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I- SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VE AMACI

Sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun, kiþilere belirli sosyal riskler karþýsýnda
ekonomik güvence saðlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluðudur.1

Uluslararasý Çalýþma Teþkilatý'nýn 1944 yýlýnda Philadelphia Konferansýnda
yaptýðý tanýmlamaya göre sosyal güvenlik; "halkýn; a) hastalýk, iþsizlik, yaþlýlýk, ölüm
sebebiyle geçici veya sürekli olarak kazançtan yoksul kalmasý, b) týbbi bakým, c) çocuk
sayýsýnýn artmasý ve analýk halinde korunmasýna iliþkin genel tedbirler sistemidir.''2

Tanýmlarda ortak olan nokta, belirtilen sayýdaki sosyal risklerin yol açabilecek-
leri gelir kayýplarýna ve gider artýþlarýna karþý bir ülkede yaþayan insanlarýn ekonomik
ve sosyal güvenliðinin saðlanmasýdýr. 

Sosyal güvenlik sistemleri, toplumda yoksulluðu ve gelir daðýlýmýndaki eþitsiz-
likleri önlemede ve toplumsal huzuru saðlamada çok önemli bir rol oynamaktadýr.
Bugün dünyanýn bütün ülkelerinde sosyal güvenlik sistemi mevcuttur. Bu durum,
amacý toplumda sosyal güvenliði saðlamak olan bir kurumsal yapýnýn varlýðýnýn,
baðýmsýz ve modern bir ülke olmanýn ön koþulu olduðunu göstermektedir. Sosyal
güvenlik kavramýný; sosyal hizmetler, sosyal yardýmlar ve sosyal sigortalar olarak üç
ana mekanizmadan oluþan bir olgu olarak incelemek mümkündür.

Sosyal hizmetler, insanlarýn kendi bünye ve çevre þartlarýndan doðan veya
kontrolleri dýþýnda oluþan maddi ve manevi sosyal yoksunluklarýnýn giderilmesi ve
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda, insanlarýn kendilerine daha yeterli hale gelmelerinde ve
baþkalarýna baðýmlý olma hallerinin önlenmesinde, aile iliþkilerinin güçlenmesinde,
birey, aile, grup ve toplumlarýn sosyal iþlevlerini baþarýyla yerine getirmelerinde
yardýmcý olmak; insanlarýn yaþam standartlarýnýn iyileþtirilmesi ve yükseltilmesini
saðlamak amacýyla gerçekleþtirilen koruyucu-önleyici, iyileþtirici-rehabilite edici,
deðiþtirici-geliþtirici nitelikteki sistemli ve düzenli faaliyet ve programlar bütünüdür.
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Sosyal yardýmlar, yerel ölçüler içinde minimum düzeyde dahi kendisini ve bak-
makla yükümlü olduðu kiþileri geçindirme olanaðýndan yoksun kalmýþ bireylere, muh-
taçlýk tespitine ve kontrolüne dayalý olarak yapýlan ve onlarý kendi kendilerine yeterli
hale getirmek amacýný taþýyan ayni-nakdi nitelikteki geçici veya sürekli, sistemli ve
düzenli karþýlýksýz yardýmlardýr. 

Sosyal sigortalar ise, kiþileri zaman içinde taným ve kapsamý deðiþen sosyal
risklere karþý koruyan, finansmana katký ve katýlým zorunluluðunun bulunduðu, prim-
lere dayalý programlardýr.3

Sosyal güvenlik sistemlerinin var oluþ sebebi bireylerin kazançlarýný ve çalýþma
yeteneklerini etkileyen risklere karþý bireyleri korumak ve bu tür risklerin zararlarýný
telafi etmeye çalýþmaktýr. Bu risklerin kapsamý yýllar boyunca her ülkede kendine göre
deðiþimlerden geçmiþtir. Yirminci yüzyýlýn son yarýsýnda ise, dünyadaki bütün sosyal
güvenlik sistemlerinin kabul ettiði bazý uluslararasý standartlarýn oluþtuðu görülmekte-
dir. Bunlardan en önemlileri 1948 tarihli "Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi", 1952
senesinde 35 inci Uluslararasý Çalýþma Konferansýnda kabul edilen "Sosyal Güvenliðin
Asgari Normlarýna Ýliþkin 102 Sayýlý Sözleþme", diðer Uluslararasý Çalýþma Örgütü
(ILO) sözleþmeleri ve Türkiye'nin 1976 yýlýnda onayladýðý Avrupa Sosyal Güvenlik
Kodu'dur. Bu sözleþmelerde sosyal güvenlik sistemi içine alýnmasý öngörülen sosyal
riskler hastalýk (hem týbbi hem de parasal yardým), iþsizlik, yaþlýlýk, iþ kazasý, meslek
hastalýðý, analýk, sakatlýk, ölüm ve aile ödenekleri olarak sýralanabilir. Bu listeye en son
olarak Almanya'da önerilen ve yaþlýlarýn ve sakatlarýn kendi evlerinde bakýmlarýný
içeren "bakým sigortasý" da eklenebilir. Birçok geliþmiþ ülkede nüfusun büyük bir kýsmý
veya tamamý, bu sýralanan risklerin hepsine karþý sosyal güvenlik sistemleri altýnda
korunmaktadýrlar. Son 50 yýl içinde iþsizlik sigortalarýnýn verilme süreleri uzatýlmýþ,
saðlýk hizmetlerinin standartlarý arttýrýlmýþ, aylýk baðlama miktarlarýnýn enflasyona
karþý endekslenmesi benimsenmiþ ve düþük gelirli gruplarýn yararlanmasý için karþýlýk-
sýz sosyal güvenlik garantileri saðlanmýþtýr. Sosyal güvenlik hizmetlerinde saðlanan bu
ilerlemeler ayný zamanda sosyal güvenlik sistemlerinin maliyetlerinin artmasýna yol
açmýþtýr.4

II- ÜLKEMÝZÝN SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK
REFORMU

Türk sosyal güvenlik sistemi, temel sosyal güvenlik müessesesi olarak sosyal
sigortalar üzerinde organize edilmiþ ve þekillenmiþtir. Kamu sosyal güvenlik harca-
malarý ile hizmetleri çok sýnýrlý kalmaktadýr. 
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Sosyal sigortalar, farklý tarihlerde, farklý kesimler için oluþturulmuþ, deðiþik
çalýþma statüsünde bulunan iþçiler, memurlar ve baðýmsýz çalýþanlar için ayrý sosyal
sigorta kurumlarý kurulmuþtur. 1985 yýlýnda tarým kesiminin sosyal güvenlik kapsamý-
na alýnmasýyla uygulama deðiþmiþ, 2925 sayýlý Tarým Ýþçileri Sosyal Sigortalar Kanunu
ve 2926 sayýlý Tarýmda Kendi Adýna ve Hesabýna Çalýþanlar Sosyal Sigortalar
Kanunlarý için ayrý sosyal sigortalar müessesesi kurulmasý yerine, hizmetlerinin SSK
ve Bað-Kur tarafýndan yürütülmesi benimsenmiþtir. Yani, beþ ayrý Sosyal Sigorta
Kanunu bulunmasýna raðmen sigortalýlýk iþlemlerini yürüten üç sosyal sigorta kurumu
bulunmaktaydý.

Farklý sosyal sigorta kuruluþlarýnýn varlýðý, organizasyon yapýsýnýn daðýnýklýðýný
getirmiþtir. Ayný durum baðlý bulunulan bakanlýklar için de söz konusudur. SSK ve Bað-
Kur, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn baðlý kuruluþu olan Sosyal Güvenlik
kurumu'nun ilgili kuruluþu iken , T.C. Emekli Sandýðý ise Maliye Bakanlýðý'na baðlý
sosyal sigorta kuruluþu olarak faaliyet göstermekteydi. T.C. Emekli Sandýðý tüzel kiþi-
liðe sahip bir kamu kuruluþu niteliðine haiz iken, Bað-Kur ve SSK idari ve mali yönden
özerk ve özel hukuk hükümlerine tabi kamu kuruluþlarýydý. 

Sosyal sigortalar kuruluþlarý, saðlýk organizasyonlarý konusunda da birbirinden
tamamen farklýlýklar içermekteydi. SSK saðlýk sigortasýný bizzat kendisi 2005 yýlýna
kadar sunarken, 2005 yýlýnda SSK Saðlýk iþletmelerinin Saðlýk Bakanlýðýna devri ile bu
uygulamadan vazgeçilmiþtir. Oysa Bað-Kur ve T.C.Emekli Sandýðý temel yaklaþým
olarak saðlýk hizmetini tamamen satýn alma yolunu benimsemiþlerdi.

SSK'nýn geçici 20 inci maddesine göre kurulan banka ve sigorta þirketlerinin
sosyal sigorta fonksiyonu gören sandýklarý, sosyal sigorta organizasyonunda farklý bir
yere sahipti. Sosyal sigortalar üzerindeki kamu hakimiyeti, bu sandýklar için - vakýf
statüsünde teþkilatlanmalarýnýn saðlanmasýyla - sýnýrlandýrýlmýþtýr. 

Ancak sosyal güvenlik sisteminin yaþadýðý finansman sorunu, kamu finansmaný
üzerinde yarattýðý baský dolayýsýyla, baþta enflasyon olmak üzere, diðer temel
ekonomik göstergeleri de olumsuz etkilemektedir. Son on yýldýr bizzat sosyal güvenlik
sisteminin kendisi ülke ekonomisinde istikrarsýzlýk yaratan ana sebeplerden biri haline
gelmiþtir. Kamu bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarýnýn açýklarýný kapatmak için söz
konusu kurumlara yapýlan transferlerin milli gelir içindeki payý % 4.8'e ulaþmýþtýr. Bu
finansman sýkýntýsý sosyal güvenlik reformunu sürekli gündeme getirmiþtir.

Sosyal Güvenlik reformunun temel amacý adil, kolay eriþilebilir, yoksulluða
karþý daha etkin koruma saðlayan, mali açýdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sis-
temine ulaþabilme amaçlanmaktadýr. Tüm nüfusu kapsayan tek bir emeklilik, tek bir
saðlýk sistemi, muhtaçlýða dayalý ve adil bir sosyal yardým sistemi ile sosyal güvenlik
kurumlarýnýn tek çatý altýnda birleþtirilmesini içeren oldukça kapsamlý bir reform yapýl-
masý hedeflenmiþtir.
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Buna istinaden, sosyal güvenlik sistemimiz 5502 sayýlý yasa ile SSK
Baþkanlýðý, Bað-Kur Genel Müdürlüðü ve Emekli Sandýðý Genel Müdürlüðü tüzel
kiþiliðine son verilerek Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý kurulmuþtur. Eski üç
sosyal güvenlik kurumu mevzuatý ile ilgili iþlemler ve genel saðlýk sigortasý ile ilgili
iþlemler 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununda yer
almýþken, primsiz ödemelerle ilgili iþlemler henüz yasalaþmamýþtýr. (Ancak Sosyal
Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanun'unun sigortalýlara aylýk baðlanma oraný,
emeklilik yaþý, aylýk hesaplama þekli gibi bazý maddeleri Kamu Görevlileri açýsýndan
iptal edilmiþtir. Bu nedenle uygulamada karmaþa yaþanmamasý açýsýndan iptal edilen
hükümlerle ilgili yeni bir düzenleme yapýlmasý amacýyla bu yasanýn yürürlük tarihi 6 ay
yani 01.07.2007'ye ertelenmiþtir.)

Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn ilgili kuru-
luþu olup idari ve mali açýdan özerktir. Daha önceki üç sosyal güvenlik kurumunda yer
alan sosyal taraflar ve kamu kurum ve kuruluþlarýnýn hemen hemen hepsi, Kurumun
karar alma sürecinde de yer almýþlardýr.

Kurumun gelir ve giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 34 üncü mad-
desinde yer almýþtýr. Buna göre; Kurumun Gelirleri; Sosyal sigorta ve genel saðlýk
sigortasý prim gelirleri, idarî para cezalarý, gecikme cezalarý, gecikme zamlarý ve
katýlým paylarý, sosyal sigorta ile genel saðlýk sigortasýna yapýlan Devlet katkýsý, taþýnýr
ve taþýnmaz gelirleri, primsiz ödemeler karþýlýðý olarak merkezî yönetim bütçesinden
yapýlan ödemeler,  Kurumca hazýrlanan her türlü standart form, manyetik, elektronik
veya akýllý kart satýþýndan elde edilecek gelirler ile her türlü data hattý, internet kul-
lanýmý ve benzeri kira gelirleri, merkezî yönetim bütçesinden yapýlacak diðer transfer-
ler, gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan doðrudan veya vasiyet yoluyla yapýlan baðýþlar,
primlerin ve diðer gelirlerin deðerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve  diðer gelirler,
Kurumun Giderleri; Sosyal sigorta kapsamýnda sigortalý ve hak sahiplerine
ödenecek olan gelir, aylýk ve ödenekler, genel saðlýk sigortasý kapsamýnda yapýlacak
giderler, primsiz ödemeler kapsamýnda sigortalý ve hak sahiplerine ödenecek olan
aylýk, tazminat ve diðer ödemeler, genel yönetim giderleri, faiz giderleri, eðitim, araþtýr-
ma, danýþmanlýk hizmet giderleri ve diðer giderler, olarak sayýlmýþtýr. Kurumun gelir-
lerinin büyük çoðunluðu sigorta primlerinden oluþmakta, giderlerinin büyük çoðunluðu
sosyal güvenlik yardýmlarýndan oluþmaktadýr.

III- SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUNUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ

Sosyal politikanýn temel sorunu olan ve maliye politikasýnýn önemli bir görev
sahasý haline gelen sosyal güvenlik sisteminde, üst gelir gruplarýndan alt gelir gruplarý-
na gelirin daðýtýlmasý ön planda yer almaktadýr.5
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Sosyal güvenliðin saðlanmasý ile ilgili aktif yeniden daðýtým tedbirleri için iki
metod söz konusu olabilir. Bunlardan biri, devletin kendi kusurlarý olmadan çeþitli
nedenlerle hiç ya da yeterli derecede gelir elde edemeyen toplum üyelerine devamlý
olarak vergi gelirleri ile finanse edilen yardýmlarda bulunmasýdýr. Bu metodun en
önemli faydasý, kendi kusurlarý olmaksýzýn gelirsiz kalanlarýn geçimlerinin finansmaný-
na sadece tehlikelere  bizzat maruz kalan alt gelir gruplarýnýn deðil, bütün gelir sahip-
lerinin iþtirak etmeleridir. Bu metodun böyle bir avantaj taþýmasýna raðmen, iki önemli
sakýncasý vardýr. Bir kere, yardým talebinde bulunma yetkisine sahip kiþiler her fýrsatta
bundan yararlanmak isterler. Devletin yardýmýna güvenildiði için, servet yapmak
suretiyle geleceði garanti altýna alma eðilimi kuvvetlenir. Bu þekilde oluþan sermaye
birikimini ve dolayýsýyla iktisadi verimliliði olumsuz yönde etkiler ve çalýþkanlýklarý,
tutumluluklarý sayesinde servet teþkil etmiþ toplum üyeleri "dolaylý" olarak ceza-
landýrýlýr. Diðer yandan, iktisadi zaruretin ne nispetle kiþisel kusur sonucunda ortaya
çýktýðý kontrol edilemediði için, yardým talep etmeye hakký olan kiþilerin sýnýrlandýrýl-
masý güçlüklere yol açar.

Sosyal adaleti gerçekleþtirmek amacý ile gelir daðýlýmýnýn deðiþtirilmesine
iliþkin ikinci metot, sosyal sigorta risklerine maruz kalan kiþiler için zorunlu bir sosyal
sigortalar sistemi (iþsizlik sigortasý, yaþlýlýk sigortasý, saðlýk sigortasý vs.) kurmak
suretiyle, "içsel" bir yeniden daðýtým sürecini harekete geçirmektir. Böyle bir sistem
içinde sigortalýlar, riziko durumunda kendilerine ödenecek olan ve geçimlerini garanti
altýna alan primleri ödemek zorundadýrlar. Ýþçi aidatlarý dahili bir yeniden daðýtým etki-
sine sahip olduklarý halde, iþverenlerin aidatý fiyatlar yolu ile yansýtýlan vasýtalý bir vergi
gibi etki yaptýðý için, tüm ekonomiye þamil bir yeniden daðýtým sürecini oluþturur. Bu tür
devlet yardýmlarýnýn yeniden daðýtým etkisi, kamu gelirleri ile finanse edilen transfer
harcamalarýnýn etkisine benzer. Toplu olarak ifade edilecek olursa, devlet tahvillerine
ödenecek faizlerin aksine, sosyal transferlerde yukarý gelir gruplarýndan alt gelir grup-
larýna doðru yeniden bir daðýlým oluþmaktadýr.6

Bireyin; hastalýk, kaza ve analýk, iþsizlik gibi geçici olarak gelir kaybýna yol açan
olaylar veya çeþitli nedenlerle (hastalýk, kaza, yaþlýlýk vb.) iþ göremezlik sonucu ortaya
çýkan sürekli gelir kaybý ve yine çeþitli nedenlerle ortaya çýkan gider artýþlarýna karþý
korunmasýný amaçlayan sosyal güvenlik politikalarý, fonksiyonel gelir bölüþümü
üzerinde etkili olmaktadýr. Bu etki, sosyal güvenlik harcamalarýnýn finansman yönte-
mine baðlý olarak ortaya çýkmaktadýr. Dolayýsýyla, sosyal güvenlik politikalarýnýn gelir
bölüþümü üzerindeki etkisinin daha çok ödenen primlere baðlý olduðu söylenebilir.

Sosyal güvenlik primlerinin gelir bölüþümü üzerindeki etkilerinin deðer-
lendirilmesinde, sadece çalýþanlar deðil, iþverenler tarafýndan tümü ya da belli bir
oranýnýn ödenmesi ve devlet katkýsýnýn bulunduðu durum dikkate alýnmalýdýr. Çünkü,
sadece çalýþandan prim alýnmasý durumunda bu uygulama, fonksiyonel bölüþümü et-
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kilemeyecektir. Ayrýca, bu tür bir uygulama fazla rastlanan bir durum deðildir.

Ýþverenlerin prim ödenmesine katýlmasý durumunda, bunun gelir bölüþümü
üzerindeki etkisi ise, iþverenlerin ödediði primlerin kaynaðýna ve bunu fiyatlar yoluyla
tüketicilere yansýtabilme yada maliyet öðesi olarak vergiden düþme olanaklarýnýn var-
lýðýna baðlý bulunmaktadýr. Ayrýca, teorik olarak, iþverenlerin ödedikleri primleri geriye
doðru yansýtarak ücretleri düþürme olanaklarý da bulunmaktadýr.

Devletin primlerin ödenmesine katkýda bulunmasý durumunda da, primlerin
kaynaðýna baðlý olarak, gelir bölüþümü etkilenecektir. Bu primlerin kaynaðýnýn vergiler
olmasý durumunda vergi ödeyenlerden ücretlilere doðru bir kaynak akýþý gerçekleþe-
cektir.

Sosyal sigortalarýn geliri yeniden daðýtým fonksiyonu; sosyal sigortalar, negatif
transfer araçlarýndan biri olan primlerle finanse edilmesinin ve müspet transfer
araçlarýndan biri olan karþýlýk ödemelerinin yanýnda, tehlikeye uðramayandan tehli-
keye uðrayana doðru devamlý bir gelir akýþý olur. Bu akýþ, uzun vadede dikkate alýndýðý
zaman, tehlikeye uðramayandan uðrayana doðru, nesiller arasý bir dayanýþma
mahiyeti kazanmaktadýr. Gençten yaþlýya doðru bir transfer gibi.7

Sosyal güvenlik reformu ile daha önceki sosyal güvenlik kurumlarýnda (SSK,
Bað-Kur ve Emekli Sandýðý) saðlanmayan bazý hizmet ve harcamalar aynen benim-
senirken, bazýlarý deðiþtirildi veya daha önce olmayan bazý sosyal sigorta yardýmlarý
getirildi. Bu çerçeveden bakýldýðýnda; sosyal güvenlik reformu ile daha önce daðýnýk
halde ve norm standart birliði bulunmayan düzenlemeler bir araya getirilerek yekne-
saklýk saðlanmaya çalýþýldý. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin reformun bazý maddeleri-
ni kamu görevlileri lehine iptal etmesi norm ve standart birliðini gelir daðýlýmýný bozucu
bir etki gösterdiði þeklinde yorumlanmaktadýr. 

Sosyal güvenlik harcamalarý ve primlerinden gelir daðýlýmý üzerinde
önemli etkide bulunanlarý; geçici sosyal gelirler, sürekli sosyal gelirler, gider
artýþýna karþý saðlanan sosyal gelirler, ödenen primler, sigorta primine devlet
katkýsý ve hazineden yapýlan transferler þeklinde  sýralanabilir. Biz burada, yukarý-
da sayýlan kategoriler kapsamýna giren tüm sosyal güvenlik harcama ve primlerini
deðil, ana hatlarý ile önemlileri inceleyeceðiz. Ancak, tüm prim ve harcama kalemlerinin
kategorize edilenlerle ayný kapsamda olanlarýn, ayný yönde gelir daðýlýmý üzerine
etkide bulunduðu da unutulmamalýdýr.
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A- Geçici Sosyal Gelirlerin  ve Gelir Daðýlýmý Üzerinde Etkileri

1- Sosyal Güvenlik Reformu Ýle Düzenlenen Geçici Sosyal Gelirler

Sosyal güvenlik reformuyla yeniden düzenlenen geçici sosyal gelirler; iþ kaza-
sý ve meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk durumunda geçici iþ göremezlik ödeneði ve-
rilmesi ve 4447 sayýlý yasada yer alan sigortalýnýn iþsiz kalmasý durumunda iþsizlik
ödeneði ödenmesidir.

a) Ýþ Kazasý - Meslek Hastalýðý, Hastalýk ve Analýk Durumunda Geçici Ýþ
Göremezlik Ödeneði Verilmesi

Ýþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve analýk hallerinde, sigortalýya hastalýk
veya analýk hallerine baðlý olarak ortaya çýkan iþ göremezlik süresince, günlük geçici
iþ göremezlik ödeneði verilir. (5510/16)

Geçici iþ göremezlik ödeneði; Kurumca yetkilendirilen hekim veya saðlýk
kurullarýndan istirahat raporu alýnmýþ olmasý þartýyla;

a) Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý nedeniyle iþ göremezliðe uðrayan sigortalýya
her gün için,

b) Kanun'un 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a- hizmet akdi ile çalýþanlar) ve
(c- kamuda memur ve sözleþmeli olarak çalýþanlar) bentleri ile 5 inci madde kapsamýn-
daki sigortalýlarýn hastalýk sebebiyle iþ göremezliðe uðramasý halinde, iþ göremezliðin
baþladýðý tarihten önceki bir yýl içinde en az doksan gün kýsa vadeli sigorta primi
bildirilmiþ olmasý þartýyla geçici iþ göremezliðin üçüncü gününden baþlamak üzere her
gün için,

c) Sigortalý kadýnýn analýðý halinde, doðumdan önceki bir yýl içinde en az dok-
san gün kýsa vadeli sigorta primi bildirilmiþ olmasý þartýyla, doðumdan önceki ve son-
raki sekizer haftalýk sürede, çoðul gebelik halinde ise doðumdan önceki sekiz haftalýk
süreye iki haftalýk süre ilave edilerek çalýþmadýðý her gün için,

d) Sigortalý kadýnýn isteði ve hekimin onayý ile doðuma üç hafta kalýncaya kadar
çalýþýlmasý halinde, doðum sonrasý istirahat süresine eklenen süreler için,

Geçici iþ göremezlik ödeneði verilir.

Ýþ kazasý, meslek hastalýðý, hastalýk ve sigortalý kadýnýn analýðý halinde verile-
cek geçici iþ göremezlik ödeneði, Kanun'un 17 nci maddeye göre hesaplanacak gün-
lük kazancýnýn üçte ikisidir. Ancak geçici iþ göremezlik ödeneðinin güncellenmemiþ
tutarý, sigortalýnýn ödenek hesabýna esas alýnan döneme iliþkin kazanç üzerinden
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vergi, sosyal sigorta, genel saðlýk sigortasý ve iþsizlik sigortasý primleri kesintileri son-
rasý hesaplanan günlük net kazancýný geçemez. (5510/16)

Dolayýsýyla Kanun'da belirtilen usul ve esaslar dahilinde geçici gelir kayýplarýný
telafi amacýyla Kurum tarafýndan sigortalýlara ücretinin belli bir kýsmý kadar gelirin,
geçici iþ göremezlik ödeneði adý altýnda kendisine verilmesi hususu düzenlenmiþtir.
Böylece; bu dönemlerde çalýþamayan ve gelir elde edemeyen sigortalýlara bir gelir
garantisi getirilmiþtir.  

Daha önce kendi nam ve hesaplarýna çalýþan kiþiler ile memurlar için geçici iþ
göremezlik ödeneði düzenlenmemiþken, reform ile tüm sigortalýlara (kendi nam ve
hesabýna çalýþanlar için yatarak tedavi görmeleri ya da yatarak tedavi sonrasý bu
tedavinin gereði olarak istirahat raporu alýnan sürede)  geçici iþ göremezlik ödeneði
verilmesi düzenlenmiþtir.

b) Ýþsizlik Ödeneði Verilmesi 

Ýþsizlik Sigortasý, 4447 sayýlý kanunla kurulmuþ olup, sigortalý iþsizlere, iþsizlik
ödeneði ödemek, ödenek aldýklarý süre içerisinde hastalýk ve analýk sigortasý primleri-
ni yatýrmak, yeni bir iþ bulmak, meslek geliþtirme, edindirme ve yetiþtirme eðitimi saðla-
mak, 4857 sayýlý Ýþ Kanununun 33 üncü maddesi gereði ücret garanti fonundan
ödemeler yapmak, ayný Kanunun 65 inci maddesine göre kýsa çalýþma ödeneði
yardýmlarýnda bulunmaktadýr. 

Sigortalý iþsizlerin iþsizlik ödeneði, saðlýk sigortasý, danýþmanlýk-iþe yerleþtirme
ve mesleki eðitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için son 120 günü kesintisiz
çalýþmýþ, kendi istek ve kusuru dýþýnda iþini kaybetmiþ olmasý þartýyla en az 600 gün
çalýþmýþ sigortalýlar 180 gün, 900 gün çalýþmýþ sigortalýlar 240 gün, 1080 gün çalýþmýþ
sigortalýlar 300 gün süre ile iþsizlik sigortasý hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. 

Ýþsizlik sigortasý fonunun gelirleri sigortalýnýn prime esas aylýk brüt kazancý
üzerinden hesaplanan %2 iþveren, %1 sigortalý ve %1 devlet hissesi ile bu primlerin
deðerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar, iþverenlerden alýnan gecikme
zammý ve faizler fonun gelirlerini  oluþturmaktadýr. Fonun Kasým 2006 tarihi itibariyle
varlýðý 23.1 Milyar YTL' dir. 

Sosyal güvenlik reformu ile iþsizlik yardýmlarýndan yararlananlar için önemli bir
deðiþiklik yapýlmýþtýr. Buna göre; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayýlý Ýþsizlik Sigortasý
Kanunu gereðince iþsizlik ödeneðinden yararlandýrýlan kiþilere, iþsizlik ödeneðinin hak
edildiði süre içinde, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý
sayýlarak uzun vadeli sigorta kollarý uygulanýr. (5510/5)
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Ýþsizlik ödeneðinden yararlanmaya baþladýklarý tarihten itibaren genel saðlýk
sigortalýsý sayýlýr ve Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan iþsizlik ödeneðinin baðlandýðý tarih-
ten itibaren bir ay içinde vereceði genel saðlýk sigortasý giriþ bildirgesi ile tescil edilir-
ler. (5510/61)

Dolayýsýyla geçici olarak iþsiz kalan kiþilere, iþsizlik ödeneði almalarý durumun-
da bu dönemde kendileri için genel saðlýk sigortasý primi ve uzun vadeli sigorta kollarý
primi de ödenir. Böylece sosyal güvenlik reformu ile iþsizlik ödeneði alan kiþiler için
sosyal güvenlik hak ve yardýmlarýnýn artýrýlmasý saðlanmýþ oldu.

2- Geçici Sosyal Gelirlerinin Gelir Daðýlýmý Üzerinde Etkileri

Geçici gelir kayýplarý yaþayan kiþilere, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan
geçici iþ göremezlik ödeneði verilmek suretiyle kiþilerin geçici nedenlerden dolayý gelir-
lerinin azalmasý telafi edilmeye çalýþýlmaktadýr. 

Geçici sosyal gelirler yalnýz sigortalýlarýn kendi aralarýnda ya da ayný sigortalý
için zaman bakýmýndan gelirin yeniden daðýlýmýna yol açmaktadýr. Bu gelirler sigor-
talýlarla diðer gelir gruplarý arasýnda gelir daðýlýmýný etkilememektedir. Bu kaynaklar-
dan geçici sosyal gelirlere ayrýlacak kýsýmlar sigortalýlar arasýnda kural olarak primlere
matrah teþkil eden çalýþma gelirine orantýlý olarak paylaþýlmaktadýr. Çünkü geçici iþ
göremezlik ödenekleri bazý istisnalar dýþýnda çalýþma gelirine orantýlýdýr. Ancak, geçici
sosyal gelirler sigortalýlar arasýnda gelirin yeniden daðýlýmýna sebep olduðu ölçüde,
buna paralel olarak dýþ kaynaklarýn paylaþýlmasýnda yukarda deðinilen biçimden sap-
malara yol açmaktadýr.

Geçici sosyal gelirlerin doðurduðu yeniden gelir daðýlýmý nicelik bakýmýndan
büyük bir anlam taþýmamaktadýr. Çünkü geçici iþ göremezlik ödenekleri geçici nitelik-
te ve çoðu kez kýsa sürelidir. Öte yandan bu ödenekler, yukarda deðinildiði üzere, nor-
mal olarak, primlere esas teþkil eden gelirine orantýlý olarak ödenmektedir.

Geçici sosyal gelirlerin kiþilerin geçindirmekle yükümlü olduðu kimseleri
bulunup bulunmadýðýna bakýlmaksýzýn sigortalýlara eþit oranda geçici iþ göremezlik
ödeneði saðlanmakta olduðundan, sosyal sigortalarýn yukarda açýklanan þekilde bir
gelir aktarýmý etkisi bulunmamaktadýr.

Genel olarak hastalanma ve kýsa süreli iþten kalma eðilimi kiþi yaþlandýkça art-
maktadýr. Bundan, geçici sosyal gelirlerin çalýþan genç kuþaktan yaþlý kuþaða doðru bir
gelir kaymasýna yol açmakta olduðu anlamý çýkarýlabilir. Ancak, olaya uzun süreli bir
perspektiften bakýldýðýnda, görünüþteki bu kuþaklar arasý yeniden gelir daðýlýmýnýn,
aslýnda gelirin ayný kuþaðýn çeþitli hayat safhalarý arasýnda yeniden daðýlýmý niteliðinde
olduðu anlaþýlacaktýr. Çünkü bugünün genç kuþaðý yarýnýn yaþlý kuþaðýný teþkil ede-
cektir; bir baþka deyiþle bugün çalýþan yaþlý kuþak, dünün çalýþan genç kuþaðý idi.
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Böylece sadece belirli yaþlara ulaþmaksýzýn ölen ya da sigortalý olarak çalýþmaya son
verenler nihai olarak kayýplara uðramaktadýr. Geçici sosyal gelirler, bunlardan diðer
sigortalýlara doðru belirli oranda gelir aktarýmýna yol açmaktadýr.

Genellikle kadýnlarýn hastalanma ve geçici olarak iþten kalma eðilimi fazladýr.
Böylece kadýnlar geçici sosyal gelirlerden daha çok yararlanmaktadýr. Buna karþýlýk
kadýn sigortalýlarýn prim yükü daha fazla deðildir. Bu sebeple geçici iþ göremezlik
ödenekleri kadýn sigortalýlar lehinde gelir daðýlýmýnda deðiþiklik yaratmaktadýr.

Analýk durumunda saðlanan geçici iþ göremezlik ödenekleri de kadýnlar lehine
sigortalýlar arasýnda gelirin yeniden daðýlýmýna yol açmaktadýr. Gerçi analýk riski ile
karþýlaþmamýþ kadýn sigortalýlar da erkekler gibi kayýplara uðramaktadýr. Fakat normal
olarak uzun sürede bunlar da analýk hali ile karþýlaþacaktýr. Gerçekten kuramsal olarak
sosyal sigortalar için her kadýnýn evlenme ve çocuk yapma ihtimali ve analýk bakýmýn-
dan getirdiði riziko eþit sayýlabilir.

Geçici sosyal gelirler bunlardan baþka, kiþinin çalýþma çaðýnda, çalýþmanýn
normal olarak yürüdüðü dönemlerden, geçici olarak aksadýðý dönemlere doðru gelir
aktarýmýna yol açmaktadýr.

Ýþsizlik ödenekleri genel olarak ekonomik konjonktürden yakýndan etkilenmek-
tedir. Ekonominin geniþleme döneminde istihdam da geniþlediði için bu fondan kiþilere
fazla ödeme yapýlmazken, ekonominin daralmasý durumunda iþsiz sayýsý da artmakta
ve iþsizlere ödenecek iþsizlik miktarý tutarlarý artmaktadýr. Dolayýsýyla iþsizlik sigortasý
uygulamasý hem kiþilerin iþsiz kalmalarý durumunda belli miktarda kendilerine gelir
saðlama fonksiyonunu garanti ederken hem de ekonomik dalgalanma durumunda
istikrar saðlayýcý bir fon olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Ýþsizlik ödeneðinden, belirli nitelikteki yetiþmiþ ve kalifiye personelin yaralanma-
masý söz konusu olabilmektedir. Çünkü kalifiye bir kiþinin iþsiz kalýp bu yardýmdan
yararlanma þansý düþükken, düzensiz iþi bulunan kiþilerin bu ödenekten daha sýk
yararlanmasý söz konusu olabilmekte ve bu durum kalifiye olan sigortalýlardan diðer
sigortalýlara doðru bir gelir transferi etkisini göstermektedir.

B- Sürekli  Sosyal Gelirler ve Gelir Daðýlýmý Üzerinde Etkileri

Sürekli gelir kayýplarýna karþý saðlanan sosyal gelirler ana hatlarýyla; Sürekli Ýþ
Göremezlik Ödeneði, Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýðý Sonucu Ölen Sigortalýlarýn Hak
Sahiplerine Gelir Baðlanmasý, Malullük Aylýðýnýn Baðlanmasý, Yaþlýlýk Aylýðý
Baðlanmasý ve Yaþlýlýk Toptan Ödemesi, Ölüm Aylýðý ve Toptan Ödemesi, þeklinde
sýralanabilir.
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1- Sosyal Güvenlik Reformu Ýle Düzenlenen Sürekli  Sosyal Gelirler

a) Sürekli Ýþ Göremezlik Ödeneði

Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý durumunda sigortalýya; sürekli iþ göremezlik geliri
baðlanýr. (5510/16) 

Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu oluþan hastalýk ve özürler nedeniyle
Kurumca yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýnýn saðlýk kurullarý tarafýndan verilen
raporlarda meslekte kazanma gücü en az % 10 oranýnda azalmýþ bulunduðu belirtilen
ve Kurum Saðlýk Kurulunca bu durumu onaylanan sigortalý, sürekli iþ göremezlik
gelirine hak kazanýr. (5510/19)  

Sürekli iþ göremezlik geliri, sigortalýnýn mesleðinde kazanma gücünün kaybý
oranýna göre hesaplanýr. Sürekli tam iþ göremezlikte sigortalýya, aylýk kazancýnýn %
70'i oranýnda gelir baðlanýr. Sürekli kýsmî iþ göremezlikte sigortalýya baðlanacak gelir,
tam iþ göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iþ göremezlik derecesi oranýndaki
tutarý kendisine ödenir. Sigortalý, baþka birinin sürekli bakýmýna muhtaç ise gelir baðla-
ma oraný % 100 olarak uygulanýr. (5510/19)  

Sosyal güvenlik reformu ile daha önce kendi nam ve hesaplarýna çalýþan kiþi-
ler (kendi nam ve hesabýna çalýþanlar için GSS primi dahil her türlü primini ödemiþ
olmasý gerekir) ile memurlar için sürekli iþ göremezlik ödeneði düzenlenmemiþken,
reform ile tüm sigortalýlara sürekli iþ göremezlik ödeneði verilmesi benimsenmiþtir.

b) Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýðý Sonucu Ölen Sigortalýlarýn Hak
Sahiplerine Gelir Baðlanmasý

Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu ölen sigortalýnýn hak sahiplerine gelir
baðlanýr. (5510/16)

Ýþ kazasý veya meslek hastalýðýna baðlý nedenlerden dolayý ölen sigortalýnýn
hak sahiplerine, aylýk kazancýnýn % 70'i, 55 inci maddenin ikinci fýkrasýna göre güncel-
lenerek 34 üncü madde hükümlerine göre gelir olarak baðlanýr.

Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 veya
daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iþ göremezlik geliri baðlanmýþ iken
ölenlerin, ölümün iþ kazasý veya meslek hastalýðýna baðlý olup olmadýðýna bakýlmak-
sýzýn birinci fýkraya göre belirlenen tutar, 34 üncü madde hükümlerine göre hak sahip-
lerine gelir olarak baðlanýr.

Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu meslekte kazanma gücünü % 50
oranýnýn altýnda kaybetmesi nedeniyle sürekli iþ göremezlik geliri baðlanmýþ iken ölen-
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lerin, ölümün iþ kazasý veya meslek hastalýðýna baðlý olmamasý halinde sigortalýnýn
almakta olduðu sürekli iþ göremezlik geliri, 34 üncü madde hükümlerine göre hak
sahiplerine gelir olarak baðlanýr. (5510/20)

Sosyal güvenlik reformu ile daha önce kendi nam ve hesaplarýna çalýþan kiþi-
ler için iþ kazasý ve meslek hastalýðý bulunmadýðýndan bu kabil gelir alma söz konusu
deðildi. Emekli sandýðý kapsamýndaki kiþiler için  ise buna benzer görev malullüðü ve
bu aylýðýn hak sahiplerine baðlanmasý söz konusuydu. 

c) Malullük Aylýðýnýn Baðlanmasý 

Malûllük sigortasýndan sigortalýlara saðlanan hak, malûllük aylýðý baðlan-
masýdýr. 

Sigortalýya malûllük aylýðý baðlanabilmesi için sigortalýnýn;

a) 25 inci maddeye göre malûl sayýlmasý,

b) En az on yýldan beri sigortalý bulunup, toplam olarak 1800 gün veya baþka
birinin sürekli bakýmýna muhtaç derecede malûl olan sigortalýlar için ise en az beþ yýl-
dan beri sigortalý bulunup toplam 900 gün malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi
bildirilmiþ olmasý, 

c) Malûliyeti nedeniyle sigortalý olarak çalýþtýðý iþten ayrýldýktan veya iþyerini
kapattýktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazýlý istekte bulunmasý, (5510/26)

Þartlarýný gerine getirmesi gerekmektedir. 

d) Yaþlýlýk Aylýðý Baðlanmasý ve Yaþlýlýk Toptan Ödemesi

Yaþlýlýk sigortasýndan sigortalýya saðlanan haklar þunlardýr:

a) Yaþlýlýk aylýðý baðlanmasý,

b) Toptan ödeme yapýlmasý,

Ýlk defa bu Kanuna göre sigortalý sayýlanlara;

a) Kadýn ise 58, erkek ise 60 yaþýný doldurmuþ olmalarý ve en az 9000 gün
malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ olmasý þartýyla yaþlýlýk aylýðý
baðlanýr.
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b) (a) bendinde belirtilen yaþ þartý;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasýnda kadýn için 59, erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasýnda kadýn için 60, erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasýnda kadýn için 61, erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasýnda kadýn için 62, erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasýnda kadýn için 63, erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasýnda kadýn için 64, erkek için 65,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadýn ve erkek için 65,

Olarak uygulanýr.(5510/28)

Ancak mevcut sigortalýlar açýsýndan kademeli geçiþ uygulanmaktadýr. 

Sigortalý olarak çalýþtýðý iþten ayrýlan veya iþyerini kapatan ve yaþlýlýk aylýðý
baðlanmasý için gerekli yaþ þartýný doldurduðu halde malûllük ve yaþlýlýk aylýðý baðlan-
masýna hak kazanamayan sigortalýya, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fýkrasýnýn (a) ve (c) bendi kapsamýnda ise kendi adýna bildirilen, (b) bendi kapsamýn-
da ise ödediði malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primlerinin her yýla ait tutarý, primin
ait olduðu yýldan itibaren yazýlý istek tarihine kadar geçen yýllar için, her yýlýn gerçek-
leþen güncelleme katsayýsý ile güncellenerek toptan ödeme þeklinde verilir. (5510/28)

e) Ölüm Aylýðý ve Toptan Ödemesi 

Ölüm sigortasýndan saðlanan haklar þunlardýr:

a) Ölüm aylýðý baðlanmasý,

b) Ölüm toptan ödemesi yapýlmasý,

Ölüm aylýðý;

a) En az beþ yýldan beri sigortalý bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük,
yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primi bildirilmiþ, 

b) Malûllük veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken veya malûllük veya yaþlýlýk aylýðý
baðlanmasýna hak kazanmýþ olup henüz iþlemi tamamlanmamýþ,

c) Baðlanmýþ bulunan malûllük veya yaþlýlýk aylýðý, sigortalý olarak çalýþmaya
baþlamalarý sebebiyle kesilmiþ,

durumda iken ölen sigortalýnýn hak sahiplerine, yazýlý istekte bulunmalarý halinde
baðlanýr.(5510/32)
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Daha önce ölüm aylýðý baðlanma þartlarý daha aðýrken (SSK'da an az beþ yýl-
dan beri sigortalý bulunup, toplam olarak 1800 gün malûllük, yaþlýlýk ve ölüm sigorta-
larý primi bildirilmiþ olmak gibi…), sosyal güvenlik reformu ile ölüm aylýðý baðlanma
þartlarý hafifletilerek kapsamý geniþletilmiþtir.

2- Sürekli  Sosyal Gelirlerinin Gelir Daðýlýmý Üzerinde Etkileri

Sürekli sosyal gelirlerin zaman bakýmýndan gelir daðýlýmý üzerine etkileri ise,
ayný kiþilerin çalýþarak kazanç saðlayabildiði dönemlerden çalýþmaya sürekli olarak
son verme zorunda kaldýðý dönemlere doðru gelir aktarýmýna yol açmaktadýr.

Sürekli sosyal gelirler bazý istisnalar dýþýnda primlere esas teþkil eden çalýþma
gelirine orantýlý olduklarýndan bunlarýn sigortalýlar arasýnda kiþisel gelir daðýlýmý yönün-
den etkileri sýnýrlýdýr. Ancak, bu gelirlerin zaman bakýmýndan gelir daðýlýmýnda yarattýðý
deðiþiklik ise nicelik bakýmýndan da önemlidir. Sürekli sosyal gelirlerin geliri yeniden
daðýtýcý etkileri baþlýca aþaðýdaki faktörlerden doðmaktadýr:

Saðlýk bakýmýndan zayýf yapýlý ve hastalýklý sigortalýlarýn saðlýklý sigortalýlara
oranla malul, erken emekli olma ve erken ölme ihtimali fazladýr. Baþka deyiþle ilk
anýlanlarýn kiþisel rizikolarý yüksektir. Fakat bunlar rizikolarýna göre daha yüksek prim
ödememektedir. Buna göre sürekli sosyal gelirler, saðlam yapýlý sigortalýlardan zayýf
yapýlý ve hastalýklý sigortalýlara doðru gelir kaymalarýna yol açmaktadýr. Sigortalýnýn
ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine sürekli sosyal gelir saðlanmaktadýr. O
halde sürekli sosyal gelirlerin, ölümünde sosyal gelir baðlanacak hak sahipleri bulun-
mayanlarla, diðer sigortalýlar arasýnda son anýlanlar lehinde gelir daðýlýmýnda deðiþik-
lik yaratmakta olduðu söylenilebilir. Çünkü farklý rizikolar primlerde dikkate alýnmamak-
tadýr.

Günümüzde hemen hemen bütün ülkelerde sürekli sosyal gelirler deðiþen ikti-
sadi þartlara göre devamlý olarak yükseltilmektedir. Bu, ilk bakýþta sürekli sosyal gelir-
lerin yaþlý kuþaðýn lehine, çalýþan genç kuþaðýn yükünü artýrmakta olduðu, bir baþka
deyiþle genç kuþaktan yaþlý kuþaða doðru gelir aktarýmýna yol açtýðý kanýsýný uyandýr-
maktadýr. 

Sosyal sigortalar, deðiþik þartlarda sosyal gelire hak kazanan sigortalýlarýn fiili
olarak ödemiþ olduklarý primlerle bunlara baðlanan aylýklarýn seviyesine göre de sigor-
talýlar arasýnda yeniden gelir daðýlýmýna yol açmaktadýr .

C- Gider Artýþlarýna Karþý Saðlanan Sosyal Gelirler ve Gelir Daðýlýmý
üzerinde Etkileri

Gider artýþlarý doðrudan risklere karþý saðlanan sosyal gelirler arasýnda en
baþta saðlýk mal ve hizmetleri ile çocuk ödenekleri gelmektedir. Bunlarýn yanýnda,
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gerekli protez araç ve gereçlerinin saðlanmasý, yol ve baþka yerlerde kalýþ ve gider-
lerinin karþýlanmasý, cenaze, evlenme ve emzirme yardýmlarý gibi diðer bir takým yarar-
lar yer almaktadýr.8

1- Sosyal Güvenlik Reformu ile Gider Artýþlarýna Karþý Saðlanan Sosyal
Gelirler

a) Saðlýk Hizmeti

Genel saðlýk sigortalýsýnýn ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin saðlýklý
kalmalarýný; hastalanmalarý halinde saðlýklarýný kazanmalarýný; iþ kazasý ile meslek
hastalýðý, hastalýk ve analýk sonucu týbben gerekli görülen saðlýk hizmetlerinin karþýlan-
masýný, iþ göremezlik hallerinin ortadan kaldýrýlmasýný veya azaltýlmasýný temin etmek
amacýyla Sosyal Güvenlik Kurumunca saðlýk yardýmý yapýlýr. 

GSS kapsamýnda bulunan tüm kiþilere (yeþil kartlýlar dahil) yurtdýþý tedavi, tüp
bebek uygulamasý ve 18 yaþýndan küçük çocuklarýn GSS kapsamýna alýnmasý son
derece önem arz etmektedir.  

Vücut bütünlüðünü saðlamak amacýyla yapýlan ve iþ kazasý ile meslek
hastalýðýna, kazaya, hastalýklara veya konjenital nedenlere baðlý olarak ortaya çýkan
durumlarda yapýlacak saðlýk hizmetleri dýþýnda estetik amaçlý yapýlan her türlü saðlýk
hizmeti ile estetik amaçlý ortodontik diþ tedavileri ile  Saðlýk Bakanlýðýnca izin veya ruh-
sat verilmeyen saðlýk hizmetleri ile Saðlýk Bakanlýðýnca týbben saðlýk hizmeti olduðu
kabul edilmeyen saðlýk hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karþýlanmamaktadýr.
Bunlar dýþýndaki saðlýk hizmetleri GSS kapsamýna alýnmýþtýr. Yol gideri, gündelik ve
refakatçi gideri de Kurumca karþýlanmaktadýr. 

b) Evlenme Yardýmý

Evlenmeleri nedeniyle 34 üncü maddeye göre baðlanan gelir veya aylýklarý
kesilmesi gereken eþ veya çocuklarýn, evlenmeleri ve talepte bulunmalarý halinde
almakta olduklarý aylýk veya gelirlerinin bir yýllýk tutarý bir defaya mahsus olmak üzere
evlenme ödeneði olarak peþin ödenir. Evlenme ödeneði alan hak sahibinin aylýðýnýn
kesildiði tarihten itibaren bir yýl içerisinde boþanmasý halinde, bir yýllýk sürenin sonuna
kadar gelir veya aylýk baðlanmaz. (5510/37)

Daha önce kendi nam ve hesabýna çalýþanlar için evlenme yardýmý yokken
sosyal güvenlik reformu ile bunlara da evlenme yardýmý getirildi ve erkek çocuklar da
evlenme yardýmý kapsamýna alýnmak suretiyle evlenme yardýmý kapsamý geniþletildi.
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c) Cenaze Ödeneði

Ýþ kazasý veya meslek hastalýðý sonucu veya sürekli iþ göremezlik geliri, malûl-
lük veya yaþlýlýk aylýðý almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaþlýlýk
ve ölüm sigortasý primi bildirilmiþ olup da ölen sigortalýnýn hak sahiplerine, asgarî
ücretin üç katý tutarýnda cenaze ödeneði ödenir. Cenaze ödeneði, sýrasýyla sigortalýnýn
eþine, yoksa çocuklarýna, o da yoksa ana babasýna, o da yoksa kardeþlerine verilir. 

Cenaze ödeneði tutarý daha önceki üç sosyal güvenlik kurumunda da
düþükken, sosyal güvenlik reformu ile ödenek tutarý yükseltildi.

d) Emzirme Ödeneði 

Sigortalý kadýna veya sigortalý olmayan karýsýnýn doðum yapmasý nedeniyle
sigortalý erkeðe, çocuðun yaþamasý þartýyla doðumdan sonraki altý ay süresince her
ay, doðum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarýnda (2007 yýlý Bütçe
Kanunu ile bu tutar onda biri olarak deðiþtirilerek düþürülmüþtür) emzirme ödeneði verilir.

Emzirme ödeneðine hak kazanan sigortalýlardan, sigortalýlýðý sona erenlerin,
bu tarihten baþlamak üzere üçyüz gün içinde çocuklarý doðarsa, sigortalý kadýn veya
karýsý analýk sigortasý haklarýndan yararlanacak sigortalý erkek, doðum tarihinden
önceki onbeþ ay içinde en az üç ay prim ödenmiþ olmasý þartýyla emzirme ödeneðin-
den yararlandýrýlýr.

2- Gider Artýþlarýna Karþý Saðlanan Sosyal Gelirlerin Gelir Daðýlýmý
Üzerinde Etkileri

Sosyal sigortalarýn kiþisel yönden gelir daðýlýmýnda doðuracaðý deðiþiklik sigor-
talýlarla diðer gelir gruplarý, öte yandan bizzat sigortalýlarýn kendi içinde doðabilir.
Ancak, gider artýþlarýna karþý saðlanan sosyal gelirler, sigortalýlarla diðer gelir gruplarý
arasýnda gelir daðýlýmýnda herhangi bir deðiþiklik yaratmaz. Fakat bu sosyal gelirler
diðer gruplardan sigortalýlar yararýna baþka þekillerde aktarýlan kaynaklarýn, sigortalýlar
arasýnda bölünüþünü etkiler. Bu kaynaklardan gider artýþlarýna karþý saðlanan sosyal
gelirlerde kullanýlan paylar sigortalýlar arasýnda, kiþisel gelir daðýlýmýnda deðiþiklik
yaratan aþaðýda deðinilecek istisnalar dýþýnda, eþit þekilde paylaþýlmýþ olur.

Gider artýþlarýna karþý saðlanan sosyal gelirlerden genellikle herkes eþit þartlar-
da yararlandýrýlmakta; buna karþý sigortalýlar eþit miktarda deðil ücretleri oranýnda prim
ödemektedir. Bundan dolayý gider artýþlarýna karþý saðlanan sosyal gelirlerin sigor-
talýlar arasýnda gelir daðýlýmý üzerine etkileri büyüktür.

Genellikle kadýnlarýn erkeklere oranla ücretleri düþük olduðundan gider
artýþlarýna karþý saðlanan sosyal gelirler erkek sigortalýlar aleyhine kadýnlar lehine de
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gelir daðýlýmýný deðiþtirmektedir. Þüphesiz sigortalýlar arasýnda yukarýdaki biçimlerde
gelir daðýlýmýnda doðan deðiþiklikler dolaysýz olarak sosyal gelirlerin deðil belki daha
çok uygulanan finansman sisteminin bir sonucudur. Ancak, finansman sistemi bir veri
kabul olunarak olaya bakýldýðýnda sosyal gelirleri, dolaylý biçimde de olsa gelir
daðýlýmýnda yukarda deðinilen deðiþikliðin nedenleri olarak görmenin yanýltýcý olmaya-
caðý anlaþýlacaktýr. Çünkü aksi halde söz konusu sosyal gelirlerin ödenen primlerin
miktarýna göre nitelik ve nicelik bakýmýndan farklar göstermesi gerekecekti.

Saðlýk bakýmýndan zayýf yapýlý ve hastalýklý olanlarýn, gider artýþlarýna uðrama
bakýmýndan kiþisel rizikolarý yüksek olduðundan, bunlarýn örneðin özel sigortalarda,
saðlam yapýlý normal sigortalýlara oranla, daha yüksek prim ödemeleri gerekecekti.
Oysa sosyal sigortalarca zayýf yapýlý hastalýklý olanlardan daha fazla prim alýnmamak-
tadýr. Böylece gider artýþlarýna karþý saðlanýlan sosyal gelirler saðlam yapýlý sigortalýlar-
dan hastalýklý ve zayýf yapýlýlara doðru gelir aktarýmýna yol açmaktadýr.

Kadýnlarýn genellikle hastalanma eðiliminin erkeklere oranla daha fazla olduðu
ileri sürülmektedir. O halde kadýn sigortalýlarýn gider artýþlarýna uðrama bakýmýndan
kiþisel rizikosu daha yüksektir. Sosyal sigortalarca kadýnlardan daha yüksek prim alýn-
madýðýna göre gider artýþlarýna karþý saðlanan sosyal gelirler sigortalýlar arasýnda
kadýnlar yararýna gelir daðýlýmýnda deðiþiklik yaratmaktadýr.

Sigortalýlarýn eþ ve çocuklarý da saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlmaktadýr.
Fakat eþi ve çocuðu olanlar diðer sigortalýlara oranla daha fazla prim ödememektedir.
Bu faktör bekarlardan evli ve çocuklu ailelere doðru yeni bir gelir daðýlýmýna yol açmak-
tadýr. Çocuk sayýsý arttýkça aileler lehindeki gelir daðýlýmýndaki deðiþiklik önem kazan-
maktadýr. Böyle bir gelir aktarýmý çocuklar için ailelere ödenen çocuk ödenekleri
nedeniyle de söz konusudur. Fakat normal olarak her bekar ilerde evlenip çocuk sahibi
olacaðý için sigortalýlar arasýnda bu þekilde doðan kiþisel gelir daðýlýmýndaki deðiþiklik
uzun sürede ayný sigortalý gruplar çerçevesinde zaman bakýmýndan gelir daðýlýmýnda
deðiþiklik niteliði kazanacaktýr. Sadece sürekli olarak bekar kalanlar ve (veya) çocuk
sahibi olmayanlar gerçek kayýplara uðramýþ olacaklardýr.

Kiþinin yaþlandýkça hastalanma ihtimali ile saðlýk mal ve hizmetlerine duyacaðý
gereksinimin artmakta olduðu kabul olunmaktadýr. Yaþlý sigortalýlar bundan dolayý
daha fazla prim ödemediklerine göre bu durum genç sigortalýlardan yaþlýlara doðru
gelir daðýlýmýnda deðiþiklik doðurmaktadýr. Kaldý ki iþçilerin yaþlýlýk çaðýnda gençlere
oranla ücretleri daha düþük olabileceðinden, ödeyecekleri primler de gerçekten daha
da düþük olacaktýr. Þüphesiz fikir iþçilerinde genellikle tersine bir  durum mevcuttur.

Öte yandan bugünün genç sigortalý grubu ilerde yaþlý grubunu oluþturacaðý
için, uzun süreli olarak düþünüldüðünde, burada kiþisel deðil, ayný grup içinde zaman
bakýmýndan bir yeniden gelir daðýlýmýnýn söz konusu olduðu anlaþýlýr.

63

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Kasým 2006 / Þubat 2007Cilt: 20, Sayý: 4 - 5



TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Kasým 2006 / Þubat 2007

D- Sigorta Primleri ve Yol Açtýðý Sigortalýlar Arasý Gelirin Yeniden Daðýlýmý

1- Sosyal Güvenlik Reformuna Göre Sigorta Primleri

Sosyal güvenlik reformu ile sigorta primi oranlarý yeniden düzenlenmiþtir. Buna
göre; sigortalýlar, iþverenlerin ödemesi gereken primler ve devlet tarafýndan yapýlan
katkýlar aþaðýda yer almaktadýr.

Sigorta Primi Oranlar;

Ayrýca 4447 sayýlý yasa ile %2 iþçi, %3 iþveren ve %2 devlet katkýsý olmak
üzere iþsizlik sigortasý primleri alýnmaktadýr. Bütçe kanunu ile bu oranlar sýrasýyla %1,
%2 ve %1 olarak uygulanmaktadýr.

2- Sigorta Primlerinin Yol Açtýðý Sigortalýlar Arasý Gelirin Yeniden Daðýlýmý

Daha önceki sosyal sigorta sisteminde devletin sosyal ortak gibi direkt olarak
prim ödemesi iþsizlik sigortasý dýþýnda söz konusu deðilken, sosyal güvenlik reformu
ile devletin bir sosyal ortak gibi uzun vadeli sigorta kolu ve genel saðlýk sigorta
primine direkt olarak katkýda bulunacaktýr. Katký miktarý Kurumun tahsil ettiði uzun
vadeli sigorta kolu (%5) ve genel saðlýk sigortasý (%3) priminin dörtte biri kadardýr. 

Reformla sigortalýlar ve iþverenlerin prim yükü hemen hemen korunmuþ, bu
konuda radikal sayýlabilecek deðiþiklik yapýlmamýþtýr.
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Burada özellikle üzerinde durulmasý gereken konulardan biri, ödenen sosyal
güvenlik primlerinin bir kýsmý ile rizikonun gerçekleþmesi durumunda saðlanan sosyal
sigorta yardým arasýnda bir orantý söz konu deðilken, bir kýsmýnda ise orantý söz
konusudur. Örneðin; genel saðlýk sigortasý primi sigortalýlar için  %12,5 olup, sigorta
primine esas kazanç tutarýnýn alt sýnýrýndan prim yatýran ile tavan tutarýndan prim
yatýran için saðlanan saðlýk yardýmý deðiþmemektedir. Ancak geçici iþ göremezlik
ödenmesi durumunda geçici iþ göremezlik tutarlarý, ödenen prim tutarýna göre
deðiþmektedir. 

Ýþverenlerden alýnan primlerin sosyal güvenlik harcamalarýnda kullanýlmasý,
iþverenlerin genelde iþçilerden daha yüksek düzeyde bir hayat standardýna sahip
olduðu düþünüldüðünde, yüksek gelir diliminden düþük gelir dilimine sosyal transfer
etkisi göstermektedir.

Bilindiði üzere Türkiye'de de sigortalýlarýn prim ödeyecekleri gelir düzeyine alt ve üst
sýnýrlar konulmuþtur. Bu faktörler göz önünde bulundurulduðunda, sigortalýlarýn ödedikleri
primlerin yol açtýðý sigortalýlar arasý gelirin yeniden daðýlýmýnýn etkisini azaltmaktadýr.

Gelirin yeniden daðýlýmýnýn gerçekleþmesi aslýnda iki temel amaca yöneliktir.
Bu amaçlardan birincisi, fertlerin haklý sebeplerden dolayý iradelerinin dýþýnda
karþýlaþtýklarý tehlikeler sonucunda gelir kayýplarýnýn telafi edilmesi, ikincisi ise, kiþilerin
gelir akýþlarýnýn düzene sokulmasý nedeniyle hayat seviyelerinin yükselmesidir.9

Sosyal güvenliðin geliri yeniden daðýtmasý, farklý þekillerde deðerlendirilebilir.
Bazý yazarlar sosyal güvenlik sisteminin gelir daðýlýmýna etkisini, nesiller arasý, zaman-
lar arasý, nesiller içi transferler olarak üç þekilde; bazý yazarlar ise, yatay ve dikey
daðýlým olarak tasnif etmiþler.

Nesiller Arasý Transfer : Gelecek nesil bugünün ivazýný karþýlayacaktýr. Bugün
çalýþanlar dünkü neslin ivazýný karþýlamaktadýr.  Bu baðlamda sosyal güvenlik siste-
mine baktýðýmýzda nesiller arasý bir transfer söz konusudur.

Zamanlar Arasý Transfer : Kullanýlan metot ve kaynaða baðlý olmayarak, ferdi
düzeyde gerçekleþir. Kiþiye, zamanla ödediði primlerin karþýlýðýnda, karþýlaþtýðý
tehlikeler sonucunda ivazda bulunulmaktadýr.

Nesiller Ýçi Transfer : Tehlikeye maruz kalmayanlardan, tehlikeye maruz
kalanlara yapýlan transferdir. Fertlerin tehlike ile karþý karþýya kalma oranlarý olduðun-
dan, bir bütün olarak ayný dönemde yapýlan ödemelerin tehlikelere maruz kalanlara
yapýlmasý ön görülmektedir. Yani, ayný nesil içinde bir transfer söz konusudur.
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Sosyal güvenlik esas itibariyle gelirin yeniden daðýlýmý mekanizmasýdýr. Bu
daðýlým sosyal sigortalar kurumunun finansman kaynaklarýný, finansman metodu ve
iþleyiþ mekanizmasýna baðlý olarak nesil içi, nesiller arasý veya tehlikesiz zamanlardan
tehlikeye maruz kalýnan zamanlara doðru gerçekleþtirebilir. Ancak bir sosyal güvenlik
sisteminin belirgin amaçlarýndan birinin de, gelir daðýlýmýnda adaleti saðlayacak þekil-
de yüksek gelirlilerden düþük gelirlilere doðru bir gelir transferini gerçekleþtirerek kýs-
men fakirlik problemini ortadan kaldýrmaktadýr.10

Gelir transferi, dikey ve yatay þekilde de cereyan etmektedir. Dikey gelir trans-
feri, devlet ve iþveren katkýlarýyla, yüksek gelirlilerden düþük gelirlilere bir gelir akýþý
söz konusudur. Sosyal güvenliðin artan oranlý vergilerle finanse edilmesi halinde,
düþük gelirlilere daha az vergi ile daha fazla ivaz (yardým) almalarý söz konusu olur.

Yatay gelir transferleri, sigortalýlarýn finansmana katýlmasýyla mümkündür. Bu,
çalýþandan çalýþmayana (aktif nüfustan pasif nüfusa), gençten yaþlýya, saðlamdan
hastaya, bekardan evliye (çocukluya), zaman içinde nesilden nesile, sektörden sektöre
transfer þeklinde ortaya çýkmaktadýr. 

Dikey gelir transferi bir kýsým üreticiden, bir kýsým tüketiciye yapýlmaktadýr.
Yatay gelir daðýlýmý, eþit ekonomik seviyedeki kiþiler arasýnda gelirin daðýlýmý söz
konusudur. Çalýþanlarýn bir kýsmý çalýþýp kazanç saðlarlar, diðerleri ise hastalýk,
maluliyet, yaþlýlýk, kaza, iþsizlik nedenlerinden dolayý çalýþmadýklarýndan kazanç
saðlayamamaktadýrlar. Gelirin yeniden daðýlýmýna yarayan fonksiyonu, sosyal sigorta-
larý özel sigortadan farklý kýlmaktadýr.11

E- Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýna Konsolide Bütçeden Yapýlan
Aktarmalarýn Gelir Daðýlým Üzerinde Etkisi

1- Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýna Konsolide Bütçeden Yapýlan
Yardýmlar

Ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlarý özellikle 1990'lý yýllardan sonra finans-
man krizi içine girmiþ ve finansman açýklarý sürekli olarak artmýþtýr. Devlet bu
Kurumlarýn açýklarýný Hazine yardýmý yapmak suretiyle kapatmaktadýr. Bu üç sosyal
güvenlik kurumu yerine kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý'nýn, bu tutarlara
yakýn tutarlarda açýk vereceði tahmin edilmektedir.
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SSK, Bað-Kur ve Emekli Sandýðýna Hazineden Yapýlan Transferler (Milyar TL.)

Tabloda' da görüleceði üzere bu 3 sosyal güvenlik kurumunun 2005 yýlý
itibariyle açýðý yaklaþýk 23,3 Milyar YTL.'dir.

Sosyal güvenlik kurumlarýnýn elde ettiði gelirler ile kendisine yüklenen yüküm-
lülükleri yerine getirmek durumundadýr. Çünkü burada prim ödeyen kesimler kurum-
larýn sunduklarý hizmetlerden yararlanmaktadýr. Bu Kurumlara tabi olmayan kesimlerin
ödediði vergilerin bu kurumlara aktarýlmasý, gelirin aktarýlmamasý gereken transferini
gündeme getirir.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduðu dikkate alýndýðýnda, doðru tasarlan-
mýþ bir sosyal güvenlik sisteminin açýk vermek yerine, ayný dönemde fon birikimi saðla-
yarak ekonomiye olumlu katkýda bulunmasý gerekirdi.12

Sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn açýklarý toplam olarak gittikçe artmaktadýr. Bu
durum kamu kesimi borçlanma gereðini ve bütçe dengesinin artmasý sonucunu doður-
maktadýr.

Esas olarak her neslin kendi sosyal güvenliðini saðlayacak tasarrufu kendisinin
yaratmasý esasýna dayanan fon metodunun fiilen daðýtým metoduna dönüþmesi, sigor-
tanýn dayandýðý "nimet-külfet" dengesini bozmuþ ve belli gruplarýn ödediklerinden daha
fazlasýný almalarýna yol açmýþtýr. 

Bilindiði gibi, primli sosyal güvenlik rejimlerinin baþlýca finansman kaynaðý, iþçi
ve iþverenlerden alýnan primlere dayanmaktadýr. Olumsuz ekonomik konjonktür ve
buna baðlý geniþ boyutlu iþsizlik, sosyal güvenliðin bu finansman boyutunu doðrudan
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etkiler. Prim oranlarýnýn artýrýlmasý yanýnda, ücret gelirlerinden yoksun iþsizlerden prim
alýnamamasý, sosyal sigorta rejimlerinin gelir kaynaklarýnýn azalmasýna neden olur.13

IV- DEÐERLENDÝRME VE SONUÇ 

Bugünkü modern iktisadi anlayýþa göre, devlet bütçesinin iki amacýn gerçek-
leþmesine yardýmcý olmasý gerekmektedir. Bunlardan biri, tüm ekonominin etkinliðini
arttýrmak, yani konjonktürel istikrar ile birlikte dengeli ve hýzlý bir büyümeyi saðlamak
diðeri ise, zenginler ve fakirler arasýndaki refah farkýný azaltmaktýr. Bu amaçlara verilen
aðýrlýk, zamanýn seyri içinde devamlý olarak deðiþmektedir. Ýktisatçýlarýn (Keynes, Alvin
Hansen, Abba Lerner)1930-1950 yýllarý arasýnda özellikle istikrar politikasýna iliþkin
görüþlere aðýrlýk vermelerine karþýlýk, 1950-1960 yýllarýnda büyüme politikasýna, 1970
yýllarýnda gelir daðýlýmýna iliþkin sorunlar birinci plana geçmeye baþlamýþtýr.

Bir ekonomideki bütün kiþiler hayatlarý boyunca üretim sürecine emekleri veya
servetleri ile katýlarak yaþamak için yeterli bir gelir saðlayabilecek durumda deðillerdir.
Aksine, gerçek hayatta, sayýsýz kiþiler hastalýk, sakatlýk, yaþlýlýk ya da iþsizlik dolayýsýy-
la yeterli bir gelir elde etme imkanlarý olmadýðý gibi, gelir getiren servet stoklarýna da
sahip deðillerdir. Bu nedenle devlet kendi kusurlarý olmaksýzýn geçimlerini tamamen
veya kýsmen saðlayamayanlarýn yeterli bir gelire kavuþmalarýný mümkün kýlacak
yeniden daðýtým tedbirlerini almak zorundadýr.

Devlet çeþitli yollardan saðladýðý kaynaklarý, kamu harcamalarý þeklinde tekrar
topluma döndürmektedir. Devlet bu safhada harcama yoluyla araya girerek, ekono-
mide üretim sonucu ortaya çýkan gelirin bölüþümünü iyileþtirmeye çalýþmaktadýr. 

Esas itibariyle bugün artýk devlet yardýmý olmadan sosyal güvenlik kurumlarýnýn
ayakta durmasý imkansýz hale gelmiþtir. Bu kurumlarýn yýllýk gelirleri, yýllýk giderlerini
karþýlayamamaktadýr. Finansman açýklarýnýn karþýlanmasý amacýyla sosyal güvenlik
kurumlarýna bütçeden transferler yapýlmaktadýr. Bu nedenle 5502 ve 5510 sayýlý
yasalarla gerçekleþtirilen sosyal güvenlik reformunun çözüm olup olmayacaðý konusu
zamanla görülecektir.

Sosyal güvenlik harcamalarýnýn kiþilerin gelirlerinin azalmasý karþýsýnda, kendi-
lerine yapýlan yardýmlar, geliri kýsmen yüksek olandan, düþük olana doðru bir aktarýmý
söz konusu olduðundan, gelir daðýlýmýný düþük gelirliler lehine düzelttiði söylenebilir.

Kiþilerin giderlerinin artmasý durumlarýnda, sosyal güvenlik kurumlarýnca belir-
tilen durumlarda bir kýsým giderler bu kurumlarca saðlanýr. Hastalanan ve kazaya
uðrayan kiþilere sosyal güvenlik kurumlarýnca yardým yapýlmasý, bu gibi durumlarla
karþý karþýya kalanlarýn giderlerini azaltmakta, bunlar lehine gelirin yeniden daðýlýmýna
sebep olmaktadýr.
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Ülkemizde özellikle 1990' lý yýllardan sonra sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn
aktüeryal dengeleri bozulmuþ, gelirleri giderlerini karþýlamaz hale gelmiþtir. Bunun
sonucu olarak konsolide bütçeden bu kuruluþlara aktarmalar yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Bu nedenle konsolide bütçe açýklarý ve kamu kesimi borçlanma gereði oranlarý
büyümüþtür. 

Sosyal güvenlik reformu ile malullük ve ölüm aylýðý baðlanma þartlarýnýn kolay-
laþtýrýlmasý, emzirme ödeneði getirilmesi, evlenme yardýmý kapsamýnýn geniþletilmesi,
cenaze yardýmý tutarýnýn yükseltilmesi, tüm ülke nüfusunun genel saðlýk sigortasý kap-
samýna alýnmasý, yurt dýþý tedavi imkaný, tüp bebek uygulamasý getirilmesi gibi husus-
lar birlikte deðerlendirildiðinde, yüksek gelir gruplarý (iþverenler) ile devletten saðlanan
fonlar, düþük gelir gruplarýna transfer edilmekte ve bu da gelir daðýlýmýndaki dengesiz-
likleri azaltýcý etkide bulunmaktadýr.

Sosyal güvenlik reformunun, sigortalýlarýn sevk zincirinde katký bedeli
ödemeleri, emekli yaþ þartýnýn kademeli olarak artýrýlmasý, aylýk baðlanma oranýnýn
tedricen düþürülmesi gibi sosyal güvenlik kapsamýndaki sigortalýlara bir yük getirdiði
düþünülse de, reformla  saðlanan sosyal koruma sisteminin yüksek olmasý nedeniyle,
genel olarak gelir daðýlýmýný süreç içinde olumlu etkileyeceðini söyleyebiliriz.
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