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Sosyal Güvenlik Konusunda AB Sosyal
Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

ÖNSÖZ
Bu strateji belgesi, Türkiye‟de Sosyal Güvenlik Kurumunun1 göçmen iĢçilerin sosyal
güvenlik hakları ile ilgili AB düzenlemeleri alanındaki kapasitesini artırmak amacıyla Avrupa
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen teknik yardım projesi kapsamında
hazırlanmıĢtır. Belgenin taslağı 2011 yılı ikinci çeyreğinde kaleme alınmıĢtır.
Strateji Belgesi, proje çerçevesinde teknik yardım ekibi tarafından yürütülen çalıĢmalara
katkıda bulunmaktadır. Proje kapsamında, AB sosyal müktesebatı konusunda ve özellikle de
AB Koordinasyon Tüzükleri ile ilgili olmak üzere farklı hedef gruplara yönelik düzenlenen
bir dizi eğitim faaliyeti ve farkındalık artırma etkinliğinin yanı sıra, AB Sosyal Güvenlik
Koordinasyon Kuralları hakkında bir el kitabı, AB‟de ve Türkiye‟de kullanılan ilgili
terimlerin Ġngilizce ve Türkçe olarak derlendiği bir terimler sözlüğü, elektronik bir veri
tabanı, ilgili konularda bilgilendirici broĢürler ve “AB‟de sosyal güvenlik alanında yeni
eğilimler” ile “Sosyal koruma alanında primsiz programlar” gibi konularda yazılmıĢ bağımsız
raporlar ve pek çok farklı çıktının hazırlanması öngörülmüĢtür.2
Beklenen çıktılardan bir tanesi de sosyal güvenlikle ilgili AB sosyal müktesebatının Türk
mevzuatına aktarılmasına iliĢkin “strateji belgesidir”. BaĢlangıçta amaç sadece AB
Koordinasyon Tüzüklerini ve özellikle 883/2004 ve 987/2009 sayılı AB Tüzükleriyle bu iki
Tüzüğün uygulama kapsamını üçüncü ülke vatandaĢlarını da içine alacak Ģekilde geniĢleten
en yakın tarihli 1231/2010 sayılı Tüzüğü incelemekti. Ancak projenin uygulandığı dönemdeki
katılım sürecinin durumu ve özellikle müzakerelerin 2 nolu ĠĢçilerin Serbest DolaĢımı
Faslının henüz açılmamıĢ olması dikkate alındığında, oldukça karmaĢık bir alan olan yeni AB
Tüzüklerine (Söz konusu tüzükler sırasıyla henüz Mayıs 2010 ve 1 Ocak 2011 tarihlerinde
yürürlüğe girmiĢtir.) odaklanan bir strateji belgesine kısa vadede duyulan ihtiyaç
sorgulanmıĢtır. Dolayısıyla strateji belgesinin kapsamının bir miktar geniĢletilmesi ve
özellikle 19 nolu Sosyal Politika ve Ġstihdam Faslını ilgilendiren konularda AB Sosyal
Müktesebatının ilgili bazı bölümlerinin de değerlendirilmesine karar verilmiĢtir.
1

Teknik yardım projesinin adı „Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması‟dır ve referans kodu
EuropeAid/126747/D/SER/TR (TR0702.22.01/001) Ģeklindedir. Proje BBI Konsorsiyumu tarafından Ocak 2010 ve Haziran
2011 arasında uygulanmıĢtır.
2
Proje sonuçlarına,
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/merkez_teskilati/danisma_birimleri/strateji_gelistirme_baskanligi/yayin_ve_ra
porlar/sgk_kap/ internet sitesinden ulaĢılması mümkündür.
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Ulusal bir sosyal güvenlik sistemini incelemek, kendiliğinden bir dizi soru ve düĢünceyi de
beraberinde getirmektedir. Bu noktadan hareketle, zaman zaman AB‟ye katılım bağlamında
olmasa dahi doğrudan Türk sosyal güvenlik sistemini ilgilendiren gözlemleri ve yorumları
strateji belgesine dahil etme fikri doğmuĢtur. Burada hedef, belgenin kapsamı dıĢına çıkmak
ya da salt eleĢtiri yapmak değildir. Aksine, burada amaçlanan, mevcut sistemin tasarımına ve
iĢleyiĢ biçimine dıĢarıdan objektif bir gözle bakmaktır. Amaç, ileride tüm Türk
vatandaĢlarının eriĢebileceği sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluĢturulabilmesi
için Türk karar mercilerince harekete geçirilebilecek bir sosyal güvenlik reformu ile ilgili
öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
Bu belge, sosyal korumayı ilgilendiren konuları ve geniĢ bir yelpazeye yayılan alanları ancak
kısmen ele aldığından geniĢ kapsamlı bir belge olarak düĢünülmemelidir. Yoksulluğun
azaltılması ve dezavantajlı gruplar için kurulan sosyal güvenlik ağına iliĢkin tüm çerçeve
oldukça dar anlamda ele alınmıĢtır. Özürlüler veya çocuklar gibi belirli hedef gruplara verilen
sosyal hizmetler ve politikalar dikkate alınmamıĢtır. Bu belgede temel odak noktası, sosyal
sigortaya dayalı programlar ile sağlık sigortası ve kısmen de iĢsizlik sigortası ile yakından
iliĢkili olan programlardır. GeliĢtirilen önerilerin büyük bir bölümü, her ülkede olduğu gibi
karmaĢıklıklar ve nüanslar açısından zengin olan sosyal sektörde, devamlı araĢtırma ve
analizlerin yapılması ve araĢtırmaların derinleĢtirilmesiyle ilgilidir. Sonuç olarak daha fazla
araĢtırmanın yanı sıra, istatistikî verilerin sistemli bir Ģekilde toplanıp analiz edilmesi, - SGK
halihazırda sistematik olarak bir dizi istatistikî veri toplamaktadır – daha çok kanıta dayalı bir
politikanın oluĢturulmasına imkan verebilir ve bu da kendi içerisinde AB‟nin ve ulusal
hükümetlerin gün geçtikçe daha fazla dikkatini çekmektedir.
Bu Belge, 2010 yılı baĢlangıcına kadar Türk sosyal güvenlik mevzuatını bilmek bir yana,
Türkiye‟de daha önce hiç bulunmamıĢ ve hiç çalıĢmamıĢ olan ve halihazırda teknik destek
projesi kapsamında danıĢman olarak görev yapan kısa dönemli uzman Michael Coucheir ve
uzun dönemli uzman Harald Hauben tarafından kaleme alınmıĢtır. Ekibin karĢılaĢtığı en temel
güçlük, Türk sosyal güvenliğinin nasıl tasarlandığını, mevzuatının ne Ģekilde düzenlendiğini
ve günlük uygulamada nasıl iĢlediğini öğrenmek ve anlamak olmuĢtur. Kaynakların kısıtlı
olmasından dolayı, sosyal güvenliğin yönetimindeki günlük uygulamalarla ilgili ikinci
bölümün sınırlı boyutta yüzeysel olarak incelenebileceği anlaĢılmıĢ olup, bu nedenle
mevzuatın kendisine odaklanılmıĢtır.
Türk sosyal güvenlik sistemi hakkındaki Ġngilizce kaynaklar, doğal olarak, oldukça sınırlıdır.
Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası hakkındaki 5510 sayılı temel Kanun dıĢında, sosyal
güvenlik alanının tümünü kapsayan yalnızca birkaç Ġngilizce kaynak mevcuttur. Dolayısıyla
iĢe baĢlarken derinlemesine bir analiz yapmadan önce, bir anlamda sosyal güvenlik sisteminin
bir haritasının çıkartılması, diğer bir deyiĢle Türkiye‟deki sosyal güvenliğin durumunu
Ġngilizce olarak açıklayan bir çalıĢma yapılması fikri ortaya atılmıĢtır. Bu irdeleme yalnızca
sosyal güvenliğin nasıl teĢkilatlandığının daha iyi anlaĢılması açısından değil, aynı zamanda
Türkiye‟de halihazırda verilen mevcut sosyal yardımlarından hangilerinin sosyal güvenlik
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alanında AB‟de göçmen sigortalı çalıĢanlara uygulanan Koordinasyon Tüzüklerine tabi
olacağını belirlemek açısından da gerekli olmuĢtur. Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki göç
olgusunu ele almak, ister istemez Türkiye‟nin Avrupa ülkeleriyle ve diğer ülkelerle
imzaladığı ikili anlaĢmaların da bu haritalandırma çalıĢmasına dahil edilmesini gerektirmiĢtir.
Ġlgili bilgileri toplamak için soru formları hazırlanmıĢ ve SGK‟nın Avrupa Birliği ve YurtdıĢı
ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı çalıĢanları ile bir çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur. Her bir sosyal
güvenlik kolu için kısa raporlar hazırlanmıĢ, yorumlanmıĢ ve gözden geçirilmiĢtir ve bu
raporlar haritalandırma çalıĢmasının ikinci girdisi olarak kullanılmıĢtır. Birsen Benli, Demet
Özkan, Medine KızıltaĢ, Serdar Sayer, Varol Dur, Ahmet Hilmi Sezer ve ġaban KarakuĢ;
Ömer Faruk Furat‟ın gözetimi altında değerli zamanları ve çabalarıyla “Türkiye‟de Sosyal
Güvenliğe GiriĢ” raporuna katkıda bulunmuĢtur. Rapora SGK‟nın internet sitesinden
ulaĢılabilir.3
Gerek söz konusu haritalandırma çalıĢmasının raporu gerekse bu strateji belgesi, kendi
aralarında iliĢkilidir ve birlikte okunmaları yerinde olacaktır. Her iki çalıĢma da mükemmel
olmaktan uzaktır ve kesinlikle daha ayrıntılı olarak gözden geçirilebilir ve geliĢtirilebilirler.
Ümidimiz raporların ilgililerce dikkatle okunacağı ve gerektiği takdirde belki de yıllık olarak
güncelleneceği yönündedir. Ancak her Ģeyden önemlisi, bu çalıĢmanın harikulade bir ülke
olan Türkiye‟nin ve onun büyük nüfusunun ihtiyaçlarını karĢılayacak bir sosyal güvenlik
sisteminin Ģekillendirilmesine az da olsa katkıda bulunabileceğini umuyoruz.

Ankara/Brüksel
4 Haziran 2011
Michael Coucheir ve Harald Hauben

3

www.sgk.gov.tr
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1.

GĠRĠġ

1.1

Strateji Belgesinin Çerçevesi

Bu strateji belgesi AB/IPA tarafından finanse edilen ve 2011 yılının Haziran ayında sona eren
“Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun Kapasitesinin GeliĢtirilmesi” teknik destek projesinin
çerçevesini çizmektedir. Proje ağırlıklı olarak göçmen iĢçilerin sosyal güvenliğine iliĢkin AB
Koordinasyon Tüzükleri alanında eğitim ve farkındalık artırma faaliyetlerinin düzenlemesine
odaklanmıĢtır. Bu alan, katılım öncesi süreçte aday üye devletlerin kendi mevzuatlarına
uyumlaĢtırması gereken AB Sosyal Müktesebatının bir parçasıdır. Projenin uygulandığı 17
aylık zaman diliminde sürdürülen eğitim ve farkındalık artırma faaliyetleri, temel olarak
sosyal güvenlik alanında ve iĢgücü piyasası tedbirleri gibi konuyla iliĢkili politika alanlarında
sorumluluk sahibi olan Türk kamu idarelerinin merkez teĢkilatlarını hedeflemiĢtir. ÇSGB,
SGK ve ĠġKUR‟da görev yapan devlet memurlarının yanı sıra, Mesleki Yeterlilik Kurumu,
AB Genel Sekreterliği, iĢveren kuruluĢları, sendika konfederasyonları ve akademik kurumlar
gibi diğer ilgili paydaĢlar da çalıĢmalara dahil edilmiĢtir.
Projenin uygulandığı dönemde arka planda AB ile Türkiye arasındaki katılım müzakereleri
sürmekteydi. Raporun yazıldığı sırada 33 (müktesebat) Faslın yalnızca 13‟ü açılmıĢtır.4
Ancak iĢçilerin serbest dolaĢımı ile ilgili 2 No.lu Faslın durumu projenin baĢladığı 2010 yılı
Ocak ayından bu yana değiĢmemiĢtir ve dolayısıyla bu fasıl hala “açılmamıĢ” durumdadır.
Ayrıca, 2 No.lu Faslın ne zaman açılacağı ve iĢçilerin serbest dolaĢımına dair daha yoğun ve
hızlandırılmıĢ bir mevzuat uyumlaĢtırma çalıĢmasının ne zaman baĢlayabileceği belli değildir.
2 No.lu Fasıl iĢçilerin serbest dolaĢımını ve ilgili sosyal müktesebatı içine almaktadır. Anılan
fasıl, konuya büyük önem atfetmiĢ olan ve AB‟nin birincil mevzuatını oluĢturan Kurucu
AntlaĢmaların5 yanı sıra, AB Kurumları tarafından zaman içerisinde kabul edilen bir dizi
yasal belgeyi de kapsamaktadır. Bunlardan birkaçını örnek olarak vermek gerekirse; ĠĢçilerin
Serbest DolaĢımına Dair Tüzük6, Göçmen ĠĢçiler Ġçin Sosyal Güvenlik Alanında
Koordinasyon Tüzükleri7, Ġkamet Direktifi8, Yeterliliklerin KarĢılıklı Olarak Tanınmasına
Dair Direktif9 ve Görevlendirme (iĢçilerin baĢka ülkelerde görevlendirilmesi) Direktifi10
4

Komisyon ÇalıĢma Grubu belgesi: Türkiye 2010 Ġlerleme Raporu, 9 Kasım 2010, COM(2010)660.
Avrupa Birliğinin KuruluĢuna Dair AntlaĢma (TEU) ve Avrupa Birliğinin ĠĢleyiĢine Dair AntlaĢma (TFEU).
6
ĠĢçilerin Topluluk içerisinde serbest dolaĢımına dair (AET) 1612/68 sayılı Tüzük.
7
Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonuna iliĢkin (AT) 883/2004 sayılı Tüzük, (AT) 883/2004 sayılı Tüzüğün
uygulama prosedürüne iliĢkin (AT) 987/2009 sayılı Tüzük ile (AT) 883/2004 sayılı Tüzüğün uygulamasını halihazırda
yalnızca uyrukları nedeniyle bu Tüzüklerin kapsamına girmeyen vatandaĢları da içine alacak Ģekilde geniĢleten (AB)
1231/2010 sayılı Tüzük.
8
Birlik vatandaĢlarının ve aile üyelerinin Üye Devletlerin topraklarında serbest dolaĢım ve ikamet hakkına dair 2004/38/AT
sayılı Direktif.
9
Mesleki yeterliliklerin tanınmasına dair 2005/36/AT sayılı Direktif.
5
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belirtilebilir. Ayrıca, AB Adalet Divanı‟nın kararları da katılım sürecinde Türkiye‟nin kendi
yasal çerçevesine ve idari uygulamalarına aktarması gereken temel “müktesebatın” bir
parçasını oluĢturmaktadır.
Ġstihdam ve Sosyal Politikalara dair 19 No.lu Fasıl da henüz açılmamıĢtır. 19 No.lu Fasıl iĢ
hukuku, iĢ sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, sosyal içerme, sosyal koruma, ayrımcılıkla
mücadele ve fırsat eĢitliğini kapsamaktadır.
2 ve 19 No.lu Fasıllar birlikte ele alındığında çok sayıda Türk kurumunu kapsayan geniĢ bir
politika alanını oluĢturmaktadır. Temel politikaları üreten ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı‟nın (ÇSGB) yanı sıra, günlük kamu yönetiminde belirli konularda sorumlu olan çok
sayıda baĢka bakanlık ve uygulama birimi, gerek merkezi düzeyde gerekse yerel düzeyde bu
yelpazede yer almaktadır. ĠĢveren örgütleri, sendikalar ve toplumu temsil eden diğer
paydaĢlar bu alandaki diğer kilit aktörlerdir.
2 ve 19 No.lu Fasılların kapsamına giren tüm ilgili politika alanlarını içerecek bir strateji
belgesi oluĢturmaya çalıĢmak hem imkansız olacak hem de fayda sağlamayacaktır. Bu
çalıĢmayı tek baĢına 2 No.lu Fasıl için gerçekleĢtirmek bile önemli bir çaba gerektirmektedir.
Bu tür bir çalıĢmaya çok sayıda kurumun müdahil olması gerekecek, strateji belgesi fazlasıyla
geniĢ kapsamlı olacak ve dolayısıyla da gerçekçi olmayacaktır. Ayrıca, katılım tarihinin
belirsiz olması ve özellikle 2 No.lu Faslın açılıĢ tarihinin henüz belli olmaması nedeniyle,
iĢçilerin serbest dolaĢımına iliĢkin hükümlerin ve AB koordinasyon kurallarının zorunlu
olarak iç hukuka aktarılması çok kısa bir sürede gerçekleĢmeyecektir.
Bu kuralların iç hukuka aktarılması en az on yıllık bir zaman alacaksa, o zaman bu konuda bir
strateji belgesi nasıl yazılabilir?
Dolayısıyla bu noktada bazı varsayımların yapılması gerekmektedir. Bu varsayımların en
baĢında da Türkiye‟nin Tüzüklere tamamıyla uymak durumunda kalacağı gerçek katılım
tarihine iliĢkin bir soyutlama gelecektir. Bu strateji belgesi, Türkiye‟nin göçmen iĢçilerin
sosyal güvenlik haklarına iliĢkin temel AB koordinasyon kurallarına uyum sağlaması için
Türk mevzuatının ve uygulamalarının hangi bölümlerinin değiĢtirilmesine ihtiyaç
duyulduğunu irdeleyen anahtar niteliğinde bir bölüm (Bölüm 3) içermektedir. Mevzuatta
ihtiyaç duyulan değiĢikliklerin yanı sıra, diğer hazırlık adımları da dikkate alınabilir: bir
tarafta Türk idari organizasyonuna iliĢkin kurumsal konular, diğer tarafta sosyal güvenlik,
sağlık sigortası ve iĢsizlik sigortasının yönetiminden sorumlu kurumlar arasındaki sınır ötesi
iĢbirliği (Bölüm 4) ile haberleĢme ve bilgi ihtiyaçları (Bölüm 5).
Aynı zamanda mevcut Türk sosyal güvenlik sistemini, bu sistemin yasal olarak nasıl
düzenlendiğini ve nasıl uygulandığını incelerken, bir dizi alanda değiĢiklik ve iyileĢtirmelere
ihtiyaç duyulduğu ve bu ihtiyaçların da kendi içinde haklı gerekçelerinin olduğu görülmüĢtür.
10

Hizmetlerin sunumu çerçevesinde sigortalı çalıĢanların baĢka ülkelerde görevlendirilmesine iliĢkin 96/71/AT sayılı Direktif
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Daha sürdürülebilir, mali açıdan karĢılanabilir ve eriĢilebilir bir sosyal güvenlik ve sosyal
sağlık sistemi, Türk kamuoyu açısından olduğu kadar politika yapıcılar, mevzuat
hazırlayanlar ve idareciler için de fayda sağlayacaktır. Özellikle daha eriĢilebilir bir sistemin
oluĢturulması, aslında çok uzun yıllar önce Türkiye‟nin baĢlattığı sosyal güvenlik reformu ile
yakından iliĢkilidir ve gerek Türk hükümeti gerekse SGK açısından kilit bir önceliğe sahip
olmaya devam etmektedir.11 Ayrıca AB‟ye katılım açısından da ulusal sosyal güvenlik
reformuna dikkat edilmesi büyük önem taĢımaktadır. 2010 yılının yazında ortaya atılan yeni
Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, Açık Koordinasyon Yöntemi (AKY) gibi AB sosyal
müktesebatının daha önce de var olan ve “bağlayıcılığı daha az olan” bölümleri uyarınca, üye
devletlerin hem sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları hususunda hem de sosyal güvenlik
sistemlerinin istihdamın artırılması ve yoksulluğun azaltılması gibi daha geniĢ çaplı hedeflere
ulaĢılmasında nasıl bir katkı sağladığı hususunda, AB tarafından üye devletler üzerinde
uygulanan denetim giderek artmaktadır.
Yukarıda sayılan tüm bu nedenlerden dolayı ve teknik yardımdan faydalanan SGK‟nın da
mutabakatıyla, bu Strateji Belgesinin temel perspektifi Türk sosyal güvenlik sistemidir (sağlık
sigortası ve işsizlik sigortası dahil olmak üzere). Strateji Belgesi öncelikle Türkiye‟de sosyal
güvenlikle en yakından ilgili kurumlar olan SGK ve ÇSGB için hazırlanmıştır. İkincil düzeyde
de olsa, belge ayrıca işsizlik sigortasının yönetimi konusundaki sorumlulukları nedeniyle
İŞKUR‟u da ilgilendirmektedir.
Haritalandırma çalıĢmasında ortaya konulduğu gibi12, Türkiye‟de anlaĢıldığı Ģekliyle sosyal
sigorta kavramı aslında yalnızca kısa ve uzun vadeli sosyal sigortaları kapsamaktadır. “Genel”
sağlık sigortası programı ve iĢsizlik sigortası, Türk mevzuatında “sosyal sigorta” kavramının
dıĢında bir yerde durmaktadır. Ancak söz konusu kavramların bu belgenin kapsamına dahil
edilmesi gerekecektir.
Bu uygulamanın temelinde yatan soru, Türk sosyal güvenlik sisteminin AB‟nin koĢullarını
karşılayıp karşılamadığı, karşılıyorsa ne ölçüde karşıladığı ve bugünkü durumla gelecekte
katılım noktasında içinde olunacak durum arasındaki açığı kapatmak için değiĢtirilmesi ya da
iyileĢtirilmesi gereken alanların hangileri olduğudur. Türkiye‟nin bugün itibariyle AB üyesi
olması halinde, AB‟nin gerekliliklerini yerine getirmek için sosyal güvenlik alanında
yapılması gereken değiĢiklikler nelerdir?
Ġkinci olarak, AB sosyal müktesebatının nasıl uyumlaĢtırılacağına dair baĢlangıçta
izlenebilecek bazı yollar tavsiye edilmektedir. Hangi yolun izleneceğine karar vermek için,
politikalarda ve mevzuatta ihtiyaç duyulan değiĢiklikler, kapasitenin artırılması ve eğitim,
iletiĢim ve bilgi gibi değiĢik eylem alanlarının belirlenmesi gerekecektir. Bu eylem
alanlarından her biri için aĢamalı bir eylem planının tasarlanması, tüm paydaĢlarla bu plan
üzerinde anlaĢmaya varılması ve planın uygulanarak dikkatli bir Ģekilde izlenmesi
11

5502 sayılı Kanun SGK‟nın amacını “etkin, adil, eriĢilebilir ve sürdürülebilir sosyal güvenliği sağlamak” olarak
tanımlamıĢtır.
12
“Türk Sosyal Güvenlik Sistemine GiriĢ” SGK Kapasite Artırma Projesi kapsamında hazırlanmıĢ bir rapordur.
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gerekecektir. Bu eylem alanlarının ve izlenen yolların, daha sonra zamanlama, görevler ve
sorumluluklar anlamında daha ayrıntılı olarak ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi ve bir
Genel Eylem Planının tasarlanarak etkin Ģekilde uygulanması gerektiği açıktır.
Bu strateji belgesi bir yandan mevcut durumla doğrudan ilgili ve kullanılabilir strateji ve
tavsiyeler (bu strateji ve tavsiyeler neredeyse birbirinden bağımsız ve Türk karar alıcıları
açısından kendi içinde faydalı olup, AB‟ye katılım süreci hesaba katılmaksızın
değerlendirilebilir) ile diğer yandan üyeliğinin gerçekleĢmesi halinde AB‟nin Türkiye‟den
talep edeceği Ģartlar arasındaki dengeyi oluĢturmaya çalıĢmaktadır.
Bu strateji belgesinin yukarıda anılan proje kapsamında BBI teknik destek ekibine mensup
uluslararası danıĢmanlar (Türk olmayan) tarafından hazırlandığı dikkate alınmalıdır. Sonuç
olarak belge geçtiğimiz yıl içerisinde SGK‟da geçici ve kısmi olarak çalıĢmıĢ bulunan iki
danıĢmanın dıĢarıdan bir bakıĢ açısıyla öne sürdüğü görüĢ ve tavsiyelerden oluĢmaktadır.
Bu danıĢmanların çalıĢması, proje kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri (bunların
hazırlanması) ve Türkiye‟nin imzalamıĢ olduğu mevcut ikili anlaĢmaların temel bir
incelemesi de dahil olmak üzere, Türkiye‟deki sosyal güvenliğin incelenerek
haritalandırılmasına yönelik çalıĢma sırasında elde edilen deneyime ve sunulan çok sayıda
katkıya dayanmaktadır. Strateji belgesinin kavramlaĢtırılmasında danıĢmanların baĢvurdukları
ilk kaynaklar, yasama organının sosyal güvenliğe dair çıkarttığı iki temel kanun gibi
çoğunlukla orijinali Türkçe olup Ġngilizceye çevrilmiĢ olan metinlerdir.
Daha da önemlisi, proje kaynakları ve zamana dair kısıtlar nedeniyle bu Strateji Belgesi, 4 ay
gibi çok kısa bir zaman diliminde hazırlanmıĢtır. Belgenin kavramlaĢtırılmasında ve kaleme
alınmasında kullanılan yöntem, tavsiyelerin benimsenmesi halinde bunları dikkate alacak
Kurumun (Kurumların) projeyi daha fazla sahiplenmelerini sağlamak amacıyla Proje
Faydalanıcısının da sürece katılmasını öngörmemiĢtir. Böyle bir uygulamanın etkisini en üst
düzeye çıkarmak için bu türden katılımcı bir yöntem tavsiye edilebilecek bir yol olmakla
birlikte, projenin kısıtlı zaman dilimi içerisinde tarafların da katılımını öngören bir çalıĢmanın
gerçekleĢtirilmesi mümkün olmamıĢtır. Yine de, bu çalıĢmayı daha da ileri götürmek SGK,
ÇSGB ve/veya ĠġKUR gibi diğer ilgili organlar tarafından “kurumsal” bir strateji ya da bir
Genel Eylem Planı oluĢturmak için üst düzey karar alıcıların liderliğine ve sahiplenmesine
ihtiyaç duyulacaktır. Bununla birlikte strateji ile eylem planının tasarımı, uygulanması ve
izlenmesinde yoğun katılımcı bir çalıĢma yürütülmesi de büyük öneme sahiptir.

1.2

Strateji Belgesine YaklaĢım

1.2.1 Yapının Gerekçelendirilmesi
Yukarıda belirtildiği gibi, bu strateji belgesinin temel odak noktası ve baĢlangıcı Türkiye‟de
bugün uygulanmakta olan sosyal güvenlik sistemidir. Temel uygulayıcıları birinci planda
SGK, ÇSGB ile ĠġKUR‟dur.
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Mevcut sosyal güvenlik sistemi iki temel açıdan incelenmiĢtir:
1. Türk sosyal güvenlik sistemi (iĢsizlik sigortası ve sağlık sigortası da dahil olmak
üzere) ve sistemin ilgili AB gerekliliklerine uygunluk derecesi,
2. Halk arasındaki dayanıĢmayı Ģekillendiren ve belirli sosyal risklerin veya beklenmedik
durumların ortaya çıkmasından etkilenen ve etkilenmeyen kiĢiler arasında gelirin
yeniden dağıtılmasına yönelik mekanizmaların iĢleyiĢini mümkün kılan, ulusal ve
dolayısıyla özgün düzenlemeler bütünü olarak Türk sosyal koruma sistemi.

İki Bakış Açısı

AB
Sosyal
Müktesebatı

1.2.1.1

Türkiye’de
Sosyal
Koruma

T.C.
Anayasası

Avrupa Bakış Açısı

Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri açısından, (aday) üye devletlerin uyması gereken “AB
müktesebatının farklı katmanları” söz konusudur.
Esasen AB karar alma sürecini daha etkin ve saydam kılmayı amaçlayan iki kurucu AntlaĢma
olan Avrupa Birliği AntlaĢması (TEU) ve Avrupa Birliği‟nin ĠĢleyiĢi Hakkında AntlaĢma da,
(TFEU) büyük ölçüde yetki ikamesi ilkesine dayanmaktadır. Bazı değiĢiklikler öngören
Lizbon AntlaĢması, henüz bir buçuk yıl önce yürürlüğe girmiĢtir. Buna karĢılık, sosyal
güvenlik konularında önemli bir değiĢiklik meydana getirmemiĢtir. Sosyal dıĢlamaya karĢı
mücadele ve yüksek düzeyde sosyal koruma uygulamalarını devam ettirmek ve nesiller
arasında sosyal adaleti ve dayanıĢmayı teĢvik etmek, AB‟nin temel hedefleri arasında yer
almaktadır.
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Sonuç olarak sosyal koruma esasen üye devletlerin yetkisinde kalmaktadır. Ancak, AB bazı
ilgili alanlarda üye devletlerin yasal düzenlemelerini doğrudan etkileyen mevzuat
düzenlemelerine gitmiĢtir. Konuyla ilgili bazı politika alanlarında ise AB konunun içeriği
hakkında herhangi bir mevzuat düzenlemesine gitmeksizin üye devletleri ortak bir istikamete
yönlendirmek amacıyla dolaylı olarak müdahale etmiĢtir.
ĠĢçilerin serbest dolaĢımına (AB üye devletleri arasında göç etmek) dair müktesebatın
ayrılmaz bir parçası olan göçmen iĢçiler için sosyal güvenlik programlarının koordinasyonuna
gelince; AB‟nin göçmen iĢçilerin sosyal güvenliğine yönelik Koordinasyon Tüzükleri, üye
devletlerin uymak zorunda oldukları “temel” AB mevzuatının bir parçasını oluĢturduğundan,
bunların ulusal mevzuata uyumlaĢtırılması gerekecektir. Göçmenlerin sosyal güvenlik
haklarının koordinasyonunun teknik yardım programının odak konusunu oluĢturması
nedeniyle, AB‟nin ilgili mevzuatına büyük önem atfedilmiĢtir (Bölüm 3).
BakıĢ açısını iĢçilerin serbest dolaĢımını içine alacak Ģekilde geniĢletirken, daha kapsamlı bir
dizi AntlaĢma hükmünün, Tüzüğün, Direktifin, diğer ikincil mevzuatın ve AB Adalet Divanı
kararlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Fakat mevcut Strateji Belgesinde bu alanlara
değinilmemesi tercih edilmiĢtir; çünkü bu AB gerekliliklerinin çoğu, Türkiye‟nin ulusal
mevzuatı çerçevesinde SGK‟nın sorumluluklarının ötesine geçmektedir. Bu nedenle bu
durum, söz konusu alanların daha derinlemesine analiz edilip incelenmesini ve ĠġKUR,
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve diğer kurumların daha kapsamlı bir müdahalesini
gerekli kılacaktır.
Nakdi sosyal güvenlik yardımları da gerek AB‟nin kurucu AntlaĢmaları gerekse belirli bazı
Direktifler (Bölüm 2) kapsamındaki sosyal güvenlikte eĢit iĢe eĢit ücret ve eĢit muamele
hükümleri aracılığıyla AB mevzuatında yer bulan cinsiyet eĢitliği hükümlerine tabidir.
Özellikle Direktifler ve AB mahkeme içtihatları altında Ģekillenen sosyal müktesebatın bir
parçası olan kadınlara ve erkeklere eĢit muamele ilkesi, aday ülkeler tarafından emeklilik,
sağlık sigortası veya iĢsizlik sigortası programları gibi alanlarda dikkate alınmalıdır.
Irk ve etnik köken zemininde eĢit muamele, AB sosyal müktesebatının diğer bir kilit
bölümüdür ve ilgili Direktif üye devletleri gerek nakdi sosyal güvenlik yardımları gerekse de
diğer ayni yardım türleri ve hizmetleri ile SGK, ĠġKUR ya da diğer kamu kurumlarını
yetkilendirilmiĢ sağlık hizmetleri açısından bağlamaktadır.
AB kurumları tarafından henüz resmen kabul edilmiĢ olmasa da yaĢ, din ve cinsel yönelim
zemininde eĢit muameleyle ilgili hazırlık çalıĢmaları birkaç senedir devam eden yeni
Direktifler kabul edilip yürürlüğe girdiğinde, bunların sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri
alanlarında da yansımaları olacaktır.
AB sosyal müktesebatının sosyal güvenlik ve sağlık sigortasını doğrudan etkileyen en geniĢ
halkası, AB‟nin geçmiĢ ve mevcut genel stratejileri ve bunların ilgili yönetim yapıları ve
mekanizmaları ile iliĢkilidir.
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2010 yılı yazında kabul edilen Avrupa 2020 Stratejisi, büyüme ve istihdam konusundaki
Lizbon stratejisinin (2000-2010) yerini almıĢtır. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir
ekonomiyi hedefleyen yeni strateji uygulamaya konmuĢ ve yönetim mekanizması halka ilan
edilmiĢtir. Avrupa 2020 stratejisi kapsamında AB‟nin ekonomiye, istihdama/sosyal hususlara
yönelik rehberleri bir dizi bütünleĢtirilmiĢ kılavuz altında bir araya getirilmiĢtir. Bugün üye
ülkeler AB‟ye iki ayrı raporlama mekanizması ya da döngüsü yoluyla rapor vermekle
yükümlüdür; bir taraftan ülke raporu (istikrar ve yakınlaĢma programları ve genel ekonomik
ilkeler kapsamında makroekonomik durum, kamu harcamaları, mali politikalar ve büyüme) ve
diğer taraftan % 75 istihdam oranı ve yoksulluğun % 25 oranında azaltılması gibi AB
düzeyinde belirlenen hedefler doğrultusunda üye devletler tarafından uygulanan yapısal
reformları (Ulusal Reform Programları) içine alan tematik raporlar. AB, üye devletlerin bu
kılavuzlara uyup uymadıklarını denetleyecek ve üye devletlerin performanslarına dair tavsiye
ve görüĢlerini yayınlayacaktır.
Geleneksel olarak kamu harcamalarının önemli ve giderek de artan bir kısmını oluĢturan
ulusal sosyal güvenlik/koruma ve sağlık hizmeti harcamalarının, AB‟nin, üye devletlerin
istikrar ve yakınlaĢma programlarını ve makroekonomik istikrara dair raporlarını izlemesi
sürecinde detaylı Ģekilde inceleneceği açıktır. Üye devletlerin gerek kılavuzlara gerekse daha
bağlayıcı raporlama yükümlülüklerine uymasının yanı sıra, AB‟nin yürüttüğü izleme
çalıĢmalarının, genel müktesebat içerisindeki öneminin giderek arttığı görülmektedir ve bu
durum kuĢkusuz aday ülkelerin katılım süreçlerini de etkileyecektir.
Diğer taraftan tematik raporlama mekanizması çerçevesinde, Avrupa 2020 Stratejisi uyarınca
üye devletler tarafından ilk kez hazırlanan Ulusal Reform programlarına iliĢkin raporlar,
temel hedeflere ulaĢmada ulusal sosyal koruma sistemlerinin oynadığı role ve bunların
etkilerine özel önem atfetmelidir.
Yoksulluğun azaltılması ve istihdam, sosyal güvenlik ve sosyal koruma ile en yakın iliĢkili iki
önemli hedef olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢsizlik sigortası/istihdam politikaları ve sağlık
hizmetleri de dahil olmak üzere, sosyal güvenlik sistemleri, yoksulluğun azaltılması ve
istihdam hedeflerine nasıl hizmet edebilir? ġurası açıktır ki, üye ülkelere halihazırda
uygulanmakta olan raporlama yöntemini ve biçimini de içeren yeni yönetim mekanizması,
katılım öncesi süreçteki ülkelere de yansıyacaktır. Bu durum geçmiĢte tam üyelikleri
öncesinde bir yandan Ġstihdam Alanında Uygulanan Açık Koordinasyon Yöntemi‟ne
(EMCO), diğer yandan da Sosyal Alanda Uygulanan Açık Koordinasyon Yöntemi‟ne (SPC)
dahil olmadan önce Ortak Ġçerme Belgesi (OĠB) ve Ortak Değerlendirme Belgesi (ODB)13
mekanizmalarına iĢtirak eden yeni üye devletlerde14 yaĢanmıĢtır.
Sosyal koruma (ve daha özelde emekli aylıkları, sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakım) ve
sosyal içerme tedbirleri, Sosyal Açık Koordinasyon Yöntemi kapsamında iĢlenen temel
13

Ġstihdam önceliklerine iliĢkin Ortak Değerlendirme Belgesi.
Romanya ve Bulgaristan gibi yeni Üye Devletler, OĠB ve ODB‟ ye üyeliklerinden çok önce katılmıĢtır ve muhtelif resmi
ve gayriresmi toplantılara gözlemci sıfatıyla davet edilmiĢtir.
14
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konuları oluĢturmaktadır. Tüzük ya da Direktifler gibi ulusal mevzuatı doğrudan etkileyen AB
mevzuat araçlarından farklı olarak Sosyal Açık Koordinasyon Yöntemi, yetki ikamesi ilkesine
tabi politikalar için on yıl kadar önce AB ve üye devletlerin birlikte kurduğu bağlayıcı
olmayan yasal bir mekanizmadır. Üye devletler, AB seviyesinde üzerinde uzlaĢılan hedeflere
ulaĢılmasını sağlayacak ulusal stratejiler veya eylem planları hazırlamaktadır. Bunlara iliĢkin
uygulamalar, üzerinde uzlaĢmaya varılmıĢ göstergeler ve bunların tamamlayıcısı olan üye
devletlerin kendi ulusal göstergeleri esas alınarak her yıl AB tarafından izlenmektedir.
Stratejiler üç yıllık dönemler için tasarlanmıĢtır ve uygulama ya da ilerleme raporları her yıl
Üye Devletler tarafından AB kurumlarına sunulmaktadır. Bu çalıĢmanın sayesinde Avrupa
Konseyinde hükümet baĢkanları tarafından imzalanan yıllık Ortak Raporlar ile emsal
değerlendirmelerin ve Üye Devletler arasında karĢılıklı öğrenmenin önü açılmıĢtır.
Sosyal Açık Koordinasyon Yönteminin geleceği halen tartıĢılırken ve bu uygulamanın
Avrupa 2020 Stratejisinin yeni yönetim yapısı altında düzenlemesi ihtimali varken, sosyal
müktesebatın bir parçası olarak önemi (özellikle kamu harcamaları açısından) kesinlikle
azalmamıĢtır. ġurası muhakkak ki SPC ve EMCO yerlerini koruyacaktır ve muhtemelen
rolleri Avrupa 2020 yönetim mekanizması ile yakından iliĢkili hale gelecektir. Hatta 2010 yılı
sonunda AB‟nin uygulamaya koyduğu yeni yönetim programı politika geliĢtirme ve kamu
harcamaları konusunda ve aynı zamanda sosyal güvenlik alanında (sosyal koruma) ve sağlık
hizmetleri konusunda mevcut 27 üye devlet tarafından Komisyona ve Konseye daha sistemli
ve yıllık raporlama yapılmasını gerektirmektedir.
Sistemin Türkiye gibi aday ülkeler ile sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri alanında politika
ve mevzuat üretmekle ve yönetmekle görevlendirilmiĢ kurumlar açısından doğuracağı
sonuçlar küçümsenmemelidir. Katılım önündeki engellerin kaldırılması Ģartıyla, Türkiye gibi
aday ülkeler, üyelikten çok daha önce entegre ekonomik ve istihdam ilkeleri uyarınca rapor
vermekle yükümlü olan Avrupa ülkelerinin oluĢturduğu daha geniĢ halkaya dahil olacaktır.
Dolayısıyla burada sorulması gereken soru, katılım süreci tamamen terk edilmedikçe, bunun
olup olmayacağı değil, ne zaman gündeme geleceğidir.
Sosyal Açık Koordinasyon Yöntemi altındaki sosyal içerme alanı, çeĢitli nedenlerle iĢgücü
piyasasından dıĢlanan ve büyük çoğunluğunu dezavantajlı grupların ya da insanların
oluĢturduğu, kiĢilerin „aktif içerilmesinin‟15 yıllar içerisinde artan önemini vurgulamıĢtır. Aktif
içerme kavramı, AB üye devletleri ile AB kurumlarının, çalıĢabilecek durumda olan her bir
vatandaĢın iĢ sahibi olması gerektiği ve yalnızca çalıĢamayanlar için insana yaraĢır bir hayat
sürdürmelerine imkan sağlayacak uygun gelir desteği politikalarının oluĢturulması gerektiği
hususunda görüĢ birliğine varmaları sonucu ortaya çıkan, nispeten yeni bir AB kavramıdır.
Aktif içerme yaklaĢımı üç temel ayak üzerine kuruludur: aktif işgücü piyasası entegrasyonu,
kaliteli kamu hizmetleri ve asgari gelir garantili programlar. Ortak hedeflere ulaĢılması için
hükümetlere entegre aktif içerme politikalarını uygulamaları yönünde tavsiyelerde
bulunulmaktadır. Aday üye ülkeler, politikalarını bu amaçlara ve sosyal müktesebatın
15

Aktif içermeye dair AB 2008 Tavsiye Kararı

14/154

Sosyal Güvenlik Konusunda AB Sosyal
Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

bağlayıcılığı daha az olan bölümlerine yönlendirmeye davet edilmiĢtir. Kısaca, bu durum
asgari gelir garantili programlar ve destek programları, aktif iĢgücü piyasası entegrasyonu ve
istihdam yaratmak da dahil olmak üzere, Türkiye‟nin yoksullukla mücadele alanında ve
sosyal konularda, sağlık alanında ve ülkede verilen diğer kamu hizmetlerinde kalite
konusunda gerekli dikkati göstermesini gerektirecektir. SGK‟nın sorumluluğu ve rolü, sağlık
hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin kalitesini de içine alacak Ģekilde geniĢletilebilir.
Yeterli ve sürdürülebilir emeklilik sistemleri Sosyal Açık Koordinasyon Yönteminin yaĢlılık
aylığına iliĢkin ikinci ayağındaki temel amaçlardır. Halihazırda uygulanan Türk emeklilik
sisteminin doğrudan konu ile iliĢkili olduğu ve bu sistemin emekliliğe hak kazanma
koĢullarının ve sürdürülebilir finansmanın yeterliliği bağlamında taranması gerektiği açıktır.
Sağlık hizmeti ve uzun süreli bakım, Sosyal Açık Koordinasyon Yönteminin üçüncü ayağını
oluĢturmaktadır. Sosyal Açık Koordinasyon Yöntemi son döneminde (2008-2010), üye
devletlerin tüm sağlık hizmeti sistemleri için eriĢilebilirliği, yüksek kaliteyi, sürdürülebilirliği
ve makul fiyata eriĢme imkanını ortak kilit amaçlar olarak belirlemiĢtir. Sosyal müktesebatı
uyumlaĢtırırken veya sosyal müktesebatla uyumu ölçerken, Türk “genel” sağlık sigortası
sisteminin ve iĢleyiĢinin değerlendirilmesi ve sağlık hizmeti ve uzun süreli bakım alanında
Avrupa‟nın ortak amaçlarına yönelik açık stratejilerin ve uygulama planlarının tasarlanarak,
bunların benimsenmesi için katılım sürecinde çalıĢmalar yapılması gerekmektedir.

1.2.1.2

Türkiye Bakış Açısı

Anayasa, Cumhuriyetin milli dayanışma16 ilkesi kavramı üzerine inĢa edilmiĢ sosyal hukuk
devleti olduğunu beyan etmektedir. Bir yandan sosyal güvenlik hakkı17, çalışma hakkı18 ve
sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı19 ile diğer yandan sosyal güvenlik sisteminin organize
edilmesi, dezavantajlı grupların korunması20, işsizlerin korunması için tedbir alınması ve
genel sağlık sigortasının oluĢturulması bağlamında Devlete verilen sorumluluklarla birlikte
bu hükümler, Türkiye‟de sosyal koruma ve sağlık koruması sisteminin temellerini
oluĢturmaktadır. Temel amaçlar doğrultusunda, böyle bir sosyal koruma ve sağlık hizmeti
sisteminin; sosyal güvenlik hakkının, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkının ve
çalıĢma hakkının etkin bir biçimde uygulanmasını teĢvik etmesi gerekmektedir ve buradan da
sistemin bunu sağlayacak Ģekilde yapılandırılması gerektiği sonucuna varılabilir. Ayrıca
Anayasa metninden sistemin, tüm vatandaĢlar için eĢitlik sağlaması gerektiği anlaĢılmaktadır.
Anayasa bir genel eĢitlik ve ayrımcılık yapmama fıkrası içermekte ve ırkı, rengi, cinsiyeti,
siyasi görüĢü, felsefi inancı ve mezhebinden bağımsız olarak ya da diğer herhangi bir ayrım
yapılmaksızın tüm vatandaĢların eĢit olduğunu kabul etmektedir. Anayasa erkeklerin ve
kadınların eĢit haklara sahip olduğunu ve devletin bu eĢitliği fiiliyatta sağlamakla yükümlü

16

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 2. maddesi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 60. maddesi.
18
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 49. maddesi.
19
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 56. maddesi.
20
Sakatlar, yaĢlılar, savunmasız çocuklar ve genel anlamda sigortalı çalıĢanlar ile iĢsizler.
17
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olduğunu da belirtmektedir. Herhangi bir Ģahsa, aileye, gruba ya da sınıfa herhangi bir
ayrıcalık tanınamaz.21
Dolayısıyla Anayasa, Türkiye‟de bugünkü sosyal güvenlik, iĢsizlik sigortası ve sağlık
sigortası programlarının iĢleyiĢinde ve geliĢmiĢlik seviyesinde kriter veya referans çerçevesi
olarak kullanılabilecek kilit unsurları içermektedir.
Bu kilit referans noktaları, diğer Avrupa ülkelerindeki sosyal koruma sistemlerinin temel ilke
ve amaçlarıyla ve AB sosyal müktesebatının daha önceki bölümlerde de atıfta bulunulan
temel ilkeleriyle genel olarak örtüĢmektedir: sosyal güvenlik sisteminin eriĢilebilirliği,
sürdürülebilirliği ve eĢitliği.
Türkiye‟deki mevcut sosyal güvenlik ve sağlık sigortası mevzuatını ve bunun iĢleyiĢini
incelerken, ayna olarak kullanılacak olan referans çerçevesi, aĢağıdaki hususlara bakmak
suretiyle oluĢturulabilir:
Sosyal güvenliğe eriĢilebilirlik: Sistemin kiĢisel kapsamı (kim kapsam içinde, kim
değil) ve maddi kapsamı (hangi programlar uygulanmaktadır ve sosyal güvenlik
yardımları ve hakları tam olarak nelerdir),
Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği
Programların eĢitlik boyutu
Bu noktada kayda değer olan husus, 5502 sayılı Kanunun SGK‟yı etkin, adil, eriĢilebilir ve
sürdürülebilir bir sosyal güvenliği sağlamakla yükümlü kılmasıdır. Ayrıca kısa bir süre önce
Türk Anayasası, 62‟nci maddesinde devleti, aile bütünlüğünü sağlamak ve yurt dıĢında
yaĢayan vatandaĢların sosyal güvenlik haklarını temin etmekle de yükümlü kılmıĢtır. Devlet
bu kiĢilerin anavatan ile olan bağlarını korumak ve bu kiĢilere Türkiye‟ye döndüklerinde
yardım etmek amacıyla önlemler almalıdır. Bu anayasal hükümler özellikle göçmen iĢçilerin
sosyal güvenlik haklarıyla ve daha spesifik anlamda yurt dıĢında yaĢayıp çalıĢan Türk
vatandaĢlarıyla ilgilidir. Bu hükümler farklı ülkeler arasında yer değiĢtirmiĢ veya bu ülkelerin
ilgili sosyal güvenlik sistemlerinde çalıĢmıĢ kiĢiler için sosyal güvenlik sistemlerinin
koordinasyonuna iliĢkindir. Daha önce de belirtildiği gibi, AB içerisinde hareket eden
iĢçilerin sosyal güvenlik durumlarını düzenleyen bazı kurallar belirlenmiĢtir. AB üyeliği
gerçekleĢtiğinde Türkiye bu kurallara uymak zorunda kalacaktır. Ancak AB ile entegrasyon
kapsamının dıĢında da Türkiye sonradan baĢka bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi
olmuĢ kiĢilerle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla çok sayıda ülke ile ikili anlaĢmalar
imzalamıĢtır. Sosyal güvenliğin koordinasyonu ve bu konudaki AB‟nin öngördüğü
gereklilikler 3. Bölümde incelenmiĢtir.
1.2.2 Ana Hatlar ve Yapı
Sosyal korumaya iliĢkin olarak AB sosyal müktesebatının Türkiye‟de uyumlaĢtırılmasına dair
bir strateji belgesi, temel olarak politikalar ve stratejiler, mevzuat, idari uygulamalar, kapasite
21

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 10. maddesi.
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ve insan kaynakları, bilgi ve iletiĢim ihtiyaçları anlamında mevcut durumun bir analiziyle
baĢlayacaktır.
Ancak daha önce de açıklandığı gibi, teknik yardım projesi kapsamında kullanılabilecek insan
kaynakları, zaman çerçevesi, metodolojik yaklaĢım ve mevcut karar vericiler açısından çok
kısa vadede sağlaması beklenen fayda, önceliklerin belirlenmesini gerektirmiĢtir.
AB sosyal müktesebatının çekirdeğinin fiilen Türk politikasına, yasal ve idari çerçevesine
uyumlaĢtırılmasından önce önemli olan Türk sosyal güvenlik sisteminin yapısı, nasıl
tasarlanıp iĢlediği ve reform (reforma devam etme) ihtiyacıdır. AB mevzuatı gereğince sosyal
koruma sistemleri, esasen üye devletlerin ve dolayısıyla Türkiye‟nin ulusal yetki alanında
kalsa dahi, AB‟nin Avrupa 2020 stratejisi ve bir dizi tamamlayıcı ya da destekleyici eylemler
aracılığıyla son on yıl içerisinde sağladığı imkanlarla, Türkiye bir yandan ilgili alanlarda
hizmetlere ve yardım mekanizmalarına eĢit eriĢimi sağlayıp, bunların kalitesini ve mali açıdan
karĢılanabilirliğini artırırken, diğer yandan da sosyal güvenlik sistemini daha sürdürülebilir ve
etkin kılmak amacıyla yeniden yapılandırmaya devam etmelidir.
Bir sonraki Bölüm 2‟de üç temel unsur incelenmektedir: sosyal korumaya eriĢim, sistemin
sürdürülebilirliği ve eĢitlik. Temel vurgu, yasamanın bakıĢ açısıyla sistemin ve sosyal koruma
programlarının tasarımına yapılmaktadır. Belirtilen zaman ve kaynak kısıtı nedeniyle, günlük
yönetime ve uygulamalara ya da günlük gerçeklere çok daha az odaklanılabilmiĢtir. Sistemin
ve nihayetinde hak sahiplerinin haklarına eriĢiminin desteklenmesinde uygulanan
metodolojileri, araçları ve usulleri daha fazla incelemek için ilave araĢtırma ve analiz
yapılması tavsiye edilebilir.
AB
Sosyal
Müktesebatı

Üç Ortak Bakış Açısı

Erişim

Türkiye’de
Sosyal
Koruma

T.C.
Anayasası

Sürdürülebilirlik

Eşitlik
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Erişim, programların kiĢisel ve maddi kapsamı açısından değerlendirilmektedir: Kimlerin
kapsam içinde yer aldığı ve kimlerin kapsam dıĢı bırakıldığı, nelerin hangi Ģartlar altında
karĢılandığı gibi hususlara bakılmaktadır. ġurası açıktır ki, eriĢim aynı zamanda hizmetlerin
yakınlığı, dıĢ kullanıcılara açık biliĢim teknolojisi (BT) uygulamaları, telefon yardım hatları,
daha geniĢ kitleleri hedefleyen bilinç artırıcı kampanyalar gibi daha pek çok hususu da
kapsamaktadır. Son yıllarda SGK bu alanlarda çok önemli çalıĢmalar yapmıĢtır ve bunların da
mutlak suretle SGK hizmetlerinin eriĢilebilirliği üzerinde büyük bir etkisi olmuĢtur. Bu
çalıĢmalar sosyal güvenlik hizmetlerinin iĢleyiĢine dair hususları ilgilendirmektedir, bu
nedenle daha ziyade sosyal korumaya iliĢkin düzenlemelerin tasarımını konu alan bu raporda
ele alınamamıĢtır.
Sürdürülebilirlik mali kaynaklara ve harcamalara iliĢkindir ve doğal olarak orta ve uzun
vadeli projeksiyonlar da dahil olmak üzere ekonomik ve aktüeryal değerlendirmeleri
gerektirmektedir. Analiz, sağlam rakam ve istatistiklere dayanmaktadır. Bu belge yine
yalnızca genel olarak ve kısmen finansmanı incelemektedir. Belge SGK‟nın topladığı ve aylık
bazda ürettiği istatistiklere dayanmaktadır. Ġstatistiklerin daha ayrıntılı olarak incelenmesi ve
performans değerlendirmesinin yanı sıra gelecekte beklenen geliĢmelerle ilgili öngörülere
mutlak suretle ihtiyaç duyulmaktadır. Kanıta dayalı karar alma nihai amaç olmalıdır.
Özellikle kadınlar ve erkekler arasındaki eşitlik bu belgenin kapsamına giren üçüncü alandır.
Belge genel seviyede, daha açık olan bazı alanlara iĢaret etmektedir. Sosyal güvenliğin ve
özellikle iĢ kanununun boyutlarının daha derin bir incelemesi, ÇSGB ile Alman ÇalıĢma
Bakanlığı arasında GVG tarafından yürütülen ve devam etmekte olan bir eĢleĢtirme projesi
kapsamında ele alınmaktadır. Sosyal güvenliği nesiller ve iĢgücünün değiĢik grupları arasında
ve çalıĢan ve çalıĢmayan nüfus arasında daha sürdürülebilir ve adil kılmak, kadının iĢgücü
piyasasına ve sosyal güvenliğe katılımı ele alınmadığı takdirde mümkün olamaz.
Bu strateji belgesinin 3‟üncü Bölümü AB‟nin kabul etmiĢ olduğu ve Türkiye gibi katılım
sürecindeki ülkelerin de giriĢ sürecinin bir parçası olarak uymaları gereken sosyal güvenliğin
koordinasyonu mevzuatının teknik alanı üzerinde odaklanmaktadır. Haritalandırma
çalıĢmasının temelleri ve Türkiye‟de sosyal güvenliğin iĢleyiĢinin ön analizi, Türkiye‟nin AB
kurallarına uyum sağlamak için ulusal mevzuatta ve yasal çerçevede atabileceği somut
adımlara iliĢkin önerilerle formüle edilmektedir. Nihayet Bölüm 4 ve 5 sosyal güvenliğin
koordinasyonu konusundaki AB tüzüklerinin kabul edilmesine hazırlık bağlamında, idari
alandaki ve iletiĢim alanındaki boyutları incelemektedir.

18/154

Sosyal Güvenlik Konusunda AB Sosyal
Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

2.

TÜRKĠYE’DE SOSYAL SĠGORTA VE GENEL SAĞLIK
SĠGORTASI

2.1

EriĢim (EriĢilebilirlik) Ġmkanı: KiĢisel Kapsam

2.1.1 Sosyal Sigorta: Kim Sigorta Kapsamında ve Kim Değil?
5510 sayılı Kanunda belirli bir kiĢinin sigorta statüsünü belirleyen kavram, kanunun 3.
maddesinde tanımlandığı Ģekliyle “sigortalı” kavramıdır: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta
kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken
kiĢi.22 23
Bu tanım uyarınca bir kiĢiyi sigortalı yapan, sigorta primi ödemesinin zorunlu olma
özelliğidir. Ancak, kanun aynı zamanda müteakip maddesinde belirli grupları açıkça sigortalı
olarak tanımlamaktadır. “Sigortalı Sayılanlar” baĢlıklı madde 4, sigortalıları temelde 3
kategoride tanımlamaktadır: iĢçiler, kendi nam ve hesabına çalıĢanlar ve memurlar. 24 Bu 3
mesleki kategori sigortalıdır ve bunlar için madde 3‟teki tanım uyarınca sigorta primlerinin
ödenmesi gerekmektedir.25
Aynı tanım uyarınca, bir sigortalının sosyal güvenlik yardımlarına veya haklarına hak
kazanması zorunlu değildir. Hak kazanma şartları ve hak kazanma süreleri belirli sosyal
sigorta yardımları için tanımlanmıĢtır ve bunlar gerek farklı sigorta programlarına göre
gerekse hepsi “sigortalı” dahi olsa bir meslek kategorisinden diğerine göre değiĢmektedir.
Tüm programlarda uygulanan anahtar Ģart, “asgari hak kazanma süresi”dir.26 Türk
mevzuatında söz konusu kavram, eriĢimin bir Ģartı olarak sigortalının sigortalılık baĢlangıç
tarihinden itibaren doldurması gereken asgari sürenin, bir kiĢinin belirli bir yardıma hak
kazanması için ödemesi gereken “asgari prim gün sayısı” ile bir kombinasyonu Ģeklinde
tanımlanmaktadır. Ancak 5510 sayılı Kanunda kabul edilen yaklaĢıma göre talepler fiilen bir
yardım ödemesi ile sonuçlandırılmadan önce sosyal güvenlik primlerinin fiilen SGK‟ya
ödenmiĢ olması ön Ģarttır.27 Bu primlerin ödenmemesi, kiĢinin kendisine tekabül eden haklara
eriĢememesi sonucunu doğurmaktadır.28
22

Sigortalı kavramını tanımlamaktan ziyade sigortalı olmanın sonuçlarını (özellikle yasal programlara katılmak zorunda
olmak) içerir görünen tanımın kendi içerisinde iyileĢtirilmesi gerekmektedir.
23
Ġlginç olan husus, tanımın yalnızca prim ödeme yükümlülüklerini içermesi ancak bir sigortalı insanın sahip olduğu haklara
atıf yapmamasıdır. Genel sağlık sigortalıları için, tanım hakları içermektedir ve zorunlu prim ödemesinden
bahsedilmemektedir.
24
SözleĢmeleri sınıflandırırken karıĢıklığa neden olabilecek “ĠĢ Akdi” ile “Hizmet Akdi” tanımlarına iliĢkin olarak bakınız
Analiz ÇalıĢması
25
Ġlginç olan husus, Madde 4‟ün iĢçi, kendi nam ve hesabına çalıĢan ve memur kategorilerinin kapsamını bu kiĢilere benzer
bir sigortalı statüsü tanıyarak değil, sigortalılara iliĢkin hükümlerin bu kategorilerdeki kiĢiler için de geçerli olduğunu
belirtmek suretiyle dolaylı olarak geniĢletmesidir. Dolayısıyla bu gruplar adına zorunlu sosyal primlerin ödenip
ödenmeyeceği veya sigortalılar gibi bunları kendilerinin mi ödeyeceği hususu açık değildir.
26
Belki de asgari yeterlilik “süresi” yerine “Ģartı” demek daha doğrudur; çünkü Ģart koĢulan ödeme daha geniĢ bir zaman
diliminde sosyal primlerin ödenmiĢ olduğu asgari gün sayısına iliĢkindir: örneğin bir yıllık bir referans döneminde 90 prim
günü.
27
Bu husus, yardıma hak kazanmak için ödenmiĢ prim Ģartının sadece sistematik olarak belirtildiği kendi nam ve hesabına
çalıĢanlara dair tüm hükümlerde en açık Ģekilde belirlenmiĢtir.
28
YaĢlılık halinde uzun vadeli sigorta için, asgari prim kaydını karĢılamayan kiĢiler “toptan ödeme” alabilmektedir.
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Kanun metninin incelenmesinden, “muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere verilen asgari geçim
aylığı”na29 hak kazanan hak sahiplerinin sigortalı addedilmedikleri anlaĢılmaktadır. Aynı
durum, kiĢi baĢı hanehalkı geliri, asgari ücretin 1/3‟ünün altında olan vatandaĢlar (yeĢil kart
sistemi) için de geçerlidir. Tamamı primsiz programlarda bulunan ya da sağlık hizmetleri
yeĢil kart kapsamında devlet tarafından karĢılanan bu kiĢiler sigortalı değildirler ve sigorta
primi ödemek gibi bir yükümlülükleri de bulunmamaktadır. Daha kesin bir ifade ile,
(Kanunda tanımlanan anlamda kısa ve uzun vadeli sosyal sigorta kolları) söz konusu kiĢiler
sosyal sigorta kollarının kapsamında değildirler ve ilgili nakdi yardımlardan faydalanamazlar.
4. madde, sigortalılar için uygulanan mevzuatı diğer kategorileri de içine alacak Ģekilde
geniĢletmektedir: Örneğin iĢçilerin dahil oldukları 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
sanatçılara; kendi nam ve hesabına çalıĢanların dahil oldukları (b) bendi jokeylere;
memurların dahil oldukları (c) bendi meclis üyelerine geniĢletilmiĢtir.
5510 sayılı Kanunun 6. maddesinde sigortalı sayılmayanlar ve dolayısıyla adına zorunlu
sigorta primi ödemesi yapılmayanlar açık bir Ģekilde belirtilmektedir: tarım ya da orman
iĢlerinde süreksiz çalıĢanlar, tarımsal faaliyetlerde çalıĢıp geliri düĢük olan kendi nam ve
hesabına çalıĢanlar, geçici ev hizmetlileri, aynı konutta birlikte yaĢayan ve üçüncü derece
dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dıĢarıdan baĢka kimse katılmaksızın
yaĢadıkları konut içinde yapılan iĢlerde çalıĢanlar, iĢverenin kendisine ait iĢyerinde ücretsiz
çalıĢan eĢi, eğitim veya rehabilitasyon programlarına katılan özürlüler vb. Bu grupta yer alan
kiĢiler (bazı kiĢiler ekonomik olarak faaldirler) prim ödemekten “muaf”tır ya da baĢka Ģekilde
ifade etmek gerekirse, bu kimseler zorunlu sosyal sigortaların kapsamının dıĢında
kalmaktadır.30 Bu kiĢiler aile bireyleri olarak sağlık sigortası kapsamında sağlık
hizmetlerinden faydalanabilirler ve mevzuat uyarınca sağlık hizmetlerine eriĢebilirler. Ancak
bu kiĢiler, sigortalının ölümü halinde, aile durumuna iliĢkin gerekli nitelikleri karĢılamadıkları
sürece sosyal sigorta yardımlarından yararlanamazlar.
Madde 6‟daki tanımda yer alan kiĢilerin büyük bir kısmı, geçici ya da mevsimlik iĢçi veya ev
iĢlerinde çalıĢanlar gibi düĢük gelirli veya dezavantajlı (istihdam) durumdaki yoksul ya da
düĢük gelirli kiĢilerdir. Bu kiĢiler kayıt dıĢı istihdam olarak anılan “gri bölge”de
çalıĢmaktadırlar. Bunların bir kısmı iĢçiler, diğer bir bölümü ise kendi nam ve hesabına
çalıĢanlar olarak sınıflandırılabilir. Bu kiĢiler, isteğe bağlı sigortalı olma imkanına sahip
olmalarına rağmen, ekonomik olarak faal olsalar dahi, fiiliyatta sosyal güvenlik sistemi
kapsamında değildirler.31 Geçici ya da mevsimlik bir iĢçi veya ev hizmetlisi bir iĢ kazası
geçirdiğinde iĢ göremezlik yardımı alamayacaktır. Sisteme herhangi bir prim ödemesi
yapılmadığından, bu kiĢiler hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklara veya yaĢlılık,
malullük ve ölüm aylığı gibi sigorta ile bağlantılı yardımlara eriĢemeyeceklerdir. Madde 6‟da
belirtilen kategorilerden bir tanesine girmeleri nedeniyle sosyal sigorta kapsamı dıĢında kalan

29

2022 sayılı Kanun
Ġsteğe bağlı olarak sigortalanabilirler; ancak anlaĢıldığı kadarıyla bunu pek tercih etmemektedirler.
31
Bu kiĢilerin isteğe bağlı olarak sigortalı olmaları pek muhtemel değildir. Bu konuda daha fazla araĢtırma yapılabilir.
30
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ekonomik anlamda aktif kiĢiler, sosyal sigortalar yeniden şekillendirilip kişisel kapsamı
genişletilirken yeniden ele alınabilecek hedef gruplar olarak görünmektedir.
YeĢil Kart sistemi, yoksul olanların ve madde 6 kapsamında olup, çalıĢarak bir miktar kazancı
olabilenlerin sağlık hizmetlerine eriĢmelerine imkan vermektedir. Halihazırda 9,5 milyondan
fazla kiĢi YeĢil Karttan faydalanmaktadır.32 Bunlar arasında 2022 sayılı Kanun uyarınca
yaĢlılar ve özürlülere yönelik asgari gelir desteği programlarından faydalananlar da
bulunmaktadır. YeĢil Karta hak kazanma Ģartları aile bireylerinin gelirlerinin asgari ücretin
1/3‟ünün altında olması ile iliĢkilidir. Ancak, sosyal güvenlik kapsamına girmeyen bir kısım
Türk vatandaĢının -bunlardan bir kısmı madde 6 kapsamında tanımlanan kategorilere
girmektedir- gelirleri, Kanunla belirlenmiĢ kriterleri aĢabildiğinden bunların yeĢil karta hak
kazanamadıkları görülmektedir.
Azımsanmayacak nüfusa sahip bu grup, gerçek anlamda sosyal sigorta kapsamının dıĢında
kalmakta ve buna ek olarak belki de bu kiĢiler sağlık hizmetlerine eriĢememektedirler. Bu
kiĢiler yalnızca BaĢbakanlık ve yerel yönetimler tarafından organize edilen ve bütçeden
yoksul kiĢiler için sağlanan asgari yardımlar ve “sosyal yardım benzeri primsiz ödemeler”den
faydalanabilmektedirler.
Özellikle sosyal sigorta ve sağlık sigortası sisteminin tümü (özellikle sağlık hizmeti sistemi)
halen çok büyük ölçüde devlet bütçesi ve genel gelirler tarafından finanse edilirken, sistemin
adaletini daha iyi değerlendirmek açısından, yoksul aileler ve bireylerden oluĢan bu grubun
durumunun (ekonomik olarak aktif olan ve çalıĢmayan) mesleki sosyal sigorta programına
dahil olanlarla karĢılaĢtırılması gerekecektir. Böylece genel vergi gelirlerinden, sosyal sigorta
programlarına ya da daha geniĢ nüfus kitlelerinden sigortalılara veya sigortalılara sağlanan
haklara baĢka bir Ģekilde eriĢebilen kiĢilere doğru yeniden bir dağıtım gerçekleĢmektedir.
Kısa ve uzun vadeli sosyal sigorta kolları kapsamında verilen bazı nakdi yardımlar açısından özellikle öncesinde belirli bir süre sigortalı olma koĢuluna bağlı oldukları için buradaki
konuyla ilgilisinden Ģüphe edilebilecek olanlar- bu yardımların bir sosyal güvenlik sistemine
dahil edilmesinin ne kadar uygun olduğu sorgulanabilir. Cenaze ödeneği ve emzirme ödeneği
gibi giderleri karĢılamaya yönelik yardımlar bunlara örnektir: Bunlar bir defaya mahsus
olarak ödenir, tutarları sabittir ve masrafları karĢılamaya yöneliktir. Sigortalı çalıĢanlar için
yapılan düzenlemelerde cenaze ödeneği ve doğum ödeneği için asgari bir prim ödeme süresi
aranmasına rağmen (doğum ödeneğinde 120 gün ve cenaze ödeneğinde 360 gün), yardım
miktarı ne kazanç miktarıyla ilgilidir ne de ödenen primlerle arasında açık bir bağ söz
konusudur.
Sigortalı olmayan Ģahsın aile bireyleri (yoksul aileler, madde 6 kategorileri vb.), ilgili kiĢi
geçici olarak ya da çok düĢük gelirli bir iĢte çalıĢıyor olsa dahi, cenaze ödeneğine ya da
doğum ödeneğine hak kazanamayacaktır.
32

Son dört yıl içerisinde yeĢil karttan faydalananların sayısı nispeten sabit olmuĢtur.
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Sigortalı kiĢinin (ya da emekli kiĢinin) vefat etmesi halinde bu kiĢilerin evlenmemiĢ, dul ya da
boĢanmıĢ kız çocuklarına ödenen evlilik ödeneği, özellikle de söz konusu yardımın nispeten
yüksek meblağı dikkate alındığında, karĢılaĢtırmalı bir perspektiften ele alınarak
sorgulanabilir. Sigorta programları kapsamı dıĢında kalan ve sigortalı olmayan kiĢiler ailenin
birinci derecede gelir getiren ebeveyni vefat ettiğinde evlilik ödeneğinden
yararlanamayacaktır.
Belirli bir sosyal sigorta programındaki yararlanıcının, kendi sahip olduğu haklardan dolayı
değil de, daha ziyade sigortalı bir Ģahsın ailenin ferdi olması nedeniyle yardımlara hak
kazandığı durumlar için de benzer bir mantık yürütülebilir. Vefat eden sigortalının hayatta
kalan aile fertlerini hedef alan ölüm aylığı programı madde 6 kapsamına giren kiĢilerin
hayatta kalan yakınlarına ya da sosyal sigortaların kapsamı dıĢında kalan diğer kiĢilere açık
değildir. Diğer Avrupa ülkelerinde çok sayıda tartıĢmaya konu olan ve temelde kadınların
iĢgücü piyasasındaki konumunun değiĢmesi nedeniyle ayrı bir sosyal güvenlik yardımı olarak
zaman içerisinde önemi azalan ölüm aylığı sigorta kolu, vefat eden Ģahsın geçmiĢ
kazançlarının ya da emekli aylığının kayda değer bir bölümünü kiĢinin hayatta kalan
yakınlarına (dul ve yetimlere) vermektedir. Yardımlar geçmiĢ kazançların yüzdeleri Ģeklinde
hesaplanmaktadır. Dolayısıyla çalıĢma yaĢına geldiklerinde ekonomik açıdan daha aktif
olan/aktif hale gelebilen dul ve yetimlerin kazançları, vefat eden Ģahsın kazançları/emekli
aylığı esas alınarak belirlenmektedir. Dul ve yetimlerin emekli aylıklarının da sigorta
primleriyle değil, büyük ölçüde devletin gelirleriyle finanse edildiği dikkate alındığında,
(SGK‟ya verilen Hazine katkısı) bu gelirlerin sosyal sigortalar kapsamı dıĢında kalan kiĢilerin
hayatta kalan yakınlarına değil de sadece sigortalı kiĢilerin hayatta kalan yakınlarına
verilmesinin hangi gerekçeye dayandırılabileceği bir soru iĢareti olarak akıllarda kalmaktadır.
Özellikle ölüm aylığının yukarıda geçen gelirle iliĢkili boyutu burada dikkate alınabilir
(detaylar için bakınız Bölüm 2.2.3).
Sosyal yardım programları geniĢ ölçüde devlet yardımlarıyla finanse edildiğinden, gelirin
sigortalı vatandaşlar ile sigortalı olmayan vatandaşlar (ve tersi) arasında yeniden
dağılımının etkilerinin incelenmesi dikkate değerdir. Vergilendirme aracılığıyla elde edilen
genel devlet gelirleri, halihazırda sigortalı nüfusun sosyal güvenlik çerçevesinde aldıkları
nakdi yardımların eĢ-finansmanında kullanılmaktadır. Sosyal sigorta kapsamı dıĢında
kalanların, çalıĢan (ancak düĢük gelire sahip olan ya da istikrarsız iĢ hayatı olan) kiĢilerin ve
çalıĢarak elde ettiği herhangi bir geliri olmayan kiĢilerin durumu, daha derinlemesine
araĢtırılması gereken bir alan gibi görünmektedir. Sistemin içinde yer alanlar ile sistemin
dıĢında kalanlara verilen nakdi yardımların eĢit olmayan kapsamının aĢamalı olarak
azaltılması, sistemin yeniden Ģekillendirilmesinde bir miktar daha ileri gidilmesi ihtiyacını
doğrulayabilir. GeçmiĢ kazançlar ve prim ödemeleri ile bağlantısı olan nakdi yardımlar temel
odak noktası alınarak sorgulanabilir.
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2.1.2 Sosyal Sigortalar ve Meslek Kategorileri
Ağırlıklı olarak o tarihe kadar farklı kurumlar tarafından yönetilmiĢ emeklilik programlarında
idari bir reform yapmayı ve genel sağlık sigortası olarak adlandırılan sistemi kurmayı
amaçlayan sosyal güvenlik reformu Türkiye‟de birkaç yıl önce baĢlatılmıĢtır.
Türk sosyal güvenlik sisteminin tasarımı ve uygulama biçimleri daha derinlemesine
incelendiğinde, bugünkü haliyle sistem halen üç temel meslek kategorisi etrafında inĢa
edilmiĢ bir mesleki sigorta sistemi Ģeklinde değerlendirilebilir: memurlar, hizmet akdi ile
çalıĢanlar ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlar. Prim açısından, prim oranları üç farklı meslek
kategorisine göre belirlenirken, yardım açısından ise durum çok farklı bir manzara arz
etmektedir. Hak kazanma şartları da dahil olmak üzere haklar ve yardımlar, memurlar için
sigortalı çalışanlara göre çok daha detaylı ve fazladır. Ayrıca her iki kategori de, kendi nam
ve hesabına çalışanlarla kıyaslandığında daha fazla hakka sahip görünmektedir.
Kendi nam ve hesabına çalıĢanlar, hizmet akdi ile çalıĢanlar ve memurlarla benzer prim
oranları öderken (kendi nam ve hesabına çalıĢanların prim oranları, çalıĢan ve iĢverenlerin bir
arada çalıĢan adına sisteme ödedikleri primlerin toplamına eĢittir), son iki kategori için mali
yük, sigortalı kiĢi ile istihdam eden kurum arasında paylaĢılmaktadır. 33 Ayrıca, kısa vadeli
sigortalar34 için de hizmet akdi ile çalıĢanlarla benzer prim oranları ödemek zorunda
olmalarına rağmen, kendi nam ve hesabına çalıĢanların bazı sigortalardan, örneğin hastalık
sigortasından faydalanamadığı görülmektedir. Bu kiĢiler yalnızca analık sigortası ve iĢ kazası
veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan faydalanmaktadır. Dolayısıyla kendi
nam ve hesabına çalıĢanlar hizmet akdi ile çalıĢanlara ve memurlara göre daha az hakka ya da
sosyal sigorta yardımına eriĢim imkanına sahip görünmekte, buna rağmen aynı mali yükü
omuzlamaktadır.35
Aynı zamanda, kendi nam ve hesabına çalıĢanların sigorta primlerinin mali yükü (kendi nam
ve hesabına çalıĢanın aktif olduğu sektöre göre % 33,5 ile % 39 arasında değiĢmektedir)
kayda değer bir seviyededir ve özellikle de Türkiye‟de düĢük (çok düĢük) gelire sahip olanlar
açısından ağır bir maliyet doğurabilir. Asgari ücretten daha az kazandıklarını ispat edebilen
kendi nam ve hesabına çalıĢanlar (bu tutar otomatik olarak prim hesaplamasında asgari tavan
kabul edilmektedir) prim ödeme yükümlülüğünden muaf olabilirken, sigorta yardımlarına
eriĢmeleri halen fiili prim ödemelerine bağlı olacaktır. Daha yoksul kesimdeki çok sayıda
kendi nam ve hesabına çalıĢanın, geçmiĢ dönemler için ödeme yapmak zorunda olmalarının
getirdiği mali yükü karĢılayabilmeleri, düĢük gelir seviyeleri nedeniyle mümkün olamayabilir.
Yardıma hak kazanabilmek için SGK‟ya borcu olmama Ģeklindeki Ģart, 5510 sayılı Kanunda
sistematik olarak tekrar edilmektedir. Yeterli tutarda prim ödememiĢ olmak kısa ve uzun
vadeli sigorta kollarından sağlanan haklara eriĢememe sonucunu doğuracaktır.

33

Yalnızca iĢverenler tarafından finanse edilen kısa vadeli sigorta kolları istisna olmak üzere.
Memurların hastalık sigortası, analık sigortası ve bir iĢ kazası ya da meslek hastalığı durumunda malullük yardımı gibi kısa
vadeli sigortalar için kendi programları vardır.
35
Kendi nam ve hesabına çalıĢanlar hastalık yardımı almazlar ve iĢsizlik sigortasına da dahil değildirler.
34
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Kendi nam ve hesabına çalıĢanların sosyal güvenlik haklarına eriĢimleri için gereken mali
Ģartlar, kısa vadeli hastalık risklerinin kapsamda yer almaması ve iĢ kazası ve meslek
hastalıkları için verilenler de dahil olmak üzere tüm yardımlar için prim ödeme Ģartının
olması gibi faktörlerin bir araya gelmesinden ağır Ģekilde etkilenmektedir. Dolayısıyla küçük
çaplı faaliyetlerde kendi nam ve hesabına çalıĢanların durumuyla ilgili daha kapsamlı bir
araĢtırma yapılması önemle tavsiye edilir. Kısa bir süre önce, gençlerin ya da kadınların özel
sektörce ilk defa istihdam edilmeleri halinde, iĢverenin söz konusu çalıĢanlar için ödemesi
gereken primlerin devlet tarafından üstlenilmesi Ģeklinde getirilen uygulamaya benzer
eylemlerin değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Kendi nam ve hesabına çalıĢanların sigorta
prim ödemelerinin (bir kısmının) (geçici ya da daha kalıcı olarak) devlet tarafından
üstlenilmesi yoluyla sunulan devlet desteği de bir teĢvik yöntemi olarak düĢünülebilir. Ancak
bu türden bir çalıĢma, kendi nam ve hesabına çalıĢanların mevcut durumlarının detaylı bir
analizini ve bu tür bir yaklaĢımın mali fizibilitesinin yapılmasını gerektirecektir. Yine de
politika önceliklerine göre seçimler yapılabilir ve devlet müdahalesi programların bir bölümü
ile sınırlandırılabilir (sağlık hizmeti, uzun vadeli sigorta, kısa vadeli sigorta).
Kendi nam ve hesabına çalıĢan kadınlar, kendi nam ve hesabına çalıĢan erkeklere oranla daha
fazla etkilenmiĢ gibi göründüğü için onların durumunu incelemek özellikle ilginç olabilir:
Analık izni sırasında insanlara “prim borçlanması” imkanı verilmediğinden, bu durumdaki
kendi nam ve hesabına çalıĢan bir kadın ek bir yükle ya da dezavantajla karĢı karĢıya
kalacaktır. Analık izni sırasında normalde kazandıkları gelirden36 daha az gelir elde eden
kadın çalıĢanlar, bu dönemin asgari hak kazanma sürelerinin hesaplanmasında ya da emeklilik
hesaplamasında uzun vadeli sigortalar kapsamında bir sigorta ya da prim kaydı olarak dikkate
alınmasını istiyorlarsa, iĢe döndükten sonra (analık) izinde oldukları süre için borçlanma
hükmüne göre prim ödemek durumunda kalacaklardır ve iĢe döndüklerinde uygulamada çift
prim ödeyeceklerdir: devam etmekte olan dönem için ve çalıĢmadıkları dönem için. Pek çok
kendi nam ve hesabına çalıĢan kadın için, özellikle de riskli çalıĢma Ģartlarında bulunanlar
için, bunu gerçekleĢtirmek imkansız değilse bile çok zor olabilir.
Sosyal korumanın kapsamı açısından, madde 4-c kapsamına giren memurlar kategorisinin en
geniĢ sosyal risk kapsamından37, daha avantajlı yardım hesaplamalarından ve mukayese
edilebilir risk programları38 için daha yüksek yardımlardan istifade ettiği açıktır. Memurların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kendilerine özgü program kapsamında bağlı
bulundukları kısa vadeli sigorta kollarında ise bu durum en açık Ģekliyle ortadadır.
Ayrıca memurların sosyal koruma programlarında dahi, istihdam eden kuruma (memuru
hangi kamu kurumunun istihdam ettiği), pozisyona ve kıdeme göre temel farklılıklar söz
konusudur. 5510 sayılı Kanunun uzun vadeli sigorta kollarına dair hükümleri, Kanun
36

Analık izinleri sırasında hastanede kalmaları durumunda aylık maaĢlarının ½‟si evde kalmaları durumunda ise aylık
maaĢlarının 2/3‟üne karĢılık gelmektedir. Devlet memurlarının ücretleri analık izninden etkilenmediği için onların durumu
farklıdır.
37
Bakınız haritalandırma çalıĢması; memurlar vazife malullüğü aylığı almaktadır.
38
Analık ve hastalık durumunda, hesaplama matrahı sigortalı çalıĢanlara göre daha geniĢtir. Ayrıca yardım hesaplama oranı
daha yüksektir; çünkü tüm maaĢ korunmaktadır.
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yürürlüğe girdiği tarihten sonra çalıĢmaya baĢlayan memurlar için uygulanmaktadır. Söz
konusu memurların emekliliğe esas yaĢları kamu idarelerinde daha kıdemli olan ve
kariyerlerine daha erken baĢlayanlara göre çok daha yüksektir. Bazı memur kategorileri için,
memurlara yapılan standart yardımlara ilave artıĢlar yapılmaktadır.39 Son olarak, askerler,
polisler ve güvenlik kuvvetleri mensupları gibi belirli memur kategorileri için bazı primsiz
emeklilik programları mevcuttur.
Garantili istihdam güvencelerine ek olarak, özellikle özel sektördeki hizmet akdi ile
çalıĢanlardan daha çok veya daha iyi haklardan istifade ettikleri alanlar kapsamında
memurların sosyal koruması bazı açılardan sorgulanabilir: örneğin geçici iĢ göremezlik
durumunda ödeneklerin hesaplama metodu (maaĢın 2/3 veya 1/3‟üne karĢılık maaĢın
tamamı), memurun en fazla iki çocuğa kadar çocuk sahibi olması ya da eĢinin gelirinin
olmaması halinde verilen “aile yardımı”40, sigortalı bir kiĢinin vefatı halinde verilen cenaze
yardımı miktarı 328 TL‟ye karĢılık, memurun vefatı halinde verilen 1.177,12 TL)41, doğum
ödeneği (80 TL‟ye karĢılık (4a ve 4b için), 154,89 TL (4c için))42, en yüksek emekli aylığı
tutarı (özel sektör hizmet akdi ile çalıĢanlarının maksimum tutarının 3,3 katı), ücretsiz izin
hakkı (6 aya karĢılık 1 yıl) vs. Memurların ait olduğu alt sigorta programının karĢı karĢıya
olduğu finansal açık göz önünde bulundurulduğunda bu programların tasarımına iliĢkin bir
düĢünce doğrulanmıĢ görünmektedir (daha sonra bakınız Bölüm 2.3).
Karar vericilerin, farklı meslek kategorilerine yönelik muameleler arasındaki önemli farkları
koruma eğilimini daha fazla irdelemeleri ve belki de memurların hizmet akdi ile çalıĢanlara,
kendi nam ve hesabına çalıĢanlara ve tüm bu sigortalı çalıĢan gruplarının iĢsizlere ve
yoksullara oranla sahip oldukları avantajlı pozisyonu kısıtlamaları yerinde olacaktır. ġurası
açıktır ki, yaĢlılığa veya analığa dayalı gelir ikamesi yardımlarında olduğu gibi, yardımlar
haklı gerekçelerle geçmiĢ kazançlara göre hesaplandığında, yardım tutarları arasındaki farklar
büyük ölçüde gerekçelendirilmektedir. Ancak maliyetleri karşılamaya yönelik yardım
miktarlarında, kamu sektörü ile özel sektör arasındaki farkları ya da uygulanan hesaplama
yöntemlerindeki farklılıkları gerekçelendirmek giderek zorlaĢmaktadır.
2.1.3 Sağlık Hizmetlerine EriĢim
Genel sağlık sigortasının kiĢisel kapsamı geçmiĢte sosyal sigortalar alanında (ve özellikle
emekliliklerde) oluĢturulmuĢ temellere göre yorumlanmaktadır. 5510 sayılı Kanunda
tanımlandığı haliyle kiĢisel kapsam, sağlık hizmetlerine eriĢimi ikamet koşulu43 getirerek
sınırlandırmaktadır. “Genel sağlık sigortasından faydalananlar” ilk olarak sosyal sigorta
kolları kapsamındaki sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalı olanlardır. Dolayısıyla mesleki
kategorilere ayırma ya da sınıflandırma, genel sağlık sigortasının dayandığı daha geniĢ
kapsamın sıçrama tahtasıdır. Sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kiĢiler de türev haklar
39

Vazife malulük aylığı ve gazi malullük aylığı
657 sayılı Kanunun 202. maddesi.
41
2011‟in ilk yarısına ait rakamlar.
42
2011‟in ilk yarısına ait rakamlar.
43
Ġkamet koĢulu uygulamanın, sınır ötesinde alınacak sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda doğuracağı sonuçlar ve AB
Koordinasyon Tüzüklerinin uygulanması konusunda bakınız Bölüm 3.
40
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aracılığıyla sağlık yardımına eriĢmektedir. Ancak 5510 sayılı Kanun genel sağlık sigortasının
statüsünü, Türkiye‟de ikamet eden ve yurt dıĢında sigortalı olmayan mevcut farklı emeklilik
programları altındaki emeklilikler, iĢsizler, vb. fiilen tüm ikamet eden vatandaĢlar,
vatansızlar, mülteciler ve yabancılar gibi çok sayıda insan kategorisini de içine alacak Ģekilde
geniĢletmektedir.
Sosyal sigorta programı altındaki “sigortalı” bir kiĢinin durumundan farklı olarak, “genel
sağlık sigortalı” kiĢinin tanımı44, sağlık sigortası primi ödeme yükümlülüğü getirmemektedir.
Ancak 5510 sayılı Kanun memurlar ve iĢçiler için çalıĢtıkları kurum/Ģirketleri, kendi nam ve
hesabına çalıĢanlar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi grupları genel sağlık sigortası primi ödeme
yükümlüsü sayarak bu priminde “genel sağlık sigortalı” kiĢinin tanımında sayılan bazı
kiĢilerce zorunlu olarak ödeneceğini belirtmiĢtir. Ayrıca kanun SGK‟yı sağlık hizmetlerini
finanse etmekle yükümlü kılmaktadır.
Sağlık sigortası sistemi incelendiğinde ortaya çıkan temel soru, 5510 sayılı Kanunun “genel”
yaklaĢımının günlük uygulamada ne ölçüde etkin Ģekilde tatbik edildiğidir. Ġkamet eden her
bir (Türk) kiĢi kanunda belirtildiği gibi etkin bir Ģekilde sağlık hizmetlerine eriĢebilmekte
midir?
5510 sayılı Kanun, aktif çalıĢanlara brüt maaĢın45 (hizmet akdi ile çalıĢanlar ve memurlar
için) veya bildirilen aylık gelirin (kendi nam ve hesabına çalıĢanlar için) % 12,5‟i oranında bir
sağlık sigortası primi uygulamaktadır. Sağlık sigortası primleri hastalık sigortası ödemelerini
değil sağlık hizmetlerinin masraflarını karşılamayı amaçlamaktadır. Hastalık sigortası
kapsamında sigortalıya hastalığının üçüncü gününden baĢlamak üzere geçici iĢ göremezlik
ödeneği verilmektedir.46
Genel sağlık sigortası 30 günlük asgari bir prim ödemesini Ģart koĢmaktadır. Ancak bu koĢul
bazı Ģahıs kategorileri (18 yaĢın altındaki kiĢiler, hamile çalıĢanlar, mesleki hastalık ya da iĢ
kazası mağdurları vb.), 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan kiĢiler ve yeĢil karttan ya da
belirli kategoriler için geçerli olan primsiz programlardan faydalanan hak sahipleri için
kaldırılmıĢtır. Ayrıca acil sağlık hizmetleri gibi bazı sağlık hizmetleri de 30 günlük asgari
prim ödeme Ģartından muaftır. 30 günlük asgari prim ödeme süresi kısa vadeli sigorta
kollarında Ģart koĢulan 90 günlük süreden çok daha kısadır.
Türk sağlık sigortası sistemi bazı sağlık hizmetleri için hastalar tarafından ödenecek bir
katılım payı öngörmektedir. Yine de çok sayıda sağlık hizmeti ile bazı kiĢi grupları için bu
paydan muafiyet de mevcuttur. Örneğin temel sağlık hizmetleri, aile hekiminin muayenesi,
acil hizmetler, hastaların katılım payından muaftır.

44

Madde 3 genel sağlık sigortalısını, Md. 60‟ta listelenen tüm bireyler Ģeklinde tanımlamaktadır.
Ġsteğe bağlı sigortalılar için %12.
46
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Haritalandırma ÇalıĢmasına bakınız; Hastalık yardımı kavramı genellikle hastalık halinde
hem nakdi yardımı hem de ayni yardımı (sağlık yardımını) kapsamaktadır.
45
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Hastaların kendi katılım payı oranları nispeten düĢüktür ve sigortalı kiĢilerle emeklilere aynı
oran uygulanmaktadır. Bu yaklaĢım, uygulanan tutarların görece düĢük olması nedeniyle
kabul edilebilir gözükmektedir. Ancak hasta katılım paylarının daha da çeĢitlendirilmesi
düĢünülebilir. Detaylar için bakınız Bölüm 2.2.4.
Sağlık hizmetlerinin sunulması ve finansmanı konusunda daha fazla araĢtırma yapmak ilginç
olacaktır. Halihazırda sağlık sigortası tarafından sunulup finanse edilen kaç adet muayene ve
tedavi vardır? Ġlaç tüketiminde durum nedir? Halihazırda sağlık sigortasının kapsamına giren
ilaç tüketim miktarı nedir? Farklı faydalanıcı kategorileri arasında herhangi bir fark var mıdır?
Yukarıda da belirtildiği gibi, sağlık sigortası primi ödeyen sigortalılar belirli asgari hak
kazanma koĢullarını yerine getirdiğinde sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir.47 Aynı
Ģekilde, türev haklar kavramı çerçevesinde bu kiĢilerin bakmakla yükümlü oldukları kiĢiler de
sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri açısından aktif ve pasif
sigortalıların sayısına bakıldığında, Ģurası açıktır ki sağlık sigortası primleri sağlık hizmeti
maliyetlerinin küçük bir parçasını oluĢturmaktadır.
Tahsil edilen sağlık sigortası primlerinin %25‟i oranında devlet sübvansiyonu verildiği, devlet
memurlarının primlerinin tamamının, SGK açıklarının, yeĢil kart sahiplerinin sağlık
harcamalarının ve kamuya ait sağlık sektörünün ve bu sektördeki sağlık personelinin
finansmanının devlet tarafından karĢılandığı göz önüne alındığında sağlık sektörünün ağırlıklı
olarak devlet bütçesinden finanse edildiği görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin finansmanı
konusunda kanıta dayalı daha fazla araĢtırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ortadadır.
Özellikle zorunlu sağlık sigortası programı kapsamındaki gelir/harcamalarda, sağlık sigortası
primlerinin finansal kapasitesinin açık bir Ģekilde değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.
Mevcut teknik yardım projesi kapsamında yapılan çok temel tahminler, Türkiye‟de sağlık
hizmetleri sisteminin geniĢ finansman açığına iĢaret etmektedir: Sadece bir çalıĢan sağlık
hizmetlerinden dolaylı olarak faydalanan en az üç kiĢi için katkıda bulunmaktadır. Bu rakam
yeĢil kart kullanıcılarını dikkate almamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, her bir katkı yapan Ģahıs
için yaklaĢık beĢ potansiyel sağlık hizmeti faydalanıcısı vardır (sigortalının kendisi de dahil).
Temel sorun yukarıda anılan kategorilerden herhangi birine ait olmayan kiĢiler ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları kiĢilerle ilgilidir.
YeĢil kart sistemi, 5510 sayılı Kanunda teknik anlamda sağlık sigortalısı olarak kabul
edilmemiĢ olan nüfusun en yoksul kesimlerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi
amacıyla uygulamaya konulmuĢtur. YeĢil kart alabilmek için temel Ģart, ailenin ortalama
gelirinin asgari ücretin 1/3‟ünün altında olmasıdır. YaklaĢık 9,5 milyon kiĢi yeĢil karttan
faydalanmaktadır ve bunların büyük bir kısmı sigortalı olmayan ebeveynlerin çocuklarıdır.
YeĢil kart sisteminin herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamadaki etkinliğinin ve

47

5510 sayılı Kanun‟da acil hizmetler, iĢ kazaları ya da meslek hastalıklarında baĢvurulan sağlık hizmetleri vb. asgari prim
ödeme koĢulunun kaldırıldığı bir dizi hizmet sıralanmaktadır.
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ne derece adil olduğunun değerlendirilmesi bakımından uygulamanın, yeĢil kart tahsisinin ve
gelir testinde kullanılan yöntem ve prosedürlerin daha fazla analiz edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan yukarıda belirtilen kategorilerden birine ait olmayan ve yeĢil kart için gerekli
Ģartları karĢılayamayan yerleĢik kiĢilere nasıl sağlık hizmeti verildiği tam olarak açık değildir
ve bu kiĢiler kapsamın dıĢında kalıyor gibi görünmektedir. Kaç kiĢinin ve ailenin bu kapsama
girdiği tam olarak net değildir ve bu alanda daha fazla araĢtırma yapılması tavsiye edilir.
2.1.4 ĠĢsizlik Sigortasına EriĢim
ĠĢsizlik sigortası programı yalnızca hizmet akdi ile çalıĢanlara açıktır. Brüt maaĢın %3‟ü
iĢveren ve çalıĢanlar arasında bölünmek suretiyle (sırasıyla iĢveren için prime esas aylık brüt
maaĢın %2‟si, çalıĢan için %1‟i ve devlet katkısı %1) sigorta primi olarak iĢsizlik sigortası
fonuna yatırılmaktadır. Diğer taraftan, devlet iĢsizlik sigortası primleri aracılığıyla toplanmıĢ
olan gelirin 1/3‟ü oranında ek finansman sağlamaktadır (ki bu da brüt maaĢın ayrı bir %1‟lik
bölümünü oluĢturmaktadır). Program kısa bir süre önce baĢlatılmıĢtır ve özellikle primlerin
dıĢında baĢka araçların (faizler) tahsil edilmesi vasıtasıyla sağlam bir gelir çeĢitlendirmesinin
sağlanması, nispeten düĢük sayıda faydalanıcı ve süre ile sınırlandırılmıĢ bir yardım ödemesi
gibi özellikler taĢımaktadır.
Genel iĢsizlik oranı ile karĢılaĢtırıldığında, iĢsizlik yardımlarının faydalanıcı sayısının oldukça
düşük olması dikkate değerdir. Bu durum iĢsizlik sigortası programının düĢük kapsama
oranına iĢaret etmektedir. Ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği 2009 yılında, 500.000‟den
az sayıda kiĢi bir iĢsizlik sigortası ödeneği almaya hak kazanmıĢ durumdayken, iĢsizlik oranı
iĢgücünün %14‟üne ulaĢmıĢtı (gençler için bu oran %19). 2010 yılının ortasında iĢsizlerin
yalnızca %6‟sı iĢsizlik ödeneği almaya hak kazanmıĢtı.48
ĠĢsizlik ödeneğinin süresi prim ödeme süresine bağlıdır ve azami 6 ila 10 ay arasındadır. Süre
nispeten uzun görünürken (aylık bağlama oranı çalıĢılan son 4 ayın ortalama kazancının
yalnızca %40‟ı olmasına rağmen), temel sorun ödeme sona erdikten sonraki döneme
iliĢkindir. Ödeneği sona eren ve iĢ de bulamayan bir iĢsizlik sigortası faydalanıcısının durumu
ne olmaktadır? ĠĢsizlik sigortası sona eren hak sahipleri için yeni sosyal güvenlik ağı nasıl
oluĢturulmaktadır? Bu kiĢiler, ĠġKUR‟da iĢ arayan olarak kayıtlı olmaya devam edebilirken,
yoksul durumuna düĢebilirler. Dolayısıyla iĢsizlik sigortası programının daha geniĢ bir sosyal
koruma ve sosyal yardım sistemi içerisinde uygulanmasının daha fazla analiz edilmesi tavsiye
edilir.
Halihazırda, sosyal güvenlik kapsamında ya da baĢka mevzuatlar uyarınca ödenmekte olan
bazı yardımlar, temelde çalıĢabilir durumda olup iĢgücü piyasasının dıĢında yer alan bir
kimseye verilen aylık bir ödeme olması bağlamında iĢsizlik sigortası programı ile benzerlikler
göstermektedir. Burada, eĢleri gelir sahibi olmaması halinde memurlara “aile yardımı” adı
altında yapılan ödemeler ve sigortalının vefatı halinde hayatta kalan eĢine ve evlenmemiĢ kız
48

ĠĢsizlik sigortası yardımının cinsiyet boyutu incelenmemiĢtir. Kadınlardaki istihdam oranının erkeklere kıyasla çok daha
düĢük olduğu dikkate alındığında, bu alana daha fazla dikkat gösterilmesi gerekecektir.
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evlatlarına daimi olarak ödenen ölüm aylığının da aynı durumda olduğunu düĢünmekteyiz.
Ayrıca hastalıktan dolayı uzun süreli iĢten ayrı kalınması durumunda hastalık sigortasından
sağlanan haklar, potansiyel olarak bir iĢsizlik yardımı Ģeklinde algılanabilir ve eksik denetim
bu hakların, uygun olmayan bir biçimde kullanılmasına yol açabilir.
2.1.5 Muhtaç Kimselerin Mali Desteğe EriĢimi
Türkiye‟de iyi bir hayat yaĢamak için gerekli asgari olanaklara sahip olmayan yoksul aileleri
hedef alan genel bir gelir desteği programı yoktur. Yoksullukla mücadele genel olarak yoksul
olan yaĢlılar ve özürlü insanlara verilen primsiz yardımlar ve BaĢbakanlık ve yerel yönetimler
tarafından yürütülmekte olan sosyal yardım programları vasıtasıyla yapılmaktadır. 2022 sayılı
Kanun, yaĢlıların ve özürlülerin gelirlerinin belirli gelir limitlerinin49 altında olması halinde
bu kiĢiler için asgari gelir garantili bir yardım programı uygulanmasına iliĢkin düzenlemeleri
yapmaktadır.
Yoksul ve yaĢlı kimseler ile ileri derecede engelli olan kiĢiler (en az %40), ait oldukları
kategoriye göre 105,4 TL ile 316,2 TL arasında değiĢen bir aylık almaktadır. Çoğunluğunu
yaĢlıların oluĢturduğu (25.000‟i bakıma muhtaç olan 865.000 kiĢi) 1,35 milyon insan bu
aylığa hak kazanmıĢtır. Ayrıca yaklaĢık 500,000 engelli kiĢi de aylık almaktadır.
Yardımlar için baĢvuran kimseler belirlenmiĢ olan gelir limiti uyarınca gelir testine tabi
tutulmaktadır. Gelirleri belirlenen bu limitin üzerinde olan kiĢiler, yardım alma haklarını
kaybederler. Gelir yerel yönetimler tarafından onaylanmaktadır. Garantili asgari gelir
yardımına hak kazanmıĢ kiĢilerin sağlık hizmeti harcamaları, yeĢil kart sistemi kapsamında
karĢılanmaktadır. Bu kiĢiler sağlık sigortası priminden ve emeklilere ve sigortalılara
uygulanan katılım paylarından muaftır.
Mevcut bilgilerden ulaĢılan faydalanıcı sayısının, yasal hükümler uyarınca aylığa hak
kazanmıĢ kiĢilerin tümüne tekabül edip etmediği ya da kaç potansiyel faydalanıcının çeĢitli
nedenlerden dolayı kayıtlara geçmediği tam olarak net değildir. YaĢlı ya da özürlü olup
100TL/ay seviyesindeki üst tavanın biraz üstünde gelir elde eden ve dolayısıyla bu yardıma
hak kazanamayan kaç kiĢi vardır? Diğer taraftan nüfusun yaĢlı ya da engelli olmayıp gelirleri
belirlenmiĢ tavanın altında ya da çok az üstünde olan diğer yoksul bölümlerinin durumu
nedir?
YaĢlı ve özürlülere yönelik garantili asgari gelir yardımına veya sağlık hizmeti masrafları için
yeĢil kart almaya hak kazanmamıĢ olan kiĢiler, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Fonundan
yardım almak için baĢvurabilir. Fonun kaynakları baĢka gelir kalemlerinin yanı sıra trafik
cezaları ile radyo ve televizyon reklam gelirlerinden elde edilmektedir.
Türkiye‟de mutlak ve göreli yoksulluk oranı, çocuklarda yoksulluk ve aktif halde (çalıĢırken)
yoksulluk üzerine yapılacak araĢtırma ve incelemeler, sosyal yardım ve hizmet
49

2011‟in ilk yarısı için tavan 100,37 TL‟dir. Tavanın üzerinde bir gelire sahip olunması halinde yaĢlılık/özürlülük aylığı
ödenmemektedir.
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programlarının ve genel sosyal koruma sisteminin Ģekillendirilmesine önemli katkı
sağlayacaktır. Mevcut sosyal yardım faydalanıcılarının gerçek anlamda faal hale getirilmesi
de dahil olmak üzere, kanıta dayalı yoksulluk azaltma politikaları ve programlarının
tasarlanması ve uygulanması gerekecektir. Bu çalıĢma Ortak Ġçerme Belgesinin (OĠB) kabul
edilmesine yönelik hazırlıklara da birebir uyacaktır.
Ayrıca nüfusun en yoksul kesimleri için bir sosyal güvenlik ağı oluĢturmak adına, ülke
çapında bir gelir desteği programının fizibilitesi üzerine bazı ön hazırlık çalıĢmalarının
yürütülmesi de tavsiye edilmektedir. Buradaki baĢlangıç noktası, hak sahiplerinin gelirlerinin
değerlendirilmesinde kullanılan tekniklerin ve gelir testini yapan kurumların kapasitesi ile
yetkinliğinin incelenmesi suretiyle Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Fonunun ve 2022
sayılı Kanunun bir performans değerlendirmesinin yapılmasıdır. Genel bir gelir desteği
programının tasarlanmasındaki temel sorun, bu tür bir sistemin adil ve etkin Ģekilde ve düĢük
maliyetle yönetilmesinde karĢılaĢılan güçlüklerdir.
2.1.6 Belirli Kategoriler Ġçin Primsiz Programlar
Türk sosyal güvenlik sistemi temelde ordudaki memurlar, polis ve istihbarat teĢkilatı
mensupları, savaĢ ve terör mağdurları ile baĢarılı (kadın–erkek) sporcular olmak üzere belirli
meslek kategorileri için bir dizi diğer primsiz program öngörmektedir. Bu programların çoğu,
hak sahibinin vefat etmiĢ olması halinde bir ölüm aylığını ve hayatta kalan kız evlatlar için bir
evlilik ödeneğini de içermektedir. Tüm programlar genel vergi gelirleriyle finanse
edilmektedir.
Daha önceki bölümlerde yer alan ölüm aylığı ile evlilik ödeneğine dair genel yorumlar,
primsiz ödemeler için de geçerlidir.
Yardım ödemeleri genelde prim ödemeli programlardaki ödemelerden daha yüksektir.
Ülkedeki farklı çalıĢan kategorileri arasında daha güçlü bir dayanıĢma sağlanmasına öncelik
verilmesi halinde, bu primsiz programlardan bazıları ile devlet memurları, hizmet akdi ile
çalıĢanlar ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlara uygulanan “standart” programların yardım
seviyeleri arasındaki farklılık konusunda daha fazla düzenleme yapılması gerekebilir.
2.1.7 Değerlendirilebilecek Ġlk Öneriler
Ulusal sosyal koruma sistemleri esasında maddi imkanları, “kabul edilmiĢ” bir takım
beklenmedik durumlarla ya da sosyal risklerle karĢı karĢıya olan insanlara dağıtmak suretiyle
nüfusun farklı kesimleri arasında dayanıĢma sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa‟daki sosyal
güvenlik sistemleri ülkenin nüfusunu en geniĢ ölçüde içine almayı amaçlamakta ve tüm AB
ülkelerinde sigorta primleriyle birlikte genel vergilerle finanse edilmektedir.50
DayanıĢma mekanizmaları çok boyutludur (nesiller arasında, çalıĢan nüfus ile iĢsizler
arasında, çocuklu ve çocuksuz aileler arasında, sağlıklı ve hasta olanlar arasında dayanıĢma,
50

Sosyal güvenliğin finansmanında primlerin ve genel gelirlerin oranları bir ülkeden diğerine değiĢmektedir.
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vb.) ve her devlet, zaman içerisinde toplumsal özellikleri dikkate alarak bir denge kuran kendi
ulusal yaklaĢımını geliĢtirmiĢtir. Toplumlar değiĢtikçe, sosyal güvenlik sistemlerinin bu
değiĢiklikleri kendi yapılarına ve sağladıkları yardımlara yansıtması gerekmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟ndaki dayanıĢma ilkesi, eĢitlik ilkesiyle birlikte sosyal
güvenlik ve çalıĢma hakkını da tanımakta ve bireylere, ailelere, gruplara ya da sınıflara
ayrıcalık yapılmasını yasaklamaktadır.
Türkiye‟deki sosyal güvenliğin, sağlık sigortasının ve iĢsizlik sigortasının kiĢisel kapsamı
değerlendirildiğinde, dayanışma boyutuna daha fazla dikkat göstermek ve bu konunun
üzerinde daha fazla düşünmek gerektiği görülmektedir. Nesiller arası dayanıĢma (Batı
Avrupa‟da çökmekte olan emeklilik programları açısından en büyük endiĢelerden biridir),
ülkenin kendine özgü demografik yapısı nedeniyle ilk bakıĢta kritik bir sorun olarak
algılanmayabilir. Ancak emeklilik sisteminin sosyal güvenlik harcamalarının en önemli
kısmını teĢkil etmesi ve uzun yıllardır açık vermesi nedeniyle görmezden de gelinemez.
Özellikle devlet memurları ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlara uygulanan programlarda
önemli kayıplar ve yerleĢmiĢ bir finansman açığı söz konusudur.
Kendi nam ve hesabına çalıĢanlara ve memurlara uygulanan emeklilik programları, aslında
diğer Avrupa ülkelerindeki temel kamu emeklilik programları ile benzer özelliklere sahiptir:
Emekli aylığı alan kiĢi sayısına göre prim ödeyen kiĢi sayısı çok azdır, bu da emeklilik
programında bir finansman açığına yol açmaktadır. Hizmet akdiyle çalıĢanlara ait emeklilik
programında, sigortalı/emekli oranı halen 1,9 iken (bunun bir sonucu olarak ödenen her bir
emekli aylığı için yaklaĢık iki kiĢi aktif olarak çalıĢmakta ve prim ödemektedir), kendi nam ve
hesabına çalıĢanlar ve memurlar için bu oranlar sırasıyla 1,5 ve 1,2‟dir. Artan emekli sayısı ile
birlikte, bu oranların daha düĢük hale gelmesi beklenmektedir. Bu kapsamda memurlar için
uygulanan program en kaygı verici olandır; çünkü kısa vadede bağımlılık oranı sorununu
gidermek oldukça güç gözükmektedir. Gelecek yıllarda daha fazla sayıda memur emekli
olurken, prim ödeyen memurların sayısını arttırma olanağı hem azdır hem de böyle bir
politika arzulanmamaktadır.
DüĢük emeklilik yaĢı ve sosyal güvenlik sistemine katılım oranının düĢük olması mevcut
durumun nedenleri arasında yer almaktadır (ve kesinlikle düzeltilmesi gerekmektedir). Uzun
vadeli sigortalar, ancak “nesiller arasındaki antlaşma” toplum tarafından geniĢ çapta
desteklendiğinde uygulanabilir. Daha genç insanlar geçmiĢ nesillere oranla kendi
emeklilikleri için daha fazla prim ödemek ve aynı zamanda artan sayıda emeklinin de
maliyetini karĢılamaya hazır olmak durumunda kalacaktır. Emekliliği gelmek üzere olanlar
çalıĢma hayatlarının biraz daha uzamasını kabul etmek zorunda kalabilecekken, “daha genç”
emekliler de sağlık hizmetleri için prim ödemesinin getirilmesi gibi bazı olası değiĢiklikleri
kabul etmek durumunda kalabilecektir. Yapılacak politika değiĢikliklerinin anlatılması ve tüm
toplum tarafından kabul edilmesi için bu türden nesiller arası bir antlaĢmanın kamuoyuna
danıĢılması önemli görünmektedir.
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Genç nüfus yapısı (ve her sene iĢgücü piyasasına çok sayıda yeni kiĢinin katılacağının
öngörülmesi) ve ekonomik büyüme nedeniyle, kayıtlı istihdam sektörünün daha da geliĢmesi
ve Ģirketlerle iĢletmelerin teĢvik edilmesi vasıtasıyla gelir (prim) tahsilatında artıĢ sağlama
noktasında olumlu bir potansiyel söz konusudur. Dolayısıyla emeklilik sistemini finanse
etmek için bir potansiyel var görünmektedir; ancak buna paralel olarak harcamalar yönünde
de kesinlikle değiĢiklikler yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır.
Meslekler arası dayanıĢma (çalıĢan nüfusun farklı kategorileri arasında) ve çalıĢan nüfus ile
yoksullar da dahil çalıĢmayan nüfus arasındaki dayanıĢma da sosyal güvenlik sistemi
Ģekillendirilirken öncelik verilmesi gereken alanlardan biridir. Yukarıda da değinildiği gibi,
koruma düzeyi mesleki statüye ve çalıĢma durumuna göre büyük ölçüde değiĢmektedir. Türk
vatandaĢlarının farklı “grupları” arasındaki ters ve beklenmedik gelir akımlarını kontrol etmek
için gelirin sigortalı nüfus, sigorta programlarına dahil olmayan çalıĢan nüfus ve aktif
olmayan nüfus arasında yeniden dağıtımının dikkatle incelenip araĢtırılması tavsiye edilir.
Meslekler arası dayanıĢmanın daha da güçlendirilmesi için, halihazırda çalıĢan nüfusun belirli
kategorilerine verilmeyen bazı hakların, onlara da verilmesi suretiyle yardımlara daha eĢit
eriĢim ya da yardımlara hak kazanma Ģartlarının hafifletilmesi sağlanabilir veya diğer bir
alternatif olarak daha iyi korunanlara sağlanan bazı kazançlı muamelelerin azaltılmasını
gerekebilir. ġurası açık ki, kazanca bağlı yardımlar açısından hesaplama matrahı brüt ücret ya
da beyan edilen gelirdir (çoğu zaman bu gelirler üst ve alt tavanlara tabidir). Beyan edilen
gelir temel meslek kategorileri arasında farklılıklar göstermektedir ve bu farklar daha yüksek
yardım oranlarına yansıtılmaktadır. Bu yaklaĢım sosyal sigorta temeline oturmuĢ bir sistemde
kesinlikle doğrulanabilir. En azından belirli bir dereceye kadar programın tasarımı kazanç
esaslı olan ve Ģu anda söz konusu olduğu gibi hesaplama matrahında ve yardım seviyesinde
üst ve alt tavanların uygulandığı bir yaklaĢımı haklı çıkarmaktadır. Ancak bazı yardımların özellikle de büyük ölçüde devlet tarafından ve dolayısıyla da vergi mükellefleri tarafından
finanse edilen yardımlar söz konusu olduğunda- ne ölçüde adil olduğu sorgulanabilir. Bazı
mevcut yardımların geçmiĢ kazançlarla bağlantısı tartıĢılabilir. Belki de kazanç esaslı bazı
yardımların miktarıyla ilgili olarak daha düĢük limit uygulamasıyla denge sağlanabilir veya
bunların yerine mesleki duruma ya da hatta çalıĢma durumuna bakılmaksızın toplu ödeme
uygulaması getirilebilir.
Devlet memurlarının tabi olduğu sigorta programı ile hizmet akdi ile çalıĢanların genel
programı karĢılaĢtırıldığında, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar, cenaze ödeneği
ve “aile yardımının” seviyeleri, üzerinde düĢünülmesi gereken sigorta programlarına ve
sosyal güvenlik yardımlarına örnek olarak verilebilir. Yardımlara hak kazanma Ģartları veya
yardım tutarlarının seviyelerinin belirlenmesinde meslek kategorileri arasında farklılıklar
görülmektedir ve bu durum sosyal dayanıĢma açısından tartıĢılabilir. Yapılacak küçük
düzenlemeler bile (cenaze ve emzirme ödeneklerinin vs. miktarıyla ilgili düzenlemeler) kamu
ve özel sektör arasında daha eĢit ya da “adil” bir muameleyi teĢvik etmesi açısından anlamlı
olacaktır.

32/154

Sosyal Güvenlik Konusunda AB Sosyal
Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

ÇalıĢan sigortalı nüfus ile çalıĢan sigortasız nüfus arasında daha büyük bir dayanıĢma
oluĢturmak, büyük ölçüde, düĢük ücretli ya da geçici iĢgücüyle, ev hizmetlerinde ve tarım
sektöründe çalıĢmayla ilgili olmasından dolayı özel bir dikkat gerektirmektedir. Sigortalı
olanlar ile olmayanlar arasındaki dayanıĢmayı güçlendirmenin kesinlikle hem coğrafi bir
boyutu hem de cinsiyet boyutu söz konusudur. Türkiye‟deki sosyal güvenlik sisteminin bir
haritasının çıkartılmasına yönelik olarak yapılan çalıĢma, özellikle ülkenin merkez ve doğu
bölgelerindeki bir dizi ilde çok yoğun bir kayıt dıĢı istihdamın ve yoksul nüfusun olduğunu
ortaya koymuĢtur. Sigortalıların %60‟ından fazlası 81 ilin 10‟unda çalıĢmaktadır ve Ġstanbul
tek baĢına tüm ülkedeki sigortalı nüfusun %30‟unu barındırmaktadır. ÇalıĢan ve sigortalı
olmayan, “gri bölge” olarak tanımlanan alanda çalıĢan ve riskli istihdam Ģartlarında çalıĢan
kiĢilerin çoğunluğu kadın olduğundan, bu noktada sorunun cinsiyet boyutu da göz ardı
edilemez. Mevsimlik sigortalı çalıĢanların, ev hizmetlerinde çalıĢanların, geçici sigortalı
çalıĢanların, tarımda ve ekonominin diğer sektörlerindeki küçük ölçekli kendi nam ve
hesabına çalıĢanların kayda değer bir kısmının da kadın olduğu düĢünülmektedir. Bu
durumdaki vatandaĢların sosyo-ekonomik durumunu analiz etmek için daha fazla araĢtırmaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak daha uygulanabilir ve sürdürülebilir bir sosyal güvenliğin
anahtarının kadınların kayıtlı ekonomiye dahil edilmesinde yattığı açıktır.
Geçici ve düĢük gelirli iĢlerde kendi nam ve hesabına çalıĢanlar prim ödemekle yükümlü
olmadıkları için zorunlu sosyal sigortadan yasal olarak muaftır. Bu kiĢiler isteğe bağlı
sigortalı olabilirler ancak uygulamada bunun böyle olmadığı açıktır. Diğer taraftan, bu
kiĢilerin çalıĢtıkları halde (bazı) sosyal güvencelerden faydalanmalarının “engellenmesini”
kabul etmek tamamen doğru ve adil görünmemektedir. Mali uygulanabilirlik konusunda daha
fazla araĢtırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Ancak bu insanların en azından iĢ
kazalarına ve meslek hastalıklarına ve bunun yanında, ayrıca hastalığa, anneliğe, malullüğe ve
yaĢlılığa karĢı da sigortalanması gerektiği öne sürülebilir.
ÇalıĢan sigortalı nüfus ile çalıĢan sigortasız nüfus arasında dayanıĢma sağlamaya yönelik bu
tür düzenlemeleri daha ayrıntılı inceleyen etkin bir yaklaĢım benimsenmesi düĢünülebilir. Bu
düzenlemelerin kayıtlı istihdamın ve Ģirket sayısının artırılmasını ve iĢgücü piyasasının
dıĢında kalanların tümünün aktif Ģekilde dahil edilmesini amaçlayan iki yönlü bir eylemin
parçası olmaları gerekecektir. Sosyal koruma her iki eylem alanında da temel öneme sahiptir
ve bir yandan en muhtaç olanlara asgari bir gelir desteğini sağlarken, diğer yandan halihazırda
iĢsiz olan insanların tümünü aktif hale getirmeyi amaçlamalıdır.
Devlet tarafından SGK‟ya garanti edilen ya da ödenen prim katkısı, nüfusun belirli
kategorileri için bazı sosyal sigorta programları açısından çözümün bir parçası olabilir.
SGK‟nın elde ettiği uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası prim gelirlerinin
dörtte biri oranında, açıkları karĢılamak için sistematik olarak devletin makro seviyede
katkıda bulunması yerine; mevcut mali akıĢın bir kısmını değiĢtirip aralarında çalıĢan
yoksulların da bulunduğu nüfusun belirli grupları için devlet prim katkısının verilmesi tercih
edilebilir. Bu Ģekilde devletin katkısı yalnızca sigortalıları hedef almak yerine, daha geniĢ
ölçekli olarak çalıĢan nüfusa yönelik olabilecektir. Devletin katkısı daha kiĢisel hale getirilip
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bireylerin sigorta durumları ile iliĢkilendirildiğinde, ilgili kiĢilerin “sorumluluğu” ve “durumu
sahiplenirliği” de arttırılabilecektir. Sigortalı kiĢiyi daha sorumlu kılmak amacıyla, ilgili kiĢi
adına devlet tarafından ödenen prime ek olarak bu kiĢiden asgari bir zorunlu sabit prim
alınması düĢünülebilir. Böyle bir yaklaĢım ilgili kiĢilere uygun bir Ģekilde anlatıldığı takdirde,
hedef nüfus kitlesinin konuyu daha çok sahiplenmesine ve borçlu olduğu primleri ödemeye
hazır hale gelmesine yardımcı olabilir. Prim kredisi sistemi genel olarak çalıĢma yaĢındaki
herkese (dikkatli bir mali araĢtırma sonrasında ve sosyal güvenlik sisteminin diğer
revizyonları ile bir bütün halinde) uygulanabilir ve daha çok Madde 6‟da sayılanlara ve
benzeri faydalanıcı gruplara ya da belirli durumlarda doğum izninde vb. olan kiĢilere
odaklanabilir.
ÇalıĢan (sigortalı) kiĢilerle yoksul ve yardıma muhtaç kiĢiler arasındaki dayanıĢma da
incelenmesi gereken dördüncü bir yol olarak görünmektedir. ÇalıĢan yoksul nüfusu ve yoksul
çocukları içine alan yoksulluk ve yoksullar ile dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına yönelik
sosyal koruma mekanizmaları da dahil olmak üzere genel olarak yoksulluğu önleme ve
hafifletme mekanizmaları, daha derinlemesine analiz edilmesi gereken alanlardır. Yeniden
dağıtım mekanizmaları ve Türkiye‟deki mevcut sosyal güvenlik sisteminin meslek grupları,
çalıĢma durumu, yaĢ, aile yapısı, aile gelirleri vb. açılardan Türk vatandaĢları üzerindeki
etkileri konusunda daha geniĢ bir araĢtırma yapılması faydalı olacaktır. Sosyal hizmetlerin
sağlanması ve bunlara ulaĢımın yanı sıra, uygulanan gelir testi yöntemleri de dahil olmak
üzere en yoksul kesimlere mali destek ve primsiz yardım verilmesine dair mekanizmaların
değerlendirilmesi gerekebilir.
2022 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen mevcut asgari ücret garantili programlar, yaĢlı ve
özürlü insanları hedeflemektedir. Program en yoksul ve dezavantajlı insanlara bir sosyal
güvenlik ağı sunmakta ve aylık geliri yaklaĢık 50 Euro‟nun altında olan yaklaĢık 1,35 milyon
insanı içine almaktadır. Bu rakam toplam nüfusun çok küçük bir oranını temsil etmektedir.
ÇalıĢma yaĢında fertleri olan yoksul aileler ve çocuklar, BaĢbakanlık ve mahalli idareler
tarafından yönetilmekte olan bir program kapsamında sosyal yardım almaktadır. Ayrıca
yaklaĢık 9,5 milyon insan (nüfusun yaklaĢık %13‟ü) halihazırda yeĢil kart kullanıcısıdır. Bu
kiĢilerin ortalama geliri, asgari ücretin 1/3‟ünün altındadır. Her iki program da gelirlerin test
edilmesi amacıyla bazı yöntem ve değerlendirme prosedürleri kullanmaktadır ve bunların
yeniden ele alınıp gözden geçirilmesi gerekebilecektir.
Bu Strateji Belgesinin hazırlanmasını öngören Kapasite Arttırma Projesi, 2022 sayılı Kanun,
3294 sayılı Kanun ve 3816 sayılı Kanundaki yeĢil kart sistemi uyarınca gelirin test
edilmesinde kullanılan uygulama yöntem ve araçlarını incelememiĢtir.
Bununla birlikte, mevzuatın bu üç kilit bölümü ile sosyal hizmetlere iliĢkin mevzuat, Türk
toplumundaki en yoksul ve dezavantajlı grupların temel sosyal güvenlik ağını
oluĢturmaktadır. Acaba bu düzenlemeler tüm faydalanıcılara ulaĢmakta mıdır? Ödememe ya
da düĢük beyan etme durumları? Farklı programlar arasında nasıl bir bağlantı vardır? Bu
programlar gerçek hayatta uygulamaya nasıl geçmektedir? Gelir testinde kullanılan yöntem ve
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araçlar nelerdir? Bunların idari maliyeti nedir? Sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortası
sisteminin kapsamı dıĢında kalanlara nasıl bir koruma sağlamaktadır? ĠĢsizlik sigortası
programı ile nasıl bağlantı kurulmaktadır? Nüfusun “sosyal yardım” programlarına bağımlı
kısımlarının sosyal sigorta programlarına katılmalarını sağlamak için hangi mekanizmalar
kullanılmaktadır? Sosyal yardım programları hak sahiplerinin aktif olarak dahil edilmesini
nasıl teĢvik etmektedir? Halihazırda bir genel gelir desteği programı mevcut değilken, üç
programı entegre etmek (kısmen) ya da bunların iĢlevsel sinerjilerini artırmak faydalı olabilir.
Daha derinlemesine araĢtırma yapmak suretiyle bu soruların daha fazla incelenmesi
gerekecektir. Bu tür bir araĢtırmanın ve sosyal yardım ile sosyal sigortanın kendi aralarında
bağlantılı olmalarının önemi, daha geniĢ bir Türk sosyal koruma sisteminin daha da
Ģekillendirilmesi açısından kritik görünmektedir.
Programların kiĢisel kapsamını geniĢletmeye yönelik öneriler;

EriĢim: KiĢisel kapsam
Değerlendirilecek öneriler (1)
ĠĢgücünün ve genel anlamda vatandaĢların sosyal güvenliğe
katılımını artırmak
Kayıt dıĢı çalıĢmayla mücadele (%44,8 oranındaki kayıt dıĢının
azaltılması)
Ġstihdam Yaratmak ve GiriĢimciliği KolaylaĢtırmak
Ġstihdam Stratejisi – ODB (JAP)

Kendi nam ve hesabına çalıĢanlara odaklanmak
Kendi nam ve hesabına çalıĢanların sosyal sigortaya eriĢimini kolaylaĢtırmak

KOBĠlerde çalıĢanlara odaklanmak
Kadınlara odaklanmak

Zorunlu sosyal sigortanın dıĢında kalan birçok kategorinin katılımını
sağlamak
Madde 6‟da sayılanlar

Sosyal güvenlik yararlanıcıları için prim uygulaması getirmek
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EriĢim: KiĢisel kapsam
Değerlendirilecek öneriler (2)
Daha güçlü bir dayanıĢma sağlamak ve aĢağıdaki gruplara arasındaki
eĢitsizlikleri gidermek
Nesiller = > nesiller arasında antlaĢma

YaĢlılık aylığı sistemini değiĢtirmek (emeklilik yaĢı, prim kaydı)

Meslek grupları => meslekler arası dayanıĢma

Bazı programlardaki hak sahipliği koĢulları ile yardım oranlarında yapılan
uygulama farklılıklarını değiĢtirmek
Bazı yardımları kaldırmak ya da tüm vatandaĢları içine alacak Ģekilde
kapsamını geliĢtirmek
Bazı kazanca bağlı yardımları sabit oranlı yardımlar haline getirmek

Sigortalı ve sigortasız ile çalıĢan ve çalıĢmayan

Madde 6 kapsamındakilerin sigortalılığının kolaylaĢtırılması :
BireyselleĢtirilmiĢ prim kredileri?
Mevcut sosyal sigortalar kapsamında bulunan fakat kazanç esaslı olmayan bazı
yardımların kaldırılması ya da bunları sabit oranlı yardımlara dönüĢtürerek tüm
vatandaĢların eriĢimine açmak
Yardım ödemelerini aktif iĢ arama durumuna göre yapmak
Aktif iĢgücü piyasası tedbirleri

ÇalıĢan ve yoksul

Gelir destek programları ile gelir testi yöntemlerini entegre etmek
Aktif içerme – OĠB (JIM)

2.2

Sosyal Koruma ve Sağlık Korumasına EriĢim: Maddi Kapsam

2.2.1 Genel Kapsam
Türk sosyal güvenliğinin maddi kapsamı51 aĢağıdaki sosyal riskleri içermektedir:
- Hastalık, analık, iĢ kazası ve meslek hastalığı, iĢsizlik, yaĢlılık, malullük veya sigortalı
bir kimsenin ölümü nedeniyle (ücretli çalıĢmayla elde edilen) gelirin olmaması ya da
gelir kaybına uğranması veya ihtiyaç halinde olmak
- Sağlık hizmetleriyle ilgili masraflar
- Çocuk sahibi olmanın getirdiği masraflar (yalnızca memurlar52)
Bazı durumlarda cenaze yardımı ya da doğum masrafları gibi diğer bazı masraflar da sigorta
programları tarafından karĢılanmaktadır. Ayrıca evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının
kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmektedir.
Diğer taraftan, bazı belirli meslek grupları için kategorik ve primsiz programlar da mevcuttur.

51

Kısa ve uzun vadeli sosyal sigortalar, sağlık sigortası ve iĢsizlik sigortasını kapsayan genelleyici bir kavram olarak ele
alınmıĢtır.
52
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
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Uygulanmakta olan tüm programlar tüm sigortalı kategorilerine açık değildir (örneğin hastalık
sigortası ve iĢsizlik sigortası kendi nam ve hesabına çalıĢanlara açık değildir.). Diğer taraftan
sigortalı çalıĢanlar ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlara yönelik kısa vadeli sigorta kollarıyla
birlikte devlet memurlarına yönelik kısa vadeli sigorta kolları gibi farklı mesleki kategoriler
için paralel programlar görmek de mümkündür.
Aile yardımları53 tanımına uyan yardımlara sosyal güvenlik sisteminde yer verilmemiĢtir.
Ancak memurlarda, çocukların yetiĢtirilmesi ile ilgili masrafları karĢılamak için verilen bir
çeĢit aile yardımı söz konusudur.54 Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerin sahip
olduğu türev haklar (genel sağlık sigortası kapsamında) ve “hak sahipleri” gibi kavramlar
vasıtasıyla, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri etkin bir Ģekilde belirli
yardımlara eriĢmektedir (özellikle ölüm aylığı kapsamında ve sağlık hizmeti giderlerinin
karĢılanması açısından). Ülkede yaklaĢık 35 milyon kiĢi ekonomik olarak bağımlı
statüsündedir ki, bu da nüfusun %48‟ine tekabül etmektedir.
2022 sayılı Kanun kapsamında yoksul yaĢlılar55 için uygulanan emeklilikte olduğu gibi,
bakıma muhtaç yetiĢkin bir insanın bağımlılığı belirli sosyal güvenlik programlarında bir
unsur olarak ele alınmıĢ olsa da, Türk sosyal güvenlik sisteminde bununla ilgili uzun vadeli
ayrı bir yardım programı yoktur.
Genel anlamda Türk sosyal koruma sistemi 102 sayılı ILO SözleĢmesindeki düzenlenenlere
paralel olarak çok sayıda riski asgari standartlarda kapsamaktadır ve buradaki tek istisna aile
yardımlarıdır.56 Sosyal risklerin karĢılanması açısından, Türk sosyal koruması büyük ölçüde
Avrupa sosyal koruma sistemleri ile örtüĢmektedir ve özellikle de Güney ve Merkezi
Avrupa‟daki sosyal koruma sistemleri ile bazı benzerlikler taĢımaktadır.
Yine de Türk sosyal güvenlik sistemi kendine has ulusal özelliklere sahiptir. Mesleki
kategoriler arası farklılıklarla özgün mesleki yaklaĢımından dolayı kendine has olan kiĢisel
kapsamın dıĢında, sigorta programlarının maddi kapsamı da ülkenin toplumsal ve ekonomik
geliĢmeleri doğrultusunda zaman içerisinde geliĢmiĢtir.
Aile yardımlarının aynı ölçüde geliĢmemiĢ olmasının nedeni, açıkça geçmiĢte kaydedilen
yüksek nüfus artıĢ oranlarına ve ülkenin oldukça genç olan nüfus profiline bağlıdır. Çocuk
yetiĢtirme maliyetlerini karĢılamaya yönelik olarak ülke genelinde aylık çocuk ödeneği
uygulaması getirmek, özellikle vergilerden ödenecek olması halinde, mali açıdan
uygulanabilir görünmemektedir. Bu tür bir aile yardımı programının baĢlatılması daha ziyade
sosyal güvenlik açıklarını artıracaktır. Ayrıca, programların maddi kapsamı dahil olmak
53

Burada aile yardımları; çocuk yardımlarını, çocuk bakımı yardımlarını ve çocuk yetiĢtirme yardımlarını kapsayan
genelleyici bir anlamda kullanılmıĢtır.
54
Türkiye‟de memurların programında aile yardımları, eĢin geliri olmadığı durumlarda ve 2 çocuğa kadar yapılan aylık
ödemelerden oluĢmaktadır. Söz konusu yardım kelimesi geleneksel anlamında bir aile yardımı gibi görünmemektedir.
55
Bakıma muhtaç olan yaklaĢık 25.000 yaĢlı asgari gelir garantili yaĢlılık aylığı almaktadır. Aylığın tutarı bakıma muhtaç
oldukları durumlarda daha yüksektir.
56
Çocuk yardımları, çocuk yetiĢtirme ödenekleri ve çocuk bakımı yardımları.
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üzere, ele alınması gereken daha acil politika konularının bulunduğu dikkate alındığında,
sosyal güvenlik reformu süreci açısından aile yardımı öncelik teĢkil etmeyebilir. Yine de bazı
durumlarda, çocuksuz hak sahiplerine kıyasla çocuklu hak sahiplerinin çocuk yetiĢtirmenin
getirdiği masraflarının telafi edilmesi amacıyla, belirli sosyal güvenlik programlarındaki
yardım miktarlarına çocuk sahibi olma durumunun yansıtılması düĢünülebilir.
Ancak gelecekteki analizlerin konusu olarak, kadınların iĢgücü piyasasına (ve dolayısıyla
sosyal güvenliğe) katılmalarını kolaylaĢtırmayı amaçlayan insiyatiflerin ele alınması
gelecekte düĢünülebilir. Sosyal sigortalı çalıĢanların dörtte birinden daha azı halihazırda
kadındır ve kadınların istihdam oranı erkeklerinkine göre çok düĢüktür.57 Kadınları istihdama
veya kendi iĢinde çalıĢmaya yöneltmek kesinlikle gelecekte değerlendirilmesi gereken bir
yoldur. Kadınların iĢgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaĢtırmak için, aile ve çalıĢma
hayatı arasında daha iyi bir denge kurulmasını sağlayacak mekanizmaların uygulanması
gerekecektir. Çocuk bakım yardımları ve çocuk bakım tesisleri bu hususta değerlendirilebilir
ve ayrıca bu kendi içlerinde istihdam olanakları yaratabilir. (Bakınız daha ileride).
Uzun süreli bakım – Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulamaya konan bir sosyal sigorta yardım
programı olan uzun süreli bakım, mevcut sosyal güvenlik bağlamında Türkiye için bir öncelik
olarak görünmemektedir. Bakım, bazı yardım programlarına dahil edilmiĢtir ve verilen
yardım tutarına yansıtılmaktadır. Diğer taraftan, bakım, sosyal hizmetler sektörüne ait,
mevcut çalıĢmada incelenmemiĢ bir alan olarak değerlendirilebilir.
Türk sosyal güvenlik sistemi iki temel sigorta kolundan oluĢmaktadır: kısa vadeli ve uzun
vadeli sigorta kolları. Bu sigorta kolları yukarıda belirtilen beklenmedik durumlarda gelir
ikamesi yardımları ve bundan baĢka hak sahibinin karĢı karĢıya kalabileceği masrafları
karĢılamak için ise bazı nakdi transferler sağlamaktadır. YaklaĢık on yıl kadar önce
uygulanmaya baĢlanan iĢsizlik sigortası da iĢlerini kaybedenlere bir gelir ikamesi yardımı
sağlamaktadır. Sağlık hizmetleri ile ilaçların masraflarını karĢılamayı, Türkiye‟de kısa vadeli
sigorta kolunun bir parçası olan hastalık sigortası yardımı değil, genel sağlık sigortası
hedeflemektedir. Sosyal bir risk olan muhtaçlığa karĢı, Türkiye‟de, geleneksel anlamda sosyal
yardım tedbirlerinden olan ve yaĢlılar ile engelliler için yürütülen asgari gelir programı
yardımıyla ve teknik olarak sağlık sigortası kavramı altında oluĢturulan, ancak gelir testi
uygulanması ile yoksulluk boyutu açısından sağlık hizmeti yardımının belirli özelliklerine
sahip, ayrıca statüsü tartıĢmaya açık, YeĢil Kart sistemi vasıtasıyla mücadele edilmektedir.

57

2009‟da kadınlarda istihdam oranı %24,2 iken erkeklerde %64,6 idi.
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Türkiye’de sosyal korumaya eriĢim:

Erişim: Maddi kapsam
 Gelir ikamesi yardımları
 Hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı halinde
(5510 sayılı Kanun : kısa vadeli sigortalar ve 657 sayılı Kanun)
 Yaşlılık, ölüm ve malullük halinde (5510 sayılı Kanun: uzun vadeli
sigortalar)
 İşsizlik halinde (5510 sayılı Kanun ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu)
 Muhtaç olma halinde (2022 ve 3294 sayılı Kanunlar)
 Masrafların karşılanmasına yönelik yardımlar
 Sağlık hizmetlerinin masrafları (5510 sayılı Kanun : genel sağlık sigortası)
 (çocuk yetiştirme masrafları)
 Diğer masraflar (doğum, cenaze, evlilik,..)

2.2.2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları
Hastalık Sigortası;
Daha önce de belirtildiği gibi, kendi nam ve hesabına çalıĢanlar finansal olarak kısa vadeli
sigorta kollarına katkı yapmakta, ancak hastalık sigortası yardımı almaya hak
kazanamamakta, yalnızca analık yardımı ile iĢ kazası ya da meslek hastalığı halinde iĢ
göremezlik yardımı alabilmektedirler. Kısa vadeli sigorta kollarının, hastalandıkları zaman
uğradıkları kazanç kaybını kapatmak için kendi nam ve hesabına çalıĢanları kapsam içine
alması, nihayetinde aynı iĢ kolu için aynı oranda kısa vadeli sigorta kolları primi ödeyen
kendi nam ve hesabına çalıĢanlarla sigortalı çalıĢanlar arasındaki sosyal koruma farkını
azaltabileceğinden düĢünülebilir. Ancak bu yaklaĢım da mali açıdan uygulanabilir olmayabilir
ve her durumda bunun zaman anlamında kısıtlanması (sınırsız bir süre için tanınmaması) ve
makul uzunlukta bir bekleme süresinin belirlenmesi gerekecektir (2 günden daha uzun, belki
14 ya da 30 gün).
Alternatif olarak, özellikle kısa vadeli sigorta kollarında kendi nam ve hesabına çalışanlara
uygulanan prim oranlarının azaltılması düĢünülebilir; zira hizmet akdiyle çalıĢanların
durumunda olduğu gibi, sigorta, hastalık halinde koruma sağlamamaktadır. Kendi nam ve
hesabına çalıĢanlardan tahsil edilen kısa vadeli sigorta primleri, temel olarak analık ve iĢ
kazalarını karĢılamayı amaçlamaktadır. Daha kapsamlı bir mali değerlendirme yapabilmek
amacıyla konunun daha ayrıntılı incelenmesi, çalıĢan nüfus içerisinde hastalıkların,
hamileliklerin ve iĢ kazalarının sıklığının ortaya koyulması gerekecektir. Ancak hizmet
akdiyle çalıĢanların durumunda olduğu gibi kapsamın hastalığı da içerecek Ģekilde
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geniĢletilmemesi halinde, kendi nam ve hesabına çalıĢan kiĢilerin kısa vadeli sigorta primleri
için daha düĢük bir oran belirlenmesi tavsiye edilebilir.
Üçüncü bir seçenek, kendi nam ve hesabına çalışanlar için gelir garantili programlardır.
Ayrıca bu noktada bir bekleme süresi belirlenmesinin ve kendi nam ve hesabına çalıĢan için
kısa süreli bir hastalık yerine daha uzun süre çalıĢamadığı durumlarda destek sağlanmasının
uygun olacağı düĢünülmektedir. ġirketlerin ödeme güçlüğüne düĢtüğü durumlarda ya da iflas
etmeleri halinde halihazırda hizmet akdiyle çalıĢanlar için oluĢturulmuĢ olan Ücret Garanti
Fonunun bazı özelliklerini esas alan bir program oluĢturulabilir.
Ancak teorik olarak süresiz Ģekilde hastalık yardımından faydalanabilen hizmet akdiyle
çalıĢanların programında değiĢiklikler yapılması da düĢünülebilir.
Burada, hizmet akdi ile çalıĢanlar için, hastalıklarının ilk 2 gününde iĢveren veya SGK
tarafından karĢılanacak olan gelir ikame edici bir ödeme düĢünülebilir. Halihazırda, hizmet
akdi ile çalıĢanlar hastalandıklarında, bekleme süresi olan ilk 2 gün için gelir ikame edici
yardım alamamaktadırlar. Bu dönemde iĢveren, hasta çalıĢanına ödeme yapmayı ya da
yapmamayı tercih edebilir.58 Bu hüküm hakkında farklı yorumlar yapıldığı için, fiiliyatta nasıl
uygulandığı konusunda bir araĢtırma yapmak ilginç olacaktır.59
Diğer taraftan, programların sürdürülebilirliği incelendiğinde, 2 günlük bekleme süresinin
uzatılması düĢünülebilir. Pek çok Avrupa sosyal güvenlik sisteminde, hak sahibinin sağlık
sigortası fonundan hastalık sigortası yardımı almaya hak kazanabilmesi için daha uzun
bekleme süreleri uygulama yönünde eğilimler olduğu görülmektedir. Ancak bu Avrupa
ülkelerinde iĢverenler bekleme süresi boyunca ikame ödeneğini ödemek zorundadır. 14
günlük, 1 aylık ve hatta daha uzun dönemler giderek standart hale gelmektedir. Yükü
iĢverenlere kaydırmak, hizmet akdiyle çalıĢanların hastalığa bağlı devamsızlık oranı üzerinde
olumlu bir etki yaratmıĢtır. Ayrıca ödenek süresinin zaman anlamında sınırlandırılması ve
geçici iĢ göremezlik ödeneğinin ödendiği60 sürenin sona ermesiyle birlikte baĢlayabilecek
malullük aylığı ile iliĢkilendirilmesi61 olasılığı da değerlendirilebilir. Devlet memurlarına ait
programda hastalık nedeniyle memurlara aylık ve özlük hakları korunarak hastalığın
ciddiyetine göre ve memurun kıdemine göre 12 ila 24 ay arasında izin verilmektedir. Bu
uygulamada, izin süresinin kısaltılarak sürekli malüliyet aylığına geçiĢin hızlandırılması
düĢünülebilir. Ya da hastalık süresinde zamanla, yardımların tedricen azaltılması ve verilen
yardım miktarının tam maaĢ olarak bırakılmaması da diğer bir olasılık olarak
değerlendirilmelidir.

58

Son yıllarda, kısa süreli hastalık dönemlerinin finansman yükünün, hastalık sigortası yerine giderek daha fazla iĢverene
kaydırılmıĢ olması kayda değerdir.
59
ÇalıĢanların hasta olduğu ve iĢe gelmediği zamanlarda ve 2 günü aĢan dönemlerde iĢverenlerin ödemelere devam ettiği
durumlar. Ayrıca iĢçinin bir sağlık raporu olmaksızın iĢe gelmediği günlerin, bu kiĢilerin yıllık izinlerinden düĢüldüğü
belirtilmiĢtir.
60
Halihazırda mevzuatta, çalıĢmama durumundan dolayı ödenen iĢ göremezlik ödeneği ve malullük ödeneği arasındaki
bağlantı çok açık değildir.
61
Çoğu Avrupa ülkesinde hastalık ödeneğinden faydalanmak için azami süreler söz konusudur.
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Son bir yıl içerisinde en az 90 gün prim ödemiĢ olma Ģartı, prim ödemelerinin sistemli bir
Ģekilde yapılmadığı yönündeki bir varsayıma dayandığından tuhaf görünmektedir. Ġlginç bir
Ģekilde, 90 gün Ģartı, genel sağlık sigortası programı kapsamında uygulanan 30 günlük
süreden farklıdır.
Hastalık ödeneğinin tutarı, günlük kazançların62 bir yüzdesi olarak ifade edilmektedir (riskin
meydana gelmesinden önceki ücret) ve bu da hastalıktan önceki son üç ayın kazançları ile bu
dönem için ödenmesi gereken prim gün sayısı dikkate alınarak tespit edilmektedir. BaĢka bir
deyiĢle, hastalığın meydana gelmesi öncesindeki üç ay boyunca çalıĢmıĢ ve primleri ödenmiĢ
sigortalı çalıĢanlar, 90 günlük prim kaydı Ģartını sağlamaktadır ve hastalık izinlerinin üçüncü
günü itibariyle bir hastalık sigortası ödeneğine hak kazanmaktadırlar.
Hastalık izninde evde kalan ve muhtemelen hastane bakımına ihtiyaç duymayan bir kiĢiyle
karĢılaĢtırıldığında, hastanede tedavi gören bir kiĢi için hastalık ödeneğinin daha düĢük olması
dikkate değerdir.
Hastanede yatarak tedavi gören bir sigortalı çalıĢan; hasta olmasına rağmen hastane bakımına
ihtiyaç duymadığı duruma oranla, kendisinin ve ailesinin yaĢam standardını devam ettirmek
(özellikle aile bireyleri gelire bağımlı olduklarında) açısından, daha fazla zorluk çekecektir.
Ayrıca, hastanede yatarak tedavi gören sigortalı iĢe devam edemediği süre için daha düĢük bir
gelir ikamesi yardımı alacağından prim kayıtlarında kendiliğinden dikkate alınmayan hastalık
süreleri için, uzun vadeli sigorta programına geriye dönük olarak prim ödemekte zorluk
yaĢayabilir.
Söz konusu ödenek, hastalık programı (ya da hastalık sigortası) kapsamında “kısa vadeli iĢ
göremezlik” üzerinden ödenirken ve aslında yararlanan kiĢi açısından bir gelir ikamesi
yardımı olduğu halde, hak sahibine fiilen ödenen tutar sağlık hizmeti masraflarına göre
değiĢmektedir. Burada bir tuhaflık söz konusudur; çünkü kural olarak sağlık hizmetlerinin
masraflarını karĢılayan genel sağlık sigortası programıyken, kısa vadeli sosyal sigorta kolları
hak sahibinin gelir kaybını telafi etmeye yöneliktir. Dolayısıyla hastalığı nedeniyle hastanede
yatan sigortalı çalıĢanlara ödenen gelir ikamesi ödeneğinin bir kısmı, dolaylı olarak sağlık
hizmeti masraflarını karĢılamaktadır. Hastalık yardımının hasta sigortalılar arasında farklı
Ģekilde ödenmesi baĢka soruları da beraberinde getirmektedir, zira sağlık hizmetlerinin
masrafları iki kez ödenmiĢ görünmektedir: sağlık sigortası primleri vasıtasıyla ve hastanede
yatmadan tedavi (ayaktan tedavi) olması halinde ilgili kiĢinin hak kazanmıĢ olacağı gelir
ikamesi ödeneğinin bir kısmını kesmek suretiyle. Aynı Ģekilde, kısa vadeli sigorta primlerinin
mali yükünün tümünü ve sağlık sigortası primleri içerisindeki kendi paylarını ödeyen
iĢverenler açısından da mevcut yaklaĢım tamamen gerekçelendirilmiĢ görünmemektedir.
Devlet memurlarının hastalık sigortası ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
uygulanmaktadır. Memurlar hastalık dönemlerinde maaĢlarını korumaktadır. Dolayısıyla
62

Hesaplamada matrah olarak kullanılan günlük kazançlar son üç ayda kazanılan prime tabi kazanç tutarları toplamının aynı
dönemde ödenen prim gün sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
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buradaki yaklaĢım, üçüncü gün itibariyle maaĢlarının en fazla 2/3‟ünü, hastanede yatmaları
halinde ise yalnızca 1/2'sini alabilen sigortalı çalıĢanlara göre farklılık arz etmektedir.
Memurlar hastanede yattıkları süreden bağımsız olarak maaĢlarını korumaktadır. Aynı
Ģekilde, bu noktada da memurlar ile sigortalı çalıĢanlar arasında farklı bir yaklaĢım olduğu
görülmektedir ve - hasta sigortalı çalıĢanlar için hastane masraflarının iki defa ödenmesi
konusunda söylenenler ıĢığında - bu durum dikkat çekmektedir.
Hastalığın ciddiyetine göre, memurların hastalık sigortası ödeneğinden faydalanabilecekleri
süre 12 ila 18 ay arasında değiĢmektedir. Her iki süre de resmi sağlık kurulu raporuyla aynı
uzunlukta ayrı bir süre verilmesi suretiyle uzatılabilir. Hastalık sigortası ödeneğinin süresi
nispeten uzun görünmektedir; çünkü tüm bu süre zarfında maaĢlarını koruyabilen memurlar
için 24 aya, hatta 36 aya kadar uzayabilmektedir. Bu koruma seviyesi ve usulleri kuĢkusuz
çok yüksektir ancak halihazırda memurların programı açık verdiğinden, bu programın
finansal olarak ne ölçüde sürdürülebilir olduğu kuĢkuludur. Hizmet akdiyle çalıĢanlarla
karĢılaĢtırıldığında ve kuĢkusuz kendi nam ve hesabına çalıĢanların durumu incelendiğinde,
bu maaĢ koruma seviyesini muhafaza etmenin doğru olup olmadığı tartıĢılabilir.

“Hastalık sigortası” için önerilen düzenlemelerin özeti:

Hastalık sigortası yardımları
 Devlet memurları ile hizmet akdiyle çalışanlar / kendi nam

ve hesabına çalışanlar arasındaki farklar azaltılsın mı?
 Kendi nam ve hesabına çalışanların ödediği prim tutarı
azaltılsın mı?

 Sadece analık ile iş kazaları veya meslek hastalıklarıyla ilgili

yardımlara erişimleri var

 2 günlük bekleme süresi artırılıp bunun karşılanması

işveren için zorunlu hale getirilsin mi?
 Geçici iş göremezlik ödeneğinin süresi sınırlansın mı yoksa
aşamalı olarak azaltılsın mı?
 Hastanede yatarak veya ayakta tedavi gören hastalara
ödenen yardım miktarı arasındaki farklılıklar giderilsin mi?
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Analık Sigortası;
Analık sigortası asgari 90 prim günü sayısı Ģartı ve ilgili referans dönemi açısından ve ödenek
miktarının hesaplanması açısından -iĢçi/kendi nam ve hesabına çalıĢan kadın hastanede
yatarak tedavilerde maaĢın 1/2‟si ve ayakta tedavilerde ise 2/3‟ü- hastalık sigortası ödeneği ile
benzer Ģekilde yapılandırılmıĢtır. Bu ödenekler arasındaki fark, hastanede kalınan süre
zarfındaki daha yüksek sağlık hizmeti masraflarını telafi etmek için kullanılmıĢ
görünmektedir. Bu yaklaĢım bir Ģekilde tuhaftır, çünkü kural olarak, analık izni süresince
sigortalı çalıĢanlar ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlar genel sağlık sigortası sistemi
kapsamında 30 gün prim ödeme Ģartına bağlı kalmaksızın sağlık hizmeti alabilmektedir. Bu
hükümlerden anlaĢılan durum, bir iĢçi ya da kendi nam ve hesabına çalıĢanın analık izninde
olduğunda, “genel sağlık sigortalı” statüsü kapsamında sağlık hizmeti alacağı, ancak bu
dönem zarfında hastanede bakıma ihtiyaç duyması halinde gelir ikamesi ödeneğinin yarı
yarıya azalacağıdır. Sağlık sigortası primlerini ödemekte olan hizmet akdiyle çalıĢanlar/kendi
nam ve hesabına çalıĢanlar açısından iki defa ödeme yapılıyor görünmektedir: sağlık sigortası
primleri vasıtasıyla ve gelir ikamesi yardımının yarısının kesilmesi suretiyle.
Özellikle düĢük gelirli kendi nam ve hesabına çalıĢan kadınlar için, bu hükümler çok zorlayıcı
görünmektedir. Bu durumda analık izninin 16 haftası süresince prim kredisi verilmediği ve
emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalının halihazırda düĢük olan gelirinden bu dönem
için geriye dönük olarak prim ödemek durumunda olduğu dikkate alındığında, kendi nam ve
hesabına çalıĢan kadınlar ve hizmet akdiyle çalıĢan kadınların özellikle de uzun vadeli sigorta
kollarında emekliliklerini oluĢtururken sorunlarla karĢılaĢtıkları anlaĢılmaktadır.
Analık yardımının, doğumun sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢmesi Ģartıyla verilmesi gerçeği gibi
analık sigortası ile ilgili bazı hükümler sorgulanabilir. Analık hali ödeneklerinin yönetimi
konusunda yetki sahibi olan SGK personeli ile yaptığımız tartıĢmalardan, analık ödeneğinin
aslında aylık bazda değil, doğum tarihinden yaklaĢık 2 ay sonra ödendiği anlaĢılmıĢtır.
Aslında, alması gereken bir maaĢla ya da kazanılması beklenilen gelirle aynı zamanda
ödenmiĢ olması gereken bir gelir ikamesi ödeneğinin bu kadar geç ödenmesi de bazı soruları
akla getirmektedir.
Memurlar 16 haftalık analık izinleri süresince maaĢlarının tümünü muhafaza etme hakkına
sahiptir. Hastalık sigortası ödeneğinde olduğu gibi, hizmet akdiyle veya kendi nam ve
hesabına çalıĢan kadınların aksine memurlara ödenen analık yardımı da ilgili kiĢiler açısından
daha yüksek bir koruma sağlamaktadır.
Hizmet akdiyle veya kendi nam ve hesabına çalıĢan kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere
80 TL tutarında bir emzirme ödeneği ödenmektedir. Bu yardıma hak kazanma Ģartı,
doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödenmiĢ olmasıdır. Aslında masrafları
karĢılamayı amaçlayan ödeneğin, ücret veya gelirle iliĢkili bir prim kaydıyla iliĢkilendirilmesi
dikkate değerdir. Daha göze çarpıcı olan, Ģart koĢulan asgari prim kaydının hastalık ya da
analık ödeneğine hak kazanmak için gerekli olandan daha yüksek olmasıdır. Bir defaya
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mahsus 80 TL‟lik bir ödeme için 120 ödenmiĢ prim günü, primleri sigortalı Ģahıs adına ve
onun için ödeyenler açısından epey pahalı bir yatırım görünmektedir. Kendi nam ve hesabına
çalıĢanlar için ilave Ģart, SGK‟ya olan her türlü borçlarını ödemiĢ olmalarıdır ki bu, doğumla
ilgili bir yardımda orantısız bir ilave yük olabilir.
Emzirme ödeneğine iliĢkin bir baĢka husus, ödeneğin alınabilmesi için çocuğun canlı doğması
Ģartıdır. Ölü bir çocuk doğuran kadın, 120 gün prim ödeme Ģartını karĢılamıĢ olsa dahi
emzirme ödeneği alamayacaktır. Emekli aylığı alanların emzirme ödeneği alma hakları vardır.
Bu kiĢilerin, minimum prim ödeme gün sayısı Ģartını yerine getirme zorunluluğu yoktur.
Memurlar ise doğum yardımı almaktadır. Fakat eğer eĢ 5510 sayılı Kanun kapsamında
emzirme ödeneği almayı hak ediyorsa doğum yardımı yapılmaz, Doğum yardımı ödeneği,
hizmet akdiyle ya da kendi nam ve hesabına çalıĢan eĢin emzirme ödeneğinden daha yüksek
olduğu takdirde, aradaki fark memura ödenir. Memurlarda doğum yardımı 2011 yılının ilk
yarısı için 154,89 TL‟dir ve diğer çalıĢanlara verilen doğum yardımının iki katına yakındır.
Daha önce de belirtildiği gibi, zorunlu sigorta sisteminin dıĢında olan kadınlar benzer bir
ödeneğe/yardıma hak kazanmazken, sigortalı kadına yeni doğan çocuğu için neden doğum
yardımı ödemesi yapıldığı sorgulanabilir. Örneğin düĢük gelirli çalıĢanlar, ev hizmetlilerinde
çalıĢanlar ve ekonomik anlamda aktif olmayanlar vs. emzirme ödeneği alamazlar. Ödemeler
bir defaya mahsus ve nispeten düĢük olmasına rağmen, her annenin ya da yeni doğanın benzer
haklara sahip olmadığı izlenimini vermektedir.

“Analık sigortası” için önerilen düzenlemelerin özeti:

Analık
 Meslek grupları arasındaki farklılıkların azaltılması
 Emzirme ödenekleri?
 Neden farklı tutarlar söz konusu? Neden 120 ödenmiş
prim günü isteniyor? Sigortalılar ile sigortasızlar arasında
neden ayrım var?

 Hastaneye yatan ya da yatmayan annelere verilen

ödenekler arasındaki farkın kaldırılması (çift prim?)
 Analık izni boyunca ödenmemiş primlerin emekliliğe
hak kazanmada ödenmiş sayılması
 Fiili aylık ödemeler
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ĠĢ Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası
Bir iĢ kazasına veya meslek hastalığına bağlı kısa vadeli iĢ göremezlik ödeneği sigortası,
sigortalı kiĢinin bir meslek hastalığı ya da iĢ kazası mağduru olması halinde ödenen iki ayrı
gelir ikamesi ödeneğine karĢılık gelmektedir. Bu programda herhangi bir hak kazanma süresi
uygulanmamaktadır.
Geçici iĢ göremezlik yardımı, iĢ kazası veya meslek hastalığı durumlarında hastalık ya da
analık halleriyle benzer Ģekilde hesaplanmaktadır ve sigortalının hastanede bakıma ihtiyaç
duyup duymamasına göre geçmiĢ maaĢın ya da gelirin 1/2‟si ya da 2/3‟üne tekabül
etmektedir. Hastalık ve analık halinde olduğu gibi, iĢveren tarafından (hizmet akdiyle çalıĢan)
veya kendisi tarafından (kendi nam ve hesabına çalıĢan) primleri ödenmiĢ olan sigortalının,
almaya hak kazandığı gelir ikamesi ödeneğinin bir kısmının, kiĢi genel sağlık sigortası sistemi
kapsamında sağlık hizmeti almaya hak kazanmıĢ olsa dahi (ve sağlık sigortası primlerini
ödemiĢ olsa dahi), hastane masraflarını karĢılamakta kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla,
iĢ kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanmıĢ olan kendi nam ve hesabına çalıĢan kiĢi
hem çok düĢük bir gelir ikamesi ödeneği almakta, hem de hastane masraflarının bir kısmını
sağlık sigortası primleriyle dolaylı olarak ödemektedir. Aynı mantık iĢliyor gözükmesine
rağmen, sigortalı çalıĢanlar için bu durum biraz daha farklıdır. Sigortalı çalıĢanın kısa vadeli
sigortalar için ödenmiĢ olan primleri, dolaylı olarak hastane hizmetlerini finanse etmektedir
fakat bu durumda yükü omuzlayan kısa vadeli sigorta primlerinin tamamını ödemekle
mükellef iĢverenlerdir.
Tam iĢ göremezlik halinde, sürekli iĢ göremezliğin (meslekte kazanma gücünün en az %10
azalması) tutarı, kiĢinin baĢka birisinin sürekli bakımına muhtaç olup olmamasına göre
geçmiĢ kazançların %100‟ü ya da %70‟ine tekabül etmektedir. Kısmi iĢ göremezlik halinde
verilen nakdi ödenek, tam iĢ göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iĢ göremezlik derecesi
oranındaki kısmı ödenir.
ĠĢ kazası ya da meslek hastalığından kaynaklanan iĢ göremezlik ödeneğinde, iĢ kazasının ya
da meslek hastalığının bir sonucu olarak sigortalı kiĢinin vefat etmesi halinde üç ayrı yardım
uygulanmaktadır: ölen Ģahsın hak sahiplerine gelir bağlanması, evlilik ve cenaze ödenekleri
verilmesi. Bunların iĢleyiĢi uzun vadeli sigorta kollarından ölüm sigortası altındaki benzer
yardımlarla aynıdır.
Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, iĢ kazası ve meslek hastalığı durumunda verilen nakdi
yardımlar, diğer geçici iĢ göremezlik ödeneği türlerinden daha avantajlı koĢullarda
verilmektedir.
ĠĢ kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar Ģunlardır: cenaze ödeneği, gelir
bağlanmıĢ kız çocukları için evlenme ödeneği ve sigortalı kiĢinin öldüğü durumlarda hak
sahiplerine bir gelir bağlanması. Sigortalı bir Ģahsın ölümü halinde verilen bu ödenekler
sigortalı kiĢiye mali açıdan bağımlı olan aile bireylerinin yaĢamalarına yardım etmeye yönelik
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görünse de, özellikle programın kısmen genel gelirlerle finanse edildiği dikkate alındığında,
sigortalı olmayan kiĢilerin ölümü halinde, aile bireylerinin neden benzer ödeneklere
eriĢemedikleri sorgulanabilir. Diğer taraftan, bağlanan bu gelir tutarının, vefat eden sigortalı
Ģahsın geçmiĢ kazançlarına/emekliliğine göre hesaplanıyor olması sorgulanabilir. Ayrıca,
neden kazançla iliĢkili olmayan bir ödeneğin ya da aylık sabit bir tutarın tahsis edilmediği
merak konusudur. Bunun yanında, ödeneğin süresi itibariyle sınırlandırılması, tedricen
azaltılması ve yararlanıcı kiĢilerin iĢgücü piyasasına girmesi için teĢvikler sunulması
değerlendirilebilinir.
“ĠĢ kazası ve meslek hastalığı yardımları” için önerilen düzenlemelerin özeti:

İş kazaları ve meslek hastalıkları
 İş kazasının tanımı
 Madde 6 kapsamındaki yararlanıcılar da dahil edilmeli mi?
 Sigortalının vefat etmesi
 Ölüm aylığı / dul ve yetim aylığı


Gelirle ilişkilendirilmesi?

 Cenaze ödeneği
 Farklı kategorilere eşit miktarlar
 Evlilik ödeneği
 Miktar

 İş göremezliğin değerlendirilmesi: Tıbbi yaklaşımdan iş

gücü piyasası yönelimli bir yaklaşıma doğru

2.2.3 Uzun vadeli sosyal sigorta kolları
5510 sayılı Kanunun iĢ göremezlik ve malullük aylığına iliĢkin hükümleri, -en azından
Kanunun Ġngilizce versiyonunda- tam anlaĢılamamaktadır. ĠĢ göremezlik, malullük ve
özürlülük çoğu kez karıĢtırılmakta ve Kanun metni boyunca eĢanlamlı Ģekilde
kullanılmaktadır ki, bu da Kanunun doğru Ģekilde okunup anlaĢılmasını zorlaĢtırmaktadır.
Malullük Sigortası;
Kanuna göre malullük, sigortalı kiĢinin çalıĢma kapasitesinde ya da kazanma kapasitesinde
meydana gelen kayıpla iliĢkilidir. Mesleki anlamda kazanç sağlama kapasitesinin yitirilmesi,
kendi nam ve hesabına çalıĢanlar ve iĢverenler açısından iĢ kazaları ve meslek hastalıkları ile
bağlantılı olarak tanımlanmıĢtır. Malullükte her iki sebebin de söz konusu olmaması halinde
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(veya gerçek sebep bir iĢ kazası ya da meslek hastalığı kapsamında sınıflandırılmak için
gereken yasal Ģartları karĢılamadığında), referans kriteri iĢ görme kapasitesindeki kayıptır.63
Memurlarda referans kriteri, yalnızca kiĢinin çalıĢma gücünü en az %60 oranında ya da
vazifesini yapamayacak Ģekilde kaybetmiĢ olmasıdır.
Malullük aylığının hesaplanmasında kullanılan yöntem meslek kategorileri arasında farklılık
arz etmektedir. Asgari hak kazanma süreleri ise aynıdır (5 yıllık prim, 10 yıllık sigorta süresi).
Asgari Ģartları yerine getiren memurlar ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlar, daha kısa bir
süre sigortalanmıĢ olsalar dahi, asgari 25 yıl otomatik olarak hesaplama matrahına
uygulanmaktadır. Hizmet akdiyle çalıĢanlar için ise bu süre 20 yıldır. Bu açıdan meslek
kategorileri arasında farklı bir yaklaĢım getirilmesinin (25 yıla karĢılık 20 yıl) nedenlerinin
neler olabileceği açık değildir.
Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008‟den sonra iĢe giren devlet memurlarına yönelik daha
özel bir uygulamanın baĢlatılmıĢ olmasından dolayı mevzuat daha karmaĢık hale gelmektedir.
Memurlar için ayrıca iĢ göremezlik yardımından daha geniĢ kapsamlı olan bir vazife
malullüğü yardımı düzenlenmiĢtir. Bu noktada daha kârlı hesaplama mekanizmaları
kullanılmasının bir sonucu olarak memurlar, hizmet akdiyle çalıĢanların ve kendi nam ve
hesabına çalıĢanların maluliyet aylığına göre daha yüksek aylıklar almaktadır. Vazife
malullüğü programının yanı sıra, ordu ve emniyet mensupları için Kanunda sayılı bazı
görevleri yerine getirmekte iken vazife malulü olan kiĢiler için harp malullüğü programı
düzenlenmiĢtir. Bu program kapsamındaki maluliyet aylığının hesaplama yöntemi nedeniyle,
harp malullüğünde, vazife malulü olan benzer kıdemdeki memurların aldığı yardıma kıyasla
çok daha yüksek bir yardım ödemesi söz konusudur.
Kanun incelendiğinde, maluliyet halinde sağlanan koruma seviyesinin kiĢinin meslek
kategorisine bağlı olduğu sonucu çıkmaktadır. Memur olarak çalıĢmak, hizmet akdiyle çalıĢan
ya da kendi nam ve hesabına çalıĢan olmaya göre daha geniĢ ve çok daha iyi bir koruma
sağlamaktadır.
Aylığın bağlanmasında dikkate alınan daha yüksek prim gün sayısı hesaplaması nedeniyle,
kendi nam ve hesabına çalıĢanlar açısından (ve kesinlikle memurlar açısından) sigortanın
kapsamı sigortalı çalıĢanlara kıyasla daha iyi görünmektedir. Ancak bu durum yalnızca yeterli
miktarda prim ödemiĢ olan (hak kazanma süresini doldurmuĢ olan) ve SGK‟ya herhangi bir
borcu bulunmayan kendi nam ve hesabına çalıĢanlar için geçerlidir. Bu Ģartları karĢılayıp
aylık almakta olan kendi nam ve hesabına çalıĢan sayısı tarafımızca elde edilememiĢtir; ancak
bu sayının, sadece “daha varlıklı” olan veya %20 oranındaki uzun vadeli sigorta primlerinin
neden olduğu ağır finansal yükün altından kalkmayı baĢarabilmiĢ kendi nam ve hesabına
çalıĢanları içerdiği düĢünüldüğünde, çok küçük bir kesimi kapsadığını söylemek yerinde bir
gözlem olacaktır. Pek çok kendi nam ve hesabına çalıĢan, kendi kaynaklarıyla bu primleri

63

5510 sayılı Kanun madde 25 çalıĢma “gücü”ne değinmektedir.
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ödeyebilmek için yeterli imkana sahip olmayabilir ve dolayısıyla kendilerini fiilen malullük
yardımının kapsamı dıĢında bulabilir.
Bu çerçevede, ülkenin gerek kırsal gerekse kentsel bölgelerinde serbest çalıĢmakta olanlarla
kendi nam ve hesabına çalıĢanların durumunu daha iyi anlayıp değerlendirebilmek için ülke
çapında bir temsili çalıĢma veya daha derinlemesine bir araĢtırma yapılması önerilmektedir.
Ayrıca, hem kayıtlı giriĢimciliği özendirmek hem de genel anlamda daha yoksul olan kendi
nam ve hesabına çalıĢanlar ile kamu kurumları ve özel kurumlar tarafından istihdam edilen
kiĢiler (memurlar ve hizmet akdiyle çalıĢanlar) arasında daha iyi bir denge kurmak ve daha
adil bir koruma sistemi oluĢturmak amacıyla, kendi nam ve hesabına çalıĢanlardan alınan
sigorta primlerinin seviyesinin düĢürülmesi de karar vericiler tarafından değerlendirilmesi
gereken bir husustur.
Hizmet akdiyle çalıĢanlar açısından durum daha farklı gözükmektedir; çünkü prim yükü
iĢverenler (%11) ve çalıĢanlar (%9) arasında bölünmüĢ durumdadır.
Sosyal güvenlik sistemine ödenen primlerin, fiilen bu primleri ödemiĢ olan kiĢilerin hak
kazandığı yardımları karĢılamakta kullanılıp kullanılmayacağı Kanunda açıkça
belirtilmemiĢtir. Herhangi bir mesleki kategori için ödenmiĢ olan primler, her zaman aynı
meslek kategorisinin ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla kullanılmamaktadır. Primler tahsil
edilmekte ve birleĢtirilmiĢ bir “hesap”ta toplanarak tüm kategorilerde ortaya çıkan ihtiyaçların
harcamalarında kullanılmaktadır. Bir meslek kategorisinden toplanan sosyal güvenlik geliri,
her zaman bu meslek kategorisini için yapılan harcamalar ile bağlantılı değildir. 64 Bu durum,
tahsil edilen sigorta primlerinin, bunları ödemekte en çok zorlanan kiĢilerden, korumaları
devlet tarafından garanti edilmiĢ olan ve primleri sistematik olarak ödenen kiĢilere yeniden
dağıtılması sonucunu doğurabilir. Ġkinci grup daha yüksek bir korumadan ve daha yüksek
bireysel maliyet/toplanan prim oranından faydalandığında, yeniden dağıtımın etkilerinin
adaleti konusunda sorular ortaya çıkmaktadır.
Sigortalıların bir iĢ göremezlikle karĢı karĢıya kalması gibi durumlarda, farklı meslek
kategorileri arasındaki korumanın karĢılaĢtırılmasında ortaya çıkan sonuç dikkat çekicidir.
Farklı sigorta sistemleri, tüm meslek kategorilerinden tahsil edilen primlerle ve bunlara ek
olarak genel devlet gelirleriyle finanse edildiğinden, kaynakların açıkça memurların lehine
yeniden dağıtıldığı sonucuna varmamak mümkün değildir.
Projenin sınırlarının ve kaynaklarının çok ötesinde olması nedeniyle incelenmemiĢ olan bir
konu, malullük durumunun belirlenmesinde uygulanan mekanizma ve metodolojilerin
değerlendirilmesidir. Kanun, sağlık raporlarını onaylanmıĢ sağlık hizmeti kuruluĢlarının
düzenleyeceğini hükme bağlarken, SGK Sağlık Komitesi malullüğün varlığı ve derecesi
64

Daha genel bir çerçevede, uzun vadeli sigorta kolları için toplanan primler üç temel programın ihtiyaçlarını
karĢılamaktadır: yaĢlılık aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı. SGK çalıĢanlarından edinilen bilgiler çerçevesinde, primler,
farklı programlar için tahsis edilmeksizin toplanmaktadır ve her bir kategori ve sosyal risk bazında oluĢan harcama
ihtiyaçlarının her bir kategori ve sosyal risk bazında ne kadar bir gelirle karĢılanacağı noktasında bir istatistik ya da rakam
mevcut değildir.
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konusunda karar vermekte yetkilidir. Sistemin uygulamada nasıl iĢlediğini daha iyi anlamak
için pek çok boyutun daha yakından incelenmesi gerekecektir.
Bunun yanında daha fazla analiz yapılmasında fayda görülen birkaç noktayı belirtebiliriz.
Birinci husus, ülkenin büyüklüğü dikkate alındığında sağlık hizmeti kuruluĢlarının yakınlığını
değerlendirmek gerekebilir. OnaylanmıĢ sağlık hizmeti kuruluĢundan uzakta yaĢayan pek çok
sigortalı için, değerlendirilmeye alınmak için yapılan maluliyet baĢvurusunun ilk aĢaması
zorlu görünmektedir. Ayrıca baĢvuru aĢamasında daha kolay kurumsal destek alacak olmaları
nedeniyle, bu konuda da kamuda çalıĢanlar hizmet akdiyle çalıĢanlara ve kendi nam ve
hesabına çalıĢanlara kıyasla daha avantajlı görünmektedir. BaĢvuru yapan kiĢinin bakıĢ
açısıyla bu konuda daha ileri düzeyde araĢtırma yapılabilir. Malullük yardımı için kaç baĢvuru
yapılmaktadır? Her bir meslek kategorisindeki sayı nedir? ġehir baĢına kaç baĢvuru
alınmaktadır (sağlık hizmeti kuruluĢlarının bulunduğu Ģehirler ve hiçbir sağlık hizmetine
ulaĢılamayan Ģehirler)?
Ġkinci husus, bir baĢvuru sahibinin malullük yardımı için baĢvurduğu andan itibaren malul
olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin ve sonuç olarak malullük aylığına hak
kazanıp kazanmadığının tespit edilmesi ve nihai kararın verilmesine kadar geçen süreçle
ilgilidir. Burada da bir dizi soru detaylı bir araĢtırmanın temelini oluĢturabilir: Kaç baĢvuru
fiilen malullüğün tanınmasıyla sonuçlanmaktadır? BaĢvuru ile yardımın ödendiği tarih
arasında geçen prosedür ne kadar sürmektedir? Prosedür çok aĢamalı göründüğünden, (ilk
önce sağlık hizmeti kuruluĢlarından bir rapor alınması, daha sonra SGK Sağlık Komitesinin
malullük durumunu tespit etmesi ve son olarak da SGK‟nın yardıma hak kazanmıĢ olma
durumunu gözden geçirmesi) bireysel aĢamalar daha sonra ayrı ayrı ele alınıp analiz
edilebilir.
Üçüncü ve özellikle de karar vericilere iliĢkin bir husus da maluliyet türleri, tam nedenleri,
baĢvuru sahiplerinin profili vb. konularında daha kesin bir kavrayıĢa sahip olmaktır. ĠĢ kazası
durumunda her bir meslek kategorisine ne kadar malullük yardımı verilmektedir? Bunlardan
kaç tanesi sebebine bakılmaksızın (evde kaza, mesleki hastalık olmayan uzun süreli bir
hastalık vb.) yalnızca bir iĢ göremezlik nedeniyle verilmektedir? Özellikle bu son soru, sosyal
güvenliğin daha fazla geliĢtirilmesi ve politika üretilmesi açısından önemlidir. Maluliyet
kavramı, iĢ kazası ve meslek hastalıklarından daha bağımsız hale getirildikçe ve bunun yerine
kalıcı bedensel ya da zihinsel hastalıklarla iliĢkilendirilen daha uzun vadeli hastalık sigortası
inĢa edildikçe, Türkiye gibi genç bir nüfus yapısına sahip bir toplumda, gerçekçi
projeksiyonlar hazırlama ihtiyacı temel bir mesele haline gelecektir.
Dördüncü olarak, yalnızca tıp doktorlarından müteĢekkil olan SGK Sağlık Komitesinin
kompozisyonu ve iĢleyiĢinin incelenmesi yerinde olacaktır. Malullük ve sakatlık tıbbi açıdan
değerlendirilmektedir ve malullüğün seviyesini ölçmek için farklı dereceler dikkate
alınmaktadır. Halihazırda kiĢinin mesleki kapasiteleri (bunların değerlendirilmesi) ile iĢgücü
piyasasında iĢ bulma imkanları arasında bir bağ kurulmamıĢtır. Bunun, özürlüler gibi nüfusun
sosyal olarak dıĢlanmıĢ kategorilerinin iĢgücü piyasasına daha yüksek oranlarda katılmasını
öngören AB‟nin 2010-2020 özürlülük stratejisi ve AB 2020‟nin istihdam ve yoksulluğa dair
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temel hedeflerini içeren 19 Nolu Fasıl kapsamındaki AB Ģartları bağlamında daha fazla
incelenmesine ihtiyaç duyulabilir.
Özürlülük ve malullük söz konusu olduğunda daha derinden analiz edilmesine gerek
duyulabilecek çok sayıda husus vardır. Ancak özürlülüğü incelerken, otomatik olarak sosyal
hizmetler konusuna değinmekteyiz. Sosyal hizmetler, farklı AB ülkeleri arasında geniĢ
farklılıklar arz eden, ulusal düzeyde organize edilmiĢ, karmaĢık bir sektördür. Bu haliyle konu
mevcut projenin alanına dahil edilmemiĢtir ve dolayısıyla incelenmeyecektir.
Ancak buradaki temel husus, AB‟de ve diğer ülkelerde karĢı karĢıya kalınan durumla benzer
görünmektedir: Tarihsel olarak malullük, özürlülük gibi, bireyin aktif toplumun tam bir üyesi
olduğunu yeterince hissettirmeyen, geniĢ ölçüde tıbbi ve pasif bir yaklaĢımla ele alınmıĢtır.
Özürlü insanlar geleneksel olarak iĢ görme kapasitelerini kaybetmiĢ olarak algılanmıĢtır ve
kamunun sosyal güvenlik sistemleri bu kaybı telafi etmek için bir bedel ödemek üzere
devreye girmiĢtir. Bu yaklaĢım ise tüm boyutlarıyla açıkça 5510 sayılı Kanunda yer
almaktadır. Giderek artan sayıda devlet, bu konudaki ulusal politikalarını UNCRPD65 ile
uyumlu hale getirmek üzere değiĢtirmeye devam edecektir.
Dolayısıyla Türkiye‟nin yaklaĢımının UNCRPD ve AB nezdinde kabul gören yaklaĢımı ne
ölçüde karĢıladığı ve hangi alanların daha fazla geliĢtirilebileceği bağlamında 5510 sayılı
Kanunun ve bu Kanunun malullük ve sakatlığa olan yaklaĢımının dikkatli bir analizinin
yapılması gerekebilir.
“Malullük yardımı” için önerilen düzenlemelerin özeti:

Malullük
 Malullük-özürlülük-iş göremezlik kavramlarının







netleştirilmesi
Devlet memurları ile hizmet akdiyle çalışanlar ve
kendi nam ve hesabına çalışanlar arasındaki
farklılıkların azaltılması
Malullük durumuyla ilgili başvuru ve değerlendirme
prosedürlerinin kolaylaştırılması
Mesleki değerlendirme ve yeniden mesleğe
kazandırma hizmetleri
Malullük yardımı yararlanıcılarına çalışma imkanı
verilmesi

65

Türkiye, 28 Eylül 2009 tarihinde BM Engelli Hakları SözleĢmesini (UNCRPD-Convention on the Rights of Persons with
Disabilities) onaylamıĢ; ancak Ġhtiyari Protokolü henüz onaylamamıĢtır.
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YaĢlılık Sigortası (Emeklilik);
Tüm ülkelerde olduğu gibi, Türkiye‟de de yaĢlılık sigortası sistemi tarihsel geliĢmelerin bir
sonucu olan karmaĢık bir programdır. Farklı mesleki programlar kısa bir süre önce içerik,
eriĢim ve ödeneğe hak kazanma açılarından olmasa da en azından idari ve yönetsel açıdan
birleĢtirilmiĢtir. Sonuç olarak bugün Türkiye‟de emeklilik sistemi temel olarak 5510 sayılı
Kanun kapsamında yönetilmektedir; ama bu Kanuna paralel olarak mevcut iĢgücü ile iliĢkili
olan diğer bazı yasal enstrümanlar da uygulanmaktadır. Çünkü 5510 sayılı Kanun temel
olarak kariyerlerine 2-3 yıl önce baĢlamıĢ olan ve çoğunluğu otuzlu yaĢların hatta 25 yaĢın
altındaki çalıĢanlara66 uygulanmaktadır.
Türkiye‟de Ekim 2008‟den önce iĢ hayatına girmiĢ olan çalıĢanlar için, iĢgücü piyasasına yeni
girenlerden farklı kurallar uygulanmaktadır. 30/35‟in üstündeki yaĢ grubu için (8 Eylül
1999‟da çalıĢmaya baĢladıkları ölçüde) baĢka bir kurallar bütünü uygulanmaktadır.
Türkiye‟de emeklilik yaşı çalıĢanın iĢgücü piyasasına giriĢ tarihine ve cinsiyetine göre
değiĢmektedir. Erkekler için 55 ila 60 yaĢ ya da 2036 ila 2048 arasında emekli olacaklar için
60 ila 65 yaĢ arasında herhangi bir yaĢ olabilir. Kadınlar için emeklilik yaĢı 50-58 yaĢ ya da
2036 ila 2048 arasında emekli olacaklar için 58 ila 65 yaĢ arasında herhangi bir yaĢ olabilir.
2048 yılında erkeklerin ve kadınların emeklilik yaĢı 65 yaĢta eĢitlenecektir.
Emeklilik yaĢının tespit edilmesi genel anlamda üye devletin yetkisindedir ve AB bu konuda
herhangi bir değiĢiklik yapma yetkisine sahip değildir. Ancak çoğu Avrupa ülkesinin
emeklilik yaĢını artırdığı ya da bu doğrultuda teklifler hazırlamakta olduğu gözlenmektedir.
65 ve hatta 67 yaĢ giderek standart hale gelmekteyken, ileride bu yaĢ kesinlikle 70 olacaktır.
Bu geliĢmelerle karĢılaĢtırıldığında, Avrupa perspektifinde Türkiye halen önümüzdeki 25 yıl
için çok düĢük bir ortalama emeklilik yaĢına sahip olacaktır. 1999 yılından önce çalıĢmaya
baĢlayanlar (ve günümüzde en genci 30 yaĢında olabilenler) 50 ya da 55 yaĢında emekli
olabilir. Ancak diğer taraftan, 2000 ila 2008 yılları arasında çalıĢmaya baĢlayanlar
(günümüzde en genci 20-22 yaĢında olabilenler) için 58 ve 60 olan emeklilik yaĢı Avrupa
ortalamasının önemli ölçüde altında kalmaktadır.
Karar vericiler, nüfusun çalıĢma çağındaki en genç yaĢ gruplarının emeklilik yaĢı için keskin
bir artıĢa gitmiĢ görünürken, orta yaĢ ve üstü grupların emeklilik yaĢını daha düĢük ve hatta
diğer ülke ortalamalarına göre çok düĢük tutmuĢtur ve bu durum gelecekte uzun bir süre daha
devam edecektir. YaĢlılık aylığı harcamalarında67 halihazırda önemli açıklar bulunurken,
emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğini korumak açısından emeklilik yaĢı sorununun
yeniden incelenmesi gerekebilir. Tabii ki istihdam yaratma, aktif iĢgücü piyasası tedbirleri,
mali politikalar, artırılmıĢ sosyal güvenlik katkı payları vs. gibi kamu politikası müdahaleleri
66

Memurlar, sigortalı çalıĢanlar veya kendi nam ve hesabına çalıĢanlar.
Bakınız Haritalandırma ÇalıĢması: Uzun vadeli sigorta kolunda emekli aylıklarından kaynaklanan giderler primler
vasıtasıyla elde edilen geliri önemli ölçüde aĢmaktadır ve bu durum en çok kendi nam ve hesabına çalıĢanlar ve memurlar
için ama aynı zamanda sigortalı çalıĢanlar için de geçerlidir. Rakamlar 2009 yılına aittir.
67
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de etkili olacaktır. Emeklilik yaĢı olarak 65 yaĢ, bugün Avrupa‟da standart amaç haline
gelmektedir ve 2050 yılı itibariyle 70‟in üzerine çıkacak gibi görünmektedir. Er ya da geç
uygulanacak bir emeklilik yaĢ artıĢının Türkiye‟de de dikkate alınması gerekebilir. Bu Ģekilde
bir adım, belki daha yaĢlı çalıĢanlar için kısmi ya da yarı zamanlı emeklilik programları ve
daha esnek istihdam kurallarının bir birleĢimi vasıtasıyla atılabilir.
Sosyal güvenliğe yapılan katkıda ciddi bir artıĢ olmadığı takdirde, mevcut açıkların kolayca
kapatılamayacağı görülmektedir. Çünkü katkı yapan/hak sahibi oranı mevcut duruma göre
çok parlak değildir: Her bir emekli memur için yalnızca 1 aktif memur, hizmet akdiyle
çalıĢanlar için ise 2:1 Ģeklinde bir aktif/pasif oranı söz konusudur. Az çok öngörüldüğü gibi,
önümüzde 25 yıl içerisinde “daha yaĢlı” olacak nesil için, emeklilik yaĢının daha düĢük
tutulması, sosyal güvenliğe ödenen primlerde önemli değiĢiklikler yapılmadığı sürece
rakamları iyileĢtirmeyecektir. Her sene iĢgücü piyasasına 1 milyon yeni katılımcının girdiği
dikkate alındığında, yeterli sayıda istihdam yaratılması ve sosyal güvenlik primlerinin düzgün
Ģekilde ödenmesi Ģartıyla, halihazırda %46 olan sosyal güvenliğe katılım oranını artırma
potansiyeli bulunmaktadır. Ancak sosyal güvenlik primlerinin tahsilatında iyileĢtirmeler olsa
dahi, daha yaĢlı iĢgücü için de emeklilik yaĢının arttırılmaya baĢlanması mantıklı
görünmektedir.
Emeklilik yaĢını artırmak nesiller arası iliĢkileri derinden etkilemektedir. DeğiĢikliklerin
dikkatlice hazırlanması ve sistemi daha sürdürülebilir hale getirmek için tüm yaĢ
gruplarındaki vatandaĢlar için devreye sokulacağının varsayılması gerekecektir. Dolayısıyla,
sürdürülebilir bir kamusal emeklilik programı için farklı yaĢ gruplarından nesillerin karĢılıklı
katkılarını düzenleyecek olan nesiller arası bir antlaĢma yapılması bu noktada kritik öneme
sahip görünmektedir.
AB koordinasyon kurallarının uygulanmaya baĢlanması yönündeki muhtemel Ģartlar altında,
Türkiye ile AB ülkeleri arasında emeklilik yaĢına iliĢkin fark, kariyerlerini Türkiye‟de ve
diğer AB ülkelerinde sürdürmüĢ olan göçmen iĢçi çalıĢanlar açısından özel sorunlara neden
olabilir. Ġlgili çalıĢan, Türkiye‟deki emeklilik yaĢına ulaĢtığı zaman emeklilik talebinin
Türkiye‟deki kısmına hak kazanmıĢ olabilir; ancak diğer ülkede daha yüksek olan emeklilik
yaĢı nedeniyle, anılan Ģahıs bu ülkenin emeklilik kurumundan diğer emekliliğini alabilmek
için önemli bir zaman dilimi boyunca beklemek zorunda kalabilir. Örneğin bu noktada 1998
yılında 18 yaĢında Türkiye‟de çalıĢmaya baĢlayan (Türk vatandaĢı ya da diğer bir AB
vatandaĢı olabilir) ve iĢ bulmak için 2020 yılında Danimarka‟ya giden (Türkiye‟nin o tarih
itibariyle bir Üye Devlet olacağı varsayımı altında) ve 2030 yılında Türkiye‟ye dönen bir
çalıĢanın durumunu ele alalım. O tarih itibariyle anılan Ģahıs 50 yaĢında olacaktır ve kadın
olması halinde Türkiye‟de emekliliğe hak kazanmıĢ olacaktır. Erkek bir çalıĢan ise 2035
yılında 55 yaĢına geldiğinde Türkiye‟de emekliliğe hak kazanacaktır. Ancak büyük olasılıkla,
Danimarka‟daki emeklilik ödemesinden önce, en azından 2047 yılına kadar -ya da 17 (12)
sene daha fazla- beklemek durumunda kalacaktır. Bu çalıĢmanın Üçüncü Bölümü, AB
koordinasyon kurallarının Türkiye‟ye aktarılmasının Türk sosyal güvenlik mevzuatı
üzerindeki muhtemel etkilerini daha ayrıntılı Ģekilde ele alacaktır.
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Türkiye‟deki emeklilik sistemi farklı meslek kategorileri için farklı asgari hak kazanma
Ģartları düzenlemektedir. 5510 sayılı Kanun kapsamında daha önce asgari hak kazanma
süreleri artırılmıĢtır68 ve halihazırda hizmet akdiyle çalıĢanlar için 20 yıl prim ödeme,
memurlar ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlar için ise 25 yıl prim ödeme Ģeklinde
belirlenmiĢtir. Asgari hak kazanma süresi karĢılanmadığı durumlarda, sigortalı kiĢi bir defaya
mahsus olmak üzere “toptan ödeme” alabilmektedir. Programın yalnızca, Ekim 2008‟de
çalıĢmaya baĢlayan ve sonuç olarak 65 yaĢında emekli olacak nüfusun en genç yaĢ grubuna
uygulandığı dikkate alındığında, asgari 20/25 yıllık prim ödemesi fazla görünmemektedir.
2009 yılında 25 yaĢında çalıĢmaya baĢlayan kiĢiler 40 yıl çalıĢmıĢ olacak ve 2049 yılında
emekli olacaktır.
Bu kapsamdaki bir soru, mesleki kategori değiĢtiren ve iĢçiyken kendi nam ve hesabına
çalıĢan haline gelen (ya da tersi) kiĢilerin durumunun ne olacağıdır. Bu eğilimler diğer
Avrupa ülkelerinde göze çarpmaktadır ve Türkiye‟de de özellikle de en genç nesillerde
belirgin hale gelebilir.
Emeklilik konusunda asıl ilginç olan nokta, ikinci sütun emeklilik programının bulunmaması
ve tamamen özel olan çok az sayıda üçüncü sütun emekliliğin bulunmasıdır. Bu durum,
ülkenin nispeten genç demografik profili nedeniyle halihazırda herhangi bir özel soruna yol
açmazken, 30-40 yıl sonra bugünkü genç nesil emekliliklerini kazandıklarında, kesinlikle bir
sorun haline gelecektir. Dolayısıyla, daha sürdürülebilir nitelikteki birinci sütun emeklilik
sisteminin bir miktar daha Ģekillendirilmesinden sonra ikinci ve üçüncü sütun emeklilik
programlarının inĢa edilmesi çok erken bir çağrı olarak görünmemektedir.
Emeklilik yardımları (veya sosyal güvenlik yardımları) üzerinden herhangi bir prim ya da
vergi tahsil edilmemektedir. Sağlık hizmeti -en azından birinci basamak temel sağlık
hizmetleri- eğer reçete yazılmamıĢ ise katkı payından muaftır. Birinci basamak sağlık
kuruluĢlarında ilaç için reçete yazılması halinde hastaların 3 TL katılım payı ödemesi gerekir.
Hastane hizmetleri ve ilaçlar için özel ücretler uygulanmaktadır. Emekliler sağlık hizmetleri
için aktif nüfusla aynı seviyede ve Ģartlarda kendi katkılarını ödemektedir. Hastaların kendi
katkıları sabittir ve geliri olan kiĢiler için oldukça düĢüktür. Aslında kamu sağlık hizmeti
sisteminde yalnızca iki katkı uygulanmaktadır: Kamu hastanelerinde verilen muayene
hizmetleri için 5 TL ve yazılan ilaçlar için ek bir 3 TL‟dir.69 Emekliler ve aktif sigortalılara
ilaç alımı konusunda farklı prim oranları uygulanmaktadır (%10‟a karĢılık %20). Hastanın,
ilaçlar ve hastane bakımı için karĢılayacağı kendi payı dıĢında, emekliler sağlık hizmetlerinin
finansmanına katkıda bulunmamaktadır. Özellikle yeterli imkana ya da gelire sahip emekli
kiĢiler açısından bu hususun -kesinlikle çok hassas olsa da- ileride daha fazla incelenmesi
gerekebilir (Bknz Bölüm 2.2.4).

68

Bakınız Haritalandırma ÇalıĢması.
Özel bir hastaneden alınan sağlık hizmetlerinde muayene katılım payı 12 TL uygulanmakta olup, ilaç yazıldığında ek bir 3
TL uygulanmaktadır.
69
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“YaĢlılık aylığı” için önerilen düzenlemelerin özeti:

Yaşlılık aylığı
 Emeklilik yaşının yükseltilmesi
 Hem daha ‘yaşlı’ çalışanlar için hem de göreve yeni
başlayanlar için
 (Asgari) hak kazanma süreleri: 9,000 – 7,200
 Asgari ve azami tutarlar arasındaki farkın azaltılması
 Daha ileri yaştakiler için kısmi süreli emeklilik ve

esnek istihdam düzenlemelerinin getirilmesi
 İkinci ve üçüncü sütun sigorta programlarının

geliştirilmesi
 Emeklilerden sağlık sigortası primi alınması

Ölüm Sigortası;
Ölüm aylığı, kiĢisel kapsamda daha önce 2‟nci Bölümde yorumlanmıĢtır. Ölüm aylığı,
sigortalının ya da sosyal güvenlik faydalanıcısının vefatı halinde geride kalan dul ve
yetimleri için bir gelir ikamesi ödeneği olarak ödenmektedir. Ölüm aylığı programının temel
gerekçesi, sigortalı Ģahsın ya da sosyal güvence faydalanıcısının çoğu zaman bir ailenin tek ya
da temel gelir kaynağı olmasıdır. Ölen sigortalı bir Ģahsın eĢi, çocukları ya da bakıma muhtaç
ebeveynleri gibi hayatta kalan aile bireyleri, ölüm dolayısıyla sigortalı kiĢinin çalıĢmasının
sona ermesi sonrasında bir gelir ikamesine ihtiyaç duymaktadır. Dul ve yetimler için
emeklilik programları Avrupa ülkelerinde giderek terk edilmektedir; çünkü baĢlangıçta bu
programlar yalnızca babanın gelir elde ettiği ve annenin ekonomik anlamda aktif olmadığı
daha geleneksel bir aile modeli üzerine inĢa edilmiĢtir. Daha geleneksel olan bu aile
kompozisyonu ile kadın ve erkek arasındaki rol paylaĢımı zaman içerisinde büyük ölçüde
değiĢmiĢtir. Günümüzde istihdamın giderek daha bireysel hale gelmesi ve sosyal güvenlik
hakları ile birlikte, iĢgücü piyasasına katılım ve sosyal güvenlik kariyerlerinin oluĢumu
açısından kadınlar ve erkekler hukuken eĢit değerlendirilmektedir. Bu durum ölüm aylığı
programlarının tasarımını ve iĢleyiĢini etkilemiĢtir.
Türkiye‟de ölüm aylığı programı kadının evde kaldığı ve temelde erkeğin “eve ekmek
getirdiği” daha geleneksel bir aile modeli çerçevesinde yorumlanmaktadır. Bu geleneksel
model, Türkiye‟de kadınların dörtte birinden daha azının aktif olduğunu ortaya koyan mevcut
istihdam oranları tarafından yansıtılıyor görünmektedir. ĠĢgücü piyasasına katılımın ve sosyal
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güvenliğe eriĢimin cinsiyet boyutu, değiĢtirilmesi gereken bir öncelik olarak ele alındığı ve
fiilen uygulandığı takdirde, zaman içerisinde ölüm aylığı programında muhakkak değiĢiklikler
meydana gelecektir.
Bugün itibariyle ödenen maaĢının tutarı ölen Ģahsın geçmiĢ kazançları ile bağlantılıdır ve
hayatta kalan eĢ, ölen eĢin hak kazanmıĢ olacağı emekli aylığının %50‟sini veya %75‟ini
almaktadır. Fark, çocukların varlığına göre değiĢmektedir. 18 yaĢ üstündeki çocuklar orta
öğretim veya dengi okullarda öğrenim görüyorsa 20, yüksek öğretimde öğrenim görüyorlar
ise 25 yaĢına kadar emekli aylığının %25‟ini almaktadır. Malul olan çocuklar ve evlenmemiĢ
kız evlatlarda bir yaĢ sınırı yoktur.
KiĢisel kapsamı ele alan Bölümde, emeklilik programının kazançla iliĢkili bölümü üzerinde
halihazırda yorum yapılmıĢtır. Aylık götürü bir emekli maaĢına geçiĢ (kazançla bağlantılı
yaklaĢımın yerine) düĢünülebilir. Hakkın diğer sigortasız kiĢilere de açılması mali açıdan
arzulanmayabilir –bunun kanıta dayalı bir temelde analiz edilmesine ihtiyaç duyulacaktırancak emeklilik programının katkıya dayalı özelliği daha fazla yorumlanabilir.
Yardıma hak kazanma, evlenmemiĢ kızlar ve hatta malul yetiĢkin çocuklar da dahil olmak
üzere hayatta kalan eĢlerin ve çalıĢma yaĢındaki çocukların iĢgücü piyasasına girmeye hazır
hale gelmesi Ģartına da bağlanabilir. ĠĢgücü piyasası dıĢında kalan kiĢilerin piyasaya
girmelerinin teĢvik edilmek istenmesi halinde, ölen Ģahsın hayatta kalan ve ölüm aylığından
faydalanan aile bireylerinin iĢgücü piyasasına girmesi ile ilgili bir bağlantı kurulması mantıklı
bir adım gibi görünmektedir. ĠġKUR yönetimi ile gerekli bağlantıların kurulmasının yanı sıra
iĢ arama ve/veya eğitim (yeniden eğitim) giriĢimlerinin de düzenlenmesi gerekebilir.
EvlenmemiĢ kızların ölüm aylığına hak kazanmalarında yaĢ sınırı olmamasına dair bir
yoruma, cinsiyet ayrımcılığı konusuna atıf yapılarak Bölüm 2.4.1‟de yer verilmiĢtir. Ġlgili
kiĢiler çalıĢma yaĢında olduklarından, iĢgücü piyasasına entegre olma Ģartı halihazırda belirli
bir yaĢ haddinde olması muhtemel olan hayatta kalmıĢ eĢlere göre daha güçlü bir Ģekilde
uygulanabilir.
Ölüm aylığı programı kapsamında verilen cenaze ve evlilik ödenekleri Bölüm 2.1.1‟de
yorumlanmıĢtır. Her iki yardımın da gelir ikamesi ödeneği vermeye değil, masrafları
karĢılamaya yönelik olduğu ve genel gelirlerin, maliyetlerin önemli bir bölümünü finanse
ettiği bu durumda, yardımların katılıma dayalı bir programa dahil edilmesinin uygunluğu ve
hakkaniyeti sorgulanmaktadır.70

70

Cenaze ve evlilik ödenekleri yıllık kesin harcama rakamlarının ve zaman içerisinde yapılan harcamaların, uzun vadeli
sigorta kollları maliyetleri içerisindeki paylarının belirlenmesi ve özellikle de bunların dul ve yetim programının genel
maliyetleri ile karĢılaĢtırılması için daha fazla araĢtırma yapılması tavsiye edilir.
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“Ölüm aylığı” için önerilen düzenlemelerin özeti:

Ölüm aylığı
 Ölüm (dul ve yetim) aylığı
 Gelirle ilişkilendirilmesi? Tek bir toplu ödemeye dönüştürülebilinir mi?
 Evlenmemiş kız çocuklarının sınırsız hak sahipliğinin kısıtlanması
 Çalışma yaşındaki dul ve yetimler için işgücü teşviklerinin getirilmesi

 Cenaze ödeneği
 Meslek kategorileri arasındaki farkların azaltılması ve hizmet akdiyle

çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışanlar için uygulanan asgari
hak kazanma sürelerinin kaldırılması
 Çalışmayan (sigortasız) nüfusa da verilmesi?

 Evlilik ödeneği
 Sigortalı nüfus ile sigortalı olmayan nüfus arasındaki farklılıkların

giderilmesi
 Verilen tutarın yeniden gözden geçirilmesi

2.2.4 Sağlık Sigortası
Türkiye‟de sağlık sigortası, sağlık hizmeti harcamalarını karĢılamayı amaçlamaktadır. Sağlık
sigortası programı, Türkiye‟de hastalık dönemlerinde kısa vadeli sigorta kolları kapsamında
verilen iĢ göremezlik ödeneği ile sağlanan gelir ikamesini karĢılamayı amaçlamamaktadır.
Sağlık sigortası sisteminin maddi kapsamı incelendiğinde, programın temel ve ikincil sağlık
hizmetleri, laboratuar test ve analizleri, diĢ tedavisi, acil sağlık hizmetleri ve hatta hastanın
bulunduğu yerden tedavi gördüğü hastaneye olan ulaĢım giderleri gibi geniĢ bir sağlık hizmeti
yelpazesini ve çok sayıda ilacı kapsadığı görülmektedir. Teknik olarak tüm vatandaĢlar genel
sağlık sigortası kapsamında bulunduğundan, muazzam bir hizmet ve ilaç hacminin söz konusu
olduğu açıktır.71
Bir sağlık sigortası uygulanmakta olsa dahi, sağlık hizmetleri sistemi temelde fiilen devlet
tarafından finanse edilmektedir ki bu finansman da iĢgücü tarafından/adına ödenen sağlık
sigortası primlerine dayanmaktadır. Uygulanan prim oranı %12,5‟tir72 ve brüt ücret ya da
beyan edilen gelir üzerinden kesilmektedir. Sağlık sigortasından faydalanabilmek için son bir
yıl içinde asgari 30 günlük genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekmektedir.
71

Sağlık yardımı sisteminin maliyet açısından incelenmesi ilginç olacaktır. Bu konunun mevcut proje kapsamında ele
alınması mümkün değildir.
72
Ġsteğe bağlı sigortalılar için % 12.
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Genel anlamda, muayene ve ilaç için sigortalının kendisinin ödemesi gereken katılım payı
uygulaması vardır. (Birinci basamak sağlık kuruluĢlarında ilaç için reçete yazılmadığı
durumlar hariç).
Burada kayda değer nokta, kendi katılım payını ödemekten muaf olan uzun hizmet ve kiĢi
kategorileri listesidir. Dolayısıyla sağlık sigortası primleri ödemiĢ olanların haricinde, temel
sağlık hizmetleri aslında halkın büyük bir bölümü için bedelsizdir ve masrafları devlet
tarafından ödenmektedir. Diğer taraftan, kullanıcının kendi katılım paylarını karĢıladığı sağlık
hizmetlerinde ve ilaçlarda da çok sayıda istisna vardır, bu da sağlık hizmetlerinin tedarikinin
geniĢ ölçüde vergiler tarafından finanse edilmesine yol açmaktadır. Bu raporun hazırlanması
aĢamasında sağlık hizmeti harcamaları ve sağlık sigortası primleri tarafından karĢılanan
masrafların yüzdesi konusunda herhangi bir veriye ulaĢılamamıĢtır. Prim gelirleri ile farklı
sigorta programları için yapılan harcamalar arasındaki bağlantı dikkate alınmaksızın, sağlık
sigortası primleri ile sosyal sigorta primleri birlikte tahsil edilmekte ve birleĢtirilmektedir.
Mevcut istatistikler uzun vadeli sigorta ve sağlık hizmeti gelirlerine ve harcamalarına dair
toplam rakamları bir arada sunmaktadır. Rakamları bölüp uzun vadeli sosyal sigortalar ve
sağlık sigortası verilerini ayrı tutmak kuĢkusuz doğru politika sonuçlarına varmak ve
hedeflenen eylemlere kanıtlar sunmak açısından faydalı olacaktır.
Ayrıca kullanıcının kendi ödediği katılım payları çok düĢüktür ve cepten ödenmesi gereken
tutarlar noktasında aktif nüfus ile emekli nüfus arasında bir ayrım bulunmamaktadır. Bu
durumun istisnası, ilaç masraflarında emekliler masrafların %10‟unu ceplerinden karĢılarken
aktif sigortalılarda bu oranın %20 olmasıdır. Kullanıcının kendi ödediği katılım payları
muayene hizmetlerinde sabittir: Kamu hastanelerinde yapılan muayenlerde 5 TL ve ilaç
yazılması halinde artı 3 TL alınmaktadır. Kullanıcının özel hastanelerde aldığı tıbbi
hizmetlerde ise kendi ödediği ücret, ilaçların yazılmıĢ olup olmamasına bağlı olarak 12 TL ya
da 15 TL olarak belirlenmiĢtir. Hastalardan kendi adlarına alınan bu sabit katılım payı
tutarları, ilgili kiĢilerin gelir seviyelerini dikkate almamaktadır. Hastanın kendi ödediği
ücretler hizmetin türü ya da cinsi veya hizmetin gerçek maliyeti bağlamında da bir ayrıma
gitmemektedir.
Emekliler sağlık sigortası primleri vasıtasıyla sağlık hizmetlerinin finansmanına katkıda
bulunmamaktadır. Ancak emekliler, ilaç kullanımında ve daha özel sağlık hizmetlerinde kendi
katılım paylarını ödemek vasıtasıyla sınırlı bir katkıda bulunmaktadır. Diğer taraftan, YeĢil
Kart kullanıcıları ne primler vasıtasıyla ne de kendi ödemeleri vasıtasıyla herhangi bir katkı
yapmamaktadır. Sigortalı iĢgücü ise hem sağlık sigortası primi hem kendi katılım payı hem de
bakmakla yükümlü oldukları kiĢiler için ödeme yapmaktadır. Toplam nüfusun yalnızca
%22‟sinin sağlık sigortası primi ödediği ve bunların da sağlık hizmetlerinin çoğu için katılım
payı ödemekten muaf olduğu (hak sahibi olan herkes gibi) dikkate alındığında, genel sağlık
sigortası primlerinin sağlık hizmeti harcamalarının yalnızca çok küçük bir kısmını karĢıladığı
açıktır. Bu anlamda, sigortalıların yaklaĢık %20‟sinin düĢük gelir beyan etmeleri nedeniyle
düĢük prim ödemesi yapan kendi nam ve hesabına çalıĢanlar ve bunlara ek olarak temel sağlık
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hizmetlerinden ücretsiz faydalanan geniĢ bir bakmakla yükümlü olunan grubun var olduğu
düĢünüldüğünde gelir-gider arasındaki açığın ne derece önemli olduğu ortadadır.
Emekliler gibi aktif olmayan kiĢilerin sağlık sigortası primlerine dahil edilmesi muhtemel bir
çözüm gibi görünmekteyken, kullanıcının kendi ödediği katılım paylarına iliĢkin sistemin
incelenmesi ve mümkünse değiĢtirilmesi üzerinde düĢünülebilinir. Kullanıcının kendi ödediği
katılım payları, nüfusun daha çok gelire sahip grupları için artırılabilir, katılım payı alınan
sağlık hizmetleri kapsamı geniĢletilebilir ve ilaç ile sağlık hizmetlerinin türüne göre bir
farklılaĢmaya da gidilebilir.
Kanun uyarınca genel sağlık sigortası kapsamında olan yeĢil kart sistemi, muhtaç ailelerin
sağlık hizmetlerine ve ilaçlara eriĢebilmesini amaçlamaktadır. Nüfusun yaklaĢık %13‟ü yeĢil
kart sisteminden faydalanmakta ve bunun sonucunda ücretsiz sağlık hizmeti almaktadır.
ÇalıĢmanın diğer bölümlerinde de belirtildiği gibi, kullanılan gelir değerlendirme
yöntemlerinin ve yeĢil kart alma Ģartlarının incelenmesi ve sistemin adaleti, etkinliği ve
etkililiği açısından detaylı Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bunların yanında, sağlık sigortası primleri vasıtasıyla katkıda bulunmayan ve yeĢil kart almak
için gerekli Ģartları karĢılamayan kiĢiler, sağlık hizmetleri sisteminden dıĢlanmıĢ
görünmektedir. Bu kiĢilerin de sağlık hizmeti kullanıcıları kapsamına dahil edilmesi için
giriĢimlerde bulunulması gerekmektedir.
Sağlık sigortasının kapsamına dair akla gelen sorular, kapsanan hizmet türlerine iliĢkin
değildir (çünkü bunlar yeterince ve hatta fazlasıyla geniĢ Ģekilde tanımlanmıĢtır). Bu sorular
daha ziyade sağlık sigortası sisteminin sürdürülebilirliği, sağlık hizmetlerinin kiĢisel kapsamı
ve kalitesi ile ilgilidir.
Bu bağlamda, genel sağlık sigortası sisteminin iĢleyiĢi, kaç adet ve ne tür hizmetin ve ilacın
verildiği, genel sağlık sigortası primlerini ödeyen sigortalılar ile yeĢil karttan faydalanan
kiĢilerin sağlık hizmeti tüketim yüzdelerinin neler olduğu, kısmen kullanıcının kendi
katkılarıyla finanse edilen hizmetlerin ve ilaçlarının yüzdesinin ne olduğu vb. hususlarda
derinlemesine bir araĢtırma yürütülmesinin değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Kullanıcıların
kendi ödedikleri katılım paylarının çeĢitlendirilip hastaların gelir seviyeleriyle, hizmetlerin
cinsiyle ve bunların maliyetleriyle daha iliĢkili hale getirilmesi değerlendirilebilir
görünmektedir. Ayrıca maddi durumu iyi olmayanlar arasında, sorumlu sağlık sigortası
tüketimini artırmak amacıyla kullanıcının kendi karĢıladığı katılım paylarının kapsamı, düĢük
katkı oranlarıyla da olsa geniĢletilebilir. Nihayetinde, yeĢil kart sisteminin baĢtan aĢağı
gözden geçirilip, paralel bir sistem olarak iĢlemesi yerine genel sağlık sigortasına dahil
edilmesi gerekecektir. Bu değiĢiklik belirli bir süredir planlanmıĢ ve idari sorumlulukların
SGK‟ya devredilmesi için hazırlıklar yapılmıĢtır. Bu devir iĢleminin doğuracağı sonuçlar
hafife alınmamalıdır. Özellikle gelirlerin doğrulanma ve test edilme yeteneğinin ve kullanılan
yöntemlerin daha fazla incelenmesi faydalı olacaktır. Primsiz ödemeler sistemi kapsamında
yapılan benzer gelir testleriyle olan bağların güçlendirilmesi gerekecektir.
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“Sağlık sigortası” için önerilen düzenlemelerin özeti:

Sağlık sigortası
 Kişisel kapsam genişletilerek, genel sağlık sigortalısı








olarak sayılan herkesin, uygulamadan etkin şekilde
faydalanması
Kullanıcı katılım payı uygulamasının daha fazla sayıda
sağlık hizmeti ve ilaç için de getirilmesi
Katılım payına getirilen istisnaların sınırlanması (kişiler ve
hizmetler)
Katılım ücreti uygulamasında hizmetlerin ve ilaçların türü
ile gerçek giderler ve hastanın gelir düzeyine göre farklı
seviyeler belirlenmesi
Yeşil kart sisteminin gözden geçirilmesi
Emeklilerin de sağlık sigortası primi ödemesi

2.2.5 ĠĢsizlik sigortası
ĠĢsizlik sigortası, belirli bir asgari prim günü süresince (son 4 ay içinde kesintisiz olarak 120
gün ve son 3 yıl içerisinde asgari ödenmiĢ 600 prim günü) ĠĢsizlik Sigortası Fonuna
primlerinin ödenmiĢ olması Ģartıyla yalnızca sigortalı çalıĢanlara açıktır. ġart koĢulan asgari
prim kaydının nispeten kısa olduğu dikkate alındığında, yardıma hak kazanma süreleri
(kademeli olarak 6-10 ay) nispeten uzundur. Ödenek aylık olarak, istihdamın sona ermesinden
önceki son 4 ay boyunca elde edilen kazançlar ortalamasının %40‟ına tekabül etmektedir ve
dolayısıyla hastalık sigortasından sağlanan geçici iĢ göremezlik ödeneğinden daha düĢüktür
(kazançların 1/2‟si veya kazançların 2/3‟ü). Dolayısıyla nispeten düĢük olan tutar, daha uzun
olan faydalanma süresi ile telafi edilmiĢ görünmektedir.
Bu noktadaki temel sorunlardan bir tanesi, iĢsizlik ödeneği haklarının ne zaman son bulduğu
ve yardım ödemesinin ne zaman sona erdiğidir. ĠĢsizlik ödeneğine iliĢkin haklarını tümüyle
kullandıktan sonra iĢ bulamamıĢ olan hak sahipleri için ne tür önlemler uygulanmaktadır? Bu
alan iĢsizlik sigortası ile halihazırda Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Fonu aracılığıyla
sağlanan sosyal yardım cinsinden nakdi yardımlar arasındaki karĢılıklı bağlantı ile ilgilidir
(çalıĢma yaĢındaki kiĢiler için).
ĠĢverenin kadınları ya da gençleri istihdam etmesi halinde devletin iĢverenin iĢsizlik primi
ödemelerinden kaynaklanan yükünün bir kısmını üstlenmesi gibi kısa süre önce ekonomik
kriz ortamında ortaya atılan geçici önlemler tekrar değerlendirilerek yardıma muhtaç insanlara
veya iĢgücü piyasasının dıĢında olan kiĢilere yaygınlaĢtırılabilir. Ayrıca ekonomik sıkıntı
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dönemlerinde devreye alınan kısa çalıĢma ödeneği ve Ücret Garanti Fonu gibi yardımlar da
kesinlikle halka daha fazla yaygınlaĢtırılması gereken iyi uygulama örnekleridir.
ĠĢsiz olanların yalnızca küçük bir kısmı iĢsizlik yardımı alırken, özellikle gençler ve kadınlar
arasında artmakta olan iĢsizlik sorununun üstesinden gelebilmek için daha ileri adımlar
atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aktif iĢgücü piyasası tedbirleri ile giriĢimciliğin ve ticaretin
teĢvik edilmesi bu açıdan anahtar bir konumda görünmektedir.
“ĠĢsizlik sigortası” için önerilen düzenlemelerin özeti:

İşsizlik yardımı
 Görece kısa süreli bir prim ödeme zorunluluğuna bağlı






olan yine görece uzun yardım süresinin (6 – 10 ay)
değerlendirilmesi
İşsizlik yardımı ile sosyal yardım ağı arasında bağlantı
kurulması
Kısa çalışma ödeneğinin genişletilmesi
İşverenlerin gençleri ve kadınları ve ayrıca diğer
hassas grupları istihdam etmesine yönelik tedbirlerin
genişletilmesi
İşsizlik sigortası sisteminde aktif iş hayatına dönüş şartı
ve işgücü teşviklerinin getirilmesi
Kendi nam ve hesabına çalışanlar ve yeni bir iş
kuranlar için destek teşviği uygulamasının getirilmesi

2.2.6 Muhtaçlık
Halihazırda belirli gelir tavanlarının ya da yoksulluk sınırlarının altına düĢen bireyleri ya da
aileleri hedef alan genel bir gelir desteği programı bulunmamaktadır.
Mevcut kategorik gelir desteği programları, aylık gelirleri belirli tavanın altında olan yaĢlı ve
özürlü insanlara mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.73 Gelir tavanları düzenli olarak
yeniden ayarlanmaktadır. Gelir tavanının aĢılması gelir desteği programına eriĢimi
engellemektedir.
2022 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan program, yardıma muhtaç insanlar için tasarlanmıĢtır:
65 yaĢın üzerinde olan ve geliri bulunmayan yaĢlılar ve en az %40 maluliyet derecesindeki
73

2011 yılının ilk altı aylık dönemine tekabül eden tutar 100,37 TL‟dir.
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özürlüler. Bu kategorilere girmeyen kiĢiler 2022 sayılı Kanun uyarınca herhangi bir yardıma
hak kazanamayacaktır.
Sistem SGK tarafından yönetilmektedir; ancak gelirin test edilmesi ve kanıtların hazırlanması
yerel yönetimler tarafından gerçekleĢtirilmektedir. YaklaĢık 1,35 milyon insan 2022 sayılı
Kanundan faydalanmaktadır ki bu da toplam nüfusun çok küçük bir oranını temsil
etmektedir.74 2022 sayılı Kanundan faydalanan hak sahipleri otomatik olarak yeĢil kart
sisteminden de faydalanmaktadır.
Geliri olmayan çalıĢma yaĢındaki kiĢiler ve çocuklar, BaĢbakanlığın gözetimi altında yerel
yönetimler tarafından yönetilmekte olan Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Fonuna
baĢvurabilir. Bu Fonun ulaĢtığı hak sahibi sayısı, sunulan yardımların tutarı ve dikkate alınan
yeterlilik Ģartları konusunda herhangi bir veri elde edilememiĢtir.
Aile içindeki kiĢi baĢına düĢen gelir payının aylık tutarı, asgari ücretin 1/3‟ünün altında olan
kiĢiler yeĢil kart ve tıbbi hizmet almak için gerekli Ģartları karĢılamaktadır. Dolayısıyla
yeterlilik, bir gelir testi yapılmasını da öngörmektedir.
Yoksulları ve yardıma muhtaç olanları hedef alan bu primsiz ödemeler programlarının daha
fazla araĢtırılıp analiz edilmesi gerekli görünmektedir. Bir dizi araĢtırma konusu olabilecek
soru üzerinde durulması gerektiği düĢünülmektedir. Yoksulluk oranına kıyasla 2022 sayılı
Kanun kapsamında ulaĢılan nüfus oranı düĢük görünmektedir. 2022 sayılı Kanun ve 3294
sayılı Kanun, uygulamada toplumun gerçek anlamda en muhtaç ve en yoksul kesimlerine mi
mali yardım sunmaktadır? Yeterlilik kriterleri düzenlenerek hedeflenmiĢ olan insanların
tümüne fiilen ulaĢılmıĢ mıdır? 3294 sayılı Kanun, sosyal güvenliğin dıĢında kalan ve 2022
sayılı Kanundan faydalanmaya hak kazanamayan insanlar için nasıl bir genel yardım ağı
sunmaktadır? Her iki program da gelir testine ve doğrulamaya dayanmaktayken, YeĢil kart
sisteminde ayrıca varlık testi yapılmaktadır. Gelirin doğrulanması ve kontrolünde kullanılan
yöntemler ve araçlar, temsili varlık testi yaklaĢımları, denetleyen veya geliri test eden
kuruluĢların kurumsal kapasitesi, gelir verilerinin toplanması ve kaydedilmesi, daha
derinlemesine inceleme gerektiren konular arasındadır. Bu noktada Sosyal YardımlaĢma ve
DayanıĢma Fonu ile 2022 sayılı Kanunun ve YeĢil Kartın uygulamasında devrede olan farklı
kurumlar arasındaki iĢbirliği ve veri paylaĢımı kritik öneme sahip görünmektedir.
Yapılacak analizler uyarınca, varlık testine dayalı gelir destek programları ile yeĢil kart gibi
gelir testi gerektiren diğer yardımların ve sosyal sigortaya dayalı programların entegre
edilmesine ihtiyaç duyulabilir. Buradaki baĢlangıç noktası, gelir testi kurallarının, süreçlerinin
ve prosedürlerinin uyumlaĢtırılması ve ilgili farklı kurumların iĢbirliğinin sağlanmasıdır.
Ülkenin büyüklüğü ve potansiyel hak sahibi olabileceklerin sayısı dikkate alındığında,
yönetimin etkinliği ve etkililiği önemli bir sorun gibi görünmektedir.

74

Nüfusun yaklaĢık %1,84‟ü.
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Gelir testine dayalı mevcut yardım programlarının değerlendirilmesine paralel olarak,
yoksulluk üzerinde de daha fazla araĢtırma ve analiz yapılması gerekecektir. Bu noktada
yoksulluk, kiĢilerin ve ailelerin mali açıdan muhtaç halde olmaları üzerine odaklanmak
suretiyle kelimenin yalnızca dar anlamıyla ele alınmamalı; daha geniĢ olan sosyal içerme
kavramının bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bölgelerde, cinsiyet, özürlüler, yaĢlılar ve
çocuklar gibi hassas belirli gruplar için ayrı yaklaĢımlar kullanılarak ulusal hanehalkı gelir
araĢtırmaları ve tüketim analizlerinin yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Aile kompozisyonu da
bu analize dahil edilmelidir.
Yardımların verilmesinde geliri dikkate alan sosyal koruma programlarının daha fazla entegre
edilmesi üzerine derinlemesine bir değerlendirme yapılması ve yoksulluğun mutlak ve nispi
oranını araĢtırmak suretiyle analiz edilmesi, genel gelirlerden finanse edilen yardımların
tahsisine ve gelirin yeniden dağıtılmasına iliĢkin programlarda daha hedef odaklı bir
yaklaĢımı harekete geçirebilir. Bu durum daha entegre bir gelir desteği programına/sistemine
öncülük edebilir ve sigorta programları arasında daha sıkı bir bağ kurulmasını kolaylaĢtırır.
Piramidin en altında, nüfusun en yoksul katmanlarıyla ilgili çalıĢarak yardımların en muhtaç
olanlara gitmesini hedeflemek, çalıĢma yaĢında olan herkesin maksimum seviyede iĢgücüne
katılmasını amaçlayan daha geniĢ bir yaklaĢımın parçasıdır. Ticaretin teĢvik edilmesi ve
kayıtlı istihdam yaratılması bu bakımdan kritik öneme sahiptir. Nüfusun daha muhtaç halde
olan gruplarının aktif bir Ģekilde sisteme dahil edilmesi için stratejik yönlendirmeleri
kapsayan bir Ulusal Ġstihdam Stratejisi değerlendirilebilir ve ODB ve OĠB‟yi hazırlamak için
daha fazla somut adım atılabilir.
Sosyal sigorta yardımlarının bir kısmı da dahil olmak üzere sosyal koruma, hak sahiplerinin
istihdama katkılarını özendirecek Ģekilde tasarlanmalıdır. Bu yaklaĢım, örneğin sosyal sigorta
yardımlarından faydalanırken çalıĢma yasağına tabi olmak, bir iĢ aramak ve yardım alırken
ĠġKUR‟a kaydolmak vb. halihazırda mevcut olan bazı yardıma hak kazanma Ģartlarının
düzenlenmesini gerektirecektir. ġurası açıktır ki, SGK ile ĠġKUR arasındaki iĢbirliğinin bu
açıdan yoğunlaĢtırılması gerekecektir.
Bir yandan sosyal hizmetler sisteminin, diğer yandan istihdamda aktif rol almaları
engellenmiĢ olan veya yaĢlılık, malullük ya da baĢka bir nedenle istihdamın dıĢında olan
insanları sosyal hizmetlerin nasıl desteklediğinin daha fazla analiz edilmesi gerekecektir.
Kamu yararına çalıĢan temel ve uzmanlaĢmıĢ sosyal hizmetlerin kapsamlı Ģekilde sağlanması,
kamu ve özel hizmet sunucularının iĢleyiĢ Ģekli, sosyal hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet
sunumunun kalitesi, sosyal hizmetlerin ihale ve finanse edilmesi, politika geliĢtirme
giriĢimlerinde temel alınmak üzere daha detaylı analiz edilmesi gerekecek konulardan birkaç
tanesidir. Sosyal hizmetlerin ve yardımların herkesin eĢit kullanımına açılabilmesi için,
yapılan analiz temelinde sosyal hizmetlerin daha da geliĢtirilmesi için ulusal bir strateji
oluĢturulması dikkate alınabilir.
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“Muhtaçlık” için önerilen bazı düzenlemelerin özeti:

Muhtaçlık
 Gelir testinde kullanılan yöntemlerin etkinliğinin /

verimliliğinin / adilliğinin değerlendirilmesi



2022 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun, 3816 sayılı Kanun

 Gelir testine tabi sosyal yardımlarla ilgili daha entegre

bir sistem



Kurumlar arası işbirliği ve veri paylaşımı
Sosyal sigortalarda gelir testi?

 Ulus çapında Yoksulluk Değerlendirmesi
 Yararlanıcıları ‘aktif iş hayatına’ yerleştirme
 Ulusal İstihdam Stratejisi, Ortak Değerlendirme Belgesi

(ODB) ve Ortak İçerme Belgesi (OİB)

 Sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik Ulusal

Strateji

2.2.7 Aile Yardımları
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, Türkiye‟de sosyal güvenlik ilkelerine dayalı bir
genel çocuk yardımı sisteminin devreye alınması, demografik durum ve sosyal güvenlik
sisteminin mevcut durumu nedeniyle mantıklı görünmemektedir.
Diğer taraftan, memurların programında “aile yardımları” söz konusudur. Mevcut “aile
yardımı” türlerinden bir tanesi -örneğin geliri olmayan bir eĢin bulunması halinde yapılan
aylık ödeme- “Avrupalı” anlamda bir aile yardımı değildir. Bu türden bir aylık ödeme
yapmaya devam edilmesinin nedeni sorgulanabilir. Bu uygulama, geliri olmayan kadın eĢ
sayısının geliri olmayan erkek eĢ sayısına göre çok daha fazla olduğu kanıtlandığı takdirde
cinsiyet anlamında dolaylı bir ayrımcılık (eĢit iĢe eĢit ücret açısından) oluĢturabilir. Ayrıca
söz konusu ödeme, geliri olmayan Ģahsın doğrudan kendisi yerine, memur olan eĢine yapılan
gizli bir iĢsizlik yardımı gibi görünmektedir. Bunun yanında, iki çocuğa kadar ödenen aile
yardımları, çocukların yetiĢtirilmesine iliĢkin maliyetleri karĢılamayı amaçlayan bir çocuk
yardımıdır. Genelde çocuk sahibi olmanın getirdiği maliyetlerin çocuğun yaĢıyla doğru
orantılı olarak yükseldiği dikkate alındığında yaĢça büyük çocuklar için küçük çocuklardan
daha az yardım verilmesi ve üçüncü çocuğa yardım verilmemesi hususları dikkat çekicidir.
Bu yardımların memurlar için verilmesi, daha önce belirtildiği gibi mesleki kategoriler
arasında mevcut olan farklardan bir tanesidir. Bu Ģekilde bir sistemin, tüm sigortalıları ya da
tüm nüfusu kapsayacak Ģekilde yaygınlaĢtırılması mali açıdan sürdürülebilir olmayacaktır.
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Çocukların (ve dolayısıyla ilgili maliyetlerin) varlığı, gelir vergisi sisteminde olduğu gibi
gelirin yeniden dağıtılmasında kullanılan diğer araçlarla birlikte ele alınabilir veya halihazırda
ölüm aylıklarında olduğu gibi sosyal sigortalarla birleĢtirilebilir. Örneğin ailenin büyüklüğüne
göre hastalık ya da analık yardımı için farklı tutarlar ödenebilir veya ailenin büyüklüğü,
emekli aylıkları ya da 2022 sayılı Kanun ve 3294 sayılı Kanun kapsamında sağlanan diğer
yardımlar verilirken dikkate alınabilir.
Buna rağmen, kadınların iĢgücü piyasasına katılımını desteklemek ve aile hayatı ile mesleki
hayat arasında bir denge sağlamak açısından, Ģu ya da bu Ģekilde bir çocuk yardımı sistemi
getirilmesi önerilebilir.
Kadınlar ülke ekonomisinde daha fazla üretim ve geliĢme sağlanması açısından önemlidir ve
çoğu zaman yeterince kullanılmamıĢ bir potansiyeldir. Kayıtlı istihdam yaratılmasında
kadınların hedef alınması, aktif iĢgücü piyasası tedbirleri, ticaretin ve giriĢimciliğin teĢvik
edilmesi; beyan edilmemiĢ çalıĢma ve kayıt dıĢı istihdamı, sosyal güvenliğe daha fazla
katılımı, daha sürdürülebilir bir sosyal güvenliği, gelir/gider dengesini ve genel olarak
yoksulluğun azaltılmasını hedef alan daha etkin politika müdahaleleri açısından kilit konumda
görünmektedir. Ücret ve sosyal koruma seviyeleri arasında cinsiyetten kaynaklanan farkların
azaltılması, siyasi ve ekonomik sahnelerde kadınların yönetici pozisyonlarında
bulunmalarının daha fazla teĢvik edilmesi, kadınların desteklenmesinin önündeki sosyal
direncin azaltılması ve kadınların istihdamda kalmalarını kolaylaĢtıran aktif müdahaleler
yapılması suretiyle, kadınların kayıtlı istihdama daha fazla katılmalarını amaçlayan tedbirlerin
kolaylaĢtırılması ve/veya tamamlanması gerekmektedir. Çocuk bakımı yardımları (çocuk
bakımı ile ilgili harcamalar için finansman sağlamayı amaçlayan), çocuk bakımı tesisleri ve
okul öncesi çözümler, ebeveyn izni programları, esnek çalıĢma düzenlemeleri, özürlü
çocukların bakımı, diğer ülkelerde kadınların istihdam piyasasına getirilmesinde ve
istihdamda tutulmasında etkin olmuĢ bazı örneklerdir.
Çocuk bakım tesisleri ve hizmetleri, daha geniĢ sosyal (ve eğitimsel) hizmetlerin bir
parçasıdır. Bunlar, profesyoneller ve daha gayri resmi bakıcılar için istihdam olanakları
sunmaktadır. Çocuk bakım hizmetleri üye devletlerin yetkisindedir ve organizasyonları
Avrupa çapında geniĢ ölçüde farklılık göstermektedir. Genelde daha kurumsallaĢmıĢ
yapılardan, kendi evlerinde çocuk bakımı hizmeti veren bakıcılara veya bakıcının çocuğun
ailesiyle yaĢadığı tamamen özel programlara kadar uzanan geniĢ bir ölçekte kamu ve özel
hizmetlerin bir karıĢımı söz konusudur. Avrupa‟da konuyla ilgili çok sayıda farklı finansman
modeli ve programı bulunmaktadır. Çocuk bakım ödenekleri, ebeveynler tarafından
öngörülen ve satın alınan çocuk bakım hizmetinin kolaylaĢtırılması amacıyla çocuğun
ebeveynlerinden birine sabit miktarda ödenen aylık yardımlardır. Çocuk yardımı ödenekleri
bazı ülkelerde prime dayanmakta, bazılarında ise genel vergilerden ödenmektedir.
Çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim; hizmetlerin mevcut tedariki, coğrafi yaygınlık,
eriĢilebilirlik, kalite, finansman vs. açısından üzerinde daha fazla araĢtırma ve değerlendirme
yapılmasına ihtiyaç duyulacak alanlardır. Daha geniĢ sosyal (eğitim açısından da) hizmetler
sisteminin bir parçası olarak, bir ulusal strateji çerçevesinde sektörün daha da geliĢtirilmesine
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temel oluĢturmak için ülke ve il bazında verilen hizmetlerin analiz edilmesi hususu
değerlendirilebilir.
AB Barselona hedefleri, 3 yaĢ ila okul yaĢı arasındaki çocukların % 90‟ını ve 3 yaĢ altı
çocukların %33‟ünü kapsamayı hedeflemektedir. Bu hedefler Ģu aĢamada çok uzak
görünebilir, ama annelerin iĢgücüne katılımını kolaylaĢtırmak için tasarlanmıĢ bir yolda en iyi
yol gösterici ilkeler olarak yardımcı olabilirler. AraĢtırmalar, çocuk bakımı ve geliĢimi
programlarının nereden baĢlayacağına dair temel göstergeler verebilir. Çocuk bakımı,
binaları, altyapıyı ve bazı ekipmanları, personelin eğitilmesini (yeniden eğitilmesini), hizmet
standartlarının geliĢtirilmesini, kamu bilincinin artırılmasını gerektirir ve en önemlisi de
çocuk bakım tesislerinin yapımında ve çocuk bakım hizmetinin verilmesinde çalıĢacaklar ile
iĢgücüne katılımları kolaylaĢacak olan ebeveynler açısından istihdamı beraberinde getirir.
Çocuk bakım tesislerinin oluĢturulması veya bu istikametteki adımlar, bir ulusal programın
konusu olabilir ve muhtelif kaynaklardan ortaklaĢa finanse edilebilir. Özel sektör, çalıĢanların
çocuklar için kreĢler açmak konusunda teĢvik edilebilir. Buna paralel olarak, 0 ila 6 yaĢ
arasında (veya ilk aĢamada 3 ila 6 yaĢ arasında) çocukları olan ebeveynlerin çocuk bakım
hizmeti satın almaları için bunlara çocuk bakım ödenekleri verilmesi ya da aylık ödemeler
yapılması değerlendirilebilir. Ödenek, ebeveynlerin aktif olarak çalıĢıyor ya da iĢ arıyor
durumda olmasını Ģart koĢan, maddi durumu iyi olan ebeveynleri dıĢlayan ve varlıkların test
edilmesine dayanan bir yardım olabilir. Ödenek gelir seviyesine göre farklı seviyelerde
olabilir. Buna alternatif olarak, sağlık yardımında olduğu gibi, hak sahiplerinin kendi
yapacakları bir ödeme de söz konusu olabilir.
“Aile Yardımları” için önerilen düzenlemelerin özeti:

Aile yardımları
 Sadece devlet memurları için ‘aile yardımı’

verilmektedir
 657 sayılı Kanunun 202 maddesi :

Geliri olmayan eşe ve çocuklara
 Çocuk büyütme maliyetleri
 Ayrı bir program bulunmamaktadır
 Maliyetler sosyal sigorta yardımlarına entegre edilebilir
(ölüm aylığı gibi)?
 Çocuk bakım hizmetleri
 Çocuk bakım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ulusal
program
 Çocuk bakımı yardımları
 Gelir testine tabi? Sabit ödeme?
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2.3

Sürdürülebilirlik

Özellikle emekli aylığı ve sağlık hizmeti sektörlerinde artan kamu harcamaları ile birlikte, son
on yıldan uzun bir süredir sürdürülebilir sosyal güvenlik, tüm Avrupa çapında ulusal
politikaların kalbindedir. YaĢlanan bir nüfus, artan bağımlılık oranı ve sosyal güvenlik
bütçeleri için daralan mali gelir çerçevesindeki demografik projeksiyonlar; kapsamlı
değiĢiklikleri ve politika müdahalelerini gerektirmektedir.
Emeklilik yaĢının arttırılması Avrupa çapında yoğun kamuoyu tartıĢmalarına yol açmaktadır;
ancak değiĢiklikler aĢamalı olarak kaçınılmaz bir Ģekilde uygulanmaktadır. Çoğu Avrupa
ülkesinde emeklilik yaĢı artmakta, emekliliğe hak kazanma Ģartları ise giderek daha
zorlaĢtırılmaktadır. Temel kamu emeklilik programlarının yerini, giderek kısmen tamamlayıcı
destek niteliğinde olan ikinci sütun emeklilik ve özel emeklilik programları almaktadır.
Sağlık sigortası sektöründe de örneğin kısa vadeli hastalık ödeneğinin mali yükünün iĢverene
kaydırılması ve tamamlayıcı nitelikteki özel sağlık sigortası programlarının artırılması gibi
önemli eğilimler dikkat çekmektedir. Sağlık bakımı harcamaları giderek daha fazla
izlenmekte ve özel tedavilerin maliyetlerindeki paylar hak sahiplerine ve özel sigortanın
kapsamına devredilmektedir.
Türkiye‟nin yaĢlanan nüfus konusunda en azından yakın bir gelecekte buna benzer bir
demografik sorunu olmayabilir. Ama sosyal güvenlik gelir ve harcamalarına iliĢkin yıllık
rakamlar, sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarını belli sınırlar dahilinde tutmak konusundaki
sorunların ve baskıların sinyallerini vermektedir.
73 milyon Türk vatandaĢından yaklaĢık 16,2 milyonu -ya da toplam Türk nüfusunun %22‟sisosyal sigorta primi ödemektedir.75 35 milyon kiĢi (sigortalıların iki katından fazlası) kendi
adlarına sosyal sigortaya eriĢimi olmayan (çünkü ekonomik anlamda aktif değillerdir ve
kendileri prim ödememektedir), ancak “hak sahibi” statüleriyle sigortadan faydalanan bağımlı
kiĢilerdir. Bu kiĢiler sigortalı kiĢinin vefat etmesi (çalıĢırken veya emeklilik ya da sürekli iĢ
göremezlik gibi bir sosyal güvenlik yardımı alırken) halinde ölüm aylığı ve evlilik ödeneği
(kız çocuklar için) almaya hak kazanmaktadır.
Daha da önemlisi, bağımlılar genel sağlık sigortası kapsamında hak sahibi sıfatıyla sağlık
hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. Bağımlıların yanı sıra, Türkiye‟de emekli aylığı alan ve
bunun bir sonucu olarak da ilave bir sigorta primi ya da sağlık primi ödemeksizin sağlık
hizmetlerinden otomatik olarak faydalanan ayrı bir 9,5 milyonluk kitle söz konusudur.
BaĢka bir deyiĢle, sağlık sigortası sistemine prim ödeyen her bir kiĢi için aynı sağlık hizmeti
yardımlarından dolaylı olarak faydalanan yaklaĢık 3 kiĢi söz konusudur. YeĢil kart
sisteminden faydalanan hak sahipleri -ya da diğer bir 9,5 milyonluk kitle- de eklendiğinde,
kiĢi baĢı prim/harcama oranı çok kaygı verici bir hale gelmektedir.
75

Ġstihdam edilen kiĢilerin %44,8‟lik kısmının sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığı tahmin edilmektedir.
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Bu rakamlardan, sağlık sigortasının yalnızca sağlık sigortası primlerinden sağlanan gelirler
sayesinde yürümediği, 5510 sayılı Kanunda belirtildiği gibi herkesin sağlık hizmetlerine
ulaĢabilmesi için önemli ölçüde devletin finansmanına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Herkesin
sağlık hizmetine eriĢmesini sağlamak, giderleri karĢılayabilmek, sağlık hizmetlerinin etkin ve
etkili Ģekilde sunulmasını temin edebilmek için halihazırda iĢlediği Ģekliyle sağlık hizmeti ve
sağlık sigortası sisteminin tamamen gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca sosyal sigorta sistemi de da kendi kendini finanse edememektedir. Bunun için daha
sürdürülebilir bir sistemi hedefleyen reformlar uygulamaya konulmalıdır. Daha önceki
bölümlerde programların bireysel ve maddi kapsamı konusunda değiĢiklik önerileri
yapılmıĢtır. Bunların aĢağıda yer alan tavsiye ve önerilerle birlikte dikkate alınması
gerekecektir.
Sigortalı 16,2 milyon kiĢiden 10,5 milyonu yani %65‟i hizmet akdi ile çalıĢan, 3,3 milyonu
yani %20,6‟sı kendi nam ve hesabına çalıĢan ve 2,3 milyonu da memurdur ki bu da prim
ödeyen kiĢilerin %14,1‟ine tekabül etmektedir.
5 yıl öncesine kıyasla, sigortalı kişi sayısı %22 artmıştır. Memur ile kendi nam ve hesabına
çalıĢanların sayısı nispeten sabit kaldığından, bu artıĢ sigortalı iĢçi sayısındaki artıĢa
bağlanmaktadır. 9,5 milyon emekliden %58‟i iĢçi, %23‟ü kendi nam ve hesabına çalıĢan ve
%20‟si memurdur. 5 yıl öncesine göre, emekli aylığı hak sahiplerinin sayısı %26 artmıştır ki
bu oran aynı referans döneminde prim ödeyen kiĢi sayısındaki artıĢ oranından daha yüksektir.
Mesleki kategoriler arasındaki farklar kayda değerdir: Her bir emekli işçi için yaklaşık 276 işçi
prim öderken, kendi nam ve hesabına çalışanlarda bu oran 1,5 ve memurlarda ise yaklaşık
177‟dir. Dolayısıyla Ģu anda her bir emekli memurun emekli aylığı aktif bir memur tarafından
ödenmektedir. Sistemin genel sürdürülebilirliği incelendiğinde, bu iki oran temel soruna iĢaret
etmektedir. Halihazırda sistemden yararlanan kişi sayısına kıyasla çok az sayıda sigortalı kişi
vardır.
Son birkaç yıl içerisinde bütçe sorunu tam olarak çözülmüĢ görünmemektedir. Tabii ki 2008
ve 2009 yılları, ekonomik krizden etkilenilen yıllar olmuĢtur. Sigortalı kiĢi sayısının yıllık
artıĢında ve tahsil edilen prim hacminin yıllık artıĢında (özellikle kendi nam ve hesabına
çalıĢanlarda) kriz muhakkak ki olumsuz rol oynamıĢtır. Ancak 2010 yılı için sigortalı kiĢi
sayısı bir önceki yıla kıyasla %6 artmıĢtır.
Her Ģeye rağmen, 5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde, sosyal sigorta hak sahiplerinin payı,
sigortalı kiĢi sayısındaki artıĢtan daha hızlı büyümüĢtür (%22‟ye karĢılık %26). Geliri artırıp
giderleri kısmak için etkili bir eylem gerçekleĢtirilmediği takdirde, hak sahibi/sigortalı oranı
(prim ödeyen her 100 sigortalı için 58 sosyal sigorta hak sahibi vardır), sistemi daha
sürdürülebilir kılmanın mevcut kısıtlarını yansıtmaktadır.
76
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2010 yılı için sigortalı/emekli oranı sigortalı çalıĢanlarda 1,9‟dur.
2010 yılı için memurlarda sigortalı/emekli oranı 1,2‟dir.
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Sağlık sigortası programı açısından, durum daha problematik görünmektedir. Genelde
prim(gelir) açısından benzer sorunlar mevcut olsa da, harcamalar(gider) açısından sosyal
sigorta programlarına göre çok daha fazla sayıda hak sahibi olduğu açıktır. 35 milyon bağımlı
ve ayrıca 9,5 milyon YeĢil Kart sahibi sağlık hizmetlerinin kullanıcısı durumdadır. Sağlık
hizmetine eriĢim sağlayabilmiĢ kiĢi sayısına iliĢkin verilere -ki bunlar aynı zamanda sağlık
hizmeti alanının “statüsü”nü de detaylandıracaktır (aktif sigortalı, bağımlı, emekli, yeĢil
kartlı…)- ulaĢılamamıĢtır. Bu alanda daha fazla analiz yapılması önemle tavsiye edilir.
Politika değiĢiklikleri değerlendirildiğinde bu analizlere ihtiyaç duyulacaktır.
ġurası açık ki, daha sürdürülebilir bir sistem inĢa edebilme yolunun bir kısmı, sisteme prim
ödeyenlerin sayısını arttırmakta yatmaktadır. Memurların sayısının sabit kalması
beklendiğinden, daha ziyade özel sektörden toplanacak primleri artırmak için daha fazla çaba
sarf edilebilir ve prim ödeyecek daha fazla kiĢi bulunabilir. Kayıt dıĢı istihdama karĢı
mücadele etmek, fiili istihdam yaratmakla birlikte uygulanmak durumundadır. Halihazırda
ekonomik olarak aktif olup prim ödemeyen tahmini %44,8‟lik bölümün ele alınması,
muhtemelen gelecek yılların en temel sorunudur.
Ekonomik anlamda aktif olan ve Kanun uyarınca zorunlu sosyal sigortadan78 “istisna
tutulmuĢ” ya da “muaf” olan, geçici ya da düĢük ücretli iĢlerde çalıĢan kiĢilerden oluĢan grup
özellikle ilginçtir. Ġlgili kiĢilerin sayısı bilinmese de, prim kredileri verilmesi, primlerin bir
kısmının devlet tarafından üstlenilmesi veya gelir testine dayalı olarak belirli bir yardım
ödemesinin yapılması gibi özel tedbirlerle bu kiĢilerin sosyal sigorta programlarına dahil
edilmesinin sağlanması değerlendirilebilir.
Benzer Ģekilde, iĢveren sektörü, kendi adına çalıĢma ve iĢ kurmanın daha cazip hale
getirilmesine ihtiyaç duyulacak gibi görünmektedir. Kendi nam ve hesabına çalıĢanlar
açısından, özellikle daha küçük ölçekli olan iĢletmeleri yıldırmayacak, aksine onları sosyal
güvenlik programlarının bir parçası olmaya ikna edecek ve katılımlarını kolaylaĢtıracak
politikalar uygulanabilir. Sosyal güvenliğe yeni giriĢ yapacak potansiyel kendi nam ve
hesabına çalıĢan kiĢilerin çoğunun, tarım, ormancılık, hizmetler vb. küçük ölçekli iĢletmelerin
faal olduğu bazı ekonomik sektörlerde bulunmaları muhtemeldir.
Daha önceki bölümlerde buna atıf yapılmıĢ ve kendi nam ve hesabına çalıĢanları orantısız bir
Ģekilde etkiliyor görünen farklı mesleki kategoriler arasındaki eĢitsizliklerle ilgili gözlemlere
yer verilmiĢtir. Kendi nam ve hesabına çalıĢanlar açısından kayıtlı istihdamın cazip
kılınmasının, belki de kendi nam ve hesabına çalıĢanların sigorta primlerinin mali yükünün
hafifletilmesi ile bir arada değerlendirilmesi yönünde politikalar oluĢturulmasına ihtiyaç
duyulabilir. Prim oranları ayarlanabilir, prim kayıtları hibe edilebilir veya bazı programlar
kapsamında kazançla bağlantılı yardımlar yerine sabit ya da götürü usulde ödemeler
yapılması değerlendirilebilir ve varlık testleri devreye alınabilir. Bu konuda harekete
geçmeden önce, daha yoksul durumdaki kendi nam ve hesabına çalıĢanların mevcut
78
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durumunun ve bu Ģekilde bir politika kararının sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve
eĢitliği üzerindeki etkisinin dikkatli bir analizinin yapılması gerekecektir.
Bu açıdan önemli bir rol, kayıt dıĢı istihdamla mücadele eden, halihazırda SGK tarafından
uygulanmakta olan ve mali açıdan AB‟nin de finansmanına katkıda bulunduğu bir teknik
yardım projesi tarafından üstlenilmiĢtir. Elde edilen sınırlı bilgiler çerçevesinde, daha hedefe
yönelik, çeĢitlendirilmiĢ bir strateji ve eylem planının değerlendirilmesinin gerektiği
söylenebilir. Büyük iĢverenleri ve Ģirketleri hedef alarak kayıtlı istihdamı ve sigortalı prim
ödemelerini artırmaya çalıĢmak için sadece bu hedef kitlenin üzerine odaklanmak, proje
sonucunda elde edilecek daha geniĢ bir potansiyel çıktı fırsatını kaçırmaya neden olabilir. Son
yıllarda, sigortalı kiĢi sayısındaki artıĢ genel olarak hizmet akdiyle çalıĢanlara
dayanmaktayken, diğer taraftan sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmayan ya da gelirlerini
eksik bildiren kendi nam ve hesabına çalıĢanların varlığı söz konusudur. Ayrıca, hizmet
akdiyle çalıĢanlar kategorisinin içerisinde dahi, kayıt dıĢı çalıĢanların çoğunun, halihazırda
hizmet akdiyle çalıĢanların %60‟ından fazlasını istihdam eden ve paylarının daha da artması
beklenen küçük ölçekli iĢletmelerde (daha büyük Ģirketlerde değil) çalıĢması akla yatkın
görünmektedir. Dolayısıyla Türkiye‟de kayıt dıĢı istihdamla mücadele etmek için, hedef
gruplarını, küçük ve orta ölçekli iĢletmeleri ve kendi nam ve hesabına çalıĢanları içerecek
Ģekilde çeĢitlendirmek gibi daha dengeli bir yaklaĢım gerekebilir. Daha öncesinde olduğu
gibi, katılımı etkinleĢtirmek ve kontrol etmek için -müfettiĢlerin artırılması da dahil- uygun
iletiĢim kanallarının ve mekanizmalarının incelenmesi ve araĢtırılması gerekecektir.
KOBĠ‟leri teĢvik etmek için, sosyal maliyetlerin yükünü hafifletmek noktasında kendi nam ve
hesabına çalıĢanlarla benzer değerlendirmeler yapılmasına ihtiyaç duyulabilir. Büyük bir
kısmı düĢük gelirli olan kendi nam ve hesabına çalıĢanlar için, bunların (daha yüksek oranda)
sosyal sigortalar kapsamına alınmasına yönelik mekanizmaların iĢletilmeye baĢlanması,
yardıma hak kazanmanın daha cazip kılınması ve/veya bu noktada diğer mesleki kategorilerle
daha eĢit hale getirilmesine ihtiyaç duyulacaktır. Benzer Ģekilde, daha önceki bölümlerde de
belirtildiği gibi, hizmet akdiyle çalıĢanlar ile kendi nam ve hesabına çalıĢanlar arasındaki
sosyal güvenlik alanında mevcut bulunan mesleki farklılıkların azaltılması önem taĢımaktadır.
Daha önceki bölümlerde de yorumlandığı gibi, sosyal güvenlik üzerinde çalıĢmak suretiyle
kayıt dıĢı istihdamla mücadele etmek, dolaylı olarak hak sahiplerinin kiĢisel kapsamlarının
geniĢletilmesi ihtiyacına değinmektedir ve halihazırda dıĢlanmıĢ çok sayıda insanın kapsama
dahil edilmesi düĢünülebilir. Bu çerçevede kadınların sosyal güvenliğe katılmalarına ve
sisteme dahil olmalarının teĢvik edilmesine özel bir önem verilmelidir. Sosyal güvenlik
hakları açısından kadınlar ve erkekler arasındaki mevcut eĢitsizliklerin azaltılması
gerekecektir (bakınız bir sonraki bölüm). Kadınların kayıtlı istihdamının ve giriĢimciliğinin
artırılması amacıyla kadınlarda aktif istihdamı artırıcı düzenlemelerin teĢvik edilmesi ile aile
ve iĢ hayatlarının dengelenmesine dair önlemler alınması da bu noktada kritik öneme sahiptir.
Prim ödeyenlerin sayısı ile ilgili olarak, sosyal sigorta yararlanıcısı olanların katkı sağlaması
ve sosyal sigorta/sağlık sigortası primleri ödemeleri için destekleyici düzenlemelerin devreye
alınması da düĢünülebilir. Bu, özellikle genel sağlık sigortası primlerinde, hastalık nedenleri
dıĢında çalıĢmaya bağlı geliri olmayan tüm kiĢiler için (emekliler vb.) uygulanabilir. Belirli
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tıbbi bakım hizmetleri için aktif çalıĢanlar gibi aynı (düĢük) kullanıcı katılım paylarını
ödemelerine rağmen, halihazırda emekliler, gelirleri üzerinden herhangi bir prim tahsil
edilmeksizin sağlık hizmetleri sisteminden faydalanmaktadır. Emeklilerin gelir seviyeleri
dolayısıyla sağlanabilecek gelir nispeten düĢük olsa da, emeklileri prim verenler grubuna
dahil etmek gelir hacmini artırmaktadır. Her halükarda, bu durum prim ödemesi ile
ödemelerin karĢılığı arasındaki aidiyeti ve bağlantıyı artıracak ve bu kesimleri sağlık
tüketimlerinde daha sorumlu olmaya itecektir.
Sigortalı iĢçi sayısını artırmanın kesinlikle bir cinsiyet boyutu ve bir coğrafi boyutu vardır.
Halihazırda, sigortalı kiĢilerin dörtte birinden azı kadındır. Bu rakamlar açıkça emeğin,
mevcut potansiyelinin çok altında kullanıldığına iĢaret etmektedir. Ticari iĢ yaratma da dahil
olmak üzere kadın istihdamını artırmayı hedefleyen politikalar, sosyal güvenlik geliri artıĢları
öncelik olduğunda kesinlikle uygulanma Ģansı bulmaktadır. Yine de, kadınların istihdam
edilmesi ve serbest çalıĢması, kadınların istihdama girmesini kolaylaĢtıracak aktif politika
önlemlerini gerekli kılmaktadır. Daha önce muhtemelen, en çok ĢehirleĢmiĢ bölgelerde ihtiyaç
duyulan ve bizzat istihdam yaratma fırsatları sunan çocuk bakım hizmetlerinin sunulmasına
değinilmiĢtir. Sosyal güvenlik primlerinin mali yükünü üstlenmek suretiyle gençleri ve
kadınları istihdam eden iĢverenleri teĢvik etmek gibi halihazırda Türk hükümeti tarafından
uygulanmakta olan diğer tedbirler de düĢünülebilir. Bu noktada, analık izninde çalıĢmayan
kadınların emekliliklerini ve diğer sosyal güvenlik haklarını elde etmeleri için bunlara prim
kredisi verilmesinin dikkate alınmasının önemli olduğu düĢünülmektedir. Yeni kurulan küçük
iĢletmelere prim kredisi vermek suretiyle bunların teĢvik edilmesi de baĢka bir alternatiftir.
KiĢisel kapsamın coğrafi boyutu iller arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Hizmet
akdiyle çalıĢanların 2/3‟ü 10 ilde ikamet etmektedir ve tek baĢına Ġstanbul bu sigortalıların
%30‟unu barındırmaktadır. Ankara ve Antalya gibi bazı illerde, yerel nüfusun %30‟undan
fazlası sosyal güvenlik kapsamındadır. Ancak çok sayıda ilde nüfusun %10‟undan daha az bir
kısmı sosyal güvenliğe katılmaktadır. Dolayısıyla, kapsam konusundaki bölgesel dengeleri
iyileĢtirmek için coğrafi politika müdahaleleri ve halkın bilincinin artırılması gerekli
görünmektedir.
Hak sahibi sayısını azaltmak sorunların bir kısmına çözüm bulmak açısından baĢka bir yol
olacaktır. Sağlıkla ilgili risklerde; iĢ kazalarını, hastalığa bağlı iĢ kayıplarını ve genel sağlık
harcamalarını azaltmak amacıyla önleyici politikalar düĢünülebilir. Ancak bu tür müdahale
politikalarının baĢarısı ilgili sektörlerin daha derin bir Ģekilde analiz edilmesine, iĢ kazalarının
ve hastalıkların yinelenme oranına, coğrafi yaygınlığa vs. dayanacaktır.
Emekli aylığı programı ile ilgili olarak, daha önce emeklilik yaĢının diğer ülkelere göre çok
düĢük olduğu ve gelecek 25 yıl içerisinde de bu Ģekilde kalacak gibi göründüğü belirtilmiĢtir.
Sigortalılar, emekliliklerini nispeten genç bir yaĢta elde etmektedir ve ortalama yaĢam süresi
artmaya devam etmektedir. Herhangi bir eyleme geçilmediği takdirde emeklilik sisteminin
mali yükünün artması beklenmektedir.
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Diğer mevcut programlara gelince, maddi kapsamla ilgili önceki Bölümde çok sayıda gözlem
yapılmıĢtır. Bazı sosyal güvenlik programlarının uygunluğu uzun vadeli perspektifte
sorgulanmakta (Dul-yetim aylığı), diğer bazı yardımlar ise eĢitlik ve uygunluk anlamında
ayrıca sorgulanmaktadır.
YeĢil kart sistemi nüfusun %13‟ünü kapsadığından dikkatle incelenmelidir. Yardım alanların
sayısı son 4 yılda yaklaĢık 9.5 milyon kiĢi seviyesinde sabitleĢmiĢ görünmektedir. Halihazırda
genel anlamda sağlık harcamalarının sağlık primlerinden ziyade ağırlıklı olarak devlet
bütçesinden finanse ediliyor olduğu dikkate alınsa da, hak sahiplerinin sayısının
sınırlandırılması için bazı politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ağırlıklı olarak yoksullukla
karĢı karĢıya bulunan kiĢileri ilgilendirmesi nedeniyle, YeĢil Kart sahiplerinin sayısını
azaltmak (dolaylı olarak) için en etkin yol yoksulluğu azaltmaya yönelik etkin programlar ve
aktif içerme ile iĢgücü piyasası önlemleridir.
1,35 milyon Türk vatandaĢı 2022 sayılı Kanun uyarınca aylık almaktadır. Bunların %62‟si 65
yaĢın üzerinde olan yaĢlı ve yoksul insanlar, kalanı ise özürlü insanlardır. Ayrıca bu hedef
grupların aktif içerilmesine yönelik politikalar da bunların büyük bir bölümünün yoksulluktan
ve yardıma bağımlılıktan kurtarılmasında en etkin araç olacaktır. Bu ise entegre edilmiĢ ve
maddi açıdan eriĢilebilir bir sosyal hizmetler sisteminin daha fazla geliĢtirilmesini
gerektirecektir.
Sosyal güvenlik sistemi, gelir ve giderleri açısından, son on yıl elde edilen gelirlerin giderlerle
birlikte sürekli artıĢına tanıklık etmiĢ ve bunun bir sonucu olarak sosyal güvenlik sisteminde
kalıcı bir açık oluĢmuĢtur. 4 yıl (2003, 2004, 2005 ve 2007) süresince yıllık açık %30‟un
üzerinde olmuĢtur. 2010 yılında, sosyal güvenlik gelirleri ile karĢılanamayan harcamalar
oranının %22 olması ile son on yılın en düĢük açık oranı kaydedilmiĢtir.
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Gelir tahsilatı açısından, 2010 yılında SGK‟nın toplam geliri 95 milyar TL‟yi aĢmıĢ ve bir
önceki yıla göre %22 oranında bir yıllık artıĢ kaydetmiĢtir. Sigorta primleri gelirlerin %70‟ini
oluĢturmuĢ ve bu gelirler de 2009‟a kıyasla %22,5 oranında artmıĢtır.
Dolayısıyla prim tahsilatında etkin bir artış söz konusudur. Farklı meslek kategorileri
açısından prim tahsilatları incelendiğinde, hizmet akdiyle çalıĢanlarda son on yıl içerisinde
sürekli bir artıĢ gözlenmektedir. 2010 yılında hizmet akdiyle çalıĢanlardan tahsil edilen
primlerde %20 oranında bir artıĢ söz konusu olmuĢtur. Son beĢ referans yılı içerisinde hizmet
akdiyle çalıĢanlar toplam sigortalı sayısının %61-65‟ini temsil ederken, tahsil edilen toplam
primler içerisindeki prim payı yaklaĢık %70 veya fazlasıdır. Memurlar açısından prim
tahsilatında %38 oranında çok yüksek bir artıĢın kaydedildiği 2010 yılı haricinde, bu
çalıĢanlar için de benzer ancak daha az dikkat çeken bir eğilim gözlenebilmiĢtir. Yıllar
itibariyle memur sayısı az çok sabit kalırken, memurların prim tahsilatı içerisindeki payları
2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla %21 ve %24 olmuĢ ve memurlar o yıl sigortalı olan kiĢi
sayısının %15,5‟inin biraz üstünü temsil etmiĢtir. Bu gözlemler yıllar itibariyle sigortalı
kiĢilerin %20 ila %22‟sini temsil eden, ancak son iki yıl içerisinde toplam prim tahsilatı
içerisindeki payları sırasıyla %9,3 ve % 8,1 olan kendi nam ve hesabına çalıĢanların nispeten
düĢük prim tahsilatına iĢaret etmektedir.
Meslek kategorilerinin prim tutarları arasında çok önemli boyutta farklar mevcuttur. 2009
yılında, kendi nam ve hesabına çalıĢan bir kiĢi sigorta primleri için ortalama 1.777 TL
öderken, hizmet akdiyle çalıĢanlar 4.214 TL, memurlar ise 5.115 TL ödemiĢtir. Kendi nam ve
hesabına çalıĢanlar tarafından ödenen ortalama primler, hizmet akdiyle çalıĢanlar tarafından
ödenen primlerin %42‟sine ve memurlar tarafından ödenen primlerin %34‟üne eĢittir.
Memurlar hizmet akdiyle çalıĢanlar için ödenenden ortalama %20 daha fazla ödeme
yapmaktadır.79
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Harcamalar açısından, 2010 yılında 122 milyar TL, baĢka bir ifade ile bir önceki yıla oranla
%14,2 daha fazla harcanmıĢtır. Son 4 yıl içerisinde, yıllık harcama artıĢları %14 civarında
sabit kalmıĢ gibi görünmektedir. Dolayısıyla yıllık harcamalardaki artıĢ oranı prim
tahsilatındaki artıĢ oranından daha düĢük olmuĢtur.
Meslek kategorileri itibariyle tahsil edilen gelir ve harcamaların karĢılaĢtırılması ilginçtir.
Örneğin, 2007 yılı için, emekli aylıkları ile sağlık hizmetine iliĢkin harcamalar bir arada
değerlendirildiğinde bunların yalnızca %51‟i memurlar ve kendi nam ve hesabına
çalıĢanlardan sağlanan prim gelirleriyle karĢılanırken, bu oran hizmet akdiyle çalıĢanlarda
%67 gibi çok daha yüksek bir düzeydedir.
2009 yılında, sosyal güvenlik geliri (memurlar ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlardan uzun
vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primi tahsilatı vasıtasıyla), sağlık harcamaları
dikkate alınmadığında sadece emekli aylığı harcamalarının sırasıyla %44,6 ve %62‟sini
karĢılayabiliyordu. KarĢılaĢtırmak açısından ele aldığımızda, hizmet akdiyle çalıĢanlardan
uzun vadeli sigorta kolları ve sağlık harcamaları için tahsil edilen primler, sağlık harcamaları
dikkate alınmadan emekli aylıklarının %98‟ini karĢılamakta idi.
Ortaya konan rakamlarla da kanıtlandığı üzere, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği
açısından özellikle açıkların orantısız Ģekilde yüksek olduğu memurlar ve kendi nam ve
hesabına çalıĢanların (alt) programlarında eyleme geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu
rakamlar, sistemin herkes açısından daha eriĢilebilir ve daha sürdürülebilir hale getirilmesini
sağlamak adına, sağlık sigortası sisteminin tamamının, her üç meslek kategorisinin yanı sıra
tüm nüfus açısından da yeniden düĢünülüp yeniden Ģekillendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu
ortaya koymaktadır.
Mümkün olan alanlarda harcama kısıntısına gidilmesi düĢünülebilir. Meslekler arası bir
karĢılaĢtırma perspektifinde tam anlamda gerekçelendirilemeyen ve belirli meslek gruplarına
daha iyi bir koruma sağlayan bazı nakdi yardımlar terk edilebilir.
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ĠSF‟de (ĠĢsizlik Sigortası Fonu) 2008 ve 2009 yıllarında sigortalılardan 3 milyar TL,
devletten ise 1 milyar TL toplanmıĢtır ve bu tutarlar anılan yıllar için gerçekleĢtirilen
harcamalardan 8 ve 3,6 kat daha fazladır. 2009 yılı için harcamalar 1,1 milyar TL iken bu
oran bir önceki yılın iki katından fazladır. ĠġKUR ve ĠSF açısından ilginç olan, gelirlerin
yaklaĢık %60‟ının prim ya da devlet destekleri dıĢındaki gelirlerden oluĢmasıdır ki, bu durum
ĠġKUR‟u primlerin değerlendirilmesinde SGK‟ya göre daha bağımsız kılmaktadır.
Son yıllarda iĢsizlik sigortası fonunun harcamaları hızla artmıĢ olmasına rağmen ve 2009
yılında iĢsizlerin yalnızca %6‟sının iĢsizlik yardımı almaya hak kazanmıĢ olduğunu
hatırlatmakla birlikte, halen yeni olan iĢsizlik sigortası bugüne kadar açık vermemiĢtir.
YeĢil Kart (5 milyar TL) ve 2022 sayılı Kanunun (2,4 milyar TL) maliyetleri, hak sahibi
baĢına ortalama 525 TL (YeĢil Kart) ve 1.775 TL (2022 sayılı Kanun) tutarında bir yıllık
harcamayı temsil etmektedir. YeĢil kart sahipleri coğrafi açıdan illerin %25‟inde
yoğunlaĢmıĢtır ve buralarda yerel nüfusun üçte birinden fazlasını oluĢturmaktadır. YeĢil kart
sahiplerinin sayısını azaltmak, yoksullukla mücadele tedbirleri alınmasını ve maksimum
sayıda insanı istihdama yöneltmeyi amaçlayan aktif içerme politikalarını gerekli kılmaktadır.
YeĢil Kart ve 2022 sayılı Kanun uyarınca varlıkların test edilmesine dayalı sosyal koruma
kapsamında harcanan toplam tutarın (7,5 milyar TL), Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma
Fonu ile yerel yönetimler tarafından sağlanan diğer mali destek araçlarının rakamları ile
tamamlanması gerekmektedir. Mevcut veriler temelinde, genel vergi gelirlerinin ne kadarlık
bir kısmının genel yoksullukla mücadele politikalarına ayrıldığını çıkarmak mümkün değildir.
Bu açıdan daha fazla araĢtırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Açık olan husus, mali
desteği en muhtaç durumda olanlara daha iyi bir Ģekilde ulaĢtırmak için halihazırda
yoksullukla mücadele etmek adına uygulanmakta olan dağınık önlemlerin, daha entegre ve
kendi içinde bağlantılı bir tasarımdan ve yönetimden faydalanılması suretiyle mümkün
olduğudur.
Bir yandan sosyal güvenliğin gelir tarafındaki sorunlarla başa çıkarken, diğer taraftan
harcamaları sınırları dahilinde tutmak sorunu SGK‟nın gelecek yıllarda yüzleĢeceği önemli
bir meseledir. ġurası gayet açıktır ki, ileriki yıllarda gelirlerin daha da artırılması için
çabalar gösterilmesine ihtiyaç duyulacaktır.
Daha önceki bölümlerde, programlara erişimi veya kişisel kapsamı arttırmayı amaçlayan
öneriler ortaya konulmuĢtur. Bu önerilerin hedefi; kayıtsız iĢgücü, zorunlu sigorta kapsamı
dıĢında kalanlar, bağımlılar ve emekliler gibi sistemde yalnızca pasif olarak bulunanlar da
dahil olmak üzere, bugün itibariyle sisteme katılmayanların tümünün katılımını sağlamakdır.
Bu kategorileri sisteme dahil etmek SGK‟ya daha yüksek gelir sağlayacaktır.
Ancak bu tür değiĢiklikleri benimsemek, bir kısmı münhasıran SGK‟nın kontrolünde olmayan
değiĢik türden eylemleri gerektirmektedir: Bu noktada önemli olan, etkin bir istihdam yaratma
ve giriĢimciliği teĢvik etmenin yanı sıra, kayıtlı olmayan çalıĢmayı azaltmak ve sosyal
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güvenlik katılımını çekici kılacak iyi bir politika ortaya koymaktır. Bu politika 5510 sayılı
Kanunda ve diğer yasal araçlarda bir takım yasamaya iliĢkin değiĢiklikler yapılmasını
gerektirebilir ve mevzubahis değiĢim, açık bir politika yaklaĢımı ve önceliklerin belirlenmesi
üzerine inĢa edilmelidir. Çabaların KOBĠ‟lerdeki hizmet akdiyle çalıĢanlar, kendi nam ve
hesabına çalıĢanlar ve öncelikle genel olarak kadınlar gibi bazı spesifik hedef gruplarına
yöneltilmesi tavsiye edilir.
Sosyal güvenlik mevzuatında bir dizi değiĢiklik yapılması önerilmiĢtir. Bunlardan bazıları
belirli kategorilerde sosyal güvenliğe katılımı sağlamak için kapı aralamayı amaçlarken (prim
kredileri verilmesi, kiĢi adına devlet tarafından prim ödemelerinin yapılması), diğerleri
halihazırda anılan hedef gruplarını etkileyen bazı eĢitsizlikleri azaltmak suretiyle sosyal
güvenliğin cazibesini artırmaya çalıĢmaktadır.
Önerilen değiĢiklikler arasında temel olan husus, Türk nüfusunun farklı bölümleri/kategorileri
arasında daha geniş çaplı dayanışma sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak ve
insanların karĢı karĢıya bulunduğu farklı sosyal koruma seviyeleri arasındaki eĢitsizlikleri
azaltmaktır. En az korunan insanlar için koruma seviyelerini yükseltmek, otomatik olarak
daha fazla harcamayı beraberinde getirirken, en çok korunanların korumasını azaltmak
dirençle karĢılaĢacaktır. Çözüm muhtemelen bu ikisinin arasındadır: En iyi korunanlar
üzerinden ödenen bir kısım yardımlar, sigortalı olmayanı dıĢlayan prime dayalı sosyal sigorta
programlarına dahil etmek uygun görünmemektedir. Bu yardımlar, Ģu anda dıĢlanmıĢ olanları
da kapsayan sabit miktarlı yardımlarla değiĢtirilebilir. EĢit olmayan hak kazanma Ģartları ve
yardım ödeme seviyeleri arasındaki farkları azaltmak ise ayrı bir seçenektir. Gelir testine
dayalı yardım ödemesi yapmak da diğer bir seçenektir.
Daha önceki bölümlerde, bazı programların maddi kapsamında değiĢiklik yapılması için de
öneriler sunulmuĢtur. Bu önerilerin gelirleri arttıracağı anlamına gelmez; ancak değiĢikliklerin
gelir ve harcamaları etkileyeceği açıktır. DeğiĢiklikler planlanırken, önerilen eylemlerin
tahmini mali etkilerinin sürece dahil edilmesi tavsiye edilir (kazanca bağlı yardımların sabit
miktarlı yardımlar haline getirilmesi, yardım ödemelerinin gelirle iliĢkilendirilmesi, belirli
yardımların kapsamının yaygınlaĢtırılması, yardım seviyelerinin eĢitlenmesi vs.).
Önerilen diğer bir değiĢiklik, global seviyedeki sistemik bir devlet sübvansiyonundan (%25
katkı, açıkların otomatik olarak karĢılanması, tıbbi bakım hizmetlerinin büyük bir kısmının
devlet tarafından finanse edilmesi vb.) daha çeşitlendirilmiş ve dengeli devlet katkılarına
geçilmesidir. Bazı durumlarda bildirilmiĢ primlerin ödenmiĢ kabul edilmesi ve kiĢisel
düzeyde sigorta primlerinin kiĢilerce ödenmesi yerine devlet tarafından karĢılanması
(halihazırda devletin yeĢil kart kullanıcılarının katkı paylarını üstlenmek suretiyle yaptığına
benzer Ģekilde), bir devlet katkısının (genel vergi gelirlerinden ödenen) nasıl doğrudan
bireylere yardım olarak yönlendirilebileceğine dair örneklerdir. Örneğin, analık izninde
bulunan ve bu dönemde emeklilik programı için prim ödemeyen kiĢilerin primleri yerine
(iĢverenlerin ve/veya hizmet akdiyle çalıĢanların, kendi nam ve hesabına çalıĢanların tüm
primlerinin) analık iznine ait dönem için bir devlet katkısı sağlanabilir. 5510 sayılı Kanunun
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6. maddesi‟nde bahsi geçen sigortalı sayılmayanları, iĢ kazasından kaynaklanan kısa vadeli iĢ
göremezlik ödeneği gibi bazı yardımlara dahil edebilmek için, devlet bu kiĢi adına ödenen
primi kısmen veya tamamen finanse edebilir. Global bütçe finansmanı yerine, yardıma daha
fazla muhtaç olan grupların açıkça tanımlanması için devlet sübvansiyonlarının
yönlendirilmesi, özellikle tam bir ikame olmaması durumunda, hak sahibinden, ödemesi
gereken primlerin bir kısmına katkı yapmasının istenmesi, faydalanıcılar arasında daha büyük
bir sorumluluk bilinci doğurabilir.
Benzer teknikler bir iĢ kurmaya baĢlarken ya da ekonomik sıkıntı içindeyken kendi nam ve
hesabına çalıĢanlar için de dikkate alınabilir ve devlet sigorta prim yükünün bir kısmını
üstlenebilir.
Sosyal güvenlik yardımları üzerinden sigorta primleri tahsil etmek Ģeklinde de gelir
artırılabilir. Örneğin sağlık hizmetinde emekliler tarafından ödenecek bir sağlık sigortası
priminin devreye alınması düĢünülebilir. Ayrıca diğer sosyal güvenlik yardımları da prim
ödemesine tabi olabilir.
Sağlık hizmeti alanında gelir, çeĢitli türden hizmetler ve ilaçlar için uygulanacak olan ve
kullanıcının kendi üstleneceği bedellerin çeşitlendirilmesi Ģeklinde de elde edilebilir.
Halihazırda bedeller nispeten düĢüktür ve gerek hizmetler ve ilaçlar arasında gerekse
tedarikçinin türüne göre yalnızca global bir farklılaĢtırmaya gidilmektedir.
Harcamalar açısından bakıldığında, hak sahibi sayısının azaltılması veya maliyetlerin
hafifletilmesi suretiyle muhtemel kısıntılara gidilebilir.
Ġlk seçenek, henüz tüm vatandaĢları kayıt altına alamayan bir sosyal güvenlik sisteminin
kapsamını önemli ölçüde gerileteceğinden pek arzu edilmemektedir. Daha geniĢ bir katılıma
öncelik verilmesi, kiĢileri sistemin dıĢına iten politikalardan daha fazla tercih edilecektir.
Ayrıca, çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi, durumu iyi olanlara zorunlu sistem dıĢına çıkarak
kendi özel sigortalarıyla sosyal güvenliklerini sağlama fırsatı verilebilmesi düĢünülebilir.
Ancak, bu kendi içerisinde sosyal güvenlik sisteminin tümünün finansmanını etkileyebilir.
Daha yüksek prim ödemelerinin toplam gelir içerisindeki oranının incelenmesi ve bunların
dıĢarıda bırakıldığında sonuçlarının neler olabileceğinin değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Diğer taraftan, hak sahiplerinin sayısının azaltılması, prim ödemesiz programlarda maliyetleri
kontrol altına almak açısından belki düĢünülebilir ancak bunların büyük bir kısmı gelir testine
dayandığı ve daha ziyade asgari gelir tavanları uygulandığı için, bu yolun seçilmesi ne tercih
edilen bir durumdur ne de gerçekçi görünmektedir. Bu açıdan, gelir güvencesinden yararlanan
veya ücretsiz tıbbi hizmet yardımı alanlar ile (2022, 3692 ve 3816 sayılı Kanunlar) bu
yardımları almayan ancak halen nispeten yoksul olanlar arasındaki açıkları belirlemek için
ülke çapında bir yoksulluk değerlendirmesi/araĢtırması önerilmektedir. Ġnsanları yoksulluktan
kurtarmak, mevcut dıĢlanmıĢlıkları ile iĢgücü piyasasına etkin katılımlarına köprü olacak açık
76/154

Sosyal Güvenlik Konusunda AB Sosyal
Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

bir stratejiyle gerçekleĢtirilebilir.. Bu insanların çoğunun “madde 6 kapsamında olupta hak
sahibi” olmaları muhtemel olduğundan, sosyal güvenlik kapsamına girmelerinin
kolaylaĢtırılması, aktif bir içerme stratejisiyle tamamlanmasını gerektirecektir. Ülke çapında
aktif bir içerme stratejisinin, yerel boyutları dikkate alan ve yerel paydaĢların etkin
taahhütlerine dayalı olarak bölgesel/il bazında stratejilerle desteklenmesi yerinde olacaktır.
Diğer taraftan harcamaları azaltmak; örneğin ölüm aylığı ve bununla bağlantılı cenaze ve
evlilik ödenekleri gibi muhtelif nedenlerden dolayı sorgulanabilecek bazı yardımları
kaldırmak ya da değiĢtirmek suretiyle de gerçekleĢtirilebilir.
ġurası muhakkak ki önleme politikaları da harcamaları kontrol altında tutmak açısından
önemlidir. Özellikle iĢ kazaları ve meslek hastalıkları alanlarında ve sağlık hizmeti gibi diğer
ilgili alanlarda, iĢverenlerin, sigortalı çalıĢanların, iĢgücünün ve genel olarak toplumun
bilincinin artırılması suretiyle bu durumların önlenmesi; beklenmedik bir durum meydana
geldikten sonra yapılan telafiden ya da alınan düzeltici tedbirlerden çoğu zaman daha ucuza
gelmiĢtir.
Harcamaları kontrol altında tutmak, önlemler ve kararlar kanıta dayalı politika temeline
dayandığında en iyi baĢarıyı kaydetmektedir. Halihazırda sigortalı kiĢilere ve harcamaya dair
veriler sistematik Ģekilde toplanırken, veriler ağırlıklı olarak sosyal güvenlik programlarını
kapsıyor görünmektedir. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki harcamalara dair veriler de
toplanmaktadır. Ancak bilgilerin; sağlık hizmeti bilgileri, istihdam piyasası bilgileri, yeĢil kart
bilgi ve verileri, Sosyal DayanıĢma ve YardımlaĢma Fonu kapsamında yapılan harcamalar,
sosyal hizmetler ve daha genel anlamda yoksullukla ilgili bilgilerle tamamlanması ve analiz
edilmesi gerekecektir. Politika üretmek amacıyla (yalnızca idari amaçlarla değil) sistemik ve
daha detaylı veri toplama, muhtemelen gelecek yıllarda karar alıcılar için en önemli
önceliklerden birisi olacaktır. Dolayısıyla veriler farklı politika alanlarıyla bağlantılı
olduğundan ve bu politika alanlarının yönetiminden bir dizi kurum sorumlu bulunduğundan,
kurumlar arası iĢbirliği ve güvenilir bilgi ve veri alıĢveriĢi kritik öneme sahip görünmektedir.
TÜĠK‟in rolü bu noktada önemlidir; ancak sosyal koruma alanında SGK temel sorumlu
kurum olduğundan kesinlikle daha önemli bir yere sahiptir. YeĢil Kartla ilgili idari
sorumlulukların SGK‟ya devredilmesinin planlanmasıyla birlikte, prim ödemesiz ve gelir
testine dayalı mevcut en büyük programlardan iki tanesi (yeĢil kart ve 2022 sayılı Kanun)
SGK‟nın idari sorumluluğu altında uygulanacaktır (kısmen). Bu durum en yoksul ve en
dıĢlanmıĢ insanlara yönelik etkin ve gelir testine dayalı bir sosyal koruma için daha entegre
bir sistem üzerinde düĢünmeye baĢlamak adına eĢsiz bir fırsattır. Programın yönetiminde bir
yandan Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Fonu ve yerel yönetimlerle, diğer yandan da
iĢgücü piyasasına entegrasyonu sağlayan ĠġKUR ile bağlantı kurulması ve bilgi ve belge
alıĢveriĢi yapılması gerekecektir.
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2.4

EĢit Muamele ve Sosyal Güvenlik

Anayasanın 10‟uncu maddesi, “dilleri, ırkları, renkleri, cinsiyetleri, siyasi görüĢleri, felsefi
inançları, dinleri ve mezhepleri ya da diğer düĢünceleri ne olursa olsun, herhangi bir
ayrımcılık olmaksızın tüm bireylerin eĢit olduğuna” dair genel bir eĢitlik ve ayrım gözetmeme
hükmü içermektedir. Erkekler ve kadınlar eĢit haklara sahiptir ve devlet uygulamada eĢitliğin
var olmasını sağlamakla yükümlüdür. “Hiçbir kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz.”
TFEU‟da yer alan 6 geleneksel ayrımcılık alanı ile karĢılaĢtırıldığında, Anayasada spesifik
olarak özürlülük, yaş ve cinsel eğilim belirtilmemiĢtir; ancak cinsiyet, ırk ve din belirtilmiĢtir.
Ġlginç olan, ne Anayasanın ne de AB AntlaĢmasının açık bir Ģekilde ayrımcılığı
yasaklamamasıdır.
Anayasa herhangi bir ayrım olmaksızın bireylerin eĢit olduğunu doğrulamaktadır; ancak
ayrımcılığı açıkça yasaklamamaktadır. Cinsel ayrımcılık açısından, Anayasa bir adım daha
ileri gitmektedir: Kadınlar ve erkekler eĢit haklara sahiptir ve devlet eĢitliğin uygulamada
sağlanması yönünde sorumluluklara sahiptir.
Diğer taraftan AB AntlaĢmaları Birliğin tüm eĢitsizlikleri ortadan kaldırmayı ve tüm
faaliyetlerinde erkekler ve kadınlar arasında eĢitliği teĢvik etmeyi amaçladığını hükme
bağlamaktadır80 ve Birlik yukarıda belirtilen altı alanda ayrımcılığa karĢı mücadele
etmelidir.81 Bu altı alanda ayrımcılıkla mücadele etmek için Birlik yalnızca özel bir yasal
prosedüre baĢvurmak suretiyle somut bir eylemde bulunabilir ki bu da 27 Üye Devletin
oybirliğini gerektirmektedir.82 Bu yasal temel, üye ülkeler açısından bağlayıcı olan çok sayıda
direktifin kabul edilmesine yol açmıĢtır. AntlaĢma ayrıca her bir üye devletin erkek ve kadın
sigortalı çalıĢanlar arasında eĢit iĢ ve eĢit değerde iĢ için eĢit ücret ilkesini uygulaması
gerektiğini ve sigortalı çalıĢanların ödemeleri de dahil olmak üzere, istihdam konularında
erkekler ve kadınlar arasında eĢit fırsat ve muamele ilkelerini kabul etmesini sağlamak için
yasal bir temel oluĢturması gerektiğini hükme bağlamaktadır.83 Bu yasal temel de bir dizi
bağlayıcı direktifin hazırlanmasına neden olmuĢtur.
Lizbon AntlaĢmasının84 yürürlüğe girmesinden itibaren yine de yeni olan husus, AB Temel
Haklar ġartının AntlaĢma metinleri içerisinde bunlarla aynı yasal değerde tanınmıĢ
olmasıdır.85 ġart,86 gerek altı geleneksel alanda gerekse renk, sosyal köken, genetik özellikler,
dil, politik veya diğer görüĢler, ulusal azınlığa üyelik, mülkiyet ve doğum açısından
ayrımcılığı yasaklamaktadır.

80

TFEU madde 8
TFE madde 10
82
TFEU madde 19
83
TFEU madde 159
84
Lizbon AntlaĢması 1.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.
85
TEU madde 6
86
12 Aralık 2007 tarihinde Strazburg‟da kabul edildiği Ģekliyle 7 Aralık 2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi.
81
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Erkekler ve kadınlar arasında eĢit muamele ve eĢit fırsatlar, baĢlangıcından bu yana AB yasal
faaliyetinin temelini oluĢturmuĢtur. Söz konusu ilke ilk olarak “eĢit iĢe eĢit ücret” konusu
üzerine odaklanırken, tedricen yasal sosyal güvenlik, iĢyeri sağlığı ve iĢ güvenliği, istihdam
konuları ve çalıĢma Ģartları, mal ve hizmetlere eriĢim, çocuk bakımı hizmetleri ve doğum izni
gibi diğer alanlara yayılmıĢtır. Yıllar içerisinde üye devletlerin uygulamıĢ oldukları ve
uygulamaları da gereken bir dizi bağlayıcı direktif çıkartılmıĢtır. Kararlar ve tebliğler üye
devletlere kendi ulusal Ģartları çerçevesinde cinsiyet eĢitliğine dair yaklaĢımlarında daha fazla
yol göstermiĢtir. AB Adalet Divanı içtihatları da AB üye devletlerinin uymak zorunda
oldukları AB kurallarına iliĢkin kayda değer ve önemli miktarda bağlayıcı yorumlar
eklemiĢtir.
Sosyal koruma ve sağlık hizmetine odaklanıldığında, bazı direktifler birincil derecede
önemlidir:
Erkekler ve kadınlar arasında eĢit iĢe ve eĢit değerde iĢe eĢit ücrete iliĢkin olarak
TFEU Md. 157:
 AntlaĢma hükmü DeğiĢiklik Direktifinin hükümleri ile bağlantılıdır.
 „Ücret‟ iĢveren tarafından iĢçiye verilen ve baĢka Ģeylerin yanı sıra aĢağıdaki
hususları kapsayan her türden bedeli içermektedir: mesleki sosyal güvenlik
programları, hastalık izni ödemeleri, ücretli izin, iĢten çıkarma tazminatı
kapsamında yapılan ödemeler.
 AB Adalet Divanı içtihatları uyarınca özel sektördeki ve kamu sektöründeki
sigortalı çalıĢanlara uygulanır, kendi nam ve hesabına çalıĢanlara/iĢverenlere değil.
Ġstihdam ve iĢ konularında kadın ve erkeklere eĢit fırsatlar ve eĢit muamele ilkesinin
uygulanmasına dair 2006/54/EC87 sayılı Direktif („DeğiĢiklik Direktifi‟):
 Ġstihdama ve serbest çalıĢmaya, mesleki eğitime, çalıĢma Ģartlarına, mesleki
kuruluĢlara üye olmaya eriĢim sağlanmalıdır.
Sosyal güvenlik konularında erkekler ve kadınlarda eĢit muamele ilkesinin aĢamalı
Ģekilde uygulanmasına iliĢkin 79/7/EEC88 sayılı Direktif:
 Yalnızca yasal sosyal güvenlik programlarına ve sosyal yardıma uygulanabilir.
 Mesleki olarak aktif olan herkese ve iĢ arayanlara uygulanabilir.
 Ne dul ve yetim aylığında ne de aile yardımlarında uygulanamaz.
Serbest çalıĢmaya dayalı bir faaliyet gerçekleĢtiren erkekler ve kadınlar arasında eĢit
muamele ilkesinin uygulanmasına dair 2010/41/EU89 sayılı Direktif:
 Direktif 5 Ağustos 2012 itibariyle aktarılmalıdır.
 Sosyal güvenlik alanında da kendi nam ve hesabına çalıĢanlara eĢit muamele
edilmelidir.
87

Avrupa Parlamentosu Konseyi ve Konseyin 5 Temmuz 2006 tarihli [26.07.2006 tarihli L 204 sayılı Resmi Gazete].
19 Aralık 1978 tarihli [Resmi Gazete L 6, 10.01.1979].
89
ve 86/613/EEC sayılı Konsey Direktifini iptal eden.
88
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 ĠĢçi ya da ticari iĢletme ortağı olmayan, ancak sürekli olarak kendi nam ve
hesabına çalıĢanın faaliyetlerine katılan eĢlere de uygulanabilir.
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ve ETUC tarafından imzalanan gözden
geçirilmiĢ doğum izni Çerçeve SözleĢmesinin uygulanmasına dair 2010/18/EU90 sayılı
Direktif:
 Temelde iĢ kanunu içerir ancak sosyal güvenlikle de ilgisi olabilir.
Hamile sigortalı çalıĢanların, kısa süre önce doğum yapmıĢ sigortalı çalıĢanların ve
emziren kadın sigortalı çalıĢanların güvenlik ve sağlıklarının iyileĢtirilmesinin teĢvik
edilmesine dair 92/85/EEC91 sayılı Direktif:
 Hamilelik ve analık esnasında kadın sigortalı çalıĢanların korunması.
Çocuk bakımına iliĢkin 31 Mart 1992 tarihli ve 92/241/EEC92 sayılı Tavsiye Kararı
Mal ve hizmetlere eriĢimde ve bunların arz edilmesinde kadınlar ve erkekler arasında
eĢit muamele ilkesinin uygulanmasına dair 2004/113/EC93 sayılı Direktif
Irklarına ve etnik kökenlerine bakılmaksızın kiĢiler arasında eĢit muamele ilkesinin
uygulanmasına dair 2000/43/EC94 sayılı Direktif („Irk Direktifi‟):
 Sosyal güvenliğe, sağlık hizmetlerine ve kamuya açık mal ve hizmetlere eriĢim de
dahil olmak üzere istihdama dahil etme, sosyal koruma.
Ġstihdam ve meslekte eĢit muamele için genel bir çerçeve oluĢturan 2000/78/EC95
sayılı Direktif („Ġstihdam Direktifi‟):
 Sakatlık, yaĢ, din ve cinsel eğilimi kapsamaktadır.
 Ġstihdam: Ücret, mesleki eğitim ve mesleki kuruluĢlara üyelik de dahil olmak
üzere, istihdama ve serbest çalıĢmaya ve çalıĢma Ģartlarına eriĢim.
5510 sayılı Kanun ayrımcılık yapmama ya da eĢit muamele yapmaya dair özel hükümler
içermemektedir. Dolayısıyla Anayasanın 10‟uncu maddesine atıf yapılmaktadır. Anayasa
genel anlamda “ayrımcılığa” atıfta bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkçe kaynaklarda ayrımcılık
kavramını neyin detaylandırdığının daha fazla araĢtırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Genel olarak, AB‟nin eĢit muameleye dair kuralları doğrudan ve dolaylı ayrımcılığa
iliĢkindir. Konuya iliĢkin daha eski direktifler iki çeĢit ayrımcılık tanımı içerirken,
2010/41/EU gibi daha yeni olanlar 3‟üncü maddesinde açık bir tanım sunmaktadır (bu örnekte
cinsel ayrımcılık söz konusudur):
90

8 Mart 2010 tarihli (EEA ile bağlantılı metin).ve 96/34/EC sayılı Direktifi iptal eden.
19 Ekim 1992 tarihli (89/39/EEC Direktifinin 16(1) maddesinin anlamı dahilinde onuncu bireysel Direktif.) [Bakınız
değiĢiklik kanunları].
92
[08.05.1992 tarihli L 123 sayılı Resmi Gazete].
93
13 Aralık 2004
94
29 Haziran 2000
95
27 Kasım 2000
91
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“Bu Direktifin amaçları kapsamında, aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
(a) „doğrudan ayrımcılık‟: cinsel anlamda bir kişinin diğerinin karşılaştırılabilir bir
durumda tabi olduğu, olmuş olduğu veya olacağı muameleden daha az elverişli
şekilde muamele görmesi;
(b) „dolaylı ayrımcılık‟: açıkça nötr bir hüküm, kriter veya uygulama yasal bir amaç
tarafından objektif şekilde gerekçelendirilmedikçe ve bu amacı gerçekleştirmede
kullanılan araçlar uygun ve gerekli olmadıkça, bu hükmün, kriterin veya uygulamanın
bir cinsiyetten olan insanları diğer cinsiyetten olanlara kıyasla özellikle dezavantajlı
duruma sokması;”
Bu tanım Ġstihdam Direktifi, Irk Direktifi ve DeğiĢiklik Direktifi ile Avrupa Adalet Divanı
(AAD )tarafından kendi içtihat hukukunda yapılan yorumlardaki tanımlara da uymaktadır.
Sosyal sigortaların kiĢisel kapsamı açısından, 5510 sayılı Kanunun 4‟üncü maddesindeki
genel hükümler, sosyal sigortalara eriĢimi engelleyen ve doğrudan ayrımcılık yapan herhangi
bir ibare içermiyor görünmektedir.
Bu noktada kayda değer tek husus, sigortalı sayılmayanları listeleyen madde 6‟ya iliĢkindir:
Madde de belirtildiği üzere eğitimde veya rehabilitasyonda olan özürlü kiĢiler kapsam
dıĢındadır. Ancak AB Ġstihdam Direktifi sosyal sigortaları kapsamamaktadır ve Sosyal
Güvenlik Direktifindeki eĢit muamele konusu yalnızca cinsiyet boyutuna iliĢkindir.
Ancak, kanun metninde dolaylı ayrımcılıkla ilgili bazı fıkralarda Ģüpheler söz konusu olabilir.
Kendi iĢinde kendi nam ve hesabına çalıĢan bir iĢverenin eĢi, kısa ve uzun vadeli sigorta
uygulaması kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. Serbest çalıĢılan faaliyetlerde eĢit muameleye dair
yeni 2010 direktifi, ister zorunlu ister isteğe bağlı olsun, ulusal mevzuatın, eĢin kendi adına
sosyal güvence eriĢimine sahip olmasına izin vermesini Ģart koĢmaktadır. Dolayısıyla sorun
cinsellikle ilgili olmaktan ziyade, bu durumlarda ulusal mevzuatın, eĢin dolaylı Ģekilde sosyal
güvenlik hükümlerinin kapsamına girmesine izin vermesinin sağlanması ile ilgilidir.
“Ev hizmetlerinde çalıĢanlar”a dair hüküm içeren madde 6‟da bu hususun ne anlama geldiği
açık değildir: Kısmi süreli çalıĢmaya mı, kısmi çalıĢmaya mı, geçici çalıĢmaya mı iliĢkindir?
Kısmi süreli veya tam zamanlı, geçici ya da sürekli olabilen ev iĢleri ile mi ilgilidir?
Ev iĢlerinde çalıĢanların (ev hizmetleri)96 zorunlu sosyal sigorta kapsamı dıĢında bırakılması,
kadınlara karĢı bir dolaylı ayrımcılık örneği olabilir.

96

Kanunun Ġngilizce versiyonu tam olarak açık değildir ve “ev hizmetlerinde çalıĢan kiĢilere (ücretli ve sürekli çalıĢanlar
hariç)” atıf yapmaktadır. Ücretli çalıĢanlara gelince bunlar bir hizmet akdi ya da iĢ akdi kapsamında istihdam edilen ve
ödeme yapılan kiĢiler olarak yorumlanabilir. “Sürekli”ye gelince, bu da çok açık değildir. ĠĢ Kanunu madde 10‟a göre
özelliği gereği 30 günden az süren istihdam geçici iĢ olarak nitelendirilirken, daha uzun süreli istihdam sürekli iĢ olarak
nitelendirilmektedir. Ancak ev hizmetleri özellikleri gereği 30 günden fazla sürmeyen geçici iĢ midir?

81/154

Sosyal Güvenlik Konusunda AB Sosyal
Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

Bu madde 6‟nın yorumlanmasına bağlı olacaktır:
1. Tam zamanlı çalıĢanlara karĢın kısmi süreli çalıĢanlar,
2. Sürekli çalıĢanlara karĢın geçici çalıĢanlar
3. Farklı sektörler arasında kısmi süreli çalıĢmanın durumu
4. Farklı sektörler arasında geçici çalıĢmanın durumu
Bu dört durumdan bir tanesinde, erkeklere göre çok daha önemli sayıda kadının: 1) kısmi
süreli çalıĢtığının (tam zamanlıya karĢın), 2) geçici çalıĢtığının (sürekliye karĢın), 3) belirli bir
sektörde kısmi süreli çalıĢtığının (tüm sektörlerde kısmi süreli çalıĢmaya karĢın), 4) geçici iĢte
çalıĢtığının (diğer sektörlerde geçici çalıĢmaya karĢın) ispat edilebilmesi halinde, dolaylı
ayrımcılık söz konusu olabilir.
Ancak, zorunlu sosyal sigortaya dahil edilme bağlamında haftada birkaç saat (daha az) çalıĢan
ve karĢılığında doğrudan ev sahibi tarafından ödenmekte olan düĢük tutarlar kazanan ev
hizmetçilerine, tam zamanlı çalıĢanlara kıyasla farklı muamele yapılması Ģeklindeki bu özel
durum, objektif olarak gerekçelendirilebilir ve dolayısıyla yasaya aykırı olmayabilir. Avrupa
Adalet Divanı içtihatları benzer durumlarda sapmaları kabul etmiĢtir. Dolayısıyla ülkenin
gerekçeli bir nedeni olması halinde evde çalıĢanlar zorunlu sigortanın dıĢında tutulabilir ve
alınan ayrımcı tedbirler orantılıdır.
Bu açıdan, kanunun genel anlamda geçici ya da kısmi süreli sözleĢme kapsamında çalıĢanları
dıĢlamaması ve bunun bir sonucu olarak bunların zorunlu sisteme dahil edilmiĢ olmaları
dikkate değerdir. ġayet bu doğru bir yasal yorumsa, ev iĢlerinde çalıĢanların diğer tüm
“geçici” ya da “kısmi süreli” sigortalı çalıĢanlardan (ne kastedildiğine bağlı olarak) farklı
muamele gördükleri düĢünülebilinir. Ayrıca kadınlar erkeklere göre daha fazla etkileniyorsa,
bu durum yeniden dolaylı ayrımcılık olduğu sonucunu doğurabilir.
Tarım ve ormancılıkta geçici olarak istihdam edilen çalıĢanlar kanun kapsamının dıĢında
tutulmaktadır. Yukarıda açıklanan benzer bir mantık uygulanmaktadır. Geçici sigortalı
çalıĢanlar açısından genel bir dıĢlama söz konusu değildir, dolayısıyla bunlar zorunlu sigortalı
görünmektedirler. ġayet tarımdaki geçici sigortalı çalıĢanlar erkekten ziyade kadınsa, dolaylı
bir ayrımcılık söz konusu olabilir.
Sosyal sigortaların maddi kapsamı açısından, 5510 sayılı Kanunda cinsiyet bağlamında
yalnızca birkaç doğrudan ayrımcılık durumu mevcut görünmektedir. Uzun vadeli ölüm
sigortası programında ve bir iĢ kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan kısa vadeli iĢ
göremezlik durumunda iken ölen kiĢinin aylık bağlanmıĢ ve evli olmayan kızı, almakta
olduğu aylığın iki yıllık tutarına eĢit tutarda bir evlilik yardımı almaktadır. Bu yardım sadece
kız evlatlara ödenmektedir, ölen Ģahsın oğullarına değil. Dolayısıyla burada cinsiyet hak
sahiplerinin yardıma hak kazanmalarında kullanılan ve erkekleri dıĢlayan bir kriter olarak
kullanılmaktadır.
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Ayrıca kız evlatlar için ölüm aylığı da evli olmayan, boĢanmıĢ veya dul kadınlara yaĢlarına
bakılmaksızın ödenmekte, bir yaĢ tavanının uygulandığı erkeklere ise ödenmemektedir.
Bağımlı çocuklara ölüm aylığında yapılan bu farklı muamele de cinsiyet temelinde bir
ayrımcılık teĢkil edecektir.
Benzer evlilik yardımları ve ölüm aylığına hak kazanmalar, belirli meslek kategorilerindeki
prim ödemesiz emeklilik programlarında da mevcuttur.
Zorunlu sosyal güvenlik programları ile ilgili EĢit Muamele Direktifi ölüm aylıklarında
uygulanamamakta, bunun bir sonucu olarak da yardımların hesaplanmasında ve tutarlarda
kadınlar ve erkeklerin muamelesi arasında fark olmasına izin verilmektedir. Bu noktada
yardım programlarının, gelirleri açısından “eve ekmek getirene” ya da ailede sigortalı olan
“tek” kiĢiye bağımlı olmaları halinde ve bu sigortalı kiĢinin ölümü üzerine gelirlerini
kaybetmeleri durumunda, kadınları destekleyecek Ģekilde tasarlandığı da öne sürülebilir.
Ancak katı bir eĢitlik bakıĢ açısından değerlendirildiğinde, aynı zamanda evlilik yardımı ile
ölüm aylığının sigortalı olmayan kiĢilerin kızlarını dıĢlayan, sigortaya dayalı bir sistemin
parçası olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve toplumsal geliĢmeler dikkate alındığında,
ilgili yardım programlarının tasarımının dikkatle değerlendirilmesi gerekebilir. Neden çalıĢma
yaĢındaki kızlar, boĢandıktan sonra daha önce sigortalı olan vefat etmiĢ bir ebeveynin kızı
olmaları sıfatıyla ölüm aylığına ve evlilik yardımına dayalı olan, bazen çok yüksek kazançlara
hak kazanmaktadır? Tutarın ölen Ģahsın daha önceki gelirine bağlı olması tam olarak adil
görünmemektedir. Yardım tutarını ayarlamak ve götürü hale getirmek ya da götürü bir bedelle
değiĢtirmek için bu iyi bir gerekçe olabilir. Diğer bir boyut, kız evlatların evlenmeleri veya
çalıĢmaları dolayısıyla ya da diğer bir nedenle yardım alma hakkını kaybettiklerinde ve bir
boĢanma ya da iĢ kaybı dolayısıyla durumun tersine dönmesi halinde de yardıma aralıksız
olarak eriĢebilmeleridir. Dolayısıyla ölüm aylığı daha ziyade herhangi bir kısıtlamaya tabi
olmayan üstü örtülü bir iĢsizlik yardımı ya da bir çeĢit garantili gelir gibi görünmektedir.
Belki yardımın süresinin sınırlanması ya da kiĢinin faal bir iĢ araması Ģartına bağlanması daha
iyi olabilir.
YaĢlılık aylığı noktasında, her iki cinsiyet için 65 yaĢta eĢitleneceği 2048 yılına kadar,
önümüzdeki 30 yıl için emeklilik yaĢı erkekler ve kadınlar arasında eĢit değildir. Zorunlu
sosyal güvenlik programlarına dair EĢit Muamele Direktifinde, emeklilik yaĢı bağlamındaki
eĢit olmayan muameleye izin verilmektedir. Ülkeler emeklilik yaĢını eĢitlemeye karar
verdikten sonra, erkeklerin ve kadınların emekliliklerinde emekli aylığı tutarlarının
belirlenmesinde kullanılan hesaplama mekanizmaları aynı olmalıdır. 5510 sayılı Kanunda
erkekler ve kadınlar arasında farklı emekli aylığı hesaplamaları mevcut görünmemektedir.
Ancak, mevcut mevzuat çerçevesinde hastalık ve doğum gibi nedenlerden dolayı iĢe
gelinemeyen dönemlerin prim döneminin hesaplanmasında dikkate alınmadığı hususuna
değinmek mümkündür. Bu dönemlerin asgari hak kazanma döneminin hesaplanmasında
sayılmasının istenilmesi halinde, söz konusu dönemlere ait primlerin geriye dönük olarak
ödenmesi gerekecektir. Bu noktada erkeklerin aksine, prim dönemlerinin hesaplanması
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açısından, kadınların doğum izni dönemleri nedeniyle dezavantajlı bir konuma sokulduğu
belirtilebilir.
Hastalık sigortasına, analık yardımına ve iĢ kazaları ile meslek hastalıklarından kaynaklanan
geçici iĢ göremezlik ödeneğine hak kazanmak için gerekli asgari Ģartların belirlenmesinde
kullanılan hesaplama mekanizmasında, bir hak sahibinin analık yardımı aldığı dönemler; ne
sigorta dönemleri için, ne de 90 prim gününün (hastalık-analık) ya da 120 prim gününün
(emzirme ödeneği) asgari süre olarak Ģart koĢulduğu, bir yıllık referans döneminin
hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır.97
BaĢka bir deyiĢle, doğum izninden sonra çalıĢmaya geri dönen ve hemen akabinde hastalanan
sigortalı bir kadın, daha uzun ya da farklı bir referans dönemine tabidir (doğum öncesi 1 yıl
artı doğum öncesinde ödenek aldığı ve ilke olarak 8 hafta olan dönem). Doğumdan tam
tamına bir yıl önce iĢe giren ya da sigortalı olan kadınlar için, bu durum erkeklere göre
muamelede bir farklılık teĢkil edebilir. Çünkü analık izninde onun adına herhangi bir prim
ödenmemektedir ve primlerini yalnızca isteğe bağlı ve geriye dönük olarak ödeyebilir 98,
analık dolayısıyla iĢten ayrı kalınan dönem de kadınlar açısından dolaylı bir ayrımcılık teĢkil
edebilir.
Aylık analık ödeneği hastanede yatan kadınlar için yatmayanlara göre daha düĢüktür. Daha
düĢük tutar hastane masrafları ile telafi ediliyor görünmektedir. Aslında bu masraflar, kanun
gereği kadınların annelik döneminde sahip oldukları ve sağlık sigortası primlerini ödemiĢ
bulundukları sağlık sigortası kapsamındadır.
Analık ödeneği aslında kadının gelirinin yerine geçmesi gereken bir gelir ikamesi
yardımıyken, ödeneğin bir kısmının analık durumuna iliĢkin hastalık masrafları için kesilmesi
hususu ayrımcılık teĢkil ediyor görünmektedir. Ayrıca primler açısından değerlendirildiğinde,
analık izninde kadınların aynı hastane masrafları için iki kez ödeme yaptıkları gözlenebilir.
Bu durum kısa vadeli primler vasıtasıyla ve sağlık sigortası primleri vasıtasıyla mümkün
olmaktadır. Bu durum hem kendi nam ve hesabına çalıĢan hem de istihdam edilen kadınlar
için geçerlidir.
Daha önce de tavsiye edildiği gibi, analık izninde emeklilik sigortaları için kadınlara prim
kredisi verilmesi hususu değerlendirilebilir.

97

5510 sayılı Kanunun 24. maddesi.
ĠĢverenin analık izninde bulunan iĢçinin adına primlerini anılan dönem için ödeyip ödeyemeyeceği ya da ödemek zorunda
olup olmadığı ve sigortalının kendi imkanları ile ödeme yapması halinde buna zorlanıp zorlanamayacağı tam olarak açık
değildir.
98
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3. TÜRK SOSYAL GÜVENLĠĞĠNĠN KOORDĠNASYONUNUN YASAL
BOYUTLARI
3.0

Ġlk Gözlemler

Türkiye‟deki Koordinasyon Tüzüklerinin uygulamasından kaynaklanan konulara iliĢkin görüĢ
bildirmeden önce, hem konuları açıklarken benimsenen yaklaĢım konusunda hem de Avrupa
mevzuatının yasal açıdan ulusal yasal düzen üzerindeki etkileri konusunda bazı ön fikirlere
yer verilmesi uygun olacaktır.
Yukarıda bahsedilen ikinci baĢlıktan baĢlarsak AB sosyal güvenlik koordinasyon
mekanizması tüzükler vasıtasıyla oluĢturulmuĢtur. Bu özellikle direktifler ve kararların yanı
sıra AB‟nin yasal faaliyetlerinden biridir. TFEU‟nun 288. maddesi uyarınca genel bir
uygulama alanı bulunan tüzükler bütünsel olarak bağlayıcı olup, tüm üye devletler için direkt
olarak uygulanabilir.
Tüzüklerin hem dikey (ulusal makamlar karĢısında) hem de yatay olarak (bireylerin kendi
aralarında) direkt etkisi bulunmakta olup, uygulanabilirlikleri ulusal olarak uygulanan hiçbir
mevzuata tabi değildir.99 Bu da katılım tarihi itibariyle 883/2004 ve 987/2009 sayılı
Koordinasyon Tüzüklerinin Türkiye‟ye ait herhangi bir kabul ölçütüne ihtiyaç duyulmaksızın
Türkiye‟de tam olarak uygulanacağına iĢaret etmektedir.100 Daha önemlisi, katılım tarihi
itibariyle tüzükler, Türkiye kanunlarında mevcut olan tüm uyumsuz hükümleri geçersiz
kılacak ve Koordinasyon Tüzükleriyle uyumlu oldukları ölçüde Türk mevzuatının
uygulanması mümkün olacaktır.101
Yukarıdaki hususlar koordinasyon müktesebatının uygulanmasının Türkiye‟de önemli yasama
çalıĢmalarının yapılmasını gerektirmeyeceğini göstermektedir. Tüzükler doğrudan uygulanır
ve tüzüklerle uyumlu olmayan tüm Türkiye yasaları göz ardı edilmelidir. Ancak bu durum
tüzükler ya da TFEU ile uyumsuz olan hükümlerin Türkiye kanunları içerisinde değiĢikliğe
uğramadan tutulabileceği manasına gelmemektedir. Süregelen ABAD içtihadı uyarınca
insanların AB yasalarına dayanma olasılığı göz önüne alındığında bu durum insanları
belirsizliğin hüküm sürdüğü bir ortamda tutarak muğlak bir iliĢkiler yumağı yaratabilir.
Ulusal mevzuatın Avrupa yasalarıyla uyumsuzluğu nihayetinde, sadece tadil edilmesi
gerekenler aynı yasal güce sahip olan bağlayıcı yapıdaki diğer ulusal hükümler vasıtasıyla
çözüme kavuĢturulabilir. Yapıları gereği yetkililerin isteği doğrultusunda değiĢtirilebilen ve
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1/78 sayılı Dava (Bussone), § 30.
Burada bir tüzüğü yürürlüğe koymak üzere çıkartılan ulusal bir tedbirin geçersiz olduğu belirtilmemektedir. Ulusal
yetkililer açısından bir tüzüğün belirli hükümlerini yürürlüğe koymak üzere yasa çıkartılması ortak ve meĢru bir uygulamadır.
Bakınız örn. 50/76 sayılı Dava (Amsterdam Bulb BV).
Bu tür tedbirlerin “uygulanması” koordinasyon tüzüklerinin bazı yönleri açısından, özelliklede baĢka bir üye ülkede tıbbi
tedavi yapılması konusunda izin verilmesi hususunda gerekli olabilir (bakınız bölüm 3.6.6 ve 883/2004 sayılı Tüzüğün 20.
maddesi).
101
C31/78 sayılı Dava (Bussone), § 31.
100
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uygun Ģekilde tanıtımı yapılmayan önemsiz idari uygulamalar, TFEU
yükümlülüklerin uygun Ģekilde yerine getirildiği Ģeklinde değerlendirilemez.102

altındaki

Ġkinci husus ise daha çok metodolojik yapı ile ilgilidir.103 Katılım sonrası perspektiften
yazılan Stratejik Raporun bu üçüncü kısmı, Türk kurumları ve otoritelerinin, halihazırdaki
Türk mevzuatında, 2011 yılında yürürlükte olan Koordinasyon Tüzüklerini uygulaması
gerekliliği varsayımını içermektedir.
Bu yaklaĢım, bu raporun yazarı olarak bizim, AB üyeliğine giden süreçte, gerektiği takdirde,
Türkiye tarafından çözüme kavuĢturulabilecek olan konuları, sorunları ve ilgilenilmesi
gereken baĢlıkları belirlememize imkan tanıyacaktır.

3.1

KiĢisel Kapsam

Tüzük AB/AEA üyesi bir devlet ve Ġsviçre vatandaĢı olan kiĢiler ya da üye bir devlette ikamet
etmekte olan vatansız kiĢiler ve göçmenler ile bir veya daha fazla üye devletin sosyal
güvenlik mevzuatına tabi olan kiĢiler için geçerlidir. Yukarıda bahsi geçen kiĢilerin aile
üyeleri ile dul ve yetimleri, aynı Ģekilde belirlenmiĢ bazı dul ve yetimler milliyetlerine
bakılmaksızın kapsam dahilindedir.
Katılım sonrası bakıĢ açısından bu durum, Türkiye‟deki sosyal sigorta sistemlerinden biri
veya daha fazlası ve/veya Genel Sağlık Sigortası (GSS) tarafından sigortalanmıĢ olmaları
Ģartıyla, ekonomik açıdan aktif olsun (hizmet akdiyle çalıĢanlar, serbest meslekle uğraĢan
kiĢiler ya da devlet memuru kiĢiler) ya da olmasın tüm vatandaĢlar aynı Ģekilde vatansız
kiĢiler ve göçmenler ile onların aile üyeleri ile onların dul ve yetimleri için geçerli
olacaktır.104 Öte yandan tüzük içerisindeki diğer hiçbir sigorta sisteminin kapsamına
girmeyen, ekonomik olarak aktif olmayan kiĢiler ya da ekonomik olarak aktif olan bir kiĢinin
aile üyeleri veya kayıt dıĢı iĢlerle meĢgul olan kiĢiler ve onların aile üyeleri (bakınız bölüm,
3.3) Koordinasyon Tüzüğünün kapsamı dahiline girmemektedir.
5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin g) fıkrası uyarınca GSS baĢka bir ülkede sağlık sigortası
bulunmayan tüm yerleĢik Türk vatandaĢlarını kapsadığından105, tüm Türk nüfusu
Koordinasyon Tüzüklerinin kapsamı içerisine girmektedir.
1231/2010 sayılı Tüzüğe dayanarak üye bir devlette yasal olarak ikamet etmekte olan,
durumu AB içi bir boyut içeren ve üye bir devletin mevzuatı uyarınca bir veya daha fazla
koldan sigortalanmıĢ olan üçüncü ülke vatandaĢları da AB Koordinasyon Tüzüklerinin
102

Benzer Dava 168/85 (Komisyon – İtalya Davası), §§ 11-13.
Türkiye dolayısıyla “diğer” üye devletler bağlamında bir AB üyesi devlet olarak addedilecektir. Aksinin belirtildiği
durumlar saklı kalmak kaydıyla, “Üye Devlet” sadece AB üyesi devletleri ifade etmeyecek, ayrıca AEA devletleri
(LihtenĢtayn, Norveç ve Ġzlanda) ve Ġsviçre‟yi ifade edecektir.
104
C-85/96 sayılı Dava (Martinez Sala).
105
Yani GSS yapılması için uygun olan tüm kiĢiler ayrıca etkin bir Ģekilde sigortalanacaklardır, örneğin 5510 sayılı Kanunun
61 ve 67. maddelerinde Ģart koĢulan formalite Ģartlara uygun olanlar.
103
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kapsamında olacaktır. Örneğin, Türkiye‟de ikamet etmekte olan ve Yunanistan‟da çalıĢan bir
Suriye vatandaĢı ya da Polonya‟da ikamet ettikten sonra Türkiye‟de yaĢayan ve çalıĢan bir
ABD vatandaĢı da bu durumda olacaktır.
Aile üyeleri / türev haklar
Yukarıda belirtildiği üzere kiĢilerin kendi hakları kapsamında olan aile üyeleri ayrıca
Koordinasyon Tüzüklerinin kiĢisel kapsamına da dahil olmaktadır. Burada aile üyelerinin
sadece sigortalı çalıĢanlar için geçerli olan iĢsizlik yardımı106 gibi hükümler hariç olmak üzere
Koordinasyon Tüzüğünün tüm hükümlerine bir kural olarak güvenebileceklerini belirtmemiz
gerekmektedir.
Aile üyesi kavramıyla ilgili olarak tüzük, devletin ulusal mevzuatı uyarınca yardımların temin
edildiği durumlar ya da vatandaĢın ikamet ettiği Üye Devletin ulusal mevzuatında ayni
hastalık (analık ve eĢdeğer babalık) yardımları ile ilgili olarak yapılan tanımı iĢaret
etmektedir.107 Türkiye‟deki mevzuatta 5510 sayılı Kanunun 3 (10). maddesinde aile üyeleri;
bağımlı bir eĢ, belirli bir yaĢın altında olan çocuklar ve bağımlı ebeveynleri ihtiva eden birim
Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
Bu kuralın ayni yardımlara iliĢkin özel koordinasyon mekanizmasıyla bağlantılı olan bir
somut sonucu da (bölüm 3.6.2‟ye bakınız) ikamet edilen devletin mevzuatı üst soydaki
bağımlı kiĢileri aile üyesi olarak kabul etmediği takdirde, -Türkiye‟deki mevzuat geçerli
olmasına rağmen- Türkiye‟de çalıĢan bir kiĢinin kendisiyle beraber baĢka bir üye devlette
yaĢayan üst soyundaki bağımlıların sağlık hizmeti alma hakkına sahip olmayacağıdır.

3.2

Maddi Kapsam

883/2004 sayılı Tüzüğün maddi kapsamı sosyal güvenliğin aĢağıdaki kollarına iliĢkin tüm
mevzuatı içermektedir: hastalık (uzun süreli bakım dahil); analık ve eĢdeğer babalık
yardımları; malullük aylığı; yaĢlılık aylıkları; dul ve yetim yardımları; iĢ kazası ve meslek
hastalıklarına iliĢkin yardımlar; ölüm yardımları; iĢsizlik yardımları; ön emeklilik yardımları
ve aile yardımları. Bu sosyal güvenlik yardımlarına ek olarak, Koordinasyon Tüzüğü ayrıca
883/2004 sayılı Tüzüğün X. Ekinde sıralanan özel primsiz nakdi yardımlar için de geçerlidir.
Yukarıdaki paragrafta belirtilenler haricindeki yardımlar, Koordinasyon Tüzüğünün maddi
kapsamına dahil değildir. Bu durum açık bir Ģekilde hariç tutulmuĢ olan sosyal yardımlar için
de geçerlidir. Aynı durum üye bir devletin, bir kiĢinin uğradığı zararları üstlendiği ve tazminat
ödediği savaĢ kurbanlarına verilen yardımlar gibi yardımlar için de geçerlidir. Ġlaveten, bu
durum 883/2004 sayılı Tüzüğün I. ekinde bahsedildiği üzere nafaka ödemeleri, özel doğum ve
evlat edinme ödeneği için geçerli değildir.
106
107

C-308/03 (Cabanis-Issarte).
883/2004 Sayılı Tüzüğün 1(i) maddesi.
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Bir yardımın ulusal mevzuat uyarınca yerel olarak sınıflandırılma Ģeklinin koordinasyon
amaçları doğrultusunda bağlayıcı olmadığı unutulmamalıdır.108
Türkiye‟yle ilgili olarak bu durum; GSS’nin, neredeyse tüm sosyal güvenlik sisteminin,
devlet memurlarına iliĢkin aile yardımının ve iĢsizlik sigortası sisteminin Koordinasyon
Tüzüklerinin kapsamında olacağını göstermektedir. Aslında bu sistemlerin tümü yasal bir
yapıda olup, Koordinasyon Tüzüğünde açıkça bahsedilmiĢ olan sosyal güvenlik risklerinin bir
tanesiyle alakalı olan ve yasal olarak tanımlanmıĢ olan bir durum esas alınarak yardım
verilmektedir. Sosyal sigorta sistemlerine gelince, bu sadece gelir ikamesi yardımı için geçerli
olmayıp (hastalık sigorta yardımı, analık ödeneği, iĢ kazası veya meslek hastalığı ve yaĢlılık
söz konusu olması halinde geçici ve sürekli iĢ göremezlik yardımı, maluliyet (vazife) ve ölüm
yardımları), aynı zamanda masraf karĢılayıcı yardımlar (cenaze yardımı) ve evlilik ödeneği
adı altındaki belirli yardımlar için de geçerlidir. AĢağıda çeĢitli yardımlar hakkında görüĢ
bildirirken bu yardımların AB koordinasyon amaçları doğrultusunda tam sınıflandırmasına
göz atacağız.
Öte yandan bir defaya mahsus verilen emzirme ödeneği, Koordinasyon Tüzüğü kapsamında
olmayacaktır; bunun aslında 883/2004 sayılı Tüzük, Ek I, II. kısımda sıralanan özel bir doğum
ödeneği olarak kategorize edilmesi gerekir.
Türkiye’deki (diğer) primsiz ödemeler konusu daha da karmaĢıktır. Primsiz ödemelerin,
örneğin doğası gereği primsiz yapılarına bakılarak AB sosyal güvenlik koordinasyonu
haricinde tutulmadığı gayet iyi bilinmektedir. Benzer Ģekilde gelir testine tabi yardımlar
Koordinasyon Tüzüğünün amaçları doğrultusunda sosyal güvenlik yardımı kavramıyla
uyumsuz değildir. Bir yardımın tüzüğün kapsamına dahil edilmesi için bunun yukarıda
bahsedilen sosyal güvenlik risklerinden biriyle bağlantılı olması gerekir. Öte yandan garantili
asgari gelir yardımı gibi genel yoksulluk riskiyle bağlantılı olan yardımlar tüzüğün kapsamı
dıĢındadır. Yukarıda da kastedildiği üzere, aynı durum, verilmesi tam Ģeffaf olmayan
yardımlar içinde geçerlidir: örneğin bireysel ihtiyaçlar veya durumların değerlendirilmesi
Ģartına bağlı olanlar. Bu gibi yardımlar Koordinasyon Tüzüğünün kapsamına dahil
edilmemiĢtir; hatta sosyal yardımlar olarak özellikle kapsam dıĢında tutulmuĢlardır.
Bunların Koordinasyon Tüzükleri altındaki kapsamlarının amaçları doğrultusunda, belirli
risklerin ortaya çıkması ya da belirli mesleki baĢarıların ödüllendirilmesi109 Ģeklindeki özel
mesleki kategorilere yönelik olan Türkiye‟deki primsiz yardımlarla, daha yoksul bireyler ve
ailelere yönelik olan asgari yardımlar arasında bir ayrım yapmak uygun olacaktır.
Yukarıda ilk olarak bahsedilen konuyla ilgili olarak bunlar; malullük, yaĢlılık ve/veya dul ve
yetim kalma riskleriyle bağlantılı olabilecek olan yardımlar konusunda öznel bir hak tanıyan

108
109

Örneğin C-332/05 sayılı Dava (Celozzi), § 16.
Örneğin 1005, 3292, 2330, 2629, 3160, 3713, 5774 ve 168 sayılı Kanunlar uyarınca yapılan yardımlar.
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zorunlu programlar olduğu ölçüde, bu yardımlar Koordinasyon Tüzüğü kapsamı içerisinde
gibi görünmektedirler.
Ġkinci kategorideki yardımlarla ilgili olarak daha ileri boyutta ayrım yapılması gerekmektedir.
Keyfi unsurları içeriyor gibi gözüken ve/veya tüzükte bahsedilen sosyal güvenlik riskleriyle
iliĢkilendirilemeyen 5393, 5216 ve 5102 sayılı Kanunlar uyarınca verilen belediye yardımları
ve sosyal yardım ve sosyal dayanıĢmayı destekleme fonu vasıtasıyla verilen yardımlar (3294
sayılı Kanun) gibi yardımlar, muhtemelen sosyal yardım olarak sınıflandırılacaktır ya da en
azından sosyal güvenlik yardımı olarak kategorize edilmeyecektir. Dolayısıyla, bunlar AB
sosyal güvenlik koordinasyonunun kapsamı dıĢında kalacaktır.110
Bu durum “Ġhtiyaç içerisindeki yaĢlılar ve özürlü kimselere yapılan yardımlar gibi 2022 sayılı
Kanun uyarınca olan yardımlara yapılacak muamele ne olacaktır?” sorusunu askıda
bırakmaktadır. Bu yardımlar, hem sosyal yardım hem de sosyal güvenlik unsurlarını içeriyor
gibi gözüktüğü için bu yardımların özel primsiz nakdi yardımlar olarak sınıflandırılıp
sınıflandırılamayacağının incelenmesi önem arz etmektedir. 2022 sayılı Kanun uyarınca
yapılan yardımlar normalde sosyal güvenlik yardımı kapsamında olan, risk anlamında yasal
olarak tanımlanmıĢ bir hak oluĢturdukları için sosyal güvenliğe benzemektedirler (örneğin
hastalık; malullük ve yaĢlılık yardımları). Ancak öte yandan primsiz genel vergiler içerisinden
finanse edilirler ve hak sahibiyle alakalı olan hiçbir prime dayanmamaktadırlar ve herhangi
bir sosyal güvenlik yardımı alma hakkı olmayan özürlü ya da yaĢlı insanlara bir asgari geçim
geliri garanti ederek ihtiyacı ortadan kaldırma amacı güttükleri için sosyal yardımla
bağlantıları bulunmaktadır. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardımların olası özel yapısı
ayrıca bunların gelir testine tabi olmalarından ve miktarlarının yoksulluk eĢiğiyle bağlantılı
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da etkisini Türkiye ekonomisi ve sosyal durum üzerinde
yakinen göstermektedir. Yukarıdaki konulardan yola çıkılarak bu yardımların 883/2004 sayılı
Tüzüğün X. ekine dahil edilmesi hususunda komisyonla pazarlık yapılabileceği argümanı
ortaya atılabilir.

3.3

Türkiye Tarafından Akdedilen Ġkili AnlaĢmalar

Türkiye ilki 1959 tarihli olmak üzere (BirleĢik Krallıkla yapılan SözleĢme) 22 adet ikili sosyal
güvenlik sözleĢmesine imza atmıĢtır. Bu anlaĢmaların on üç tanesi Ģu anda AB üyesi olan
devletlerle (örneğin 1964‟te Almanya‟yla, 1966‟da Belçika, Hollanda ve Avusturya‟yla,
1972‟de Fransa‟yla, 1977‟de Danimarka‟yla, 1978‟de Ġsveç‟le, 1999‟da Avusturya ve
Romanya‟yla, 2003‟de Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg‟la) ya da kiĢilerin serbest dolaĢımı
ilkesinden yola çıkarak AB müktesebatını uygulayan devletlerle akdedilmiĢtir (1969‟da
Ġsviçre‟yle, 1978‟de Norveç‟le).

110

Bu yardımların amaçları ve hak etme koĢullarına iliĢkin yeterli bilginin olmaması durumunda, bu açıklama ek analize tabi
tutulmalıdır.
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3.3.1 Koordinasyon Tüzüklerini Uygulayan Ülkelerle Ġkili AnlaĢmalar
883/2004 sayılı Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen ilke uyarınca bu on üç sözleĢmenin yerine
(idari düzenlemeleri de dahil olmak üzere, 987/2009 sayılı Tüzüğün 8. maddesi) bahsi geçen
tüzük geçecektir.
Bu yerine geçme ilkesine iliĢkin bir dizi istisnai durum bulunmaktadır.
Temel tüzüğün 8. maddesi uyarınca ilgili devletlerde Koordinasyon Tüzüğünün uygulanma
tarihinden önce akdedilmiĢ olan sosyal güvenlik sözleĢmelerinin belirli hükümleri hak
sahipleri için daha avantajlı oldukları kanıtlandığı ölçüde ya da belirli tarihi olaylardan
kaynaklandığı durumlarda ve etkilerinin zamanla sınırlandırıldığı durumlarda uygulanmaya
devam edilebilirler. Ġlgili hükümler 883/2004 sayılı Tüzüğün II. ekinde sıralanmalıdır. Bu
hükümlerin Ek II‟ye dahil edilmesi için Komisyonla pazarlık yapabilmek üzere, Türkiye‟nin
bu hükmü dikkate alarak katılım öncesinde ve ilgili ülkelerin yetkilileriyle iĢbirliği yaparken
yukarıda bahsedilen kriterleri yerine getiren hükümler hususunda bu sözleĢmeleri incelemesi
tavsiye edilmektedir. Ayrımcılık yapılmaması ilkesi uyarınca yalnızca ilgili sözleĢme
taraflarının vatandaĢlarının değil, Koordinasyon Tüzüğünün kapsamı içerisine giren tüm
kiĢilerin Ek II‟de sıralanan ikili sözleĢmelerin hükümlerine itimat edebileceğini hatırlatmak
istiyoruz.111
Ġkinci bir istisnai durum ise Koordinasyon Tüzüğünden değil Adalet Divanının (AAD) içtihat
hukukundan kaynaklanmaktadır. AAD; sigortalı çalıĢanların serbest dolaĢımının, AB‟ye
katılmadan önce iki veya daha fazla üye devlet arasında yapılan sözleĢmelerin Koordinasyon
Tüzüğünün yürürlüğe girmesini takiben uygulanamaz hale gelmesi ve ulusal yasaları içerisine
dahil edilmesinin, bu serbestliği kullanmıĢ olan sigortalı çalıĢanların sosyal güvenlik
avantajlarını kaybetmelerini engellediği kanaatine varmıĢtır.112 Bu ilke sadece ilgili kiĢi
serbest dolaĢım hakkını katılım tarihinden önce kullandığı takdirde (örneğin yurt dıĢında
çalıĢtığı takdirde) geçerlidir. Sosyal güvence avantajıyla ilgili olarak bir kimse iki üye devlet
arasında akdedilen bir sözleĢme uyarınca bir haktan yararlanabildiği takdirde ve o sözleĢme
kendisi için sonradan yürürlüğe giren Koordinasyon Tüzüğünden daha avantajlı olduğu
takdirde, kiĢinin sözleĢme uyarınca elde ettiği hak, nihai olarak elde ettiği hak olacaktır.
3.3.2 Üçüncü Ülkelerle Yapılan Ġkili AnlaĢmalar
Türkiye‟nin üçüncü ülkelerle akdettiği ikili sosyal güvenlik sözleĢmeleri (2006‟da
Hırvatistan‟la, 2005‟de Sırbistan ve Karadağ‟la, 2003‟de Bosna-Hersek‟le, 2000‟de Kebek‟le,
1998‟de Gürcistan, Azerbaycan, Kanada ve Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti‟yle ve
1976‟da Libya‟yla) Koordinasyon Tüzüğünden etkilenmemiĢ bir Ģekilde durmaktadır. Ancak
AB yasalarında özel bir yere sahip olan ve ABAD tarafından verilen Gottardo-kararında (C55/00) uygulandığı ve yorumlandığı üzere ayrımcılık yapmama genel ilkesine dayanılarak,
Türk vatandaĢlarının bu sözleĢmelere dayanarak sahip olduğu avantajlar (örneğin sürelerin
111

Yine de bu ilkeye istisna bir durum bulunmaktadır; Ģöyle ki, bu II. Ek‟te belirtildiği üzere tüm AB vatandaĢlarına etki
etmeyen ve dolayısıyla kapsamları dahilindeki kiĢilerle sınırlı kalan ulusal hükümlerden bahsetmekteyiz. Bu durum özellikle
belirli bir tarihteki vatandaĢlık durumunun karar verici olduğu sigorta yüklerinin paylaĢtırılmasına iliĢkin hükümlerle ilgilidir.
112
C-227/89 sayılı Dava (Rönfeldt).
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birleĢtirilmesi) nesnel Ģartlarda aynı durumda bulunan diğer AB vatandaĢlarına da
verilmelidir. Ancak bu içtihatın uygulanması üçüncü ülkelerin üzerine yeni sorumluluklar
yükleyemez.
Gottardo kararına ek olarak Ġdari Komisyon (ĠK), üçüncü bir ülkeyle yeni bir sözleĢme
akdetmek arzusunda olan üye devletleri, serbest dolaĢım hakkını ilgili sözleĢmeye taraf olan
bir üye devlette kullanmıĢ olan baĢka bir üye devlet vatandaĢına karĢı ayırımcılık
yapılmaması ilkesine belirgin bir Ģekilde atıfta bulunmaları yönünde çağrıda bulunacaktır.113
ĠK ayrıca üye devletleri; hükümleri Gottardo kararının çıkarımlarıyla bağlantılı olan ve
sadece kendi vatandaĢları üzerinde etkisi olan sosyal güvenlik sözleĢmeleri imzaladıkları
ülkelerdeki kurumları bilgilendirmelerini ve bu kuralı uygulama konusunda iĢbirliği
yapmalarını talep etmelerini önermektedir. Bu tavsiyeler, katılımını takiben gayet tabii ki
Türkiye‟yi de etkileyecektir.

3.4

Uygulanabilir Mevzuatın Belirlenmesi

3.4.1 GiriĢ
Koordinasyon kurallarının temel amaçlarından biri de kapsam dahilinde olan kiĢiler için hangi
mevzuatın uygulanabilir olduğunun belirlenmesidir. Bunu yaparken bu kimselerin sosyal
güvenlik primlerini nereye ödemeleri gerektiği ve hangi sistem uyarınca sosyal güvenlik
yardımı alacakları sorularına yanıt verilmiĢ olur. Bir seferde sadece bir üye devletin mevzuatı
uygulanabilir.
Uygulanabilir mevzuatı belirleyen kurallar, sigortalı bir kimse bir seferde birden fazla üye
devletin sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulduğu takdirde ortaya çıkabilecek olan
karıĢıklıklardan kaçınmak üzere tasarlanmıĢtır. Ġlaveten, bu kurallar bir kimsenin kendisi için
uygulanabilir olan hiçbir mevzuat olmaması nedeniyle sosyal güvenlik kapsamı dıĢında kalma
olasılığını engellemektedir.
Koordinasyon Tüzüklerinde öngörülmüĢ olan ihtilaf kuralları (conflict rules) özel ve
bağlayıcıdır. Bu kurallar özeldir; Ģöyle ki üye bir devletin mevzuatı bir kiĢi için uygulanabilir
olduğu takdirde, kiĢi baĢka bir üye devletin mevzuatı kapsamında daha fazla hak sahibi olsa
dahi o kiĢi sadece o mevzuata tabidir.114 Uygulanabilir mevzuatın belirlenmesine iliĢkin
kurallar da ayrıca bağlayıcıdır; üye devletler kendi mevzuatları ya da baĢka bir üye devletin
mevzuatının uygulanabilirliğini belirleme hakkına sahip değildir. Örneğin devletler bir

113

Gottardo kararına iliĢkin 12 Haziran 2009 tarihli P1 sayılı tavsiyeye göre, üye olmayan bir ülkeyle yapılan sosyal
güvenliğe iliĢkin ikili bir anlaĢma uyarınca devletin kendi vatandaĢlarının sahip olduğu avantajlar ayrıca diğer üye devletlerin
vatandaĢları olan sigortalı çalıĢanlara da verilmelidir.
114
Yine de bazı durumlarda Koordinasyon kuralları farklı bir üye devlet tarafından temin edilen en yüksek yardımın,
özellikle de aile yardımları konusunda ödenmesini garanti edebilir. Ġlaveten, Adalet Divanı‟nın içtihadından da açıkça
görüldüğü üzere (Bosmann-davası) uygulanabilir olan mevzuatın özel yapısı, o yetkili devlette (yürürlükte olan) bir hakkın
mevcut olmaması, yetkili devlet haricindeki bir devletten hak alınmasını engellememektedir.
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kimseden mevzuatlarının kapsamına girmeleri için Tüzüğün kuralları uyarınca mevzuatın
uygulanabilir olduğunun belirtildiği kendi topraklarında ikamet etmesini talep edemez.
Uygulanabilir mevzuatın belirlenmesine iliĢkin kuralların, bir sosyal güvenlik sistemi ya da
benzer bir sistem altındaki özel bir branĢa üye olma hakkı ya da yükümlülüğünü ya da yardım
alma hakkını oluĢturan Ģartları öne sürme amacını gütmediği iyice anlaĢılmalıdır. Bu Ģartları
öne sürmek her bir üye devletin meclisinin görevidir.115 Dolayısıyla, bir kimsenin
Koordinasyon Tüzükleri uyarınca belirli bir üye devletin mevzuatına tabi olması, o kiĢiye
otomatik olarak o devletin zararına olacak Ģekilde yardımlardan faydalanma hakkını
vermemekte ya da kiĢinin o devletin sosyal güvenlik sisteminin(lerinin) kiĢisel kapsamı
halinde olduğu manasına gelmemektedir. KiĢi bu haklara ancak ülkenin mevzuatında o
konuyla ilgili olarak öngörülmüĢ olan (ayrımcılık yapmayan) Ģartları yerine getirdiği takdirde
sahip olacaktır (örneğin belirli bir seviye altında gelir sahibi olunması, yaĢ).
3.4.2 Yasal Uygulama
AB sosyal güvenlik ihtilaf kuralları uygulaması (conflict rules), Koordinasyon Tüzüğünün bir
kiĢi için Türk mevzuatını uygulanabilir mevzuat olarak belirlediği durumlarda, o kiĢinin Türk
mevzuatı tarafından öngörülmüĢ olan tabi olma Ģartlarını yerine getirmesi Ģartıyla, Türk
mevzuatı ve idari uygulamasının o kiĢinin, Türkiye‟deki sosyal güvenlik sistemlerine tabi
olmasına imkan tanınmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak, Türk mevzuatına tabi olmaya iliĢkin
söz konusu Ģartlar –ve aynısı (mutatis mutandis) gerekli değiĢikliklerin yapılması koĢuluyla
yardım almak üzere hak sahibi olunmasına iliĢkin Ģartlar için de geçerli olup– yürürlükte olan
AB hukukunun hükümlerine uygun olmalıdır. Bu hükme tabi olarak, Koordinasyon Tüzüğü
ve genel olarak AB hukuku, Türk makamlarının sistemlerinin kiĢisel kapsamını belirleme
yetkisini azaltmayacaktır.
Türk mevzuatının (yol haritası uygulaması esas alınarak) yukarıda bahsedilen ilkelerin
ıĢığında analiz edilmesi bizi aĢağıdaki hususların altını çizmeye yönlendirmektedir:
Türkiye‟de çalıĢan ve baĢka bir üye devlette ikamet eden ve kendileri hakkında Türk
mevzuatının uygulanabilir olduğu belirtilen kiĢiler konusunda GSS‟ye tabi olunmasına
iliĢkin ikamet Ģartı uygulanamaz;
Türk sosyal güvenlik yardım sistemleri ve özel primsiz nakdi sistemlerine tabi olmak / hak
sahibi olmak üzere Türk vatandaĢı olunması yönündeki tüm taleplerin bir AB üyesi
devletin, AEA üyesinin veya Ġsviçre vatandaĢının talebi üzerine –Türk mevzuatı gerekli
kılarsa- kaldırılması ve yenilenmesi gerekecektir; haritalandırma çalıĢmasına göre, bu tür
bir talebin özellikle 2022 sayılı Kanunla ilgili olabileceği görülmektedir. (ayrıca 3.6.1‟e
bakınız);
BaĢka bir ülkenin mevzuatının uygulanabilir olduğu kiĢiler 883/2004 sayılı Tüzüğün
kuralları uyarınca Türkiye‟deki sigortadan muaf olmalıdır. Türkiye‟de yaĢayan ve baĢka
bir üye devlette çalıĢan kiĢiler ile normalde üye bir devlette çalıĢan ve Türkiye‟de çalıĢmak
115

Örneğin AAD kararlarından KitsvanHeijningen davası kararına bakınız (C-2/89).
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üzere iĢverenleri tarafından gönderilmiĢ olan kiĢiler için durum böyledir. Bu son kategori
özellikle 5510 sayılı Kanunun 6 (e) maddesinde yurt dıĢında yaĢayan ve o ülkede
sigortalanmıĢ olan serbest meslek sahipleri konusunun hemen yan kısmında özellikle
bahsedilmektedir (“Sigortalı sayılmayanlar”). ġeffaf olmak açısından, bu maddede
883/2004 sayılı Tüzük uyarınca baĢka bir AB üyesi devletin, bir AEA ülkesinin veya
Ġsviçre‟nin mevzuatına tabi olan genel kiĢiler kategorisinin sıralanması uygun olacaktır;
5510 sayılı Kanunun 50‟den 52‟ye kadar olan maddeleri uzun vadeli sigorta kollarına ve
GSS‟ye isteğe bağlı olarak tabi olmakla ilgilidir. Bu hükümlerden, isteğe bağlı sigortaya
Türk vatandaĢlığına sahip olan kiĢilerin eriĢebileceği açıktır. Bu durum –yasaklanmıĢ
olan– direkt ayrımcılık olduğundan bu hükmün kapsamının AB/AEA üyesi ülkeler ve
Ġsviçre vatandaĢları da dahil olacak Ģekilde geniĢletilmesi gerekmektedir. Ġlaveten,
883/2004 sayılı Tüzüğün 14 (4). maddesine dayanılarak 50. maddenin 2. fıkrasında ön
plana çıkartılan ikamet Ģartı, geçmiĢ bir zamanda Türk mevzuatına tabi olarak hizmet
akdiyle ya da serbest meslek sahibi olarak çalıĢmıĢ baĢka bir üye devlette ikamet eden
kiĢiler için uygulanamaz.116 Bu gibi kiĢilerin Türkiye‟de isteğe bağlı sigortalı olup aynı
zamanda baĢka bir üye devlette zorunlu sosyal sigorta kapsamında olması ancak bu tür bir
çakıĢmaya Türk mevzuatı kesin olarak veya açık bir Ģekilde izin verdiği takdirde ve GSS
hususunda değil, sadece uzun süreli sigorta kolları konusunda mümkündür (883/2004
sayılı Tüzüğün 14(3). maddesi);
883/2004 sayılı Tüzüğün 12. maddesinin hükmüne uygun olarak 5510 sayılı Kanunun 10.
maddesi çalıĢmak üzere geçici olarak yurt dıĢına gönderilen veya giden hizmet akdiyle
çalıĢanlar, kendi nam ve hesabına çalıĢanlar ve devlet memurlarının sosyal sigortalara iliĢkin
hak ve yükümlülüklerinin devam etmesini öngörmektedir. Ancak Tüzükte öngörülenin aksine
Kanunda hiçbir maksimum süre belirtilmemiĢ ya da diğer Ģartların117 hiçbirinden
bahsedilmemiĢtir.
Farklı üye ülkelerde görevlendirme ve eĢzamanlı istihdama iliĢkin Tüzük hükümlerini
açıklayan ugulama bilgileri, Ġdari Komisyonun A2 sayılı Kararı (sadece görevlendirme
için)118 ve “AB, AEA ve Ġsviçre‟de Sigortalı ÇalıĢanlar için Uygulanabilir Mevzuat” isimli
uygulama rehberi aracılığıyla sunulmuĢtur.119
Son bir not olarak, aynı Tüzüğün diğer kısımlarında olduğu gibi, Türkiye geçtiğimiz on yıllık
süreçte akdetmiĢ olduğu ikili anlaĢmaların uygulanıĢından edindiği tecrübeden de
faydalanabilir. Aynı Ģekilde ikili anlaĢmalara iliĢkin raporda da belirtildiği üzere bu
116

Bu ikinci unsur gerçeklerin benzeşmesi ilkesine aykırıdır.
Örneğin görevlendirmeyi yapan iĢletme ve görevlendirilen çalıĢan arasındaki direkt iliĢki; gönderilen devletteki alıĢa
geldiği üzere belirli faaliyetleri yürüten görevlendirmeyi yapan iĢletme; ikame etmenin yasaklanması ve görevlendirme
öncesinde gönderen devletin mevzuatına tabi olan görevlendirilen çalıĢan. Aynı durum özellikle gidilen devlette yürütülecek
olan faaliyetlerin “benzer” olması Ģartıyla serbest meslekle uğraĢanların görevlendirilmesine iliĢkin Ģartlar için de geçerlidir.
118
Yetkili devletin dıĢında geçici olarak çalıĢan görevlendirilen sigortalı çalıĢanlar ve serbest meslek sahibi sigortalı
çalıĢanlarla ilgili olarak uygulanabilir olan mevzuata iliĢkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 883/2004 Sayılı Tüzüğünün
(AT) 12. maddesinin yorumlanmasına iliĢkin 12 Haziran 2009 tarihli karar.
119
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=868 sayfasında mevcut bulunmaktadır.
117
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anlaĢmalar genel olarak, istisnalar (anlaĢma vasıtasıyla görevlendirme ve istisna) ve özel
hükümlerle (örneğin gemiciler, uluslararası nakliyat sigortalı çalıĢanları) birlikte, bir ihtilaf
kuralı öngörür. Bazı önemli istisnai durumlarla beraber bu kuralların ana fikri, kendisi de
883/2004 sayılı Tüzüğün hükümlerine oldukça yakın olan 1408/71 sayılı Tüzüğün ilgili
hükümlerine oldukça benzerdir. 2004 yılında AB‟ye katılan üye devletlerden edinilen
tecrübeler, Koordinasyon Tüzüklerinin ilkeleri esas alınarak ikili anlaĢmaların uygulanmasına
iliĢkin katılım öncesi uygulamaların ve bilgilerin öneminin altını çizmektedir.120

3.5

Genel Koordinasyon Ġlkeleri

3.5.1 EĢit Muamele Ġlkesi
Koordinasyon Tüzüğü vatandaĢlık esasına dayanılarak ayırımcılık yapılmasını
yasaklamaktadır. Tüzük kapsamında olan kiĢiler vatandaĢlıkları ne olursa olsun aynı
yardımlardan faydalanmalı ve Türkiye‟deki mevzuat uyarınca Türk vatandaĢlarıyla aynı
yükümlülüklere tabi olmalıdır.
Hem doğrudan hem de dolaylı ayrımcılık yapılması yasaktır. Bunlardan doğrudan ayrımcılık
mutlak olarak yasaktır. Genel çıkarlara hitap eden ve uygun bir amaç için gerekli kabul
edilen dolaylı ayrımcılık tedbirleri ise haklı gösterilebilir. Aslında Tüzüğün kendisi de bazı
nakdi yardımların ihraç edilebilirliğine iliĢkin sınırlamalar gibi bazı dolaylı ayrımcılık
hükümleri içermektedir.
Türkiye‟deki mevcut mevzuatta birkaç hüküm direkt ya da dolaylı olarak ayrımcılık yapar
nitelikte sınıflandırılabilir ve dolayısıyla bunların kaldırılması ya da en azından usulünce haklı
gösterilmesi gerekmektedir.
Türk vatandaĢı olmayanların önceden var olan kronik hastalıklarının SGK tıbbi hizmetlerinin
kapsamı dıĢında tutulmasına iliĢkin bir adet direkt ayrımcılık önlemi 5510 sayılı Kanunun 64
(c) maddesinde görülebilir. Buna örnek olarak, bu kiĢilerin GSS kapsamında sigortalı
olmadan önce halihazırda kapmıĢ oldukları hastalıklar verilebilir. Bu hüküm açıkça
vatandaĢlık esası üzerinden ayırımcılık yapmaktadır; AB‟ye katılımı takiben bunun
Koordinasyon Tüzüklerinin kapsamında olan kiĢilerle iliĢkili olacak Ģekilde kaldırılması
gerekmektedir.
Türkiye‟deki mevzuatta bulunan yine GSS ile ilgili baĢka bir direkt ayırımcı unsur da,
GSS‟nin ek bir kategori olarak baĢka bir yerde sigortalı olmayan tüm Türk vatandaĢlarını
kapsamasıdır. Ayrıca, bu hükmün diğer AB üyesi devletlere, AEA ülkelerine ve Ġsviçre‟ye
açılması gerekmektedir. BaĢka bir deyiĢle ek kategori, bu ülkelerin Türkiye‟de ikamet eden ve
sağlık sigortası olmayan vatandaĢlarını kapsamalıdır.

120

2007 tarihli trESS Avrupa Raporuna bakınız, 3 (www.tress-network.org sayfasında mevcut bulunmaktadır).
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Aynı durum, 5510 sayılı Kanunun Türk vatandaĢı olan bazı sigortalı çalıĢanların ikamet etme
gerekliliğinden muaf tutulmasına iliĢkin 5 g) maddesiyle bağlantılı olarak isteğe bağlı
sigortaya eriĢimle ilgili 50. maddesindeki Türk vatandaĢlığı Ģartı için de geçerlidir.
Türk mevzuatında dolaylı ayrımcılık tedbirleri de vardır. Bunlar genel olarak ikamet Ģartları
ve prim süreleriyle ilgilidir. GSS‟yle ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 60. maddesi uyarınca
talep edildiği üzere sigortaya tabi olmak için aranan Türkiye‟de ikamet etme Ģartı, kiĢinin
milliyetiyle ilgili olarak nötr bir Ģekilde tanımlanmıĢtır. Ancak bu Ģart Türk vatandaĢı
olmayanları Türk vatandaĢlarını etkilediğinden daha çok etkilemektedir. Türk vatandaĢı
olmayanların Ģartı yerine getirme olasılığı Türk vatandaĢlarına oranla daha azdır. Türk
mevzuatı içerisinde hak kazanma Ģartlarının ulusal temelde oluĢturulmuĢ olmasından dolayı
ve baĢka bir deyiĢle sigorta süreleri ve prim günleri Türkiye‟deki sistem kapsamında
tamamlanan/ödenen süre ve gün sayısına iĢaret ettiğinden bunlarda ayrıca dolaylı ayrımcılık
Ģeklinde sınıflandırılacaktır.
Tüzüğün, bu gibi tedbirlerin dolaylı ayrımcı etkisini sırasıyla; uygulanabilir mevzuat, (bknz.
yukarı), gerçeklerin benzeşmesi ve sürelerin birleştirilmesi mekanizmaları vasıtasıyla ortadan
kaldırdığı dikkate alınmalıdır.
3.5.2 Sürelerin BirleĢtirilmesi Ġlkesi
Türkiye‟deki (kısa ve uzun vadeli) sosyal sigortalar, GSS ve iĢsizlik sigortası için verilen
yardımların alınabilmesi, hak kazanma sürelerinin tamamlanmasına tabidir. Bu süreler genel
olarak asgari prim gün sayısı Ģeklinde tanımlanmaktadır.
Tüzüğün amaçları doğrultusunda bu sürelerin 1 (t) maddesinde iĢaret edildiği üzere sigorta
süreleri Ģeklinde sınıflandırıldığı düĢünülebilir. Sürelerin yapısı özellikle iĢsizlik
yardımlarının koordine edilmesi açısından önemlidir (3.10.1. Bölüme bakınız).
883/2004 sayılı Tüzüğün 6. maddesinde öngörülen sürelerin birleĢtirilmesi genel ilkesi
uyarınca Türkiye‟deki yardımlar konusunda hak sahibi olunması için, SGK‟nın, diğer üye
devletlerde tamamlanmıĢ olan süreleri, Türkiye‟deki mevzuat çerçevesinde tamamlanmıĢ gibi
dikkate alması gerekecektir.
Örneğin 20 yıl süresince A isimli üye devlette çalıĢmıĢ ve yaĢamıĢ olan bir çalıĢanı ele alalım.
Bu kiĢi daha sonra Türkiye‟ye taĢınıyor ve burada iĢ sahibi oluyor. Türkiye‟de 2.000 prim
gününü tamamladığında emekli olunabilir bir yaĢa ulaĢıyor ve yaĢlılık aylığı için baĢvuruyor.
7.200121 prim günü olan hak kazanma süresinin yerine getirilip getirilmediğini
değerlendirmek üzere SGK‟nın, A isimli üye devlette tamamlanmıĢ olan istihdam veya
sigorta sürelerini (A isimli üye devletin mevzuatına bağlı olarak), bu süreler Türkiye‟de
tamamlanmıĢ gibi dikkate alması gerekmektedir. A isimli devlette tamamlanan ilgili sürelerin,
Türkiye‟de tamamlanmıĢ olması durumunda sigorta süresinden kabul edilip edilmemesi
121

Örneğimizin daha iyi anlaĢılması açısından 5510 sayılı Kanunun geçerli olduğunu kabul ediyoruz.
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önemli değildir. Önemli olan A isimli devlette geçirilen bu sürelerin, A devletinin mevzuatı
uyarınca emeklilik hakkı doğrultusunda sigorta süresinden kabul edilmesidir. A isimli
devlette tamamlanan süreler Türk mevzuatında farklı Ģekilde değerlendiriliyorsa, 987/2009
sayılı Tüzüğün 13. maddesinde öngörülen sürelerin dönüĢtürülmesine iliĢkin kurallara
uyulması gerekmektedir
Bu anlamda ortaya konulması gereken son bir konu, emeklilik alanıyla (malullük, yaĢlılık ve
ölüm) ve daha açık olarak 883/2004 sayılı Tüzüğün 61. maddesinde özel bir hükmün
öngörüldüğü devlet memurlarının emekliliğe hak kazanma Ģartlarıyla ilgilidir. Türk
mevzuatında, Türkiye‟deki devlet memurlarının aylık hakkı kazanmasının122 bir veya daha
fazla özel program uyarınca tüm sigorta sürelerinin tamamlanmıĢ olmaları Ģartına tabi olduğu
görülseydi (ya da Türk mevzuatı tarafından bu sürelere eĢit olduğu kabul edilseydi)123,
yukarıdaki durum Türkiye‟yi ilgilendirebilirdi. Eğer durum böyleyse, SGK birkaç üye
devlette çalıĢmıĢ olan bir kiĢinin Türkiye‟den aylık alma hakkını değerlendirirken sadece
Türkiye‟deki mevzuat uyarınca tanınan süreleri dikkate almalıdır. TamamlanmıĢ olan süreler
dikkate alındığında, ilgili kiĢi yardımların alınmasına iliĢkin Ģartları yerine getirmediği
takdirde, toplanan süreler hizmet akdi ile çalıĢanlar için geçerli olan program uyarınca yardım
verilmesi için dikkate alınacaktır.
3.5.3 Ġkamet ġartlarından Vazgeçme Ġlkesi
Türkiye‟deki mevzuat GSS‟ye bağlı olmayı ikamet Ģartına tabi tutarken ( bknz. ileride), nakdi
yardım hakkı kazanılmasının veya bu hakkın muhafaza edilmesinin kiĢinin Türkiye‟de ikamet
etme Ģartına bağlı olduğu bir durum mevcut değildir; en azından bizim ulaĢabildiğimiz
bilgiler ıĢığında böyle bir durum tespit edilememiĢtir.
Sosyal güvenlik koordinasyonunun genel ilkesi olarak nakdi yardımda bulunan üye devletler,
ödeme yapılması ya da yardım hakkının kazanılmasının bir Ģartı olarak yararlanıcıdan kendi
topraklarında ikamet etmesini talep edemez.
Ancak, Koordinasyon Tüzüğünün kapsamına giren nakdi yardımların tümü ihraç edilmek
zorunda değildir. Ġhraç edilebilirlik ilkesi özel primsiz nakdi yardımları kapsamamaktadır. Bu
da 2022 sayılı Kanun uyarınca olan yardımlar bu Ģekilde sınıflandırıldığı takdirde, bu
yardımların sadece Türkiye topraklarında ödenebilir olacağını ve sadece orada ikamet eden
kiĢilere ödeneceğini göstermektedir; yani menfaatlerinin sürekli merkezi (habitual center of
interests) Türkiye‟de bulunan kiĢilere ödeneceğini göstermektedir.
Aynı durum büyük ölçüde iĢsizlik yardımları için de geçerlidir. Dolayısıyla, 4447 Sayılı
Kanun uyarınca yapılan yardımların normal olarak diğer üye devlete ihraç edilmesi
gerekmeyecektir (Ek olarak 3.10.3. Bölüme bakınız).
122

AĢağıda görüleceği üzere, koordinasyon tüzüğü açısından iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına iliĢkin yardımlar olarak
kategorize edilmesi gerekebilecek olan 5510 sayılı Kanunun 47. maddesinde bahsedilen malullük aylığını muhtemelen hariç
tutmaktadır.
123
Buna bir örnek olarak emeklilik ikramiyesi ödemesi verilebilir.
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3.5.4 Gerçeklerin BenzeĢmesi Ġlkesi
Gerçeklerin benzeĢmesi; yardımlar, gelirler, gerçekler ve olaylara eĢit Ģekilde muamele
yapılmasından bahsederken kullanılan genel bir terimdir (883/2004 sayılı Tüzüğün 5.
maddesi). Yakın bir Ģekilde bağlantılı olduğu eĢit muamele ilkesi gibi bu da genel bir sosyal
güvenlik koordinasyon ilkesidir.
Bu ilke uyarınca belirli durum veya olayların ortaya çıkmasında, mevzuatının bazı yasal
etkileri bulunan yetkili üye devlet, diğer herhangi bir üye devlette ortaya çıkan durum veya
olayları, bunlar kendi topraklarında gerçekleĢmiĢ gibi dikkate almakla yükümlüdür.
Benzer Ģekilde yetkili devletin mevzuatı uyarınca sosyal güvenlik yardımı ve diğer gelirlerin
alınmasının bazı yasal etkileri bulunmaktadır. O mevzuatın ilgili hükümleri, herhangi bir
diğer üye devletin mevzuatı uyarınca elde edilen eĢit yardımlar veya baĢka bir üye devlette
elde edilen gelir nasıl alınıyorsa o Ģekilde uygulanacaktır.
Bizde mevcut olan bilgilere dayanarak, Türkiye‟deki mevzuatın gerçeklerin benzeĢmesi
ilkesinin aksi Ģeklinde iĢlediği yönünde hiçbir (açık) sorun tespit edilememiĢtir. Bununla
beraber, Türkiye‟deki tüm sosyal güvenlik mevzuatı (temel yasalar, yönetmelikler, genelgeler
vs.); sosyal güvenliğin amaçları doğrultusunda iliĢkili olan (örneğin bir yardım için hak
kazanılması konusunda Ģart olan ya da bunun hesaplanmasını etkileyen) ve diğer devletlerin
toprakları veya mevzuatı hariç olmak üzere, bir Ģekilde Türkiye topraklarına ya da
Türkiye‟deki yasal sisteme bağlı olan belirli durumlar (örneğin aile üyelerinin ikamet etmesi),
olaylar (örneğin ölüm) veya gelir/yardım alınması gibi durumlar konusunda detaylı bir
incelemeye tabi tutulmalıdır. Bu gibi durumlar tespit edildiği takdirde, ilgili mevzuat tadil
edilmeli ve/veya diğer üye devletlerin toprakları üzerinde benzer gerçekler, olaylar veya
mevzuat uyarınca gelir/yardımlar alınması durumunda sosyal güvenlik açısından aynı iliĢki
veya sonuçlar ortaya çıkacak Ģekilde oluĢturulmalıdır.
Gerçeklerin benzeĢmesi ilkesinin iĢleyiĢi iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına iliĢkin mevzuata
atıfta bulunularak daha iyi açıklanabilir:
Bir kiĢi için Türkiye‟deki mevzuatın uygulanabilir olduğu durumlarda o kiĢinin baĢka
bir üye devletin topraklarında geçirdiği iĢ kazasının (örneğin geçici bir tayin sırasında)
Türkiye‟de meydana geldiği/sözleĢme altına alındığı addedilecektir;
5510 sayılı Kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasında Ģöyle denmektedir: Meslek
hastalığı, iĢten ayrıldıktan sonra meydana çıkmıĢ ve sigortalı olarak çalıĢtığı iĢten
kaynaklanmıĢ ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için,
eski iĢinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için
Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın
geçmemiĢ olması Ģarttır. Gerçeklerin benzeĢmesi ilkesi, artık üye bir devletin
mevzuatı uyarınca bir mesleki hastalıkla ilgili olarak yardım verilmesinin söz konusu
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hastalığa sebep olma ihtimali bulunan son faaliyetin sona ermesini takiben belirli bir
süre zarfında teĢhis edilmiĢ olması Ģartına tabi olmasını öngördüğü takdirde, o devletin
yetkili kurumu bu faaliyetin sürdürüldüğü zamanı kontrol ederken herhangi bir diğer
üye devletin mevzuatı uyarınca benzer Ģekilde yürütülen faaliyetleri ilk devletin
mevzuatı uyarınca yürütülüyormuĢ gibi gerekli olduğu ölçüde dikkate almalıdır. SGK
tarafından belirlenen yükümlülük süresinin on sene olduğunu ve kiĢinin hastalığının
geliĢmesine neden olacak olan istihdam faaliyetini yapmayı 2005 yılında bıraktığını
kabul edelim. Sözkonusu kiĢi, aynı faaliyeti 1993–1996 yılları arasında Romanya‟da
yürütmüĢ olduğu takdirde, 14. maddenin 3. fıkrasında öngörülen Ģartın SGK
tarafından yerine getirildiği varsayılmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da gerçeklerin benzeĢmesi ilkesine uygunluk
konusunun, 5510 sayılı Kanunun 24 ve 67. maddelerinin sırasıyla kısa vadeli sigorta kolları
ve GSS‟ye iliĢkin hükümleriyle ilgili olduğudur. Bu maddelerin Ģartları uyarınca nakdi geçici
iĢ göremezlik yardımının alınma süresi veya askerlik hizmet süresi gibi bazı süreler hak
kazanma süresinin tamamlanmasına iliĢkin, bir yıllık dikkate alınan sürenin hesaplanmasında
dikkate alınmamakta ve dolayısıyla kapsama alınmamaktadır. Bu hükmün diğer bir devletin
mevzuatı uyarınca olan yardımların alınmasına iliĢkin süreler ya da baĢka bir devlette
tamamlanmıĢ olan askeri hizmet süreleri de ayrıca dikkate alınan süreyi uzatmaktadır.

3.6

Ayni Hastalık Yardımları

3.6.1 GiriĢ
Burada, sosyal güvenlik Koordinasyon Tüzüklerinin genel olarak uygulanması konusunda
katılım öncesinde vakti gelince kapsamlı bir uyum maliyeti değerlendirmesi yapılması
önem arz etmektedir; bu özellikle de Tüzüğün ayni hastalık yardımlarıyla ilgili bölümü
açısından önemlidir. Bunun sebebi, sağlık bölümünün, fiili kullanım ve uygulama açısından,
ayrıca ayni yardımlar konusunda kullanılan özel koordinasyon tekniği açısından,
Koordinasyon Tüzüğünün en önemli bölümleri arasında olmasıdır. Oldukça iyi bilinen bir
uluslararası sosyal güvenlik ilkesi uyarınca ayni hakları elde etme hakkı yetkili devletin
mevzuatı tarafından belirlenir; ancak yardımlar ve bunların temin edilme Ģekli geçici olarak
kalınan ya da ikamet edilen devletin kurallarına tabidir.124 Aslında koordinasyon tüzüğünün
ayni hastalık yardımı alma hakkını verdiği durumlarda (genel açıklama için aĢağıya bakınız)
sağlık hizmeti; hizmetin temin edildiği devletin (örneğin duruma göre geçici olarak kalınan
veya ikamet edilen devlet) mevzuatı uyarınca masrafları yetkili devlete ait olmak üzere
verilir. Bu da, geçici olarak kalınan veya ikamet edilen yerdeki kurum tarafından uygulanan
mevzuatta öngörülen yardım paketinin, sağlık hizmetinin uyarınca temin edildiği Ģartların
(örneğin bir pratisyen doktor tarafından sevk edilme Ģartı), tarifelerin, ödeme yönteminin ve
124

Bu ilke ayrıca Türkiye tarafından imzalanmıĢ olan ikili sözleĢmelerde de öngörülmüĢtür. Romanya‟yla 6 Temmuz 1999
tarihinde yapılan sözleĢmenin 15 (4). maddesine ve Lüksemburg‟la 20 Kasım 2003 tarihinde yapılan sözleĢmenin 16 (4)
maddesine bakınız.
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kullanıcı masraflarının tümüne iĢaret etmektedir. KiĢiye aynen sosyal sigortalı olduğu, kaldığı
veya ikamet ettiği devletteki gibi muamele edilir. Örneğin o devletin mevzuatı tedavinin,
verildiği yerde ücretsiz olmasını Ģart koĢtuğu takdirde, sigortalı kiĢi tedaviyi bedelsiz olarak
alacaktır. Öte yandan geçici olarak kalınan devletin mevzuatına göre verilen sağlık hizmeti
için kullanıcıdan bir katılım payı alınması söz konusuysa sigortalının bu ücretleri de ödemesi
gerekecektir. Yetkili devletin kurumu, geçici olarak kalınan ya da ikamet edilen devletteki
muadiline, diğer devlette geçerli olan tarifeler ve kapsam uyarınca geri ödeme yapması
gerekecektir.125
Yukarıdakilerden Ģu sonuç çıkmaktadır: Bir devletin ilke olarak ayni yardımlar konusunda
asla ulusal yardımından daha fazla ödeme yapmak zorunda bırakılmadığı nakdi yardımların
aksine (bunlar isterse baĢka bir devlette ikamet eden kiĢiler olsun–yardımların ihraç
edilebilirliği), ayni yardımlar söz konusu olduğunda devletler, kendi topraklarında verilmiĢ
olması durumunda sosyal güvenlik kapsamına girmeyecek olan ya da sadece çok düĢük bir
seviyede karĢılanabilecek olan sağlık hizmetleri için diğer üye devletlere ödeme yapmak
zorunda kalabilir.
Tüzüğün sağlık hizmeti bölümünün uygulanmasının bütçe anlamında tarafsız olmadığı
açıktır; bu durum, en azından daha yüksek yaĢam standardına sahip olan ve daha cömert
yardım paketleri bulunan, daha yüksek sağlık hizmeti tarifeleri olan devletlerle karĢılıklı
uygulandığında ortaya çıkacaktır. Bu unsur bazı açılardan halen tüzüğün sağlık hizmeti
bölümünün “yeni” üye devletler tarafından uygulanmasıyla ilgili ana sorunlardan biri olarak
algılanmaktadır (örneğin AB‟ye 2004 ve 2007 yıllarında katılan devletler). Bu devletlerin bu
durumda “eski” üye devletlerdeki kurumlara o ülkelerde geçerli olan çok daha yüksek
maliyetler için geri ödeme yapması gerekmektedir.126
Bunun yanında uzun süreli yardımların koordinasyonu konusunda mevcut durumdan farklı
olarak hastalık yardımlarına iliĢkin koordinasyon mekanizması, sigorta sürelerinin
uzunluğuyla ya da farklı bir deyiĢle primlerin (veya vergilerin) toplandığı süreyle orantılı
olarak yardımların getirdiği mali yükün dağıtılmasını Ģart koĢmaz. AĢağıda göreceğimiz üzere
bu durum özellikle emekli kiĢilere verilen sağlık hizmetiyle ilgilidir.
Yukarıdaki unsurlar, Koordinasyon Tüzüklerinin ayni hastalık yardımları alanındaki
uygulamasının Türkiye‟deki sosyal güvenlik sistemini nasıl mali olarak etkileyeceğine dair
kapsamlı bir değerlendirme taahhüt etmektedir. Türkiye‟nin gelecekteki muadilleri olan üye
125

Tüzüğün her zaman geçici olarak kalınan devletin mevzuatı kapsamında mevcut bulunan tüm yardım türlerinden
faydalanılmasına izin vermediği unutulmamalıdır. Bir kural olarak yetkili devlet (ya da ikamet edilen devlet) dıĢında geçici
olarak yapılan kalma iĢlemi sırasında verilen sağlık hizmeti arızi sağlık hizmetiyle sınırlıdır. Örneğin verilen hizmetin yapısı
ve planlanmıĢ olan kalma süresine bakılarak yurt dıĢında kalınan bir süre zarfında tıbbi olarak hizmet verilmesi elzem olan
haller dolayısıyla alınabilecek olan yardım türleri yurt dıĢında kalımın geçici yapısı itibariyle belirlenir (ve sınırlanır).
Elektrik cerrahi gibi bazı muayene Ģekilleri genelde yetkili devlete dönülene kadar bekleyebilir. Ancak misafir olunan
devlette kalma süresi uzadıkça muayenenin kapsamı da geniĢler. Örneğin bir turistin iki haftalık tatilde almaya hak
kazanamayacağı bir tedavi, bir yılın üzerinde bir süre boyunca misafir olunan devlet topraklarında kalan görevlendirilmiĢ bir
iĢçiye ya da öğrenciye verilebilir.
126
trESS Avrupa Raporu 2007, 126 (www.tress-network.org sayfasında mevcut bulunmaktadır).
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devletlerle akdettiği ikili sözleĢmelerle ilgili olarak yaptığı yürütme uygulamalarından faydalı
bilgilerin elde edilmesi umulmaktadır. Bu sözleĢmelerin bazıları (Lüksemburg‟la yapılan gibi
(2003)) ayni hastalık yardımları alanında Koordinasyon Tüzüklerindekilere oldukça benzeyen
hükümler içermektedir. Bu analiz yapılırken geçmiĢ ve mevcut göçmen hareketlerinin de
ayrıca dikkate alınması gerekmektedir.
Ayni hastalık yardımlarıyla ilgili bölümün uygulanmasının derinlemesine bir etki analizine
tabi tutulmasını haklı gösteren sebeplerden ötürü bu rapor da, sağlık yardımları konusunu
diğer yardımlara nazaran daha detaylı bir Ģekilde inceleyecektir. AĢağıdaki satırlarda Tüzüğün
sağlık bölümünde bulunan esas kurallara genel bir bakıĢla 883/2004 ve 987/2009 sayılı
Tüzükler kapsamında farklı sağlık hizmetlerine iliĢkin hak kazanımları ortaya konacaktır.
Yukarıdakilerle ilgili olarak olaya belirli bir açıdan yaklaĢılacak; yani olaya Türkiye yetkili
devletmiĢ gibi bakılacaktır. Buna göre bu hak kazanımları altında elde edilen sağlık
hizmetinin masrafı Türkiye‟deki kuruma ait olacaktır.
Daha sonra sağlık yardımlarıyla bağlantılı olan kurumlar arası geri ödeme mekanizmaları
dikkate alınacak; bunu takiben bir alt bölüm de sınır ötesi sağlık hizmeti ve Avrupa Sağlık
Sigorta Kartı‟na ayrılacaktır.
3.6.2 Temel Kurallar
Koordinasyon Tüzükleri Türkiye‟de uygulanabilir olduğunda, ilgili kurumlarının aĢağıdaki
kategorilerden olan kiĢilere temin edilen sağlık hizmetlerinin masrafını üstlenmesi
gerekecektir:
Türkiye‟de sigortalı olan (örneğin Türkiye‟de çalıĢan kiĢiler veya emekli olmayan ve
Türkiye‟de ikamet eden ekonomik olarak pasif kiĢiler) ve baĢka bir üye devlette kalan
kiĢiler ve onların aile üyeleri127 (883/2004 sayılı Tüzüğün 19. maddesi). Bu çerçevede
„kalma‟ ifadesi yetkili devlet dıĢında geçici olarak kalmaya ya da aĢağıdaki birçok
nedenden ötürü ikamet edilen devlet manasına gelmektedir: mesleki (örneğin
görevlendirme), eğitim amaçlı (kiĢinin öğrenim görüyor olması) ya da turistik nedenler.128
Bu kiĢilere açık olan (ve Avrupa Sağlık Sigorta Kartı (ASSK-EHIC)129 kullanılarak
faydalanılabilecek olan) yardımlar, verilen hizmetin yapısına ve kalınması beklenen
sürenin uzunluğuna bakılarak (arızi sağlık hizmeti) yurt dıĢında kalınırken verilmesi tıbben
gerekli olan yardımlardır. Bu da yardımların amacının ilgili kiĢinin planlanan kalıĢ
süresinin uzunluğu dikkate alınarak, kalıĢına güvenli tıbbi koĢullar altında devam etmesini
sağlamak veya baĢka bir deyiĢle kiĢinin yetkili devlete (bu durumda Türkiye‟ye) tıbbi
durumunun gerektirdiği tedaviyi almak üzere planlanandan daha erken geri dönmek
zorunda kalmamasını sağlamak olduğu manasına gelmektedir. Sigortalı kiĢinin yurt

127

Ayni hastalık yardımları açısından aile üyeleri ikamet edilen devletin mevzuatı uyarınca bu Ģekilde tanımlanmıĢ olan
kiĢiler manasına gelmektedir, 883/2004 sayılı Tüzüğün 1(i) (1)(ii) maddesine bakınız.
128
5510 sayılı Kanunun 66. maddesinin AB hukukuna uygunluğuyla ilgili olarak aşağıdaki 3.6.6. maddeye bakınız.
129
3.6.6. Bölüme bakınız.
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dıĢında kalıĢının amacı tedavi almak olduğu takdirde, bu yardımlar konusunda hak
kazanılması diye bir Ģey söz konusu değildir (planlı sağlık hizmeti, 3.6.6. bölüme bakınız);
Türkiye‟de sigortalı olup da sağlık hizmeti almak üzere baĢka bir üye devlete seyahat eden
ve bunu yaparken Türkiye‟deki kurumdan izin almıĢ olan kiĢiler (planlı sağlık hizmeti,
3.6.6. bölüme bakınız);
Türkiye‟de sigortalı olan (özellikle Türkiye‟de istihdam edilme ya da serbest meslekle
uğraĢma esasına dayanarak) ve baĢka bir üye devlette ikamet eden kiĢiler (buna sınır
iĢçileri de dahildir) ve bunların aile üyeleri. Bu durum hem ikamet edilen devlette verilen
sağlık hizmeti için hem de bu kiĢiler ve ailelerinin Türkiye‟de geçici bir süre kaldığında
verilen sağlık hizmeti için geçerlidir (883/2004 sayılı Tüzüğün 17 ve 18. maddelerine
sırasıyla bakınız). Ancak sigortalı sınır çalıĢanlarının aile üyeleriyle ilgili olarak Türkiye,
bunların Türkiye‟deki kalıĢları sırasında tıbben gerekli olacak olan tedavilere iliĢkin
yardım hakkı kazanımlarını 883/2004 sayılı Tüzüğün III. maddesine bir giriĢ yapılmasını
sağlayarak sınırlamaya karar verebilir ( önceki maddeye bakınız);
Türkiye‟den ve diğer üye ülkelerin biri veya daha fazlasından emekli aylığı alan,
Türkiye‟de ikamet eden ve Türkiye‟deki GSS kapsamında hak kazanım Ģartlarını yerine
getiren emekliler ve onların aile üyeleri. Kariyerine Türkiye‟de baĢlamıĢ olan ve daha
sonra Almanya‟ya taĢınıp orada çalıĢmıĢ olan ve emekli olmasını takiben Türkiye‟ye geri
dönen bir Türk iĢçisi buna örnek olarak verilebilir (bu kiĢinin yaĢlılık sigortası için olan
hak kazanma süresini karĢılamak üzere Koordinasyon Tüzüğünde yer alan sürelerin
birleĢtirilmesi ilkesinin uygulanacağı hatırlatılmaktadır). Bu durum sadece Türkiye‟de
sunulan sağlık hizmeti için değil (883/2004 sayılı Tüzüğün 23. maddesine bakınız), ayrıca
arızi sağlık hizmeti içinde geçerlidir. Örneğin baĢka bir üye devlette kalırken (örneğin
seyahat edildiğinde) tıbben gerekli olan ve Türkiye tarafından düzenlenen AASK‟nın
sunulmasını takiben temin edilmiĢ olan sağlık hizmeti için de geçerlidir (3.7.5. maddeye
bakınız). Ġlaveten, bu durum ayrıca Türkiye‟deki kurumun izin vermesini takiben bu
emekliler tarafından baĢka bir üye devletten alınan planlanmıĢ sağlık hizmeti için de
geçerlidir (883/2004 sayılı Tüzüğün 27. maddesine bakınız);
Türkiye‟den emekli aylığı alıp da baĢka bir üye devlette ikamet eden ve Türkiye‟de ikamet
ettikleri takdirde Türkiye‟deki GSS kapsamında sağlık hizmetine hak kazanacak olan
emekliler ile onların aile üyeleri130. Emekli kiĢi en uzun süreli olarak Türkiye‟de sigortalı
olduğu takdirde, baĢka bir üye devlette ikamet edip de Türkiye‟den aldığı maaĢa ek olarak
bir veya daha fazla devletten emekli aylığı alan bir emekliye (ve aile üyelerine) verilen
sağlık hizmetinin masrafları da Türkiye‟deki kuruma aittir. Emekli kiĢi Türkiye‟de ve bir
diğer üye devlette(lerde) uzunluğu eĢit olan süreler boyunca sigortalı olduğu takdirde,
Türkiye‟deki kurum ancak emekli kiĢinin son olarak sigortalandığı ülkenin Türkiye olması
130

Bu ikinci koĢul 5510 Sayılı Kanun uyarınca emekli aylığı alan kiĢiler GSS‟nin kapsamına dahil edildiği ölçüde yerine
getirilmiĢ olarak kabul edilecektir.
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halinde sağlık hizmetine iliĢkin ödemeyi yapacaktır. Bu durum sadece ikamet edilen devlet
tarafından verilen sağlık hizmeti için geçerli olmayıp (883/2004 sayılı Tüzüğün 24-25.
maddesine bakınız), ayrıca arızi sağlık hizmeti için de geçerlidir. Örneğin ikamet edilen
devlet (buna Türkiye de dahildir) haricindeki bir devlette kalındığı sırada (örneğin seyahat
sırasında) tıbben gerekli olan ve Türkiye tarafından düzenlenmiĢ olan ASSK‟nın sunulması
sonrasında verilen sağlık hizmeti için geçerlidir (3.7.5. bölüme bakınız). Emekli kiĢiler,
987/2009 sayılı Tüzüğün 3. ekinde sıralanan bir üye devlette ikamet etmediği takdirde131,
bu durum Türkiye‟deki kurumun izin vermesini takiben ikamet edilen devlet (buna
Türkiye de dahildir) haricindeki bir devlette, bu emekli kiĢiler tarafından alınan planlanmıĢ
bakım için de geçerlidir. Halihazırda belirtildiği üzere Türkiye‟de çalıĢmıĢ olan ilgili
emekli kiĢiler ve aile üyeleri Türkiye‟ye tedavi görmek amacıyla seyahat ettikleri takdirde,
bunların Türkiye‟de sadece arızi sağlık hizmeti alma hakkı olacaktır; Türkiye‟deki kurum,
izin verildiği takdirde onların sadece sağlık hizmeti masraflarını ödeyecektir. Ancak
Türkiye‟nin 883/2004 sayılı Tüzüğün IV. ekine bir giriĢ yaparak önceden çalıĢtıkları
devlete geri dönen emekli kiĢilere ve aile üyelerine daha fazla hak verme seçeneği
bulunmaktadır. Bunu yapmaya karar verdiği takdirde, Türkiye‟de çalıĢmıĢ olan ve Ģu anda
baĢka bir devlette yaĢamakta olan emekli kiĢiler izin almak üzere baĢvuruda bulunmalarına
gerek kalmaksızın eski devletlerine geri dönebileceklerdir (883/2004 sayılı Tüzüğün 27.
maddesine bakınız). Nihayetinde 883/2004 sayılı Tüzüğün; emekli olan sınır çalıĢanlarının
(örneğin aktif yaĢamlarında Türkiye‟de çalıĢmıĢ olan ve her zaman Bulgaristan‟da yaĢamıĢ
olan kiĢiler) çalıĢtıkları eski devletlerinin topraklarında sağlık hizmeti alma hakkını ve
masrafları kendisine ait olmak üzere tıbben gerekli olan (arızi) sağlık hizmeti ve izin
verilmiĢ olan (planlanmıĢ) sağlık hizmetinden fazlasını alma hakkını veren birkaç belirli
hüküm sunduğu göz önüne alınmalıdır (883/2004 sayılı Tüzüğün 28. maddesine bakınız).
Bu kapsamlar genel olarak opsiyonel olup, Türkiye‟nin 883/2004 sayılı Tüzükteki III ve V.
ekleri doldurması veya doldurmaması vasıtasıyla değiĢtirilebilirler.
Yukarıdaki genel yaklaĢım Türkiye‟nin yetkili devlet olması ve sonuç olarak kendilerine
istinaden verilen sağlık hizmetinin hesabını kapaması perspektifinden, Tüzüklerin sağlık
hizmeti alınmasına hak kazanılmasına iliĢkin bakıĢ açısını ortaya koymaktadır.
ġurası açıktır ki bunun tersi bir durumda ortaya çıkabilir ve çıkacaktır da; o açıdan
düĢünülecek genel bir senaryo Türkiye‟deki sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen
sağlık hizmetiyle ilgili olarak –kurumlar arası geri ödemeyi takiben- diğer üye devletlerin
kurumları tarafından yapılan ödemelere iliĢkin birçok durumu gün ıĢığına çıkarabilir. AĢağıda
bazı örnekler verilmiĢtir:
Örnek 1: Türkiye‟de geçici olarak kaldıkları süre zarfında bir AB/AEA devletinde veya
Ġsviçre‟de sigortalanmıĢ olan kiĢilere sunulan sağlık hizmeti: Sayısız turist ve iĢverenleri
131

Bu konu (genel kural olan cari harcamalar esasında geri ödeme yerine) sabit harcamalar esasında yapılan belirli sağlık
hizmeti masraflarının geri ödenmesi yönünde karar vermiĢ olan Devletlerle (2011 baĢı itibariyle dokuz devlet) ilgilidir.
Emekli kiĢi bu Devletlerden birinde ikamet ettiği takdirde, baĢka bir Üye Devlette planlanmıĢ olan sağlık hizmetinin maliyeti
bahsi geçen Devletin kurumu tarafından karĢılanır. Bu Devlet ayrıca ASSK‟yı düzenler.
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tarafından Türkiye‟de görevlendirilmiĢ olan iĢçiler veya Türkiye‟deki üniversitelerde
okuyan öğrenciler, Türkiye‟deki güzel yerleri ziyaret etmekte ve mevsimlerinin tadını
çıkarmaktadır; bunların tümü geri dönmeyi öngördükleri tarihe kadar bekletilemeyecek bir
tıbbi yardım almak zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda ASSK‟larını sunarak (3.7.5.
bölüme bakınız) planladıkları kalma iĢlemine, Türkiye‟de sigortalı olan Türk
vatandaĢlarıyla aynı Ģartlara tabi olacak Ģekilde ve güvenli tıbbi koĢullar altında devam
etmelerine imkan sağlayacak olan sağlık hizmetlerini alma hakları bulunmaktadır. Bu
hükme tabi olarak sigortalı Türk vatandaĢlarıyla eĢdeğer kabul edilmiĢ olacaklardır.
Örneğin bir kamu hastanesinde doktora gittikleri takdirde, eczanede 8 TL katılım payı
ödeme yapmaları gerekecektir (veya ilaçlar için herhangi bir reçete olmadığı takdirde 5
TL). Buna alternatif olarak bu kiĢiler SGK‟yla sözleĢmesi olmayan özel bir hastaneden acil
bir sağlık hizmeti aldıkları takdirde, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri‟nin (kiĢilere
yönelik iĢlemleri gerçekleĢtiren merkez) sigortalı Türk vatandaĢlarına uyguladığı
prosedürün aynısı uygulanmalıdır. Her halükarda bu kiĢilerin sigortalı oldukları kurumlar
tarafından, sunduğu sağlık hizmeti için yaptığı tüm masraflar SGK‟ ya geri ödenecektir.
Bu turistler ya da görevlendirilmiĢ olan sigortalı çalıĢanlar bir AB/AEA devletinde veya
Ġsviçre‟de çalıĢan ya da ikamet etmekte olan Türk vatandaĢları da olabilir.
Örnek 2a: Türkiye‟de ikamet etmekte olan fakat Belçika ya da Hollanda‟dan emekli aylığı
alanlara sunulacak sağlık hizmeti: 36 yıllık kariyerinde Belçika‟da 24 yıl ve daha sonrada
Hollanda‟da 12 yıl süresince çalıĢmıĢ olan ve emekliliğini takiben evini Türkiye‟ye taĢımıĢ
olan bir emekli, masrafları Belçika‟daki sosyal güvenlik kurumuna ait olmak üzere
Türkiye‟deki mevzuat uyarınca temin edilen tüm sağlık yardımlarından faydalanma
hakkına sahiptir. Türkiye‟deki sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olmak için
emeklinin Belçika‟daki kurum tarafından düzenlenmiĢ taĢınabilir bir belge olan S1‟i
kullanarak yetkili kuruma kaydını yaptırması gerekmektedir. KiĢi baĢka bir devlette
kalırken (örneğin Roma Ģehrine yapılan bir ziyaret sırasında) Belçika‟daki kurum
tarafından düzenlenmiĢ olan ASSK‟sını kullanarak (3.6.5. bölüme bakınız) masrafları
Belçika‟ya ait olmak üzere geçici sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.
Örnek 2b: Ancak emekli kiĢi Belçika‟ya göç etmeden önce Türkiye‟de iki sene süresince
çalıĢmıĢ ve bunun sonucunda Türkiye‟den emekli aylığı alma hakkına sahip olmuĢsa132 ve
diğer tüm koĢullar aynıysa, resim tamamen farklılaĢmaktadır. Bu durumda, kiĢinin GSS
uyarınca sağlık hizmeti alma hakkına sahip olduğunu kabul edersek (ki bu durumda böyle
olduğu görülüyor), emekli kiĢi 883/2004 sayılı Tüzüğün 23. maddesinde bahsedilen konum
içerisindedir (yukarıya bakınız); emekli kiĢi halen Türkiye‟deki mevzuat uyarınca verilen
tüm sağlık hizmetlerini alma hakkına sahiptir, ancak bu sağlık hizmetinin ödemesini
Türkiye‟deki kurum yapmaktadır.133 Ayrıca ASSK‟yı düzenlemek ve bunun kullanımından
kaynaklanan sağlık hizmeti masraflarını ödemekle yükümlü olan da bu kurumdur.
132

Emeklinin 506 sayılı Kanun uyarınca talep edilen hak kazanma süresini karĢılamak üzere hizmet birleĢtirmesinden
faydalanacağı hatırlatırlır.
133
Tüzüğün sistemi uyarınca ikamet edilen devletin emeklinin aldığı sağlık hizmetine iliĢkin tüm masrafları üstlenmesi için
bir emekliye küçük bir miktarda emekli aylığı ödemesi yeterlidir. Ġdari Komisyon içerisindeki bazı üye devletler daha adilane
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Yukarıdaki 2a örneğinde bahsedilen durumun oldukça sık bir Ģekilde ortaya çıkması
beklenebilir. AB içerisinde emeklilere iliĢkin genel göç dalgası kuzeyden, daha varlıklı
Devletlerden (özellikle Ġsveç, Almanya, BirleĢik Krallık, Belçika, Hollanda) güneydeki
“güneĢ ıĢığı alan” Devletlere (özellikle Ġspanya, Ġtalya, Fransa, Yunanistan) doğrudur.
Genellikle emekliliği takiben mesleki yaĢamlarını önceki ülkelerde geçiren kiĢiler ikamet
adreslerini Akdeniz‟deki Üye Devletlerden birine taĢımaktadırlar.134 Türkiye bu türden bir
göçü alabilecek bir Devlet olma aĢamasına çoktan geldiğinden AB‟ye katılımını takiben bu
nitelikteki göç sayısında daha da artıĢ olması ve sağlık hizmeti almaya hak kazanılması ve
emekli aylıklarının ihraç edilebilirliği konusunda teminat verilmesi (Tüzük esaslı olarak)
beklenebilir. Bu açıdan baktığımızda Türkiye, emeklilerle ilgili olarak sağlık hizmeti
masraflarının daha adil bir Ģekilde dağıtılmasının sağlanmasına dair yeni Tüzük
çalıĢmalarından tam manasıyla faydalanacaktır.135
3.6.3 Sağlık Hizmetleriyle Ġlgili Primler
Bazı üye devletlerde emeklilerin sağlık hizmeti almak için prim ödemesi gerekmektedir.
883/2004 sayılı Tüzük hangi üye devletin ilgili primlerle ve özellikle de emekli aylıklarından
kesinti yapmaya hakkı olduğu sorusuyla alakalı olan bir hüküm (30. madde) içermektedir. Bu
hükme göre, mevzuatı öngördüğü takdirde, sadece emekli aylığını ödeyen ve sağlık hizmeti
masraflarını karĢılayan devlet, ödediği emekli aylığından kesinti yapma hakkına sahiptir. Bu
devletin kurumu diğer üye devletler tarafından emekli aylıkları da dahil olmak üzere
emeklinin tüm gelirini esas alarak ödenecek olan primlerin tutarını (örneğin kesintilerin
kapsamını) hesaplayabilir. Ancak, bu kurumun farklı emekli aylıklarından kesilen prim
tutarlarının, sadece o kurum için geçerli olan mevzuat uyarınca mütekabil emekli aylığı
tutarları ödendiği takdirde kesilecek olan tutarı aĢmamasını sağlamalıdır.
Türkiye‟deki sosyal güvenlik sisteminin haritasının çıkartılmasına yönelik çalıĢma
kapsamında toplanan bilgilere göre, emekliler Türkiye‟deki mevzuat uyarınca sağlık sigortası
primi ödememektedirler. Dolayısıyla, Türkiye yukarıdaki 2b örneğinde olduğu gibi
Türkiye‟deki emekli aylığı üzerinden kesinti yapamaz. Çünkü yukarıda belirtildiği üzere, bu
örnekteki durumun katılım sonrası daha çok görülmesi beklenmekte olup, bu konuya GSS‟nin
mali sürdürülebilirliği açısından yakından bakılması gerekmektedir.
bir masraf dağılımı yapılması çağrısında bulunmuĢlardır. Bu konuyla ilgili olarak trESS Think Tank tarafından hazırlanmıĢ
olan “Emeklilere Sunulan Sağlık Hizmeti” baĢlıklı 2009 tarihli rapora bakınız ( sayfasında mevcut bulunmaktadır).
Burada bu sistemin Türkiye‟nin AB üyesi devletlerle imzaladığı ikili sözleĢmelerde de görülen genel bir konu olduğu
görülmekte olup, Romanya‟yla 6 Temmuz 2006 tarihinde imzalanan sözleĢmede farklı bir mekanizma tercih edilmiĢtir. Bahsi
geçen sözleĢmenin 16. maddesi hem Türkiye hem de Romanya‟dan emekli aylığı alan emeklilerin ikamet ettikleri devletin
kurumu tarafından verilen hastalık yardımları masraflarının, sözleĢme taraflarının mevzuatı uyarınca tamamlanmıĢ olan
sigorta süreleriyle orantılı olarak her iki sözleĢme tarafının yetkili kurumları tarafından karĢılanmasını öngörmektedir.
134
ROSENMÖLLER, M. and LLUCH, M., “Ġspanya‟da uzun süreli olarak ikamet edenlerin ihtiyaçlarının karĢılanması”,
ROSENMÖLLER, M., MCKEE, M. and BAETEN, R. (eds.), Avrupa Birliğinde Hasta Hareketliliği. Tecrübelerden ders
çıkarılması, Kopenhag, Sağlık Hizmet Sistemlerine ĠliĢkin Avrupa Gözlemevi, 2006, 62.
135
Örneğin aĢağıda özeti verileceği üzere yetkili devletin dıĢında ikamet etmekte olan emekliler tarafından ASSK vasıtasıyla
alınan sağlık hizmetinin masrafı yetkili devlet tarafından karĢılanmaktadır; sabit harcamaların hesaplanması, yaĢa iliĢkin
unsurları vs. dikkate almaktadır.
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2a örneğinde Belçika‟daki kurum, bahsi geçen tutara eĢit bir miktarda olacak Ģekilde
Belçika‟daki bir aylıktan kesilebilecek olan tutar limiti dahilinde Belçika tarafından ödenen,
ancak Belçika, Hollanda ve Türkiye‟deki emekli aylığı esas alınarak hesaplanan emekli
aylığından Belçika‟daki mevzuatın öngördüğü ölçüde (% 3.55) prim kesintisi yapabilir.
Türk mevzuatının analiz edildiği haritalandırma çalıĢmasına göre 5510 sayılı Kanunun
kapsamına giren emeklilerin iĢe girdiklerinde emekli aylığı tutarının % 15‟inin kesileceği ve
bunun sosyal sigorta primi olarak kabul edileceği anlaĢılmaktadır. Bu görüĢ 30. maddeyle
kıyas yapılarak ve 883/2004 sayılı Tüzüğün 5. maddesinde öngörülen gelirlere eĢit muamele
edilmesi ilkesine (gerçeklerin benzeĢmesi) atıfta bulunularak, baĢka bir üye devlette edinilen
iĢten elde edilen bir gelir söz konusu olduğunda, Türkiye‟deki kurumun da bu % 15‟lik
kesintiyi yapabileceği teziyle savunulabilir. Ancak burada en azından emeklinin sağlık
hizmeti masrafları kendisine ait olacaktır.
3.6.4 Kurumlar Arası Geri Ödeme
Yukarıdaki hususların ortaya koyduğu üzere sağlık hizmeti bölümünün iĢleyiĢi sadece
Avrupa‟daki sosyal güvenlik kurumları arasında yoğun bir bilgi alıĢveriĢi yapılmasını değil,
aynı zamanda bunlar arasında çok sayıda mali iĢlem yapılmasını da gerektirmektedir.
Kurumlar arası geri ödemelerin belirlenip etkin hale getirilmesine iliĢkin yöntem
Koordinasyon Tüzüklerinde ayrıntılı bir Ģekilde belirtilmiĢtir.
Temel Tüzük tarafından öne sürülen ilkeye göre; bir üye devletin kurumu tarafından baĢka bir
üye devletin kurumu adına sağlanan ayni yardımların tamamı için geri ödeme yapılması
gerekmektedir (883/2004 sayılı Tüzüğün 35. maddesi). Genel bir kural olarak bu geri ödeme
gerçek harcamalar (gerçek maliyetler) esasına dayanılarak yapılır; geri ödenecek olan tutar,
ayni yardımları sunan kurumun hesaplarında gösterilen giderlerin cari tutarıdır. Bu kurala
istisnai bir durum olarak geri ödeme yapılması sabit tutar (bir kerede ödeme yapılması)
esasına dayanılarak talep edilebilir, ancak sadece 987/2009 sayılı Tüzüğün 3. ekinde sıralanan
üye devletler –yani yasal veya idari yapıları, cari harcamalar esasına dayanarak yapılan geri
ödeme kullanımları uygun olmayan dokuz üye devlet– bu tip bir ödeme talep etme hakkına
sahiptir ve bunu da sadece belirli kategorilerden kiĢilere verilen yardımlarla ilgili olarak
yapabilecektir –yani aynı üye devlette sigortalı olarak ikamet etmeyen aile üyeleri (883/2004
sayılı Tüzüğün 17. maddesi) ve bazı emekliler ile onların aile üyeleri (aynı Tüzüğün 24-26.
maddesi). Sabit harcamaların tutarı gerçek harcamalara olabildiğince yakın olmalıdır.136
136

Sabit harcamaların hesaplanma yöntemi 987/2009 sayılı Tüzüğün 64. maddesinde bulunmaktadır. Sabit harcamaları esas
alarak geri ödemeleri yapan her bir üye devletin her takvim yılı için kiĢi baĢına düĢen aylık sabit harcamayı hesaplaması
gereklidir. KiĢi baĢına düĢen bu aylık sabit harcamayı hesaplamak üzere kiĢi baĢına düĢen yıllık ortalama maliyet (yaĢ
gruplarına bölünür) tespit edilir, daha sonra bu da 12‟ye bölünür ve (yetkili devletin 883/2004 sayılı Tüzüğün IV. ekinde
sıralanmıĢ olup olmamasına bakılarak) % 20 veya % 15 oranında bir indirim yapılır. Her yaĢ grubunda kiĢi baĢına düĢen
yıllık ortalama maliyet (-20, 20-64, +65) alacaklı üye devlet tarafından kendi mevzuatı uyarınca sigortalı olan ilgili yaĢ
grubundan tüm kiĢilere verilmiĢ olan tüm ayni yardımlara iliĢkin yıllık maliyetin söz konusu takvim yılında o yaĢ grubundaki
için ortalama ilgili kiĢi sayısına bölünmesiyle elde edilir. Ortalama maliyet hesabı amacıyla dahil edilecek ve hariç tutulacak
olan maliyetler ve harcamalar, Ġdari Komisyonun 2 Ekim 2009 tarihli S5 sayılı Kararında ifade edilmiĢtir. Her bir borçlu üye
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Analiz edecek olursak, Türkiye‟deki sağlık sigortası sisteminin yasal veya idari yapısı gerçek
maliyet esasına dayanan geri ödeme sistemine uymayacak Ģekilde değildir. Bu durum Türkiye
tarafından akdedilen ve birçoğu yetkili devlet dıĢında ikamet eden aile üyeleri ve emekliler de
dahil olmak üzere gerçek harcama esasına dayanarak mali bir anlaĢma getiren ikili
sözleĢmelerin Ģu anki uygulanıĢ Ģekliyle desteklenmektedir.137
Dolayısıyla, bizim görüĢümüze göre Türkiye uygulama Tüzüğünün 3. ekine dahil edilmek
için gerekli olan niteliklere sahip olacaktır. Bunu belirttikten sonra Türkiye‟nin borçlu devlet
olarak gerçek harcamalar esasında geri ödeme talepleriyle ilgilenmesi gerekecektir. Bu
konuda da yine bazı (eski) ikili sözleĢmeleri vasıtasıyla halihazırda bu gibi hak taleplerini
iĢleme koyma konusunda tecrübe edinmiĢtir. Bu tecrübe AB koordinasyon kurallarının fiilen
uygulanıĢı sırasında kuĢkusuz kendini gösterecektir. Örneğin Belçika‟yla yapılan 1966 tarihli
ikili sözleĢme ve bunun 1969 tarihli idari düzenlemesinde (17. madde) yetkili devlet dıĢında
ikamet eden sigortalı çalıĢanların aile üyelerine verilen sağlık hizmetine iliĢkin gerçek
harcamaları esas alınarak geri ödeme yapılması öngörülmektedir. SözleĢme (13. madde) ve
idari düzenleme (20. madde) ayrıca yetkililerin emekliler ve ailelerine tek bir defada toplu
ödeme yöntemiyle de geri ödeme yapabileceklerini belirtmektedir. Buna bakılmaksızın sabit
tutar esasına dayanan geri ödemenin öngörüldüğü ikili sözleĢmelere bakıldığında gerçek
harcamaların geri ödeme esasını değiĢtirmek üzere, Türkiye‟ye 987/2009 sayılı Tüzüğün 3.
ekinde sıralanmayan sözleĢme taraflarıyla müzakere yapmaya baĢlaması önerilmektedir.
Koordinasyon Tüzüğünün iki veya daha fazla üye devletin kendi aralarında farklı geri ödeme
yöntemlerini kullanmasına ve hatta devletlerin yetki alanları içerisindeki kurumların tüm geri
ödemelerden feragat etmesine müsaade ettiği unutulmamalıdır. Dolayısıyla, devletlerin
geçmiĢte yaptıkları ilgili hak talepleri üzerine yapılan bir analizde (ortalama) eĢit bir bakiye
ortaya çıkıyorsa, Türkiye ve diğer üye devletler gelecekte gerçekleĢecek olan alacaklardan
karĢılıklı olarak vazgeçme üzerine anlaĢabilirler.
Sağlık hizmeti maliyetlerinin geri ödenmesi baĢından beri hassas bir konu olmuĢtur. Bunun
sebebi sadece mali yüklerin bazen dengesiz bir Ģekilde dağılması değil, aynı zamanda geri
ödemelerdeki kronik gecikmelerden kaynaklanmaktadır. Mali uzlaĢma bazen çok yavaĢ
iĢleyen ve birkaç yıl sürebilen bir iĢlemdir. Bu kısmen sürecin kendi yapısından gelen
karmaĢıklığından kaynaklanmaktadır.138 Ancak 2009 tarihli trESS Avrupa Raporu139 sürecin
devletle ilgili olarak bir takvim yılı içerisinde geri ödenecek olan toplam sabit tutar kiĢi baĢına düĢen aylık sabit tutarın borçlu
devlette sigortalı olan kiĢilerin her bir yaĢ grubunda alacaklı devlette tamamlamıĢ oldukları ay sayısıyla çarpılması vasıtasıyla
elde edilir. Ġlgili kiĢiler tarafından tamamlanmıĢ olan ay sayısı bu amaç doğrultusunda tutulmuĢ olan bir envanter vasıtasıyla
alacaklı devlet tarafından belirlenir. Envanterler borçlu devlete dikkate alınan yılı takiben yılsonunda sunulacaktır. Belirli bir
yılla ilgili olarak her yaĢ grubunda kiĢi baĢına düĢen yıllık ortalama maliyet Denetim Kuruluna en geç söz konusu yılı takip
eden ikinci yılın sonunda bildirilmelidir. Bunlar AB Resmi Gazetesinde her yıl yayınlanmaktadır.
137
Romanya‟yla yapılan ikili sözleĢmenin 19. maddesi (1999) ve Lüksemburg‟la yapılan ikili sözleĢmenin uygulama
yöntemini tadil eden idari düzenlemenin 18. maddesine bakınız.
138
Burada gerçek harcama esasına dayanarak geri ödeme yapılması en doğrusu olmasına ve hak taleplerini çözüme
ulaĢtırmak üzere en azından teoride en hızlı yöntem olmasına rağmen, oldukça fazla miktarda yönetim gerektirmektedir;
çünkü baĢka bir kurum adına yapılan harcamaların münferiden tescil edilmesi gerekmektedir. Tek bir seferde yapılan ödeme
seçeneği ise tüm harcamaların geri ödeme çerçevesinde münferiden tescil edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırarak bir avantaj
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yavaĢ olmasının üye ülkelerde gerçek maliyetleri kontrol etmek ve idari sorulara yanıt vermek
konusunda bilgi ve eğitimli personel eksikliği olmasından da kaynaklanabileceğini öne
sürmektedir. Sağlık hizmeti harcamalarının geri ödenmesi konusunda yeterli sayıda insan
kaynakları tahsis etme ve personelin uygun eğitim almasını sağlamanın Türkiye için çok
önemli olacağı açıktır.
Daha da önemlisi yeni koordinasyon tüzükleri geri ödeme süreçlerinin hızı ve etkinliğinin
arttırılması konusu üzerinde önemle durmaktadır. Geri ödeme taleplerinin uzun zaman
boyunca çözüme kavuĢamayarak yığılmasını önlemek üzere –ki bu tür bir yığılma
nihayetinde AB sistemini ve kiĢilerin haklarını tehlikeye sokabilir– yeni uygulama tüzüğü,
geri ödeme süreçlerinin baĢlatılması ve ödemenin tamamlanması için son derece katı süreler
öngörmektedir. Tüzükler ayrıca buna uyulmaması halinde bazı yaptırımların uygulanmasını
Ģart koĢmuĢtur. BaĢvuru sürelerinin dolmasının ardından yapılan geri ödeme talepleri dikkate
alınmayacak ve diğer taraftan geç ödeme yapılması da faiz alınmasına neden olacaktır
(987/2009 sayılı Tüzüğün 66 ila 68. maddelerine bakınız).
Tüm bunlara ek olarak, yapılan geri ödeme taleplerinin doğru olması ve alınan geri
ödemelerin uygun Ģekilde incelenmesi ve gerekli olduğu takdirde reddedilmesi Türkiye‟nin
mali çıkarına olacaktır. Ġdari Komisyona göre hak talebi için kullanılan formun eksik olması
ve/veya yanlıĢ doldurulmuĢ olması ya da yardımların hak sahipliği belgesinin geçerlilik süresi
zarfında verilmemiĢ olması veya sağlık hizmeti alma ihtiyacına iliĢkin bir istismar
olduğundan Ģüphe edilmesi için makul nedenlerin söz konusu olması durumunda (örneğin
borçlu kurumun, kendi sigortalısının tedavi görmek amacıyla kasıtlı olarak yurt dıĢına
çıktığından Ģüphelendiği durumlarda), yardımların geri ödenmesine iliĢkin talepler
reddedilebilir ve alacaklı kuruma geri gönderilebilir. Borçlu kurum, bir hak talebinin
dayandığı gerçeklerin doğruluğuna iliĢkin Ģüpheleri olduğundan bahsettiği takdirde, hak
talebinin düzgün bir Ģekilde yapılıp yapılmadığını tekrar gözden geçirmek, gerekli görüldüğü
takdirde hak talebini geri çekmek ya da hak talebini tekrar hesaplamaktan alacaklı kurum
sorumludur. Kurumlar arasında ihtilaf olması halinde, üye devletler arasındaki sağlık hizmeti
harcamalarının geri ödenmesini takip eden Ġdari Komisyon bünyesindeki özel bir komite olan
Denetim Kurulu uzlaĢmaya varmalarına yardımcı olabilir.140

sunmaktadır. Ancak tek seferde yapılan toplu ödeme tutarının gerçek harcamalara olabildiğince yakın olması zorunludur ve
ulusal idarelerin, çok zaman alıcı olan ve bazen de yıllarca süren bu gerekliliğin yerine getirilmesini mümkün kılan bilgileri
temin etmesi gerekmektedir. STIEMER, N., “Hastalık Sigortası. AB-Üyesi Devletlerin BakıĢ Açısı”, JORENS, Y. ve
SCHULTE, B. (eds.), Orta ve Doğu Avrupa Devletleriyle Bağlantılı Olarak Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Koordinasyon,
Brüj, DieKeure, 1999, 251.
139
www.tress-network.org sayfasından ulaĢabilirsiniz.
140
Avrupa Parlamentosu‟nun ve Konseyinin 883/2004 sayılı Tüzüğünün 35 ve 41.maddelerinin uygulanmasına iliĢkin geri
ödeme prosedürleriyle alakalı olan 2 Ekim 2009 tarihli S4 sayılı Kararı.
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3.6.5 Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (ASSK)141
Giriş
Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (ASSK), kart sahibi kiĢinin baĢka bir üye devlette geçici bir
süreliğine kalırken tıbben gerekli olması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı
olduğunu kanıtlayan ve kart sahibinin ihtiyaç duyduğu tedaviyi almak için planlamıĢ olduğu
kalma süresi sona ermeden önce yetkili devlete ya da ikamet ettiği devlete geri dönmek
zorunda kalmasını önlemek üzere verilmiĢ olan bir karttır. ASSK kart sahibinin üye devlette
kaldığı süre zarfında, o devlette geçerli olan hastalık sigortası sisteminin kapsamında olan bir
kiĢinin faydalanabileceği aynı tedaviyi (prosedür ve tarifeleri) almasını garanti eder. ASSK
bireysel bir kart olup, her sigortalı/emekli/aile üyesinin kendine ait bir kartı olmalıdır.
Yöntemler
ASSK‟nın kullanılmasına iliĢkin hazırlık sürecinin bir parçası olarak ulusal makamların bir
dizi tedbir ve karar alması gerekecektir. Bunlar arasında aĢağıdakiler bulunmaktadır:
ASSK’nın düzenlenme prosedürü: Kartlar hak sahipleri için otomatik olarak veya
talep üzerine düzenlenebilir. AB ülkelerinin çoğunda talep üzerine düzenlenmekte
olup, ASSK için baĢvuruda bulunmak üzere birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar;
Ģahsen, e-posta, mektup, faks, telefon vasıtasıyla ya da online baĢvurudur.
ASSK’nın düzenlenmesine iliĢkin idari seviye: Kartlar merkezi olarak (örneğin
merkez seviyesinde, yani Türkiye örneğinde SGK BaĢkanlığında) ya da bölgesel/yerel
olarak (Ġl Müdürlükleri ya da Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri seviyesinde)
düzenlenebilir.
Geçerlilik süresi ve farklı kategorilerdeki kart sahipleri için bu süredeki
farklılıklar: Kurumları tarafından düzenlenen ASSK‟ların geçerlilik süresini üye
devletlerin kendisi belirler.142 AB-27‟de geçerlilik süresi birkaç günden (planlanmıĢ
olan kalma süresi boyunca) 10 yıla kadar farklılık göstermektedir. Buna ek olarak,
bazı üye devletlerde geçerlilik süresi kart sahibinin durumuna bağlı olarak farklılık
göstermektedir (emekli, iĢçi, öğrenciler vs.).
ASSK’nın uygulamaya konmasıyla ilgili olarak Üye Devletlerin tercihine
bırakılmıĢ olan teknik parametreler: Sağlık hizmetlerine eriĢimi kolaylaĢtırmak ve
kartın düzensiz, uygunsuz ya da hileli bir Ģekilde kullanılmasını önlemek için ASSK,
Ġdari Komisyon tarafından detaylı bir biçimde tanımlanmıĢ olan tek bir modele uygun

141

European Health Insurance Card (EHIC)
Ġdari Komisyonun Avrupa Sağlık Sigortası Kartıyla ilgili olan 12 Haziran 2009 tarihli S1 sayılı Kararının dördüncü giriĢ
bölümünde “Avrupa Sağlık Sigortası Kartının geçerlilik süresinin sigortalının tahmin edilen hak sahipliği süresini dikkate
alması gerektiği” belirtilmektedir.
142
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olmalıdır.143 Bu gibi teknik Ģartlar ASSK‟nın her iki yüzü için de geçerli olup (ön ve
arka), taraf ülkeden taraf ülkeye farklılık gösterebilir. Üye devletler ASSK‟yı kendi
ulusal sağlık sigortası kartlarının arka tarafına yerleĢtirmeyi tercih edebilirler.144
e-ASSK‟ya doğru
ASSK aĢağıdaki amaçlar doğrultusunda sigortalı olunan ya da ikamet edilen üye devlet
haricindeki bir üye devlette kullanılacak olan, gözle okunabilir bir dizi minimum veri
sunmaktadır:
Sigortalı kiĢi, yetkili kurum ve kartın tanımlanması,
BaĢka bir üye devlette geçici olarak kalınırken sağlık hizmeti alma hakkının
belirtilmesi.
Üye devletler bu bilgileri kart üzerine basmanın yanı sıra bunları mikroçip ya da manyetik
Ģerit gibi bir elektronik ortama aktarmak konusunda serbesttir. Ġleri aĢamalarda elektronik
ASSK‟nın (e-ASSK) uygulamaya konmasıyla elektronik ortam kullanımının daha yaygın hale
getirilmesi öngörülmektedir. ASSK‟nın “elektronik hale getirilmesinin” sadece teknolojik
açıdan değil, ayrıca idari açıdan birçok avantaj sunacağı düĢünülmektedir. Özellikle e-ASSK
vatandaĢlara yurt dıĢına seyahat ettiklerinde sağlık hizmeti alma hakkına sahip olduklarını
kanıtlamaları konusunda daha kolay ve daha etkin bir yöntem sunacaktır.145
e-ASSK‟nın iĢleme konması hususu üzerinde halen çalıĢılmaktadır. Birkaç pilot proje,
Komisyon tarafından finanse edilmektedir (Bilgi Toplumu ve Medya Genel Müdürlüğü).
Bunlardan bir tanesi e-ASSK‟yı “aĢama aĢama” uygulamak üzere Avrupa Komisyonu
tarafından uygulanmıĢ olan NETC@RDS Projesidir (2007-2010). Proje Avrupa Sağlık
Sigortası Kartının (e-ASSK) “elektronik olarak” kullanılması için ilk olarak 16 ülkede online
bir hizmetin baĢlatılmasıyla sonuçlanmıĢtır.
Aynı zamanda Ġdari Komisyonda (ĠK) görüĢmeler devam etmektedir. e-ASSK‟nın yasal,
iĢlevsel ve teknik temellerini inceleyen geçici bir grup oluĢturulmuĢtur. 2011 yılı baĢı
itibariyle ulusal temsilciler, Sosyal Güvenlik Bilgilerinin Elektronik Ortamda PaylaĢımı
(EESSI) bağlamında daha net bir görüĢ talep ettiği için ĠK tarafından henüz bir karar
alınmamıĢtır. Mart 2011 tarihinde Komisyon ĠK‟ya, farklı olasılıkları araĢtıran, temel olarak
EESSI‟yla olabilecek olası sinerjiler üzerinde yoğunlaĢan bir not paketi sunmuĢtur.

143

Avrupa Sağlık Sigortası Kartının teknik özelliklerine iliĢkin 12 Haziran 2009 tarihli S2 sayılı Karar.
Her bir katılımcı devlet tarafından düzenlenmiĢ olan ASSK‟ya ait bir resim Avrupa portalında bulunmaktadır.
145
Bu aĢamada baĢka bir üye devlette geçici olarak kalan kiĢiler oldukça sık bir Ģekilde ASSK‟larının sağlık hizmeti
sunucusu tarafından reddedildiğini görmektedirler. Bu tür bir reddetmenin birçok sebebi vardır; ancak en önemli nedenin
sağlık hizmeti sunucularının ASSK‟ya iliĢkin bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. ASSK‟nın elektronik
olarak okunabilir olmaması ve sunucular arasında ASSK hastalarıyla iliĢkilendirilen bürokratik iĢlem korkusu (gerçek ya da
abartılı): Göçmen ĠĢçilere ĠliĢkin Sosyal Güvenlikle Ġlgilenen Ġdari Komisyon, ASSK‟nın 2009 senesinde EHIC‟in İşleme
Konulmasının Denetlenmesine ilişkin Rapor, Brüksel, 2010 (halka açık değildir).
144
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Gözle görülebilir olan ASSK‟nın elektronik karta doğru gitmesi gereken bir süreçte, sadece
bir aĢama olduğu için, en baĢından beri Türkiye açısından hassas olan konu, dikkatini eASSK üzerinde yoğunlaĢtırmak ve bunun uygulanmasına iliĢkin geliĢmeleri yakından takip
etmektir. Yukarıda bahsedilen tedbir ve kararların bu geliĢmeler ıĢığında tekrar
değerlendirilmesinin gerekli olacağı açıktır.
ASSK konusunda farkındalık oluşturulması ve kurumsal yeterlilik
2004 yılında “Avrupa cebinizde” sloganıyla baĢlatılan ASSK genel olarak Avrupa
entegrasyonunun en somut baĢarılarından biri olarak görülmektedir. 2009 sonu itibariyle
Avrupa‟da neredeyse 187 milyon ASSK dolaĢım halindedir.
Geçen bu beĢ yıl içerisinde ASSK kullanımına iliĢkin izleme çalıĢmaları, ASSK‟nın
uygulanmasıyla ilgili hem yasal anlamda hem de uygulamada hala büyük zorlukların
olduğunu göstermiĢtir. Örneğin, geçici olarak kalınan devletteki sağlık hizmeti sunucusu
tarafından ASSK‟nın reddedilmesi ve “ihtiyaç duyulan sağlık hizmeti” kavramının farklı
yorumlanmasından kaynaklanan sorunlar yaĢanmıĢtır. Birçok durumda bu zorlukların ASSK
ve bu kartla iliĢkilendirilen haklarla ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir ve
bu sıkıntı da genel olarak vatandaĢlar ve sağlık hizmeti sunucuları arasında yaĢanmaktadır.
Vatandaşların aĢağıdaki konularda gerektiği Ģekilde bilgilendirilmeleri özellikle önemlidir:
ASSK‟nın sağlık hizmeti sunucusuna gösterilerek alınabilinecek sağlık yardımlarının
kapsamı (planlamıĢ oldukları tarihten önce yurt dıĢındaki kalıĢlarını sona erdirerek
anavatanlarında tedavi görmek üzere dönmelerine gerek kalmaksızın o ülkede tedavi
olabilmelerine ve kalmaya devam etmelerine imkan tanıyan tedaviler, ilaçlar
(farmasötikler), cihazlar vs.);
ASSK‟nın planlanmıĢ sağlık hizmeti almak üzere kullanılamayacağı;
ASSK çerçevesinde ziyaret edilebilecek sağlık sunucularının bir listesi (örneğin geçici
olarak kalınan devletin sosyal güvenlik sistemi içinde faaliyet gösteren sağlık hizmeti
sunucuları);
Geçici olarak kalınan devletteki sağlık hizmeti sunucularının ASSK kartı sahibine, kiĢi
sanki o Devlette sigortalıymıĢ gibi muamele etmesi gerektiği gerçeğinin bilinmesi
(örneğin bu da bazı ek ödemelerin (katılım payı) yapılması gerekebileceğine iĢaret
etmektedir).
ASSK‟nın halihazırda kullanılmakta olduğu üye devletlerde vatandaĢları bilgilendirmek için
kullanılan bilgi kanalları Ģunlardır: kurum ve makamların web siteleri, el ilanları, basın
bültenleri, posterler, radyo/televizyon programları ve broĢürler/dergiler. Bilgilendirme
çalıĢmalarının sadece Türkiye‟deki mevzuat uyarınca sigortalanmıĢ olan kiĢileri değil, baĢka
üye devletlerde sigortalı olan ve Türkiye‟de geçici olarak kalmakta olan kiĢileri de hedef
alması gerekmektedir. Bu ikinci husus konusundaki farkındalık yaratma çalıĢmaları
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Türkiye‟deki sağlık hizmeti sunma ve sigorta sisteminin özellikleri üzerinde yoğunlaĢmalı ve
turistik alanlar ile iĢ merkezlerine ağırlık verilmelidir.
ASSK‟nın doğru bir Ģekilde uygulanması için sağlık hizmeti sunucularının, ASSK‟ya ve buna
iliĢkin haklara oldukça aĢina olmaları çok önemlidir. Sağlık hizmeti sunucuları (hastaneler,
doktorlar, sigortalı çalıĢanlar, eczacılar, vs.) ASSK‟nın uygulanması konusunda önemli bir rol
üstlenmektedir; çünkü ASSK sahibinin geçici olarak kaldığı yerdeki sağlık hizmeti
sunucusuna direkt olarak ulaĢmasını sağlamakta ve tedavinin tıbben gereklilik yapısına iliĢkin
bulguları geçici olarak kalınan yerdeki kurumu bağlamaktadır. Suistimalin söz konusu olduğu
durumlar bu kapsam haricindedir. Ayrıca ASSK‟nın reddedilmesiyle ilgili olarak Ġdari
Komisyon içerisinde toplanan bilgilere dayanarak Türkiye‟deki tıp sektörünün özellikle
aĢağıdakiler hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir:
ASSK-sahiplerinin alabileceği yardımların kapsamı (buna kronik veya mevcut
hastalıklarla bağlantılı olarak verilen ve aynı zamanda hamilelik ve doğumla bağlantılı
olarak verilen yardımlar dahildir146) ve ASSK‟nın planlanmıĢ sağlık hizmeti almak
üzere kullanılamayacağı;
ASSK çerçevesinde ziyaret edilebilecek olan sağlık sunucularının bir listesi (buna
sadece turistler değil Türkiye‟de geçici olarak kalmakta olan diğer kiĢilerde dahildir;
örneğin, öğrenciler ve görevlendirilmiĢ sigortalı çalıĢanlar);
ASSK‟nın tasarımı ve teknik parametreleri.
Hizmet sunucularına ulaĢmak üzere belirli bilgi kanallarının kullanılmasına özen
gösterilmelidir. Bunlar; çatı kuruluĢlar, hedeflenen devlet yayınları, sağlık hizmeti sunucuları
için tasarlanmıĢ olan eğitim oturumları ve çalıĢtaylar vs.dir.
Yetkili kurumların kendilerini, sadece Avrupa‟daki diğer kurumlarla bol miktarda veri
alıĢveriĢi yapılmasıyla ve sağlık hizmeti harcamalarının kurumlar arası geri ödenmesi
süreciyle ilgilenmek için değil (yukarıya bakınız), aynı zamanda ASSK‟nın düzenlenmesi,
yenilenmesi ve iptal edilmesine iliĢkin prosedür ve Türkiye‟de geçici olarak kalmakta olan
Avrupalı vatandaĢlara verilen hizmetler için Türkiye‟deki sağlık hizmeti sunucularına geri
ödeme yapılması süreci de dahil olmak üzere müktesebatın bu kısmının uygulanmasıyla ilgili
olarak ülke içi organizasyonu idare etmek üzere ASSK‟nın uygulanması için tam manasıyla
hazır olmaları gerektiğini belirtmekte fayda vardır. ASSK sahiplerine tedavi hizmeti
verilmesine iliĢkin bürokratik iĢlem korkusunun, ASSK‟nın kabul edilmemesinin nedenleri
arasında olmasıyla ilgili olarak bu ikinci sürecin hızlı ve etkin bir Ģekilde ele alınması,
ASSK‟nın Avrupa‟da uygulanması açısından genel bir önem arz etmektedir.
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Ġdari Komisyonun 883/2004 sayılı Tüzüğün 19 (1) ve 27 (1). maddeleri ve 987/2009 sayılı Tüzüğün 25 (A) (3). maddesi
kapsamında yer alan yardımları tanımlayan 12 Haziran 2009 tarihli S3 sayılı Kararı.
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3.6.6 Sınır Ötesi Sağlık Hizmeti (Hasta Hareketliliği)
Giriş
Sınır ötesi sağlık hizmeti geçtiğimiz 10-15 sene içerisinde birçok geliĢim sürecinden geçmiĢ
bir alandır. Bu geliĢmelerin büyük bir bölümü, Avrupa‟daki hastaların tıbbi tedavi görmek
üzere baĢka bir Üye Devlete gitmeleri ve hastalık sigortası kurumlarının bunu karĢılamasını
sağlamak yönünde bir dizi karar alan Avrupa Adalet Divanı tarafından baĢlatılmıĢtır. Yasal
dayanağı direkt olarak TFEU‟nun hizmetlerin serbest sunumuna iliĢkin hükümlerinde bulunan
bu hasta hareketliliğine iliĢkin “hukuki” yöntem Tüzüklerde onlarca yıldır yer alan hasta
hareketliliğine iliĢkin “geleneksel” yönteme ek olarak gündeme gelmiĢtir. “AntlaĢma”
yöntemi kısa süre önce hastaların sınır ötesi sağlık hizmeti alma haklarının uygulanmasına
ilişkin Direktif‟te bir sisteme bağlanmıĢtır.147 Hem Tüzük hem de AntlaĢma esaslı yöntem
Türkiye‟deki sistem de dahil olmak üzere, her ulusal sağlık hizmeti sisteminde bulunan
bölgesellik ilkesinin etkilerini az ya da çok oranda hafifletmek üzere Üye Devletlere baskı
yapmıĢtır.148
AĢağıdaki satırlarda müktesebatın bu kısmının uygulanmasına iliĢkin baĢlıca çıkarımlara ve
bununla bağlantılı olan ana konulara genel olarak bakacağız. AĢağıda göreceğimiz üzere,
Koordinasyon Tüzüğünün bu bölümünün ve Direktifin uygulanmasında Türk makamlarının
özellikle Ģunları yapması gerekecektir:
Türkiye‟de sigortalı olan kiĢilerin Türkiye dıĢında (örneğin baĢka bir Üye Devlette)
aldıkları sağlık hizmetlerinin karĢılanması;
Belirli maddi ve prosedürle ilgili teminatları da içine alan bir yetki/izin mekanizmasının
oluĢturulması;
Hastaların Avrupa‟da sınır ötesi sağlık hizmeti alma haklarına iliĢkin bilgilendirilmesini ve
sınır ötesi sağlık hizmetlerinin kaliteli ve güvenli bir Ģekilde sunulmasını amaçlayan
mekanizma ve yapıların oluĢturulması.
Sadece ilk madde biraz detaylı olarak ele alınacaktır.
AĢağıdaki paragraflar genel olarak Türkiye‟nin sınır ötesi sağlık hizmeti almak isteyen
hastalara sağlık hizmeti sunan (tedavinin verildiği Devlet) ülke değil de Türkiye‟den baĢka bir
ülkeye giden hastanın mevzuatına tabi olduğu Devlet olduğu varsayılarak kaleme alınmıĢtır.
Yurt dışında yapılan sağlık hizmeti harcamalarının üstlenilmesi
Türkiye‟deki kurumların iki ayrı sistemi uygulaması gerekecektir; biri Tüzük uyarınca ve
diğeri de Direktif uyarınca öngörülmüĢ olan sistemler. Bir arada varlığını sürdüren bu
sistemler bir ölçüde iç içe geçmiĢ olsa da aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
147

9 Mart 2011 tarihli olan 2011/24/AB sayılı Direktif
Aslında bazı istisnaları olmakla birlikte 5510 sayılı Kanunun 66. maddesi, sağlık hizmetlerinin GSS uyarınca kapsam
dahilinde kabul edilebilmesi için bunların yerel sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilmesini öngörmektedir.
148
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Tüzük uyarınca sağlık hizmeti maliyetinin ilgili kurum tarafından ödenebilmesi için sigortalı
kiĢilerin her halükarda sigortalandıkları kurumdan izin almaları gereklidir. Bu prosedür sağlık
hizmetinin türüne bakılmaksızın uygulanır. Verilen sağlık hizmeti, mevzuatına tabi olunan
Devletin yardım paketine dahil olan bir tedaviyle ilgili olduğu ve baĢvuruda bulunan kiĢinin
somut tıbbi durumu dikkate alındığında bu tedavi tıbben haklı gösterilebilecek olan bir süre
zarfında o Devlette verilemeyecek olduğu takdirde, kurum bu izni vermeyi reddedemez.
Yukarıda anlatılan genel koordinasyon mekanizmasını biraz daha açmak gerekirse; tedavi,
tedavinin yapıldığı Devletin mevzuatı uyarınca gerçekleĢtirilir ve tedavinin maliyeti
sigortalının yaĢadığı Devletteki bağlı olduğu sigorta kurumu tarafından, tedaviyi yapan
kuruma burada geçerli olan oranlarda ödenir. Sadece tedavinin verildiği Devletin sosyal
güvenlik sistemi çerçevesinde faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucuları tedaviyi verebilir.
SGK tarafından izin verilmiĢ olan bir Türk sigortalı149 Türkiye‟de verilmeyen bir tedaviyi
almak üzere Slovenya‟ya gittiği takdirde, bu durum somut olarak Slovenya‟daki geri ödeme
Ģartlarının geçerli olacağını (örneğin aile doktoru tarafından sevk yapılması), ilgili kiĢinin
Slovenya‟daki bir sigortalının ödeyeceği kullanıcı ücretlerinin aynısını ödemesi gerekeceğini
ve SGK‟nın karĢı Devlette geçerli olan oranları esas alarak Slovenyalı Kuruma geri ödeme
yapması gerekeceğini (ki bu oranda Türkiye‟deki oranları aĢabilir) göstermektedir.
Hizmetlerin serbest sunumuna iliĢkin AAD kararına150 göre hareket eden Tüzük, sigortalı için
Ģunu garanti etmiĢtir; tedavinin yapıldığı ülke kurallarına göre belirlenmiĢ oranlar eğer
sigortalının bağlı olduğu ülkedeki kurallara göre belirlenen orandan daha az ise, gerçekleĢen
limitler dahilinde iki miktar arasındaki farkı sigortalının isteği üzerine yetkili kurumun
sigortalıya ödemesi gerekir. Örneğimize dönersek bu Ģu demektir; Türk vatandaĢı sigortalının
Slovenya‟da vermesi gereken katılım payı ve bu ülkede gerçekleĢen tedavi masrafları
(SGK‟nın Slovenya kurumuna yapması gereken geri ödeme miktarı), aynı tedavinin
Türkiye‟de yapılması durumunda SGK‟nın ödeyeceği tutardan az olursa, sigortalının kendi
cebinden yaptığı ödeme miktarınca, iki tutar arasındaki farkı SGK‟nın sigortalıya ödemesi
gerekir.
Direktife baktığımızda özellikle yurt dıĢında tedavi görmek için izin almak gerekliliği ve
ödeme-geri ödeme prosedürleri açısından yukarıdakiyle arada önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Bir kural olarak Türkiye‟deki sigortalı kiĢilerin sağlık hizmeti harcamalarının
SGK tarafından kendi adlarına geri ödenmesini sağlamak üzere SGK‟dan izin alma
zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece üç durumda Türkiye yurt dıĢında yapılan sağlık
hizmeti harcamalarının üstlenilmesini izin alma Ģartına tabi tutabilirr: i) en azından bir gece
hastanede kalınmasını gerektiren sağlık hizmetlerinde; ii) oldukça uzmanlık gerektiren ve
maliyeti yüksek sağlık hizmetlerinde; iii) kalitesi veya güvenliğinden dolayı yurt dıĢında
verilen ciddi ve belirli vakalarda. Söz konusu tedavi veya söz konusu sağlık hizmeti
sağlayıcısının hasta için bir risk teĢkil etmesi durumunda SGK izin vermeyi reddedebilir.
Ayrıca uygun sağlık hizmetinin Türkiye‟de zamanında verilebilmesi halinde söz konusu izin
149
150

Veya Türkiye‟de yetkili kılınmıĢ baĢka bir kurum.
Vanbraekel, Case C-368/98
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talebi reddedilebilir; ancak Türkiye‟nin neden böyle bir karar aldığını açıklaması
gerekecektir. Sigortalı kiĢi izin almak üzere baĢvuruda bulunduğu ve SGK 883/2004 sayılı
Tüzük uyarınca izin verilmesine iliĢkin Ģartların karĢılandığını gördüğü takdirde ve kiĢi aksini
talep etmediği sürece Tüzük uyarınca izin verilecektir.
Ġlke olarak, Türk vatandaĢı olan sigortalı, tedavinin verildiği ülkede (örneğin Slovenya) sağlık
hizmeti sağlayıcısına ödemeyi peĢin olarak yapar. Slovenya‟daki hizmet sağlayıcısı tarafından
alınan ücretler Slovenyalı hastalardan alınan ücretleri geçemez. Slovenya‟daki sağlık hizmeti
sunucusunun Slovenya sosyal güvenlik sistemi tarafından geri ödenen hizmetleri verip
vermediği önemli değildir ve özel sağlık kuruluĢları da bu kapsam dahilindedir.
Türk vatandaĢı olan sigortalı anavatanına geri döndükten sonra geri ödeme yapılması için
SGK‟ya baĢvurur. Geri ödeme tutarı kiĢi tarafından yapılan harcamalarla sınırlıdır ve
SGK‟nın Türkiye‟de gerçekleĢen bir tedaviye yapacağı geri ödeme miktarına eĢittir. Söz
konusu tedavinin Türkiye‟deki sigorta paketi içerisinde olmadığı durumlarda (örneğin plastik
cerrahi) SGK geri ödeme yapmaz. Net geri ödeme tarifelerinin bulunmaması durumunda Türk
makamları geri ödenecek olan tutarı hesaplamak üzere tarafsızlık ve ayrımcılık yapmama
ilkelerini esas alarak Ģeffaf bir mekanizmayı devreye sokmalıdır. Sigortalının bağlı olduğu
yetkili kurum, ülke içinde geri ödeme kuralı olarak uyguladığı bir tedavi için öncelikle
pratisyen hekim tarafından sevk edilme Ģartı gibi ayrımcılığa sebep olmayan koĢulları,
yurtdıĢında tedavi olan sigortalı kiĢi için de uygulayabilir. Ancak, Türk mevzuatında böyle bir
kural örneğiyle karĢılaĢılmamıĢtır.
Yurt dıĢında sağlık hizmeti alınmasıyla ilgili olarak Türk mevzuatına baktığımızda (5510
sayılı Kanunun 66. maddesi151), yurt dıĢında sağlık hizmeti alınmasına iliĢkin harcamaların
geri ödenmesi gerektiği durumlar ve Ģartlar ile bunun gerçekleĢtirilmesine iliĢkin yöntemlerin
arttırılması gerektiği açıktır.
66 (a) sayılı madde hem 883/2004 sayılı Tüzüğün 19. maddesinin (planlanmamıĢ sağlık
hizmeti) kapsamına girmekte hem de Direktifin kapsamına girmektedir. Tüzük açısından, bu
maddenin hükümleri sadece iĢvereni tarafından görevlendirilmiĢ çalıĢanları ve devlet
memurları kapsamamalı, ayrıca, ister mesleki nedenlerden dolayı olsun (örneğin serbest
meslekle uğraĢan kiĢilerin iĢ yapma nedeniyle gitmesi), ister baĢka amaçlarla olsun (örneğin
turistler) geçici olarak yurtdıĢına giden diğer katogorilerden sigortalı kimseleri de
kapsamalıdır. Bunun yanı sıra, “acil durumlarla” ilgili ifadeler sağlık ihtiyaçları açısından
gerekli olan hizmet kavramı için oldukça dardır (yukarıya bakınız). Harcamaların üstlenilmesi
açısından SGK, sigortalı kiĢinin geçici olarak yaĢamakta olduğu ülkenin kurumuna –bu
tutarlar “yerel sözleĢmeli sağlık hizmeti sunucusuna ödenecek olan tutarı” aĢsa dahi- geçici
olarak kalınan Devletin mevzuatında geçerli olan oranları esas alarak geri ödeme
151

66(b) maddesindeki olasılık burada dikkate alınmamıĢtır. “Kalıcı olarak” kavramının anlamına dayanarak burada
görevlendirilmiĢ olan sigortalı çalıĢanlardan (ki bu durumda bahsi geçen maddenin (a) alt bölümüne iliĢkin aĢağıdaki madde
geçerli olacaktır) ya da 883/2004 sayılı Tüzüğün 17. maddesinin kapsamında olan ve hasta dolaĢımı olarak kabul edilmeyen
yurt dıĢında ikamet etmekte olan göçmen kiĢilerden bahsedilmektedir.
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yapmalıdır.152 Diğer taraftan, geçici olarak yurt dıĢında kalan kiĢiler Direktife dayanarak geri
ödeme yapılmasını talep etme Ģansına sahip olmalıdır.
66 (c) sayılı madde özellikle planlanmıĢ sağlık hizmetine değinmektedir. Bu madde Türkiye
dıĢında finanse edilen tedaviyi Sağlık Bakanlığı tarafından tasdik edilmiĢ olan yerel olarak
mevcut olmayan sağlık hizmetiyle sınırlamaktadır. Sağlık Bakanlığının “uygunluk
görüĢünün” izin alma gerekliliği olarak nitelenip nitelenemeyeceğinin teyit edilmesi gerekir.
GörüĢün tedavinin Türkiye‟de verilemeyeceğini teyit etmesinden dolayı ve bu görüĢ tedavinin
kapsamı açısından gerekli bir Ģart gibi gözüktüğünden bunun izin alma gerekliliği olarak
nitelenmesi için gayet iyi bir nedendir. Olumlu bir görüĢ çıkması halinde 66. maddede tüm
sağlık hizmeti harcamalarının SGK tarafından ödeneceği belirtilmekte olup, harcamaların
tedaviyi yapan Devlette geçerli olan oranlar kapsamında karĢılanacağı ifade edilmektedir.
Dolayısıyla, 66 (c) maddesinin sistemi 883/2004 sayılı Tüzüğün 20. maddesi ve 987/2009
sayılı Tüzüğün 27. maddesinde öngörüldüğü üzere Tüzüğünkine benzemektedir. Tüzüğün
sistemiyle ilgili olarak, Türkiye‟deki kapsamın daha geniĢ olduğu söylenebilir. Tüzükte talep
edilenin aksine Türk mevzuatında, tedavinin Türkiye‟de mümkün olmamasından kastedilen,
sağlık yardımı paketi içerisinde tedavi için gerekli olan süre açısından yetersiz kalınması
değildir. Bununla da 66 (c) maddesinin normalde Türkiye‟de finanse edilmeyen, dolayısıyla
mevcut olmayan fakat söz konusu hastanın sağlık durumu nedeniyle talep edilen tedaviyi de
kapsayabileceği anlamına geldiği anlaĢılmalıdır.
Tüzük ve genel olarak AB hukuku sınır ötesi sağlık hizmetinin finanse edilmesi söz konusu
olduğunda Üye Devletlerin daha cömert olamasını engellememektedir. 66 (c) maddesinin,
Tüzüğün bahsi geçen 20 ve 27. maddeleriyle aynı çizgiye getirilmek üzere, özellikle izin
sistemi konusunda tadil edilmesi gerekecektir (ileride bakınız). Ġlaveten, TFEU ve Direktiften
dolayı yurt dıĢında tedavi görülmesine iliĢkin Türk mevzuatı Türkiye‟de sigortalı olan
hastaların tedavi almak üzere baĢka bir Üye Devlete seyahat edip, Türkiye‟deki oranlar
uyarınca geri ödeme yapılmasına imkan tanıyacak Ģekilde ve Tüzük çerçevesinde, yukarıda
geçen izin Ģartına bağlı durumlar hariç olmak üzere, Türkiye‟de tedavi verilmesini yöneten
Ģartlardan baĢka Ģartlara uymak zorunda kalınmayacak Ģekilde tadil edilmelidir.
İzin sistemleri
Yurt dıĢından alınan sağlık hizmeti masraflarının SGK tarafından ödenmesi, sağlam ve usule
iliĢkin garantiler verecek Ģekilde tasarlanmıĢ bir izin sistemi Ģartına bağlanabilir.
Bu tür bir sistem özellikle önceden bilinen nesnel ve ayrımcılık yapmama kriterlerine
dayanmalıdır. Ek olarak, kolay eriĢilebilen, taleplere objektif, tarafsız ve zamanında karĢılık
verebilecek bir sistem olmalıdır. BaĢvuruda bulunan kiĢi reddedildiğinde, red kararına hukuki
veya benzeri takibatlar yürüterek itiraz edebilmelidir.
152

Bu kiĢiler, bazı sebeplerden ötürü tıbbi tedavi masrafının tümü veya bir kısmını kendileri üstlenmek zorunda kaldıkları
takdirde, 24.B maddesinde yer alan özel prosedüre uymalıdır.
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Direktif tarafından öngörülen diğer mekanizmalar ve yapılar
Direktif hastaların Avrupa çapında sağlık hizmeti alma haklarıyla ilgili olarak her bir Üye
Devlette bir iletiĢim noktası oluĢturulmasını öngörmektedir. Bu merkezler, kendi aralarında
bilgi alıĢveriĢi yapacak ve geri ödeme Ģartları/miktarları, olası tedaviler, sunucular,
harcamaların ödenmesine iliĢkin prosedürler vs. konularında hastalara pratik bilgiler temin
edebileceklerdir.
Bu iletiĢim noktalarının amacı hastalara yurt dıĢında verilen sağlık hizmetinin kalitesi ve
güvenliği hususunda daha net bir fikir vermek ve böylece sınır ötesi sağlık hizmeti konusunda
bilinçli kararlar almalarına imkan tanımaktır.
Direktif ayrıca verilerin korunmasına iliĢkin AB Direktiflerine uyumlu Ģekilde tıbbi bilgilerin
aktarılmasını öngörmektedir. Mevzuatına tabi olunan Devlet, tedaviyi veren Devletteki
sağlık hizmeti sunucusunun, hastanın yazılı veya elektronik tıbbi kayıtlarına eriĢebilmesini
sağlamalıdır. e-Sağlık konusunda Üye Devletler arasında yapılacak olan geniĢ kapsamlı
iĢbirliği bu verilerin tam manasıyla okunabilir ve anlaĢılabilir olmasını temin etmelidir.
Direktif ayrıca sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlamak üzere birkaç tedbir alınmasını
içermektedir. Direktifin ele aldığı diğer konular arasında tıbbi sorumluluk, tıbbi reçetelerin
karĢılıklı olarak tanınması ve Üye Devletler arasında sağlık teknolojisi değerlendirmesi
(STD) ve ender görülen hastalıklar alanında iĢbirliği yapılması bulunmaktadır.

3.7

Nakdi ĠĢ göremezlik Yardımı

Türkiye‟deki kısa vadeli sosyal sigorta kolu uyarınca verilen yardımlar çeĢitli sosyal risklerle
ilgili olup, 883/2004 sayılı Tüzüğün farklı bölümleri uyarınca usulüne göre koordine
edilecektir. Örneğin; hastalık, analık ve eĢit babalık yardımlarıyla ilgili bölüm ve iĢyerindeki
kazalar ile mesleki hastalıklarla ilgili olan yardımlara iliĢkin bölüm.
Bu bölümlere ait nakdi yardımlar 883/2004 sayılı Tüzüğün sırasıyla 21 ve 36. maddeleri ile
987/2009 sayılı Tüzüğün 27, (33) ve 34. maddesinde bulunan büyük oranda benzer olan
kurallar uyarınca koordine edilmiĢtir. Mesleki hastalıklara iliĢkin bazı belirli hükümler hem
temel Tüzükte hem de uygulama Tüzüğünde öngörülmüĢtür. Örneğin, bir kiĢinin iki veya
daha fazla Üye Devletin mevzuatı uyarınca hastalığa neden olma olasılığı bulunan bir
faaliyette bulunduğu bir durum.
Bu kurallar nispeten açık olup, dikkat edilmesi gereken özel hususlardan bahsetmez. Buradaki
tek tartıĢmalı unsur iĢyerinde yaralanma durumunun Koordinasyon Tüzükleri anlamında
sınıflandırılması olabilir.
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Tüzüğün amaçları doğrultusunda yardımların nitelendirilmesiyle ilgili olarak Adalet Divanı,
her zaman ilgili değerlendirmenin yardımın ulusal mevzuat uyarınca yapılan sınıflandırmaya
değil de, söz konusu yardımı oluĢturan unsurlara, özellikle amaçlarına ve veriliĢ Ģartlarına
dayandığını belirtmiĢtir.153
İş kazası veya meslek hastalıkları ile ilgili yardımlara hak kazanılması
ĠĢyerinde olan kazalar veya mesleki hastalıklar durumunda söz konusu olan –büyük bir
olasılıkla malullük yardımına, buna ek olarak (3.8.1‟e bakınız)- geçici ve sürekli iĢ
göremezlik yardımlarının 883/2004 sayılı Tüzüğün 2. bölümü bağlamında yardımlar olarak
kabul edileceği Ģüphe götürmezdir.
5510 sayılı Kanunun 20. maddesinde bahsedilen yardımlar konusunda, özellikle de ölümlere
iliĢkin yardım (bakınız, 16 (c) maddesi) ve evlilik yardımı konusunda bunların geçerli olup
olmadığı net olarak belli değildir. Bahsi geçen yardımlar kısa vadeli sigorta koluna dahil
edilmiĢ olmasına rağmen bunlar Koordinasyon Tüzüğünün amaçları doğrultusunda özellikle
ölüm yardımları olarak sınıflandırılacaklardır.
AĢağıdaki 3.8.3. maddede Ölüm yardımı olarak kategorize edilen evlilik yardımı konusunda
da durum kesinlikle böyledir.
Evlilik yardımının aksine kısa vadeli sigorta kollarındaki ölüm geliri, uzun vadeli sigorta
kolları altındaki ölüm aylığından farklıdır. Bu durum, ölüm geliri ile ölüm aylıkları arasında
çakıĢma olması halinde belirli kuralları öngören 5510 sayılı Kanunun 54 (c) maddesinde açık
olarak gözlemlenmektedir.
Öte yandan her iki yardım da birbiriyle iç içe geçmiĢ durumdadır: 20. madde sadece bir dizi
hak verme Ģartıyla ilgili olarak 34-35. maddelere atıfta bulunmamakta, aynı zamanda bir iĢ
kazasının kurbanı olan ve dolayısıyla sürekli iĢ göremezlik yardımı alan merhum sigortalı, iĢ
kazasıyla ilgili olmayan nedenlerden ötürü öldüğünde 2 ve 3. fıkraları onun ihtiyaçlarını
açıkça karĢılamaktadır.
Sınıflandırması Ģüpheli olan diğer yardımlarla ilgili olarak 20. maddedeki yardımların
kategorizasyonunun -bu konularla ilgili olarak sadece Adalet Divanı tam bir yanıt verebilecek
olsa dahi- özellikle Avrupa Komisyonuyla müzakerelerde bulunularak katılım öncesinde
olabildiğince sınıflandırılması tavsiye edilmektedir.
Hastalık yardımı (Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği)
AAD iĢveren tarafından ödenen hastalık parasını, Koordinasyon Tüzüğünün amaçları
doğrultusunda sosyal güvenlik yardımı olarak sınıflandırmıĢ olsa da154, öncelikle 5510 sayılı
Kanunun 18 (c) maddesinde öngörülen iki günlük bekleme süresindeki yapılan maaĢ ödemesi
153
154

Örneğin C-160/96 (Molenaar), § 19.
C-45/90 (Paletta II).
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için bu durum söz konusu olmayacaktır. Bu gibi daimi ödemeler kanunen (bekleme süresinde
iĢ göremezlik ödeneğinin kim tarafından ödeneceği) tam olarak tanımlanmamıĢ olup,
çalıĢanlar adına yasal olarak yürürlüğe konabilir bir hak olarak görünmemektedir.
Emzirme ödeneği
Son olarak yukarıdaki (3.3) maddede belirtildiği üzere 5510 sayılı Kanunun 16. maddesinde
öngörülen tek seferlik emzirme ödeneği Koordinasyon Tüzüğünün kapsamı içerisinde
değildir. Ancak bu durum bu yardımın AB‟nin serbest dolaĢım ve ayrımcılık yapmama
yasaları ve ilkelerine iliĢkin yetki alanının dıĢında olduğunu göstermemektedir. Emzirme
ödeneği 1612/68 sayılı Tüzüğün 7 (2). maddesi bağlamında bir sosyal avantaj olarak
nitelendirilmektedir. Sonuç olarak, SGK kendisini Türkiye‟de çalıĢan bir kimsenin ailesiyle
beraber yaĢadığı baĢka bir Üye Devlete bu yardımı ihraç etmesi gereken bir durumda
bulabilir.
Analık yardımı (Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği)
Son olarak, Türkiye‟deki analık yardımı sistemi, 16 haftalık bir süre boyunca yardım
verilmesini öngörmesiyle, yeni doğum yapmıĢ ya da bebeklerini emzirmekte olan kadınların
iĢyerindeki güvenliği ve sağlığına iliĢkin tedbir alınmasını teĢvik etmek üzere oluĢturulan
92/85/AET sayılı Direktifin 8 ila 11. maddelerinde bulunan gerekliliklerle paralellik
göstermektedir.
Söz konusu alanda nadir olan -eğer tek değilse- standart AB mevzuatı düzenlemelerinden bu
hükümler, -iĢçinin hasta olduğu için iĢ göremez hale geldiği durumda normal zamanda
kazandığı ücrete denk oranda bir ödeneğin garanti edildiği durumlar gibi- aylık gelirin
korunduğu ve/veya yeterli bir ödeneğe hak kazanıldığı en az 14 haftalık analık izni
verilmesini öngörmektedir.
Bu Direktifin -ücretli analık izni süresinin 18 aya çıkartılması da dahil olmak üzere- çeĢitli
yönlerini tadil etmek isteyen bir Komisyon teklifi askıda beklemektedir.155

155

COM(2008)637.
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3.8

Emekli Aylıkları

3.8.1 Malullük Aylığı
Türkiye‟deki sistemin yapısı
Malullük aylıklarına iliĢkin Tüzük kuralları, ekonomik olarak aktif bir kiĢi, birden fazla Üye
Devletin mevzuatına tabi olduğunda devreye girmektedir. Malullük aylığının koordinasyonu
kiĢinin tabi olduğu sistemlerin yapısı uyarınca tamamen birbirinden farklı iki ana
koordinasyon rejiminin mevcut olması bakımından oldukça özeldir; yani tabi olunan A tipi
diye adlandırılan sistemler veya tabi olunan en az bir tane B tipi sistemi.
A tipi sistemler 883/2004 sayılı Tüzüğün VI. ekinde sıralanmıĢ olan risk sistemleridir. Diğer
risk sistemleri ve kazanılmıĢ hak sistemleri B tipi sistemleri oluĢturmaktadır.
Risk sistemleri ve kazanılmıĢ hak sistemleri arasındaki esas fark, risk sistemleri altında
verilen hakların miktarının maluliyet sigortasının yapıldığı sürenin uzunluğundan bağımsız
olmasıdır. Öte yandan kazanılmıĢ haklar sistemlerinde, maluliyet sigortasının yapıldığı
sürenin uzunluğu ve yardımların miktarı arasında bir iliĢki bulunmaktadır. Risk sistemleri
esasen uzun vadeli hastalık sigorta sistemleriyken kazanılmıĢ haklar sistemleri, daha çok
yaĢlılık sigortası sistemlerine yakındır.
Dolayısıyla, Koordinasyon Tüzüğünün bu kısmının yasal olarak uygulanıĢını tartıĢırken
atılacak olan ilk adım Türkiye‟deki sistemin yapısını tanımlamak olacaktır.
Hak sahiplerinin, ilk defa Ekim 2008 tarihinden önce ya da sonra sigortalanmıĢ olmalarına
bakılarak farklı kanunlar uygulanmaktadır. Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalanmıĢ olan
sigortalı çalıĢanlara (hizmet akdi ile çalıĢanlar ve kendi nam ve hesabına çalıĢanlar) ve devlet
memurlarına aynı yardımlar verilmektedir. Ancak maluliyetin bir iĢ kazası ya da bir mesleki
hastalıktan kaynaklandığı durumlarda bu kategorideki kiĢiler için farklı bir yardım mevcut
bulunmaktadır (“vazife malullüğü”, bunun sınıflandırmasıyla ilgili olarak aşağıya bakınız).
Bu yardımlar 5510 sayılı Kanunda sıralanmaktadır.
Emekli aylıklarına iliĢkin incelememizde (malullük, yaĢlılık, ölüm), ilk defa Ekim 2008
tarihinden önce sigortalanmıĢ olan kiĢilerle ilgili olarak yürürlükte olan sistemler yerine 5510
sayılı Kanunda belirtilen sistem üzerinde yoğunlaĢılacaktır.
Ekim 2008 tarihinden önce sigortalanmıĢ olan kiĢilere uygulanan sistem ile bunun yerine
5510 sayılı Kanunla gelen sistemin yapısal olarak benzediği ve dolayısıyla kazanılmıĢ haklar
sistemini oluĢturdukları hususunu belirtmek gerekir.
Aslında, 2008 tarihinden sonra sigortalanmıĢ olan sigortalı çalıĢanlar ve devlet memurlarına
iliĢkin sistemin Koordinasyon Tüzüğünün amaçları doğrultusunda B tipi bir sistem
olduğundan pek Ģüphe edilmemektedir.
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Türkiye‟deki yaĢlılık aylığında olduğu gibi, malullük aylığının tutarı da aylık bağlama oranı
ile sigorta süresinin uzunluğuna bağlıdır. Bu bağlama oranı her bir 360 günlük toplam ödenen
prim günü süresi içerisinde %2 oranında artmaktadır. Ortalama aylık kazancın yanında,
bağlama oranı aylık hesaplama formülünde bir faktör olduğundan, aylık tutarı sigorta
süresinin uzunluğuyla orantılıdır (5510 sayılı Kanunun 27 ila 29. maddelerine bakınız).
5510 sayılı Kanun uyarınca malullük aylıklarının yaĢlılık aylıklarıyla aynı Ģekilde koordine
edilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıklardan kaynaklanan malullük aylıklarının sınıflandırması
ĠĢ kazası veya bir mesleki hastalığı sonucunda ödenecek olan malullük aylıklarıyla ilgili
dikkat çeken bir sınıflandırma söz konusudur.
5510 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca sadece çalıĢma yeterliliklerinin % 60‟ından
fazlasını kaybetmiĢ olan sigortalı çalıĢanlar değil, bir iĢ kazası ya da bir mesleki hastalık
sonucunda kazanma güçlerinin % 60‟ından fazlasını kaybetmiĢ olan sigortalı çalıĢanlar da
malullük aylığı almak üzere hak sahibi olan maluller olarak kabul edilmektedir. Aynı
kanunun 47. maddesinde ayrıca devlet memurlarının maluliyet durumları iĢle bağlantılı bir
yapıda olduğu takdirde, onlar da “vazife malulü” olarak nitelendirilmektedirler.
Bu durumda, bu yardımların malullük yardımı olarak mı, yoksa iĢ kazası veya mesleki
hastalıklara iliĢkin yardımlar olarak mı sınıflandırılacağı sorusu gündeme gelmektedir. Bunun
açığa kavuĢturulması önem arz etmektedir; çünkü her iki yardımda oldukça farklı
koordinasyon kuralları tarafından idare edilmektedir.
Bu bakımdan Adalet Divanı sürekli olarak ilgili değerlendirmenin yardımın ulusal mevzuat
yararına sınıflandırılmasına değil de, temel olarak söz konusu yardımı oluĢturan unsurlara ve
özellikle de ilgili yardımın verilme amacı ve Ģartlarına dayandığını belirtmiĢtir.156
Her iki durumda da Tüzük kapsamında sosyal güvenlik yardımı olarak kabul edilecek olan
yardımların (yukarıdaki 3.3. maddeye bakınız) –daha genel olan– malullük riskinden çok, –
daha spesifik olan– iĢ kazası ve mesleki hastalığı riskiyle daha yakın bir bağlantısı
bulunmaktadır. Dolayısıyla devlet memurlarına vazife malullüğü yardımı verilmesi ve
sigortalı çalıĢanlara iĢ kazası ve mesleki hastalıklara iliĢkin yardımlar verilmesi gibi bir
takım157 malullük yardımlarının verilmesine iliĢkin sınıflandırmayı desteklemektedir.
Ancak bazı unsurlar bu sınıflandırmaya karĢı çıkmaktadır; yardımlar “mesleki olmayan”
malullük konusunda (uzun vadeli) sigorta kolunun bir kısmını oluĢturan malullük
yardımlarıyla kurumsal seviyede bağlantılıdır. Ġlaveten, yardımların verilmesine iliĢkin Ģartlar
aynı olmasa bile çoğunlukla “mesleki olmayan” malullüğe iliĢkin yardımlara benzemektedir.
156
157

Örnek: C-160/96 (Molenaar), § 19.
Yani malullüğü bir iĢ yaralanması sonucunda kazanma gücünün kaybolmasına dayanan sigortalı çalıĢanlara verilenler.
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Bu argümanların devlet memurlarına verilen vazife malullüğü yardımlarından çok, istihdam
edilen ve serbest meslek sahibi olan kiĢilere verilen “mesleki” malullük yardımları için daha
geçerli olduğu kuĢkusuzdur. Ġstihdam edilen ve serbest meslek sahibi olan kiĢilere verilen
yardımlar, aynı hükümler tarafından idare edilmekte olup, kurumsal açıdan adeta ayrılamaz
bir haldedir. Öte yandan vazife malullüğü aylıkları farklı Ģartlara, farklı prosedürlere ve farklı
hesaplama kurallarına tabidir.
Sonuç olarak AB koordinasyon amaçları açısından bir iĢ kazası veya mesleki bir hastalık
olması durumunda kısa vadeli sigorta kolu uyarınca verilen geçici ve sürekli iĢ göremezlik
yardımları ve buna ek olarak özellikle vazife malullüğü aylıkları iĢ kazası veya mesleki
hastalığa iliĢkin yardımlar olarak sınıflandırılabilir. Bu da vazife malullüğü yardımlarının
yaĢlılık aylığı olarak koordine edilmemesiyle, yani kiĢinin sigortalı olduğu tüm ülkeler
tarafından ödenen kısmi aylıklar alması yerine tek aylık sistemine dahil olmasına, daha açık
bir ifadeyle kiĢi iĢ kazasına maruz kalırken ya da mesleki bir hastalık durumunda Türkiye‟de
sigortalı olduğu takdirde ve 5510 sayılı Kanunun 47. maddesindeki hak kazanma Ģartları
yerine getirildiği158 ve kiĢi Türkiye‟de (en son) hastalığa yol açma olasılığı bulunan faaliyetle
meĢgul olduğu takdirde, yardımların tamamen SGK tarafından ödenmesine neden olur.
Malullük aylıklarına ilişkin diğer konular
Riskin gerçekleşmesini takiben sigorta talebinde bulunulması
Haritalandırma çalıĢmasına göre devlet memurlarına malullük yardımlarının verilmesi,
maluliyetin hak sahibinin sigortalı olduğu süre zarfında ortaya çıkmasına bağlıdır.
Ancak SGK, geçmiĢte Türkiye‟de sigortalanmıĢ olan ve malullük halinin vuku bulduğu sırada
farklı bir Üye Devletin mevzuatına tabi olan bir kiĢiye kısmi malullük aylığı ödememesinin
nedenini bu hükme dayandıramaz.
883/2004 sayılı Tüzüğün 51 (3) sayılı maddesinde aslında kiĢinin malullük riskiyle ilgili
olarak diğer Üye Devlette sigortalanmıĢ olması Ģartıyla veya kiĢi o Devletin mevzuatı
uyarınca malullük yardımı alıyor olduğu takdirde, bu Ģartı yerine getirmiĢ olarak kabul
edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Aylık hak taleplerinin işleme konması – irtibat kurumunun rolü
Koordinasyon Tüzüklerinin uygulanması, ulusal kurumların iĢbirliğini ve yönetim becerisi
sergilemesini gerektirmektedir. Aylıklar bölümü de bu konuda bir istisna teĢkil etmemektedir.
Bu durum, farklı Üye Devletlerde (en azından bir tane B tipi sistem uyarınca) çalıĢmıĢ olan

158

Gerekli olduğu takdirde, sürelerin birleĢtirilmesi ve gerçeklerin benzeĢmesi ilkeleri uygulandıktan sonra.
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kiĢiler tarafından malullük aylığı hak talebinde bulunulması ve özellikle ulusal irtibat
kurumunun rolü kısaca açıklanarak ortaya konabilir.
Katılımı takiben SGK, Türkiye‟de ikamet etmekte olan ve geçmiĢte Türkiye'de sigortalanmıĢ
olan kiĢilerin malullük aylığı hak talepleri ile hiç sigortalı olmadıkları baĢka bir Üye Devlette
ikamet edip son olarak Türkiye‟de sigortalanmıĢ olan kiĢilerin aylık hak talepleri konusunda
ulusal irtibat kurumu rolünü üstlenecektir.
Ġrtibat kurumu olarak SGK, malullük aylığına iliĢkin hak taleplerinin ele alınması sürecinde
temel bir rol üstlenecektir. SGK hak sahibinin mevzuatına tabi olduğu tüm kurumlara, tüm
ilgili bilgilerin süreç boyunca gönderilmesini sağlamakla yükümlü olacaktır. SGK, hak
talebinin araĢtırılması için gerekli olan verilerin ve ilgili kararların değiĢimini ve
operasyonların gerçekleĢtirilmesini organize edecektir. SGK ayrıca hak sahibinin talebi
üzerine araĢtırmanın AB‟ye dair alanlara iliĢkin tüm bilgileri temin edecek olan ve hak
sahibini geliĢmeler konusunda bilgilendirecek olan kurum olacaktır.159
Hak talebi baĢvurusu Türk mevzuatı uyarınca yapılmalı ve beraberinde o mevzuat tarafından
talep edilen destekleyici belgeler bulunmalıdır. Hak sahibi bu sürelerin uzunluğu da dahil
olmak üzere diğer Üye Devletlerin mevzuatı uyarınca tamamlanmıĢ olan sigorta süreleri
(kurumlar), istihdam (iĢveren) veya serbest meslek (faaliyet yapısı ve yeri) ve ikametgahla
(adresler) ilgili olarak mevcut olan tüm bilgileri ve yardımcı belgeleri temin etmelidir. SGK
daha sonra kiĢinin mevzuatına tabi olduğu diğer kurumların, hak talebini araĢtırmaya aynı
zamanda baĢlamalarına imkan tanıyacak Ģekilde hak talebini ve ilgili tüm belgeleri onlara
gönderecektir. Ġlgili tüm kurumlar hak sahibinin mevzuatları altındaki sigorta tarihçesi
konusunda birbirini karĢılıklı olarak bilgilendirecektir.
Süreç sonunda ilgili kurumların her biri ilgili ulusal mevzuat uyarınca izin verilen yasal
çözümler ve süreleri belirterek aylık talebine iliĢkin kararları konusunda hak sahibini
bilgilendirecektir. Ġlgili kurumlar tarafından alınan tüm kararlar ulaĢtıktan sonra SGK, hak
sahibi ve diğer kurumlara bu kararların bir özetini iletmek zorundadır. Bu “özet not” Türkçe
olarak ya da hak sahibinin talebi üzerine herhangi bir resmi AB dilinde yazılabilir. Hak
sahibine ilgili Devletlerde tamamladığı sürelerle ilgili olarak farklı kurumların nasıl bir tutum
sergilediklerini açıklayan bu özet notunun verilmesi bir inceleme hakkına daha yol açar. KiĢi,
haklarının kurumlar tarafından alınan iki veya daha fazla kararın etkileĢiminden olumsuz bir
Ģekilde etkilendiğine inandığı takdirde, bu kurumlardan kararlarını incelemelerini talep
edebilir. Bu incelemenin talep edilmesine iliĢkin süre limiti özet notunun alındığı tarihten
itibaren baĢlamak üzere ilgili kurumlar tarafından uygulanan mevzuat tarafından belirlenmiĢ
olan süredir.

159

987/2009 sayılı Tüzüğün 45 ila 48. maddeleri.
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Malullük seviyesinin tespit edilmesi
883/2004 sayılı Tüzük tarafından ortaya atılmıĢ olan mekanizmanın en somut tezahürlerinden
birisi de ulusal sistemleri uyumlu hale getirmeyi değil koordine etmeyi amaçlar Ģekilde
malullük seviyesinin tespit edilmesiyle ilgilidir.
Her bir Üye Devlet diğer Üye Devlet vatandaĢlarına karĢı ayrımcılık yapmadığı sürece
malullüğü tanımlamak ve derecesini belirlemek konusunda serbesttir. Bunun sonucu olarak
malullük kriterleri konusunda Üye Devletler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Teorik olarak bir kiĢinin çalıĢmıĢ olduğu bir Üye Devletin mevzuatı uyarınca malullükten
etkilenmediği ve dolayısıyla o Devletten malullük aylığı alma hakkına sahip olmadığı kabul
edilebilir; öte yandan baĢka bir Üye Devletin mevzuatı uyarınca ciddi bir düzeyde malullük
seviyesine maruz kaldığı belirtilebilir.
Az sayıdaki bazı vakalarda, ulusal kurumlar baĢka bir Devletin kurumu tarafından alınmıĢ
olan malullük seviyesine iliĢkin kararla bağlıdırlar. 883/2004 sayılı Tüzüğün VII. ekinde
sıralanan ve malullük seviyesi konusuna iliĢkin Ģartların mevzuatlarında benzeĢtiğini belirten
ülkeler için durum böyledir (“uygunluk”).
Bu tür bir uyum diğer Devletin mevzuatında da tespit edildiği takdirde, Türkiye bu Ek‟e dahil
edilmeyi tercih edebilir. Türkiye‟nin Ek VII‟ye dahil olması durumunda, SGK irtibat kurumu
olarak hareket ettiği zaman, SGK malullük derecesini belirlemek üzere yetkili olacak olup –
ilgili ülkelerinde ayrıca Ek VII‟de sıralanmıĢ olması Ģartıyla– diğer ilgili kurumlar bu karara
bağlı kalacaktır. Diğer durumlarda da SGK diğer Üye Devletlerin kurumlarının malullük
seviyesine iliĢkin tespitlerini kabul etmek zorunda kalabilir.
Türkiye‟nin Ek VII‟ye dahil olmaması durumunda, diğer Devletlerin değerlendirmeleri
Türkiye‟yi bağlayıcı kılmayacaktır ve SGK irtibat kurumu olmasa bile ilgili kiĢinin malullük
seviyesini belirlemek üzere yetkili olacaktır. SGK‟nın malullük seviyesini belirlemek üzere
hak sahibinin SGK tarafından yetkilendirilmiĢ olan bir sağlık hizmeti sunucusu tarafından
incelenmesini sağlama imkanı olacaktır. Ancak SGK‟nın sadece Türkiye‟deki yetkili
sunucular tarafından kaydedilmiĢ olan bilgileri değil (örneğin Eğitim ve AraĢtırma
Hastaneleri, Devlet Üniversitesi Hastaneleri) diğer herhangi bir Üye Devletin kurumu
tarafından hazırlanmıĢ olan belgeler, tıbbi raporlar ve idari bilgileri Türkiye‟de
hazırlanmıĢçasına dikkate alma yükümlülüğü bulunmaktadır.160
Hak sahibinin Türkiye‟de ikamet etmediği durumlarda, SGK‟nın yine de kiĢiyi kendi yetkili
sunucuları tarafından muayene edilmesini sağlama hakkı vardır. Hak sahibinin sağlık durumu
bu seyahate müsaade ettiği takdirde, hak sahibinden bu muayene için Türkiye‟ye seyahat
etmesi talep edilebilir; ancak seyahat ve konaklama masrafları SGK‟ya ait olacaktır.161

160
161

987/2009 sayılı Tüzüğün 49 (2). maddesi.
987/2009 sayılı Tüzüğün 87 (2). maddesi.
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3.8.2 YaĢlılık Aylığı
Emeklilik yaşı
Malullük aylıklarına benzer Ģekilde (sadece bir tane B tipi sistem uyarınca sigortalı olunan
durumlarda), yaĢlılık aylığı hak talebinin sunulması ilke olarak, hak sahibinin aylık haklarının
irtibat kurumu tarafından koordine edilen bir süreç vasıtasıyla sigortalı olduğu tüm
Devletlerde incelenmesini sağlayacaktır.162
Bir Üye Devlette aylık alma haklarının incelenmesi kiĢinin o Ülkenin mevzuatı uyarınca
yaĢlılık aylığına hak kazanma Ģartlarını yerine getirmesine tabidir. Buna, sadece kiĢinin
sürelerin birleĢtirilmesi ilkesini öne sürebileceği minimum asgari sigorta süreleri değil, ayrıca
emeklilik yaĢına eriĢmiĢ olması gerekliliği de dahildir.
Üye Devletlerin sosyal güvenlik sistemleri uyumlu (harmonised) olmadığından Üye Devletler
arasında emeklilik yaĢı konusunda önemli farklılıklar bulunmaktadır. YaĢlılık aylığı için bir
hak talebi baĢvurusunda bulunan göçmen bir iĢçinin, sigortalılığının bulunduğu bütün Üye
Devletlerde gerekli olan yaĢa ulaĢmamıĢ olması oldukça olasıdır.
Türkiye‟deki mevzuat uyarınca fiili emeklilik yaĢı bir sigortalıdan diğerine değiĢmektedir;
çünkü bu durum kiĢinin istihdam piyasasına girdiği tarihe bağlıdır (2000 öncesi, 2000–2008
arası ve 2008 sonrası). Bu yaĢın 65‟e çıkartılması 2048 yılına sarkmıĢ bulunmakla beraber her
halükarda emeklilik yaĢı, bu limitin 65 ve hatta üzeri olduğu ya da bu limite doğru hızla
ilerlediği birçok Avrupa Devletinde kabul edilen emeklilik yaĢından daha düĢüktür.
Bu durum iĢ hayatlarını Türkiye ve diğer Üye Devletlerde geçirmiĢ olan kiĢileri olumsuz bir
Ģekilde etkileyebilir. Bu kiĢiler Türkiye‟deki yaĢlılık aylığına hak kazanma Ģartlarını (gerekli
olduğu takdirde sürelerin birleĢtirilmesi yöntemine baĢvurduktan sonra) yerine getirdiğinde,
çalıĢmıĢ oldukları diğer ülkelerde emeklilik yaĢına eriĢmeleri için birkaç sene daha geçmesi
gerekebilir.
Türkiye‟deki aylıkla ilgili hak taleplerini ertelemeyi tercih etmedikleri takdirde, ilke olarak
sadece Türkiye‟deki mevzuat uyarınca sigortalı oldukları süre oranında olan ve Türkiye
tarafından verilen kısmi bir aylığı alma hakkına sahip olacaklardır. SGK aylığın miktarını
883/2004 sayılı Tüzüğün 52. maddesinden öngörülen kurallar uyarınca hesaplayacaktır. Bu
hesaplamayı yaparken Ģartları yerine getirilmemiĢ olan mevzuat(lar) uyarınca tamamlanmıĢ
olan süreler, daha düĢük miktarda bir aylık hesaplamasına neden olursa dikkate
alınmayacaklardır.
Bu bağlamda kiĢi baĢka bir Üye Devlette halen mesleki olarak aktif olduğu takdirde,
Türkiye‟nin yurt dıĢında kazanılmıĢ olan ilgili geliri Türkiye‟de kazanılmıĢçasına dikkate

162

Gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla 3.8.1. maddeye bakınız, malüllük aylıklarına iliĢkin diğer hususlar, aylık hak
taleplerinin iĢleme konması –temasa geçilecek kurumun rolü. YaĢlılık aylıklarıyla ilgili olarak hak sahibinin bu durumu hak
talebinde belirtmesi ve ertelemenin hangi mevzuat uyarınca talep edildiğini belirtmesi Ģartıyla, hak sahibinin bir veya daha
fazla Üye Devletin mevzuatı uyarınca hak kazandığı bir yaĢlılık aylığının verilmesini erteleme imkanı bulunmaktadır.
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alabileceği belirtilmelidir. Ancak 883/2004 sayılı Tüzüğün 5. maddesinde ortaya atılan
gelirlere eĢit muamele edilmesi ilkesine bir ek olarak (gerçeklerin benzeĢmesi) özellikle de
söz konusu olan ulusal mevzuatta yurt dıĢında kazanılan gelirin dikkate alınması hususu Ģart
koĢulduğunda bu konu 883/2004 sayılı Tüzüğün 5. maddesinde öngörülen Ģartlara tabidir.
Hizmet akdi ile çalıĢanlar ve devlet memurları konularına geldiğimizde Türkiye‟deki ilgili
mevzuat olan 5510 sayılı Kanunun 30. maddesinde de durum böyledir. Avrupa hukukunun Ģu
anki durumunda hak sahibi baĢka bir Üye Devlette mesleki faaliyetlerde bulunup o esas
üzerinden bir gelir kazandığı takdirde, SGK‟nın Türkiye‟deki kısmi aylığı kesmesi
yasaklanamaz.
KiĢi sigortalı olduğu diğer Devletlerde gerekli olan emeklilik yaĢına ulaĢtıktan sonra bu
Devlet kurumları da ödenmesi gereken aylık tutarını hesaplamak üzere ayrıca harekete
geçecektir. Bu noktada SGK ödemekte olduğu aylığı Tüzüğün 52. maddesinde öngörülen
belirli kurallar uyarınca tekrar hesaplamalıdır.
Aylığın hesaplanması
Aylık koordinasyon kuralları uyarınca ilke olarak göçmen bir iĢçi sigortalı olduğu her bir
Devletten ayrı bir aylık alır. Bu aylıklar ayrıca en azından bir tane B tipi sistem uyarınca
sigortalı olunması halinde, ölüm aylığı ve malullük aylıklarının hesaplanması için de
kullanılan orantılı olarak hesaplama tekniği uyarınca hesaplanmaktadır.
Kısaca bu konu, hak talebinin Türkiye‟de ve baĢka bir Devlette çalıĢmıĢ olan ve bu iki
ülkedeki yaĢlılık aylığına hak kazanma Ģartlarını yerine getiren göçmen bir iĢçi tarafından
katılım sonrası yapıldığı varsayılarak aĢağıdaki adımları içermektedir:
KiĢi Türkiye‟deki mevzuat uyarınca gerekli olan 9,000 (7,200) prim gününü
tamamladığı takdirde ve böylece baĢka bir Devlette tamamladığı sürelerin
birleĢtirilmesine gerek kalmaksızın Türkiye‟de yaĢlılık aylığı almaya hak
kazandığında SGK bağımsız bir aylık hesaplamalıdır. Örneğin, kiĢinin diğer
Devletlerde tamamladığı sigorta veya ikamet süreleri dikkate alınmaksızın sadece
Türkiye‟deki çalıĢmaları nedeniyle hak sahibi olacağı aylık. Türkiye bazı Ģartlara tabi
olmak üzere ve belirli limitler çerçevesinde kendi mevzuatında yardımların
çakıĢmasının engellenmesi kurallarını uygulayabilir (aşağıya bakınız);
SGK teorik emekli aylığının hesaplamasına geçer. Örneğin, kiĢinin mevzuatına tabi
olduğu diğer Devletlerin mevzuatı uyarınca tamamladığı ikamet veya sigorta
sürelerinin tümünün Türkiye‟deki mevzuat uyarınca tamamlandığı varsayılır. Bu da
kiĢi yaĢlılık aylığı hak talebinde bulunmadan önce Türkiye‟de 25 sene ve Belçika‟da
12 sene çalıĢtığı takdirde, SGK‟nın 5510 sayılı Kanunun 29. maddesi uyarınca kiĢi
Türkiye‟de 37 sene çalıĢmıĢçasına bir aylık hesaplamak zorunda olduğunu
göstermektedir;
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Bu teorik emekli aylığını esas alarak SGK teorik aylığını 25/37 ile çarparak kısmi bir
emekli aylığı hesabı yapacaktır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye‟de tamamlanmıĢ olan süre
ve hem Türkiye hem de Belçika‟daki mevzuat uyarınca riskin gerçekleĢmesinden önce
tamamlanmıĢ olan toplam süre arasındaki oranı uygular;
Bağımsız bir yardım hesaplandığı takdirde, SGK bunu oluĢturduğu kısmi emekli
aylığıyla karĢılaĢtıracak ve bu ikisi arasından en yüksek olanı verecektir163;
Belçika‟daki kurum tarafından da benzer bir hesaplamanın yapılması gereklidir.
Tüzük bazı iyi tanımlanmıĢ vakalarda ve belirli Ģartların karĢılanması (özellikle ulusal
yardımların çakıĢmasını engelleyen kuralların uygulanamazlığı) Ģartıyla, ulusal bir kurum,
teorik ve kısmi emekli aylığını hesaplamaktan vazgeçebilir. Bu durum hesaplamadan
kaynaklanan tutarın (bu tür bir yardım ihtiyacının hesaplanmıĢ olması Ģartıyla) bağımsız
yardımın tutarına aynen eĢit olduğu ya da daha düĢük olduğu durumlarda geçerlidir. Bunlar
883/2004 sayılı Tüzüğün VIII. ekinin 1. kısmında sıralanmaktadır. Ġlk bakıĢta Türkiye‟deki
5510 sayılı Kanun uyarınca olan emeklilik aylıkları (malullük, yaĢlılık, ölüm) bu Ek‟e dahil
edilmek üzere yeterli değil gözükmektedir; fakat daha detaylı analiz yapılması gerekir.164
Çocuk yetiştirme sürelerinin dikkate alınması
987/2009 sayılı Tüzüğün 44. maddesi yeni yetkili Üye Devletin ilgili sürelerin dikkate
alınmasını öngörmediği durumlarda aylık hesaplamasına iliĢkin amaçlar doğrultusunda bu
süreleri dikkate almak üzere eski yetkili Üye Devletin –bazı Ģartlara tabi olacak Ģekilde–
özellikle yetkisini geniĢletmek suretiyle gerçeklerin benzeĢmesi ilkesinin uygulanması
öncesinde çocuk yetiĢtirme sürelerinin dikkate alınmasını öngörmektedir.
Bu yeni hüküm Türkiye için hemen geçerli değildir. 5510 sayılı Kanunun 41 (a) maddesinde
bahsedilen ödenmemiĢ doğum ya da analık izinlerine iliĢkin hizmet borçlandırması –ya da
süre satın alımı- Tüzük bağlamında çocuk yetiĢtirme süresi olarak vasıflandırılmamaktadır.
Örneğin, aylık mevzuatı uyarınca kredilendirilmiĢ olan ya da bir kimsenin çocuk yetiĢtirmesi
sebebiyle aylığa bir ekleme yapan süreler.
Ulusal yardımların çakışmasının engellenmesi kuralları
Birçok ülkede, verdikleri emekli aylıkları diğer ülkelerin mevzuatı uyarınca verilen
yardımlarla çakıĢtığı takdirde, emekli aylıklarının azaltılması, iptal edilmesi veya
durdurulmasını gerektiren kurallar bulunmaktadır. Bu ulusal kurallar ilke olarak
163

KiĢi sadece sürelerin birleĢtirilmesi yöntemine baĢvurarak Türkiye‟deki emekli aylığını almaya hak kazandığı takdirde
(örneğin Türkiye‟de 12 sene ve Ġrlanda‟da da 25 sene çalıĢmıĢ olduğunda), hiçbir bağımsız yardımın hesaplanmasına gerek
bulunmamakta ve orantısal aylık ödenmektedir.
164
Aynı durum, bu Ekin 2. kısmı için de geçerlidir; bu kısımda hesaplamada sürelerin dikkate alınmadığı sistemler vardır.
Örneğin; belirenmiĢ katkı sistemleri, fonlu belirlenmiĢ fayda sistemi (Dağıtım modeli olmayan), emeklilik hesabı sistemleri
gibi.
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Koordinasyon Tüzükleriyle uyumludur. Ancak bunlardan ikincisi, farklı Devletlerden yardım
alanların, tek bir ülkeden yardım alan kiĢilerle karĢılaĢtırılması durumunda dezavantajlı
duruma gelmesini önleme amacını güden bir dizi hüküm içermektedir.
Bu hükümlerin ana fikri, çakıĢmanın aynı türden yardımlarla (54. madde) ya da farklı türden
yardımlarla (883/2004 sayılı Tüzüğün 55. maddesi) ilgili olup olmamasına göre farklılık
göstermektedir. ÇakıĢma durumu ne olursa olsun bazı genel kurallar Tüzüğün 53. maddesinde
mevcut bulunmaktadır. Bir kural olarak ulusal yardımların çakıĢmasının engellenmesi
kuralları aynı türden yardımlardan çok (örneğin A Devletinden alınan yaĢlılık aylığı ve B
Devletinden alınan bir yaĢlılık ya da malullük aylığı) farklı türden yardımlarla ilgili olan
birçok durumda (örneğin A Devletinden alınan malullük aylığı ve B Devletinden alınan ölüm
aylığı) uygulanabilir. Ancak bu kuralların uygulanması baĢka bir Üye Devlette uygulanmakta
olan ulusal yardımların çakıĢması durumunda belirli Ģartlara tabi olmak suretiyle Devletlerin
yardımları azaltmasını engellemeyi amaçlamaktadır.
5510 sayılı Kanun yardımların çakıĢmasıyla ilgili hükümleri içermektedir. Ancak Kanunun
54. maddesinde bunların sadece söz konusu Kanun uyarınca alınan yardımlar için geçerli
olduğu ve yabancı mevzuatlar uyarınca ödenen yardımlar için geçerli olmadığı açıktır. Ulusal
yardımların çakıĢmasının engellenmesi kurallarını uygulamanın bir Ģartı da ulusal mevzuatın
yabancı yardımları dikkate almak üzere hazırlık yapmasıdır.
Yukarıdakilerle ilgili olarak, katılım açısından baktığımızda 883/2004 sayılı Tüzüğün 53-55.
maddelerine gereken özeni göstererek yabancı yardımlar açısından, bir dizi yardımların
çakıĢmasının engellenmesi kuralının tasarlanması Türkiye‟nin çıkarına olacaktır.
3.8.3 Ölüm Aylığı (Dul-Yetim Aylığı)
Ölüm aylığı yaĢlılık aylıklarıyla birebir aynı koordinasyon kurallarıyla idare edilmektedir.
Bu yardımlara iliĢkin incelememizde kendimizi, bir dizi sınıflandırma konusuyla ilgilenmek
ve dul ve yetimlerin tanımına kısa bir atıfta bulunmakla sınırlayacağız.
Yardımların nitelikleri
5510 sayılı Kanunun 32. maddesinde bahsedilen yardımların Koordinasyon Tüzüğü
kapsamında sosyal güvenlik yardımı olarak kabul edileceği halihazırda belirtilmiĢken
(yukarıdaki 3.3. maddeye bakınız) bunların –ölüm aylığı hariç olmak üzere– sınıflandırması
tam olarak net değildir. Bu durum özellikle 5510 sayılı Kanunun 37. maddesinde öngörülen
evlilik ödeneğinde söz konusudur.
Bu evlilik ödeneği merhumun geliri veya aylığının 2 yıllık tutarına eĢit olan, tek seferlik bir
ödemeyle ilgili olup, ölüm aylığı almakta olan merhum kiĢinin kızlarının evlenmesi üzerine
ödenmektedir.
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Avrupa bağlamında oldukça özel olan bu yardımın verilmesi Türk mevzuatı uyarınca
(erkeklerin aksine) kız çocuklara herhangi bir yaĢ Ģartı aranmaksızın evli olmadıkları süre
boyunca ölüm aylığının verilmesiyle ilgilidir; aylık evlendikten sonra sona ermekte olup, bu
durumda da bir evlilik ödeneği verilmektedir. Dolayısıyla, bu yardımın amacı telafi etme
amacı güden ölüm (ve yetim) aylığına benzemektedir. Ġlaveten, evlilik ödeneğini idare eden
kurallar, evlilik yardımının verilmesini takiben diğer hak sahipleri açısından tekrar
hesaplanması gereken ölüm aylığı arasında oldukça yakın bir iliĢki olduğunu ortaya
koymaktadır (bakınız, 5510 sayılı Kanunun 37 / 2 sayılı maddesi).
Yukarıdakiler ıĢığında Türkiye‟deki evlilik ödeneği, ölüm aylığında olduğu gibi 883/2004
sayılı Tüzüğün 4. maddesi kapsamında ölüm yardımı (aylığı) Ģeklinde kategorize edilecektir.
Bizim görüĢümüze göre, bu sınıflandırma sigortalı kiĢinin bir iĢ kazasından dolayı vefat
etmesi halinde, kısa vadeli sigorta kollarından bağlanan gelirden dolayı verilen evlilik ödeneği
için de geçerlidir. Aslında bu yardımlar birebir benzeyen yardımlardır ve 5510‟da Madde 20
sedece evlenme ödeneği ile ilgili olarak Madde 37‟ye atıf yapmaktadır165.
Bu arada evlilik ödeneğinin tek seferlik bir ödeme olması bunun 883/2004 sayılı Tüzüğün 1
(w) maddesindeki açık hüküm uyarınca bir aylık olarak sınıflandırılmasına engel
olmamaktadır. Aynı durum, 5510 sayılı Kanunun 36. maddesinde öngörülen tek ödeme için
de geçerlidir.
Son olarak, 5510 sayılı Kanunun 37. maddesinde bahsedilen cenaze ödeneği, 883/2004 sayılı
Tüzüğün 1 (y) maddesi anlamında bir ölüm ödeneği olarak kategorize edilip, 42 ve 43.
maddeleri uyarınca koordine edilmektedir.
Dul ve yetimlerin tanımlanması
Tüzüğün amaçları doğrultusunda kimin dul ve yetim olduğunu belirlemek üzere yardımların
verildiği Üye Devletin mevzuatına baĢvurulmalıdır. Türkiye tarafından ödenen dul ve yetim
(ölüm) aylıklarıyla ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 3 (7). maddesinde hak sahipleri
sayılmıĢtır.

165

Madde 20‟deki evlenme ödeneğinin iĢ kazası ve meslek hastalığı yardımı olarak değerlendirildiği tam zıt bir çıkarımın,
ciddi sonuçları olacaktır. Çünkü bu durumda bu yardım -kadın erkek eĢitliği ilkesine açıkça aykırı olan- .sosyal güvenlik
konularında kadın-erkek için eĢit muamele ilkesinin uygulanmasının geliĢtirilmesi üzerine çıkarılan 79/7/EEC sayılı Konsey
Direktifinin kapsamına girecektir. Esasen bunun kapsamında ölüm aylığı yoktur, fakat iĢ kazası ve meslek hastalığı
yardımları bu direktifin kapsamındadır.
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3.9

Aile Yardımları

Koordinasyon Tüzüğünün amaçları doğrultusunda aile yardımları, bir Üye Devletin sosyal
güvenlik mevzuatı uyarınca ailenin giderlerini karĢılama amacını güden bütün ayni veya
nakdi yardımlardır. Türkiye‟deki sistem hizmet akdi ile çalıĢanlar ve kendi nam ve hesabına
çalıĢan kiĢiler açısından bu tanımla örtüĢen yardımlar sunmamaktadır (657 sayılı Kanunun
202. maddesinde öngörülen yardımlar, aile yardımları olarak nitelenmekte olup, sadece devlet
memurlarına açık bulunmaktadırlar).
Hizmet akdiyle çalıĢanlar açısından 5510 sayılı Kanun altındaki sistem, Tüzük anlamında
analık yardımları olarak sınıflandırılacak olan hamilelik ve doğumla bağlantılı olan yardımları
öngörmektedir.
Analık yardımları ve aile yardımları arasındaki ayrım önemlidir; çünkü bunlar farklı
koordinasyon hükümleri tarafından idare edilmektedir.
“Yabancı” aile yardımları ihraç edilebilir olduğundan Türkiye‟de ikamet etmekte olan kiĢilere
ve/veya çocuklarına, ilgili kiĢiler baĢka bir Üye Devletin mevzuatına tabi olduğunda (özellikle
o Devlette hizmet akdi ile çalıĢtıkları ya da orada kendi iĢlerini yapıyor olduklarında) veya
baĢka bir Üye Devletten bir aylık aldıklarında ödenmeye devam edecektir. Bu yardımlar
yetkili Devletin kurumu tarafından, o kurumun uyguladığı yaĢ sınırları, çocuk sayısı ve/veya
sırası vs. gibi yasal hükümler uyarınca verilecektir.166
Ġstihdam edilen ya da serbest meslek sahibi olan bir kiĢi olarak faaliyet göstermeleri esasına
dayanarak Türkiye‟deki mevzuata tabi olan kiĢiler ya da baĢka bir AB/AAE Üyesi Devlette
veya Ġsviçre‟de ikamet edip Türkiye‟den aylık alan emekliler bu esaslara dayanarak aile
yardımı alamayacaklardır.
Ancak bu durum bu kiĢilerin aile yardımları almaya hiç hakkı olmadığı manasına
gelmemektedir. BaĢka bir esas üzerinden aile yardımı alma hakkına sahip olabilirler. Bu
durum aile yardımları alanında oldukça sık olarak görülmektedir; Ģöyle ki bazı durumlarda
aile yardımları konusunda bireysel hakka sahip olan baĢka bir ebeveyn mevcut olabilir.
Bununla beraber Üye Devletlerin büyük kısmı, aile yardımı almaya hak kazanma durumunu
sadece ikamet etme Ģartına bağlamıĢtır. Bu sebepten ötürü ve Tüzük altında çakıĢan
yardımlara izin verilmediğinden, çakıĢan hak kazanımları söz konusu olduğunda belirli

166

Tüzük (68a maddesi), aile yardımları verildikleri kiĢi tarafından aile üyelerini geçindirmek için kullanılmadığı takdirde,
bu yardımların ilgili aile yardımlarını aktarmaktan sorumlu olan kurum tarafından fiilen aileyi geçindiren kiĢiye direkt olarak
ödenmesini öngörmektedir. Örneğin, çocuklarıyla ikamet etmekte olan, eski kocası ailenin eskiden yaĢadığı baĢka bir Üye
Devlette yaĢayıp çalıĢmakta olan boĢanmıĢ bir kadın için durum böyle olabilir. O Devletin mevzuatı uyarınca eski kocaya
yardımlar ödendiği takdirde ve kendisi aslında çocuklara bakmayıp yardımları kendisine sakladığı takdirde, boĢandığı karısı
yardımların direkt olarak kendisine ödenmesini talep edebilir. Bunu yapmak için bu kadın bu hususta atanmıĢ olan Türk
makamlarıyla temasa geçebilir, bu makam da daha sonra yardımları temin eden kurumla temasa geçecektir.
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önceliklendirme kuralları öngörülmüĢtür.167 Ancak burada Türkiye‟deki mevzuat uyarınca
hak kazanma konusundaki eksiklikten ötürü çakıĢan hak kazanımlarıyla karĢı karĢıya
bulunmamaktayız.168 Ailesiyle birlikte Türkiye‟de ikamet edip çalıĢan bir ebeveyn ve baĢka
bir Üye Devlette (örneğin Avusturya) çalıĢmayan eĢi söz konusu olduğunda, tek bir hak
kazanımı olacaktır; örneğin (ikamet esaslı olarak) Avusturya‟daki aile yardımları. Ancak
883/2004 sayılı Tüzüğün 11 (3) (a) maddesini uygulayan Avusturya‟nın değil Türkiye‟nin
mevzuatı olup, geçerli mevzuatın kendi yapısına dair yapılacak sert bir yorum (yukarıya
bakınız) Avusturya‟daki kurumun aileye aile yardımı vermesini engelleyebilir. Bununla
birlikte, yeni bir içtihat hukukundan, (özellikle Bosmann, C-352/06) 883/2004 sayılı Tüzük
tarafından belirlenmiĢ uygulanabilir mevzuat altında hak kazanımının olmadığı durumlarda
bu kuralın görmezden gelinebileceği anlaĢılmaktadır. Avrupa hukukunun Ģu anki duruĢu
itibariyle, Avusturya‟dan ne aileye aile yardım yapması talep edilebilir ne de bunu yapması
engellenebilir.

167

Bu öncelik kurallarına göre, bir Devletin mevzuatı uyarınca hak kazanılan aile yardımı ancak, önceliği olan Devletin
mevzuatı uyarınca verilen yardımların tutarıyla sınırlı olacak Ģekilde kısıtlanabilir. Dolayısıyla, geçerli mevzuat olması
nedeniyle tabi olunan Devletin mevzuatı uyarınca verilen aile yardımının tutarı, diğer Devletin mevzuatı uyarınca verilenden
daha düĢük olduğu takdirde, ikinci Devlet iki yardım arasındaki farka denk gelen ek bir tutar ödeyecektir.
Bu öncelik kurallarının ana fikri Ģudur: farklı esaslar üzerinden çakıĢan haklar söz konusu olduğu takdirde (örneğin
aynı aile üyesi ve aynı süreyle ilgili olarak iki veya daha fazla mevzuat uyarınca hak kazanımının söz konusu olması), öncelik
sırası Ģu Ģekildedir: öncelikle hizmet akdi ile çalıĢan veya kendi nam ve hesabına çalıĢan bir kiĢi olarak faaliyet gösterilmesi
esasına dayanarak mevcut olan haklar, ikinci olarak bir emekli aylığının alınmasıyla ilgili olarak mevcut olan haklar ve son
olarak ikamet esasına dayanılarak elde edilen haklar. (devamı arka sayfada)
Aynı esasa dayanan hakların mevcut olması halinde, çocukların ikamet ettiği Üye Devlette iĢ yürütüldüğü takdirde
(hizmet akdi ile çalıĢan veya kendi nam ve hesabına çalıĢan bir kiĢi olarak faaliyet gösterilmesi esasına dayanılarak çakıĢan
haklar söz konusu olması halinde) ya da o mevzuat uyarınca bir emekli maaĢı ödenebilir olduğu takdirde (bir emekli maaĢı
alınması esasına dayanılarak çakıĢan haklar söz konusu olması halinde) çocukların ikamet ettiği Üye Devlet öncelik hakkına
göre yetkili olacaktır. Aksi takdirde öncelik en yüksek yardım tutarını veren mevzuat uyarınca mevcut olan hakka (hizmet
akdi ile çalıĢan veya kendi nam ve hesabına çalıĢan bir kiĢi olarak faaliyet gösterilmesi esasına dayanılarak çakıĢan haklar söz
konusu olması halinde) ya da en uzun süreli olarak sigortanın tamamlandığı veya ikamet edilen yerin mevzuatına verilecektir.
168
Durum çoğu zaman böyle olmasına rağmen: örneğin aktif yaĢamı sırasında Türkiye ve iki Üye Devlette daha çalıĢmıĢ
olan, dolayısıyla üç emekli maaĢı alan ve bu Devletlerden iki tanesinden aile yardımı alma hakkı bulunan bir emekli veya
ebeveynlerinin her ikisi de Türkiye harici farklı Üye Devletlerde çalıĢan ve Türkiye‟de yaĢayan bir aile.
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3.10

ĠĢsizlik Yardımları

3.10.1 BirleĢtirme
Yukarıda halihazırda belirtildiği üzere Koordinasyon Tüzüğünün amaçları doğrultusunda
4447 sayılı Kanunda bahsedilen hak kazanma süreleri sigorta süreleri olarak sınıflandırılabilir
(883/2004 sayılı Tüzüğün 1 (t) maddesi). ĠĢsizlik yardımlarıyla ilgili olarak Tüzük,
yardımların talep edildiği Devletin mevzuatı tarafından öngörülen sürelerin yapısı uyarınca
bir ayırım yaparak genel birleĢtirme kuralından sapmaktadır. (bknz. bölüm 3.5.2.)
Koordinasyon Tüzüğünün kapsamına giren bir kiĢi Türkiye‟deki mevzuat uyarınca yardım
alma talebinde bulunduğunda ve o kiĢinin sadece Türkiye‟de tamamlanmıĢ olan sigorta
süreleri dikkate alındığı zaman 4447 sayılı Kanunda öngörülen hak kazanma süresi eksik
kaldığında, ĠġKUR 883/2004 sayılı Tüzüğün 61. maddesi uyarınca -bu sürelerin o Ülkelerde
iĢsizlik sigortası hakkının elde edilmesi açısından sayılması Ģartıyla ve eğer Türkiye‟deki
mevzuat uyarınca tamamlanmıĢ olsalardı bu sürelerin istihdam edilme ya da serbest meslekle
ilgilenme süreleri açısından sigorta süresi olarak dikkate alınacak olmaları Ģartıyla- sigorta
süreleri ve diğer Üye Devletlerde tamamlamıĢ olduğu istihdam edilme veya kendi nam ve
hesabına çalıĢma sürelerini dikkate almalıdır. Bu da uygulamada baĢka bir Devlette
tamamlanmıĢ olan kendi nam ve hesabına çalıĢma sürelerinin ĠġKUR tarafından dikkate
alınması gerektiği manasına gelmektedir.
ĠĢsizlik yardımlarına iliĢkin birleĢtirme hükmü baĢka bir hususta daha, genel kuraldan
sapmaktadır: ĠġKUR iĢsizlik yardımlarını almaya hak kazanılmasını hak sahibinin sigorta
sürelerini Türkiye‟deki mevzuat uyarınca yakın zamanda tamamlamıĢ olmasına tabi
tutmaktadır. Uygulamada bu durum bir kiĢinin iĢsizlik yardımı alma talebini ancak iĢsiz
kaldığı Devletin mevzuatı uyarınca yapabileceğini göstermektedir. Türkiye‟deki bir prim
günü bunun için yeterli olacaktır.
Türkiye‟de ikamet etmekte olan ve baĢka bir Üye Devlette iĢsiz kalmıĢ olan kiĢiler için
sigorta sürelerinin tamamlanmasına iliĢkin ilave bir Ģart uygulanamaz.
BirleĢtirme hükmünün kendisi, sigorta sürelerinin eklenmesi haricinde, üç yıl olarak dikkate
alınan süreye ve sigorta süresinin bir kısmının iĢsiz kalmadan hemen önce ve kesintisiz olarak
tamamlanmıĢ olması gerekliliğine zarar getirmemektedir.
BirleĢtirme kuralı ayrıca yardımların süresinin belirlenmesi kapsamında da geçerlidir.
Örneğin, yukarıdan da anlaĢıldığı üzere iĢsiz kalmadan önce Türkiye‟de 40 prim gününü
tamamlamıĢ olan ve Türkiye‟de iĢe baĢlamadan önce baĢka bir Üye Devlette 1040 prim
gününü (sigorta süresi) tamamlayan iĢsiz bir kimsenin maksimum 300 günlük süre için
ĠġKUR‟dan iĢsizlik yardımı alma hakkı bulunacaktır (diğer hak kazanma Ģartlarının
karĢılanmıĢ olması Ģartıyla).
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3.10.2 ĠĢsizlik Yardımlarının Ġhraç Edilebilirliği
Giriş
Halihazırda belirtildiği üzere Tüzük iĢsizlik yardımlarının sınırlı ve Ģartlı olarak ihraç
edilmesini öngörmektedir. Bu olasılıktan faydalanmak isteyen kiĢiler bir dizi Ģartı, özellikle
de aĢağıdakileri karĢılamak zorundadır:
Tamamen iĢsiz olmalı ve iĢsizlik yardımlarını aldıkları Devletin mevzuatındaki iĢsizlik
yardımlarını almaya hak kazanma Ģartlarını karĢılamalıdırlar;
Ülkeden ayrılmadan önce iĢ arayan kiĢiler olarak kaydedilmeli ve iĢsiz kaldıktan sonra
yetkili Devletin istihdam hizmetlerinin en az dört hafta süresince hizmetinde kalmıĢ
olmalıdırlar;
Son olarak, gittikleri Devletin istihdam hizmetlerine iĢ arayan kiĢiler olarak kayıt
yaptırmalılar, orada uygulanan kontrol prosedürüne tabi tutulup, o Devletin mevzuatında
öngörülen Ģartlara uymalıdırlar.
Yukarıda bahsedilen Ģartlar yerine getirildiği takdirde, iĢsiz kaldıkları Devletin iĢsizlik
hizmetlerine kayıtlı olmayı bıraktıkları günden itibaren maksimum üç ay süresince o devletin
mevzuatı uyarınca elde ettikleri hakkın limiti dahilinde yardımlarını ihraç etme hakkına sahip
olacaklardır. Yetkili birim veya kurum süreyi maksimum altı aya kadar uzatabilir. ĠĢsizlik
yardımı direkt olarak yetkili kurum tarafından ödenir.
ĠĢsiz kiĢi, bu üç aylık süre (ya da uygun olan yerlerde altı aylık süre) bitmeden önce ayrıldığı
Devlete geri döndüğü takdirde, o Devletin mevzuatı uyarınca iĢsizlik yardımı alma hakkına
sahip olmaya devam edecektir. Ancak bu süreden sonra geri döndüğü takdirde ve o mevzuatın
hükümleri daha lehte olmadığı takdirde veya yetkili Devletin birimleri ya da kurumları bu
süreyi istisnai durumlarda uzatmadığı takdirde, yetkili Devletin mevzuatı uyarınca tüm
iĢsizlik yardımı haklarını kaybedecektir.
Dikkat çekici noktalar
883/2004 sayılı Tüzüğün 64. maddesinin uygulanmasının (ve 987/2009 sayılı Tüzüğün 55.
maddesinin uygulanmasının) belirli sorunlara yol açması ya da önemli yasal değiĢiklerin
yapılmasını gerektirmesi beklenmemektedir. Son katılım döneminde AB‟ye katılan Üye
Devletlerden elde edilen tecrübelere dayanarak hem yetkili Devlet olarak Türkiye hem de
(gidilen) varıĢ Devleti olarak Türkiye açısından bir dizi unsura dikkat edilmelidir.
Yetkili Devlet olarak Türkiye açısından baktığımızda geçmiĢ deneyimler, yardımlarını
Avrupa Devletlerinden Türkiye‟ye ihraç eden oldukça fazla sayıda iĢsiz insanın olacağını
göstermektedir. Aslında geçmiĢte de görüldüğü üzere iklim ve coğrafyaları dolayısıyla
turistler tarafından oldukça rağbet gören Devletler geleneksel olarak E303-formu taĢıyan (Ģu
anda: taĢınabilir U2 belgesi) birçok iĢsiz insanın ilgisini çekmiĢtir. ĠĢsizlik yardımlarını geçici
olarak Türkiye‟ye ihraç eden ve Türkiye‟deki iĢsiz kimselere uygulandığı Ģekilde kontrol
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edilmesi, iĢ arama faaliyetlerinin organize edilmesi ve tedbirlerin hayata geçirilmesi gereken
önemli bir iĢsiz insan akıĢı turistik bölgelerdeki Türk istihdam hizmetlerine iliĢkin iĢ yükü
açısından bazı zorlukları gündeme getirebilir.
Temel Tüzüğün 64. maddesine göre iĢsizlik yardımlarını diğer Üye Devletlere ihraç etmek
isteyen Türk vatandaĢı iĢsiz kiĢiler, AB‟ye 2004 ve 2007 yıllarında katılmıĢ olan Üye
Devletler tarafından da rapor edilmiĢ olan birkaç uygulama sorunuyla karĢılaĢabilirler.169 Ġlk
sorun Türkiye‟deki kısmen düĢük seviyede olan iĢsizlik yardımları ile AB/AAE
Devletlerindeki ve Ġsviçre‟deki yüksek fiyat seviyeleri ve hayat pahalılığından
kaynaklanmaktadır. Bu da Türk vatandaĢı olan U2-sahiplerinin iĢ arayıĢları sırasında
geçinmelerini zorlaĢtıracaktır.
Ġlaveten, katılımı takiben belirli bir süre boyunca Türk vatandaĢı iĢsiz kimselerin Tüzüğün
iĢsizlik yardımlarının ihraç edilmesine iliĢkin hükümlerine güvenmekten bilfiil alıkonması
mümkündür. Bu durum ülkelerinin AB üyesi olmasını takip eden yıllarda AB-8 ve AB-2
emsalleri için de böyle olmuĢtur. Bu ülkelerle yapılan katılım anlaĢmalarında müzakere
edildiği üzere Üye Devletler sigortalı çalıĢanların serbest dolaĢım hakkını yedi yıla kadar olan
geçici bir süre için sınırlayan (ve örneğin bir çalıĢma iznine sahip olma yükümlülüğünü Ģart
koĢan) belirli Ģartları uygulayabilirler.170 Bu geçici düzenlemeler sosyal güvenlik sistemlerine
koordine olmakla değil sadece serbest dolaĢım hakkıyla (örneğin bir çalıĢan olarak, TFEU,
45. madde)171 ilgili olmasına rağmen bunların iĢsizlik yardımlarının ihraç edilmesine dair
hükümlerin yorumlanması üzerindeki etkisi sadece teoriktir. Geçici düzenlemeler varıĢ
Devletinin istihdam piyasasına katılmayı engellediği veya sınırladığı kadar, iĢ arayan bir kiĢi
olarak kayıt yaptırılmasını ve sonuç olarak yardımı ihraç etme hakkının kullanılmasını da
engellemekte veya mani olmaktadır. Yukarıdakiler ayrıca Türkiye‟yle de alakalıdır; çünkü
sigortalı çalıĢanların serbest dolaĢımını sınırlayan geçici düzenlemelerin de ayrıca bu katılım
anlaĢmasına dahil edilmesi beklenebilir.
3.10.3 ĠĢsiz Kaldıktan Sonra Yetkili Ülke DıĢında Ġkamet Eden KiĢiler
ĠĢsizlik yardımları alanındaki Tüzüğün ana hükümlerinden biri de çalıĢtıkları Üye Devletten
baĢka bir Üye Devlette ikamet eden ve iĢsiz kalan kiĢilerle ilgili olan 65. maddedir. 172 65.
madde bu kiĢilerin yeni bir iĢ ararken hangi Devletten yardım alacaklarını (ve kendilerini
nerenin istihdam hizmetlerine kayıt ettirmeleri gerektiğini) ve iĢsizlik yardımlarını ödeme
konusunda hangi Devletin yetkili olduğunu belirtmektedir. Bu sorulara verilecek cevap iĢsiz
kiĢinin bir sınır iĢçisi olmasına (örneğin vatanına en azından haftada bir defa geri dönen) ya

169

Örneğin trESS Avrupa Raporu 2007, 169‟a bakınız www.tress-network.org web sayfasında mevcut bulunmaktadır.
2011 baĢlarında Avusturya ve Almanya AB-8 vatandaĢları anlamında halen geçici düzenlemeleri uyguluyordu (30 Nisan
2011 tarihine kadar). Bulgaristan ve Romanya vatandaĢlarıyla ilgili olarak birçok “eski” Üye Devlet tarafından hala
sınırlamalar uygulanmaktadır. Daha fazla bilgi için http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en sayfasına bakınız.
171
Belirli sektörler konusunda hizmet verme serbestliğine iliĢkin katılım sözleĢmeleri sınırlamalarına ayrıca dahil edilmiĢ
olan Avusturya ve Almanya hariç olmak üzere.
172
65. madde bir Üye Devlette çalıĢmıĢ, yaĢamıĢ, iĢsiz kalmıĢ ve daha sonra baĢka bir Devlete taĢınmıĢ olan bir kiĢi için
geçerli değildir.
170
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da olmamasına (örneğin bir mevsimlik iĢçi) göre ve kiĢinin tamamen ya da sadece kısmen
iĢsiz olmasına göre farklılık göstermektedir. Bu hükmün altında yatan amaç göçmen sigortalı
çalıĢanların yeni istihdam araĢtırmaları için en iyi olan Ģartlarda iĢsizlik yardımı almalarını
sağlamaktır.
Ġdari Komisyonun U3 Sayılı Kararında tanımlandığı üzere173 kısmi iĢsizlik kavramı
Türkiye‟de geçerli olmadığı için bu senaryoyu dikkate almayacağız ve kendimizi kısmi iĢsiz
kiĢilerin -iĢverenleri ya da o devletin istihdam hizmetlerine kayıtlı olmaları Ģartıyla- yetkili
Devletten yardım alabileceklerinin belirtilmesiyle sınırlayacağız.
Tam iĢsiz sınır iĢçileri ve diğer tam iĢsiz göçmen iĢçilere iliĢkin hükümler iĢsiz göçmen
iĢçilerin kendilerini, yetkili Devletteki ya da ikamet ettikleri Devletteki istihdam hizmetlerine
kaydedip etmeyeceklerini (ve iĢsizlik nakdi yardımı alıp almayacaklarını) seçme hakkına
sahip olmaları açısından farklılık göstermektedir. Tam iĢsiz sınır iĢçileri ikamet ettikleri
Devletteki istihdam hizmetlerine kayıtlı olmalı ve oradan iĢsizlik nakdi yardımı almalıdırlar.
Ancak ek bir giriĢimde bulunup, son olarak istihdam edildikleri (serbest meslek sahibi
oldukları) Devletin istihdam hizmetlerine kaydolmayı da tercih edebilirler. Kuralların iĢleyiĢi
iki adet örnekle daha detaylı bir Ģekilde açıklanacaktır.
1. Örnek: Bir kiĢi Avusturya‟da çalıĢmakta ve her Cuma günü geri döndüğü Türkiye‟de
ikamet etmektedir. Tamamen iĢsiz kalır. Tüzüğün hükümlerine göre bu kiĢinin son olarak
istihdam edildiğinde buradaki mevzuata tabi olduğu varsayılarak Türkiye‟deki mevzuat
uyarınca iĢsizlik yardımı talebinde bulunma hakkına sahiptir. 4447 sayılı Kanunda öngörülen
hak kazanma Ģartlarını yerine getirmesi Ģartıyla ĠġKUR bu kiĢiye bu yardımı, büyük bir
olasılıkla birleĢtirme kuralını uyguladıktan, sonra ödeyecektir. KiĢi kendisini iĢ arayan bir kiĢi
olarak ĠġKUR‟a kaydettirmeli ve Türkiye‟de geçerli olan kontrol prosedürü ve Ģartlara tabi
tutulmalıdır (örneğin iĢ tekliflerine icap edilmesi, ĠġKUR tarafından organize edilen meslek
içi eğitimlere katılım, ĠġKUR‟dan gelen çağrılara yanıt verilmesi ve ĠġKUR‟a ilgili bilgilerin
temin edilmesi). Avusturya‟daki kurum ĠġKUR‟a vermiĢ olduğu yardımlarla ilgili olarak
Avusturya‟daki mevzuat uyarınca ödenecek olan iĢsizlik yardımı kadar olan bir tutarı ilk üç
ay içerisinde (veya son 24 ay içerisinde Avusturya‟da en az 12 ay çalıĢmıĢ olduğu takdirde,
ilk beĢ ay içerisinde) geri ödeyecektir.
Bunun yanında, tamamlayıcı bir adım olarak kiĢi kendisini Avusturya‟da yürürlükte olan
yükümlülüklere de uygun olarak iĢ arayan bir kiĢi Ģeklinde ayrıca Avusturya‟daki istihdam
hizmetlerine de kaydettirebilir. Bunu yapmaya karar verdiği takdirde ĠġKUR‟u bu seçimi
konusunda bilgilendirmesi gereklidir. Bu ek adım Türkiye‟nin iĢsizlik yardımı ödemekle
yükümlü olduğu gerçeğini değiĢtirmeyecektir. KiĢi hem Türkiye hem de Avusturya‟daki
yükümlülükler ve/veya iĢ arama faaliyetlerine uymak durumunda olmasına rağmen,
Türkiye‟deki yükümlülükler ve faaliyetlerin önceliği bulunmaktadır.

173

883/2004 sayılı Tüzüğün (AT) 65 (1). maddesinde bahsedilen iĢsiz kiĢiler için geçerli olan “kısmi iĢsizlik” kavramının
kapsamına iliĢkin 12 Haziran 2009 tarihli Karar.
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Ġkamet ettiği Üye Devletin mevzuatı uyarınca iĢsizlik yardımı alan tam iĢsiz bir kimse olarak
kiĢinin temel Tüzüğün 11 (3) (c) maddesi uyarınca Türkiye‟deki mevzuata tabi olduğu
belirtilmelidir. Bu durum lex loci laboris(istihdam edilen ülke mevzuatı) ilkesi açısından
önemli bir istisnadır. Buradan bu kiĢiye tıbbi bakım ve emekli aylıkları gibi diğer sosyal
güvenlik yardımları konuları da dahil olmak üzere Türkiye‟deki diğer iĢsiz kiĢilere olduğu
gibi muamele edileceği anlaĢılmaktadır.
2. Örnek: Bir kiĢi Türkiye‟de ikamet etmekte ve iĢsiz kaldığında Almanya‟da mevsimlik iĢçi
olarak çalıĢmaktadır. Kendisini masrafları Almanya‟ya ait olmak üzere Almanya‟daki
istihdam hizmetlerine kaydettirip oradan yardım talep edebileceği gibi ayrıca Türkiye‟ye geri
dönüp ĠġKUR‟a da kaydettirebilir. 4447 sayılı Kanunda öngörülen hak kazanma Ģartlarını
yerine getirdiği takdirde, büyük bir olasılıkla birleĢtirme kuralının uygulanmasıyla beraber,
Türkiye‟den iĢsizlik yardımı alacaktır. Bu durumda Almanya‟daki kurum Türkiye‟deki
kuruma ilk üç ay içerisinde vermiĢ olduğu yardımlar için Almanya‟daki mevzuat uyarınca
ödenecek olan tutarın sınırları dahilinde bir geri ödeme yapacaktır.174

174

KiĢinin önce Almanya‟da iĢ bakmaya karar verip de sonradan fikir değiĢtirip Türkiye‟ye dönmesi halinde, -iĢsizlik
yardımının ihraç edilmesine dair Ģartlara uyması Ģartıyla- kiĢi ilk üç ay içerisinde (ya da uygun olan yerlerde altı ay
süresince) Almanya‟dan yardım almaya devam eder (yukarıdaki 3.10.2. maddeye bakınız).
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4.

ĠDARĠ VE KURUMSAL KAPASĠTE

4.1

Ġlk Gözlemler

Bir tarafın yasal sisteminin sadece AB Koordinasyon Tüzükleriyle bağdaĢmayan ulusal
hükümlerin kaldırılması vasıtasıyla yapılandırılması AB sosyal güvenlik koordinasyonu
müktesebatının baĢarılı bir Ģekilde uygulanması için kendi içerisinde yeterli değildir. Aynı
ölçüde önemli olan bir unsurda uygulamanın yürürlüğe konacağı uygun kurumsal ve idari
yapılar ile süreçlerin oluĢturulmasının sağlanmasıdır.
Strateji Raporunun bu dördüncü bölümünde yasal analiz yapmayı bir anlamda bırakacağız ve
katılım ile beraberinde gelecek olan Tüzüklerin uygulanmasının Türkiye‟den idari açıdan
neleri talep edeceğini ve buna bağlı olarak Türkiye‟deki makamların AB müktesebatının bu
kısmının etkin bir Ģekilde uygulanmasına kendilerini hazırlamalarına yardımcı olacak olan bir
dizi somut önerinin oluĢturulmasına dair görüĢlerimizi belirteceğiz.
Buna geçmeden önce yasal açıdan tamamen Avrupalı olan bir sistemin ve kusursuz bir
Ģekilde hazırlanmıĢ olan idari yapıların –eğer bunlar mümkünse– bile katılım sonrası hiçbir
sorunun yaĢanmayacağını garanti etmediğini belirtmemiz faydalı olacaktır. Mevcut Üye
Devletlerin edindiği tecrübelerden anlaĢıldığı üzere ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin
koordine edilmesi her zaman için çeĢitli sorunlarla karĢılaĢılmaya devam edilecek olan zorlu
bir süreç olacaktır. Bu durum birçok faktörden; özellikle de ulusal sosyal güvenlik
sistemlerinin karmaĢık bir yapıda olmasının yanı sıra Avrupa Adalet Divanının (AAD) çok
sayıdaki içtihadının etkisi ve ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonunun
durmadan değiĢen çevresinin iĢleyiĢinden kaynaklanmaktadır.175
AET, AT ve AB koordinasyon Tüzüklerini 52 yıldan bu yana uygulayanlar da dahil olmak
üzere Üye Devletler yorumlama güçlükleri ya da kurumlar arası iĢbirliği ve bilgi alıĢveriĢi
konularında yaĢanılan sorunlar gibi uygulama sorunlarını sıklıkla rapor etmektedir.
Koordinasyon Tüzüklerinin bazı unsurları çeĢitli Üye Devletlerde farklı Ģekilde
yorumlanmaktadır (örneğin 883/2004 sayılı Tüzüğün 25, 26 ve 68. maddeleri176). Öte yandan
diğer unsurlar halen geliĢmekte ve/veya tam olarak neyi ifade ettikleri konusunda belirsizlikle
kuĢatılmıĢ durumdadır (örneğin gerçeklerin benzeĢmesi ilkesi ya da Koordinasyon Tüzüğü
kapsamı dahilinde ya da dıĢında olacak Ģekilde emeklilik programları arasında çizilen sınır).
Tüzüklerin uygulanmasıyla görevli olan ulusal makamları özellikle zorlayan etken, birincil
mevzuat ıĢığında (örneğin TFEU) Koordinasyon Tüzüklerinin hükümlerini (tekrar)
yorumlayan ABAD kararlarının etkileridir. Buna verilebilecek örnekler ABAD‟ın Tüzüğün
(sırasıyla özel primsiz yardımlar ve iĢsizlik yardımlarıyla ilgili olan) yardımların ihraç
edilebilirliği ilkesindeki istisnai durumları genel bir orantısal gerekliliğe tabi tutmak üzere
175

Buna ulusal sosyal güvenlik sistemleri, aile düzeni, dolaĢım düzeni vs. içerisindeki değiĢikliklerde dahildir. Bu değiĢen ortamda
trEES Avrupa Raporu 2009, 5. Sayfaya bakınız (www.tress-network.org sayfasından ulaĢabilirsiniz).
176
trESS Avrupa Raporu 2010, sayfa. 17-18 ( www.tress-network.org sayfasından ulaĢabilirsiniz).
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TFEU‟nın 45. maddesine dayandırdığı Hendrix (C-287/05) ve Petersen (C-228/07)
davalarıdır. Bunun sonucunda Üye Devletlerin yetkilileri Tüzükte açık bir Ģekilde izin
verilmiĢ olan ihraç edilebilirlik ilkesi üzerinde bir sınırlama getirmeden önce her bir davayı
münferiden incelemek zorunda kalmaktadır.
Aynı Ģekilde ABAD, TFEU 45. madde ile ulusal kuralların Koordinasyon Tüzüğünün
hükümleriyle uyumsuz olduğunu, ancak bunların göçmen iĢçilere uygulanması gündemde
olan koordinasyon kuralları ve ulusal kuralların beraberce uygulanmasına iliĢkin
öngörülmeyen sınırlamalara yol açmakta olduğunu beyan etmiĢtir.177
Göçmen kimselerin sosyal güvenlik haklarıyla ilgili TFEU özgürlüklerine doğru giderek artan
güven bazen ilgili kiĢilerin faydasına olmaktadır. Ancak bu durum ulusal yetkililer açısından
yasal belirsizliğe ve idari yüklerin artmasına yol açabilmektedir.
Yukarıdaki husus koordinasyon müktesebatının uygulanmasının ulusal yetkililer açısından
tabiatı gereği çok emek isteyen bir iĢ olduğunu göstermekte ve bunun kaçınılmaz sonucu
olarak sorunlar ve güçlükler ortaya çıkmaktadır. Ancak sadece yasal açıdan değil, idari ve
kurumsal açılardan da yapılacak iyi bir hazırlıkla bunlar asgariye indirgenebilir.
4.2

AB Kurumları ile ĠliĢkiler Açısından

4.2.1 Avrupa Forumlarındaki Türk Heyetleri
AB üyeliği Üye bir Devletin çok sayıda kurum içerisinde temsil edilmesinin gerekli olduğunu
göstermektedir. Bunlara tabii ki Avrupa Birliği Konseyi (Bakanlar Kurulu), bu durumda
EPSCO (Ġstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici ĠĢleri) Konseyi ve Avrupa Konseyinin
iĢi ve görevlerini hazırlamakla görevli olan kurumlar da dahildir; örneğin COREPER ve
özellikle Sosyal Sorular ÇalıĢma Partisi (SQWP). Tüzük ve Direktiflere iliĢkin (tadilat)
teklifler, Üye Devletlerin sosyal bakanlıklarının temsilcilerinden oluĢan SQWP bünyesinde
müzakere edilmektedir.
Sosyal iĢlerin istihdam alanında aktif olan ulusal düzeydeki tüm komitelerin sıralanması bizi
konudan çok uzaklaĢtıracaktır. Bu yüzden kendimizi Koordinasyon Tüzükleri tarafından
tanımlanmıĢ olanlardan bahsederek sınırlayacağız; örneğin Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonuna iliĢkin Ġdari Komisyon (ĠK) ve buna bağlı komiteler; örneğin Veri ĠĢlem ve
Denetim Kurulu Teknik Komisyonu (temel olarak sırasıyla EESSI ve ayni yardımların
kurumlar arası geri ödenmesiyle ilgilenir) aynı Ģekilde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonuna iliĢkin DanıĢma Komitesi.
Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonuna iliĢkin Ġdari Komite, her bir Devletten tümü
Konsey tarafından atanmıĢ olan bir hükümet temsilcisi, iĢçi sendikalarından bir temsilci ve
iĢveren örgütlerinden bir temsilciyi içerir. Fazlasıyla önemli bir kurum olan ĠK gerekli olan

177

C-3/08 (Leyman).
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yerlerde uzman danıĢmanlar tarafından desteklenen ve Üye Devlet baĢına (bir düzenli ve bir
de değiĢen üye olmak üzere) iki hükümet temsilcisinden oluĢan uzmanlaĢmıĢ bir kurumdur.
Ayrıca geçici gruplar da oluĢturulabilir.178 Ayrıca ĠK‟ya bağlı olan Denetim Kurulu179 ve
Teknik Komisyon180 da iki hükümet temsilcisinden oluĢmaktadır.
Ulusal temsilciler bazen kendi bakanlıkları tarafından yukarıda bahsedilen komitelere
atansalar da kurumların çokluğu, temsilcilerin iĢ yükü ve Brüksel‟deki toplantıların sayısına
bakıldığında Avrupa forumlarındaki Türkiye‟nin temsil edilmesinin personel gereklilikleri
açısından da ayrıca planlanmasını gerektirmektedir (ayrıca alttaki 4.2.3. maddeye bakınız).
Prosedürlere ve gelecekteki görevlere aĢina olunması açısından Katılım SözleĢmesinin
imzalanmasından önce dahi özellikle Ġdari Komisyonun toplantılarına gözlemci statüsüyle
katılmak üye ülkeler açısından oldukça ilgi çekici olacaktır.181 Bu aĢamada bu iĢlem önceki
katılım turlarında düzenli bir esas üzerinden yapılmamıĢtır.182 Belki Türkiye diğer aday
ülkelerle güçlerini birleĢtirerek, katılım müzakerelerinin henüz fazla ilerlemediği Ģu aĢamada
Komisyondan halihazırda temsil edilmeyi resmen isteyebilir.
4.2.2 Koordinasyon Tüzüklerinin Ekleri için Maddelerin Önerilmesi ve Müzakere
Edilmesi
Koordinasyon Tüzüklerinden 883/2004 sayılı Tüzük 11 adet (I-XI) ve 987/2009 sayılı Tüzük
5 adet (1-5) olmak üzere toplam 16 ek içermektedir.
Yapısal olarak oldukça çeĢitli olan bu eklerin büyük çoğunluğuna bu Strateji Raporunun
üçüncü kısmında değinilmiĢtir. Ek 3 ve VI-VIII gibi bazı ekler ya da ülkelere özgü olmayan
Ek 5 gibi ekler öncelik açısından Türkiye‟yi fazla ilgilendirmiyor gözükmektedir.
Diğer eklere gelince, Türkiye ilgili eke kendisini (veya sistemlerini) dahil etmeyi veya
etmemeyi tercih edebilir; bu suretle Türkiye‟nin vereceği kararlar belirli kategorideki kiĢiler
için sağlık haklarının kısıtlanması (III. Ek) veya sağlık haklarının arttırılması (IV-V Ekleri) ile
sonuçlanacağı anlaĢılmaktadır. Bu Eklerdeki girdilerle ilgili olarak baĢvuruda bulunup
bulunmamaya dair bir seçim yapmadan önce iyice düĢünülmelidir. Daha önceden de
bahsedildiği üzere bu kararlar bütçe anlamında nötr değildir ve bir karara varmadan önce her
bir opsiyonun mali göstergeleri de dahil olmak üzere tüm göstergeleri konusunda bir
tahminde bulunmak üzere uzman yardımının alınması gereklidir.
Ek II, X ve XI‟deki uluslararası sözleĢmeler, özel primsiz nakdi yardımlara iliĢkin listeler ve
ulusal mevzuatın uygulanmasına iliĢkin özel hükümlerin normal kurallara ve Tüzüğün genel
ilkelerine göre bir ölçüde tadil edilmesi gerekmektedir. Bu eklerdeki girdilerin Türkiye‟deki
yetkililer tarafından savunulup gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
178

Ġdari Komisyonun Avrupa Komisyonuna dair Kuralları, 6 Ağustos 2010 tarihli OJ C 213.
Ġdari Komisyonun 12 Haziran 2009 tarihli H4 Sayılı Kararı.
180
Ġdari Komisyonun 12 Haziran 2009 tarihli H2 Sayılı Kararı.
181
AB Üyesi Devletlerle katılım sözleĢmesi imzalamıĢ olan aday ülkeler toplantılara gözlemci olarak katılabilirler.
182
GeçmiĢ katılım aĢamalarında aday ülkelerin delegasyonları kendi ekleriyle Koordinasyon Tüzüklerinin içeriğini görüĢmek
üzere ĠK‟ya davet edilmiĢtir. Bu eklerle ilgili olarak 4.2.2. maddeye bakınız.
179
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Süreç açısından bir kural olarak teklif edilen girdiler öncelikle katılımcı ülke ve Komisyon
arasında müzakere edilir. Daha sonra Komisyon Ġdari Komisyon Sekreterliği sıfatıyla Ġdari
Komisyondaki delegasyonlara tüm girdileri – örneğin Komisyonun kabul etmediği fakat
katılımcı ülkenin ısrarcı olduğu girdiler, bunların açıklamaları- içeren bir notu detaylı bir
Ģekilde müzakere edilmek üzere sunar. Genellikle Komisyon tarafından reddedilen girdiler
Ġdari Komisyon tarafından da reddedilir. Daha sonra not Konseye gönderilir -ki burada halen
tadilat yapma imkanı bulunmaktadır.
Bu sürecin sonucunun Türkiye‟nin isteklerini olabildiğince yansıtması için Türkiye‟nin güçlü bir
dosya hazırlaması gerekmektedir.
X. Ek belki de en hassas ve önemli olanıdır; çünkü burada ikamet etme maddelerinden feragat
etme hakkının elden alındığı yardımlar sıralanmaktadır. Yardımların X. Ekte sıralanmaya uygun
özel primsiz nakdi yardımlar olarak nitelenebilmesi için yardımların –883/2004 sayılı Tüzüğün
70. maddesinde öngörülen ve (halka kapalı) ĠK belgelerinde daha da açıklanmıĢ olan- belirli
kriterlere uygun olması gerekmektedir. Yukarıda halihazırda belirtildiği üzere 2022 sayılı Kanun
uyarınca olan yardımların X. Eke dahil edilmesi kabul edildiği takdirde, bunların bu kriterleri
karĢılama olasılığı bulunmakta olup, bunların sadece Türkiye‟de ikamet etmekte olan kiĢilere
verilmesi gerekecektir.
Diğer Eklerde ise ilkeler daha yumuĢaktır. Genel olarak eklenecek maddeler gerçekten gerekli
olan unsurlarla sınırlanmalıdır. Diğer Üye Devletlerin halihazırda dahil ettiği karĢılaĢtırılabilir
maddelerin incelenmesi önerilmektedir; çünkü mevcut maddelerin referans gösterilmesi
katılımcı ülkenin pozisyonunu güçlendirecektir.
Ek II ile ilgili olarak, bu raporun 3. Bölümünde Türk yetkililerin katılım öncesinde, 883/2004
sayılı Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen kriterleri karĢılayan hükümleri tanımlamak üzere
ilgili ülkelerin yetkilileriyle iĢbirliği içerisinde ikili anlaĢmaların taranmasını önermiĢtik.
XI. Ekte uygulama dıĢı bırakılan koordinasyon kuralları yerine bazı Devletlerin
mevzuatlarının uygulanmasına iliĢkin özel hükümler sıralanmaktadır. Bazı ulusal
mevzuatların özelliklerinden ötürü koordinasyon mekanizmasının düzgün bir Ģekilde iĢlemesi
için bu hükümlere gerek duyulabilir. Türkiye‟deki yasal sistem üzerinde gelecekte yapılacak
olan analizlerin Türkiye tarafından eklenecek olan maddelerin gerekliliğini ortaya koyması
gerekecektir.
Tüzükten yapılan özel deregasyonlar (sapmalar)
Bu arada XI. Ekle bağlantılı olmamakla birlikte çok spesifik hallerle bağlantılı olan ve çok
ender rastlanan istisnai durumlarda Üye Devletler Tüzüklerin kendisinde yapacakları belirli
sapmaları müzakere etmiĢlerdir.183

183

Özellikle 883/2004 sayılı Tüzüğün 86 ve 87 (10). maddelerine bakınız.
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4.3

Türkiye’nin Ġç Organizasyonu Açısından

Yukarıdaki bölümlerde de belirtildiği gibi Türkiye açısından, koordinasyon müktesebatının
baĢarılı bir Ģekilde uygulanması için uygun yapılara sahip olmak çok önemlidir.
Tüzüklerin hayata geçirilebilmesi için geniĢ çaplı iĢbirliği ve bilgi alıĢveriĢi gerekmektedir.
Örneğin sınır dıĢına taĢınmıĢ olan kiĢilerin yardımlara iliĢkin hak taleplerinin iĢleme konması
için farklı Üye Devletlerin ilgili kurumları arasında aĢağıdaki bilgilerin aktarılması ve
toplanması gerekebilir: tamamlanan sigortalılık süresi; mevcut hak kazanımları; meydana
gelen olaylar; alınan yardımlar ve gelirler; diğer Devletlerin mevzuatları uyarınca uygulanan
ulusal kurallar. BaĢka bir örnek olarak da bir Üye Ülke vatandaĢının turist olarak baĢka bir
ülkenin toprakları üzerinde tatillerini geçirirken sağlık hizmeti alması durumunda verilen
sağlık hizmetinin masraflarının geri ödenmesine iliĢkin hak taleplerini –sigortalı oldukları
Devletlerdeki iletiĢim kurulması gereken kurumlara– sunma zorunluluğu gösterilebilir. Bunun
yanı sıra, bu hak taleplerinin belirtilen süre sonuna kadar bildirilmesi gerekmekte olup,
sürenin geçirilmesi durumunda talepler dikkate alınmayacak ve geri ödemesi talep edilen para
yitirilmiĢ olacaktır. Son bir örnek olarak da görevlendirmeyle yurt dıĢına gönderilen iĢçilerin
durumuna atıfta bulunmak mümkündür: Görevlendirme hükümlerinin düzgün bir Ģekilde
uygulanabilmesi için ulusal makamların, taĢınabilir A1 belgesini düzenlerken
görevlendirmeyi yapan firmanın bulunduğu Devletin faaliyetleriyle ilgili değerlendirme
yapabilmek (örneğin ciro, sözleĢme sayısı vs.) ya da görevlendirilecek olan iĢçinin söz konusu
Devletin mevzuatı uyarınca sahip olduğu sigortalılık durumunu tespit edebilmek için bir dizi
veriye hızlı bir Ģekilde eriĢebilmesi gerekmektedir.
Hem yurt içinde hem de diğer Devletlerle olan iliĢkilerde bahsi geçen bu tür iĢlemlerin ve
Koordinasyon Tüzüğünün uygulanmasıyla bağlantılı olan diğer tüm görevlerin altından
kalkabilmek için etkin bir içyapıya sahip olmak ön koĢuldur.
AĢağıdaki satırlarda bu hedefe ulaĢmada önemli olduğu düĢünülen bir dizi faaliyete
değinilecektir. Bunlar nicel personel alımı ve kurumsal/örgütsel gereklilikler ya da daha nitel
yapıda personel alımıyla olan iliĢkilerine göre gruplandırılacaktır.
4.3.1 Yeterli Sayıda Personelin Hazır Bulundurulması
Personel alımı ve kurumsal gerekliliklere ilişkin genel düşünceler
Koordinasyon Tüzüklerinin uygulanmasının ek bir idari iĢ yüküne yol açacağını ve
dolayısıyla bununda bunların uygulanmasıyla görevlendirilmiĢ olan kurum ve yetkililerin
personel sayısında artıĢ yapılmasını gerektireceğini belirtmemiz yerinde olacaktır. 184
Bu artıĢın hacmi ve kısaca ekstra personelin gerekli olacağı yerlere iliĢkin tahmin, mevcut
hareketlilik ve gelecekteki tahmini hareketlilik eğilimlerini de içine alacak Ģekilde eldeki tüm
184

Üye Devletlerle yapılan ikili anlaĢmaların uygulanmasından Ģu anda sorumlu olan personelin görevlerinin 883/2004 ve
987/2009 sayılı Tüzüklere doğru yönelim göstermesi beklenebilir.
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ilgili kriterlere dayanan ve uzmanlık gerektiren özel bir analizin konusudur. Örneğin
Türkiye‟de geçici olarak kalmakta olan sigortalılara verilen ayni hastalık yardımlarına iliĢkin
hak taleplerinin hazırlanması Kars iline nazaran Antalya ilinde daha büyük bir görev
olacaktır.
Örnekten de anlaĢılabileceği gibi personelin sayısı ve tahsis edilmesi büyük ölçüde idarenin
kurumsal modeline, özellikle de idari yapının merkezî olup olmamasına bağlıdır. Bu proje
çerçevesinde hazırlanmıĢ olan El Kitabında da belirtildiği üzere bu yapıların her ikisinin de
avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.185 Bir ülke, hükümleri uygulayabildiği ve
sigortalı kiĢilerin haklarını koruyabildiği sürece, Tüzüğün bu modellerin hiçbirini
dayatmadığını ve ulusal idari kurumun kontrol edilmesini dahi istemediğini belirtmek gerekir.
Dolayısıyla bazı seçimlerin yapılması gerekmektedir. Sigorta kollarının birçoğuyla ilgili
olarak temas edilecek kurum ve yetkili kuruluĢun SGK olduğu kolayca anlaĢılabilir olmakla
birlikte SGK‟nın hangi seviyede hareket edeceği konusunda karar verilmesi gerekmektedir;
örneğin Almanya veya Polonya‟da olduğu gibi daha yerel bir seviyede mi yoksa diğer
Devletlerde olduğu gibi daha merkezi bir düzeyde mi? Ülkenin boyutuna baktığımızda, bir
ölçüde merkeziyetçilikten uzak bir örgütlenmenin kaçınılmaz olduğu açıktır.
Yukarıda söz edilen konuların özellikle göçmen kimseler için önemli sonuçları olacaktır.
Örneğin bunlar, bu kiĢilerin emekli aylığı hak taleplerini sunacakları kurumu, bir
görevlendirme için nereye baĢvurulması gerektiğini ya da Avrupa Sağlık Sigortası Kartını
hangi kurumun düzenleyeceğini belirleyecektir (yukarıdaki 3.6.5. maddeye bakınız).
Uzmanlaşmış birimler
Ġlgili AB kurumları ve kuruluĢları, özellikle Sosyal Sorular ÇalıĢma Partisine (SQWP) ve
Sosyal Sigorta Sistemlerinin Koordinasyonuna iliĢkin Ġdari Komisyondaki (ĠK) (alt grupları
ve bağlı komisyonlar dahil) karar alma süreciyle ilgili olarak Türkiye‟nin politikasını
oluĢturmaktan sorumlu olan –daha geniĢ bir AB ve uluslararası iliĢkiler bölümünün bir
parçası olacak– bir birimin oluĢturulması için yetkili makam düzeyinde –örneğin ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı– bir karar alınması ve düzenleme yapılması gerekecektir (ayrıca
bknz. yukarıda madde 4.2.1.).
Bu koordinasyon birimi, diğer görevlerinin yanı sıra, Türk delegasyonunun SQWP‟de
sergileyeceği duruĢu hazırlamak ve ĠK‟ya sunulacak olan notların, tekliflerin, yanıtların ve
bilginin hazırlanmasını koordine etmekle görevli olacaktır. Bu görevleri yerine getirmek
üzere SGK ve ĠġKUR içerisinde oluĢturulmuĢ olan merkezi koordinasyon birimlerinin
yardımından ve girdilerinden faydalanabilecektir (aĢağıya bakınız). Genel olarak yetkili
makam seviyesindeki koordinasyon biriminin Tüzüklerin uygulanmasıyla görevli olan yetkili

185

JORENS, Y., LHERNOULD, J. P. ve ROBERTS, S., Avrupa Sosyal Güvenlik Hukukuna iliĢkin El Kitabı, Ankara, 2011.
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kuruluĢ ve temas kurulacak kurumlardaki uzman birimlerle yakın iĢbirliği içerisinde olması
gerekecektir.
Yetkili kurumlar içerisinde –örneğin SGK ve ĠġKUR– özellikle sosyal güvenlik alanında
AB‟ye verilen taahhütlerinden kaynaklanan görevlerle (koordinasyon) ilgilenen birimler
oluĢturulmalıdır. Diğer bir seçenek olarak mevcut birimler AB sosyal güvenlik konuları
üzerinde yoğunlaĢmak üzere güçlendirilerek yeniden organize edilmelidir. Birçok Avrupa
ülkesindeki mevcut duruma göre bu birimler uluslararası ve Avrupa ile iliĢkilerle ilgilenen (ve
ayrıca çok taraflı ve iki taraflı anlaĢmalardan sorumlu olan) departmanların bir parçası
olabilir.
Bu birimler koordinasyon müktesebatının uygulanıĢını genel olarak koordine edip
denetlemekten sorumlu uzman merkezler olacaktır.
Merkezi birimler alt bölgesel seviyelerde (örneğin SGK Ġl Müdürlükleri seviyesinde) ihtiyaç
halinde ortaya çıkabilecek koordinasyon sorunlarıyla ilgilenecek olan özel birimlerle veya
uzman profesyonellerle desteklenip; daha karmaĢık sorunlar, özellikle de daha uzun soluklu
etkileri olan veya temel prensiplere iliĢkin konulara temas eden sorunlar SGK/ĠġKUR‟un
merkez birimlerine (bu birimler de konuyu ĠK‟ya sunacak olan yetkili makamın koordinasyon
bölümüyle yakın temas içerisinde olacaktır) yönlendirilebilir (yukarıya bakınız).
AB‟ye daha önceden katılan Üye Devletlerden edinilen tecrübelere dayanarak iyi bir
uygulama olduğu açıkça görülen bir düzenleme de, konuyla ilgili tüm kuruluĢların, yani
yetkili makamların (ÇSGB ve SB) ve yetkili kurumların (SGK ve ĠġKUR) temsilcilerinden
oluĢan sosyal güvenliğin koordinasyonuna iliĢkin kurumlar arası bir çalıĢma grubunun –
ülkenin AB‟ye katılımından da önce– oluĢturulmuĢ olmasıdır.186 Bu tür çalıĢma gruplarının
sosyal güvenliğin koordinasyonuna iliĢkin konularda yerel iĢbirliğini geliĢtirmesi açısından
önemli bir araç olduğu görülmüĢtür. Söz konusu çalıĢma grupları, ulusal düzeyde ve Avrupa
düzeyindeki son geliĢmeleri ve bu geliĢmelerin Tüzüklerin uygulanması üzerindeki etkilerini
görüĢmek üzere gerekli görüldüğünde bir araya gelmektedirler. Burada ifade edilen „son
geliĢmeler‟ arasında; Türkiye‟deki mevzuat üzerinde yapılması teklif edilen değiĢiklikler,
Tüzüklerde yapılacak tadilatlarla ilgili olan ya da yeni AB mevzuatıyla ilgili Avrupa
Komisyonu teklifleri ve Avrupa Birliği Adalet Divanında (ABAD) beklemekte olan yeni
davalar veya göçmen iĢçilerin sosyal güvenliğiyle ilgili ABAD kararları gibi unsurlar yer
almaktadır.
ABAD kararlarının olası önemli sonuçlarına dair birçok örnek bulunmaktadır. Sınır ötesi
sağlık hizmetlerinin serbest olarak verilebilmesine (hizmetlerin serbest dolaĢımına) iliĢkin
uygulamalardan kaynaklananlar muhtemelen en iyi bilinen örneği teĢkil etmektedir. ABAD
kararlarının ortaya çıkarabileceği önemli etkilerden dolayı –istenen “genel bakıĢı” garanti
altına almak üzere- ABAD’ın faaliyetlerinin yetkili makam seviyesinde düzenli olarak
186

Bu tür bir kurumlar arası çalıĢma grubu 2001 yılında Slovakya Cumhuriyeti‟nde oluĢturulmuĢtur. trESS Avrupa Raporu
2007, 22. Sayfaya bakınız (www.tress-network.org sayfasında bulunmaktadır).
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izlenmesi önem arz etmektedir. ABAD‟ın hükümleri ve yeni kararlarına iliĢkin yeni
referanslar Türkiye‟yle alakalı olup olmadıklarına bakılarak değerlendirilmeli, ilgili yetkili
kurumlara aktarılmalı ve gerekli olduğu takdirde kurumlar arası çalıĢma grubunda
görüĢülmelidir.
4.3.2 Ġlgili Personelin Tüzüklerin Uygulanmasına ĠliĢkin Görevleri Üstlenecek Nitelikte
Olmasını Sağlamak
Koordinasyon Tüzüklerini uygulayacak olan kiĢilerin uygun içerik eğitimi almıĢ olması son
derece önemlidir.
Verilecek eğitim sektöre (örneğin sağlık hizmetleri, emekli aylıkları, iĢsizlik vs.) ve
personelin çalıĢtığı yeterlilik/sorumluluk seviyesine göre hedeflenmeli ve farklılaştırılmalıdır.
ĠġKUR ofisinde çalıĢan bir uzmanın eğitim ihtiyaçları Genel Sağlık Sigortasının uluslararası
baĢlıklarını incelemekten sorumlu olan bir SGK müdüründen farklı olacaktır.
Bunların yanı sıra eğitim yeterli derecede kapsamlı olmalı ve AB sosyal güvenlik
koordinasyonunun (Avrupa ve ulusal), hukukun diğer kollarından bağımsız olarak ele
alınamayacağı gerçeğini dikkate almalıdır. Eğitim, özellikle AB teĢkilat hukuku, AB iç piyasa
hukuku, AB sosyal müktesebatı ve ulusal sosyal güvenlik hukukunu da içermelidir.
Bu proje çerçevesinde stratejik olarak seçilen farklı hedef gruplara yönelik “Eğiticilerin
Eğitimi” (EE) programı da dahil olmak üzere eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesiyle ilgili ilk
adım atılmıĢtır. EE vasıtasıyla eğitilen kiĢiler meslektaĢlarıyla birlikte Koordinasyon
Tüzüklerine iliĢkin bilgi birikiminin artmasında Ģüphesiz önemli bir rol oynayacaktır.
Gayet tabii ki coğrafi anlamda da daha fazla katılımcıya ulaĢan ve yapılan örgütsel seçimleri
yansıtan (4.3.1. madde) ek eğitim programlarının uygulanması gerekmektedir. Bu eğitimlerin
gündemdeki konularla ilgili olmasını ve sürekliliğini sağlamak adına bu programlara ayrıca
bir EE modülü de eklenmeli ve katılımcıların kendi kendine çalıĢırken kullanabilecekleri
malzemeler ile e-öğrenme modüllerinin geliĢtirilmesine de imkan verilmelidir.
Eğitim sadece içerik üzerinde yoğunlaĢmamalıdır; koordinasyon müktesebatının uygulanması
uluslararası temaslarda ve idari iĢbirliğinde önemli bir artıĢa yol açacağı için Türkiye‟deki
ilgili kurumlar ve yetkili makamlar ayrıca (Ġngilizce) dil becerileri, müzakere teknikleri, kamu
yönetiminin ilkeleri vb. çeĢitli becerileri geliĢtirmeye yönelik olarak kiĢisel becerilerin
geliĢtirilmesine de özen göstermelidir.
Hem uzun vadeli hem de daha kalıcı bir yaklaĢımla Avrupa sosyal (güvenlik) hukuku
üzerinde ihtisaslaĢarak Avrupa hukukuna adanmıĢ bir üniversite müfredatının oluĢturulması
da bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Üniversite ve yüksek öğretim kurumları da
Avrupa‟daki sosyal güvenlik düzenlemeleriyle ilgilenen profesyoneller için sürekli eğitim
imkanı sağlamak ya da bu tür profesyoneller ve diğer hedef gruplarla yönelik yaz okulu
programları düzenlemek suretiyle bir rol üstlenebilir.
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4.4

Diğer AB Üye Devletleri ile ĠliĢkiler Açısından

Ġyi bir yönetim ve idari eĢgüdüm, koordinasyon müktesebatının etkin uygulanmasının temeli
olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüzüklerin,
yönetim ve koordinasyon ilkelerine vurgu yapması -ve kimilerine göre, bunları beĢinci bir
koordinasyon ilkesi ortaya koyacak Ģekilde güncellemesi ĢaĢırtıcı değildir.
Bu durum yeni Tüzüklerin bazı hükümlerine yansıtılmıĢtır; söz konusu hükümler Üye
Devletlerin yetkili makamlarına çok net bazı yükümlülükler getirmekte ve bu
yükümlülüklerin tamamı hesaba katılması gereken uyum maliyetleri taĢımaktadır.187
Samimi iĢbirliği konusundaki genel sorumluluk 883/2004 sayılı Tüzüğün 78. maddesinde
ortaya konmuĢtur; buna istinaden Üye Ülkelerin yetkilileri ve kuruluĢlarının birbirlerine iyi
niyet gösterme ve söz konusu hükümleri değerlendirirken kendi mevzuatını uyguluyormuĢ
gibi hareket etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ulusal makamlar, aynı zamanda Tüzüğü
uygulamak için gereken her türlü bilgiyi ve ulusal mevzuatlarında meydana gelebilecek ve
Tüzüğün uygulanmasını etkileyebilecek olan her türlü değiĢikliği karĢılıklı olarak
paylaĢmalıdır.
KarĢılıklı bilgilendirme ve iĢbirliği yükümlülüğü yalnızca kurumlar arası iliĢkiler için değil
aynı zamanda kurumlar ve sigortalı kiĢiler arası iliĢkiler için de geçerlidir. Tüm bunlara ek
olarak, kurumlar sigortalı kiĢilerden gelebilecek Tüzükle ilgili tüm sorulara makul bir süre
içerisinde yanıt vermek ve yine bu kiĢilere Tüzükle sağlanan haklarını kullanmaları için
gerekli her türlü bilgiyi temin etmek zorundadırlar (Bknz. 883/2004 sayılı Tüzük, madde 76).
Sigortalı kiĢilere sağlanacak bilgi ile ilgili hüküm kamu hizmeti, verimlilik, aktif yardım, hızlı
teslim, eriĢilebilirlik –özellikle engelliler ve yaĢlılar için online eriĢilebilirlik de dahil- (Bknz.
987/2009 sayılı Tüzük madde 2) prensiplerine göre yönetilmelidir.
Temel olarak Koordinasyon Tüzükleri, tüm ulusal kurumları ve makamları, göçmen kiĢilere
karĢı -ülkede ikamet etsinler veya etmesinler- vatandaĢ merkezli bir yaklaĢım izlemeye davet
eder ve bu kiĢilere, onların belirli koĢulları, ihtiyaçları ve tercihlerini göz önüne alarak
muamele edilmesini öngörür. Aynı zamanda ilgili makamların ve kurumların göçmen
kiĢilerin kendi hak ve sorumlulukları konusunda bilgiye kolayca ulaĢabileceği ve formaliteleri
çevrimiçi olarak tamamlayabileceği -yalnızca kendi resmi dilleriyle sınırlı olmayan- web
siteleri hazırlamaları da beklenmektedir.188
Bölüm 5‟te sigortalı kiĢilerin ve hedef grupların genel olarak bilgilendirilmesine iliĢkin
çalıĢmalara daha ayrıntılı olarak bakacağız.

187

Hak kaybına, taleplerin iptaline, sahtekarlığa ve hataya sebep olabileceğinden, zayıf yönetimin daha büyük maliyetlere yol
açabileceği değerlendirilebilir.
188
Bu durum kısmen Türkiye de mevcuttur; örneğin, büyük iĢverenlerin elektronik beyanda bulunabilmesi ve sigortalı
kiĢilerin yine elektronik ortamda bilgilerini doğrulayabilmesine imkan veren SGK bilgi sistemi.
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Kurumlar arası samimi iĢbirliği ve iyi yönetim prensipleri hususunda Tüzükle yapılan
vurguya rağmen, bazı durumlarda ciddi görüĢ farklılıkları ve kuralları uygulamada zorluklar
yaĢanma ihtimali göz ardı edilemez. Bu durumlarda kurumların veya yetkililerin makul bir
süre içerisinde bir anlaĢmaya varması Tüzük kapsamına giren kiĢilerin yararına olacaktır. Bu
anlamda kesin süre sınırlandırmaları içeren ve gerektiğinde Ġdari Komisyon‟un katılımını
öngören yapılandırılmıĢ bir diyalog ve uzlaĢma prosedürü oluĢturulmuĢtur.189 Farklı
Devletlerin kurumları arasındaki anlaĢmazlıkların sigortalı kiĢilerin haklarını olumsuz olarak
etkilemesini engellemek için, yeni Tüzük‟te anlaĢma sağlanması beklenirken mevzuatın
geçici olarak uygulanması ve yardımların geçici olarak sağlanması hükmü getirilmiĢtir
(987/2009 sayılı Tüzük, madde 6).
AB Mevzuatı tarafından artırılmıĢ iĢbirliğine verilen önemin en somut ifadelerinden birisi de
Sosyal Güvenlik Bilgilerinin Elektronik DeğiĢimi (EESSI) sisteminin getirilmesidir. EESSI
ulusal sosyal güvenlik kurumlarının Tüzük kapsamında yer alan kiĢilerin sosyal güvenlik
bilgilerinin ülkelerin sosyal güvenlik kurumları arasında güvenli bir Ģekilde elektronik olarak
değiĢimine olanak sağlayan bir iletiĢim (mesajlaĢma) sistemidir. Bilgi paylaĢımı eski Tüzük
kapsamında kullanılan E-formların yerini alacak olan yapısal elektronik dökümanlar SEDler
(Structured Electronic Documents) aracılığıyla gerçekleĢtirilecektir.
Mayıs 2012 itibarıyla devreye girecek EESSI‟nin hem kurumlar hem de vatandaĢlar açısından
bir takım avantajlar getirmesi beklenmektedir. VatandaĢlar için EESSI, iĢlem sürelerinin
kısalması ve yardımların daha hızlı ödenmesi anlamına gelmektedir. EESSI aynı zamanda
daha esnek ve kullanıcı dostu bir arayüz sağlamak ve böylece doğrulama sürecini ve verinin
iĢleme alınmasını hızlandırmak, sahtekarlık ve hata riskini azaltmak suretiyle kurumlara da
faydalı olacaktır. Bunların da ötesinde EESSI‟nin Avrupa‟daki bilgi paylaĢımıyla ilgili doğru
istatistiki bilginin toplanmasına yardımcı olması beklenmektedir.
AB düzeyinde ortak bir AB altyapısı belirlenmiĢtir; ancak Üye Devletler bu sisteme
bağlanmak için gereken adımları atmakla yükümlüdür. Bu anlamda Üye Devletler bir ya da
daha fazla sayıda (en fazla beĢ) eriĢim noktası tayin etmek zorundadır. Bu eriĢim noktaları
aracılığıyla Üye Ülkeler arasında bilgi alıĢveriĢi sağlanacaktır.
EESSI bir takım bileĢenlerden oluĢmaktadır:
Bir çevrimiçi kurum veritabanı (“EESSI Rehberi)”; bu veritabanında Sosyal güvenliğin
koordinasyonunda görev alan tüm ulusal kurumların (yetkili makamlar, yetkili kurumlar,
eriĢim noktaları ve irtibat büroları) detaylı bilgileri (isim, iletiĢim bilgisi, iĢlevsel/coğrafi
yeterlilik vs.) yer almaktadır. Buradaki bilgiler belirlenmiĢ ulusal uzmanlar tarafından
sürekli güncellenir. Veritabanında halkın kullanımına açık bir bölüm vardır (arama seçeneği
de bulunan), ve daha ayrıntılı görünüme olanak tanıyan profesyonel “görevli arayüzü”
189

Ġdari Komisyonun 12 Haziran 2009 tarihli Karar No A1 numaralı belgelerin geçerliliği, uygun mevzuatın belirlenmesi ve
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin (EC) 883/2004 sayılı Tüzüğü kapsamında yardımların sağlanmasının
belirlenmesi konulu diyalog ve uzlaĢma sürecinin oluĢturulması.
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mevcuttur. EESSI Dizini vatandaĢların ve görevlilerin sorularını ve taleplerini hangi kuruma
göndermeleri gerektiğini bulmalarına yardımcı olur. EESSI görevlilerin elektronik
mesajlarının doğru kurumlara yönlendirilmesinde temel bir araç haline gelmelidir,
Bir merkezi program, [“Koordinasyon Düğümü”(KD)-“Coordination Node”(CN)];
Avrupa Komisyonu‟nun ev sahipliğini yaptığı Elektronik mesajların üye devletler
arasında iletilmesini sağlayan merkezi bir uygulamadır,
Ulusal idareler için bir yazılım programı [“Referans Uygulama”-“Reference
Implementation” (RI)]; bu programda, ulusal idarelerin genel AB altyapısına bağlantısını
sağlayan önceden tanımlı bir eriĢim noktası (EN) uygulaması ve Siemens tarafından
geliĢtirilen, görevlilere yönelik bir web uygulaması (WebIC) vardır. Ülkeler, isterlerse
WebIC uygulamasının yerini almak üzere ulusal programlarını geliĢtirebilirler.
Ulusal eriĢim noktaları (ENler) (Access Points (APs)) kurumlar ve KD arasındaki bağlantı
noktalarıdır. Ulusal eriĢim noktalarının EESSI uluslararası çerçevesiyle iletiĢim kurmak üzere
uluslararası bir bölümü (IPAP) ve WebIC veya ulusal uygulama ile iletiĢim kurmak için
kullanılan ulusal bir bölümü (NPAP) bulunmaktadır.
Mesajlar SED biçiminde KD yoluyla güvenli AB çerçevesi vasıtasıyla gönderilmektedir.
SEDlerin biçimi ve içeriği Ġdari Komisyon tarafından, Teknik Komisyonca verilecek tavsiye
uyarınca belirlenir. SEDler ilgili kiĢi için geçerli mevzuatı belirlemek ve farklı yardımları
koordine etmek üzere kurumların ihtiyaç duyduğu bilgilerle ilgili tüm kısımları içerecektir.
SEDlerin kağıt versiyonları 2012 yılına kadarki geçiĢ döneminde kullanılabilir ve Komisyon
web sitesinden indirilebilir.190
EESSI‟nin yalnızca Üye Ülkeler arasında eriĢim noktaları aracılığıyla bilgi değiĢimi ile ilgili
olduğunu belirtmek önemlidir. Verinin NPAPlardan ulusal sosyal güvenlik kurumuna taĢınması
tamamen Üye Ülkenin yetkisindedir; bu Devlet içi taĢıma, ister elektronik yolla yapılıyor olsun
ister olmasın tamamen ilgili Üye Ülkeye bağlıdır.
Ancak Ģu aĢamada bir RI uygulama baĢlatmak SGK (ve ĠġKUR) için oldukça prematüre ve fazla
fayda sağlamayan bir durum olacaktır, bu sebeple Türk yetkililerine EESSI‟nin uygulamasını
dikkatlice takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Bu Ģekilde Türkiye Üye Ülkelerin
deneyimlerinden ders alması sağlanacak ve EESSI ile ilgili gerçek uygulamalar baĢladığında
Türkiye diğer ülkelerle aynı hatalara düĢmeksizin yalnızca en iyi uygulamaları
benimseyebilecektir.
Ayrıca Türk sosyal güvenlik veri akıĢını etkileyecek değiĢiklikler -ister kurumsal ister teknik
değiĢiklikler olsun- yapılırken EESSI uygulamasının göz önüne alınması gerekmektedir.

190

SEDlerin kullanılması ve bunların kağıt e-formların yerini alması kağıt formların artık var olmayacağı anlamına gelmez.
AB genelinde taĢınabilir belge adı verilen bir dizi standart form oluĢturulmuĢtur. Bu formlar ilgili kurumca verilir ve belirli
bir hakkı veya bağlantıyı ortaya koyar; fiziki olarak Üye Devlet yetkililerine ibraz edilebilir.
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AB Üye Ülkeleri arasında ikili anlaĢmalar bağlamındaki bilgi paylaĢımı elektronik anlamda
olmasa bile mümkün olduğunca EESSI sistemini yansıtmalıdır. Veri paylaĢımında kullanılan
formlar basılı SED formları temel alınarak hazırlanabilir.
Her koĢulda SGK gibi birçok birimin tek bir kurum tarafından idare edildiği Türk sosyal
güvenlik sisteminin yapısının genel anlamda yönetim, özel anlamda ise bilgi paylaĢımı
açısından önemli bir avantaj oluĢturduğu ortadadır.
4.5

Paralel Eylemler

4.5.1 Koordinasyon Tüzüklerinin Uygulanmasının Maliyet Değerlendirmesi
Bölüm 3‟te belirttiğimiz gibi Koordinasyon Tüzüğünün uygulanmasıyla ilgili mali
gereksinimleri belirlemek üzere kapsamlı bir maliyet değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ancak
bu tür bir hesaplama Tüzüğün uygulama alanının tamamı için yapılmalıdır; Bölüm 3‟te
açıklanan sebeplere dayalı olarak bu değerlendirme özellikle ayni hastalık yardımı sistemi
açısından büyük önem taĢımaktadır.
Bu değerlendirme sonuçta, koordinasyonun müktesebatının gerektiği Ģekilde uygulanabilmesi
için gerekli bütçe kaynaklarının tahsisine imkan vermelidir. Bu yalnızca farklı sosyal sigorta
programları çerçevesinde yapılan harcamaları etkilemekle kalmayacak (örneğin sigortalı bir
Türk vatandaĢının baĢka bir Üye ülkede gördüğü tedavi masraflarının geri ödenmesi) aynı
zamanda ek personel alımı ve bu personelin eğitilmesi, eEHIC ve EESSI uygulanması gibi
koordinasyonun müktesebatının uygulanmasıyla ilgili idari masrafları da etkileyecektir.
Değerlendirme çalıĢması, AB‟ye en son giren devletlerdeki deneyimler de dahil olmak üzere
tüm ilgili verileri ve kriterleri esas alacak Ģekilde yapılmalıdır. Maliyet değerlendirmesinde
önemli bir faktör de AB‟ye katılımın doğuracağı sonuçlar ve Türkiye ile Üye Ülkeler arasında
dolaĢım ve göç konusundaki engellerin kaldırılmasıdır. Bu anlamda milyonlarca Türk
vatandaĢının ve/veya Üye Ülkede yaĢayan Türk kökenli Birlik vatandaĢının muhtemel
(hareketlilik) eğilimi önem arz etmektedir.
4.5.2 Kamu Sektörünün Katılımı ile Daha Fazla Sayıda Kapasite GeliĢtirme Projesinin
Yürütülmesi
Daha önce personelin eğitimi ile ilgili olarak iĢaret edildiği gibi (Bknz. madde 4.3.2) mevcut
proje (bu raporun yazılmasını sağlayan) SGK‟nın ve genel anlamda Türk makamlarının ve
kurumlarının kapasitesinin artırılması konusunda atılan ilk adımdır.
Bu proje esas alınarak sosyal güvenliğin koordinasyonunun daha farklı yönlerine değinen
baĢka projeler geliĢtirilmeli ve koordinasyon müktesebatının farklı kısımlarının etkin biçimde
uygulanması için gerekli yapıların, insan kaynağının ve yönetim becerilerinin oluĢturulması
sağlanmalıdır. Bu projelerin kapsam ve perspektifi ne olursa olsun uzun süredir Tüzükleri
uygulamakta olan Devletlerin sosyal güvenlik kurumlarının bu konuya dahil edilmesi büyük
önem taĢımaktadır. Üye ülkelerdeki muadil kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan uzmanlar
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uygulamaya yönelik bilgi ve deneyimlerini aktarabilirler ve böylece Türk makamları yalnızca
Tüzüğe değil aynı zamanda Tüzüğün nasıl uygulanacağı konusuna da aĢina olacaklardır.
Özel sektör alanında çok az bulunan bu pratik anlayıĢ ve uzmanlığın önemi
küçümsenmemelidir. Örneğin, yardımların ihraç edilebilirliği kavramı, sadece Tüzük
kapsamında sigortalı kiĢilere bir takım yardımların sağlanabilmesi için ikamet koĢulunun
kaldırılması anlamına gelmez, aynı zamanda sınır ötesi ödemelerin etkin biçimde ve makul
tarifeler üzerinden yapılmasını destekletecek bir veri altyapısının ve gerekli prosedürlerin
tanımlanmasını da gerekli kılar. Aynı Ģekilde, sürelerin birleĢtirilmesi uygulaması, sadece
Türk yardımlarına hak kazanabilmek için Türkiye dıĢında tamamlanan sigortalılık sürelerinin
hesaba katılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye‟deki yetkili kuruluĢların da
Türkiye‟de bulunan göçmenlerin burada çalıĢarak tamamladıkları sigorta kayıtları konusunda
yurt dıĢındaki muadil kurumlara kesin ve doğru bilgi sağlayabilmesine de imkan tanır. Benzer
Ģekilde, Tüzüğün ihtilaf kurallarının (the conflict rules) uygulanması, Türkiye dıĢında bulunan
iĢverenlerden de prim tahsil edilmesini gerektirebilir ki, bu durumda da kolayca
öngörülemeyen bazı güçlükler ortaya çıkabilir.
Saha uzmanları süreçlerin ve yapıların tasarlanması, mevcut prosedürlerin gözden geçirilmesi,
uygulama kapasitesinin test edilmesi anlamında önemli katkılar sağlayabilir. Saha
uzmanlarının katılımı her türlü güçlüğü önleyerek ve yanlıĢlıklar ile potansiyel problemleri
baĢlangıç aĢamasında ele alarak Türk makamlarının AB‟nin sosyal güvenlik koordinasyonuna
iliĢkin enstrümanlarını uygulamaya gerçek anlamda hazır olmasını sağlayacaktır.
Eşleştirme (Twinning) bu tür bir kapasite artırımı için en önemli araçtır. Bu tür katılım öncesi
yardımlar faydalanıcı ülkelerdeki (Türkiye dahil olmak üzere) kurumların AB mevzuatını
uyumlaĢtırmak, yürürlüğe koymak ve uygulamak üzere Üye Ülkelerdeki muadilleriyle birlikte
çalıĢmasına olanak sağlar.191 BeĢinci geniĢleme sürecinde, EĢleĢtirme çalıĢmaları katılım
öncesi süreçte ne kadar önemli bir enstrüman olduğunu kanıtlamıĢtır, EĢleĢtirme olmadan
aday ülkeler üyelik hedeflerine ulaĢacak Ģekilde ilerleme kaydedemezlerdi. Aynı zamanda
eĢleĢtirmenin Üye Ülkeler arasında eĢleĢtirme projeleri sona erdikten sonra da devam eden
sağlam ikili iliĢkiler kurulmasına yardımcı olduğu da tecrübeyle sabittir.192
Kural olarak faydalanıcı ülke Üye Ülke ortağını seçer. EĢleĢtirme için Üye Ülke ortağını
(ortaklarını) seçerken söz konusu ülke(ler) ile mevcut karĢılıklı alıĢveriĢ hacmi, ülke ile
halihazırda bir ikili sosyal güvenlik anlaĢması olup olmaması, ülkenin (daha geniĢ) büyüklüğü
ve daha önceki eĢleĢtirme tecrübesi gibi hususlar nesnel kriterleri teĢkil ederken ülkenin yakın
geçmiĢte faydalanıcı olarak bir eĢleĢtirme sürecinden geçmiĢ olması da yine eĢleĢtirme
deneyimine katma değer sağlayacaktır. Aslında 2002 tarihli „ĠĢçilerin Serbest DolaĢımı ve

191

Daha fazla bilgi için Avrupa Komisyonunun Eşleştirme ile ilgili Genişleme Genel Müdürlüğü sayfasına ve özellikle
buradan indirilebilecek olan Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Genel EĢleĢtirme Kılavuzuna (revizyon tarihi 2009)
bakınız.
192
EMS Konsorsiyumu, 1999-2000 tarihinde tahsis edilen Phare Desteği Ara Değerlendirme Raporu, Kasım 2003‟e kadar
uygulanmıĢtır, GeniĢleme GM, Mart 2004.

148/154

Sosyal Güvenlik Konusunda AB Sosyal
Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

Sosyal Güvenlik Programlarının Koordinasyonu‟ (SL-9913 – Konsensüs III, faydalanıcı ülke
Slovenya, Üye Ülke ortakları Almanya ve Ġsveç) EĢleĢtirme projesiyle ilgili vaka
çalıĢmasında belirtilen baĢarı faktörleri, yalnızca Alman ve Ġsveç sosyal güvenlik mevzuatının
benzer olması değil aynı zamanda Ġsveç‟in 90‟ların baĢında koordinasyon müktesebatını
uyumlaĢtırmada edindiği deneyimi bu çalıĢmaya aktarmıĢ olmasıdır.193
BaĢlangıçtaki EĢleĢtirme projeleri tercihen geniĢ kapsamlı olmalı ve koordinasyon
müktesebatının tüm uygulama alanını içine almalıdır. Bu projeler daha sonra, plansız olarak
alınan sağlık hizmeti, sigortalı çalıĢanların baĢka bir ülkede görevlendirilmesi, yardımların
ihraç edilmesi, sosyal güvenlik verilerinin toplanması ve yönetimi gibi önemli konulara
odaklanan alt (veya devamı niteliğindeki) projelerle desteklenebilir.
Maliyet hesaplanması (sağlık hizmetleri), ikili anlaĢmaların gözden geçirilmesi, personel için
eğitim modüllerinin oluĢturulması, çalıĢma materyallerinin ve idari el kitaplarının
hazırlanması, bir kamu bilgilendirme stratejisinin oluĢturulması vb. gibi bu raporun değiĢik
bölümlerinde sunulan bazı önerilerin, etkin bir Ģekilde yerine getirilebilmesi için
EĢleĢtirmenin uygun bir yapı olacağı anlaĢılmıĢtır.
4.5.3 Ġkili AnlaĢmaların Sürdürülmesi
Türkiye Üye Ülkelerle ikili anlaĢmalar yapmıĢtır. Yukarıda daha önce değindiğimiz gibi
Koordinasyon Tüzükleriyle oldukça benzer ilkelere dayanan bu anlaĢmaların uygulanması,
Türkiye‟nin çok değerli bir deneyim kazanmasını ve önemli ağlar oluĢturmasını sağlamıĢtır;
AB‟ye katılım gerçekleĢtiğinde Ģüphesiz bu durumun önemi ve faydası bir kez daha
kanıtlanacaktır.
Komisyonun beĢinci geniĢleme kapsamında Birliğe katılan ülkelere verdiği tavsiyelerle aynı
doğrultuda, Türkiye‟ye de diğer Üye Ülkelerle ikili anlaĢmalara gitmeye devam etmesi ve bu
Ģekilde halihazırda Koordinasyon Tüzüklerini uygulayan 31 ülkeyle ikili sosyal güvenlik
anlaĢması ağına sahip olması önerilmektedir. Böylece Türkiye‟deki ilgili kurumlar bu
ülkelerin sistemlerine ve kurumsal sistemlerine aĢina olacaktır; ayrıca bu sistemlerin
idaresinden sorumlu kiĢilerle temas kurmak ve bağlantılar oluĢturmak da aynı derecede
önemlidir.
Ġki taraflı ve öncül olarak tanımlanabilecek bu tür bir koordinasyondan tam olarak
faydalanabilmek için gelecekteki ikili anlaĢmaların hükümlerinin, -gerekli değiĢikliklerin
yapılması koĢuluyla- mümkün olduğunca 883/2004 ve 987/2009 sayılı Tüzüklerin
hükümlerine benzer olması gerekmektedir. Aynı Ģekilde Türkiye‟nin Üye Ülkelerle varolan
anlaĢmalarının, yeni Koordinasyon Tüzükleri hükümleri uyarınca aĢamalı olarak
adaptasyonunu gerçekleĢtirmesi arzu edilmektedir. Bu hükümlerin Türkiye ile gelecekteki
iliĢkilerde her halükarda uygulanacağına dair beklenti, Türkiye‟yle ikili anlaĢmaya imza atan
tarafların isteksizliğini de ortadan kaldıracaktır.
193

Aynı yerde.
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5.

FARKINDALIK ARTTIRMA

5.1

Türkiye’deki VatandaĢlara Yönelik Bilgilendirme

PaydaĢların ve kamunun genel olarak sosyal güvenlik ve sağlık sigortası hakları konusunda
farkındalığının artırılması, etkin bir sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası sisteminin
oluĢturulması için elzemdir.
Türkiye‟de yaĢayan nüfusun sosyal güvenlik konusunda anayasal hakları vardır; ancak
ekonomik olarak aktif nüfusun sosyal güvenliğe katılım oranı halen oldukça düĢüktür;
ekonomik açıdan aktif kiĢilerin %44,8‟inin sosyal güvenliğe iĢtirak etmediği bildirilmiĢtir.
Nüfusun yaklaĢık %83‟ü, ya bireysel sosyal sigorta primleri ödemesi yapan sigortalı kiĢiler
olarak (%22), ya sigortalı kiĢinin bakmakla yükümlü olduğu kiĢilerden biri olarak (%48), ya
da emekli aylığı alan kiĢiler olarak (%13), sosyal sigorta sisteme dahildir. Türkiye‟de sosyal
güvenlik tüm potansiyel sosyal sigortalılara ulaĢmamaktadır. Nüfusun önemli bir kesimi
zorunlu prim ödemesinden muaftır, ya bu ödemeyi yapabilecek güçte değildir ya da baĢka
nedenlerden ötürü sisteme iĢtirak etmemektedir. En yoksul gruplar anlamında yaĢlı ve
özürlüler için bir primsiz asgari gelir garantili aylık sistemi mevcuttur ve bu kiĢilerin sağlık
giderleri de yeĢil kart sistemiyle karĢılanmaktadır. En genel anlamda sosyal güvenlik ağı
sosyal yardım ve sosyal dayanıĢma Fonu esasına dayanmaktadır.
Sosyal güvenlik ve sağlık sigortasına iliĢkin kapsam, yükümlülükler, yardımlar, ve hak
kazanma koĢulları hakkında anlaĢılır ve eriĢilebilir Ģekilde bilgi sunulması hedeflenen
sigortalı grubunun (ve nihayetinde finansal temelin) geniĢletilmesine yardımcı olabilir.
Bilgilenen kiĢiler böylece kendi sahip oldukları hakların uygunluğunu daha doğru bir Ģekilde
değerlendirebileceklerdir. Son zamanlarda uygulamaya konan ücretsiz „170‟ telefon hattı
kampanyası, ilk baĢvuru noktası olarak faaliyet gösteren ve bölgelerde de hizmet veren sosyal
güvenlik merkezleri, SGK web sitesinin aĢamalı olarak kullanıma sunumu ve kendi nam ve
hesabına çalıĢanların sisteme katılımını teĢvik eden poster kampanyası SGK‟nın sosyal
güvenlik konusunda bilgilendirmeyi teĢvik eden çalıĢmalara örnek olarak gösterilebilir.
Yoksul ve muhtaç gruplara yönelik yardımlara özel önem verilebilir. AnlaĢılır dil ve daha
geniĢ halk kitlelerine ulaĢabilmek için kullanılan görsel malzemeler ve iletiĢim araçları büyük
önem taĢımaktadır. Ġstenilen sonuçlara ulaĢılıp ulaĢılmadığının değerlendirilmesinin en iyi
yolu iletiĢim kampanyasının etkinliğinin izlenmesidir.
YeĢil kart sisteminin idaresinin SGK‟ya transferi gibi planlanan değiĢiklikler ve sosyal destek
türünden yardımların yeniden gözden geçirilmesi, değiĢim sürecinde gerekli bilginin
sağlanmasına özellikle dikkat gösterilmesini gerektirmektedir.
ĠĢveren kuruluĢları ve sendikalar gibi bazı temel paydaĢlar bu alanda verilecek mesajın iĢ
dünyasındaki bileĢenlere ve sigortalı çalıĢanlara ulaĢtırılmasında önemli bir rol oynarlar.
Yerel yönetimlerin yanı sıra hastaneler, okullar gibi diğer paydaĢlar da toplumun geniĢ
kesimine ulaĢılmasında ideal kanallardır.
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SGK web sitesi; mevcut sosyal güvenlik haklarının anlatılmasında, SGK il müdürlüklerinin
ve sosyal güvenlik merkezlerinin adresleri ya da istatistikler gibi bilgilerin sunulmasında
önemli bir araçtır.
Türkiye‟de, Koordinasyon Tüzükleri de dahil olmak üzere AB müktesebatıyla ilgili
hedeflenen bilgilendirme ve iletiĢim, bunlardan en fazla etkilenecek paydaĢlara yönelik
olmadığı sürece, yeterince amacına ulaĢamaz. SGK il müdürlükleri ve ĠġKUR il müdürlükleri
bu paydaĢlar arasında ilk akla gelenlerdir. Müzakerelerin 2. Faslı ve 19. Faslıyla ilgili temel
konular hakkında hedefi belirli olan kısa bilgilendirme oturumlarının düzenlenmesi,
müktesebatın idari uygulamalara gerçek anlamda uyumlaĢtırılması için gerekli zeminin
sağlanmasında etkin bir yöntem olacaktır.
Teknik destek projesi kapsamında Adana, Ankara ve Ġstanbul‟da düzenlenmiĢ olan AB sosyal
müktesebatı konulu 3 konferansa benzer, farkındalık artırma toplantılarının düzenlenerek
belirli hedef gruplara daha geniĢ kapsamlı bilgi aktarmaya devam edilmesi düĢünülebilir.
Ancak AB Koordinasyon Tüzükleri önümüzdeki dönemde Türkiye‟deki durumla çok ilgili
olmadığı için bu konuya iliĢkin daha geniĢ çaplı bir hedef gruba ayrıntılı bilgi verilmesine
gerek yoktur. Bunun yerine halen yürürlükte olan ve yurt dıĢına gitmeyi düĢünen vatandaĢları
ilgilendiren ikili anlaĢmalarla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenebilir. VatandaĢa
yönelik bu toplantılar potansiyel göçmenlerin ikamet ettiği bölgelerde bulunan SGK il
müdürlüklerinde yapılabilir.
Belirli bir hedef paydaĢ grubu için yalnızca serbest dolaĢım baĢlığında değil, aynı zamanda
19. Faslı ilgilendiren konularda da farkındalığı artırmaya devam etmek ve daha genel anlamda
sosyal müktesebatla ilgili toplantılar düzenlemek önemlidir. Bu seminerler illerde
düzenlenebilir ve il müdürlükleri bu toplantılara ev sahipliği yapabilir. Buradaki hedef
gruplar; SGK il müdürlüğü personeli, ĠġKUR il müdürlüğü personeli, akademisyenler,
iĢverenler ve iĢçi sendikaları olmalıdır. Bu seminerler, Ortak Katılım Belgesi (JIM) veya
Ortak Değerlendirme Belgesi (JAP) Türkiye‟nin baĢlatabileceği ulusal uygulamalar için girdi
toplamak üzere bir test ortamı sağlamak açısından ilginç olabilir. Bu stratejiler ve belgeler
katılım sürecinde gereklidir; ancak bunlar aynı zamanda Türkiye‟de ileride gerçekleĢtirilecek
sosyal sigorta reformuna, daha kapsamlı bir sosyal koruma sisteminin kurulmasına ve
istihdam sektörüne rehberlik edebilir.
Ġlgili bilgi ve içeriğin yaygınlaĢtırılmasında faydalı olabilecek diğer bir paydaĢ da
üniversitelerdir; bu bağlamda üniversiteler Avrupa Hukuku ya da Avrupa ĠliĢkileri gibi
alanlardaki müfredatlarına serbest dolaĢım, sosyal güvenliğin koordinasyonu, eĢit muamele
vb. alanlara özel bir yer ayırabilirler.
SGK aynı zamanda kendi bünyesinde bilgi, iletiĢim ve eğitim konularına ağırlık verip kaynak
ayırmak suretiyle sosyal müktesebatın uyumlaĢtırılmasına yönelik hazırlık çalıĢmalarına
devam edebilir. SGK kendi personeline verdiği sürekli eğitim programlarına söz konusu konu
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baĢlıklarını da dahil edebilir ve eğitimleri gerçekleĢtirebilir. Bu çerçevede ana hedef il
müdürlükleri ve merkez teĢkilatta görev yapan personel için güncelleme eğitimlerinin
verilmesidir. Özellikle elektronik Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (eEHIC) ve Sosyal Güvenlik
Bilgilerinin Elektronik Ortamda PaylaĢımı (EESSI) uygulamalarına önem verilebilir.
GiriĢ bölümünde de belirtildiği gibi sosyal güvenlik reformu, kısa sürede tamamlanması
beklenmeyen, toplumsal değiĢikliklere ve geliĢmelere sürekli uyum sağlamayı gerektiren ve
süreklilik arz eden bir giriĢimdir. Bu raporda önerilen eylem ya da değiĢikliklerin bazıları
SGK‟nın stratejik hedeflerine ve sosyal güvenlik tasarımlarına dahil edilebilir. Sistemin daha
ileri düzeyde reformu için kamuoyunda bir tartıĢma baĢlatılması önerilmektedir; çünkü bu
Ģekilde uygun bilgi alıĢveriĢinin ve iletiĢimin sağlanacağı öngörülmektedir.
5.2

Yurt DıĢındaki Türk VatandaĢlarına Yönelik Bilgilendirme

Yurt dıĢında yaĢayan veya çalıĢan Türk vatandaĢları, ilgili ulusal sosyal güvenlik sisteminin
kapsamına göre yabancı sosyal güvenlik sistemine dahil olmaktadır. Bu kiĢiler bir AB
ülkesinde yaĢayıp baĢka bir AB ülkesine kiĢisel veya iĢ amaçlı seyahat ettiklerinde AB
Koordinasyon Tüzüğü kapsamına girerler. Bu çerçevede kendilerine herhangi bir AB
vatandaĢına gösterilen muamele gösterilecektir. Ancak söz konusu kiĢiler, ikamet ettikleri
ülkede veya gidecekleri ülkede sosyal güvenlik kurumları tarafından yerel dille hazırlanmıĢ,
Türkçe olamayan bilgilere eriĢeceklerdir. Aynı zamanda yine söz konusu kiĢilerin direkt
olarak sosyal güvenlik kurumuna eriĢimi olmayabilir veya bu kiĢiler AB içerisinde dolaĢım
halindeyken haklarının farkında olmayabilirler. Bu nedenle teknik destek projesi, SGK ile
iĢbirliği yaparak, Türk göçmen iĢçilerin AB sınırları içerisinde hareket halindeyken sahip
oldukları haklarla ilgili iki bilgilendirme broĢürü hazırlamıĢtır. Bunlardan biri, AB‟deki
göçmenlerin sosyal güvenlik haklarıyla ilgilidir; diğeri ise kendi personelini yurt dıĢına
çalıĢmaya gönderen Ģirketler tarafından kullanılan görevlendirme mekanizmasıyla ilgilidir.
Her iki broĢürde yer alan bilgiler, Türkiye ve belirli bir AB ülkesi arasındaki dolaĢımla değil
AB içerisindeki sınır ötesi hareketlerle ilgilidir; Türkiye ve belirli bir AB ülkesi arasındaki
dolaĢıma iliĢkin hususlar ikili anlaĢmalarla düzenlenmiĢtir. SGK‟nın, Türkiye‟ye dönüĢ yapan
göçmen iĢçilerin haklarına yönelik bilgilendirmek üzere hazırlamıĢ olduğu bir broĢür vardır.
Farkındalığı artırmak ve hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yurt
dıĢında yaĢayan Türkler için de ayrıca bilgilendirme toplantıları düzenlenebilir.
5.3

AB'ye ve Diğer Ülkelere Yönelik Bilgilendirme

Türk sosyal güvenlik sistemi diğer ülkelerde fazla bilinmemektedir. Avrupa Konseyi‟nin
(CoE) MISSCEO sitesindeki sınırlı bilginin haricinde Türkiye‟de sosyal güvenliğin ve sağlık
sigortasının nasıl düzenlenip uygulandığı konusunda çok az sayıda kaynak mevcuttur. Bazı
genel düzeyde çalıĢmalar vardır; ancak bunlar iĢsizlik sigortası, sağlık sigortası ve primsiz
ödemeler de dahil olacak Ģekilde sosyal korumayla ilgili geniĢ kapsamlı bilgiye yer
vermemektedir.
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Teknik yardım projesi kapsamında sosyal sigorta ve sağlık sigortası konusunda kısa bir
haritalandırma çalıĢması veya açıklayıcı rapor hazırlamak üzere adım atılmıĢtır. “Türk Sosyal
Güvenlik Sistemine GiriĢ” isimli rapor Ġngilizce olarak hazırlanmıĢ ve Türkçe çevirisi
yapılmıĢtır. Rapor SGK web sitesinde mevcuttur.
Söz konusu rapor ve diğer materyaller, Türkiye‟ye çalıĢmak için gelmeyi düĢüneni yabancı
ülke vatandaĢlarına, sosyal güvenlik alanında aktif akademisyenlere ve diğer ülkelerdeki
sosyal güvenlik kuruluĢlarına vb, Türk sosyal güvenlik sisteminin daha iyi bilinmesinde ve
anlaĢılmasında rehberlik edecektir. Türk sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi paylaĢımı,
özellikle Sosyal güvenlik kurumları ülkeler arasında dolaĢımda bulunan kiĢilerin sosyal
güvenliklerini koordine etmek için iĢbirliğini arttırdıkları zaman daha da anlamlı hale
gelecektir.
Avrupa‟da ve dünyada önemli bir sosyal güvenlik kuruluĢu olarak SGK son yıllarda
uluslararası arenada aktif rol üstlenmiĢtir. SGK Mayıs ayında ISSA, ILO ve bölgeden ve
Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla Ankara‟da ikinci uluslararası sempozyumunu
düzenlemiĢtir. SGK‟nın bu giriĢimleri bölgede ve kıtada yer alan diğer sosyal güvenlik
kuruluĢlarıyla yapılacak bilgi paylaĢımına Ģüphesiz katkıda bulunacaktır.
Mevcut kaynakların büyük bölümünün Türkçe olarak sunulduğu SGK web sitesine yeterli
kaynak ayrılması yerinde olacaktır. Ġlgili bilginin yaygınlaĢtırılması için bu belgelerin
Ġngilizceye (veya ilgili diğer dillere) çevrilmesi hususu da değerlendirilmelidir. Bu çerçevede
konuyla ilgilenen ziyaretçilere yardımcı olmak amacıyla teknik destek projesi çerçevesinde
hazırlanan ilgili AB ve Türk belgelerinin bulunduğu elektronik veritabanı SGK‟nın web
sitesine yerleĢtirilecektir.
AB ile olan iliĢkileri kapsamında Türkiye, Ortak Katılım Belgesi (JIM) veya Ortak
Değerlendirme Belgesi (JAP) hazırlamaya davet edilmektedir. Ortak Katılım Belgesi
reformun temeline değinmektedir. Ulusal sosyal koruma sisteminin reformuna iliĢkin gözden
geçirilmiĢ bir strateji ve eylem planıyla birlikte kadın haklarını yaygınlaĢtırmak için önerilen
ulusal eylem planı ve yukarıda bahsedilen iki strateji belgesi, sadece AB‟ye katılım açısından
değil aynı zamanda Türk anayasasının gerektirdikleri açısından da oldukça önemlidir. Bu söz
konusu belgelerin yalnızca birer kağıt parçası olmasından kaçınmalı, bunun yerine toplumun
görüĢü alınarak, sosyal destek sisteminin hizmet verdiği nüfusun tüm katmanlarının
sahiplendiği çalıĢmalar olmalıdır. Söz konusu 4 ana belge tabiatları gereği birbiriyle
iliĢkilidir. Özellikle gençler ve kadınlar için istihdam olanaklarının yaratılması ve
giriĢimciliğin ve ticari faaliyetlerin desteklenmesi, yalnızca Ģu an için iĢsiz olan kesimin aktif
hale gelmesini sağlamakla ve dolayısıyla iĢgücünden gelir yaratmakla kalmayacak, aynı
zamanda sosyal güvenliğe katılımı da beraberinde getirecektir. ĠĢgücü piyasasının dıĢında
olan nüfusun çeĢitli aktif istihdam tedbirleri vasıtasıyla harekete geçirilmesi çok önem
arzetmektedir. Yoksulluğun azaltılması ve toplumdaki dezavantajlı grupların eğitimine iliĢkin
tedbirler ve bu kiĢilerin sosyal korumaya aktif olarak dahil edilmesi ve iĢgücü piyasasına
kazandırılması da aynı derecede önemlidir. Daha adil ve etkili bir sosyal koruma sistemi için
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farklı meslek grupları, çalıĢan ve çalıĢmayan kesim ve nesiller arasında mevcut olan
eĢitsizliklerin giderilmesi önemli bir yapı taĢı olacaktır ve aynı zamanda daha çok sayıda
kiĢinin hem prim ödeyen hem de faydalanıcı olarak sisteme dahil olmasına da imkan
verecektir. Daha iyi iĢleyen bir iĢgücü piyasası ve sosyal koruma sisteminin öngörülmesi
durumunda, kadının eğitimdeki, iĢgücü piyasasındaki ve sağlık hizmetleri dahil sosyal
korumadaki konumunun iyileĢtirilmesi izlenecek temel yollardan biri olarak görülmektedir.
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