bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini 1 yıl süre 
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ile muhafaza edebilecek buzhane, çamaĢırhane ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek 

ölçüde terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir atölyesi, demirhane bulunduran bir 

hayır kurumudur. BağıĢlarla, devletin çeĢitli gelirlerinden pay alarak ve kendi gelirleriyle 

bütçesini oluĢturmaktadır. 

 

Darülaceze Müessese Müdürlüğü, 15 Nisan 1916 tarihli Darülaceze Nizamnamesi‟ne göre 

yönetilmektedir. Buna göre Darülaceze‟nin amacı, Ġstanbul‟da doğmuĢ ve yerleĢmiĢ olup ta 

malul, iĢ göremez durumda olan, geçinmesini temin edecek miktarda mala malik olmamakla 

beraber kazanabilme imkânlarından da aciz olduğu halde Ġstanbul‟da veya taĢrada kanunen 

kendisine bakacak kudrette ve mükellefiyette bulunmayanlar ve sokakta bulunmuĢ olanlara 

hizmet etmektir. 

 

Nizamnameye göre; Ġstanbul‟da doğmuĢ veya Ġstanbul‟da 5 seneden beri ikamet eden yoksul, 

kimsesiz, sakat, çalıĢamayacak derecede ihtiyarlarla sokağa terk edilmiĢ kimsesiz çocuklar 

durumlarını gösterir ilmühaber ve nüfus cüzdanları ile Müdürlüğe kabul edilmektedirler. 

Müracaat eden acezenin evvela doktor tarafından muayenesi yapılmakta, hasta ise hastane, 

değilse aceze dairelerinin birine yatırılmaktadır. 

 

Darülaceze, sakinlerine yönelik olarak sağlık ve bakım (barınma, yiyecek, giyecek dâhil) 

hizmetleri sunmaktadır. 

 

Sağlık Hizmetleri: 

Darülaceze‟de sağlık hizmetleri haftanın yedi günü ve 24 saat sürmektedir. 

Sağlık hizmetleri doktor, diĢ hekimi, uzman fizyoterapist, hemĢire, röntgen teknisyeni, 

laboratuar teknisyeni ve hasta bakıcısı tarafından yürütülmektedir. 

 

Muayene ve tedavi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon Ģeklinde 

yürütülen sağlık hizmetlerinde sakinlerin acil veya kronik rahatsızlıkları tedavi edilmeye 

çalıĢılmakta, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda günün her saatinde hastanelerle 

bağlantı kurularak her türlü tıbbi yardım sağlanmaktadır. Sağlık güvencesi olanlar dıĢındaki 

sakinlerin bütün sağlık giderleri de kurum bütçesinden karĢılanmaktadır. 

 

Darülaceze bünyesinde bir poliklinik, 7 sakin servisi, bir çocuk yuvası ve rehabilitasyon 

merkezi mevcuttur. 
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Bakım Hizmetleri: 

Bakım hizmetleri kapsamında sakinlerin her türlü gıda, barınma ve giyecek ihtiyaçları 

karĢılanmakta, çocuklara yönelik kreĢ hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca sakinlerden iĢ yapmaya 

elveriĢli olanlar mevcut iĢ yerlerinde bedeni kabiliyetleri ve akli durumları ile mütenasip 

iĢlerle meĢgul edilmektedir. Bu doğrultuda Darülaceze‟de terzilik, kunduracılık, marangozluk, 

çorapçılık, demircilik ve dokumacılık gibi her zaman iĢe yarayan ve her vakit lazım olan 

sanatlar iĢlettirilmektedir. Elde edilen ürünler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tensip 

edeceği zaman ve yerlerde satılmakta, hâsıl olan meblağ, sanat iĢlerinde çalıĢan acizlerle 

çocukların yevmiyeleri verildikten sonra Darülacezeye irat kaydedilmektedir.
257

 

 

Tablo 51: 02.07.2012 Tarihi Ġtibariyle Darülaceze’deki Aceze Durumu       

 YATAĞA 

BAĞIMLI 

OLANLAR 

KISMEN 

KENDĠNE 

YETEBĠLENLER 

TOPLAM 

 

MEVCUT 

BOġ 

YATAK 

DURUMU 

YATAK 

KAPASĠTESĠ 

0–6 YAġ 

ÇOCUK 

GRUBU 

- - 32 18 50 

ERĠġKĠN 

ACEZELER 

172 342 514 123 637 

TOPLAM 172 342 546 141 687 

 

Kaynak: Darülaceze (2012) 

 

 

 

C) BAġBAKANLIK - VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

Türkiye‟de sosyal koruma alanında önemli rol üstlenen, kimisi Cumhuriyetten önce kurulmuĢ 

çok sayıda vakıf bulunmaktadır. Bunların eserlerini korumakla görevlendirilmiĢ Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, bazı (mazbut) vakıfları kendisi yönetmekle birlikte, diğer vakıfları 

denetleyen, BaĢbakanlığa bağlı bir üst kuruluĢ olarak, sunduğu sosyal yardım ve hizmetlerle 

pek çok muhtaç ve yoksula koruma sağlamaktadır. 27.02.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar 

Kanunu ile 27.09.2008 tarihli Vakıflar Yönetmeliği doğrultusunda aĢevi hizmeti, muhtaç 

aylığı, burs yardımı ve sağlık hizmetleri sunulmaktadır. 
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C.1) AĢevi (Ġmarethane) 

5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile Genel Müdürlüğe gerekli yerlerde aĢevi açmak ve iĢletmek 

görevi verilmiĢtir. AĢevleri yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulmuĢ olan hayır evleridir. 

 

AĢevi hizmetinden yararlanabilecekler: 

- Sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla 

olmayanlar 

- 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar 

 

AĢevi hizmetinden yararlanmak isteyenlerin Vakıflar Yönetmeliğinin Ek-9‟daki formu 

doldurmak suretiyle ilgili bölge müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. Bölge 

müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar aĢevi hizmetinden 

yararlandırılmaktadır. 

 

AĢevinden yararlananların; 

- ölümü, 

- muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, 

- bilgi verilmeksizin kesintisiz 10 gün yemek alınmaması halinde bu kiĢilere verilen 

hizmet son bulmaktadır 

 

2012 yılında 111 imaretten toplam 20.215 aile ve 80.544 kiĢiye kuru gıda dağıtılması 

planlanmıĢtır.
258

 

 

 

 C.2) Muhtaç Aylığı 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır Ģartlarının yerine getirilmesi 

amacıyla annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan 

muhtaçlara; 

- sosyal güvencesi olmaması, 

- herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, 

- mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamıĢ olması, 
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- gelir getirici taĢınır ve taĢınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde 

edeceği aylık ortalama gelirinin Vakıflar Yönetmeliğinde belirlenen muhtaç aylığı 

miktarını geçmemesi halinde muhtaç aylığı bağlanmaktadır. 

 

Ödenecek aylık miktarı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban 

aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının dört yüz (400) gösterge rakamı ile çarpımından 

elde edilecek miktardır. Muhtaç aylığı bağlanacakların sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir. 

 

2012 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 368,42 TL 

ödenmektedir.
259

 

 

 

       C.3) Eğitim Yardımı 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakfiyelerde yer alan hayır Ģartlarının yerine getirilmesi 

amacıyla ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ġlk 

Öğretim ve Orta Öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir. Buna 

göre; 

- Aynı aileden sadece bir öğrenciye eğitim yardımı verilmektedir. 

- Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar ile kamu kurum ve kuruluĢlarınca bakım 

altına alınan ya da burs alan öğrencilere eğitim yardımı yapılmamaktadır. 

- Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı, miktarı, yıllık artıĢ oranı, ödeme zamanı ve 

illere göre dağılımı Genel Müdürlükçe belirlenmektedir. 

 

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı alınmasına 

engel bir durumun olmaması koĢuluyla öğrenim süresince burs verilmektedir. Öğrenciliğin 

sona ermesi ve baĢarısız olunması halinde ise eğitim yardımı kesilmektedir. 

 

Ayrıca Vakıflar Yönetmeliği uyarınca verilen yıllık eğitim yardımı miktarının beĢ katını 

geçmemek kaydıyla muhtaç öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere özel eğitim yardımı 

yapılabilmektedir.
260
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2011–2012 yılı burs kontenjanı 15.000 öğrenci olup, her birine aylık 60 TL burs 

verilmektedir
261

. 

 

Bunların dıĢında ülke çapında mevcut 2889 Vakıf da öğrencilere burs yardımı yapmaktadır
262

. 

 

 

       C.4) Sağlık Hizmetleri 

Vakıflar Yönetmeliğinin “Sağlık güvencesi bulunmayan, fakir ve garip olduğu tespit edilen 

hastaların tedavileri vakfiye şartları doğrultusunda hastane imkânları ile sınırlı olarak ve 

diğer hastalarla aynı kalitede ücretsiz yapılır. Zorunlu hallerde hastanede bulunmayan her 

türlü tıbbi malzeme dışarıdan temin edilir” hükmü doğrultusunda, Vakıflar Genel 

Müdürlüğüne bağlı Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi‟nde, fakir ve garip 

hastalara ücretsiz teĢhis ve tedavi hizmeti verilmektedir
263

.  

 

Fakir ve garip hasta haklarından yararlanabilecekler: 

- Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar 

- 2022 sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına 

Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre maaĢ alanlar 

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereğince, korunmaya muhtaç çocuklar 

hakkında mahkemece verilmiĢ ilamı olanlar 

- Vakıf aĢevi hizmetinden faydalananlar 

- ġehit aileleri ve gaziler 

 

Yönetmelik doğrultusunda ayrıca, 

- fakir ve garip hastaların gerektiğinde yol, cenaze ve benzeri giderleri 

karĢılanabilmekte ve 

- Türkiye‟de yaĢayan yabancı uyruklu fakir kiĢilerin muayene ve tedavileri ücretsiz 

olarak yapılabilmektedir.
264
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D) BAġBAKANLIK – AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞI 

 

D.1) Afetlere ĠliĢkin Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri 

Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlamak amacıyla, afet ve acil 

durum bölgelerinde geçici yerleĢmeyi sağlamak, zarara uğramıĢ kiĢilerin tedavi, yiyecek, 

giyecek, barınma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek BaĢkanlığın 

görevleridir
265

.  

 

Ayrıca 15.5.1959 tarih ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca afetzedelere nakdi 

yardım yapılmakta, binaların onarımı için mal sahiplerine borç verilmekte veya uygun 

görülürse karĢılıksız nakdi yardımda bulunulmaktadır.  

 

 

 

E) BAġBAKANLIK – TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 

 

E.1) Sosyal Konut Faaliyetleri 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yoksullara ve alt gelir 

grubu diye adlandırılan aylık hane halkı geliri en fazla net 2.600 TL (Ġstanbul için 3.100 TL) 

olanlara yönelik olarak sosyal konutlar inĢa etmektedir. Yoksullar aylık 100 TL taksitlerle 20 

yıllık geri ödeme süresinde, alt gelir grupları ise 6.000 TL peĢinat ödedikten sonra aylık 300 

TL taksitlerle 15 yıllık vadeyle kendilerine tahsis edilen konutlara sahip olabilmektedirler. 

Böylece bu gruplar kira öder gibi ev sahibi olabilmekteler. 

 

BaĢkanlık bunların yanında ayrıca doğal afetlerden zarar gören bölgelerde de “afet konutları”, 

yurtdıĢından gelen Türk soylu göçmenler için de “göçmen konutları” inĢa etmiĢ ve 

etmektedir.  

 

Bununla birlikte TOKĠ tarafından geliĢtirilen Tarımköy Projelerinde köylerde ve kırsal 

alanlarda yaĢayan insanların geçim kaynaklarının geliĢtirilmesi, yerel halkın iĢ görmede 
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örgütlenmesi, ülke içinde ve dıĢında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürünlerin üretilmesi, 

iĢlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, bozulmadan saklanması, oluĢturulacak Ģirket veya 

kooperatifler aracılığı ile pazarlanması, üretim ve verimliliği geliĢtirici bilgi ve yüksek 

teknoloji yaratılmasına yönelik üreten köylüler oluĢturulması ve atıl duran veya verimli 

kullanılamayan köy topraklarının ve kaynaklarının devletin yönlendirmesi ve kamu imkânları 

çerçevesinde desteklenerek iĢler hale getirilmesi, buna paralel sosyal yaĢamlarının 

iyileĢtirilmesi ve köy mimarisinin geliĢtirilmesi, yöresel mimarinin korunup yenilenmesi, 

halkın yerinde iskânı, sağlıklı yaĢanabilir konutlara kavuĢturulmasına yönelik projeler 

oluĢturularak Ģehre göçün önlenmesi sağlanmaya çalıĢılmaktadır. 

 

TOKĠ, 2003 yılında gerçekleĢtirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde, kentsel dönüĢüm 

projelerinde de faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiĢtir. Bu kapsamda gecekondu 

bölgelerinin dönüĢtürülmesi ve iyileĢtirilmesi için belediyeler ile iĢbirliğine gidilerek kentsel 

yenileme projeleri baĢlatılmıĢtır. 

 

TOKĠ ayrıca inĢa edilen konutların olduğu bölgelerde altyapı çalıĢmaları yapıp, yanlarına 

insanların sağlık, eğitim ve dinlenme ihtiyaçlarının karĢılanması için parklar, okullar, kreĢler, 

sağlık ocakları, ticaret merkezleri, camiler ve kültürel ve sportif tesisler gibi sosyal donatılar 

da inĢa etmektedir. 

 

Bu doğrultuda 2003–2012 yılları arasında; 

- 217.214'i dar ve orta gelir grubuna,  

- 142.505'ü alt gelir ve yoksullara yönelik, 

- 66.767'si gecekondu dönüĢüm,  

- 36.976'i afet konutları,  

- 4.658'i (35 Köyde) tarımköy uygulamaları kapsamında olmak üzere toplam 468.120 

Sosyal Konut inĢa edilmiĢtir.
266

 

 

 

E.2) ġehit Kredileri 

TOKĠ, kredi uygulamaları kapsamında tüm Ģehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul ve 

yetimlerine faizsiz konut kredisi vermektedir. Kredi miktarı her yıl Devlet Ġstatistik 
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Enstitüsünce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık Fiyat ArtıĢ Oranı kadar artırılır. Kredinin 

miktarı 2012 yılı için 66.400,00.-TL‟dir.  

 

Kredinin geri ödemesi, hak sahibinin her türlü tazminatlar dâhil olarak almakta olduğu 

maaĢının ¼ 'ü tutarındaki miktarın Sosyal Güvenlik Kurumunca kesilmesi suretiyle 

yapılmaktadır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır.
267

 

 

 

Tablo 52: Yıllar Ġtibariyle ġehit Konut Kredisinden Yararlananların Sayısı 

YILLAR KREDĠ 

KULLANAN 

SAYISI 

1986 249 

1987 27 

1988 24 

1989 144 

1990 36 

1991 26 

1992 484 

1993 307 

1994 261 

1995 861 

1996 1.047 

1997 1.204 

1998 1.435 

1999 1.305 

2000 1.071 

2001 823 

2002 579 

2003 604 

2004 604 

2005 441 

2006 439 

2007 481 

2008 461 

2009 450 

2010 360 

2011 317 

TOPLAM 14.040 
 

Kaynak: TOKĠ 
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F) SAĞLIK BAKANLIĞI: 

 

Sağlık Bakanlığı 2011 yılsonuna kadar yeĢil kart programını yürüten ve finansmanını 

karĢılayan kuruluĢ idi. 2012 yılıyla birlikte geçilen zorunlu genel sağlık sigortası sistemi 

sonucunda yeĢil kart uygulaması sona erdirilmiĢtir. Bu kapsamda sağlık primleri Devlet 

tarafından ödenecek kiĢilere iliĢkin yapılacak ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

 

Sağlık Bakanlığı‟nın sosyal koruma alanında primsiz sistem altında sayabileceğimiz 

hizmetleri Aile Hekimliği (ve katılım payı istenmeyen diğer sağlık hizmetleri) ile 

Hastanelerde Tıbbi Sosyal Hizmet uygulamalarıdır. 

 

 

F.1) Aile Hekimliği ve Diğer Ücretsiz Sağlık Hizmetleri 

Türk sağlık hizmetleri sistemi geçtiğimiz yıllarda bir reform sürecinden geçmiĢtir. Bu 

kapsamda Aile Hekimliği uygulamaya konmuĢ ve bugün 81 ilde uygulanır duruma gelmiĢtir. 

Bu uygulamayla birinci basamak sağlık kurumlarında hizmet verecek olan aile hekimlerine 

tüm vatandaĢların ücretsiz olarak baĢvurabilmeleri ve burada ücretsiz sağlık hizmeti 

alabilmeleri imkânı getirilmiĢtir. Aynı Ģekilde aile hekiminin sevk ettiği hastanelere yapılacak 

olan ziyaretlerde de ek bir kullanıcı ücreti alınmamaktadır. Diğer taraftan, birinci basamak 

sağlık kurumuna gitmeden doğrudan hastaneye baĢvurulması halinde kiĢi, hastanede alacağı 

sağlık hizmetleri için kendi cebinden de bir ücret ödemek zorunda kalacaktır.
 268

  

 

Aile Hekimliğinde alınacak hizmetlerde ücret gibi sağlık sigortalısı olma Ģartı da 

aranmamaktadır. Bu sağlık hizmetleri aile sağlık merkezleri, toplum sağlığı merkezlerinde 

verildiği gibi, ayrıca aile hekimine doğrudan baĢvuramayan ve cezaevi, çocuk ıslahevi, 

huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtları gibi 

özellik arz eden toplu yaĢam alanlarında yaĢayan kiĢilere yaĢadıkları yerde de 

verilmektedir
269

. 
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Aile Hekimliği ile birlikte hastalardan katılım payı istenmeden sunulan ücretsiz sağlık 

hizmetleri Ģunlardır
270

: 

 Temel sağlık hizmeti sağlayıcıları (sağlık merkezleri) tarafından yapılan tıbbi 

muayene /konsültasyonlar 

 Sağlık Bakanlığı ile anlaĢmalı olan ve aile hekimi olarak yetkilendirilmiĢ aile 

hekimleri /klinikleri tarafından yapılan tıbbi muayene / konsültasyonlar 

 Acil durum sağlık hizmetleri 

 Sağlık Bakanlığı tarafından lisans verilmiĢ diyaliz merkezleri ve diğer özel 

merkezlerde, Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuarlarında ve teĢhis, gözlem ve tıbbi 

görüntüleme merkezlerinde verilen hizmetler  

 SGK tarafından onaylanmıĢ iĢyeri hekimleri tarafından verilen hizmetler 

 

 

F.2) Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları 

13.01.1983 tarihli Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği ve onun hükümleri dikkate 

alınarak 2011 yılında uygulamaya konulan Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile 

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurumlarından hizmet alan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık 

güvencesiz, yaĢlı, mülteci, sığınmacı, aile içi Ģiddet mağduru, il dıĢından gelen vb. hastalar 

öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi 

sürecinde yaĢadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi 

amacıyla, tıbbi sosyal hizmet uygulamalarını, kendisine bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık 

kurumlarında yürütmektedir
271

. 

 

Tıbbi sosyal hizmet; “ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir 

şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın 

ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-

ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması 

amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulaması” olarak tanımlanmıĢtır
272

. 
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Buna göre hastanelerde oluĢturulan sosyal hizmet birimlerinde istihdam edilen sosyal 

çalıĢmacılar (sosyal hizmet uzmanları) yukarıda sayılanlar gibi tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç 

duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlayıp uygulamakla görevlendirilmiĢlerdir. 

Bu doğrultuda sosyal hizmet uzmanları, hastanın durumunu inceleyerek ailesiyle, sosyal 

hizmet kuruluĢlarıyla ve hastayla iliĢkili diğer kiĢi ve kurum-kuruluĢlarla iĢbirliği kurarak 

hastanın tedavi sonrası yaĢam koĢullarını planlayarak iyileĢmesine katkı sağlamaktadır. Gelir 

düzeyi düĢük hastalara belediye konuk evleri veya benzer nitelikte misafirhanelerde kalma 

imkânı yaratma, ayni ve nakdi ihtiyaçları için sosyal yardımlaĢma vakıflarından yardım 

sağlayarak hastanın tedavi sürecinde yaĢadığı sorunların çözümüne yardımcı olma gibi 

görevler de bu kapsamda üstlenilmektedir.
273

 

 

 

 

G) GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI - YÜKSEK ÖĞRENĠM KREDĠ VE 

YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YURTKUR) 

 

1961 Anayasasının 50‟nci maddesinde “Devlet maddi imkânlardan yoksun başarılı 

öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar 

ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” hükmü yer almaktadır.  

 

Anayasa ile Devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 

1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu (YURTKUR) kurulmuĢtur. Önceleri Milli Eğitim Bakanlığı ve BaĢbakanlığa bağlı 

olarak faaliyetlerini sürdüren YURTKUR, 2011 yılında kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı‟na 

bağlanmıĢtır. 

 

Kurum, tüzel kiĢiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 

ilgilendirilmiĢ, özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumu niteliğindedir. 

Görevleri kapsamında yüksek öğrenim öğrencilerinin; çağdaĢ ve güvenilir barınma, beslenme, 

kredi/burs hizmetleriyle öğrenimlerine; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kiĢisel 

geliĢimlerine sosyal devlet yaklaĢımıyla katkıda bulunmak yer almaktadır.
274
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G.1) Nakdi Destekler 

Kurum; 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 

yılından itibaren öğrenim kredisi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, 1985 

yılından itibaren katkı kredisi, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi 

Verilmesine ĠliĢkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs vermektedir. 

 

Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs 

verilmemektedir.  

 

 

Tablo 53: Yıllar Ġtibari Ġle Burs, Öğrenim ve Katkı Kredisi Alan Öğrenci Sayıları 
 

Yıllar Burs Öğrenim 

Kredisi 

Katkı Kredisi 
 

2002 - 451.550 405.791 

2003 - 494.070 428.270 

2004 54.724 522.670 459.595 

2005 98.110 537.031 481.011 

2006 135.497 569.276 505.348 

2007 168.923 572.552 451.842 

2008 181.490 578.009 466.492 

2009 198.707 587.131 474.792 

2010 234.130 611.903 478.601 

Toplam 1.071.581 4.924.192 4.151.742 
 

Kaynak: YURTKUR 
 

 

 

a) Burs: 

Burs, T.C. vatandaĢı yüksek öğrenim gören baĢarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı 

Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine iliĢkin Kanun hükümlerine göre 

karĢılıksız verilen paradır. 

 

Burstan yararlanabilecek öğrenciler: 

- Ön lisans öğrencileri, 

- Lisans öğrencileri,  

- Açık Öğretim öğrencileri, (Sadece öncelikli öğrenciler; Ģehit veya gazi çocuğu, anne 

ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.) 
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- Ġki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiĢ 

sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,(intibak veya hazırlık sınıfında burs 

verilmez.)  

- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)  

- Vakıf Üniversitesi öğrencileri,  

- ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eĢit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren 

öğrenciler(öncelikli olarak), 

- Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,  

- Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuĢ Amatör Sporcu olan öğrenciler,  

- Ġkinci öğretim de okuyan öğrenciler 

 

2011–2012 öğretim yılında Kuruma müracaatta bulunan 150.000 öğrenciye burs verilmiĢtir. 

 

2012 yılında aylık burs 260 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2 katı 520 TL, doktora 

öğrencilerine ise 3 katı 780 TL olarak ödenmektedir.
275

 

 

 

b) Öğrenim Kredisi: 

Öğrenim Kredisi, yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, 

sosyal ve kültürel geliĢmelerini kolaylaĢtırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim 

kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan 

borç paradır.  

 

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye 

Ġstatistik Kurumu Toptan EĢya Fiyat Endeksindeki artıĢlar uygulanarak, hesaplanacak 

miktarın ilave edilmesi ile tespit edilmektedir.  

 

Öğrenim Kredisinden yararlanabilecek öğrenciler: 

- Ön lisans öğrencileri,  

- Lisans öğrencileri,  

- Açık Öğretim öğrencileri(Sadece öncelikli öğrenciler; Ģehit veya gazi çocuğu, anne ve 

babası her ikisi de ölü vb.),  
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- Ġki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiĢ 

sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler (intibak veya hazırlık sınıfında öğrenim 

kredisi verilmez),  

- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, 

- Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler, 

- Ġkinci öğretim de okuyan öğrenciler 

 

2012 yılında aylık öğrenim kredisi 260 TL, yüksek lisans öğrencilerine 2 katı 520 TL, doktora 

öğrencilerine ise 3 katı 780 TL olarak ödenmektedir
276

 

 

 

c) Katkı Kredisi: 

Katkı Kredisi, yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karĢılığı 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dıĢında kalan ve borçlanma karĢılığı 

Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.  

 

Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına öğretim kurumu 

hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye Ġstatistik Kurumu Toptan EĢya Fiyat Endeksindeki 

artıĢlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilmektedir.  

 

Katkı Kredisinden yararlanabilecek öğrenciler:  

- Ön lisans öğrencileri,  

- Lisans öğrencileri,  

- Açık Öğretim öğrencileri, (Sadece öncelikli öğrenciler; Ģehit veya gazi çocuğu, anne 

ve babası herikisi de ölü vb.)  

- Ġki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiĢ 

sınavı sonucu ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında 

katkı kredisi verilmez)
277
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G.2) Yurt Hizmetleri 

YURTKUR halen 81 il, 131 ilçede ve Lefke'de bulunan toplam 314 yurtta 274.344 yatak 

kapasitesi ile yüksek öğretim öğrencilerine barınma, beslenme ve sosyo-kültürel, sportif ve 

psikolojik hizmet vermektedir. 

 

 

a) Barınma: 

Bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olmak kaydıyla yurtlarda;  

- Ailesi yurdun bulunduğu Ģehir veya BüyükĢehir belediye sınırları dıĢında oturan T.C. 

vatandaĢı öğrenciler (Ģehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ, 

felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç), 

- Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmayan öğrenciler, 

- Türkiye‟ye eğitim ve öğretim görmek üzere gelen Türk Cumhuriyetleri ve 

Toplulukları öğrencileri,  

- T.C. ile kültür anlaĢması bulunan ülkelerin öğrencileri, 

- Kurum ve diğer kuruluĢların yurtlarından süresiz çıkarma cezası almamıĢ öğrenciler, 

- Yabancı uyruklu öğrencilerden, yukarıdaki Ģartlarla birlikte ikamet tezkeresine sahip 

olanlar barındırılmaktadır. 

 

AĢağıda sayılan öğrenciler yurtlarda barınma hizmetinden öncelikli olarak 

faydalandırılmaktadır: 

- ġehit ve gazi çocuğu ile 5510 Sayılı Kanun hükümleri gereğince; malullük, vazife 

malullüğü veya harp mamullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı 

bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları,  

- Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40'ın üzerinde olduğu tespit 

edilen özürlü öğrenciler, 

- Lise ve dengi öğrenimlerini yetiĢtirme yurtlarında tamamlayanlar, 

- DarüĢĢafaka Lisesinden mezun olanlar, 

- Milli olmuĢ amatör sporcular, 

- Anne ve babası vefat edenler, 

- Anne ve babası kanunen ayrı olanlar 
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Yurtlarda barınma ücrete tabi olmakla birlikte; Devletin koruması altındaki öğrencilerden, 

Ģehit ve gazi çocuklarından, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları öğrencileri ile Hükümet 

Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerden yurt ücreti alınmamaktadır. Ayrıca yurtlarda barınan 

kesin kayıtlı öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar ve zorunlu sebeplerle ödeme 

güçlüğüne düĢenlerden yurt ücreti alınmamasına Genel Müdür'ün teklifi üzerine Yönetim 

Kurulunca karar verilebilmektedir. 

 

2011-2012 öğretim yılında yaklaĢık 4.643 öğrenci Kurum yurtlarında ücretsiz olarak 

barındırılmıĢtır.
278

 

 

 

b) Beslenme: 

Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için müstecirler 

aracılığı ile iĢletilen lokanta-kantin, kafeterya gibi hizmet yerleri bulunmaktadır. 

 

Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, 

depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen Ģartlarına uygunluğu 

diyetisyenler ya da yurt yöneticileri tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Yemekler 

alakart ya da tabldot olarak verilmektedir. 

 

Yurtlarda barınan öğrencilere günlük beslenme yardımı yapılmaktadır. 2011 yılında 1,75 

TL'si sabah kahvaltısı, 3,25 TL'si akĢam yemeği olmak üzere toplam 5 TL olarak verilen 

beslenme yardımı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kahvaltı yardımı 2,00 TL, akĢam yemeği 

ise 4,00 TL olmak üzere toplam 6 TL'ye yükseltilmiĢtir.  

 

Devlet koruması altındaki öğrencilere 2012 yılında günlük 16 TL beslenme yardımı 

yapılmıĢtır.
279
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c) Diğer Hizmetler. 

Yurtlarda barınan öğrencilerin, dersleri dıĢında kalan serbest zamanlarını en iyi Ģekilde 

değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden geliĢmelerini sağlamak, aralarında 

dostluk, kardeĢlik ve arkadaĢlık duygularını geliĢtirmek amacıyla sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetler düzenlenmekte, bölgeler ve yurtlar arası yarıĢma ve turnuvalar yapılmaktadır. 

Ayrıca, psiko-sosyal servislerde öğrencilere koruyucu ruh sağlığı hizmeti de verilmekte, 

yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilere uyum sağlamaları maksadıyla oryantasyon 

programları düzenlenmektedir.
280

 

 

 

 

H) MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI: 

 

Milli Eğitim Bakanlığı, 10.7.2008 tarihli Ġlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız 

Yatılılık, Burs Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği doğrultusunda belli bir kontenjanda ilk ve 

orta öğretim öğrencisine sınavla burs vermekte, gene sınavla veya söz konusu Yönetmeliğin 

17. maddesinde sayılanlar için sınavsız olarak, pansiyonlu okullarda yatılı okuma imkânı 

sağlamaktadır.  

 

Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde, ailenin, bir önceki mali yıla ait 

yıllık gelir toplamından fert baĢına düĢen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun (M) iĢaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul 

pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla, maddi imkânlardan yoksun 

bulunması Ģartı aranmaktadır. Parasız yatılı okutulacak öğrencilere ayrıca giyim ve harçlık 

yardımları yapılmaktadır.
281

 

 

Ġlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında burslu öğrenci sayısı 2011/2012 öğretim yılında 

234.188 olmuĢtur. Aynı dönem baz alındığında, 433.946 kapasiteli 2.274 pansiyonlu okulda 

329.007 öğrenci parasız yatılı olarak kalmıĢtır (Kaynak: MEB). 
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Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca ilk ve ortaöğretim öğrencilerine (açık öğretim dâhil) ve okuma 

yazma bilmeyen yetiĢkinlere ücretsiz olarak ders kitabı vermektedir
282

. 

 

Bunun dıĢında emekli öğretmenlere yönelik Bakanlığa bağlı bir Öğretmenler Huzurevi de 

bulunmaktadır
283

. 

 

 

 

Ġ) ADALET BAKANLIĞI – CEZA VE TEVKĠFEVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

Ġ.1) YetiĢkin Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Faaliyetler 

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak giyim, 

beslenme, tedavi gibi temel yardımlar dıĢında, bu kiĢilerin eğitilmesi, ıslah edilmesi ve 

çalıĢtırılması yönünde faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda ceza infaz kurumları ve 

tutukevlerinde psiko-sosyal çalıĢmalar gerçekleĢtirilmekte ve toplumun resmî ve özel çeĢitli 

kurum ve kuruluĢları ile iĢbirliği içinde yardım sağlanmaktadır. Bunun yanında yetiĢkin 

hükümlü ve tutukluların sınav ve kurs iĢlemleri yürütülmekte ve meslek eğitimi, sosyal-

kültürel ve sportif faaliyetler, kütüphane çalıĢmaları ile her düzeydeki eğitim çalıĢmalarına 

katılmaları sağlanmaktadır. 

 

Bunların dıĢında bir önemli uygulama da, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını 

koruyup geliĢtirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik 

değerleri pazarlamak için ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluĢturulan tesis, 

atölye ve benzeri üniteler olan ĠĢyurtlarında çalıĢtırılmalarıdır. ĠĢyurtlarında aynı zamanda 

hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmalarına katkıda bulunacak eğitim, öğretim, 

sosyal, kültürel ve sportif program ve çalıĢmalar uygulanmaktadır.
284
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Ġ.2) Çocuk Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Faaliyetler 

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği ıslah ve 

eğitim evleri, haklarında tedbir uygulanmıĢ olan küçüklerin yerleĢtirileceği kurumlar, 

müĢahede merkezleri, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumlar ve küçüklere 

mahsus tutukevlerine alınmıĢ çocuklar korunma, bakım ve eğitim hizmetlerinden 

yararlandırılmaktadır. 

 

Bu doğrultuda; 

- buralarda bulunan çocuk hükümlü ve tutukluların eğitim ve öğretim faaliyetlerine 

devam etmeleri ve sınavlara girebilmeleri,  

- bunların ceza infaz kurumlarında açılan ve yürütülen iĢ meslek kursları, sportif- sosyal 

kültürel faaliyetler, kütüphane çalıĢmaları ile her düzeydeki eğitim çalıĢmalarına 

katılmaları ve 

- ceza infaz kurumlarında bulunan eğitim ve psiko-sosyal yardım servislerinden 

yararlanmaları sağlanmaktadır.
285

 

 

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak yürütülen Uçurtmayı Vurmasınlar 

Projesi kapsamında cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu bulunan kadınların 0–12 yaĢ arası 

çocuklarının, kreĢ ve gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır.
286

 

 

 

Ġ.3) Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri ile Koruma Kurulları Tarafından 

Yürütülen Faaliyetler 

 

a) Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetleri: 

Denetimli serbestlik, "Mahkemece belirtilen koĢullar ve süre içinde, denetim ve denetleme 

planı doğrultusunda Ģüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleĢmesi açısından ihtiyaç 

duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı" 

ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç iĢlemesine neden 

olan davranıĢlarının düzeltilerek, tekrar suç iĢlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan 

salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların 

uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır. 
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Bu kapsamda konuyla ilgili olarak projeler yürütülmekte ve hükümlülerin yeniden suç 

iĢlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına 

yönelik; eğitsel, kültürel, bilimsel, sosyal ve benzeri çalıĢmalar yapılmakta, gerektiğinde 

bununla ilgili olarak üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluĢları ile koordineli 

çalıĢılmaktadır. 

 

Denetimli serbestlik altında bulunanlardan toplum için tehlike hâli taĢıyanlara ve çocuk ve 

gençlere özel dikkat gösterilmekte ve bunlara özgü iyileĢtirme tedbirleri ile özellikle 

uyuĢturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanımı ve aile içi Ģiddet söz 

konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemler uygulanmaktadır.
287

 

 

 

b) Koruma Kurulları Tarafından Yürütülen Faaliyetler: 

5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu 

kapsamında kurulan ve yeniden suç iĢlemenin önlenmesi ve suçtan zarar görenlere verilen 

zararın telafi edilmesinde önemli görevleri olan koruma kurulları; suçtan zarar görenler ile 

ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluĢturulmuĢtur. 

 

Koruma kurulları, suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karĢılaĢtıkları psiko-sosyal ve 

ekonomik sorunların giderilmesi, suçun etki ve sonuçlarının en aza indirilmesi ile ceza infaz 

kurumlarından salıverilen hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla 

gereksinim duydukları konularda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği ile destek 

sağlamaktadır. Bunun için ilgili taraflar veya bunların kanuni temsilcilerinin Kurullara 

baĢvurması gerekmektedir. 

 

Kurulların görevleri Ģunlardır:  

- Suçtan zarar gören kiĢilerin suç nedeniyle karĢılaĢtıkları, sosyal, ekonomik ve 

psikolojik sorunların çözümünde yardımcı olmak.  

 

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, 

iĢ bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım iĢletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve 
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kredi sağlanmasında, iĢyeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karĢılaĢtıkları 

diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak.  

 

- Ceza infaz kurumundan salıverilen çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam 

etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak; salıverilen diğer hükümlülere de 

bu konuda yardımcı olmak. 

 

- Suçtan zarar gören veya ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere öğrenimlerine 

devam etmelerini sağlamaya yönelik hazırlanan projeleri görüĢmek ve karara 

bağlamak. 

 

- Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Koruma kurulu çalıĢmalarının önemli bir kısmını mesleki eğitim projeleri oluĢturmaktadır. Bu 

kapsamda; suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin 

iyileĢtirilmesi, topluma kazandırılması ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla baĢta 

Türkiye ĠĢ Kurumu olmak üzere çeĢitli kurum, kuruluĢ ve sivil toplum kuruluĢlarıyla iĢ birliği 

yapılarak iĢ ve meslek edindirme projeleri hazırlanmaktadır.
288

 

 

 

 

J) KALKINMA BAKANLIĞI: 

 

J.1) Sosyal Destek Programı (SODES) 

Kalkınma Bakanlığı uyguladığı Sosyal Destek Programıyla (SODES) Güneydoğu ve Doğu 

Anadolu illeri ile 2011 yılından itibaren Doğu Akdeniz bölgesindeki illerde özellikle 

yoksulluk ve sosyal imkânlara eriĢimde sıkıntı yaĢayan çocuklar, gençler, kadınlar, iĢsizler, 

yoksullar, göç etmiĢler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaĢayan bireyler ve gruplara 

istihdam, sosyal içerme ile kültür, sanat ve spor alanlarında projelerle destek vermeyi 

amaçlamaktadır.  
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Valiliklerin koordinasyonunda yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri, 

istihdam edilebilirliği artırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal 

hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla 

bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı vermeyi 

hedeflemektedir. 

 

SODES kapsamında yer alan projeler; valiliklerin koordinasyonunda kamu kuruluĢları, il özel 

idareleri, belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, üniversiteler, meslek örgütleri ve sivil 

toplum kuruluĢları tarafından hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Proje baĢvuruları Kalkınma 

Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte, uygun bulunanlara ödenek aktarılmaktadır. 

   

SODES istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor olmak üzere üç bileĢenden 

oluĢmaktadır. 

 

Ġstihdam bileĢeni:  

Bu bileĢen kapsamındaki projeler ile istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ve bölgedeki 

ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli iĢgücünün ve mesleki bilgi ve birikimin geliĢtirilmesi, 

toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama eriĢiminin kolaylaĢtırılması ve kendi iĢini 

kurabileceklere destek olunması hedeflenmektedir.  

 

Sosyal içerme bileĢeni:  

Bu bileĢen kapsamındaki projeler ile yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul 

kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaĢlı, özürlü, 

kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaĢam standartlarının yükseltilmesi ve 

bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması beklenmektedir.  

 

Kültür, sanat ve spor bileĢeni:  

Bu bileĢen kapsamındaki projeler ile toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlerin geliĢtirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek 

yeteneklerinin açığa çıkartılması ve kendilerine ve topluma yararlı alıĢkanlıklar edinmelerine 

yardımcı olunması beklenmektedir.
289
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ġekil 17: BileĢenlerine Göre Desteklenen SODES Projesi Sayıları

 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 

 

 

  

K) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

 

K.1) Tarımsal Destekler 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üretim yapan çiftçilere çok çeĢitli kategorilerde nakdi 

destekte bulunmaktadır. Bunlar; 

- Hayvancılık Destekleri, 

- Biyolojik Mücadele Desteği, 

- Organik Tarım ve Ġyi Tarım Desteği, 

- Mazot, Gübre ve Toprak Analiz Desteği 

- Sertifikalı Tohum Kullanım ve Üretim Desteği 

- Tarımsal DanıĢmanlık ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Destekleri 
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- Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri 

olarak kategorize edilmektedir. Bakanlık bu kategoriler altında çok sayıda alanda, çiftçilere 

parasal yardım yapmaktadır.
290

 

 

 

K.2) Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılan Yardımlar 

20/06/1977 tarih ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak 

Yardımlar Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliği doğrultusunda yangın, yersarsıntısı, yer 

kayması, fırtına, taĢkın, sel, don, dolu, kuraklık, haĢere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal 

ürünleri, canlı - cansız (toprak dâhil) üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve 

bu yüzden çalıĢma ve üretme imkanları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere, köylünün kurmuĢ 

olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, Devletçe gerekli yardımlar yapılmaktadır. 

 

Bu kapsamda Yapılacak Devlet yardımları; 

- kredi açma, 

- karĢılıksız tohum, fide, fidan ve canlı hayvan veya para verme, 

- ihtisas ve teknik bilgi isteyen konularda ilgili kuruluĢ uzmanlarınca yapılacak her türlü 

teknik yardımda bulunma, 

- yapılacak veya onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma Ģekillerinden biri ile 

olmaktadır. 

 

Yardımlardan, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında uygulama yılında yer alan 

riskler için tarım sigortası yaptırmamıĢ üreticiler yararlanamamaktadır.  

 

Yardımdan yararlanılabilmesi için, çiftçi veya çiftçilerin birlikte kurdukları kooperatifler 

aĢağıdaki Ģartları haiz olmalıdır: 

 

    a) Tarımsal ürünlerinin, canlı-cansız üretim araçları ve tesisleri dâhil tüm tarımsal 

varlığının toplam parasal değerinin en az %40 ve daha fazla oranda zarar görmesi ile birlikte; 

 

    1) çiftçinin veya çiftçilerin birlikte kurdukları kooperatiflerin bu zararı diğer tarım ve tarım 

dıĢı gelirleri ile karĢılayacak gücünün bulunmaması, 
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    2) kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluĢlardan zararlarını karĢılayacak borç ve 

tazminat alma imkânlarının bulunmaması, 

    3) zarar ve ziyanlarının herhangi bir suretle karĢılanmamıĢ olması,  

 

    b) Tarımsal ürünlerinin, canlı-cansız üretim araçları ve tesislerinin %40'dan daha az zarar 

görmesi ile birlikte; 

    1) kredi alma imkânı bulunmaması, 

    2) tarım dıĢı gelirinin yeterli bulunmaması dolayısıyla, tarımsal faaliyetlerini devam 

ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacak kadar muhtaç olması, 

    (3) yukarda sayılan Ģartları taĢıyan yardıma muhtaç çiftçi ailesinin, bu yardımlardan 

yararlanabilmesi için, yıllık gelir toplamının, her yıl Bakanlar Kurulunca açıklanan 16 yaĢ ve 

üzeri asgari ücret brütünün yıllık toplamının üç katına tekabül eden miktar veya altında olması 

gerekmektedir. 

(4) Çiftçi, hem kooperatif üyesi hem de gerçek kiĢi olması halinde, kooperatif kanalıyla veya 

gerçek kiĢi olarak ancak bir yardımdan yararlanabilmektedir. 

Tesis maliyetine katılım yardımı, sadece çiftçilerin birlikte ve müĢterek olarak kullandıkları 

ve yararlandıkları araç ve tesisler için, araç ve tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına 

katılım payı olarak yapılmaktadır.
291

 

 

 

 

L) ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI - EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

L.1) Çocuk ġube Müdürlüğü‟nün Faaliyetleri 

Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan 

kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaĢayan, sokakta çalıĢtırılan, oturduğu yeri haber 

vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç 

iĢlediği Ģüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak, kendi 

sorumlulukları altında bulunduğu müddetçe Çocuk ġube Müdürlüğü tarafından barınma, 

beslenme, haberleĢme, temizlik, sağlık tedavileri, sosyal, kültürel ve eğitici nitelikte 

faaliyetler gibi sosyal hizmetler sunulmaktadır. 
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Çocuk polisinin yaptığı hizmette verimin artırılması için çocuk biriminde oryantasyon 

eğitiminden geçirilmiĢ, yeteri kadar sosyal çalıĢmacı görevlendirilmektedir. Bu kiĢiler 

yukarıda sayılan hizmetlerde çocuklarla doğrudan ilgilenmektedirler.
292

 

 

 

L.2) Emniyet Personeline Yönelik Sosyal Yardımlar 

Emniyet TeĢkilatında görevli mensuplardan, çeĢitli sebeplerle hayatını kaybedenlerin geride 

kalan ailelerine, görev malulü olan personele, emekli olan ve halen görevde olan 

mensuplardan muhtaç durumda olduğu yaptırılan inceleme sonucunda tespit edilenlere,  

hastalık, tabii afet veya buna benzer sebeplerle mağdur durumda bulunanlara, maddi yönden 

yardımda bulunmak amacıyla, Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı bünyesinde bulunan Sosyal 

Yardım Parası hesabından, Genel Müdürlük Prensip Kararlarınca her yıl belirlenen miktarda 

yardım yapılmaktadır
293

. 

 

 

L.3) Mülteci, Sığınmacı ve Kaçak Göçmenlere Yönelik Faaliyetler 

Ġltica ve sığınma baĢvurusu sahibi kaçak gömenlere, sığınmacılara ve mültecilere, kamu 

kurum ve kuruluĢları, yerel yönetimler ile sivil toplum örgütleri tarafından kendi mevzuatları 

ve uygulamaları çerçevesinde çeĢitli yardımlar yapılmaktadır. 

 

Yardımların, ihtiyaç sahibi baĢvuran, sığınmacı ve mültecilerin kendi hayatlarını idame 

ettirene kadar, geçici olarak imkânlar ölçüsünde düzenli bir Ģekilde yapılabilmesi için, ikamet 

ettiği illerde, yılda en az bir defa Valiliğin koordinesinde Emniyet Müdürlüğü, Sosyal 

DayanıĢma ve YardımlaĢma Vakfı, Belediye, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

ĠġKUR ile ilgili diğer kurum ve kuruluĢlar ile toplantılar düzenlenmektedir.  

 

Toplantılarda, baĢvuru sahipleri sığınmacı ve mültecilere yönelik sağlık yardımı, eğitim 

olanakları, beceri ve mesleki eğitim, kültür, sosyal ve psiko -sosyal destekler, hukuki yardım, 

çalıĢma ve istihdam konuları ele alınmakta ve bu doğrultuda psiko-sosyal ve sosyal yardım 

konusunda Sığınmacı ve Göçmenlerle DayanıĢma Derneği, gönüllü geri dönüĢ konusunda 

Anadolu Kalkınma Vakfı, 06-16 yaĢ grubundaki çocuklara eğitim desteği, dil becerisi, Türkçe 
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dil kursları, bilgi ve beceri kursları konusunda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile, psiko-

sosyal destek konusunda Ġnsan Kaynaklarını GeliĢtirme Vakfı, Kadın DayanıĢma Vakfı ve 

Uluslararası Muhacerat Komisyonu (ICMC) ile iĢbirliğinde bulunulmaktadır.  

 

Bu çerçevede, baĢvuru sahipleri, sığınmacı ve mültecilere ayni ve nakdi olarak sosyal 

yardımlar yapılmaktadır.  

 

Bununla birlikte kendi imkânlarıyla sağlık giderlerini karĢılayamayan ve herhangi bir sosyal 

güvencesi de olmayanların sağlık giderleri mevzuat ve imkânlar ölçüsünde devletçe 

karĢılanmaktadır. Bu kapsamda; hiçbir Ģekilde sağlık giderlerini karĢılama imkânı olmayan 

ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla, Emniyet Yabancılar birimleri, Sosyal 

YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları ile iĢbirliği ve koordinasyon halinde bulunmaktadırlar. 

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinesinde, sivil toplum kuruluĢları ile de iĢbirliği 

içerisinde, mülteci ve sığınmacılar ile baĢvuru sahiplerinin çocuklarının okullara kaydı ve 

eğitimlerinin devamı sağlanmaktadır.
294

 

 

 

 

M) BELEDĠYELER 

 

Türkiye‟de il ve ilçe belediyeleri sosyal koruma alanında en önemli iĢlev gören kurumların 

baĢında gelmektedir. Hemen hemen her belediyenin çeĢitli sosyal yardım ve hizmet 

faaliyetleri bulunmaktadır. Özellikle büyükĢehir belediyelerinin geniĢ bir yelpazede 

sundukları sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler, ülkedeki yoksul ve muhtaç kesime yönelik 

yapılan faaliyetlerin önemli bir kısmını kapsamaktadır. Bununla birlikte belediyeler, Sosyal 

YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarınca yapılan pek çok yardıma da (kömür yardımı gibi) 

aracılık etmektedir.  
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M.1) Sosyal Yardımlar 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ve 5102 Sayılı 

Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs,  Kredi Verilmesine ĠliĢkin Kanun hükümleri uyarınca 

muhtaç ve yoksul kiĢilere belediyeler tarafından geniĢ kapsamlı çeĢitli sosyal yardımlar 

yapılmaktadır. Bunlar genel anlamda gıda, giyecek, yakıt, burs, sağlık ve çeĢitli nakdi 

yardımlar olarak sayılabilinmektedir. Tüm bu yardımlar belediyelerin kendi bütçelerinden 

karĢılanmaktadır. 

 

Bununla birlikte 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 

gereğince silâhaltına alınan askerlerin muhtaç olan ailelerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

içinde faaliyet gösteren Belediyeler tarafından nakdi ve ayni yardım yapılmaktadır. 

 

 

M.2) Sosyal Hizmetler 

Yukarıda zikredilen 5393 ve 5102 sayılı Kanunlar, belediyelere muhtaç ve yoksul kiĢilere 

yönelik sosyal hizmetlerde bulunma görevini de yüklemektedir. Bu bağlamda özürlüler, 

kadınlar, çocuklar ve yaĢlılar gibi gruplara da özel önem gösterilmektedir. Pek çok belediyeye 

ait kadın ve çocuk sığınmaevleri, yaĢlılara yönelik huzurevleri bu doğrultuda faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

 

 

N) DĠĞER KURULUġLAR 

 

Yukarıda sayılan kamu kurumları dıĢında il özel idareleri ve köy idareleri de bu bölümde 

anlatılan yardım ve hizmetlere aracılık etmektedir. Bununla birlikte pek çok sivil toplum 

kuruluĢu (kamu yararına dernekler ve vakıflar gibi) ile meslek kuruluĢu (örn. Sendikalar) da 

bu alanda önemli rol üstlenmektedirler. Özellikle Kızılay, Türk Hava Kurumu gibi kuruluĢlar 

bu bağlamda devletçe çeĢitli yollarla desteklenmektedir. 
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4. TÜRKĠYE‟DE SOSYAL KORUMA TABANININ GENĠġLETĠLMESĠ 

 

 

4.1 Sosyal Koruma Tabanının OluĢturulması ve GeniĢletilmesine Yönelik Yapılanlar 

Türkiye Cumhuriyeti ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELĠK, 2011 yılındaki 

G-20 ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları Toplantısında yaptığı konuĢmada, Türkiye‟nin yaygın 

bir sosyal koruma tabanını oluĢturmaya ve kademe kademe yükseltmeye çalıĢtığını ifade 

etmiĢtir
295

. Bu anlayıĢ ILO‟nun ve G-20 Platformunun sosyal koruma tabanının ülkelerdeki 

geliĢim hedefiyle de paralel bir yaklaĢım niteliği taĢımaktadır. Gerçekten Türkiye‟de özellikle 

son 5 yıllık süreçte daha fazla insanın sosyal koruma Ģemsiyesi altına girmesine yönelik 

önemli adımlar atılmıĢtır. Bu çerçevede sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, sosyal yardımlar ve 

sosyal hizmetler ile istihdam alanlarında yapılanlarla ülkede bir sosyal koruma tabanının 

oluĢturulduğu ve bunun giderek geniĢletildiği görülmektedir. AĢağıda bu geliĢmelerden bazı 

örnekler sunulmuĢtur. 

 

 

4.1.1 Sosyal Güvenlik ve Sağlık Alanlarında Bazı GeliĢmeler 

 

4.1.1.1 Sosyal Güvenlik Kapsamının GeniĢletilmesine Yönelik GeliĢmeler
296

: 

2006 yılından beri Türk sosyal güvenlik sistemlerinin temel kanunlarında yapılan 

değiĢiklikler günümüzde halen devam etmektedir. 25 Ģubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı “Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” ile bir yandan sosyal güvenliğin kiĢisel kapsamı geniĢletilmiĢ bir yandan 

da bu kapsamdaki kiĢilere yönelik iyileĢtirmeler yapılmıĢtır. Bu kapsamdaki yeniliklerden 

bazıları aĢağıda kısaca anlatılmıĢtır. 
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Kısmi Süreli ÇalıĢanlara Getirilen Haklar: 

 

- Borçlanma Hakkı 

6111 sayılı kanunun ilgili maddeleri kısmi süreli çalıĢanlara eksik kalan sürelerini 

borçlanabilme imkânı sağlamıĢtır. Genel olarak kısmi süreli çalıĢanların ay içinde eksik kalan 

sürelerini isteğe bağlı ödemeleri ya da ileride borçlanmaları halinde bu süreler hizmet akdiyle 

çalıĢma statüsünde değerlendirilerek (4/a) söz konusu sigortalıların emeklilik için gerekli 

sigortalık sürelerinin tamamlamalarına imkân verilmektedir. (ĠĢçilerde olduğu gibi 7200 gün 

üzerinden emekli olabileceklerdir - 6111/m.30 ) Eğer bu kiĢiler vefat etmiĢler ise geride kalan 

hak sahipleri bu borçlanmadan yararlanabilmektedirler. (6111/Geçici madde 31) 

 

 

- ĠĢsizlik Sigortası Hakkı 

Bir baĢka önemli geliĢme ise 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunu‟nun 46‟ncı maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “dayalı olarak çalıĢan sigortalıları” ibaresinden sonra gelmek üzere, 

“4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 

52’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı 

sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6’ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları (Şehir içi taksi, 

dolmuş gibi toplu taşıma sürücüleri ile 10 günden az çalışan güzel sanatlarla uğraşan 

kişiler)” ibaresi eklenerek, kısmi süreli çalıĢanların 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanununun 

kapsamına alınmasıdır. Böylece kısmi süreli çalıĢanların çalıĢmadıkları yani ücret almadıkları 

dönemler iĢsizlik sigortası kapsamına alınmaktadır. Bunun en önemli sonucu ise 5510 m.60/e 

gereği bu kiĢiler bu dönemlerde aynı zamanda genel sağlık sigortası kapsamı içine de dâhil 

edilmiĢ olmaktadırlar. 

 

 

YurtdıĢında Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında ÇalıĢan Türk ĠĢçileri: 

YurtdıĢı müteahhitlik hizmetleri kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleĢmesi 

bulunmayan yabancı ülkelere götürülen Türk iĢçilerinin isteğe bağlı olarak ödedikleri 

primlerin (malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primlerinin), 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (esnaf ve sanatkâr statüsü) yerine (a) bendi (iĢçi 

statüsü) kapsamında sayılması ve böylelikle daha az prim gün sayısı ile emekli olabilmeleri 

imkânı getirilmiĢtir. (6111/m.24 son) 
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Sigortalılık Statülerinin ÇakıĢması: 

5510 sayılı kanununun 53. maddesinde yapılan değiĢiklikle m. 4(1) (a) ve (b) bentlerine tabi 

olan bir sigortalının aynı zamanda (c) bendi kapsamında da sigortalılığı söz konusu 

olduğunda, mevcut durumda olduğu gibi (c) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınacaktır. 

Ancak (a) ve (b) bentlerine tabi olarak aynı anda sigortalılığı bulunan kiĢi açısından ise daha 

önceki düzenlemede ele alınan ilk baĢlayan sigortalılık yerine, (a) bendine tabi sigortalılık 

esas alınacaktır. Ayrıca, sigortalılığı çakıĢan bu kiĢilerden (a) bendi kapsamında sigortalılığı 

bulunan kiĢi, yazılı olarak talepte bulunmak kaydıyla esas alınmayan sigortalılık statüsü 

kapsamında da prim ödemeye devam edebilecektir. (6111/m. 33) Ancak bu değiĢiklik 6111 

sayılı kanunun yürürlüğe girdikten sonraki durumlar için uygulanacaktır. 

 

Yine isteğe bağlı sigortalılık ve borçlanma ile sigortalılıktan saydırılan sürelerde dahi bunların 

4/b olarak değerlendirilmesi terk edilerek, 4/a olarak değerlendirilmesi mümkün hale 

gelmiĢtir. (4/a‟lılarda yaĢlılık aylığı için 7200 gün prim ödeme gün sayısı aranırken, 4/b‟liler 

için 9000 prim ödeme gün sayısı aranmaktadır.) 

 

 

Silikozis Hastalarına Sosyal Güvenlik Hakkı: 

Kot taĢlayıcısı olarak çalıĢan kiĢilerin maruz kaldığı ve genelde ciddi malullük ve ölümle 

sonuçlanan Silikosiz hastaları için 2022 sayılı kanunda değiĢikliğe gidilerek hiçbir Ģart 

aramadan aylık bağlama imkânı getirilmiĢtir. (Buna iliĢkin bilgiler yukarıda anlatılmıĢtı.) 

 

 

4/A Kapsamında Taksiciler ve Sanatçılara Sosyal Güvenlik Hakkı: 

Ticari taksi, dolmuĢ ve benzeri nitelikteki Ģehir içi toplu taĢıma araçları ile Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca belirlenecek alanlarda bir veya birden fazla iĢveren tarafından kısmi süreli 

çalıĢtırılan ve çalıĢtıkları kiĢi yanında ay içerisinde çalıĢma saati süresine göre hesaplanan 

çalıĢma gün sayısı 10 günden az olan sanatçılar için en az asgari ücretin % 32,5‟i oranında 

prim ödemeleri kaydıyla sigortalı olma imkânı getirilmiĢtir. 

 

Ancak bu kiĢilerce ödenecek primler 2011 yılı için asgari ücretin 18 günlük tutarı üzerinden 

baĢlayacak ve her yıl için bir puan artırılmak suretiyle 30 günlük tutarına çıkacak, ödedikleri 

primler ise 30 gün sayılacaktır. (6111/ek madde 6) 
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Özel Sektöre Ait Tarım ve Orman ĠĢlerinde ÇalıĢan ĠĢçilere Sosyal Güvenlik Hakkı: 

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun kapsamında önemli bir değiĢiklik yapılmıĢtır. 2925 

sayılı Tarım ĠĢçileri Sosyal Sigortalar Kanunu 5510 sayılı Yasa ile kaldırıldığı için, sosyal 

güvenlik kapsamında olmayan özel sektöre ait tarım ve orman iĢlerinde hizmet akdiyle 

süreksiz çalıĢan tarım iĢçileri ilk defa sosyal güvenlik kapsamına alınmıĢtır. Bunlara en az 

asgari ücretin %34,5‟i oranında prim ödemeleri kaydıyla sigortalı olma imkânı getirilmiĢtir. 

Bu kimseler için de aynen taksici ve sanatçılarda olduğu gibi 30 günlük prim yerine 18 günlük 

prim (2011 yılı için öngörülen bu miktar takip eden yıllarda 1‟er gün artacaktır) ödenecek ve 

30 gün hizmet olarak sayılacaktır. 

 

 

El Sanatlarıyla UğraĢan Kadınlara Kolaylık: 

El emeği ile yaptıkları ürünleri satan ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olup 2011 yılı 

itibariyle 18 gün prim ödemek suretiyle 30 gün hizmet kazanabilmelerine imkan sağlayan 

özel hükümden faydalanabilmeleri için, bu iĢleri, 1/10/2008 tarihinden önce baĢlayıp 

1/10/2008 yılından sonra da devam ettirdiklerini belgelemeleri gerekmekteydi. Artık, bu iĢleri 

hangi tarihte yapmaya baĢladıklarına bakılmaksızın tüm kadınlar, söz konusu iĢleri 

yaptıklarını belgeleyerek, talepte bulunmaları halinde 18 gün üzerinden prim (2011 için) 

ödemek suretiyle, 30 gün hizmet kazanarak isteğe bağlı sigortalı (4/a‟lı) olabilmektedirler. 

 

 

4.1.1.2 KayıtdıĢı Ġstihdamın Azaltılmasına Yönelik ÇalıĢmalar: 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kayıtdıĢı istihdamla mücadele konusunda 2008 yılında 

baĢlatılan çalıĢmalarda fiili denetimler ile bankalar ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile 

gerçekleĢtirilen veri paylaĢımı sonucunda 2008–2011 döneminde 963.841 kiĢi ile 50.786 

iĢyerinin tescilsiz olduğu tespit edilmiĢ olup, konuya iliĢkin çalıĢmalara devam 

edilmektedir
297

. Bu doğrultuda kayıtdıĢı istihdamın önüne geçilmesinde kamu kurum ve 

kuruluĢları arasındaki koordinasyonun etkin bir hale getirilmesi amacıyla Kayıt dıĢı 

Ġstihdamla Mücadele Servisleri (KADĠM) kurulmuĢtur. Sürdürülen çalıĢmalar neticesinde, 

Ocak 2011‟de %40,8 olan kayıt dıĢı istihdam oranı bir yıl içinde %38,4‟e (Ocak 2012) 

düĢmüĢtür
298

. Türk istihdam piyasasının en önemli sorunlarından biri olan kayıtdıĢılık bir 

sonraki bölümde daha ayrıntılı incelenmiĢtir. 

                                                           
297

 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI, 2012 Yılı Programı - Dokuzuncu Kalkınma Planı, S.237 
298

 T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI 
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4.1.1.3 Genel Sağlık Sigortası Uygulaması:  

Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak ülke çapında herkesin sağlık hizmetlerinden 

faydalanmasını sağlayacak olan Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçiĢ sağlanmıĢtır. Bu 

uygulama sosyal koruma anlayıĢıyla geliĢtirilerek, 2012 Ocak ayından itibaren yoksul 

vatandaĢların primlerinin devlet tarafından karĢılanmasının ve böylece herkesin zorunlu sağlık 

sigortasından faydalanmasının önü açılmıĢtır. Ayrıca 18 yaĢına kadar olan nüfus (çocuklar) 

hiçbir koĢul aranmaksızın genel sağlık sigortası kapsamında sayılmıĢtır. 

 

Böylece 1992‟den beri yoksul vatandaĢlara ücretsiz sağlık hizmeti verilmesini sağlayan YeĢil 

Kart uygulaması da yararlanıcılarının genel sağlık sigortası kapsamına alınmasıyla misyonunu 

tamamlamıĢtır. Bu geçiĢ sırasında yapılan gelir testleriyle esasen pek çok hak etmeyen kiĢinin 

de yeĢil kartı kullandığı ortaya çıkmıĢtır. Dolayısıyla gelir testi sonucu zorunlu genel sağlık 

sigortası uygulaması bu anlamda da değerlendirildiğinde olumlu bir sosyal koruma revizyonu 

olarak addedilebilinir. 

 

 

Tablo 54: Yıllara Göre YeĢil Kart Kapsamındaki Nüfus  

Yıllar Kapsamdaki KiĢi Sayısı 

2004 6.852.000 

2005 7.526.000 

2006 8.279.000 

2007 9.355.279 

2008 9.337.850 

2009 9.647.131 

2010 9.395.185 

2011 8.865.470 
 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı 

 

 

6111 sayılı Kanunla daha önce sağlık sigortası bulunmayan stajyer avukatlar, aday çırak, 

çırak ve iĢletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya 

yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, yükseköğrenim gören yabancı 

uyruklu öğrenciler gibi grupların da genel sağlık sigortalısı kapsamına alınması 

düzenlenmiĢtir. 
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4.1.1.4 Sağlık Alanında GeliĢmeler: 

Sağlık hizmetlerine tüm vatandaĢların kolay eriĢimini sağlamak amacıyla 2005 yılında 

baĢlatılan Aile Hekimliği sistemi 2010 yılından bu yana tüm ülkede uygulanmaktadır. 

 

Bir önceki bölümde bahsedilen bu uygulama sosyal koruma tabanının ana unsurlarından olan, 

tüm nüfusun sağlık hizmetlerine eriĢimini sağlayan önemli bir reformdur. 

 

 

4.1.2 Eğitim Alanında Bazı GeliĢmeler 

Türkiye‟de eğitim konusu da; ulusal sosyal koruma tabanının yaygın ve son yıllarda hızla 

yükselen bir parçası olarak görülmektedir
299

. 

 

Bu bağlamda ilk ve orta öğretimin ücretsiz olması ve burada okuyan öğrencilere ders 

kitaplarının ücretsiz olarak temin edilmesi, yükseköğretimin burs ve kredi imkânları ile 

destekleniyor olması ve yoksul öğrencilerin eğitime devam edebilmeleri için Ģartlı eğitim 

yardımlarının yapılıyor olması son dönemde sayılabilecek örnek geliĢmelerdir. 

 

 

4.1.3 Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanlarında Bazı GeliĢmeler 

Yukarıda incelenen, özürlülere, yoksul ailelere ve öğrencilere, eĢi vefat etmiĢ kadınlara 

yönelik ayni ve nakdi sosyal yardım türleri, çocuklara yönelik sevgi evleri gibi bakım evi 

hizmeti ve TOKĠ‟nin kira öder gibi sosyal konut edindirmesi gibi uygulamalar son birkaç yıl 

içerisinde gerçekleĢmiĢ ve Türkiye‟de sosyal korumanın çapının geniĢlemesine yol açmıĢtır. 

 

Bununla birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nın kontrolünde, farklı kurumlarca 

sağlanan sosyal yardımların izlenebilmesi ve mükerrer yardım yapılmayarak kaynakların daha 

adil dağıtılabilmesine yönelik projeler yürütülmektedir. Bunlardan birisi de Sosyal Yardım 

Bilgi Sistemi (SOYBĠS) projesidir. 

 

                                                           
299

 Faruk ÇELĠK – T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, G-20 ÇalıĢma ve Ġstihdam Bakanları Toplantısı, 

26–27 Eylül 2011, Paris 
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2009 yılında kurulan bu sistem sayesinde devlet, kiĢinin muhtaçlık durumunu merkezî bir veri 

tabanı kullanarak sorgulayabilmektedir. Yardım için baĢvuruda bulunan kiĢinin durumu, bu 

sistemden sorgulanabildiği için, kiĢinin yoksulluğunu ispat eden onlarca belge beyan etmesine 

gerek kalmamıĢtır. Bu uygulama ile farklı kamu kurumları tarafından mükerrer yardım 

verilmesi engellenmiĢ; sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ve daha geniĢ bir kitleye 

ulaĢması sağlanmıĢtır
300

.  

 

 

4.1.4 Ġstihdam Alanında Bazı GeliĢmeler 

Türkiye son yıllarda izlediği istihdama dayalı büyüme politikasıyla iĢsizliğin azaltılması 

konusunda önemli baĢarılara imza atmıĢtır. Bu doğrultuda aktif iĢgücü politikalarına önemli 

miktarda ek kaynak sağlanmıĢ ve istihdamın artırılmasına yönelik vergi indirimleri ve 

teĢvikler uygulamaya konulmuĢtur.  

 

Özellikle son küresel ekonomik krizle mücadele amacıyla kısa çalıĢma ödeneği, toplum 

yararına çalıĢma programları ile genç ve kadınların mevcut istihdama ilave olarak iĢe 

alınmaları halinde vergi ve primlerin kamu kaynaklarınca karĢılanması gibi uygulamalar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Öte yandan aktif iĢgücü programları çerçevesinde, iĢsizlerin ve iĢgücü 

piyasasına yeni girenlerin (özellikle gençlerin) meslek eğitimi, iĢbaĢı eğitim, giriĢimcilik 

eğitimi ve staj gibi uygulamalarla istihdam edilebilirliğini artırıcı faaliyetler de 

sürdürülmüĢtür. Böylece 2009 yılında %14,9‟a kadar çıkan mevsimsellikten arındırılmıĢ 

iĢsizlik oranı, kısa sürede toparlanma göstermiĢ ve ġubat 2011‟de kriz öncesi seviyeye 

(%10,1), ġubat 2012‟de ise %9,1‟e gerilemiĢtir.
301

 

 

Bunun yanında sosyal yardımlar ile istihdam bağlantısının kurulması ve sosyal yardım 

sisteminin yeniden yapılandırılması amacıyla 1 Nisan 2010 tarihinde “Sosyal Yardım 

Sisteminin Ġstihdam ile Bağlantısının Kurulması ve EtkinleĢtirilmesi Eylem Planı” 

uygulamaya konmuĢtur. Eylem Planı uyarınca sosyal yardım sağlayan kamu kuruluĢlarına 

sosyal yardım baĢvurusunda bulunanların ĠġKUR‟a kayıtlarının yapılmasını sağlamak 

amacıyla ilgili kuruluĢlarla ĠġKUR arasında 28 Nisan 2010 tarihinde protokol imzalanmıĢtır. 

Böylece örneğin Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıfları tarafından 31.12.2011 tarihi 

itibariyle 285.194 kiĢinin ĠġKUR kaydı yapılmıĢtır. Bu kiĢilerden; 

                                                           
300

 T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI bilgi edinme. 
301

 T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI bilgi edinme. 
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- 131.081‟ine randevu daveti yapılmıĢtır.  

- 12.997‟si ile bireysel görüĢme yapılmıĢtır.  

- 14.566‟sı iĢ baĢvurusuna yönlendirilmiĢtir.  

- 2.520‟si iĢe yerleĢtirilmiĢtir.  

- 10.224 kiĢi iĢgücü yetiĢtirme kurslarına baĢvurmuĢtur.  

- 2.791‟i kursa katılmıĢtır.
302
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4.2 Sorunlar ve Öneriler 

  

Sosyal koruma bir yandan insanların fiziksel anlamda yaĢamlarını sürdürmelerini, bir yandan 

da insan onurunun korunması ve bireylerin sosyalleĢmesini sağlamaktadır
303

. Toplumun bir 

kısmının sosyal korumadan yararlanması, diğer kısmının ise sosyal korumadan dıĢlanması, 

ekonomik sorunların yanında toplumsal adalete, eĢitliğe ve barıĢa iliĢkin bir dizi sorunun 

ortaya çıkmasına da yol açmaktadır
304

. Sosyal koruma tabanlarına dayalı olarak sosyal 

koruma kapsamının geniĢletilmesine yönelik uygulamalarla ise toplumsal barıĢ, istikrar ve 

uyum geliĢtirilerek bu sorunlar bertaraf edilebilmektedir
305

.  

 

Sosyal koruma kapsamının geniĢletilmesi yalnızca sosyal korumadan yararlanan insan 

sayısının arttırılması anlamına gelmemekte, aynı zamanda kapsanan risklerin çeĢitliliği de 

önem arz etmektedir
306

. Bu yüzden ilk etapta kurulan temel sosyal koruma tabanlarının 

üstünde bir seviyeye çıkılarak, daha geniĢ bir koruma ağı oluĢturulmalıdır. 

 

Türkiye‟de bir sosyal koruma tabanının oluĢturulduğu sosyal güvenlik reformu ve 

sonrasındaki uygulamalardan anlaĢılmaktadır. Bir sonraki adım kademe kademe daha yüksek 

bir koruma sağlamak olmalıdır. Bunun için de sosyal koruma tabanının geniĢletilmesi 

gerekmektedir.  

 

AĢağıda Türk sosyal koruma sisteminin bazı sorun ve eksiklikleri incelenmiĢ ve bu bağlamda 

sosyal koruma tabanının geniĢletilmesine yönelik öneriler sunulmuĢtur. 
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 Recep KAPAR, Sosyal Korumanın ĠĢgücü Piyasasına Etkisi, DĠSK – BirleĢik Metal-Ġġ, 2005, s.237–238 
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4.2.1 Yoksulluk ve Sosyal Yardımlar 

 

Yeterli ekonomik destek olmadan artan nüfus yoksulluğun da yükselmesine neden olmaktadır. 

Yoksulluğun parasal boyutları bir yana, temel insani faaliyetleri sürdürmek için gerekli olan 

sağlık ve eğitim gibi hizmetlerden ve kültürel olanaklardan yararlanma, üretim etkinlikleri 

içinde yer alma bakımından yaĢanan yoksunluklar da yüksek gelir eĢitsizliğiyle birlikte sosyal 

dıĢlanmaya yol açmaktadır. Bu da toplumda dayanıĢma duygusunu zedelemektedir. 

 

TÜĠK verilerine göre 2009 yılında Türkiye‟de yoksulluk oranı %18 iken, kentlerde bu oran 

%8,8, kırsalda ise %38,6‟dır. Günlük 4,3 doların altında yaĢayanların oranı ise 2010 yılında 

Türkiye ortalaması için %4,35, kentlerde %0,97, kırsal bölgelerde %9,61‟dir. Bu oranlar 

göstermektedir ki kırsal bölgelerdeki yoksulluk kentlere göre çok daha yüksektir. Ancak buna 

rağmen kırsaldaki yoksulluğun görünür olmaması ve tehlike olarak algılanmamasının sebebi 

kırın geçinme Ģartlarının Ģehirlere göre daha uygun olması olarak değerlendirilmektedir
307

. 

 

Kırsal bölgelerde en büyük istihdam alanı olan tarım sektöründe ticarileĢme sebebiyle 

yaĢanan çözülmeler neticesinde, kırdan kente yönelik bir göç akımı Türkiye‟de uzun süredir 

devam etmektedir. Bu akımın arka planında kırsalda tarım dıĢında istihdam olanaklarının 

sınırlı olması ve bunun da yüksek derecede yoksulluğa yol açması yatmaktadır. Göç eden 

yoksul kesim kentlerde istihdam olanaklarından yararlanabilmek ve yoksullara yönelik sosyal 

yardım imkânlarına daha kolay ulaĢılabilmek düĢüncesiyle hareket etmektedir
308

. Bu durum 

sosyal yardımların her yerde aynı Ģart ve olanaklarla sunulmadığını ortaya 

koymaktadır.  Bu sonuca yol açan sebeplerden biri de, belediyelerin ilgili belediye 

kanunlarındaki sosyal yardım görevlerinin, uygulamayı takdire bırakacak Ģekilde çok geniĢ 

olarak düzenlenmiĢ olmasıdır. Bunun neticesinde her ilde ve ilçede farklı sosyal yardım 

uygulamaları ve düzeyleri görülmektedir. Bunun önüne geçebilmek için mahalli idarelerin 

sosyal yardım görevlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Göç, kentleĢme, aile yapısında meydana gelen değiĢim, nüfus artıĢı ve iĢsizlik gibi nedenlerle 

sosyal hizmet ve yardımlara olan ihtiyaç artarak devam etmektedir
309

. Özellikle kırdan kente 

göç edenler iĢgücü talebine uygun vasıfta olmadıkları için iĢ bulmakta zorlanmaktadırlar
310

. 

Bu da sosyal dıĢlanma riskini beraberinde getirmektedir. Bunun için sosyal yardım 

programları bu sıkıntıları önleyecek, yoksulluk ve sosyal dıĢlanma riski altında bulunanların 

ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını ve yaĢam kalitelerini artıracak Ģekilde 

uygulanmalıdır. 

 

Türkiye‟de sosyal yardımların veriliĢ biçimi, yetersizliği, yardım sunan kurum ve ilgili 

mevzuatın fazlalılığı gibi hususlar, istenilen düzeyde bir sosyal koruma sağlanmasına engel 

olmaktadır.  

 

Bu alandaki sorunlardan biri yardımların ulaĢılabilirliği ve algılanıĢı ile ilgilidir. ġöyle ki 

Türkiye‟de Avrupa‟da olduğu gibi bir asgari destek programı niteliğinde sosyal yardım 

sistemi bulunmadığından, çeĢitli kurumlarca çeĢitli yasalara göre düzensizce sağlanan sosyal 

yardımlar bir hak olarak görülmemektedir. Dolayısıyla yardıma muhtaç kiĢilerin bu 

yardımları alabilmek için kendilerinin baĢvuruda bulunup gerekli Ģartları yerine getirmeleri 

istenmektedir. Ezcümle sosyal yardımların dağıtımı, idarenin takdirine bağlıdır ve sosyal 

yardımlardan yararlanamayanlar yargı yollarına baĢvuramamaktadır. Diğer bir sıkıntı muhtaç 

ve yoksul durumda olan pek çok kiĢinin sosyal yardım imkânlarından bihaber olmasıdır. Bu 

yüzden yardıma ihtiyaç duyan kesimlerin devletçe tespiti ve sağlanan yardımların halka 

duyurulması ve ihtiyaç sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili çalıĢma yapılmalıdır. 

Nitekim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu bağlamda oluĢturduğu ücretsiz “Alo 144 

Sosyal Yardım Hattı” bu soruna yönelik olumlu bir adım olmuĢtur. Bununla birlikte sosyal 

yardım sağlayan kuruluĢların ve sosyal yardımları düzenleyen mevzuatın teke indirilmesi ve 

asgari gelir desteği niteliğinde bir aile sigortasının Türkiye‟ye getirilmesi, dolayısıyla sosyal 

yardımların bir “hak” olarak düzenlenmesi yararlı olacaktır. (Bu husus bir sonraki 

baĢlıkta ayrıca değerlendirilmiĢtir.) 
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Bir diğer sorun primsiz rejime tabi olan ve vergilerden finanse edilen sosyal yardımların,  

yüksek kayıtdıĢılık nedeniyle vergilerin tam olarak toplanamamasından dolayı yeterli düzeyde 

olmamasıdır. OECD‟nin 2012 yılında yaptığı Türkiye incelemesinde, Türkiye GSMH‟nın 

%1‟ini aĢmayan bir miktarı sosyal yardımlara ayırarak bu alanda OECD genelinde en düĢük 

düzeydedir. Gerçekten de Türkiye‟de sosyal yardımlar sadece temel yaĢam gereksinimlerini 

karĢılayacak Ģekilde verilmektedir. Ancak olması gereken temel yaĢamsal gereksinimlerin 

yanında sosyal ve kültürel gereksinimleri de karĢılayabilecek bir seviyede sosyal yardım 

yapılmasıdır. Bunun için yeniden dağıtım amaçlı vergi sisteminin geliĢtirilmesi ve 

kayıtdıĢı istihdam oranının düĢürülmesi gerekmektedir. 

 

Sosyal yardımlarla ilgili bir eleĢtiri konusu da bunlarla yoksulların yardımlara bağımlı hale 

getirilmeleri ve istihdam piyasasıyla bağlarının koparılmaları idi. ĠġKUR ile sosyal yardım 

kuruluĢlarının yaptıkları protokolle yardım alanların istihdamla bağlantıları tekrar sağlanmaya 

baĢlanmıĢ ve eleĢtirilen bu soruna yönelik bir çözüm getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Burada önemli 

olan yardım alan yoksullar arasında çalıĢabilecek durumda olan ve olmayanlar Ģeklinde 

bir ayrımın yapılması ve çalıĢamayacak durumda olanlara düzenli olarak yardım 

verilmeye devam edilmesi, çalıĢabilecek durumda olanların ise yukarıda bahsedilen 

protokol benzeri uygulamalarla istihdamla bağlantılarının kurulmasıdır. Bu doğrultuda 

çalıĢabilecek durumda iken sosyal yardım alanların aldıkları yardım karĢılığında 

kamusal hizmetlerde çalıĢtırılmaları, bu kiĢilerin karĢılıksız yardım alma 

psikolojisinden çıkması ve çalıĢma gücüne katılmaları açısından yararlı olacaktır. 
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4.2.2 Asgari Gelir Desteği - Aile Yardımları  

 

Yoksulluk ve sosyal dıĢlanmayla mücadelenin önemli yollarından biri asgari gelir desteğidir. 

Asgari gelir desteği yoksulluk eĢiğinin altında kalan kimseleri asgari düzeyde geçim 

olanaklarına kavuĢturmak ve toplumla olan bağlarını güçlendirmek için devletçe yapılan 

genel nitelikli bir sosyal yardımdır. Bu yardım çalıĢmayanların  (veya Ġngiltere gibi bazı 

ülkelerde çalıĢmaya rağmen geliri belirli bir eĢiğin altında kalan ailelerin) asgari düzeydeki 

ihtiyaçlarını sağlama hedefine dönüktür ve çalıĢma karĢılığı olmaksızın sürekli olarak 

verilmektedir. ÇalıĢmamayı teĢvik etmemek amacıyla asgari gelir desteği miktarı, asgari 

ücretin altında belirlenmektedir.
311

 

 

Asgari gelir desteği özellikle Avrupa‟da ve geliĢmiĢ ülkelerde farklı adlarla (aile yardımları, 

asgari geçim yardımları,  aile sigortası gibi) yoksullara yönelik, sürekli ve hak niteliğinde bir 

sosyal yardım düzenlemesi olarak uygulanmaktadır. Bununla geliri belli bir seviyenin altında 

olanlar maddi olarak devlet tarafından desteklenmektedir. Uygulamada bu yardımlara 

iĢsizlere yönelik para, çocuk yardımı ve kira yardımları olarak yaygın bir Ģekilde 

rastlanmaktadır. 

 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütünün 1952 tarihli 102 sayılı "Sosyal Güvenliğin Asgari 

Normlarına ĠliĢkin SözleĢmesi"nde sayılan ve sigorta güvencesi sağlanması istenen 9 riskten 

biri olan aile yardımları da yukarıda bahsedilen neviden bir gelir desteği niteliğini 

taĢımaktadır. Yalnız bu yardım türü çocuklu ailelere yönelik olması sebebiyle esasen asgari 

gelir desteğinin sadece bir çeĢidi olan “çocuk yardımlarını” kapsamaktadır. SözleĢmeye göre 

yardım yapılacak hal, çocukların geçimini sağlama mükellefiyetidir. Yine sözleĢmeye göre; 

söz konusu sigorta kapsamında olmak için 3 aylık prim ödeme veya çalıĢma yahut bir senelik 

ikamet Ģartlarından birini yerine getirmek gerekmektedir. Bu Ģekilde sözleĢmede belirtilen 

Ģartlardan birinin yerine getirilmesi durumunda aile yardımı sigortası kapsamında;  

- her korunan kimseye ödeme yapılması,  

- veya çocuklara yiyecek, giyecek, mesken, tatil geçirme yerleri veya ev idaresinde 

yardım sağlanması,  

- yahut yukarıda belirtilen her iki yardımın da birleĢtirilerek yardımlar yapılması 

sağlanmalıdır. 
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Bu yardımlar kiĢinin yardımı gerektiren halinin devamı süresince verilmelidir.  

 

Türkiye‟de genel bir asgari gelir desteği programı bulunmamaktadır. 102 sayılı ILO 

SözleĢmesi onaylanmıĢ olmasına rağmen aile yardımları sadece memurlara sağlanmaktadır. 

ġartlı nakit transferleri gibi sosyal yardımlar esasen uygulamada aile yardımı gibi görünse de 

bunlar toplum genelini kapsayan ve hak niteliğinde olan hukuki anlamda aile sigortası 

mahiyetinde sayılmamaktadır. Bununla birlikte 2022 sayılı Kanunla muhtaç yaĢlılara ve 

özürlülere yönelik gelir desteği de gene toplumun genelini kapsamaması (yani sadece sınırlı 

bir gruba yönelik olması) sebebiyle bu kategoriye girmemektedir. 

 

Gerçekten de toplumun tümünü kapsayan bir minimum gelir güvencesinin Türkiye‟de 

bulunmaması, ülkedeki sosyal koruma sisteminin en büyük eksikliği olarak göze 

çarpmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği normlarına ve taraf olunan Sosyal ġart belgelerine 

uyum sağlama kapsamında ve aynı zamanda ülkedeki yoksulluğu ve sosyal dıĢlanmayı 

önleme babında değerlendirildiğinde aile sigortası sisteminin Türkiye‟de yürürlüğe 

girmesi elzem görünmektedir. Bu Ģekilde devlet tarafından iĢ verilemeyen ya da her hangi 

bir iĢe yerleĢtirilemeyen vatandaĢlara geçimlerini sağlamak için para, çocukların tahsili için 

çocuk parası ve kirada oturuyorsa kira yardımı verilebilinecektir. Böylece iĢsiz kalınan 

dönemde iĢsizlik sigortası kapsamında yer alamayarak tamamen gelirden yoksun kalan 

muhtaç kiĢilere sistematik olarak Devlet tarafından yardım sağlanmıĢ olacaktır
312

.  Verilecek 

yardımlar yasayla düzenleneceğinden, hak niteliğinde olacak ve hakkını alamayan yargı 

yoluna baĢvurabilecektir. Bununla birlikte Türkiye‟deki “çalıĢan yoksul” gerçeği de göz 

önünde bulundurularak, getirilmesi önerilen asgari gelir desteği programının, iĢsiz 

olmayan (çalıĢan) fakat ailesini geçindirmekte zorluk çekenleri de kapsayan bir yardım 

türünü ihtiva etmesi önemlidir. Ġngiltere‟deki gelir desteği (“income support”) ve aile 

kredisi (“family credit”) uygulamaları buna örnektir. 

 

Türkiye‟de hâlihazırda sağlanan sosyal yardımlara bakıldığında kurumların yardımdan 

yararlanacak olanlardan aradıkları Ģartlar farklıdır. Dolayısıyla ortak bir norm ve standart 

birliği bulunmamaktadır. Bu yüzden tüm sosyal yardımların tek bir yasa altında, bir 

“hak” niteliğinde düzenlenmesi ve bunun sorumluluğunun tek bir kamu kuruluĢuna 

verilmesi yararlı olacaktır. 

                                                           
312

 Ersin UMDU, www.aktifhaber.com 



257 
 

Aile yardımlarının Türkiye‟de uygulanabilirliği ile ilgili tartıĢmalarda bunun finansmanı bir 

sorun olarak ortaya konmaktadır. Önerildiği gibi tek bir kurum ve tek bir yasa altında bu 

sistemin oluĢturulması halinde, mevcut durumda sağlanan sosyal yardımları karĢılayan 

kaynaklar (Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Fonları gibi) aile yardımı 

finansmanına ayrılabilinecektir. Bunun için bir “sosyal yardım fonu” oluĢturulması 

yardımcı olacaktır. Bunun yanında Almanya‟daki genel nitelikli sosyal yardım türünde 

(“Hilfe zum Lebensunterhalt”) olduğu gibi belediyelerin de bu fona katkı sağlaması kaynağı 

artıracaktır. Bunun yanında doğru istihdam politikalarıyla kayıtdıĢılığın minimize edilmesiyle 

daha yüksek vergi gelirleri elde edilerek, bu gelirlerden bu fona aktarım sağlanabilinecektir. 
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4.2.3 KayıtdıĢı Ġstihdam 

 

KayıtdıĢı istihdam “niteliği itibariyle yasal iĢlerde çalıĢarak istihdama katılan kiĢilerin, 

çalıĢmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarına hiç bildirilmemesi ya 

da eksik bildirilmesi” olarak tanımlanmaktadır
313

. 

 

3 türlü kayıt dıĢı çalıĢma söz konusudur: 

 ÇalıĢanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi, 

 ÇalıĢma gün sayılarının eksik bildirilmesi, 

 Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesi 

 

ĠĢsizlik, enflasyon ve yoksulluk baĢta olmak üzere genel anlamda mali ve ekonomik, hukuki, 

yönetsel ve sosyo-kültürel nedenler kayıtdıĢı istihdama neden olmaktadır.  

 

KayıtdıĢı istihdamın kayıtdıĢı çalıĢan, iĢveren ve devlet açısından olumsuz sonuçları 

bulunmaktadır. KayıtdıĢı çalıĢan açısından olumsuzluk kısa ve uzun vadeli sigortalardan 

(sağlık yardımı dâhil) yararlanılamamasıdır. Bunun en önemli etkisi emeklilikte gelir sahibi 

olunamaması sonucunda yaĢanmaktadır. KayıtdıĢı iĢçi çalıĢtıran iĢverenler de kayıtlı iĢçi 

çalıĢtıranlarla aralarında haksız rekabete yol açmaktadırlar. Bununla birlikte bu tür iĢverenler 

hem hukuka aykırı iĢlemlerinden ötürü cezai müeyyideyle karĢılaĢma riski altında 

bulunmaktadırlar hem de yeterli ölçek büyüklüğüne ulaĢamadıklarından maliyetleri yüksek 

kalmaktadır. Devlet açısından en büyük sıkıntı ise kayıtdıĢı istihdam dolayısıyla yeterli vergi 

ve prim toplanamaması ve bunun neticesinde sosyal güvenlik ve bütçe açığının ortaya 

çıkmasıdır. Bu durum aynı zamanda vergilerden karĢılanan sosyal yardımların miktarını da 

etkilemektedir. Aynı Ģekilde bu çalıĢanlar kayıtlı gözükmedikleri için devletten sosyal yardım 

almaları gibi bir sonuç ortaya çıkmakta ve bu durum fazladan primsiz ödeme maliyeti 

doğurmaktadır. Bu yüzden sosyal sigorta sistemi toplumun ne kadar geniĢ bir kesimini 

kapsayabilirse, devletin sosyal yardımlarla desteklemek durumunda olduğu nüfus o kadar 

azalacak ve daha dar bir kesime daha etkin yardım yapılabilmesi mümkün olabilecektir
314

. 
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Türkiye‟de kayıtdıĢı istihdam en çok tarım sektöründe görülmektedir (%82,7 – TÜĠK Nisan 

2012). Bununla birlikte inĢaat sektörü, küçük çaplı iĢletmeler ile geçici ve mevsimlik iĢler 

kayıtdıĢılığın yoğun olduğu diğer alanlardır. KiĢi bazlı bakıldığında kayıtdıĢı çalıĢanların en 

çok iĢsizler (kayıtlı olarak çalıĢtığı bir iĢi bulunmayanlar), vasıfsız/eğitimsiz kiĢiler, yabancı 

kaçak iĢçiler, emekliler ve serbest çalıĢanlar arasında görüldüğü ortaya çıkmaktadır.
315

 TÜĠK 

2008 Nisan verilerine göre kayıt dıĢı istihdamın %25‟i kendi hesabına, %20‟si yevmiyeli, 

%7‟si ücretsiz aile iĢçisi olarak ve %43‟ü ise ücretli çalıĢmaktadır. Ücretsiz aile iĢçisi olarak 

çalıĢanlar genellikle tarım sektöründe bulunmaktadır. Geçici ve düĢük gelirli iĢlerde kendi 

nam ve hesabına çalıĢanlar prim ödemekle yükümlü olmadıkları için sosyal sigortadan muaf 

durumdadırlar ve isteğe bağlı sigorta yaptırmadıklarında kayıtdıĢı çalıĢıyor görünmektedirler. 

 

Türkiye‟de kayıtdıĢılık Avrupa Birliği ile karĢılaĢtırıldığında çok yüksek oranlarda 

seyretmektedir. Bunu ortaya çıkaran etmenler olarak; 

- geçmiĢteki yüksek enflasyon oranları, gelir dağılımındaki adaletsizlikler, 

yoksulluk, vergi yapısı ve yüksek vergi oranları, makroekonomik istikrarsızlıklar 

gibi mali ve ekonomik faktörler, 

- karmaĢık, anlaĢılır olmayan ve sık değiĢen mevzuat, vatandaĢların yasalara karĢı 

güvensizlik duygusu, kontrolsüz kamu alacakları, yasal boĢluklar, muafiyetler ve 

sık çıkarılan yasal aflar gibi yasalarla ilgili faktörler, 

- vergi idaresinin karmaĢıklığı, teknik ve personelsel yapı, kurumlararası 

koordinasyonsuzluk ile denetim mekanizması gibi idari faktörler ve 

- vergi ahlakının zayıflığı ve yanlıĢ vergi algısı, yolsuzluk, çarpık kentleĢme, 

iĢletmelerin büyük bölümünün küçük ölçekli olması, yüksek iĢsizlik, kamu 

harcamalarında israf olduğu yönünde toplumda genel bir algının mevcudiyeti ve 

kayıtdıĢılıkla mücadelede toplumsal iradenin oluĢmaması gibi sosyal faktörler 

gösterilmektedir
316

 
317

. 

 

Kimi alan çalıĢmaları sosyal yardımların kayıt dıĢı istihdamı artırdığına iĢaret etmektedir
318

. 

Bunun nedeni asgari ücretle geçinemeyen insanların, sigortalı çalıĢmaları durumunda aldıkları 

sosyal yardımın kesilmesini istememeleridir. Böylece kayıtdıĢı çalıĢmalarından ötürü gelirleri 
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ile aldıkları sosyal yardım birleĢince daha kazançlı çıkabilmektedirler. Bunun gibi sosyal 

sigortalardan emekli aylığı alanlar da kendilerinden prim kesileceği için kayıtlı çalıĢmak 

istememektedirler. Aynı Ģekilde dul yetim aylığı alanlar da aylıklarının kesilmemesi için 

kayıtdıĢı istihdam edilmeyi tercih etmektedirler. Bir hesaplamaya göre Türkiye‟de kayıt dıĢı 

çalıĢanların yaklaĢık yüzde 60‟ı devletten bir Ģekilde ya emekli aylığı, ya da sosyal yardım 

almaktadır
319

. 

 

KayıtdıĢı istihdamla ilgili bir baĢka sorun da Türkiye‟deki iĢletmelerin büyük çoğunluğunun 

küçük çaplı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu iĢletmelerin daha verimli olabilmeleri için 

kayıtlı iĢçi çalıĢtırmaları gerekmekteyken, kayıtlılığa geçiĢ, kayıtlılığı düzenleyici çerçeve 

nedeniyle maliyetleri artırmaktadır. Bu tür iĢletmelerin kayıtdıĢı iĢçi çalıĢtırmaları ücret 

esnekliğinin kayıtsız sektörde daha yüksek olmasından da kaynaklanmaktadır. OECD‟nin 

Türkiye incelemelerinde bu durum kayıtsız sektör ücretlerinin, iç ekonomik koĢullara kayıtlı 

sektör ücretlerinden, enflasyona endeksli asgari ücretten ve kamu sektörü ücretlerinden daha 

iyi karĢılık vermesi olarak açıklanmaktadır. Aynı Ģekilde kayıtsızlık daha fazla istihdam 

esnekliği yaratmaktadır. Böylece iĢgücü girdilerinin piyasadaki değiĢen koĢullara 

uyarlanabilmesine imkân tanınmıĢ olmaktadır
320

. 

 

KayıtdıĢı istihdamla mücadele 2000‟li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin üzerinde 

durdukları bir konu olmuĢ ve özellikle son 5 yılda uygulanan ve halen uygulanmaya devam 

eden baĢarılı politikalarla 2004 yılında %50‟lerde seyreden kayıtdıĢı istihdam oranı, Mart 

2012‟de %37,5‟e kadar düĢmüĢtür (bkz. Tablo 55). Esasen gerçek kayıtdıĢı rakamı daha 

düĢüktür, zira mevcut verilere sosyal sigorta mevzuatının kapsamadığı kiĢiler de dahil 

edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye‟de sosyal sigortaların prim toplayabileceği kayıt dıĢı 

rakamı daha düĢüktür. Gene önemli bir husus kayıtdıĢı istihdamın büyük bölümünün tarım 

sektöründe gerçekleĢmesidir. TÜĠK verilerine göre Nisan 2012 itibariyle Türkiye‟de genel 

kayıtdıĢı istihdam oranı %38,8 iken, tarım dıĢında bu oran %24,6, tarım sektöründe ise 

%82,7‟dir. Bu verilerden anlaĢılacağı üzere, ülkedeki kayıtsızlık oranını tarım sektörü 

artırmaktadır. 
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 Tablo 55: Yıllar Ġtibariyle Türkiye’de KayıtdıĢı Ġstihdam Oranları 

 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu  

(detaylı bilgi için: www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/sigortalilik/kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istihdam_oranlari) 

 

Tablo 55‟de son yıllarda kayıtdıĢı istihdamda yaĢanan belirgin düĢüĢ net olarak 

görülmektedir. Bu düĢüĢün arkasında 2008 yılında kabul edilen Kayıt DıĢı Ġstihdamla 

Mücadele Stratejisi ve sonrasında yapılan uygulamalar yatmaktadır. Bunun yanında 2008 

Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu‟nda da, ücretlerin bankalara yatırılması zorunluluğu, idari para cezalarının artırılması, 

esnek çalıĢanların kayıt altına alınmasına yönelik düzenlemeler, isteğe bağlı sigortaya 

müracaat ve devam Ģartlarının kolaylaĢtırılması,  tarımsal faaliyetlerde bulunanların sisteme 

dahil edilmesine yönelik olarak sigortalılık için prime esas kazançları ve ödeyecekleri prim 

miktarlarının 15 yıla yayılacak Ģekilde kademeli olarak artırılması, bankalar ve kamu kurum 

ve kuruluĢlarına iĢlem yaptıkları kiĢilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını 

kontrol etme yükümlülüğünün verilmiĢ olması gibi, kayıt dıĢı istihdamın önlenmesi 

konusunda önemli hükümler getirilmiĢtir
321

. 

 

Gene mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca çeĢitli faaliyetler yürütülmeye 

baĢlanmıĢtır. Örneğin Kurumun taĢra birimlerinde “Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele 

Servisleri (KADĠM)” kurulmuĢtur. Bunun yanında kayıt dıĢı istihdamın önlenmesine yönelik 

rehberlik ve teftiĢ faaliyetlerine ağırlık verilmiĢ, taĢra birimlerinde denetim yapma ve 
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 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU, bilgi edinme. 

YIL I. DÖNEM 

(Ocak, ġubat, Mart) 

II. DÖNEM 

(Nisan, Mayıs, Haziran) 

III. DÖNEM 

(Temmuz, Ağustos, Eylül) 

 

IV. DÖNEM 

(Ekim, Kasım, Aralık) 

2004 50,56 53,83 55,42 52,29 

2005 46,81 49,23 49,39 47,58 

2006 45,09 47,54 48,75 46,61 

2007 44,63 46,2 47,14 43,88 

2008 41,30 44,11 45,08 43,35 

2009 40,96 44,32 45,87 43,83 

2010 42,02 43,90 44,59 42,83 

2011 41,07 42,76 43,26 40,49 

2012 37,8    
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istihdam edilmek üzere sosyal güvenlik kontrol memuru sayısı artırılmıĢ, ayrıca 6111 sayılı 

Kanunla sosyal güvenlik denetmenliği unvan ve kadrosu ihdas edilmiĢtir. Bu çalıĢmalar 

dıĢında vatandaĢların baĢvuru sırasında kimlik bilgilerini verdikleri bazı kamu kuruluĢlarıyla 

anlaĢılarak, bu bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve orada sigortalılık 

kontrolü yapılması sağlanmıĢtır. Benzer Ģekilde Maliye Bakanlığı vergi dairelerince 

düzenlenen yoklama fiĢlerinin birer örneklerinin aylık periyotlarla Sosyal Güvenlik 

Kurumu‟na gönderilmesi ve söz konusu fiĢlerde yer alan kiĢi ve iĢyerlerinin Sosyal Güvenlik 

Kurumu‟na tescilli olup olmadıklarının araĢtırılması uygulaması 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle 

baĢlatılmıĢtır. Ayrıca ALO 170 Ġhbar Hattı ile özellikle kayıt dıĢı istihdam konusunda gelen 

ihbar ve Ģikâyetlerin zamanında ilgili birimlere elektronik ortamda ulaĢtırılması ve gerekli 

iĢlemlerin yapılması sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmalar neticesinde 1 milyona yakın kiĢi ve 60.000 

civarı iĢyerinin kayıtdıĢı olduğu tespit edilmiĢtir.
322

 

 

Bunların yanında Sosyal Güvenlik Kurumu hem kendi taĢra teĢkilatı hem de çok sayıda kamu 

kuruluĢlarıyla yaptığı ortak çalıĢmalar aracılığıyla kayıtdıĢı istihdamla ilgili çeĢitli 

bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmektedir
323

. 

 

Netice itibariyle 2008–2012 yılları arasında kayıt dıĢı istihdamla mücadele kapsamında 1 

milyon 142 bin 467 tescilsiz sigortalı, 36 bin 867 tescilsiz emekli ve 79 bin 766 iĢyeri kayıt 

altına alınmıĢ, 10 bin 403 sahte sigortalı tespit edilmiĢtir
324

. 

 

Yapılan çalıĢmalar kayıtdıĢı istihdamın azaltılması konusunda önemli sonuçlar vermiĢ olsa da 

halen oran yüksek kabul edilmektedir. Fakat bu oranın daha aĢağılara çekilmesi planlı ve 

programlı mücadele ile uzun vadede gerçekleĢebilecektir. Bu bağlamda özellikle kamu 

kurum ve kuruluĢları arasındaki koordinasyonun artırılarak devam etmesi, 

denetimlerin artırılması ve cezaların tatbik edilmesi önem arz etmektedir. 

 

Bunlarla birlikte kayıtdıĢı istihdamı önleyici, azaltıcı ve kayıtlı istihdamı teĢvik edici bazı 

öneriler aĢağıda sunulmuĢtur. 
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 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU, bilgi edinme. 
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  Ayrıntılı bilgi için bkz. 
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1- Kendi nam ve hesabına çalıĢanların sosyal sigortaya eriĢimi kolaylaĢtırılmalıdır. 

Bunun için bunların sosyal sigorta primlerinin mali yükünün hafifletilmesine 

yönelik politikalar oluĢturulmalıdır. 

 

2- Ev hizmetlerinde yevmiyeli çalıĢanlar gibi grupların sigortalanabilmesi için, 

çalıĢtığı süreyle orantılı prim ödeme yükümlülüğü getirilmelidir. Bunun için 

Avusturya‟daki servis çeki* uygulaması örnek alınabilinir. 

 

3- Kadınlar, gençler ve az geliĢmiĢ bölgelerdeki iĢçilerin istihdamını teĢvik etmeye 

yönelik, uzun vadeli indirimli prim oranları uygulanmalıdır. 

 

4- Sosyal güvenlik primleri iĢçi, iĢveren ve Devlet arasında bölüĢtürülmelidir. 

Dolayısıyla Devlet sosyal güvenlik sistemine açık kapatan olarak değil, prim 

ödeyen olarak dahil olmalıdır. 

 

5- Aldığı sosyal yardımların kesilmemesi için isteyerek kayıtdıĢı çalıĢanların kayıtlı 

hale getirilmeleri için çalıĢan yoksulları dikkate alan bir asgari gelir desteği 

sistemi uygulanmalıdır. 

 

6- Sosyal sigorta prim teĢvikleri, kayıtdıĢılığın daha yaygın olduğu KOBĠ‟lere 

verilmelidir. 

 

7- Daha çok esnekliğe izin veren yeni bir iĢ sözleĢmesi geliĢtirilmelidir. 

 

8- Daha az maliyetli ve devletin de yapacağı katkıyla, özellikle KOBĠ iĢverenlerinin 

yükünü azaltacak yeni bir kıdem tazminatı uygulaması geliĢtirilmelidir. 

 

 

 

 

 
* Yevmiyeli iĢçi çalıĢtıranlar ücret olarak, postanelerden satın aldıkları servis çeklerini, üzerine çalıĢtırdıkları 

iĢçinin kimlik numarasını yazarak, gündelik iĢçiye vermektedirler. Gündelik iĢçi servis çekini postaneden 

bozdururken, değerin yasal sigorta oranı sosyal sigorta primi olarak kiĢinin hesabına bir günlük hizmet karĢılığı 

geçmektedir. 
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4.2.4 ĠĢsizlik 

 

Türk istihdam piyasasının kayıtdıĢı istihdamla birlikte en önemli sorunu olan iĢsizlik, 

doğurduğu sonuçlar itibariyle aynı zamanda sosyal korumanın da konusudur. Burada sosyal 

koruma tabanının geniĢletilmesi hususu ele alındığından, iĢsizlikle ilgili, yalnızca bu 

bağlamdaki sorunlar içerisinde görülen iĢsizlik sigortasının kapsamı ve bazı dezavantajlı 

grupların istihdamı konuları irdelenmiĢtir. Kadın istihdamı konusu önemi itibariyle bir sonraki 

baĢlıkta ayrıca incelendiğinden bu baĢlık altında anlatılmamıĢtır. 

 

Türkiye‟de 2008 yılında iĢsizlik oranı %11 iken, 2009 yılında kriz sebebiyle %14‟e çıkmıĢ, 

fakat çabuk toparlanma sağlanarak bu oran sırasıyla 2010‟da %11,9‟a ve 2011‟de %9,9‟a 

inmiĢtir. Mayıs 2012 itibariyle ise iĢsizlik oranı %8,2‟dir (Genç nüfus için %15,9) (TÜĠK). 

Böylece aynı dönemde iĢsizlik ortalaması %10,4 (EUROSTAT) olan Avrupa Birliğine göre 

daha iyi bir performans sergilenmiĢtir. Ancak gene de 2000 yılındaki %6,7‟lik (TÜĠK) orana 

kıyasla geride bulunulmaktadır. 

 

2012 yılı Mayıs döneminde, Türkiye genelinde iĢgücüne katılma oranı % 50,5‟dir. Erkeklerde 

iĢgücüne katılma oranı % 71,4, kadınlarda ise % 30,2 olarak gerçekleĢmiĢtir. Ġstihdam 

edilenlerin ise %70‟ini erkekler, %30‟unu kadınlar oluĢturmaktadır. Toplam iĢgücünün % 

15,9'unu 15-24 yaĢ grubundakiler (gençler) meydana getirmektedir.
325

 

 

Tüm bu veriler göstermektedir ki Türkiye‟de genç iĢsizliği, Türkiye ortalamasının üzerindedir 

ve kadınların istihdama katılım oranları (AB ve OECD ortalamalarına kıyasla) oldukça 

düĢüktür. Ancak iĢsizlik oranlarında son yıllardaki düĢüĢ genç iĢsizliğine de olumlu 

yansımıĢtır; zira 2009‟da  %25,3 olan genç iĢsizliği oranı 2011‟de %18,3‟e, Mayıs 2012‟de 

ise %15,9‟a kadar inmiĢtir. 

 

ĠĢsizliğin düĢüĢünde ekonomik toparlanma, istihdam paketleri ve 6111 sayılı Kanunla 

uygulanan istihdam tedbirleri etkili olmuĢtur. Sonuncusu kapsamında 2015 yılına kadar 

iĢverenlerin iĢe alacakları yeni kiĢiler için belli Ģartlar altında, iĢveren sigorta primlerinin en 

az 6, en fazla 48 ay süre ile ĠĢsizlik Sigortası Fonundan karĢılanması sağlanmıĢtır. 
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Buna rağmen iĢsizlik seviyesinin yüksekliği, kadın istihdam oranı, genç iĢsizliği, iĢgücünün 

eğitim seviyesinin ve niteliğinin düĢüklüğü ve eğitim ile istihdam arasındaki iliĢkinin zayıflığı 

Türk iĢgücü piyasasının sorunları olarak gösterilmektedir
326

. 

 

Son dönemde iĢverenin kadınları ya da gençleri istihdam etmesi halinde devletin iĢverenin 

iĢsizlik primi ödemelerinden kaynaklanan yükünün bir kısmını üstlenmesi gibi teĢvik ve 

tedbirler alınmıĢ; 4447 sayılı Kanun kapsamındaki istihdam teĢviklerinden diğer kanunlarda 

düzenlenen 5 puan prim indirimi gibi istihdam teĢvikleriyle birlikte yararlanabilme imkânı 

getirilmiĢtir. Bu tür teĢviklerin farklı yasalar altında karmaĢık bir düzenlemeyle 

sunulması yerine, tek ve anlaĢılır bir metinle daha uzun süreli ve daha kapsayıcı Ģekilde 

uygulanması olumlu sonuçlar doğuracaktır.  

 

Gençlerin istihdamını kolaylaĢtırmak için mesleki beceri ve niteliklerinin iĢgücü piyasasının 

ihtiyaçları doğrultusunda geliĢtirilmesi gerekmektedir. Buna yönelik olarak ÇalıĢma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın koordinasyonunda yürütülmekte olan projelere daha 

fazla kaynak ayrılması ve bunların yaygınlaĢtırılması yararlı olacaktır. Ayrıca liselerde 

ve üniversitelerde öğrencilere yönelik daha fazla zorunlu staj yükümlülüklerinin 

getirilmesi, tüm gençlere yönelik profesyonel danıĢmanlık hizmetleri sunulması ve 

iĢgücü piyasalarının taleplerini karĢılayacak eğitimlerinin verilmesi bu kapsamda 

üzerinde durulması gereken hususlardır.   

 

Sosyal koruma sağlanması gereken dezavantajlı gruplardan biri olan özürlülerin istihdamı 

konusunda Türkiye‟deki yasalar, 50 kiĢi ve üzerinde iĢçi çalıĢtıran özel iĢyerleri ve kamuya 

belirli oranda özürlü çalıĢtırma kotası koymaktadır. Ayrıca Bakanlar Kurulunca belirlenecek 

oranların üstünde özürlü çalıĢtıran iĢverenlerin kontenjan fazlası iĢçiler için, özürlü 

çalıĢtırmakla yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıĢtıran veya çalıĢma gücünü yüzde 

seksenden fazla kaybetmiĢ özürlüyü çalıĢtıran iĢverenlerin bu Ģekilde çalıĢtırdıkları her bir 

özürlü için ödemeleri gereken iĢveren sigorta prim hisselerinin yüzde ellisini devlet 

karĢılamaktadır. Kamuda ise özürlü alımına iliĢkin 2011 yılında merkezi sınav sistemi 

getirilmiĢtir. Fakat 2011 yılı itibariyle kamuda özürlülere ayrılmıĢ kadroların önemli bir 

bölümü boĢ bulunmaktadır
327

. Bu yüzden merkezi sınav uygulamasıyla birlikte artık 

kamuda özürlü kotası sisteminin daha etkin uygulanması gerekmektedir. 
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Bunun yanında sadece özürlülerin çalıĢacağı özel iĢyerlerinin kurulması, özürlü 

istihdamını önemli ölçüde artıracaktır. Bu yönde bir uygulama Almanya ve Avusturya gibi 

bazı Avrupa ülkelerinde mevcuttur. Örneğin Avusturya‟da gerçekleĢtirilen bir proje 

kapsamında, elektronik montaj alanında sadece duyma özürlülerin çalıĢacağı bir atölye 

kurulmuĢtur. 

 

Bir diğer önemli konu da Türkiye‟de iĢsizlik sigortasının kapsamının dar olmasıdır. Yalnızca 

hizmet akdiyle çalıĢanlara yönelik olan iĢsizlik sigortası ülkedeki iĢsizliğin önemli bir 

bölümünün uzun süreli olması ve genç iĢsizliğinin ve genel iĢsizliğin yüksekliği gibi 

sebeplerle yetersiz kalmaktadır
328

. Örneğin 2010 yılının ortasında iĢsizlerin yalnızca %6‟sı 

iĢsizlik yardımı almaya hak kazanmıĢtır
329

. Ayrıca iĢsizlik yardımından yararlananların, 

ödeme sona erdikten sonra iĢ bulamamıĢ olmaları durumu da ayrı bir sorun teĢkil etmektedir.  

 

Esasen bu sorunlara neden olan en önemli eksiklik Türkiye‟de sosyal yardım niteliğinde bir 

iĢsizlik yardımının bulunmamasıdır. Yukarıdaki bölümlerde getirilmesi önerilen asgari 

gelir desteği sistemi içinde “iĢsizlik yardımı”   uygulamasına da yer verilmiĢ olunacaktır. 
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4.2.5 Kadın Ġstihdamı 

 

2012‟nin ilk çeyreğinde Türkiye‟de kadın istihdam oranı %28,3‟dür. Bu oran hem %58,5‟lik 

Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altındadır hem de OECD ülkeleri arasında son sıradadır 

(OECD ortalaması %56,9‟dur). Aynı dönem için Türkiye‟de erkeklerin istihdam oranı ise 

%68,8‟dir.
330

 

 

Son yıllarda sosyal güvenlik primlerinin mali yükünü devletçe üstlenmek suretiyle, kadınları 

istihdam eden iĢverenlere getirilen teĢvik uygulamaları gibi tedbirler ve kadınlar için yaratılan 

iĢlerle 2009 baĢlarında %23‟lerde seyreden kadın istihdamı oranı 3 yılda yaklaĢık %7 

oranında artıĢ göstermiĢtir. Ancak gene de bu oran hedeflenenin çok altındadır. Buna yol açan 

çeĢitli etkenler vardır.  

 

Türkiye‟de istihdam edilen kadınların yaklaĢık %41‟i tarım sektöründe ve genellikle ücretsiz 

aile iĢçisi olarak çalıĢmaktadır. Bu oran geçmiĢte daha yüksek olmuĢ, ancak tarımda yaĢanan 

çözülmeyle pek çok kadın istihdamın dıĢında kalmıĢtır. Bununla beraber kırdan kente göçle 

istihdam nitelikleri yetersiz kalan kadınlar iĢ bulmakta zorlanmıĢlardır. Bu yüzden bu gün 

dahi kırsal bölgelerdeki kadın istihdamı kentlere göre daha yüksektir. Kentlerde yaĢayan 

kadınların önemli bir kısmı ailedeki çocuk, yaĢlı ve özürlü bakımının sorun olması gibi 

nedenlerden dolayı da çalıĢamamaktadır.
331

 Bunun yanında kültürel etmenler de bu sonucun 

oluĢmasında bir gerçek olarak göz ardı edilmemelidir. 

 

Kadınların istihdama katılabilmeleri için aile ve çalıĢma hayatı arasında bir denge 

sağlanmalıdır. Bunun için (çalıĢan kadınlara yönelik) toplumda kültürel olarak kadına 

yüklenmiĢ olan ailevi bakım yüklerinin paylaĢılması ve sosyal koruma mekanizmalarınca 

kapsanması gerekmektedir. Bu doğrultuda; 

- çocuk bakımının sağlanabilmesi için kreĢ ve gündüz evlerinin 

yaygınlaĢtırılması, bu kapsamda örneğin büyük iĢyerlerinde bu tür tesislerin 

kurulması ve burada çalıĢan annelerin bundan yararlandırılması, 

- çocuk ve yaĢlı bakımı hizmetinin satın alınabilmesi için (maddi durumu iyi 

aileler hariç) ailelere bakım ödeneği verilmesi (veya uzun süreli bakım 

sigortasının yürürlüğe girmesi: bkz. 4.2.7), 
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- özürlü çocuklara gündüz bakımı sağlayacak tesislerin yaygınlaĢtırılması ve 

bu hizmeti satın alamayacak ailelere yardım yapılması önerilmektedir. 

 

Bunların yanında aile ve iĢ hayatı arasında denge sağlayacak bir tedbir olarak kadınlara 

yönelik esnek çalıĢma düzenlemelerinin getirilmesi de etkili olacaktır. 

 

Ayrıca kadın istihdamına yönelik; mevcut durumda sağlanan teĢviklerin devamı ve aktif 

istihdam tedbirlerinin uygulanması önem arz etmektedir. 
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4.2.6 Mesleki Emeklilik Programları 

 

Emeklilik sistemleri üç ayak olarak ayrılmaktadır. Buna emekliliğin üç sütunu da 

denilmektedir. Birinci sütunu, iĢlevi emeklilik döneminde bireylere asgari bir gelir güvencesi 

ve gelirin yeniden dağılımını sağlamak olan kamu emeklilik sistemleri oluĢturmaktadır. Ġkinci 

sütun, emeklilik döneminde, çalıĢanlara ek gelir sağlayan mesleki emeklilik programlarıdır. 

Üçüncü sütun ise bireysel tasarruf yapabilmeye olanak sağlayan bireysel emeklilik sistemini 

ifade etmektedir. Ġkinci ve üçüncü sütun sistemleri için tamamlayıcı emeklilik ifadesi 

kullanılmaktadır. 

 

 

ġekil 18: Emekliliğin Üç Sütunu 

 

 

 

Birinci basamak kamu emeklilik programları zorunludur. Buna karĢın tamamlayıcı emeklilik 

programlarında durum ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Bazı ülkelerde çalıĢanlar için 

mesleki emeklilik zorunlu, bireysel emeklilik ise herkes için gönüllü olarak uygulanmakta 

iken, kimi ülkelerde hem mesleki hem bireysel emeklilik programları gönüllülük esasına 

dayanmaktadır. Ayrıca mesleki emekliliğin bireysel emeklilik Ģeklinde düzenlendiği 

uygulamalar da görülmektedir. 

 

Türkiye‟de zorunlu olarak birinci ayak kamu emeklilik sistemleri ve gönüllü katılıma dayalı 

üçüncü ayak bireysel emeklilik sistemi mevcuttur. Mesleki emeklilik programları ise genel 

anlamda bulunmamakla birlikte, yukarıda da incelendiği üzere OYAK, POLSAN gibi bazı 
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meslek gruplarının ve bazı holdinglerin bu yönde kurmuĢ oldukları sistemler mevcuttur. 

Ancak bunlar nüfusun sınırlı bir bölümünü kapsamaktadır (%9
332

).  

 

Türk sosyal koruma sistemi içerisinde büyük bir eksiklik olan mesleki emeklilik sistemi 

aĢağıda kısaca anlatılmıĢ ve Türkiye‟de uygulanabilirliği irdelenmiĢtir. 

 

Mesleki emeklilik programları iĢverence desteklenen veya organize edilen tamamlayıcı 

programlardandır.  Mesleki emeklilik türündeki pek çok program, çalıĢanın belli bir miktarda 

katkısına ve iĢverence maliyetin üstlenilmesine bağlı olmaktadır. Belirli katkı esaslı 

programlar, iĢveren tarafından çalıĢanları için organize edilmektedir. Genelde maliyet, iĢveren 

ve çalıĢan arasında belli bir yüzde ile paylaĢılmaktadır.
333

 Ancak yalnız iĢveren veya yalnız 

çalıĢan katkısına dayanan program türleri de mevcuttur. Bu durumda da organizasyondan 

sorumlu iĢverendir. 

 

Mesleki emeklilik programları farklı Ģekillerde uygulanabilmektedir. Bazı ülkelerde sektör 

(meslek) veya ülke düzeyinde, bazılarında ise iĢletme düzeyinde bu tür programların 

uygulandığı görülmektedir.  

 

Sektör ya da ülke düzeyinde uygulanan programlar, iĢverenler ve örgütleriyle, sendikalar 

tarafından ortak yönetilmektedir. Bu programlar toplu görüĢmeler ile belirlenmekte ve bu 

bağlamda da daha geniĢ katılıma olanak sağlamaktadır. Sektör düzeyinde uygulanan 

programlarda çalıĢanların iĢ değiĢtirmeleri halinde hesaplarında biriken fonları bir baĢka 

Ģirkete transfer edebilme imkânları bulunmaktadır. Sektör düzeyinde mesleki emekliliğin 

uygulandığı ülkelere örnek olarak Hollanda, Danimarka, Ġsveç, Ġsviçre ve bazı sektörler 

itibariyle de Almanya sayılabilmektedir.
334

  

 

ĠĢletme düzeyinde uygulanan mesleki emeklilik programları ise tanımlanmıĢ katkı ya da 

tanımlanmıĢ karĢılık esaslı oluĢturulabilmektedir. TanımlanmıĢ karĢılık esaslı programlarda 

çalıĢanların emeklilik döneminde alacağı gelir önceden belirlidir ve fonların iĢletilmesinden 

doğan riskleri bütünüyle iĢverenler taĢımaktadır. Buna karĢılık tanımlanmıĢ katkı esaslı 
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programlarda, çalıĢanların emeklilik döneminde elde edeceği gelir önceden belli olmadığı, 

yapılan katkılar ve bu katkıların iĢletilmesinden doğan gelirler kadar bir gelir elde ettiği 

sistemlerde ise, fonların iyi iĢletilememesinden doğan risklerin tamamı çalıĢanlar üzerinde 

kalmaktadır. Bu fonlar iĢletme düzeyinde ya iĢletmenin kendi içerisinde oluĢturduğu bir fon 

bağlamında ya da iĢletmelerin çalıĢanları için sigorta Ģirketlerinden hizmet satın alımı yöntemi 

ile iĢletilmektedir. Ayrıca tanımlanmıĢ karĢılık esaslı programların uygulandığı iĢletmelerde 

çalıĢanın iĢten ayrılması durumunda kendi hesabında oluĢan birikimi bir baĢka Ģirkete transfer 

edememe dezavantajı söz konusudur. ĠĢletme düzeyinde mesleki emekliliğin uygulandığı 

örnek ülkeler Almanya, Belçika, Ġtalya ve Amerika BirleĢik Devletleri‟dir.
335

 

 

Türkiye‟nin genç demografik yapısı göz önüne alındığında 30–40 yıl sonra yaĢlanmıĢ ve 

emeklilik yaĢayan yoğun bir nüfus olacağı aĢikârdır. Bu durum emeklilikte ek bir katkı 

sağlayacak mesleki emekliliği elzem hale getirmektedir. Fakat bunun uygulanabilirliği 

konusunda bazı çekinceler göze çarpmaktadır. 

 

Bunlar daha çok Türkiye‟nin istihdam piyasasının mesleki emekliliği kaldırabilecek düzeyde 

olmadığıyla ilgilidir. Gerekçe olarak Türkiye‟de küçük iĢletmelerin ve kayıtdıĢılığın 

yaygınlığı gösterilmektedir. ĠĢletme iĢverenlerinin kamu emeklilik programlarına bile tam 

katkı yapmaktan kaçınmaları, mesleki emeklilik için kötü bir referans olarak sunulmaktadır. 

Küçük iĢletmelerin yapısı da bu tür programlara izin vermeyecek nitelikte olarak 

görülmektedir. Ayrıca küresel rekabet karĢısında üretim süreçlerinde fason, taĢeron istihdam 

uygulamalarına baĢvuran büyük ölçekli iĢletmelerin de bu tür programlara katkı yapmaktan 

kaçınabileceği öne sürülmektedir.
336

 

 

Bu çekinceler yerinde olmakla birlikte, ülkede mesleki emeklilik programlarının 

uygulanmasına engel teĢkil etmemelidir. Zira bu tür programların sosyal güvenlik sistemine 

entegrasyonu için farklı yöntemler bulunmaktadır. Farklı ülkelerde farklı sistemler 

uygulanmaktadır. Sistemin zorunlu olup olmayacağı, fon yapısı olup olmayacağı, ne Ģekilde 

yönetileceği gibi konularda ülkenin yapısına en uygun tercih değerlendirilmelidir. Nitekim Ģu 
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anda Türkiye‟de mesleki emekliliğin uygulanabilirliği konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu, 

Hollanda‟yı model alan bir çalıĢma da yürütmektedir.  

 

Türkiye‟de hâlihazırda ordu, emniyet teĢkilatı mensupları ve ilkokul öğretmenleri gibi kamu 

sektörü mesleklerinde baĢarılı ve örnek tamamlayıcı emeklilik programları mevcuttur. 

Bunlardan OYAK 2003 yılından beri Avrupa Mesleki Emeklilik Fonları Federasyonu 

üyesidir. Aynı Ģekilde bazı büyük holdingler de bu tür sistemler oluĢturmuĢladır. Buna örnek 

olarak Koç Holding‟in Koç Topluluğu Ģirketlerinde çalıĢanlara yönelik kurmuĢ olduğu Koç 

Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı gösterilebilinir.  

 

Bu tür uygulamalar genel anlamda bir mesleki emeklilik sisteminin yürürlüğü için örnek 

teĢkil etmektedirler. Önemli olan ülkenin istihdam ve sosyal yapısına uygun bir model 

geliĢtirmektir. Bunun için aĢağıdaki fikirler öneri olarak sunulmaktadır: 

 

- Kamu sektörü için OYAK, POLSAN ve ĠLKSAN‟da olduğu gibi meslek veya 

kurumsal (örneğin her bakanlık için ayrı sandık veya fon oluĢturularak) 

bazda, zorunlu tamamlayıcı emeklilik sistemi getirilmelidir. 

 

- Büyük iĢletmelere yönelik iĢletme veya holding bazında, zorunlu ve devlet 

tarafından teĢvik sağlanan (vergi ve prim muafiyeti gibi) mesleki emeklilik 

programları getirilmelidir. (Koç Holding örneğinde olduğu gibi) 

 

- Küçük ve orta boy iĢletmelerde ya gönüllü, devlet teĢvikli ve iĢletme temelli 

bir mesleki emeklilik sistemi veya sektörel bazlı, sendikalarla birlikte 

yönetilecek ve toplu sözleĢme usulü ile çalıĢacak bir tamamlayıcı emeklilik 

modeli uygulanmalıdır. Her iki durum da kayıtlı çalıĢmayı artıracaktır. Ġkincisi 

ayrıca ülkede azalmıĢ olan sendikalaĢma oranını ve sosyal tarafların etkinliğini de 

artıracaktır.  

 

Böylece bireysel emeklilik sisteminin de devlet tarafından teĢvik edilmesiyle, üç ayaklı 

emeklilik güvencesinin toplumda yaygınlaĢtırılması sosyal korumanın tabanının kapsamını 

geniĢletmiĢ olacaktır. 
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4.2.7 Bakım Sigortası – Almanya Modeli 

 

Bakım sigortası bazı batı ülkelerinde uygulanmakta olan, bakıma muhtaç durumdaki kiĢilerin 

uzun vadeli bakımını sağlamaya yönelik nakdi veya ayni yardım veya bakım hizmeti sunan 

bir sosyal sigorta türüdür.  Bakım sigortasının yararlanıcıları günlük iĢlerini göremeyecek 

durumda olan kimselerdir.  

 

Türkiye‟de uzun vadeli bakım sigortası bulunmamaktadır. Bunun yerine bakım, bazı sosyal 

yardım programlarına dahil edilmiĢ, fakat yararlanıcı kapsamı maddi durumu kötü olan 

özürlüler ile sınırlandırılmıĢtır. Aynı Ģekilde 2022 sayılı Kanunla yapılan yardımlar da geliri 

belli bir limitin altındaki 65 yaĢ üstü kiĢiler ile özürlü kiĢilere yöneliktir. Bakım sigortasının, 

özürlü, yaĢlı, maddi durum yetersizliği gibi Ģartlar aramadan günlük iĢlerini yapamayacak 

durumda olan herkese  (örneğin Parkinson, Alzheimer gibi hastalığı bulunanlara) koruma 

sağlaması dikkate alındığında, Türkiye‟deki yardımların hem kiĢisel kapsam itibariyle çok dar 

olduğu, hem de bunların bakım sigortası niteliğinde olmadığı kolayca anlaĢılmaktadır.  

 

Ülkemizde uzun vadeli bakım sigortasının bulunmayıĢı bir eksiklik arz etmektedir. Bakıma 

muhtaç, günlük iĢlerini tek baĢına göremeyecek çok sayıda insanın varlığı, sosyal yardım 

kapsamında yapılan yardımların miktarının düĢük olması veya belirlenmiĢ limitlerin üstünde 

geliri olanların dıĢındakilere bu yardımların veya bakım hizmetlerinin verilmemesi bu 

eksikliği daha da belirginleĢtirmektedir. Bunun neticesinde bakım hizmeti geleneksel olarak 

ailelere ve bu doğrultuda kadınlara yüklenmekte ve bu da kadınları iĢ piyasasından 

uzaklaĢtırmaktadır. Bunun yanında özellikle yaĢlı ebeveynlerin bakımı için, maddi durumu 

imkân verenler kendi paralarıyla bakıcı tutmaktadır. Fakat profesyonel anlamda bu bakım 

hizmetini sağlayacak elemanların bulunmaması nedeniyle genellikle yabancı iĢçiler (çoğu 

zaman kaçak çalıĢma biçiminde) bu alanda tercih edilmektedir.  

 

Sonuç olarak uzun vadeli bakım sigortasının Türkiye‟de uygulanması önerilmektedir. 

Bunun için Almanya modeli örnek alınabilinir. 

 

Alman bakım sigortası (“Pflegeversicherung“) sisteminde hastalık sigortası bulunan herkesin 

aynı zamanda zorunlu olarak bakım sigortası da bulunmalıdır. Hastalık sigortasının ise yasal, 

özel vs. hangi Ģekilde olduğunun bir önemi yoktur. Bakım sigortası primleri iĢçi ve iĢverence 

yarı yarıya ödenmektedir. Prim oranı %1,95‟dir (2x0,975). Çocuğu olmayanlar ilaveten 
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%0,25‟lik bir ödeme yapmaktadırlar. Bağımlı sigortalılar için ise ayrıca prim 

ödenmemektedir.
337

 Türkiye‟de bu sistem, uzun vadeli sigorta kolları altına bakım 

sigortasının dahil edilmesi ve tüm genel sağlık sigortalılarının zorunlu olarak kapsama 

alınmasıyla benzer Ģekilde uygulanabilir. 

 

Bakımdan yararlanmak için fiziksel, ruhsal veya akli bir hastalık veya özür nedeniyle sürekli 

olarak (en az 6 ay süreceği öngörülerek) günlük iĢlerini icra etmede önemli ölçüde yardıma 

ihtiyaç duymak gerekmektedir.  Günlük iĢler vücut bakımı, beslenme, hareket etme ve ev 

iĢleri altında kategorize edilmiĢtir. Bakıma muhtaç kiĢiler ise muhtaçlığın ağırlık derecesine 

göre 3 sınıfa ayrılmıĢtır. Bakıma muhtaç sıfatını haiz olan kimse 2 yıl sigortalılık süresini 

doldurmuĢ ise talebi üzerine bakım sigortasından yararlanabilmektedir.
338

 

 

Bakım sigortası kapsamında yapılacak yardım ve sağlanacak hizmetler muhtaçlığın 

derecesine göre belirlenmektedir. Bunun için ön bir muayene gerçekleĢtirilmektedir. Alman 

hastalık kasalarına bağlı bakım kasalarınca finanse edilen yardımlar nakdi veya ayni Ģekilde 

yapılmaktadır. Bu Ģekilde temel bakım ve ev ekonomisine yönelik tedarik hizmetleri 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu kapsamda ayrıca bakım eĢyası (hasta yatağı gibi), evin yapısında 

bakımın gerektirdiği değiĢikliklerin yapılmasına yönelik yardımlar da yapılmaktadır. Bakım 

hizmeti ise evde veya profesyonel bakıcıların olduğu bakım yurtlarında sağlanabilmektedir. 

Her iki durumda muhtaçlık derecesine göre parasal yardım yapılmaktadır. Evde bakımı 

sağlayacak kiĢilere de ayrıca sigorta kapsamında ücretsiz bakım kursu verilmektedir. Bunun 

yanında bakım yurtlarında duruma göre yatılı veya yarı yatılı Ģekilde kalınabilinmektedir 

(gündüz ya da gece bakımı). Buna yönelik olarak da farklı nakdi yardımlar sağlanmaktadır.
339

 

Özellikle bu opsiyonun ülkemizde uygulanması ile kadınların çalıĢma hayatında daha 

fazla yer almasının önü açılmıĢ olacaktır. 
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SONUÇ 

 

 

Devlet ve sosyal koruma harcamalarında azalmayı savunan neoliberal düĢüncenin küresel 

ekonomiye egemen olması, son yaĢanan ekonomik ve mali krizin sosyal etkilerinin fazla 

olmasına yol açmıĢtır. Söz konusu politik anlayıĢın sosyal korumayı devletin sınırlı katkısının 

yanında hayırseverlik mantığına dayalı özel kesim yardımlarına bırakmayı yeğlemesi, 

ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle toplumlarda dayanıĢma ve yardımlaĢma faaliyetlerinin 

zayıflamasıyla, olumsuz sonuçlara yol açmıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerin de menfi sosyal etkilerden 

pay alması ile krizden kurtuluĢ için sosyal korumaya yatırım yapma konusunda adeta global 

bir konsensüs sağlanmıĢtır.  

 

Ekonomik krizlerin iĢsizlik artıĢına ve gelir kayıplarına sebebiyet vererek, yoksulluk ile 

sosyal huzursuzluklarla, bunlarla bağlantılı sağlık sorunlarına da yol açması göz önüne 

alındığında, devlet tarafından sosyal koruma altında yapılan tüm müdahalelerin toplumsal 

önemi ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında ekonomik geliĢmeye de katkı sağlaması sosyal 

korumayı devletler açısından vazgeçilmez bir politika haline getirmiĢtir. 

 

Günümüzde dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun (yaklaĢık %80) yeterli bir sosyal koruma 

kapsamında olmadığı gerçeği, ülkeleri bu alanda yatırım yapmaya itmektedir. Uluslararası ve 

bölgesel örgütler de bu alanda yol gösterici olmaya çalıĢmaktadır. Gerçekten de pek çok 

uluslararası belge bu tür kuruluĢlarca geçtiğimiz yüzyılda yayınlanmıĢtır.  2008 krizinin 

yarattığı sıkıntılar sonrasında ise sosyal korumanın yaygınlaĢtırılması üzerinde durulmuĢtur. 

Bunun için ilk etapta, dünya vatandaĢlarının temel sosyal hak ve hizmetlere eriĢimini 

sağlayacak ve asgari bir sosyal koruma düzeyi sunan, sosyal koruma tabanının ülkelerde 

oluĢturulması fikri ILO tarafından ortaya konmuĢtur. Buna göre herkes için temel sosyal 

güvencelerin sağlanması (yatay boyut) ve kademeli olarak daha üst düzey standartların 

uygulanmasını (dikey boyut) hedefleyen bir strateji oluĢturulmuĢtur.  

 

ILO dıĢında BM ve G-20 sosyal koruma tabanı kavramını benimseyerek, bunun ülkelerde 

uygulanmasına yönelik çeĢitli çalıĢmalarda bulunmakta iken, OECD, Asya Kalkınma Bankası 

gibi kuruluĢlar da yayınladıkları rapor ve araĢtırmalar ile buna destek olmaktadır. 
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Özellikle dünya nüfusunun üçte ikisini, küresel ekonomik büyüklüğün % 90‟ını ve ticaretin % 

80‟ini temsil eden G-20 Platformu, ILO ile beraber çalıĢarak, ÇalıĢma ve Ġstihdam 

Bakanlarının düzenledikleri toplantılar sonucunda aldıkları tavsiye kararları ile ülke 

liderlerinin dikkatlerini sosyal koruma tabanlarına çekmiĢ, liderler de bunun ülke 

politikalarına yansıması konusunda gerekli adımları baĢlatmıĢlardır. 

 

Tüm bu çalıĢmaların neticesinde 2012 yılında Uluslararası ÇalıĢma Konferansı‟nda kabul 

edilen Sosyal Koruma Tabanlarına ĠliĢkin 202 Sayılı Tavsiye Kararı ile ILO‟nun sosyal 

güvenliğe iliĢkin standartlarını karĢılayan ve her ülkenin kendi Ģartlarına uygun olarak 

belirleyeceği, asgari düzeyde gelir güvencesi ve temel sağlık hizmetlerine eriĢimi temin eden 

bir sosyal koruma tabanı oluĢturulması taahhüt altına alınmıĢtır.  Bu gerçekleĢtirildikten sonra 

ülkeler kademe kademe koruma düzeyini artırmaya çalıĢacaklardır. 

 

G-20 üyesi olan Türkiye de yaklaĢık 150 yıllık hukuki sosyal koruma birikimiyle ve mevcut 

Anayasasında yer alan sosyal devlet ilkesi uyarınca vatandaĢlarına daha fazla sosyal koruma 

sağlama yolunda son dönemde önemli adımlar atmıĢtır. Bu adımlarda G-20 ve ILO‟nun 

çizdiği yol izlenerek öncelikle temel gelir güvencesi ve genel sağlık hizmetlerine eriĢim 

sağlayan bir sosyal koruma tabanı oluĢturulmuĢtur. Sosyal Güvenlik Reformu neticesinde 

toplumun tümünün genel sağlık sigortası kapsamına alınması ve 5510 sayılı Kanun‟un 

yürürlüğe girmesi bu bağlamda en büyük yenilik olmuĢtur.  

 

Ülkenin sosyal koruma sistemindeki ana ayrım korumanın primli veya primsiz olarak 

sunulmasına göre ĢekillendirilmiĢtir. Sosyal koruma tabanının geniĢletilmesi ve daha ileri bir 

koruma düzeyi sağlanmasına yönelik olarak primli sistemin kapsamını geniĢletmek saikiyle 

daha önce sosyal sigortalardan yararlanamayan pek çok gruba sigortalı olma imkânı 

sağlanmıĢ, bunun yanında özellikle kriz döneminde iĢsizlik programları geliĢtirilmiĢtir. 

Primsiz sistem altında ise sosyal yardım ve hizmetlerin önemli bölümünü tek çatı altında 

toplayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması, bu alandaki dağınık 

organizasyonu bir nebze olsun toparlamıĢ ve ileriye taĢımıĢtır. 

 

Türkiye‟de sosyal harcamalara sağlanan kaynakların artırılması ve bu bağlamda daha fazla 

sosyal yardım ve hizmet sunulması, sosyal güvenlik kapsamını geniĢleten uygulamalar, 

sağlıkta dönüĢüm projesi ve genel sağlık sigortası neticesinde tüm nüfusun sağlık hizmetlerine 

eriĢiminin garanti altına alınması, iĢsizlikle ve özellikle kayıtdıĢı çalıĢmayla mücadele 
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kapsamında uygulanan politikalar neticesinde kayıtdıĢı istihdamın ve iĢsizliğin azalması son 

yıllarda uygulanan baĢarılı sosyal koruma politikalarının olumlu neticeleri olarak göze 

çarpmaktadır. Ancak buna rağmen önemli eksiklikler ve yetersizlikler ileri derece bir sosyal 

koruma sisteminin önünde engel olarak durmaktadır. Dolayısıyla halen atılması gereken 

adımlar mevcuttur. 

 

Sistemdeki en önemli eksiklik, geliĢmiĢ ülkelerde farklı Ģekillerde uygulanan, tüm toplumu 

kapsayan ve hak niteliğinde olan bir asgari gelir desteği (veya aile sigortası) programının 

olmamasıdır. Zira bu eksiklik dolaylı olarak baĢka sorunların da ana nedeni olarak 

gösterilmektedir. Özellikle iĢsizlik sorunu için bu durum sıkıntı oluĢturmaktadır. ĠĢsizlik 

sigortası kapsamında olmayanlar ve iĢsizlik sigortasından faydalandıktan sonra istihdam 

edilemeyenlerin durumuna yönelik bir boĢluk söz konusudur. Bununla birlikte mevcut sosyal 

yardımların yetersizliği sebebiyle yaygın kayıtdıĢı çalıĢma da söz konusudur. Dolayısıyla tüm 

bu sorunların çözümü çeĢitli yardım türlerini içerecek olan asgari gelir desteği programlarının 

bir hak olarak tanınması ve uygulanmasıdır. Böylece bu sistem altında bir yandan iĢsizlik 

yardımları, konut yardımları gibi sosyal yardımlar yapılabilecek iken, diğer yandan sadece 

temel yaĢamsal gereksinimleri karĢılayan mevcut sosyal yardımların yerine sosyo-kültürel 

ihtiyaçları da karĢılayan ve çalıĢan yoksulları da içine alan daha insancıl bir koruma 

sağlanacaktır. 

 

Olumlu geliĢmelere rağmen kayıtdıĢı istihdam ve kadın istihdamı oranları Avrupa Birliği ve 

OECD ortalamalarıyla karĢılaĢtırıldığında halen istenilen seviyelerde değildir. Özellikle kadın 

istihdamını artıracak bir adım olarak Türkiye‟de uzun vadeli bakım sigortası eksikliğinin 

giderilmesi önem arz etmektedir. Zira ailevi bakım yükleri geleneksel Türk toplumunda 

kadının üzerinde olduğundan, bu durum kadınları istihdam piyasasından uzak tutmaktadır. 

Bakım sigortasıyla yaĢlı ebeveynler ve özürlü çocukların bakım yükünün kadından 

alınmasıyla, kadın istihdam oranı da artacaktır. Bunun yanında iĢyeri kreĢ hizmetlerinin 

yaygınlaĢtırılması ve teĢviklerin devam etmesi kadın istihdamını artıracak alternatif çözüm 

yollarıdır. Sonuncusu kayıtlı çalıĢma için de söz konusudur. 

 

Türk sosyal koruma sisteminde zorunlu kamu emeklilik programları ve gönüllü bireysel 

emeklilik programları bulunmakta iken, ikinci sütun emeklilik olarak da adlandırılan mesleki 

emeklilik programları az sayıda meslek grubunu kapsamaktadır. Dolayısıyla toplumun 

geneline yönelik bu tür bir tamamlayıcı emeklilik programı mevcut değildir. Bu durum Ģu 
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anda genç olan ülke nüfusunun büyük bölümünün 30–40 yıl sonra emekli olacağı hesaba 

katılırsa önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bu yüzden çeĢitli mesleki emeklilik 

programlarının ülke çapında uygulanması elzem görülmektedir. 

 

 

Görüldüğü üzere canlı bir mekanizma niteliğinde olan sosyal koruma, küresel ve ulusal 

boyutta toplumsal ihtiyaçlara göre Ģekillenmekte ve dönüĢmektedir. Sosyal koruma tabanları 

ise gün itibariyle gelinen son noktadır. Esasen bu durumun tetikleyicisi yaĢanan ekonomik ve 

mali kriz olmuĢ olsa da, sosyal koruma konusu bundan sonra da uluslararası arenanın en 

önemli ve daimi gündem maddelerinden biri olacaktır. Çünkü ülkeler sosyal korumanın, 

sosyal güvenlik kavramının tanımında belirtilene benzer Ģekilde yalnızca bireylerin sosyal 

risklere karĢı korunması ile sınırlı bir iĢlevi olmadığını, bunun yanında sosyal ve ekonomik 

kalkınmaya ve büyümeye katkı sağlayıp, sosyal adaletin ve sosyal dayanıĢmanın 

gerçekleĢtirilmesinde de önemli payı olduğunu anlamıĢlardır. Bunda hiç Ģüphesiz ILO ve 

OECD gibi kuruluĢların çalıĢmalarını yönlendiren G-20 Platformunun büyük katkısı 

olmuĢtur. Son yıllarda bu platformun aktif bir katılımcısı olan Türkiye de, 2015 yılında 

dönem baĢkanı sıfatıyla yapacağı G-20 ev sahipliğinde, sosyal koruma sisteminde yaĢadığı 

dönüĢümle ilgili deneyimlerini paylaĢma ve bu alanda daha fazla yol alınması konusunda 

katkı sağlama fırsatı bulacaktır.  
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Ek 

 

 

Sosyal Koruma Tabanlarına ĠliĢkin 202 Sayılı Tavsiye Kararı, 2012 

Sosyal Koruma Ulusal Tabanları Hakkında Tavsiye Kararı 

Onay: Uluslararası ÇalıĢma Konferansı’nın 101. Oturumu (14 Haziran 2012), Cenevre 

Durumu: Güncel belge. 

 

GiriĢ 

 

Uluslararası ÇalıĢma Ofisi Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılan ve Cenevre‟de, 30 

Mayıs 2012 tarihinde, 101. Oturumunda toplanan Uluslararası ÇalıĢma Örgütü Genel 

Konferansı;  

 

Sosyal güvenlik hakkının, bir insan hakkı olduğunu teyit ederek;  

 

Sosyal güvenlik hakkının, istihdamın desteklenmesiyle birlikte, geliĢme ve ilerleme için bir 

ekonomik ve sosyal gereklilik olduğunu kabul ederek;  

 

Sosyal güvenliğin; yoksulluğun, eĢitsizliklerin, sosyal dıĢlanmanın ve sosyal güvenlik 

eksikliğinin azaltılması ve önlenmesi, ırk, cinsiyet ve fırsat eĢitliğinin geliĢtirilmesi ve 

kayıtdıĢı istihdamdan kayıtlı istihdama geçiĢi desteklemek için önemli bir araç olduğunu 

kabul ederek;  

 

Sosyal güvenliğin, insanın iĢ piyasasındaki ve ekonomideki değiĢikliklere uyum sağlama 

becerisini güçlendiren, insana yapılan bir yatırım olduğunu ve sosyal güvenlik sistemlerinin 

daha sürdürülebilir bir ekonomiye geçiĢi desteklemekle beraber kriz dönemlerinde ve 

sonrasında toplam talebi canlandırmaya katkı sağladıkları ve sosyal ve ekonomik otomatik bir 

telafi edici olarak iĢlev gördüklerini dikkate alarak; 

 

Sosyal içermeyi de kapsayan uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin desteklenmesini 

hedefleyen politikalara verilen önceliğin aĢırı yoksulluğun üstesinden gelinmesine, 
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eĢitsizliklerin ve bölge içi ve bölgeler arasındaki sosyal farklılıkların azaltılmasına katkı 

sağladığını dikkate alınarak; 

 

Kayıtlı istihdama geçiĢin ve sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemlerinin kurulmasının 

birbirini karĢılıklı olarak güçlendirdiğini kabul ederek; 

 

Philadelphia Beyannamesi‟nin, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü‟nün resmi yükümlülüğünün, 

“ihtiyacı olan herkese asgari bir gelirin ve bütün tıbbi bakımların sağlanması amacıyla sosyal 

güvenlik önlemlerinin yaygınlaĢtırılmasını (…) gerçekleĢtirmeye” katkıda bulunmak 

olduğunu önemle tanıdığını hatırlatarak,  

 

Ġnsan Hakları Uluslararası Evrensel Beyannamesi‟nin özellikle 22. ve 25. maddelerini ve 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Dair Uluslararası SözleĢme‟nin özellikle 9, 11 ve 12. 

maddelerini dikkate alarak, 

 

Ayrıca, ILO sosyal güvenlik standartlarını; özellikle 102 Sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari 

Standartları Hakkında 1952 tarihli SözleĢmesini, 67 Sayılı Gelir Güvencesine Dair 1944 

tarihli Tavsiye Kararını ve 1944 tarihli 69 Sayılı Tıbbi Bakım Tavsiye Kararını da dikkate 

alarak ve bunların geçerliliklerini koruduklarını ve sosyal güvenlik sistemleri için önemli 

referanslar olmaya devam ettiklerini ifade ederek,  

 

Adil Bir KüreselleĢme Ġçin Sosyal Adalet Hakkında ILO Beyannamesi‟nin; Örgüt‟ün ve 

üyelerin özellikle uluslararası çalıĢma standartları aracılığıyla ILO‟nun anayasal görevini 

yerine getirmesine ve verimli ve tam istihdamı ve insan onuruna yakıĢır iĢ ilkesini, ekonomik 

ve sosyal politikaların merkezine yerleĢtirmeye yönelik taahhüt ve çabalarını: … (ii) sosyal 

güvenliğin herkes için yaygınlaĢtırılması (…) dâhil, ulusal koĢullara uyumlu hale getirilmiĢ ve 

kalıcı (...) sosyal koruma önlemlerinin alınması ve kuvvetlendirilmesi hedefine dayanması 

gerektiğini tanıdığını hatırlatarak,   

 

Sosyal güvenlik sisteminin bütünü çerçevesinde, üyelerin durumuna ve geliĢme seviyelerine 

uyarlanmıĢ sosyal güvenlik tabanlarının oluĢturulması amacıyla ILO‟nun mevcut sosyal 

güvenlik standartlarını tamamlayacak nitelikte bir tavsiye kararı almasına ihtiyaç 

duyulduğunun farkında olan Uluslararası ÇalıĢma Konferansı‟nın 100. Oturumunda (2011) 



289 
 

kabul edilen sosyal koruma (sosyal güvenlik) üzerindeki tartıĢmayla ilgili kararı ve sonuçları 

dikkate alarak,  

 

Oturumun gündemindeki dördüncü maddenin konusunu oluĢturan sosyal koruma tabanlarına 

iliĢkin bazı önerilerin benimsenmesine karar vererek,  

 

Bu önerilerin tavsiye Ģeklini alması gerektiğine karar vererek, 

  

Ġki bin on iki yılının Haziran ayının bu ondördüncü gününde, Sosyal Koruma Tabanları 

Tavsiye Kararı olarak adlandırılabilecek aĢağıdaki tavsiye kararını kabul etmiĢtir: 

 

 

I. AMAÇ, KAPSAM VE ĠLKELER  

 

1. Bu Tavsiye Kararı, Üyelere;  

 

(a) ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin temel unsuru olarak, duruma göre, sosyal koruma 

tabanlarını kurmak veya sürdürmek; 

  

(b) ILO‟nun sosyal güvenliğe iliĢkin standartlarının rehberliğinde, mümkün olduğu kadar 

fazla kiĢiye daha üst düzey sosyal güvenliği kademeli olarak sağlayan sosyal güvenliği 

geniĢletme stratejileri dâhilinde sosyal koruma tabanlarını uygulamaya koymak   

 

için yol gösterir. 

 

2. Bu Tavsiye Kararı‟nın amaçlarına uygun olarak, sosyal koruma tabanları, yoksulluk, 

kırılganlık ve sosyal dıĢlanmayı önlemeyi veya azaltmayı amaçlayan bir korumayı temin eden 

ulusal düzeyde tanımlanmıĢ temel sosyal güvenlik teminatlarıdır.  

3. Bu Tavsiye Kararına geçerlilik kazandırmakla yükümlü Devletin genel ve temel 

sorumluluğunu kabul ederek, Üyeler aĢağıdaki ilkeleri uygulamalıdır:  

 

(a) Sosyal dayanıĢmaya dayalı korumanın evrenselliği; 

 

(b) Ulusal mevzuatın öngördüğü yardımlara hak kazanma; 
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(c) Yardımların yeterliliği ve öngörülebilirliği; 

 

(d) Ayrımcılık yapmama, cinsiyet eĢitliği ve özel ihtiyaçların dikkate alınması; 

 

(e) KayıtdıĢı ekonomide çalıĢan kiĢiler de dâhil edilmek üzere sosyal içerme; 

 

(f) Sosyal güvenlik teminatları kapsamında olan kiĢilerin haklarına ve onuruna  saygı; 

 

(g) Hedeflerin ve sürelerin belirlenmesi de dâhil olmak üzere kademeli olarak 

gerçekleĢtirme; 

 

(h) Sosyal güvenlik rejimlerini finanse edenler ile bu rejimlerden faydalananların 

sorumlulukları ve çıkarları arasında mümkün olan en iyi dengenin bulunması ile birlikte 

finansman alanında dayanıĢma; 

 

(i) Finansman mekanizmaları ve yardım tedarik sistemleri dâhil olmak üzere yöntem ve 

yaklaĢım çeĢitliliğinin göz önünde bulundurulması; 

  

(j) ġeffaf, sorumlu ve sağlıklı mali ve idari yönetim; 

 

(k) Sosyal adalet ve hakkaniyeti gereğince dikkate alarak finansal, parasal ve ekonomik 

sürdürülebilirlik;  

 

(l) Sosyal, ekonomik ve istihdam politikaları ile uyum; 

 

(m) Sosyal koruma hizmetlerini sağlamakla yükümlü kurumlar arasında uyum; 

 

(n) Sosyal güvenlik sistemlerinin etkinliğini arttıran kaliteli kamu hizmetleri; 

 

(o) ġikâyet ve itiraz usullerinin etkinliği ve eriĢebilirliği; 

 

(p) Uygulamanın düzenli olarak izlenmesi ve dönemsel değerlendirme; 

 

(q) Tüm çalıĢanlar için sendikal özgürlüğe ve toplu pazarlığa tam saygı; 
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(r) ĠĢçi ve iĢverenleri temsil eden örgütler ile birlikte üçlü katılımın yanı sıra, ilgili kiĢileri 

temsil eden ve uygun diğer örgütlere danıĢma.  

 

 

II. ULUSAL SOSYAL KORUMA TABANLARI  

 

4. Üyeler, ulusal durumlarına göre, olabildiğince ivedilikle temel sosyal güvenlik 

teminatlarından oluĢan sosyal koruma tabanlarını kurmalı ve sürdürmelidir. Bu teminatlar, 

ihtiyaç sahibi herkese, yaĢam boyunca, ulusal düzeyde zaruri olarak tanımlanmıĢ mal ve 

hizmetlere etkin eriĢimi birlikte temin eden temel sağlık hizmetlerini ve gelir güvencesini 

asgari düzeyde sağlamalıdır. 

5. Madde 4‟te belirtilen sosyal koruma tabanları aĢağıdaki asgari temel sosyal güvenlik 

teminatlarından oluĢmalıdır: 

  

(a) Analık hizmetleri de dâhil olmak üzere, var olabilirlilik, eriĢebilirlilik, kabul 

edilebilirlilik ve kaliteli olma ölçütlerine uyan temel sağlık hizmetleri gibi ulusal düzeyde 

tanımlanmıĢ mal ve hizmetlerin tamamına eriĢim; 

  

(b) Beslenme, eğitim, bakım ve diğer gerekli mal ve hizmetlere eriĢim sağlayacak Ģekilde, 

çocuklar için ulusal düzeyde tanımlanmıĢ en azından asgari seviyede temel gelir 

güvencesi; 

  

(c) Özellikle hastalık, iĢsizlik, analık ve maluliyet hallerinde, çalıĢma yaĢında olup yeterli 

gelir kazanamayan kiĢiler için ulusal düzeyde tanımlanmıĢ en azından asgari seviyede 

temel gelir güvencesi; 

(d) YaĢlı kiĢiler için, ulusal düzeyde tanımlanmıĢ en azından asgari seviyede temel gelir 

güvencesi. 

 

6. Uluslararası yükümlülükler saklı kalmak kaydı ile Üyeler, iĢbu Tavsiye Kararında 

belirtilmiĢ olan temel sosyal güvenlik teminatlarını, ulusal mevzuatta tanımlandığı Ģekilde en 

azından ikamet edenlerin tamamına ve çocuklara sağlamalıdır.  

7. Temel sosyal güvenlik teminatları kanunla belirlenmelidir. Ulusal mevzuat, bu 

teminatları etkin kılan yardımların türünü, hak kazanma koĢullarını ve seviyelerini 

belirtmelidir. Tarafsız, Ģeffaf, etkili, basit, hızlı, eriĢilebilir ve pahalı olmayan Ģikâyet ve 



292 
 

itiraz usulleri de belirtilmelidir. ġikâyet ve itiraz usullerine eriĢim, talepte bulunan için 

masrafsız olmalıdır. Ulusal yasal çerçevelere uyulması hususunda iyileĢtirme sağlayacak 

sistemler hayata geçmelidir.
 340

      

8. Üyeler, temel sosyal güvenlik teminatlarını tanımlarken aĢağıdaki hususlara önem 

vermelidir:  

 

(a) Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan kiĢiler, temel sağlık hizmetlerine eriĢimin mali 

sonuçlarına bağlı olarak ağır bir yükümlülük ve artan bir yoksulluk riski ile karĢı karĢıya 

kalmamalıdır. Ücretsiz doğum öncesi ve sonrası tıbbi tedaviler, en savunmasız kiĢiler 

için de öngörülmelidir;     

(b) Temel gelir güvencesi onurlu bir yaĢama imkân vermelidir.  Ulusal düzeyde belirlenmiĢ 

asgari gelir seviyeleri, gerekli mal ve hizmetlerin tamamının parasal değerine, ulusal 

yoksulluk sınırlarına, sosyal yardım verilmesi için gelir eĢiklerine veya ulusal mevzuat 

veya uygulamalarla belirlenmiĢ diğer benzer eĢiklere karĢılık gelebilir ve bölgesel 

farklılıkları göz önüne alabilir;  

(c) Temel sosyal güvenlik teminatlarının seviyeleri, uygun olarak kabul gören ulusal 

mevzuat veya uygulamalarda düzenlenmiĢ Ģeffaf bir yöntem çerçevesinde düzenli olarak 

gözden geçirilmelidir; 

(d) Bu teminatların seviyelerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi hususunda, iĢçi ve 

iĢverenleri temsil eden örgütler ile birlikte üçlü katılımın yanı sıra, ilgili kiĢileri temsil 

eden ve uygun diğer örgütlere danıĢma konusunun temini sağlanmalıdır.  

 

9. (1)Temel sosyal güvenlik teminatlarını sağlarken Üyeler, ulusal bağlamda en etkili ve 

etkin yardımların ve rejimlerin birleĢimini uygulamak amacıyla farklı yaklaĢımları göz önüne 

almalıdır.  

 

(2) Bu yardımlar, çocuk ve aile yardımlarını, hastalık ve sağlık hizmetleri yardımlarını, 

analık yardımlarını, maluliyet yardımlarını, yaĢlılık yardımlarını, ölüm yardımlarını, iĢsizlik 

yardımlarını ve istihdam güvencelerini, iĢ kazası ve meslek hastalıkları yardımlarını ve nakdi 

veya ayni diğer bütün sosyal yardımlarını içerebilir. 

  

                                                           
340

 T.C. Hükümeti temsilcisi tarafından verilen öneri sonucunda Komite tarafından kabul edilen metin. 
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(3) Bu yardımları sağlayan rejimler, evrensel yardım rejimleri, sosyal sigorta ve sosyal 

yardım rejimleri, negatif gelir vergisi rejimleri, kamu istihdamı rejimleri ve istihdama destek 

rejimleri gibi rejimleri kapsayabilir. 

 

10. Ulusal sosyal koruma tabanlarını tasarlarken ve uygularken Üyeler:  

 

(a) Önleyici, destekleyici ve aktif tedbirleri, yardımları ve sosyal hizmetleri birleĢtirmelidir; 

  

(b) Kamu ihalelerinin düzenlenmesini, devlet ödeneklerinin tahsisini, iĢ teftiĢini, iĢgücü 

piyasası politikalarını ve vergi teĢvikini de içeren ve eğitimi, mesleki eğitimi, verimli 

becerileri ve istihdam edilebilirliliği destekleyen politikalar öngörerek, verimli ekonomik 

faaliyeti ve kayıtlı istihdamı desteklemelidir; 

(c) Kayıtlı istihdamı, gelir oluĢumunu, eğitimi, okur-yazarlılığı, mesleki eğitimi, nitelikleri 

ve istihdam edilebilirliği artıran, istihdam riskini azaltan ve saygın iĢ çerçevesinde, 

istikrarlı istihdamı, giriĢimciliği ve sürdürülebilir iĢletmeleri destekleyen diğer 

politikalarla koordinasyonu sağlamalıdır. 

  

11. (1) Üyeler, farklı toplum gruplarının katkı sağlama kapasitelerini de göz önüne almak 

suretiyle, ulusal sosyal koruma tabanlarının mali, parasal ve ekonomik sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla gerekli kaynakları harekete geçirmek için birçok farklı yöntemi 

kullanmayı değerlendirmelidir. Ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilecek olan bu yöntemler, 

vergi ve sigorta prim yükümlülüklerine etkin olarak uyulmasının sağlanmasını, harcamaların 

önceliğinin yeniden belirlenmesini veya daha geniĢ ve yeterli düzeyde oranlı olarak artan bir 

gelir tabanının oluĢmasını içerebilir. 

 

(2) Bu yöntemlerin uygulanması amacıyla, Üyeler dolandırıcılık ile birlikte vergi 

kaçakçılığını ve sigorta primlerinin ödenmemesini önleyecek tedbirler alma gerekliliğini 

incelemelidirler.     

    

12. Ulusal sosyal koruma tabanları ulusal kaynaklarla finanse edilmelidir.  Ekonomik ve 

mali kapasiteleri teminatları uygulamak için yetersiz olan üyeler, kendi çabalarını 

tamamlayıcı uluslararası düzeyde bir iĢbirliği ve destek arayabilirler.  
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III. SOSYAL GÜVENLĠĞĠN GENĠġLETĠLMESĠ ĠÇĠN ULUSAL STRATEJĠLER 

 

13. (1) Üyeler, fiili bir sosyal diyalog ve sosyal katılım vasıtasıyla ulusal danıĢmaya 

dayalı sosyal güvenliği geniĢletme stratejilerini oluĢturmalı ve uygulamalıdır. Ulusal 

stratejiler aĢağıdakileri içermelidir:  

 

(a) Asgari seviyede sosyal güvenlik teminatları olmayan ülkeler için bir baĢlangıç noktası ve 

kendi ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin temel bir unsuru olarak ulusal sosyal koruma 

tabanlarının uygulanmasına öncelik vermek; 

 

(b) Üyelerin ekonomik ve mali olanaklarını yansıtan, mümkün olduğu kadar fazla sayıda 

kiĢiye, mümkün olduğu kadar kısa sürede daha yüksek koruma düzeylerini sağlamaya 

çalıĢmak. 

  

(2) Bu amaçla, Üyeler, kademeli olarak ulusal politika hedefleri ile uygun, uyumlu ve 

eksiksiz sosyal güvenlik sistemlerini tesis etmeli ve sürdürmeli ve sosyal güvenlik 

politikalarını diğer kamu politikalarıyla uyumlu hale getirmeye çalıĢmalıdır. 

14. Ulusal sosyal güvenliği geniĢletme stratejilerini oluĢtururken ve uygularken, Üyeler: 

 

(a) Ulusal öncelikleri yansıtan hedefleri belirlemeli;  

 

(b) Korumadaki boĢlukları ve engelleri belirlemeli;  

 

(c) Prim ödeme kapasitesine sahip ilgili tüm kiĢilere mevcut prim ödeme rejimlerini yaymak 

da dâhil olmak üzere, prime dayalı olan, olmayan veya ikisine de dayalı olan uygun 

rejimler ve etkili eĢgüdümler yoluyla bu boĢlukların kapatılması için çalıĢmalı; 

 

(d) Uygun olarak kabul gören mesleki eğitim veya diğer tedbirler de dâhil olmak üzere, aktif 

iĢgücü piyasası politikaları ile sosyal güvenliği tamamlamalı; 

 

(e) Hedeflerin kademeli bir Ģekilde gerçekleĢmesi için finansal ihtiyaçlar ve kaynaklar ile 

süreleri ve aĢamaları belirlemeli; 
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(f) Sosyal diyalog çerçevesi de dâhil olmak üzere, Sosyal koruma tabanlarını, yayılma 

stratejilerini ve bilgilendirme programlarını daha iyi tanıtmalıdırlar. 

 

15. Sosyal güvenliği geniĢletme stratejileri; kayıtlı istihdam içerisinde çalıĢan kiĢiler 

kadar kayıtdıĢı istihdamda çalıĢan kiĢiler için de uygulanmalı, kayıtlı istihdamın geliĢmesini 

ve kayıtdıĢılığın azaltılmasını desteklemeli, Üyelerin sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma 

planlarına dâhil edilmeli ve onların uygulamaya konmasını kolaylaĢtırmalıdır.  

16. Sosyal güvenliği geniĢletme stratejileri, dezavantajlı gruplara ve özel ihtiyaç sahibi 

kiĢilere destek sağlamalıdır. 

 

17. Üyeler, ulusal planda, hedefleri, öncelikleri ve ekonomik ve parasal kapasiteleri 

yansıtan eksiksiz sosyal güvenlik sistemlerini kurarken, 102 sayılı 1952 tarihli Sosyal 

Güvenlik (Asgari Standartlar) SözleĢmesinde ve daha geliĢmiĢ standartlar koyan diğer ILO 

sosyal güvenlik sözleĢmelerinde ve tavsiye kararlarında belirtilen tür ve seviyeye ulaĢmayı 

amaçlamalıdır. 

 

18. Üyeler, ulusal koĢulların izin verdiği en erken zamanda, 102 sayılı 1952 tarihli 

Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) SözleĢmesini onaylamayı değerlendirmelidir. Ayrıca 

Üyeler, duruma göre, daha geliĢmiĢ standartlar koyan diğer ILO sosyal güvenlik 

sözleĢmelerini ve tavsiye kararlarını onaylamayı veya yürürlüğe koymayı da 

değerlendirmelidir.  

 

 

IV. ĠZLEME  

 

19. Üyeler, iĢçi ve iĢverenleri temsil eden örgütler ile birlikte üçlü katılımın yanı sıra, 

ilgili kiĢileri temsil eden ve uygun diğer örgütlere danıĢma da dâhil ulusal düzeyde 

tanımlanmıĢ uygun mekanizmalar aracılığıyla sosyal koruma tabanlarının uygulamaya 

konmasında ve ulusal sosyal güvenliği geniĢletme stratejilerinin diğer hedeflerini 

gerçekleĢtirmede kaydedilen ilerlemeyi izlemelidir. 
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20. Üyeler, kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek ve sosyal güvenliğin yatay ve dikey 

geniĢletilmesinin sürdürülmesi amacını taĢıyan politikaları incelemek amacıyla düzenli olarak 

ulusal istiĢareler düzenlemelidir. 

 

21. 19. Paragraf‟ın amaçlarına uygun olarak, Üyeler, düzenli olarak, özellikle cinsiyet 

durumuna göre dağılımı yapılmıĢ sosyal güvenlik verilerinin, istatistiklerinin ve 

göstergelerinin tamamını toplamalı, derlemeli, incelemeli ve yayınlamalıdır. 

 

22. Sosyal güvenlik verilerini, istatistiklerini ve göstergelerini hazırlamak için kullanılan 

kavramları, tanımları ve yöntemi oluĢtururken veya gözden geçirirken, Üyeler, uygun olarak 

kabul gören, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü tarafından sağlanan yönlendirmeleri, özellikle de, 

Dokuzuncu Uluslararası ÇalıĢma Ġstatistikçileri Konferansı‟nda kabul edilen sosyal güvenlik 

istatistiklerinin geliĢtirilmesine iliĢkin Kararı göz önünde bulundurmalıdır. 

 

23. Üyeler, sosyal güvenlik veri sistemlerinde kayıt altında olan özel kiĢisel bilgileri 

korumak ve bunların güvenliğini sağlamaya yönelik yasal bir çerçeve oluĢturmalıdır. 

 

24. (1) Üyeler, kendi aralarında ve Uluslararası ÇalıĢma Ofisi ile sosyal güvenlikle ilgili 

stratejiler, politikalar ve uygulamalar konusunda bilgi, deneyim ve uzmanlık alıĢ veriĢinde 

bulunmak üzere teĢvik edilmektedir. 

 

(2) Bu Tavsiye Kararlarının uygulanması çerçevesinde, Üyeler kendi yetki alanları 

dâhilinde, Uluslararası ÇalıĢma Örgütü ve diğer ilgili uluslararası kuruluĢlardan teknik yardım 

talep edebilirler. 

  

 


