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ÖNSÖZ

Güvenlik sorunu insanlık tarihi kadar eskidir. Dolayısıyla güvenlik
ihtiyacının karşılanması sürecindeki uygulamalar da ilk insan topluluklarından
bu yana önemini koruyarak gelişmiştir. Tarihsel süreç içinde güvenlik
ihtiyacını çeşitli şekillerde karşılayan yöntemler, sanayi devrimiyle birlikte
ortaya çıkan yeni toplumda, tarihin gördüğü en donanımlı güvenlik
sistemlerine dönüşmüştür. Sanayi devrimi sonrası yeni teknik ve algılarla
donanmış olan sosyal güvenlik, çok daha karmaşık bir toplumsal sistemi
ortaya koyan modern toplumda önemini artırarak korumuştur.
Geçen yüzyılda vazgeçilemez bir toplumsal sistem olarak kabul gören
sosyal güvenliğin dinamik boyutu, karar organlarını ve siyaset yapıcıları bu
yönde özel bir hassasiyet geliştirmeye yöneltmiştir. 20. yüzyıldan itibaren
çeşitlenen sosyal güvenlik hizmetlerinin içeriği, uygulaması ve felsefesi,
akademik çalışmaların da temel ilgi alanlarından birisini oluşturmuştur.
Yukarıdaki

perspektiften

ele

alındığında,

elinizdeki

çalışmanın

konusunu oluşturan tamamlayıcı sosyal güvenliğin de yeni dönemin dinamik
ve çok tartışılan konularından birisi olduğu görülebilir. Biz bu çalışmada, söz
konusu geniş tartışma alanını; tamamlayıcı sosyal güvenliğin tarihsel
serüveni, uluslararası uygulamaları, Türkiye deneyimi ve OYAK Modeli
çerçevesinde ele alarak değerlendik ve bu konuda Türkiye’de mevcut
literatüre mütevazı bir katkı yapmayı amaçladık.
Burada, bu tezin hazırlanmasında değerli fikirlerini, teşvikini ve
desteğini esirgemeyen OYAK Genel Müdürü Dr. Ş. Coşkun Ulusoy’a, tezin
yürütülüp tamamlanmasında yaptığı desteklerden dolayı tez danışmanım
Doç. Dr. Neşe Songür’e, tezin değerlendirilmesinde önemli katkılar sunan jüri
üyeleri Prof. Dr. İsmail Bircan ve Doç. Dr. A. Mete Törüner’e ve çalışmanın
her aşamasında benden hoşgörüsünü ve desteğini esirgemeyen değerli
aileme teşekkür ediyorum.
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GİRİŞ

İnsanoğlu, varoluşundan bu yana “güven” içinde yaşama ihtiyacını
hissetmiş ve içinde bulunduğu tarihsel, teknik ve sosyo-ekonomik imkânlar
dâhilinde bu ihtiyacını gidermeye çalışmıştır. Bu bakımdan “güvenlik” oldukça
geniş bir kavramdır. Çalışmanın temelini teşkil eden tamamlayıcı sosyal
güvenlik modelini anlayabilmek için sosyal güvenlik sisteminin evrim sürecine
kısaca göz atmak gerekir.
Yadsınamayacak önemli bir gerçek, 19. yüzyıla damgasını vuran
sanayi devrimi sonrası toplumunun, her alanda olduğu gibi “güvenlik”
kavramına olan bakış açısını da kökten değiştirmiş olmasıdır. Sanayi
Devrimi, büyük buluşların insanın hem çalışma hem de toplumsal yaşantısını
nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyması bakımından insanlık tarihindeki önemli
bir dönüm noktasıdır. Buharlı makineler insan emeğinin yerini almaya
başlamış, küçük aile işletmeleri niteliğindeki atölyeler yerini büyük fabrikalara
bırakmıştır. Kuşkusuz, atölyelerde, saygı, sevgi çerçevesinde, yardımlaşma
esasına dayalı birincil ilişkiler de yerini daha resmi, üst ve ast arasında
haberleşmenin pek olmadığı ikincil ilişkilere bırakmıştır. Çalışma hayatına
giren makineler yüksek işsizliğe neden olurken bir taraftan da yeni bir
sermaye ve işçi sınıfının doğuşuna tanıklık etmiştir. Vahşi kapitalizm olarak
da adlandırılan bu düzende iki sınıfın çıkarları doğrultusunda çetin çatışmalar
yaşanmıştır.
İnsanı makineleştiren ve ihtiyaçlarını göz ardı eden bu acımasız süreç
zaman içinde yalnızca işçi için değil, toplumun ve devletin varlığını tehdit
edici riskleri de ortaya çıkarmıştır. Toplumsal barışı sağlamak ve toplum
bireylerini korumak üzere devlet, sosyal politikalar yoluyla ekonomik ve
toplumsal süreçlere müdahale etmek zorunda kalmıştır. Böylece, liberal
düzene sosyal politikalar yoluyla müdahale eden, insan odaklı bir sosyal
devletin temelleri atılmıştır. Devlet, sosyal güvenlik politikaları geliştirerek
öncelikle işçi sınıfının ihtiyaçlarını sağlamaya çalışmıştır. Modern anlamda
olmasa da 17. yüzyılda İngiltere’de vahşi kapitalizme karşı yoksulları
korumak için çıkarılan Yoksulluk Yasası, bu politikalara örnek verilebilir.
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Modern anlamda sosyal güvenliğin ilk örneklerinden olan ve sosyal
sigortaların temelini oluşturan uygulama 1800’lerin sonunda Bismarc dönemi
Almanya’sında ortaya çıkmıştır. Böylece; hastalık, yaşlılık, malullük ve iş
kazası risklerine karşı sosyal sigorta uygulamaya konmuştur. Diğer Avrupa
ülkeleri de zaman içinde uygulamalarını bu model üzerinden oluşturmuştur.
1942’de yayınlanan Beveridge Raporu ile modern ve çağdaş bir toplumun
yoksulluk ile örtüşemeyeceği ortaya konarak, yoksulluk bir sorun olarak
tanımlanmış ve bu sorunu çözmek için ilk kez geniş kapsamlı sosyal güvenlik
sisteminin ilkeleri belirlenmiştir.
Sanayi Devrimi etkilerinin yanı sıra Dünya Savaşları, toplumların
sosyal güvenlik ihtiyacını daha fazla ortaya çıkarmış ve bu ihtiyacın
karşılanmasını daha fazla vurgular hale gelmiştir. Böylece, dar kapsamda
uygulanan sosyal politikalar ve oluşturulan sosyal güvenlik sistemi, refah
devleti anlayışına doğru dönüşmeye başlamıştır. Artık sosyal politika ve
sosyal güvenlik yalnızca tek bir sınıf için değil, tüm toplum bireyleri için
uygulanması gereken bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Refah devletindeki
sosyal güvenlik algısı geleneksel düzendekinden çok daha farklıdır.
Toplumun tüm bireyleri için siyasi, sosyal, ekonomik hakları, eşitlik, özgürlük,
adalet gibi kavramları temin etmek görevlerini de üstlenmiştir.
Dolayısıyla, refah devletinin hizmetleri, hayırseverlik anlayışından,
toplumdaki her bireyin sahip olması gereken bir insan hakkı olduğu bilincine
doğru evrilmiştir. Birleşmiş Milletler 1948 yılında yayınladığı bildiride herkesin
sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu belirtirken, 1952 yılında, ILO
konferansında sosyal güvenliğin asgari normları ve sosyal güvenlik
kapsamındaki sosyal riskler tanımlanmıştır. Bu risklerin kapsamı; yaşlılık,
işsizlik, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı, ölüm, aile ödenekleri
ve maluliyettir. Yukarıda anılan uluslararası etkinliğe sahip bu örgütlerin
bildirileri ve dünya savaşlarının olumsuz etkileri doğrultusunda, devletler,
1950’li yıllardan sonra sosyal güvenlik alanında harcamalarını arttırmıştır.
Özellikle gelişmiş ülkelerde 50’lerin başı ile 70’lerin neredeyse sonuna kadar
sosyal güvenlik sistemleri en parlak sayılabilecek dönemlerini yaşamıştır.
1973’te yaşanan petrol krizi ve özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan
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demografik değişimlere de bağlı olarak ekonominin yeniden yapılandırılması
gündeme gelmiştir. Yalnızca petrol krizinin yarattığı olumsuz etkiler değil,
aynı zamanda özellikle gelişmiş ülkelerde yaşanan demografik nedenler,
sosyal güvenlik sisteminin gözden geçirilmesi sonucunu doğurmuştur. Sanayi
Devrimi sonrası, 20. Yüzyılın başlarından itibaren, özellikle Avrupa’da,
çalışan sınıfın haklarıyla güçlenen sendikaların da vasıtasıyla, mesleki
emeklilik sağlayan işletme veya ulusal düzeyde tamamlayıcı sosyal güvenlik
sistemleri de sosyal güvenlik içinde rol oynamaya başlamıştır.
Sosyal güvenlik sistemi, genel olarak 90’lara kadar altın çağını
yaşamış olsa da, dünyada yaşanan ekonomik krizler, ülkelerin içinde
bulundukları özel durumları, dünyada yaşlı nüfusun artışı ve doğurganlığın
azalışına bağlı olarak finansman krizi yaşamaya başlamıştır. Bu finansman
krizi

özellikle

uzun

vadeli

sigorta

kolu

olan

yaşlılık

sigortasında

belirginleşmiştir. Çünkü uzun vadeli sigorta kolları uzun vadeli riskleri
karşılayabilmek için zaman içinde kendi kendine yetebilecek veya ekonomik
olumsuzluklar gibi nedenlere bağlı olarak erimeyecek kaynaklara ihtiyaç
duymaktadır. Bu nedenle -her ne kadar ülkelerin kendi sosyo-ekonomik
koşulları ve ihtiyaçları farklılık gösterse de- dünya genelinde yaşlılık
sigortasının finansmanında yaşanan krizler devletlerin bütçe açığı vermesine
ve kamu borçlanmasına neden olmuştur. Mali bir problem haline gelen bu
yaranın iyileştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Bazı ülkeler, dağıtım yönteminden kapitalizasyon yöntemine geçiş gibi
finansman tekniklerinde değişikliğe giderek çözüme ulaşmaya çalışmıştır.
Ancak yalnızca finansman yönteminde benimsenen yeni finans tekniklerinin
bir bütün olarak sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan krize tek çözüm
olmayacağını ortaya koymuştur. Bazı ülkelerde reformlar oldukça radikal
olmuş ve sosyal güvenlik, devletin sunduğu bir hizmet olmaktan çıkarak
devletin gözetiminde özel sektörün sunduğu bir sistem haline dönüşmüştür.
Böylece geleneksel tek ayaklı sosyal güvenlik sistemlerinden çok ayaklı
sosyal güvenlik sistemlerine doğru modeller oluşturulmaya başlanmıştır.
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi,
Avrupa’nın temelini teşkil eden sosyal sigorta uygulamaları esasına göre
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düzenlemiş ve bu anlamda Batı’daki gelişmeleri nispeten geriden takip
etmiştir. 1970’lerin başında Türk Hükümetince ILO’ya hazırlatılan Zelenka
Raporu ile Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nin aktüeryal açık vereceği ve
sürdürülebilirliğine ilişkin risk altında olduğu ortaya konmuştur. Türkiye’deki
sosyal güvenlik sisteminin genç olmasının yanı sıra, özellikle ekonomide
yaşanan istikrarsızlıklar, enflasyon karşısında eriyen fonlar, kayıt dışı
istihdam ve işsizlik gibi yapısal sorunlar, sistemde finansman krizlerine neden
olmuştur. Sistem, 1990’lardan itibaren kamu açıklarına neden olmuş ve bütçe
üzerindeki yükü kayda değer bir artış göstermiş, bu olumsuzluğu gidermenin
yolları aranmıştır. Böylece küresel alanda sosyal güvenlik sisteminde yapılan
reform çalışmalar ışığında Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde yapılabilecek
reformlar da tartışılmaya başlanmıştır.
Öncelikle mevcut sistemin ıslah edilmesi ele alınarak emeklilik yaşı ve
prim ödeme süresi uzatılmıştır. Daha sonra üç büyük sosyal sigorta kuruluşu
tek çatı altında toplanarak yeni bir yapıya kavuşmuştur. Her ne kadar
tamamlayıcı sosyal güvenlik sisteminde yer alan ve emeklilik hizmeti veren
sandıklar ya da kuruluşlar olsa da, Türkiye’deki sistem ağırlıklı olarak
geleneksel tek ayaklı sosyal güvenlik üzerine oturmaktadır. Reform
çalışmaları kapsamında sosyal güvenlik sisteminin tek ayaklı geleneksel
sistemden çok ayaklı bir sisteme dönüştürülmesi de tartışılmaktadır. Bu
bağlamda tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi içinde bireysel emeklilik
fonlarının oluşturulmasına öncelik verilmiştir.
Netice olarak, gerek Dünya’da gerek Türkiye’de, reform çalışmalarında
ele alınan radikal dönüşümün serüveni 70’li yıllarda kendini belli etmeye
başlamıştır.

70’lerden

sonra

Dünya,

artık

sanayi

devrimi

sonrası

toplumundan da farklı bir görünüme bürünmüş ve süratle değişmiştir.
Teknolojide yaşanan gelişmeler, kıtalar arasında aşılması güç görünen
engelleri ve saat farklarını bilgisayarın tuşlarına dokunarak kaldırabilmiştir.
Baş döndürücü teknoloji, hayatı hızlandırmış, kolaylaştırmış ve yeni bir çağ
açmıştır. Tıptaki gelişmeler sayesinde tedavisi mümkün görünmeyen ve bir
zamanlar ölümcül olabilen hastalıkların 1-2 hafta içinde iyileştirilebildiği bir
dönem başlamış ve insan ömrü ister istemez uzamıştır. Ayrıca, geleneksel

5

ailelerin yerini atomik ailelere bıraktığı bir toplumsal dönüşüm süreci
başlamış, teknoloji bir yandan iletişimi hızlandırıp kolaylaştırırken, diğer
yandan ailevi bağları koparmaya başlamıştır. Gelişmelerin süratle yaşandığı
bu koşullara ilaveten yaşanan ekonomik ve beraberinde getirdiği toplumsal
krizler, 90’lardan itibaren, kapitalizmin tek ve vazgeçilmez bir piyasa sistemi
olduğunu savunan düşünceyi perçinlemiştir. Önceleri sanatta ortaya çıkan ve
süratle toplumun her alanına yayılan post modern düşünce, kapitalist düzene
eşlik

ederek

toplumları

yeniden

biçimlendirmeye

başlamıştır.

Özelleştirmelerin ve tek pazar algısı yaratan küreselleşmenin hız kazandığı
yeni bir dünya düzeni ortaya çıkmıştır.
Küreselleşme ve serbest piyasa sistemi, toplum yapılarının nasıl
şekilleneceğine karar verir hale gelmiştir. Bir ülkede uygulamaya konulacak
kanunlar artık yalnızca ulusal yasa koyucular yoluyla değil, aynı zamanda
uluslararası etkinliğe sahip kuruluşlar tarafından da belirlenmekte ve
denetlenmektedir. Dolayısıyla bir ülkede yapılan düzenleme, diğerlerini de
bağlayıcı hale gelmiştir. Neticede kaçınılmaz olarak şirketlerin yönetim
yapısından

devletlerin

yönetimine

kadar

tüm

anlayışlar

dönüşüm

geçirmektedir. Böyle bir ortamda, özellikle ekonomik krizlerin de etkisiyle,
refah devletinin varlığı ve görev alanı sorgulanmaya başlamıştır. Refah
devleti vasıtası olan sosyal güvenlik sistemleri de ekonomik krizlerden payını
almış ve devletin üzerinde büyük bir bütçe yüküne neden olmaya başlamıştır.
Yeniden yapılandırılması tartışılan sosyal güvenlik sistemleri açısından ele
alındığında, toplumların hem kendilerinden hem de çekim alanında
bulundukları küreselleşmeden doğan yeni ihtiyaçların, artık salt devlet
tarafından sunulan geleneksel tek ayaklı sosyal güvenlik sistemiyle yeteri
kadar karşılanamayacağı anlaşılmış, çok ayaklı sistemlerin geliştirilmesi
gündeme gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı, uluslararası uygulamalar ile Türkiye’nin özel
tecrübeleri ışığında ikinci ayak tamamlayıcı sosyal güvenlik programları
vasıtasıyla, geleneksel sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayacak çözüm
önerisi sunmaktır. Bu bağlamda, ikinci basamak tamamlayıcı sosyal güvenlik
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modeli olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) modeli değerlendirilmekte
ve önerilmektedir.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın
esasını teşkil eden tamamlayıcı sosyal güvenlik sisteminin anlaşılabilmesi
için sosyal güvenlik sistemi ve sistemde kullanılan teknikler bir bütün olarak
anlatılmaktadır. İkinci bölümde, çok ayaklı sosyal güvenlik sistemlerinden
yola çıkarak ikinci ayakta yer alan ve mesleki emeklilikten oluşan
tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemlerine yer verilmektedir. Böylece hem
dünyada hem Türkiye’de tek ayaklı sistemlerden çok ayaklı sistemlere geçişe
neden olan dinamikleri ve neticesinde ortaya çıkan reform çalışmaları ele
alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise tamamlayıcı sosyal güvenlik sisteminde
yer alan OYAK modeli incelenmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

İnsanın canlı bir varlık olarak var olduğu tarihi, sahip olduğu güvenlik
ihtiyacının da tarihi gibidir. İlk insan topluluklarından bu yana insanoğlu,
daima güven içinde yaşamayı kendisine öncelikli amaç edinmiştir. Yine
toplumsal tarihin uzun hikâyesi içerisinde insan bu temel ihtiyacını çeşitli
araçlarla karşılayarak bugünlere gelmiş, çözüm süreçlerinde yeni örgütlenme
modelleri deneyerek bu konudaki tecrübesini sürekli geliştirmiştir.
Yaşanan her toplumsal tecrübe, yukarıda vurgulanan güvenlik içinde
olma ihtiyacının karşılanabilme imkânlarını geliştirirken, diğer yandan
toplumsal koşullar sürekli değişmiş, güvenlik ihtiyacının niteliği de değişmiştir.
Örneğin, geniş ailenin dayanışmacı karakterini ve dayanışmacı toplumsal
özelliklerini yapısal olarak üzerinde taşıyan toplumlarda güvenlik içinde
bulunma ihtiyacı, gerek algılama gerekse karşılama bağlamında tarihsel
olarak özgün bir yapı ortaya çıkarırken, bu yapının sanayi toplumlarında
bütünüyle değiştiği görülmektedir.
Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni toplumsal yapı, insanlığın
toplumsal tarihinde gerçek bir devrimdir. Bu süreç büyük bir toplumsal altüst
oluşu getirirken, sanayileşme ve şehirleşme yolu ile dayanışmacı/geleneksel
toplumun

güvenlik

araçlarını

yok

etmiş,

aile

yapısını

değiştirmiş,

modern/çekirdek aile üzerinden yeni bir güvenlik sorunu yaratmıştır. İşte
modern yapılar olarak sosyal devlet, sosyal politika ve onun bir parçası olan
sosyal güvenlik, böyle bir dönüşümün ürünü olarak ortaya çıkmış ve her
dönüşümde yeniden tanımlanan güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere
yapılanmıştır.
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1.1. KONUYLA İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Modern anlamda sosyal güvenliğin temeli, sanayi devrimi sonrası
dönüşen toplumsal yapı ve sosyal devlet anlayışına dayanmaktadır. Sosyal
politikaların vasıtası olan ve sosyal devletin uygulama alanı olarak ortaya
çıkan modern sosyal güvenliğin anlaşılabilmesi için, birbirinden ayrılamayan
ve kavramın bütününü işaret eden parçalar aşağıda anlatılmaktadır.

1.1.1. Sosyal Politika

Sanayi Devrimi, yalnızca çalışma hayatını değil, tüm insanlık tarihinin
akışını, dolayısıyla toplumsal yapıyı değiştirmiştir. Yeni yönetim ve üretim
biçimleri ile insan ilişkileri yeniden şekillenmiş ve toplumsal yapıyı
dönüştürerek yeni bir sınıfın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyal
politika da pek çok kavram gibi bu devrimin bir ürünüdür.
18 ve 19. yüzyılda, Avrupa’da ortaya çıkan yeni buluşlar, Sanayi
Devrimi olarak nitelendirilen makine yoğun bir üretim tipinden ve son derece
mekanik bir ilişki sisteminden oluşan yeni bir dönemi doğurmuştur. Batı
toplumsal sistemi altüst olmuş ve insanlık tarihinin en hızlı toplumsal
dönüşümü başlamıştır (Yazıcı, 2010: 17). Bu dönüşüm yine insanlık tarihinin
en karmaşık ve örgütlü toplumunu yaratmıştır.
Batıda söz konusu dönüşüm süreci; yeni teknolojik buluşlar, buharlı
makineler ve büyük fabrikalar, küçük aile işletmelerinin ve atölyelerin
kapanmasına, kent nüfusunun süratle artmasına neden olmuştur. Ulaşım,
haberleşme

vb.

alanlarda

yaşanan

yenilikler

hayatı

kolaylaştırıp,

hızlandırmış, üretim-tüketim bağlamında ihtiyaçları da değiştirmiştir. Ayrıca
buharlı makinelerin gücüyle standart, hızlı ve seri üretim sağlanabilmiştir. Bu
yeni üretim ve tüketim kalıpları, lüks tüketim olarak görünen mal ve hizmet
tüketimini sıradanlaştırmaya başlamıştır. Bu durum yeni bir sermaye sınıfının
yükselişine, diğer taraftan haklarından henüz haberdar olmayan ve uzun
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çalışma koşulları altında ezilerek büyük ölçüde sefalet içinde yaşayan yeni bir
işçi sınıfının doğuşuna işaret etmektedir.
Aslına bakılırsa sanayi devriminin gücü dünyanın yüzünü önemli
ölçüde şekillendirmiş ve değiştirmiştir. Toplumsal açıdan sosyal yapıyı
değişikliğe uğratmıştır. Artık 19. yüzyılda dörtte üçü çiftçi olan eski feodal
yapılar kısa sürede tamamen alt üst olmuştur (Tuna ve Yalçıntaş, 1981: 18).
Yukarda da vurgulanan dönüşümle iktisadi refah akıl almaz boyutlarda
artarken, geniş toplum kitleleri büyük ve yaygın bir sefaletle karşı karşıya
kalmış (Ersöz, ?: 765), kapitalizmle birlikte, kadın ve çocuklar dâhil,
insanların sefalet ücretleriyle çok kötü çalışma koşullarında çalıştırıldıkları bir
dönem başlamıştır (Özdemir, 2004: 21).
Avrupa’nın diğer ülkelerinde de zamanla kronik bir duruma doğru
giden sosyal meselenin reform yoluyla çözülmesi için bazı hareketler
başlamış ve fikir cereyanları doğmuştur. Genellikle “reformist hareketler”
olarak Avrupa’nın sosyal tarihine mal olan bu fikir akımları; bir taraftan iktisadi
alandaki aşırı liberalizmle, felsefi alandaki aşırı ferdiyetçiliği, diğer taraftan
Marksist ihtilâlci fikir ve hareketleri şiddetle reddetmek suretiyle yeni bir yol
olarak belirginleşmişlerdir. 1880’lerden itibaren, gerek bilim çevrelerinde,
gerek kamuoyu üzerinde etkilerini gittikçe arttıran reformcular eliyle sosyal
siyaset anlayışı gelişmeye başlamıştır (Tuna ve Yalçıntaş, 1981: 18). Özetle
söylemek gerekirse batıda sosyal politika, sistem içi reformcu hareketlerin bir
ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Sanayi devrimi sonrası gelişen sürece egemen olan anlayış içerisinde
kapitalizmin en genel ifadesi metalaştırmadır ve işçi de bu dönemde yine
kapitalizmin bir unsuru olarak piyasada alınıp satılabilen bir meta haline
dönüşmüştür. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışı içinde işleyen
bir piyasa ortamı, doğal olarak bazı “toplumsal riskleri” de beraberinde
getirmiştir (Ulutürk ve Dane, 2009: 115).
Sosyal politika, sosyal siyaset, içtimai siyaset, toplumsal ekonomi gibi
kavramlarla karşılanan olgu, esas itibariyle literatürde, “sosyal” ve “politika”
sözcüklerinin bir araya gelmesiyle türetilmiş bir kavramla ifade edilmektedir.
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“Sosyal” sözcüğü, arkadaş, yoldaş gibi anlamları bulunan Latince
“socius” tan gelmektedir (Tuna ve Yalçıntaş, 1981: 14). Sözcük, “içtimai”
veya “toplumsal” kelimelerine karşılık gelecek şekilde, Sanayi Devrimi’nden
sonra insanla bağlantılı sorunları karakterize ederken yoğun şekilde
kullanılmıştır. Özet olarak, toplumda yaşayan, başka bir deyişle, organize bir
grupta yaşamayı kabul etmiş, çevresi başka organize kurumlar ve insanlarla
çevrili olan ve bunlarla ilişki halinde olan insan ile ilgili her şey, sosyal
sözcüğü ile bağdaştırılmıştır (Çubuk, 1986: 6).
Polis sözcüğü ise, Yunanca “politeia”dan gelmekte, şehir devletini
ifade etmekte ve farklı dillerde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin
batı dillerinde, toplum menfaati için gerçekleştirilen hareketler anlamındadır
(Tuna ve Yalçıntaş, 1981: 14). Politika, “konuşma ve yazı dilinde genellikle
“amme teşekkül veya müessesesini sevk ve idare sanatı” anlamında
kullanılmaktadır. Devletin asıl karakterini oluşturan bu sevk ve idare sanatı,
aslında organize toplum ve toplum grubu içinde yaşayan insanın yaşayışını
Devlet yardım ve desteği ile düzenleyip, aynı toplumsal organizmanın uzvu
olan bu insanları gerçek birer vatandaş kisvesi ile ele aldığı zaman “sosyal
politika”nın faaliyet sahası ve kavramını inşa etmektedir” (Çubuk,1986: 6).
Kavram olarak sosyal politikayı, ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında
Almanya’da

Prof.

Dr.

Wilhelm

Heinrich

Riehl

“sozialpolitik”

olarak

kullanmıştır. Bu kavram, sanayileşme sürecinin doğurduğu işçi sorunlarının
artmasıyla daha da önem kazanmıştır (Özdemir, 2004: 31). Sosyal politika
kavramı, bu dönemde, bilimsel bir kavram olarak kullanılmamış, aslında,
devletin o dönemdeki burjuva sınıfı karşısındaki dengeleme faaliyetlerini
içeren bir dizi düzenlemeyi ifade etmek maksadıyla kullanılmıştır (Tuna ve
Yalçıntaş, 1981: 15).
Kavramı daha sonra Richard Titmuss kullanmış ve İngiltere’de, sosyal
politikanın saygın bir akademik disiplinine dönüşmesine büyük katkı
sağlamıştır. Kavramın bir bilim dalı olması, 1911’de Alman Otto V.
Zwiedineck-Südenhorst’un

yazdığı

gerçekleşmiştir” (Özdemir, 2004: 31).

“Sosyal

Politika”

başlıklı

eseriyle
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Sosyal politika konusunda pek çok tanım bulunmakla birlikte, bütün
tanımların ortak noktası; sınıf mücadeleleri, kapitalist sistemin neden olduğu
toplumsal sorunlar, mağdur gruplar, sosyal sorunlar ve bunlarla ilgili koruyucu
politikaların varlığından hareket edilmiş olmasıdır (Koray, 2007: 27). Profesör
G. Kessler, sosyal politikayı, sosyal sınıfların hareketleri ve mücadeleleri
karşısında devleti ve hukuk düzenini ayakta tutmak ve varlıklarını devam
ettirmek amacını taşıyan bir siyaset şeklinde tanımlamaktadır (Tuna ve
Yalçıntaş, 1981: 23). Bununla birlikte, kapsamı itibariyle sosyal politika
literatürde genellikle dar ve geniş anlamıyla iki şekilde tarif edilmektedir.
Sanayi

Devrimi,

sosyal

sınıflar

arasında

iktisadi

ve

sosyal

farklılaşmaya neden olmuş ve bu fark gün geçtikçe derinleşmiştir. Hatta
devlet düzenini dahi tehlikeye sokabilecek boyutlarda kendini gösteren
toplumsal huzursuzluklara neden olmuştur. Buna karşılık devlet; toplumsal
yapıyı, sosyal barışı, kendi varlığını ve hukuk düzenini koruyabilmek ve
sürdürebilmek için bir dizi önlem alarak çalışma hayatına müdahale etmiştir
(Çubuk, 1986: 9-11).
“Dolayısıyla, dar anlamda sosyal politika, sanayileşmenin doğrudan ya
da dolaylı ürünü olarak görülmekte ve sanayileşmenin doğurduğu sosyal
problemlerle savaşmak ya da bunları çözmek üzere geliştirilen kamu
politikalarının toplamı olarak tarif edilmektedir” (Özdemir, 2004: 31). Bu
boyutu

ile

sosyal

politikanın

kamu

politikaları

ile

sınırlı

olduğu

anlaşılmaktadır.
Aslında dar anlamda sosyal politika toplumdaki tüm sınıf ve grupları
kapsamamaktadır. Çünkü dar anlamda sosyal politika, hızlı sanayileşme
nedeniyle yaşanan sosyal problemleri çözmek üzere ortaya çıkmış ve
gelişmiştir. Bu durumda dar anlamda sosyal politika, kapitalist ekonomi
düzeninde iki sınıfın doğasından kaynaklanan zıtlıkları ve bunlar arasındaki
mücadeleleri ortadan kaldırmaya, mevcut düzeni sağlamlaştırarak devam
ettirmeye yönelmiştir. Dar anlamda sosyal politikanın özellikleri şunlardır
(Tuna ve Yalçıntaş, 1981: 23-24):
i.

Kapitalist düzen hareket noktasıdır.

ii.

Sermaye ve işçi sınıfı arasındaki ilişki söz konusudur.
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iii.

Bu iki sınıf arasında istihdam koşullarından kaynaklanan
menfaat

çatışması

ve

mücadeleleri

ortadan

kaldırmayı

hedeflemiştir.
iv.

Adil gelir dağılımını sağlayacak tedbirlerin alınması söz
konusudur.

Dar anlamda sosyal politika, sanayi devrimi özelinde işçi sınıfını
korumaya yönelmişken, diğer yandan geniş anlamda “sosyal politikanın
hedefi artık 19. Yüzyılın Avrupa işçi toplumu değil, her devrin bütün kesimleri
ile dünya toplumları olmaktadır” (Çubuk, 1986: 11). Geniş anlamda sosyal
politika, “genelde toplumun değişik sosyal kesimlerinde ortaya çıkan muhtelif
sosyal sorunları ortadan kaldırmayı ve herkesin sosyal refahını temin etmeyi
ve yaygınlaştırmayı hedefleyen önlemlerin ve uygulamaların bütünüdür”
(Özdemir, 2004: 32).
Bu durumda dar ve geniş anlamıyla sosyal politika, sınıf ve zaman
bakımından iki noktada birbirinden ayrılmaktadır. Geniş anlamıyla sosyal
politika tüm sosyal sınıfların ve grupların sorunlarıyla uğraşmakta, zaman
bakımından ise, sanayi devrimi dönemi dışında, Roma İmparatorluğu’ndan
bu yana, içinde bulunulan devrin meseleleriyle de ilgilenerek, işçi-işveren
ilişkileri özelinin dışına taşmaktadır (Tuna ve Yalçıntaş, 1981: 24).
Sosyal politika geniş anlamda ele alındığında, toplumu bir bütün
olarak gören, sınıf farkı gözetmeksizin toplumun bütünü ile ilgilenen bir
disiplin karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, sağlık, eğitim, toprak reformu, tarım
ürünleri fiyatlarının düzeyi, esnafın korunması, vergi politikaları gibi konular
da sosyal politikanın kapsamı içine girebilmekte ve sosyal yaşamda çok
değişik konuları kapsamına alabilmektedir (Talas, 1992: 15-16). Nitekim bu
boyutları ile sosyal politika vazgeçilmesi güç bir düzenleyici araç haline
gelmektedir.
Modern anlamda olmasa bile, sosyal politika örneklerinden ilki 1601
yılında çıkarılan “Yoksulluk Yasası” ile İngiltere’de görülmüştür. Daha sonra,
1795 yılındaki Speemhamland Parlamentosu Yasası ile geçim düzeylerine
yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Bu yasaya göre belli düzeyde çalışarak
geçim elde eden ancak istenilen geçim düzeyine ulaşamamış bireylerin, elde
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edilen ile istenilen gelir düzeyi arasındaki farkın toplum tarafından
karşılanması öngörülmüştür. Ancak, yasanın bu yöndeki düzenlemesi,
dönemin sanayi burjuvazisi tarafından, hem ikamet serbestîsini ortadan
kaldırdığı hem de tarımdaki işçilerin sanayiye yönlenmesini engellediği
gerekçesiyle eleştirilmiştir (Ulutürk ve Dane, 2009: 116-117).
1834’te yine İngiltere’de çıkarılan “Yoksulluk Yasası” ise, laissez-faire
mantığı içinde hareket eden vahşi kapitalizmden nasibini alan ve yoksul
duruma düşenlere yardım amacını güden bir sosyal yardım görevi görmüştür.
Modern anlamda sosyal politikanın ilk örnekleri Bismarc Almanya’sında
ortaya çıkmıştır. Sosyal sigortanın da temelini oluşturan, hastalık, yaşlılık,
malullük ve iş kazası sigortaları uygulamaya konmuştur. Almanya’daki bu
düzenlemeleri, İngiltere, Avusturya-Macaristan, İsveç, Norveç ve Danimarka
da benzer reformlar ve düzenlemelerle takip etmiştir (Ulutürk ve Dane, 2009:
116-117).
Genel olarak bakıldığında uzun dönemde sosyal politika, daima
toplumun refah düzeyini yükseltmeyi, böylece huzuru sağlamayı amaç
edinmiş, bu amacı doğrultusunda gelir dağılımına etki eden ve geliri yeniden
dağıtan her türlü araçtan faydalanmıştır (Yazgan, 1992: 19). Sosyal
politikanın bu boyutu bütün bir gelişim tarihi boyunca hiç değişmemiştir.
Özetle, 19. yüzyılda işçi sınıfı ve sermaye sınıfı arasındaki çatışmaları
önleyerek toplumsal yapının sağlıklı biçimde devamına yönelik bir tedbirler
bütünü olan sosyal politikalar, zaman içindeki değişimlere bağlı olarak
toplumun bütünü için varlığını devam ettirmiştir. 19. yüzyılın özel koşulları,
liberal devleti, sosyal politikaların uygulanmasını sağlayan sosyal devlete
dönüştürmüştür. Sosyal politikaları somutlaştıran sosyal devlet ve sosyal
haklar sosyal güvenlik sisteminin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından
aşağıda anlatılmaktadır.
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1.1.2. Sosyal Devlet ve Sosyal Haklar

19. yüzyılda ekonomiyi şekillendiren sanayi devriminin öncüsü İngiltere
olsa bile, bu dönemi etkileyen ideolojiler ve politikalara da Fransız Devrimi
damgasını vurmuştur. 1789 Fransız Devrimi, soyluların sahip olduğu
ayrıcalıklara ve hiyerarşik toplum düzenine son verirken, insanın yasalar
karşısında eşit ve özgür olduğunu dile getirmektedir (Hobsbawm, 1998: 69).
Böylece gelişen liberal düşünce ışığında, sanayi devriminin de etkisi ve
yeniden biçimlendirdiği toplum yapısıyla kapitalizm de gün ışığına çıkmıştır.
“Liberal düşünce, kapitalist düzenin düşünsel yapısını oluşturur. Onun
sınırsız mülkiyet hakkını, veraset kurumunu, rekabet serbestliği ilkesini,
sunum ve istem dengesine dayanan serbest fiyat düzeneğini, gelir
bölüşümde serbest oluşum ilkesini, uluslararası ticarette özgürlüğü ve emeksermaye ilişkilerinde bağıt serbestliğini, emeğin de bir mal sayılmasını
savunur (W) Başka bir deyişle, “kapitalizm, feodalizmin yıkılması ile başlar.
Feodalizm ya da feodal düzen, sosyal-ekonomik anlamda, halkın toprakları
ellerinde tutan küçük bir azınlığa her bakımdan bağlı ve bağımlı olması
durumudur. Bu düzen 15. yüzyıldan başlayarak ulus olayının doğması,
merkezi otoritelerin kurulması, ticaretin genişlemesi ve paranın rolünün büyük
bir ölçüde artması ile yıkılmaya, çökmeye başlamıştır” (Talas, 1992: 20-21).
Liberal devlet 20. yüzyılda, gelişen ihtiyaçlar neticesinde sosyal
devlete dönüşmüştür. Liberal devlet birey iradesi üzerine kurulmuştur. Başka
bir deyişle, liberal devletin iktidar, devlet ve toplum anlayışı bireye
dayanmaktadır. Dolayısıyla liberal devletin temel ilkesi bireylerin doğal
haklarının bulunduğu ve devletin bu haklara dokunamayacağıdır (Göze,
1989: 376). Liberal düzen içinde, birey, yasalar karşısında eşit veya mülk
edinmede özgür olsa da, değişen ve önceki bölümde anlatılan toplumsal
değişimin sonucunda liberal devletin kuralları da sorgulanmaya başlamıştır.
Toplumsal ihtiyaçlar, ekonomik yapıya müdahale edilmesini gerektirmiş ve
böylece sosyal devlet kavramı ortaya çıkmıştır.
Burada önemli olan husus, liberal devlette olduğu gibi sosyal devletin
amacının da birey olması, ancak amaçlara giden yol ve yöntemlerin farklı
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olmasıdır. Bu süreçte birey artık, çevresinden kopmuş, soyut bir varlık
değildir. Sosyal devletin ele aldığı birey ya da insan, belli bir sosyo-ekonomik
çevre içinde yaşayan, bu çevreyle etkileşim halinde bulunan sosyal bir varlık
olarak düşünülmüştür. Birey, bu anlayış içinde değerini yitirmemiştir. Aksine,
sosyal devlet Fransız Devrimi ile sağlanan hak ve özgürlüklere ilave olarak
sosyal haklar da tanımış; bu haklar hümanizmin ve adalet duygusunun bir
ürünü olarak kabul edilmiştir. Bu noktada Sosyal devlet, toplumun refahını
arttırmayı, insanca yaşayabilmesi için çalışma hayatını düzenlemeyi, asgari
ve adil bir ücretle insana yaraşır bir geçim düzeyi sağlamayı hedeflemiştir.
Colliard’a göre sosyal haklar, çalışma hayatının içinde yer alan;
sendikal haklar, çalışma hakkı gibi ekonomik içerikli hakları ifade etmektedir.
Bu nedenle Colliard sosyal ve ekonomik haklar deyimini kullanmayı tercih
etmektedir.

Burdeau’ya göre ise

sosyal hakları üç gruba ayırmak

mümkündür. Buna göre; birinci grup sosyal hakların ana başlığını, çalışma
hakkı oluşturmaktadır. Kişinin, gelir sahibi olması ve böylece kendisi için
güvenlik sağlamasına, yararlı bir işte çalışarak kişiyi başkalarına muhtaç
etmemesine olanak verecek bir haktır. Çalışma hakkına ilave olarak, kişinin;
hastalık, yaşlılık ve sakatlık durumunda korunabilmesi için, sigorta ya da
sigortalı olma hakkını da savunmaktadır (Göze, 1989: 378-410).
Burdeau’ya göre ikinci grupta yer alan sosyal haklar; işyeri ve işin
şartlarıyla ilgili olan haklardır. Netice itibariyle insan bir makine değil, duygu,
düşünce ve ihtiyaçları olan canlı bir varlıktır. Bu nedenle çalışma süreleri
içinde dinlenme, izin kullanma, mesleğe yönelik eğitim görme gibi hakların
yanı sıra, özellikle çocuk ve kadınların korunmasına yönelik haklar da
olmalıdır. Üçüncü gruptaki sosyal haklar ise yalnızca çalışma değil, kişinin
dilediği bir işte çalışabilmesi, sendikal hakların korunabilmesi için bu hakkın
desteklenmesi ve bunun için güvenlik sisteminin kurulmasını içermektedir.
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, sosyal haklar çalışma
hayatının getirdiği haklar kapsamındadır. Sosyal devlet, kapitalist ekonomi
içinde yer alan, ancak ekonomiye, toplum lehine müdahalede bulunan devlet
özelliğini taşımaktadır (Göze, 1989: 378-410).
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Sanayileşmenin getirdiği olumsuz çalışma koşulları neticesinde,
müdahaleci devletin ortaya çıkmasıyla kendini gösteren sosyal haklar,
çalışanın hem sosyal, hem ekonomik hem de hukuki açıdan korunmasını
hedeflemekte ve sosyal politikaların hayata geçirilmesi için gerekli hukuki
altyapının oluşumuna da katkı sağlamaktadır. Sosyal devlet, çalışanın sosyal
ve ekonomik güvenliğinin sağlanmasına işaret eden sosyal hakları temin
edebilmek için sosyal politikaları kullanmaktadır. Neticede ileride anlatılacak
olan sosyal güvenlik, 19. yüzyıldan günümüze tüm toplumları ilgilendiren
sosyal politikaların en önemli aracıdır. Bununla birlikte sosyal güvenliğin
temelinde de güvenlik ihtiyacı bulunmaktadır. Sosyal güvenliği anlatmadan
önce kavramsal olarak güvenlik ihtiyacını doğuran unsurlar aşağıda
anlatılmaktadır.

1.1.3. Güvenlik, Tehlike ve Risk Kavramları

Güvenlik ihtiyacı, insanoğlunun varoluşuyla birlikte görülen riskler ve
tehlikeler nedeniyle ortaya çıkmış ve zaman içinde, insanın gelişimine,
kurduğu toplum düzenine ve ortaya koyduğu buluşlara bağlı olarak hem
niceliksel hem de niteliksel olarak çeşitlenerek süregelmiştir. Güvenlik, en
yalın haliyle kişinin hayatını korkmadan devam ettirebilmesidir. Başka bir
ifadeyle,

ortaya

çıkabilecek

tehlikeler

karşısında

kendini

emniyette

hissetmesidir.
Taş devrinde yaşayan mağara adamı da günümüzdeki insan gibi
sakatlanmış, hastalanmış, aile sorumluluğu almış, avlanamadığı veya av
bulamadığı dönemde bir nevi işsiz kalmış, çatışmış, dolayısıyla çeşitli
tehlikeler ve risklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu tehlikeleri ve riskleri bertaraf
edebilmek için günün koşullarına uygun önlemler almıştır.
“Tehlike” ve “risk” kavramları birbirinin yerine veya aynı anlamlı olarak
kullanılsa da literatürde sıklıkla birbirinin yerine kullanılan ve ileride sosyal
riskleri konu ederken yaşanacak kavram kargaşasını engellemek bakımından
burada, bu kavramların sözlük anlamlarını belirtmekte yarar görülmektedir.
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Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde de belirtildiği üzere, tehlike, “büyük zarar veya
yok olmaya yol açabilecek durum” anlatırken; risk ise “zarara uğrama
tehlikesini” ifade etmektedir. Risk, tehlikelerle karşılaşma ve sonuçları
bakımından zarara uğrama olasılığını da ifade etmektedir. Güvenlik kavramı
ise öncelikle tehlikeyi hatırlatmaktadır. Çünkü tehlike yoksa güvenlik
ihtiyacından da söz etmek mümkün değildir. Ancak, tehlike olduğu müddetçe
güvenlik kaçınılmaz bir ihtiyaçtır (Yazgan, 1992: 18).
Tehlikeler insanın iradesi ve isteği dışında gelişen, ortaya çıktığında
vücut bütünlüğünü, can ve mal varlığını, geliri kısacası maddi ve manevi
kişiyi zarara uğratan olaylardır (Çubuk, 1986: 156). “Tehlike, irademizin ve
isteğimizin dışında vuku bulması muhtemel, mümkün veya mutlak bir
hadiseyi ifade eder. Kayıp, zarar veya hasar (mal için) doğurur. Yangın bir
tehlikedir, istemediğimiz halde, malımızın yanmasına yol açar ve herhangi bir
zamanda, herhangi bir sebeple, herhangi bir malımızın (evimizin, arabamızın,
işyerimizin) yangın tehlikesine maruz kalması ve kısmen veya tamamen
yanıp zarara uğramamız muhtemeldir” (Yazgan, 1992: 52).
Risk ise belirsizliği ifade eden bir kavramdır. Risk, bir tehlikeyle bir gün
karşılaşılabileceği ve bunun ne zaman ve nasıl olacağı ve sonuçları itibariyle
ne kadar zarara ya da hasara uğranacağının belirsizliğini ifade eden bir
kavramdır. “Eğer bir işveren yalnız bir tek işçi istihdam ediyorsa, kayıp veya
zarar ihtimali çok düşük olduğu halde, risk derecesi çok yüksektir ve bu
büyük risk altında çalışmayı sürdürme gayri iktisadi olabilir. Çünkü işveren
istikbali kestirmeye tam muktedir değildir. İşi tam planlayamaz. Belki işçinin
hastalanma ihtimali binde birdir. Fakat riskin derecesi tamdır; %100’dür”
(Yazgan, 1992: 50-51).
Görüldüğü gibi tehlike, güvenlik ve risk kavramları arasında önemli
geçişlerden bahsedilebilmekte iken, birbirinden farklı içeriklere sahip olan bu
kavramların çeşitli boyutlarından da söz edebilmek mümkündür. Bu olgular
arasındaki yakın ilişkiyi anlamak, bu olguları içine alan sağlıklı bir sistemin
kuruluşunun kuşkusuz ön şartıdır.
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1.1.4. Sosyal Riskler

Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak sosyal güvenliğin öncelikli
konusunu sosyal riskler oluşturmaktadır. Bu durumda her riskin bir sosyal risk
olup olmadığı ya da her tehlikenin bir sosyal riske işaret edip etmediği
önemlidir. Hangi riskler sosyal güvenlik kapsamındadır?
Riskler ve tehlikelere ilişkin yöneltilecek sorulara kesin ve tam bir
cevap vermek mümkün görünmemektedir. Çünkü sosyal güvenliğin konusu
olan riskler toplumların siyasi, sosyo-ekonomik yapıları ve sosyal güvenlik
uygulamalarına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Burada önemli olan ve
sosyal riskleri diğer tüm risklerden ayıran temel özellik, risklerin “sosyal” olma
özelliğinden ileri gelmektedir (Arıcı, 1999:5). Bazı yazarlar, sosyal riskleri,
bunların ortaya çıkış nedenlerine dayanarak belirlemeyi tercih etmektedir. Bu
yazarlara göre, sosyal risk, sosyal yaşamla bağlantılı olan risklerdir (Güzel ve
Okur, 1996: 3).
Ortaya çıkabilecek bütün tehlikeler zarar riski taşısa da insana mutlaka
zarar vermemektedir. Örneğin, boş bir tarlaya düşen yıldırımın, insan
açısından bir tehlikesi yoktur. Issız adada tek başına yaşayan bir kişi için de
işsizlik riski söz konusu olmamaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi sosyal
risklerin sosyal olma özelliği vardır. Bir örnekle açıklamak gerekilirse, her ne
kadar çocuk sahibi olmak, ailenin yaşayabileceği en güzel duygu olsa da
neticede doğum fizyolojik bir olaydır. Doğuma bağlı olarak annenin hastane
masrafları artacak, geçici bir süre de olsa çalışma gücü kaybı olacak ve geliri
kesilecek,

hatta

doğum,

annenin

ölümü

ile

de

sonuçlanabilecektir.

Dolayısıyla, çocuk sahibi olmak mutluluk verici olsa da, sosyal güvenlik
bakımından, bu olayın beraberinde getireceği riskler ve tehlikelerin varlığı söz
konusudur (Arıcı, 1999: 6).
Yukarıdaki tespitlerden yola çıkarak sosyal riskler, bunların ortaya
çıkış nedenleri üzerinde değil, insanlar üzerindeki etkilerine bakarak
tanımlanmaktadır. Farklı görünümlerde ortaya çıksa da bütün sosyal riskler,
bireylerin ekonomik durumunu etkilemek gibi ortak özellik taşımaktadır
(Güzel ve Okur, 1996: 3).
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Genel olarak ele alındığında sosyal riskleri iki grupta toplamak
mümkündür:
i.

Kazançların elde edilmesini etkileyen sosyal riskler: Bu tür riskler,
hastalık, yaşlılık, sakatlık vb. fizyolojik tehlikeler nedeniyle ortaya
çıkabilecek olan geçici olarak veya sürekli çalışma gücü kaybı ve
dolayısıyla neden olduğu işsizlik (gelirin kesilmesi) riskleridir.

ii.

Kazançların kullanımını etkileyen sosyal riskler: Buradaki riskler
gelir

azalmasını

veya

kazancı

ortadan

kaldırmayan

ama

giderlerinde artışa neden olan risklerdir. Örneğin, hastalık
nedeniyle doktor, hastane, ilaç vb giderler ile doğum nedeniyle
dünyaya gelen bebeğin ihtiyaçları bakımından getireceği mali
yükümlülükler, gelir kaybında artışa neden olmaktadır (Güzel ve
Okur, 1996: 3).
Sosyal güvenlik kapsamındaki risklerden söz edebilmek için, ortaya
çıkan tehlike veya karşılaşılabilecek risklerin kişinin gelirini azaltıcı-ortadan
kaldırıcı veya gider artışı gibi kişiyi veya bakmakla yükümlü olduklarını zarara
uğratıcı ve kişiyi muhtaç duruma düşürücü olma özelliği göstermesi
gerekmektedir (Arıcı, 1999: 7). Bu boyut çok önemlidir.
Sosyal güvenliği düzenleyen hukuk perspektifinden bakıldığında
sosyal güvenliğin, sosyal risklerin sonuçlarına karşı kişiyi ve ailesini korumak
ve bu risklerin sonuçlarını onarmak düşüncesi olduğu da görülmektedir. Bu
durumda sosyal güvenlik politikalarının temelinde, sosyal risklerin bireyler
üzerindeki etkilerini giderme çabaları bulunmaktadır. Bu özelliğine bağlı
olarak sosyal güvenlik politikaları, ulusal sosyal politikaların birer parçası
olmaktadır.
Günümüzde çağdaş ülkeler, sosyal güvenlik politikalarını sosyal risk
kavramından

hareketle

belirlemektedir.

Ayrıca

Uluslararası

Çalışma

Örgütü’nün (ILO) 28 Haziran 1952 tarih ve 102 sayılı sözleşmesi bütün ulusal
hukuklar için bir model oluşturmaktadır. ILO sözleşmesi doğrultusunda
yapılanan ulusal hukuk sistemlerinde, sosyal riskler; hastalık, analık, sakatlık,
yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı, ölüm (sağ kalan hak sahiplerinin
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korunması), ailevi yükler, işsizlik olarak belirlenmiştir (Güzel ve Okur, 1996:
2-3).

1.1.5. Sosyal Güvenlik Kavramı

Güvenlik ihtiyacı daha önce de ifade edildiği gibi tarih boyu her
toplumda önemli bir ilgi ve sorun alanını oluşturmuştur. Yukarıda anlatılan
tehlike, risk ve bu bağlamda ortaya çıkan güvenlik ihtiyacı toplumsal planda
ele alındığında sosyal güvenliği ortaya çıkaran gerekçeleri oluşturmaktadır.
Çok genel bir bakış açısıyla sosyal güvenlik, sosyal risklerin ortaya
çıkaracağı olumsuzluklara karşı alınan tedbirler bütünü olarak tanımlanabilir.
Günümüzde “sosyal güvenlik, sosyal politikanın önemli bir aracıdır ve
toplumsal

risklere

karşı

toplumsal

bir

koruma

mekanizması

olarak

düşünülebilir” (Ulutürk ve Dane, 2009: 120). Sosyal güvenlik sistemini, kısaca
insanların, yani bir ülkede yaşayan bütün vatandaşların, geçinme ve yaşama
ihtiyaçlarını kadere terk etmeden, başkalarının lütuf ve yardımlarına lüzum
kalmaksızın hep birden karşılayan bir sistem olarak tarif etmek mümkündür
(Tuna ve Yalçıntaş, 1981: 125). Aslında bu boyutu ile sosyal güvenlik, sosyal
hayatın hatıra gelebilecek bütün risklerine karşı insanı emniyet ve teminat
altına almaktadır.
Günümüz sosyal güvenlik tartışmalarına bakıldığında “sosyal güvenlik
kavramı, her yazara göre farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Bir tanıma
göre, sosyal güvenlik, gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler
karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar
topluluğudur denilmiştir. Diğer bir tanımda ise, sosyal güvenlik, hastalık,
kaza, analık, yaşlılık, sakatlık, işsizlik, ölüm ve çocuk yetiştirme gibi sosyal
risklerin yol açabilecekleri gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin
güvenliklerinin sağlanması şeklinde tanımlamaktadır (Alpar, 2000: 2).
Uluslararası Çalışma Örgütü ise sosyal güvenliği, “toplumun, hastalık,
doğum, iş kazası, işsizlik, sakatlık, yaşlılık ve ölüm nedeniyle kazancın
kesilmesi ya da büyük ölçüde azalmasının yol açacağı ekonomik ve sosyal
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sıkıntılara karşı, bir dizi kamusal önlem yoluyla üyeleri için sağladığı koruma;
sağlık hizmetleri ve çocuklu aileler için çocuk yardımlarıdır” (Alpar, 2000: 2)
şeklinde tanımlamaktadır.
Bir diğer tanıma göre ise “bireylerin kendi istek ve istençleri (iradeleri)
dışında belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlanarak
korunması ve zararların giderilmesi amacıyla devlet tarafından düzenlenen
kurum ya da kurumlar topluluğuna “sosyal güvenlik sistemi” adı verilmektedir”
(Erol ve Yıldırım, 2005: 1).
Sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenlik politikaları ve sosyal güvenlik
sistemlerini kapsayacak şekilde incelenmektedir. Sosyal güvenlik politikaları,
sosyal korumanın amaçlarından oluşmaktadır. Sosyal güvenlik sistemleri ise
hem amaçları, hem de amaçlara ulaşmak için oluşturulacak hukuksal yapı ve
kullanılacak teknikleri ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle politikalar sosyal
güvenliğin düşünsel, sistem ise kurumsal boyutunu anlatmaktadır. Buradan
hareketle yapılacak bir tanım, sosyal güvenliğin hem politika hem de sistem
boyutunu kapsamak durumundadır. Bu durumda kavram dar ve geniş
anlamıyla iki şekilde incelenmekte ve tanımlanmaktadır (Güzel ve Okur,
1996: 2).
Sosyal güvenlik kavramının dar ve geniş olarak ele alınmasının
başlıca nedeni kavramın amacıyla yakından ilişkilidir. Dar anlamda sosyal
güvenlik, sosyal riskler karşısında; gelir azalması, gelir kaybı veya gider
artışının yaşanması ve bu tehlikelerle karşılaşanların muhtaç duruma
düşmesini engelleyerek, asgari bir geçim sağlanabilecek geliri garanti ederek
kişinin güvence altına alınmasını ifade eder (Arıcı, 1999: 3).
Dar anlamda sosyal güvenlik, -her ülkenin farklı ekonomik ve siyasi
yapısını göz önüne alarak- kapsamında yer alan bireylere, önceki bölümlerde
anılan; fizyolojik, doğal veya sosyo-ekonomik riskler karşısında ekonomik
güvence sağlamayı hedeflemektedir (Güzel ve Okur, 1996: 7,8).
Ancak

zaman

içinde,

özellikle

refah

devleti

anlayışının

da

yaygınlaşmasıyla, sosyal güvenlik kavramının içeriğinde de değişmeler ve
anlamsal olarak gelişmeler yaşanmıştır. Bu bağlamda yaşanan teknolojik,
toplumsal, ekonomik değişmeler ve dönüşen ihtiyaçların da bir sonucu olarak
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sosyal güvenlik, yalnızca asgari gelir ve geçim sağlamayı hedefleyen bir
sistem olmaktan çıkmış; kendisini bir refah seviyesi algısı ve problemi
çerçevesinde konumlandırmıştır. Diğer bir deyişle, artık sosyal güvenlik algısı
içinde mesleki eğitim, genel eğitim, tıp, istihdam sorunları vb. konular da yer
almaktadır.
Geniş anlamıyla sosyal güvenliğin içeriğini tam olarak belirleyebilmek
mümkün değildir. Ancak bu içerik, günümüz toplumları için, asgari refah
seviyesinin sağlanmasını ifade ederek dar anlamdaki muhtaçlık kavramının
da önemli ölçüde değişmesine neden olmuştur (Arıcı 1999: 4).
Yukarıda da belirtildiği gibi, geniş anlamda sosyal güvenliğin terk ettiği
muhtaçlık kavramı yerini toplumun her bir üyesi için minimum refah algısına
bırakmıştır. “Refah” ya da “sosyal refah”, Batı toplumlarında sanayi devrimi
sonrasının bir ürünü olarak sahneye çıkmış ve refah devleti vasıtasıyla;
siyasi, sosyal, ekonomik hakları, eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramları
toplumun tüm bireyleri için garanti altına almayı hedeflemiştir. Bu bağlamda
refah devletinin hizmetleri, hayırseverlik anlayışından uzaklaşarak, toplum
üyelerinin sahip olması gereken bir insan hakkı olarak değerlendirilmiştir.
Refah devletinin ve dolayısıyla geniş anlamda sosyal güvenliğin amacı;
eğitim, konut, sağlık, kişisel sosyal hizmetler gibi ulus devletlerin ekonomik ve
kültürel koşullarına bağlı olarak minimum standartları toplumun her bir üyesi
için sağlamak olmuştur (Özdemir, 2004: 34-42).

1.1.6. Sosyal Güvenliğin Fonksiyonları

Sosyal güvenliğin tarihsel süreç içerisinde günümüze dek kat ettiği
gelişme en çok fonksiyonlarının gelişmesinde görülebilir. Gelir azalması, gelir
kaybı veya gider artışı yaratarak insanları zarara uğratan veya ortaya
çıkabilecek sosyal riskler karşısında sosyal güvenlik sisteminin üç fonksiyonu
yerine getirmesi beklenir:
i.

Gelirin yeniden dağılımı fonksiyonu: Geliri varsıl kesimden
yoksullara doğru dağıtma özelliği göstermektedir. Amaç, fakirlik

23

ve

muhtaçlığın

önlenmesi

için

yüksek

gelir

gruplarından

düşüklere, gelir sahibi olanlardan veya çalışanlardan çalışmayan,
geliri olmayanlara doğru gelir dağılımı sağlamaktır.
ii.

Sigorta

fonksiyonu:

Riskler

karşısında

veya

yeterli

tedbir

alınamadığı durumlarda zararları karşılama garantisidir (Alper,
2002: 13). “Sigorta fonksiyonu; gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin en yaygın olarak kullandığı fonksiyondur. Sigortacılık,
özel ve sosyal sigorta adları altında faaliyet göstermesine karşın
uygulamada sosyal sigortalardan daha çok yararlanılmaktadır.
Özel ve sosyal sigortalar, riski taşıma paydasında buluşmakla
birlikte kapsama alınan topluluk ve finansman tekniklerinde
önemli farklılıklar bulunmaktadır” (Bacak, 2005: 161).
iii. Tasarruf fonksiyonu: Yaşlılık veya emeklilikte yüksek gelir sahibi
olmak,

dolayısıyla

hayat

standardının

düşmemesi,

hatta

yükselmesi için bugün elde edilen gelirin bir kısmını tüketmekten
vazgeçmeyi ifade etmektedir (Alper, 2002: 13).

1.2. SOSYAL GÜVENLİĞİN GELİŞİMİ

Modern anlamda sosyal güvenliğin gelişiminde sanayi devrimi etkili bir
unsur olsa da sanayi devrimi öncesi toplumların bu alandaki birikimlerini de
yabana atmamak gerekir. Sosyal güvenlik sistemleri bir bütün olarak
düşünüldüğünde toplumsal süreçlerden ve ihtiyaçlardan etkilenmiş ve bu
alandaki toplumsal tecrübelerle günümüzdeki görüntüsüne kavuşmuştur.
Modern

sosyal

güvenliğin

sosyal

sigorta

yoluyla

batıda

zemin

oluşturmasından yola çıkarak öncelikle sosyal güvenliğin batıdaki gelişimi
daha sonra Osmanlı’dan günümüze Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nin
gelişimi incelenecektir.
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1.2.1. Sosyal Güvenliğin Batı’da Gelişimi

Tarihsel geri planı göz önüne alınarak bakıldığında, sosyal güvenliğin,
toplumsal dayanışma duygularından, insani ve felsefi değerlerden dini
değerlere kadar besleyen çok çeşitli faktörlerin etkisinde gelişmiş bir yapı
olduğu söylenebilmektedir.
Hemen belirtmek gerekir ki sosyal güvenlik, modern yapısına
kavuşmadan önce batıda farklı şekillerde yorumlanmıştır. Başlangıçta
kavram, sosyal yardım olarak algılanmış ve özünde dinsel düşüncelerden
etkilenmiştir (Alpar, 2000: 2). Risk ve yaşam dinamikleri bakımından ele
alındığında bugünküne kıyasla sanayi devrimi öncesi çok daha az olan
Avrupa nüfusu, daha çok tarım alanlarında veya avlanmanın mümkün, iklim
koşullarının yaşamaya elverişli olduğu alanlarda ya da salgın hastalıklar
yüzünden yerleşimin henüz engellenmediği bölgelerde toplanmıştı. Her ne
kadar kent ve köy arasındaki yaşam ve yapılan işler bakımından önemli
farklılıklar olsa da sanayi öncesi dönemde kentler de birer taşra
kasabasından öteye geçememişti (Hobsbawm, 1998: 16-20). Dolayısıyla
ekonominin tarım ve tarıma dayalı ticari faaliyetlere dayandığı sanayi devrimi
öncesi

toplumlarda

sosyal

güvenlik

ihtiyacı

öncelikle

aile

içinde

giderilebilmişti (Şakar, 2011: 15).
Sanayi devrimi öncesi, Avrupa’da, kapalı tarım ekonomisinden
oluşmuş feodal bir düzen mevcuttu. Bu durumda, feodal düzen içinde sosyal
yapı, insanların toprakla olan ilişkilerinden oluşmaktaydı. Toprak sahipliği
büyük bir güçtü ve bu anlamda kilise de büyük ve önemli bir gücü
simgeliyordu. Kilise, Hıristiyanlardan toplanan sadakalar veya kilisenin sahip
olduğu vakıflar yoluyla kendi döneminin en büyük mali kuruluşu durumuna
gelmişti. Kilise, bir taraftan “bu dünyada” yoksulluğu, önemli bir erdem olarak
savunurken, diğer taraftan da varlık sahiplerinin yoksullara yardım etmesi
gerektiğini söyleyerek, bu düşüncesine de bizzat öncülük ediyordu (Göze,
1989: 60-69). Dolayısıyla kiliseler ve feodal beyler, fakirlere dini duygu ve
düşüncelerle yardım yaparak bir anlamda sosyal güvenlik sağlamaktaydı.

25

Yine

sosyal

yardım

amacıyla

kilisenin

oluşturduğu

aşevleri,

manastırlar, hasta evleri gibi kurumlar da yoksullara veya ihtiyaç sahiplerine
yardım eli uzatan hayırsever kurumların başında geliyordu. 16. Yüzyıldan
itibaren, kilisenin yanı sıra devletin dilencilik ve yoksullukla mücadele etmek
için oluşturduğu kurumlar da sosyal yardım yaparak bir sosyal koruma
şemsiyesi oluşturuyordu (Güzel ve Okur, 1996: 15).
“Avrupa’da 12. Yüzyıldan 15. Yüzyıla kadar şehirlerin geleneksel
etkinliklerine loncalar hâkimdi. İki tür lonca vardı: tüccar ve zanaatkar
loncaları.

Loncaların

amacı,

geleneksel

etkinlikleri

bir

bölge

içinde

düzenlemek ve yabancıları dışarıda bırakmaktı (W) Zanaatkâr loncalarının
yaptığı düzenlemeler, üyelerinin istihdamı ve yüksek fiyatlara karşı insanları
koruma konusunda başarılı oldu” (Yazıcı, 2010: 46-47). Ayrıca, sanayi öncesi
dönemde, küçük atölye veya dükkânlarda, saygı ve sevgi temeline oturan ve
usta-kalfa-çırak ilişkisine dayanan bir çalışma sistemi ile bu sisteme özgü bir
anlayış hâkimdi. Usta, hem işveren hem de öğretmendi. Kalfa ve çırakların
gerek mesleki ve ahlaki eğitimlerini veriyor, gerekse sosyal ihtiyaçlarını
karşılıyordu (Çubuk, 1986: 168).
Kalfa ve çıraklar herhangi bir tehlikeyle karşılaştıklarında usta,
evladına yapacağı her türlü yardımı yapmakta ve bu son derece normal
karşılanmaktaydı. İstisnalar bir yana Fransız İhtilâli’ne kadar şehirler çok
genel bir anlatımla bir kalenin arkasından oluşmaktaydı. Mahallerde oturanlar
birbirini tanımaktaydı. öyle ki zamanla birbirleriyle akraba olmuşlardı. böyle
bir ortamda komşuluk ya da akrabalık insanları birbirine kenetleyen kuvvetli
unsurlardı. Tehlikelere karşı güvence geniş ailelerin birbirine verdiği
destekten ortaya çıkmaktaydı. Böylece tehlikenin zararlarından korunabilmek
ya da hiç değilse zararları hafifletmek mümkündü (Yazgan, 1992: 36-37).
Sanayi öncesi toplumları, karşılıklı yardımlaşma, aile dayanışması,
hayır kurumları, aş evleri vb. yollarla yoksul, muhtaç ya da hasta insanlara
yardım eli uzatmışlardır. Avrupa’da 16. Yüzyıldan itibaren, kilisenin
denetiminde bulunan kurumların yanı sıra devlet de sosyal koruma
sağlamaya başlamıştır (Güzel ve Okur, 1996: 15). Dolayısıyla devletin sosyal
güvenlik faaliyetleri de yoksulluğu önlemek yönünde sınırlı tedbirlerden
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oluşmaktaydı. İngiltere’de 1601’de çıkarılan “Yoksulluk Yasası (Elizabethan
Poor Law” bu tedbirlerden biri olarak örnek gösterilebilmektedir (Şakar, 2011:
16). 18.yüzyıla kadar yapılan yardımların yetersiz olduğu görülmüş, devletin
tüm vatandaşlarına belli düzeyde yaşam standardı sunarak, güvence
sağlamak zorunda olduğu fikri ağırlık kazanmıştı (Güzel ve Okur, 1996: 15).
Sanayi devrimi ile başlayan yeni süreç, Avrupa’da ortaçağın bütün
kurumlarını yıkarak dönüştürecek değişmeleri getirmesi bakımından çok
önemlidir. Her şeyi dönüştürerek yeniden kuran, aileden meslek örgütlerine
kadar ne varsa geriye dönülemeyecek tarzda değiştiren bu süreç aslında
bütünüyle bilinen toplumsal sistemi baştan aşağı değiştirmiştir.
Sanayi devrimi sonrası dönemde ortaya çıkan yeni toplumsal yapı ve
yeni ihtiyaçlara bağlı olarak, risk ya da tehlikelere karşı uygulanan geleneksel
koruma yöntemleri yetersiz kalmıştır. Bu yüzden, 1880’lerdeki Bismarc
Almanya’sında, zorunlu sigorta tekniğine dayalı modern anlamda ilk sosyal
güvenlik sisteminin temelleri atılmıştır. Bismarc, sanayileşme sürecini ağır
sefalet içinde geçiren ve 1877 ekonomik bunalımına bağlı olarak yaşam
koşulları bozulan işçi sınıfının güvenliğini sağlamak amacıyla ilk sosyal
sigorta sistemini kurmuştur (Güzel, 2005: 63).
Batıda ikinci önemli adım olarak, “sosyal güvenlik kavramına hukuki
alanda ilk kez Amerika’da, Dünya Ekonomik Bunalımının yarattığı sıkıntıları
hafifletmesi için Başkan Roosvelt tarafından yürütülen karışımcı toplumsal
siyasanın doğal uzantısı olarak oluşturulan 1935 tarihli Sosyal Güvenlik
Yasası’nda (Social Security Act) yer verilmiştir” (Erol ve Yıldırım, 2005: 32).
Başkan Roosvelt, tüm dünyada yaşanan 1929 ekonomik bunalımının
etkileriyle baş edebilmenin yolu olarak devletin sosyal ve ekonomik hayata
müdahale etmesini öngörerek sosyal devlet ya da refah devleti anlayışını
benimsemiştir (Güzel, 2005: 63). “Daha sonra 1941 tarihli Atlantik Şartı’nda
yer alarak uluslararası düzeyde de benimsenmiş ve 1942 yılında İngiltere’de
hazırlanan Beveridge Raporu’yla da, uluslararası hukuk belgeleri ve çağdaş
anayasalardaki anlamına kavuşmuştur” (Alpar, 2000: 2). Beveridge Raporu,
“çağdaş bir toplum” ile “yoksulluk” kavramlarının bağdaşmayacağını söylemiş
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ve yoksulluk sorununu çözmek için ilk kez geniş kapsamlı sosyal güvenlik
sisteminin ilkelerini belirlemiştir (Güzel, 2005: 63).
Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda yaşanan acılar, sosyal güvenlik
alanında uluslararası çalışmaların temelini oluşturmuştur. İkinci Dünya
Savaşı sırasında, Atlantik Paktı’nda, daha iyi çalışma koşulları ve sosyal
güvenlik sağlanması için uluslararası işbirliği kurulması gerektiği belirtilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), Avrupa
Birliği,

Birleşmiş

Milletler

gibi

kuruluşlar

sosyal

güvenliğe

yönelik

düzenlemelerde bulunmuşlardır. Birleşmiş Milletler, 1948’deki bildirisinde,
detaylı bir şekilde sosyal güvenlik hakkını açıklamış ve herkesin sosyal
güvenlik hakkı bulunduğunu belirtmiştir (TOBB, 1994: 32-34).
1952 yılında 35. ILO konferansında, sosyal güvenliğin asgari
normlarını düzenleyen 102 sayılı sözleşme ile hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş
kazası ve meslek hastalığı, analık, sakatlık, ölüm ve aile ödenekleri sosyal
güvenlik kapsamındaki sosyal riskler olarak belirlenmiştir. ILO’nun yanı sıra
1949 yılında kurulan Avrupa Birliği de sosyal güvenlik konusuna önem
vermiştir. 1965’te yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartı, ILO’nun yukarıda söz
edilen 102 sayılı sözleşmedeki normlarına eşit olarak kurulması gereken
sosyal güvenlik sistemlerinin daha üst düzeye çıkarılması için uluslararası
yükümlülükler getirmiştir. 1968’de yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Güvenlik
Kodu’nda da ILO’nun belirlediği dokuz risk onaylamıştır. Ayrıca 1977’de
yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’yle sosyal güvenlik hakkı
eşitlik gözetilerek düzenlenmiştir. Daha ileriki yıllarda imzalanan anlaşmalarla
Avrupa Birliği’nin sosyal güvenlik sistemlerinde ortak amaçlar belirlenmiştir.
Buna göre üye ülkelerin amacı serbest dolaşımın sosyal güvenlik hakkını
engelleyip

zedelememesi

ve

sosyal

risklerle

karşılaşan

üye

ülke

vatandaşlarının da sosyal güvenliğinin sağlanması olarak belirlenmiştir (İzgi,
2008: 87-89).
Görüldüğü gibi modern sosyal güvenliğin temelleri sanayi devrimi
sonrası üretim ve toplumsal yaşantının bir ihtiyacı olarak atılmıştır. Sosyal
güvenlik, zaman içinde ülkelerin kendi düzenlemelerinden uluslararası hukuk
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belgeleriyle de onaylanmış ve tüm ülkeleri bağlayıcı norm ve standartlara
kavuşmuş bir sisteme dönüşmüştür.

1.2.2. Osmanlı’da ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik

Osmanlı dönemindeki sosyal güvenlik uygulamalarının bir kısmı
akrabalık, komşuluk temeline oturan birincil ilişkilerden bir kısmı da dini
yardımları esas alan ve kısmen kurumsallaşmış yapılardan oluşmaktaydı.
Neticede tıpkı Batıdaki gibi dini unsurlar ve birincil ilişkilerin hâkim olduğu bir
toplumsal yapıdan söz etmek mümkündü. Tarımda çalışanların çoğu
ailelerden oluştuğu için akrabalık dayanışması söz konusuydu. Esnaf ve
zanaatkârların kurduğu loncalar ise yardımlaşma ve dayanışma işlevini
yerine getirmekteydi.
Osmanlı dönemi sosyal güvenlik anlayışı, bu yönüyle sanayi devrimi
öncesi Batıdaki anlayışa benzemekteydi. Bu dönemde toplumun önemli bir
kesimi tarım alanlarında “aile” olarak yaşamakta ve hem üretim hem de
tüketim

aile

düzeyinde

örgütlenmekteydi.

Modern

sosyal

güvenlik

kurumlarına veya sosyal güvenlik sistemine rastlanmasa da, kendine özgü ve
kısmen de olsa dönemin ihtiyaçlarını karşılayabilen, çoğunlukla da
geleneklere, hayırseverlik ve dini duygulara bağlı bir sosyal yardımlaşma söz
konusuydu (Güzel ve Okur, 1996: 27).
Sosyal güvenlik ihtiyacı, sadaka, kurban, zekât gibi dini sosyal
yardımlar yapan Darüşşifalar vasıtasıyla ve bir vakıf düzeni içinde
sağlanmaktaydı. Esnaf ve zanaatkârların orta sandıkları bir anlamda sosyal
sigorta işlevi görmekteydi (TÜSİAD, 2004: 29). Loncalara ait yardım
sandıklarına geleneklerle belirlenmiş aidatlar ödenerek sandık gelirleri
oluşturulmaktaydı. Sosyal güvenliğin sağlanması yönünde ortaya çıkan ilk
yasal önlemler, 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi ile 1869 tarihli Maadin
Nizamnamesiydi. Bu düzenlemeler maden işçileri için getirilmişti. Dilaver
Paşa

Nizamnamesi,

aslında

kömür

üretimini arttırmayı

amaçlayarak

oluşturulsa da işçilerin çalışma koşullarına yer vermesi bakımından işçi
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kesimi için de yasal bir düzenleme özelliği göstermekteydi. Daha sonra
oluşturulan Maadin Nizamnamesi ile iş güvenliği konusunda eksik olan
boşluklar kısmen de olsa doldurulmuştu. Böylece iş kazalarına karşı tedbir
alınması, hiçbir işçinin zorla çalıştırılmaması, iş kazalarına karşı doktor ve
ilaç bulundurulması ve iş kazası nedeniyle ölümü halinde işçinin ailesine
tazminat ödenmesi gibi düzenlemeler yer almaktaydı (Güzel ve Okur, 1996:
27-29).
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda vatandaşların refahı, sağlığı
gibi konular gündeme gelmeye başlamıştır. Gerekli sağlığı temin edebilmek
için öncelikle çeşitli bölgelerde devlet hastaneleri kurulmuştur. Askerler, sivil
memurlar ve imalat sektöründe çalışan işçiler için emeklilik sisteminin
kurulması için girişimlerde bulunulmuş ve emekliler için tekaüd sandıkları
kurulmuştu. Bu sandıklar bir anlamda modern sosyal güvenlik uygulaması
özelliği göstermekteydi. Bunun dışında Osmanlı İmparatorluğunda bu
dönemde sanayileşmeden bahsetmek mümkün olmadığı için sosyal güvenlik
çabaları da geleneksel yapının izlerini taşımaktadır. Devlet tarafından, dul,
yetim, sakat, kimsesiz ve çalışarak geçim sağlayamayacak kişilere belli bir
fon ayrılmaktaydı. Ancak 19. yüzyılda yaşanan gelişmeler ışığında
Osmanlı’nın dünya ile bütünleşme sürecinde vakıfların ağırlıklı olduğu refah
sistemi işleyemez duruma gelmiştir. Böylece Devlet, yoksullara 19. yüzyılın
ortalarına kadar “muhtacin maaşı” bağlamıştır. Ancak keyfi uygulamalar
neticesinde Tanzimat’tan sonra muhtacin maaşını alabilmek yaşlı, malul veya
yetim olmak gibi şartlara bağlanmıştır. 19. yüzyılın sonunda ise yoksullardan
emeklilere kadar geniş bir kapsamda emeklilik ve sağlık yardımı yapmasına
rağmen sosyal yardım kurumları çeşitli sandıklardan oluşan dağınık bir
görünüm sergilemektedir (Özbek, 2006: 29-45)
Neticede, modern sosyal güvenlik anlamında Cumhuriyet döneminin
ilk yıllarında, 1936’ya kadar, kapsamlı bir düzenleme yapılamamıştır. Buna
rağmen, Kurtuluş Savaşı devam ederken, Zonguldak ve Ereğli bölgelerinde
ağır koşullarda çalışan kömür işçileri lehine çıkarılan iki yasa bulunmaktadır.
Bu yasalarla belirlenen koşullar ilk sosyal politika adımı olması bakımından
önemlidir çünkü işçilere bazı haklar tanınmış, kısmen sosyal sigortalarla ilgili
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kurallara

yer

verilmiştir.

Bu

yönleriyle

iş

kanunumuzun

temelleri

sayılmaktadır. 3008 sayılı İş Kanunu ile Türk sosyal sigortalarının ilkeleri
belirlenmiş, diğer başka yasalarla işçiler için bu dönemde yine pek çok tedbir
alınsa da sosyal güvenlik sisteminin ve kurumlarının oluşumu 1945 yılına
kadar beklemiştir. Sosyal güvenlik sistemi ve sisteme ilişkin politikaların
ortaya çıkması ve gelişimi, sosyal, ekonomik koşullar ve böylece siyasal
yapının bir ürünü olma özelliği göstermektedir. Bu nedenle, Osmanlı
döneminde Batı’daki karşılığıyla sanayileşme süreci yaşanmadığı için
Batı’daki gibi sosyal güvenlik politikalarının oluşturulması ya da başka bir
deyişle modern sosyal güvenlik sistemi, ancak 2.Dünya Savaşı sonrası
dönemde gerçekleşebilmiştir (Güzel ve Okur, 1996: 27-29).
İkinci Dünya Savaşı sonrasında pek çok ülke gibi Türkiye’de de sosyal
alanda bir dizi yenilik yaşanmıştır. Sosyal güvenlik kurumsal kimlik
kazanmıştır. 1945 yılında Çalışma Bakanlığı kurulmuş ve mevzuatta ilk kez
yer alan “sosyal güvenlik” ifadesi, Bakanlığın görevleri arasında yer almıştır.
Bismarc

modelinin

benimsendiği

sosyal

güvenlik

sisteminde,

devlet

memurları, zorunlu olarak T.C. Emekli Sandığı yasasına, hizmet akdine
dayalı olarak çalışanlar ise zorunlu olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’na
bağlanmıştır. Kendi işini yürüten bağımsız çalışanların Bağ-Kur Yasası
altında bir araya getirilerek güvence altına alınabilmeleri ise 1971 yılında
gerçekleşebilmiştir (Güzel, 2006: 24-26).
Uluslararası hukuk belgelerinden de etkilenen Türk Sosyal Güvenlik
Sistemi, 1971 yılında ILO’nun 102 sayılı sözleşmesini kabul etmiştir. Avrupa
Sosyal Şartı’nı 1961 yılında imzalayan Türkiye, ancak 1989 yılında TBMM’nin
kabul ettiği yasayla onaylayabilmiştir. Buna göre sosyal refah hakkı; gözetim,
sigorta ve bakım temeline dayandırılmıştır (İzgi, 2008: 87).
Özetle, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde, 1945’li yıllardan itibaren bir
dizi yasal düzenleme yapılarak Bismarc modeli esas alınmış ve mesleki
faaliyet temeline dayalı zorunlu sosyal sigorta kurumları tarafından meslek
sahipleri güvence altına alınmıştır. Bu kurumlar, 2006 yılında tek çatı altında
birleşene dek, T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu
olarak hizmet vermiştir (Güzel, 2006: 24-26). Modern sosyal güvenlik
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kurumlarını oluşturan sosyal sigorta kuruluşlarına ilişkin bilgiler ikinci
bölümde anlatılacağı için burada daha fazla ayrıntıya girilmemiştir.

1.3. SOSYAL GÜVENLİĞİN METOTLARI

Sosyal güvenliği uygulamada kullanılan yol ve yöntemleri, bir
toplumdaki iktisadi ve sosyal yapılar belirlemektedir. Toplumların sosyolojik
karakterleri içerisinde biçimlenen dayanışma ve yardımlaşma ilişkileri kadar,
zihniyet dünyaları da sosyal güvenlikte kullanılacak araçların ortaya çıkışına
önemli etkiler yapar.
Sosyal

güvenlikte

kullanılan

metotlar

büyük

oranda

sistemin

özelliklerini de belirler. Aşağıda belirtilen metotların içinde ferdi tasarruflar
belirtilmemiştir. Her ne kadar ferdi tasarruflar sosyal güvenlik tekniklerinden
biri olsa da, tasarruf tekniğinin ferdi veya kolektif olmasına yönelik tartışmalar
bulunmaktadır. Ferdi tasarruflar, gelir düzeyi ile orantılıdır. Bununla birlikte
ferdi tasarruf miktarı ne olursa olsun, günümüzde kişisel tasarruflar sosyal
güvenliği tek başına sağlamada yetersiz kalmaktadır (Arıcı, 1999: 52).
Yukarıdaki açıklamalara bağlı olarak, ferdi tasarruflar özel sigortaların
içinde anlatılmaktadır. Diğer tüm metotlar tek başına sosyal güvenlik içinde
etkili olmasa da, dünyada en yaygın, en örgütlü ve kapsamlı olan yöntemi
sosyal sigortalar oluşturmaktadır. Sosyal güvenlik sisteminde kullanılan
metotları, primli ve primsiz metotlar olarak iki başlık altında gruplandırmak
mümkündür.

1.3.1. Primsiz Sistemler İçinde Yer Alan Metotlar

Primsiz sistemler içinde yer alan metotlar sosyal yardım ve sosyal
hizmetlerden

oluşmaktadır.

Çalışmanın

oluşturmadığı için fazla ayrıntıya girilmemiştir.

temelini

primsiz

sistemler
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1.3.1.1. Sosyal Yardımlar

Yardım sözcüğü, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “kendi gücünü ve
imkânlarını başkaları için kullanma” veya “işlerin daha etkin ve verimli
olabilmesi için sağlanan katkı, destek” anlamına gelmektedir. Her iki durumda
da bir başka kişi için yapılan fedakârlık ve güç birliği ifade edilmektedir.
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, modern anlamda sosyal
güvenliğin temelinde sosyal yardım yer almaktadır. “Sosyal yardımlar, kendi
ellerinde olmayan nedenlerle yoksul duruma düşmüş birey ve gruplara,
toplumdan dışlanmış olanlara, insan onuruna yaraşır asgari bir yaşam
seviyesi sağlamak amacıyla karşılıksız olarak yapılan ayni ve nakdi
yardımlardır” (DPT, 2007: 2). Bu yardım boyutu ihmal edilerek bir sosyal
güvenlik sistemi kurulamaz.
Genel olarak bakıldığında, sosyal yardımların en önemli özelliği
karşılıksız olmasıdır. Her toplumda, kendi elinde olmayan sebeplerle, ailesine
veya kendine bakamayacak, geçimini sağlayamayacak, muhtaç kişiler
bulunmaktadır. Sosyal yardımlardaki amaç, yoksulluğun ya da muhtaçlığın
önlenmesidir. Bu sayede yardım alan kişi, ihtiyaçlarını en kısa sürede
karşılayacak ve varlığını güvence altına alabilecektir. Sosyal yardımlar
sayesinde

varlığını

güvence

altında

hisseden

kişi,

bu

ihtiyacının

karşılanmasından yola çıkarak yeniden gelir sağlayabileceği bir işe de
kavuşabilecektir. Sosyal yardımlar; ücretsiz sağlık yardımı, yaşlı, sakat veya
kimsesizlere aylık bağlanması, işsizlik yardımı gibi önemli ölçüde parasal
yardımlardan oluşmaktadır (Uğur, 2004: 27).
Sosyal yardımlar, kamu kuruluşları tarafından veya kişilerin gönüllü
katılımlarıyla gerçekleştirilebilir. Gönüllülük esasına dayalı yardımların
finansman kaynağı bireylerin yardım etmek istedikleri kişi, aile veya kuruma
yaptıkları ödemeler ya da bağışlardır (DPT, 2007: 2). Sosyal yardımlar, bir
kişiden diğerine, aile arasında, mahalle, köy vb. küçük yerleşim yerleri gibi,
organize olmamış geleneksel yapılarda olabileceği gibi yardım dernekleri,
vakıflar, yardımlaşma sandıkları, dini yardım kuruluşları gibi örgütlenmiş
yapılarda da yerine getirilebilmektedir. Organize olmuş kurumlar, pek çok
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kişinin kaynaklarını bir araya getirebilmesi ve ihtiyaç sahibine anında
erişebilmesi bakımından çok daha etkilidir. Ayrıca muhtaç durumda olan
kişinin yardımları alması sürecindeki olumsuz psikolojik etkiler bir ölçüde
azaltılmış olur (Arıcı, 1999: 57-73).
Kamu kuruluşlarının sağladığı sosyal yardımların finansman kaynağı
ise vergilerdir. Günümüzde sosyal yardımlar, geleneksel anlayışın bir parçası
olan yardımseverlikten uzaklaşmış ve sosyal devletin görevi haline gelmiştir.
Avrupa Sosyal Şartı Bağımsız Uzmanlar Komitesi’nce de sosyal yardımın
birey hakkı olduğu ve yasalarla bu hakkın düzenlenmesi gerektiği
belirtilmiştir. Sosyal yardım, sosyal sigorta sisteminin dışında kalan bireylere
güvence sağlaması bakımından önemli bir yöntemdir (DPT, 2007:2).
Ülkemizde Başbakanlığa bağlı sosyal dayanışma ve yardımlaşma
vakıfları aracılığıyla yapılan karşılıksız yakacak temin edilmesi, gıda yardımı
yapılması sosyal yardımlara örnek olarak gösterilebilmektedir.

1.3.1.2. Sosyal Hizmetler

Primsiz sosyal güvenlik rejimi içerisinde yer alan metotlardan sosyal
hizmetler çok genel anlamıyla ihtiyaçların yerine getirilmesini sağlayan
faaliyetlerdir. Bu ihtiyaçlar kişinin elinde olmadan muhtaç duruma düşmesiyle
ortaya çıkmıştır. Günümüz toplumlarında geleneksel aile, akraba veya
komşuluk ilişkileri çözülmüş, birey geleneksel yapılara göre kendi başına
kalmıştır. Sosyal hizmetler, bu anlamda yalnız kalan bireylere sahip
çıkmaktadır.
Sosyal hizmetler aslında maddi yardımlardan oluşur. Amaç, elinde
olmayan nedenlerle, fakirlik ya da bedensel/ruhsal sakatlığa uğrayıp muhtaç
duruma düşenlerin, insana yaraşır seviyelerde varlıklarını sürdürebilmesini
sağlamaktır. Muhtaç çocukların korunması, sakat, yaşlı ve hasta bakımı
sağlanması gibi ihtiyaçlara yönelik olarak devletin ve gönüllü kuruluşların
verdiği hizmetlerden oluşmaktadır (Uğur, 2004: 28).
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Türkiye’de muhtelif kalkınma planlarında sosyal hizmetler gerek tanım
gerek program olarak ele alınmıştır. Örneğin Dokuzuncu Kalkınma Planı
kapsamında yapılan çalışmalarda sosyal yardım ve hizmetler ele alınmıştır.
Planda “sosyal hizmetler, insanların sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesine,
kendilerine daha yeterli hale gelmelerine ve başkalarına bağımlı olmalarının
önlenmesine, aile bağlarının güçlendirilmesine, bireylerin, ailelerin, grupların
veya toplulukların sosyal işlevlerini başarıyla yerine getirmelerine ve
refahlarının bir ölçüde de olsa arttırılmasına yardımcı olmak amacıyla, sosyal
hizmet elemanları ve diğer meslek grupları tarafından gerçekleştirilen etkinlik
ve programlar bütünü” olarak ele alınmıştır (DPT, 2007: 3).
Aslında sosyal yardım ve hizmetler birbirinden ayrılmaz parçalardır.
Primsiz sosyal güvenlik sisteminde yer alan sosyal hizmetler ve hizmetleri
Türkiye’de sunan kuruluşlar şunlardır (TOBB, 1994: 196-197):
i.

65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumda

bulunan kimsesiz

vatandaşlara sağlanan aylık bağlanması,
ii.

Tedavi

giderlerini

ödeme

gücü

bulunmayan

vatandaşlara

sağlanan yeşil kart,
iii. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapan sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile yine aynı amaç
doğrultusunda örgütlenmiş bulunan sosyal yardımlaşma teşvik
fonu,
iv. Bakıma ve korunmaya muhtaç çocuk ve ailelere hizmet sunmakla
görevli Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
v.

Sosyal hizmet ve yardım sağlayan gönüllü dernek, vakıf vb.
kuruluşlardır.

1.3.2. Primli Sistemler İçinde Yer Alan Metotlar

Primli sistemlerin özü sigorta tekniğinden oluşmaktadır. Sigorta, kişiyi
çeşitli olumsuz durumlar karşısında garanti altına almayı hedefleyen bir
düzeneğe benzemektedir. Sigorta tekniği, primli sistem içinde yer alan ve
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modern sosyal güvenliğin dünya genelinde en gelişmiş ve en yaygın biçimini
oluşturmaktadır.
Kavram olarak sigorta, yaşadıkları süre içinde insanların karşılaşması
muhtemel zararlar ve gider artışına neden olacak olayların doğuracağı
olumsuz sosyo-ekonomik etkilerden korunabilmeleri için alınan tedbirdir
(Uşan, 2009: 67). Sigorta tekniği, sosyal sigortalarda da belirtileceği üzere
primsiz sistemlerde yer alan tekniklerden oldukça farklıdır. Bu teknik, sosyal
sigorta ve özel sigorta olarak ikiye ayrılmaktadır.
Günümüzde neredeyse sosyal güvenlik sistemi ile özdeşleşmiş bir
görünüm sergileyen ve çalışmamızın temeli olan sosyal sigortalar, ikinci
bölümde ayrıntılı anlatılacak olan reform çalışmalarının da temelini
oluşturmaktadır. Öyle ki modern sosyal güvenlik içinde en yaygın ve gelişmiş
teknik olan sosyal sigortalardaki reform tartışmaları, pek çok kaynakta sosyal
güvenlik reformu olarak da ifade edilmektedir.
Primsiz sistemde yer alan tekniklerle kıyaslandığında oldukça farklı
yöntemlerle işleyen sigortalar, Devletin sunduğu sosyal sigorta ve özel sektör
tarafından sunulan özel sigorta olarak iki başlık altında incelenecektir.

1.3.2.1. Sosyal Sigorta

Geleneksel yardımlar her ne kadar zaman içinde kurumsallaşıp
modern bir görünüme kavuşsa da, sosyal sigorta tekniği, sanayi devriminin
bir ürünü olarak modern sosyal güvenliğin temelini oluşturmaktadır.
Günümüzde en yaygın, en çok düzenlemenin yapıldığı ve en gelişmiş sosyal
güvenlik tekniği olan sosyal sigortaların, 20. yüzyılda modern görünümüne
kavuştuğu söylenebilmektedir.
Daha önce de ifade edildiği üzere, 1883’te Bismarc Almanya’sında
işçiler için getirilen hastalık sigortası ve takip eden yıllarda çıkarılan; iş
kazası, malullük ve yaşlılık kanunlarıyla ilk sosyal sigorta örneklerini
oluşturmaktaydı. 1911’de bu kanunların tamamı birleştirilmişti. Aslında
Bismarc, sosyal sigortaları oluştururken, çok daha eski bir teknik olan özel
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sigortalardan ilham almış ve sosyal sigortaları fon sistemi üzerine
kurgulamıştır (Şakar, 2011: 18). Sanayi devrimi ürünü olarak karşımıza çıkan
sosyal sigortalar, öncelikle sanayileşmenin ortaya çıkardığı mesleki riskler
karşısında çalışanları korumak ihtiyacından doğmuştur. İşçiler için kurulan bu
teknik, günümüzde memur, esnaf gibi toplumda çalışan kesimin tamamını
kapsamına almaktadır. Böylece sosyal sigorta, çalışan kesimde ekonomik
bakımdan zayıf olanları koruyarak, çalışanın ve ailesinin geleceğini garanti
altına almayı amaçlayan teşkilatlı ve zorunluluk esasına dayalı bir teknik
haline dönüşmüştür (Uşan, 2009: 67-68). Yukarıdaki ifadelerden de yola
çıkarak sosyal sigortaların en önemli özelliği, kapsamına aldığı kişilerin
çalışanlardan oluşması, yani çalışanları kapsamına almasıdır.
Bir diğer önemli özelliği zorunluluk ilkesiyle kurulmuş olmasıdır. Buna
göre kapsamı kanunla belirlenmiş işyerleri ve işçiler için sosyal sigorta
tekniğinden faydalanmak isteğe bağlı olmayıp mecburidir. Ayrıca sosyal
sigortalar,

devlet

güvencesi

altında

kanunla

kurulmakta

ve

faaliyet

göstermektedir. Kâr amacı güdülmeden çalışanların sosyal durumlarını
korumak, iyileştirmek ve insana yaraşır bir geçim düzeyini sağlamak
amaçlanmaktadır (Arıcı, 1999: 88-89).
Primli sistemde yer almasından da anlaşılabileceği gibi, sosyal
sigortanın temel gelirleri işçi ve işverenden kesilecek, miktarı ve usulleri
kanunla belirlenmiş olan primlerden oluşmaktadır. Bazı ülkelerde devlet de
primler yoluyla gelire katılmaktadır. Ülkemizde de ikinci bölümde değinilecek
olan reform çalışmalarından sonra devlet katkısı başlamıştır.
Sosyal sigortaların gelirleri aynı zamanda finansman kaynaklarını da
oluşturmaktadır. Bu gelirler; işçi ve işverenlerin primleri, vergiler ve devletin
bu alana yapacağı katkılardan oluşmaktadır (Güzel ve Okur, 1996: 66-69).
Tekniğin finansmanı katkı-fayda dengesi üzerine kurgulanmaktadır. Özetle
primler toplanarak gelir elde edilebilecek ve kanunla belirtilen hizmetler
yerine getirilebilecektir (Çelikoğlu, 1994: 92). İleride anlatılacak finansman
yöntemlerinde bu konuya ilişkin ayrıntılara yer verilecektir.
Sosyal

sigortaların

geliri

olan

primler

aktüeryal

hesaplamalar

doğrultusunda belirlenmektedir. Sosyal sigortalar kâr amacı gütmediği için
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kâr payı hesaplanmamaktadır. Her katılımcıdan aynı oranda prim alınması
suretiyle üst gelir gruplarından aşağı doğru gelir transferi sağlanmaktadır.
Günümüzde sosyal sigorta kapsamına giren ve karşılaşılması durumunda
yardım yapılan riskler; iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık,
malullük ve yaşlılık, ölüm, aile yardımları ve işsizliktir (Arıcı, 1999: 88-102).
Sosyal sigortalar; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları olarak iki türde
incelenmekte ve mevzuatta da bu şekilde düzenlenmektedir. Yapılan
yardımların sürekliliği esasına göre ayrılan sigorta kolları, kısaca aşağıda
anlatılmaktadır.

i. Kısa Vadeli Sigorta Kolları
Bu kategoride yer alan sigorta kolları; hastalık ve analık sigortası, iş
kazası ve meslek hastalığı ile işsizlik sigortasından oluşmakta ve kısa vadeli
riskleri kapsamaktadır.
Kısa vadeli sigortaya konu olan risklerden hastalık, fizyolojik veya
ruhsal açıdan insanın normal dışı olması yani sağlıksız olması şeklinde de
tanımlanabilmektedir. Bununla beraber insan bedeninde, adet görme, doğum
vb. biyolojik açıdan normal olan olaylar da -olayların sonuçları göz önüne
alınarak- hastalık olarak tanımlanabilmektedir (Arıcı, 1999: 97).
Aslında hastalık, sosyal sigortalar açısından geçici nitelikteki bir tam iş
göremezlik durumudur. Hastalık sigortası, bu gibi durumlarda sigortalıya veya
bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık ve para yardımı yapmaktadır.
Böylece hem sigortalıyı hem de bakmakla yükümlü olduğu kişileri güvence
altına almaktadır. Hastalık nedeniyle ortaya çıkan geçici iş göremezlik için
sigortalıya ödenek verilmektedir. Sağlık yardımı ise hem sigortalıya hem de
ailesine yapılmaktadır. Analık da yukarıda belirtildiği gibi geçici iş
göremezliğe neden olan bir durumdur. Bu sigorta kolu ile gebelik sırasında,
doğum sonrasında muayene, sağlık tesislerinden faydalanma, tedavi,
emzirme vb. sağlık yardımları yapılmaktadır (Uğur, 2004: 18).
Bilinenin aksine iş kazaları yalnızca sanayileşmenin ortaya çıkardığı
bir risk değildir. Ancak modern sanayinin yapısı, iş kazalarının şiddeti ve
tehlikelerini arttırmıştır. Meslek hastalıkları da bu yeni üretim yapısı ve
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uzantılarına bağlı olarak artmıştır. Bu nedenle iş kazaları ve meslek
hastalıkları öncelikli olarak sosyal sigorta sistemine dâhil edilmiştir. Diğer
riskler gibi, iş kazaları ve meslek hastalıkları da çalışma gücündeki kayba
bağlı olarak gelir kesilmesi ya da azalmasına sebep olmaktadır. Bu riske
maruz kalan sigortalıya kanunda belirtilen usuller çerçevesinde protez temini
gibi yardımlar veya geçici iş göremezlik geliri ödemesi yapılmaktadır (Arıcı,
1999: 96-97).
Modern toplumları derinden etkileyen işsizlik kavramı, çalışma istek ve
yeteneğine sahip olan ve emeğini arz etmesine rağmen iş bulamayan kişileri
anlatmaktadır. Günümüzde çalışanların geçim kaynağını emek karşılığında
verilen ücret sağlamaktadır. İşsizlik durumunda çalışanın geliri kesileceği ve
geçinemeyeceği için sosyo-ekonomik riskler ortaya çıkacaktır. İşsizlik
sigortası, işsizlik nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybını belli miktarda ve belli
sürelerde telafi eder. Sosyal sigorta sistemi içinde yer alan en son risk
olmakla beraber günümüzde önemi artmıştır (Uğur, 2004: 18-19). Türkiye’de
bu program yeni bir uygulama olmasına rağmen gelişme potansiyeli
taşımaktadır.

ii. Uzun Vadeli Sigorta Kolları
Sigorta sistemi içinde uzun vadeli sigorta kolları; malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortasından oluşmaktadır. Uzun vadeli olmasının, özellikle uzun
vadede kaynak ihtiyacı doğurması gibi ortaya koyduğu bazı koşullar
nedeniyle bu risk alanları sigortacılığın en temel ilgi alanı sayılmaktadır.
Günümüzde reform tartışmalarının odağı olan ve çalışmamızın ana
konusunu oluşturan yaşlılık sigortası, çalışanlara belli bir yaştan sonra verilen
yaşlılık ya da emeklilik aylığıdır. İnsanların yaşamları boyunca çalışabilmeleri
fizyolojik açıdan mümkün değildir. Bu nedenle, yaşlılık aylığı kanunlarla
düzenlenen yaşlarda ya da prim ödeme gün sayılarını doldurduktan sonra,
çalışanların çalıştıkları süre boyunca ödedikleri primlerin bir karşılığı
niteliğindedir.
Uzun vadeli sigorta kollarından “yaşlılık, çalışma gücünü önemli
ölçüde azaltan ve her insan için kaçınılmaz olan uzun vadeli bir sosyal
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tehlikedir. Sosyal sigortalarda, yaşlılık tehlikesinin zararlarına karşı mücadele
etmek için; belirli bir süre prim ödeme ve belirli bir süre sigortalı olma şartı
aranmaktadır. Yaşlılık sigortası; yaşlanma sebebiyle çalışma gücünü
kaybeden ve çalışırken elde ettiği gelirden mahrum olanlara, gelir kaybının
telafisi için yaşlılık aylığı bağlamaktadır.” (Uğur, 2004: 17).
İnsan gerek hastalık gerekse her türlü kaza sonucu çalışma gücünü
sürekli olarak kaybedebilmektedir. Bu kayıp bazen de geçici olmaktadır.
Çalışma gücündeki bu kayıplara bağlı olarak gelir kesilmesi ortaya
çıkmaktadır. Malullük tehlikesine karşı iş kazaları ve meslek hastalıklarına
bağlı malullük dışında sosyal sigorta sisteminden yardım sağlanmasında
belirli bir süre sigortalı olma şartı öngörülmektedir. Malullükte kişinin çalışma
gücünde asgari bir kayıp şartı arandığı gibi gelir sağlanması da güç
kaybındaki orana bağlı kılınabilmektedir (Arıcı, 1999: 99).
Ölüm, ortaya çıktıktan sonra sigortalının kendisi için bir sosyal güvenlik
riski değildir. Çünkü ölmesi durumunda hayat bitecek ve ölen sigortalı
bakımından tehlikeler ortadan kalkacaktır (Arıcı, 1999: 100). Ancak ölüm,
bakmakla yükümlü olduğu kişiler için risktir. Ölüm sonucunda gelir kaybı ve
gider artışı olacaktır. Çünkü ölen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eş,
çocuk, anne, baba gibi kişilerin geliri kesilecektir. Gelirin devamlılığı için ölüm
halinde güvence sağlanmaktadır (Uğur, 2004: 17).
İş kazası ve meslek hastalığına bağlı ölümler dışındaki, her türlü ölüm
hallerinde iştirakçinin iktisadi bağımlılarına sigorta yardımı yapılabilmesi için
belirli bir süre sigortalı olma şartı aranmaktadır (Arıcı, 1999: 101). Bu süre,
değişik sigorta uygulamalarında değişik süreleri içermekle beraber genel bir
niteliğe sahiptir.
Görüldüğü

gibi

sosyal

sigortalar,

kamu

hukuku

ile

devletin

güvencesinde, çalışanların ya da işverenin isteğine bakılmadan tüm
çalışanları kapsamına alan teşkilatlı bir yapıdan oluşmaktadır. Ortaya
çıkabilecek sosyal risklere karşı çalışanların, işverenlerin ve devletin
ödeyeceği primlerle finansmanı sağlanmakta ve sosyal riskler ortaya
çıktığında kanunlar çerçevesinde sigortalıyı ve ailesini garanti altına
almaktadır.
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Sosyal sigorta tekniği, çalışanlar için devletçe düzenlenerek yine
çalışanların katkılarıyla finansmanının sağlanması ve zorunluluk esasıyla
işlemesi

bakımından

primsiz

sistemin

tekniklerinden

önemli

ölçüde

ayrılmaktadır. Ayrıca, temelde amaç bakımından da kendi sisteminde birlikte
yer aldığı özel sigortadan farklı bir yapıyı oluşturmaktadır.

1.3.2.2. Özel Sigorta

Özel sigortalar, sosyal sigortaların kurulmasından çok daha önce,
özellikle ticaretin insan hayatına girmesiyle tarih sahnesindeki yerini almıştır.
İşleyiş bakımından benzerlik gösterse de temel olarak amaç bakımından
sosyal sigortalardan farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara da değinilerek
özel sigorta tekniği anlatılacaktır.
Başlangıçta, sosyal güvenliğin bir tekniği olarak ortaya çıkmasa da 19.
yüzyılda İngiltere’de özel sigortalar sosyal güvenlik açısından ele alınmış ve
bu bağlamda özel sigortalardan faydalanılmıştır. Bu dönemde İngiltere’deki
bir sigorta şirketi, çalışanları haftalık prim karşılığında yaşlılık ve ölüm
risklerine karşı sigorta etmiştir (Uğur, 2004: 23).
Özel sigortalar, özellikle ticaretle uğraşan kişilerin mal varlığını çeşitli
tehlikelerden korumak üzere ortaya çıkmıştır. Muhtemel risklerin sonucu olan
zararı tazmin etme özelliği bulunmaktadır. Özel sigortalar, bankaların
vereceği teminatlar veya özel sigorta kuruluşlarınca sağlanmaktadır. Her
şeyden önce özel sigorta, bireysel bir tasarruf aracıdır. Dolayısıyla hem
kuruluşu hem de sigortalı olup olmamak isteğe bağlıdır. Kuruluş ve işleyişi
özel hukuk hükümlerine tabidir. İstisnası trafik, yangın gibi durumlarda özel
sigorta yaptırma zorunluluğunun bulunmasıdır. Esas olarak özel sigorta
şirketi, kâr amacıyla faaliyette bulunan bir kuruluştur. Bu nedenle, özel
sigorta

sunacak

şirket,

faaliyet

göstereceği

alanı

kârlılığa

bakarak

seçmektedir. Devlet, sigorta hizmeti verecek özel teşebbüsler arasında
haksız rekabeti engellemek ve kamu çıkarlarını korumak amacıyla asgari
şartları belirleyen düzenlemeler yapmaktadır (Arıcı, 1999: 76-81).
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Sosyal

sigortaların

amacı

sosyo-ekonomik

riskler

karşısında

çalışanları ve ailelerini korumayı ve bunu toplumda dayanışma sağlayarak
yapmayı amaçlamışken özel sigortalar kâr amacı üzerine kurulmaktadır. Bu
bakımdan özel sigorta hizmetini sunacak özel sigorta şirketi sosyal amaçtan
önce kârlılığı ön planda tutmaktadır. Sosyal sigortalar anayasal ve feragat
edilemeyen bir hak iken özel sigorta, tamamen kişisel isteğe bağlı bir tasarruf
aracı olmakta ve sigortanın konusu olan riskler ve karşılığında sağlanacak
yardımlar sözleşmelerle oluşturulmaktadır. Özel sigortada primler de sigortalı
tarafından ödenmektedir (Uşan, 2009: 69-70).
Özel sigortalar -her ne kadar öncelikle bir eşyayı veya malı tehlikelere
karşı korumak olarak ortaya çıkmışsa da- günümüzde sosyal sigortaların
finansal yükünü azaltma özelliğinden ötürü, sosyal sigortaları tamamlayıcı bir
sosyal güvenlik tekniği olarak da faaliyet göstermektedir. Özellikle yaşlılık
döneminde özel emeklilik hizmeti sunan ek bir güvence durumuna gelmiştir
(Uğur, 2004: 15). Bu açıdan bakıldığında günümüzde sosyal güvenliğin
amacına ulaşmak için de özel sigortalardan faydalanılmaktadır. Pek çok
ülkede bireysel emeklilik uygulaması gibi özel sigortalar vasıtasıyla ek
emeklilik sağlayan ülkeler bulunmaktadır. Yalnızca Latin Amerika ülkeleri
sosyal güvenlik sistemini özel sigortalar üzerine yeniden kurgulamış ve
yoğun tartışmalara neden olmuştur (Korkusuz ve Uğur, 2010: 16-17). İkinci
bölümde bu konular daha ayrıntılı biçimde yer verilecektir. Özel sigortaları
çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkün olsa da literatürde genel olarak
hayat

sigortası

ve

bireysel

emeklilik

sigortası

başlıkları

altında

tanımlanmaktadır. Hayat sigortası; sağlık, kaza, malullük, yaşlılık, kaza gibi
riskleri kapsamakta, bireysel emeklilik sigortası ise tasarruf yapabilecek gücü
olanları, belli koşulları sağlamaları halinde, sözleşmede belirtilen emeklilik
haklarından faydalandırmaktadır (Korkusuz ve Uğur, 2010: 17). Sayılan
sigortaların yanı sıra yangın, nakliyat sigortaları gibi mal sigortaları da
bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi özel sigortalar, pek çok alanda uygulama imkânı
bulabilmekle birlikte, ek bir tasarruf ve riskin kapsamıyla bağlantılı oranlarda
değişecek prim ödenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle özel sigortalar,
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ancak ek tasarruf yapabilecek gelir düzeyine ve bilincine sahip kişiler
tarafından belli bir kesimi koruyabilmektedir. Günümüzde yaşlılık sigortasında
yaşanan kaynak sıkıntıları ve ortaya çıkan finansal krizler nedeniyle devletin
sosyal

güvenlik

sistemindeki

etkinliğinin

küçültülerek

özel

sigortalar

vasıtasıyla özel emeklilik uygulamalarına ağırlık verilmesi tartışılmaktadır.
İkinci bölümde bu konulara yer verileceği için burada yalnızca primli rejimler
içinde bir teknik olarak anlatılmıştır.

1.4. SİGORTA TEKNİĞİNDE KULLANILAN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

Sigorta

tekniğindeki

finansman

yöntemlerini

anlatmadan

önce,

anlatılacak yöntemlerin literatürde çoğunlukla sosyal güvenlik finansman
yöntemi olarak ifade edildiğini hemen belirtmek gerekmektedir. Bu çalışmada
finansman yöntemleri sigorta başlığı altında anlatılmaktadır. Çünkü sosyal
güvenlik sistemi, çoğunlukla bağışlar ve vergilerle finanse edilen primsiz
rejimleri de kapsayan oldukça geniş bir kavramdır. Oysa sosyal güvenliğin
finansman kaynakları primsiz sistemdeki tekniklerden farklılık göstermektedir.
Ancak daha önce de ifade edildiği gibi, günümüzde sosyal sigortaların
etkinliği ve kapsamı, adını bütün sosyal güvenlik sisteminin yerine
kullanılabilecek bir kavram olarak karşımıza çıkarmaktadır. İlave olarak,
sosyal sigortaların finansmanında yaşanan problemler de sosyal güvenlik
finansman problemleri olarak ifade edilmektedir. Bu farklılık göz önüne
alınarak çalışmada finansman yöntemleri sigortaya ait başlık olarak
incelenmektedir.
Genel olarak bakıldığında sosyal güvenlik sisteminin finansmanı için
seçilen tekniğin kapitalizasyon veya dağıtım metodu olarak belirlenmesi, aynı
zamanda sosyal güvenlik sisteminin işleyiş felsefesini de belirlediği için
finansmanla ilgili önemli tartışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Esas
olarak kapitalizasyon yöntemi her neslin kendi sosyal güvenliğini kendinin
finanse etmesini, dağıtım yöntemi ise bugün çalışan neslin bugün emekli olan
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nesli finanse etmesini ve nesiller arası gelir transferini esas almaktadır (Alper,
2008: 11).
Yukarıdaki bağlamda düşünüldüğünde sağlıklı bir sigorta sisteminin
kuruluşu ve işletilmesi öncelikle sağlıklı bir finans sisteminin, uygun finans
yöntemlerinin seçimi ve kullanımını gerekli kılmaktadır.

1.4.1. Dağıtım Yöntemi

Sosyal sigorta sisteminin temel ayaklarından birisini dağıtım sistemi
oluşturmaktadır. İyi yapılandırılamamış bir dağıtım sistemi sigorta sisteminin
ileriye dönük sağlıklı bir biçimde çalışamayacağının da bir göstergesi
sayılabilmektedir.
“Dağıtım sisteminin işleyiş mekanizması belirli bir dönemde ödenmesi
gereken sosyal güvenlik harcamalarının, aynı dönem içinde elde edilen
gelirlerle karşılanması esasına dayanmaktadır. Pratikte her çalışan kuşağın
kendisinden önceki kuşakla toplumun muhtaç kesimlerini finanse etmesi
esasına (W)” dayanmaktadır (Ekin, Alper ve Akgeyik, 1999: 34-35).
Pay-As-You Go ya da Fransızca repartisyon olarak da bilinen
“dağıtım” sisteminde, sigortalının herhangi bir yıl içindeki gelirinden prim
kesilmekte ve ilgili yıl içinde emekli olan sigortalıya ödenmektedir. Dağıtım
sistemi, yöntemi gereği fon veya rezerv oluşturmaya müsait değildir.
Yalnızca, kesilen primlerin, emekli aylıklarını ödemekte yetersiz kalabileceği
durumlar göz önüne alınarak, primlerin fazla olduğu dönemlerde rezerv
ayrılabilmektedir. Dağıtım yöntemi, fon birikimi yapmadığı için, bu teknik
özelliğinden ötürü enflasyondan etkilenmemektedir (İAV, 1999: 94-95).
Dağıtım yönteminde hareket noktası, toplanan primlerin enflasyon
nedeniyle değer kaybına uğramasını önlemektir. Bu sebeple dağıtım
yöntemi, belirli bir yılın gelirinin yine o yılın giderlerine tahsis edilmesi ilkesine
dayandırılmıştır. Bu sistemin de etkin bir biçimde uygulanabilmesi için belirli
dönemlerdeki gelirlerle giderler arasında mutlaka bir dengenin var olması
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gerekmektedir. Aksi halde âni finansman krizlerinin ortaya çıkması
kaçınılmazdır (TOBB, 1994: 80-81).
Bu yöntemin özelliği, kuşaklar arası dayanışması sağlıyor olmasıdır.
Çünkü sigortalılar kendi ödedikleri primlerin emeklilik döneminde karşılığını
almamaktadır. Çalıştıkları sürede ödedikleri primler kendilerinden önce
emekli olanları finanse etmiştir. Bu durumda bu sigortalıların emekli yardımını
da kendilerinden sonra sisteme katılan sigortalılar ödeyecektir (Korkusuz ve
Uğur, 2010: 48).
Diğer yandan “benimsenen finansman metodu ile sosyal güvenliğin
geliri yeniden dağıtma fonksiyonu ve dayanışma prensibi arasında çok yakın
bir ilişki vardır. Başlangıçta fon esasına göre kurulan birçok ülke sosyal
güvenlik sistemi kriz dolayısıyla fiilen dağıtım metoduna geçmek zorunda
kalmış (ülkemizde olduğu gibi), ancak özellikle 1980’li yıllardan sonra
gündeme gelen nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak değişen demografik yapı
dolayısıyla tekrar fon metoduna geçiş yönündeki eğilimler ve uygulamalar
artmıştır” (Alper, 2008: 11).
Uluslararası platformda, pek çok devlet, kendi emeklilik sistemini
dağıtım metoduna göre belirlemişken, Türkiye, Malezya ve Singapur fonlama
yöntemini tercih etmiştir (İAV, 1999: 98). Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi
zaman içinde ülkemizdeki sistem kapitalizasyon esasına dayansa da
finansman sorunları nedeniyle dağıtım yöntemine dönmüştür.
Dağıtım yöntemi, fon birikimi yapmaması ya da çok sınırlı, geçici bir
fon birikimi yapması ve kuşaklar arasındaki aktif pasif dengesi üzerine kurulu
olması nedeniyle bazı riskler taşımaktadır. Örneğin kayıt dışı istihdam ya da
işsizlik gibi olgular sigorta sisteminde primlerin kesilmesine yol açmakta ve
doğal olarak gelir gider dengesini bozarak dağıtım sisteminin sağlıklı
işlemesini engellemektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde artan yaşlı nüfusun
etkisiyle, prim ödemekte olan aktif sigortalılar ile emekli olan pasif sigortalılar
arasındaki finansman dengesini bozmaktadır. Bu nedenle ikinci bölümde
anlatılacağı üzere bazı ülkelerde gerek kamu gerekse özel sektörde fon
esasına dayalı kapitalizasyon yönetimi tercih edilmeye başlanmıştır.
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1.4.2. Kapitalizasyon Yöntemi

Kapitalizasyon yöntemi en genel ifadeyle fon biriktirme yöntemidir. Bu
özelliği ile dağıtım yönteminden ayrılarak sigortalının bugün ödeyeceği
primlerin bir fon olarak birikmesi ve bu fonların emeklilik döneminde
kullanılmasından oluşmaktadır.
Sigorta sisteminde kullanılan kapitalizasyon yöntemi -ki buna fon
biriktirme yöntemi adı da verilmektedir- risklere ilişkin olarak ileride yapılacak
ödemeler

için

önceden

ödenen

primlerin

bir

fonda

toplanması

ve

nemalandırılması esasına dayanır. Yöntemin temelinde matematiğe dayalı
aktüerya hesapları yatar. Yöntemin amacı ise, piyasadaki cari faiz haddini
esas alarak bugünkü gelirin ilerideki belli bir tarihte ulaşacağı kapitalize
değeri hesaplamak olarak ifade edilebilir.
Kapitalizasyon yönteminde aslolan, bugün toplanan primlerin bir fonda
biriktirilip ileride kullanılmasıdır. Bu tekniğin yaşlılık, malullük ve ölüm gibi
uzun vadeli riskleri karşılamakta bazı avantajlara sahip olduğu açıktır. Ancak,
kapitalizasyon tekniğinin etkin bir biçimde uygulanabilmesi için ülkede
devamlı bir iktisadi istikrarın var olması, bir diğer ifade ile enflasyon,
devalüasyon vb. olayların biriken fonları erozyona uğratmaması gerekir
(TOBB, 1994: 80).
Dağıtım yönteminin aksine her sigortalının ödediği prim, başkalarının
emekli

aylıklarının

finansmanına

tahsis

edilmeyip,

bireysel

biçimde

sigortalının adına ve namına bir hesapta biriktirilerek yatırıma yöneltilir. Bu
yatırım gelirlerinden (faiz-kâr payı v.s.) oluşan fon, emekli olduktan sonra
sigortalıya ödenecek emekli aylıklarının finansman kaynağını oluşturur (İAV,
1999: 96).
Kapitalizasyon yöntemi iki ayrı biçimde uygulanabilmektedir. Birincisi,
bireysel kapitalizasyon yöntemidir. Bu yöntemde bireylerin hesapları tek tek
tutulmaktadır. Kendilerinin ve kendileri nam ve hesabına prim ödeyenlerin
bütün ödemeleri bireyin hesabında toplanmaktadır. Bireye yapılacak
harcamaların mali kaynağını söz konusu birikim oluşturmaktadır. İkinci
yöntem ise kolektif kapitalizasyon yöntemidir. Bu yöntemde denge, kolektif
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sorumluluklar içindir ve sosyal sigorta, bireylerin sübjektif durumuna
bakılmaksızın herkesten aynı primi tahsil etmektedir (Çelikoğlu, 1994: 80).
Kapitalizasyon yöntemi, özellikle malullük, yaşlılık, ölüm gibi uzun
dönemli

riskleri

karşılayan

sigorta

kollarına

uygun

düşmektedir.

Kapitalizasyon yönteminde fon birikimi, fonların kullanılmasındaki etkinlik
ölçüsünde yararlı olmaktadır. İsabetsiz ve düşük verimli fon kullanımı, mevcut
prim oranlarının zamanla yetersiz kalarak büyük açıkların doğmasına ve
böylece gelecek kuşaklar üzerindeki yüklerin artmasına yol açmaktadır
(Çelikoğlu, 1994: 81).
Diğer yandan, dağıtım sisteminde gelir ve giderlerin aynı dönem içinde
gerçekleşmesine

karşılık,

fon

sisteminde

gelirlerin

finansmanından

harcamanın yapılacağı tarihe kadar bir fon oluşturularak yatırım gelirlerinden
istifade edilmektedir. Sistemin sosyal transferlere ya hiç yer vermemesinden,
ya da ancak sınırlı düzeyde imkân tanımasından dolayı, devletin yanı sıra
özel sektör de fon sistemi geliştirmiştir (Ekin ve Arkadaşları, 1999: 36). Bu
durum sisteme zaman içerisinde yeni boyutlar getirmiştir. kapitalizasyon
sistemi, uzun vadede fon birikimi sağlamakla birlikte enflasyon gibi piyasa
olumsuzlukları karşısında erime tehlikesiyle de karşı karşıyadır. Bununla
birlikte fonun etkin yönetimi söz konusu olduğunda ve dağıtım yönteminin
finansman problemi yaşadığı durumlarda kapitalizasyon yöntemi etkili
olmaktadır.

1.5. ÖZEL EMEKLİLİK FONLARI VE TÜRLERİ

Özel emeklilik fonu, bir emeklilik planı çerçevesinde çalışanların
yararına özel şirketlerin, çeşitli kuruluşların, üyeleri yararına sendikaların,
kendi yararına bireylerin emeklilik döneminin finansmanı amacıyla yaptıkları
katkıların, profesyonel portföy üretimi ilkeleri çerçevesinde yatırımlara
yöneltildiği kurumsal yapı olarak tanımlanabilmektedir. Bu fonların portföyleri
ve varlıkları kurucudan tamamen ayrıdır. Çoğu zaman özel emeklilik planı ile
katılımcılara emekli olduklarında düzenli olarak emeklilik ödemelerinin
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yapılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ve plan katılımcılarının hakları ve
yükümlülükleri, yapılan katkıların ne şekilde değerlendirileceği gibi konuları
ayrıntılı olarak düzenleyen bir plan veya sözleşme kastedilmektedir (İAV,
1999: 68).
Özel sigortalar vasıtasıyla özel emeklilik fonlarının temeli olan yapılar
daha önce de belirtildiği gibi 19. yüzyılda İngiltere’de görülmeye başlanmıştır.
Buna ilave olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 1800’lerin sonlarında
mesleki emeklilik planları niteliğinde özel sektör tarafından oluşturulan ilk özel
emeklilik planları ortaya çıkmıştır. 1875’te çalışanlarına özel emeklilik planı
oluşturan ilk şirket American Express Company olmuştur. İkinci özel emeklilik
planı ise 1880’de Baltimore and Ohio Demiryolu şirketinin sunduğu plandır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 20. yüzyılın ilk yarısında 400 tane özel ve
mesleki esasına dayalı emeklilik planı bulunmaktaydı. Bu özel planlar
genellikle;

bankacılık,

demiryolu,

kamu

hizmetleri

gibi

alanlarda

oluşturulmuştur. Daha sonra 1921de özel sigorta şirketleri emeklilik işine
girmiş ve Metropolitan Hayat Sigortası şirketiyle 1924’te bir işverenin
çalışanlarına uygulanmıştır. Özel emeklilik planları Amerika’da 1940’lardan
itibaren gözle görülür bir yükselişe geçmiştir. 1993’te Amerikan piyasasında
oluşan özel amaçlı fonların toplam finansal varlığı 2,5 trilyon doları aşmıştır.
Bunun 1,12 trilyon doları işverenlerin sunduğu tanımlı fayda planlarından,
1,06 trilyon doları ise tanımlı katkı planlarından oluşmaktadır (Allen ve
Arkadaşları, 1997: 2).
Emeklilik planları; plan

kapsamında

yer alan

çalışanlara,

bu

çalışanların aidat ödeyip ödemediklerine ya da garanti edilen maaş düzeyine
göre farklı şekillerde sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedir (Ezra, 1979: 14).
Hatta bu örnekler, ülkelerin uygulamalarına göre de değişebilmektedir. Bu
çalışmada, emeklilik planının dizaynı bakımından türleri, finansman şeklini de
belirleyen yükümlülüklere ve literatürdeki yaygın kullanımına göre iki başlık
altında toplanmıştır. Bunlar belirli fayda ve belirli katkı planlarıdır.
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1.5.1. Belirli Fayda Planı

İngilizce “defined-benefit” veya “final salary” olarak ifade edilen bu
emeklilik dizaynı; “belirli fayda planı”, “tanımlanmış fayda planı” veya “maaş
esaslı emeklilik planı” olarak dilimize geçmiştir. Terim içinde kullanılan
“fayda”, emeklilik döneminde elde edilecek “maaş/ücret veya gelir”i ifade
etmektedir. Plan sponsoru, emeklilik fonunu kuran işveren veya bu hizmeti
sunan sigorta şirketidir.
Belirli fayda planlarında emeklilik döneminde sağlanacak gelirin düzeyi
başlangıçta tespit edilmektedir. Gelir düzeyi; her çalışma yılına karşılık belirli
bir miktar olabileceği gibi çalışma döneminin sonundaki aylık gelirin belirli bir
yüzdesine hak kazanma şeklinde ya da bu iki yöntemin birleşimiyle de
olabilmektedir (Ergenekon, 1998: 5-6).
Belirli fayda planları teorik olarak, daha önceden belirlenmiş, başka
deyişle, tanımı yapılmış bir dizi kuraldan oluşmaktadır. Emeklilik döneminde
elde edilecek fayda, emeklilik fonunun performansına bakılmaksızın yerine
getirilmesi gereken bir ödemedir (OECD, 2009: 28). Belirli fayda planlarında,
emeklilik dönemine ait maaş önceden taahhüt edildiği için işveren tarafından
bu yükümlülüğün garanti altına alınması gerekmektedir. Bu da planın ortaya
çıkardığı riskin tamamını işverene yüklemektedir (İAV, 1999: 68).
Başka bir ifadeyle, “emeklilik yükümlülükleri, emekli kişilere belirlenen
ödemeleri yapmak için toplanan fonların yetersiz kalabileceğini bilen plan
sponsorunun borç yükümlülüğüdür” (Buzlupınar, 1996: 10). İşveren, bazı
durumlarda plan sponsoruna katkı yapmak durumunda kalabilir. Başka
deyişle maaşları ödeyebilmek için fonda ortaya çıkabilecek eksikleri yerine
koymak durumunda kalabilir. Bunun için, işveren plan sponsoruna katkı
yapar. Planda yer alan yükümlülükler varlıklarda artış sağlanana kadar
azaltılır. Genel olarak, gelecekteki ve şimdiki emeklilik ödemelerinden kesinti
yapılır (OECD, 2009: 28).
Belirli fayda planlarının sağlayacağı emeklilik geliri ile fona yapılan
katkı tutarı arasındaki ilişki aktüeryal hesaplar yoluyla izlenmektedir.
Aktüeryal değerlemeler, emeklilik maaşının nihai maliyetinin belirlenmesinin
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yanı sıra, mevcut gelişimin daha önceden yapılan varsayımlara uygun olup
olmadığını da ortaya koymaktadır. Maaş esaslı programların yönetilmesinin
karmaşık olmasına karşın, çalışanlara emeklilikte ellerine geçecek gelir
düzeyini net bir şekilde göstermekte oluşu avantaj teşkil etmektedir. Emeklilik
maaşının hesaplanmasında son kazanılan ücret/maaş düzeyinin önem
taşıması, özellikle düşük gelirli çalışanlar açısından bir risk teşkil etmektedir
(Ergenekon, 1998: 7-9-10).
Burada belirtilmesi gereken nokta, her ne kadar, önceden belirlenen
yaşlılık gelirinin kamu ya da özel işveren tarafından garanti altına alma
yükümlülüğü olsa da çalışanların da burada üstlendiği riskler bulunmaktadır.
Çünkü bu planlarda, emeklilikte taahhüt edilen gelir düzeyi çalışanın ortalama
ya da son üç yıllık gelir düzeyi gibi oranlarla, kısacası çalışanın gelirine
endekslenmektedir. Ücretlerin düşüş göstermesi ya da satın alma gücünün
düşmesi karşısında emekli gelirleri de doğru orantılı olarak düşecektir. Ayrıca
çalışanlar, hükümet değişikliklerinde izlenecek politikalar ve vergileme
politikalarından da etkilenecektir (World Bank, 1994: 84).
Bu açıdan değerlendirildiğinde, belirli fayda planlarının avantajlı ve
dezavantajlı yönleri kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Dünyada kamu sektörü
ya da özel işverenler tarafından sunulan belirli fayda planları çoğunlukla
dağıtım yöntemi çerçevesinde finanse edilmektedir.

1.5.2. Belirli Katkı Planı

Belirli katkı planı, önceden belirlenen primlerin çalışanlardan veya hem
çalışan hem de işverenden kesilmesiyle fon oluşumunu sağlayan plandır.
Primlerin ve fonun yatırımlarından elde edilecek gelir düzeyi ile emekli
maaşları belirlenmektedir.
“Prim esaslı” ya da “primi tanımlanmış” olarak da ifade edilen bu
planlar, çok genel bir ifadeyle, emeklilikte verilecek maaşın seviyesine dair
taahhüt verilmemiş, ancak primlerin temelde belirlenmiş olduğu planlardır
(Buzlupınar, 1996: 11). Belirli katkı planlarında sponsor, genellikle işveren
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veya bireysel olarak çalışanın kendisidir. Primlerden oluşan varlıklar ve
yatırım gelirleri emekli maaşını belirlemektedir (ISSA, 1998: 37).
Belirli bir çalışan grubuna hizmet vermek üzere “kapalı” statüde, ya da
isteğe bağlı katılımlara imkân verecek şekilde sigorta şirketleri, bankalar vb.
kuruluşlar tarafından “açık” statüde kurulabilen prim esaslı emeklilik
programlarında her çalışan, programa yatırılan primler ve birikiminin getirisi
ölçeğinde kendi emeklilik tasarrufundan sorumludur. Prim esaslı emeklilik
programlarında, primler sabit ya da değişken olarak tespit edilebildiği gibi,
sadece çalışanlardan, sadece işverenden ya da her ikisinden birden
kesilebilmektedir (Ergenekon, 1998: 11). Dolayısıyla, emeklilik döneminde
alınacak maaşı, planda ödenmesi belirtilen primler ile bu primlerden elde
edilecek getiriler belirlemektedir (İAV, 1999: 33).
Belirli katkı planlarında, sponsor çalışanın kendisi veya işveren olsa da
riskin tamamı çalışana aittir. Sözleşmenin başında bir emekli maaşı taahhüt
edilmediği için, işverenin yükümlülüğü garanti altına almak gibi bir
zorunluluğu bulunmamaktadır (İAV, 1999: 69). Yukarıda da ifade edildiği gibi,
toplanacak yıllık ya da aylık prim miktarı belli olmakla birlikte ödenecek maaş
tutarı belli değildir. Neticede bu tür planlarda, yaşlılıkta kullanılmak üzere
çalışanlardan toplanan primlerin hangi yatırımlarda nasıl değerlendirileceği,
gelecekteki nihai emekli geliri ya da başka bir deyişle faydayı belirlemektedir.
Ancak toplanan primlerin gelecekteki getirisinin ne kadar olacağı da
yapılacak yatırımların kârlılığına bağlıdır. Bu nedenle bu tür planlarda
geleceğe ilişkin bir belirsizlikten söz etmek de mümkündür. Bu durumda
çalışanlar, yatırım riskleri ya da maluliyetten kaynaklanacak riskler gibi uzun
vadeli riskleri de yüklenmek durumunda kalmaktadırlar (World Bank, 1994:
83). Buradan da anlaşılabileceği gibi, primler, yatırımlarda kullanılmak üzere
fon oluşturmaktadır. Bu fonların getirisinin yüksek olabilmesi ekonomik
gelişmişlik düzeyi ile de yakından ilgili olmaktadır.
“Prim esaslı emeklilik programlarında, (getiri riskini taşımakta olmaları
nedeniyle) genellikle çalışanlara değişik risk-getiri düzeylerinde farklı yatırım
seçenekleri, portföyler ya da yatırım araçları sunularak aralarında tercih
yapma ya da katkı payını mevcut alternatifler arasında paylaştırma imkânı
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tanınmaktadır. Prim esaslı emeklilik programlarının sağladığı emeklilik
maaşının fon varlıklarının düzeyine bağlı olması, yatırımlardan elde edilen
getiri

düzeyinin

çalışanlar

açısından

taşıdığı

önemi

arttırmaktadır”

(Ergenekon, 1998: 11).
Burada önemli bir husus da tanımı gereği belirli katkı planlarının
çoğunlukla tamamen fonlu sistemlerden oluştuğudur. Her ne kadar tanımlı
fayda planlarını fon esasına dayandırarak kurmak mümkün olsa da özel ya
da kamu sektöründe olsun fonlama konsepti tanımlı fayda planlarında
belirsizlik yaratmaktadır. Çünkü gelecekteki gelirlerin oranları, yaş-kazanç
profili, çalışanın uzun vadede çalışıp çalışmayacağı gibi gelecek belirsizlikler
söz konusu olmaktadır. Gelecek getirilerin beklenenden az olması, erken
emeklilik veya insanların beklenenden daha uzun yaşaması gibi durumlarda
söz verilen maaşın verilebilmesi mümkün olamayabilecektir. Bu nedenle,
özellikle kamu sektöründe tanımlı katkı planları dağıtım esasına göre
belirlenmektedir (World Bank, 1994: 87-88).
Diğer yandan, dünyada da genel olarak teminatı tanımlanmış (Defined
Benefit) emeklilik uygulamalarından primi tanımlanmış (Defined Contribution)
uygulamalara yönelme olduğu görülmektedir (İAV, Seminer, 1999: 33).
Bunun nedenlerinden biri, ikinci bölümde anlatılacak bilgiler ışığında, nüfus
yapısındaki değişimlerin dağıtım esasına göre oluşturulmuş sistemlerde
yaşanan

finansal

belirlenmesinin

ve

kriz

nedeniyle

böylece

kapitalizasyon

oluşturulacak

fonlarla

esaslı
hem

yapıların
ekonomiyi

canlandırmak hem de uzun vadeli riskleri işveren ve işçi arasında dağıtmak
olacaktır. Çünkü yaşlanan nüfus, aktif-pasif dengesini bozarak kamuda
dağıtım esasına göre belirlenen finansmanı ve dolayısıyla tanımlı fayda
planlarını olumsuz etkilemektedir.
Sonuç olarak, modern anlamda sosyal güvenlik sistemi, Avrupa’da
sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan iki sınıfın mücadelelerinin bir yansıması
ve dolayısıyla 19. yüzyılın ağır çalışma koşullarının da bir ürünü olmaktadır.
Modern sosyal güvenlik toplumların geçmiş birikimlerinden destek alarak o
günün ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmış ve 2. Dünya Savaşı’ndan
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sonra uluslararası standartları ve normları belirleyen hukuk belgeleriyle
birkaç ülkenin uygulaması olmaktan çıkarak evrensel bir kimlik kazanmıştır.
Sosyal güvenlik sistemi, özellikle sosyal sigorta teknikleriyle daha etkili
ve kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmüştür. Özellikle dünya savaşları
sonrasında hukuki zeminde meşruiyet sosyal güvenlik, özel sigortalardan
yola çıkarak geliştirilen sosyal sigorta tekniği ile etkinliğini artırmıştır.
Avrupa’daki gelişmeleri nispeten geriden takip eden Türkiye, sosyal sigorta
tekniğini de daha geç kurumsal bir zemine oturtabilmiştir. Devletin sunduğu
geleneksel sosyal güvenlik sistemi 20. yüzyılın ortalarına kadar altın çağını
yaşamıştır. Ancak 1970’lerde ortaya çıkan ekonomik kriz, dünya savaşlarının
orta ve uzun vadeli etkileri, gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusunun artması gibi
olumsuzluklar nedeniyle, özellikle uzun vadeli sigorta kolu içinde yer alan
yaşlılık sigortasında kaynak sıkıntısı yaratmaya başlayarak devletin bütçesi
üzerinde yüke neden olmuştur. Bu durum, özel sigortaların önemine işaret
etmeye başlamış ve ülkeler geleneksel tek ayaklı bir sosyal güvenlik
yapısından çok ayaklı sosyal güvenlik sistemlerine doğru bakış açısını
değiştirmeye başlamıştır. 1980’lerden itibaren yükselen neo-liberal değerler
ışığında devletin sosyal güvenlik sistemindeki rolünün azaltılması ve yaşlılık
sigortasının özelleşmesi yönünde tartışmalar başlamıştır. Özetle, dünya
savaşları sonrası toplumların yaşam seviyesini sağlamayı hedefleyen ve üst
sınırlarını çizebilmenin mümkün olmadığı refah devleti hizmetleri, neo-liberal
yaklaşımlarla daraltılarak devletin sosyal güvenlik alanındaki mevcudiyetinin
sınırlandırılması gündeme gelmiştir. Bu da tek ayaklı bir yapı sergileyen
kamu sosyal güvenlik sistemlerini destekleyici, özel sektörün yer aldığı çok
ayaklı yapılara ağırlık verilmesini gündeme getirmiştir.
Neticede dünyada devletin sunduğu geleneksel sosyal güvenlik
sistemleri çoklu bir yapıya doğru dönüşmeye başlamıştır. Bu bağlamda ikinci
bölümde dünyadaki ve Türkiye’deki sosyal güvenlik sorunları ve bu
sorunların giderilmesine yönelik reform çalışmaları anlatılacaktır. Burada
önemle ifade edilmesi gereken diğer bir husus da ikinci bölümde anlatılacak
reform çalışmalarının aslında sosyal sigorta kuruluşları üzerine oturmasıdır.
Çünkü sosyal güvenlik sistemi ve reformu, yalnızca sosyal sigortaları değil,
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sosyal yardım ve hizmetleri de kapsayan dev bir yapıdır. Bununla birlikte
sosyal sigorta kurumları dünyada ve Türkiye’de önemli yapılar haline gelmiş
ve

neredeyse

sosyal

güvenlik sistemi

ile

eş anlamlı

kullanılmaya

başlanmıştır. Çalışmanın özünü, uluslararası ve ulusal sosyal güvenlik
sistemleri içinde uzun vadeli sigorta kolu olan yaşlılık sigortasının krizine
karşılık alternatif çözüm önerileri sunmaktır. Bu nedenle reformlar anlatılırken
zaman zaman sosyal sigortalar sosyal güvenlik yerine de kullanılabilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI VE ULUSAL SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ İÇİNDE
TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK

Kendi gelişim dinamikleri içerisinde sosyal güvenlik sistemleri ülkeden
ülkeye, toplumdan topluma farklılıklar göstermiştir. Bununla birlikte, özellikle
de küreselleşmeye bağlı olarak, toplumsal ihtiyaçlar, yeni uygulamalar ve
değişimler, sosyal güvenlik sistemlerinde ortak özelliklerin bulunduğunu da
vurgulamaktadır. Bu boyuttan bakıldığında, genel olarak, zaman içerisinde
tek ayaklı sosyal güvenlik anlayışından çok ayaklı sosyal güvenlik anlayışına
doğru bir dönüşümün yaşanmakta olduğu görülmektedir.
Çok ayaklı sosyal güvenlik içinde yer alan tamamlayıcı sosyal
güvenliğin tarihçesi ve gelişimi de bir anlamda çok ayaklı sistem ve çok
ayaklı sisteme geçişi üreten dinamiklerden bahsedilirken anlatılmış olacaktır.

2.1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN KARAKTERİSTİĞİNE GENEL
BAKIŞ

Dünya savaşlarından sonra sosyal güvenlik sisteminin kapsamı,
çalışan kesimden toplumun her kesimine doğru genişlemiş ve hayat
standartlarının sürekli artırılmasını amaçlayan bir refah devleti olgusu ortaya
çıkmıştır. Sosyal güvenlik sistemi bütünden bakıldığında, büyük bir gövde
oluşturmakta ve bu gövde, özellikle 70’lere kadar önemli ölçüde devlet
tarafından taşınmaktadır. Yalnızca devletin sunduğu sosyal güvenlik
politikaları,

buradan

hareketle

tek

ayaklı

sosyal

güvenlik

olarak

adlandırılmaktadır.
70’li yıllardan sonra, ilerideki bölümlerde değinilecek olan dinamikler
neticesinde sosyal güvenlik, ülkelerin içinde bulunduğu ihtiyaçlar ve küre
eksenli politikalar çerçevesinde devletin tek ayaklı yapısına özel sektörden
oluşan yapıların da eklenmesiyle çok ayaklı bir görünüme kavuşmuştur. Her
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ne kadar ülke uygulamaları farklılık gösterse de teorik alt yapı olarak
sunulabilecek uygulamalar çok ayaklı sistemin kavramsal olarak nasıl bir yapı
olduğuna dönük bilgi verebilmektedir. Bu bağlamda sosyal güvenlik
sistemlerindeki

tek ve

çok ayaklı

yapılar

genel

hatlarıyla

aşağıda

anlatılmaktadır.

2.1.1. Tek Ayaklı Sosyal Güvenlik

Sosyal güvenlik sisteminde “tek ayak”, risklere karşı bireyleri koruyan
tek bir garantörün varlığını anlatmaktadır. Dolayısıyla sistem, tek bir
uygulamaya işaret etmektedir. Bir başka deyişle, uzun zaman egemen olmuş
geleneksel bir sosyal güvenlik sisteminin varlığı ifade edilmektedir. Buna göre
sistemin tek ve en önemli unsuru devlettir.
Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan kaos ortamıyla birlikte ekonomik
ve toplumsal yapının korunabilmesi, çalışan kesimin güvence altına alınması
ve insanın varlık olarak otomasyon sisteminin parçası olmaktan çıkması için
devlet, çalışanları korunma altına almıştır. Buna bağlı olarak, devletin
yönettiği, tüm çalışanların zorunlu olarak katıldığı bir sistem ortaya çıkmıştır.
Tek ayaklı sosyal güvenlik, geleneksel anlamda sosyal güvenlik
sistemlerini, yani, zorunlu katılım esasıyla çalışan ve devletin yönettiği bir
yapıyı ifade etmektedir (İAV,1999: 45). Bu yapı batı sosyal politika
anlayışının uzun zaman temelini oluşturmuş, özellikle 1980’lerden sonra
değişmeye başlamıştır.

2.1.2. Çok Ayaklı Sosyal Güvenlik

Geleneksel sosyal güvenlik sistemi, batılı sanayi toplumlarında zaman
içinde değişen koşullar ve çeşitlenen ihtiyaçlara bağlı olarak yetersiz
kalmıştır. Bu yetersizlik sürecinde meslek örgütleri, işverenler veya özel
sigorta şirketleri de çalışanlara veya istek sahiplerine sundukları güvenlik
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hizmetleri ile geleneksel sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcı unsurları
olarak sistemde gittikçe daha fazla yer almaya başlamışlardır. Nitekim bu
dönüşümün sonunda ortaya çıkan sistem çok ayaklı sosyal güvenlik sistemi
olarak tanımlanmaya başlanmıştır.
Uluslararası literatürde çok ayaklı sosyal güvenlik sistemi anlatılırken,
genel olarak “üçayak / üç kademe / üç basamak / üç sütun”dan söz
edilmektedir. Bu çalışmada, literatürdeki yaygın kullanıma ilaveten, bir
gövdeyi (sistemi) taşıması ve yürütmesi göz önünde tutularak “ayak” ifadesi
tercih edilmiştir. Çok ayaklı sistemin anlaşılabilmesi bakımından, aynı anlama
gelen bu ifadelerin etimolojisine kısaca göz atmak yerinde olacaktır.
Öncelikle, çok ayaklı sosyal güvenlik sisteminin unsurlarını oluşturan,
üç ayaklı / basamaklı veya bacaklı model olarak tabir edilen kavramlar
İngilizce “pillar”, Fransızca “pilier” sözcüklerinden gelmektedir. “Pillar”
kelimesi

sözlükte;

sütun,

direk,

dikme,

kolon

gibi

kelimelerle

karşılanmaktadır. Bu nedenle Türkçeye çevirirken, “üç basamaklı”, “üç
ayaklı”, “üç bacaklı” model demek çok da yanlış olmaz. Çünkü burada
anlatılmak istenen, tıpkı bir sacın ayakları gibi sistemi oluşturan ve
bütünleyen unsurların bir arada var olmasıdır. Burada, birbirini ikame etmek
yerine, birbirini tamamlayan ve sistemin bütününe destek veren unsurlar söz
konusudur (İAV, 1999: 97). Sistem bu haliyle, artık klasik sisteme göre
oldukça geliştirmiş ve yeni bir içerikle, yeni bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu sistemin “üçayaklı” bir model üzerine kurulmasının temel
nedeni ise, Dünya Bankası’nın 1994 yılında hazırlamış olduğu “Averting the
Old Age Crisis” raporudur. Tavsiye niteliğindeki bu raporda, sosyal güvenliğin
yeniden yapılandırılmasını öngören çok ayaklı sosyal güvenlik sisteminin
yapısı Şekil 1 yardımıyla açıklanmaktadır. Şekil 1’de yer alan modeldeki
ayaklar,

amaçlar

esas

alınarak

sınıflandırılmıştır.

Raporda

modelin

oluşturulması, tasarrufların yeniden dağıtım işlevine dönüşmesi ve farklı
finansman

ve

biçimlenmektedir.

yönetim

düzenlemelerine

göre

ayrılması

temelinde
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Şekil 1. Çok Ayaklı Sosyal Güvenlik Sistemi
Kaynak: World Bank, Averting The Old Age Crisis (1994: 15)

Dünya Bankası raporunun yukarıdaki sınıflandırmasına göre; ilk ayağı
oluşturan zorunlu kamu sosyal güvenliği, yaşlılıkta karşılaşılabilecek
yoksulluk riskini ve pek çok nedenle karşılaşılabilecek diğer riskleri
hafifletmek üzere sınırlı bir amaç taşımaktadır. Plan sunulduğu andan
itibaren, devletin vergi gücüyle, uzun vadede enflasyon vb. piyasa
olumsuzluklarına karşı kişiyi garanti altına almakta ve geliri üst gelir
gruplarından alt gelir gruplarına dağıtmaktadır. Varlık testi yoluyla, belli
kriterleri göz önüne alarak her yaştan muhtaç durumda olanlara ve yaşlılık
döneminde yaşa ve çalışma gücüne bağlı olarak fayda sağlamaktadır. İkinci
ayak zorunludur ve özel sektör tarafından yönetilen ayaktır. Üçüncü ayak ise,
yaşlılık döneminde daha fazla gelir elde etmek ve daha fazla güvence altında
olabilmek için ilave koruma sağlayan ve tamamen kişisel tercihlere göre
oluşan ayaktır (World Bank, 1994: 16). Şekil 1’deki modelde, devlet gelirin
yeniden dağılımı fonksiyonunu, özel sektör de tasarruf fonksiyonlarını
üstlenmektedir. İkinci ve üçüncü ayağı birbirinden ayıran en önemli fark,
sistemin zorunluluk esasına göre düzenlenmiş olmasıdır.
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Mevcut düzenlemeler içinde, Avrupa Birliği ülkelerinde tanınan çok
ayaklı emeklilik terminolojisine göre birinci ayak, devletin sunduğu emekliliği,
ikinci ayak işyeri ya da mesleki emekliliği üçüncü ayak da bireysel tasarrufları
ifade etmektedir (EFRP, 2006: 2). İkinci ayakta yer alan uygulamalar ülkelerin
tercihleri ve sosyo-ekonomik yapıları doğrultusunda, emeklilik planını sunan
sponsoru farklılık gösterse de temelde günümüzde mesleki emeklilik olarak
anılmaktadır. Üçüncü ayak ise ister bireysel emeklilik şirketleri yoluyla isterse
kişisel yatırımlar yoluyla olsun, bireylerin özgür iradeleriyle yönlendirebildiği
kişisel tasarruflarını ifade etmektedir.
Şekil 1’deki model bağlamında İngiltere iyi bir örnek oluşturmaktadır.
İngiltere’deki emeklilik sistemi Dünya Banka’sının yukarıda anılan raporunda
önerdiği sisteme paralel bir yapı niteliğindedir. Buna göre sistemin; temel,
tamamlayıcı ve ihtiyari kısımları bulunmaktadır. Temel kısım, kamu sosyal
güvenlik sisteminden oluşur. Dağıtım esasına göre, işçi ve işverenin
katkılarıyla finanse edilir. Tamamlayıcı kısım, üç bölümden oluşan planlara
ayrılmıştır. Bunlar; “kamu çalışanlarının emekliliği (SERPS)”, “bireysel
emeklilik” ve “zorunlu emekliliktir”. Çalışanlar zorunlu olarak birini seçmek
durumundadır. İsteğe bağlı olarak bu planlar arasında tercih yapmak
mümkündür. Kamu planlarından özel emeklilik fonlarına geçişin maliyeti
yoktur ancak özel planlar arasında olabilmektedir. İhtiyari kısım, serbest
tasarruflardır. Bu tasarruflar genellikle işveren sigortası biçimindedir. Ancak
sürekli işi olmayan ya da gelir düzeyi düşük kişiler bu tür tasarruflara
yönelemediği

için

devlet

bu

gruptakilere

asgari

gelir

garantisi

sağlayabilecekleri ikincil devlet planlarını geliştirme çabasına girişmiştir
(Tantan, 2001: 29-31).
Çok ayaklı sistem bağlamında gözden kaçırılmaması gereken önemli
noktalardan birisi, üçayaklı sistemin yalnızca teorik bir model olarak ele
alınması gerektiğidir. Çünkü emeklilik sistemlerinin dizaynı, uygulamada, her
ülkenin politik tercihleri, ekonomik ve sosyal yapısıyla bağlantılı olarak
çeşitlilik göstermektedir. Bu durum üçayaklı sistemin ayakları arasında anlam
karmaşası yaratabilir. Örneğin Batı Avrupa ülkelerinde ikinci ayakta yer alan
emeklilik planları, toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmektedir. Ancak toplu
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sözleşmelerin bir kısmı yarı kamusal özellik göstermekte ve dolayısıyla birinci
ayakla karışabilmektedir (Vonk, 2007: ?).
Farklı pek çok tecrübeye rağmen genel olarak yeni küresel
yapılanmada, ülkelerin kültürel, siyasi, tarihi, ekonomik ve sosyal koşulları
farklı uygulamaları ortaya koysa da özünde sosyal güvenlik sisteminde ilk
ayak, devletin zorunlu sigortası, ikinci ve üçüncü ayak özel sektör
uygulamalarını ifade etmektedir. İkinci ayak pek çok ülkede zorunludur.
Üçüncü ayak ise tamamen ihtiyari olma özelliği göstermektedir (İAV, 1999:
45).
OECD ülkelerinde her ne kadar üye ülkelerin sosyal güvenlik rejimleri
çeşitlilik gösterse de, üstlendiği rol ve amaçları bakımından sistemin üçayaklı
bir görünüm sergilemektedir. Şekil 2 yardımıyla da görülebileceği gibi,
sistemin birinci ayak, devlet tarafından sunulan ve sosyal devlet olma
koşulunu yerine getiren ilk basamaktır. İkinci ayak tamamlayıcı sosyal
güvenlik sistemini oluşturan, kamu ya da özel sektör gözetmeksizin
zorunluluk arz eden ve mesleki emeklilik özelliği gösteren ikinci ayaktır.
Nihayetinde tamamen gönüllülük esasına göre kurulup düzenlenmiş olan
üçüncü ayak, bireysel emeklilik gibi, kişisel tasarruf ve tercihlere dayalı olarak
seçilebilen özel sigorta uygulamalarından oluşmaktadır.
Üç ayaklı sistemde birinci ve ikinci kademede yer alan zorunlu
programlar, sosyal güvenliğin yeniden dağıtım ve tasarruf fonksiyonlarını
ifade etmektedir. Yeniden dağıtım, bireyin koşulsuz asgari bir yaşam
düzeyine erişmesini hedeflemektedir. Tasarruflar ise çalışılan dönemde elde
edilen gelir göz önüne alınarak, emeklilikte ek bir gelir elde ederek daha iyi
bir yaşam düzeyine ulaşmayı amaçlamaktadır. Gönüllülük esasına göre
kurulan programlar da sistemin üçüncü ayağını oluşturmaktadır. Burada yer
alan planlar işveren kaynaklı olabildiği gibi, bireysel tercihle belirlenebilen
planlar da olabilmektedir. Üçüncü ayağın özelliği, planın kaynağı kim olursa
olsun tamamen isteğe bağlı olarak yapılacak tasarrufları ifade etmesidir.
Şekildeki kademelerde yer alan emeklilik planları, plan kaynağı bakımından
kamu veya özel sektör olmasına veya emekli aylığının dizaynına göre
(tanımlanmış katkı veya fayda olarak) belirlenmektedir (OECD, 2009: 19-21).
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Buradan yola çıkarak birinci ayağın sosyal devletin bir görevi olan, insanca
yaşamın asgari şartlarını sunan bir rol oynadığını söylemek mümkündür.
İkinci ve üçüncü ayaklar, birinci ayağın sunduğu asgari geçim düzeyinin
üzerinde bir standart sunarak çalışanın aslında bugün üst sınırlarını
belirlemenin pek de mümkün olmadığı bir refah düzeyi sağlamayı
amaçlamaktadır.

Şekil 2. Çok Ayaklı Sistemde Emeklilik
Kaynak: OECD, 2009: 19

Tüm OECD ülkelerinde gelirin yeniden dağıtım fonksiyonunu üstlenen
birinci kademe, kamu sektörü tarafından yerine getirilmektedir. Şekil 2’de de
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görüldüğü gibi, birinci kademe üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki,
temel emekli planlarıdır.
Temel emeklilik planı, her emekliye aylık sabit olarak veya hizmet yılı
göz önüne alınarak ödenmektedir. Geçmiş yıllardaki kazançlar esas
alınmamaktadır. OECD ülkelerinden; Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
İzlanda, İrlanda, Japonya, Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Yeni
Zelanda, Norveç ve Birleşik Krallık temel emeklilik planını veya benzer etkileri
olan farklı düzenlemeleri uygulamaktadır. Temel emeklilik ek gelirlerden
etkilenmemektedir (OECD, 2009: 20). Buradan hareketle, 13 OECD ülkesinin
çalışma dönemindeki gelir düzeyi dikkate alınmaksızın sunulan bir devlet
politikası görünümündedir. Ülkemizde, sigortalı kapsamında çalışanlara
yönelik bu tür bir uygulama bulunmamaktadır.
Kaynak testli planlar, daha iyi durumda olan emeklilerden kesinti
yaparak daha düşük gelir grubuna daha yüksek fayda sağlar. Bu planlarda
fayda ya da emekli maaşının değeri, başka kaynaklardan elde edilen gelirlere
veya hem gelir hem de varlıklara dayanır. Her ülkenin buna benzer genel bir
sosyal güvenlik ağı bulunmakla birlikte bazı durumlarda kapsam yalnızca
kariyer kesintisine uğramış olan bir kısım yaşlı için geçerli olmaktadır (OECD,
2009: 20). Buradan yola çıkarak, kaynak testli planların sosyal güvenliğin
geliri yeniden dağıtan bir işlevi olduğu açıkça görülmektedir.
Son olarak, asgari emeklilik, on altı ülkede bulunmakta ve pek çok
özellik bakımından kaynak testli plana benzemektedir. Yine de varlıklardan
ve tasarruflardan elde edilen gelirden etkilenmemektedir. Belçika ve Birleşik
Krallık gibi bazı OECD ülkelerinde düşük gelirli çalışanların maaşları, daha
yüksek kazançlı çalışanlarınki gibi hesaplanmaktadır (OECD, 2009: 21).
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, tüm OECD ülkelerinde devlet yaşlılık
sigortasına yönelik emeklilik yardımı yapmakta ancak emeklilik dönemine
ilişkin elde edilecek gelirler ülkeler düzeyinde farklı uygulanabilmektedir.
Şekil 2’deki ikinci ayak emeklilik sisteminde göze çarpan özellik, bu
ayağın zorunlu tasarruf yapma esasıyla kurulmuş olduğudur. Yine şekilden
anlaşılabildiği gibi hem kamu hem de özel sektör bu sistemin içinde rol
oynamaktadır.

Tanımlanmış

fayda

ve

tanımlanmış

katkı

planlarının
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uygulanmasıyla, bu ayakta hem dağıtım hem de kapitalizasyon esaslı
finansmanın yapılabildiğini söylemek de mümkündür.
İkinci ayaktaki programların ya da planların öncelikli amacı, çalışanın,
çalışma dönemine ilişkin kazançlarına yakın bir gelir elde edebilmesidir. Bu
bakımdan yalnızca yoksulluğu engelleyen asgari bir yaşam standardı
sunmamaktadır. Bu kademede yer alan emekli planlarının özelliği, kamu ya
da özel sektör tarafından düzenlenmesine bakılmaksızın zorunlu olmasıdır.
30 OECD ülkesinden yalnızca İrlanda ve Yeni Zelanda’nın zorunlu ikinci
kademe programı bulunmamaktadır (OECD, 2009: 20). Buradan kalkarak
yaşlılık döneminde çalışana asgari geçim düzeyinin üzerinde bir geçim
standardı sağlanmasının hedeflendiğini söylemek mümkündür. Çünkü devlet
tüm OECD ülkelerinde zaten belli bir yaşlılık ödemesi yapmakta, ikinci ayak,
buna ilave bir gelir sağlamaktadır.
Belirli fayda planları 17 OECD ülkesinde kamu sektörü tarafından
sağlanmaktadır. İzlanda, İsviçre ve Hollanda’da özel emeklilik planları
meslekle bağlantılı olup zorunlu ya da kısmi zorunlu olma özelliği
göstermektedir. Özel sektörün sunduğu emeklilik planları, bireysel kazançlara
ve çalışma hayatı süresince prim ödemesi yapılan yıllara dayanmaktadır.
Prim

oranı

İsviçre

ve

İzlanda’da

hükümet

tarafından

belirlenirken,

Hollanda’da bu oran kesindir (OECD, 2009: 21). Burada belirtilmesi gereken
bir husus, kısmi zorunluluk esaslı mesleki emekliliğin, çalışanın toplu iş
sözleşmesi kapsamında olup olmadığından kaynaklanmaktadır.
Tanımlı katkı planları Meksika, Avustralya, Danimarka, Norveç,
Polonya, Slovakya, Macaristan ve İsveç’te zorunludur. Tanımlı katkı planları
bireysel hesapta izlenmektedir. Biriken primler ve yatırım gelirleri emeklilik
döneminde emekli gelirine dönüşmektedir. Organizasyonda ülkeler arası
farklılıklar olsa da özel sektörün yürütümündedir. Bu farkı daha anlaşılabilir
kılmak

için

Avustralya’da

Avustralya
çalışanlar

ve

Macaristan

zorunlu

olarak

örnek

vermek

işverenin

mümkündür.

himayesindedir.

Macaristan’da ise, çalışanlar işverenin rızası olmaksızın istedikleri bir
emeklilik kuruluşunu tercih edebilmektedir (OECD, 2009: 19-21). Tanımlı
katkı planlarının özelliğinden yola çıkarak bu planların işlediği ülkelerde fon
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birikimi yapıldığını söylemek mümkündür. Böylece sistem, biriken fonlarla
yatırım yapılmasına olanak vermektedir. Buradan yola çıkarak bu fonlarla
yapılan yatırımların etkinliği, yaşlılık dönemine ilişkin ödemelerin miktarını da
belirlemektedir.
Varsayımsal hesaplardan oluşan emeklilik planları İtalya, Polonya ve
İsveç’te uygulanmakta ve kamu emeklilik planları içinde yer almaktadır. Her
bir çalışanın ödediği primler bireysel bir hesapta toplanmakta ve oluşturulan
bu hesaba belli bir kazanç oranı uygulanmaktadır. Bu tür emekli planları,
tanımlı katkı planları taklit edilerek düzenlendikleri için varsayımsal hesap
adını almaktadır. Sürekli gelen primler ve bunlara uygulanan faiz yalnızca
emekliliği

yöneten

kuruluşun

defterlerinde

yer

almaktadır.

Emeklilik

döneminde, her bir hesapta biriken varsayımsal sermaye, sürekli bir emekli
gelirine dönüşmektedir. Ödemelerde, yaşam beklentisine dayalı bir formül
kullanılmaktadır (OECD, 2009: 21).
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak genel biçimde ifade etmek
gerekilirse; çok basamaklı sistemler esas itibariyle üç ayaklıdır: Birinci ayak,
kamu tarafından yönetilen, katılımın zorunlu olduğu, asgari geçim imkânı
veren belirli bir emekli geliri sağlayan ayaktır. Bir anlamda, kamunun sosyal
devlet niteliğinden gelen ve yerine getirilmesi beklenen işlevidir. Temel olarak
yoksulluktan korunma işlevi yerine gelmiş olur. İkinci ayak, birinci ayağı
tamamlayan ve bu nedenle tamamlayıcı sosyal güvenlik olarak da ifade
edilen, çoğunlukla işverenlerin sağladığı ve gelir düzeyinin korunmasını
hedefleyen ayaktır. Ülkelerdeki çeşitli uygulamalara göre zorunlu veya isteğe
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Nihayetinde üçüncü ayak, tamamen
gönüllülük esasına dayalı ve planları özel sigorta şirketlerince sunulan
Bireysel Emeklilik Sistemi’ni oluşturmaktadır. Bu ayağın amacı, kişinin
emeklilik döneminde de yaşam standartlarının çalışma döneminde olduğu
gibi devam etmesini sağlamak üzere ek bir gelir sunmaktır. Bazı ülkelerde
bireysel emeklilik programlarının yükümlülükleri işveren kurum tarafından
karşılanmakta, bazı ülkelerde bir grup işveren ya da sendika tarafından
üstlenilebilmektedir (Erol ve Yıldırım, 2005: 35-37). Devletin sunduğu birinci
ayağa ilave olan diğer ayakların genel olarak yaşam standardını yükseltmek
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üzere ortaya çıktığı söylenebilmektedir. Ancak burada gözden kaçırılmaması
gereken diğer bir husus da ikinci ve zorunlu olan ayağın yalnızca çalışanları
kapsamına alıyor olmasıdır. Buradan hareketle çalışanın emekliliğindeki
yaşam standardının artırılmasının amaçladığını söylemek mümkündür.
Çünkü üçüncü ayak aslında yalnızca çalışanlara yönelik olmayıp kişisel
tasarruf yapabilen toplumun tüm kesimlerinin dâhil olabileceği bir ayaktan
oluşmaktadır.
Özellikle Avrupa’da, üçayaklı modelin ikinci ve üçüncü ayağı, birinci
ayağı tamamlayıcı ve destekleyici karaktere sahip emeklilik programlarını
ifade etmektedir. Ana emeklilik sisteminde fayda sağlayan kamunun bir
ikamesi değildir. Dolayısıyla özellikle batıda pek çok ülkede yer alan ikinci
ayak emeklilik programları, işletme veya işkolu düzeyinde mesleki özellik
gösterdiği için, bir kısmı zorunlu olabildiği gibi bir kısmı da isteğe bağlı
olabilmektedir. Üçüncü ayak ise, katılımı tamamen kişinin kendi inisiyatifin de
olan ve çoğunlukla bireysel emeklilik veya hayat sigortası gibi uygulamalarla
özel sektörde yer alan şirketlerce yönetilen ayağı ifade etmektedir.
Yukarıdaki şekillerden ve uygulamalardan yola çıkarak çok ayaklı yapı
içinde, bu çalışmanın da konusunu teşkil eden ikinci ayakta yer alan
tamamlayıcı sosyal güvenlik kavramına ilişkin özellikler ve uluslararası
alandaki uygulamalar aşağıda anlatılmaktadır.

2.2. ÇOK AYAKLI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDE İKİNCİ AYAK
TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK

Devletin düzenlediği ve zorunluluk esasına göre işleyen geleneksel
birinci ayak sosyal güvenlik sistemi, zaman içinde tek başına ihtiyaçlara
cevap verememiştir. Bunun neticesinde, hem devlete destek olmak, hem de
çalışanın gelir düzeyini korumak amacıyla, özellikle yaşlılık sigortası
kapsamında, işkolu veya işletme düzeyinde, çoğunlukla zorunluluk özelliği
olan ve hem kamu hem de özel işveren tarafından sunulabilen emeklilik
programları oluşturulmuştur.
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İşletme veya ulusal düzeyde uygulamaya konulabilen mesleki
emeklilik programları ikinci basamakta yer almış ve birinci basamağı
destekleyici niteliğinden ötürü “tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi” olarak da
kavramlaştırılmıştır. Burada önemli olan husus, her ne kadar bazı kaynaklar,
geleneksel birinci ayağı desteklemesi bakımından üçüncü basamakta yer
alan bireysel emeklilik uygulamalarını da tamamlayıcı sistem içine almışsa
da, gönüllülük esasıyla kurulan bireysel emeklilik gibi üçüncü ayakta yer alan
uygulamalar tamamen gönüllülük esasıyla kurulmuştur. Ayrıca, yapısı
itibariyle, çoğunlukla zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olsa da, ikinci
basamakta yer alan emeklilik planları, bir meslek grubuna yönelik
oluşturulduğu için bireysel emeklilikten farklılık göstermektedir.
Dolayısıyla, üçüncü basamakta yer alan özel sigortalar da sistemin
devamını sağlayan ve yine sistemi tamamlayıcı özellik gösteren unsurlar olsa
da, genel olarak, “mesleki emeklilik” özelliği gösteren ikinci ayak ve
tamamlayıcı sosyal güvenlik kavramları birlikte değerlendirilmektedir. Bu
nedenle, üçüncü basamakta yer alan, bireysel emeklilik gibi, isteğe bağlı özel
sigorta uygulamaları, özellikle mesleki emeklilik programları olmayan
sistemlerde

ikinci

basamak

içinde

anılmıştır.

Ancak

bu

çalışmada

tamamlayıcı ayak, ikinci ayak ile birlikte aynı anlamda anılacaktır.
Genel olarak tamamlayıcı sosyal güvenlik programları, çağdaş sosyal
güvenlik sistemlerinde zorunluluk esasına dayalı kamu sosyal güvenlik
programlarına ek programlardır. Bu programlar, normal emeklilik yaşına göre
daha önce emeklilik hakkı tanımakta, böylece kişileri ileri yaşta iş bulamama
riskine karşı korurken, kamu sigortasından emekli olacağı yaşa kadar da
yaşama standardını sağlamakta, diğer yandan burada oluşan fonlar sermaye
piyasalarını

güçlendirebilecek

kapasiteye

ulaşmaktadır.

Tamamlayıcı

programların sosyal güvenlikteki temel amacı; bireylerin emekliliğe zorunlu
veya gönüllü tasarrufları ile aktif çalışma yaşamlarındaki gelir düzeyinin
korunması ve refahın artırılmasıdır. Tamamlayıcı programlar sayesinde
özellikle yaşlılık riskine karşı daha yüksek oranda bir gelir garantisi sağlamak
mümkün

olabilmektedir.

Böylece

bu

programların

sosyal

güvenlikte

standartları yükseltme rolünden söz edilmektedir (DPT, 2001: 111-112).
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Tamamlayıcı programların sosyal güvenlik fonksiyonu yanında, kişileri
kendi sosyal güvenlikleri için daha fazla fedakârlıkta bulunmaya zorlama
yahut özendirme gibi bir fonksiyonu da vardır. Bu programlar ne kadar
çeşitlendirilir, çoğaltılabilir ve insanların bu programlara yönelmeleri ne kadar
sağlanabilir ise o kadar büyük bir kesim daha yüksek bir sosyal güvenlik
garantisine sahip olacaktır. Tamamlayıcı sosyal güvenlik programlarının bir
başka rolü, özellikle mevcut kamu sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemleri
alanlarında olmak üzere, sosyal güvenlik alanında kamu programları
üzerindeki talep baskısını azaltmasıdır. Böylece bu programlar kamunun
sosyal güvenliğe daha çok kaynak aktarmasını da önleme gibi bir görev
yapmaktadır. Tamamlayıcı sosyal güvenlik programlarının, toplam milli
tasarruf seviyesini artırıcı rolünden de söz etmek mümkündür (DPT, 2001:
111-112).
Tamamlayıcı

sosyal

güvenlik

sistemleri,

öncelikle

işverenin

çalışanlarına sunduğu yaşlılık aylığı ya da ödemeleri olarak ortaya çıkmış,
özel sigortaların gelişimiyle zaman içinde özel emeklilik fonları yoluyla sosyal
güvenlik sisteminde özellikle yaşlılık sigortasına yönelik bir hizmet olarak
gelişim göstermiştir.
Her ne kadar özel sigortalar anlatılırken, 19. Yüzyılda özel emekliliğin
temelleri

İngiltere’de

atılmış

olsa

da

mesleki

emeklilik

bağlamında

tamamlayıcı emeklilik sisteminin temellerinin A.B.D.’de 1776 yılında savaş
sonrası malul durumda olan askerlere verilen ömür boyu yardımlarla ortaya
çıktığı söylenebilmektedir. Bu hizmete, 1780’de Amerikan askerleri için
yaşlılık aylığı uygulaması eklenmiştir. 19. Yüzyılın başlarına kadar, Birleşik
Krallık,

A.B.D.

ve

diğer

ülkelerdeki

özel

sektör

çalışanları

hem

işverenlerinden hem de devletten emeklilik yardımı almaktadır. Özel sektör
işverenleri, emekliliğe hak kazanan çalışanlarına, hizmetlerinden ötürü bir
teşekkür

niteliğinde,

toplu

ödeme

yapmaktaydı.

Bu

uygulama

aile

şirketlerinde halen görülmeye devam etmektedir. Emeklilik hizmetlerinin toplu
ödemeler yerine aylıklar ve çeşitli hizmetlere bağlanması ise sanayi
ülkelerinde, büyük şirketlerin, çalışanların devamlılığını sağlamak üzere
sunduğu bir insan kaynakları politikası kapsamında 20. Yüzyılın başlarında
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gerçekleşmiştir (World Bank, 1994: 166). İşverenlerin sunduğu mesleki
emekliliği özetlemek gerekilirse 18. Yüzyılda Amerika’sında işverenlerin
çalışanlarına hizmetleri karşılığı verdiği bir yardımdan oluşmaktadır. Sanayi
devrimi bağlamındaki ihtiyaçlar, insanın makineden farklı bir yaşayan unsur
olarak dikkate alınmasıyla, sanayi ülkelerindeki büyük şirketler insan
kaynakları politikaları

kapsamında

çalışanlarına yaşlılık dönemlerinde

emeklilik yardımı yapmaya başlamıştır. Sosyal devletin sunduğu geleneksel
emekliliğe bir alternatif olarak mesleki emeklilik de gelişim göstermiş ve
devleti destekleyen tamamlayıcı bir sistem ortaya çıkmıştır.
Avrupa Birliği ülkelerinin mesleki tamamlayıcı emeklilik sistemleri,
devletin geleneksel ayağını destekleyici bir görünüm vermektedir. Sistem,
mesleki

uzmanlığa

ya

da

işverene

bağlı

olarak

emekliliği

ortaya

çıkarmaktadır. Bu ayakta üç türde emeklilik programından söz etmek
mümkündür. Bunlardan ilki, zorunluluk esasına dayalı, çalışanları kapsayan
özel sektör yönetimindeki emeklilik programlarıdır. İkincisi toplu sözleşmeler
yoluyla belirlenen, zorunlu ve özel sektör çalışanlarına yönelik programlardır.
Üçüncüsü ise işverenin isteğine bağlı olarak çalışanlarına sunduğu emeklilik
planlarıdır. Bu ayaktaki programlarda fon birikimi söz konusudur. Varlıklar,
emeklilik hizmetini sunan sponsora aittir (EFRP, 2006: 8-9). Neticede, sosyal
sigortaların geliştiği Avrupa’da, yönetimi özel sektör tarafından yapılmakla
birlikte, tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi, çalışma yaşantısıyla bağlantılı
olarak devleti destekleyen emeklilik programlarından oluşmaktadır. Buradaki
tek fark emeklilik planının zorunluluk ya da gönüllülük esasına dayalı olup
olmamasından ileri gelmektedir.
Ülkelerin içinde bulunduğu özgün koşullar, doğal olarak tamamlayıcı
sosyal güvenlik temin eden programların yapısını da etkilemiştir. Bu nedenle
tamamlayıcı programlar, işletme düzeyindeki tamamlayıcı programlar ve
ulusal düzeydeki tamamlayıcı programlar olarak iki grupta toplanmaktadır.
İşletme düzeyindeki programlar genellikle işletme düzeyinde toplu
pazarlık yapılan ülkelerde yaygındır. Emeklilikte bir yandan sosyal avantaj
sağlarken, diğer yandan personel yönetimini de kolaylaştıran bir vasıta
durumundadır. Ulusal düzeydeki programlar, işkolu veya ulusal düzeydeki
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toplu pazarlık mekanizmasının güçlü olduğu ülkelerde görülmektedir. Her iki
tip

programda

da

sistem,

dağıtım

veya

fonlama

esasına

göre

kurulabilmektedir. Yine de işletme düzeyindeki programlar, kapitalizasyon
yöntemine daha yatkın görünmektedir. Her iki programın da özelliği, emeklilik
programlarının toplu sözleşmelerle belirlenmiş ya da kabul edilmiş olmasıdır
(Güzel ve Arkadaşları, 1990: 84). Buradan demokrasinin bir ölçütü olan
sendikaların etkinliği de ortaya çıkmaktadır.
Almanya, A.B.D. ve İngiltere’de işletme düzeyindeki tamamlayıcı
programlara yer verilmiştir. İngiltere’de çalışan kesimin %75’i, zorunlu olan
tamamlayıcı sosyal güvenlik programı kapsamındadır. Bu ülkede temel
emekli aylığına ilaveten program kapsamında maaş bağlanmaktadır.
Bağlanacak bu maaş sigortalının ortalama kazancının %25’i kadardır.
A.B.D.’de 200.000 veya 300.000 civarında tamamlayıcı sosyal güvenlik
sandığı bulunmaktadır. Bu sandıklar yoluyla elde edilen fonlar borsada
önemli bir paya sahiptir. Almanya’da ise işçilerin %60’ı program içinde yer
almaktadır. Tamamlayıcı programdan elde edilecek emekli maaşı, işçinin en
son aldığı ücretinin %10 ila %20’si civarında değişmektedir. Ancak bu oran,
üst düzeydeki yöneticiler için %25’lere varmaktadır. Fransa, Danimarka,
İtalya ve Hollanda’da tamamlayıcı sosyal güvenlik programları ulusal
düzeyde uygulanmaktadır. Dört ülkenin ortak noktası, programın zorunlu
olması ve primler yoluyla finanse edilmesidir. Toplu iş sözleşmeleri ile veya
isteğe bağlı olarak bu programlar oluşturulabilmektedir. Fransa’da her iki
şekilde oluşturulabilen programlar, 1972’de çıkarılan bir yasa ile bütün işçiler
ve üst düzey yöneticileri için zorunlu hale getirilmiştir. Sigortalı, kazancının
%20’si oranında emeklilik aylığı almaktadır. Danimarka, 1964 yılı itibariyle
söz konusu tamamlayıcı sosyal güvenlik programlarını zorunlu hale
getirmiştir ve toplu iş sözleşmeleriyle program belirlenmektedir. Finansmanı
yine işçi ve işveren primlerinden oluşur. Hollanda’da işçi ve memurların
%82’si zorunlu olarak tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemine dâhildir.
Emekliliğe hak kazananlar, çalışırken kazandıkları net ücretlerinin %100’ü
oranında emekli aylığı alabilmektedir (TOBB, 1994: 261-262).
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Tamamlayıcı emeklilik programını uygulayan ülkelerde, emekli olan bir
kişi her iki basamaktan da -eğer özel sigortası da varsa üç basamaktan- aynı
zamanda emekli aylığı alabilmektedir. Yalnızca emekli aylığının miktarı ve
oranı farklıdır. Buna rağmen, geleneksel düzende tek ayaktan verilecek
emekli maaşının yetersizliği, sistemin sunduğu ilave emekli aylığı ile bir
ölçüde giderilmiştir ve tek maaşa oranla, yaşlılık döneminde daha rahat
geçinebilme imkânı vermiştir (TOBB, 1994: 261-262).
Tablo 1. Tamamlayıcı Sosyal Güvenliğin Gelişimi Tablosu (2007)
Zorunlu Bireysel

Kapsam

Gönüllü Mesleki

Kapsam

Danimarka

>%90

Avusturya

%35

Macaristan

%58

Belçika

%40-50

Meksika

%31

Kanada

%39

Polonya

%49

Finlandiya

%7

Slovak Cumhuriyeti

%45

Fransa

%10

İsveç

>%90

Almanya

%57

Zorunlu Mesleki

Kapsam

İrlanda

%50

Avustralya

>%90

İtalya

%8

Danimarka

>%80

Japonya

%45

İzlanda

>%90

Lüksemburg

%20

Hollanda

>%90

Yeni Zelanda

%20

Norveç

>%90

Norveç

%45

İsveç

>%90

Portekiz

%4

İsviçre

>%90

İspanya

%10

İngiltere

%43

ABD

%47

Kaynak: http://www.oecd.org/dataoecd/35/17/38717744.pdf

Tablo

1’de

emeklilik

planlarının

kapsamına

ilişkin

bilgilere

ulaşılabilmektedir. Buna göre tamamlayıcı emeklilik sistemi içinde zorunlu ve
mesleki emeklilik planlarının büyüklüğü zorunlu bireysel ve gönüllü mesleki
planlar

ile

kıyaslandığında

göze

çarpmaktadır.

OECD

ülkelerinden;

Avustralya, Danimarka, Macaristan, İzlanda, Meksika, Norveç, Polonya,
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Slovak Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık özel sektör tarafından
sunulan zorunlu emeklilik sistemi bulunmaktadır. Sosyal güvenliğin yeniden
yapılandırma sürecinde Eski Doğu Bloku ülkelerinde tamamlayıcı emeklilik
programı olarak zorunlu bireysel emeklilik sistemi ön plana çıkmaktadır.
Zorunlu mesleki emeklilik programlarının bulunduğu tamamlayıcı sosyal
güvenlik

sistemleri,

kapsadığı

çalışanlarının

oransal

büyüklüğüne

bakıldığında kayda değer bir yer teşkil etmektedir. Yukarıdaki verilerden yola
çıkarak, devletin sunduğu yaşlılık sigortası uygulamalarına ek olarak OECD
ülkelerinde, ülke uygulamaları farklılık gösterse bile, devleti destekleyici
karakterde uygulama imkanı bulunan programlar bulunmaktadır. Bunların
içinde zorunlu mesleki programların temsil ettiği oranlar, tablonun diğer
verileri

de

göz

önüne

alındığında

yadsınamayacak

büyüklüklere

ulaşmaktadır.
Dünyada geleneksel ayağın tamamlayıcısı haline gelen ve özel sektör
tarafından sunulan emeklilik programlarının gelişimi, aslında bu programların
ve sosyal güvenliği yeniden yapılandırmanın gerekçelerini de ortaya
koymaktadır. Bu bakımdan, hem Türkiye’de sosyal güvenliğin yaşlılık
sigortası üzerinden tartışılan yeniden yapılandırma sürecinin, hem de
tamamlayıcı sosyal güvenlik sisteminin uluslararası alanda ve ülkemizdeki
durumunun anlaşılabilmesi için, aşağıda çok ayaklı sisteme geçişi üreten
dinamiklere yer verilmektedir.

2.3. DÜNYADA TEK AYAKLI SİSTEMDEN ÇOK AYAKLI SİSTEME
GEÇİŞİ ÜRETEN TEMEL DİNAMİKLER

Dünya, sanayi devriminden bu yana süratli biçimde değişmiştir.
Teknolojide yaşanan gelişmeler, kıtalar arasında aşılması güç görünen
engelleri ve saat farklarını bilgisayarın tuşlarına dokunarak kaldırabilmiştir.
Baş döndürücü teknoloji, hayatı hızlandırmış, kolaylaştırmış ve yeni bir çağ
açmıştır. Tıptaki gelişmeler sayesinde tedavisi mümkün görünmeyen ve bir
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zamanlar ölümcül olabilen hastalıkların 1-2 hafta içinde iyileştirilebildiği bir
dönem başlamış ve insan ömrü ister istemez uzamıştır.
Gelişmelerin süratle yaşandığı bu koşullara ilaveten, yaşanan
ekonomik ve toplumsal krizler, 70’lerden sonra, kapitalizmin, tek ve
vazgeçilmez bir piyasa sistemi olduğunu savunan düşünceyi perçinlemiştir.
Ayrıca, önceleri sanatta ortaya çıkan ve toplumun her alanına yayılan post
modern düşünce, kapitalist düzene eşlik ederek toplumları yeniden
biçimlendirmeye başlamıştır. 2000’li yıllarda özelleştirmelerin ve tek pazar
algısı yaratan küreselleşmenin hız kazandığı bir dünya düzeni ortaya
çıkmıştır.
Küreselleşme ve serbest piyasa sistemi, toplum yapılarının nasıl
şekilleneceğine karar vermiştir: Bir ülkede uygulamaya konulacak kanunlar
artık yalnızca ulusal yasa koyucular yoluyla değil, aynı zamanda uluslararası
etkinliğe sahip kuruluşlar tarafından da belirlenmekte ve denetlenmektedir.
Dolayısıyla bir ülkede yapılan düzenleme, diğerlerini de bağlayıcı hale
gelmiştir.
Neticede kaçınılmaz olarak şirketlerin yönetim yapısından devletlerin
yönetimine kadar tüm anlayışlar değişim geçirmektedir. Böyle bir ortamda,
özellikle 1970’lerde yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle, refah devletinin
varlığı ve görev alanı sorgulanmaya başlamıştır. Refah devleti vasıtası olan
sosyal güvenlik sistemleri de ekonomik krizlerden payını almış ve devletin
üzerinde büyük bir bütçe yüküne neden olmaya başlamıştır. Dolayısıyla
sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden yapılandırılması konusu gündeme
gelmiştir.
Bu çalışmada tartışılacak konu, refah devletinin varlık problematiği
değil; bir refah devleti uygulaması olan sosyal güvenliğin, güçlenerek
gelişmesine katkı sağlamak, bu yönde ortaya çıkan sorunların çözümüne
bilgi temelli katkılar sağlayabilmektir.
Yeni süreç sosyal güvenlik sistemleri açısından ele alındığında,
toplumların hem kendilerinden hem de çekim alanında bulundukları
küreselleşmeden doğan yeni ihtiyaçların, artık geleneksel tek ayaklı sosyal
güvenlik sistemiyle yeteri

kadar

karşılanamayacağı

anlaşılmıştır.

Bu
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ihtiyaçları ortaya çıkaran temel dinamikler; birbirinden etkilenen demografik,
sosyo-ekonomik ve siyasi etkilerden oluşmaktadır.

2.3.1. Demografik Nedenler

Yaşlılık gibi uzun vadeli sigorta kolları, hangi finansman türü seçilirse
seçilsin, bu kolun düzgün işletilebilmesi için uzun vadede gerekli olan düzenli
bir finansman gelirine ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sigortaların gelir kaynağı
olan primlerin toplanabilmesi tek başına yeterli değildir. Çoğunlukla “dağıtım
yöntemiyle” finanse edilen sistemlerde, kabaca genç nüfusun yaşlı nüfusu
finanse ettiği düşünülürse, finansal krizin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu
açıdan, demografik sorunların tespitinde yaşlı bağımlılık oranı ile sigortalı
bağımlılık oranı önemlidir.
“Yaşlı bağımlılık oranı, belirli bir yaşın üzerindeki nüfusun (genellikle
60 ya da 65 yaş olarak kabul edilmektedir), çalışan nüfusa (15-59 veya 20-64
yaşlar arası) oranından ibarettir (W) Nitekim gelişmiş ülkelerde doğum
oranındaki azalma ve hayatta kalma süresindeki artış, yaşlı bağımlılık
oranının

da

yükselmesine

neden

olmuş

ve

yaşlılık

sigortasının

finansmanında ciddi sıkıntılar doğurmuştur” (DPT, 2007: 4). Kamu emeklilik
sistemini temsil eden birinci ayakta sıklıkla kullanılan dağıtım yöntemi
açısından düşünüldüğünde, bağımlılık oranı arasındaki dengesizliğin gelirgider dengesini bozduğunu söylemek mümkündür. Başka bir deyişle hayatta
kalma süresindeki artış, yaşlılık döneminin uzamasına, yaşlı nüfusun artması,
daha fazla pasif sigortalıya daha uzun süreli finansman ayrılmasını
gerektirmiş ve uzun vadede giderler artmıştır.
Sigortalı bağımlılık oranı ise, pasif sigortalıların aktif sigortalılara
oranından ibarettir. Sosyal sigorta açısından yaşlı bağımlılık oranı ve sigorta
bağımlılık oranı birbirine yakın olmalıdır. Oranların birbirinden uzaklaşması,
yaşlanmadığı halde emekliliğe hak kazanmış sigortalıların varlığına ve kayıt
dışı istihdam gibi başka sorunlara işaret etmektedir (DPT, 2007: 5). Bu
bağlamda özellikle kayıt dışı istihdam, sigorta sisteminin gelir kaynağı olan
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primlerin toplanamaması sonucunu doğurmakta, buna ilave olarak erken
emekliliğe bağlı uzun dönemli giderleri ortaya çıkarmaktadır. Azalan gelir ve
artan giderler aktüeryal dengenin bozulmasına ve sistemin etkinliğini
yitirmesine neden olmaktadır.
Nesiller arasında dayanışma sağlanması ve toplumdaki varsıllardan
yoksullara doğru kaynak aktarılması gibi düşüncelerle kurulan sosyal
güvenlik sisteminin, demografik değişimler nedeniyle önemli ölçüde olumsuz
etkileneceği başlangıçta tam olarak tahmin edilememiştir. Önceleri 7-8
çalışandan kesilen primlerle tek bir emekli aylığını finanse eden sistem,
küresel olarak, günümüz koşullarında 4-5 çalışanın primleriyle finansman
noktasına gelmiştir. 1990’da OECD ülkelerinin genelinde toplum içinde %18
olan yaşlı oranının, 2030’da %30’a yükseleceği öngörülmektedir. Sonuç
itibariyle bir emekliyi tek bir çalışan finanse edecektir (Erol ve Yıldırım, 2005:
33). Demografik yapının sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ve etkinliğinde
önemli

bir

rol

oynadığı

görülmektedir.

Sosyal

güvenliğin

yeniden

yapılandırılması bağlamında çok ayaklı bir sistemin gelişimini destekleyen
dinamikler içinde demografik yapının önemli bir yeri bulunmaktadır.
20. Yüzyıl’da yaşanan Dünya Savaşları, yüz binlerle ifade edilen genç
ve yetişkin kaybına neden olmuştur. 65 yaş üzerindeki nüfus artmış ve yaşlı
nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı yükselmiştir. Dolayısıyla çalışma
çağındaki genç nüfus göreli olarak azalmış ve sosyal güvenlik sistemini
finanse eden gelirler azalırken, giderler artmıştır. Nüfusun süratle yaşlandığı
yadsınamaz bir gerçektir. AB-25’te 65 yaş ve üzerindeki yaşlı nüfusun toplam
nüfus içindeki payı, 1960 yılında %10 iken, 2000’de %15,7’ye yükselmiştir.
2050 yılına ilişkin tahminlerde öngörülen oran, %29,9’dur (Taşcı, 2010: 177179). Yukarıdaki sonuçlar dünya nüfusunun kaçınılmaz olarak yaşlandığını
göstermektedir.
Nüfusun

hızla

yaşlanmasında

dünya

savaşlarının

tek

başına

etkisinden söz edilemez. Şüphesiz teknolojik yenilikler ve tıptaki gelişmeler,
hem hayatı kolaylaştırmak hem de ömrü uzatmak bakımından önemli rol
oynamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası süratle gelişen buluşlar, yaşam
koşullarını iyileştirmiştir. Sağlık hizmetlerinden daha fazla ve daha sık
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faydalanma imkânı olmuştur. Tıp alanında ve teknolojide paralel yaşanan
gelişmeler doğal olarak yaşam süresini uzattığı gibi doğumda yaşam
beklentisini de artırmıştır (Taşcı, 2010: 177-179).
Birleşmiş Milletlerin sunduğu dünya nüfusuna ilişkin 2009 raporunda,
dünyadaki toplam nüfusun bir geçiş sürecinde olduğu ifade edilmektedir. Yani
toplam nüfus içindeki, genç nüfus azalmaya yaşlı nüfus artmaya başlamıştır.
Kısaca dünya nüfusu yaşlanmaktadır. Hem yaşlı hem de genç ölüm oranları
azalmış, yanı sıra doğum oranlarında da düşüş gözlenmiştir. Doğum
oranındaki azalmaya yaşam süresinin uzaması eşlik etmekte ve nüfus
kaçınılmaz olarak yaşlanmaktadır.
Yaşlılık

oranının

artmasındaki

baş

neden

doğum

oranındaki

azalmadır. 1950’den itibaren doğum oranı dramatik bir dönüşüm yaşamıştır.
Dünya çapında, kadın başına düşen çocuk sayısı 1950-55 döneminde
yaklaşık 5 iken bu oran, 2005-2010 döneminde yarıya inmiştir. 2045-2050
döneminde ise bu sayının 2’ye düşeceği beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerde
bu oran çok daha endişe vericidir. 1950-55 döneminde gelişmiş ülkelerin
gelişmiş bölgelerinde bu sayı, yaklaşık 3 çocuktan 2005-2010 döneminde
yaklaşık 2 çocuğa düşmüştür (UN, 2009: 5-7). Bu bağlamda düşünüldüğünde
doğum oranı azalmaktadır.
Bununla birlikte, doğumda yaşam beklentisi, 1950-55 yılları arasında
46,6’dan 2005-2010 döneminde 67,6’ya yükselmiştir. Ayrıca ölüm oranı
gelişmekte olan ülkelere oranla gelişmiş ülkelerde çok daha düşüktür (UN,
2009: 5-7). Buradan hareketle, doğum oranlarındaki azalmayla, nüfus bir
yandan yaşlanmakta, diğer taraftan doğumda ölüm oranının düşmesiyle
birlikte genel olarak yaşam süresinin de uzadığı ortaya çıkmaktadır. Uzun
vadeli sigorta kolu olan yaşlılık sigortası açısından düşünüldüğünde
gelecekte nispeten daha az gelirle daha fazla gideri finanse etmeye çalışan
bir yapı gelecek yıllarda da ortaya çıkacaktır.
OECD ülkeleri bakımından da yaşlıların genel nüfus içerisindeki payı
sosyal güvenlik açısından bir sorun teşkil etmektedir. Örneğin Kanada’da 65
yaşın üzerindeki nüfusun 15-64 yaş arası nüfusa oranı 1980’de %14,1 iken
2030 yılında söz konusu oranın %37,3’e ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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Mevcut bu demografik değişim sonucu olarak Kanada’da milli gelir içerisinde
emekli aylıklarına ayrılan pay 1984’te %6,1 iken 2030 yılında %15,8’e
tırmanacaktır (Akyıldız, 1999: 201). Bu verilerden yola çıkarak işgücünün
gelecek yıllarda azalacağı ve aktif-pasif sigortalı dengesinin olumsuz
etkileneceğini söylemek mümkündür.

2.3.2. Sosyo-Ekonomik Nedenler

Demografik etkiler, sosyal güvenlik finansmanında ne kadar önemli rol
oynasa da, küresel ekonomide yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler,
şüphesiz genelde dünya ve özelde toplumlar üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. Ekonomik koşullarla şekillenen sosyal yapıdaki değişimler, nüfusun
da genel karakteristiğine bağlı olarak sosyal güvenlik sisteminin yapısı ve
finansmanında önemli rol oynamıştır.
1970’li yıllarda ortaya çıkan iktisadi kriz ve neden olduğu evrensel
bunalım, kamu maliyesini ya da başka deyişle refah devletini de bunalıma
sürüklemiştir (Şaylan, 2006: 146). Krizin etkileri 90’lı yıllarda da devam
etmiştir. Yüksek enflasyon, ekonomide durgunluk ve işsizlik gibi sorunlar
sosyal güvenlik finansmanını olumsuz yönde etkilemiştir. Yüksek enflasyon
nedeniyle ücretler enflasyon oranının altında artış göstermiştir. Reel prim
gelirleri

kaçınılmaz

olarak

düşmüş,

bu

durum,

sosyal

güvenlik

harcamalarında artışa sebebiyet vermiştir (Akyıldız, 1999: 200-201). Sosyal
güvenlik finansmanı için gerekli olan primlerin yeteri kadar toplanamaması ya
da prim gelirlerinin düşmesi devletin bütçeden sürekli transfer harcamaları
yapmasına neden olmuş ve bir anlamda sistem kendi kendini finanse etme
mücadelesine girmiştir.
“1960’lı yıllarda OECD üyesi ülkelerde sosyal güvenlik için tahsis
edilen kaynakların GSYİH içindeki payı %3-12 arasında değişirken, bu oran
1970’li yılların sonunda %7-23’e (ILO, 1984), 1990’lı yılların sonunda ise
%30’lar seviyesine yükselmiş, bir anlamda bu amaçla tahsis edilecek
kaynakların üst sınırına gelinmiştir. Gelişmeler ekonomik büyüme ile sosyal
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güvenlik için tahsis edilen kaynakların seviyesi arasında çok kuvvetli ve
doğrusal bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur” (Alper, 2008: 10). Böylece
işsizlik nedeniyle yapılan sosyal güvenlik harcamalarının toplam kamu
harcamaları içindeki payı artarak önemli bir harcama kalemi oluşturmuştur.
Ayrıca işsizlik, bir taraftan prim ödeyenlerin sayısını düşürmüş, diğer taraftan
aylık alanların artmasına sonucunu doğurmuştur. Sosyal güvenliğin gelirleri
azalırken giderleri artmıştır. Yapılan harcamalar nedeniyle kaynaklar
sınırlanmış, yeni yatırım ya da iş alanlarının yaratılması engellenmiştir.
Sosyo-ekonomik yapıyı etkileyen, bu yapıdan etkilenen ve gözden
kaçırılmaması gereken diğer bir unsur da toplumun en temel kurumu olan
“aile” yapısındaki değişimdir. Boşanmaların ve tek ebeveynli ailelerin artması,
sosyal hizmet ihtiyaçlarını da giderek artırmaktadır.

2.3.3. Siyasi Nedenler

Dünya

1970’lerden

sonra

kapitalizm ile yeniden

yapılanmaya

başlamıştır. Süreç küreyi, tek ve bütün bir pazar haline getirmiştir.
Küreselleşme olarak tanımlanan bu olgu, krize giren refah devletini,
ekonomik ve sosyal dönüşümlerle ve özelleştirme gibi uygulamalarla içinde
bulunduğu krizden çıkarma çabasına girmiştir. Bu süreç aynı zamanda
dünyada neo-liberal dalganın yükselme sürecidir.
1980’lere kadar sosyal politikalar yoluyla ekonomik ve toplumsal
yapının içinde var olan devlet, 80’lerden sonra yeni küresel düzenin
unsurlarıyla sorgulanmaya başlamıştır. Yeni düzenin ortaya koyduğu yeni
rekabet anlayışı ve politikalar, yaşlı nüfusundaki artış ve doğurganlık
oranındaki azalışa bağlı olarak özellikle yaşlılık veya emeklilik hizmetlerinde
refah

devletini

krize

götüren

nedenlerle

birleşerek

sosyal

güvenlik

sistemlerinin de sorgulanmasına neden olmuştur.
1980’li yıllar, geleneksel düşüncenin yerini tekrar liberal düşünceye
bıraktığı ve ekonomide liberal dönemin başladığı bir dönüşüm süreci
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olmuştur. Böylece, özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası görülen devletçi
politikalar, yerini piyasa mekanizmasına bırakmaya başlamıştır.
Bu dönemde geleneksel dağıtım esasına dayalı sosyal güvenlik
sistemleri, yaşlı nüfus artışına bağlı olarak tıkanmış, bu da sosyal güvenlikte
finansman sorunlarına neden olmuştur. Ayrıca; kayıt dışı istihdam, artan
işsizlik, bazı politik gerekçelerle uygulamaya konulan erken emeklilik, teknik
alt yapı yetersizliği gibi nedenlerle toplanamayan ya da etkinliğini yitiren
primler, zaten yaşanmakta olan problemleri daha da kötüleştirmiştir. Sonuç
olarak kamu sosyal güvenlik harcamalarında kaçınılmaz olarak ve önemli
ölçüde artış yaşanmıştır (Oktayer ve Oktayer, 2007: 58-60). Buradan
kalkarak, sosyal güvenliğin yeniden yapılandırılmasında özel sektörün
ağırlıklı olduğu ve fon birikimi yapacak kapitalizasyon yöntemine dayalı
uygulamaların getirilmesine yönelik neo-liberal eksenli politikalar kendini
göstermiştir.
Özellikle Türkiye gibi ülkelerde, bu dönemde politik hesaplarla yapılan
erken emeklilik ise, sosyal sigorta kuruluşlarının aktif/pasif dengesini bozmuş
ve finansman krizine yol açan etkenlerden biri olmuştur (Akyıldız, 1999: 202).
Hem Türkiye’de hem dünyada bu tür uygulamalar nedeniyle, yalnızca
dağıtım yöntemiyle işleyen sistemlerde değil, aynı zamanda kapitalizasyon
esasına göre işleyen sigorta kollarında da yeterli fon birikimi yapılamamış
veya bu fonlar erimiştir.
Yukarıda anlatılan demografik, sosyo-ekonomik ve siyasi etkilerle,
sosyal güvenlik sistemi, özellikle uzun vadede kaynak gerektiren yaşlılık
sigortasında, sosyal devletin taşıyamayacağı hantal bir gövdeye dönüşmeye
başlamış ve çeşitli alternatif çözümlerle, gövdeyi taşıyacak başka ayakların
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Böylece günümüzde tek ayaklı sistemler yerini çok
ayaklı sistemlere dönüştürmüştür.
Sosyal güvenliğin yeniden yapılandırılması sürecinde, daha önce de
ifade edildiği gibi özellikle uzun vadeli yaşlılık sigortası bağlamında
uygulanan modeller, devletin sunduğu emeklilik sisteminde alternatiflerin
daha iyi anlaşılabilmesine imkân tanımaktadır. Buradan hareketle aşağıdaki
bölümlerde çok ayaklı sosyal güvenlikteki uygulamalara yer verilmektedir.
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2.4. ÇOK AYAKLI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE BAZI
ÜLKE ÖRNEKLERİ

Uzun vadeli sigorta kolu olan yaşlılık sigortasının finansmanı, önceki
bölümlerde anlatılan sebeplerden dolayı krize girmiş ve maliyetleri ağır
sonuçlar doğurmuştur. Devletin yükünü azaltmak ve ileride karşılaşılabilecek
krizleri önleyebilmek amacıyla, dünya genelinde özellikle sosyal sigorta
tekniğinde reform çalışmalarına gidilmiştir. Tabii hangi tekniği olursa olsun,
yapılan çalışmalar sistemin bütününün de gözden geçirilmesi anlamına
gelmektedir.
Reformlar, içinde bulundukları ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel
yapısından etkilenmiştir. Bu nedenle bazı reform hareketleri mevcut sistemin
yeniden veya mevcut düzene yapılacak ilavelerle bir tedbirler bütünü özelliği
gösterirken, bazı ülkelerde sistemi top yekûn değiştirmiştir.
Özellikle Avrupa ülkeleri, 2. Dünya Savaşı sonrası yıllarda tüm nüfusu
sosyal güvenlik çatısı altında toplamaya yoğunlaşmıştır. Nitekim sosyal
güvenlik sistemleri olağanüstü bir başarı göstermiştir. Ancak 80’li yıllar,
olumlu gelişmeler tersine dönmüş ve sosyal güvenlik sistemleri finansman
kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Nüfusun yaşlanması, sağlık harcamalarının
artması, işsizlik gibi sebeplerle sistem tartışmaya açılmıştır (Güzel, 2007: 27).
Devletin sosyal güvenlik sistemindeki görev ve varlık alanının tartışılmaya
başlandığı bu dönemde, daha önce de ifade edilen yükselen neo-liberal
yaklaşımlar oldukça etkili olmuştur. İleride anlatılacak bazı ülke modellerinde
bu yaklaşımların etkililiği -farklı seviyelerde olsa da- kendini göstermektedir.
Yaşlılık

döneminde

güvence

sağlayan

emeklilik

sigortasının

finansmanında yaşanan sorunlar; öncelikle emekli yaşının yükseltilmesi,
sigorta primlerinin miktar ve/veya sürelerinin artırılması, emekli maaşlarında
reel alım gücünün düşürülmesi, imtiyazlı emekliliğin kaldırılması, emekli
maaşlarına uygulanan vergi oranlarının yükseltilmesi, malulen veya normal
emeklilik koşullarının zorlaştırılması gibi tedbirlerle aşılmaya çalışılmıştır.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde; çok basamaklı sistemler tercih
edilmeye başlamış, devletin yükü özel sektöre veya mesleki emeklilik
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sağlayan özel kuruluşlara doğru yönlendirilmiş, nüfus artışı ve kayıt dışı
istihdama bağlı olarak bozulan nimet-külfet dengesi nedeniyle, dağıtım
sisteminden prime dayalı ve fonlama esaslı uygulamalara geçilmiştir. Özel
emeklilik fonlarının kurulması desteklenmiştir. Bu fonlar portföy yönetiminde
uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Ayrıca bireylerin sistem içinde daha
aktif rol oynaması da birer çözüm olarak görülmüştür (Erol ve Yıldırım, 2005:
33-35).

Dağıtım yönteminin

terk

edilmeye

başlandığı

bu

dönemde

kapitalizasyon yöntemiyle uzun vadede ihtiyaç duyulan fon birikimi yaratmak
ve

bunu

serbest

piyasa

düzeni

içinde

yatırımlara

dönüştürmek

amaçlanmaktadır.
Daha genel bir anlatımla, sosyal güvenlik krizinin aşılması için önerilen
alternatif çözüm önerileri içinde; öncelikle mevcut sistemin ıslah edilmesi,
kamunun sunduğu sosyal güvenliğin munzam sandıklara devredilmesi,
sistemin özelleştirilmesi ya da sayılan alternatiflerden oluşturulacak karma bir
modelin yaratılması bulunmaktadır. Ancak burada gözden kaçırılmaması
gereken husus, 70’lerden sonra sosyal güvenliğin yeniden yapılandırılmasını
kapsayan politikaların küre eksenli ve neo-liberal yaklaşımlar doğrultusunda
oluşturulduğudur. Yalnızca ülke uygulamalarında bu yaklaşımların derecesi
değişmektedir.
Mevcut sosyal güvenlik sisteminin ıslahında genellikle iki yol
benimsenmiştir. Bunlardan ilki aktüeryal dengenin sağlanması, ikincisi ise
finansman yönteminin değiştirilmesidir. Aktüeryal dengeyi sağlayabilmek için
öncelikle harcamaların azaltılıp gelir kaynaklarının arttırılması yoluna
gidilmiştir. Bu durumda primler artmış, emekli aylıkları azaltılmıştır. Başka bir
uygulama da emekliliğe hak kazanma yaşının yükseltilerek prim ödeme gün
sayısını arttırmak olmuştur. Finlandiya, İtalya, Hollanda, Fransa ve Almanya
gibi ülkeler yukarıdaki uygulamaya örnek gösterilebilir. Örneğin Almanya’da
erkeklerde 63 ve kadınlarda 60 olan emeklilik yaşı tedricen 65’e
yükseltilmiştir. Buna ilave olarak batılı ülkelerin birçoğu sosyal güvenlik
harcamalarını kısmıştır. Örneğin İtalya’da emekli aylıkları hesaplanırken
dikkate alınan emeklilik öncesindeki 5 yıl, 10 yıla çıkarılmıştır (Akyıldız, 1999:
204-205).
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Mevcut sistemin iyileştirilmesi için benimsenen bir diğer yol da
finansman yönteminde değişiklik yapılmasıdır. Sosyal güvenlik finansmanı
dağıtım esasına göre işleyen bir sistemde demografik değişimler nedeniyle
yaşlı nüfusun bağımlılık oranı yükselmiş, bu da, primlerin arttırılmadığı veya
emekli aylıklarının düşürülmediği durumlarda finansman krizine neden
olmuştur. Böylece biriken fon getirileri ile sosyal güvenlik kuruluşlarına gelir
kaynağı yaratan kapitalizasyon modeli önerilmiştir. Kapitalizasyona dayalı
finansman

modelinde

öncelikle

primler

yükseltilerek

ek

bir

fon

oluşturulmasının hem fon getirisinin sistem için bir gelir kaynağı olacağı hem
de yüksek faiz getirisine bağlı olarak ve fon birikimine bağlı olarak daha
yüksek emekli aylığı sağlayacağı düşünülmüştür. Ancak dağıtım sisteminden
kapitalizasyon sistemine geçişin de bir maliyeti olacaktır (Akyıldız, 1999:
206).
Sosyal güvenlik programlarında önerilen diğer alternatif, devletin
sunduğu kamu sosyal güvenlik programlarına ek olarak gelir sağlayacak özel
munzam sandıkların kurulması ve teşvik edilmesidir. Bu önerinin hareket
noktası; sosyal güvenlikteki açıklarının bütçeden ayrılan büyük paylarla
giderilmeye çalışılması ve yine açıkların yüksek vergiler ya da kesilen yüksek
primler ve düşük emekli aylıkları ile giderilmeye çalışılmasıdır. Munzam
sandıklar işletme düzeyinde veya ulusal düzeyde uygulanabilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde kurulu bulunan munzam sandıklar yalnızca emeklilik aylığı
hizmeti vermemekte, işsizlik ödemesi, sağlık yardımı gibi hizmetler de
vermektedir. Kamu sosyal güvenlik programını destekleyen bu sandıklar,
sosyal güvenlik krizinin aşılmasında alternatif bir yol olarak görülmektedir.
Sosyal güvenlik sistemlerinde en radikal reform önerisi ise sosyal güvenlik
sisteminin özelleştirilmesidir. Ancak bu alternatif gelişmiş ülkeler tarafından
birincil

alternatif

olmamıştır.

Özelleştirmeye

ilişkin

Latin

Amerika’da

uygulanan reformlar örnek gösterilmektedir. Şili, Peru, Bolivya ve Arjantin gibi
Latin Amerika ülkeleri kamu sosyal güvenlik krizini özelleştirme yoluyla
aşmaya çalışmıştır. Son olarak önerilen karma model, kamu ve özel
programların bir karışımını temsil etmektedir. İsveç, bu alternatif modele
örnek gösterilmektedir (Akyıldız, 1999: 206-209).
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Özetlemek gerekilirse; etkin ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi
olan ülkeler, mevcut sistemlerine bağlı kalarak reform arayışı içine girmiştir.
Mevcut sistemin tasfiye edilmesine yönelik girişimler, özellikle Fransa ve
Almanya gibi Avrupa ülkelerinde halkın tepkisine yol açmış ve mevcut
sistemin ıslahına yönelik tedbirler getirilmiştir.
Mevcut sistemlerini tasfiye etmeyi düşünen ülkeler ise, mevcut
sistemlerinin zaten sorunları çözemediği düşüncesinden hareket etmişlerdir.
Benimsenen modeller, IMF ve Dünya Bankası’nın önerdiği sosyal güvenlik
modelleri üzerine oturmaktadır. Bu finans kuruluşları neo-liberal ideolojiyi
savunmakta, bu ideoloji içinde sosyal devlete çok da yer verilmemektedir.
Çok uluslu şirketler gibi piyasa güçleriyle küresel rekabet koşullarında bireyin
tek başına daha fazla sorumluluk üstlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak Şili
gibi bazı Latin Amerika ülkelerinde uygulanan bu model, özellikle Avrupa
ülkelerinde şiddetli tepkilere yol açmıştır. Bu defa sistem iki ya da üçayaklı bir
modeli öngörmüştür (Güzel, 2007: 34).
Sosyal güvenlikte, tek ayaklı programların içsel problemlerini önlemek
için 1994 yılında Dünya Bankası’nın hazırladığı raporda, tasarruf işlevinin
yeniden dağıtım işlevinden ayrılması ve farklı finansal ve idari düzenlemelerle
iki farklı zorunlu ayakta yer alması tavsiye edilmiştir. Buna göre, birinci ayak
kamu tarafından vergi esasına göre kurulmaktadır. İkinci ayak zorunlu, özel
idare ile yönetilen, tamamen fonlu ayaktan oluşmaktadır. Gönüllülük esasına
dayalı üçüncü ayak ise sistemin destekleyicisi rolündedir. (World Bank, 1994:
238). Dünya Bankası’nın sunduğu bu modelde yer alan ikinci ayağın,
Avrupa’daki uygulamadan biraz daha farklı olduğu göze çarpmaktadır. İkinci
ayakta bireye yüklenen sorumluluk daha farklıdır. Bu bağlamda oluşturulan
Şili örneğinde bu konuya değinilecektir.
Reformlara ilişkin modelleri aktarmadan önce, ”sosyal güvenlik
sisteminin

özelleştirilmesini

biraz

açarak

kavramı

somutlaştırmak

gerekmektedir. Çünkü özelleştirmenin gerek taraftarları ve gerekse karşıtları
bakımından kavram farklı anlamlarda kullanılabilmektedir.
Kavramsal karışıklığa izin vermemek için özelleştirme kavramı iki
şekilde ele alınabilir. Birinci şekilde anlamı, sosyal güvenlik sisteminin
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özelleştirilmesi, yani bu ihtiyacın karşılanması için gereken bütün mali
yükümlülüğün bireye yüklenmesidir. Bu durumda işveren veya devletin
finansmanda hiçbir katkısı yoktur. Yani sistemi kimin kurduğu veya organize
ettiği önemli değildir. Finansman yalnızca bireydedir. Bu anlamda sosyal
güvenliğin özelleştirilmesi mümkün değildir. Zira mali sorumluluğun tümüyle
bireye verilmesi imkânsızdır. İkinci anlamında özelleştirme ise, kamunun
üzerindeki yükün azaltılabilmesine dönük önerilen bir modeldir. Buna göre,
hangi düzeyde ve yöntemle olursa olsun, sisteme özel sektörün de katılması,
sistemde rol alması ve bireye sistem içinde tercih hakkı verilmesi
anlatılmaktadır (Ekin ve Arkadaşları, 1999: 212). Bugünkü algı, sosyal devleti
savunan görüş ve devletin sosyal güvenlikteki yetki alanını daraltmayı
savunan görüşle çatışır hale gelmiştir.
Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak, özelleştirme fikrinden yola çıkarak
geliştirilen kimi uygulamalar sosyal devleti savunanlar açısından, sosyal
güvenliğin bireye yüklenen bir sisteme dönüştürülme çabasını anlatmaktadır.
Neo-liberal yaklaşım ise çok genel olarak, bu uygulamalarla bireyin tasarruf
bilincinin harekete geçeceğini, bireyselliğin önemini ve her hizmetin devletten
beklenemeyeceğini savunmaktadır.
Neticede uygulamaların sonuçları hangi yönde olursa olsun, sosyal
güvenlikte zorunlu özel sektör uygulamalarıyla yapılan çeşitli özelleştirmeler,
kamu üzerindeki yükü kaldırmak üzere 1980’lerden itibaren Dünya Bankası
ve IMF öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Buradan hareketle Latin Amerika’da
sistemin özelleştirilmesi gündeme gelmiştir. Dünyada yeni bir çığır açan ve
tartışmaların özelleştiği günden bu yana devam etmekte olan Şili Modeli,
hem dünyada hem de Latin Amerika modeli içindeki özgün uygulaması
bakımından sistemin özelleştirilmesinde örnek gösterilmektedir.

2.4.1. Latin Amerika Modeli ve Şili Örneği

Latin Amerika modelinin, dünyada sosyal güvenlikte ortaya çıkan
finansman krizine karşı alınan tedbirler içinde özgün ve önemli bir yeri vardır.
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Bu model ile bir sistem bütünüyle dönüşüm geçirmiş ve dünya köklü bir
reforma tanıklık etmiştir.
Radikal biçimde mevcut sistemin yerini özelleştirilmiş bir sisteme
bırakması bakımından önemli olan yeni sistemin karakteristiğinde; sosyal
güvenlik sisteminin özel bir yönetimin kapsamında yer alması, bireysel
emeklilik hesabının bulunması ve bireysel hesaplarda tutulan birikimlerin reel
varlıklara yatırılması söz konusudur.
Ülkeler arasında uygulama farklılıkları doğal olarak bulunmaktadır.
Bazı ülkelerde yeni sisteme veya eski sisteme katılım çalışanların tercihine
bırakılırken, bazılarında ise yeni sistem zorunlu olmuştur. Sisteme yapılan
katkılar çalışanlar veya işveren tarafından gerçekleştirilmektedir (Ekin ve
Arkadaşları, 1999: 61).
Emeklilik sigortasının özelleştirilmesi yoluyla yapılan radikal reform
örneği, 1980’de Şili önderliğinde başlamış, daha sonra uygulama alanı;
Arjantin, Meksika, Peru, Bolivya ve Uruguay’a doğru genişlemiştir. Bu
nedenle Latin Amerika modelinde örnek olarak Şili üzerinde durulmuştur.
1980’de yapılan ve literatüre geçen Şili reformunu anlayabilmek için
öncelikle bu ülkedeki reform öncesi ekonomik yapıya ve sosyal güvenlik
sistemine kısaca göz atmak gerekmektedir. Çünkü sosyal güvenlik alanını
besleyen ekonomik programlarda da köklü değişiklikler yaşanmıştır.
1924’lerde Şili, toplumsal çatışmalar ve siyasi problemlerle karşı
karşıya kalmıştı. Bu çatışmaların temelinde işçilerin sahip olduğu yetersiz
koruma yatmaktaydı. Devletin işçilere sosyal sigorta sağlayabilmesi için
sözde yasalar çıkarılmış, Zorunlu İşçi Sigortası (Compulsory Worker
Insurance) ve bazı çalışanlar için emeklilik planları kurulmuştu. 1925’te,
sosyal güvenlik alanında devletin sorumluluğu açıkça ortaya konmuş; işçinin
ve sanayinin korunması ile sosyal sigortayla ilgili olarak Devlete bu konularda
toplum sağlığını ve iyiliğini gözetme görevi verilmişti. Bundan sonra, sosyal
sigorta fonları oluşturularak sigorta kapsamı ve hizmetleri geliştirilmiştir.
Dağıtım esasına göre işleyen sistemde aktif sigortalılar prim ödeyerek
kaynak oluşturmuştur (Veliz, 1998: 151-152).
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Bu haliyle Şili, 1970’lere kadar Latin Amerika’daki en zayıf ekonomiyi
temsil etmekteydi. 70’lerden itibaren izlenen piyasa ekonomisi kökenli
programlarla büyümeye başlamıştır. Dolayısıyla, ekonomik reformun temeli;
özelleştirme, ekonomide dışa açılma ve sıkı mali politikalara dayandırılmıştır.
Böylece 70’lerin ortalarından itibaren ülke ekonomisi uluslararası rekabete
açılmış, ulusal işletmeler uluslararası ölçekte faaliyet gösteren işletmelere
dönüşmüştür. 500’den fazla kamu işletmesi özelleştirilmişti. 1990’lı yıllar
Askeri Rejim dönemiydi ve özelleştirme çalışmaları da bu dönemde istikrarlı
biçimde devam etmiştir (Ekin ve Arkadaşları, 1999: 61-62).
Şili Sosyal Güvenlik Sistemi’nde 1970’lerin sonuna kadar dağıtım
yöntemi varlığını sürdürmüştür. 1978 itibariyle, yaklaşık 100 farklı sosyal
sigorta programı ve 32 kuruluş bulunmakta ve her biri farklı bir çalışan
grubunu temsil etmektedir. Örneğin, özel sektör çalışanları, memurlar,
belediye işçileri, çalışanlar gibi. Ancak bu durum, bazı ayrıcalıklı grupların
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Veliz, 1998: 151-152).
1980’li yıllara kadar Şili’de 30’un üzerinde sosyal güvenlik kuruluşu ve
bu defa 230’un üzerinde sosyal güvenlik programı ortaya çıkmıştır. Hem özel
hem de kamu sektörünün sosyal güvenliğini sağlayan model, yine dağıtım
esasına dayanmaktadır. Ancak bu programların sağladığı haklar birbirinden
farklılık göstermektedir (Tuncay, 2002: 35).
Yine 80’li yıllara kadar birbirinden bağımsız sigorta kuruluşlarınca
yürütülen sistem; meslek hastalığı, analık, yaşlılık, sağlık, dul - yetim aylıkları
ve işsizlik sigortasını kapsamaktadır. Toplanan primler ve sağlanan haklarda
standart birliği yoktur. Emekli maaşları primlerin karşılayamayacağı ölçüde
yüksektir. Sektörler, işkolları ve endüstriler düzeyinde örgütlenmiş olan
sosyal güvenlik kuruluşlarının sağladığı emekli maaşları, bir kurumdan
diğerine farklılık göstermektedir. Çünkü 230’un üzerinde bulunan sosyal
güvenlik programının 150’si emeklilikten oluşmaktadır. Netice itibariyle bu
bölünmüşlük

ve

bürokratik

atalet,

aktüeryal

dengenin

ve

sistemin

bozulmasına neden olmuştur. Yüksek enflasyon, fon birikimine izin
vermemiştir. 1950’li yılların başından itibaren bir dizi reforma sahne olan
sistem yine de toparlanamamıştır. 1980 yılında Şili’de sosyal güvenlik
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sistemini kökten değiştiren reformların temelini 1973 darbesi öncesi yapılan
“tuğla” reformu önerisi oluşturmuştur. Buna göre, emeklilik sistemi özel sektör
yönetimindeki fon kuruluşlarınca gerçekleştirilmelidir. Fonların; tahvil ve hisse
senedi gibi araçlarla piyasada değerlendirilmesi ve piyasaların da böylece
geliştirilmesi gerektiği gündeme gelmiştir (Ergenekon, 1998: 81-83).
Darbeden 1980’e kadar uygulamaya konan, öncü reform olarak da
adlandırılabilecek bu programa göre, öncelikle birbirinden farklı emekli maaşı
sunan kuruluşlar arasında norm birliği sağlanmaya çalışılmış ve emekli
maaşları birbirine yaklaştırılmıştır. Emekli maaşlarının kamu üzerinde hayli
yükü bulunmaktadır. Devlet, bütçenin yaklaşık %20’si ve GSMH’nin %11’i
kadar emeklilik ve sağlık harcamalarına katkı yapmıştır. Bütçe yükünü
azaltmak için asgari bir emekli maaşı düzenlenmiş ve emekli maaşının reel
alım gücü azaltılmıştır. Yukarıda vurgulanan dönemde Şili’de emeklilik yaşı,
kadınlarda 60, erkeklerde 65’e yükseltilmiştir. Emekli olma koşullarının
zorlaştırılması ve primlerin yüksek olması, Şili vatandaşlarının emekli
sisteminden beklentisini azaltmıştır. Oysa yeni sistem yüksek yatırım geliri
vaat etmektedir. Primler de eski sisteme oranla daha düşüktür (eski sistemde
%22 oranında, yeni sistemde %13 oranında) ve emeklilik yaşı kısmen de
olsa çalışanların inisiyatifindedir. Bunun sonucu, özellikle 45 yaş altında
çalışanlar yeni sistemi tercih etmeye başlamıştır. Yine bu dönemde, reformun
uygulanabilmesi için, işveren sorumluluğundan çalışanlara geçen prim
ödeme yükümlülüğü nedeniyle yeni sisteme göre çalışanların maaşları
arttırılmıştır. Reformun sunduğu yeni sistemin kabul görmesi için devlet
televizyonundan pazarlama esaslı çeşitli tanıtıcı yayınlar yapılmış ve
kampanyalar düzenlenmiştir (Ergenekon, 1998: 83-84).
Gözden
gerçekleştirilen

kaçırılmaması
emeklilik

gereken

reformunun,

diğer

bir

husus

1970’lerden

da,

sonra

Şili’de
kamu

teşebbüslerinin özelleştirilmesi amacının bir parçası olmasıdır. Ücretli işçiler
için zorunlu, kendi işinde çalışanlar için isteğe bağlı olan bu yeni sistemde,
eskisinin aksine (eski sistemde bu primlerin finansmanı tamamen işverene
aittir), sosyal güvenlik primlerini ödeme yükümlülüğü tamamen işçi üzerinde
kalmıştır (Uğur, 2004: 48).

86

Böylece

oluşturulan

yeni

sisteme

göre;

Şili’de

iş

görenler,

kapitalizasyon metoduyla yönetilen, tanımlı katkı planlarından oluşan zorunlu
bireysel emeklilik programına tabi olmuştur. Çalışanlar, maaşlarının %10’u
kadar katkı payı ödemektedir. Emeklilik döneminde ise yıllık ya da belirli
dönemlerde sahip olduğu birikimlerini alabilmektedir. Emeklilikte elde
edilecek fayda enflasyona endekslidir. Asgari gelir garantisi yanında, kanunla
belirlenen emekli maaşından daha düşük maaş alan kişileri de devlet
desteklemektedir (Tantan, 2001: 47).
Şili’de fonlama sistemi, kamu ve özel sektör çalışanları için zorunludur.
Serbest çalışanlar için böyle bir koşul yoktur. Reformun yapıldığı yıllarda Şili
işgücü piyasasının %28’ini oluşturan serbest çalışanların %10’u sisteme
katılmıştır. Diğer bir husus, silahlı kuvvetler ve emniyet mensupları reform
kapsamının dışında tutulmuştur. Gerekçe olarak; emeklilik haklarının ordu
veya emniyet içinde alınan kıdemlerle doğru orantıda artması gösterilmiştir.
Bu meslek gruplarındakiler, dönemin yönetimine baskı yaparak, müktesep
haklarını korumak istemiş ve kendilerini fonlama sisteminin dışında
bırakmışlardır.
Çalışanların

maaşlarından

kesilen

primler

kısaca

AFP

olarak

adlandırılan Administradora de Fondos de Pensiones adındaki fon yönetim
kuruluşlarında değerlendirilmektedir. Bu fonlar anonim şirket niteliğindedir.
Başka bir iş yapması yasak olan bu kuruluşların görevlerinden bazıları;
çalışanlardan katkı payı toplamak, bireysel emeklilik hesaplarının kaydını
tutmak, sigorta şirketinden ödenek alamayanlara emekli aylığı ödemektir
(Ergenekon, 1998: 85-89).
Ancak daha sonraları Şili’de baş gösteren mali sıkıntılar, AFP’lerdeki
fon getirilerini azaltmıştır. Yönetim giderlerinde artış yaşandığı gerekçesiyle
katılımcılardan daha fazla katkı alınmıştır. Bu olumsuzluk nedeniyle
katılımcıların fon idaresi değiştirdikleri görülmüştür (Tuncay, 2002: 37).
Özel sektör kuruluşlarının sosyal güvenlik işlevini yüklendiği Latin
Amerika ülkelerinde, başlangıçtaki olumlu gelişmelerin yanı sıra, bu alanda
faaliyet gösteren şirketlerin tanıtım ve reklam yapabilmek için oldukça yüklü
harcamalar

yapması

maliyetleri

artırmıştır.

Bunun

sonucunda

özel
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sigortalılar, aynı piyasa içerisinde sürekli olarak kurum değiştirmek
durumunda kalmışlardır. Bu da maliyetleri yeniden artırmış ve özel sigorta
şirketlerinin politikalarında istikrarsızlıklar ortaya çıkmıştır. Ayrıca özel sigorta
kuruluşları zaman içerisinde yönetim zaafına uğramış ve etkinlikleri
azalmıştır.

Sosyal

güvenlik

sistemi

özelleşmiş

olan

Şili’de,

fon

yöneticilerinin kazancında azalma olmadığı gibi fon getirileri zaman içinde
dramatik olarak düşmüştür. 1981-1998 döneminde emeklilik fonlarının
ortalama getirisi %11 düzeyinden 1995-1998 döneminde %1 olmuştur (İAV,
1999: 48-49).
Özel emeklilik fonları, ortaya çıkışlarından günümüze kadar tartışma
konusu olmuştur. Bazı yazarlar bu modelin tamamen Dünya Bankası’nın
neo-liberal uygulamalarıyla sosyal devletin yükünü bireye yansıtmak üzere
kurulduğunu savunurken, bazı görüşler, sosyal devleti destekleyecek ve
piyasayı canlandıracak bir model olduğu yönünde birleşmiştir. Kapitalizasyon
esasıyla kurulan ve standartları reform öncesi döneme göre düzenlenmiş
olan sistemde fon birikimi yapılabilmesi ekonomiye katkı sağlayabilir. Ancak
işverenin katkısının bulunmaması, devletin sigorta sisteminde yalnızca
gözetmen sıfatıyla yer alması sosyal devletin görevini yerine getiremediğini
düşündürmektedir.
Bu sisteme tabi olan çalışanların birikimlerini hangi şirkette nasıl
değerlendireceğini bilebilmesi ya da bu birikimler değerlendirilirken tamamen
uzmanlık gerektiren piyasa analizini yapabilecek durumda olması da
mümkün görünmemektedir. Ayrıca sosyal sigortanın yükü devletten çalışanın
üzerine kaymıştır. Anlaşıldığı kadarıyla, sosyal güvenliğin gelişim seyri
içinde, geniş anlamda sosyal güvenliğin refah algısında yer alan hayat
standartlarının daima iyileştirilmesine dönük çalışmalar, Şili örneğiyle
yalnızca devletin sistemden çekilerek kamu yükünün azaltılmasını amaçlayan
uygulamalara dönmeye başlamıştır. Bu bağlamda sistemde, sosyal devletin
tanımındaki birey algısı da adeta daha mekanik bir görünüme bürünmüştür.
Fonların ne kadar etkin kullanıldığı ancak zaman içinde görülebilecektir.
Burada değinilmesi gereken diğer bir husus da yeni sistemin tüm
çalışanları kapsamına almıyor olmasıdır. Asker ve polislerin kendi istek ve
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baskıları sonucu bu sisteme girmemiş olması, serbest çalışanların yalnızca
isteğe bağlı olarak kapsama alınması da geniş anlamda sosyal güvenliğin
uygulanamadığını göstermekte ve sistemin sürdürülür, güvenilir bir sistem
olduğuna dönük soru işareti oluşturmaktadır.

2.4.2. OECD Ülkeleri’nde Uygulanan Modeller

Burada ele alınan reformlar, istisnaları olsa da genel olarak Latin
Amerika modelinden ayrılmaktadır. Söz konusu ülkelerde genellikle mevcut
sistemin ıslahı yönünde reformlar yapılmıştır. Bu ıslah programları içinde,
getirilen yeni model ve uygulamalar olsa dahi, bu yenilikler önceki sisteme ek
ya da bu sistemin tamamlayıcısı olarak görülmüştür.
Sosyal devlet olgusunun en çok geliştiği ve sosyal sigorta tekniğinin
merkezi olan Almanya’da da mevcut sistemde ıslah yoluna gidilmiştir. Reform
gerekçesi yalnızca Alman sisteminin kendi ihtiyaçlarından değil, aynı
zamanda Avrupa entegrasyon sürecinden de kaynaklanmıştır (Becker,
Darimont, Hekimler, 2005: 140). Alman nüfusu oldukça yaşlıdır. Birleşmiş
Milletler’in 2009 yılına ilişkin dünya nüfus raporunda, 1975-2005 yılları
arasında hiçbir ülkede, kentlerde yaşayan nüfus içinde yaşlı nüfusun oranı
%25’e ulaşmazken, Almanya bu dönemlerde bu rakamın üzerine çıkan tek
ülke olmuştur (UN, 2009: 38). Dağıtım yöntemiyle işleyen bir kamu emeklilik
sistemi açısından gelir-gider dengesi yaratan bu durum sistemin ileride daha
büyük açmazlarla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmektedir.
Ücrete tabi çalışan nüfusun yaklaşık %80’ini kapsayan ve dağıtım
yöntemiyle çalışan Alman Zorunlu Emeklilik Sigortası, her ne kadar sigorta
tekniğine dayansa bile sosyal yardım özelliği de göstermektedir. Sosyal
yardımların asıl amacı yoksulluğun önlenmesi ve emeklilikte yaşam
standardının yükseltilmesidir. 90’lı yıllarda kamu ve özel sektör karışımından
oluşan bir yaşlılık sisteminin kurulmasına karar verilmiş ve 2001’de bu
sisteme doğru adım atılmıştır. Almanya’daki reformun temeli, mesleki
emeklilik planlarını ve özel planları desteklemektir. Bu bağlamda sistem,
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devletin sponsorluğunda olan, sözleşmeler yoluyla ve bireysel kararlarla
yönetilen kişisel tasarrufların oluşumunu öngörmektedir (Hughes ve Stewart,
2004: 11).
Alman emeklilik sisteminde de basamaklar mevcuttur. Birinci basamak
kanuni, ikinci basamak işyeri ve üçüncüsü özel emeklilik sigortasından
oluşmaktadır. 2001 yılında gerçekleştirilen reform ile kamu ve özel sektörün
oluşturduğu, farklı basamaklardan oluşmuş bir yapı ortaya çıkmıştır.
Reformun kaçınılmaz gerekçesi, kanuni emeklilik sigortası üzerindeki yükün
azaltılması ihtiyacıdır. Prime dayalı sistem muhafaza edilmiş, bununla birlikte
sağlanan güvencelerin kapsamı daralmış ve özel emeklilik sigortaları ile
işyeri emeklilik sigortalarının önemi artmıştır (Becker ve Arkadaşları, 2005:
141). Burada, Almanya’da uygulanan tamamlayıcı sosyal güvenlik sisteminin
mesleki düzeyde değil işletme düzeyinde uygulandığının hatırlatılmasında
fayda görülmüştür. Buna bağlı olarak işyeri ya da işletmelerin sunduğu
emeklilik planlarında artış olmuştur.
Prim esaslı olmakla birlikte, finansmanı dağıtım yöntemine göre
yapılan Alman kanuni emeklilik sigortasının yapısı, emekli maaşının, çalışma
dönemindeki ücreti telafi eder özellikte olmasıdır. Diğer özelliği, sosyal devlet
olma koşulundan ileri gelen “belirli bir yaşam standardını sağlama” amacıdır.
Dolayısıyla emekli maaşı belirlenirken, prime esas ücret göz önüne
alınmaktadır. Ücret karşılığı çalışanlar zorunlu sigortaya tabidir. Ama daha
genel ifade edilirse, zorunlu sigortanın kapsamını, belli bir gelir sınırını
aşmayan yasayla belirlenen kişiler, bunun dışında çalışanlar veya isteğe
bağlı talepte bulunan kişiler oluşturmaktadır. Böylece, devlet memurları,
askerler

gibi

diğer

çalışanlar

da

talep

etmeleri

halinde

kapsama

girebilmektedir. Dağıtım yönteminin kullanıldığı Alman sisteminin finansman
yapısı, az önce de belirtildiği gibi doğum oranında düşüş ve yaşlı nüfusunun
artmasına bağlı olarak kriz yaşamaktadır. Bir emekli için ödenen emekli
maaşının süresi neredeyse 45-50 yıl içinde 10 yıldan 16 yıla kadar çıkmıştır.
Demografik değişimlerin tetiklediği sorunlar, emeklilik yaşının uzatılmasıyla
giderilmeye çalışılmıştır. Emekli yaşı yükseltilmiştir. Emekli maaşlarının,
yasada belirtilen düzeyin altına düşmeyecek biçimde azaltılması ve özel
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emeklilik sisteminin güçlendirilmesi öngörülmüştür (Becker ve Arkadaşları,
2005: 140-142).
Yukarıdaki açıklamalar ışığında sosyal sigorta tekniğinin anavatanı
olan Almanya’da, sosyal güvenlik sistemi, özellikle nüfus yapısına bağlı
olarak finansman sıkıntısına girmiştir. Özel emeklilik yoluyla özel sektörün
çok ayalı yapı içinde yer almasına yönelik çalışmalar sosyal devlet anlayışı
çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Genel olarak mevcut sistemin ıslah
edilmesine dönük çalışmaların yapıldığını söylemek mümkündür.
Avustralya başta olmak üzere, İsviçre, Danimarka ve İngiltere’de
uygulanan modelin temelinde ise, çalışanların kendi tercihlerine göre
yönlendirilen bireysel hesaplar yerine, işyeri ya da meslek gruplarından
oluşan grup hesapları ve bu grupların yapacağı tercihler söz konusudur.
Bununla birlikte, zaman içinde, ihtiyaçlara bağlı olarak belli bir ölçüde,
çalışanlara bireysel olarak kendi planlarını seçim hakkı tanınmıştır. Maliyeti
düşük bir modeldir. Modeldeki önemli bir özellik de, birinci basamağın
gelişmişlik düzeyi göz önüne alındığında, daha az teminat sağlayan bir
yapıya sahip olmasıdır. Şili’deki gibi eski sistemden yenisine doğru bir
aktarma olmadığı için geçiş maliyeti yoktur (İAV, 1999: 41). Buradan kalkarak
bu ülkelerde, Şili’ye benzer bir model kurulmakla birlikte yine de tamamlayıcı
sosyal

güvenlik

sisteminde

yer

alan

mesleki

emeklilik

ve

devlet

emekliliğinden vazgeçilmediği görülmektedir.
1990’lı yıllar boyunca İsveç emeklilik sisteminde köklü reformlar
yapılmıştır. Sosyal sigortalara dayalı emeklilik, tanımlı faydaya dayalı
emeklilik planlarından varsayımsal hesaba dayalı tanımlı katkı sistemine
geçilmiştir. İsveç mesleki emeklilik planları kısmi zorunluluk özelliği
göstermektedir. Bu planlar toplu sözleşme yoluyla ortaya çıkan planlardır.
Başka deyişle devletin zorunlu tutmadığı ancak, işçi sendikaları ve işverenler
arasında sözleşmeli anlaşmaların sonucunda zorunlu hale gelen planlardır.
2003’ten itibaren toplu sözleşmelerle belirlenen ve dört şekilde ortaya çıkan
emeklilik programından üçünde tanımlı faydadan tanımlı katkı modeline
dönüşmüştür. Bu programlar; özel sektör mavi yakalı işçiler, devlet
memurları, yerel otorite ve ilçe meclisi memurlarına yöneliktir. Yalnızca beyaz
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yakalı özel sektör çalışanları tanımlı fayda esasına dayalı olarak emekli
planlarını sürdürmüştür. Bunun yanı sıra gönüllülük esasına dayalı mesleki
emeklilik, özellikle üst gelir grupları arasında popüler hale gelmiştir (Hughes
ve Stewart, 2004: 225, 230).
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak, İsveç’teki emeklilik planlarının
tanımlı katkı modeline dönüşmesi, bir anlamda ekonomik yükün işveren ya
da kamu emekliliğinde devletin üzerinden kaldırmaya yöneliktir. Çünkü
tanımlı fayda planlarında, planı sunan kamu ya da özel işveren, başlangıçta
belirtilen emekli maaşını garanti etmek durumundadır. Bu maaşı garanti
edemediğinde, yükümlülük plan sponsorunda olduğu için, ödenmesi gereken
tutarı tamamlamak üzere kaynak aktarmak durumunda kalmaktadır. Böylece
finansmanın bütün yükü, (özel ya da kamu) plan sponsorunda kalmaktadır.
Genellikle dağıtım yöntemine göre oluşturulan bu tür emeklilik planları,
sürekli yaşlanan sigortalı ve yaşlı bağımlı oranlarının dengesini bozan Avrupa
ülkeleri için bir dezavantaja dönüşmektedir.
Oysa tanımlı katkı planlarında, her ay, kanun ya da toplu iş
sözleşmeleriyle belirlenen, çalışanların ödeyeceği primlerin miktarı ve burada
oluşacak fonların yatırımlarda değerlendirilmesi söz konusu olabilmektedir.
Biriken fonların ve yatırımlarda değerlendirilmesinin sonucu fonun büyüklüğü
emekli maaşlarını da etkileyecektir. Ayrıca, kamu sektörü dışında, yasayla
zorunlu olmasa bile sendikaların toplu iş sözleşmeleri vasıtasıyla zorunlu
hale gelen

emeklilik sözleşmeleri, primleri

veya

planların

dizaynını

belirleyebiliyor olması da sivil toplum kuruluşlarının etkililiğine ve toplumun
devlet üzerindeki gücüne de işaret etmektedir.
Gelişmekte olan ülkeler, genel olarak devletin katılımcıdan çok
garantör ve denetleyici rol oynadığı, tek ayaklı yerine çok ayaklı bir sosyal
güvenlik sistemi kurmayı düşünmüştür. Bu yönde yapılan reformlara Çek
Cumhuriyeti ve Macaristan örnek gösterilmektedir (Ekin ve Arkadaşları, 1999:
43). 2009 yılı itibariyle Çek Cumhuriyeti’nde kazanca bağlı ve belli oranlarda
belirlenmiş devletin sunduğu emeklilik aylığının yanı sıra çalışanlar isteğe
bağlı mesleki özel emeklilik programlarını sunmuştur. Yine 2006 yılı itibariyle
çalışanların %45’i bu planların kapsamında bulunmaktadır (OECD, 2009:
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181). Programın zorunluluk esasına dayalı olmamasına rağmen 2006 yılında
çalışanların neredeyse yarısına yakın bölümünü kapsamına alabilmesi
program açısından dikkat çekicidir. Bununla birlikte programın başarı düzeyi,
gelecek yıllarda daha doğru anlaşılabilecektir.
Çok ayaklı sosyal güvenlik sisteminin bazı ülke örnekleri bazında
uygulamasının anlatıldığı yukarıdaki bölüm genel olarak değerlendirildiğinde
ve reform kapsamındaki bu uygulamalara bakıldığında, sosyal güvenlikte
özel sektör uygulamalarının ağırlık kazandığı görülmektedir. Özel sektör
uygulamaları içinde en özel tecrübenin Şili olduğunu da söylenebilir. Burada
ayırt edici husus, bu uygulamaların sosyal güvenlik sistemi gelişmiş ülkelerde
sosyal devletin destekleyicisi olarak ve ekonomiyi hareketlendiren karakterde
yeniden yapılandırılmasıdır. Sosyal güvenlikte modern tekniklerin nispeten
daha

geç geliştiği,

sistemde

bütünlük olmayan

ve

serbest

piyasa

ekonomisine daha geç açılmış ülkelerde (eski Doğu Bloğu gibi) Tablo 1’deki
verilerden de yola çıkarak zorunluluk esasına göre işleyen bireysel emeklilik
uygulamalarının ağırlık kazandığı söylenebilmektedir.
Dünyada, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasında en
özel tecrübe Şili reformu olarak görülmektedir. Şili, sosyal güvenlik sistemini
özelleştirilerek, primlerle oluşturulan fonların yönetimini sigortalılara bırakmış
ve devletin gözetiminde belirli bir asgari aylık garanti edilmiştir. Reform
öncesi karmaşık görüntüsüne kıyasla belirli standartlar çerçevesinde bir
araya getirilerek sistemin işletilmeye başlaması, sistem açısından başarı
olarak görünmektedir. Bunun yanı sıra silahlı kuvvetler mensuplarının
sisteme dâhil olmak istememeleri düşündürücüdür. Yeni sistem her ne kadar
sigortalıyı koruma altına almış olsa da fonların nasıl değerlendirileceği
tamamen sigortalının kendisine kalmıştır. Dolayısıyla fonların ne kadar etkili
biçimde değerlendirilip değerlendirilmediği de tartışılmaktadır.
Bununla birlikte, AFP’lerin daha fazla sigortalı çekebilmek amacıyla
yaptığı reklam giderleri gerçeği her zaman birebir yansıtamayacağı gibi
fonların sürekli olarak bir sigorta şirketinden diğerine transferine ve bu reklam
giderlerinin aidatlara yansıtılarak artmasına da neden olabilecektir. Neticede
fon yönetimi profesyonel fon yöneticileri ya da akademik yönden bu konuda
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uzmanlık yapmış kadrolar tarafından daha etkin biçimde yönetilebilecektir.
Bireysel olarak fonların hangi yatırım araçlarında ya da hangi şirketlerde
değerlendirileceğine karar verilmesi, sistem asgari bir geçim imkânı sunsa
bile yeteri kadar etkili olmayacaktır. Ayrıca primlerin, yaşlılıkta çalışılmayan
süreler için biriktirildiği düşünülürse, primlerin değerlendirilmesinde etkinlikten
uzaklaşılması hem sigortalıyı haklı kazançlardan uzaklaştıracak hem de
ekonominin potansiyelinin de yeteri kadar değerlendirilmemesine neden
olabilecektir.
Bir diğer önemli husus da evrensel sosyal güvenliğin tüm çalışanları
kapsamına alması ilkesinde ortaya çıkmaktadır. Yeni bir sistem kuran ve
tamamen fon birikime dayandırılarak oluşturulan Şili modelinde serbest
meslek sahiplerinin isteğe bağlı olarak düzenlenmesi de bu ilkenin yerine
getirilmesi bakımından yetersiz kalmış ve gerekçesi anlaşılamamıştır.
OECD ülkeleri içinde özellikle Almanya gibi gelişmiş Avrupa ülkeleri,
2. Dünya Savaşı sonrasında sosyal güvenlik sistemlerini refah devleti
anlayışına göre oluşturmuştur. Devletin sunduğu hizmetlerin yanı sıra
mesleki ya da işyeri özelinde emeklilik hizmetleri de görülmüştür. Böylece,
örneğin Fransa gibi kamu emeklilik hizmetlerinin yanı sıra tamamlayıcı
emeklilik sistemlerini ulusal düzeyde sendikal faaliyetler yoluyla geliştiren
ülkeler zorunlu tasarruf sağlayan mesleki emekliliğin düzenlenmesine vesile
olmuştur. Ancak zaman içinde Avrupa genelinde ve hatta genel olarak
gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus, dağıtım esasına göre işleyen kamu
emeklilik sisteminde finansman krizine yol açmıştır. Buna ilave olarak sosyal
devletin çoğunlukla ikametgâh esaslı hizmet verdiği gelişmiş Avrupa ülkeleri
göz önüne alındığında sosyal devlet, yalnızca sosyal sigortalarda değil,
sunduğu sosyal yardım ve hizmetlerin kapsamı nedeniyle de sıkıntıya
düşmüştür. Buna bir çözüm olarak tamamlayıcı emeklilik sistemlerine gönüllü
özel emeklilik planları da ilave edilmiştir.
Yukarıdakilere ilave olarak devletin üzerindeki yükün kaldırılabilmesi
ve ekonominin hareketlenerek uzun vadeli sigorta kollarına katkı yapabilmesi
için tanımlı fayda planlarından tanımlı katkı planlarına doğru bir değişim
yaşanmıştır. Tanımlı katkı planlarına geçilmesinin nedenlerinden biri fon
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birikimi yaratabilmek ve ekonomiyi hareketlendirmektir. Ayrıca tanımlı fayda
planlarını finanse eden dağıtım sistemi, özellikle yaşlanan ülkeler için etkin
bir finansman yöntemi olmaktan çıkmıştır. Neticede piyasada yapılacak
yatırımların uzun vadeli sermaye piyasası araçlarının da derinliğini
artırabilmesi ve emekli fonlarına uzun vadede kaynak aktarımı yapılabilmesi,
emeklilik hizmetlerinde özel sektöre ve kapitalizasyon esaslı tanımlı katkı
yöntemine ilgiyi artırmıştır.
Dünya geneline bakıldığında, farklı uygulamalar, neticede kaynak
yaratmaya yöneliktir. Burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir
husus, devletin finansman yükünü alırken ve bu bağlamda sosyal güvenlik
sistemi yeniden yapılandırılırken her insanın aynı koşullarda yaşamadığının,
bazı imkânlara erişmek için çabalasa dahi erişemeyeceğinin de dikkate
alınmasıdır. Dolayısıyla bireyin, sanayi devriminden günümüze çeşitli
toplumsal mücadelelerle sahip olduğu hakların da göz önüne alınarak
çalışmaların yapılmasının önemli olduğudur.
Türkiye’de çok ayaklı sistemine geçiş çalışmaları da Avrupa’dakine
benzer bir sonucun ürünüdür. Başka bir deyişle finansman krizi yaşayarak
devlet bütçesine yük olmaya başlayan sosyal sigortalar nedeniyle reform
çalışmaları yapılmıştır. Ancak burada unutulmaması gereken en önemli
nokta, Türkiye’nin ne Latin Amerika’daki gibi dağınık bir sosyal güvenlik
sisteminin oluşu ne de Avrupa’daki gibi bir yaşlı nüfusun varlığıdır. Bu
bakımdan Türkiye’nin çok ayaklı sisteme geçişini üreten içsel dinamikleri ve
sosyal güvenlik alanındaki birikimlerinden yola çıkarak reform çalışmaları ele
alınacak ve Türk sosyal güvenlik sistemi için öneride bulunulacaktır.

2.5. TÜRKİYE’DE TEK AYAKLI SİSTEMDEN ÇOK AYAKLI SİSTEME
GEÇİŞ SÜRECİ

Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan genç Türkiye, tüm ekonomik ve
sosyal kurumlarıyla da genç bir yapıdan oluşuyordu. Bu bağlamda sosyal
güvenlik sistemi de her ne kadar Osmanlı’dan getirdiği tecrübeleri olsa da

95

Batı’daki kadar düzenli, modern sosyal sigorta tekniğiyle donatılmış
kuruluşlarından oluşmuyordu. Türkiye, sosyal güvenlik sistemindeki dağınık
görüntüsünü, sosyal devlet ilkeleri ve uluslararası kuruluşlarca belirlenen
normlar çerçevesinde 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda gidermeyi
başarmıştır. Ancak zaman içinde sosyal güvenlik sistemi hem Türkiye’nin iç
dinamiklerinden hem de dünyadaki ekonomik konjonktürden etkilenmiş ve
sosyal güvenlik sisteminde finansal kriz baş göstermiştir. Türkiye, 60’lı
yıllarda kalkınma planlarıyla sosyal güvenlik sistemine ilişkin çeşitli
tespitlerde bulunmuştur. Ancak 90’lardan itibaren sosyal güvenliğin yeniden
yapılandırılması tartışmaları gündeme oturmuş ve buradan hareketle,
Türkiye, özellikle sosyal sigorta kuruluşlarının yaşadığı krizi kendi birikimleri
ve uluslararası tecrübeler ışığında çözme çabasına girmiştir.
Bu süreçte, devletin sunduğu geleneksel kamu emekliliğinin yanı sıra
çok ayaklı bir yapıya geçilmesi de önerilmektedir. Çeşitli modeller ileri
sürülmüş,

bazı

görüşler

mevcut

sistemin,

kendi

içinde

yeniden

düzeltilebileceğini ya da sosyal devletin sunduğu modelin yenilenebileceğini
savunurken, diğer görüşler Şili benzeri bir modelin oluşturulması yönünde
fikir yürütmüştür. Neticede Türkiye geç sanayileşmenin ve savaşların sonucu,
gelişmiş ülkelere göre geç kurduğu sosyal sigorta kuruluşlarını gözden
geçirmek durumunda kalmıştır. Buradan yola çıkarak bu çalışmada da sosyal
güvenliğin kapsamının genişletilebilmesi ve devletin üzerindeki yükün
çalışanların altında ezilmeyeceği, hem devleti hem çalışanları destekleyici bir
modelle karşılanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda tartışmaları devam
etmekte olan reform çalışmalarının ve reformların anlaşılabilmesi için,
aşağıda reform öncesi Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’ne genel bir çerçeve
çizilmiştir.

2.5.1. Reform Öncesi Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin oluşum sürecine bakıldığında,
sistemin temelde devlet merkezli tercihlerin rol oynadığı bir batı modeli
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etrafında şekillendiği görülebilir. 90’lı yıllar, kentleşme olgusu, gecekondu
kültürünün yükselişi, ticarette ve sanayide gelişmeler gibi toplumsal
dinamiklere bağlı olarak Türkiye’deki sosyal güvenlik algısının da kırılma
noktalarından birini oluşturmaktadır.
Reformlara ilişkin bilgilerden önce, çalışmanın özü bağlamında önemle
vurgulanması gereken konu, sosyal güvenliğin kapsamıdır. Çünkü Türkiye’de
sosyal güvenlik sistemlerinde reform denildiği zaman, bu vurgu aslında
oldukça kapsamlı ve geniş anlamıyla yapılması planlanan düzenlemeleri
ifade etmektedir. Dolayısıyla, yalnızca sosyal sigortalar gibi primli sistemler
değil, sosyal yardım ve hizmetleri de kapsayan primsiz sistemler de kavramın
içindedir. Böylece Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemini ve reformları, primli
ve primsiz rejimler olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. Ancak, bu
çalışma,

primli

rejimler

üzerine

yapılandırıldığı için

primsiz

rejimler

incelenmeyecek, yalnızca primli rejimler üzerinde durulacaktır.
Türkiye’de modern anlamda kurulan sosyal güvenlik sistemi, esas
itibariyle, Beveridge ve Bismarck modelleri üzerine oturmuştur. Buna göre, bir
işte çalışmaya başlayan herkes zorunlu olarak sigortalıdır ve ön koşul,
mesleki faaliyettir. Mesleki farklılıklara göre sigorta sağlayan kuruluşlar da
farklılık göstermektedir (Güzel, 2007: 25). Başka deyişle Türk sosyal sigorta
kurumları, mesleki statü ve sektörel farklılıklara göre örgütlenmiştir.
Dolayısıyla, sigorta kuruluşları, bağımlı statüde kamu kesiminde çalışan
askerler ve sivil memurlar, sanayide ya da hizmet sektöründe hizmet akdi ile
bağımlı çalışanlar ile kendi namına bağımsız çalışanlar dikkate alınarak
oluşturulmuştur (Ekin ve Arkadaşları, 1999: 28). Böylece, Türk Sosyal
Güvenlik Sistemi, farklı sektörleri ve mesleki statüyü göz önüne alarak daha
fazla çalışanı sosyal sigorta kuruluşlarının kapsamına almayı amaçlamıştır.
Tek çatı altında toplanana kadar, sosyal güvenlik sistemimizde
mesleki faaliyet esasına göre kurulmuş üç sigorta kuruluşu bulunmaktaydı.
Bunlar, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı idi. Bu kuruluşlar tek çatı
düzenlemesi

sonucunda

bağlanmışlardır.

yeni

kurulan

Sosyal

Güvenlik

Kurumu’na
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Türkiye’de “İşçi” statüsünde çalışanlar için 1945 yılında 4792 sayılı İşçi
Sigortaları Kurumu Kanunu çıkarılmıştır. 1961 Anayasası ile kanun gözden
geçirilerek, dağınık olan düzenlemeler ve sigorta kolları, 1964 yılında 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu altında birleştirilmiştir. 1965 yılında yürürlüğe
giren bu kanunla İşçi Sigortaları Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu olarak
değişmiştir. 1971 yılında esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar için
kurulan Bağ-Kur, sağlık sigortası yardımı veren bir kuruluş olarak
örgütlenmiştir.
Köy ve mahalle muhtarları 1977 yılında zorunlu sigorta kapsamına
alınmıştır. 1979 yılında ise, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun
kapsamında bulunmayan Türk vatandaşlarının ve ev hanımlarının da isteğe
bağlı sigortalı olabileceği bir düzenleme yapılmış ve bu kişiler de Bağ-Kur
sistemine isteğe bağlı olarak dahil edilmiştir. Böylece isteğe bağlı olsa da, bu
statüdeki kişiler, zorunlu sigortalıların hak ve mükellefiyetlerine tabi olmuştur.
Diğer yandan Emekli Sandığı, 1950 yılında, 5234 sayılı kanunla
kurulmuştur. Böylece, yürürlük tarihine kadar dağınık olan ve eşitsizlik
yaratan

sandıklar

ortadan

kaldırılmış

ve

modern

sosyal

güvenlik

politikalarının kamu çalışanlarını tek elden düzenleyeceği T.C. Emekli
Sandığı Genel Müdürlüğü yapılandırılmıştır.
Türkiye’de sosyal sigorta kolları, işveren ve sigortalının ödediği
primlerden oluşur. Reform öncesi devletin prim yükü bulunmamaktadır. SSK
ve Emekli Sandığı’na tabi olanlar bağımlı çalıştığı için sigortalılar ve
işverenler, Bağ-Kur ve tarım kesimindeki sigortalılar, bütün primleri kendileri
öderler (Ekin ve Arkadaşları, 1999: 132-133).
Türk sosyal güvenlik sistemi, bireysel emeklilik sisteminin hayata
geçirilmesine kadar, her ne kadar tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi
kuruluşları bulunsa da nerdeyse tek ayaklı geleneksel bir sistemden
oluşmaktadır. Zaman içinde, sosyal güvenliğin yeniden dağıtım ve tasarruf
işlevini yerine getiren birinci ayağı destekleyen ve ilave garanti sağlamayı
hedefleyen tamamlayıcı sosyal güvenlik kuruluşları oluşmuştur. Hayat, sağlık
sigortaları gibi özel sigortalar, işyerlerinde sigorta tekniğine göre çalışan
sandıklar ve kuruluşlar bunlar içinde sayılabilmektedir. Bu bağlamda
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Türkiye’de sistem Avrupa’daki kadar tecrübe sahibi değildir. Bununla birlikte
alt yapısı ve gerekli birikimi oluşmuştur.
Türkiye’de sosyal sigorta kuruluşları tek çatı altında toplanmadan
önce, yalnızca 2003 ve 2005 yılları arasındaki dönem dikkate alındığında bile
sosyal

güvenliğin

kapsamının

sosyal

sigorta

kuruluşları

bağlamında

genişlediği söylenebilir. Yaşanan sorunların varlığına ileride değinilecektir.
Ancak burada, bu sorunlara rağmen, Türkiye’de sosyal güvenlikte yabana
atılmayacak kurumsal bir alt yapının varlığı da göze çarpmaktadır. Bu
bağlamda aşağıda Tablo 2’de sunulan veriler, reform öncesi Türkiye’sinde
kapsam içine alınan insan sayısı bakımından önemli rakamlar ortaya
koymaktadır.
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Tablo 2. Türkiye’de Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfus
KURULUŞLAR
I.EMEKLİ SANDIĞI TOPLAMI
1. Aktif Sigortalılar
1
2. Aylık Alanlar (Pasif Sigortalılar)
2
3. Bağımlılar
4. Aktif Sig./Pasif Sig.(1)/(2)
5. Bağımlılık Oranı (3+2)/(1)
II. SSK TOPLAMI
1. Aktif Sigortalılar
3
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar
4. Aylık Alanlar (Pasif Sigortalılar)
5. Bağımlılar
6. Aktif Sig/Pasif Sig. (1+2+3)/(4)
7. Bağımlılık Oranı(5+4)/(3+2+1)
III. BAĞ-KUR TOPLAMI
1. Aktif Sigortalılar
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar
4. Aylık Alanlar (Pasif Sigortalılar)
5. Bağımlılar
6. Aktif Sig./Pasif Sig.(1+2+3)/(4)
7. Bağımlılık Oranı(5+4)/(3+2+1)
IV. ÖZEL SANDIKLAR TOPLAMI
1. Aktif Sigortalılar
2. Aylık Alanlar(Pasif Sigortalılar)
3. Bağımlılar
4. Aktif Sig./Pasif Sig. (1)/(2)
5. Bağımlılık Oranı(3+2)/(1)
V. GENEL TOPLAMI
1. Aktif Sigortalılar
2. İsteğe Bağlı Sigortalılar
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar
4. Aylık Alanlar(Pasif Sigortalılar)
5. Bağımlılar
6. Aktif Sig./Pasif Sig. (1+2+3)/(4)
7. Bağımlılık Oranı (5+4)/(3+2+1)
VI. SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN
SOSYAL SİGORTALAR KAPSAMI
4
VII. GENEL NÜFUS TOPLAMI
VIII. SİGORTALI NÜFUS ORANI (YÜZDE)
IX. SAĞLIK KAPSAMINDAKİ NÜFUS ORANI
(YÜZDE)
Kaynak: DPT, 2007: 9.
1

2003
9.238.101
2.408.148
1.466.679
5.363.274
1,64
2,84
35.064.765
5.655.647
697.630
165.268
3.935.523
24.610.697
1,66
4,38
15.881.624
2.224.247
236.398
923.204
1.445.820
11.051.955
2,34
3,69
295.653
70.925
71.715
153.013
0,99
3,17
60.480.143
10.358.967
934.028
1.088.472
6.919.737
41.178.939
1,79
3,88
59.782.513

(Bin Kişi)
2004
9.269.916
2.404,091
1.534.576
5.331.249
1,57
2,86
37.626.477
6.229.169
327.962
176.717
4.120.866
26.771.763
1,63
4,59
16.233.984
2.212.299
238.313
997.937
1.519.190
11.266.245
2,27
3,71
301.441
73.412
74.367
153.662
0,99
3,11
63.431.818
10.918.971
566.275
1.174.654
7.248.999
43.522.919
1,75
4,01
63.103.856

2005
9.270.512
2.402.409
1.595.973
5.272.130
1,51
2,86
41.166.730
6.965.937
266.558
178.178
4.308.186
29.447.871
1,72
4,56
15.990.253
2.103.651
239.388
1.011.333
1.600.294
11.035.587
2,10
3,77
306.169
25.552
76.027
154.590
0,99
3,05
66.733.664
11.547.549
505.946
1.189.511
7.580.480
45.910.178
1,75
4,04
66.467.106

70.692.000
85,6
84,6

71.609.000
88,6
88,1

72.520.000
92,0
91,7

Aylık alanlar dosya sayısı değil kişi sayısıdır.
Tahmin: Tablodaki tüm bağımlıları kapsamaktadır.
3
SSK’da isteğe bağlı sigortalılar sağlık sigortası kapsamı dışındadır.
4
TÜİK 2000 Genel Nüfus Sayımı ve HÜNEE, 2005 Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları.
2
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2.5.2. Reform İhtiyacını Üreten Temel Faktörler

Türkiye’de reforma yönelik çalışmalar ve tartışmalar 90’lı yıllarda
belirginleşmeye başlamıştır. Bunun neticesinde, iktidarların yanı sıra, sivil
toplum örgütleri ve çeşitli kamu kuruluşlarınca da sisteme yönelik eleştiriler
yapılmış ve öneriler getirilmiştir.
Yukarıda

vurgulanan

süreçte

Çalışma

ve

Sosyal

Güvenlik

Bakanlığı’nın yaptığı çalışma ve neticesinde hazırlanan Sosyal Güvenlik
Reformu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı raporda, sosyal güvenlik
sistemindeki değişimin temel gerekçeleri ortaya konulmuştur. Bu raporda
nüfusun yaşlanması, mevcut sistemin mevcut nüfusu koruyamaması,
yoksulluğa çare bulunamaması ve sistemdeki finansman açıkları değişimin
gerekçelerine temel başlık olarak gösterilmiştir (Erdoğdu, 2009: 215).
Çalışma Bakanlığı’nın bu raporunda belirtilen yeniden yapılanma ve reform
gerekçeleri aslında sistemdeki finansman sorununu yaratan sebeplerden
oluşmaktadır. Finansman krizi yaratan bu sebepler de aslında birbiriyle
ilintilidir. Başka bir deyişle sebep ve sonuçlar iç içe girmiştir.
Buradan hareketle, reformun gerekçelerinin daha iyi anlaşılabilmesi
için, her ne kadar sonuçları finansman krizi yaratsa da, bu gerekçelerden;
nüfusun yapısı, sosyal sigorta kuruluşlarının sorunları, finansman sorunları,
sosyal sigortaların taşıdığı siyasi ve yönetimi sorunlarının her biri ele alınarak
açıklanmaktadır.

i.

Nüfus Yapısı

Sosyal güvenlik finansmanını krize sürükleyen nüfus yapısı, bir
nüfusun yalnızca yaşlı veya genç olup olmamasıyla ilgili değildir. Çalışma
çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, bu oranın işgücü piyasasına
katılım oranı, işsizlik ve kayıt dışı istihdam da önemli rol oynamaktadır.
Türkiye, gelişmiş ülkelerin aksine genç bir nüfusa sahip olsa da,
gelecekte, dünya nüfusunun yaşlanmasını hızlandıran sebeplere bağlı olarak
kaçınılmaz biçimde yaşlanacaktır. Türkiye’de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun
temsil ettiği yaşlı nüfus oranı 1960’ta %3,5 iken 2006’da %6,0 ve 2008’de
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%6,8’e yükselmiştir (Taşcı, 2010: 178). Bu da pasif sigortalı sayısının
arttığına işaret etmektedir.
Tıptaki teknolojiye bağlı olarak İnsanların daha uzun yaşıyor olması,
yalnızca 90’lı yıllarda ortaya çıkmış tek seferlik bir olgu değildir. Dolayısıyla
yaşlılık krizi, sosyal güvenlik gelirlerini azaltacak, giderlerini artıracaktır.
Mevcut sosyal güvenlik sistemiyle, yaşlanan nüfusun emeklilik ve sağlık
ihtiyaçları karşılanamaz duruma gelecektir.
Diğer bir perspektiften bakıldığında, gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun
işgücü piyasasına yansıması olumsuz olmuştur ama bu olgu ülkemiz için
geçerli değildir. Çünkü Türkiye’nin mevcut genç nüfusu, demografik fırsat
penceresi olarak adlandırılan, ekonomik gelişime katkı sağlayacak bir nüfus
yapısı dönemini yaşamaktadır. Türkiye’de çalışma çağı nüfusu yıllık ortalama
%1,9 oranında artmakta, ancak bu nüfusun işgücüne katılım oranının
düşüklüğüne ilaveten, yüksek oranlardaki işsizlik ve kayıt dışı istihdam,
piyasalar ve sosyal güvenlik açısından sıkıntı yaratmaktadır (Erdoğdu, 2009:
215-216).
Aslında “Türkiye işgücü piyasasının yapısal problemleri, sosyal
güvenlik krizini besleyen en önemli kaynaklardan biridir. Türkiye’nin öncelikli
meselesi çalışma çağındaki nüfusun üretken ve kayıtlı istihdamının nasıl
sağlanacağıdır (W) Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği, ekonominin
kalıcı büyüme kapasitesi ile ilişkilidir. Mali, ekonomik ve sosyal bakımdan
güvenilebilir, sosyal harcamaları kabul edilebilir düzeyde tutacak tek strateji
sosyal güvenlikte bağımlılık oranının düşürülmesidir. Çalışma çağındaki
nüfusun üretken ve kayıtlı istihdamını sağlayacak bir iktisadi yapı, sosyal
güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin en önemli garantisidir” (Özşuca, 2009:
23).
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak, her ne kadar veriler nüfusun
yaşlandığına işaret etse de nüfus yapısı bakımından Türkiye için öncelikli
sorun nüfusun yaşlanıyor olması değil kayıt dışı istihdam ve işsizlik gibi
yapısal sorunların varlığıdır. Çünkü sigorta sistemi, primler yoluyla elde
edeceği gelirleri etkili biçimde toplayamamakta ve artan giderler ile eksik
gelirleri bütçeden transferlerle karşılamaya çalışmaktadır.
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ii.

Sosyal Sigorta Kuruluşlarının Sorunları

Genel olarak bakıldığında, her üç sigorta kuruluşunun kendi
bünyelerinden kaynaklanan sorunları olduğu gibi, ortak sorunları da
olagelmiştir. Her üç kurumun da sigortalılara veya hak sahiplerine sağladığı
haklar ve sosyal güvenlik risklerinde farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada
sağlanan hakların detayına girilmemiştir. Çok ayaklı sistem ihtiyacını ortaya
koyan sebepler sistemin bütününe yönelik problemlerin tespit edilmesiyle
verilmektedir. Buradan hareketle, Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında
birleşmeden önce sosyal sigorta kuruluşlarının gelir ve gider dengesi
bozulmuştur. Gelir ve gider dengesinde ortaya çıkan problemlerden biri,
sosyal sigorta kuruluşlarının görüntüde idari ve mali bakımdan özerk olsa da
her hükümetin siyasi müdahaleleri sonucu sistem işlemez duruma gelmiş
olmasıdır.
1999 yılında prim tahsilat oranı SSK’da %85, Bağ-Kur’da ise %55’tir.
Bu primler zamanında tahsil edilemediği gibi tahsil edilen primler sistemin
finansmanı bakımından yeterli olmamıştır. Dahası, prim borçları için gecikme
affı

uygulamaları

sistemi

çıkmaza

sürüklemiştir.

Aktif

sigortalıların

belirlenebilmesi ve prim tahsilâtının zamanında ve tam yapılabilmesi için
ihtiyaç olan müfettiş sayısı, tasarruf genelgeleri sebebiyle yetersiz kalmıştır
(DPT, 2001: 44-53).
2006 yılında tek çatı altında birleşmeden önce Emekli Sandığı, BağKur ve SSK’nın Gelir ve gider dengesine ilişkin bilgiler Tablo 3’te yer
almaktadır. Aşağıdaki tabloda 1990’lardan 2000’li yılların başına kadar her yıl
giderlerin gelirlerden fazla olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum bütçeden
sürekli kaynak aktarılmasına neden olmuştur.
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Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeler Dengesi (1990-2003)
Yıllar

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Gelirler
(Milyar TL)

10.703

18.511

32.789

52.168

90.335

138.158

342.436

Giderler
(Milyar TL)

9.304

18.383

35.345

60.252

109.734

219.493

486.819

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Gelirler
(Milyar TL)

724.389

1.550.018

2.494.835

4.894.718

7.698.531 11.132.049 15.450.060

Giderler
(Milyar TL)

1.060.389

1.997.018

3.605.835

5.294.718

8.806.531 13.518.049 20.258.677

Yıllar

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Istatistikler sayfasından 13 Haziran 2011
tarihinde derlenmiştir.

Diğer bir sorun, yaşlılık aylığının bağlanmasında ortaya çıkmaktadır.
Bu bağlamda dünyada örneği bulunmayan bir uygulama Bağ-Kur’da
görülmüştür. 1972 yılında faaliyete başlayan kuruluşun ilk beş yılında
180.000 kişiye yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 1992 yılında yürürlüğe giren bir
başka yasayla kadın 20, erkek 25 yıl prim ödeme koşuluyla yaş şartı
aranmaksızın emeklilik hakkı verilmiştir (DPT, 2001: 44-53). Uzun yaşlılık
süreleri için kısa vadede toplanan primler sistemin finansmanında yeterli
olmamıştır. Fon birikimi yapılmasını engelleyen, aktif/pasif sigortalı dengesini
bozan bu tür uygulamalar yine ilgili kuruluşların açık vermesinde etkili
olmuştur.
Emekli Sandığı, nimet-külfet dengesinden uzakta faaliyet göstermiştir.
Prime dayanmayan ödemeler devreye sokularak yalnızca devlet memuru
kanununa bağlı bir emeklilik getirilmiştir. Emekli olanların devlet hizmetinde
çalışmaya devam etmesi gibi durumlar nedeniyle sandığı, prime dayalı bir
sistem olmaktan uzaklaştırmıştır (DPT, 2001: 44-53).
Özetle, çeşitli sebeplerle sigorta kuruluşlarının gelir gider dengesinde
ortaya çıkan bozukluklar ve sigortalılık sürelerine uygulanan birden fazla
düzenleme sistemi darboğaza sürüklemiştir. Neticede bu durum, daha fazla
gelir elde edebilecek kaynakların nasıl yaratılabileceği sorusunu da gündeme

104

getirmiş ve ileride değinilecek olan reform sürecinde, gelir getirici
düzenlemelere yer verilmiştir.

iii.

Finansman Sorunları

Türkiye’de sosyal güvenlik sorunları 1990’lı yılların başlarından
itibaren yaygın biçimde tartışma konusu olmuştur. Her ne kadar nüfus
yaşlansa da bu, Türkiye açısından tek başına ve öncelikli sorun olmamıştır.
Aslında kaynağı ne olursa olsun, sonuçları bakımından finansman problemi,
sosyal güvenlik sisteminde yaşanan ve reform arayışlarını derinleştiren
başlıca sorun olmuştur.
Türkiye’de, süreç içerisinde, aktüeryal dengelerin gözetilememiş
olması çok ciddi sorunlar ortaya çıkarmıştır. Kurumsal yetersizlikler, sistemi
sürdürülemez duruma getirmiştir. “Aktüeryal açık” anlamında ilk sinyaller de
aslında 1970’lerde hükümetin ILO’ya hazırlattığı “Zelenka Raporu”nda ortaya
konmuştur. Her ne kadar geçen zaman içerisinde hükümetler, oluşturdukları
programlarında sosyal güvenlik politikalarına yer verse de, sosyal güvenlikte
öz kaynakların tükenmesini engelleyecek politikalar geliştirilememiştir. Bu
sürecin sonucunda nihayet 1990’lardan itibaren sosyal güvenlik açıkları
katlanarak artmış, sosyal güvenlik kurumlarına, milli gelirdeki payı sürekli
artan, transfer harcamaları yapılmıştır (Özşuca, 2009: 22).
Türkiye’de 1990’lardan itibaren sosyal güvenlik sistemindeki gelir gider
dengesinin bozulduğu ve sistemde açıklar bulunduğu ortadadır. Bu açıkları
kapatmak için, elde edilebilen verilerle Tablo 4’te de görüleceği gibi, devlet
bütçesinden sosyal sigorta kuruluşlarına sürekli transfer yapılmaktadır.
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Tablo 4. Genel Bütçeden Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Transferler
(1997-2006)
(Milyon TL)

1997

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

SSK

280

1.105

1.221

2.386

4.809

5.757

7.507

6.700

BAĞ-KUR

123

796

1.750

2.622

4.930

5.273

6.926

6.750

EMEKLİ
SANDIĞI

133

1.035

2.625

4.676

6.145

7.800

8.947

9.835

TOPLAM

536

2.936

5.596

9.684

9.684

15.884

18.830

23.380

GSMH YÜZDESİ
SSK

0.95

1,41

0,69

0,87

1,35

1,34

1,54

1,19

BAĞ-KUR

0,42

1,02

0,99

0,95

1,38

1,23

1,42

1,20

EMEKLİ
SANDIĞI

0,45

1,32

1,49

1,70

1,72

1,82

1,84

1,75

TOPLAM

1,82

3,75

3,17

3,52

4,45

4,39

4,81

4,41

Kaynak: Gümüş, 2010: 14

Tablo 4’te genel bütçeden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na (tek
çatı altında birleşmeden önce) yapılan transfer harcamaları ve bu
harcamaların gayri safi milli hasıla içindeki payı gösterilmektedir. Yukarıda
değinildiği gibi; prim gelirlerinin eksik toplandığı, aktif ve pasif sigorta
süresinin sıklıkla farklı düzenlemelere tabi olduğu bir sistemde SSK ve BağKur’un hazineden en yüksek transferleri alan kuruluşlar olduğu açıkça
görülebilmektedir. Devletin, sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesi ve
yaşam standartlarını artırabilmesi için harcama yapması kaçınılmazdır.
Ancak burada önemli bir nokta, kayıt dışı istihdamın mümkün olmadığı kamu
sektöründe de bütçeden transfer yapılmakta, dolayısıyla gelirlerin giderler için
yeterli düzeyde kullanılamadığı görülmektedir.
Türkiye’de sosyal güvenliğin finansman sorunlarını tetikleyen unsurlar
olarak; kayıt dışı istihdam ve buna bağlı olarak aktif-pasif sigortalı dengesinin
bozulması, erken emeklilik, af yasaları, sosyal güvenlik kaynaklarının farklı
amaçlarla kullanılması ve devletin prim katkısının olmaması gösterilebilir.
Neticede bunların tamamı finansman sorunlarına sebep olan, ekonomik
sistem içinde birbirinden ayrılmaz yapısal unsurlardır.
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SSK’nın 1950 tarihinde yürürlüğe giren “İhtiyarlık Sigortası Kanunu”,
25 yıl sigortalı olmak koşulu ile emekli yaşını hem kadın hem de erkek için 60
olarak belirlemiştir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, emekli yaşını kadın
için 55, erkek içinse 60 olarak tespit etmiştir. Ancak 1965 yılında yürürlüğe
giren bu kanun çok geçmeden değiştirilerek, emeklilik koşulu sağlayan yaş
sınırı kaldırılarak 5000 gün prim ödeme şartıyla kadın 20 yıl ve erkek 25 yıl
sigortalı olma koşulu getirilmiştir. Yani 38 yaşındaki kadın veya 43 yaşındaki
erkek için emeklilik imkânı tanınmış ve 1985 yılına kadar bu şekilde devam
etmiştir. 1985 yılında çıkarılan kanunla kadın ve erkeğin emeklilik yaşları
yükseltilmiştir. Özetle, 1950’li yıllardan günümüze, emeklilik yaşı ya da
koşulları ile ilgili bir istikrarsızlık yaşanmıştır (Güloğlu, 2000: 221-222).
Gözden kaçırılmaması gereken, aktif-pasif dengesizliğine neden olan
ve finansman açığı yaratan diğer bir husus da kayıt dışı istihdamdır. Kayıt
dışı istihdam, “formel bir sektörde çalışmakla birlikte, kayıtlara yansımayan
ve

yasal

olmayan

çalışma

biçimleri”

(Güloğlu,

2000:

220)

olarak

açıklanmaktadır. Kayıt dışı istihdam iki şekilde ortaya çıkmaktadır: birincisi,
kişilerin sosyal güvenlik kapsamı dışında çalıştırılması, ikincisi ise kayıt
altında bulunmakla birlikte, çalışanların gerçek çalışma ücreti ve gün
sayısından daha az gösterilmesidir (Ulaş, 2009: 60). Kayıt dışı istihdamı
yaratan diğer bir neden de vergi yükünün yüksek olmasıdır. Türkiye, OECD
ülkeleri içinde vergi yükü bakımından ilk sırlarda yer almaktadır. Bu da kayıt
dışı çalışmayı teşvik etmekte ve bütün ekonomik göstergeleri alt üst
etmektedir (TÜSİAD, 2004: 17).
Gerçekten de iş gücü piyasasında yaşanan kayıt dışılık, yapısal
sorunların başında gelmektedir. Bu durumun sosyal güvenlik açısından
önemli olan tarafı, sistemde potansiyel prim gelirlerinin azalması, daha sonra
siyasi kaygılarla ya da hükümetin sunduğu farklı gerekçelerle getirilen prim
afları, hizmet borçlanması gibi sistemde ayrıcalıklar sunmasıdır. Bu tür
ayrıcalıklar kayıt dışılığı bir nevi teşvik etmekte ve sistemde gider artışına yol
açmaktadır. Nitekim 1990 yılında tarım dışı istihdamın %25’i, 2006 yılına
gelindiğinde ise %32,7’si sosyal sigorta kuruluşlarına bağlı olmadan çalışan
kayıt dışındaki işgücünü vermektedir (Gümüş, 2010: 9).
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Finansman açıkları bakımından diğer bir husus ise, OECD ülkelerinin
aksine, hem yaşlılık sigortası hem de diğer sigorta kollarına devletin prim
katkısının bulunmamasıdır. Devlet, sistem açıklarını kapatmak için SSK, BağKur ve Emekli Sandığı’na bütçesinden pay ayırmakta ve yardım yapmaktadır.
Ancak belirli oranda masraflara katılmamaktadır (Güloğlu, 2000: 224).
Neticede,

politik

kaygılarla

sisteme

getirilen;

erken

emeklilik,

borçlanma yasaları, düşük beyan nedeniyle primlerin toplanamaması, af
yasaları ve sosyal güvenlik sisteminde biriken kaynakların farklı amaçlarla
kullanılması gibi uygulamalar sistemi finansal krize sürüklemiş, süreç ve
kaynaklar etkili şekilde yönetilememiştir. Dolayısıyla, sosyal devletle
bağdaşmayacak geçici ve çözüm önerisi gibi görünen yöntemlerle sisteme,
sonuçları uzun vadede olumlu olmayan çözümler üretilmiştir. Oysaki sosyal
güvenlik sistemi yalnızca Aktüeryal hesaplarla oluşturulmuş bir düzenek
değildir.

Aktüeryal

denge

ile

sosyal

devlet

ilkesi

arasında

uyum

sağlanamamıştır (Erdoğdu, 2009: 219-220).
Yukarıda

açıklanan

sebeplerle

ortaya

çıkan

sosyal

güvenlik

kurumlarının bütçe açıkları, ekonomiyi kara deliğe sürüklemiş ve reformun en
önemli gerekçelerinden biri yapmıştır. Sistemde yaşanan finansman sorunu,
kamuyu borçlandırmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarının 1994 ve 2004
dönemindeki açıklarının kapatılması için kullanılan kaynaklar neredeyse 2004
yılında yaratılan milli gelire eşittir. Ortaya çıkan tablo açıkça sistemin fon
birikimi sağlayamadığını göstermektedir (Güzel, 2007: 30-31).
Finansman bakımından kapitalizasyon yöntemi ağırlıklı bir yönteme
sahip olan Türkiye’de, aktif sigortalıların pasif sigortalılara göre düşüş
göstermesi ve bütçe açıkları nedeniyle, Hazine yardımı olmaksızın kurumlar,
emekli aylıklarını ödeyemez hale gelmiştir. Prim gelirlerindeki düzensizlikler
nedeniyle fon birikimi sağlanamamış ve tüm sigorta dallarında fiilen dağıtım
yöntemine geçilmiştir (Tuncay, 2002: 153).
Yukarıdaki bilgiler ışığında Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde yeniden
yapılandırılmayı ortaya çıkaran sebeplerin aslında temelde ekonomideki
yapısal sorunlardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Kayıt dışı
istihdam, işsizlik, aşağıda da yer verileceği gibi sigorta kuruluşlarının
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yönetimindeki bürokratik atalet, kuruluşların yeterli geliri toplayamamasına
neden olmuştur. Bu bakımdan, Avrupa gibi sosyal güvenlik sisteminin
kurumsallaşması bakımından köklerinin çok daha eskilere dayandığı
toplumlardaki sorunlardan biraz daha farklılık arz etmektedir. Sonuçları
itibariyle finans krizine neden olsa da, aslında yapısal sorunlar bir anlamda
da yönetimin ve siyasi yaklaşımların performansıyla da yakından ilişkilidir.

iv. Siyasi ve Yönetsel Sorunlar
Türkiye’de 2006 yılından önce Emekli Sandığı Maliye Bakanlığı’na,
SSK ve Bağ-Kur ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlıydı. Bu
durumda, idari bakımdan özerklikten söz etmek de mümkün değildi. İki farklı
bakanlığa bağlı üç farklı yapı, farklı norm ve standartlarıyla karmaşık bir
görünüm sergiliyordu. Karar mekanizmalarının sağlıklı karar verebilmesi,
hizmet kalitesi ve mali bakımdan sürdürülebilirlik büyük ölçüde bu yapısal
özellik nedeniyle başarılamamıştı. Bu nedenle bu üç kurumun tek bir yapı
altında birleştirilmesi gündeme gelmiştir.
Diğer bir sorun da sosyal güvenlik gelirlerinin yönetiminde gösterilen
performanstır. 1980’li yıllar, sosyal güvenlikte oluşan fonların özel veya kamu
yönetimiyle mi daha iyi değerlendirebileceği konusunda farklı eğilimlerin ve
tartışmaların olduğu yıllardır. Kamusal yönetimde bürokratik kısıtlar nedeniyle
fon fazlası yeterince değerlendirilememiş, etkili yatırımlar yapılamamıştır
(Gümüş, 2010: 17-18). Etkin değerlendirilemeyen fonlar nedeniyle bugünkü
kuşaklar üzerinde yükün artmasına da sebep olmuştur (DPT, 1994: 81).
Aslında sosyal güvenlikte yönetim sorunu diğer bütün sorunların daha da
ağırlaşmasına sebep olan hayati bir sorundur. Bir anlamda yapısal sorunların
kaynağı olarak yönetimdeki performansın ve günlük söylemlerin etkisinin
olduğu söylenebilmektedir.
Türkiye’de, sosyal güvenliğin yeniden yapılandırılması, temelde
sistemdeki

finansman

sorunlarından ortaya

çıkmıştır.

Sosyal

sigorta

kuruluşları, demografik verilerden yola çıkarak, prim ödeme gün sayısı ve
aktif-pasif sigorta sürelerine ilişkin gerçekçi bir tespit yapamamıştır. Buna
ilaveten kayıtlı olması gereken işgücünün çeşitli sebeplerle sistemde yer
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almaması da denetim, yönetimdeki performansın etkili olmadığını ve kurulu
sistemin yeterli düzenlemelerden uzak olduğunu söylemektedir. Sistemdeki
prim kaçakları, eksik primler, aktif-pasif sigorta süreleri gibi nedenlerle sosyal
güvenlik sisteminde gelir-gider dengesi bozulmuştur. Sistemin içinde
bulunduğu darboğazdan çıkarak kendi kendi finanse edebilen bir yapıya
dönüşebilmesi için uluslararası tecrübeler de göz önüne alınarak çeşitli
çalışmalar yapılmış ve öneriler getirilmiştir. Bu önerilerin bazıları sistemin
devamını ön gören ve sistem içinde ıslah yolarlını arayan çözümlerden
bazıları sistemin değişimini ön gören modellerden oluşmaktadır. Neticede,
hangi çözüm önerisi olursa olsun, tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
neo-liberal yaklaşımlar etkili olmuş ve devleti tamamlayacak şekilde özel
girişimin de sosyal güvenlik sisteminde yer alması gündeme getirilmiştir.

2.5.3. Türk Sosyal Güvenlik Sistemine İlişkin Reform Çalışmaları ve
Öneriler

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde yaşanan krizin nedenlerine
ilişkin çeşitli tespit çalışmaları yapılmış ve öneriler getirilmiştir. Bu çalışmalar
öncelikle beş yıllık kalkınma planlarında yer almış, paralelinde mesleki
kuruluşlar

ve

çeşitli

sivil

toplum

örgütlerinin

raporlarında

da

değerlendirilmiştir. Türk sosyal güvenlik sistemine yönelik reform çalışmaları
üç başlık altında incelenecektir. Bunlar; kalkınma planlarındaki tespitler,
mesleki kuruluşların çalışmaları ve çeşitli raporlardan oluşmaktadır.

2.5.3.1. Kalkınma Planlarındaki Tespitler

Devlet Planlama Teşkilatı, 60’lı yıllarla birlikte, kalkınma planlarında
sosyal güvenlik konusuna da yer vermiştir. 1963-1967 dönemini kapsayan
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, iktisadi kalkınma doğrultusunda sosyal
adaletin yerine getirilmesini hedeflemiştir.
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Bu dönemde, kullanılan teknikler bakımından, modern anlamda henüz
çok genç ve tecrübesiz olan sosyal güvenlik sistemimizde, öncelikle, sağlık
ve ihtiyarlık sigortasını kapsayan bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması
hedeflenmiştir. Planın yapıldığı dönemde, sosyal güvenlik çalışmalarının; İşçi
Sigortaları Kurumu, Emekli Sandığı ve Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından
yürütülmekte olduğu belirtilmiştir. 63-67 döneminde, sosyal güvenlikten
faydalanacak işçilerin oranının artırılması, dağınık olan diğer kurum ve
sandıkların birleştirilerek yeni bir düzen alınması yönünde karara varılmıştır
(DPT, 1963: 109-110). Sosyal sigorta kuruluşlarının günümüzde bilinen
anlamıyla ortaya çıkması için gerekli kurumsal alt yapının bu dönemlerde
tamamlandığı söylenebilmektedir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da
sağlık hizmetleri, sosyal güvenliğin ağırlıklı konusunu oluşturmuştur.
Üçüncü Kalkınma Planı Dönemi’nin ilke ve tedbirler bölümünde ise, bir
sorun olarak ifade edilmemekle birlikte, ilk defa, emeklilik yaşının
sanayileşme ve büyük kentlerdeki sosyo-ekonomik standartlar göz önüne
alınarak tespit edilmesi gerektiği ortaya konmuştur (DPT, 1973: 805).
Emeklilik yaşının belirlenmesinde, özendirici unsurlar bir yana bırakılarak
“gerçek yaş” ifadesinin kullanılması, o dönemlerde geleceğe dönük bir
problemin ortaya çıkabileceğine işaret etmesi bakımından önemlidir.
Ayrıca, “1186 sayılı kanunla getirilen hizmet borçlanmasının sosyal
sigorta kurumlarını mali açıdan sıkıntıya düşüreceği, sosyal güvenlik
kurumlarının fonlarının etkin olarak kullanılması gerektiği belirtilerek sosyal
güvenlik kurumları arasında norm ve standart birliğinin sağlanacağı (W) ve
devletin sosyal güvenlik finansmanına katılacağı ifade edilmiştir.” (Ekin ve
Arkadaşları, 1999: 179-180).
Kalkınma planlarında yer alan sosyal güvenlik programlarının en göze
çarpanı, 1996-2000 dönemine ilişkin 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı olmuştur.
Bu planlarda yalnızca yapısal sorunlar ele alınmamış, aynı zamanda
sigortaların tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin amaçlar da belirtilmiştir. Bir
diğer

önemli

nokta

da,

sosyal

sigortalarda

kaynak

yaratılmasını

hedeflemesidir. Buradan yola çıkarak, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda
yapısal sorunlar tespit edilmiş ve yaşlılık sigortası ön plana çıkmıştır. Aktif
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sigortalıların yeteri kadar kapsama alınamadığı, prim tahsilâtlarının düşük
olduğu ve fonların verimli kullanılamadığı belirtilmiştir. Yaşlılık aylığı bağlama
şeklinin sistemi tehdit ettiğine değinilmiştir. Yine aynı dönemde sosyal sigorta
kuruluşlarının tek çatı altında toplanması ve böylece aralarında standart
birliği sağlanması hedeflenmiştir.
1996-2000 dönemini kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,
ülkemizdeki aktif- pasif dengesinin uluslararası minimum düzeyin de altında
olduğunu gözler önüne sermiş ve erken emekliliğin bu duruma yol açtığı
belirtilmiştir. Sigortalı nüfus, 1989 yılında %71 düzeylerinde iken, 1993’te
ancak %78,2’ye yükselebilmiştir. SSK ve Bağ-Kur’da prim tahsilâtı geren
zamanda yapılamamıştır. Prim borçlarından ötürü gecikme zammı affı gibi
uygulamalar nedeniyle kurumlar olumsuz etkilenmiştir. Burada önemli bir
tespit de, yaşlılık riskiyle karşılaşılmadan emekli aylığının bağlanmış
olmasıdır. Buna göre kadın 20 ve erkek 25 hizmet yılı tamamlamak koşuluyla
emekli aylığı alabilmektedir. Sosyal güvenlik kurumları finansman açığı
vermektedir.
Tüm bu olumsuzlukların giderilebilmesi için, bu plan döneminde sosyal
güvenlik sisteminin tüm nüfusa yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu noktada
temel hedef, sosyal güvenlik kurumlarının, norm ve standart birliği
sağlayacak şekilde tek çatı altında toplanması olmuştur. Sosyal güvenlik
kurumlarının yerinden yönetim esasına uygun olarak düzenlenmesi esas
alınması öngörülmüştür. Aktif/pasif sigortalı oranının yükseltilebilmesi için
asgari prim ödeme süresinin artırılacağı ve emekli aylığı için asgari yaş sınırı
getirileceği belirtilmiştir. Yine bu plan döneminde, işsizlik sigortasının
oluşturulması kararlaştırılmıştır.
7. Kalkınma Planı’nın en önemli özelliği, emeklilik döneminde devletin
sunduğu asgari gelir düzeyine ilave sosyal güvenlik hizmetlerinin verilmesi
yönünde isteğe bağlı özel sigortanın desteklenmesidir. (DPT, 1996: 112116). Devletin sunduğu sisteme ilave olması bakımından bugün “bireysel
emeklilik” şirketlerince verilen bireysel emeklilik uygulamasının temelleri
atılmış ve bir anlamda tek ayaklı sistemden çok ayaklıya doğru geçiş
olmuştur.
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2001-2005 dönemini kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,
reform arayışlarının daha da yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi
bakımından önemlidir (DPT, 2001: 2). Bu döneme ilişkin planda, mevcut
durumda, sosyal güvenlik sisteminin yoksulları korumada yeterli olmadığı
belirtilmiştir. Sosyal sigortaların daha fazla kesimi kapsamakla birlikte, aktif
pasif dengesinin olumsuz bir çizgide seyrettiği tespiti yapılmıştır.
İlgili Planın sosyal güvenlikle ilgili “Amaçlar, İlkeler ve Politikalar”
bölümündeki önemli maddelerinden biri de “bireysel emeklilik sigorta
programları, uzun vadeli sosyal güvenlik politikası kapsamında, gönüllülük
esasına dayanan, devletin denetiminde, özerk, mali sektör içinde örgütlenen,
teşvik sistemleri ile donatılan, kayıt dışı çalışmayı önleyici, zorunlu sigorta
sistemini destekleyen ve tamamlayan bir fonksiyona sahip olacak şekilde
uygulamaya konulacaktır” (DPT, 2001: 110) ifadesi olmuştur.
Özel İhtisas Komisyonu tarafından 2001 yılında hazırlanan raporda da
tamamlayıcı sosyal güvenlik programlarına yer verilmiştir. Çağdaş sosyal
güvenlik sistemlerinde bu programların kamuya ilave yapılar olduğu ve
zorunluluk esasına göre teşekkül ettiği belirtilmiştir. Sekizinci kalkınma
döneminin tamamlayıcı programların çeşitlendirilerek teşvik edildiği bir
dönem olması gerektiği vurgulanmıştır.
İlkesel olarak bu programların; gönüllülük esasına dayanmakla birlikte,
uygun alanlarda ve özellikle kamu çalışanları için zorunlu olmasının daha
uygun olacağı belirtilmiştir. Bu programlar, idari ve mali bakımdan özerk
olmalıdır. Zorunlu sigortalılığı destekleyen ve tamamlayan işlevinin yanı sıra
kayıt dışılığı önleyici olması gerektiği ifade edilmiştir. Oluşturulması
öngörülen programda sistemin piyasa kurallarıyla işlemesi ve bireylerin kendi
hesaplarını takip edebileceği bir fonlu yöntemin inşa edilmesi uygun
görülmüştür (DPT, 2001: 132-133).
Devlet Planlama Teşkilatı’nın çalışmaları, Türk Sosyal Güvenlik
Sistemi’nin içinde bulunduğu koşulları özetlemesi ve yeniden yapılandırmaya
ilişkin önerilere de ışık tutmaktadır. Plan dönemlerinde sigorta kuruluşlarının
standart birliğinde yoksun hizmet vermesi, aktif ve pasif sigorta dengesinin
bozulması, sistemde yeni gelir kaynaklarına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.
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Kalkınma planlarının neticesinde, kamu sosyal güvenlik sisteminin
ıslahına ilişkin önerilerin yanı sıra, bugüne kadar en göze çarpan öneriler,
sigorta kuruluşlarının tek çatı altına alınması ve bireysel emeklilik sisteminin
ilave bir sosyal güvenlik ayağı olarak sistemde yer almasıdır. Böylece
Türkiye’de çok ayaklı sistem uygulamaları başlamıştır.

2.5.3.2. Mesleki Kuruluşların Çalışmaları

Türkiye’de mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin sosyal
güvenlik konusunda ciddi çalışmalar yaptıkları, önemli raporlar yayınladıkları
görülmüştür. Türk-iş, Hak-iş, DİSK, TİSK, TÜSİAD gibi kuruluşlar bunlar
içerisinde hemen akla gelenlerdir.
Yukarıda sayılanlardan TÜSİAD’ın bu konuda yaptığı çalışmalar,
diğerleri gibi içerikli çalışmalar içerisinde derhal göze batmaktadır. Örneğin
TÜSİAD’ın 1996 yılında yayınladığı rapor önemlidir. Bu raporda esas olarak,
Türkiye’de yaşanan sosyal güvenlik sorunlarının temelinde; genç yaşta
emeklilik, emekliliğe yönelik yatırım fonlarının etkin kullanılamaması, prim
alınmadan yapılan sosyal yardım zamları ve emeklilik yatırım fonlarının
devlet harcamalarında kullanılması, gibi nedenler gösterilmektedir. Buna
ilave olarak, raporda, “sosyal güvenlik sisteminin rekabetçi bir ortamda
işlemiyor olması” yönünde tespitte bulunulması dikkat çekici ve önemlidir.
Çünkü bu doğrultuda çözüm önerilerinin temel felsefesini, sosyal güvenlik
sisteminde yapısal bir değişime gidilmesi oluşturmaktadır. Başka deyişle,
ağırlıklı olarak devletin sunduğu bir sistem yerine, belirli kurallar çerçevesinde
işleyen ve aralarında bireysel tercih yapılabilen rekabetçi kurumların
varlığından söz edilmektedir. Buna göre, geliştirilen öneriler;
• Tasarlanması önerilen yeni sistem, ilk kez sigortalı olacaklar göz
önüne alınarak tasarlanmalıdır.
• Çalışanlar, emeklilik ve sağlık hizmeti veren bir kamu veya özel bir
sigorta kuruluşuna üye olmalıdır. Böylece, gelecekte, asgari bir
birikim elde edilerek bireysel güvence sağlanmış olur.
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• Serbest piyasa koşulları içinde, sigorta şirketindeki birikimler, yine
bireysel tercihler doğrultusunda başka bir şirkete taşınabilme ya da
aktarılabilme olanağına sahip olmalıdır. Taşınabilirlik, kurallara
bağlanmalıdır.
• Primler vergiden muaf olmalı, muafiyet, emeklilik yaşından önce
sistemden çıkan sigortalıları kapsamamalıdır. Kurulması önerilen
yeni

sistemin

işleyişi,

düzeni,

devletin,

sosyal

güvenlik

kuruluşlarının ve sigortalıların oluşturacağı bir üst organ tarafından
yapılmalıdır.
• Tasarrufun özendirilmesi için fon getirileri, her türlü vergi, resim vb.
kesintilerden muaf tutulmalıdır.
• Serbest piyasa koşullarında, rekabetin doğru işleyebilmesi için,
sigorta

şirketleri

bağımsız

denetim

kuruluşları

tarafından

denetlenmelidir.
• Sistemi düzenleyecek bir üst organ kurulmalıdır. Bu kurulda devlet,
sigortalılar ve sigorta şirketleri temsil edilmelidir.
• Emeklilik maaşına hak kazanmamış sigortalıların emeklilik yaşı
yükseltilmelidir.
Raporda, genel olarak, uzun vadeli çözüm üretilebilmesi için, serbest
piyasa koşullarında işleyecek rekabetçi kurumların sigorta sağlaması ve
devletin sosyal güvenlik sistemindeki rolünü özel sektöre devretmesi
önerilmiştir. Rapora göre ayrıca sosyal güvenlik alanında oluşturulacak
fonlar, sermaye piyasalarının gelişimine de katkı sağlayacaktır (TÜSİAD,
1996: 41-43).
Yine TÜSİAD’ın, 2004 yılında, yalnızca emeklilik sistemine yönelik
hazırladığı raporda da sosyal güvenlikte üçayaklı bir model önerilmiştir. Bu
önerinin temelinde, Türkiye ve Dünya’daki koşulları göz önüne alarak, ortaya
çıkacak gelişmelerden olumsuz yönde en az etkilenebilecek bir sistem
oluşturma fikri bulunmaktadır. Dolayısıyla, eşitlik ilkesiyle işleyen yeni bir
emeklilik sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem, fertlerin de emeklilikle ilgili karar
almasına olanak tanımalıdır. Emeklilik sistemi yalnızca bugün değil, uzun
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dönemde de makul bir hayat standardını hedeflemelidir. Siyasi iktidarların
müdahalelerinden fırsat vermeyen bir sistem olmalıdır. Kişilerin üzerindeki
vergi yükü azaltılmalı, ekonomiye kaynak yaratılarak, hem istihdamı hem de
sosyal güvenlik kapsamına girecek nüfus artırılmalıdır. Önerilen emekli yaşı
55 veya 56’dır. 2045’ten sonra emekli yaşı 63’e kadar çıkarılabilir.
Gelişmiş ülkelerdeki gibi Türkiye’de de üçayaklı bir sistem kurulması
savunulmuştur. İlk ayak, istisnasız tüm çalışanları kapsamına alan ve asgari
emekli aylığı garanti eden ve emekli kurumlarını tek çatı altına alan bir sistem
olmalıdır. Sistem dağıtım esasına göre finanse edilmelidir.
İkinci ayak, zorunlu ve bireysel emeklilik hesaplarından oluşan ayaktır.
Birinci ayakta bulunanlar mecburen ikinci ayağın da üyesidir. Kapitalizasyon
esasıyla

çalışacak

bu

ayakta

fonların

yönetim

mülkiyeti

kişilerin

kontrolündedir. Fonlar, devletin garantörlüğünde yatırım olarak ekonomide
kaynak yaratacaktır. Devlet, finansmana katılmasa da işveren ve işçi
primlerinde vergi muafiyeti sağlayacaktır. Üçüncü ayak ise isteğe bağlı
bireysel emeklilik hesaplarından oluşacak ve mevcut bireysel emeklilik
sistemi gibi olacaktır (TÜSİAD, 2004: 20-23).
İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın 1999 yılında gerçekleştirdiği bir
seminerde de bu konuda önemli görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir
tanesi, Türkiye’de ikinci ayak özel sosyal güvenlik kuruluşlarına ihtiyaç
olduğudur. Ancak burada, oluşturulacak ikinci basamağın birinciyi ikame
edeceği yönünde bir ifade kullanılmamıştır. Çünkü Anayasamıza göre
mevcut sosyal güvenlik kuruluşları zaten sosyal devlet ilkesini yerine
getirerek en temel vatandaşlık hakkını sağlamaktadır. Bu nedenle ikinci ayağı
oluşturacak özel sosyal güvenlik kuruluşları, tamamlayıcı kuruluş işlevi
görecektir (İAV, 1999: 45).
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 2006 tarihinde “Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Yasasına İlişkin Görüşlerimiz” başlığı altında bir rapor
hazırlamıştır. Raporda temel olarak, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nin
Avrupa’daki sosyal devlet esası üzerine oturduğu ve sosyal devlet ilkesinden
vazgeçilemeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle,”Çeşitli Raporlar” başlığında
açıklanacak olan, Dünya Bankası ile IMF önerileri doğrultusunda hazırlanan
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ve ülkemizde uygulanmak istenen Şili benzeri bir modelin sosyal devlet
ilkesiyle bağdaşmayacağı belirtilmiştir. Rapora göre, bu model bazı eski
Doğu Bloğu ülkelerinde uygulanmış ve neticede kamu rejimindeki finansman
dengesi bozulmuştur.
Avrupa’daki gibi çoklu bir sisteme itiraz etmeyen rapor, Türkiye’deki
işsizlik ve kayıt dışı istihdamın öncelikle çözülmesini ve böylece sosyal
güvenlik sistemini dar boğaza sokan finansman sorunlarının çözüleceği
yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca devletin de sosyal güvenlik finansmanına
düzenli katkı yapması gerektiği belirtilmiştir. Anayasa ile güvence altına
alınan sosyal güvenlik, mali piyasalara tercih edilebilecek düzenlemelere açık
olmamalıdır.
İşçilerin örgütlendiği önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Türk-İş
Konfederasyonu

da

sosyal

güvenlik

sisteminde

yaşanan

sorunların

çözümüne ilişkin öneriler getirmiştir. Önerilerin temeli, sosyal güvenlik sistemi
adı altında sistemin sorunlarının mevcut yapının korunarak çözülmesine
dayanmaktadır.

Prim

ödeme

gün

sayısının

ve

emeklilik

yaşının

yükseltilmesine, emekli aylıklarının düşürülmesi gibi uygulamaların kabul
edilemeyeceği belirtilmiştir. Aktüeryal dengenin korunabilmesi için kayıt dışı
istihdam

ile

uygulamaların

etkin

mücadele

geliştirilerek

edilmesi,

prim

prim

kaçaklarının

ödemeyi

özendirecek

önlenmesi,

sigorta

müfettişlerinin artırılması yönünde önerilerde bulunmuştur.
Meslek örgütleri içinde TÜSİAD’ın 1996 tarihli raporunun, diğer meslek
kuruluşları ve kalkınma planlarını da göz önüne alarak Türkiye için son
derece radikal olduğu söylenebilir. Yapılan öneri, bir anlamda Latin Amerika
ülkelerinde uygulanan modeli de çağrıştırmaktadır. Bu modelin Türkiye için
uygulanabilirliği gerek raporun hazırlandığı dönemde gerekse uzun vadede
uygun görülmediği, kanun koyucunun 2001 yılında yürürlüğe giren isteğe
bağlı, özel şirketlerce yürütülen bireysel emeklilik sistemini kabul etmesiyle
anlaşılabilmektedir.
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2.5.3.3. Çeşitli Raporlar

Genel olarak bakıldığında, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’ne ilişkin ilk
kapsamlı çalışma 1972 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne yaptırılan
rapordur. Söz konusu rapor örgütün uzmanı Antoine Zelenka tarafından
hazırlandığı için, “Zelenka Raporu” olarak da adlandırılmaktadır. Bu raporla,
mevcut mevzuatın baştan değiştirilmesine gerek olmadan, sigortalılık süresi
yerine sigorta yılının kabul edilmesi, kadın ve erkek emekli yaşı için sınırlama
getirilmesi gibi bazı tedbirler alınabileceği öngörülmüştür.
1994 yılında Türkiye ile Dünya Bankası arasındaki kredi anlaşması
çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması için reform
projesi uygulamaya konmuştur. Sosyal güvenlik politikalarının belirlenmesi
konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türk uzmanlardan oluşan bir
komite çalışmaları yürütmüştür. Sosyal güvenlikle ilgili raporda, müdahale
yapılmaması durumunda mevcut sistemin finansmanda açık yaratacağı
belirlenmiştir. Raporun neticesinde Türkiye için üç tane reform seçeneği
sunulmuş ve tercih hakkı siyasi iktidara bırakılmıştır:
i. İlk seçenek: sosyal güvenlik sisteminin dağıtım esasına göre
işletilmesi

ve

sistemin

yeniden

yapılandırılması,

sistemin

memurları ve tüm çalışanları kapsaması öngörülmüştür.
ii. İkinci seçenek: Devlet denetiminde kamu ve/veya özel kuruluşların
işleteceği

emeklilik

uygulanan

yeni

fonlarının

sistemle

oluşturulmasıdır.

benzerlik

Bu,

göstermektedir.

Şili’de
Bireysel

tasarruflar, bireysel hesaplarda izlenecektir. Bu öneride hem
sigortalının ve hem de işverenin prim ödemesi gerekmektedir.
iii. Üçüncü seçenek: İki ayaklı bir sosyal güvenlik sistemi tavsiye
edilmektedir. Zorunlu katılım, bireysel tasarruf ve dağıtım esasına
dayanmaktadır. Birinci ayak mevcut sosyal güvenlik kurumlarıdır.
Bunların dağıtım esasına göre işlemesi esas alınmıştır. Bu ayağa
ilave olacak ikinci ayağın da zorunluluk esaslı ama bireysel
tasarruf ilkesiyle çalışan ayak olması öngörülmüştür.
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Üçüncü seçenekteki iki ayaklı seçeneğin bir başka alternatif görüntüsü
de sistemi yine iki ayak üzerine kurgulamakta, farklı olarak bireysel
tasarrufların gönüllülük esasına göre oluşturulmasını öngörmektedir.
1997 yılında, TBMM 20. Dönem’de verilen önergeler neticesinde
hazırlanan araştırma komisyonu raporunda da, diğer çalışmalarda olduğu
gibi, sistemin yapısı ve işleyişindeki problemler ele alınmıştır. Tespit edilen
sorunlar için alınması gereken ve daha önce de ifade edilen çeşitli tedbirlerin
yanı sıra; sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatı altında toplanması ve özel
sigortacılığın teşviki yer almaktadır.
Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da iki aşamalı
bir reform öngörüsü olmuştur. İlk aşama, emeklilik yaşının tespit edilmesi,
prim ödeme gün sayısının artırılması, kayıt dışının önlenmesi, prime esas
kazançların yükseltilmesi istenmiştir. Reformun ikinci aşaması ise, ikinci ayak
özel emeklilik kurumları için alt yapı oluşturulmasıdır. (Ekin ve Arkadaşları,
1999:183-188). Söz konusu dönemde de bu reform teklifi çok tartışılmıştır.

2.5.4. Gerçekleştirilen Reformlar

Türkiye’de Devlet, anayasa güvencesiyle bütün vatandaşlarına çağdaş
düzeyde sosyal güvenlik hakkı tanımış olsa da, uzun vadede, vatandaşların
beklentisini karşılayacak ve tatmin edebilecek bir sistem oluşturamamıştır.
Sosyal güvenlik sisteminde yükün önemli kısmı, ülkemizde birinci ayak
sosyal güvenlik sistemini oluşturan sosyal sigorta üzerinde kalmıştır.
70’lerden sonra küreselleşme ile kendini gösteren liberal politikalar ve
diğer ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin ele alınış biçimleri zorunlu tek
basamaklı sistemlerden çok basamaklı sistemlere geçiş sürecini beraberinde
getirmiştir (Gümüş 2010: 19).
90’lı yıllar, hem Türk Sosyal Güvenlik sistemi sorunlarının daha açık
şekilde tartışıldığı hem de bir dizi reformun habercisi olan yıllardır. Tedbirlerin
amacı,

özellikle

sigorta

kuruluşlarının

kurumların

finansman

açığını

kapatmaktır. Bu amaçla, 1999 yılında, prime esas kazançlar yükseltilerek
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kısa vadede emeklilik kurumlarının gelirleri artırılmaya çalışılmıştır. Yanı sıra
uzun vadede kurumların giderlerinde azaltan yönde düzenlemeler yapılmış;
emeklilik yaşı yükseltilmiş ve prim ödeme gün sayısı artırılmıştır. Acil eylem
planı çerçevesinde sosyal sigorta kuruluşların tek bir çatı altında toplanması
konusu gündeme gelmiş ve bu yönde çalışmalar başlatılmıştır. 2004 yılı
itibariyle reformların kapsamı genişlemiştir (TÜSİAD, 2004: 18). “Sosyal
güvenlik alanında getirilen yeni düzenlemeler, önemli ölçüde sistemin
sürdürülebilirliğini garanti altına almaya dönüktür” (Özşuca, 2009: 23).
Sosyal sigorta sisteminde fonların erimesi ve devletin garantör sıfatıyla
sürekli ve yüksek miktarda kaynak aktarmak zorunda kalması, tek başına
sosyal sigorta sisteminin sosyal güvenlik sağlayamayacağı gerçeğini bir kez
daha ortaya koymuştur. Asgari seviyede devletçe sağlanan sosyal güvenliğin
desteklenmesi ve tamamlayıcı planların sunulması gündeme gelmiştir. Şili’de
olduğu gibi sistemin özelleştirilmesine yönelik kamuoyunda yeterli ilgi
görülmediği gibi sisteme yönelik eleştiriler de bu yönde bir düzenlemenin
yapılmasını engellemiştir. Bunun yerine, 2001 yılında kanun koyucu,
“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile bireysel emeklilik
sisteminden

yana

tercihini

kullanmış

ve

tamamlayıcı

teknik

olarak

benimsemiştir.
Söz konusu sistemde, bireysel emeklilik şirketleri yoluyla kişilerin
isteğe bağlı olarak sözleşme yapmaları ve bireysel hesaplarına katkı payı
ödemelerini öngörmektedir. Hesaptaki payları, kişilerin isteği halinde ve belirli
koşullar altında başka bir emeklilik şirketine aktarılabilmektedir. Emeklilik
koşulu sistemde en az 10 yıl kalmak ve 56 yaşını tamamlamaktır (Arıcı,
2001: 21).
Sosyal Sigortalarda, emeklilik yaşına ilişkin olarak alınan tedbirler,
değişiklik yapıldığı dönemdeki mevcut sigortalıları etkilememiştir. Dolayısıyla,
emekliliğin hak edilmesi için gerekli olan prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve
sigortalılık sürelerinde de değişiklik olmamıştır. Yalnızca emekli aylığına esas
alınacak matrahın hesabında ve emekli aylığı artışındaki endeks gibi
konularda mevcut sigortalılar, yeni düzenleme döneminde geçirdikleri süreler
içinde etkilenecektir. Emeklilik döneminde alınacak aylık, beyan edilen ücret
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ve çalışma süresiyle ilgili olacaktır. Devlet, %5 oranında emeklilik sistemine
katkıda bulunacaktır (Teksöz, 2006: 28).
Netice itibariyle, Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre 2008’den sonra
sigortalı olanların emeklilik şartı; kadının 58, erkeğin 60 yaşını doldurmasıdır.
Kendi hesabına çalışanların en az 9000 gün, ücret karşılığı çalışanların ise
7200 gün prim ödemiş olmasıdır. Belirtilen yaş şartları 2036’dan itibaren
kademeli olarak artış gösterecektir. Örneğin 2036-2037 dönemindeki yaş
şartı kadın için 59, erkek için 61 olacak, takip eden yıllar kadın ve erkek için
yaş uzatılacak ve 2048 tarihinden itibaren kadın ve erkek 65 yaş şartında
eşitlenecektir (Tozan, 2009: 67).
Bireysel emeklilik sisteminden sonra, yapısal anlamda gerçekleştirilen
en önemli reform Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kurulmasıdır. 2006
yılında çıkarılan yasa “tek çatı” olarak ifade edilen SGK altında şeklen de
olsa birleştirmiştir. 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanunu ile mesleki faaliyet farklarına göre kurulmuş olan
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Genel
Müdürlükleri aynı çatı altında toplanmıştır.
Böylece, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); devlet memurları, hizmet
akdine göre ücretle çalışanlar, tarım işlerinde ücretle çalışanlar, kendi
hesabına çalışanlar ve tarımda kendi hesabına çalışanları kapsayan beş
farklı emeklilik rejimini birleştirmiştir. Bu birleşme aktüeryal olarak hak ve
yükümlülüklerin eşit olacağı tek bir emeklilik rejimine dönüştürülmesi için SSK
Başkanlığı,

Bağ-Kur

Genel

Müdürlüğü

ve

Emekli

Sandığı

Genel

Müdürlüğü’nü” aynı çatı altında toplamıştır.
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, sosyal güvenliğin geliştiği ülkelere
(Almanya,

Fransa

gibi)

kıyasla,

modern

kurumsal

altyapıya

ancak

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra kavuşabilmiştir. 70’lere kadar sosyal
adaletin sağlanmasına yönelik sağlık gibi alanlarda çeşitli düzenlemeler
yapılarak sosyal sigorta kuruluşlarının kurumsal yapısının teşkil ettirilip
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.
Sigorta kuruluşlarının, 70’lerden sonra finansman sisteminde açık
vermesi, sosyal güvenlik sisteminde durum tespiti yapılmasını gerektirmiş ve
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sistemin ıslahına dönük çalışmalar başlatılmıştır. İlerleyen yıllar, sigorta
kuruluşlarının uzun vadede ihtiyaç duydukları kaynakların artırılması yönünde
düzenlemeleri beraberinde getirmiştir. Böylece prim ödeme gün sayısı,
emeklilik yaşı artırılmış, kayıt dışı istihdam önlenmeye çalışılmıştır.
Dolayısıyla yapılan reformlar ve bu çerçevede öneriler sosyal devletin sosyal
adaleti sağlayabilmesi ve bütçe açıklarını gidermesi yönünde olmuştur.
90’lardan sonra, uluslararası uygulamaların ve çeşitli kuruluşların da
etkisiyle,

sistemin

dönüştürülerek

yeniden

yapılandırılması

gündeme

gelmiştir. Çeşitli alternatif çözüm önerileri içinde Türkiye, 21. yüzyılda, sigorta
kuruluşlarını tek çatı altında toplayarak sosyal politikalarını sosyal devlet
anlayışıyla iyileştirme çabasına girmiş ve yanı sıra devletin asgari geçim ve
gelirine ilave olacak destekleyici bir sosyal güvenlik sistemi olarak bireysel
emeklilik sistemini kabul etmiştir. Bireysel emeklilik sisteminin kabulü, çok
ayaklı sosyal güvenlik sistemine geçişi sağlarken, çok ayaklı sosyal güvenlik
bağlamında ileride yapılacak düzenlemelerin de uluslararası uygulamaları
ışığında geliştirileceği düşünülmektedir.

2.6. TÜRKİYE’DE TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Türkiye’de tamamlayıcı sosyal güvenlik anlayışının bir algı olarak
gelişmesinin kökleri çok da yeni sayılmamakla birlikte, bu alandaki ciddi ve
kurumsal gelişmelerin son otuz yılın ürünü olduğunun burada özellikle
belirtilmesinde yarar vardır. Nitekim bu gelişme süreci batıda bu bağlamda
ortaya çıkan gelişmelere nispeten daha geç olsa da bir paralellik
göstermektedir.
Her ne kadar kanun koyucu, tamamlayıcı ya da ikinci basamak sosyal
güvenlik sistemi içine gönüllülük esasına dayalı bireysel emeklilik sistemini
getirmiş olsa da, Türkiye’de 1920’lerden bu yana, SGK’nın sunduğu kamu
emeklilik sistemini destekleyici özellik gösteren tamamlayıcı sosyal güvenlik
kuruluşları yer almaktadır.

122

Bununla birlikte günümüzde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde
tamamlayıcı programlardan faydalanmakta olan kesimin payı oldukça
düşüktür. Bu nedenle bu programların etkilerini test etmek pek mümkün
değildir (DPT, 2001: 113). OECD’nin 2011 yılına ilişkin istatistiklerine göre
Türkiye’deki gönüllülük veya zorunluluk esasına dayalı tamamlayıcı sosyal
güvenlik kuruluşlarının sahip olduğu varlıkların GSMH içindeki payı 2009 yılı
itibariyle

%1.33’tür.

Sonuçların

elde

edildiği

bazı

OECD ülkeleriyle

kıyaslandığında bu oran oldukça geride kalmaktadır. Buna göre aynı oran
Kanada’da %63, Danimarka’da %43, Finlandiya’da %76 civarındadır.
OECD’nin yukarıdaki verilerinde yer alan tamamlayıcı sistem içinde vakıf gibi
özel amaçlı tüzel kişiler, kanunla kurulu, tüzel kişiliği olmayan ve fon yönetimi
özel şirketlerce yapılan devletten bağımsız, özel ya da özerk yönetimli
kuruluşların yer aldığını da burada hemen belirtmek gerekmektedir. Türkiye
verilerinde çalışmanın modeli olan OYAK zorunlu mesleki ve özel emeklilik
fonu kapsamında bulunmaktadır (www.stats.oecd.org). Bu oranın diğer
ülkelere göre düşük olması yine de ülkemizde uygulanan modellerin etkin
olmadığı veya olmayacağı anlamına gelmemektedir. Bunun sebeplerinden
biri tamamlayıcı sosyal güvenlik kuruluşlarında mesleki özellik gösteren
yapıların az oluşu ve sistemin çoğunlukla gönüllülük esasına göre
yapılandırılmış olması gösterilebilmektedir.
Ülkemizde, zorunluluk esasına dayalı, ordu mensupları için kurulan ve
tamamlayıcı sosyal güvenlik sisteminde yer alan Ordu Yardımlaşma Kurumu
(OYAK), üyelerine sağladığı destekler ve kalkınmayı destekleyici faaliyetleri
bakımından üzerinde durulmaya değer bir uygulamadır. Kurum ülkemizdeki
önemli sermaye gruplarından birisi haline gelmiştir. Diğer yandan özel
sektörde de büyük holdinglerin çalışanları için kurulmuş olan sandıklar ile
bazı bankaların ikinci sandıklarının ve yine bazı kamu kurumlarının isteğe
bağlı sandıklarının tamamlayıcı programlar içerisinde önemli bir yeri olduğu
görülmektedir (DPT, 2001: 113).
Türk sosyal güvenlik sisteminde yer alan tamamlayıcı programlar
oldukça dağınıktır. Programların kapsam alanları sınırlıdır ve bu alanda
yetersizlik

ve

eksikliklerin

bulunmaktadır.

Dolayısıyla

tamamlayıcı
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programlarla ilgili kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmekte ve mevcut
haliyle sürdürülemez bir tablo sergileyen sosyal güvenlik sisteminin daha
sağlıklı işleyebilmesi için sistemin tamamlayıcı programlarla desteklenmesi
gerekli hale gelmiştir (DPT, 2001: 113).
Ülkemizde devlet tarafından sunulan sosyal güvenlik kuruluşlarının
yanı sıra ek sosyal güvenlik sağlayan tamamlayıcı kuruluşları üç grupta
toplamak mümkündür:
i. Birinci grup: Bu grupta kamu sektörünün sunduğu temel sigortaya ek
sosyal sigorta kuruluşları yer almakta ve mesleki düzeyde örgütlenmiş
bulunmaktadır. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İlkokul Öğretmenleri
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), Amele Birliği ve T.C. Emniyet
Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) bu gruba örnek
gösterilmektedir. OYAK, ilerideki bölümde detaylı inceleneceği için, bu
bölümde yalnızca İLKSAN, Amele Birliği ve POLSAN’a yer verilmektedir. Bu
kuruluşlardan OYAK ve Amele Birliği zorunluluk esasına göre kurulmuştur.
İLKSAN, 1943 yılında, 4357 sayılı kanunla kurulmuştur. Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlıdır. Sandığın idaresi, işleyiş tarzı ve esaslarını belirleyen
Ana Statü yapma yetkisi 1985 yılında Sandığın Genel Kurul’undan alınarak
Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. Sandık; Temsilciler Kurulu (Genel Kurul),
Yönetim, Denetim Kurulları ve Genel Müdürlükten teşekkül etmektedir.
Sandığın üyelerine; ikraz, evlenme, doğal afet, şehit, ölüm, maluliyet ve
emeklilik yardımları yapılır. 2004 yılından itibaren tüm üyeleri kapsama alan
Ferdi kaza sigortası uygulaması da bulunmaktadır. Ayrıca, dinlenme amaçlı
tesis ve öğretmenevi gibi üyelerine maddi külfet getirmeyecek şekilde
destekleyici imkânlar da sunmaktadır. Sandığın %99,9 oranında iştirak ettiği,
turizm alanında ticari faaliyet gösteren bir anonim şirketi bulunmaktadır
(http://www.ilksan.gov.tr).
Amele Birliği, ülkemizde oluşturulan ilk sosyal sigorta kuruluşu olarak
kabul edilmektedir. Kurtuluş Savaşı yılarlında Ereğli Havzası’nda çalışanların
sosyal

ve

ekonomik ihtiyaçlarını

karşılamak

amacıyla

1921

yılında

kurulmuştur (Tuncay, 2002: 101). Birlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na bağlı, yönetim, işleyiş ve denetimi kendi yönetmeliğine göre
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yapılan, idari ve mali açıdan özerk tüzel kişiliğe sahip bir sosyal güvenlik
kuruluşu

olarak

faaliyet

göstermektedir.

Türkiye

Taşkömürü

Genel

Müdürlüğü, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Çatalağzı İşletme Müdürlüğü ve
Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. Kuzey-Batı Anadolu Şebeke İşletme Grup
Müdürlüğü’nün Zonguldak ve Ereğli Kömür Havzasında çalışan işçilere ilave
sosyal

güvenlik

yardımı

yapma

amacı

taşımaktadır.

Amele

Birliği,

kapsamında bulunan personele geçici iş göremezlik yardımı, tedavi
yardımları, öğrenim, cenaze, defin, iş kazası yardımları ile ikraz yardımları
yapmaktadır. Prim oranı %3 olup, zorunlu üyeler için yarısı işveren yarısı da
işçi tarafından, gönüllü üyeler için ise tamamı işçi tarafından ödenmektedir.
Sandık üyesi işçiler aynı zamanda 506 Sayılı Kanuna tabi olduklarından,
geçici iş göremezlik ödeneğini SSK’dan talep etmektedir. Ancak, yasada
öngörülen koşullar mevcut bulunmadığı için edimleri elde edemeyen
sigortalıların açıkları sandık tarafından telafi edilmektedir. 506 Sayılı Kanun
kapsamına girmeyen büyükanne, kardeş gibi bazı sigortalı yakınlarına sandık
tarafından sağlık hizmeti sunulmaktadır (http://www.amelebirligi.gov.tr).
POLSAN, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda maaşlı ve ücretli
memurların isteğe bağlı olarak katılımda bulunduğu bir sandıktır. 3201 sayılı
Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 90. maddesine göre 1952’de kurulmuş bir
tüzel kişiliktir. “Ortaklar” olarak adlandırdığı üyelerine ihtiyaç veya olağanüstü
hallerde borç verme, emeklilik, ölüm, maluliyet yardımları gibi hizmetlerde
bulunmaktadır. Ortakların, Sandığın tüzüğü çerçevesinde maaşlarından her
ay %5 oranında kesinti yapılmakta ve Ortaklarının kâr paylarını artırabilmek
amacıyla; turizm, inşaat, sigorta gibi alanlarda iştirakleri bulunmaktadır
(wwww.polsan.com.tr).
Yukarıdaki Kurumlar’a benzer yapıda, memurlara ek sosyal güvenlik
hizmeti temin etmek üzere 1970’te MEYAK’ın kurulması öngörülmüş; ancak
bu

amaçla

memurlardan

toplanan

primler,

MEYAK’ın

kurulamaması

nedeniyle sahiplerine geri verilmiştir. Aynı amaçla işçiler için de İYAK’ın
kurulması düşünülmüş; ancak bu organizasyon da hayata geçirilememiştir
(Tuncay, 2002: 102).
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ii. İkinci Grup: Bu grupta yer alan kuruluşlar, katılımcıları yararına
kurulu bulunan vakıf statüsündeki munzam sandıklardır. Genellikle bir
kurumda çalışanları kapsamına almaktadır. Bu sandıklar, katılımcılarına,
emeklilik döneminde toptan ödeme yapmakta veya aylık bağlamaktadır.
Finansmanı

katılımcıların

ödeyeceği

primlerden

oluşmaktadır.

Bazı

kurumlarda işveren katkısı da görülmektedir. Munzam sandıklar, üyelerine
verdiği taahhütleri tam olarak yerine getiremediği, bu sandıkların sayı,
kapsam ve mali durumları bakımından yeterli bilgi bulunmadığı, yeterli
denetime tabi olmadıkları gibi durumların ortaya çıkması nedeniyle eleştiri
konusu olmaktadır (DPT, 2001: 115-116).
Burada açıklanması gereken bir husus, ikinci grupta yer alan munzam
sandıklar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi ile
düzenlenen sandıkların farklılığıdır. Kısaca değinilirse, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun çıkışına kadar, bazı banka, reasürans şirketleri, ticaret
ve sanayi odaları ve borsaları ile bunların birlikleri, kurdukları vakıf veya
dernek şeklindeki sandıklar yoluyla personellerine sosyal güvenlik yardımı
sağlamaktaydı. Bu sandıklar maluliyet, ölüm ve yaşlılık risklerine karşı
personeli korumaktaydı (Tuncay, 2002: 102).
Bu sandıklara tabi olarak çalışanların önemli bir kısmı, 506 sayılı
Kanun’un yayınına kadar İş Kanunu’nun kapsamı dışındaki fikir işçilerinden
oluşmaktaydı. Başka deyişle, 506 sayılı Kanun’un çıkışına kadar, sandık
kapsamında yer alan çalışanların önemli bir kısmının sosyal güvenliği
yalnızca bu sandıklardan sağlanmıştır. Bu sandıkların kuruluşlarını öngören
bir kanun bulunmadığı için, sandıkların 506 sayılı Kanun’un kapsamında yer
almaları gerekli görülmüştür. 506 sayılı Kanun, bu sandıkların özelliklerini göz
önüne alarak, “geçici 20. maddeyi” düzenlemiş ve bazı şartları yerine
getirerek 20. madde kapsamında varlıklarını sürdürmesine olanak tanımıştır.
Böylece bu sandıklar, 506 sayılı Kanun kapsamı dışında kalmıştır. 20. madde
ile getirilen şartlar; sandığın personele ve personelinin eş ve çocuklarına,
kanunda düzenlenen sosyal risklere karşı belirtilen yardımları yapması ve
vakıf statüsünü kazanması olarak belirlenmiştir. Örneğin, eğer personel,
sandığın bulunduğu kurumdan başka bir kuruma geçerse, kazanılmış hakları
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da yeni kurumun sandığına geçecek, böylece bu sandıklar da vakıf statüsüne
dönüşecektir. (Tuncay ve Ekmekçi, 2009: 105). Yukarıda anılan banka ve
reasürans şirketlerinin sosyal güvenliğini sağlayan ve vakıf statüsü alan bu
sandıklar, 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesine tabi oldukları için geçici
20. madde sandıkları olarak da anılmaktadır.
1976 yılında, 1992 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesi ile bu sandıkların
SSK’ya devri öngörülmüş ancak 1977’de Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal
edilmiştir. Bu sandıkların bazıları SSK’dan daha yüksek düzeyde yardım
sağlarken İstanbul Bankası Emekli Sandığı gibi şirketleri tasfiye olan bazı
sandıklar da SSK’ya devredilmiştir (Şakar, 2011: 71-72). Daha sonra,
Yargıtay İçtihadı Birleşme Hukuk Bölümü Genel Kurulu 09 Mart 1983’te,
E.1983/1, K.1983/1 sayılı kararında, 506 sayılı Kanun’un geçici 20. madde
sandıklarından yaşlılık aylığı bağlanmış kişilerin, ayrıca Sosyal Sigortalar
Kanunu’ndan yaşlı aylığı alamayacağını karara bağlamıştır. Ayrıca, yine aynı
kararla geçici 20. madde sandıklarının “kanunla kurulu emekli sandığı”
olduğu hükmü verilmiştir. (Tuncay ve Ekmekçi, 2009: 105). Böylece,
Kanun’da belirtilen şartları yerine getiren vakıf statüsündeki sandıklar, 83’teki
kararla birlikte kanunla kurulmuş emekli sandığı özelliğine kavuşmuştur.
Kanunla kurulu olan vakıf statüsündeki bu sandıklar, mensuplarına zorunlu
sosyal güvenlik sağlayan sosyal güvenlik kurumu niteliği kazanmıştır.
Birçok banka, geçici 20. madde sandıklarının sosyal sigortalara
devrolma

ya

da

görevlerini

yerine

getirememe

gibi

risklere

karşı,

mensuplarına ilave sosyal güvenlik sağlayan munzam sandıklar kurmuştur.
Bu sandıklar, vakıf statüsünde olmakla birlikte, 506 sayılı Kanun’un geçici 20.
maddesi sandıklarından oluşmamaktadır. Bu sandıkların hukuki kaynağı; 506
sayılı Kanun’un 128. maddesi, Medeni Kanun’un 110. maddesi ve Türk
Ticaret Kanunu’nun 468. maddelerinden oluşmaktadır (Tuncay ve Ekmekçi,
2009: 105-106). Bugün, Merkez Bankası mensupları için -geçici 20. madde
dışında oluşturulmuş- MERVAK (T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal
Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı), munzam sandık örneği olarak
gösterilmektedir. Dolayısıyla bu tür sandıklar, tamamlayıcı sosyal güvenlik
içinde yer almaktadır.
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Sosyal sigortaların dışında kalan geçici 20. madde sandıklarına tabi
çalışanların sosyal sigorta kapsamındakilerden farklı bir sosyal güvenlik
standartlarına tabi olması eleştiri konusu olduğu için 19.10.2005 tarihli 5411
sayılı Bankacılık Kanunu geçici 23. maddesiyle özel sandıkların SSK’ya
devredilmesi kararlaştırılmıştır. Burada önemli bir nokta da, 5411 sayılı
Kanun’la, geçici 20. madde sandıklarının tüzel kişiliklerinin korunmuş; uzun
vadeli sigorta kolları olan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanmış olanların
ve hak sahiplerinin SSK’ya devrine karar verilmiş olmasıdır. 2008 yılında
yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile Bankacılık Kanunu’nun geçici 23. maddesi, 5754 sayılı Yasa’nın
106. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Daha sonra bu maddeye benzer
bir madde 5510 sayılı Kanun’un 20. maddesinde düzenlenmiş ve geçici 20.
madde sandıklarının, 2008 tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’na devredilerek, ilgili kanun kapsamında yer alması karara
bağlanmıştır (Tuncay ve Ekmekçi, 2009: 106-107). 2008 yılından itibaren bu
üç yıllık süre, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile en fazla iki yıl daha
uzatılabilmektedir. Devir tarihi itibariyle sandığın iştirakçileri 5510 sayılı
Sosyal

Sigortalar

ve

Genel

Sağlık

Sigortası

kapsamında

sigortalı

sayılmaktadır (Şakar, 2011: 72). Geçici 20. madde sandıklarının SGK’ya
devri bir bakıma sosyal güvenlikte teklik ilkesinin de bir sonucu gibi
gözükmektedir.
iii. Üçüncü Grup: Tamamlayıcı sistemdeki son grup özel sigorta
şirketlerinden oluşmaktadır. Özel sigorta, kişileri can ve mal gibi rizikolara
karşı korunmayı hedefleyen dar anlamda değerlendirmektedir. Burada temel
ilke, aynı veya benzer rizikolarla karşılaşabilecek kişilerle sözleşme yaparak,
bu kişilerden aldığı primlerle fon yaratılması ve zarara uğradığı anda
katılımcıya bu fondan tazminat ödenmesidir. Böylece kişiler kendi başına
karşılayamayacağı bir zararı sigortadan tazmin edebileceklerdir. Fonlama
süresi ya da fonların değerlendirilmesi süresi bir yıldan otuz yıl gibi uzun
vadelere

kadar

değişebilmektedir.

Hayat ve

sağlık sigortaları,

özel

sigortacılığın örneklerindendir. Bu kuruluşlar yoluyla toplu tasarruf ve
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sermaye birikimi yapma imkânı ortaya çıkmaktadır. Bireylere ya da kurumlara
emeklilik garantisi verebilmektedir.
Burada önemli bir nokta “bireysel emeklilik sistemi”nin yürürlüğe
girmesiyle karşımıza çıkmakta olduğudur. 2001 yılında, kanun koyucu
gönüllülük esasına dayalı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu”nu kabul ederek bireysel emeklilik sistemini tamamlayıcı sosyal
güvenlik sistemine dâhil etmiştir. Bireysel emeklilik sistemi ile devletin
sunduğu emeklilik gelirinin yanı sıra ikinci bir emeklilik ve yaşlılık döneminde
yaşam standartlarına ilave bir imkân getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak
uluslararası uygulamalar dikkate alındığında Türkiye’de tamamlayıcı sistem
unsuru olarak getirilen bireysel emeklilik sisteminin, aslında üçüncü ayakta
yer aldığını söylemek mümkündür. Bu nedenle, kanun koyucu tamamlayıcı
sosyal güvenlik sistemine bireysel emeklilik sistemini dâhil etmiş olsa da
uluslararası modellerden yola çıkarak ve Türkiye’nin ek sosyal güvenlik
sistemini de göz önüne alarak bu çalışmada bireysel emeklilik sistemi üçüncü
ayak olarak anılmaktadır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında, Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi,
uluslararası uygulamalarda yer alan çok ayaklı model içine yerleştirildiğinde,
aslında üç ayaktan oluşmaktadır. Buna göre, birinci basamak, devletin
anayasal görevi olarak kurduğu sosyal güvenlik kuruluşlarıdır. Bugün SGK
adı altında birleştirilen; kamu çalışanlarının, hizmet akdiyle bağımlı
çalışanların

ve

serbest

(bağımsız)

çalışanların

oluşturduğu

sigorta

kuruluşlarının sağladığı asgari emeklilik gelirini oluşturmaktadır. İkinci
basamak, zorunlu ve gönüllü tasarruflardan oluşan ancak mesleklere göre
yapılandırılmış sosyal güvenlik kuruluşlarını ifade etmektedir. Bu bağlamda
ikinci basamakta yer alan kuruluşlar, Amele Birliği, OYAK, POLSAN gibi
emeklilik fonları ya da çeşitli bankaların vakıf statüsündeki sandıklarıdır.
Burada unutulmaması gereken, bu kuruluşların yalnızca emeklilik geliri
sağlamadığı;

maluliyet,

iş

kazası

gibi

çeşitli

sigorta

kollarında

katılımcılarına/üyelerine yardım yapan kanunla kurulu mesleki sandıklar
olduğudur. Bu sandıklar, işletme ve mesleki düzeyde örgütlenmiştir. Üçüncü

129

basamak ise 2001 yılında faaliyete geçen, kişilerin ek tasarruflarının
değerlendirildiği gönüllülük esasına dayalı bireysel emeklilik sistemidir.
Neticede, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi içinde yer alan tamamlayıcı
kuruluşlar, dağınık bir yapı sergilemektedir. Vakıf statüsündeki özel sandıklar,
yeteri kadar şeffaf bulunmadığı için eleştirilmekte ve iştirakçilerine yaptığı
yardım düzeyi bilinmemektedir. Türkiye’de zorunluluk esasına göre kurulu
tamamlayıcı kuruluşlar, Amele Birliği ve OYAK’tan oluşmaktadır. Mesleki
düzeyde kurulu bulunan diğer sandıklar ise gönüllülük esasına göre
işlemektedir. Bu perspektiften bakıldığında, özellikle modern sosyal güvenlik
sisteminin gelişkin olduğu Avrupa ülkeleri de göz önüne alındığında,
Türkiye’deki tamamlayıcı sosyal güvenlik sisteminin, her ne kadar kurumsal
yapıların oluşumu Cumhuriyet dönemlerine kadar uzansa da, gelişiminin çok
daha yeni olduğunu söylemek mümkündür.
Yukarıdaki bilgiler ışığında, bu çalışmanın konusu olan OYAK’ın tıpkı
Avrupa Birliği’nin çok ayaklı sosyal güvenlik modelinde yer alan tamamlayıcı
2. ayak kuruluşu gibi bir yapı olduğunu söylemek mümkündür. Ulusal yani
mesleki düzeyde örgütlenmiş olan kuruluş, zorunluluk esasına göre, sigorta
tekniği ve kapitalizasyon yöntemiyle işlemektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDE OYAK MODELİ

Türkiye’de sosyal güvenlik bağlamında çalışma hayatına ilişkin
düzenlemeler her ne kadar Cumhuriyet öncesi döneme uzansa da,
sanayileşmenin gecikmesi, sanayi kültürünün yarattığı değerler bakımından
modern bir sosyal güvenlik sisteminin kurulmasını nispeten geciktirmiştir.
Cumhuriyet sonrası dönemde mesleklere ya da işyerlerine göre dağınık
olarak işleyen sandıklar, sektör esasına dayalı olarak farklı örgütsel yapılar
altında toplanmıştır. Böylece Devlet, Anayasal görevi olan sosyal güvenliği
daha çok çalışana ve daha kurumsal düzeyde ulaştırabilmek adına önemli
adımlar atmıştır. Ancak 1950’lerin başında kurulabilen T.C. Emekli Sandığı
gibi diğer sosyal güvenlik kuruluşları da kurulduğu dönemlerde oldukça genç
ve yeni yapılardır.
İşte Türkiye’de böyle bir ortamda oluşan modern sosyal güvenlik
kurumları belli meslek gruplarına, özellikle uzun vadeli sigorta kollarında
yeterli yardımı yapamamıştır. Ordu mensuplarından oluşan Türk Silahlı
Kuvvetleri için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Mesleki özellikleri gereği,
görevleri boyunca çeşitli illerde veya ülkelerde görev yapan askerler, işin
doğası gereği emeklilik dönemlerinde ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek
durumunda kalmışlardır. Özellikle yaşlılık döneminde öncelikli ihtiyaçlardan
olan konut sahibi olma ihtiyaçları, mütevazı geçinme koşulları ve görevleri
gereği farklı yerlerde ikamet etmeleri nedeniyle risk altına girmiştir.
Yukarıdaki koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, T.C. Emekli Sandığı
hizmetlerine ek olarak, birinci basamakta yer alan kamu sektörünü
tamamlamak üzere, askeri personelin konut edinmesini borç verme
hizmetiyle

ve

konut

tahsisiyle

kolaylaştıracak,

meslekleri

nedeniyle

karşılaşılabilecek maluliyet ve ölüm hallerinde, geride bakmakla yükümlü
olduklarını mağdur etmeyecek bir sistemin kurulmasına karar verilmiştir. Bu
gerekçelerle 1961 yılında kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), yarım
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yüzyıllık tarihi boyunca, gerek hizmetlerini gerekse yatırımlarını çeşitlendirmiş
ve kurulduğu döneme kıyasla oldukça farklı bir görünüme bürünmüştür.
Kurulduğunda yalnızca “borç verme hizmeti, emeklilik, maluliyet ve
ölüm yardımları” ile sınırlı bulunan hizmetlerine zaman içinde emekli maaşı
sistemi eklenmiş, bağışa dayalı emekli geliri ve konut ön biriktirim adı altında,
gelirleri ve yatırımları birbirinden farklı iki fon kurulmuştur. Ayrıca, üyelerine
yaptığı yardım ve sunduğu hizmetleri geliştirebilmek için kapitalizasyon
yöntemiyle finansman sağlayan Kurum’un kâr elde ederek nema oranlarını
yükseltmesi beklenmektedir. Bu amaçla Kurum, yaptığı yatırımları da
çeşitlendirmek ve piyasa koşullarında daha stratejik düşünmek durumunda
kalmıştır. Böylece, menkul kıymet yatırımlarının yanı sıra, kârlı gördüğü
alanlarda, gerektiğinde şirket kurmuş, bazı şirketlere ortak olmuş ya da
ortaklıklarını sona erdirmiştir.
Varlıkları yalnızca üyelere ait olan OYAK, kuruluş amacına ilave
olarak, yaptığı yatırımlarla üretim ve istihdama bir anlamda katkıda
bulunmuş, bir piyasa aktörü haline de gelmiştir. Çok geçmeden bu durumu,
uluslararası derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekmeyi başarmış,
böylece uluslararası alanda güvenilirliği artmıştır.
Yarım yüzyıllık tecrübesi ile OYAK, özel hukuk tüzel kişisi olarak
sunduğu yardım ve hizmetlerle hem bir özel emeklilik fonu, hem de yaptığı
yatırımlarla

özellikle

uluslararası

arenada

“girişim sermayesi”

olarak

tanımlanan oldukça özgün bir yapıyı ortaya koymaktadır. Bu özgün yapının
kuruluşundan günümüze değin geçirdiği değişimler ve bir tecrübe olarak
tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi olarak durumu aşağıdaki bölümlerde
anlatılmaktadır.

3.1. OYAK’IN KURULUŞU

Genel olarak bakıldığında Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türkiye’nin ilk
özel emeklilik fonudur. Sunduğu hizmetleri ve yaptığı yardımlarıyla,
emeklilikte ek güvence sağlarken, bir kredi kuruluşu gibi çalışabilmekte ve
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iştirakleri vasıtasıyla piyasada belirleyici rol oynayabilmektedir. Bu özgün
yapısını irdelemeden önce tarihçesi ve kuruluş amacına bakarak zaman
içindeki değişimi ve durduğu yer daha iyi anlaşılabilecektir.
Ordu Yardımlaşma Kurumu, 1961 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarına, Emekli Sandığı’nın yanı sıra, ek bir sosyal güvenlik sağlamak
üzere 205 sayılı yasa ile kurulmuştur. Temelinde, mensuplarının karşılıklı
dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak esası bulunmaktadır. Böylece,
T.C. Emekli Sandığı’nın sunduğu hizmetlere ek olarak, TSK mensuplarının
daha etkili biçimde güvenlik altına alınması amaçlanmıştır (Dilik, 1991: 71).
205 sayılı Kanun teklif edilirken, ordu mensuplarının geleceklerini
daha iyi temin edebilmeleri düşüncesinden hareket edilmiştir. Kanunun
gerekçesinin temelinde, T.C. Emekli Sandığı emeklilik dönemi yardımlarının
yetersizliği ve mesleki nitelik itibariyle yaşanan sorunlar gösterilmiştir. Buna
göre, her ne kadar ordu mensupları, tıpkı diğer devlet memurları ve yasada
belirtilen yakınları gibi Emekli Sandığı’nın emeklilik, malullük ve ölüm
risklerine karşı sunduğu hizmetlerinden faydalansa da mensuplar emeklilik
dönemlerinde müşkül durumda kalmaktadır.
Uzun hizmet yıllarından sonra Emekli Sandığı’ndan verilen emekli
maaşı ve ikramiyesi, mütevazı geçim koşulları sağlamakta, mensupların ev
sahibi olma imkânları oldukça kısıtlanmaktadır. Ordu mensupları görevlerinin
bir özelliği nedeniyle, sürekli şehir değiştirmek durumunda kalmış, farklı
yerlerde ikamet etmiş, devamlılığı olan sabit bir ev kurma imkânları
olmamıştır. Bu hareketin yarattığı külfet nedeniyle, geleceklerini güvence
altına alabilecekleri yeterli tasarrufu da yapamamışlardır. Oysa ABD gibi bazı
ülkelerde ordu mensupları mesleki özellikleri göz önüne alınarak ayrı bir
statüde değerlendirilmiş ve farklı bir emekliliğe tabii olmuşlardır.
Yukarıda anlatılan gerekçeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, Emekli
Sandığı yardımlarını tamamlayıcı nitelikte, ordu mensuplarını gelecek
endişesinden kurtaracak ve kendi imkânlarıyla dayanışma içinde olacakları
bir ek sosyal güvenlik kurumunun varlığı gündeme gelmiş ve Ordu
Yardımlaşma Kurumu Kanun tasarısı hazırlanmıştır.
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Tasarı hazırlanırken, ordu mensuplarının zorunlu olarak sisteme
katılmaları ve böylece tasarruf fikrinin yerleşip gelişmesi de amaçlanmıştır.
Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sunacağı yardım ve hizmetlerin Emekli
Sandığı’nı tamamlayıcı nitelikte olması planlanmıştır. Böylece oluşturulacak
Kurum; hizmet yılına göre üyesine toplu bir meblağ verecek, on beş seneden
önceki maluliyet ve ölüm durumlarında da yardımda bulunacaktır. Kurumun
daimi üyelerine, sosyal ihtiyaçları göz önünde tutularak, 20 yıl gibi uzun
vadeli mesken kredisi verilecek veya Kurum, konut edindirme amaçlı arsa
satın alabilecektir. Ordu pazarları, ordu öğrenci yurtları vb. diğer sosyal
ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Daimi
üyelerin çocukları için özel okullar açmak veya eğitim çağındaki çocuklarının
staj veya eğitim burslarını temin edecek ve yine daimi üyelerine borç para
vererek toplu yardımlaşma imkânı sağlanacaktır (Yılmaz, 1989: 67-69).
1961 yılında yürürlüğe giren 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu
Kanunu’na ilişkin 1960 yılında hazırlanan gerekçe aşağıdaki gibidir:
“Halen ordu mensupları da diğer devlet memurları gibi Emekli Sandığı
Kanunundan faydalanmaktadırlar. Emeklilik, maluliyet ve ölüm hallerinde
kendilerine veya yakınlarına bir maaş bağlamakta ve bundan başka 25
seneden fazla hizmeti olanlar ikramiyeye hak kazanmaktadırlar. Bu
yardımların ehemmiyeti inkâr edilmemekle beraber, büyük bir kütle teşkil
eden ordu mensuplarının karşılıklı ve mecburi bir yardım ve dayanışma
neticesinde istikballerini daha iyi bir şekilde teminat altına almaları mümkün
görülmektedir.

Filhakika,

uzun

hizmet

yılları

sonunda

T.C.

Emekli

Sandığından alınan maaş ve ikramiye ile ancak mütevazi geçim şartları
sağlanmakta,

küçük

bir

ev

sahibi

olmak

hususunda

müşküllerle

karşılaşılmaktadır. Ordu mensuplarının vazifeleri icabı, mütemadi faaliyet ve
hareket halinde bulundukları ve binnetice birçok nakil ve muhit değiştirme
külfetine maruz kaldıkları için devamlı bir yuva kuramadıkları gibi,
istikballerini emniyet altına alacak derecede tasarruf yapmaya da imkân
bulamamaktadırlar.

İktisadi

hayatın

gün

geçtikçe

inkişaf

ettiği

memleketimizde ordu mensupları herhangi bir sebep tahtında vazifeden
ayrıldıkları takdirde, bu günkü mevzuat muvacehesinde kendilerine sağlanan
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yardımlarla kendi içtimai seviyelerine uygun bir hayat seviyesi temin
edememektedirler. Ordu mensuplarının istedikleri zaman ordudan ayrılmak
imkanına sahip bulunmadıkları nazarı itibare alınacak olursa, bu meslek
mensuplarının istikballerini tahtı temine almak hususunda, diğer Devlet
personeline nisbetle daha namüsait şartlar altında bulundukları kendiliğinden
anlaşılır. Halbuki yabancı memleketlerde askerlik mesleğinin cemiyetin
hususi alakası ve itinasını üzerine çekmiş bulunduğu ve binnetice bu meslek
mensuplarının hayat ve maişetlerinin cazip bir şekilde temin edildiği hususu
malum olan bir hakikattir. Nitekim, Amerika Birleşik Devletlerinde ordu
mensupları, mesleklerinin hususiyetleri nazarı itibare alınarak diğer sivil
personele nisbetle ayrı bir emeklilik statüsüne tabi tutulmuşlardır. Mutlak bir
feragatinefis içinde çalışan ordu mensuplarının milletimizin takdir ve
şükranlarına mazhar olduğu muhakkak olmakla beraber T.C. Emekli
Sandığı’nın yardımlarını tamamlayıcı bir şekilde ve ordu mensuplarının kendi
içlerinde ve kendi mali imkânlarıyla bir dayanışma suretiyle istikbal
endişesinden kurtularak maddi ve manevi huzura kavuşmalarını temin
maksadiyle

Ordu

Yardımlaşma

Kurumu Kanun Tasarısı

hazırlanmış

bulunmaktadır. Bu Tasarı ile ordu mensupları bir nevi mecburi tasarruf ve
sigortaya tabi olacaklar ve maaşlarından her ay muayyen bir prim
kesilmesine mukabil ölüm, emekliye ayrılma ve maluliyet hallerinde yardıma
kavuşmaları mümkün olacaktır. Ordu mensuplarının Kuruma iştirakleri
hususunun mecburiyet altına alınması neticesinde, ordu mensupları tasarruf
fikrine alıştırılacak ve bu sayede tasarrufun bahşettiği nimetlerden istifade
etmiş olacaktır. Kurumun devlete bir külfet tahmil etmemesi ve kendi mali
imkânları ile üyelerine yardım sağlaması düşüncesiyle ordu mensuplarının
Kuruma iştirakleri mecburi tutulmuştur. Ordu Yardımlaşma Kurumu bilhassa
şu bakımdan T.C. Emekli Sandığının yardımlarını tamamlamaktadır:
1) Emekli Yardım Sandığı Kanunu mucibinde toptan ödeme ve ikramiye
halleri müstesna, iştirakçilere bir aylık bağlamaktadır. Halbuki Ordu
Yardımlaşma Kurumu, üyelerine hizmet yıllarına göre toplu bir meblağ
verecektir. 2) T.C. Emekli Sandığı, Kanunu mucibince ancak asgari onbeş
yıllık hizmeti olan adi malullere aylık bağladığı halde Ordu Yardımlaşma
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Kurumu onbeş seneden önce malul olanlara ve ölenlere de yardımda
bulunacaktır. 3) Kurumun mevcutlarının işletilmesinde ordu mensuplarının
sosyal ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak ve bu cümleden olmak üzere,
a) Kurumun daimi üyelerinin mesken inşaatı için gayrimenkul ipoteği
karşılığında (20) seneye kadar vadeli ve faizli krediler açacak,
b) veya

kurumun

daimi üyelerine

veya

bunların

kuracakları

kooperatiflere ait arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye ve
bunları peşin veya ipotek karşılığında (20) seneye kadar vade ve
faizli taksitle, kendilerine satacak,
c)

veya daimi üyeleri mesken sahibi yapmak maksadiyle, arsa satın
almaya ve bu arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye veya bu
maksatla mubayaa edeceği gayrimenkulleri peşin veya ipotek
karşılığında (20) seneye kadar vade ve faizli taksitlerle kendilerine
satacak,

d) Ordu Pazarları, Ordu Evleri, Ordu Garnizonları, Ordu Talebe
Yurtları ve bu gibi Kurumun daimi üyelerinin her türlü sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli teşebbüslerde bulunacak,
e) Lüzum hâsıl olursa, özel okullar açmaya ve daimi üyelerin tahsil
çağındaki çocuklarının da tahsillerinin temini için yurt dışı tahsil ve
staj bursları verecek,
f)

Daimi üyelere borç para verecek ve daha bunlara mümasil her
türlü toplu yardımlaşma imkânlarına en geniş surette sahip
olacaktır.”

OYAK,

neticede

Anayasa’nın

öngördüğü

sosyal

güvencelerin

sağlanması ve T.C. Emekli Sandığı’nı tamamlayıcı nitelikte ek bir sosyal
güvenlik getirmek amacıyla kurulmuştur. Buradan hareketle oluşturulan
kuruluş yasasında belirtilen yasal yardım ve sosyal hizmetleri diğer taraftan
yasada belirtilen ödev ve yükümlülükleri de yerine getirmesi göz önüne
alınmıştır. Diğer bir önemli nokta da, yasal yükümlülükleri yerine getirirken
Kurum’un beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde yatırımlar yaparak ulusal
ekonomiye katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında, sunduğu
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yardım ve hizmetleriyle bir sosyal güvenlik kuruluşu olmasının yanı sıra,
yatırımcı bir kuruluş olma özelliği de göstermiştir (OYAK 1976: 3).
Kurumun,

ordu

mensuplarına

sunacağı

yardımlar,

kuruluş

aşamasında; emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı ile konut kredisi ve ucuz
kredi sağlamak; hizmetleri ise, öncelikle ordu pazarları aracılığıyla ucuz
tüketim mallarını sağlamak ve borç para vermek olmuştur (Özbek, 2006:
330).
Üyelerine daha fazla hizmet sunabilmek ve mevcut hizmetlerini üye
yararına daha uygun koşullarda verebilmek amacıyla Kurum, topladığı
tasarrufları çeşitli şirketlere iştirak etmekte ya da şirket kurmaktadır. Kurum,
1961 yılından bu yana pek çok iştirak yatırımına girmiş, kârlı bulmadığı bazı
alanlardan ayrılmıştır. Bu nedenle çalışmanın ilerleyen başlıklarında OYAK’ın
mevcut iştirakleri üzerinde de durulmuştur.

3.2. OYAK’IN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Kurum organlarının yapısı, Kurum’un faaliyetlerinin neler olabileceğinin
ve kuruluşundan günümüze faaliyetlerin yürütümü ve karar mekanizmalarının
nasıl çalıştığının bir göstergesi niteliğindedir. Kapitalizasyon esasına göre
kurulu olan Kurum’un işleyişi ise zaman içinde hangi faaliyetleri nasıl
geliştirdiği ve bu faaliyetlerin sonucunda elde edilen değerleri görerek
modelin daha iyi anlaşılabilmesine ışık tutacaktır.

3.2.1. Kurumun Organları

Kurumun organları, sistemi belirleyen unsurlardır. Bu organlar,
hiyerarşik bakımdan üst olandan başlayarak aşağıda genel hatlarıyla
anlatılmaktadır.
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i. Temsilciler Kurulu
Kurumun en fazla katılımlı ve en üst organı olan Temsilciler Kurulu,
Kurum’u yönlendiren nitelikte bir yapı oluşturmaktadır. Temsilciler Kurulu, bir
yandan Kurum faaliyetlerini incelerken diğer taraftan da bir sonraki
Temsilciler Kurulu’nun toplanmasına kadar görev yapacak “Genel Kurul”
üyelerini belirlemektedir. Bu anlamda Temsilciler Kurulu, üyelerin katılımı
yoluyla Kurum faaliyetlerinin incelendiği ve bir anlamda söz sahibi olduğu bir
üst yapı durumundadır.
205 sayılı Yasa’nın 3. Maddesi ile düzenlenen Temsilciler Kurulu, “Milli
Savunma Bakanlığı’nca kuvvet ve müesseselerdeki daimi üye adedi dikkate
alınarak birlik ve müesseselerde vazifeli ve bu Kanunun 17. Maddesinde
yazılı daimi üyeler arasından, mensup oldukları birlik ve müesseselerin
kumandan veya amirlerince tespit olunacak mümessillerden terekküp eder.
Temsilciler Kurulunun mürettep üye adedi, 50’den az 100’den fazla olamaz.”
17. Maddede düzenlenen daimi üyeler, ileride detaylı olarak anlatılacaktır.
Temsilciler Kurulu'nun üyeleri; nihai olarak Milli Savunma Bakanı ve
Genelkurmay Başkanı’nın onayı ile seçilerek iş başına gelirler. Temsilciler
Kurulu’nu tespit eden yönetmelikteki düzenlemeye göre;
a) Milli Savunma Bakanı’nın, Bakanlık Karargâhı ve bağlılarından
seçeceği 4 üye,
b) Genelkurmay Başkanı’nın, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ve
bağlılarından seçeceği 4 üye.
Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı, seçecekleri
üyelerde kuvvet intisaplarını gözetirler.
c) Diğer üyeler aşağıdaki esaslara göre seçilir:
1) Temsilciler Kurulu seçimlerinin yapılacağı yıldan önceki 15 Aralık
tarihi itibariyle her Kuvvetin ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın, Ordu
Yardımlaşma Kurumu’nun daimi üye sayısı, Ordu Yardımlaşma Kurumu
tarafından Milli Savunma Bakanlığı’na en geç 31 Aralık tarihine kadar
bildirilir.
2) Milli Savunma Bakanlığı’nca da, Kuvvet Komutanlıkları ve
Jandarma Genel Komutanlığı’nın daimi üye sayıları dikkate alınarak,
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Temsilciler Kurulu’ndaki üye kontenjanları belirlenir ve seçimlerin yapılacağı
yılın 30 Ocak tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Ordu Yardımlaşma
Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
3) Genelkurmay Başkanlığı 15 gün içinde Milli Savunma Bakanlığı
tarafından bildirilen bu kontenjanları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma
Genel Komutanlığı’na bildirir.
4) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı; Temsilciler
Kurulu için bildirilen kontenjanlara göre kendi Karargahı ile organik
kuruluşlarındaki birlik ve kurumlardan seçecekleri üyeleri 15 gün içerisinde
Genelkurmay Başkanlığı’na, Genelkurmay Başkanlığı’nca da Milli Savunma
Bakanlığı’na en kısa süre içinde bildirilir.
Temsilciler

Kurulu

üyelerinin

seçiminde

Kurum’un

amaçlarını

kavrayabilecek, bilançodan, alınan kararlara kadar, incelenecek faaliyetleri
değerlendirebilecek birikime sahip olması göz önüne alınır. Temsilciler
Kurulu, her üç yılda bir toplanmaktadır. Temsilciler Kurulu, Genel Kurul’dan
en az üç gün önce yapılmakla birlikte Milli Savunma Bakanının talimatı ya da
Genel Kurul kararıyla olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü kararın çıkması
durumunda Yönetim Kurulu bir ay içinde Temsilciler Kurulu’nu toplantıya
çağırır.
205 sayılı Yasa’nın 3. Maddesinde düzenlenen Temsilciler Kurulunun
görevi aşağıdaki gibidir:
a) Üç adi Genel Kurul toplantı devresi için vazife görmek üzere kendi
üyeleri arasından, gizli reyle Temsilciler Kurulundaki temsil
nispetine göre (20) asil ve (10) yedek Genel Kurul üyesini seçmek;
b) Her üç senede bir, Kurumun bilanço ve kar ve zarar hesapları ve
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yapılan işler raporlarıyla
Genel Kurul kararları ve Denetçilerinin raporları üzerindeki görüş
ve mütalaalarını belirtmek ve Kurumun müstakbel çalışmaları
hakkında temennide bulunmak;
c) Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu
tarafından
bildirmek;

tetkiki

istenilen

hususlar

hakkında

mütalaasını
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d) Kurul üyelerinin tespitine ait Talimatnamede yapılacak değişiklikler
hakkında karar almak;
e) Kurumun çalışmaları hakkında, üyeler tarafından yapılacak dilekler
üzerinde görüşlerini belirtmek ve bu hususta Genel Kurul üyelerine
gereken direktifleri vermek.”tir.
Temsilciler Kurulu’na Milli Savunma Bakanı; olmadığı durumlarda da
Genelkurmay Başkanı başkanlık eder. Kararlar çoğunluk esasına göre alınır.

ii. Genel Kurul
Genel Kurul, Kurum’un bütün üyelerini temsil eden, Temsilciler Kurulu
tarafından seçilerek iş başına gelen ve bir sonraki Temsilciler Kurulu’na
kadar faaliyette bulunan karar organıdır. Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme
Kurullarının bazı üyelerini ve yedeklerini seçer. Yönetim Kurulu’nun yıllık
faaliyetlerini, konularını inceleyerek karar ve öneride bulunur. Ayrıca,
görevdeki üyelere uygulanacak nema oranını belirler.
Etkinliği bakımından en üst düzey organdır. Genel Kurul üyeleri;
“yasal” ve “seçilmiş” üyeler olarak ikiye ayrılır. Seçilmiş üyeler, Temsilciler
Kurulu tarafından seçilen 20 üyeden oluşur. Yasal üyeler ise, 205 sayılı
Kanun’da belirtilen;
• Milli Savunma Bakanı,
• Maliye Bakanı,
• Genelkurmay Başkanı,
• Kuvvet Komutanları veya Kurmay Başkanları,
• Jandarma Genel Komutanı veya Kurmay Başkanı
• Sayıştay Başkanı,
• Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Başkanı,
• TOBB Başkanı
• MSB ya da Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli bulunan; Personel
Başkanı, Lojistik Başkanı, Sağlık Başkanı, Araştırma ve Geliştirme
Başkanı, Kanun İşleri Müdürü’nden oluşur.
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• Bunlara ilaveten, özel sektörde mali ve iktisadi alanda önemli rolü
olan kişilerden Milli Savunma Bakanı tarafından üç yıl için
seçilecek üç kişi de Kurul’un yasal üyeleri arasındadır.
Genel Kurul’un başkanlığını Milli Savunma Bakanı yapar; olmadığı
hallerde Maliye Bakanı toplantıya başkanlık eder. Her yıl Yönetim Kurulu’nun
daveti üzerine olağan toplantısını yapar. Kararlar, Temsilciler Kurulu’nda
olduğu gibi oy çokluğuyla alınır.
205 sayılı Yasa’nın 5. Maddesinde düzenlenen görevleri, aşağıdaki
gibidir:
“a) Kurumun senelik bilanço ve kâr ve zarar hesapları ve yapılan işler
raporu ile Denetleme Kurulu tarafından işlemlerin ve hesapların
denetlenmesi neticelerini ve bunların tetkik ve tahlillerini belirten
raporlar üzerinden karar vermek; (Bilançonun ve yapılan işler
raporunun Genel Kurulca onanması ile ilgililer ibra edilmiş olur.)
b) Yönetim Kurulu üyelerinden seçimi Genel Kurul’a ait olanları (8)inci
madde hükmü dairesinde gösterilecek adaylar arasından seçmek
ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin iştirak edecekleri
toplantılar için alacakları huzur haklarını tespit etmek;
c) Yönetim

Kurulunca

Genel

Kurula

arz

edilecek

Kurumun

mevcutlarının işletilmesi ile veya sair hususlarla ilgili mevzularda
karar vermek, mütalaa ve tekliflerde bulunmak;
d) (6) ncı madde hükmü dairesinde denetçiyi ve yedeklerini seçmek
ve denetçilere verilecek ücretleri tespit etmek;
e) Temsilciler Kurulu tarafından kendisine havale edilecek konular
hakkında karar almak.”

iii. Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu kurumun yönetiminden sorumlu olan organıdır. Yedi
üyeden oluşur. Bu üyelerin üçü TSK’da görevlidir. Üç üyeden ikisini Milli
Savunma Bakanı’nın göstereceği dört aday arasından diğeri de Genelkurmay
Başkanı’nın göstereceği iki aday arasından Genel Kurul seçer. Diğer dört
üye; maliye, hukuk, bankacılık, sigortacılık gibi alanlarda tecrübe ve
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birikimiyle uzmanlaşmış, yüksek tahsilli kişiler arasından seçilir. Dört üye ile
Yönetim Kurulu Başkanı ise; Milli Savunma ve Maliye Bakanları, Sayıştay,
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, TOBB VE Türkiye Bankalar Birliği
Başkanlarından oluşan bir heyet tarafından seçilir. Yukarıda anlatılan yedi
üyenin dışında, Genel Müdür, doğal olarak Yönetim Kurulu’nun üyesidir.
Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin görev süresi üç olağan Genel
Kurul Toplantısı dönemi boyunca devam eder. Görev dönemi sonunda üyeler
tekrar seçilebilir veya yeni üyeler göreve atanabilir. Yönetim Kurulu’nun
görevini yine denetiminde oldukları Genel Kurul sonlandırabilir.
Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Bunun dışında, Kurum’un
konuları ve gündemi gereği birden fazla toplanması da mümkündür.
Toplantıda kararlar çoğunluğun oylarıyla verilir. Üyeler, Kurum işleriyle ilgili
görüş, teklif, değerlendirme gibi faaliyetlerini doğrudan Başkana bildirebilirler.
Kurum personeline şahsen talimat veremezler.
Yönetim

Kurulu’nun

görevleri

ilgili

yasanın

11.

Maddesinde

düzenlenmiş olup aşağıdaki gibidir:
a) Kurumun idaresinden sorumlu olarak devamlı surette Kurumun
faaliyetlerini tedvir etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik
etmek,
c) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bilanço, kar ve zarar
hesaplarını inceleyip, uygunluğu halinde tasdik ederek, sene
zarfında yapılan ve müteakip yıllarda yapılacak işlere ait raporları
ile birlikte Genel Kurula sunmak,
d) Bu Kanun gereğince yapılacak yardımları tespit ve kararlaştırmak,
e) Her beş yılda bir Genel Müdürlükçe hazırlanacak teknik bilanço ve
aktuarya raporunu tetkik ederek, Genel Kurula sunmak,
f)

Dava açmak, icra takiplerini yapmak, fayda gördüğü takdirde
bunlardan feragat etmek, Kurumun leh ve aleyhindeki iddia ve
ihtilaflı iddia ve konuları tahkim yoluyla halletmek,
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g) Genel Müdür ve yardımcılarını tayin ve icabında azletmek ve
memur ve müstahdemlerinin Genel Müdürlüğün teklifi üzerine
tayinlerini yapmak,
h) Kendilerine Kurum adına imza verileceklerle bunların yetki ve
derecelerini tayin ve Kurumu ilzam edecek imza sirkülerini tespit
ve usulünde tescil, neşir ve ilan etmek,
i)

Kurum mevcutlarının işletilmesi şekillerini tayin ve 33 üncü
maddedeki iktisapları yapmak hususunda Genel Müdürlüğe yetki
vermek,

j)

Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ikraz fonunun miktarını tespit
etmek,

k) Kurumun memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretlerinden gayri
verilecek tazminat, ikramiye ve sair özlük haklarını Genel
Müdürlüğün teklifi üzerine Genel Müdüre verilecek olanları re’sen
tespit etmek,
l)

Genel

Müdürlükçe

Kurumun

iç

işlemleri

için

hazırlanacak

talimatname ve prensipleri inceleyerek tasdik etmek,
m) Kanuni mevzuatın gerektirdiği bilcümle vazifeleri yapmak ve Genel
Kurulca verilecek kararları yerine getirmek,
n) Senelik bilanço ve kar ve zarar hesapları ile yıllık raporu ve
denetçiler raporlarını Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantı
tarihinden en az on beş gün evvel göndermek.
Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus da Yöneyim Kurulu’nun
görevleri arasında anılan “33 üncü maddedeki iktisapları yapmak” tır. 205
sayılı Yasanın 33. Maddesi “Kurumun mevcutlarının işletilmesi ve Kurumun
yapacağı hizmetleri” için gerekli olan yetkileri düzenlemektedir. Kısaca,
Yöneyim Kurulu’nun hem Kurum amaçlarına ulaşılabilmesi hem de
mevcutların

işletilip

nemalandırılması

için

yapılacak

faaliyetlerden

oluşmaktadır.
Bu faaliyetleri ve dolayısıyla yetkileri özetleyecek olursak; Yönetim
Kurulu, menkul ve gayrı menkullerin elde edilmesi, tahvil ve hisse senedi
satın almaya, gerekli gördüğü hallerde şirket kurmaya ve kurulu olan
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şirketlere iştirake yetkilidir. Uhdesinde bulunan menkul ve gayrimenkulleri,
satın aldığı hisse senetlerini, tahvilleri veya ortaklık paylarını devredebilir,
rehin veya ipotek edebilir. Daimi üyelerin konut edinebilmesi için gayrimenkul
ipoteği karşılığında 20 yıl vadeli, faizli kredi açabilir. Kurumun daimi üyeleri
için Konut Ön Biriktirim Fonu kurup arsa alabilir. Yine daimi üyelerini konut
sahibi yapabilmek için aldığı arsa üzerinde inşaat yaparak ve 20 yıl vadeli
faizli taksitlerle üyelerine satabilir.

iv. Denetleme Kurulu
Adından da anlaşılabildiği gibi Denetleme Kurulu, faaliyetlerin
kararlara ve mevzuata uygun olup olmadığına bakar. İlaveten, neticede,
karşılıklı dayanışma ve ek bir sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere
kurulmuş bulunan Kurum’un tasarruf ve verimlilik ilkelerine uygunluğunu
araştırır.
Denetleme Kurulu üyelerinin de görev süreleri de Yönetim Kurulu
üyelerininki gibidir; üç olağan Genel Kurul dönemi için seçilirler. Üç kişiden
oluşan Denetleme Kurulu üyeleri, biri Başbakanlık Denetleme Kurulu
Başkanı, diğeri Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve nihayet üçüncü üye de
Milli Savunma Bakanı tarafından gösterilecek beş aday içinde Genel Kurul
tarafından belirlenir. Denetleme Kurulu üyeleri, alınan kararlar ve faaliyetler
üzerinde inceleme ve uygunluk denetimi yapması dolayısıyla bu üyelerin;
maliye, hukuk, sigortacılık, bankacılık ve muhasebe alanlarında tecrübesi
olan, bu alanlarda ihtisas yapmış yüksek tahsilli kişiler olması şarttır.

v. Genel Müdürlük
Kurumun alınan kararlar ve ilkeleri doğrultusunda, onu amaca
ulaştırabilecek ve Kurum’u temsil edecek bir Genel Müdür’e ihtiyacı vardır.
Genel Müdür ve ihtiyaca göre belirlenecek Yardımcıları Yönetim Kurulu
tarafından tayin edilir.
Genel müdür, yüksek tahsilinin yanı sıra, iktisat, hukuk, maliye,
bankacılık ve muhasebe alanlarında uzmanlaşmış ve bu alanlarda iş
tecrübesi edinmiş nitelikli bir kişi olmak zorundadır. 205 sayılı Yasaya uygun
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şekilde, Kurumun mali, idari, ticari ve teknik bütün faaliyetlerini, yine Kurumun
misyonu ve vizyonu çerçevesinde, mevzuatlara, yönetim kurulu kararlarına
bağlı olarak yürütür. Kurumu temsil eder. Gerektiği durumlarda vekâlet
yoluyla temsil görevini başka kimselere de yaptırabilir.
Genel müdür, Kurum’un üyelerine üst düzeyde yasal yardımların
yapılabilmesi ve sosyal hizmetlerin sağlanabilmesi için Kurumun hedef ve
stratejilerini belirler. Mevcut şartlarda kalite ve etkinliği göz önüne alarak
faaliyetleri planlar, organize, koordine ve kontrol eder. Yalnızca üyelerin
değil,

çalışanların

da

memnuniyetini

artırmak

için

çalışır.

Gerektiği

durumlarda Kurumun iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı veya üyeliği
yapabilir.

3.2.2. Kurumun Üyeleri

Kurum üyeliği 205 sayılı yasayla düzenlenmiştir. Buna göre üyeler;
daimi ve geçici üyeler olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Daimi üyeleri
de kendi içinde iki başlıkta incelemek mümkündür: Zorunlu daimi üyeler ve
isteğe bağlı daimi üyeler.
Daimi üyeler; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev yapan
muvazzaf subay ve astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay, askeri memur,
uzman jandarmalardan oluşmaktadır. Kurum, temel sosyal güvenlik kurumu
gibi zorunluluk esasına göre örgütlendiği için (Dilik, 1991: 71) yukarıda
sayılan kişiler, görevleri başladığı andan itibaren zorunlu olarak sistemin
üyesi olurlar.
Bunun yanı sıra, uzman erbaşlar, OYAK bünyesinde çalışanlar veya
OYAK’ın %50’den fazla sermayesinin bulunduğu iştiraklerinin ücretli
çalışanları, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı’nda
çalışan memur ve müstahdemler de isteğe bağlı olarak daimi üye olabilirler.
Askerlik görevini yerine getiren yedek subaylar Kurum’un geçici
üyesidir. Askerlik görevinin mesleğe dönüşmesi nedeniyle zorunlu olarak
veya anılan Kuruluşlarda ücretli veya maaşlı olarak çalışmaya başladıktan
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sonra isteğe bağlı olarak daimi üyeliğe geçmek mümkündür. Bu durumda
geçici üyelikte geçen süreler, Kurum mevzuatı çerçevesinde hesaplanan
aidat

farkı

ve nemaları

ödemek koşuluyla daimi

üyelik süreleriyle

birleştirilebilmektedir.

3.2.3. Kurumun Gelirleri

Kurum’un faaliyetleri sosyal sigorta yöntemine dayalıdır. Kurum’un
gelirleri, sosyal sigortalarda işçiden kesilen primlerde olduğu gibi daimi
üyelerden her ay düzenli ve zorunlu olarak %10 oranında, geçici üyelerden
kesilen %5 oranında kesilen aidatlardan sağlanmaktadır. Ayrıca, bu
aidatlardan oluşan Kurum fonları işletilmekte ve böylece elde edilen gelirler
de bulunmaktadır. Devletin finansman katkısı bulunmamaktadır.
Kurumun gelirlerini oluşturan aidatlar genel olarak brüt ücret esas
alınarak hesaplanmaktadır. Aidata esas kazançlar, 205 sayılı Kanun’da
gösterilen aylık brüt maaşların tabi olduğu ek göstergelere bağlı olarak
belirlenmektedir. Ek gösterge dahil belirlenen brüt tutarların her ek gösterge
dilimine karşılık gelecek yüzdelik oranların ilave edilmesiyle bulunan matrah
üzerinden daimi üyelerden %10 ve geçici üyelerden %5 oranında kesintiler
yapılmaktadır. Ayrıca ileride açıklanacak olan konut ön biriktirim fonuna
katılarak konut sahibi olmak üzere birikim yapmak isteyenlerden de yine 205
sayılı Kanun’da belirtilen matrahlar üzerinden ayrıca %10’luk bir kesinti daha
yapılmaktadır. Bu fondan gelen aidatlar da Kurum gelirlerini oluşturmaktadır.
Kurum,

elde

ettiği

gelirleri

kapitalizasyon

esasına

göre

değerlendirmektedir. Bu sayede fon birikimi yaratan Kurum, enflasyon
karşısında birikimlerin erimemesi ve enflasyonun üzerinde nema oranı elde
edebilmek amacıyla çeşitli gayrimenkul ve iştirak yatırımları yapmaktadır.
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3.2.4. Kurum’un Muafiyetleri

Kurum, sunduğu hizmetler ve kuruluş amacı göz önüne alınarak,
tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi içinde yer almakta ve uzun vadeli sigorta
kolunda faaliyet göstermektedir. İster bireysel emeklilik gibi özel sigortacılık
uygulamaları olsun, ister birinci basamakta kamu sektörü tarafından
kurulmuş olsun, sistemdeki uzun vadeli faaliyet gösteren kuruluşlar,
faaliyetleri

ve

ekonomiye

katkıları

göz

önüne

alınarak

bazı

vergi

muafiyetlerine tabi tutulmuştur. Bu çerçevede Kurum’un 205 sayılı yasa’nın
35. Maddesinde düzenlenen muafiyetler şöyledir:
a) Kurum, Kurumlar vergisine tabi değildir,
b) Kuruma yapılacak bağışlar, Kurumun ne nam altında olursa olsun,
üyelerine veya kanuni mirasçılarına yapacağı yardımlar Veraset ve
İntikal Vergisiyle Gelir Vergisinden,
c) Kurum, yapacağı her türlü muameleler dolayısıyla Damga
Resminden,
d) Daimi ve

geçici

üyelerden

yapılacak aidat

tevkifatı

Gelir

Vergisinden,
e) Kurumun her türlü gelirleri Gider Vergisinden, muaftır.
Yukarıdaki muafiyetleri, üyelerin aidatları, Kurum gelirleri ve sistemden
ayrılan üyelerin aldıkları yardımlar (Kurum’un giderleri) olmak üzere üç başlık
altında incelemek ve benzer kuruluşlarla kıyaslamak mümkündür.
205 sayılı Yasa’nın 35. Maddesine göre daimi ve üyelerden kesilecek
üye aidatları gelir vergisinden muaftır. Yatırılan aidat ya da primleri gelir
vergisi

matrahından

indirebilmektedir.

Bununla

birlikte

Gelir

Vergisi

Kanunu’nun 63. Maddesi uyarınca da bu hakkı saklıdır.
Birinci basamakta faaliyet gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu da Gelir
Vergisi kanunu 63/2 maddesi gereği adına kesilen primleri vergi matrahından
indirebilmektedir. Yine kanundan anlaşılacağı üzere, ikinci basamakta
tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi içinde yer alan, kanunla kurulan emekli
sandıkları ile 506 sayılı kanunun 20. Maddesine göre oluşturulan sandıklar
da aynı hükme bağlanmıştır. İstisnası, emekli ve yardım sandıklarından
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kanunla kurulu olmayanlar ile yine aynı amaçla kurulmuş vakıf ve
derneklerdir. Bu yapılar için Gelir Vergisi kanunu 63. madde geçerli değildir.
OYAK, üyelerine sunduğu yardımlar bakımından Türkiye’deki ilk özel
emeklilik fonu olarak nitelendirilebilmektedir. Yine üyelerini faydalandırdığı
borç verme gibi sosyal hizmetleri vesilesiyle de kredi kuruluşu gibi
değerlendirilebilmektedir. Kurum, kanununda belirtilen yasal yardımları ve
sosyal hizmetleri yerine getirebilmek, üyelerine enflasyonun üzerinde nema
sağlayabilmek için, aidatlarla biriken tasarrufları iştirak, gayrimenkul ve
finansal yarım yatırımlarında değerlendirmektedir. Dolayısıyla OYAK, hem
tamamlayıcı sosyal güvenlik kuruluşu, hem kredi kuruluşu ve hem de bir
piyasa aktörü durumunda bir tüzel kişiliktir. Temelde emeklilik dönemine
yönelik sağladığı yardımları ve tamamlayıcı sosyal güvenlik kuruluşu olma
özelliği bakımından hem kendi kanunu hem de vergi mevzuatında bazı
ayrıcalıkları bulunmaktadır. Bununla birlikte özel hukuk tüzel kişisi olarak
vergi mevzuatındaki bazı ayrıcalıkları, yatırımcı kimliğinden ayrıdır. Başka bir
deyişle, emekli fonu olması nedeniyle sağlanan bazı ayrıcalıklar, yatırım
yaptığı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları gibi yatırımları için geçerli değildir. Bu
iştirakleri Türk Vergi Sistemi’ne tabi diğer ticari kuruluşlarla eş değer işlem
görmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, hem OYAK Kanunu hem de Kurumlar
Vergisi Kanunu çerçevesinde OYAK, kurumlar vergisinden muaftır. 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 4. Madde 1/e bendine göre “Kanunla kurulan
emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları” kurumlar
vergisinden muaftır. Her ne kadar, ilgili maddede OYAK adı doğrudan
düzenlenmemişse de T.C. Emekli Sandığı, bağ-Kur gibi kurumlarla aynı
değerlendirme yapılmıştır. Özetle, Kurumlar Vergisi’nden muaf olsa bile,
OYAK’ın, hazine bonosu, mevduat, devlet tahvili vb. faiz gelirleri stopaja tabi
olmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu 94. Maddesi 6/b bendine göre belirlenen kâr
paylarından vergi kesintisi yapılmaktadır. Böylece OYAK’ın şirketlerinden
elde edilen kârlar gelir vergisi kesintisine ve bunlar üzerinden de fon payı
kesintisine uğramaktadır.
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OYAK, 205 sayılı yasada üyelerine yapacağı yardımları belirlenmiş bir
tüzel kişilik olarak gösterilmiştir. Faaliyetleri her ne kadar sosyal güvenliğin
kapsamındaki yardım ve hizmetlerle benzerlik gösterse de 205 sayılı
kanunda bir sosyal güvenlik kuruluşu olduğu belirtilmemiştir. Bu nedenle,
sistemden 10 yıldan önce ya da sonra ayrılan, sistemde üyeliğini devam
ettiren veya ettirmeyenlere yapılacak yasal ödemeler için 205 sayılı Yasa’nın
35. Maddesi ile bir düzenleme getirilmiştir.
Yasanın ilgili maddesi kaldırıldığı zaman, yasada “sosyal güvenlik
kuruluşu” ibaresi yer almadığı için, bu özgün yapısı dolayısıyla üyelerine
yapacağı ödemeler vergilendirilemeyecektir. Bununla birlikte, Gelir Vergisi
Kanunu 25. Maddesi, kanunla kurulmuş emekli sandıkları, 506 sayılı SSK
geçici 20. Maddesi sandıklarının ödediği yardım, tazminat, gibi ödemeler gelir
vergisinden muaf tutmuştur. İstisnası, yapılacak ödemelerin en yüksek devlet
memuruna ödenecek en yüksek ödeme tutarından fazla olması durumunda
aradaki farkın ücret gibi vergilendirilecek olmasıdır.
205 sayılı Yasa’nın 35/ b maddesine ilave olarak, Veraset ve İntikal
Vergisi’nin 3/a maddesine göre de veraset ve intikal vergisinden muaftır.
Ayrıca Damga Vergisi Kanunu 2 no.lu tablosunun Kurumlarla ilgili kâğıtları
düzenleyen V. Bölümü’nün 12. Maddesine göre “Ordu Yardımlaşma
Kurumu’nun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum
tarafından ödenmesi gerekken kâğıtlar” damga vergisinden istisnadır. Ancak
yine aynı Kanun çerçevesindeki düzenlemeler nedeniyle, Damga Vergisi
konusu olan kâğıtta imzası bulunan diğer mükellef tarafından, müteselsil
sorumluluk kapsamında ödenmektedir.
OYAK’ın sunduğu bazı yardım ve hizmetler, aynı zamanda onun
giderlerini oluşturmaktadır. Konut Ön Biriktirim Fonu, Bağışa Dayalı Emekli
Geliri Sistemi, Borç Verme ve Konut Kredisi Hizmetleri bu kapsamda
değerlendirilebilir. KÖBF ve BDEGS sistemleri Kurum’dan ayrı birer tüzel
kişilik değildir. OYAK bünyesinde ve fakat OYAK’ın fonlarından ayrı olarak
işletilmektedir.
KÖBF sistemine girişlerde ödenecek aidatlar ve sistemden çıkışlarda
yapılacak toplu ödemeler 205 sayılı Yasa’ya göre gelir vergisinden muaftır.
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BDEGS’de, Kurum’a yatırılan paralar bağış niteliğindedir. Dolayısıyla sisteme
yatırılan paralar, gelir ve veraset vergisinden istisnadır. Sisteme giren ve üçer
aylık emeklilik geliri ödemeleri gelir vergisine tabi değildir. Çünkü buradan
elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan ve vergi konusunu
oluşturan ücretle aynı değildir. Gelir Vergisi Kanunu 75. Maddesinde
tanımlanan

menkul

sermaye

iradı

tanımlamaları

kapsamına

da

girmemektedir. Neticede sisteme yapılan ödemeler bağış olarak yapıldığı için
kişisel sermaye olarak düşünülemez. Ayrıca buradan elde edilecek emekli
gelirleri de sermayeden elde edilmiş gelir değildir. Ancak sistemdeki üyenin
vefatıyla varislere hayat sigortası şirketi tarafından ödenen bedeller veraset
ve intikal vergisinin konusunu oluşturmaktadır.
OYAK’ın borç verme hizmetleri, ona bir kredi kuruluşu özelliği
vermektedir. Bununla beraber, Gider Vergileri Kanunu’na göre, OYAK, faiz
karşılığında borç verme ve konut kredisi tahsis etme işleriyle asli olarak
uğraşması nedeniyle banker gibi düşünülmekte ve bu çerçevede Banka ve
Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destek Fonu’na
(KKDF) tabi olması gerekmektedir. Ancak 205 sayılı Yasa’nın 35/e maddesi,
Kurum’u, her türlü gelirlerini gider vergisinden muaf tutmuştur. Ayrıca KKDF,
bankalar, özel finans kuruşluları gibi finansman kurumları tarafından
kullanılan kredilere yönelik bir uygulamadır. Dolayısıyla, Kurum, bu
hizmetlerinden ötürü kredi kuruluşu gibi çalışıyor olsa da asıl amacı ve
faaliyetleri bundan teşekkül etmemektedir.
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak Kurum, sunduğu hizmetler ve
kuruluş amacına uygun olarak bazı vergi muafiyetlerinden faydalansa da
yaptığı her türlü ticari faaliyetten elde ettiği gelirleri vergiye tabi olmaktadır.
Vergi

istisnaları

bulunmamaktadır.

yönünden,

benzer

amaçlı

kuruluşlardan

ayrıcalığı
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3.2.5. Kurumun İşleyişi

OYAK, 205 sayılı Yasa ile kurulmuş özel hukuk tüzel kişisidir. Gelirleri,
üyelerden kesilen aidatlar ve aidatların yatırımlarla değerlendirilmesinden
elde edilen gelirlerinden oluşmaktadır. Buradan yola çıkarak, sahip olduğu
tüm gelirleri aslında kendi öz kaynaklarından oluşmakta ve devletten
herhangi bir yardım almamaktadır.
Üyelerden her ay kesilen aidatların, aktüeryal hesaplamalardan sonra
belirlenen bir bölümü, ilgili üyenin hesabına ya da başka deyişle rezervine
kaydedilmektedir. Dolayısıyla her üyenin kendine ait hesabı (rezervi)
bulunmaktadır. Ayrıca Emekli Maaşı Sistemi’ndeki katılım payları da üyelerin
hesaplarında yer almaktadır. Üye hesabına kaydedilen bu aidatlar tasarruf
primidir. Bu primler, yine aktüeryal hesaplamalarla belirlenen teknik faizle
para kazanmaya başlamaktadır. Aidatın tasarruf primi dışında kalan kısmı ise
adeta bir havuzda toplanmakta ve fon birikimi oluşturmaktadır. Kurum,
kapitalizasyon esasına göre çalışmaktadır. Bu nedenle elde ettiği fon
birikimlerini nemalandırması ve üyeye yansıtması beklenmektedir. Böylece
rezervlerde toplanan tasarrufların bir kısmı, çeşitli fonlarda ve yatırımlarda
değerlendirilmektedir. Neticede sistemin sürdürülebilir olması için sistemde
fon birikimi yapmak ve bu fonların çeşitli yatırım araçlarıyla değerlendirilerek
tasarrufların nemalandırılması esastır.
İlgili yılın sonunda; iştirakler, fonlar, gayrimenkuller gibi çeşitli yatırım
araçlarından ve sosyal hizmetler yoluyla elde edilen gelirlerin oluşturduğu
aktüeryal kâr, üye hesaplarına dağıtılmak üzere genel kurul toplantısında
görüşülmektedir. Genel Kurul, aktüeryal kâr ve teknik faizden oluşan toplam
gelirlerin, üye hesaplarına yansıtılmasına karar veren tek organdır.
Nema oranının hesaplanması, daha önce de belirtildiği gibi cari yıl kârı
ve geçmiş yıllardan gelen üye varlıklarına dayalı olduğu için gelirlerdeki artış
nema oranını etkileyecek ve her takvim yılı üyelerin rezervine yansıtan oran
farklı olabilecektir.
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3.3. OYAK’IN ÜYELERİNE SUNDUĞU YARDIMLAR VE HİZMETLER

OYAK’ın üyelerine sunduğu hizmetleri, “Yasal Yardımlar” ya da diğer
bir ifadeyle ‘Zorunlu Yardım Ödemeleri’ ve “Sosyal Hizmetler” olarak iki
başlıkta gruplandırmak mümkündür. Yasal yardımlar; emeklilik, maluliyet ve
ölüm yardımlarından, sosyal hizmetler; borç verme, konut edindirme ve
rezerv karşılığı %80 borç verme hizmetlerinden oluşmaktadır.

3.3.1. Yasal (Zorunlu) Yardımlar

Yasal yardımlar, 205 sayılı Yasa kapsamında OYAK’ın üyelerine
sunduğu ödemelerden oluşmaktadır. Yasal dayanağı olan bu yardımlar aynı
zamanda zorunlu ödemeler anlamına da gelmektedir. Bu yardımlar, rakamsal
veriler ve T.C. Emekli Sandığı uygulamaları da göz önüne alınarak
karşılaştırmalı şekilde anlatılmaktadır.

3.3.1.1. Emeklilik Yardımı

Kurum,

T.C.

Emekli

Sandığı’nın

(SGK’nın)

sunduğu

emeklilik

hizmetine ilave katkı yapmak ve gelecek endişesini ortadan kaldırmak
amacıyla üyelerine emeklilik yardımı yapmaktadır. 205 sayılı yasaya göre, en
az 10 yıl süreyle Kurumun üyesi olan ve görevli olduğu kuruluştan herhangi
sebeple ayrılan daimi üyeler de emeklilik yardımından faydalanabilmektedir.
Görevinden ayrılması, daimi üyenin üyelik sıfatını sona erdirmektedir.
Daimi üyelerden görev süreleri boyunca 205 sayılı Yasada belirtilen
oranlarda ve usullerde toplanan aidatlar, portföy yönetimi yaklaşımıyla çeşitli
yatırım alanlarında değerlendirilmektedir. Emeklilik yardımı, değerlendirilen
bu tasarrufların, görev süresi dolan ve emekliliğe hak kazanan daimi üyelere
ve OYAK’tan emeklilik yardımı almaya hak kazanmış daimi üyelere, üyelik
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süresine göre (tasarruf primi, teknik faiz ve bunlara isabet eden nemaları ile
birlikte) toplu olarak ödenmesidir.
Burada belirtilmesi gereken önemli nokta, üyelik süresi ile yapılacak
ödemeler arasındaki ilişkidir. Neticede emeklilik sistemi, niteliği gereği, uzun
vadede koruma sağlamayı hedeflemekte ve buna göre yatırımlarını
belirlemektedir. Bu nedenle sistemin etkin biçimde uzun vadede işleyebilmesi
ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için; üyelik süresi 3 yıldan az olup,
görevinden bir şekilde ayrılarak üyeliği sona eren üyelere ödeme
yapılmamaktadır. Üyelik süresi 3 ila 10 yıl arasında olup, görevinden bir
şekilde ayrılarak üyeliği sona erenlere ise yalnızca birikmiş aidatları
verilmektedir.
Emeklilik yardımında süreye ilişkin istisna, vefat ve tam maluliyettir. Bu
gibi durumlarda emeklilik yardımı için süre aranmamaktadır. Emeklilikten
sonra üyelerin ek gelir elde edebilmesi için1989 yılında Bağışa Dayalı Emekli
Geliri Sistemi (BDEGS) kurulmuştur. Üyelerin, emeklilikle sona eren üyelik
haklarının devam edebilmesi ve bazı sosyal hizmetlerden faydalanabilmesi
amacıyla da 1996 yılında Emekli Maaşı Sistemi (EMS) kurularak emekli
yardımları geliştirilmiştir. Böylece isteğe bağlı olarak, üye, emekli olduktan
sonra tüm birikimlerini OYAK’tan çekebileceği gibi, belirli koşullarla
oluşturulmuş bu sistemlere de katılabilmektedir.

i. Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS)
1989 yılında üyelerin emeklilik sonrası ek gelir elde etmeleri için
kurulan bir sistem olmakla birlikte, sisteme katılım yalnızca emeklileri değil,
görevi devam etmekte olan üyeleri de kapsamaktadır. Tamamen isteğe bağlı
katılımın gerçekleşeceği sistem, pek çok bakımdan Emekli Maaşı Sistemi
(EMS)’den ayrılmaktadır.
BDEGS’nin önemli bir özelliği, üyenin hayatta iken, sistemden çıkış ya
da belli miktarda toplu para çekmesinin mümkün olmamasıdır. Aynı zamanda
burada oluşan rezerv Emekli Maaşı Sistemi’ne de aktarılamamaktadır.
Adından da anlaşılacağı gibi, “bağış” esasına dayalı olan bu sistemden 205
sayılı Yasa’nın 34. Maddesi gereği hayatta iken ayrılmak mümkün değildir.
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205 sayılı Yasa’nın 34. Maddesi şu şekilde düzenlenmiştir: “Kurum,
isteklilerin, vefatları halinde Kurum’a intikal etmek ve hayatta bulundukları
müddetçe sahiplerine muayyen aylık veya senelik gelir tediye etmek şartıyla
vaki olabilecek ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışları kabul
edebilir.” Ancak sisteme giren iştirakçinin vefat etmesi halinde, iştirakçinin
burada biriken rezervi, BDEGS’ye girişte yapılan sözleşmede, yine
iştirakçinin beyan ettiği kişi veya kişilere ölüm tazminatı olarak ödenebilmekte
ve ödemeyi anlaşmalı bir sigorta şirketi yapmaktadır.
İştirakçi sistemde 1 yılı tamamlamadan vefat ederse, rezervinin
neması; 1 yılı tamamladıktan sonra vefat ederse rezervin neması ve hak
edilmişse üç aylık gelirleri yasal mirasçılara ödenmektedir. Ancak varislerin
bu sisteme devam etme imkânı yoktur. BDEGS’ye emeklilik yardımı almak
suretiyle ayrılan ve ayrılacak olan üyeler, EMS'deki üye eşleri, görevde
bulunan ve en az 10 yıllık OYAK daimi üyeleri, OYAK ve OYAK’ın
sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketlerde
en az 10 yıl müddetle çalışanlar ile buralardan en az 10 yıl çalıştıktan sonra
emekli olarak ya da yaş haddinden ayrılanlar katılabilmektedir.
Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan üyelerin sisteme katılabilmesi için
Kurum’un üyelik süresi de göz önüne alınarak belirlediği asgari ve azami
miktarları nakden ve bir defada yatırması gerekmektedir. Örneğin, görevdeki
üyeler için üyelik koşulu, en az OYAK üye aidatının 20 katı ile en çok da
kendilerine hesaplanacak brüt emeklilik yardımının tamamının üyelik hizmet
süresi 25 yıla (hariç) kadar olan üyeler için 2 katına kadar olan tutarın nakden
ve bir defada Kurum’a ödenmesidir. Fiili hizmet sürelerine göre de yatırılacak
en fazla miktarlar değişim göstermektedir. Ödenecek tutarların asgari ve
azami sınırları EMS üyeleri, EMS’ye devam eden üye eşleri ve iştirak
çalışanları için de farklı olarak belirlenmektedir.
Sistemde iştirakçilere yapılacak ödemeler, katılımcının tercihine bağlı
olarak sabit ya da enfleteli olabilir. Ödemenin enfleteli olması, enflasyonun
belli bir yıl değerinin ödeme yapılan yıldaki değer karşılığına göre
hesaplanıyor olmasıdır. Sisteme katılan iştirakçi, gelirini üç aylık dönemlerde
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alabileceği gibi gelirinin tamamını sistemdeki rezervine ilave ettirebilir. Zaman
içinde isteğe bağlı olarak iştirakçi üçer aylık gelir ödemesi almak ya da
rezerve ilave yaptırmak arasında tercih yapabilmektedir. Üçer aylık gelir
ödemeleri, iştirakçinin sisteme katılmasından 1 yıl sonra başlamaktadır. Her
üç ayda bir, dönem başındaki ayın ilk 15 günü içinde gelir ödemesi
yapılmaktadır. Gelir hesaplamasında, elde edilen yıllık gelir iştirakçinin
yaşına oranlanarak (Örneğin, 55 yaş için %55, 60 yaş için %60 gibi) üçer
aylık dönemlerde ödenirken, kalan tutar iştirakçinin BDEGS’deki rezervine
ilave edilmektedir.
BDEGS’de fon, bağışa dayalı olarak oluşturulduğu için Kurum’un
finansman

ihtiyaçlarını

karşılamak

amacıyla

kullanılamaz.

Kurum

kaynaklarından da fona herhangi bir aktarım söz konusu değildir. Bağışa
dayalı olarak oluşturulan fon, milli bankaların yatırım fonlarında, vadeli banka
mevduatları gibi alanlarda kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu kararları
doğrultusunda fonun idaresi Genel Müdürlük tarafından yapılmaktadır.
Burada not edilmesi gereken ve Emekli Maaşı Sistemi’nden farklı olan
bir diğer husus ise; yalnızca Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi’nde iştirakçi
olanların üyelik hakkının devam etmediğidir. Bu da konut kredisi, borç verme
hizmetleri

gibi

Kurum

hizmetlerinden

faydalanılamayacağı

anlamına

gelmektedir. Bu iştirakçilere sadece OYAK üyelerine yapılan Renault araç
kampanyalarından faydalanma hakkı getirilmektedir.
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Grafik 1. Yıllar İtibariyle BDEGS Getirisi
Kaynak: http://www.oyak.com.tr/TR/uyeler/bdegs.html

Yukarıdaki

grafik,

yıllar

itibariyle

BDEGS

getirisinin

enflasyon

karşısındaki durumuna işaret etmektedir. Buna göre, BDEGS’de yıllar içinde
-bazı yıllarda artan veya azalan oranlı olsa da- enflasyonun üzerinde getiri
elde edilmiştir. Bu da sistemin sürdürülebilirliğine işaret etmektedir.

ii. Emekli Maaşı Sistemi (EMS)
OYAK’ta 1996 yılında Kurum kanununda yapılan değişiklikle Emekli
Maaşı Sistemi (EMS) getirilmiştir. Böylece üye, emekli olduktan sonra da bu
sisteme devam ederek üyelik haklarını devam ettirebilmektedir.
EMS’nin üyelerine sunduğu imkân, hak kazanılan emekli yardımının
topluca alınması yerine, üyenin isteği ve tercihine bağlı olarak bu yardımın
1/4, 2/4, 3/4 veya 4/4 oranlarında Kurumda bırakılması ve böylece üç ayda
bir emekli maaşına hak kazanılmasıdır. Dolayısıyla sisteme girebilmenin
koşulu da emekli yardımının yukarıdaki oranlardan biri tutarında Kurum’da
bırakılmasıdır. Ayrıca, emeklilik yardımı almaya hak kazanarak malulen
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OYAK daimi üyeliği sona erecek üyeler ve OYAK daimi üyesi iken vefat
edenlerin eşleri de isteğe bağlı olarak EMS’ye katılabilmektedir.
Sistemin özelliği gereği, EMS’ye katılan üyeler, OYAK’ın gelirlerinden
ve hizmetlerinden (maluliyet yardımı ve rezerv karşılığı %80 borç verme
hizmeti

hariç)

yaşam

boyu

faydalanabilmektedir.

Burada

gözden

kaçırılmaması gereken nokta, EMS’nin geleneksel bir maaş değil, gelir
paylaşımı esasına dayalı bir tür kâr payı ortaklığı olduğudur.
EMS’de gelirler, ilgili yılın nema oranına göre hesaplanmakta ve
hesaplanan gelirin bir kısmı garanti edilmektedir. Hesaplanan gelirin garanti
edilen kısmı ile bunun üstünde kalan gelirin yarısı “maaş” olarak üyelere
ödenmekte, gelirin kalan kısmı rezerve eklenmektedir. Gelir ödemesi miktarı
da diyebileceğimiz bu maaş, OYAK’ın nema oranına ve üyenin rezervine
bağlıdır. Bu nedenle her dönem farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla
Emekli Sandığı’nın verdiği emekli maaşlarında olduğu gibi belli bir katsayı
veya orana bağlı olarak periyodik artış söz konusu değildir.
EMS üyeleri, istedikleri takdirde sisteme katılım oranlarını bazı şartlara
bağlı olarak artırıp azaltabilmektedir. Katılım oranını artırma hakkı yılda bir
kez kullanılabilen bir haktır. Sisteme giriş tarihi esas alınmaktadır. Üyelerin
katılım oranı artırımı için yatırması gereken tutar, artırım yapılacak tarihteki
emsal

tablosuna

göre

belirlenmektedir.

EMS

üyelerinin

sistemdeki

birikimlerini artırmak amacıyla pay artırımı dışında ve yine yılda bir kez olmak
üzere

emsal

tamamlama

ve

rezerv artırma

(yalnızca

kesin

maaş

uygulamasındaki üyeler) seçenekleri de bulunmaktadır. EMS üyeleri,
Sistem’e giriş tarihleri esas alınarak, bir yıl içinde, artırım tablolarında yer
alan üç artırım türünden birini bir seçebilmektedir.
Öncelikle, sisteme katılan üyenin, 3 yıldan önce sistemden çıkma veya
pay azaltımı yapma imkanı bulunmamaktadır. Pay azalımı 1/4’ün altında
yapılamamaktadır. EMS’den çıkabilmek için üyenin 01 Aralık - 31 Aralık
arasında, pay azaltmak için 01 Kasım ve 31 Aralık ayları arasında başvuruda
bulunması gerekmektedir. Başvuru dönemlerinde ya da başvuru dönemini
takip eden yıl içinde 3 yılı dolduruyor olmak (ilgili tarihlerde dilekçe vermek
koşuluyla) yeterlidir.
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EMS’den çıkan veya pay azaltan üyelere ödemeleri -eğer EMS
üyeliğinde 3 yıl, o yıl yapılacak Genel Kurul’dan önce doluyorsa- ilgili yılın
Genel Kurul sonrası yapılmaktadır. Üç yıllık süre, ilgili yılın Genel
Kurul’undan sonra doluyorsa, Genel Kurul yapıldıktan sonra, sürenin dolduğu
ayda üyeye ödemesi yapılmaktadır. Sistemdeki katılım oranı azaltıldığında
üyenin varsa sosyal hizmet taksitleri aynen devam etmektedir. Konut kredisi
kullanmış üyelere Konut Kredisi Yönetmeliğinde belirtilen mahsup işlemi
yapılmaktadır.
EMS’de uygulanan nema oranı ile görevdeki üyelerin birikimlerine
uygulanan nema oranı aynıdır. Nema oranı, cari yıl kârının geçmiş yıllardan
birikerek gelen üye varlıklarına olan oranını ifade etmektedir.

Grafik 2. Yıllar İçerisinde EMS Getirisi
Kaynak: http://www.oyak.com.tr/TR/uyeler/ems.html

Grafik 2’de, yıllar içinde EMS getirisinin enflasyon oranları ile
karşılaştırması

yapılmaktadır.

Buna

göre

sistemin

2000-2010

arasındaki getirisi enflasyon oranlarının üzerinde gerçekleşmiştir.

yılları
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Maaş ödemeleri 20 Nisan - 20 Temmuz - 20 Ekim - 20 Ocak
tarihlerinde olmak üzere üç ayda bir ve banka hesapları aracılığıyla
yapılmaktadır. EMS’deki üyeler istedikleri takdirde maaşlarını almayıp
rezervlerine ekletebilmektedir. EMS kapsamındaki maaş ödemeleri “peşin
maaş ödemesi” ve “kesin maaş ödemesi” olarak ikiye ayrılmaktadır. Peşin
maaş ödemesi, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan önce,
kesinleşmemekle birlikte, yine o yılın bütçe çalışmaları doğrultusunda
öngörülen kâr payı oranı esas alınarak tahmini nema oranı üzerinden
hesaplanan maaştır.
2002 yılında EMS’nin iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar
neticesinde sistemdeki üye rezervlerinin erimesi ve enflasyonun etkisiyle
kesinleşen kâr payına göre hesaplanan “kesin maaş” uygulaması getirilmiştir
(OYAK Dergisi, Eylül 2002: 4). Peşin Maaş uygulaması kapsamında maaş
alan üyeler, isteğe bağlı olarak, Kesin Maaş Uygulaması'na geçiş
yapabilmektedir. Bunun için Kasım ve Aralık aylarında başvuru yapmaları
gerekmektedir. Bu geçişin Kurum tarafından onaylanmasından itibaren üyeler
ilk Olağan Genel Kurul'a kadar peşin maaş almaya devam etmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, kesin maaş uygulamasına
geçişin,

başvurudan

sonraki

ilk

Genel

Kurul

Toplantısı’ndan

sonra

gerçekleşecek olması ve bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar maaş
ödemesinin yapılmayacağıdır. O yıl maaş almayanlar kesin maaşa
geçtiklerinde ilk nisan ayında maaş almaya başlamaktadırlar. Kesin Maaş
Uygulaması'ndan Peşin Maaş Uygulaması'na geçiş mümkün değildir.
EMS’den

ayrılan

üyelerin

sisteme

bir

daha

başvurma

imkânı

bulunmamaktadır.

3.3.1.2. Maluliyet Yardımı

OYAK’ın yasal yardımları içinde emeklilik yardımlarının yanı sıra
maluliyet yardımları da bulunmaktadır. Bu yardım, üyenin görevini tam ya da
kısmen yapmasını engelleyecek; hastalık, sakatlık ve kaza durumlarında,

159

205 sayılı Yasa’nın esaslarına uygun olarak daimi üyelere ve aidatları
kesildiği müddetçe geçici üyelere yapılan bir yardımdır.
Maluliyet Yardımı, "Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı" ve "Kısmi
Maluliyet Yardımı" olarak iki şekilde yapılmaktadır. Kanunda da belirtildiği
gibi, tam ve daimi malullük, görev sırasında veya görev haricinde, herhangi
bir kaza, sakatlık, hastalık sebebiyle üyenin bir işi tamamen yapamaz duruma
gelmesidir. Üye, bir işle meşgul olma imkânından mahrum olduğunu raporla
ispat ettiği takdirde tam ve daimi malul kapsamında değerlendirilir. Bu
durumda üyeye yapılacak ödemenin miktarı, üyenin TSK’dan ilişiğinin
kesildiği tarihteki aidata esas maaşı,
• Albay maaşından düşük ise, albayın aidata esas maaşının 20 katı;
• Albay maaşından yüksek ise, kendisinin aidata esas maaşının 20
katı kadardır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında tam ve daimi maluliyet yardımı miktarları
aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 5. Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı Tablosu
01.01.2011 İtibariyle Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı Miktarları Tablosu
Genelkurmay Başkanı

58,412.10

Kuvvet Komutanı
Orgeneral / Oramiral

57,668.66
52,464.52

Korgeneral / Koramiral
Tümgeneral / Tümamiral

51,968.89
48,871.19

Tuğgeneral / Tuğamiral
Kıdemli Albay

48,127.74
43,852.91

Albay-Teğmen-Asteğmen, Astsubay, Uzman Jandarma, Üye Olan Sivil Memur
42,589.05
ve Uzman Erbaş
Kaynak: http://www.oyak.com.tr/TR/uyeler/tablolar/tam-ve-daimi-maluliyet-yardimi-miktarlaritablosu.html

Kısmi maluliyet ve geçici hastalık durumları, tam ve daimi maluliyet
gibi değerlendirilmemektedir. Kısmi maluliyette, görev sırasında ve harici
herhangi bir kaza nedeniyle uzuvlarında kayba uğrayanlara yardım
yapılmaktadır. Yalnızca yaşlılık nedeniyle güçten düşmek ve çalışamamak
maluliyet hali olarak sayılmamaktadır. Bu nedenle 65 yaşından sonra ortaya
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çıkan maluliyet halleri için ödeme yapılmamaktadır. Yapılacak ödemenin
miktarı, tam ve daimi maluliyet yardımları üzerinden, 205 sayılı Yasa ekinde
yer alan ve aşağıda gösterilen Tablo 6’ya göre hesaplanmaktadır:
Tablo 6. OYAK Maluliyet Tablosu
Açıklama

Sigorta
bedelinin %si
Sağ

Sol

Kolun veya elin tamamen kaybı

60

50

Omuz hareketinin tamamen kaybı
Dirsek hareketinin tamamen kaybı

25
20

20
15

Bilek hareketinin tamamen kaybı
Başparmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı

20
30

15
25

25

20

20

15

Baş ve şahadet parmaklarından gayrı üç parmağın tamamen kaybı
Yalnız başparmağın tamamen kaybı

25
20

20
15

Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı
Yalnız orta parmağın tamamen kaybı

15
10

10
8

Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı

8

7

Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı

7

6

Bir bacağın dizden yukarısının tamamen kaybı
Bir bacağın dizden aşağısının tamamen kaybı

50
40

Bir ayağın tamamen kaybı

40

Bir ayağın (bütün parmaklar dahil) tamamen kaybı
Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı

30
30

Bir dizin hareketinin tamamen kaybı
Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı

20
15

Bir ayak başparmağının tamamen kaybı
Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması

8
30

Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması
Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması

20
20

Bir bacağın 5 cm. veya daha fazla kısalması
Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet Kudretinin yarı yarıya kaybı

15
25

Her iki kulağın tamamen sağırlığı
Bir kulağın tamamen sağırlığı

40
10

Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması
Alt çenenin tamamen kaybı

25
30

Başparmak ile beraber şahadet parmağından gayri bir parmağın tamamen
kaybı
Şahadet parmağı ile beraber başparmaktan gayri bir parmağın tamamen
kaybı

Bir ayak parmağının tamamen kaybı
10
Kaynak: http://www.oyak.com.tr/TR/uyeler/tablolar/oyak-maluliyet-tablosu.html
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3.3.1.3. Ölüm Yardımı

Yasal yardımlardan ölüm yardımı, adın da anlaşılacağı üzere, niteliği
itibariyle yasal mirasçıları güvence altına alan bir sistemdir. Ödeme miktarı,
üyenin ölüm tarihindeki aidata esas maaşı,
• Albayın aidata esas maaşından düşük ise albayın aidata esas
maaşının 20 katı;
• Aidata esas maaşı albayın aidata esas maaşından yüksek ise
kendisinin aidata esas maaşının 20 katı kadardır.
• EMS üyelerine yapılan ölüm yardımı, üyenin alabileceği aylık
maaşının 10 katıdır.
Yukarıdaki bilgiler ışığında, yalnızca üyeleri değil, yasal mirasçıları da
koruma altına alan ölüm yardımına ilişkin elde edilebilecek tutarlar Tablo 7’de
yer almaktadır.
Tablo 7. OYAK Ölüm Yardımı Tablosu
01.01.2011 TARİHİ İTİBARİYLE
GENELKURMAY BAŞKANI

58,412.10

KUVVET KOMUTANI
ORGENERAL/ORAMİRAL

57,668.66
52,464.52

KORGENERAL/KORAMİRAL

51,968.89

TÜMGENERAL/TÜMAMİRAL

48,871.19

TUĞGENARAL/TUĞAMİRAL

48,127.74

KIDEMLİ ALBAY

43,852.91

ALBAY-TEĞMEN, ASTEĞMEN, ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA,
ÜYE OLAN SİVİL MEMUR VE UZMAN ERBAŞ
Kaynak: http://www.oyak.com.tr/TR/uyeler/tablolar/olum-yardimi-tablosu.html

42,589.05

OYAK’ın üyelerine yaptığı yardımlar, yalnızca miktar yönünden değil
içerik yönünden de seçenek sunmaktadır. Emeklilik yardımı bunun
örneklerinden biridir. Üye emekli olduğunda sistemde EMS yoluyla üyeliğini
devam

ettirerek

hem

mevzuat

çerçevesinde

üyelik

haklarından

faydalanabilmekte hem de birikimlerini rezervine ilave ettirerek tasarruflarını
artırabilmektedir. Bunun yanı sıra emekli maaşı almak suretiyle devletin
sunduğu emekli maaşına ilave bir gelir de elde edebilmektedir. Ayrıca
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BDEGS de üye olma koşuluna bakmaksızın çalışanları ve EMS üyeleriyle
sisteme devam eden eşlere de tasarruf imkânı sunmaktadır.
Kurum’un diğer yardımları olan maluliyet ve ölüm yardımları, özel bir
emekli fonunun emeklilik döneminde yapacağı yardımlar ile sınırlı olmadığını
göstermek bakımından önemlidir. Maluliyet yardımıyla mevzuatta belirtilen
koşullarda kısmen ya da tamamen iş göremez durumdaki üyelerini
korumakta, ölüm yardımıyla üyenin yasal mirasçılarını da koruma altına
almayı hedeflemektedir.

3.3.2. Sosyal Hizmetler

OYAK’ta sosyal hizmetlerin temel hareket noktası; konut edindirme ve
bireysel ihtiyaçların giderilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu hizmetler,
Kurumun yönettiği fonların imkânlarıyla sınırlıdır. Dolayısıyla hizmetler, bu
imkânlar dâhilinde belli bir plan çerçevesinde üyelere sunulmaktadır.

3.3.2.1. Borç Verme Hizmetleri

Borç verme hizmeti üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Üyeler fevkalade
hallerde verilen borç verme hizmeti hariç, OYAK kaynaklı ve Vakıfbank
Kaynaklı Borç hizmetlerinden aynı anda yalnızca birisini kullanılabilmektedir.

i. OYAK Kaynaklı Borç Verme Hizmeti
Daimi üyelerden 18 ayını doldurmuş olanlar, isteğe bağlı daimi üyelikte
ise 36 ayını doldurmuş olan üyeler bu hizmetten yararlanabilmektedir. OYAK
Borç verme

hizmeti,

Genel

Kurul

ve Yönetim Kurulunun

kararları

çerçevesinde uygulanmaktadır. Borç alınabilecek miktar, (01 Mayıs 2011
itibariyle) üyenin aidata esas maaşının en çok 4 katı kadardır. Borcun vadesi
6, 9, 12, 18 ve 24 aydan oluşmaktadır. Borcun geri ödenmesinde uygulanan
faiz oranları, on büyük bankanın faiz oranları göz önüne alınarak OYAK
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Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu’na bu yetkiyi
Genel Kurul vermektedir. EMS’de bulunan üyeler de borç verme hizmetinden
yararlanabilmektedir. Borç tutarı, en yüksek aylıklı askeri personelin limitini
geçmemek koşuluyla, üyenin alabileceği en yüksek aylık maaşın 10 katı
(01.05.2011 tarihi itibariyle) tutarında olmaktadır.
OYAK Kaynaklı Borç Verme Hizmeti'nden yararlanmak isteyen üyeler
OYAK’ın web sayfasında yer alan “On-line Üye Hizmetleri” bölümünden ilgili
formu doldurabilecekleri gibi “Borç Para İsteme Formu"nu doldurarak elden
veya posta ile başvuruda bulunabilmektedir. EMS’deki üyeler için de aynı
başvuru koşulları uygulanmaktadır.

ii. Vakıfbank Kaynaklı Borç Verme Hizmeti
2000 yılında OYAK ile Banka arasında yapılan bir iş birliği
sonucundan doğmuştur. OYAK garantörlüğü altında Vakıfbank tarafından
verilen bir borçtur. Zorunlu üyeler, üyelik sürelerine bakılmaksızın, isteğe
bağlı

üyeler

ise

36

ay

üye

olmak

koşuluyla

bu

hizmetten

faydalanabilmektedir. OYAK, Vakıfbank’tan verilen borcun garantörüdür.
Görevde bulunan üyeler Vakıfbank şubelerinden tedarik edebilecekleri
başvuru formuyla Banka’nın şubelerine müracaat edebilmektedir. EMS
kapsamındaki üyelerin, kendilerini tanıtan EMS kartları ve OYAK’tan
alacakları teminat mektubu ile istedikleri bir Vakıfbank Şubesi’ne müracaat
ederek bu hizmetten yararlanabilmektedirler.
Vakıfbank

ayrıca

“Bankomat

7/24

Açık

Kredi”

hizmeti

de

sunmaktadır. Yine Banka’nın kaynaklarından kullandırılan ve OYAK’ın
garantörlüğünde bulunan bir borç verme hizmetidir. 01.05.2011 tarihi
itibariyle üye, aidata esas maaşının 5 katı tutarına kadar borç
kullanabilmektedir.

Yine

aynı

tarih

itibariyle

EMS

üyelerine

kullandırılabilecek borç tutarı, en yüksek aylıklı askeri personelin limitini
geçmemek koşuluyla alabilecekleri en yüksek aylık maaşın 11 katı
kadardır. Üyeler, hesap hareketlerini Vakıfbank’ın kendilerine göndereceği
hesap özetinden takip edebilmektedir. Hesap özeti, yalnızca üyenin borç
için Banka’ya müracaatı sırasında belirttiği adrese gönderilmektedir.
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Hesap dönemi, her ayın son günüdür ve üye her hesap dönemi sonunda
bankanın bildirdiği asgari ödeme tutarını ödeyerek, limitine kadar tekrar
borç alma hakkına sahiptir.
Vakıfbank ve OYAK Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol
gereği Vakıfbank Bankomat 7/24 Açık Kredi hizmetinin faiz oranları
gerektiğinde Vakıfbank ile OYAK arasında gözden geçirilerek günün
koşullarına göre belirlenmektedir. Üyeler diledikleri takdirde, Bankomat
7/24 Açık Kredi yerine sabit taksitli kredi de kullanabilmektedir. Ancak bu
durumda borcun vadesi en fazla 24 aydır. Faiz oranları, kredinin
kullanıldığı tarihte Banka ile OYAK’ın anlaştığı orandan oluşmaktadır.

iii. Fevkalade Borç Verme Hizmeti
OYAK üyeleri beklenmedik, olağanüstü durumlar nedeniyle bazı
tehlikelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Yangın, deprem, su baskını gibi
tehlikeler sonucunda evleri ya da eşyaları hasar görebilmektedir. Bu tür
durumlarda, “Hasar Tespit Raporu” ile zarara neden olan durumun
belgelenmesi koşuluyla fevkalade borç verme hizmetinden faydalanma
imkânı sunulmaktadır. Alınabilecek borç tutarı, albayın aidata esas
maaşının 6 katına karşılık gelecek tutar esas alınarak OYAK Yönetim
Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Yukarıdaki durumlara ilaveten, üyenin kendisinin, eşinin ya da
bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının yurt dışında tedavilerini gerektiren
durumlar ortaya çıktığında da fevkalade borç para verme hizmetinden
faydalanmak mümkündür. Bu durumda, ortaya çıkan hastalığın heyet
raporu ile belgelenmesi ve rapor tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gerekli
belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir. Hastalığın tedavisi için
alınabilecek fevkalade borç tutarı, albayın aidata esas maaşının 10 katına
karşılık

gelecek

tutar

esas

alınarak

Yönetim

Kurulu

tarafından

belirlenmektedir.
Fevkalade Borç Para Verme Hizmeti’nde vade 48 aydır. Borç
limitlerinin ve faiz oranlarının belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
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EMS’deki üyelere ise hak ettikleri limitler üzerinden kendi katılım
oranlarına göre hesaplama yapılmaktadır.

3.3.2.2. Konut Edindirme Hizmetleri

Konut edinme ihtiyacı, sosyo-kültürel yapıdaki değişmeler ve süratle
büyüyen kentleşme olgusuna paralellik göstermekte ve gün geçtikçe bu
ihtiyaç daha da önemli hale gelmektedir.
Kurumun üyelerine sunduğu konut edindirme hizmeti uygulamaları
1963 yılında başlamıştır. Ayrıca bu amaçla 1982 yılında OYAK İnşaat A.Ş.
kurulmuştur. OYAK, temin ettiği uzun vadeli konut kredisi ile gerek toplu
konut yaparak, gerekse üyelerin oluşturacağı kooperatifleri destekleyerek
konut edindirme hizmetinin yerine getirilmesini desteklemektedir. Konut
edindirme kapsamında üyelere sağlanan konut edindirme hizmetleri;
“Bireysel Konut Kredisi”, “Kooperatif Kredisi”, “Toplu Konut Üretimi (OYAK
Konutları) ve “Banka Kaynaklı Konut Kredisi”nden oluşmaktadır.

i. Bireysel Konut Kredisi
Bu

krediyi

kullanabilmenin

koşulu

15

yıllık

üyelik

süresinin

tamamlanmış olması ve daha önce OYAK’ın sunduğu konut kredisi
hizmetinden faydalanmamış olmaktır. 15 yıllık süreyi dolduran daimi üyeler,
inşa ettirdikleri ya da satın aldıkları konutlar için bu krediyi kullanabilmektedir.
Bireysel konut kredisi vadeleri 36-48-60-84-120-144-180 aydan, geri ödemesi
sabit taksitlerden oluşmaktadır. Taksitler, üyenin tercihine göre kredinin
kullanıldığı ayı izleyen birinci, ikinci veya üçüncü ayda başlayabilmektedir.
EMS’deki

üyeler

katılım

oranlarına

göre

bireysel kredi

kullanabilmektedir. Kredi kullanmak isteyen üyeler, posta yoluyla da
başvuruda bulunabilirler. Aşağıdaki Tablo 8 ve Tablo 9, 2011 yılında geçerli
olan faiz oranlarında, 140.000 TL’lik kredi için görevdeki ve emekli maaşı
sistemindeki üyelerin katılım oranlarını göz önüne alarak yapacağı geri
ödemeleri göstermektedir.
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Tablo 8. Görevdeki Üyeler için Konut Kredisi Tablosu
Kredi Limiti: 140,000 TL.(Yüzkırkbin TL) dir.
Faiz Oranı: 36-48-60-84-120-144-180 ay vadeler için aylık %0.69’dur.
Taksit Sayısı (Ay)

Taksit Tutarı TL/Ay

36
48
60
84

4,553.01
3,551.54
2,953.37
2,275.52

120
144
180

1,777.06
1,588.58
1,406.30

*Başlangıç taksitlerine sigorta primleri dâhil edilmiştir.
*01 Mayıs 2011 tarihinden itibaren görevdeki daimi üyeler için ödemeler ilk ay başlayan
seçeneğe göre oluşturulmuş.
Kaynak: http://www.oyak.com.tr/TR/uyeler/tablolar/gorevdeki-uyeler-icin-konut-kredisi-taksittablosu.html

Tablo 9. EMS Üyeleri İçin Konut Kredisi
Kredi Limiti: 140,000 TL.(Yüzkırkbin TL) dir.
Faiz Oranı: 36-48-60-84-120-144-180 ay vadeler için aylık %0.69’dur.
TAKSİTLER:
EMS’ye Katılım Oranına Göre Ödenebilecek Konut Kredisi ve Başlangıç Taksitleri Tablosu
ÖDENECEK
1/4
2/4
3/4
4/4
TAKSİT
KREDİ TUTARI
ADEDİ
35,000
70,000
105,000
140,000
36
1,138.25
2,276.51
3,414.76
4,553.01
48
887.89
1,775.77
2,663.66
3,551.54
60
738.34
1,476.69
2,215.03
2,953.37
84
568.88
1,137.76
1,706.64
2,275.52
120
444.27
888.53
1,332.80
1,777.06
144
397.15
794.29
1,191.44
1,588.58
180
351.58
703.15
1,054.73
1,406.30
Başlangıç taksitlerine sigorta primleri dâhil edilmiştir. Taksitler ilk ay başlayan seçeneğe
göredir.
(Kredi limiti 01 Mayıs 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.)
Kaynak:http://www.oyak.com.tr/TR/uyeler/tablolar/emekli-maasi-sistemi-uyeler-icin-konutkredisi-taksit-tablosu.html

Kurum’un verdiği konut kredisi sayısı sırasıyla 2006 yılında 2,856,
2007 yılında 3,319, 2008 yılında 4,031, 2009 yılında 3,038 ve 2010 yılında
2,566 olmuştur (OYAK 2010, 25).
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ii. Kooperatif Kredisi
Ortaklarının tamamı OYAK üyelerinden oluşan kooperatiflere verilen
kredidir. Bu krediden faydalanabilmek için üyelikte 15 yıllık süreyi doldurmuş
ve üyeliğin devam ediyor olması gerekmektedir. Eğer kooperatif ortaklarının
daimi üyeliği sona ermişse, kooperatif kredisi vermenin koşulu, ortaklarının
yalnızca beşte birinin daimi üyeliğinin sona ermiş bir kooperatifin varlığının
söz konusu olmasıdır. Ayrıca, üyeliği sona ermiş olan ve kooperatifin
yalnızca beşte birini oluşturan bu kişilerin kooperatifin başkanı, yönetim veya
denetim kurullarında üyelikleri sıfatlarını da taşımaması gerekmektedir.
Krediler inşaatın seviyesine göre kullandırılmaktadır.

iii. Toplu Konut Üretimi (OYAK Konutları)
Bireysel krediden farkı, OYAK mülkiyetindeki arsalara üyeler için inşa
edilen konutlara verilen kredi olmasıdır. OYAK Konutları, Yönetim Kurulu’nun
belirlediği fiyatlar üzeriden, üyelikte en az 15 yılını doldurmuş ve konut kredisi
kullanmamış üyelere tahsis edilir. Tahsislerde üyelik süresi esas alınmakta
ve bu esasa göre sıralama yapılarak tahsisler belirlenmektedir. Ayrıca, ileride
anlatılacak Konut Ön Biriktirim Fonu’na en az 12 ay üye olanlar da kendi
devreleri arasında değerlendirilerek bu üyelere öncelik verilmektedir.

iv. Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF)
Konut

Ön

Biriktirim

Fonu,

üyelerin

konut

sahibi

olmalarını

kolaylaştırmak amacıyla 1996 yılında oluşturulmuş bir yatırım fonudur.
KÖBF’e, OYAK konut kredisi kullanmamış ve OYAK’ın inşa ettirdiği
konutlardan satın almamış zorunlu ve daimi üyeler, istedikleri zaman
müracaat ederek üye olabilmektedir. Bu fona üye olmak için herhangi bir süre
koşulu getirilmemiştir. Daimi üyeliğin başlamasıyla birlikte isteğe bağlı olarak
Kurum’a müracaat eden üyeler KÖBF üyesi olabilmektedir. Yine 205 sayılı
yasada belirtilen üye aidatlarına esas maaşlarından, üyelik aidatı haricinde
%10 KÖBF aidatı kesilerek fonda değerlendirilir.
KÖBF

üyeleri;

Kurum’un

verdiği

konut

kredisini

almaya

hak

kazanmaları nedeniyle fondaki birikimlerini kullanırlarsa, konut kredisi hakkı
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doğmayanlar ya da bu hak doğsa da hakkı kullanmayanlar konut sahibi ya da
kooperatif ortağı olduklarında ve OYAK daimi üyeliğinin sona ermesi
durumlarında KÖBF’ten de ayrılmış olmaktadırlar. Konut Ön Biriktirim
Fonu’ndan, hangi sebeple olursa olsun, ayrılan üyelerin bu Fon'a tekrar
katılama hakları bulunmamaktadır.

v. Banka Kaynaklı Konut Kredisi:
OYAK kendi kaynaklarıyla sunduğu bireysel konut kredisine alternatif
olarak üyelerine, Kurum dışı banka kaynaklı konut kredisi uygulamalarını da
sürekli destekleyen bir kurumdur. 2009 yılında Vakıfbank, Garanti Bankası ve
İŞ Bankası ile başlatılan bu uygulamalardan bu güne kadar 3.053 üye
faydalanmıştır.

3.3.2.3. Ordu Pazarı Mal Kredisi

Ordu Pazarları, 1963 yılında Ankara’daki ilk mağazasıyla üyelere
hizmet vermeye başlamıştır. Üyelerin, peşin ya da kredili olarak kaliteli
hizmet ve uygun fiyat bileşiminde kaliteli, sağlığa ve kalite standartlarına
uygun olan beyaz eşya, gıda vb. tüketim malları ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulmuştur. Daha sonra yurt çapında ve K.K.T.C.’de açtığı
mağazalarıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.
1998 yılında yalnızca üyelere değil, aynı zamanda tüm vatandaşlara
hizmet sunan bir iştirak durumuna gelmiş ve OYPA ismi ile faaliyet
göstermiştir. 2002 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda
OYPA’nın ticari faaliyetleri verimli bulunmamış ve faaliyetlerinin durdurulması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, piyasada oluşabilecek başka alternatiflerin
ortaya çıkabileceği düşünülerek şirketin tüzel kişiliği korunmuştur.
Ordu Pazarı Mal Kredisi, hali hazırda KKTC’de görev yapan daimi
üyelere verilen bir hizmettir. Gıda ve temizlik ürünleri bu kredinin konusu
değildir. Kredi limitleri Genel Kurul tarafından, faiz oranları Yönetim Kurulu
tarafından belirlenmektedir. K.K.T.C.’de görev yapan ve üyelikte üç yılını
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dolduran kişiler, kefil aranmaksızın, bu krediden faydalanabilmektedir. Daimi
üyenin üç yılı doldurmadığı durumlarda ise üç yılını doldurmuş bir üyenin
kefaleti ile krediden faydalanmak mümkündür. Krediyi kullanabilmek için, eski
kredi borcunun bitmiş veya kalan taksitlerin tek seferde nakden ödenmesi
gerekmektedir.

3.3.2.4. Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti

Rezerv karşılığı %80 borç verme hizmeti, üyelerin emeklilik dönemine
hazırlık yapabilmesi fikrinden yola çıkarak geliştirilmiştir. Üyelerin emeklilik
döneminde

çeşitli

ihtiyaçları

ortaya

çıkabilmektedir.

Bu

ihtiyaçların

karşılanabilmesinden hareket edilerek bu borç verilmektedir. Üyelikte 29 yılını
dolduran (OYAK'a en az 348 ay aidat ödeyen) ya da kadrosuzluk nedeniyle
emekli olmasına en çok iki yıl kalan üyeler rezerv karşılığı borç verme
hizmetinden faydalanabilmektedir.
Rezerv karşılığı %80 borç verme hizmeti, üyeye ait rezervin % 80'ini
geçmemek koşuluyla, rezervin içinde yer alan ek kanuni yardım ve kâr
paylarının borç olarak kullandırılmasını ifade etmektedir. Üye dilerse bir
defada %20'den az olmamak üzere en çok üç kez %80'den daha düşük bir
oranda borç alabilmektedir. Üyenin aldığı borç oranları toplamı %80'i
geçemez.
Rezerv karşılığı %80 borç verme hizmetinde kullanılan borç, üyeliğinin
sona ermesi ile birlikte üyenin emeklilik yardımından mahsup edilmektedir.
Üyenin talep etmesi halinde emeklilikten önce de her yılın 15 Aralık - 31
Aralık tarihleri arasında borcun kapatılması mümkündür. Verilecek borca
bileşik faiz esasına göre yıllık %6 faiz uygulanmaktadır. Ayrıca borca isabet
eden kısma kar payları verilmemektedir.
Yukarıda anlatıldığı üzere, Kurum’un sunduğu sosyal hizmetler de
kurulduğu tarihten bu yana ihtiyaçlar bağlamında çeşitlenmiştir. Borç verme
hizmetleri, Kurum’un emekli fonu kimliğinin yanı sıra kredi kuruluşu gibi
değerlendirilmesini de sağlamaktadır. Konut edindirme hizmetlerinde de üye
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yalnızca Kurum konutları için değil, üyesi olduğu bir kooperatif ya da satın
almayı uygun göreceği bir konut için de kredi kullanabilmekte, dolayısıyla
kendisi için en uygun yolu seçerek konut sahibi olması da bir anlamda
kolaylaşmaktadır. KÖBF, özellikle genç yaşta bu fona üye olan ordu
mensupları açısından, ileriki yaşlarda ya da emeklilikten önce konut sahibi
olmayı destekleyen bir hizmet özelliği göstermektedir. Bunlara ilave olarak,
sistemde yalnızca üyeler değil, üyelerin eşleri gibi yasal mirasçılarına da
sisteme devam etmen olanağı verilmiştir. Böylece, EMS, BDEGS gibi
hizmetlerle bazı haklardan faydalanma imkânına erişen bu kişilere de ilave
bir sosyal güvenlik hizmeti temin edilmektedir.

3.4. OYAK’IN TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YERİ

Uluslararası tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemleri perspektifinden
bakıldığında, OYAK’ın, mesleki yani ulusal düzeyde yapılandırılmış bir özel
emeklilik fonu olduğu görülmektedir. T.C. Emekli Sandığı hizmetlerine ek bir
emeklilik yardımı sunmak ve emeklilik döneminde üyelerine daha rahat
geçinme ve barınma imkânı sağlayabilmek amacıyla kurulmuştur. Öncelikle
ordu mensuplarına yönelik bir yapı görüntüsü verse de zaman içinde iştirak
ettiği ya da kurduğu şirketleri ile çalışanlarına da üye olma imkânı verilmiştir.
Kurum’un varoluş gerekçesi olan üyelerin sayısı, kurulduğu tarihten bu
yana gözle görülür biçimde artış göstermiştir. Yıllar itibariyle üye sayısı Tablo
10’da gösterilmektedir.
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Tablo 10. Yıllar İtibariyle Aktif Üyeler
YILLAR

ÜYE SAYISI

1961

65.000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

179.000
193.000
206.036
216.000
222.028
227.296
231.662
235.818

2008
241.048
2009
250.100
2010
259.061
Kaynak: İlgili yıllara ait faaliyet raporlarından derlenmiştir.

Yukarıdaki tabloya ilaveten, 2010 yılındaki üyelerin %82,3’ü görevde
bulunan üyelerden, %17,7’si ise Emekli Maaşı Sistemi’ne tabi olan üyelerden
oluşmaktadır. EMS üye sayısı da yıllar içinde artış göstermiştir. 1996 yılında
6.205 üye ile kurulan Emekli Maaşı Sistemi’ne katılım oranı 2006 yılında
%71, 2010 yılında ise %86’ya ulaşmıştır. Söz konusu rakamlardan ve Tablo
10’dan yola çıkarak, yıllar itibariyle üye sayısı ve bu sayı içinde EMS
üyelerindeki artış, daha fazla kişinin sistemde yer almak istediğini
göstermekte ve bu bağlamda ortaya çıkan üye artışları sistemin güvenilirliği
ve istikrarına işaret etmektedir.
Bir özel emeklilik fonu olarak OYAK’ın sunduğu emeklilik yardımlarına
ilişkin rakamsal değerlere aşağıdaki tablo yardımıyla ulaşılabilmektedir. Tablo
11’de Kurum’un sunduğu emeklilik yardımlarının gelişimi ve T.C. Emekli
Sandığı ile farklılıkları yıllar itibariyle görülebilmektedir.
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Tablo 11. Emeklilik Yardımı Gelişim Örnekleri
Kıdemli Albay
Yıllar
2010 (**)

Kıdemli Başçavuş

OYAK
(Bin TL) (*)

Devletin Ödediği
(Bin TL)

OYAK
(Bin TL)(*)

Devletin Ödediği
(Bin TL)

262

63

207

56

2009
255
59
202
52
2008
243
55
192
48
2007
205
51
161
45
2006
137
46
110
41
2005
118
43
92
38
2004
99
39
76
34
2003
72
35
57
30
2002
54
30
43
26
2001 (***)
31
20
2000
22
14
17
12
Kaynak: OYAK Dergisi, 2011: 26.
(*) Emeklilik yardımlarına kâr payının kâr payı dâhil değildir.
(**) 2010 yılı nema oranı %13,1 alınmıştır. 2011 yılı Ağustos ayında ayrılacak olan üyeler
2011 yılı için belirlenecek nema oranı üzerinden Ocak-Ağustos dönemine ilişkin kâr paylarını
da ayrıca alacaklardır.
(***) Harp Okulları 1971 yılında mezun vermedikleri için bu yıla ait 31 yıllık Kıdemli Albay
örneği bulunamamıştır.

Yukarıdaki tabloya göre maaşların temelde rütbe ve kıdem esasına
göre belirlendiği silahlı kuvvetlerde kıdemli bir astsubay ile kıdemli bir
subayın almış olduğu yardımlar karşılaştırılmaktadır. Tablo 11’den yola
çıkarak Kurum’un kendi içinde bir değerlendirme yapıldığında, 2000 yılından
2010 yılına kadar yapılan yardımların her yıl artan oranlı olarak devam ettiği
görülmektedir. Herhangi bir yıl ele alındığında, 1. ayakta devletin sunduğu
emeklilik yardımları ile OYAK’ın sunduğu emeklilik yardımları kıyaslandığında
yardım tutarı arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Buradan
hareketle, emeklilik dönemine ilişkin, devletin temin ettiği gelirin üzerinde,
üyenin hayat standardını artırıcı, dolayısıyla refah düzeyi ve yaşam kalitesini
artırıcı etki yaptığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda, özel bir fon
olmakla beraber, yukarıdaki rakamlardan yola çıkarak Kurum’un, sosyal
devlet ve sosyal sigorta ilkesiyle bağdaştığı ve bu yapıları desteklediği
sonucu çıkartılabilmektedir.
Belirtilmesi gereken diğer bir husus da toplanan aidat miktarları ve bu
miktarlara karşılık gelen toplam emeklilik yardımıdır. Kıdemli bir albay,
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1980’den 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödemiş olduğu toplam 17,925 TL
tutarındaki nominal aidat miktarına karşılık 2010 yılı sonunda 262.145 TL
toplam emeklilik yardımına hak kazanmaktadır. Aynı süreler göz önüne
alındığında kıdemli bir başçavuşun ödediği aidatların tutarı 15.307 TL,
OYAK’tan alacağı emeklilik yardımı 206.858 TL olmaktadır (OYAK Dergisi,
2011: 27). Aidatlardan ve emeklilik döneminde elde edilen gelire ilişkin bu
veriler, Kurum’da biriken fonların zaman içinde değerlendiğini göstermektedir.
Buradan hareketle fonların yatırım performansı, üyelerden kesilen primler ve
devletin sunduğu gelir göz önüne alındığında, üyeye belli bir düzeyin
üzerinde bir getiri sağladığı görülmektedir. Buna ilave olarak, OYAK’ın ulusal
emsali sayılabilecek Polis Sandığı’nın (POLSAN) emeklilik yardımıyla
kıyaslama yapmak da mümkündür. POLSAN’dan elde edilebilen verilerle,
1967’de POLSAN’a üye olan bir emniyet müdürünün 2009 yılında yapılan
hesaplamalar

neticesinde

sandıktan

alabileceği

yardımın

28.178

TL

(www.polsan.com.tr) olduğu görülmektedir.
Tamamlayıcı sosyal güvenlik hizmeti veren Kurum’un yasal yardımları
ve hizmetleri içinde yer alan EMS, BDEGS ve KÖBF nemalarına ilişkin veriler
ve bunların mevduat faizi ve enflasyonla kıyaslanması Tablo 12’de yer
almaktadır. Buna göre 2008 yılından itibaren her üç yılda da Kurum’un
sunduğu yardımların net mevduat faizi ve enflasyon oranından yüksek nema
oranı sağladığı görülmektedir. Yatırımlarda ve portföy yönetiminde başarı
göstergesi olan nema oranının, Tablo 12’deki verilerden yola çıkarak, Kurum,
üyelerine, mevduat faizi ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağladığı
görülmektedir.

Tablo 12. OYAK Hizmetlerinde Karşılaştırmalı Nema Oranları
Yıllar

Net Mevduat
Faizi

Enflasyon
Oranı (TÜFE)

2008
%13
%10.1
2009
%8.6
%6.5
2010
%6.3
%6.4
Kaynak: OYAK Dergisi Mayıs 2011

KÖBF

BDEGS

EMS

%21.6
%14.9
%11.2

%22.4
%16.9
%12.0

%26.3
%14.2
%13.1
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OYAK’ın, kapitalizasyon esasına göre kurulmuş bir yapı olması
nedeniyle, bu yöntemde görülen en büyük risk olan fonların yani tasarrufların
zaman içindeki ekonomik olumsuzluklar karşısında erimesiyle karşı karşıya
bulunmasıdır.

Kurum

bu

riski

bertaraf

etmek

ve

üye

birikimlerini

nemalandırmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapmaktadır. Yatırım yapacağı
alanlar, hisse senedi gibi menkul piyasalarda olabileceği gibi gayrimenkullere
yatırım yapmak ya da şirketlere iştirak etmek şeklinde de olabilmektedir.
Kurum, kârlı bulduğu alanlarda şirket kurmakta, ortaklık ilişkisine girmekte
veya üyelerin birikimlerinin değerlendirilemeyeceği alanlarda bunları elinden
çıkartabilmektedir. Bu iki duruma OYAK Bank ve ERDEMİR örnek
gösterilebilmektedir. Kurum’un 1994 yılında OYAK Bank adıyla bankacılık
sektöründe faaliyette bulunduğu bankası, yaklaşan ekonomik kriz riski
öngörüsü ve tasarrufların olumsuz yönde etkilenmesini önlemek amacıyla
2007’de satılmıştır. 2005 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
yapılan özelleştirmeler çerçevesinde 2006 yılında Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları devralınmıştır. Kurum’un iştirakleri; sanayi, hizmet ve finans
sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Tablo 11, 2010 yılı itibariyle bu sektörlerde
kurulu olan şirketlere yer vermektedir. Bu tabloda yer alan şirketlerde
OYAK’ın sahip olduğu paylar değişkenlik göstermektedir.
Aşağıda yer alan Tablo 13 ve 2010 yılına ilişkin faaliyet raporundaki
bilgiler doğrulturunda, Kurum’un iştirak ettiği üretim ve pazarlama şirketleri
22,151 Milyon TL toplam satış hâsılatı yapmış, Grubun ihracat tutarı 4,2
Milyar Doların üzerinde gerçekleşmiştir.
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Tablo 13. Sektörler İtibariyle OYAK İştirakleri
Sanayi

Hizmet

Finans

ATAER Holding A.Ş.

MAİS Motorlu Araçlar İmal
ve Satış A.Ş.

OYAK Anker Bank GMBH

Ereğli Demir ve Çelik
Fabrikaları T.A.Ş.(ERDEMİR)
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
(İSDEMİR)
ERDEMİR Madencilik San. ve
Tic. A.Ş. (ERMADEN)
ERDEMİR Mühendislik,
Yönetim ve Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş. (ERENCO)
ERDEMİR Lojistik A.Ş. (ERLO)
ERDEMİR Çelik Çekme Boru
San. ve Tic. A.Ş. (ERBOR)
ERDEMİR Romania SRL
ERDEMİR Gaz San. ve Tic.
A.Ş.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.

OMSAN Lojistik A.Ş.
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret
A.Ş.
OYAK Savunma ve
Güvenlik Sistemleri A.Ş.

OYAK Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Halk Finansal Kiralama
A.Ş.

OYAK Teknoloji Bilişim ve
Kart Hizmetleri A.Ş.
OYAK İnşaat A.Ş.
OYAK Konut İnşaat A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet
ve Turizm A.Ş.
ETİ Pazarlama A.Ş.

Mardin Çimento San. ve Tic.
A.Ş.
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Aslan Çimento A.Ş.
Aslan Beton A.Ş.
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
BİRÇİM Çimento ve Madencilik
San. ve Tic. A.Ş.
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve
Tic. A.Ş.
OYAK Renault Otomobil
Fabrikaları A.Ş.
AYAS Enerji
İskenderun Enerji Üretim ve Tic.
A.Ş.
OYAK Elektrik Enerjisi Toptan
Satış A.Ş.
HEKTAŞ Ticaret A.Ş.
TUKAŞ Gıda San. ve Tic. A.Ş.
TAM Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kaynak: OYAK 2010 Yılı Faaliyet Raporu’ndan derlenmiştir.

Burada önemle vurgulanması gereken husus, OYAK’ın kurduğu
şirketlerin yeni birer istihdam imkânı olması ve aynı zamanda kayıtlı işgücünü
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temsil etmesidir. Bu bakımdan ekonomideki yapısal sorunlar olan işsizlik ve
kayıt dışı istihdamın önlenmesinde yaptığı iştirak yatırımları oranında etkili
olmakta ve dolaylı olarak devletin sunduğu uzun vadeli sigorta kollarına fon
girişinin yapılmasına da katkı sağlamaktadır.
Kurum’un etki alanını göstermesi bakımından aşağıdaki tabloda çeşitli
bilgiler yer almaktadır. Tablo 14’te yer alan ana göstergeler, Kurum’un
yalnızca tamamlayıcı sosyal güvenlik içindeki hacmine değil, aynı zamanda
piyasadaki durumuna da işaret etmektedir.

Tablo 14. OYAK Ana Göstergeler
ANA GÖSTERGELER (Milyon TL)

2010

Toplam Getiri
Aktüeryal Kâr

1,421.3
1,226.4

Nema Oranı
Net Pozisyon (Öz Kaynaklar)

%13.1
12,204.4

Ortalama Matematik Rezerv
Bilanço Büyüklüğü (Aktif/Pasif)

10,824.1
13,947.2

OYAK Grubu Vergi Tutarı
Kaynak: OYAK 2011 Yılı Dergisi’nden derlenmiştir.

1.6 Milyar TL

Yukarıdaki tabloda yer alan toplam getiri, aktüeryal kâr ve teknik
faizden oluşan tutarı ifade etmektedir. Net pozisyon, toplam üye varlıklarıdır.
Üye varlıkları, aynı zamanda Kurum’un öz kaynaklarını, başka bir deyişle
üyenin hesaplarına yansıtılmış olan tutarı ifade etmektedir. Kurum’un her yıl
yayınlamakta olduğu bilançosu aktüeryal bir bilanço olduğu için, ticari
bilançolarda kullanılan öz kaynaklar ifadesi yerine net pozisyon ifadesi
kullanılmaktadır. 2009 yılı faaliyet raporunda yer alan verilere göre Kurum’un
10,846.3 Milyon TL düzeyinde olan öz kaynakları, 2010 yılında Tablo 14’te
de de görülebileceği gibi 12 Milyon TL’yi aşmaktadır. Yine yukarıdaki tabloda
yer alan matematik rezerv, üyelerin hesabındaki bütün gelirleri temsil
etmektedir. Bu gelirler, kâr payları ve aidatların toplamı olarak da ifade
edilebilmektedir. Aynı tabloda yer alan ortalama matematik rezerv, üye
hesabında kayıtlı bulunan rezervin yıl ortalamasına işaret etmekte ve
nemanın hesaplanmasında kullanılmaktadır. Bilançoda hem öz kaynaklar
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hem de dış kaynaklar yer almaktadır. Tablodan yola çıkarak dış kaynakların
1,7 Milyon TL civarında olduğu anlaşılmaktadır. %13.1 olan 2010 yılı nema
oranı,

%6.4

olan

Tüketici

Fiyatları

Endeksi’nin

(TÜFE)

üzerinde

gerçekleşmiştir.

Tablo 15. Yıllar İtibariyle Nema Oranı Karşılaştırması
Yıllar

Nema

2006
2007

%25.1
%54.2

TÜFE
%9.7
%8.4

2008
%26.3
2009
%14.2
2010
%13.1
Kaynak: OYAK Faaliyet Raporlarından derlenmiştir.

%10.1
%6.5
%6.4

Daha önce de ifade edildiği üzere, nema oranı bir performansın ve
başarının göstergesidir. Bu bakımdan düşünüldüğünde, Kurum, enflasyonun
üzerinde getiri elde etmiştir. Tablo 15’te yer alan verilere bakarak, 2006
yılından itibaren nema oranları incelendiğinde her yıl Kurum’un elde ettiği
oranın, enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülebilmektedir.
OYAK, 2005 yılında ilk kez uluslararası derecelendirme kuruluşları
olan Moody’s Investor Service ve Standard and Poor’s şirketleri tarafından
kredi notu ile derecelendirmeye tabi tutulmuştur. Buna göre OYAK’a 2005
yılına ait uzun vadeli yabancı para cinsinden “B1 Olumlu Görünüm” notu
verilmiştir. Bu not, Türkiye’nin derecelendirilmesi ile aynı seviyede yer
almaktadır (OYAK, 2005: 4). Temmuz 2006 yılında Moody’s, uzun vadeli
yabancı para cinsinden ve yerel para cinsinden Türkiye notunun üzerinde
vermiştir (OYAK; 2006: 17). Bununla birlikte Standard and Poor’s 30 Eylül
2010 itibariyle Kurum’a, uzun vadeli derecelendirme notu olarak da
“BB+/Durağan Görünüm” değerlendirmesini yapmıştır (OYAK, 2010: 3).
Yukarıdaki kredi notlarından çıkartılacak sonuç, OYAK’ın borcunu
ödeyebilme

gücünün

bir

göstergesidir.

Uluslararası

derecelendirme

kuruluşları tarafından verilen bu notların niteliği, özellikle ülke notunun
üzerinde yer alması, OYAK’ın borçlarını ödeme gücünün yüksek olduğunu ve
dolayısıyla piyasada güvenilirliğini göstermektedir. Yatırımcılar, uluslararası
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etkinliğe sahip bu tür kuruluşların verdiği derecelendirme notlarından
faydalanarak yatırım politikalarını belirlemektedir. Kredi notları bir anlamda
yatırımcıların kılavuzu olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan kredi notları,
neticede belli bir istikrarın ve güvenilirliğin de ifadesi olmaktadır. Bu
bağlamda değerlendirildiğinde, Kurum’un aldığı kredi notları, OYAK’ın
temerrüde düşmeyeceği ve uluslararası alanda güvenilir bir yapı olduğunu
ifade etmektedir.
OYAK’ın yalnızca piyasalar değil, aynı zamanda temsil ettiği 2. ayak
tamamlayıcı ve mesleki emeklilik fonu bakımından da uluslararası alanda
kabul gördüğü söylenebilmektedir. OYAK, 1981 yılında kurulan, Avrupa Birliği
ülkelerinde 2. ayakta yer alan mesleki/işyeri ve özel emeklilikten oluşan
emeklilik fonlarını temsil eden birliklerini üst yapısı niteliğindeki bir kuruluşun
(EFRP-European Federation for Retirement Provision) da destekleyici üyeleri
arasında yer almaktadır. Bu kuruluşun özelliği, AB’de yer alan 2. ayak özel
emeklilik fonlarının, AB müktesebatı çerçevesinde gelişimine katkıda
bulunmak, bu fonların çıkarlarını korumak ve gözetmek gibi amaçlarla
kurulmuş olmasıdır. Bu kuruluş, AB ülkeleri dışında yer alan kâr amacı
gütmeyen emeklilik fonlarına da desteklemektedir. OYAK’ın destekleyici üye
olarak bu

kuruluş şemsiyesinde

bulunması,

özellikle

Avrupa

Birliği

bağlamında, Kurum’un 2. ayakta yer alan bir özel emeklilik fonu olduğunun
kabul edilmesine işaret etmektedir. Bu bakımdan OYAK’ın yalnızca
ülkemizde değil, AB platformunda da 2. ayakta yer alan tamamlayıcı bir yapı
olarak akreditasyonu bulunduğunu söylemek mümkün olmaktadır.
OYAK’ın

kurulduğundan

günümüze

değin

üyelerine

sunduğu

yardımlar, hizmetler, üye sayısı ve iştiraklerine ilişkin bilgilere EK 1’deki
tabloda yer almaktadır. Böylece Kurum’un üyelerine sunduğu hizmetlerin
yanı sıra Türkiye’nin özel tarihi bakımından mihenk taşı olabilecek gelişmeler
de bir özet olarak görülebilecektir. Böylece Kurum’un hem tamamlayıcı
sosyal güvenlik sistemi içindeki yeri ve hem de gelişimi daha iyi anlaşılabilir.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sosyal güvenlik sosyal devletlerin vatandaşlarına tanıdığı ve yasalarla
koruma altına aldığı bir haktır. Sosyal güvenliği uzun vadeli sigorta kollarında
temin eden ve emeklilikte güvence sağlayan sigorta kuruluşları anayasal
çerçevede kanunlarla teminat altına alınmıştır. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi
de bu bağlamda vatandaşlarını teminat altına almaktadır.
Bununla birlikte 70’lerden itibaren dünyada ve Türkiye’de baş gösteren
sosyal güvenlik finansmanı krizi, sosyal güvenliğin yeniden yapılandırılmasını
gündeme getirmiştir. Bu yeniden yapılandırma sürecinde, 70’lerden sonra
yükselen neo-liberal yaklaşımlar, dünya genelinde ortaya konan çözüm
önerilerinde etkili olmuştur. Sosyal devlet hizmetlerinin asgariye indirilerek
özel sektörün sosyal güvenliğin finansmanında ve hizmetlerinde rol alması
esasına dayalı olan bu yaklaşımlar, ülkelerin içinde bulunduğu özel şartların
da etkisiyle farklı şekillerde uygulama imkânı bulmuştur. Bazı ülkeler mevcut
sistemi ıslah ederken bazı ülkelerde radikal değişimlerle yeni modeller ortaya
çıkmış, sosyal devlet sistemin gözetmeni durumuna geçmiştir.
Dünyada yaşanan sosyal güvenlik finansmanı problemlerinde sorunun
kaynağı olarak yaşlanan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
aktif-pasif dengesizliğidir. Bu dengesizlik, uzun vadeli yaşlılık sigortasında ve
hizmetlerinde kaynak ihtiyacına yol açmıştır. Yeniden yapılandırma sürecinde
özel sektörün ağırlıklı olarak sisteme girmesi ve kaynak yaratmak üzere
kapitalizasyon esaslı programların kurulması etkili olmuştur. Ancak burada
gözden kaçırılmaması gereken olgu, reform arayışlarında her ülkenin kendi
özel tecrübeleri ve kendi özel durumundan kaynaklanan sorunların da göz
ardı edilmemesidir. Çünkü her neo-liberal yaklaşım her ülke için geçerli ve
gerekli olmayabilir.
Kıta Avrupa’sı, Türkiye’deki demografik yapıyla kıyaslandığında
oldukça yaşlıdır. Sosyal sigortaların beşiği olan kıta, ülkemize göre çok daha
erken başlattığı modern sosyal güvenlik tekniklerinde, öncelikle yaşlı nüfusun
artışına bağlı olarak ve çoğunlukla ikamet eden her kişiyi sosyal güvenlik
kapsamına a alma eğilimlerinden ötürü sorunlar yaşamaktadır. Ülkemizde de

180

yakın bir gelecekte yaşlı nüfus artışı söz konusu olacaktır. Ancak ülkemiz için
asıl problem makro ekonomideki dengesizliklerin sosyal güvenlik sistemine
tezahüründen kaynaklanmaktadır. Türk Sosyal Sigorta sisteminin birincil gelir
kaynağı olan primlerin, kayıt dışı istihdam, eksik prim ödemeleri veya zaman
içinde uygulanan prim afları gibi nedenlerle toplanamamış olması, sistemdeki
gelir-gider dengesini bozmuştur. Buna ilave olarak erken emeklilik gibi
uygulamalarla sosyal güvenlik sistemi, eksik olan gelirleri, sürekli artan
giderlerle karşılamaya çalışan bir sisteme dönüşmüştür.
1990’lardan itibaren sosyal güvenlik sisteminde reform gerekliliği
tartışılmaya başlanmış ve sosyal sigorta sistemini rahatlatmak üzere bir dizi
reform çalışması yapılmıştır. 1999 yılında işsizlik sigortası fonu kurulmuş,
2001 yılında bireysel emeklilik sistemi getirilmiş ve 2006 yılında üç büyük
sigorta kuruluşu olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında
toplanmıştır. Ayrıca emeklilik yaşının kademeli olarak artırılması ön
görülmüştür.
Her ne kadar yukarıda anılan reform çalışmaları yapılmış olsa da bu
çalışmalar kısa vadede sorunları çözebilecek nitelikte değildir. Çünkü
kurumların tek çatı altında birleştirilmesi, primlerin ya da prim ödeme gün
sayısının artırılması gibi uygulamalarla kayıt dışı istihdam gibi yapısal
sorunları giderme kabiliyeti bulunmamaktadır. Tamamlayıcı sosyal güvenlik
sistemi içinde yer alması kabul edilen bireysel emeklilik uygulaması,
piyasaların derinleşmesi ve gelişmesine katkı yapsa da yeni bir tecrübe
olarak ancak tasarruf gücü ve bilinci olan kişilerin yönelebileceği bir alan
olarak karşımızda durmaktadır.
İşte bu noktada, dünyadaki eğilimlere ve Türkiye’nin koşullarına bağlı
olarak çok ayaklı bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası tecrübeler de
çok ayaklı sistemleri benimsemekte ve bu yönde reform çalışmaları
yapmaktadır. Dünyadaki en radikal reform Şili modelidir. Sosyal güvenlik
devletin gözetimine geçerek özelleştirilmiştir. Avrupa ülkelerinde özel
emeklilik fonlarının rolü artmaktadır. Dünya genelinde neo-liberal yaklaşımlar
etrafında özel emeklilik fonlarına yöneliş görülmektedir.
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Ülkemizde 19 ve 20. Yüzyıllarda temelleri atılmış tamamlayıcı bir
sosyal güvenlik sistemi bulunmaktadır. Sistemin genel özelliği, ister mesleki
esasa göre isterse bireysel emeklilik programları çerçevesinde olsun, isteğe
bağlı programlardan oluşmasıdır. Bu sistem içinde Amele Birliği ve OYAK
zorunluluk esasına göre kurulmuştur. Bu çalışmanın modelini oluşturan
OYAK’ın kurulduğu günden itibaren hizmetlerini çeşitlendirerek geliştirdiği ve
devletin sunduğu emeklilik yardımıyla kıyaslandığında üyelerine yaptığı
yardımların büyüklüğü üçüncü bölümdeki verilerle açıkça görülebilmektedir.
Bununla birlikte, kapitalizasyon esasına göre işleyen Kurum, yaptığı
yatırımlar ve uluslararası etkinliğe sahip kuruluşlardan aldığı kredi notlarıyla
küresel anlamda güvenilirliğini de belgelemektedir. Bunun sonucu, OYAK,
küresel bir oyuncu olarak da piyasadaki yerini almakta ve elde ettiği gelirlerle
üyelerine daha fazla nema sağlamaktadır. Piyasadaki yatırımlarıyla kayıtlı
istihdam yaratırken ekonominin gelişimi ve canlanmasına da katkıda
bulunmaktadır. Enflasyonun üzerindeki nema oranı getirisiyle bir anlamda
üyelerin yaşlılık döneminde hayat standartlarını artırmakta ve yaşam
kalitesinin gelişimine katkı yapmaktadır.
Buradan hareketle, birinci ayakta sosyal devlet ilkesi çerçevesinde
devletin

sunacağı

destekleyecek,

yaşlılık

ikame

sigortası,

etmeyecek,

ikinci

mesleki

ayakta,
ya

da

sosyal
ulusal

devleti
düzeyde

yapılandırılmış zorunluluk esasına dayalı tamamlayıcı sosyal güvenlik
kuruluşları ve üçüncü ayakta isteğe bağlı bireysel emeklilik şirketlerinin
sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunarak sistemin yeniden kurgulanması
önerilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin içinde bulunduğu imkânlar ve hem
ulusal hem de uluslararası tecrübelerle ikinci ayak tamamlayıcı sosyal
güvenlik sisteminde OYAK benzeri bir modelin, hem devletin yükünü
omuzlayarak ikinci bir emeklilik sunmak ve yaşlılık döneminde yaşam
standartlarını artırmak hem de sigortalı kapsamını genişletmek bakımından
başarılı olacağı düşünülmektedir. Sosyal devlet ilkelerine ters düşmeyecek
şekilde sosyal güvenlikte ve ekonomide istikrar sağlayacağı düşünülen bu
modelin ülkemize uyarlanabilmesi için mesleki yani ulusal düzeyde
zorunluluk esasına göre yapılandırılması uygun görülmektedir. Böylece
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tasarruf bilinci gelişerek fon birikimi için gerekli süre ve birikim de
yaratılabilecektir.

Ayrıca

tasarruf

bilinci,

tasarruf

imkânı

bulunan

vatandaşların isteğe bağlı bireysel emeklilik uygulamalarına da katkı
yapacaktır.
Uluslararası tecrübeler incelendiğinde, dikkate değer ve tartışılan bir
örnek olan Şili’deki gibi bir modelin ülkemizde kabul görmeyeceği ve ülkemiz
açısından uygun olmayacağı düşünülmektedir. Önerilen modelin finansmanı
ve

yönteminde,

OECD

ülkelerinde

görülen

eğilimde

olduğu

gibi,

kapitalizasyon ve sigorta esasına dayandırılması, fon yönetiminin OYAK
modelinde olduğu gibi tecrübeli profesyonel fon yöneticileri ya da yatırımcılar
tarafından yapılması önerilmektedir. Böylece hem fon birikiminin yatırımlara
dönüşebilmesi hem de nemalanması sağlanacaktır. Bu bağlamda, fonları,
risklere karşı sigorta şirketlerine sigorta ettirme imkânları da geliştirilebilecek,
böylece sigorta sektöründe de dinamizm sağlanabilecektir. Neticede fon
birikiminin yapılabilmesi, piyasaların derinleşmesine ve gelişimine katkı
sağlayacak, uzun vadede hem sigorta kollarında hem de ekonomide ihtiyaç
duyulan alanlarda kaynak yaratma imkânı ortaya çıkacaktır. İşsizlik ve kayıt
dışı gibi yapısal sorunların çözümü de fonların iştirak yatırımlarına
dönüştürülmesiyle gerçekleştirilebilecek, böylece devletin prim gelirlerinin de
artırılması sağlanabilecektir.
Çalışmada benimsenen OYAK Modeli’nin zorunluluk esasına göre
kapitalizasyon yöntemi ve prime dayalı olarak işlemesi, fon yönetiminin
profesyonel yöneticilerle yapılması, zaman içinde yalnızca modelin öz
kaynaklarını artırmayacak aynı zamanda gelirlerinin artmasına da katkı
sağlayacaktır. Önerilen modelin yapacağı yatırımlarla bu durum üretkenliği ve
dolayısıyla ekonomiyi de olumlu yönde etkileyecektir. Bunun olumlu sonucu,
model içinde yer alan katılımcılara artan oranda nema ve daha yüksek hayat
standartları olarak geri dönecektir.
Mesleki esaslara göre kurulacak modelin, hem bağlı olduğu sosyal
sigorta birimine hem de tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemleri için
oluşturulması

düşünülen

bir

kayıt

kurumuna

kaydedilmesi

görülmektedir. Böylece kayıt dışı istihdam riski azaltılmış olacaktır.

de

ön
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Özetle, birinci ayağı destekleyecek programın uluslararası tecrübeler
ve ulusal birikimler ışığında OYAK modeli esas alınarak zorunlu ve ulusal
düzeyde oluşturulması, tasarruf bilincini artıracak, kişisel tasarrufların erimesi
riskini profesyonel yönetim ve gerekirse birikimlerin de sigortalanması yoluyla
bertaraf edecek, daha fazla çalışanın sigorta kapsamına alınmasını
sağlayarak çeşitli hizmetleriyle insana yaraşır bir hayat standardı sunması
mümkün olabilecektir.

184

KAYNAKLAR

Arıcı, K. (1999). Sosyal Güvenlik Dersleri. Ankara: Sargın Ofset.
Arıcı, K. (2001). ‘Sosyal Güvenlik Sistemimiz İçin Yeni Bir Tecrübe: Özel
Emeklilik Fonları’. TİSK İşveren Dergisi, Aralık, cilt: XL, sayı: 3, ss. 20-21
Akyıldız, H. (1999).’ Dünyada Sosyal Güvenlikte Alternatif Reform Arayışları’,
D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, cilt: 14, sayı: 2, ss. 197-214.
Allen, E.T., Melone, J.J., Rosenbloom, J.S., Vanderhei, J.L. (1997). Pension
Planning. Pension, Profit,-Sharing and Other Deferred Compensation Plans.
United States: Irwin/McGraw-Hill.
Alpar, M.B. (2000). ILO Sosyal Güvenlik Nihai Raporu ve Gerçekleşen
Değişiklikler,

Kamu-İş

İş

Hukuku

ve

İktisat

Dergisi.

5,

4,

1-15.

http://www.kamu-is.org.tr/pdf/5412.pdf adresinden alınmıştır.
Alper, Y. (2002). ‘Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Adım: Bireysel Emeklilik’. ÇMİS
Dergisi, 16, 2, 11-32.
Alper, Y. (2008). ‘ISSA Sosyal Güvenlik Fonları Yatırım Rehberi ve Yatırım
Uygulamaları’. TİSK Akademi Dergisi, 3, 6, 7-39.
Bacak, B. (2005). ‘Sosyal Güvenlik Yönüyle Bireysel Emeklilik’. İktisat
Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Turan YAZGAN’a Armağan Özel Sayısı), 49.
Kitap, İstanbul, ss. 159-171.
Becker, U., Darimont B., Hekimler, A. (2005). “Alman Sosyal Güvenlik
Sisteminde Son Refromlar”. Mercek Dergisi, 10, 40, ss. 139-146.
Buzlupınar, E. (1996). Emeklilik Fonları, Sermaye Piyasasına Kaynak
Aktarımı, Türkiye Üzerine Değerlendirmeler. Ankara: SPK Yayınları.
Çelikoğlu, İ. (1994). Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemi ve
Türkiye Uygulaması. Ankara: DPT Yayını.

185

Çubuk, A. (1986). Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik, Ankara: Gazi
Üniversitesi Yayını.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1963). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı.
Ankara: DPT Yayını.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1973). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı.
Ankara: DPT Yayını.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1994). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı.
Ankara: DPT Yayını.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (1996). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı.
Ankara: DPT Yayını.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2001). Sekizinci Kalkınma Planı. Sosyal
Güvenlik. Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT). (2007). Sosyal Güvenlik. Özel İhtisas
Komisyonu Raporu. Dokuzuncu Kalkınma Planı. Ankara: DPT Yayını.
Dilik, S. (1991, Mart 01). Sosyal Güvenlik Sistemi ve Ek Sosyal Güvenlik
Kurumları. OYAK 30. Yılında (1961-1991). Otuzuncu Yıl Özel Sayısı, ss. 6883.
European Federation For Retirement Provision (EFRP). (2006). EFRP
Pension Pillar Terminology Note. 20 Mayıs 2011 tarihinde www.efrp.eu
adresinden alınmıştır.
Erdoğdu, S. (2009). ‘Sosyal Politikada Değişim ve Sosyal Güvenlik Reformu’,
Mülkiye Dergisi, Cilt: XXX Sayı: 252, ss. 211-236.
Erol A., Yıldırım E., (2005, Kasım). ‘Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yaşanan
Krizlerin Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimine Etkileri’. Yaklaşım Dergisi,
32-39.

186

Ekin, N., Alper, Y., Akgeyik, T. (1999). Türk Sosyal Güvenlik Sistemi’nde
Arayışlar: Özelleştirme ve Yeniden Yapılanma. İstanbul: İTO Yayınları.
Ergenekon, Ç. (1998). Özel Emeklilik Fonları, Şili Örneğinden Alınacak
Dersler. İstanbul: İMKB Yayınları.
Erol, A. ve Yıldırım A.E. (2005, Kasım). Sosyal Güvenlik Sistemlerinde
Yaşanan Krizlerin Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelişimine Etkileri. Yaklaşım
Dergisi, ss. 32-39.
Ersöz, H.Y. (t.y.). Sosyal Politika - Refah Devleti - Yerel Yönetimler İlişkisi. 01
Temmuz

2010

tarihinde

http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/

tokerdereli/35.pdf adresinden alınmıştır.
Ezra, D.D. (1979). Understanding Pension Fund Finance and Investment.
Toronto: Pagurian Press Limited.
Göze, A. (1989). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. İstanbul: Beta Basım
Yayım Dağıtım.
Güloğlu, T. (2000). ‘Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Temel Sorunları’.
Prof. Dr. Nusret Ekin’e Armağan. TÜHİS Yayınları: Ankara, Yayın no:38, ss.
219-227.
Gümüş, E. (2010). ‘Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi: Mevcut Durum,
Sorunlar ve Öneriler’. http://iibf.ogu.edu.tr/erdal/Dosyalar/SETA.pdf sf.dan 23
Mart 2011 tarihinde alınmıştır.
Güzel, A. (2005), Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform
Mevcut Sorunlara Çözüm Mü? Çalışma ve Toplum Dergisi, (7),63, 61-76.
Güzel, A. (2006). ‘Yeniden Yapılandırmanın Sebepleri ve Amaçları’. Sosyal
Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Türk Milli Komitesi, Ankara: TİSK Yayınları.

187

Güzel, A. (2007). Yeniden Yapılandırmanın Sebepleri ve Amaçları. Sosyal
Güvenliğin Yeniden Yapılandırılması Semineri. TİSK: Ankara
Güzel, A. ve Okur A.R. (1996). Sosyal Güvenlik Hukuku. İstanbul: Beta
Basım Yayım Dağıtım.
Güzel, A., Okur, A.R., Şakar, M. (1990). Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde
Emeklilik Programları, Sorunları ve Çözüm İçin Bir Model Önerisi. Türkiye
Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı: İstanbul.
Hobsbawm, E.J. (1998). Devrim Çağı 1789-1848 (Bahadır Sina Şener,
Çeviri). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
Hughes, G., Stewart, J. (2004). Reforming Pensions in Europe. Evolution of
Pension Financing and Sources of Retirement Income. Edward Elgar
Publishing: United Kingdom.
International Social Security Association (ISSA). The Social Security Reform
Debate In Search of A New Consensus. Geneva, 1998.
İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV). (1999). Özel Emeklilik Planları. Seminer.
İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını.
İzgi, B.B. (2008, Ocak). Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler.
Çalışma ve Toplum Dergisi, 16, ss. 85-106.
Koray, M. (2007). ‘Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak’. Çalışma
ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, 4, 15, 19-55.
Korkusuz, R., Uğur, S. (2010). Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin
Yayınevi.
OECD (2007). Private Pensions, A Growing Role. 18 Ocak 2011 tarihinde
http://www.oecd.org/dataoecd/35/17/38717744.pdf adresinden alınmıştır.

188

OECD (2009). Pensions At A Glance, Retirement-Income Systems in OECD
Countries.

OECD

Browse-It

Edition.

27

Ekim

2010

tarihinde

www.oecd.org/els/social/pensions/PAG adresinden alınmıştır.
Oktayer, N., Oktayer, A. (2007). Özel Emeklilik Fonlarının Finansal
Piyasaların

Gelişimine

Etkileri.

25

Ocak

2011

tarihinde

http://akuiibf.aku.edu.tr/pdf/9_2/4.pdf adresinden alınmıştır.
OYAK (1976). 15. Yıl Dergisi. Ankara.
OYAK (2008). 2007 Olağanüstü Bir Yıl. OYAK Dergisi, Ankara.
OYAK (2009). Faaliyet Raporu. Ankara.
OYAK (2010) Faaliyet Raporu. Ankara.
OYAK (2011). OYAK Dergisi. Ankara.
Özbek, N. (2006). Cumhuriyet Türkiye’sinde Sosyal Güvenlik ve Sosyal
Politikalar. Tarih Vakfı. Emeklilik Gözetim Merkezi, İstanbul: Altan Basım.
Özşuca, Ş.T. (2009). ‘Sosyal Güvenlikte Reform, Sorunları Çözebilecek Mi?’
Sosyal Güvenlik Dergisi, Ocak, ss. 22-23.
Özdemir, S. (2004). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. İstanbul: İstanbul
Ticaret Odası Yayını.
Şakar, M. (2011). Sosyal Sigortalar Uygulaması. İstanbul: Beta Basım.
Şaylan, G. (2006). Post-modernizm. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
Tantan, S. (2001). Sosyal Güvenlik Kapsamında Emeklilik Sisteminde
Reform Arayışları ve Özel Emeklilik Fonları. İstanbul: Beta Basım.
Taşcı, F. (2010). Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya,
İngiltere ve İtalya Örnekleri. Çalışma ve Toplum Dergisi, 1, 24, 175-202.

189

Teksöz, T. (2006). İşveren Dergisi, sf 27-29, Cilt 44, Sayı 8.
Talas, C. (1992).Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi. Ankara: Bilgi
Yayınevi.
Tozan, C. (2009). Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Yardımlar. Türk-İş Dergisi,
Sayı 385, ss. 67-79.
Tuncay, C. (2002). Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri. İstanbul: Beta Basım.
Tuncay, C. ve Ekmekçi, Ö. (2009). Yeni Mevzuat Açısından Sosyal Güvenlik
Hukukunun Esasları. İstanbul: Legal Yayın.
Türkiye

İşveren

Ülkelerde

ve

Sendikaları
Türkiye’de

Konfederasyonu
Sosyal

Güvenlik

(TİSK),

(t.y.),

Gelişmiş

Sistemlerinin

Yeniden

Yapılandırılması. TİSK İnceleme Yayınları 18, Yayın No: 160.
Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD). (1996). Emekli ve
Mutlu - Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Özel
Sigortacılık Girişimi. İstanbul: TÜSİAD Yayını.
Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD). (2004). Türk Emeklilik
Sisteminde Reform. Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler. İstanbul: TÜSİAD
Yayını.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB). (1994). Sosyal Güvenlik Özel
İhtisas Komisyonu Raporu (2. Baskı). Ankara: TOBB Yayını.
Tuna, O. ve Yalçıntaş, N. (1981). Sosyal Siyaset. İstanbul: DER Yayınları.
Uğur.

S.

(2004).

Sosyal

Güvenlik

Sistemlerinde

Özel

Emeklilik

Programlarının Yeri ve Gelişimi. Ankara: TİSK Yayınları. 21 Aralık 2010
tarihinde http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ana&ana_id=54 adresinden
alınmıştır.

190

Ulaş, İ. (2009, Ocak). Sosyal Sigortalar Genel Müdürü. Röportaj / Mülakat.
Kayıt Dışı İstihdama İbrahim Ulaş’ın Bakışı. Sosyal Güvenlik Dergisi, 60-62.
Ulutürk, S. ve Dane, K. (2009). ‘Sosyal Güvenlik: Teori, Dönüşüm ve Türkiye
Uygulaması’. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 29, 114-142.
United Nations (UN). World Ageing Report 2009, 12 Mart 2011 tarihinde
http://www.un.org/esa/population/publications/WPA2009/WPA2009report.pdf adresinden alınmıştır.
Uşan, F.M. (2009). Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları.
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Veliz, P.T. (1998). Chile. The Future of Social Security. The Stockholm
Conference. Sweden: Federation of Social Insurance Offices.
Vonk, G. (2007). Managing The Risks of Mandatory 2nd Pillar Pension
Schemes; The Situation in the Former Yugoslavia and Albania. Social
Institutions

Support

Programme.

Council

of

European

Commission.

21Kasım2010tarihindehttp://www.coe.int/t/dg3/sscssr%5CSource%5CRepSe
lecTopVonk.pdf adresinden alınmıştır.
World Bank (1994). Averting The Old Age Crisis. New York: Oxford
University Press.
Yazgan, T. (1992). İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları. İstanbul:
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
Yazıcı, E. (2010). İlkçağ’dan Sanayi Ötesi Topluma Dönüşen İş Kültürü.
Ankara: Binyıl Yayınevi.
Yılmaz, E. (1989). Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun Hukuksal Niteliği. Amme
İdaresi Dergisi, XXII/1, ss. 67-76.
http://www.amelebirligi.gov.tr

191

http://www.ilksan.gov.tr
http://www.oyak.com.tr
http://www.polsan.com.tr
http://www.sgk.gov.tr
http://stats.oecd.org
http://www.tdk.gov.tr

192

EKLER
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EK 1: Kronolojik Öykü Tablosu
YILLAR

1961
(KURULUŞ)

YARDIMLAR, HİZMETLER VE
BUNLARA İLİŞKİN DİĞER
GELİŞMELER
*65.000 üyenin katılımı ile kuruldu.
*Emeklilik, maluliyet ve Ölüm
Yardımları ve Borç Verme Hizmeti
uygulamaya kondu.

*İlk iştiraki olan Good Year Lastikleri
T.A.Ş.’ye ortak oldu.

1962

1963

1964

*Halen hizmet verdiği Genel
Müdürlük binası satın alındı.
*Üyelerine ilk defa konut kredisi
vermeye başladı.
*Ordu Pazarları zincir mağazacılık
uygulaması başlatıldı ve ilk
mağaza Ankara Tandoğan’da
hizmet vermeye başladı.
*Faaliyetlerden haberdar
olabilmeleri için ilk OYAK Dergisi
yayınlandı.
*Ordu Pazarı mal kredisi hayata
geçirildi.

*MAT Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.’nin
kuruluşuna iştirak etti.

*Ankara ve İstanbul’da yaptırılan ilk
konutlar hak sahibi üyelere teslim
edildi.
*TUKAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye iştirak edilmiştir.

1967

1968

1969

*İlk kez aktüeryal kâra ulaştı ve
kâra iştirak yöntemine göre
üyelerine kâr dağıtımına başladı.

1970

*Üye sayısı 77.000’e ulaştı.
*Üyelere yapılan emeklilik yardımı
kuruluşundan bu yana dolar
bazında 2 kat arttı.

1971

*HEKTAŞ Ticaret T.A.Ş.’ye iştirak
edilmiştir.
*Adana Çimento anayi T.A.Ş.’ye iştirak
edilmiştir.
*TOE Türk Otomotiv Endüstrileri
T.A.Ş.’nin kuruluşuna iştirak etti.

*PETKİM Petrokimya A.Ş.’ye iştirak
etti.

1965
1966

İŞTİRAKLER

* MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış
A.Ş.’yi kurdu ve otomobil üretimi
konusunda çalışmalara başladı.
*OYAK Sigorta A.Ş. yatırımı
gerçekleştirildi.
*Fransız Renault Grubu ile anlaşma
sağlanarak OYAK Renault Otomobil
Fabrikaları A.Ş. kuruldu.
*Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.,
Bolu Çimento Sanayi A.Ş. ve Ünye
Çimento San. Ve Tic. A.Ş.’ye iştirak
edildi.

*OYAK Renault Fabrikalarında Renault
12 modeli üretime geçti.
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1974

*Bugün OYTAŞ olarak faaliyet
gösteren OYAK Yatırım ve Holding
A.Ş.’yi kurdu.

1975

*ASELSAN’a iştirak etti.

1976

*Mardin Çimento’da üretim başladı.
*Bugün uluslararası lojistik faaliyetlerde
bulunan OMSAN’ın kuruluşuna iştirak
edildi.
*OYAK Kutlutaş Toplu Konut ve İnşaat
A.Ş.’nin kuruluşuna iştirak edildi.

1978

1980

*Üye sayısı 72.000’e ulaştı.
*Goodyear, HEKTAŞ ve TUKAŞ,
yürürlüğe giren Sermaye Piyasası
Kanunu’na tabi oldu.

1981

*OYAK İnşaat A.Ş. kuruldu.
*OYAK Menkul Değerler A.Ş. kuruldu.
*Eti markasıyla bisküvi, kraker vb.
ürünler üreten TAM Gıda San. Ve Tic.
A.Ş.’ye iştirak edilmiştir.
*Goodyear ve HEKTAŞ hisse senetleri
aynı yıl kurulan İMKB’de işlem
görmeye başladı.
*Avrupa’da yılın otomobili seçilen
Renault 9’un Türkiye’deki üretimi
başladı.

1982

1985

1987

1988

1989

1990

*Aidata esas maaşlarının 12 katı
olan ölüm ve maluliyet
yardımlarında en düşük tutar albay
maaşının 12 katı olarak belirlendi.
*Ölüm ve maluliyet yardımlarının
miktarı artırıldı. Böylece, yapılacak
yardımlar, aidata esas maaşın 20
katı olarak belirlendi.
*Bağışa Dayalı Emekli Geliri
Sistemi (BDEGS) kuruldu.497 tane
iştirakçi sisteme katıldı.
*Rezerv karşılığı %80 borç verme
uygulaması başladı.
*Daimi üye sayısı 117.000’e ulaştı.
*Üyelere sağlanan emeklilik
yardımı kurulduğu güne göre dolar
bazında 3,2 katına ulaştı.

1991

1992

*Borç verme hizmetinin
kolaylaştırmak amacıyla ATM kartı
uygulaması başlatıldı.

*OYAK Turizm A.Ş. (OYTUR) kuruldu.

*OYAK Bank’ın temelini oluşturan First
national Bank of Boston’a iştirak edildi.
*Ünye, Mardin ve Adana Çimento
halka açılarak, hisseleri İMKB’de işlem
görmeye başladı.
*Adana Çimento hisseleri İMKB’de
işlem görmeye başladı.
*Halk Finansal Kiralama A.Ş.’nin
kuruluşuna iştirak edildi.
*Sabancı Grubu ile özelleştirme
ihalesinde Niğde ve İskenderun
Çimento fabrikalarını satın aldı.
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1993

*Bilgi edinmede kolaylık
hedeflenerek ALO-OYAK hizmeti
başlatıldı. Üyelere kâr dağıtımında
enflateli sisteme geçildi.

1994

*TUKAŞ hisselerinin bir kısmı halka
açıldı.
*First national Bank of Boston’un tüm
hisseleri satın alınmış ve OYAK Bank
adı altında faaliyetlerini devam
ettirmiştir.
*OYAK Sigorta’nın bazı hisseleri AXA
Grubu’na satılmıştır.

1995

*Fransız AXA Grubu ile Axa-OYAK
Hayat Sigorta A.Ş. kuruldu.
*A tipi yatırım fonu olan OYAK Fon
kuruldu.

1996

1997

* Emekli Maaşı Sistemi, Konut Ön
Biriktirim Fonu ve Yedek Subaylık
Hizmetinin Birleştirilmesini
kapsayan üç hizmet hayata
geçirilmiştir.
*EMS’ye katılan üye sayısı 6.205,
KÖBF’e katılan üye sayısı 1.528
oldu.
*OYAK’ın internet sitesi hizmete
açıldı. Kâr dağıtımında enfleteli
sistem yerine nema esasına
geçildi.
*Zirvekent Konut Projesi başladı.

1998

1999

*Üye Daimi Temas Noktası
(ÜDTEN) kuruldu.

2000

*OYAK daimi üye sayısı 179.000,
KÖBF üye sayısı 38.000 ve
BDEGS Üye sayısı 8.000 olmuştur.
*Vakıfbank kaynaklı borç verme
hizmeti uygulamaya geçmiştir.
*OYAK üst yönetimi değişmiştir.
*Emekli yardımı, kurulduğu yıla
göre dolar bazında 10 katına
ulaşmıştır.

*OYAK Bank Almanya’da faaliyette
bulunan Anker Bank’ı satın aldı.
*Özelleştirme yoluyla Elazığ Çimento
da OYAK Grubu’na katıldı.

*Kıbrıs birimi hariç, Ordu pazarları
OYPA adı altında faaliyet göstermek
üzere OYAK bünyesinden ayrılmış ve
OYAK iştirakine dönüşmüştür.
*OYKA Kağıt Amabalaj San. Ve Tic.
A.Ş.OYAK Grubu’na katılmıştır.
*Yalnızca Türkiye’de üretilecek olan
Megan Wagon üretimine geçilmiştir.
*OYAK ve AXA’nın sigorta şirketleri bir
çatı altında toplanarak AXA OYAK
kuruldu.

*OYAK Güvenlik A.Ş. kurulmuştur.
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2001

2002

*OYAK Çağrı Merkezi Faaliyete
geçti.
*İlk kez OYAK Faaliyet Raporu
yayınlandı ve kamuoyu ile
paylaşıldı.

*EMS Yönetmeliğinde değişiklik
yapılarak Kesin Maaş uygulaması
başladı.

2003

*OYAK-TOKİ işbirliğiyle
gerçekleşen Eryaman 6. Etap
Atakent Konut Projesinde 1660
konut üyelere tahsis edildi.

2004

*OYAK-TOKİ işbirliği ile
gerçekleştirilen Eryaman 6. Etap
projesi kapsamında 1.152 üyeye
tahsise sunuldu.
* Uluslararası piyasadaki
durumunu test etmek için ilk
sendikasyon kredisi alındı.

2005

*Eryaman Atakent projesinde
tamamlanan 1660 konut hak
sahiplerine teslim edildi.

*Sümerbank A.Ş. ve iştiraki YADAŞ
Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.
hisselerinin büyük bölümü TMSF’den
devralındı.
*OYAK Yatırım, Yaşar Yatırım’ı satın
aldı.
*OYAK Bank ile Sümerbank, OYAK
Menkul Kıymetler A.Ş. ile Yaşar
Yatırım birleştirildi.
*YADAŞ Bilgisayar ve Yazılım
Hizmetleri A.Ş.’nin ünvanı OYAK
Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
A.Ş. olarak değişti.
*Adana Kâğıt Torba’nın hisselerinin
tamamı satın alınarak unvanı OYKA
Kâğıt Ambalaj olarak değişti.
*OYAK Enerji A.Ş. kuruldu.
*Grubun Selyak’taki hisseleri satıldı.
*Genel Kurul kararı ile OYPA’nın
perakende sektöründeki faaliyetlerine
son verildi.
*Sosyal sorumluluk projesi olan ve
TÜBİTAK işbirliği ile yapılan“Hayat
Matematiktir” yarışması başlamıştır.
* Türkiye’deki ilk beş bireysel emeklilik
şirketinden biri olan OYAK Emeklilik
A.Ş. kuruldu.
*Bankanın elinde bulunan OYAK
Teknoloji’nin hisseleri OYAK tarafından
satın alındı ve yeniden yapılandırıldı.
*OYKA, SEKA Çaycuma İşletmesi’ni
özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan
satın aldı.
*OYSA Niğde ve OYSA İskenderun
OYSA Çimento olarak birleşti.
*İSKEN İskenderun Enerji Üretim ve
Tic. A.Ş.’ye iştirak edilmiştir.
*OYAK Beton kurulmuştur.
*OYAK Bank’ın elinde bulunana
*OYAK, OYAK Yatırım ve OYAK Anker
bank hisselerinin tamamını satın aldı.
*OYSA Çimento’nun %10’u halka
açıldı.
*Tarihinde ilk defa uluslararası kredi
notu ile değerlendirildi. Moody’s
Investors Service, uzun vadeli yabancı
para cinsinden, Türkiye
derecelendirmesi ile aynı seviyede olan
“B1 Olumlu Görünüm” notu verdi. Uzun
vadeli yerel para cinsinden durumunu
ise B1’in iki kademe üstünde olan Ba2
Durağan Görünüm” olarak tanımladı.
Ayrıca Standard&Poor’s, uzun vadeli
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yerli ve yabancı para değerlendirmesini
“BB- Durağan Görünüm” olarak
derecelendirdi. Aynı yılın Aralık ayında
Moody’s uzun vadeli yabancı para
notunu Ba3’e olarak yükselterek yerli
para notunu Ba2 olarak teyit etti.
*ISO 9001: 2000 Klite Yönetimi Sistemi
Kalite Belgesi alındı.
*Goodyear hisseleri satıldı.
*Çimento sektöründeki yatırım
fırsatlarını değerlendirmek üzere
BİRÇİM Çimento ve Madencilik San.
Ve Tic. A.Ş. kuruldu.
*Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından yapılan ERDEMİR ihalesini
kazandı. Hisseleri devralmak üzere
ATAER Holding A.Ş. kuruldu.

2006

*700 konutluk İzmir Körfezköy
Yamaçevler Projesi başlatıldı.
*Ankara-Eryaman Projesinde 1152
konut inşaatı tamamlandı ve hak
sahiplerine teslim edildi.
*İstanbul İkitelli OYAKKENT Konut
Projesi başladı. 1. Etap’taki 1096
konut üyelere tahsise sunuldu.

2007

*İkitelli / OYAKKENT Projesi 2.
Etap’ın 471 konutu üyelere tahsise
sunuldu.

2008

*İzmir yamaçevler Projesi’nde
bulunan 700 konut hak sahiplerine
teslim edilmiştir.
*OYAKKENT Projesi 2. Etap’ta yer
alan 471 konutun inşaatına
başlanmıştır.

*ERDEMİR hisseleri tamamı OYAK’a
ait olan ATAER Holding’e devredildi.

*Küresel gelişmeler ışığında, krizin
yaklaştığı ön görüsüyle OYAK Bank ve
iştirakleri ING Bank’a satıldı.
*OYSA Çimento hisseleri Sabancı
Grubu’na satıldı.
*Renault S.A.S. ile yapılan anlaşmalara
bağlı olarak Dacia marka otomobillerin
Türkiye distribütörü olan DOSSD
firması MAİS bünyesine katıldı.
*AXA OYAK Holding ve bağlı
şirketlerinde OYAK’ın sahibi olduğu
hisselerin tamamı AXA Grubu’na
satılmıştır.
*OYAK Emeklilik, ING CE Insurance
Grubu’na satıldı.
*ERDEMİR’de tamamı Türk mühendis
ve işçilerce projelendirilen Yüksek Fırın
“Ayşe” üretime başladı.
*İSDEMİR’de modernizasyon
yatırımları başlatıldı.
*OMSAN Lojistik A.Ş. havacılık
alanında faaliyet gösterecek olan
OMSAN Havacılık A.Ş. ile denizcilik
konusunda faaliyet gösterecek OMSAN
Denizcilik A.Ş.’yi kurdu.
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2009

*Yıl sonunda daimi üye sayısı
250.000, KÖBF üyesi sayısı
102.000, BDEGS iştirakçi sayısı
25.000’i aşmıştır.
*OYAKKENT Konut Projesinde
1.096 konut hak sahiplerine teslim
edilmiştir. 2. Etabın 2. Fazını
oluşturan 507 konutun inşaatı
başlamıştır.

*Londra merkezli finansal yayıncı
EMEAFINANCE, yaptığı değerlendirme
neticesinde “Private Equity (Girişim
Sermayesi” alanında OYAK’ı ödüle
layık bulmuştur.
*Lafarge Marmara Grubu’na ait 1
entegre çimento fabrikası, 9 hazır
beton tesisi ve 3 agrega ocağı satın
alınmıştır.
*İSKEN’in yanında termik santral
yatırımı gerçekleştirmek ve yatırım
sonrasında işletmesini de yürütmek
amacıyla AYAS Enerji kurulmuştur.

*4.632 üye emekli olmuş, %87,1’,
EMS’ye katılmıştır.
*36.616 üye, 87.41 milyon TL
Kurum’dan borç verme, 2.566 üye
239,92 milyon TL konut kredisi,
191 üye, 14,84 milyon TL Rezerv
Karşılığı %80 Borç Verme,
25 üye 82,02 bin TL Ordu Pazarı
mal Kredisi hizmetinden
*Grup şirketleri 4.424 milyon ABD
2010
yararlanmıştır.
Doları kadar ihracat yapmıştır.
*Yılsonu itibariyle KÖBF’te yer alan
üye sayısı 107.448, BDEGS’deki
iştirakçi sayısı 26.694 olmuştur.
*Konut yapmak amacıyla İzmir’de
TOKİ İhalesinde konut parseli
alınmıştır.
*İkitelli 2. Etap’ta yer alan 507
konut tahsise çıkarılmıştır.
Kaynak: http://www.oyak.com.tr/TR/kurumsal/tarihce/2001---2009.html adresinden 25 Nisan
2011 tarihinde derlenmiştir.
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ÖZET

AYHAN, Bedrana. Uluslararası Tecrübeler Işığında Tamamlayıcı Bir Sosyal
Güvenlik Sistemi Olarak OYAK Modeli, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2011.

Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan refah devletinin en temel
vasıtalarından biri olan sosyal güvenlik sistemleri 1990’lı yıllara kadar altın
çağını yaşamıştır. Bununla birlikte 1970’lerde baş gösteren ekonomik kriz ve
bu krizin toplumsal yansıması, sosyal güvenlik hizmetlerini sunan devletlerin
üzerinde bütçe yüküne neden olmuştur. Bununla birlikte, dünyada yaşanan
demografik değişimler, kayıt dışı istihdam ve işsizlik gibi yapısal sorunlar,
sosyal güvenlik sistemlerinin gelir gider dengesini bozmuş ve devletin sosyal
güvenlik transfer harcamalarını artırarak finansman krizi yaratmıştır.
1980’lerden itibaren, dünyada ekonomik ve finansal krizlerin de etkisiyle
yükselen

neo-liberal

politikalar

ışığında

bir

dizi

reform

çalışması

sürdürülmektedir. Bu bağlamda dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri
geleneksel tek ayaklı sosyal güvenlikten çok ayaklı sosyal güvenlik
sistemlerine doğru dönüşmektedir. Bu boyuttan ele alındığında özel emeklilik
fonları ve özel sektör girişimleri ön plana çıkmaktadır.
Türkiye’de de 1990’lı yıllardan itibaren, makro-ekonomik sorunlar nedeniyle
aktüeryal dengesi bozulan sosyal güvenlik sisteminin iyileştirilmesine yönelik
uluslararası tecrübelerden yola çıkarak reform çalışmaları yapılmaktadır. Bu
bağlamda,

öncelikle

devletin

sunduğu

sosyal

güvenlik

sisteminin

iyileştirilmesine gidilmiş, bireysel emeklilik sisteminin kabul edilmesiyle birlikte
sosyal güvenlik sistemde çok ayaklı bir yapıya doğru dönüşüm başlamıştır.
Bu çalışma, Türkiye’de uzun vadeli sosyal sigorta kolu olan yaşlılık
sigortasının krizine alternatif bir çözüm önerisi sunmaktadır. Sosyal sigorta
tekniğinin sosyal güvenlik içindeki hacmi göz önüne alınarak, reform
çalışmalarından söz edilirken, literatürde de yaygın olarak kullanıldığı gibi
sosyal güvenlik sistemlerinin reformu ifadesi kullanılmıştır. Dünyada ve
Türkiye’de sosyal güvenlik krizine neden olan dinamikler ele alınarak,
gerçekleştirilen ve tartışmaları devam etmekte olan reform örneklerine yer
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verilmiştir. Sosyal devletin vazgeçilmez sosyal güvenlik ilkeleri ve uluslararası
tecrübeler ışığında tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi içinde OYAK Modeli
ele alınmıştır. Çok ayaklı sistemler göz önüne alındığında, OYAK Modeli’nin,
devletin sunduğu geleneksel tek ayaklı sistemi desteklemek üzere sosyal
güvenlik sisteminin ikinci ayağında yer alan, tamamlayıcı nitelikte bir model
olması yönünde değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler:
1. OYAK
2. Çok ayaklı sosyal güvenlik
3. Tek ayaklı sosyal güvenlik
4. Sosyal güvenlik reformu
5. Mesleki tamamlayıcı sosyal güvenlik
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ABSTRACT

AYHAN, Bedrana, Model Of OYAK, A Supplementary Social Security System
In The Light Of International Experiences, Master Thesis, Ankara, 2011.

As one of the most important means of Welfare States after the Industrial
Revolution, social security systems had lived its golden years until the
1990’s. On the other hand, the economic crisis that broke out during 1970’s
and its societal reflections had caused a budget burden for states that offer
social security services. Furthermore demographic changes and structural
problems such as informal employment and unemployment, has changed
income and expenditure balance of the social security systems and
consequently created financial crisis by increasing the social security transfer
expenses of the nations.
Series of works on reforms have been continued after 1980’s; in the light of
neo-liberal politics which rose by the effect of economic and financial crisis in
the world. Thus, the social security systems in the world have been
transformed from traditional one pillar system to a multipillar system. With
respect to the context, private pension funds and private sector enterprising
have become prominent.
Since 1990s, in accordance with the international experiences, there have
been several reform attempts in order to improve the social security system
in Turkey whose actuarial balance was collapsed due to the macro-economic
problems. As a result, public pillar offered by state has been given priority for
improvement. Later, in accordance with the acknowledgement of individual
pension system, a transition from one pillar to a multipillar structure has
started.
This thesis offers an alternative solution to the old age insurance crisis of
Turkey. The phrase “social security reform” has been used as it is frequently
used in the literature when attempts in reforms mentioned while referring to
social insurance capacity in social security. The reform practices and
continuing debates are included considering the dynamics which cause the
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social security crisis in the world and in Turkey. OYAK was discussed as a
secondary pillar model in the light of international experiences and social
state’s indispensable social security principles. In this context, an evaluation
of OYAK was made and the Model was offered as a supplementary
occupational pension fund in the second pillar.

Key Words
1. Armed Forces Pension Fund (OYAK)
2. Multipillar Pension
3. Traditional First Pillar
4. Social Security Reform
5. Occupational Secondary Pillar

