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Bu çal›flma Türkiye’nin en önemli sorunlar› aras›nda yer alan sosyal güvenlik ve sosyal politi-
ka konusunu son dönem Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan bugüne uzanan genifl bir tarihsel
perspektif içinde incelemeyi hedeflemektedir. Türkiye’nin sosyal refah rejimi tarihsel süreç
içinde, ülkenin sosyal ve politik koflullar›yla dünya konjonktürünün karfl›l›kl› etkileflimi içinde
evrim geçirerek flekillenmifltir. Bugün küreselleflmenin dünya ekonomisine damgas›n› vurdu-
¤u bir ortamda Avrupa Birli¤i’ne dahil olmaya çal›flan Türkiye, kurumlar›ndan hukuk mevzu-
at›na kadar çok genifl bir alanda yeniden yap›lanma sürecinin içinden geçmektedir. Sosyal
devlet anlay›fl›, sosyal politika uygulamalar› ve sosyal güvenlik sistemi de bu yap›sal dönüflüm
sürecinden etkilenmektedir. Sosyal politika ve sosyal güvenlik alanlar›ndaki reform aray›fllar›,
önümüzdeki y›llarda Türkiye’nin sosyal ve siyasal gündemini do¤rudan belirleyecek bir nite-
lik tafl›maktad›r. Bu çal›flma, güncelli¤i gittikçe artan sosyal güvenlik konusunun tarihsel bir
perspektif içine yerlefltirilerek incelenmesinin, sorunun daha iyi anlafl›lmas›na ve çözümler
üretilmesine katk› sa¤layabilece¤i inanc›yla haz›rlanm›flt›r.
Türkiye’de sosyal politikalar›n tarihi son derece dar bir perspektifle çal›flma iliflkilerine, sos-
yal güvenlik kurumlar›na ve hukukî mevzuat›n incelenmesine indirgenmifl durumdad›r. fiim-
diye kadar yap›lm›fl olan çal›flmalarda Osmanl›’da tekaüd ve teavün sand›klar›na de¤inilmek-
te, 1865 tarihli Dilaver Pafla Nizamnamesi gibi çal›flma hayat›n› düzenleyen birkaç mevzu-
attan k›saca bahsedilmekte, 1945 sonras› süreçte sendikac›l›¤›n geliflmesi ve sosyal güven-
lik kurumlar›n›n oluflumuna temas edilmekte ve ard›ndan 1961 Anayasas›’yla birlikte gün-
deme oturan sosyal devlet anlay›fl›, ilgili kurumsal düzenlemeler ve hukukî mevzuat üzerin-
de yo¤unlafl›larak konu incelenmeye çal›fl›lmaktad›r. Oysa sosyal güvenlik ve sosyal politika
uygulamalar›n›n tarihi çok genifl bir kavramsal çerçeve içinde ekonomik, sosyal ve siyasal sü-
reçlerin bütünlü¤ü dikkate al›narak incelenmek durumundad›r. Bu da sorunun bir yandan
zaman boyutu içinde kavranmas›n›, di¤er yandan da belli bir andaki karmafl›k sosyolojik ve
siyasal olgular›n kavramsallaflt›r›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Ancak böyle bütünsel bir yakla-
fl›m, bugünün en önemli sosyal sorunlar› aras›nda yer alan sosyal güvenlik ve sosyal politi-
ka meselesinin derinlemesine tahlilini mümkün k›labilir. Bugün sosyal güvenlik kavram› akla
öncelikle emeklilik ve sosyal sigorta uygulamalar›n› getirmektedir. Bu çal›flmada ise sosyal
güvenlik kavram› daha genifl bir perspektifle sosyal devlet ve sosyal politika kavramlar›yla
iliflkili bir biçimde ele al›nmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda XIX. yüzy›l›n bafllar›ndan XXI. yüz-
y›l›n bafllar›na kadar uzanan kabaca iki yüz y›ll›k bir dönemin incelendi¤i bu çal›flmada sos-
yal politika uygulamalar›n›n evriminin anlafl›lmas› bak›m›ndan kavramlar›n esnek bir flekilde
kullan›lmas› zorunluluktur. Çal›flman›n kurgusu bugünden geçmifle uzanan bir perspektifle
oluflturulmufl ve geçmifl hakk›nda bilgi üretmenin yan› s›ra, tarihsel bir perspektif içinde bu-
günün anlafl›lmas› kayg›s› da ön planda tutulmufltur.
Sosyal güvenlik ve modern sosyal politikalar Avrupa’da sanayileflme, kentleflme, nüfus ha-
reketleri ve modern bir iflçi s›n›f›n›n oluflumu sürecinin getirdi¤i sosyal ve siyasal sorunla-
ra bir tepki, bu sorunlara bir çözüm aray›fl› olarak do¤mufltur. XIX. yüzy›l boyunca ‹ngil-
tere, Fransa ve Almanya’da h›zl› sosyal dönüflümler genifl y›¤›nlar›, özellikle liberal bir ik-
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tisat anlay›fl›n›n hâkim oldu¤u bir ortamda, piyasa ekonomisinin çarklar› aras›nda korun-
mas›z bir durumda b›rakm›flt›r. Bu durum iflçi hareketlerinin siyasallaflmas›na yol açm›fl ve
sosyal güvenlik uygulamalar›na zemin haz›rlam›flt›r. Özellikle Bismarck Almanyas›’nda
1880’lerden itibaren Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin kazanm›fl oldu¤u siyasî güç kar-
fl›s›nda bir toplumsal uzlaflma sistemi oluflturulmak zorunda kal›nm›flt›r. Almanya’da bu
çerçevede öncelikle çal›flma hayat›yla ilgili modern sosyal sigorta sistemi oluflmufl, çal›flan
kesimlerin ifl hayat›n›n do¤urdu¤u risklere karfl› korunmas›na yönelik uygulamalar günde-
me gelmifltir. Fransa’da ise XIX. yüzy›l›n birbirini takip eden siyasal çalkant›lar ve devrim-
ler fleklinde ilerlemesi, yüzy›l›n sonuna gelindi¤inde s›n›flar aras› dayan›flma fikrinin ön pla-
na ç›kmas›na yol açm›flt›r. Sosyal politikalar Almanya’da korporatist bir çerçevede flekil-
lenirken, Fransa’da benzeri politikalara solidarist bir zihniyet damgas›n› vurmufltur. Her iki
sistemin ortak yönünü, toplumsal ve siyasal bir uzlaflma yaratmak üzere devletin sosyal
alana gittikçe artan bir flekilde müdahale etmek zorunda kalmas› oluflturmaktad›r. Bu du-
rum devlete sosyal bir nitelik kazand›rm›fl ve modern sosyal politikalar›n, sosyal güvenlik
uygulamalar›n›n tarihsel arka plan›n› oluflturmufltur.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ise XIX. yüzy›l boyunca bir sanayileflme süreci yaflanmam›fl
ve modern bir sanayi iflçi s›n›f› oluflmam›flt›r. Bununla birlikte Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
da bu dönemde modern bir sosyal devlet olma do¤rultusunda kayda de¤er ad›mlar at›l-
m›flt›r. Türkiye tarihçili¤inde sosyal politika konusuna genel olarak son derece dar bir
perspektifle ve yaln›zca çal›flma hayat› dikkate al›narak yaklafl›lm›flt›r. 1908 Jön Türk Dev-
rimi’ne kadar çal›flma hayat›na iliflkin hukukî ve idarî düzenlemelerin olmay›fl› veya çok s›-
n›rl› oluflu, genellikle XIX. yüzy›l Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda bir sosyal politikan›n olma-
d›¤› fleklinde yorumlanm›flt›r. Bir bak›ma tarihçilerin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na bak›fl›n›,
kendi tan›mlad›klar› kavramlar›n dar s›n›rlar› belirlemifltir. Oysa sosyal devlet, sosyal poli-
tika, hatta sosyal güvenlik kavramlar›, çok genifl bir flekilde devletin “sosyal alan”a her tür-
lü müdahalesi olarak tan›mland›¤›nda, Osmanl›’n›n sosyal politika uygulamalar›n›n tespit
edilmesi olanakl› hale gelir. XIX. yüzy›l Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda halk sa¤l›¤›n›n devle-
tin faaliyetleri aras›nda yer edinmifl olmas›, yoksul halka yönelik sosyal yard›m faaliyetle-
rinin hukukî boyutuyla birlikte merkezî hükümetin ve mahallî idarelerin sorumluluklar›
aras›na girmifl bulunmas›, tar›m üreticilerinin çeflitli do¤al ve ekonomik risklere karfl› dev-
let taraf›ndan korunmas› ugyulamalar›n›n sistematik ve kurumsal bir nitelik kazanmas›, as-
kerî ve sivil devlet memurlar›n›n, hatta kamu kesiminde çal›flan iflçilerin emeklili¤ine ilifl-
kin da¤›n›k olmakla birlikte kurumsal bir yap›n›n oluflturulmas› ve benzeri bütün uygula-
malar Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun XIX. yüzy›l süreci içinde bir sosyal devlet niteli¤i ka-
zanm›fl oldu¤unu ortaya koyar.
Osmanl›-Türkiye tarihinde 1850’lerden bafllay›p kabaca 1940’lara kadar uzanan dönemi
sosyal politika zihniyeti ve uygulamalar› bak›m›ndan tek bir bütünlük içinde de¤erlendir-
mek gerekmektedir. Bu dönemde çal›flma hayat›n› temel alan bir sosyal güvenlik ve sos-
yal politika yaklafl›m› henüz flekillenmemifltir. Dönemin sosyal politikalar›n›n ana eksenini

bir yandan toplumsal dayan›flma fikrini temel alan sosyal yard›mlaflma pratikleri, di¤er
yandan da ekonomik ve siyasî gücün temeli olarak görülen nüfusun nicel ve nitel olarak
gelifltirilmesine yönelik çabalar belirlemifltir. ‹çtimaî muavenet ve s›hhiye bu dönemin sos-
yal politikalar›n› ifade eden kavramlar olmufltur. Kuflkusuz bu uzun dönemi kendi içinde
alt dönemlere ayr›flt›rmak mümkün ve gereklidir. 1908 Devrimi’ne kadar uzanan dönem-
de sosyal politika uygulamalar›n›n rengini padiflah› merkeze alan paternalist bir söylem
belirlemifltir. Özellikle II. Abdülhamit döneminde devletin sosyal refah uygulamalar›n›n ta-
mam› padiflah›n ihsan› ve hayrat› olarak sunulmufltur. Ancak yine de bu dönemdeki re-
fah uygulamalar›n›n, zaman›n imkânlar› dikkate al›nd›¤›nda az›msanmayacak bir kapsamda
oldu¤u görülür. Örne¤in cumhuriyete de miras kalan imparatorlu¤un sa¤l›k teflkilat› ve
modern sosyal yard›m kurumlar› bu dönemde oluflturulmufltur.
Meflrutiyet y›llar›yla birlikte sosyal politikalar modern bir devletin vatandafll›k temelinde hal-
ka sunmufl oldu¤u hizmetler olarak kurgulanmaya bafllanm›flt›r. Sosyal refah sistemi bu dö-
nemde Frans›z “assistance publique” modeli örnek al›narak flekillendirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Sosyal yard›m alan›nda devletin çal›flmalar›n› tamamlay›c› bir unsur olarak gönüllülük temelli
faaliyetler teflvik edilmifltir. Ancak 1912 y›l›ndan itibaren birbirini takip eden Balkan ve Dün-
ya savafllar› bu refah rejiminin süreklili¤ini imkâns›z k›lm›flt›r. Savafllarla birlikte devletin top-
lumsal ve ekonomik hayata daha fazla müdahale etmek durumunda kalmas›, savafl ekono-
misi uygulamalar›n›n a¤›rl›k kazanmas›na yol açm›flt›r. Bu dönemin bir di¤er özelli¤i Hilâl-i Ah-
mer ve Donanma cemiyetleri gibi gönüllü yard›m kurulufllar›n›n sosyal politika alan›n› tama-
men kuflatmalar› olmufltur. Bu durum Türkiye tarihçili¤inde genellikle sivil toplumun geliflti¤i
bir dönem olarak tasvir edilmektedir. Oysa bu cemiyetler Harbiye ve Bahriye nezaretlerinin
denetimi alt›nda ve savafl ekonomisi zihniyeti çerçevesinde genifl bir toplumsal mobilizasyon
sa¤lamak üzere faaliyet yürütmüfllerdir. Bu dönemin sosyal politika uygulamalar›na salg›n has-
tal›klarla mücadele, ordu ve sivil halka yönelik koruyucu halk sa¤l›¤› politikalar›, say›lar› on bin-
leri bulan savafl yetimlerinin himayesi; zihniyetine ise milliyetçilik eksenli bir toplumsal daya-
n›flma ve devlet-millet-ordu bütünlü¤ü içinde toplumsal-siyasal mobilizasyonu sa¤layacak bir
ideolojik çerçeve hâkim olmufltur.
‹ki savafl aras› dönemde ise yeni cumhuriyet rejiminin sosyal politikalar›n› nüfusun nicel ola-
rak art›r›lmas› belirlemifltir. Anadolu halk› on y›ldan fazla süren savafllar boyunca büyük bir
k›y›m yaflam›flt›r. Ulusun gücünün nüfusun niceli¤i ve üretken kapasitesine ba¤l› oldu¤u dü-
flüncesi bu dönemdeki sosyal politikalar› flekillendirmifltir. Yeni kurulan S›hhat ve ‹çtimaî Mu-
avenet Vekâleti’yle, Osmanl›’dan miras al›nan genifl bir örgütlenme a¤›na ve deneyime sahip
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti nüfus ve s›hhat eksenli sosyal politikalar›n yürütücüsü olmufltur. Sa-
nayileflmenin bafllamakta oluflu, meflrutiyet y›llar›nda örgütlü iflçi hareketlerinin ortaya ç›km›fl
olmas›, Avrupa’n›n çat›flmac› s›n›f siyasetleri ve siyasal devrimlerle çalkalan›yor oluflu, cumhu-
riyet rejimini s›n›fs›z bir toplum vurgusuyla solidarist/dayan›flmac› bir sosyal politika zihniyeti-
ne yöneltmifltir. Bu dönemin ay›rt edici özelliklerinden bir tanesini, S›hhat ve ‹çtimaî Muave-
net Vekâleti d›fl›nda devletin merkezî bir sosyal güvenlik kurumu yap›lanmas›na veya sosyal
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politikalar› koordine ederek yürütecek bir kurumsal yap›lanmaya gitmemifl olmas› olufltur-
maktad›r. Sosyal politikalar›n a¤›rl›¤› halkevleri, Himaye-i Etfal ve Hilâl-i Ahmer gibi yar› res-
mî yap›lanmalar üzerinde olmufltur. Bu dönemin bir di¤er özelli¤i, özellikle 1930’larda dev-
let eliyle sanayileflmenin gündeme gelmesiyle birlikte kamu iktisadî teflebbüslerine nitelikli ifl-
gücü sa¤lama sorununu çözmek üzere, kamu sektöründe çal›flan iflçilere yönelik kapsaml›
sosyal politika uygulamalar›na yönelinmesi olmufltur. Bu yeni yönelim II. Dünya Savafl› y›llar›
ve sonras›ndaki dönemde olgunlaflarak sosyal politika uygulamalar›nda önemli bir k›r›lman›n
oluflmas›n› mümkün k›lacakt›r.
II. Dünya Savafl›’n›n sona ermesi ve Avrupa’n›n yeniden yap›land›r›lmas› sürecine sosyal
politikalar aç›s›ndan damgas›n› vuran olgu, daha önceki dönemde s›n›f mücadeleleri, siya-
sal devrimler ve karfl› devrimler fleklinde cereyan etmifl olan tarihsel sürecin, toplumsal
uzlaflma temelinde yeni bir rotaya oturtulmas› gayreti olmufltur. Daha önce de de¤inildi-
¤i gibi, Avrupa toplumundaki s›n›fsal çat›flma dinami¤i Fransa’da solidarizm temelli sosyal
politikalarla, Almanya’da Bismarck dönemi iflçi sigortalar›yla bir miktar yumuflat›lmaya ça-
l›fl›lm›flt›. Ancak I. Dünya Savafl›’n› do¤uran koflullar bu çat›flman›n derinleflmesine ve dün-
ya ölçe¤inde siyasetin radikalleflerek siyasal iflçi devrimlerine ve nihayetinde Bolflevik
Devrimi’ne yol açm›flt›. Bütün bu geliflmeler II. Dünya Savafl› öncesinde, özellikle 1929
Büyük Buhran› ard›ndan toplumsal uzlaflmaya yönelik sosyal politika aray›fllar›n› zorunlu
k›lm›flt›. Buhran sonras›nda Amerika’da “new deal” politikalar›yla belirmeye bafllayan bu
uzlaflma aray›fl›, ‹ngiltere’de ancak savafl sonras›nda Beveridge Raporu çerçevesinde fle-
killenen genellefltirilmifl sosyal güvenlik sistemiyle somut ifadesini bulmufltur. Sosyal poli-
tikalardaki bu yeni yönelimin iktisat teorileri ve politikalar› bak›m›ndan arka plan›n›, bölü-
flüm iliflkilerinin genifl kitleler lehine düzenlenmesinin ekonomiyi canland›raca¤› ve büyü-
meyi sa¤layaca¤› fleklindeki Keynesyen yaklafl›mlar oluflturmufltur. Sovyet sisteminin dev-
let güdümünde bir tür dengeli bölüflüm iliflkileri rejimi oldu¤u düflünüldü¤ünde, Keynes-
yen iktisat politikalar›n›n temel teflkil etti¤i 1945 sonras› sosyal refah devletinin, Bat› Av-
rupa’da siyasal ortam›n radikalleflmesine karfl› oluflturulan bir alternatif, bir toplumsal uz-
laflma rejimi oldu¤u aç›kl›k kazan›r. Bu çerçevede kapitalizmin alt›n ça¤› olarak nitelenen
1945-1973 dönemi sosyal devletin de alt›n ça¤› olmufl ve Avrupa’da sosyal politikalar
sosyal demokratik bir ideoloji çerçevesinde anayasal nitelik kazanm›flt›r.
Türkiye’de de sosyal politikalar 1945 sonras›nda benzer bir seyir izlemifltir. Çal›flma ha-
yat›n›n düzenlenmesi, Çal›flma Bakanl›¤›’n›n kurulmas›, sosyal sigortalar›n kapsam›n›n ge-
niflletilmesi ve kurumsal yap›s›n›n bir düzene sokulmas›, sosyal hizmetlerin kapsam›n›n ge-
niflleyerek planl›, dengeli bir kalk›nman›n aslî unsurlar› aras›nda yer almas› bu dönemde
gündeme gelmifltir. 1961 Anayasas›’yla birlikte bu süreç sosyal hukuk devleti kavram›nda
kristalize olarak anayasal bir nitelik de kazanm›flt›r. Bu dönemde sosyal güvenlik, insan
haklar› kapsam›nda de¤erlendirilmeye bafllanm›flt›r. Türkiye’de 1960-1980 aras› dönem-
de, tam istihdam hedefi, kamu iktisadî teflebbüslerinde istihdam politikalar›, tar›msal fiyat
politikalar›, enflasyonist ücret politikalar› gibi makroiktisadî politikalar arac›l›¤›yla bir yan-

dan büyüme sa¤lanm›fl, di¤er yandan da rejim popülist bir temelde göreli bir süreklilik ve
istikrar sa¤layabilmifltir. Bu y›llar Türkiye’nin, bir tür yeniden bölüflüm iliflkisi olan sosyal
güvenlik ve sosyal politikalar sistemine kendine özgü formunu kazand›rm›flt›r. Genel ola-
rak 1945-1980 aras› dönem Türkiye’de sosyal devletin en güçlü oldu¤u evre olmufltur.
‹ngiltere’de Thatcher, Amerika’da Reagan ve Türkiye’de Özal’la bafllayan 1980’li y›llar ise
II. Dünya Savafl› sonras› süreçte Keynesyen iktisat politikalar› ekseninde flekillenen refah
devletinin ve toplumsal uzlaflma sisteminin yeniden yap›land›r›lmas›na tan›kl›k etmifltir. Bu
dönemde yeniden bölüflüm eksenli sosyal politikalar talep yarat›c› bir unsur olarak görül-
mek yerine, ekonominin uluslararas› serbest piyasa koflullar›nda rekabet gücünü art›rma
ihtiyac› sonucu, bir maliyet unsuru olarak alg›lanmaya bafllanm›flt›r. Üretim ve emek sü-
reçlerinin son çeyrek as›rda esnekleflmesi, tam istihdam hedefini hem gereksiz hem de
imkâns›z k›lm›flt›r. Bir anayasal vatandafll›k hakk›, modernleflmenin ve dengeli kalk›nman›n
olmazsa olmaz› olarak görülen sosyal politikalar, sosyal güvenlik sistemi ve sosyal harca-
malar, bütçede h›zla küçültülmesi gereken bir masraf kalemi, bir yük olarak görülmeye
bafllanm›flt›r.
Serbest piyasa ekonomisinin dünya ölçe¤inde yeniden flekillenmekte oldu¤u küresellefl-
me ça¤›nda, önceki dönemin sosyal politikalar ve sosyal güvenlik sisteminde ifadesini bu-
lan bölüflüm iliflkilerinin genifl kitleler aleyhine yeniden yap›land›r›lmas› gerekmifltir. Bu ye-
ni dönemin bir baflka özelli¤i, istihdama iliflkin yap›sal sorunlar nedeniyle iflsizli¤in ve yok-
sullu¤un gittikçe artmakta olufludur. Formel sosyal güvenlik kurumlar›n›n d›fl›nda kalan ke-
simlerin saflar› gittikçe geniflleme e¤ilimi göstermekte, yoksullu¤un kendisi bir risk olarak
görülmeye bafllanmakta ve devletin sosyal harcamalar› bu sosyal riskin bir toplumsal pat-
lamaya dönüflmesini engellemek üzere genifllemektedir. Sosyal sigorta ve emeklilik siste-
mi ise bir vatandafll›k hakk› olmaktan ç›kma e¤ilimine girmifl ve yeni piyasa koflullar›nda
sat›n al›nmas› gereken bir hizmet niteli¤i kazanm›flt›r. Kuflkusuz esnek ve enformel emek
süreçlerinin yayg›nlaflmas› bu servisi piyasadan sat›n alabilecek kesimlerin s›n›rlar›n› da be-
lirginlefltirmektedir. Bu çerçevede genellikle eski sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden ya-
p›land›r›lmas›, özel güvenlik sistemlerinin de tamamlay›c› bir unsur olarak devreye girme-
si öngörülmektedir.  Bir baflka ifadeyle, var olan sosyal güvenlik sisteminin sunmufl oldu-
¤u hizmetler daralma e¤ilimine girmifl ve bu daralman›n piyasa ve özel sermayenin sun-
mufl oldu¤u sosyal güvenlik hizmetleriyle kapat›l›p tamamlanmas› imkân› oluflmufltur.
Türkiye’nin yeni refah rejimi üç ana eksende geliflme e¤ilimi göstermektedir. ‹lk olarak sos-
yal güvenlik kurumlar›, sa¤l›k ve sosyal hizmetler yeniden yap›land›r›larak, bu alana kamu kat-
k›s›n›n en aza indirilmesi veya tamamen kald›r›lmas› hedeflenmektedir. Genel sa¤l›k sigortas›
uygulamas›, sosyal güvenlik kurumlar›n›n tek bir çat› alt›nda birlefltirilmesi ve kurumsal rasyo-
nalizasyon çabalar› bu çerçevede de¤erlendirilmelidir. Sistemin ikinci aya¤›n› ise sa¤l›k sigor-
tas› ve bireysel emeklilik hizmetlerinin piyasayla paylafl›lmas› oluflturmaktad›r. Devletin sosyal
güvenlik ve sosyal hizmetler alan›ndan çekildi¤i oranda bu bofllu¤u özel sermayenin doldur-
mas› öngörülmektedir. Yeni refah rejiminin son aya¤›n› ise formel sosyal güvenlik sisteminin
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d›fl›nda kalan ve saflar› gittikçe geniflleme e¤ilimi gösteren yoksul kesimlere yönelik sosyal
yard›m uygulamalar› oluflturmaktad›r. Bu noktada bir yandan devletin sosyal yard›m harca-
malar› artarken, di¤er yandan bu sorunun çözümünün veya belli s›n›rlar içinde tutulmas›n›n
yard›m derneklerinin hâkim oldu¤u bir sivil toplum alan›na havale edilmekte oldu¤u görül-
mektedir. Kuflkusuz bu süreç, bir baflka aç›dan bak›ld›¤›nda, Türkiye’de sivil toplumun ve da-
yan›flma kültürünün geliflimi olarak da de¤erlendirilebilmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne girifl sürecine iliflkin tart›flmalar da bir flekilde sosyal politika
ve sosyal güvenlik sorunlar›yla do¤rudan iliflkilidir. Birli¤e dahil olmay› savunan kesimler
bak›m›ndan Avrupa, demokratik bir temelde bir toplumsal uzlaflmay› ve bir sosyal dev-
let yap›s›n› temsil etmektedir. Küresel ekonominin sosyal çeliflkileri keskinlefltirdi¤i bir or-
tamda, 1945 sonras› flekillenen Avrupa sosyal demokrasisi ve sosyal refah devleti imge-
leri etraf›nda kurulan siyasî söylemi, bugünün neoliberalizm koflullar›na uygun bir sosyal
politika aray›fl› olarak da de¤erlendirmek mümkündür. Ancak, birli¤in geniflleyerek bir kü-
resel güç olma çabas›, Avrupa Birli¤i ülkelerindeki genifl halk kesimleri taraf›ndan II. Dün-
ya Savafl› sonras›nda flekillenen sosyal devlet eksenli toplumsal mutabakattan uzaklaflma-
n›n bir iflareti olarak de¤erlendirilmektedir.
Bütün bu geliflmeler sosyal güvenlik ve sosyal politika sorunlar›n›n Türkiye’nin yak›n
gelecekteki en önemli gündemleri aras›nda yer almaya devam edece¤ine iflaret et-
mektedir. Kuflkusuz bu süreç bir yeniden yap›lanma, bir geçifl sürecidir. Her ne kadar
sürecin genel e¤ilimlerine iliflkin güçlü dinamikler belirgin de olsa, hareketin nereye
do¤ru evrilece¤i toplumsal öznelerin tercihleriyle belirginleflecektir.

***

Çal›flmada çok boyutlu ve karmafl›k bir sorun, çok genifl bir zaman dilimi içinde ince-
lenmifl oldu¤u için, haz›rlanan metnin anlafl›l›r ve kolay takip edilebilir bir organizas-
yon ve grafik yöntemle sunulmas›na gayret edilmifltir. Öncelikle her tarihsel döneme
iliflkin kavramsallaflt›rma çabalar›n› mümkün oldu¤u kadar sade bir dille ön plana ç›-
kartan ana bir metin oluflturulmufltur. Bu ana metin, her dönemin karakteristik özel-
liklerini, zihniyetini, üslubunu ve gündemini belirginlefltirebilmek için çok say›da yan
metinle desteklenmifltir. Bu yan metinleri flu flekilde s›ralamak mümkündür: Dönemin
eserlerinden k›sa al›nt›lar, dönemin konuyla ilgili önemli flahsiyetleriyle ilgili k›sa tan›-
t›m metinleri, gazete haberlerinden küçük al›nt›lar veya görsel malzeme olarak gaze-
te kupürleri, günlük gazetelerde konuyla ilgili analitik niteli¤i ön plana ç›km›fl uzun kö-
fle yaz›lar›. Ayr›ca ana metnin ak›fl›n› bozmamak üzere konuyla ilgili olan baz› hususlar
ek madde olarak ayr› kutular içinde sunulmufl ve her dönem mümkün oldu¤u kadar
foto¤raf ve benzeri görsel malzemeyle desteklenmifltir. Sosyal politika konusu, gerek
hukukî düzenlemeleri yapan seçkinler, gerekse bu uygulamalardan yararlanan milyon-
lar dikkate al›nd›¤›nda do¤rudan insan unsuruyla ilgili bir konudur. Dolay›s›yla konu-
nun anlafl›lmas› bak›m›ndan insanlar›n deneyimlerinin tespit edilmesi, konuyu kendi

aç›lar›ndan nas›l gördüklerinin saptanmas› ve bu deneyimlerin yans›t›lmas› ayr› bir
önem tafl›maktad›r. Bu amaçla araflt›rma sürecinde yap›lan çok say›da mülakattan seç-
meler yine kutular içinde sunulmufltur. Bu çal›flma büyük oranda birincil kaynaklar›n
araflt›r›lmas›na dayanmaktad›r. Ancak okumay› zorlaflt›rmamak için bu kaynaklara re-
ferans verilmemifl, kitab›n sonunda sadece yararlan›lan ikincil kaynaklar›n listelenme-
siyle yetinilmifltir.

***

Sosyal güvenlik ve sosyal politika alan›nda bu derece genifl bir tarihsel dönemin, ola-
y›n sosyal boyutunu da dikkate alarak incelenmesinin son derece zor bir ifl oldu¤u
aç›kt›r. Kuflkusuz bu zorluk yaln›zca incelenen zaman diliminin uzunlu¤undan de¤il,
kavramsal ve sentetik bir kurgunun yap›lmas› gere¤inden de kaynaklanmaktad›r. Bu
zorlu¤un afl›lmas›ndaki en önemli etkeni, sosyal devlet ve sosyal politika konular›nda
kuramsal ve tarihsel araflt›rma düzeyinde uzun süredir devam eden çal›flmalar›m›n ya-
n› s›ra, Bo¤aziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü bünyesinde son dört y›ll›k süre zarf›n-
da vermifl oldu¤um lisansüstü dersleri ve yönetmifl oldu¤um yüksek lisans tezleri için
harcanm›fl olan emek oluflturmaktad›r. Proje araflt›rma ekibini oluflturan Evren Din-
çer, Nurçin ‹leri, Bar›fl Alp Özden ve Ali Sipahi’nin zaman zaman iki, hatta üç vardi-
yaya ulaflan yo¤un bir tempo içinde büyük bir özveriyle çal›flm›fl olmalar› bu çal›flma-
n›n son derece k›sa bir sürede bitirilmesini mümkün k›lan bir di¤er önemli unsur ol-
mufltur. Bu arkadafllar yaln›zca araflt›rma yap›p malzeme toplamakla yetinmemifller,
birçok bölümün metinlerinin yaz›lmas›n› da bizzat üstlenmifllerdir.
Çal›flma s›ras›nda araflt›rma ekibinin yan› s›ra birçok kiflinin farkl› düzeylerde katk›s› ve yar-
d›m› oldu. Sosyal güvenlik tarihi konusunda bir proje fikrinin oluflmas›nda Tarih Vakf› Ge-
nel Müdürü Bekir A¤›rd›r’›n ve projenin malî olarak desteklenmesi noktas›nda da Emek-
lilik Gözetim Merkezi’nin önemli katk›s› oldu. Tarih Vakf›’n›n projeler sorumlusu Cem Bi-
co, araflt›rma ve metin yaz›m› boyunca her türlü ihtiyac›m›z›n bir an önce karfl›lanmas›
için elinden geleni esirgemedi. Proje kapsam›nda mülakat yapt›¤›m›z birçok kiflinin yar-
d›mlar›n› da burada anmak gerekir. Cem Topdemir bu görüflmelerin baz›lar›nda bize ka-
t›larak foto¤raf çekimlerini gerçeklefltirdi. Ayr›ca Bo¤aziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü
asistan ve ö¤rencilerinden ‹lker Cörüt, Nilay Özok, Can Nacar, Özge Ertem, Aykut Tunç
K›l›ç, Ceren Il›kan, Selin Dingilo¤lu ve Emin Alper tematik kutular›n yaz›m› noktas›nda yar-
d›mc› olurken, yine ayn› enstitüden Selen Göbelez, P›nar Öztamur ve Asena Günal ken-
di tez çal›flmalar› s›ras›nda elde ettikleri belgeleri bizimle paylaflt›. Son olarak Cüneyd
Okay metnin ilk tasla¤›n› büyük bir sab›rla okudu ve kitapta yer alan çok say›daki hatan›n
daha aza indirilmesini sa¤lad›. Bütün bu yard›m ve katk›lar olmadan bu çal›flman›n k›sa sü-
rede tamamlanmas› mümkün olamazd›.

NAD‹R ÖZBEK
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O s m a n l ›  ‹ m p a r a t o r l u ¤ u  X I X .  y ü z y › l › n
b a fl l a r › n d a n  i t i b a r e n modern bir sosyal devlet olma do¤-
rultusunda önemli dönüflümler geçirmifltir. Önceki dönemlerde devletin
faaliyet alan› d›fl›nda kalan birçok alan zaman içinde merkezî devletin yeni
fonksiyonlar›n›n icra edildi¤i bir zemin niteli¤i kazanm›fl ve böylece giderek
geniflleyen bir “sosyal alan” oluflmufltur. Dönemin kavramlar›yla ifade et-
mek gerekirse, bu yüzy›l içinde, “tehvin-i ihtiyacat, temin-i refah ve saadet-
i ahali” konusunun gittikçe artan bir biçimde merkezî devletin gündemine
oturdu¤u görülür. Ahalinin refah›n›, sa¤l›¤›n› ve mutlulu¤unu güvence alt›-
na alma do¤rultusundaki bu gündem, devletin modern bir sosyal nitelik ka-
zanmakta oldu¤una iflaret eder.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda XIX. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren malî imkân-
lar çerçevesinde halk sa¤l›¤› alan›nda önemli bir faaliyet yürütülmüfltür. Sal-
g›n hastal›klara karfl› mücadelede önemli deneyimler kazan›lm›fl, afl› üreti-
mi alan›nda ilerlemeler kaydedilmifl ve genifl halk kesimlerine yönelik afl›
kampanyalar› gerçeklefltirilmifltir. ‹stanbul baflta olmak üzere imparatorlu-
¤un birçok bölgesinde devlet hastaneleri kurulmufltur. Modern bir bürok-
rasinin oluflumu çerçevesinde öncelikle askerî ve sivil devlet memurlar›,
daha sonralar› da imalat sektöründe çal›flan iflçiler için emeklilik sistemi ve
yüzy›l boyunca toplumun farkl› kesimlerine ve farkl› ihtiyaçlara yönelik bir
sosyal yard›m a¤› oluflturulmufltur. Geleneksel izler tafl›makla birlikte kim-
sesiz çocuklar›n korunmas›na yönelik hukukî düzenlemeler yap›lm›fl ve ku-
rumsal yap› gelifltirilmifltir. Her fleyden öte bu faaliyetler bir kamu hizmeti
ve vatandafll›k hakk› çerçevesinde anlam kazanmaya bafllam›flt›r. Bütün bu
geliflmeler bir arada de¤erlendirildi¤inde, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun mo-
dern bir sosyal devlet niteli¤i kazanmakta oldu¤u görülür.
Kuflkusuz Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bir sosyal devlet niteli¤i kazanmas›n›n
kendine özgü yönleri bulunmaktad›r. XIX. yüzy›l Avrupa’s›nda sosyal politika
ve sosyal güvenlik uygulamalar› daha çok iflgücü piyasas›n›n kontrolü ve iflçi
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hareketlerinin yaratt›¤› politik sorunlara çözüm oluflturmak üzere flekillenmiflti. Oysa ay-
n› dönemde Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda genifl bir sanayi sektörünün varl›¤›ndan bahset-
mek mümkün de¤ildir. Ancak Osmanl› Devleti’nin de ekonomik ve toplumsal dönüflüm-
lerin yaratm›fl oldu¤u sorunlar›n giderilmesi halk›n refah ve mutlulu¤unun sa¤lanmas› do¤-
rultusunda genifl bir alanda faaliyet yürütmeye bafllam›fl oldu¤u görülür. Bu faaliyetler
önemli ölçüde toplumsal yap›n›n geleneksel dokusunun izlerini tafl›r. Bu dönemde eko-
nominin ticarîleflmesi ve toprak kay›plar›n›n yaratm›fl oldu¤u nüfus hareketleri, sosyal so-
runlar›n daha da karmafl›k bir hal almas›na yol açm›fl ve devletin sosyal politikalar›n›n yay-
g›nlaflmas› ve çeflitlenmesini gerekli k›lm›flt›r.

Osmanl› Toplumunda Yoksullar
X I X .  y ü z y › l d a  O s m a n l ›  ‹ m p a r a t o r l u ¤ u ’ n u n mo-
dern bir sanayi toplumuna dönüflememifl olmas› yoksulluk kategorilerinin geleneksel kal›plar
içinde kalmas›na yol açm›flt›r. Bu dönemde fakir veya fukara kavram›, daha çok ahali anla-
m›nda kullan›lm›fl ve ço¤unlukla “fukara ahali” fleklinde ifade bulmufltur. “Zaruret” s›kl›kla kar-
fl›lafl›lan bir baflka kavramd›r ve zaman zaman “fakr-u zarurete dûçâr olmak” fleklinde kulla-
n›lm›flt›r. Bu kavramla, genellikle geçici veya beklenilmeyen bir durum sonucu ortaya ç›kan
maddî zorluklar kastedilmektedir. Bir ailenin geçimini sa¤layan erke¤in ölümünün ard›ndan
kar›s› ve çocuklar›n›n belli bir gelirden yoksun kalmas› bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
Söz konusu kifli “fukara ahaliden” olabilece¤i gibi, herhangi bir memur veya bir paflan›n ka-
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r›s› ve çocuklar› da olabilmektedir. Bu durumdakiler devlet nezdinde “muhtac-› muavenet”,
yani yard›m edilmeyi hak eden bir kesim olarak de¤erlendirilmektedir. Osmanl› belgeleri ara-
s›nda “fakr-u zarurete dûçâr” oldu¤undan dolay› devlete yard›m iste¤iyle verilen arzuhalle-
rin (dilekçelerin) çoklu¤u dikkat çekicidir.
S›kl›kla karfl›lafl›lan “muhtâcîn” kavram› ise genellikle süreklili¤i olan bir yoksulluk du-
rumunu belirtmek için kullan›lm›flt›r. Bir bak›ma geçimini kendi bafl›na sa¤lamas› müm-
kün olmayan ve bu nedenle hayat boyu deste¤e ihtiyac› olan kesimler bu kavramla
ifade edilmektedir. Deprem, yang›n ve sel gibi birtak›m afetlere maruz kalanlar ise
“musâbîn” (felaketzede), yani “musibete u¤rayanlar” olarak nitelenmekte ve devletin
giriflimiyle bu gibi kimselere yard›m sa¤lanmaktad›r. “Aceze” kavram› ise daha çok
yafll›l›k, sakatl›k veya çok küçük yafltaki kimsesiz çocuklar (bîkes ve yetimler) ve çal›-
flarak geçimini sa¤lamas› mümkün olmayan kimseler için kullan›lmaktad›r.
Bununla birlikte, aceze veya muhtâcîn kelimelerinin terkipleriyle bu kavramlar daha da çeflit-
lenmektedir. “Aceze-i hüccâc”, yani hac vazifesini yerine getirmek isteyen, ancak hacca gidifl
veya dönüfl gibi yol masraf›n›n bir k›sm›n› karfl›lamakta zorluk çeken kimseler buna örnek
gösterilebilir. Bu gibi kimseler için, Osmanl› tebaas› olsun ya da olmas›n, devletin belli bir fon
ay›rd›¤› görülmektedir. Hayli yayg›n bir baflka kategoriyi ise “muhtâcîn-i zürrâ” oluflturmakta-
d›r. Bununla k›tl›k, kurakl›k, dolu, sel gibi birtak›m do¤al afetler neticesinde tohumluk ve ek-
meklik zahireden yoksun kalan tar›msal üreticiler kastedilmektedir. Muhtâcîn-i zürrâya yap›-
lacak yard›mlar›n tar›msal üretimin süreklili¤ini güvence alt›na almak aç›s›ndan ne kadar
önemli oldu¤u aç›kt›r. Ayr›ca, böyle bir yard›mla kentlere yönelik muhtemel göç hareketle-
rinin de önünün al›naca¤› düflünülebilir.
Bu kategorilerin d›fl›nda “eytam ve eramil” (yetim ve dullar) ve emekliler devlet taraf›n-
dan “eytam ve eramil maafllar›” ve “tekaüd sand›klar›” çerçevesinde koruma alt›na al›n-
m›fllard›r. XIX. yüzy›l›n hayli erken bir aflamas›ndan itibaren askeriye, mülkiye ve ilmiye s›-
n›flar› için bir emeklilik ve buna ba¤l› olarak yetim ve
dul maafllar› sistemi flekillenmifl bulunmaktayd›. Ayr›-
ca, herhangi bir sebeple görevden azledilmifl olanlara
da “mazûlîn maafl›” ödendi¤i bilinmektedir.

MUHTâCÎN MAAfiI

X I X .  y ü z y › l  b o y u n c a  s o s y a l
y a r d › m alan›nda yaflanan en önemli olgu, va-
k›flar ve imaretler çerçevesinde iflleyen refah siste-
minin ifllevini önemli ölçüde kaybetmifl olmas›d›r.
Merkezî devletin güçlenmesi sürecinde vak›f gelirle-
ri maliye hazinesi içinde eritilmifl ve bu kurumlar›n
malî kaynaklar› budanm›flt›r. Osmanl› toplumunun
dünya ekonomisiyle bütünleflmesinin getirdi¤i ikti-
sadî ve sosyal hareketlili¤in do¤urdu¤u sorunlara
mevcut refah sistemi art›k cevap veremez hale gel-

F u k a r a y a  v e r i l e n  ma a fl l a r ›
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mifltir. Evkaf Nezareti bünyesindeki merkezîleflmeyle birlikte, vak›flar› kontrolleri alt›n-
da bulunduran sosyal kesimler özerk konumlar›n› zaman içinde kaybederek devletin
maafll› memurlar› konumuna gelmifltir. Ayn› süreçte, yoksullar›n korunmas› alan›, mer-
kezî devletin faaliyet ve yetki alan›na yavafl da olsa girmeye bafllam›flt›r.
Bu çerçevede gündeme gelen uygulamalardan biri de muhtâcîn maafl›d›r. Bu uygulama
ile devlet, yoksullara belli bir yönetmelik dahilinde olmamakla birlikte maafl ba¤lama yü-
kümlülü¤ü alt›na girmifltir. Muhtâcîn maafl› uygulamas›n›n XIX. yüzy›l›n ortalar›na kadar
uzand›¤› görülmektedir. Örne¤in, 1845/46 tarihli bir defter Girit adas›na ba¤l› Kandiye,
Hanya ve Resmo sancaklar›nda bulunan “fukara ve muhtâcîne kayd-› hayat flart›yla veri-
len” maafllar›n miktar›n› göstermektedir. Bu deftere göre, Kandiye’de yirmi dört, Han-
ya’da on dokuz ve Resmo’da dört kifliye fakirliklerinden dolay› hayat boyu maafl ba¤lan-
m›flt›r. Hersek Sanca¤›’na ait 1851/52 tarihli defterden ise memurlara ödenen maaflla bir-
likte “fukara maafllar›” bafll›¤› alt›nda Ali Pafla Tekkesi taamiyesi (tekkelere ba¤lanan ye-
meklik paras›) ve türbedar maafl› olarak ayr› bir harcama yap›ld›¤› görülmektedir.
Tanzimat döneminde (1839-1876) Maliye Nezareti bütçesinden fukara ve muhtâcîne çeflit-
li kalemler alt›nda ayl›k ve y›ll›k ödemelerde bulunulmufltur. Bu kalemlerden baz›lar› “tayinat-
› lâhmiyyenin baha ve masarifi”, “taflrada memur bulunan baz› muhtâcîn”, “vezâif tertibi” ve
“ekmek ve et tayinat›” olarak s›ralanabilir. Daha önceleri vak›flar taraf›ndan karfl›lanan sosyal
yard›m harcamalar›, yeni dönemde maliye bütçesindeki söz konusu tahsisatlar kapsam›na
al›nm›flt›r. Ancak Tanzimat’›n ilan› (3 Kas›m 1839) ard›ndan vak›f gelirlerinin tahsili görevi ma-
liyeye devredilmifltir. Bu tarihten itibaren evkaf hazinesini maliye hazinesinden ayr› olarak dü-
flünmek do¤ru olmayacakt›r. Evkaf gelirlerinin maliye hazinesi içinde eritildi¤i, en az›ndan bu
sürecin güçlü ad›mlarla ilerledi¤i bilinmektedir. Süreç içinde vak›flar›n sosyal yard›m ifllevleri
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azalm›fl ve bu ifllevleri merkezî devlet yüklenmeye bafllam›flt›r.
Tanzimat döneminde maliye bütçesinden yap›lm›fl olan bu tahsisatlar d›fl›nda, özellikle
taflrada valilerin yetkisi alt›nda bulunan “kapualt› has›lat›”ndan da fukara için harcamalar
yap›lm›flt›r. Tanzimat öncesinde eyalet valileriyle sancakbeylerine ayr›lan ödeneklerin ba-
z›lar›n› tan›mlamak için kullan›lan kapualt› has›lat›, Tanzimat’la birlikte bir tür muhtâcîn ve
fukara tertibi ifllevi de görmeye bafllam›flt›r. Örne¤in T›rnova’da, bayram topunun kaza-
en erken atefl almas› sonucu sakat kalan Abdullah ve Rüstem’e kapualt› has›lat›ndan
ömür boyu maafl ba¤lanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. 1867 tarihinde ‹zmir ve Trabzon kapual-
t› has›latlar›ndan baz› muhtâcîne ve yine ayn› tarihte Edirne Vilayeti ve Filibe Sanca¤› ka-
pualt› has›lat›ndan fukaraya maafl verilmektedir. Sonralar› vilayetlerde fukaraya kapualt›
has›lat›ndan ödenen maafllar mal sand›klar›na kayd›r›lm›flt›r.
II. Abdülhamit döneminde (1876-1908) de Hazine-i Maliye-i Celile tahsisatlar› aras›n-
da bulunan “muhtâcîn tertibi”nin ve bu tertipten ödenen muhtâcîn maafl›n›n maddî
aç›dan zor duruma düflmüfl olan kiflilere aktar›lan önemli bir kaynak oldu¤u anlafl›l›-
yor. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde Dahiliye Nezareti’ne, sadarete ya da do¤rudan
Y›ld›z Saray›’na muhtâcîn tertibinden uygun bir miktar maafl ba¤lanmas› talebiyle su-
nulmufl çok say›da arzuhal örne¤i bulunmaktad›r. ‹ncelenmekte olan dönemde sosyo-
ekonomik bir kategori olarak muhtâcînin ne anlama geldi¤inin aç›kl›k kazanmas› için
bu arzuhallerden ve içerdikleri taleplerden k›saca bahsetmekte fayda vard›r. 
Örne¤in, 1898 senesinde bir kad›na fakirli¤inden ve çok çocuk sahibi olmas›ndan dolay›
muhtâcîn tertibinden uygun bir miktar maafl ba¤lanm›fl ve o¤lu Sad›k da uygun bir mek-
tebe kaydedilmifltir. Yine benzer bir flekilde 1898 y›l›nda, kocas›n›n hastal›¤›ndan ve kim-
sesizli¤inden bahisle kendisiyle iki çocu¤una uygun miktar maafl ba¤lanmas› iste¤inde bu-
lunan Münire isimli bir kad›na muhtâcîn maafl› ba¤lanmas› için padiflah iradesi ç›km›flt›r.
1901 y›l›nda Cibali civar›ndaki Karanl›k Mescit F›r›n Soka¤›, 12 numaral› hanede sakin âmâ
‹smail’in elli dört kuruflluk muhtâcîn maafl› bir padiflah iradesiyle yüz kurufla yükseltilmifltir.
Muhtâcîn maafl› uygulamas›n› belli bir düzen içinde yürütmek için 27 Haziran 1910’da,
Muhtâcîn Maaflat› Hakk›nda Nizamname yürürlü¤e girmifltir. Yukar›da aç›kland›¤› üze-
re, Tanzimat dönemine, hatta daha öncesine kadar uzanan bu maafla yönelik yeni dü-
zenlemedeki amaç, muhtâcîn tertibinin kullan›m›ndaki özellikle II. Abdülhamit döne-
minde yayg›nlaflan keyfî uygulamalar›n giderilmesi olarak sunulmufltur. Nizamnameye
göre, muhtâcîn maafl› alabilmek için “tebaa’i Devlet-i Âliye’den olmak ve hiçbir me-
dâr-› maifleti (geçim arac›) ve fler’en iâflesiyle mükellef müteallikat› (geçimini sa¤lamak-
la yükümlü yak›n›, akrabas›) bulunmamak ve kâr ve kisbden (kazanç) mahrum dere-
cede müsin (yafll›) ve malûl yahut yetim bulunmak” flartt›r. Muhtâcîn maafl› kifli bafl›-
na asgarî elli, azamî yüz elli kurufltur ve bir aileye toplam befl yüz kurufltan fazla ma-
afl tahsis edilemez. Maliye Nezareti masraf defterleri aras›nda yer alan belgeler, bu uy-
gulaman›n kapsam› hakk›nda bilgi vermektedir. Örne¤in, Nisan ve May›s 1326/1910
tarihleri için düzenlenen defterlerde, 258 kifliye toplam 51 911 kurufl maafl, Eylül
1326/1910 tarihli defterde 235 muhtâcîne 27 000 kurufl verildi¤i kaydedilmifltir.
Sonuç olarak Tanzimat Ferman› sonras›nda muhtâcîn maafl› uygulamas›n›n hazine har-
camalar› içinde yavafl yavafl yer edindi¤i ve meflrutiyet dönemiyle birlikte de bir dü-
zene sokuldu¤u söylenebilir. Ele al›nan dönemde muhtâcîn maafl›n›n kapsam› kuflku-
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suz son derece s›n›rl› kalm›flt›r. Ancak burada önemli olan nokta, devlette, maafl ba¤-
lamak suretiyle flu veya bu sebeple yoksullaflan Osmanl› tebaas›ndan kimseleri koru-
ma alt›na almas› gerekti¤i fikrinin yerleflmifl olmas›d›r.

YEREL YÖNET‹MLER VE SOSYAL YARDIM

X I X .  y ü z y › l › n  i k i n c i  y a r › s › n d a n  i t i b a r e n belediye
teflkilat›n›n ve yerel yönetimlerin flekillenmeye bafllamas›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
yoksullar›n korunmas› meselesine yeni bir boyut kazand›rm›flt›r. 1868 tarihli Dersaa-
det ‹dare-i Belediyye Nizamnamesi, belediye dahilindeki yoksullar›n korunmas› göre-
vini flehremanetine b›rakm›flt›r. Nizamnamedeki ifadeyle “...a’mâ ve bîzeban (kör ve
dilsiz) ve yetim ve bîvaye (nasipsiz, mahrum) çocuklar›n terbiyesi ve fukara ve muh-
tâcîn hastanelerinin tertibi ve ifle güce muktedir olmayan erbab-› ihtiyac›n iaflesi z›m-
m›nda refte refte (azar azar) hastane ve gurebahane ve sanayi mektebleri teflkili ve
bu tarik ile sual (dilenmek) mecburiyetinden erbab-› ihtiyac›n tahlisi (kurtar›lmalar›)
hususlar›” belediyenin görevleri aras›nda say›lm›flt›r. 1877 tarihli Dersaadet Belediye
Kanunu ve Vilayat Belediye Kanunu’nda da ayn› görevler tekrar edilecektir.
Nizamname maddelerinin bir hamlede hayata geçirildiklerini düflünmek pek do¤ru olma-
makla birlikte, mahallî idarelerin nizamnamece tayin edilen görevlerini yerine getirmeye ça-
l›flt›klar› söylenebilir. Örne¤in meflrutiyet dönemi öncesinde, belediye gelirinin masraf dü-
flüldükten sonra k›rkta birlik bir k›sm›n›n muhtâcîne ayl›k otuzar kuruflluk maafllar fleklinde
ödenmesi yayg›n bir uygulamad›r. Bu k›rkta birlik oran›n, geleneksel zekât anlay›fl›n›n bir ifa-
desi oldu¤u düflünülebilir. Ancak baz› durumlarda bu oran›n art›r›ld›¤› da olmufltur. Bu ko-
nuyla ilgili Meclis-i Vükela’da yap›lan 14 Eylül 1890 tarihli bir görüflmede, Kudüs’te gayri-
müslimler için yeteri kadar hay›r kurumu bulunmakla birlikte, Müslümanlar’›n bu tür kurum-
lardan yoksun olduklar› ve onlar›n ihtiyaç içinde b›rak›lmalar›n›n gayri caiz olaca¤› gerekçe-
siyle söz konusu k›rkta birlik oran›n yaln›zca Kudüs için iki kat›na, yani yirmide bire ç›kart›l-
mas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Meclis-i Vükela, 20 Ocak 1903 tarihli bir baflka oturumunda Erzu-
rum, Trabzon ve ‹flkodra vilayetlerinde belediye dairelerince, ifle güce iktidar› olmayan ace-
zeye ödenen k›rkta bir oran›ndaki yard›m›n yirmide bire ç›kart›lmas› karar›n› alm›flt›r. Yine
taflradan, bu kez meflrutiyet dönemine iliflkin bir baflka örnek vermek gerekirse, Trabzon
Belediye Meclisi 1909’da “erbab-› ihtiyaçdan” olan kad›n ve erkek yirmi yedi kifliye ihtiyaç-
lar›na göre maafl ba¤lama karar› alm›flt›r. Söz konusu kiflilere ayl›k yirmi kurufl ile k›rk kurufl
aras›nda de¤iflen miktarlarda maafllar ba¤lanm›flt›r. Belediyenin bu ifl için ay›rd›¤› toplam
mebla¤ ise alt› yüz yirmi kuruflu bulmaktad›r.
fiehremaneti taraf›ndan Dahiliye Nezareti’ne 1916 senesinde sunulan bir rapor, ‹stanbul
dahilindeki fukara ahalinin iaflesi ve nafakas› için neler yap›lmakta oldu¤u konusunda ay-
r›nt›l› bilgi vermektedir. Söz konusu rapora göre, 1915 senesi bütçesinden 290 000 ku-
rufl “aceze ve tev’em maafl›” olarak tahsis edilmifltir. Bu miktar›n 90 000 kuruflu “tev’em
tertibi”ne (ikiz çocuklu aileler) ayr›ld›ktan sonra kalan 200 000 kurufl, “aceze maafl›” ola-
rak sarf edilmekte ve ayl›k 30 kurufl itibariyle 660 acezeye paylaflt›r›lmaktad›r. Belediye
bütçesinde ayr›ca, “aceze ihtiyacat yevmiyesi ve taflral›lar›n memleketlerine sevk› masari-
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OSMANLI M‹RASIO S M A N L I  M ‹ R A S I

DARÜLACEZE
Darülaceze kurumu II. Abdülhamit döneminde, 31 A¤ustos 1896 ta-
rihinde faaliyete bafllam›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda modern bir
yoksullarevi (darülaceze) kurulmas› fikri asl›nda sokaklarda iflsiz güç-
süz dolaflan dilencilerin ve genel olarak da yoksullu¤un artt›¤›na iliflkin
kan›n›n yayg›nl›k kazanmas›yla gündeme gelmifltir. Bu sorunlar, Bal-
kanlar’dan ve K›r›m’dan milyonlarca Müslüman’›n Osmanl› topraklar›-
na göç etmesiyle fliddetlenmifltir. Söz konusu göçler, özellikle 1877-
78 Osmanl›-Rus Savafl›’n› takip eden günlerde daha da yo¤unlaflm›fl-
t›r. Her ne kadar Osmanl› hükümeti bu göçmenlerin önemli bir k›s-
m›n› zaman içinde imparatorlu¤un çeflitli bölgelerine baflar›yla yerlefl-
tirebilmiflse de, özellikle savafl› takip eden ilk aylarda ‹stanbul’da bü-
yük nüfus y›¤›lmalar› yaflanmas›n› engelleyememifltir.
Yoksullu¤a karfl› mücadele ilk olarak 1886 y›l›nda bir padiflah iradesi
ile gündeme gelmifltir. Bunun üzerine 7 Eylül 1886’da, fiûra-y› Devlet
konuyu ele alm›flt›r. fiûra-y› Devlet, yoksullukla mücadelede Frans›z
Ceza Yasas›’n›n ilgili maddelerini model olarak alm›fl ve bu do¤rultu-
da yeni nizamnamelerin haz›rlanmas›n› ve ‹stanbul’da bir darülaceze
tesis edilmesini kararlaflt›rm›flt›r. Ancak, takip eden dört y›l içinde bu
konuyla ilgili hiçbir ad›m at›lmam›flt›r.
‹stanbul’da II. Abdülhamit’in hayrat› olarak oluflturulan Darülaceze’nin,
dilencilerin ve serserilerin denetimi amac›yla kurulmufl basit bir “yok-
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36  37

fi” bafll›klar›yla 120 000 kuruflluk bir baflka kalem daha bulunmaktad›r. Bu mebla¤›n 20
000 kuruflu sevk›yat masraf›na ayr›ld›ktan sonra kalan 100 000 kurufl belediye flubeleri-
ne verilmekte ve her flube günlük ikifler, üçer ve befler kurufltan olmak üzere bu paray›
acezeye da¤›tmaktad›r. fiehremanetinin Dahiliye Nezareti’ne sunmufl oldu¤u rapordaki
rakamlar 1331/1915 tarihli fiehremaneti Bütçe Layihas›’yla da paralellik göstermektedir.
fiehremanetinin 1331 y›l› bütçesinin yaklafl›k yüz milyon kuruflu buldu¤u dikkate al›nd›¤›n-
da, fukara ve aceze maaflat› olarak harcanan paran›n bütçenin binde üçü oran›n› aflama-
d›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Ancak, ayn› bütçede flehremaneti, Asker Ailelerine Yard›mc› Ha-
n›mlar Cemiyeti’ne alt› ayl›k yard›m olarak 307 800 kuruflluk bir ödenek ay›rm›flt›r. Ayr›-
ca Hilâl-i Ahmer Han›mlar Darüss›naas› ve Türk Biçki Yurdu ile benzeri kurumlara teflvik
yard›m› olarak 82 080 kurufl tahsis edilmifltir.
Osmanl› toplumunda devlet merkezli sosyal yard›m uygulamalar›n›n XIX. yüzy›la iliflkin
yeni biçimleri kuflkusuz buradaki örneklerle s›n›rl› de¤ildir. Örne¤in 1810 tarihli bir mas-
raf defterinden, merkezî hükümetin, yani Bab›âli’nin ‹stanbul’da fakirlere ödemeler yapt›-
¤› anlafl›lmaktad›r. Bu tür uygulamalar›n daha önceki dönemlere uzand›¤› konusunda hiç-
bir flüphe yoktur. XVIII. yüzy›l boyunca ‹stanbul gümrü¤ü gelirlerinden yoksullara ödeme-
ler yap›ld›¤› bilinmektedir. Burada önemli olan nokta, muhtâcîn maafl› uygulamas›nda ge-
nel ifadesini buldu¤u flekliyle yoksullara yard›m olgusunun modern devletin ifllevleri ara-
s›na girmeye bafllamas›d›r. Osmanl› Devleti’ne modern sosyal devlet görünümü kazand›-
ran önemli unsurlardan birisi, “tehvin-i ihtiyacat, temin-i refah ve saadet-i ahali”nin dev-
letin sosyal yard›m hizmetleri arac›l›¤›yla sa¤lanmaya çal›fl›lmas›d›r.

MODERN SOSYAL YARDIM KURUMLARI

X I X .  y ü z y › l › n  s o n u n a  g e l i n d i ¤ i n d e , da¤›n›k bir görünüm
tafl›yor olmakla birlikte yoksullara yard›m, emeklilik ve halk sa¤l›¤› alanlar›nda Osman-
l› Devleti’nin kapsaml› bir faaliyet yürüttü¤ü anlafl›lmaktad›r. Bu üç alandaki hukukî dü-
zenlemeler ve kurumsal pratikler Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun modern bir sosyal dev-
let olma bak›m›ndan önemli bir dönüflüm geçirmifl oldu¤unu ortaya koymaktad›r. II.
Abdülhamit dönemine gelindi¤inde Osmanl› Devleti sosyal politika faaliyetlerini mo-
dern sosyal yard›m kurumlar›yla taçland›rm›flt›r. Bu kurumlar sayesinde yoksul Os-
manl› vatandafllar›, özellikle de ‹stanbul’da oturanlar padiflah›n “refah ve saadet-i umu-
miyeyi temin”e vermifl oldu¤u önemin bir sonucu olarak flekillenen bir dizi modern
sosyal refah kurumunun sunmufl oldu¤u hizmetten yararlanma imkân›na sahip olmufl-
tur. Bu kurumlar aras›nda öncelikle 1896 y›l›nda tamamlanan ve yaklafl›k bin kiflilik bir
kapasiteye sahip olan Darülaceze’yi saymak gerekir. Hamidiye Etfal Hastane-i Âlisi,
1899 y›l›ndan itibaren modern bir çocuk hastanesi olarak yoksul kad›n ve çocuklara
hizmet vermeye bafllam›flt›r. 1902 y›l›nda üç yüz yetime bar›nma ve e¤itim imkân› sa¤-
layan bir yetimhane, yani Darülhayr-› Âli hizmete girmifltir. Ayr›ca birçok vilayet mer-
kezinde gureba hastaneleri tesis edilmifltir. Yine birçok vilayette kimsesiz ve yoksul
çocuklar için sanayi mektepleri biçiminde ›slahhaneler bulunmaktayd›. Bütün bunlar›n
d›fl›nda özellikle ‹stanbul’da önemli sivil ve askerî hastaneler yer almaktayd›.
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sullarevi” oldu¤unu düflünmek son derece yanl›flt›r. Bu kurum öncelikle iç ve
d›fl kamuoyunu etkilemek üzere planlanm›flt›. Bu hedefe, kurumun mimarî
yap›s›n›n ihtiflam›yla de¤il, sa¤layaca¤› hizmetlerin modern niteli¤iyle ulafl›la-
cakt›. Darülaceze her fleyden evvel Abdülhamit’in, yoksul halk›n refah ve
sa¤l›¤› konusunda tafl›makta oldu¤u ilgiyi temsil etmek üzere kurgulanm›flt›
ve bu anlamda türünün bütün özelliklerini ba¤r›nda tafl›yan örnek bir kurum
olmal›yd›. Bu kurum, hastaneleri, ko¤ufllar›, atölyeleri, okullar› ve ibadethane-
leriyle farkl› yoksul kategorilerinin bütün ihtiyaçlar›n› karfl›layacak biçimde ta-
sarlanm›flt›. Hizmete girmesinin ard›ndan neredeyse her y›l yeni bir bina ve
bölüm eklenmesiyle Darülaceze, zaman içinde görece küçük ama modern
bir yoksullarevinin gerektirdi¤i bütün birimleri bünyesinde bar›nd›ran bütün-
lüklü bir sosyal tesis haline dönüflmüfltür. Bu birimler erkek ve kad›nlar için
ayr› ayr› ko¤ufllar ve hastaneler, kimsesiz bebekler için bir ›rzahane/krefl, bir
yetimhane, çal›flabilecek yaflta olanlara ifl sa¤lamak ve meslek kazand›rmak
üzere çeflitli imalathaneler, bir adet bakteriyolojihane, bir mektebi iptidaî, ca-
mi ve kiliseden oluflmaktayd›.
Darülaceze bünyesinde bulunan önemli birimlerden bir tanesini ›rzahane/da-
rül›rza (krefl) oluflturmaktad›r. XIX. yüzy›l›n son çeyre¤inde çocuk sorunu,
uluslararas› kamuoyunun gündeminde önemli bir yer iflgal etmeye bafllam›fl-

t›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda da kimsesiz sokak çocuklar›, terk edilmifl çocuklar ve di-
lenci çocuklar meseleleri Osmanl› seçkinlerinin gündemine büyük ölçüde girmiflti. Bafllan-
g›çta çok sistematik ve kurumsal bir yap› çerçevesinde olmasa da Osmanl› Devleti, terk
edilmifl ve kimsesiz çocuklar sorununu XIX. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren gündemine al-
m›fl ve bu soruna bir çözüm bulmak do¤rultusunda çeflitli giriflimlerde bulunmufltu. Ge-
nellikle söz konusu çocuklar›n meslek edinmeleri ve bu yolla topluma faydal› bireyler ha-
line gelmeleri sa¤lanmaya çal›fl›lmaktayd›. Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren Osmanl› hü-
kümetlerinin sanayi mektepleri çat›s› alt›nda yetim ve yoksul çocuklar için daha kurum-
sal, sistematik ve yayg›n bir uygulamaya yöneldi¤i görülmektedir.
Darülaceze ›rzahanesi bebek sa¤l›¤› aç›s›ndan Avrupa’n›n en son bilimsel tekniklerine gö-
re planlanarak donat›lm›flt›r. 1903 y›l›nda hizmete aç›lan ›rzahane dört yafl›n alt›nda ve ön-
celikle kimsesiz ve terk edilmifl çocuklar› (etfal-i metruke) bünyesinde bar›nd›rmay› hedef-
lemifltir. Dönemin gazetelerinde yer alan haberler hükümetin, çocuk ölümlerinin s›kl›¤› ve
çocuk terk etmelerdeki art›flla ilgili kayg›lar›n› aç›k bir flekilde yans›tmaktad›r. Öte yandan
bu kayg›lar Darülaceze bünyesinde bir krefl oluflturulmas›n› anlafl›l›r k›lmaktad›r. Bebek
ölüm oranlar›n›n düflürülmesi için çaba sarf edilmesi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Avru-
pa’daki imaj› aç›s›ndan da son derece önemliydi. Bu nedenle bas›nda kreflle ilgili kapsaml›
bir tan›t›m faaliyeti yürütülmüfltür. Kreflin kurulmas› s›ras›nda ihtiyaç duyulan araç gerecin
büyük k›sm› Avrupa’dan, özellikle de Viyana’dan getirtilmifltir. Hijyen kurallar›na uyulmas›-
na özel bir önem verilmifl ve bu amaçla gerekli önlemler al›nm›flt›r.
Darülaceze bünyesindeki bir di¤er birim eytamhanedir. Irzahanede dört yafl›ndan kü-
çük çocuklar bar›nd›r›l›rken, eytamhanenin daha büyük yafltaki çocuklara hizmet ver-
mesi planlanm›flt›r. Çocuklar›n e¤itiminden bir Frans›z mürebbiye sorumludur. Ayr›ca
yedi yafl›na ulaflan çocuklar ilgi ve becerilerine göre Darülaceze bünyesindeki imalat-
hanelerin birinde çal›flmaya bafllamaktad›rlar.
Darülaceze, Osmanl› baflkentinde yoksullar›n tamam›na yard›m ulaflt›rmaktan uzakt›. Ku-
rumun kapasitesi yaklafl›k bin kifliyle s›n›rl›yd› ve bu rakam nadiren afl›lm›flt›r. ‹stanbul nü-
fusunun bir milyon s›n›rlar›nda oldu¤u ve kentte yoksullu¤un önemli bir sorun teflkil et-
ti¤i hat›rland›¤›nda, bu rakam›n oldukça düflük oldu¤u görülür. Darülaceze 1896 y›l›nda
hizmet vermeye bafllad›¤›nda, 240 kifliye bar›nak sa¤lam›flt›. Bu rakam fiubat 1899 itiba-
riyle 600’e ulaflm›flt›r. Meflrutiyet y›llar›nda da rakamlarda önemli bir de¤ifliklik olmam›fl-
t›r. Örne¤in 1911 y›l›nda kuruma 320 erkek, 245 kad›n ve 154 çocuk olmak üzere top-
lam 719 kifli kabul edilmifltir. Ayn› y›l içinde kurumdan 174 erkek, 109 kad›n ve 80 ço-
cuk tahliye edilmifltir. Bir sonraki y›l 898 kifli kabul edilirken, 580 kifli de tahliye edilmifltir.
1909 y›l› itibariyle Darülaceze’nin çat›s› alt›nda 1 002 kifli bar›nmaktayd›.

HAM‹D‹YE ETFAL HASTANES‹
1899 y›l›nda hizmet vermeye bafllayan Hamidiye Etfal Hastanesi, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun son döneminde oluflturulmufl en önemli sosyal kurumlar aras›nda yer almaktad›r.
Etfal Hastanesi de Darülaceze gibi padiflah›n hayrat› olarak gündeme gelmifltir. Abdülha-
mit, k›z› Ayfle Sultan’›n difteri hastal›¤› nedeniyle hayat›n› kaybetmesinin ard›ndan özel
doktorlar›ndan ‹brahim Pafla’n›n da teflvikiyle bir çocuk hastanesi yapt›rmaya karar ver-
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mifltir. Modern t›bb›n en son yöntemleriyle kurulan hastane bir yandan Osmanl› Devle-
ti’nin modernli¤inin önemli sembollerinden birisi, di¤er yandan da devletin “refah ve saa-
det-i umumiye”ye verdi¤i önemin ve ayn› zamanda padiflah›n “s›hhat ve afiyet-i umumi-
yenin temin-i selametinin emrinde” oluflunun önemli bir göstergesi olarak planlanm›flt›r.
Etfal Hastanesi dönemin günlük gazetelerinde padiflah›n “en parlak, en güzide eser-i hay-
riye-i mülükânelerinden” ve “Avrupa memalik-i mütemeddinesinin bir çoklar›nda görül-
meyen bir eserü’l-nadirü’l-misal” olarak tasvir edilmifltir.
XIX. yüzy›l›n sonlar›nda pediatrinin ba¤›ms›z bir disiplin olarak yeni flekillenmekte ve Av-
rupa’da çocuk hastanelerinin henüz yayg›nlaflmam›fl oldu¤u hat›rland›¤›nda, ‹stanbul’da
modern bir çocuk hastanesi yap›lmas›n›n önemi anlafl›l›r. “Pediatri devrimi”nin öncüle-
ri, ayr› çocuk hastaneleri kurulmas› fikrini ortaya att›klar›nda t›p camias› içinde az›nl›kta
kalm›fllard›. Çocuk hastanelerinin ayr› kurumsal bir kimlik kazanmalar› süreci hayli yavafl
ilerlemifltir. Örne¤in, 1850 öncesi Avrupa’s›nda sadece yirmi befl çocuk hastanesi bu-
lunmaktayd›. Bunlardan ilki Paris’te 1802 tarihinde kurulmufl olan Hôpital des Enfants
Malades idi. Sonralar› 1834’te Petersburg’da, 1837’de Viyana ve Breslau’da çocuk has-
taneleri aç›lm›flt›r. 1850 ile 1878 y›llar› aras›nda Avrupa’da altm›fl yedi yeni çocuk hasta-
nesi aç›lm›flt›r. Ancak bunlar›n önemli bir k›sm› genel hastanelerin pediatri bölümü flek-
linde kurulmufltur. II. Abdülhamit’in özel doktorlar› aras›nda bulunan ‹brahim Pafla’n›n
uzmanl›k e¤itimini 1893 y›l› sonras›nda nöroloji, pediatri ve sosyal hijyen alanlar›nda Al-
manya’da yapm›fl olmas› ve bu süre içinde Kayser Wilhelm taraf›ndan Berlin’de infla et-
tirilmifl olan çocuk hastanesinde (Kaiser-und Kaiserin-Friedrich-Kinderkrankenhaus) ça-
l›flma imkân› bulmas› önemlidir. Bu örnek, Abdülhamit’in ‹stanbul’da da benzer bir has-
tane kurulmas› do¤rultusunda karar vermesini kolaylaflt›rm›fl ve k›sa bir süre içinde Ha-
midiye Etfal Hastanesi infla edilmifltir. Bu kurum, bir yandan ‹brahim Pafla gibi genç ve
mesle¤inde yükselmek isteyen doktorlara, di¤er yandan da “s›hhat ve afiyet-i umumiye-
nin temin-i selameti emrinde olan padiflah›m›z” imaj›n› genifl kitlelere yaymak isteyen
Abdülhamit rejimine önemli imkânlar sa¤layacakt›r.
Etfal Hastanesi ilk sekiz y›ll›k faaliyeti süresince 120 000 civar›nda hastaya hizmet ver-
mifltir. Yaln›zca ‹stanbul’dan de¤il, imparatorlu¤un birçok bölgesinden hasta kabul edil-
mifltir. Padiflah›n tahta ç›k›fl y›ldönümü törenlerinde ve flehzadelerin sünnetlerine rast-
layan y›llarda bu hastanede binlerce yoksul çocuk sünnet ettirilmifltir. Etfal Hastanesi

doktorlar› taraf›ndan Frans›zca ve Türkçe olarak araflt›rmaya dayanan bilimsel nitelik-
li bir t›p y›ll›¤› yay›mlanm›flt›r. Her ne kadar kamuoyuna padiflah›n bir hayrat› olarak
sunulmufl olsa da, dönemin en modern t›p teknolojileriyle donat›lm›fl bu çocuk has-
tanesinde sunulan sa¤l›k hizmetlerinin son derece genifl halk kesimlerine ulaflmaya
bafllamas›, Osmanl› Devleti’nin bir sosyal devlet olma niteli¤ini pekifltirmifltir.

K‹MSES‹Z ÇOCUKLAR ‹Ç‹N YET‹MHANELER
Osmanl› Devleti XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren kimsesiz sokak çocuklar› için yine da-
¤›n›k olmakla birlikte, görece yayg›n bir kurumsal faaliyete giriflmifltir. Bu yetimhaneler
kimsesiz çocuklara meslek kazand›rmak ve onlar› sokaktan kurtarmak üzere sanayi mek-
tebi tarz›nda düzenlenmifltir. 1890’l› y›llardan itibaren misyonerlerin okul, hastane ve ye-
timhane kurmak fleklindeki faaliyetlerinin artmas›yla Osmanl› Devleti’nin bu alandaki du-
yarl›l›¤›n›n daha da artt›¤› görülmektedir. Bu nedenle 1899 y›l›nda öncelikle din ve mez-
hep fark› gözetmeksizin bütün Osmanl› vatandafllar›na hizmet vermek üzere ‹stanbul’da
dört bin kiflilik bir yetimhane yap›lmas› planlanm›flt›r. Ancak dönemin malî s›k›nt›lar› ne-
deniyle bu proje gerçeklefltirilememifl ve yerine 1903 y›l›nda yaln›zca Müslüman kimse-
siz çocuklar için Darülhayr ad›yla üç yüz kiflilik bir yetimhane yap›labilmifltir.
Darülhayr-› Âli, Etfal Hastanesi gibi bir prestij kurumu olmamakla birlikte, Müslüman yetim-
ler ile kimsesiz sokak çocuklar›n›n korunmas› aç›s›ndan önem tafl›m›flt›r. Küçük bir ilk mek-
tep ve kimsesiz Müslüman sokak çocuklar› için bir tür yetimhane olan Darülhayr’›n aç›l›fl›,
1903 y›l›nda cülus törenleri s›ras›nda gerçeklefltirilmifltir. Yine Abdülhamit’in hayrat› olarak
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sunulan bu yetimhane, do¤rudan Abdülhamit’in giriflimiyle kurulmufl ve malî ola-
rak Hazine-i Hassa Nezareti taraf›ndan desteklenmifltir. Abdülhamit bizzat kuru-
ma talebe kabul edilmesi konusuyla da ilgilenmifltir.
Darülhayr-› Âli, öncelikle “iflsiz güçsüz serseri dolaflan haneberdufl gençler-
le, korunmaya muhtaç o¤lan çocuklar” için sanayi mekteplerine haz›rl›k ni-
teli¤inde bir yetimhane olarak düflünülmüfltü. E¤itim süresi biri haz›rl›k ol-
mak üzere yedi y›l olarak tasarlanm›flt›. Bafllang›çtaki plana göre her sene
40 erkek ve 40 k›z olmak üzere 80 ö¤renci al›nacak ve böylece yedi sene
sonunda okulun toplam ö¤renci say›s› 560’a ulaflacakt›. Okula kabul edile-
cek çocuklar›n yafllar›n›n befl ila yedi aras›nda olmas› öngörülmüfltü. Ancak
uygulamada, Darülhayr-› Âli’ye yaln›zca erkek çocuklar kabul edilmifltir.
1908 y›l›nda geçici olarak kaydedilen talebelerle birlikte yetimhane mev-
cudu dört yüze ulaflm›flt›r. Darülhayr-› Âli’nin talebe say›s›n›n k›sa sürede
dört yüze ulaflmas› ve bu say›n›n befl yüze ç›kart›lmas› gere¤inin do¤mas›,
böyle kurumlara büyük bir ihtiyaç oldu¤unu gösterir. Ancak, Darülhayr’›n
üç veya dört yüz kiflilik kapasitesiyle bu ihtiyac› karfl›lamaktan çok uzak ol-
du¤u da aç›kt›r.
Ancak, Darülhayr’›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki ilk Müslüman yetimha-
nesi oldu¤unu söylemek de do¤ru de¤ildir. Çeflitli vilayetlere da¤›lm›fl olan
sanayi mektepleri bir tür yetimhane/darüleytam ifllevi görmüfltür. Darül-
hayr’›n “›slahhane tarz›nda” ve “sanayi mekteplerine mahreç” olacak bir
müfredatla kurulmufl olmas› da bunu do¤rular niteliktedir. Midhat Pafla’n›n
1863 y›l›nda Tuna Vilayeti’nde Müslüman ve H›ristiyan kimsesiz yetim ço-
cuklar›n “tahsil ve terbiyelerine bakmak, sanat ö¤retmek” için oluflturdu¤u
kuruma da, ›slahhane veya sanayi mektebi ad› verilmiflti. Midhat Pafla hat›-
rat›nda, “Bu ifl bizim memlekette yeni kurulan ve benzeri de olmayan bir
fley oldu¤undan münasip bir isim bulunup konulamam›flt›” demektedir. Yi-
ne Midhat Pafla’n›n aktard›¤›na göre bu kuruma, Kuran›kerim’deki bir ayet-
ten ilham al›narak “›slahhane” ad› verilmifl ve bundan sonra di¤er vilayet-
lerde de yetimlerin terbiyesi için aç›lan böyle yerlere aynen bu ›slahhane
ismi konulmufltur. Türkiye’de tarih yaz›c›l›¤›nda sanayi mektepleri sadece
teknik e¤itim veren kurumlar olarak görülmüfl ve bu kurumlar›n bir tür ye-
timhane/darüleytam olduklar› fark edilmemifltir.
II. Abdülhamit, fikir babal›¤›n› Midhat Pafla’n›n yapt›¤› sanayi mekteplerine
sahip ç›kmakta tereddüt etmemifltir. Abdülhamit döneminde çeflitli vila-
yetlerde, erkek ve k›zlara mahsus olmak üzere birçok sanayi mektebi aç›-
lacakt›r. 1321/1903 tarihli Maarif Salnamesi’ne göre ‹stanbul, Adana, Edir-
ne, ‹zmir, Ba¤dat, Halep, Hüdavendigâr, Selanik, fiam-› fierif, Kastamonu,
Kosova, Manast›r, Trablusgarb ve Yemen’de on dört adet sanayi mektebi
bulunmaktad›r. Ayn› kayna¤a göre bu mekteplerde ço¤unlu¤u Müslüman
ve erkek olmak üzere 1 406 talebe e¤itim görmektedir ve bu talebeler-
den ço¤unu yetimler oluflturmaktad›r.
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EMEKL‹L‹K VE 
TEKAÜD SANDIKLARI

X I X .  y ü z y › l  O s m a n l ›  ‹ m -
p a r a t o r l u ¤ u ’ n d a bugünkü anla-
m›yla sosyal güvenlik kavram›na en yak›n uygula-
ma emeklilik alan›nda görülmektedir. Yüzy›l›n
bafllar›ndan itibaren modern bir bürokrasinin
oluflumu memurluk ve maafl sisteminin yerlefl-
mesine yol açm›fl ve süreç içinde bürokrasinin
askeriye, mülkiye ve ilmiye gibi farkl› kesimlerini
kapsayan bir tekaüd/emeklilik sistemi flekillenme-
ye bafllam›flt›r. Yüzy›l boyunca özellikle devlet
memurlar›n›n sosyal güvenlikleriyle ilgili birçok
düzenleme yap›lm›fl, konuyla ilgili çok say›da yasa
ve yönetmelik ç›kart›larak emeklilik sistemi ku-
rumsal bir nitelik kazanm›flt›r.
Asl›nda XIX. yüzy›l öncesinde modern emeklilik
sistemi çerçevesinde de¤erlendirmek mümkün olmamakla birlikte, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nda devlet görevlilerine faal çal›flma sürelerinin sonunda gelir sa¤lamaya yönelik uygula-
malar bulunmaktayd›. Örne¤in, devlet hizmetinden yafll›l›k, sakatl›k vb nedenlerle ayr›lanlara
“tekaüdiyye”, “arpal›k”, “oturak ulufesi” gibi adlar alt›nda geçimlerine yetecek bir miktar ma-
afl ba¤lan›rd›. Askeriye ve ilmiye s›n›f›ndan üst rütbeli kiflilere görevden ayr›lmalar› halinde ge-
çimlerini sa¤layabilecekleri tekaüd maafl› karfl›l›¤› bir yerin geliri tahsis edilir ve buna “arpal›k”
denirdi. “Tekaüdiyye” ise yafll›l›k ve maluliyet sebepleriyle devlet hizmetinden ayr›lan yöne-
tici ve memurlara ba¤lanan maafl anlam›na geliyordu. Saraydaki hizmetlilere görevlerinden
ayr›ld›klar›nda “tekaüd ulufesi” tahsis edilirdi. “Oturak ulufesi” ise emekli olan yeniçerilerin al-
d›¤› maafl için kullan›lan bir kavramd›.
XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren devlet memurlar›n› kapsam›na alan ve süreç içinde kurum-
sal bir nitelik kazanmaya bafllayan emeklilik sistemi, tekaüd kavram›yla an›lm›flt›r. II. Mahmut
döneminde h›z kazanan merkez teflkilat›ndaki yeniden yap›lanmalar sonucunda bürokrasi ha-
cim olarak giderek genifllemifl ve say›lar› artan memurlara 1838’den itibaren maafl ba¤lanma-
s› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu karar›n amac› tahsisat ve iltizam sistemlerinin yol açt›¤› rüflvet ve yol-
suzlu¤u ortadan kald›rmakt›. Ancak XIX. yüzy›l boyunca birçok giriflim yap›lm›fl olmakla bir-
likte, iltizam sistemi kald›r›lamam›fl ve maafl sistemi uzun süre bürokrasinin bütününü kapsa-
yacak bir uygulama alan› kazanamam›flt›r. Bu da memurlara yönelik emeklilik uygulamalar›n›n
sistemleflmesini geciktiren en önemli unsur olmufltur. Bu geçifl süreci içinde farkl› memur ke-
simlerine yönelik emeklilik ödentileri eski maliye teknikleriyle çeflitli defterlerde tutulmufltur.
Bu defterlere örnek vermek gerekirse: I. Alay subay ve erlerinden tekaüde sevk edilenlerin
isimlerini ve maafl miktarlar›n› içeren 1831-1847 y›llar›n› kapsayan mütekaidin maafl defteri,
devlet memurlar›n›n geride b›rakt›klar› dul ve yetimlere ba¤lanan maafllara iliflkin 1845-1846
y›llar›na ait eytam ve eramil defteri, 1838-1887 y›llar› aras›nda Maliye Nezareti’nin kadrolu
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personelinden emekliye ayr›lanlar›n maafllar›n›n tutuldu¤u maliyenin maaflat kay›t defteri,
1863-1875 y›llar› aras›nda mülkiye, askeriye ve ilmiye s›n›flar›na mensup emekli, dul ve ye-
timlerin maafl miktarlar›n› içeren mütekaidin ile eytam ve eramilin maafl defteri, 1865-1867 y›l-
lar› aras›nda Meclis-i Umur-› Nafia, Meclis-i Muhasebe-i Maliye baflkan ve üyeleri ile Istabl-›
Âmire hizmetlilerinin emekli maafllar›n› gösteren defterler say›labilir.
1869’da yay›mlanan Daire-i Umumiye-i Vilayat Nizamnamesi ile validen muhtara kadar dev-
let memurlar›n›n görev, yetki ve sorumluluklar› belirlenmifltir. Bu kanunla birlikte maafl ve
harc›rahlar, dul ve yetim ayl›klar› gibi konular yeni bir düzenlemeye tabi tutulmufltur. Bürok-
raside, askeriyeden bafllamak üzere, mülkiye ve ilmiye s›n›flar›n›n emeklilikleri için takip eden
dönemde birçok düzenleme yap›lm›fl ve emeklilik sistemi tekaüd sand›klar› uygulamas›yla bir
sisteme oturtulmaya çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in 1866’da kurulan Askerî Tekaüd Sand›¤› askerlerin
emeklili¤ini düzenleyen ve geleceklerini güvence alt›na almaya çal›flan örneklerden biridir. 25
Kas›m 1869’da emekli deniz subaylar›n›n yetimlerine ba¤lanacak maafllara iliflkin bir nizam-
name yay›mlanm›flt›r. Bunlar› ilmiye ve sivil bürokrasi mensuplar› ile amele s›n›f›n›n sosyal gü-
venli¤ine yönelik düzenlemeler izlemifltir. 1874’te ç›kart›lan bir nizamnameyle ilmiye men-
suplar›n›n dul ve yetimlerine maafl ba¤layan bir sand›k kurulmufltur.
XIX. yüzy›l›n sonlar›na yaklafl›ld›¤›nda emeklilik sisteminin, memurlar›n d›fl›nda kalan çal›flan
kesimleri de kapsayacak flekilde geniflletilmekte oldu¤u görülür. Bu do¤rultuda 8 Nisan
1875’te “Tersane-i Âmire’de müstahdem amele-i daimenin mütekadîni ile bunlar›n eytam
ve eramiline tahsis olunacak maaflat hakk›nda nizamnamedir” bafll›kl› bir nizamname yay›m-
lanm›flt›r. Tersane-i Âmire ile taflra tersanelerinde ve donanmayla ilgili di¤er birimlerde çal›-
flan iflçileri kapsayan nizamname dört bölüm ve otuz maddeden oluflmaktad›r. ‹flçi ve emek-
li ücretlerinden yap›lacak yüzde 2 oran›nda kesintilerin Amele Sand›¤› ad› alt›nda toplanarak
Askerî Eytam Sand›¤› Nizamat› hükümlerine göre kullan›laca¤› belirtilmektedir. Bu nizamna-
me esas olarak iflçilerin emekli maafllar›n› düzenlemekle birlikte, dul ve yetimlere iliflkin hü-
kümler de içermektedir. 1876’da “Meclis-i ticaret ve ziraat›n vazaif-i esasiyesine dair karar-
namedir” bafll›¤›yla yay›mlanan di¤er bir kararnameyle ayn› kurumun görevleri belirlenmifltir.
Bu kurumun görevleri aras›nda iflçiler için iddihar sand›klar› oluflturmak da bulunuyordu. Ay-
n› y›l telgraf ve posta memur ve hizmetlilerinin emekliliklerine iliflkin de bir düzenleme yap›l-
m›flt›r. “Telgraf ve posta memurîn ve ketebe ve hademesinden tekaüde flayeste bulunanla-
r›n derece-i istihaklar›na ve bunlar›n eytam ve eramilinin mertebe-i ihtiyaçlar›na göre tahsis
k›l›nacak maafllar ile buna karfl›l›k tutulacak mebali¤in idare-i mahsusas›na ve bu babda laz›m
gelen muamelata dair nizamnamedir” bafll›¤›n› tafl›yan düzenleme yirmi befl y›l hizmet yap-
m›fl bir kiflinin maafl›n›n yüzde 50’siyle, otuz ve daha fazla y›l hizmet yapm›fl birisinin ise ma-
afl›n›n yüzde 75’iyle emekli olabilmesini öngörüyordu. 1879’da yaflanan malî s›k›nt›lar sonu-
cunda tersaneleri kapsayan emekli, dul ve yetim maafllar›n›n ödenebilmesi için yap›lan maafl
kesintisinin yüzde 5’e ç›kart›lmas› kararlaflt›r›ld›.
Da¤›n›k bir görünüm sergileyen emeklilik sisteminin 1880’lere gelindi¤inde bir düze-
ne sokulmas› için çal›flmalar yap›lm›flt›r. Ayn› dönemde di¤er kamu kurulufllar› da bir-
biri ard›na kendi çal›flanlar›na yönelik tekaüd sand›klar› oluflturmaya bafllam›flt›r.
1886’da ordu mensuplar›n›n dul ve yetimleri ile hizmet esnas›nda hastalanan veya sa-
kat kalanlara verilen ayl›¤›n yetersiz oldu¤unun gündeme gelmesi üzerine Bahriye ve
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Tophane tekaüd sand›klar› birlefltirilmifl ve askerler için “Umum Tekaüd
Sand›¤›” ad› alt›nda yeni bir sand›k oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Ayn› y›l
taflradaki dul ve yetimlere de maafl ba¤lanabilmesini öngören bir genelge
yay›mlanm›fl ve memur maafllar›ndan her ay yüzde 5 oran›nda kesinti ya-
p›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. 1889’da resmî kurumlarda çal›fl›p da emeklilik
hakk› bulunmayanlardan temettü vergisi al›nmamas›na dair kanun ç›kart›l-
mas› talep edilmifltir. ‹flçilere yönelik sosyal güvenlik uygulamalar›n› bir dü-
zene sokmak için 30 Nisan 1910’da “Tersane-i Âmire’ye mensub s›n›f-›
amele ve sairenin tekaüdleri hakk›nda nizamname” ile yeni bir düzenleme-
ye gidilmifl ve iflçilere yönelik emekli sand›klar›n›n kurulufl ve yönetimi,
emeklilik flartlar›, emekli, dul ve yetimlere verilecek maafllar ile sand›k ser-
mayesi, bu sermayenin nas›l iflletilece¤i, sand›ktan borçlanman›n usul ve
flartlar› tespit edilmifltir.
XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda karmafl›k bir
tekaüd sand›klar› yap›s› oluflmufltur. Eytam ‹daresi ve eytam sand›klar› bu
sistemin bir di¤er unsurunu meydana getirmifltir. Meflrutiyet y›llar›ndan iti-
baren tekaüd sand›klar›n›n yan› s›ra, çal›flanlar›n yard›mlaflma amac›yla kur-
duklar› teavün sand›klar› da gündeme gelmifltir. Bu da¤›n›k yap› cumhuri-
yet y›llar›nda da devam etmifl ve II. Dünya Savafl› sonras›nda Emekli San-
d›¤› ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun oluflumuyla, modern sosyal güvenlik
sistemi kurumsal bir düzene kavuflabilmifltir.
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EYTAM ‹DARES‹ VE EYTAM SANDIKLARI

O s m a n l ›  ‹ m p a r a t o r l u ¤ u ’ n d a  m o d e r n  b i r  s o s y a l
g ü v e n l i k  s i s t e m i n i n  o l u fl m a s › çerçevesinde üzerinde durulma-
s› gereken bir konuyu da dul ve yetimlerin korunmas› oluflturmaktad›r. Dul ve yetim hakla-
r› Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda üzerinde hassasiyetle durulan meselelerden biri olmufl ve ko-
nuya fleri hukuk ve gelenekler çerçevesinde yaklafl›lm›flt›r. XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren
bu alanda yeni nizamnameler yay›mlanm›fl ve kurumsal düzenlemeler yap›lm›flt›r. 31 Aral›k
1851’de kurulan Emval-› Eytam Nezareti bu teflkilatlar›n en kayda de¤er olanlar›ndan biridir.
Nezaretin kurulmas›ndan önce ‹stanbul’da tereke ifllerine kad›l›k bünyesinde bulunan bab
mahkemeleri bakmaktayd›. Tereke, ölen bir kimsenin miras olarak b›rakt›¤› her türlü mal ve
eflyay› ifade etmek için kullan›lan bir kavramd›r. Yetimlerin hukukî ifllemlerine dair artan flikâ-
yetlerle birlikte 1852’de K›smet-i Belediye Mahkemesi kurulmufltur. Bu mahkeme ‹stanbul
ve Bilad-› Selase’de (Eyüp, Galata ve Üsküdar) yaflayan esnaf›n tereke ifllerine bakmakta ve
yetim mallar›n›n idaresiyle ilgilenmekteydi. 1860’ta kapat›lan bu mahkemenin görevleri tek-
rar bab mahkemelerine devredilmifltir. Taflrada ise tereke ifllerini müfettifl hükkâml›klar›na
ba¤l› mahallî mahkemeler yürütmekteydi.
Eytam Nezareti’nin kurulmas›yla birlikte yetim haklar› ve tereke ifllemleriyle ilgili de¤iflik-
liklerin yap›ld›¤› görülmektedir. Nezaretin teflkilat yap›s› hakk›nda fazla bilgi bulunmamak-
la birlikte, yay›mlanan nizamnamelerde merkezde ve taflrada oluflturulacak eytam idare-
leri veya meclisleri ile Eytam Sand›¤› hakk›nda ayr›nt›l› aç›klamalara rastlanmaktad›r.
1851’de yay›mlanan ilk nizamnamede, nezaretin fleyhülislaml›¤a ba¤l› oldu¤undan ve ge-
nel muhasebesini birkaç ayda bir meflihat makam›na gönderece¤inden söz edilmektedir.
1869’da ilk nizamnameye ek olarak Memalik-i Mahrusa-i fiahanede Küflad Olunacak Ey-
tam Sand›klar›n›n Suret-i ‹dare ve Muhafazas› Hakk›nda Nizamname’de de teflkilat yap›-
s› hakk›nda detayl› bilgiye rastlanmamaktad›r. Bunlara ek olarak 1874’te Ba-irade-i Seniy-
ye Teflekkül Ettirilen ‹dare-i Emval-i Eytam›n Suret-i Teflkilini ve Vezaifini Mübeyyin Ni-
zamname, 1906’da da Umum Emval-› Eytam›n Suret-i ‹daresi Hakk›nda Tadilen Kaleme
Al›nan Nizamname ile yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Bu nizamnamelerde Eytam Nezareti’nin görevleri k›saca flöyle s›ralanmaktad›r: Tereke yaz›-
m›na giden mahkeme memurlar›yla birlikte bir memurunu göndererek yaz›m esnas›nda ay-
r› bir defter tutmak, terekelerden yetimin hissesine düflen mal ve eflyan›n fiyat tespitini ve
kontrolünü yapmak, yetimin hissesine düflen eflyan›n sat›l›p sat›lmad›¤›na dair belge vermek,
yetimin mal›ndan borç verilecek miktar›n karfl›l›¤› rehin al›nacak mal›n k›ymet takdirini yap-
mak ve k›ymetini belirten bir ilmuhaberi onun vasisine vermek.
1851’den sonra yetimin vasisinin kim olaca¤›n› vilayetlerde temyiz-i hukuk meclisleri, kazalar-
da ise dava meclisleri tayin etmeye bafllam›flt›. Vesayetin geçerli olabilmesi için vasili¤e tayin
olunan kiflinin bunu aç›kça kabul etti¤ini beyan etmesi gerekmekteydi. Bu görevi yerine ge-
tirecek kiflinin fikrî ve ahlakî vas›flara, hür, ak›ll›, reflit, yetimle ayn› dinden ve vesayet ifllerine
vakit ay›rabilecek ve vasisi oldu¤u kifli ile s›k› münasebette bulunabilecek niteliklere sahip ol-
mas› gerekmekteydi. Tanzimat ile birlikte kad›nlar›n da vasi olarak tayin edilmeye baflland›¤›
görülmektedir. Nezaretin ayr›ca yetim reflit olduktan sonra mallar›n› kendisine teslim etmek
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gibi bir görevi de bulunmaktad›r. Her ne kadar 1851’de kurulmufl olsa da, Ey-
tam Nezareti’nin teflkilat yap›s›n›n 1874’ten sonra oturmaya bafllad›¤› dikkat çek-
mektedir. Bu tarihte fleyhülislaml›k makam›na ba¤l› olmak üzere Meclis-i ‹dare-i
Emval-i Eytam kurulmufltur. Bu kurumun baflkanl›¤›na fleyhülislaml›k makam› ta-
raf›ndan ilmiye s›n›f›ndan bir kifli ‹stanbul eytam müdürü s›fat›yla atanmaktayd›.
‹stanbul Eytam Müdiriyeti veya Eytam ‹daresi olarak kay›tlarda yer alan bu kuru-
mun ismi 1914’te ç›kar›lan ek bir nizamname ile Der’saadet Emval-i Eytam ve
Beytü’l Mal Müdiriyeti olarak de¤ifltirilmifltir.
Emval-i Eytam Meclisi’nin aslî görevi taflradan gelen cetvelleri temel alarak
yetimlerin mallar›n›n muhasebesini tutmakt›. Meclis ayr›ca ‹stanbul ve Bi-
lad-› Selase’de oturanlar›n tereke ifllemlerini bir an önce halletmesine ve
yetim, deli, kay›p, dul ve bunaklar›n haklar›n›n korunmas› ile ilgili nizamna-
meler haz›rlanmas›na yard›mc› olmaktayd›. Meclisin yetki ve sorumlulukla-
r› 1908’den sonra geniflletilmifl, ‹stanbul’da ve taflrada tereke yazmaya yet-
kili her türlü fleri mahkeme, eytam müdürleri ve taflra eytam meclislerinin
emirlerine uymakla yükümlü k›l›nm›flt›r. Kay›t ifllemlerinin ve muhasebele-
rinin usule uygun yap›l›p yap›lmad›¤›, terekelerin eytam sand›klar›na koyu-
lup koyulmad›¤›, gerekli fleri belgelerin zaman›nda ilgili makamlara gönde-
rilip gönderilmedi¤inin kontrolü meclisin yetkileri dahilindedir.
Taflradaki yetimlerin mallar›yla ilgili hukukî ifllemlere bakan Taflra Eytam
‹daresi’nin gerçek anlamda teflkilatlanmas› 1880’li y›llarda bafllam›flt›r. Tafl-
ra teflkilat›n›n ve taflra meclislerinin yetki ve sorumluluklar› da merkezdeki
meclisle hemen hemen ayn› olup, aslî görevi tereke ifllemlerinin usulüne
göre yap›l›p yap›lmad›¤›n› takip etmek ve bu sürecin eksik yanlar›n› tamam-
lamakt›r. Taflra idarelerinin çal›flmalar› merkezdeki meclisin talimat› üzeri-
ne maliye müfettiflleri, onlar›n olmad›¤› yerlerde ise adliye müfettiflleri 
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taraf›ndan teftifl edilerek fleyhülislaml›k makam›na rapor edilmekteydi.
Eytam Nezareti’nin sosyal politika bak›m›ndan en önemli faaliyetini Eytam Sand›¤›’n›n ku-
ruluflu oluflturmaktad›r. Eytam Sand›¤›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda paran›n de¤erlendiril-
mesi veya faizle iflletilmesiyle ilgili uygulamalar dahilinde 1851’de, Yetim Mallar› ‹dare Mec-
lisi’nin denetimi alt›nda her il ve kazada kurulmufltur. Bu sand›klar›n aslî görevi yetim, deli,
dul, kay›p ve bunak kiflilerin mal ve paralar›n› korumak ve de¤erlendirmektir. Bunun yan›n-
da yetimlerin nafakas›n› sa¤lamak ve onlar ad›na paralar›n› iflletmek de sand›¤›n görevleri
aras›ndayd›. Sand›¤›n ad› 1908’e kadar Eytam Sand›¤› iken, bu tarihten itibaren Eytam ‹da-
nat Sand›¤› olarak de¤ifltirilmifl ve taflrada teflkilatlanmas› taflra eytam meclislerinin olufltu-
rulmas›yla birlikte peyderpey gerçekleflmifltir. Sand›¤›n idaresinden eytam müdürleri so-
rumludur. Eytam ‹danat Sand›¤›’n›n yan›nda ‹lmiye Sand›¤›, Evkaf Sand›¤› gibi farkl› meslek
gruplar›na ait eytam sand›klar› da kurulmufltur.
1875 y›l›ndan itibaren genel eytam sand›klar›n›n yan› s›ra, ilmiye mensuplar›na ait bir
sand›¤›n da kuruldu¤u görülmektedir. Sand›¤›n sermayesi ilmiye mensuplar›n›n maafl-
lar›ndan yap›lan kesintilerle oluflturulmakta ve fleyhülislaml›k kalemi taraf›ndan takip
edilerek Eytam Sand›¤›’na teslim edilmekteydi. Sand›kta biriken nemalar sadece ilmi-
ye mensuplar›ndan yetim kalanlara veriliyordu. Erkeklere 20 yafl›na, kad›nlara evlenin-
ceye kadar, aklî dengesi bozuk ve di¤er hak sahibi kiflilere ise meclisin uygun gördü-
¤ü yafla kadar maafl ba¤lanmaktayd›. Sand›ktan maafl alan dul kad›nlar her alt› ayda bir
evlenmediklerini mahalle ya da köyün muhtar veya imam›ndan ald›klar› ilmuhaberle
ispatlamakla yükümlüydü. Bunun yan›nda posta telgraf çal›flanlar› ve di¤er memurlar
için de çeflitli sand›klar kurulmufltu ve ayn› meclis taraf›ndan idare edilmekteydi.
Eytam idareleri kurulmadan önce yetimlerin mallar› vasilerin denetimi alt›nda bulunmak-
tayd›. ‹dareler kurulduktan sonra mahkemece tayin edilen vasi Eytam Sand›¤›’na baflvu-
rarak yetimin zorunlu giderleri için günün flartlar›na göre “nafaka ve kisve baha” ad› al-
t›nda belirli bir para istemeye bafllard›. Bu para mahkemenin belirledi¤i bilirkifliler taraf›n-
dan tayin edilmekte, günün flartlar›na göre günlük veya ayl›k biçimde ödenmekteydi. Ay-
r›ca yetime miras kalan gayrimenkuller yetim yarar›na kullan›lmak flart›yla sat›fla ç›kart›la-
biliyordu. Nafakan›n yan›nda yetim çocuklar›n sünnet törenleri, evlilik masraflar› ve gay-
rimenkullerinin tamiri için sand›ktan vasiler arac›l›¤›yla para al›nabiliyordu. Sünnet töreni
ve evlendirme ile ilgili harcamalar vasi taraf›ndan yap›lmakta, daha sonra harcanan meb-
la¤ makbuz karfl›l›¤› sand›ktan geri al›nmaktayd›. Gayrimenkullerin tamirat› içinse befl yüz
kurufla kadar olan masraflar meclis taraf›ndan karfl›lan›yordu.
Eytam Sand›¤›’nda biriken paralar esnaf, tüccar, memur ve ziraatle u¤raflan kiflilere ihtiyaçla-
r›n› karfl›lamalar› için nakit borç para verilmesi yoluyla de¤erlendirilmekteydi. E¤er sand›ktaki
para bu flekilde de¤erlendirilemezse, yetimin ma¤dur edilmemesi için sarraflara baflvurul-
maktayd›. Gerekti¤inde yetim ad›na de¤erli kâ¤›t veya devlet tahvili al›nd›¤› da oluyordu.
Eytam Nezareti ve Eytam Sand›¤›, Osmanl› Devleti’nin XIX. yüzy›lda sosyal bir devlet nite-
li¤i kazanmas› bak›m›ndan önemli bir ifllevi yerine getirmifltir. Bu kurumlar I. Dünya Savafl› ve
takip eden dönemin ola¤anüstü koflullar›ndan olumsuz etkilenmifllerdir. Bu süreç sonucun-
da ‹stanbul’daki merkez sand›k 1920 y›l›nda kapat›lm›flt›r. Taflradakiler ise eytam idareleri ile
birlikte varl›klar›n› 1926 y›l›na kadar sürdürmüfltür. 1926 y›l›nda ç›kar›lan Medenî Kanun’la ey-
tam idareleri ve sand›klar› kald›r›lm›fl, yerine Eytam ve Eramil Bankas› kurulmufltur.
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Eytam Nezaret‹’n‹n 

sosyal pol‹t‹ka bak›m›ndan 

en öneml‹ faal‹yetLER‹NDEN

B‹R‹N‹ Eytam Sand›¤›’n›n 

kuruluflu oluflturmaktad›r. 
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BULAfiICI HASTALIKLAR 
VE HALK SA⁄LI⁄I

Y o k s u l l a r a  y a r d › m  v e  e m e k l i l i k  s i s t e m i -
n i n  y a n ›  s › r a , XIX. yüzy›l Osmanl› refah rejiminin bir di¤er hal-
kas›n› halk sa¤l›¤› alan›ndaki uygulamalar oluflturmaktad›r. Halk›n refah›,
mutlulu¤u ve sosyal güvenli¤i bak›m›ndan Osmanl› Devleti’nin uygulamaya
koydu¤u koruyucu sa¤l›k politikalar› malî imkâns›zl›klar nedeniyle yavafl
gerçeklefliyor olsa da, modern bir sa¤l›k teflkilat›n›n oluflturulmas› son de-
rece önem tafl›maktad›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda modern sa¤l›k pratikleri ve örgütlenmesinin geliflimi,
salg›n hastal›klara karfl› verilen mücadeleyle iç içe geçmifltir. Çeflitli salg›n hasta-
l›klara karfl› al›nan önlemler pek çok kal›c› sa¤l›k örgütlenmesinin ilk ad›m›n› olufl-
turmufltur. Örne¤in XIX. yüzy›l›n önemli bir sorunu olan kolera salg›nlar›yla mü-
cadele, karantina idaresinin, tahaffuzhanelerin, tebhirhanelerin, Hicaz Karantina
Teflkilat›’n›n, Bakteriyolojihane-i Osmanî’nin ve Belediye Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü-
¤ü’nün kuruluflunda birinci derecede rol oynam›flt›r.

KOLERA SALGINLARIYLA MÜCADELE VE 
KARANT‹NA TEfiK‹LATI
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda karantina idaresinin tarihi 1831’de ‹stanbul’da orta-
ya ç›kan kolera salg›n›yla bafllar. Bu salg›nda ilk defa karantina uygulamas› yap›l-
m›fl ve Karadeniz’den gelen gemiler ‹stinye’de, Akdeniz’den gelenler de Büyük-
liman’da karantinaya al›nm›fllard›r. 1838 tarihinde Meclis-i Tahaffuz kurulmufltur.

Ko l e r a  i s t a s y o n u  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .  K a s t amonu  K udu z  H a s t a n e s i  ( 1 9 2 2 ) .
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Meclis-i Umur-› S›hhiye ad›n› alan karantina idaresi 1914’te Dahiliye ve S›hhiye nezaretleri-
ne ba¤lanarak, Hudut S›hhiye Müdiriyet-i Umumiyesi ad›n› alm›flt›r.
Karantina idaresinin yan› s›ra, ülkeyi d›flar›dan gelecek bulafl›c› ve salg›n hastal›klara karfl› ko-
rumak için gerekli sa¤l›k önlemlerinin al›nd›¤› kurumlar olan tahaffuzhanelerin kuruluflu da
1831 y›l›ndaki kolera salg›n›yla bafllam›flt›r.1831’de ‹stanbul’da ve 1835’te Çanakkale’de ku-
rulan geçici tahaffuzhaneleri, 1839’da Meclis-i Tahaffuz emrine verilen Kuleli K›fllas› takip et-
mifltir. 1842 sonlar›na kadar tahaffuzhane olarak kullan›lan Kuleli K›fllas›’nda Karadeniz ve Ak-
deniz’den gelen gemiler karantinaya tabi tutulmufltur.
1893’teki kolera salg›n› üzerine flehremaneti taraf›ndan Beykoz Sivriburun’da bir ta-
haffuzhane yapt›r›lm›flt›r. 1909’da Müessesat-› Hayriye-i S›hhiye’ye verilen bu tahaffuz-
haneye bir de etüv yerlefltirilmifl ve bu tahaffuzhane zaman›n›n tek salg›n hastal›klar
hastanesi olmufltur.
XIX. yüzy›l boyunca imparatorlu¤un birçok bölgesinde tahaffuzhaneler aç›lm›flt›r. 1862’ye
kadar faaliyette bulunan tahaffuzhaneler flunlard›r: Eflak, Ayd›n, Bolu, Bursa, Edirne, Erzu-
rum, ‹zmit, Kufladas›, Kütahya, Nifl, Samsun, Selanik, Silistre, Tekirda¤, Trabzon, Vidin,
Alaiye, Ankara, Antalya, Bal›kesir, Bergama, Çeflme, Diyarbak›r, Edremit, Eskiflehir, Filibe,
Gelibolu, Isparta, ‹zmir, Kayseri, K›br›s, Konya, Manast›r, Manisa, Mentefle, Rodos, Senez,
Sinop, Sak›z, Sivas, fiam, T›rnova, Bilecik, Bodrum, Elmal›, Erdek, Finike, Girit, Ni¤bolu,
Safranbolu, Zifltovi, ‹skenderun, Beyrut, Bingazi, Lazkiye, Gazze, Halep, Mersin, Kilis, Pre-
veze, Sisam, Varna, Adana, Kudüs, Malatya, Sayda, Avlonya, Ayval›k, Ba¤dat, Basra, Kars,
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Midilli, Musul, Mufl, Batum, Birecik, ‹stanköy, Hersek ve Biga.
Tebhirhaneler ise giysi ve eflyalarla, ev ve iflyeri gibi mekânlar› bitten ve pislikten te-
mizlemek amac›yla kurulan dezenfeksiyon istasyonlar›d›r. 1893’te ‹stanbul’da görülen
kolera salg›n›yla gündeme gelmifltir. Tebhirhanelerde eflyalar yüksek derecede buhar-
dan geçirilir. Eflyay› buhar alt›nda bulunduran makinelere tebhir aleti, yani etüv denir.
1893’te ‹stanbul’da görülen kolera salg›n› s›ras›nda flehremaneti taraf›ndan Üsküdar
Aç›ktürbe’de, Tophane-Pazarkap›’da ve Gedikpafla’da olmak üzere üç tebhirhane ku-
rulmufltur. Salg›n geçtikten sonra kendi haline terk edilen tebhirhaneler 1911’de Mü-
essesat-› Hayriye-i S›hhiye Müdiriyeti’ne devredilmifltir. Bu tarihten sonra onar›l›p ye-
nilenmifller, s›hhî malzeme ve teknik donan›mlar› yap›lm›flt›r. Bu tebhirhaneler sadece
‹stanbul’da de¤il, taflrada da görev yapm›fllard›r. Trabzon, Zonguldak, Çatalca ve civa-
r›na görevli memurlarla ecza ve dezenfeksiyon cihazlar› gönderilmifltir.
1910 ‹stanbul kolera salg›n›nda tebhirhaneler, F›nd›kl› ve Balat gibi hastal›¤›n yo¤un-
luklu olarak görüldü¤ü yerlerde yap›lan dezenfeksiyonlarla k›sa zamanda kolera salg›-
n›n›n durdurulmas›n› sa¤lam›fllard›r.
1913’te ç›kar›lan Vilayet ‹dare-i S›hhiye Nizamnamesi’ne eklenen bir madde ile bulafl›c› ve
salg›n hastal›klar›n önlenmesi için vilayet ve sancak belediyelerince tebhirhane yapt›r›lmas›,
kazalarda nüfusa göre formol cihaz›, pulverizatörler ve dezenfeksiyon ilaçlar› sa¤lanmas› em-
redilmifltir. Hemen hemen her kaza ve nahiyede kurulan tebhirhanelerde 1917-1918 y›l›n›n
on üç ay›nda 2 225 262 kiflinin giysileri dezenfekte edilmifl ve 2 283 095 kifli de y›kanm›flt›r.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

54  55
Dem i r k ap ›  Ko l e r a  Ha s t an e s i ’ n i n  p a v yon l a r › nd an  b i r i  ( ‹ l e t i fl im  Ya y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

Yoksullara yard›m ve emekl‹l‹k

s‹stem‹n‹n yan› s›ra, XIX. yüzy›l

Osmanl› refah rej‹m‹n‹n 

d‹¤er halkaLARINDAN B‹R‹N‹ DE

halk sa¤l›¤› alan›ndak‹ 

uygulamalar oluflturmaktad›r.

Ko l e r a  s a l g › n › .
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Ç‹ÇEKLE MÜCADELE
Kolera gibi, pek çok sa¤l›k örgütlenmesinin kuruluflunu tetikleyen di¤er önemli bir fak-
tör de çiçek hastal›¤›d›r. Çiçek 1845’te ‹stanbul’da, 1847-1888 aras›nda Anadolu’nun
pek çok flehrinde, 1870-71’de ‹stanbul’da Rumeli’nden gelen erler aras›nda görülmüfl-
tür. 1873, 1894-95’te ‹stanbul’da genifl kapsaml› çiçek salg›nlar› olmufltur. Bu salg›nla-
ra karfl› 1872’de ‹stanbul’da bir afl› enspektörlü¤ü, 1892’de Telkih-i Cüderi Ameliyat-
hanesi (Çiçek Afl›s› Üretim Merkezi) kurulmufltur. 1895’te Mekke’de ç›kan salg›ndan
bir y›l sonra burada da telkihhane (afl› istasyonu) aç›lm›flt›r.
XIX. yüzy›lda sa¤l›k alan›nda gerçeklefltirilen at›l›mlara paralel olarak, çiçek afl›s› konusunda da
irade ve nizamnameler ç›kar›l›p uygulamaya konulmufltur. 1839’da çiçek afl›s› uygulamas›yla
Mekteb-i T›bbiye-i Adliye-i fiahane görevlendirilmifltir. 1840’ta afl›n›n paras›z yap›lmas› yolun-
da bir irade ç›kar›lm›flt›r. Kendisi de çiçek hastal›¤› geçiren Abdülmecit, ‹stanbul’da 1845’te ç›-
kan fliddetli çiçek salg›n›yla yak›ndan ilgilenmifl ve afl›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Afl›
yapmak için nöbet yerleri kurularak gezici hekimler görevlendirilmifltir. Ayr›ca Anadolu’ya
fennî afl› yapacak afl›c›lar yollanm›fl, eyalet, sancak ve kazalardan ö¤renciler getirtilerek t›bbi-
yede afl›c› olarak yetifltirilmifl ve bunlara afl›c› muavini unvan› verilmifltir.
1872’de Dr. Marko Pafla baflkanl›¤›nda toplanan Umur-› T›bbiye-i Mülkiye Meclisi’nce
çiçe¤e karfl› afl›c›lar taraf›ndan afl› mayas› doldurulan kalemler haz›rlanmas› ve gerek-
ti¤inde Avrupa’dan getirtilen afl›lar›n uzak yerlere zaman›nda gönderilebilmesi için Afl›
Enspektörlü¤ü kurulmufltur.
1892’de ‹stanbul’da önce Telkih-i Cüderi Ameliyathanesi, sonralar› Telkihhane-i fiahane, Tel-
kihhane-i Osmanî adlar› verilen çiçek afl›s› haz›rlama istasyonu aç›lm›flt›r. 1900’de telkihhane
içinde bir afl› mektebi de aç›lm›fl ve haftada iki gün pratik ve bir gün de teorik dersler veril-
mifltir. Telkihhane aç›lmadan önce ithal edilen çiçek afl›s› burada en yeni yöntemlerle haz›r-
lan›p yurda da¤›t›lmaya bafllanm›flt›r.
Telkihhane 1892-1913 aras›nda toplam 7 260 784 kiflilik çiçek afl›s› haz›rlam›flt›r.
1914-1919 aras›nda 27 688 449 kifli için afl› haz›rlanm›fl, Millî Mücadele s›ras›nda Ana-
dolu’ya Hilâl-i Ahmer arac›l›¤›yla 1920’de 566 000, 1921’de 1 770 000, 1922’de ise
1 283 000 kiflilik afl› gönderilmifltir.
‹stanbul’daki bu telkihhaneden baflka Mekke, Basra, San’a, Ba¤dat ve fiam’da da afl›
merkezleri aç›lm›flt›r. Ayr›ca ‹stanbul’dan yeteri kadar afl› gönderilemedi¤inden Mual-
lim Dr. Server Kâmil ve Dr. As›m taraf›ndan 1917 haziran›nda Sivas’ta ayda 200 000
kifliye afl› yapabilecek kapasitede bir çiçek afl›s› istasyonu kurulmufl ve burada 7 ayda
841 820 kiflilik afl› üretilmifltir.

BAKTER‹YOLOJ‹HANE-‹ OSMANÎ
Kolera salg›nlar›yla mücadelede kurulmufl olan di¤er bir sa¤l›k örgütü de Bakteriyolo-
jihane-i Osmanî’dir. 1893’teki kolera salg›n› üzerine kurulan komisyon flehir sular›n›n
incelenmesi için bir bakteriyoloji labotaruvar› aç›lmas›n› kararlaflt›rm›fl ve ayn› sene
Bakteriyolojihane-i Osmanî, Demirkap›’daki t›bbiyenin bahçesinde ahflap bir binada
çal›flmaya bafllam›flt›r. Bakteriyolojihanede pratik ve teorik kurslar verilerek bakteriyo-
log ve veterinerler yetifltirilmifltir. Burada ayr›ca s›tma mücadelesi kurslar› da aç›lm›fl

Bakteriyolojihanenin 1913’teki kadrosu. Oturanlar (soldan sa¤a): 

D r .  H a y im  N a im  ( E l n e k a v e ) ,

Mu a l l im  D r .  A hme t  R e f i k  B e y ,  

D r .  S i smond ,  

Mu a l l im  D r .  Z i y a  S e y f u l l a h  B e y ,  

Mu a l l im  V e t e r i n e r  O sman  Nu r i  ( E r a l p )  B e y .  

Arka s›radakiler (soldan sa¤a): 

D r .  R a f a e l  A s s e o  B e y ,  

D r .  K ema l  Muh t a r  B e y .  

OSMANLI M‹RASIO S M A N L I  M ‹ R A S I

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

56  57

KOLERA SALGINLARIYLA 

MÜCADELEDE KURULMUfi OLAN 

D‹⁄ER B‹R SA⁄LIK ÖRGÜTÜ DE 

BAKTER‹YOLOJ‹HANE-‹ OSMANî’D‹R.
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C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

58  59 OSMANLI M‹RASIO S M A N L I  M ‹ R A S I

ve ifle ilk bafllayan s›tma mücadele flefleri buradan yetiflmifltir.
1895’ten itibaren burada “Dr. Nicolle serumu” ad› verilen yerli difteri serumu üreti-
lerek Ocak 1899-Kas›m 1900 aras›nda imparatorlu¤un çeflitli yörelerine 3 750 flifle
difteri serumu gönderilmifltir. 1913’ten önce bakteriyolojihanede insan hastal›klar›na
karfl› sadece difteri serumu haz›rlanm›fl, bu tarihten sonra dizanteri, kolera ve veba
afl›lar› da üretilmeye bafllanm›flt›r. Yine bu s›ralarda difteri, dizanteri, tetanos serumu
ve 1920’de de meningogok serumu haz›rlanm›flt›r.
Bu bakteriyolojihaneyi baflkalar› da takip etmifl ve II. Abdülhamit’in emriyle 1900 se-
nesinde hizmete giren Hamidiye Etfal Hastane-i Âlisi’nde bir bakteriyoloji laboratuva-
r› aç›lm›fl ve k›z›l, kuflpalaz› serumlar›yla çiçek afl›s› üretilmeye bafllanm›flt›r. T›bbiyede
kurulan bakteriyolojihaneyi, Bahriye Merkez Hastanesi, Gülhane T›p Tatbikat Mekte-
bi ve Hastaneleri, Haydarpafla Askerî Hastanesi ve Selanik Hastanesi’nde kurulan bak-
teriyolojihaneler izlemifltir. Ayr›ca imparatorlu¤un de¤iflik yörelerinde aç›lan tahaffuz-
hanelerde de bakteriyoloji laboratuvarlar› kurulmufltur. ‹stanbul d›fl›nda ise, ‹zmir, fiam
ve Sivas’ta da bakteriyoloji müesseseleri aç›lm›flt›r.
1891’de ‹stanbul’da görülen kolera salg›n› üzerine, sonralar› Belediye Sa¤l›k ‹flleri Mü-
dürlü¤ü olacak olan H›fz›ss›hha Komisyonu belediye reisi baflkanl›¤›nda kurulmufltur.
fiehrin sa¤l›k iflleri ve belediye hizmetleriyle ilgilenen bu komisyonun ‹stanbul’daki di-
¤er 10 belediye dairesinde de flubeleri vard›.

ZÜHREVÎ HASTALIKLARLA MÜCADELE
Osmanl› Devleti’nin sürekli mücadele etti¤i di¤er bir hastal›k da frengidir. Bu konudaki ilk gi-
riflim, fuhflu kontrol için 1856-58 senelerinde genelevlerin aç›lmas›na izin verilmesi olmufltur.
Daha sonra 1869-1870’te Alt›nc› Daire-i Belediyye’de (Beyo¤lu) fuhuflla mücadele için bir
sa¤l›k komisyonu kurulmufltur. 1879 tarihinde yürürlü¤e giren Emraz-› Zühreviye Nizamna-
mesi’ne göre Alt›nc› Daire-i Belediye Müdiriyeti baflkanl›¤›nda bir heyet kurularak genelev-
lerdeki kad›nlar›n sa¤l›klar›n›n düzeltilmesi ve bulafl›c› hastal›klar›n yay›lmamas› için gerekli ön-
lemlerin al›nmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu amaçla 1879’dan itibaren yeteri kadar hekim, memur
ve belediye çavuflu görevlendirilerek, genelevler teftifl ve hayat kad›nlar› da muayene edil-
meye bafllanm›flt›r. Hekimler taraf›ndan tedavisine gerek duyulan kad›nlar için bir hastane ve
kolay muayene edilebilmeleri için de biri Beyo¤lu’nda, di¤eri de Galata’da olmak üzere iki
muayenehane aç›lmas› bu talimatname hükümlerinden oldu¤u için, Alt›nc› Daire-i Belediye
Nisa Hastanesi ad›yla bir de hastane aç›lm›flt›r. Fakat burada gerekli t›bbî aletler ve laboratu-
var bulunmad›¤›ndan, uzun süre bir tecrithane gibi kullan›lm›flt›r. Hastane 1909’da Müesse-
sat-› Hayriye-i S›hhiye’ye devredilmifltir.
1883’te pek çok kura neferinin frengili oldu¤unun tespit edilmesiyle, Alman dermata-
lo¤u Ernst von Düring öncülü¤ünde 1889-1902 y›llar›nda Anadolu kasabalar› taran-
m›fl ve hekimlere kurslar verilmifltir. Ayr›ca Kastamonu, Bolu, Bart›n, Düzce ve Ci-
de’de yeni frengi hastaneleri yap›lmas›na karar verilmifltir. Özellikle hastal›¤›n yay›ld›¤›
Kastamonu ve ilçeleriyle Bolu, Sinop, Bart›n ve Düzce yörelerinde kal›t›msal frengi so-
nucu ölü do¤umlar, süt ve okul çocu¤u ölümleri görülmeye bafllan›nca hükümet, 1897
y›l›nda “Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sanca¤› Frengi Mücadelesi Teflkilat-› S›hhiyesi Ni-

zamnamesi”ni haz›rlam›fl ve yürürlü¤e koymufltur. ‹darî ve t›bbî baz› önlemleri içeren
bu nizamname ile örgüt bir genel müfettiflin yönetiminde çal›flacak, 11 hastane, 25 ge-
zici doktor ve 25 küçük s›hhiye memurundan oluflacakt›r.
Frengi ile mücadele için 18 Ekim 1915 tarihinde de “Emraz-› Zühreviyenin Men-i Siraye-
ti” (Zührevî Hastal›klar›n Yay›lmas›n›n Engellenmesi) hakk›nda bir nizamname ç›kar›larak
yürürlü¤e konulmufltur. Bu nizamnameye göre, zührevî hastal›klar›n yay›lmas› ve bulafl-
mas›n› engellemek amac›yla özel bir teflkilat oluflturulacak, bu teflkilat ‹stanbul’da Emni-
yet-i Umumiye Müdiriyeti’ne, taflrada mülkî idareye ba¤l› olarak çal›flacakt›r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Umur-› S›hhiye ve Muavenet-i ‹çtimaiye Vekâle-
ti’nin 1921 tarih ve 90 say›l› kanunuyla (Frenginin Men-i Sirayet ve ‹ntiflar›n›n Tahdidi) bü-
tün frengililerin devlet taraf›ndan paras›z muayene ve tedavi edilmeleri esas› kabul edil-
mifltir. Bu kanunla 1897’de kurulan Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sanca¤› Frengi Mücade-
le Teflkilat› da la¤vedilmifl ve devlet hastanesi haline getirilenlerin d›fl›ndaki Boyabat,
Ayanc›k ve Bart›n frengi hastaneleri de dispansere dönüfltürülmüfltür.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda salg›nlarla mücadele politikas› aç›s›ndan en önemli ad›m ise
S›hhiye Nezareti’nin kurulmas›d›r. I. Dünya Savafl›’n›n bafl›nda Dahiliye Nezareti’nin ad›
Dahiliye ve S›hhiye Nezareti olarak de¤ifltirilmifl, S›hhiye Müdiriyet-i Umumiyesi, Karanti-
na ve Hicaz s›hhiye daireleri bu nezaretin emrine verilmifltir. S›hhiye Müdiriyet-i Umumi-
yesi, vilayet sa¤l›k müdürlükleriyle, kaza hükümet tabipliklerini kurmufl ve 1917’de verem,
frengi, çiçek gibi hastal›klardan korunman›n yollar›n› ö¤retmek ve halk› koruyucu sa¤l›k
aç›s›ndan e¤itmek amac›yla da S›hhiye Müzesi’ni hizmete sokmufltur.
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I. Dünya Savafl›’n›n bafl›nda 

Dah‹l‹ye Nezaret‹’n‹n ad› 

Dah‹l‹ye ve SIhh‹ye Nezaret‹

olarak de¤‹flt‹r‹lm‹fl, 

S›hh‹ye Müd‹r‹yet-‹ Umum‹yes‹, 

Karant‹na ve H‹caz sIhh‹ye

da‹reler‹ bu nezaret‹n emr‹ne

ver‹lm‹flt‹r.

26-59-CUM-1-A  27/7/06  0:05  Page 33



J ö n  T ü r k  D e v r i m i Abdülhamit’in otokratik rejimini y›km›fl
ve 1876 Kanun-u Esasîsi’ne uygun olarak siyasî rejimin yeniden meflrutî bir
nitelik kazanmas›n› sa¤lam›flt›r. Hürriyetin ilan›, yaln›zca ‹ttihat ve Terak-
ki’nin gücünün yo¤unlaflm›fl oldu¤u Balkan vilayetlerinde de¤il, ‹stanbul,
Anadolu ve Arap vilayetlerinde de coflkuyla karfl›lanm›flt›r. Meflrutiyet dö-
nemi olarak da bilinen yeni evrenin bafllar›nda toplum üzerindeki siyasî
bask›lar hafiflemifl, kimi durumlarda halk kitlelerinin kendili¤inden hareket-
leriyle de beslenen genifl bir siyaset zemini oluflmufltur. Sosyal refah rejimi
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda meflrutiyet dönemi önceki dönemden iki temel nok-
tada farkl›laflmaktad›r. Yeni dönemde her fleyden önce, Abdülhamit döne-
minin sosyal refah rejimini sarmalayan padiflah›n flahs›n› ön plana ç›karma-
ya çal›flan yaklafl›m›n yerine, kurumsal, modern ve seküler anlamlar yükle-
nen bir sosyal politika anlay›fl› a¤›rl›k kazanmaya bafllam›flt›r. Bu dönemin
ay›rt edici di¤er bir özelli¤i de sosyal yard›m alan›ndaki da¤›n›kl›¤›n yeni
oluflturulan Müessesat-› Hayriye-i S›hhiye ‹daresi arac›l›¤›yla giderilmeye
çal›fl›lmas› ve sosyal yard›m ve sosyal güvenlik alan›nda gönüllü faaliyetle-
rin ve sivil inisiyatiflerin artmas› olmufltur.

MÜESSESAT-I HAYR‹YE-‹ SIHH‹YE 
‹DARES‹ VE SOSYAL YARDIM

M e fl r u t i y e t  h ü k ü m e t i öncelikle Fransa’daki “assistance
publique” örne¤inden esinlenerek yeni bir “Müessesat-› Hayriye-i S›hhiye
‹daresi” oluflturmufl ve ‹stanbul’daki hastane ve sosyal refah kurumlar›n› tek
bir çat› alt›nda birlefltirmifltir. Ayr›ca 1910 y›l›nda ç›kart›lan bir kanunla muh-
tâcîn maafl› yeniden düzenlenerek uygulamadaki keyfîlikler ve belirsizlikler
ortadan kald›r›lm›flt›r. Böylece, sosyal yard›m sisteminin kurumsal niteli¤i pe-
kifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Meflrutiyet rejimi bir yandan da geleneksel sosyal
yard›m kurumlar›n›n izlerini ortadan kald›rmak için giriflimlerde bulunmufltur.

MEfiRUT‹YET 
YILLARI VE SOSYAL
REFAH S‹STEM‹NDE 
DE⁄‹fi‹MOSMANLI M‹RASIO S M A N L I  M ‹ R A S I
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Bu do¤rultuda ilk olarak, Evkaf-› Hümayun Nezareti’nin sosyal yard›m ifllevlerinin bu-
danmas›na giriflilmifl ve ç›kart›lan kanunlarla vak›flar bünyesinde bulunan “duâgû fodu-
lalar›” ve “duâgû vezâifli¤i” gibi uygulamalara son verilmifltir. Duâgû fodulas› uygula-
mas›, din ve devletin selameti için dua okuyan kiflilere ba¤lanm›fl olan bir tür maafl idi.
‹maretlerin vak›f senetlerinde yer almamakla birlikte, sonradan kurumsal bir nitelik ka-
zanan duâgû fodulas› uygulamas›n›n en az›ndan bafllang›çta sosyal yard›m ifllevi gör-
müfl oldu¤u do¤rudur. Ancak meflrutiyet dönemine gelindi¤inde “duâgû fodulas› ser-
tifikas›”n›n al›n›p sat›labilen bir tür hazine bonosuna, faiz geliri getiren bir yat›r›m ara-
c›na dönüfltü¤ü iddia edilmifltir.
Ayn› do¤rultudaki bir baflka ad›m, Evkaf Nezareti idaresinde bulunan ‹stanbul’daki yir-
mi imaretten ikisi d›fl›ndakilerin kapat›lmas›d›r. Söz konusu kurumlar, fukara ve aceze
için yüzy›llard›r bir tür aflevi ifllevi görmüfl olmakla birlikte, meflrutiyet dönemine ge-
lindi¤inde sosyal yard›m ifllevlerini büyük ölçüde kaybetmifl bulunuyorlard›. Bu konu,
imaretlerin la¤v›yla ilgili kanun layihas›n›n Meclis-i Mebusan’da görüflüldü¤ü s›rada eni-
ne boyuna tart›fl›lm›flt›r.
Meflrutiyet rejimi bu ve benzeri düzenlemelerle Osmanl› sosyal refah rejimini kurum-
sal ve seküler bir zemine oturtmay› hedeflemiflti. Refah uygulamalar› ve sosyal kurum-
lar modern bir devletin vatandafllar›na sunmakla yükümlü oldu¤u hizmetler kapsam›n-
da de¤erlendirilmeliydi. Ancak meflrutiyet döneminin son derece çalkant›l› iç ve d›fl si-
yasî ve ekonomik koflullar›, Balkan Savafllar› ve I. Dünya Savafl› koflullar› birtak›m ida-
rî düzenlemelerin ötesine geçilip bütünlüklü yeni bir sosyal refah rejiminin oluflturul-
mas›n› neredeyse imkâns›zlaflt›rm›flt›r.

Müe s s e s a t - ›
H a y r i y e - i  S › h h i y e

‹ d a r e s i  ( 1 9 1 1 ) .

FUKARAPERVER 
CEM‹YETLER‹
M e fl r u t i y e t  d ö n e m i n i n
sosyal politika aç›s›ndan ikinci önemli özelli¤ini
sivil giriflimlerin yayg›nlaflmas› oluflturmaktad›r.
Bu dönemde sosyal yard›m derneklerinin say›-
s›nda önemli bir art›fl olmufltur. Hürriyetin ilan›-
n› takip eden ilk befl ay içinde seksen üç der-
nek kurulmufltur. Abdülhamit iktidar›n›n son y›-
l› içinde kurulan dernek say›s›n›n sadece yedi
oldu¤u hat›rland›¤›nda bu rakam›n çarp›c›l›¤› or-
taya ç›kar. Bu derneklerin büyük bir k›sm› siya-
sî amaçl› oluflumlard›r, ancak içlerinde kayda
de¤er miktarda hay›r derne¤inin oldu¤u da
aç›kt›r. Merkezî hükümetin sosyal refah alan›n-
da önemli bir varl›k gösterme imkân›ndan0
uzak oluflu veya böyle bir tercihinin bulunmay›-
fl›, toplumun farkl› kesimlerinden bireylere, yar-
d›m dernekleri bünyesinde sosyal refah alan›n-
da faaliyet yürütme imkân› sa¤lam›flt›r.
Yard›m dernekleri aras›nda 14 Aral›k 1908 tari-
hinde ittihatç›lara yak›n kifliler taraf›ndan kurul-
mufl olan Osmanl› Fukaraperver Cemiyeti’nin
ayr› bir yeri vard›r. Bafllang›çta Osmanl› Fukara-
perver Cemiyeti’nin ‹stanbul’un birçok mahalle-
sinde bir flube açmas› planlanm›flt›r. ‹stanbul mahallelerinin ço¤unu kapsayacak bir biçim-
de ve tek bir çat› alt›nda yürütülecek olan yoksullara yard›m faaliyeti, hiç flüphesiz ittihat-
ç› çevrelerin kitleler nezdindeki itibar›n› güçlendirecekti. Ancak Osmanl› Fukaraperver Ce-
miyeti bu amac›nda sonuna kadar ›srarc› olamam›flt›r. Balkan Savafl›’yla birlikte ittihatç›lar›n
öncelikleri aras›nda vatanseverlik ve milliyetçilik temalar› a¤›r basmaya bafllam›fl ve bunun-
la eflgüdümlü olarak esas amac› halk›n millî duygular›n› güçlendirmek ve onlar› milliyetçi bir
do¤rultuda politize etmek olan yar› resmî yard›m ve ba¤›fl cemiyetleri ön plana geçmifltir.
Bu sürecin bir sonucu olarak Osmanl› Fukaraperver Cemiyeti 1913 y›l›nda kendisini fes-
hetmifltir. Fesih karar›yla birlikte flubeler, ba¤›ms›z fukaraperver cemiyetleri olarak faaliyet-
lerini sürdürmeye çal›flm›fllard›r.
Kaynaklar meflrutiyetin ilk y›llar›na iliflkin “fukaraperver cemiyeti” ismini tafl›yan en az üç der-
ne¤in bulundu¤una iflaret etmektedir: Eyüb Sultan ve Civar› Fukaraperver Cemiyet-i Hayri-
yesi, Topkap› Fukaraperver Cemiyeti ve Beyo¤lu Fukaraperver Cemiyeti. Eyüb ve Topkap›
cemiyetlerinin her ikisinin de Osmanl› Fukaraperver Cemiyeti program›n› örnek ald›¤› anla-
fl›l›yor. Temel ifllevini, devletin yerine getirmekle yükümlü oldu¤u sosyal hizmetlerin d›fl›nda
kalan konularda faaliyet yürütmek fleklinde tan›mlayan cemiyet, kendisine üç temel amaç be-

Osmanl› toplumsal sisteminde yoksullara yard›m

ve sosyal politikalar konusu gündeme geldi¤inde

öncelikle vak›flar akla gelmektedir. Oysa bu du-

rum vak›flarla ilgili uzun y›llar içinde yerleflen pek

de isabetli olmayan bir kanaatten öte bir nitelik

tafl›mamaktad›r. Vak›f olgusu Osmanl› tarihinin en

karmafl›k meseleleri aras›nda yer almaktad›r.

Arapça kökenli olan vakf kelimesi durdurma, al›-

koyma, bir mal› veya mülkü sat›lmama kofluluyla

bir hay›r ifline ba¤›fllama anlam›na gelmektedir.

Ancak bu kurumun Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun

uzun tarihi boyunca son derece karmafl›k bir ni-

telik tafl›yan mülkiyet iliflkilerinin siyasî ve top-

lumsal evrimi dikkate al›nmadan anlafl›lmas›

mümkün de¤ildir. Vak›f meselesini basitçe hay›r

ifliyle eflitlemek mümkün olamayaca¤› gibi, vak›fla-

r› yine dar anlamda bir kurumsal yap› olarak dü-

flünmek de yan›lt›c› olacakt›r. Vak›flar›, en k›sa

flekliyle, de¤iflen tarihsel koflullar içinde içeri¤i de

de¤iflen bir sosyal ve siyasal iliflkiler yuma¤› olarak

de¤erlendirmek daha do¤ru olacakt›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 
Vak›flar
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Kuflkusuz Osmanl› toplumunda gerek s›radan insanlar, gerekse yönetici s›n›f›n mensuplar› taraf›n-

dan gerçeklefltirilen sosyal yard›m ve hay›r içerikli faaliyetlerin finansman› konusu önemli ölçüde

vak›f yoluyla gerçeklefltirilmifltir. Ancak Osmanl› tarihinde vak›flar›n kapsam› o kadar genifltir ki,

bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda vak›f harcamalar›n›n sosyal yard›m ve sosyal hizmetlere giden k›s-

m›n›n hayli s›n›rl› oldu¤u görülür. 

Türkiye’de vak›f araflt›rmalar› alan›nda hayli yekûn tutacak miktarda çal›flma yap›lm›flt›r. Uzun y›llardan

beri özellikle Vak›flar Dergisi’nde çok say›da vak›f tarihi araflt›rmas› yay›mlanm›flt›r. Kuflkusuz çok önem-

li istisnalar› olmakla birlikte, Türkiye’de vak›f araflt›rmalar›, daha çok tek tek vak›flar› müstakil olarak ele

alan ve büyük oranda vakfiyelerin (vak›f senetleri) “tercümesi” olma niteli¤ini pek aflamayan ve bu özel-

likleri dolay›s›yla da genel sonuçlar ç›karmaya elveriflli olmayan makalelerden ibarettir. Büyük oranda va-

k›f senetlerinin incelenmesine dayanan, her bir vakf›n tarihsel süreç ve sosyal doku içerisinde nas›l bir

ifllev gerçeklefltirdi¤ini ve bu tarihsel süreç içinde her bir vakf›n nas›l dönüflüm geçirdi¤ini dikkate alma-

yan bu tür çal›flmalar vak›flarla ilgili yanl›fl bilgi ve kanaatlerin yerleflmesinde önemli rol oynam›flt›r. Son

y›llarda, XVII, XVIII ve XIX. yüzy›l vak›flar›na iliflkin gerçeklefltirilen kapsaml› istatistiksel çal›flmalar va-

k›flar arac›l›¤›yla yap›lan hizmetlerin karfl›laflt›rmal› bir flekilde tespit edilmesini mümkün hale getirmifltir.

Yeni çal›flmalarda Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi’nde yer alan, Osmanl› devrinde kurulup bugüne ka-

dar ulaflan yaklafl›k 26 300 vakfiye say›sal yöntemlerle incelenmifltir.

XVII. yüzy›lda vak›f kurucular›n›n yüzde 89,13’ünü askerî s›n›f, yüzde 0,95’ini reaya ve yüzde 9,90’›n›

da sosyal statüsü belli olmayanlar oluflturmaktad›r. XVII. yüzy›lda kurulan vak›flar›n yüzde 23’ünün ge-

lirlerinin tamam›n›n sosyal ve dinî hizmetlere harcanmas› öngörülmüfltür (hayrî vak›flar). Yüzde

33,54’ünde gelirlerin tamam›na kurucunun kendisi, evlatlar› veya akrabas› sahip ç›kmaktad›r. Bu tür

vak›flara zürrî vak›flar denmektedir. Vak›flar›n geri kalan yüzde 43,54’lük k›sm›n› ise yar› hayrî-yar›

zürrî vak›flar oluflturmaktad›r. Bu vak›flarda gelirler k›smen hay›r ifllerine, k›smen de aile fertlerine ya

da kurucunun yak›nlar›na tahsis edilmektedir.

Masraf kalemleri ve hizmet harcamalar›na göre XVII, XVIII ve XIX. yüzy›llarda vak›flar›n a¤›rl›kl› ola-

rak dinî alanlara yöneldi¤i, sosyal hizmetlerin ise son derece s›n›rl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Sosyal hiz-

met harcamalar›n›n a¤›rl›kl› bir k›sm›n›n da beledî hizmetlerle s›n›rl› oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda vak›f-

lar›n yoksullara, fakir fukaraya yönelik harcamalar›n›n daha da s›n›rl› oldu¤u anlafl›l›r. Ömer Lütfi Bar-

kan’›n klasik dönem Osmanl› imaretlerinin muhasebe defterleri üzerinde yapt›¤› incelemeler bu tes-

pitleri do¤rulamaktad›r. XIX. yüzy›l boyunca Maliye Nezareti’nin kurulmas› ve evkaf gelirlerini maliye

hazinesi içinde eritmesi vak›flar›n sosyal hizmet harcamalar›n›n daha da k›s›lmas›na yol açm›flt›r. Bu

nedenle XIX. yüzy›l boyunca Osmanl› Devleti sosyal politika alan›nda vak›flar d›fl›nda modern kurum-

lar ve pratiklerin yerleflmesi do¤rultusunda önemli ad›mlar atmak durumunda kalm›flt›r.

‹stanbul’daki Fatih ‹mareti tesislerinin, imaretlerin içtimaî yard›m müessesesi olarak haiz olduklar›

fonksiyonlar bak›m›ndan bir örnek olarak tetkiki mümkündür.

Fatih imareti mutfa¤›nda yemek yiyenler listesinde en afla¤› 1 117 kifli olmak laz›m gelir. Tevziname’nin

sonunda “Ve mesarif-i mezkureden ziyade kalan taam›n kifayet eyledi¤i mikdar› fukaraya tevzi oluna”

fleklinde bir kay›t bulunmaktad›r. Yaln›z, bu zümreye mensup hakikî fukaraya da¤›t›labilmek için tasar-

ruf edilebilen yeme¤in mikdar› belli de¤ildir. 

Fatih ‹mareti’nde da¤›t›lan ekmek ve yeme¤in büyük bir k›sm›n›n (her gün piflen 3 300 ekmekten

en afla¤› 2 234’ünün ve her ö¤ünde da¤›t›lan 800 parça etin de tahminen 740 parças›n›n) adedi

957’yi bulan vazifeli memur ve hizmetlilerle, talebeye ve 160 kadar misafire verildi¤i, bu sebeple

imaret mutfa¤›n›n daha fazla memur ve talebeye afl tevzi etti¤i, bu arada ‹stanbul’un fakir ve muh-

taç halk›na da¤›t›lmak üzere geriye fazla bir fley kalmad›¤› söylenebilir.

Bununla beraber, geriye kalan 1 066 adet yüz dirhemlik ekmek ile her ö¤ünde artan 60 parça etten

ayr›lacak ufak parçalar›n, di¤er çorba ve pilav fazlalar›yla birlikte, oldukça kalabal›k bir fakir fukaralar

zümresini günde bir veya iki defa doyurmas› da mümkün görülmektedir.

Yine Fatih ‹mareti vazifelileri kadrolar›nda zevaidhor (vakf›n gelir fazlas›n› yiyen) nam› alt›nda kay›tl› 60

kifli mevcuttur ki, vakf›n aslî kurulufl teflkilat›nda yeri olmayan bu kadro d›fl› vazifelilerin listelerini, ima-

ret maliye ve idarelerinin zamanla nas›l soysuzlaflt›klar›n› anlama¤a yarayacak enteresan misaller bul-

mak maksad›yla tetkik etmek mümkündür.

Ömer Lütfi Barkan, “fiehirlerin Teflekkül ve ‹nkiflaf Tarihi Bak›m›ndan Osmanl› ‹mparatorlu¤unda ‹ma-

ret Sitelerinin Kurulufl ve ‹flleyifl Tarz›na Ait Araflt›rmalar”, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mec-

muas›, no:1-2 [1962-1963].

Fatih ‹mareti’nin Muhasebe Defterleri 
ve Sosyal Yard›m Harcamalar› (1489-1490)

H‹ZMET HARCAMALARINA GÖRE VAKIFLAR: 17, 18 VE 19. YÜZYILLAR

17. Yüzy›l 18. Yüzy›l 19. Yüzy›l

Yönetim ve Onar›m Giderleri 17,26 9,7 4,34

Dinî Kurumlar 33,2 30,75 34,61

Sosyal Hizmetler 6,37 17,01 17,06

Vak›f Kurucular›na ve Yak›nlar›na 36,37 14,21 16,87

Kaynak: Nazif Öztürk, Türk Yenileflme Tarihi Çerçevesinde Vak›f Müessesesi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakf› Yay›nlar›, 1995; Hasan Yüksel, 
Osmanl› Sosyal ve Ekonomik Hayat›nda Vak›flar›n Rolü 1585-1683, Sivas: 1998.
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lirlemifltir. Bunlardan birincisi ‹stanbul
ve civar ahalisinden gerçekten yard›ma
muhtaç ve çok fakir olanlara yard›m
etmektir. Burada “yard›ma muhtaç”
kavram› aç›kça tan›mlanmam›fl olmak-
la birlikte, kastedilenin daha çok hasta,
yafll›, çal›flamayacak durumda olan ve
bak›m›yla ilgilenecek kimsesi bulunma-
yan kiflilerle, kendilerine yard›mc› ola-
bilecek akraba veya komflusu bulun-
mayan dul ve yetimler oldu¤u düflünü-
lebilir. ‹kinci amaç, yoksul çocuklar›n
e¤itimlerine yard›mc› olmak, üçüncü
amaç da dilencilikle mücadele etmek-
tir. Osmanl› Fukaraperver Cemiye-
ti’nin program›nda ifadesini bulan söz
konusu üç amac›n belirlemifl oldu¤u
çerçevenin, meflrutiyet dönemi Os-
manl› elitinin sosyal soruna iliflkin dün-
ya görüflünü yans›tt›¤› söylenebilir.
Osmanl› Fukaraperver Cemiyeti’nin
program›nda yer alan “muhtac-› mu-
avenet” kavram›n›n, sosyal soruna ilifl-
kin yayg›n kamusal alg›lay›flta kayda de-
¤er bir yenilik teflkil etti¤ini söylemek
zordur. Ancak söz konusu programda,
yoksul ve kimsesiz çocuklar›n e¤itimi-
nin sa¤lanmas› noktas›nda artan bir du-
yarl›l›¤›n izlerini tespit etmek mümkün-
dür. Meflrutiyet döneminin ilk y›llar›nda
çocuk sorununun, daha çok, sosyal
problemlerin önlenmesinde e¤itimin
önemli bir iflleve sahip oldu¤u fleklinde-
ki ayd›nlanma zihniyetinin s›n›rlar› için-
de kavrand›¤› söylenebilir. Osmanl› Fu-
karaperver Cemiyeti asl›nda mütevaz›
bir flekilde yoksul Osmanl› çocuklar›n›
daha iyi bir gelecek için haz›rlama kay-
g›s›n› tafl›maktayd›.
Eyüb Fukaraperver Cemiyeti’nin sos-
yal refah sorununu kavray›fl› ve bu
alanda devletle gönüllü kurulufllar ara-
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‹maretler Osmanl› klasik sisteminde sosyal yard›m

ifllevini yerine getiren önemli kurumlar aras›nda

gösterilmektedir. Genellikle Osmanl› tarihçili¤in-

de medrese talebesiyle fakirlere yemek piflirilip

yedirilen yerler imaret olarak nitelendirilmifller-

dir. Ancak Arapça kökenli olan bu kelime, “hara-

b›n z›dd›, flen ve abad olmak, mamurluk” anlamla-

r›n› da tafl›maktad›r. Osmanl›’da cami, medrese,

aflhane, misafirhane, hankâh, türbe ve benzeri ku-

rumlar›n tamam›n›n da imaret olarak isimlendiril-

di¤i görülmektedir. Bu say›lanlar›n hepsini bir ara-

da bar›nd›ran kurumlar genellikle külliye olarak

an›lmaktad›rlar. Dolay›s›yla imaretleri basitçe afle-

vi olarak de¤erlendirmek do¤ru olmayacakt›r. 

Osmanl› klasik döneminde ‹stanbul’da kurulmufl

bulunan birçok imaretin vakfiyelerinde yoksulla-

ra yemek da¤›t›lmas› öngörülmüfl olmakla birlik-

te, her zaman bu amaca uygun hareket edildi¤i-

ni söylemek zordur. Ömer Lütfi Barkan, imaret-

lerin 1489-1490 y›llar› muhasebe defterlerini in-

celedi¤i çal›flmas›nda sosyal yard›m harcamalar›-

n›n hayli s›n›rl› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Söz konusu kurumlar meflrutiyet dönemine ge-

lindi¤inde sosyal yard›m ifllevlerini büyük ölçüde

kaybetmifl bulunuyorlard›. Bu konu, imaretlerin

la¤v›yla ilgili kanun layihas›n›n Meclis-i Mebu-

san’da görüflüldü¤ü s›rada enine boyuna tart›fl›l-

m›flt›r. Evkaf encümeni üyesi Esad Tevfik Efendi

ve Ankara mebusu ulemadan Hac› Mustafa Efen-

di ‹stanbul’daki birçok imareti gezdiklerini ve

buralarda y›llard›r çorba ve pilav piflmedi¤ini,

imarete nadiren gelen tek tük fukaran›n da elle-

rine üç befl kurufl para tutuflturularak gönderil-

di¤ini tespit ettiklerini belirtmifllerdir.

‹maretler

Meflrut‹yet dönem‹n‹n sosyal pol‹t‹ka

aç›s›ndan ‹k‹nc‹ öneml‹ özell‹¤‹n‹ 

s‹v‹l g‹r‹fl‹mler‹n yayg›nlaflmas› 

oluflturmAKTADIR. Bu dönemde 

sosyal yard›m dernekler‹n‹n say›s›nda

art›fl olmufltur.

OSMANLI M‹RASI

T opk ap ›  F u k a r a p e r v e r  C em i y e t i  ( 1 9 2 8 ) .OSMANLI M‹RASIO S M A N L I  M ‹ R A S I
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mümkün olabilecektir.
Topkap› Fukaraperver Cemiyeti, Eyüb Cemi-
yeti’yle benzerlikler tafl›maktad›r. Topkap› Fu-
karaperver Cemiyeti, Osmanl› Fukaraperver
Cemiyeti’nin Topkap› flubesi olarak faaliyete
bafllam›flt›r. Söz konusu flubenin kurucular›
Topkap› semtinde yaflayan veya burada iflye-
ri sahibi olan kimselerden oluflmaktad›r. Ku-
rucular aras›nda yer alan Galib Hakk› Bey,
Gureba-y› Müslimîn Hastanesi’nde doktor,
Nafiz Bey ise ayn› hastanede eczac› olarak
görev yapmaktad›r. Kurucu üyelerden birisi
olan Onnik Mardirosyan Efendi’nin fiehremi-
ni’nde bir eczanesi bulunmaktad›r, Hakk›
Efendi Topkap›’da bir kereste tüccar›d›r. Di-
¤er iki kurucu üye, Bodos Efendi’yle Cemil
Efendi’dir. Dr. Galib Hakk› Bey, Onnik Efen-
di’nin eczanesini özel muayenehane olarak
da kullanmaktad›r. Kurucu üyelerin farkl› ke-
simlerden olmas›, meflrutiyetin ilk y›llar› itiba-
riyle, Osmanl› eliti aras›nda, farkl› cemaatlerin uyumlu bir flekilde bir arada yaflayabi-
lece¤i düflüncesinin hâlâ canl› oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Balkan Savafllar› ve I.
Dünya Savafl›’yla birlikte bu do¤rultudaki iyimser hava h›zla etkisini kaybedecek ol-
makla birlikte, Topkap› Fukaraperver Cemiyeti gerek üyeleri, gerekse yard›m yapt›¤›
ahalinin kimli¤i itibariyle “Osmanl›” niteli¤ini ayn› ölçüde kaybetmeyecektir.
Topkap› Fukaraperver Cemiyeti’nin, Eyüp flubesinde oldu¤u gibi, ‹ttihat ve Terakki çev-
releriyle iliflki içinde olduklar› bilinmektedir. Cemiyetin, Topkap› ‹ttihat ve Terakki Kulü-
bü merkezindeki bir odada faaliyete bafllam›fl olmas› kuflkusuz bir rastlant› de¤ildir. 1912-
13 Balkan Savafl›’na ve hatta I. Dünya Savafl›’na kadar Topkap› flubesi görece özerk ve
rahat bir ortamda faaliyet yürütmüfltür. Ancak savafllarla birlikte ‹ttihat ve Terakki hükü-
metleri, kamusal alandaki faaliyetleri gittikçe artan bir oranda denetim alt›na almaya yö-
nelmifl ve bu da Topkap› Fukaraperver Cemiyeti’nin faaliyetlerini zorlaflt›rm›flt›r.
Topkap› Fukaraperver Cemiyeti’nin faaliyetlerinin, dönemin Osmanl› elitinin dünya
görüflü ve sosyal sorunlara iliflkin kavray›fl›n›n belirledi¤i bir çerçeve içinde flekillendi-
¤ini söylemek gerekir. Bu anlamda Osmanl› Fukaraperver Cemiyeti’nin kendisi için be-
lirlemifl oldu¤u görev flemas›, Topkap› flubesinin faaliyetlerini de etkilemifltir. Topkap›
flubesi faaliyetlerini daha çok fakir çocuklar ve “muhtac-› muavenetlere”, yani fakir,
hasta, yafll› ve kimsesizlere yöneltmifltir. Bu cemiyet taraf›ndan da dilencilik ahlakî bir
sorun olarak görülmekte ve önünün al›nmas› gerekti¤i düflünülmektedir. Meflrutiyet
döneminin ilk y›llar›nda, Topkap› bölgesindeki fakir ve kimsesiz çocuklara yard›m ulafl-
t›rmak, cemiyetin enerjisinin önemli bir k›sm›n›n yo¤unlaflt›¤› alan olmufltur. Yoksul
çocuklara uygun ahlakî e¤itim verilemedi¤i takdirde sokaklara düflmelerinin yüksek bir

B e y a z  R u s l a r ’ › n  G a l a t a ’ d a  k u r d u ¤ u  f u k a r a p e r v e r  d e r n e ¤ i
( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .

F ü n un - u  S a n a y i  ( 1 9 1 0 ) .

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

68  69

s›ndaki iliflkiye yönelik bak›fl› Topkap› Cemiyeti’ne benzemektedir. Cemiyetin
nizamnamesi mahalle sakinleriyle nas›l bir iliflki yürütülmesinin tasarland›¤› ko-
nusunda ipuçlar› sunmaktad›r. Eyüb Fukaraperver Cemiyeti’nin ayn› semtteki
“Eyüb ‹ttihat ve Terakki Kulübü” ile organik bir iliflkiye sahip oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Cemiyet nizamnamesine göre idare heyetinin yirmi bir üyesinden
alt› tanesinin bölgedeki kulüp üyelerinden seçilmifl olmas› gerekmektedir. Ay-
r›ca nizamname, idare heyetinin on üyesinin mahallelilerden olmas›n› öngör-
müfltür. Eyüp semtinde görevli zaptiye memuru, belediye doktoru, cami
imam ve müezzini de idare heyetinin daimî üyeleri olarak görev alacakt›r. ‹da-
re heyetinin yan› s›ra, ikisi kulüp üyelerinden, di¤er ikisi de mahalle sakini ol-
mak üzere dört kifliden oluflan bir de teftifl heyeti oluflturulacakt›r. Cemiye-
tin Eyüp Belediyesi ile öngördü¤ü iliflkiyi de burada vurgulamak gerekmekte-
dir. Bölgede yoksullara yard›m ifli esas itibariyle belediyenin görevi olarak de-
¤erlendirildi¤inden, cemiyetin faaliyetlerinde ihtiyaç duyulmas› halinde beledi-
yenin devreye girmesinin istenebilece¤i aç›kl›kla ifade edilmifltir. Eyüb Fukara-
perver Cemiyeti, sosyal refah alan›nda birçok kifli, kurulufl ve idarî birimin
uyumlu bir iflbirli¤inin gerekli oldu¤u fikri üzerine kurulmufltur. ‹ttihat ve Te-
rakki Kulübü’nün bölgedeki flubesi, mahalle ileri gelenleri, belediye idaresin-
den temsilciler ve mahallede görevli polis, imam ve müezzin gibi devlet me-
murlar›n›n uyumlu çabas›yla bölgede sosyal sorunun çözüme kavuflturulmas›
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ihtimal oldu¤una inan›lmaktad›r. Cemiyet
için, söz konusu çocuklar›n ahlakî bir e¤itim
arac›l›¤›yla gelece¤e haz›rlanmas› önemlidir.
“Evlad-› vatan›” e¤iterek onlar›n “heyet-i iç-
timaiye-i befleriye aras›nda nâfi’ birer vücud
teflkil edebilmeleri hususunda” çal›flmak, ce-
miyetin önemli hedeflerindendir.
Bu ilkelerin yol göstericili¤inde Topkap› Fuka-
raperver Cemiyeti çok say›da çocu¤a yard›m
ulaflt›rm›flt›r ve ço¤unlukla koruma alt›na al-
m›fl oldu¤u yoksul çocuklar›n okul masraflar›-
n› karfl›lam›flt›r. 1326 (1910) y›l› itibariyle befli
k›z olmak üzere k›rk alt› çocuk, cemiyetin ko-
rumas› alt›nda bulunmaktad›r. Bu çocuklar›n
ikisi Rum, bir tanesi Ermeni ve di¤erleri de
Müslüman’d›r. Bir sonraki y›l›n ilk iki ay›nda
(14 Mart 1911-13 May›s 1911) üçü k›z ve
dokuzu erkek olmak üzere on iki çocuk daha
koruma alt›na al›nm›flt›r. Topkap› Cemiyeti bu
çocuklar›n okul masraflar›na katk› yapmakla
yetinmemifl, çocuklar›n bedenen ve ahlaken
geliflmeleriyle de yak›ndan ilgilenmifltir. Bu
amaçla koruma alt›na al›nm›fl olan çocuklar
her cuma günü cemiyet binas›nda toplanm›fl
ve bunlara ahlak ve beden e¤itimi dersleri ve-
rilmifltir. Ahlak derslerinin önemli bir temas›,
çocuklara, almakta olduklar› yard›m karfl›l›¤›n-
da topluma borçlu olduklar›n›n hat›rlat›lmas›
olmufltur. Bu toplant›lar, cemiyete ba¤›fl ya-
pan kimselerle bu ba¤›fltan yararlanan çocuk-
lar›n bir araya gelmesi için bir vesile olmufltur.
Böylece cemiyete katk›da bulunan yard›mse-
ver kiflilerin, yard›mlar›n›n meyvelerini bizzat
kendi gözleriyle görerek manevî bir haz alma-
lar› da sa¤lanm›fl olunmaktayd›.
Topkap› Cemiyeti ikinci olarak bölgedeki has-
ta, yafll› ve kimsesiz yoksullara yard›m etmifl-
tir. Genellikle bu yard›mlar t›bbî bak›mlar flek-
linde olmufltur. Cumartesi günleri cemiyetin
bir odas› muayenehane olarak düzenlenmifl ve doktor üyeler burada flikâyeti olan
mahallelileri muayene etmifllerdir. Bu flekilde yard›m alan kiflilerin say›s› hayli kaba-
r›kt›r. Örne¤in ilk bir y›l içinde cemiyet doktoru, 987 kifliyi muayene etmifltir. Ben-

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

70  71

‹stanbul’da sigortac›l›¤›n izlerine XVIII. yüzy›l›n

sonlar›nda rastlanmaktad›r. 1889’da ‹stanbul’da

kay›tlarda ad› geçen 18 sigorta kuruluflunun hiç-

biri yerli ya da Türk de¤ildir. Galata bankerleri

de denilen Levanten bankerler gibi XIX. yüzy›l›n

bafllar›nda Galata sigortac›l›¤› ad› verilebilecek

bir sigortac›l›k dönemi yaflanm›flt›r.

Galata sigortac›l›¤›n›n en belirgin yönü, sigorta

kurulufllar›n›n yerleflik sermaye ile de¤il, Os-

manl› ülkesinde yaflayan Levanten ya da yabanc›

uyruklu kiflilere acentelik verilmesiyle geliflmifl

olmas›d›r. Bu yap›n›n sonucu olarak e¤er acente

ülkeyi terk edip giderse, ‹stanbul’da yerleflik si-

gortal›n›n elindeki poliçeler sadece bir kâ¤›t par-

ças› haline gelmekteydi. Öte yandan kapitülas-

yonlar nedeniyle, Osmanl› uyru¤u bir sigortal›-

n›n, örne¤in ‹ngiliz uyruklu sigorta acentesini

mahkemeye vermesi, yani “kad›”n›n önüne ç›-

karmas› olanak d›fl›yd›. Böylece XIX. yüzy›l›n

sonlar›nda ‹stanbul’da sigortac›l›k, özellikle ya-

banc› ticaret sermayesinin yararland›¤› bir ku-

rum görünümündeydi.

1893’te Osmanl› Bankas›, Reji, Tütün ‹daresi ve

Düyun-u Umumiye yönetiminin katk›lar›yla

“Osmanl› Umum Sigorta”, 1918’de de Frans›z

Unione de Paris taraf›ndan ‹stanbul’da günümü-

ze kadar gelmifl ‹ttihad-› Millî Sigorta fiirketi ku-

rulmufltur. Di¤er bir deyimle yerli halka da hiz-

met götürmeyi öngören yabanc› kurulufllar gide-

rek çal›flmalar›n› Türkçe adlar alt›nda gelifltirme

yollar›n› aram›fllard›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 
Sigortac›l›k

1906 ’ d a n  b i r  ame l e  ( K a y n a k :  E r o l  Ç a tma ) .

FUKARAPERVER cem‹yetLER‹ 

taraf›ndan d‹lenc‹l‹k ahlakî

b‹r sorun olarak görülmekte

ve önünün al›nmas› gerekt‹¤‹

düflünülmekted‹r.
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1900’de Beyo¤lu’ndaki Teutonia salonunda, 44 flirket temsilcisinin kat›ld›¤› bir toplant›da sigorta çal›flma-

lar›na bir düzen getirmek amac›yla “Syndicate des Companies d’Assurances contre incendie operant a

Constantinople” (‹stanbul’da Faaliyet Gösteren Yang›n Sigortas› fiirketleri Birli¤i) kurulmufltur. Bu flirket

ilk kez bir yang›n sigortas› tarifesi saptam›flt›r.

Osmanl› yönetimi I. Dünya Savafl›’n›n bafllad›¤› 1914’te ç›kar›lan bir kanun-u muvakkatla sigorta kurulufl-

lar›n›n sermaye tesisini ve ihtiyatlar›n yurtiçinde tutulmas›n› öngörmüfl ve 1915’te sigorta primleri üze-

rinden vergi ödenmesi koflulunu getiren bir kanun ç›kar›lm›flt›r.

Yabanc› kurulufllar›n yerli flirketler kurmas› döneminde, o y›llarda Avusturya ‹mparatorlu¤u’na dahil olan

Trieste kentinde kurulu Assicurazioni Generali, payitahtta ‹stanbul Umum Sigorta’y›, ‹talyan as›ll› Reunio-

ne flirketi fiark Sigorta’y› ve Viyana’da kurulmufl olan Feniks flirketi de Türkiye Millî Sigorta flirketini kur-

mufllard›r. Bu kurumlardan baz›lar› çal›flmalar›n› bugün de sürdürmektedir.

Cumhuriyet yönetiminin konuya ilk yaklafl›m› 1924’te ‹stanbul belediye baflkan› olan Haydar Bey’in it-

faiye teflkilat›n›n kurulmas› için sigortac›lar› iflbirli¤ine ça¤›rmas› ve bir sigortac›lar kulübü kurulmas›-

na önayak olmas›yla belirginleflmifltir. Bu kulüp ilk genel toplant›s›n› 11 Mart 1924’te yapm›fl ve itfai-

ye teflkilat›n›n kurulmas› için aralar›nda 24 000 liran›n toplanmas›na karar vermifltir.

1925’te Türkiye ‹fl Bankas› ile ‹ttihad-› Millî aras›nda bir iflletme antlaflmas› yap›lm›fl ve böylece kuru-

lan Anadolu flirketinin yönetimi Unione de Paris’e teslim edilmifltir.

Sigorta çal›flmalar›n› kontrol etmek ve düzene sokmak gere¤ini gören cumhuriyet hükümeti önce

Reasürans Tekeli Kanunu’nu ç›karm›fl ve bu kanunu iflletmek üzere hükümetin ve ‹fl Bankas›’n›n

ifltiraki ile 19 Temmuz 1929’da Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi’ni kurmufltur. Millî kuruluflun

yönetiminde etkin olan ve Tekel iflletmesinin d›fl reasürans anlaflmalar›n› ‹sviçre’nin güçlü flirketi-

ne ba¤layan uzman kifli Mösyö Pios’dur.

1935’te durumu bozulan bir flirketi sat›n alan Sümerbank, bu flirketi Güven Sigorta ad› ile yeniden ha-

rekete geçirmifl ve ‹fl Bankas› grubu da merkezindeki kuruluflun iflas› üzerine zor durumda kalan Feniks

flirketini Ankara Sigorta ad› ile yeniden canland›rm›flt›r. II. Dünya Savafl›’n› izleyen y›llarda tümüyle yerli

sermaye ile Do¤an Halk Sigorta ve Türkiye Genel Sigorta kurulmufltur. Sigortac›l›k konusunun ülkede

yayg›n hale gelmesini sa¤layan ad›m, 1953’te motorlu tafl›t araçlar›na zorunlu tafl›t sigortas› koflulunu ge-

tiren kanundur. Sigorta ifllemlerini kontrol alt›na almakla ilgili en kapsaml› kanun ise 21 Aral›k 1959’da

kabul edilmifl olan 7397 say›l› kanundur. Bu kanun son y›llara kadar yürürlü¤ünü sürdürmüfltür. Daha

sonraki y›llarda da sigortac›l›k ülkenin ekonomik yap› de¤iflikliklerini ve geliflmelerini izlemifl, baz› dö-

nemlerde s›çramalar yaparken, yine ülke ekonomisi ile koflut olarak durgunluk devreleri de yaflam›flt›r.

1993’te ülkede 38’i Türk ve 15’i yabanc› olmak üzere 53 sigorta flirketi ve 4 reasürans flirketi ça-

l›flmaktayd›.

zer bir flekilde 1326 (1910) y›l›nda 1 114 kifli muayene edilmifltir. Bunlar›n 489’u Müslü-
man, 497’si Ermeni ve 128 tanesi de Rum’dur. Ayr›ca 85 kiflinin de ilaç masraflar› karfl›-
lanm›flt›r. Söz konusu kiflilerin cemiyet binas›na gelemeyecek kadar hasta olmalar› duru-
munda, eve doktor gönderilmifltir. 1910-11 y›llar›nda bu flekilde yirmi dört kifli evinde zi-
yaret edilmifl ve bunlardan durumu ciddî olan befl tanesi, masraflar› karfl›lanarak hastane-
ye sevk edilmifltir. Yine ayn› dönemde yafll› ve yoksul dört kifli, masraflar› karfl›lanarak Da-
rülaceze’ye gönderilmifltir. Topkap› Cemiyeti bu do¤rultudaki faaliyetlerini meflrutiyet
dönemi boyunca sürdürmüfltür. Örne¤in 1327 (1911) y›l›nda da 114’ü Müslüman, 103’ü
Ermeni ve 50 tanesi Rum olmak üzere 267 kifliye sa¤l›k muayenesi hizmeti sunulmufltur.
Sa¤l›k muayenesinin yan› s›ra, mahallenin yoksullar›na yiyecek ve k›fll›k odun kömür da-
¤›tmak da cemiyetin faaliyetleri aras›nda yer alm›flt›r.
Bütün bu faaliyetlerin malî kayna¤› esas olarak üye aidatlar›ndan ve iane (yard›m) kam-
panyalar›ndan gelmektedir. Konserler ve benzeri e¤lenceler düzenleyerek, hay›r ifllerinde
kullan›lmak üzere gelir elde edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Meflrutiyet döneminin ilk y›llar›nda fukaraperver cemiyetleri ‹stanbul’da, özellikle bulun-
duklar› semt halk›na yönelik olarak hayli önemli bir sosyal yard›m ifllevini yerine getirmifl-
lerdir. Osmanl› hükümetinin bu dönemde, sosyal refah altyap›s›n› gelifltirmeye yönelik
idarî düzenlemeler yapmaktan öteye geçememifl oldu¤una daha önce de¤inilmiflti. Bu
dönemde devletin, sosyal refah alan›ndaki katk›s› s›n›rl› olmaya devam etmifltir.

TEAVÜN SANDIKLARI

T e a v ü n  s a n d › k l a r ›  O s m a n l ›  ‹ m p a r a t o r l u ¤ u ’ n d a
çal›flanlara ve ailelerine hastal›k, maluliyet ve ölüm hallerinde yard›mda bulunmak ama-
c›yla oluflturulmufl kurumlard›r. Bu bak›mdan teavün sand›klar›n› dar anlam›yla modern

Teavün sand›klar› Osmanl› 

‹mparatorlu¤u’nda çal›flanlara

ve a‹leler‹ne hastal›k, 

malul‹yet ve ölüm haller‹nde

yard›mda bulunmak ‹Ç‹N 

oluflturulmufl kurumlard›r. 
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sosyal sigorta özelli¤i tafl›yan ilk sosyal güvenlik kurumu olarak de¤erlendirmek mümkün-
dür. Osmanl› Devleti’nde, loncalarda örgütlenen esnaf ve sanatkârlar, yine loncalar için-
de sosyal yard›mlaflma amac›yla orta sand›klar› ve teavün sand›klar› oluflturmufllard›. Bu
dönemde sosyal yard›m oluflumlar›, sand›klar biçiminde, loncalar›n d›fl›nda da geliflmifltir.
XIX. yüzy›l boyunca devlet memurlar› ve yak›nlar›na emekli ayl›¤› ödemek üzere tekaüd
sand›klar› oluflturulmufltu. Teavün sand›klar› ise aktif çal›flanlara ve emeklilere gereksinim-
leri halinde yard›mda bulunmak amac›yla kurulmufllard›. Baz› kurum ve iflletmelerde ise
tekaüd ve teavün sand›klar› bir arada bulunmaktayd›.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son dönemlerinde ve cumhuriyetin ilk y›llar›nda teavün san-
d›k ve cemiyetlerinin say›s›nda önemli bir art›fl olmufltur. Bunlar›n baz›lar›n› flu flekilde s›-
ralamak mümkündür: Beykoz ‹ttihad ve Teavün Cemiyeti, Bursa Mütekaüd Zâbitân
Teavün Cemiyeti, Darülfünûn-i Osmânî T›b Fakültesinde Müteflekkil Teavün ve Tasar-
ruf Sand›¤›, Berrî ve Bahrî Umûm Mütekâidîn ve Eytâm ve Erâmil-i Askeriye Teavün ve
Tesahüb Cemiyeti, Emvâl-i Ticariye Tahmil ve Tahliye Teavün Cemiyeti, Haliç Vapurla-
r› fiirketi Muavenet-i T›bbiye ve Teavün ve Tekaüd Sand›¤›, Hariciye Nezareti Memu-
rîn ve Müstahdemîn Teâvün Cemiyeti, Harem A¤alar Teavün Yurdu, Hudud ve Hicaz
S›hhiye Müdiriyet-i Umûmiyesi Tasarruf ve Teavün Sand›¤›, ‹mâlât-› Harbiye Teavün ve
Sigorta Sand›¤›, ‹stanbul Et›bbâ Muhadenet ve Teavün Cemiyeti, ‹stanbul ‹flçi Tesanüd
ve Teavün Cemiyeti, ‹stanbul Liman ‹flleri ‹nhisar› Türk Anonim fiirketi Tasarruf ve Tea-
vün Sand›¤›, ‹stanbul Tramvay fiirketi ‹flçileri Tesanüd ve Teavün Cemiyeti, ‹stanbul Vi-
lâyeti Dahilinde Zirâî Teâvün Cemiyeti, Mâliye Tasarruf ve Teavün Sand›¤›, Matbuat Ce-
miyeti Teavün Sand›¤›, Mekteb-i Mülkiye Mezunlar› ‹ttihad ve Teavün Cemiyeti, Rume-
li Hisar› ‹ttihad ve Teavün Cemiyeti, Türkiye Manifatura ve Tuhafiyeciler Müstahdemîn
Teâvün Cemiyeti, Ortaköy Osmanl› ‹ttihad ve Teavün Kulübü, Anadoluhisar› Muave-
net-i Hayriye Cemiyeti, Dersaadet Tramvay fiirketi Yevmiyeli Müstahdemîne Mahsûs
‹htiyat ve Muavenet Sand›klar›, Haliç Vapurlar› fiirketi Muavenet-i T›bbiye ve Teavün ve
Tekaüd Sand›¤›, ‹stanbul Barla Muavenet Yurdu.
Teavün sand›klar›, tekaüd sand›klar›yla birlikte, Osmanl›’dan cumhuriyete geçiflte özellik-
le Emekli Sand›¤› ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sistemli bir yap›ya kavuflmas› öncesin-
de yayg›n ama da¤›n›k bir yap› içinde modern bir sosyal güvenlik sisteminin oluflumu ba-
k›m›ndan son derece önemli bir ifllevi yerine getirmifllerdir. Dolay›s›yla cumhuriyet döne-
minde de teavün sand›klar› etkinlik göstermeye devam etmifllerdir. Bu dönemde teavün
sand›klar›n›n yasal dayana¤›n› TBMM’de 10 Eylül 1921’de kabul edilen Ere¤li kömür hav-
zas›nda çal›flan iflçilerin hukukunu düzenleyen 151 say›l› Ere¤li Havza-i Fahmiyesi Maden
Amelesi’nin Hukukuna Müteallik Kanun oluflturdu. Millî Mücadele y›llar›nda kurulan ilk
sand›k, Ere¤li Kömür Havzas›’nda çal›flan iflçileri bünyesine alan teavün sand›klar› ve Zon-
guldak Amele Birli¤i’dir. Bunu ‹malat-› Harbiye Fabrikalar›, fiirket-i Hayriye, fiark fiimendi-
ferleri gibi kurum ve iflletmelerde çal›flanlar› kapsayan teavün sand›klar› izlemifltir.
Teavün sand›klar›n›n birlefliminden oluflan Amele Birli¤i’nin görevi, maden çal›flanlar›-
na hizmet verecek hastane ve dispanserlerin nerelere infla edilece¤ini belirlemek, bu
sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flacak personeli atamak, ücretlerini vermek ve talep oldu¤un-
da avans vermek idi. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kuruluflu sonras›nda Ere¤li bölge-
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sinde çal›flan iflçiler bu kurum kapsam›na al›nm›flt›r. Bundan sonra Amele
Birli¤i, mensuplar›na ilave sosyal güvenlik olanaklar› sa¤layan bir kurum ola-
rak varl›¤›n› devam ettirmifltir.
‹malat-› Harbiye çal›flanlar›n› kapsayan ‹malat-› Harbiye Teavün ve Sigorta
Sand›¤›, 1926 y›l›nda kurulmufltur. Sand›¤›n kurulufl amac› ‹malat-› Harbiye ku-
rumlar› çal›flanlar›n› herhangi bir kazaya karfl› sigorta etmek, maluliyet ve yafll›l›k
hallerinde kendilerine yard›mda bulunmak idi. Sand›¤›n gelirleri, ‹malat-› Harbiye
bütçesine konan tahsisat, çal›flanlar›n ücretlerinden yüzde 4 oran›ndaki kesinti,
sand›k sermayesinin iflletilmesinden elde edilecek faiz gelirleri, çal›flanlardan kesi-
lecek cezalar ve teberru olarak belirlenmiflti. 1949’da Emekli Sand›¤›’n›n kurulu-
flu ile bu sand›k la¤vedilmifltir.
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E rmen i  y e t im l e r  M a r a fl ’ t a  a t ö l y e d e  ç a l › fl › y o r l a r ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i - 1 9 1 9 ) .  

DARÜLEYTAMLARIN 

KURULUfiUNDA ‹K‹ FAKTÖR 

ETK‹L‹ OLMUfiTUR: B‹R‹NC‹ DÜNYA 

SAVAfiI VE BALKAN SAVAfiLARI 

SEBEB‹YLE PEK ÇOK 

ÇOCU⁄UN SAH‹PS‹Z KALMASI.

OSMANLI M‹RASI

DARÜLEYTAMLAR

“ Y e t i m l e r  y u r d u ,  y e t i m h a n e ”  a n l a m › n a  gelen ilk
darüleytam, Maarif Naz›r› Ahmet fiükrü Bey’in teklifiyle 25 Kas›m 1914 tarihinde kurul-
mufl, idaresi ‹ttihat ve Terakki F›rkas›’na ba¤l› olarak oluflturulan Darüleytam Genel Müdür-
lü¤ü’ne verilmifl ve ‹ttihat ve Terakki F›rkas›’n›n ‹stanbul merkezini idare eden Kemal Bey ve
bir ara da Kastamonu mebusu ve Darülmuallimat Müdürü ‹smail Mahir Efendi genel müdür
olarak görevlendirilmifltir. 1915 y›l›nda faaliyete geçen kurum zaman içinde bir e¤itim kuru-
mu haline gelerek Maarif Nezareti’ne ve son olarak da 7 A¤ustos 1920 tarihinde Maarif Ne-
zareti ile iliflkisi kesilerek Dahiliye Nezareti’ne ba¤lanm›flt›r.
Darüleytamlar›n kuruluflunda iki faktör etkili olmufltur. ‹lki, I. Dünya Savafl›’n›n bafllamas›n›n
ard›ndan Osmanl› topraklar›n› terk eden ‹ngiliz, Frans›z ve ‹talyanlar’›n boflaltt›klar› yurt ve
mekteplerdeki pek çok çocu¤un sahipsiz kalmas›, di¤eri de Balkan Savafllar› (1912-13) ve I.
Dünya Savafl›’n›n pek çok çocu¤u yetim b›rakmas›d›r. Yetim çocuklar sorununa acilen bir çö-
züm bulmak üzere yabanc›lar taraf›ndan boflalt›lan mektep, yurt vb binalara el konularak
bunlar darüleytam haline getirilmifltir. Ayr›ca, buralara yerlefltirilen çocuklara meslekî e¤itim
verme düflüncesiyle, savafl halinde bulunulan devletlerin vatandafllar›na ait birtak›m iflyerleri-
ne de el konulmufl ve bunlar yetimlerin çal›flabilece¤i atölyeler haline getirilmifltir.
Darüleytamlar›n öncelikli görevi kimsesiz ve korunmas›z yetimlere bar›nacak bir yer sa¤-
lamak ve onlar› himaye etmekti. Anas›n›f› ve 6-12 yafl aras›ndaki çocuklar›n ilkokul düze-
yindeki e¤itimleri darüleytamlarda yap›ld›¤›ndan, 13 yafl›na kadar yetimler darüleytamlar-
da bar›nd›r›l›p himaye edilmifl ve her türlü masraflar› karfl›lanm›flt›r. Yine darüleytamlar,
flubelerinde ilkö¤retimlerini tamamlayarak derslerinde baflar›l› olup, Darülmuallimin, Da-
rülmuallimat, Mekteb-i Sanayi, Mekteb-i Sultanî gibi okullar›n s›navlar›n› kazanan ö¤renci-
lerin bar›nd›r›l›p ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› üstlenmifltir. Bu s›navlar› kazanan baflar›l› ö¤-
renciler yat›l› olarak bu okullarda okumakta ve devlet taraf›ndan kendilerine 10 kurufl
harçl›k verilmektedir. ‹lkö¤renimlerini tamamlay›p da baflka okullara gidemeyen 13-16 ya-
fl›ndaki yetim çocuklar ise k›z ve erkek olarak ayr›l›p, darüleytamlar›n ziraat ve sanayi flu-
belerine devam etmifllerdir. Erkek yetimler gündüzleri kimisi darüleytamlara ba¤l› olan
fabrika ve atölyelerde usta yan›nda ç›rak olarak zanaat ö¤renmifl, ya da darüleytamlar›n
ziraatle u¤raflan flubelerinde ziraî e¤itim alm›fllard›r. K›z yetimler ise darüleytam atölyele-
rinde ya da ziraat flubelerinde uygulamal› olarak e¤itilmifllerdir.
Darüleytamlar 1914’te kuruldu¤unda say›s› 20 idi. Bu rakam 1916’da 2,5 kat artarak 69’a
ulaflm›flt›r. Bu dönemlerde darüleytamlardaki yetim say›s› ise 5 000’i k›z 15 000’i erkek ol-
mak üzere 20 000’i bulmaktad›r. Vilayet ve müstakil sancaklarda en az birer darüleytam
mevcuttur. Sivas’ta 20, Adana’da 6, ‹zmit’te 2 darüleytam bulunmaktad›r. Ayr›ca Antalya, Es-
kiflehir, Marafl, Diyarbak›r, Urfa, Kayseri, Samsun, Cebel-i Lübnan, Van, Tekirda¤, Bayburt, Er-
zurum, Konya, Mardin ve Bitlis’te darüleytamlar mevcuttur.
Yetim say›s›ndaki art›fl devam edince darüleytam say›s› da 85’i bulmufltur. Ancak bir süre
sonra savafl›n getirdi¤i maddî s›k›nt›lar, yiyecek ve eflya temininin zorlu¤u nedeniyle bu ku-
rumlar zor duruma düflmüfltür. Bunun üzerine önlem olarak 1916’da “evlad-› flüheda vergi-
si” uygulamas›na geçilmifl ve bu kurumlara genel bütçeden, özel idarelerden ve ‹stanbul fieh-
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remaneti’nden de ödenekler ayr›lmas› kabul edilmifltir.
Devlet darüleytamlara tahsis etti¤i mebla¤› art›r›rken, bir yandan da kurumun giderlerini dü-
flürmeye çal›flm›flt›r. Bu amaçla darüleytamlardaki yetim say›s› mümkün oldu¤unca azalt›lma-
ya çal›fl›lm›fl ve darüleytama kabul edilecek yetimler için s›n›rlamalar konulmufltur. Yay›mlanan
kararnameyle darüleytamlara, öncelikle silah alt›nda iken ölen ya da sakat kalan küçük zabi-
tan ve erlerin, mülteci ve muhacir maafl›ndan mahrum kalanlar›n çocuklar›n›n, sonra da kim-
sesiz, mahrum, himayesiz yetimlerin al›nmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Kurumun sadece flehit çocuk-
lar›n›n bak›m›n› üstlenmesi yolunda s›n›rlamalar da getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Buna ra¤men da-
rüleytamlarda sadece yüzde 30 oran›nda flehit çocu¤u bar›nd›r›l›rken, yüzde 70’inin bir k›sm›-
n›n annesi ya da babas› ölmüfl, mülteci ya da muhacirlerden oluflmufltur. Ayr›ca yafl s›n›rlan-
d›rmas›na da gidilmifl ve al›nacak yetimlerin 2 ila 15 yafl aras›nda olmas›na dikkat edilmifltir.
S›n›rland›rmalar sonucunda 1916’ da, kuruldu¤unda 20 000 dolay›nda olan yetim say›s› 15
000-16 000’e düflmüfl, 1917’de ise 11 680’e inmifltir. 1918 y›l›nda ülke genelinde yetim sa-
y›s› 100 000 iken, darüleytamlarda 10 000 yetim oldu¤u tespit edilmifltir. 1920’ye gelindi¤in-
de darüleytamlardaki toplam yetim say›s› 3 500’e kadar düflmüfl bulunmaktayd›.
I. Dünya Savafl›’nda Osmanl› Devleti’nin yenilgiye u¤ramas› ve 1918 Mondros Mütareke-
si’nden sonra itilaf devletlerinin ‹stanbul’u iflgali üzerine, darüleytamlara tahsis edilmifl olan iti-
laf devletleri vatandafllar›na ait binalar›n eski sahiplerince geri al›narak buralar›n boflalt›lmas›
kurumu çok zor durumda b›rakm›flt›r. Malî s›k›nt›lar sebebiyle yeni binalar yap›lamam›fl ve
tahliye edilen yerlerdeki çocuklar bofl duran baz› saraylara yerlefltirilmifltir. ‹stanbul içinde ve
d›fl›nda, Kâ¤›thane’deki Ça¤layan Kasr›’na kadar birçok saray bu ifle ayr›lm›flt›r. Bir müddet
sonra önce flehir d›fl›ndakilerden bafllanmak üzere darüleytamlar›n tasfiyesine gidilmifltir. Vi-
layetlerde kendilerine yer bulunamayan çocuklar›n bir k›sm› ‹stanbul’a nakledilmifltir. ‹stan-
bul’da toplanan yetim çocuklar›n idaresi fiehir Yat› Mektebi’ne devredilmifl ve nihayet bura-
n›n da kapanmas›yla darüleytamlar tarihe kar›flm›flt›r.

F a k i r  ç o c u k l a r a  t a l im - i  s a n a y i  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .

H i l â l - i  A hme r  
k a r t p o s t a l l a r ›

( T a r i h  V a k f ›
A r fl i v i ) .
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OSMANLI H‹LÂL-‹ AHMER CEM‹YET‹ 
VE SOSYAL YARDIM FAAL‹YETLER‹

O s m a n l ›  H i l â l - i  A h m e r  C e m i y e t i bafllang›çta savafl yaral›-
lar›na bakmak ve ordunun sa¤l›k teflkilat›n› tamamlay›c› bir sivil giriflim oluflturmak üze-
re kurulmufltu. Ancak Balkan Savafl› ve I. Dünya Savafl›’n›n do¤urdu¤u büyük göç ha-
reketleri, salg›n hastal›klar, açl›k ve yoksulluk gibi sorunlar k›sa sürede Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’nin a¤›rl›kl› faaliyet alanlar› aras›na girmifltir. Ayr›ca deprem gibi do¤al afet
durumlar›nda yard›m faaliyetlerini örgütlemek birçok K›z›lhaç cemiyetinde oldu¤u gi-
bi Osmanl› Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin de faaliyet alanlar› aras›nda bulunmaktayd›.
Devletin merkezî ve yayg›n bir sosyal hizmet, sosyal yard›m veya sosyal güvenlik tefl-
kilat›n›n olmad›¤› bir ortamda, Hilâl-i Ahmer Cemiyeti savafl koflullar›n›n da etkisiyle
gittikçe büyümüfl ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en önemli sosyal yard›m kurumlar›n-
dan birisi haline gelmifltir. Cemiyetin bu a¤›rl›¤› cumhuriyetin ilk y›llar›nda da devam
etmifltir. Bu nedenle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin faaliyetlerinin, gerek son dönem Os-
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manl› gerekse erken dönem cumhuriyet tarihinde sosyal politika konusu
çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kurulufluna ilham veren olgu, savafl yaral›lar›n›n
tedavisiyle ilgilenecek tarafs›z bir sivil örgüt oluflturulmas› konusunu ele
alan 1864 Cenevre Sözleflmesi olmufltur. Osmanl› Devleti bu sözleflmeyi
1865’te imzalam›fl ancak sivil bir cemiyet oluflturmak do¤rultusunda kayda
de¤er bir giriflimde bulunulmam›flt›r. Yine 1867’de Dr. Abdullah Bey’in
Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye’ye Muavenet adl› bir cemiyet kurma girifli-
mi, nizamnamesinin onaylanmamas› üzerine baflar›s›zl›¤a u¤ram›flt›r. Os-
manl› Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, imparatorlu¤un Rusya’yla savafla sürüklen-
mesinin ard›ndan 14 Nisan 1877’de resmen kurulmufl ve derhal faaliyete
geçmifltir.
Cemiyet savafl›n bitifliyle birlikte faaliyetlerini neredeyse durdurmufl ve
1897’de Osmanl›-Yunan Savafl› s›ras›nda tekrar faaliyete geçmifl, ancak sa-
vafl›n bitiflinden meflrutiyet dönemine kadar hiçbir varl›k iflareti gösterme-
mifltir. 23 Temmuz 1908’de meflrutiyetin ilan›yla ülkenin her taraf›nda pek
çok siyasî ve sosyal cemiyetin kuruldu¤u bir dönemde Hilâl-i Ahmer Ce-
miyeti’nin tekrar faaliyete geçmesi için bir komisyon oluflturulmufl ve bu
do¤rultuda bir nizamname projesi haz›rlanm›flt›r. Proje fiûra-y› Devlet ta-
raf›ndan onaylanm›fl ve 100 kifli kurucu üye olarak kaydedilmifltir. Cemiyet
ilk toplant›s›n› 20 Nisan 1911’de yapm›flt›r.
Bu dönemde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, bir yandan örgütlenmesini tamam-
lamaya ve savafl halinde haz›r bulunabilmek için gereken tedbirleri almaya
çal›fl›rken, di¤er yandan da çeflitli sosyal yard›m faaliyetlerinde bulunmaya
bafllam›flt›r. ‹stanbul’da ç›kan kolera salg›n› ile ciddî surette mücadele etmifl
ve salg›n›n önüne geçmek için u¤raflan S›hhiye ‹daresi’ne, getirtti¤i seyyar
etüvlerle önemli yard›mlarda bulunmufltur. Yine 1911’de Aksaray’da mey-
dana gelen büyük yang›nda, zor durumda kalan vatandafllara yard›m için
hemen imdat ekipleri kurarak hastalar› tedavi etmifl ve evsiz kalanlara gün-
lerce yiyecek da¤›tm›flt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son y›llar› sürekli savafllarla geçmifl ve öncelik-
li görevi yaral› askerleri tedavi etmek olan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de bu
savafllarda aktif faaliyet göstermifltir. Trablusgarp Savafl›, Balkan Savafllar› ve
I. Dünya Savafl› y›llar›nda imparatorlu¤un birçok bölgesinde çok say›da has-
tane kurulmufl ve kapsaml› bir faaliyet yürütülmüfltür. Bu dönemde savafl-
tan kaçarak ‹stanbul’a gelen, ancak zor durumda kalan muhacirler için ay-
r› bir hastane kurulmufl, muhacirlere yiyecek ve giyecek yard›m›nda bulu-
nulmufltur. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin I. Dünya Savafl› ve Millî Mücadele
boyunca sürdürmüfl oldu¤u faaliyetlerin çok önemli bir k›sm›n› ise savafl›n
yaratt›¤› sosyal y›k›mla mücadele etmek oluflturuyordu.
Savafl s›ras›nda ülkenin pek çok yerinde salg›n hastal›klar ortaya ç›km›flt›.
Özellikle tifüs hastal›¤› hem sivil halk aras›nda hem de orduda tahribat ya-

‹mparatorlu¤un son y›llar›

sürekl‹ savafllarla geçm‹fl 
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rat›yordu. Örne¤in 1915 y›l›nda Konya çev-
resi ve demiryolu hatt› boyunca salg›n vard›.
Bu durum karfl›s›nda harekete geçen Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti h›zla seyyar bir mücadele
heyeti oluflturarak Konya’ya gönderdi. Heyet
istasyon civar›ndaki hastaneyi s›hhiyeden
devralarak 17 Mart 1915’te göreve bafllad›.
K›sa bir süre sonra doktorlar ve etüv makine-
leri gönderilerek heyet takviye edildi. Heyet,
flehrin içindeki temizleme ifllerinde de hükü-
mete yard›m etti. Mevcudu 30 bini geçen
amele taburlar›n›n da temizleme ifli ve çama-
fl›r ihtiyaçlar› heyetçe halledildi. Üç ay devam
eden bu faaliyet neticesinde Konya ve civa-
r›nda salg›n›n önü al›nm›fl oldu.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin halk sa¤l›¤› alan›n-
daki önemli faaliyetlerinden birisi de frengi ile
mücadele olmufltur. ‹stanbul’da T›p Fakülte-
si’ne ba¤l› muayenehanede Hilâl-i Ahmer ad›-
na bir frengi tedavihanesi aç›lm›fl ve buraya

baflvuran hastalar›n isim ve kimlikleri sorulmaks›z›n hepsine o zaman›n en iyi
tedavi usulü olan Neosalvarsan uygulanm›flt›r. Pahal› ve nadir  bulunan bu ila-
c›n piyasadan temininde s›k›nt› çeken pek çok hasta tedavihaneye müracaat
etmifl ve burada ücretsiz olarak tedavi görmüfltür.
Açl›k ve yoksulluk da salg›n hastal›klar gibi savafl y›llar›n›n önemli sosyal me-
selelerinden biriydi. Savaflla birlikte g›da maddelerinin fiyatlar› artm›fl ve özel-
likle ‹stanbul’da fakir halk 1917’de bir yiyecek s›k›nt›s›yla karfl›laflm›flt›. Bu du-
rum üzerine harekete geçen Hilâl-i Ahmer ço¤u ‹stanbul’da olmak üzere afl-
haneler açmaya bafllad›. ‹lk aflhaneler fakir halk›n en kalabal›k oldu¤u Topka-
p›, Üsküdar ve Eyüp semtlerinde kuruldu. 1918’de Fatih’te de bir aflhane aç›l-
d›. Bu dönemde günde en az 30 bin kifliye yemek da¤›t›lmas› gerekmifltir. Ce-
miyet aflevlerine malzeme sa¤lamak için Anadolu’da çiftlikler kiralam›fl ve bü-
yük miktarda ziraate bafllam›flt›r. Yemeklerin içerisine konulan etler de bu
çiftliklerde yetiflen hayvanlardan temin ediliyordu. Aflhanelerin odunlar› dahi
hükümet taraf›ndan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne tahsis olunan ormanlardan
kesildi. Böylelikle süreklili¤i sa¤lanan aflevlerinde 1918 senesi aral›k ay› sonu-
na kadar 19 144 000 kap yemek da¤›t›lm›flt›r.
Savafl g›da maddelerini oldu¤u gibi ilaç fiyatlar›n› ve doktor ücretlerini de
art›rm›flt›. Fakir ve hatta orta halli aileler hastalar›n› tedavi ettiremez ol-
mufltu. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti var olan ihtiyaç üzerine Üsküdar ve Fatih’te
iki dispanser açt›. Bu dispanserlere ikifler doktor tayin edildi ve gerekirse
hastalara evlerinde de bakabilmek üzere bu doktorlara ulafl›m araçlar› sa¤-
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land›. Cemiyet doktorlar›n›n yazd›klar› reçeteler de en iyi eczanelerde Hi-
lâl-i Ahmer hesab›na ücretsiz yapt›r›ld›. Ayr›ca Hilâl-i Ahmer ihtiyat stok-
lar›ndan fakir halka ilaç da¤›t›m›nda bulunuldu.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, çeflitli felaketler karfl›s›nda da h›zla harekete geçmifltir.
1914 senesi eylülünde Isparta ve Burdur civar›nda meydana gelen depremde
zarar gören halka yard›m için Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, iki doktor ve bir hastaba-
k›c›dan oluflan bir heyeti bölgeye yollam›flt›r. Aç›kta kalan depremzedeler çad›r-
lara yerlefltirilmifl ve yaral›larla hastalar tedavi edilmifltir. Ayr›ca savafl s›ras›nda ‹s-
tanbul’da ç›kan yang›nlar›n hepsinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti görev yapm›flt›r.
Kumkap›’da ç›kan yang›n›n ertesi günü, Fatih’teki büyük yang›n›n akflam›nda ve
Cibali yang›n›ndan sonra derhal aflhaneler kurmufltur.
Savafl boyunca genifl ölçekte hizmet veren Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin bu çal›fl-
malar›nda Han›mlar Merkezi’nin kayda de¤er katk›lar› vard›r. Hilâl-i Ahmer’in bü-
tün kurumlar›n›n milyonlarca çamafl›r ve yatak tak›m› Han›mlar Merkezi’nce ha-
z›rlanm›fl ve cemiyet hastanelerinin birço¤unda önceden kurs görmüfl ve yetifl-
mifl kad›nlar savafl döneminde gönüllü olarak hastabak›c›l›k yapm›fllard›r. Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’ne yard›m toplamak konusunda Han›mlar Merkezi’nin çeflitli
faaliyetleri cemiyet için daima önemli bir gelir kayna¤› olmufltur. Ayr›ca savafl böl-
gelerinden ‹stanbul’a s›¤›nan muhacir kad›n ve k›zlar Han›mlar Merkezi’nin sanat
evinde hem ifl bulmufl, hem de nak›fl ö¤renmifllerdir.
I. Dünya Savafl›’n›n sona ermesi Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin görevlerinin
bitti¤i anlam›na gelmiyordu. ‹zmir’in iflgali üzerine Anadolu içlerine çekilen
binlerce göçmenin tedavi ve iafle ihtiyac›, di¤er taraftan Millî Mücadele’de
yaralanan askerlere bakmak gere¤i ortaya ç›km›flt›. Bu çerçevede Hilâl-i
Ahmer Anadolu’da çok say›da hastane açt›. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, aske-
rî alandaki bu hizmetleri d›fl›nda, sa¤lad›¤› sosyal yard›mlar› genellikle olufl-
turdu¤u bölgesel imdat heyetleriyle organize ediyordu. Rus ordusunun ifl-
galine u¤ram›fl Do¤u Anadolu vilayetlerinde, Yunan ordusunun iflgaline u¤-
ram›fl Bat› Anadolu vilayetlerinde ve Frans›z ordusunun iflgaline u¤ram›fl
Antep ve çevresinde halk›n s›k›nt› içinde olmas›ndan hareketle çeflitli im-
dat heyetleri oluflturularak bu bölgelere gönderilmiflti.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bu do¤rultudaki faaliyetlerini Millî Mücadele s›ra-
s›nda imdat heyetleri arac›l›¤›yla Anadolu’nun dört bir köflesinde gittikçe
geniflleyen bir kapsamda sürdürmüfltür. Millî Mücadele’nin sona ermesi ve
cumhuriyetin ilan›ndan sonra cemiyette baz› de¤iflikliklere gidildi. Saltana-
t›n kald›r›lmas›ndan sonra cemiyetin ad› 1923’te Türkiye Hilâl-i Ahmer Ce-
miyeti olarak de¤ifltirildi. 17 Temmuz 1925’te toplanan kongrede 134
maddelik yeni nizamname kabul edildi. Nizamnamenin onaylanmas›ndan
sonra genel merkez Ankara’ya tafl›nd› ve Han›mlar Merkezi de genel mer-
kez ile birlefltirildi. Savafl y›llar›n›n Cumhuriyet Türkiyesi’ne miras›, kapsam-
l› bir sosyal yard›m faaliyeti yürütme kapasitesine sahip bir Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti olmufltur.

SAVAfi BOYUNCA H‹ZMET VEREN

OSMANLI H‹lâl-‹ Ahmer 

Cem‹yet‹’ne yard›m toplamak

konusunda Han›mlar 

Merkez‹’n‹n çefl‹tl‹ faal‹yetler‹

cem‹yet ‹ç‹n da‹ma öneml‹ 

b‹r gel‹r kayna¤› olmufltur.

OSMANLI M‹RASIO S M A N L I  M ‹ R A S I

H i l â l - i  A hme r ’ d e  ç a l › fl a n  Mü s l üman  k a d › n l a r  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i - 1 9 1 5 ) .

60-85-CUM-1-B  27/7/06  0:06  Page 25



CUMHUR‹YET

TÜRK‹YES‹’NDE

SOSYAL

GÜVENL‹K VE

SOSYAL

POL‹T‹KALAR 2
CUMHUR‹YET‹N ‹LK
YILLARINDA SOSYAL
SORUN VE
ÇALIfiMA HAYATI

II
I-

)
 

S
IH

H
A

T
 

V
E

 
‹Ç

T
‹M

A
Î 

M
U

A
V

E
N

E
T

IV
-

)
 

Ç
A

L
Ifi

M
A

 
H

A
Y

A
T

IN
A

 
‹L

‹fi
K

‹N

D
Ü

Z
E

N
L

E
M

E
L

E
R

CUMHUR‹YET‹N
‹LK YILLARINDA
SOSYAL SORUN VE
ÇALIfiMA HAYATI

86-115-CUM-2-A  27/7/06  0:08  Page 1



C u m h u r i y e t i n  i l k  y › l l a r › n d a sosyal politika yaklafl›m›-
n›n genel çerçevesini uzun y›llar savafllarla bo¤uflmak durumunda kalm›fl ve so-
nunda da¤›lm›fl bir imparatorluktan miras kalan sorunlar, zihniyet ve s›n›rl› bir ku-
rumsal yap› belirlemifltir. Bu dönemde sosyal politika yaklafl›m›n›n merkezinde
öncelikle, uzun savafllar yüzünden neredeyse y›k›m noktas›na gelmifl nüfus soru-
nu yer alm›flt›r. Nüfus sorunu basitçe bir rakamsal olgu olarak kavranmam›fl, nü-
fus, ulusun iktisadî gücünün temeli olarak de¤erlendirilmifltir. Dolay›s›yla nüfusun
üretken kapasitesi, nüfusu oluflturan bireylerin sa¤l›¤›, mutlulu¤u, ahlakî normlar›
sosyal politika gündeminin konusu haline gelmifltir. Erken cumhuriyet rejiminin
sosyal politika gündeminin çerçevesini, nüfusun art›r›lmas›, önleyici kamu sa¤l›¤›
ve çocuk meselesi çizmifltir.
Cumhuriyet hükümetleri yeni bir ulus inflas› çerçevesinde ve yukar›da özetlenen
içerikle flekillenen sosyal politikalar› hayata geçirebilmek için S›hhat ve ‹çtimaî
Muavenet Vekâleti d›fl›nda bir teflkilata sahip de¤ildi. Bu aç›¤›n k›sa bir süre için-
de kapat›lmas› da mümkün olamazd›. Bu koflullarda sosyal yard›m ve sosyal po-
litika uygulamalar›nda sivil ve yar› resmî kurulufllar›n devreye sokulmas› ve genifl
kitlelerin mobilizasyonuna a¤›rl›k verilmifltir. Neticede çocuk sorunu çerçevesin-
de Himaye-i Etfal Cemiyeti ve genel sosyal yard›m alan›nda Hilâl-i Ahmer Ce-
miyeti son derece genifl kapsaml› bir yük omuzlam›fllard›r. Osmanl›’dan devral›-
nan miras ve gelenekle de uyum ve süreklilik içindeki genç cumhuriyetin refah
rejimi, devletin yan› s›ra gönüllü, sivil ve yar› sivil kurumlar›n tamamlay›c›l›ktan da
öte roller üstlendi¤i bir nitelik tafl›m›flt›r. Bu sosyal refah rejimi II. Dünya Savafl›
dönemine kadar genel mahiyetinde fazla bir de¤iflikli¤e u¤ramadan devam et-
mifltir. Sosyal politika ve sosyal güvenlik alan›nda önemli de¤ifliklikler ancak savafl
sonras› döneminin de¤iflen dünya ve Türkiye koflullar›nda mümkün olabilmifltir.

CUMHUR‹YET‹N SIHH‹YEC‹L‹⁄‹

C u m h u r i y e t i n  i l k  y › l l a r › n d a sosyal politikalar›n en
önemli konular›ndan birisini sa¤l›k alan›ndaki uygulamalar oluflturmufltur. Bu dö-
nemde devletin sosyal alandaki varl›¤› esas olarak halk sa¤l›¤›na yönelik politika-
larda kendini göstermifltir. Uzun y›llar süren savafllar›n getirmifl oldu¤u beflerî y›-
k›m, nüfusun azalmas›, sa¤l›k sorunlar› nedeniyle var olan nüfusun da üretken ka-
pasitesinin son derece s›n›rl› olmas› erken cumhuriyet rejiminin bafl etmesi ge-
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reken en önemli meseleler aras›nda yer alm›flt›r. Bu do¤rultudaki politikalar ilk
olarak henüz TBMM hükümeti döneminde, 2 May›s 1920’de Adnan Ad›var bafl-
kanl›¤›nda kurulan S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâleti taraf›ndan yürütülmüfltür.
Sa¤l›k politikalar›n›n en önemli gündemini ise nüfusun art›r›lmas›na yönelik koru-
yucu sa¤l›k politikalar› ve salg›n hastal›klara karfl› önlemler oluflturmufltur.
S›hhat Vekâleti’nin kuruldu¤u ilk dönemlerde halk sa¤l›¤›n›n korunmas›na yö-
nelik imkânlar hayli s›n›rl›yd›. Gerçi hastanelerin toplam kapasitesi kâ¤›t üze-
rinde dört bine yak›n görünüyordu. Ancak savafl döneminin getirmifl oldu¤u
y›k›mlar nedeniyle bu kapasite kullan›ma haz›r durumda de¤ildi. Büyük yerle-
flim merkezlerindeki hastanelerin bile ço¤u hekimsiz ve personelsizdi. Bu dö-
nemde merkez ve taflra hastaneleri gelifltirilmeye çal›fl›l›rken, yeni mezun
doktorlara mecburî hizmet uygulamas› getirilmifltir. Refik Saydam döneminde
bu uygulamalar kapsaml› bir çal›flma program› çerçevesinde sistematize edil-
mifltir. Program›n ana bafll›klar›n›, sa¤l›k örgütünün geniflletilmesi, sa¤l›k elema-
n› yetifltirilmesi, numune hastaneleri, do¤umevi ve çocuk bak›mevi aç›lmas›,
s›tma, verem, trahom gibi salg›n hastal›klarla mücadele oluflturmaktad›r. Ku-
duz, frengi, lepra, s›tma ve verem gibi bulafl›c› hastal›klara karfl› da mücadele
yürütülmüfl ve hastalar›n say›s› büyük ölçüde azalt›lm›flt›r.
Cumhuriyet rejiminin halk sa¤l›¤› alan›ndaki duyarl›l›¤› 1924 y›l›nda kurulan Mer-
kez H›fz›ss›hha Enstitüsü’nde ifadesini bulmufltur. Enstitünün salg›nlar› önleyici
metotlar üzerinde çal›flmas› öngörülmektedir. Halk sa¤l›¤› konusundaki yaklafl›m
1930’da Umumî H›fz›ss›hha Kanunu’nun ç›kar›lmas›yla daha genifl bir çerçeve içi-
ne oturtulmufltur. Gerek 1930 kanunu, gerekse yine 1930 tarihli S›hhat ve ‹çti-

maî Muavenet Vekâleti Teflkilat ve Memurin Kanunu, sa¤l›k alan›nda devleti temel düzenle-
yici olarak tan›mlam›fl ve özel giriflime bir alan b›rak›lmam›flt›r.
Umumî H›fz›ss›hha Kanunu, sa¤l›k koflullar›n›n düzenlenmesi ve halk sa¤l›¤›n›n korunmas›
amac›yla TBMM’nin 24 Nisan 1930 tarihli oturumunda kabul edilmifltir. Bu kanun ülkedeki
sa¤l›k koflullar›n› iyilefltirmek, s›tma, verem, frengi gibi hastal›klara karfl› koruyucu önlemler al-
mak ve halk sa¤l›¤› alan›nda sosyal yard›m hizmetlerini geniflletmek gibi konularda düzenle-
meleri içeriyordu. Umumî H›fz›ss›hha Kanunu’nun kapsam› içine çocuk sa¤l›¤› konusu da al›n-
m›flt›. Bu kanun arac›l›¤›yla sosyal alan genifl bir çerçevede tan›mlanm›fl ve devlete bu genifl
alana müdahale yetkisi veren hukukî bir zemin oluflturulmufltu. Örne¤in kanunun maddele-
ri aras›nda do¤um kontrolünü engelleyici hükümler yer alm›flt›r. ‹flçi sa¤l›¤›, kad›n ve çocuk
sa¤l›¤›na yönelik düzenlemeler bu kanun arac›l›¤›yla devlete b›rak›lm›flt›r.
Umumî H›fz›ss›hha Kanunu ile gebe kad›nlar›n do¤um öncesi üç ayl›k dönemde çal›fl-
malar› yasaklanm›fl, kad›nlara do¤um ve süt izni hakk› verilmifltir. Çok çocuklu ailelere
madalyalar verilmesi öngörülmüfltür. Ayr›ca on iki yafl›ndan küçük çocuklar›n çal›flt›r›l-
mas› yasaklanm›fl ve on iki ve on alt› yafl aras› çocuklar›n akflam saatlerinden sonra ça-
l›flt›r›lamayaca¤›na dair hüküm konulmufltur. H›fz›ss›hha Kanunu iflçilerin uygun sa¤l›k
koflullar›nda çal›flt›r›lmas› ve devletin sa¤l›k hizmetlerinden daha rahat yararlanabilme-
leri için, her iflyerinde en az bir doktorun çal›flt›r›lmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. Bu dönemin
politikalar›nda bulafl›c› ve salg›n hastal›klarla mücadele önemli bir a¤›rl›¤a sahip olmufl
ve hastal›¤› tedavi edici ilaçlar yerine, hastal›¤› önleyici ilaçlara öncelik verilmifltir.
H›fz›ss›hha Kanunu, kamu sa¤l›¤›na yönelik tehlikelerin önlenmesi kayg›s›yla devletin sos-
yal alana müdahalesinin s›n›rlar›n› alabildi¤ine geniflletmifltir. Örne¤in, kapl›calar, maden
sular›, süt ticareti, içilecek ve kullan›lacak sular sa¤l›k kontrolüne tabi tutulmufl, ayn› za-

T C  S a ¤ l › k  
v e  S o s y a l  

Y a r d ›m
Bak a n l › ¤ ›  
‹ s t a n bu l

B ö l g e
H › f z › s s › h h a

E n s t i t ü s ü
p e r s o n e l i
( ‹ l e t i fl im
Y a y › n l a r ›

A r fl i v i ) .

B u r s a ’ d a
R e f i k
S a y d am  v e
d o k t o r l a r
( 1 9 2 5 ) .
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gerekli ulusal kaynaklar harekete geçirilmifltir. S›h-
hat Vekâleti’nin hizmetlerinin yüzde on ve yirmi
aras›nda de¤iflen bir bölümü s›tmayla mücadeleye
ayr›lm›flt›r. S›tmal›lar için dispanserler aç›lm›fl, ülke-
nin çeflitli yerlerinde s›tma hastaneleri kurulmufl-
tur. Daha sonra Umumî H›fz›ss›hha Kanunu ile s›t-
ma bildirimi, zorunlu hastal›klar kapsam›na al›n-
m›flt›r. S›tman›n yay›lmas›nda etkin bir rol oynayan
çeltik tarlalar› 1936’da ç›kar›lan Çeltik Ekimi Kanu-
nu ile kontrol alt›na al›nmaya çal›fl›lm›flt›r.
1923-25 y›llar›nda yüzde 50’lere ulaflan s›tma ora-
n› 1930’lar›n sonunda yüzde 10’a kadar düflmüfl, ancak II. Dünya Savafl› s›-
ras›nda s›tmaya karfl› verilen mücadelede ilaç teminindeki zorluklar gibi ne-
denlerin sonucunda, özellikle 1942-43 y›llar›ndan itibaren bu oran yeniden
yüzde 32’ye kadar yükselmifltir. S›tmaya karfl› ola¤anüstü savafl yap›lmas›na
dair kanun ç›kt›¤›nda s›tma savafl bölgelerinin say›s› 20, savafl kapsam›na al›-
nan köy say›s› da 4 164 olarak belirlenmiflti. Daha sonra Emraz-› ‹çtimai-
yeyle Mücadele fiubesi’nce yürütülen çal›flmalar, S›tmayla Mücadele
Umum Müdürlü¤ü’ne devredilmifl ve bu dönemde kapsam alt›na al›nan
köy say›s› 16 934’e yükselmifltir. Bu köylerde s›tmal›lar›n saptan›p tedavi
edilmesinin yan›nda arazi düzenlemeleri, batakl›k kurutma ve sivrisinekler-
le mücadele çal›flmalar› da yap›lm›flt›r.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

92  93

C u m h u r i y e t ,  3 1  O c a k  1 9 4 0

manda hanlar, oteller, meskenler ve mezarl›klar da sa¤l›k kontrolünden geçirilmifltir.
Bu dönemde S›hhat Vekâleti taraf›ndan il ve ilçe merkezlerinde numune hastaneleri
kurulmufl, do¤um ve çocuk bak›mevleri ve dispanserler aç›lm›flt›r. Doktorlar›n en iyi
flekilde e¤itilmesi için çaba sarf edilmifl ve hastabak›c›lar›n say›s› art›r›lm›flt›r. Kad›n has-
tabak›c›lar›n say›s› da artm›fl ve kad›n iflçiler için ayr› bir istihdam alan› yarat›lm›flt›r.

SITMA VE BULAfiICI HASTALIKLAR

C u m h u r i y e t i n  s a ¤ l › k  p o l i t i k a l a r › n › n  e n  ö n e m l i
h a l k a l a r › n d a n  b i r i s i n i  bulafl›c› hastal›klara karfl› mücadele ve önle-
yici bir yaklafl›mla sa¤l›k alan›nda sosyal yard›m uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› olufl-
turmufltur. 1920’li y›llardan itibaren II. Dünya Savafl› sonras›na kadar uzanan dönem-
de S›hhat Vekâleti özellikle s›tma, verem, tifüs gibi salg›n hastal›klara karfl› kapsaml› ön-
lemler alm›flt›r. S›tma hastal›¤›n›n yayg›nl›¤› cumhuriyetin ilk y›llar›nda kamu sa¤l›¤›n›n
korunmas›na yönelik altyap›n›n s›n›rlar›n› ortaya koymaktad›r. S›tman›n önlenmesine
yönelik çal›flmalar›n çerçevesini belirlemek üzere 839 say›l› S›tma Mücadelesi Kanunu
ç›kart›lm›flt›r. S›tman›n kamu sa¤l›¤›n› büyük ölçüde tehdit eden toplumsal bir sorun
olarak gündeme gelmesiyle 1924’te S›tma Mücadele Komisyonu kurulmufltur. Bu ko-
misyonun yapt›¤› çal›flmalar sonucu, hastal›¤›n en yayg›n bulundu¤u Ankara, Ayd›n,
Adana, Bursa, Bal›kesir bölgelerinde s›tmayla mücadele bafllat›lm›flt›r. S›tma 1925’te
yap›lan ilk Millî T›p Kongresi’nin temel konusu olmufl ve bu hastal›kla mücadele için

C u m h u r i y e t
1  K a s ›m  1 9 4 6

C u m h u r i y e t ,  1 3  Ma y › s  1 9 4 1

S › tma y l a  mü c a d e l e  i l a n ›
( 1 9 2 6 ) .

Yurdumuzun sa¤l›k ifllerini geniflletmek, bü-

yütmek, kuvvetlendirmek, her tarafta halk›n

içinde ve halk için çal›flan ve ona bütün var-

l›¤› ile ba¤lanm›fl bir örgüt haline getirmek

laz›md›r. Bu da bugünkü durumda ancak

devletçilikle baflar›labilir.                  

Dr. C. Türk, “S›hhî Devletçilik”,

Yeni Türk, Nisan 1936.
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D r .  T u n çman  
h a s t a l a r ›  
v e  ç a l › flma  
a r k a d a fl l a r › y l a
( ‹ s t a n bu l  
Ç a p a - 1 9 3 2 ) .
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VEREMLE SAVAfi

C u m h u r i y e t  s › h h i y e c i l i ¤ i n i n  ü z e r i n d e  d u r d u ¤ u
b i r  d i ¤ e r  k o n u y u  d a  v e r e m l e  s a v a fl  o l u fl t u r -
m a k t a d › r .  Verem genellikle yoksullar aras›nda yayg›n olan bir sosyal hastal›k
oldu¤u için, içtimaî muavenet kapsam›nda ayr› bir yere sahip olmufltur. Vereme karfl›
yürütülen mücadelede S›hhat Vekâleti’nin yan› s›ra gönüllü yard›m kurulufllar›n›n da
önemli katk›s› olmufltur. 1923’te Dr. Behçet Bey’in giriflimiyle ‹zmir Veremle Mücade-
le Cemiyet-i Hayriyesi, 1927 y›l›nda da ‹stanbul Veremle Mücadele Cemiyeti kurul-
mufltur. Bu cemiyet S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâleti’nin deste¤iyle dispanserler ve
sanatoryumlar açm›flt›r. ‹stanbul Cemiyeti ilk dispanserini 1929’da Eyüp’te açm›fl,
1932’de Erenköy Sanatoryumu’nu faaliyete geçirmifltir.
S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâleti 1924’te Heybeliada Sanatoryumu’nu faaliyete geçir-
mifltir. Haydarpafla ve ‹zmir Emraz-› Sariye hastaneleri verem hastalar› için yatak ay›rm›fl-
t›r. 1930-47 aras› Ankara, Bursa Trabzon, Eskiflehir, Adana, Rize, Fatih ve Adapazar›’nda
dispanserler aç›lm›flt›r. Bu dispanserlerde 496 536 kifli muayene edilmifl ve 19 975 ve-
rem hastas› ücretsiz olarak tedavi edilmifltir. Umumî H›fz›ss›hha Kanunu, aç›k tüberküloz-
lular› ihbar ve bulaflt›rmalara karfl› önlem alma zorunlulu¤u getirmiflti. 1932 y›l›nda ç›kar›-
lan Veremle Mücadele Dispanserleri Talimatnamesi, derneklerin denetimini bakanl›¤a
vermifltir. Bu dönemde veremlilerin evlenmesi de yasaklanm›flt›r.

ZÜHREVÎ HASTALIKLAR

C u m h u r i y e t  r e j i m i n i n  h a l k  s a ¤ l › ¤ › ve nüfusun art›r›lmas›-
na yönelik politikalar›n›n odakland›¤› bir baflka noktay› aile ve aile ahlak›n›n korunmas›
oluflturmufltur. Bu dönemde ailenin devaml›l›¤› ön plana ç›kart›lm›fl, çok say›da çocuk ye-
tifltirmenin aile kurumunun aslî ifllevi oldu¤u düflünülmüfl ve efllerin birlikteli¤ini tehlikeye
düflürecek her türlü unsur toplumsal yap›ya bir tehdit olarak görülmüfltür. Fuhufl, zühre-

CUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA 
SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI

S i v a s  H › f z › s s › h h a  Mü e s s e s e s i  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

Cumhur‹yet‹n sa¤l›k 

pol‹t‹kalar›n›n en öneml‹ 

halkalar›ndan b‹r‹n‹ bulafl›c› 

hastal›klara karfl› mücadele 

ve önley‹c‹ b‹r yaklafl›mla sa¤l›k

alan›nda sosyal yard›m 

uygulamalar›n›n 

yayg›nlaflt›r›lmas› oluflturmufltur.
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86-115-CUM-2-A  27/7/06  0:08  Page 9



Evlenirken eflinizin mal›n› cemalini de¤il, her

fleyden ziyade s›hhatini aray›n›z. Soysuz almay›-

n›z. Soydan maksat asilzadelik de¤ildir. Soyunda

katil, ahlaks›z, h›rs›z, pis hastal›klar olanlara soy-

suz derler. Binaenaleyh rüflvetle, sirkatle kibar-

laflm›fllar mükemmel soysuzdur.

Hasta iken evlenmeyiniz, hastal›¤›n›z geçmeden

çocuk yapmay›n›z. Genç kad›na, erke¤e herkes

bilirbilmez evlenme¤i, çocuk yapma¤› tavsiye

eder. Hiçbir hastaya evlenmek de çocuk yapmak

da ilaç de¤ildir. Hastaya zarar vermese bile ço-

cu¤un sakat ve hastal›kl› olmas› tabiidir.

“Lokman Hekim Nasihatleri”

S›hhat Almanak›, 1933.

“ L o kman ’ › n  N a s i h a t l e r i ”
S › h h a t  A lman a k › ,  1 9 3 3
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vî hastal›klar ve alkol ba¤›ml›l›¤›, üzerinde önemle durulan konular aras›nda yer alm›flt›r.
Zührevî hastal›klar›n yayg›nl›¤› Cumhuriyet Türkiyesi’ne savafl y›llar›ndan miras kalm›flt›.
Resmî kay›tlara göre savafl döneminde Osmanl›’da 2 125 hayat kad›n› bulunmaktad›r.
Ancak hayat kad›nlar›n›n önemli bir k›sm›n›n vesikas›z oldu¤u düflünülürse rakam›n daha
yüksek olmas› gerekti¤i aç›kl›k kazan›r. Fuhflun kontrol alt›na al›nmas› ve zührevî hastal›k-
lar›n önlenmesi için umumhaneler, pansiyonlar, buluflma yerleri ve hayat kad›nlar›n›n s›h-
hî ve idarî denetimiyle ilgilenmek üzere ‹stanbul Polis Umum Müdürlü¤ü’nde ahlak zab›-
tas› kurulmufl ve bir s›hhiye heyeti oluflturulmufltur.

‹ÇK‹ BA⁄IMLILI⁄IYLA MÜCADELE

A l k o l  b a ¤ › m l › l › ¤ ›  c u m h u r i y e t i n  i l k  y › l l a r › n d a
sosyal politika çerçevesinde ele al›nan sorunlardan bir di¤eri olmufltur. Alkol ba¤›ml›s› va-
tandafllar›n bu sorundan kurtulmalar› için kampanyalar düzenlenmifl ve bu çerçevede
devletin ve gönüllü yard›m kurulufllar›n›n olanaklar› seferber edilmifltir. Alkol ba¤›ml›l›¤›-
n›n ahlakî yozlaflmaya yol açt›¤› ve aile hayat›na zarar verdi¤i düflüncesi dönemin aile ve
nüfus eksenli sosyal politika zihniyetiyle uyumlu görünmektedir. “Yeflil Hilâl Cemiyeti” al-
kol ba¤›ml›l›¤›yla mücadele etmek için kurulmufl cemiyetlerden biridir. Bu dönemde Tür-
kiye ‹çki Aleyhdar› Gençler Cemiyeti ad›yla bir gençlik derne¤i kurulmufl ve bu dernek
‹çki Düflman› adl› bir gazete yay›mlam›flt›r. Dernek her sene kongreler, içkisiz e¤lenceler,
yeflil gün bayram›, konferanslar, müsamereler düzenleyerek alkol kullan›m›na karfl› bir bi-
linç gelifltirmeye çal›flm›flt›r. Dönemin zihniyetinde alkol kullan›m›n›n ahlakî çöküntüye yol
açaca¤›, aile hayat›n›n bozulaca¤› ve bu durumun bireylerin üretkenli¤i aç›s›ndan problem
oluflturaca¤› düflünülmektedir.

YEN‹ B‹R ULUS ‹NfiASI VE 
“ÇOCUK MESELES‹”
C u m h u r i y e t  e l i t i n i n  O s m a n l ›  ‹ m p a r a t o r l u -
¤ u ’ n u n  y › k › n t › l a r ›  ü z e r i n d e yeni bir ulus yaratma projesi en
somut ifadesini, çocuk meselesinin sosyal politika söyleminin temel unsurlar›ndan bi-
risi olmas›nda bulmufltur. Meflrutiyet y›llar›ndan itibaren savafl yetimlerinin say›s›n›n on
binlere ulaflmas›, bu yetimlerin korunmas›na yönelik Darüleytam Müdiriyet-i Umumi-
yesi’nin kuruluflunu gündeme getirmiflti. Millî Mücadele sürecinin ard›ndan yetim ço-
cuklar meselesi daha da derinleflmifl ve genç cumhuriyet rejimine önemli bir sosyal
sorun olarak miras kalm›flt›r. Ancak çocuk sorunu cumhuriyetle birlikte daha genifl bir
içerik kazanm›fl, çocuklar›n yetifltirilmesi ve terbiyesi, ulus inflas›n›n önemli bir parças›
ve ulusun gelece¤inin teminat alt›na al›nmas› olarak görülmüfltür. Bu ortamda çocuk
meselesini merkeze alan söylem ve uygulamalar erken cumhuriyet dönemi sosyal po-
litikalar›n›n belirleyici bir niteli¤i olmufltur.
Bu dönemde çocuklar›n himayesi, terbiyesi ve ›slah› temalar›n›n belirleyicili¤inde flekille-

“‹nsan hastalanmay›nca s›hhatin kadri bilinmez” sözü her millette as›rlardan beri tekrarland›¤› halde hiç

de iptizale u¤ramam›fl sözlerden biridir. Geçenlerde bir hafta kadar hastanede yatmak mecburiyetinde

kal›nca, orada geçirdi¤im günlerde bunu tekrar edip dururken, bir taraftan da hastal›k ve sa¤l›k ifllerile pek

tabiî olarak daha yak›ndan alakaland›m. Gazetelerdeki hastal›k veya t›bbi keflif haberleri bile eskisine na-

zaran daha çok dikkatimi çekme¤e bafllad›. ‹flte bu arada, hastal›¤›m›n bana verdi¤i ›st›rab hafifledikçe

memleketimizin umumi sa¤l›k ifllerile de, daha al›c› gözle ilgilenerek tekrar müflahede ettim ki:

1- Garb memleketlerinden hiç biri sa¤l›k teflkilat› bak›m›ndan bizimki kadar geri de¤ildir: Hiç bir

memlekette bizdeki kadar kocakar› ilac› kullan›lmaz; bat›l itikad -tabir caizse- s›hhi üfürükçülük, s›t-

maya karfl› muska vermek sar›l›¤a karfl› dedeye götürmek, bafl a¤r›s›na karfl› okumak veya kurflun dök-

mek hiç bir memlekette bizdeki kadar revada de¤ildir. 

2- Bir çok imkans›zl›klar yüzünden çocuk hijyeni memleketimizde ehemmiyetle ele al›nmam›flt›r. fiim-

diye kadar yapt›¤›m›z genel nüfus say›mlar›nda nüfusumuzun art›fl›ndaki a¤›r gidiflin sebebi çocuk

ölümleridir. Bir taraftan koruyucu hekimlik ifllerimizin yetersizli¤i, di¤er taraftan annelerin gebelik, do-

¤um ve çocuk bak›m› hakk›ndaki bilgilerinin azl›¤› yüzünden do¤umdan sonra daha ilk gün ve aylarda

kaybetti¤imiz yavrular›n say›s› pek çoktur. 

3- Milli bünyemizi sarsmakta ve tehdid etmekte olan hastal›klar aras›nda veremden icab etti¤i gibi

korunmak kabil olamamaktad›r. Çünkü veremli hastalar› tedavi eden müesseselerle bunlar›n yatak sa-

“Umumî Sa¤l›k ‹fllerimiz Hakk›nda Düflünceler”
Prof. Dr. H›fz› Veldet Velidedeo¤lu, Cumhuriyet, 29 Mart 1947
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y›lar› muhtac oldu¤umuz miktarda de¤ildir. Bu yüzden veremli yurddafllar›m›z›n bir k›sm› bu müesse-

selerde bak›labilmek için aylarca s›ra beklemek zorunda kal›yorlar. Bu bekleme hastal›klar›n›n ilerle-

mesine sebeb oldu¤u gibi, etraf›ndakilerin de vereme yakalanmas›na yol açmaktad›r.

4- S›tman›n kökü henüz memleketten kaz›nm›fl olmaktan çok uzakt›r. S›tmal› hastalar›n en az dört

gün çal›flamad›klar› kabul edilse, bu yüzden bir senede on milyon çal›flma günü kaybetti¤imiz anlafl›l›r.

5- Bugün köylüye koruyucu hekimli¤in en iptidai esaslar›n› ö¤retecek, hastalananlara, kazaya u¤ra-

yanlara ilk yard›m› yapabilecek bir teflkilat yoktur.

6- Hekimimiz azd›r. Yurdumuzda 4590 sivil hekim vard›r. Bu say› genel nüfusumuza nisbet edildi¤i

takdirde 4600 nüfusa bir hekim isabet ediyor demektir. Halbuki gerek nüfusumuzun miktar›, gerek

memleket yüzölçüsünün gayet genifl olmas›, ayr›ca hekimlerimizin mühim bir k›sm›n›n büyük flehirler-

de toplanm›fl olmas› gözönünde tutulacak olursa hiç olmazsa iki bin nüfusa bir hekim isabet etmesi

gerekmektedir. Hekim say›s›nda görülen bu azl›k di¤er sa¤l›k personeli için daha kuvvetle göze çarp-

maktad›r. Bugün memleketimizde 1935 difl tabibi, 1635 ebe, 2197 sa¤l›k memuru, 475 hemflire, 600

köy sa¤l›k memuru, 730 da köy ebesi vard›r. ‹dari bölgelerimiz ve genel nüfusumuzla bu miktarlar kar-

fl›laflt›r›l›rsa sa¤l›k ve sosyal ifllerimizi özledi¤imiz tarzda yürütmenin imkans›zl›¤› anlafl›l›r.

7-  Mevcud hastane ve di¤er sa¤l›k müesseselerimizin bir ço¤u bina, malzeme ve fenni teçhizat bak›-

m›ndan yetersiz bir durumdad›r. Özel idarelerle belediyeler elindeki hastanelerin hemen hepsi ac›na-

cak bir haldedir. Her bak›mdan bugünün ihtiyaçlar›n› karfl›layam›yan, bu hastanelere müracaat eden

hastalar›n bir ço¤u ya k›sa ve noksan bir tedavi görmekte veya büsbütün aç›kta kalmaktad›rlar. Bu du-

rum hastalar›n hayat›n›, bulafl›c› hastal›k hallerinde ise, etraf›ndakilerin sa¤l›k durumunu tehlikeye koy-

maktad›r. Bu hastalar›n bir k›sm› bak›labilmek için bir çok fedakarl›klara katlanarak büyük flehirlere

akmakta ve çok kere buralarda da bofl yatak bulam›yarak otel ve han köflelerinde sefil ve periflan ol-

maktad›rlar. Bizde 10000 nüfusa 9 yatak isabet etmektedir. Halbuki 1937 istatistiklerine göre 10000

nüfusa: ‹ngilterede 154, Norveçte 142, Danimarkada 139, ‹sveçte 114, Almanyada (verem hastanele-

ri hariç) 95, Birleflik Amerikada 91 yatak düflmektedir. Hayat flartlar› bize daha yak›n olan Balkan ve

fi i fl l i  D a r ü l a c e z e  b i n a s ›  ( S › h h a t  A lman a k › - 1 9 3 3 ) .

Ortaflark devletleri de hastane mevcudlar› bak›m›ndan biz-

den çok daha elveriflli durumdad›rlar. Nitekim bu nisbet Fi-

listinde 53, Yugoslavyada 25, Yunanistanda 21, Bulgaristanda

21, M›s›rda 15, Irakta da 12 dir. Bu istatistiklerin tetkiki biz-

de hasta yatak say›s›n›n ne kadar az oldu¤unu aç›kça gösterir.

Bundan baflka bizde hastanelerin bir ço¤u büyük flehirlerde

toplanm›flt›r. Mesela yaln›z ‹stanbulda hasta yata¤› say›s› 7500

dür. Buna karfl›l›k bir çok illerimizde bulunan hastaneler ge-

rek yatak say›s› ve gerek fenni teçhizat bak›m›ndan çok yeter-

siz bir durumdad›r. Bu hal yurddafllar›m›za büyük ›st›rablar ve

mahrumiyetler yüklemektedir.

Yurdumuzun umumi sa¤l›¤› ve sa¤l›k teflkilat› bak›m›ndan

içinde bulundu¤umuz ac›kl› durumu gösteren ve t›rnak içine

al›nm›fl olan yukar›ki sat›rlar› aynen, Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›n›n haz›rlad›¤›, bast›¤› ve nefl-

retti¤i “Birinci on y›ll›k milli sa¤l›k plan›”ndan ald›m. Teflkilatç›, çal›flkan ve idealist bir Türk çocu-

¤u olan Dr. Behçet Uzun Sa¤l›k Bakanl›¤›na getirildi¤ini duydu¤um gün memleket hesab›na çok se-

vinmifltim. Bu defa, a¤r›lar›m hafifledikçe hastanede mütalea etmek f›rsat›n› buldu¤um on y›ll›k mil-

li sa¤l›k plan› bu sevincimde ne kadar hakl› oldu¤umu bana gösterdi. Ben fluna kaniim ki yurdumuz-

da bir çok ifllerin iyi ve düzenli gitmemesinin sebebi -bir çoklar›n›n iddia etti¤i gibi- sadece para-

s›zl›k de¤il, himmetsizlik, idealsizlik, imans›zl›kt›r. Da¤ gibi güçlüklerle karfl› karfl›ya gelmek duru-

munda bulunan mes’ul makam sahiblerinden ço¤u bu güçlükleri yeneceklerine inanmad›klar› için-

dir ki buna teflebbüs bile etmiyerek mevcudu muhafaza ve idarei maslahat yoluna sapm›fllard›r. On

y›ll›k milli sa¤l›k plan› ise bu alandaki büyük güçlükleri göz k›rpmadan büyük bir cesaretle do¤ru-

dan do¤ruya ve cepheden ele alm›fl ve eksiklerimizi, yukar›da görüldü¤ü gibi aç›k bir flekilde ve

hatta tenkidci bir ifade ile milletin gözü önüne koymakla ifle bafllam›flt›r. Bundan sonra sa¤l›k hu-

susundaki bu feci durumu ortadan kald›rmak için düflünülen çareler ve yap›lmas› gereken husus-

lar birer birer say›lm›flt›r. ‹sterdim ki bu plan› bütün yurddafllar ve hele muvaf›k ve muhalif bütün

politikac›lar bafltan afla¤› ve dikkatle okusunlar. Bu sahada yurdun, herkesçe az çok malum olan

derdlerini sistemli ve toplu bir flekilde bir daha görsünler ve bunun üzerine düflünmek f›rsat›n› bul-

sunlar. Çünkü böyle mühim bir dava bütün milletçe benimsenmezse lay›k› vechile baflar›lamaz. Bu

sütunlarda teferruat›na girme¤e imkan olm›yan milli sa¤l›k plan›n›n hedefi fludur:

a) Bugünkü dünyada büyük bir mevki kazanan ve müsbet neticeleri aç›kça beliren koruyucu hekimlik teflki-

lat›n› kurmak ve yaymak,

b) Köy ve köylülerimizi sa¤l›k teflkilat›na kavuflturmak,

c) Mevcud sa¤l›k personelini ve yenilerini günün ihtiyaclar›na göre yetifltirmek,

d) Mevcud hastaneleri ve di¤er sa¤l›k müesseselerini ilmin ve zaman›n yeni ihtiyaclar›na uygun bir hale

getirmek,

Ba y e r  S a ¤ l › k
T a k v im i  ( 1 9 3 7 ) .
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e) Bütün illerimizi içine almak üzere yurdumuzun lüzumlu bölgelerinde personel ve teflkilat bak›m›ndan

tam sa¤l›k tesisleri kurmak,

Hulasa, 10 y›l içinde bütün yurdumuzu, medeni bir memlekete yak›flacak sa¤l›k teflkilat›na kavufl-

turmak bu plan›n gayesidir. 

Plan›n gerçekleflmesi için gereken para miktar› da uzun uzun hesablanm›flt›r. Bu ifllerin baflar›labilmesi için

on y›lda 600 küsur milyon liraya ihtiyac vard›r. Bu muazzam paran›n yaln›z devlet hazinesinden teminine

imkan olmad›¤› aflikard›r. Bundan baflka garb medeniyet dairesine dahil memleketlerde halk sa¤l›¤› art›k

yaln›z bir devlet ifli olmaktan ç›km›fl, belediyeler, özel idareler, kollektiviteler, hatta ferdler taraf›ndan ve-

rilen paralar›n bütün halk sa¤l›¤›na tahsis flekli tatbik edilmekte bulunmufltur. Birçok memleketlerde bu

gaye ile hasta kasalar›, çeflidli hastal›k sigortalar›, hatta verem ve kanser için ayr›ca sigortalar tesis edilmifl-

tir. Bu kurumlar sayesinde her halk›n kendi sa¤l›k ifllerini kendi verece¤i para ile temin etmesi, hem de

herkesin verece¤i cüz’i bir para ile bütün cemiyet sa¤l›¤›n›n korunmas› kabil olmaktad›r. ‹flte bunun için-

dir ki bu türlü ifller aras›nda yabanc› memleketlerde senelerden beri iflleyip müspet neticeler veren has-

tal›k sigortalar› teflekkülünün memleketimizde de kurulmas›n› ve yurdun her taraf›na tedricen yay›lmas›-

n› sa¤lamak emelile ve hususi bir kanunla (Sa¤l›k Sand›klar›) kurulmas› düflünülmektedir. Ayr›ca “...verim-

li bir tarzda ve en yetkili uzmanlarla yürütülmek maksadile 250 milyon lira sermayeli bir (Sa¤l›k Bankas›)

kurulmas›” kararlaflt›r›lm›fl ve bunun için de hususi bir kanun tasar›s› haz›rlanm›flt›r.

Yüzlerce y›ldan beri aras› kesilmeden civar›ndaki halk› felakete ve ölüme sürükliyen batakl›klar›n kurutul-

mas›ndan has›l olacak topraklar Sa¤l›k Bankas›na mal edilecektir. Böylece bir felaket kayna¤› yerinde ba¤-

r›ndan bereket f›flk›ran art›k hastal›k ve sefalet de¤il, sa¤l›k ve refah do¤uran genifl sahalar ele geçecektir.

fiimdi insana bir hayal gibi görünen bu tasavvurlar çal›flmakla, himmetle, gayretle ve idealist insanlar›n

elele vermesile muhakkak ki on y›l içinde gerçekleflebilir. Bunun için her y›l ancak 50-55 milyon lira

kadar bir para sarfedilecektir. Her y›l yaln›z s›tma yüzünden milli ekonominin maruz kald›¤› zarar afla-

¤› yukar› bu miktara tekabül etmektedir. Binaenaleyh her y›l harcanacak 50 milyon lira, sa¤l›k duru-

mumuzun bozuklu¤u yüzünden yurd ekonomisinde meydana gelen zararlara nispetle k›yas kabul et-

miyecek kadar küçüktür. Genç yafllardaki ölümler, ve bunlar›n ayr›ca memleketin nüfus art›m›na yap-

t›¤› zararl› tesirler gözönünde bulundurulursa, ferd ve cemiyeti istihsale elveriflli k›lmak için evvela

onun varl›¤›n› sa¤lamak, zihni ve uzvi tamaml›¤›n›, yani sa¤l›¤›n› garanti etmek lüzumunun en baflta ge-

len bir memleket davas› oldu¤u kendili¤inden meydana ç›kar.

Yurdun sa¤l›k davas›n› ve milli sa¤l›k plan›n›n gayesini, bilmiyen okuyuculara böylece hulasa etmekle,

beni bir hafta hastanede tedavi eden say›n hekimlerimize ve sa¤l›k personeline ve belki de hayat›m›

kurtaran (penicillin)i insanl›k alemine hediye eden t›b üstadlar›na karfl› yüklü oldu¤um flükran borcu-

mun küçücük bir k›sm›n› ödemifl olman›n manevi hazz›n› ve huzurunu duyuyorum.

“Olmaya devlet cihanda bir nefes s›hhat gibi!”

Bu c a  s a ¤ l › k  k amp › n d a  ‹ zm i r  v a l i s i ,  ‹ zm i r  K › z › l a y  a s b a fl k a n ›  v e  k u r um
ba fl k a n ›  ö ¤ r e tmen  v e  y a v r u l a r l a  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .

H a s t a b a k › c ›  
S a f i y e  H ü s e y i n  H a n ›m  

( S › h h a t  A lman a k › - 1 9 3 3 ) .

Sivrisinekler hem insan› rahat uyutmaz, hem s›t-

ma böceklerini hastadan sa¤lama afl›larlar; sivri-

sinekli yerde cibinliksiz yatmay›n›z; günefl batar

batmaz da yatak odas› pencerelerini kapat›n›z. 

Mazhar Osman, S›hhat Almanak›, 1933.

‹çtimai hastal›k dedi¤imiz zaman, bilhassa bütün

medeni dünyada uzun süren cemiyet hayat›n›n

icap ettirdi¤i flartlar dolay›siyle yay›larak insan

cemiyetini kemiren baz› hastal›klar anlafl›lmal›-

d›r. Bunlar›n bafl›nda verem ve frengi gelir.

“‹çtimaî Hastal›klar”, Dr. Muzaffer Esat, Yeni Türk

Mecmuas›, Nisan-May›s 1934, ‹stanbul.

CUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA 
SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATICUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA 

SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI
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Cumhuriyet rejiminin Türklü¤ün varl›¤›na ne büyük hizmet etti-

¤ini muhakkak bir ink›raza sürükleyen eski rejimin önüne nas›l

geçti¤ini geçen nüsham›zda anlatm›flt›k. Sulh, iktisad› yükseltmek,

askerli¤i zarars›z ve pek muvakkat bir hayat de¤iflikli¤i belki spor

e¤lencesi haline getirmek, asayifli esasl› surette temin etmek bu

rejimin en ehemmiyet verdi¤i ve tamamen tatbikine muvaffak ol-

du¤u hayatî afl›lard›r. Bu afl›lar türkü sadece hükûmetce de¤il mil-

liyetcede inkirazdan kurtarm›flt›r.

Cumhuriyet halk›n s›hhatine çok ehemmiyet verdi¤i için kabinesin-

de s›hhat vekaleti ihdas etti. Müstakillen s›rf memleketin s›hhatile

mefl¤ul olan bir idare d›flar›dan hastal›k sokmayan, içeride hastal›k-

lar› büyük bir vukuf ve fluurla söndüren, do¤anlar› ço¤altmaya ve ya-

flatmaya çal›flan, insanlar› hastal›ks›z ve mes’ut etmek isteyen, hasta-

lar› en insanî bir tarzda koruyan ve iyi etme¤e çal›flan bir vekâlet...

hayat›n ve halk›n k›ymetini bilen bir Hükûmet böyle olur. Bu sene

Avrupa seyehatimde ‹talyada, Fransada, Almanyada, ‹ngilterede s›h-

hi teflkilat›m›zdan ve muvaffakiyat›m›zdan gö¤süm kabara kabara

bahs ettikce karfl›mdaki ehli vukufun hayretkar takdirlerine flahit

oluyordum. Medeniyetin piflvas› dört büyük devletin doktorlar›na

s›hhi teflkilat›m›zla ö¤ünmek zevkini veren Cumhuriyetin feyzidir.

Bir Hükûmetin en büyük serveti halk›d›r. Halk› ne kadar sa¤lam

olursa o Hükûmet o kadar kavidir. Çal›flan kollar› ne kadar çok

olursa o Hükûmet o kadar zengindir. Yaflayan adam ekmek ve ifl is-

ter, sa¤lam kolu varsa nas›l olsa ifl bulur, bir ifl yapar. Fakat hasta ise

Hükûmete yüktür. Onu bir karfl›l›k beklemeksizin besleyecek ve

bakacakt›r. Kimseye yük olmamakta büyük bir fazilettir. Hükümet

en k›ymetli sermayesini muhafaza etmek, onu at›l ve muz›r bir hale

getirmemek ve ço¤altmak ister.

S›hhî Sahifalar, fiubat 1930, no:2, s. 33-34.

Mazhar Osman: 
“Nufus bereketi arefesindeyiz.
Cumhuriyetin halk›n s›hhatine 
hizmeti...”

Ma zh a r  O sman
k a r i k a t ü r ü .

nen söylemin uygulamaya geçirilmesinde sivil ve
yar› sivil cemiyetlerin a¤›rl›kl› rol oynamas›, yine bu
dönemin ay›rt edici özelli¤i olmufltur. Dönemin
Resimli Ay, Yeni Türk Mecmuas›, Ülkü gibi süreli ya-
y›nlar›nda çocuklar›n himayesi konusu a¤›rl›kl› ola-
rak ifllenmifl, bu sorunun millî bir dava niteli¤i ka-
zanmas›na yard›mc› olunmufltur. Çocuklar rejimin
teminat› olarak görüldüklerinden “millî bir nesil”
oluflturma çabas›na giriflilmifl ve bunun genç, sa¤-
l›kl› çocuklar›n yetifltirilmesiyle mümkün olaca¤›
inanc› yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Bu sebeple çeflit-
li dernekler aç›lm›fl ve baz› kampanyalar bafllat›l-
m›flt›r. Çocuklar›n süt içebilmesi ve gürbüz olabil-
mesi için dengeli beslenmesi gere¤i, kad›nlar›n çocuk terbiyesi hakk›nda iyi bir e¤itimden ge-
çirilmeleri bu kampanyalara örnek oluflturmaktad›r. Cumhuriyet seçkinlerinin çocuklar›n ko-
runmas›na bu derece önem vermeleri, çocu¤un, oluflum sürecindeki vatandafl olarak, gele-
cekteki zenginli¤e ve ihtiflama do¤ru yürüyen ulusun simgesi olmas›yla aç›klanabilir.
Ülke nüfusunun iyice düflük düzeylere ulaflt›¤› bu dönemde, çocuklar›n yan› s›ra annele-
rin de korunmas› ve sa¤l›k hizmetlerinin yayg›nlaflarak ailelerin bilinçlendirilmesi gerekti-
¤ini vurgulayan bir söylem oluflmufltur. Dönemin sivil ve yar› resmî sosyal yard›m kuru-
lufllar›n›n tamam›n›n gündemi bu çerçevede flekillenmifltir. Çocuk ölüm oranlar›n› azalt-
maya yönelik çal›flmalar, çok çocuklulu¤u teflvik politikalar›, bir ulusu oluflturan en önem-
li unsur olarak ailenin görülmesiyle uyumlu olmufltur. Yüksek bebek ve çocuk ölüm oran-
lar›, kimsesiz, fakir ve yetim kalm›fl çocuklar›n say›s›ndaki art›fl, yetersiz beslenmeye ba¤l›
hastal›klar, çocuk iflçili¤inin yayg›nl›¤›, çocuklar›n suiistimali ve çocuk suçlular›n artmas› bu
dönemde “çocuk meselesi”nin ald›¤› somut biçim olmufltur.

Himaye-i Etfal, Türkiye Cumhuriyeti’nin en bü-

yük davas›yla u¤raflan yegane müessesedir. Bu

müessese muhterem ve mukaddestir: Hangi va-

zifemiz, hiçbir menfaat ve nümayifl hissine kap›l-

maks›z›n onu devam ettirmeye çal›flanlara imdad

etmekten daha yüksek olabilir? Sizden istedikle-

ri para kahve garsonlar›na bile az gördü¤ünüz

bir küçük bahfliflten ibarettir ve sizin bu naçiz

bahflifllerinizden birkaç›na mukabil, Himaye-i Et-

fal Türkiye’ye bir nüfus veriyor. 

Falih R›fk› [Atay], “23 Nisan Himaye-i Etfal 

Günüdür”, Cumhuriyet K›raati, 1925.

Ö d em i fl l i  ç o c u k l a r l a  ‹ n ö n ü ,  S a r a ç o ¤ l u  v e  A r a s .

S › h h a t  A lman a k ›  
d e r g i s i n i n  k a p a ¤ › .
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H‹MAYE-‹ ETFAL CEM‹YET‹
Cumhuriyet seçkinlerinin çocuk meselesini merkeze alan sosyal politika gündemleri-
nin uygulamaya geçirilmesi noktas›nda Himaye-i Etfal Cemiyeti önemli bir rol oyna-
m›flt›r. Himaye-i Etfal Cemiyeti 17 Ocak 1921’de padiflah iradesiyle kamu yarar›na ça-
l›flan bir kurulufl olarak kabul edilmiflti. Ayn› dönemde ‹stanbul’dan ayr› olarak Anka-
ra’da da 30 Haziran 1921 tarihinde bir Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmufltur. Anka-
ra’daki cemiyetin kurulufl sürecinde ve yönetiminde milletvekili ve doktor Fuat Umay
etkin olmufltur. 1934 sonras›nda dilde sadeleflme faaliyetleri çerçevesinde Himaye-i
Etfal Cemiyeti’nin ad› Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu olarak de¤ifltirilmifltir.
Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin temel amac› flehit çocuklar› (evlad-› flüheda) ve savafl nedeniyle
yoksulluk içine düflmüfl çocuklar›n bak›m ve korunmas›n› sa¤lamakt›. Bu çocuklar›n korunma-
s›, yedirilip içirilmesi, maneviyatlar›n›n güçlendirilmesi ve ülkeye faydal› bireyler olarak yetiflti-
rilmeleri cemiyetin amaçlar› aras›ndayd›. Himaye-i Etfal Cemiyeti, bebek ölüm oranlar›n› dü-
flürmeyi, ilkokul çocuklar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamay›, hamile kad›nlar için doktor kontrolü sa¤-
lamay› ve annelerin ça¤dafl koflullarda e¤itimine katk›da bulunmay› kendisine görev bilmifltir.
Cemiyet kimsesiz çocuklar›n bar›nmas› için çocuk misafirhaneleri kurmufltur. Savafl›n zor
flartlar› alt›nda kimsesiz çocuklar› bar›nd›rmak için kurulan bu cemiyet e¤itimden sa¤l›¤a ka-
dar birçok alanda faaliyet göstermifltir.
Erken cumhuriyet döneminde çocuklara yönelik sosyal politikalar›n ana çerçevesini
oluflturan Himaye-i Etfal cemiyeti, döneme damgas›n› vuran nüfus eksenli sosyal politi-
ka anlay›fl› çerçevesinde faaliyet yürütmüfl ve bu anlamda devlet politikalar›n› tamamla-
y›c› bir ifllev görmüfltür. Bir yandan kimsesiz çocuklar› korumak, bir yandan bütün ço-
cuklar›n bu millet için en iyi flartlar içinde, ilim ve tekni¤in bütün imkânlar›n› zorlayarak
en mükemmel flekilde yetiflmelerini sa¤lamay› en önemli amaç edinen Himaye-i Etfal
Cemiyeti için çocuk, milletin istikbalidir. Cemiyet, çocuklara iflkence edilmemesini, anne
ve babalar› taraf›ndan dahi olsa çocuklara dayanabileceklerinden fazla yük yüklenmeme-
sini, sa¤l›klar›n›n korunarak iyi beslenip büyümelerini gerekli görmektedir. Sa¤l›k, cemi-
yetin üzerinde önemle durdu¤u konulardan biridir. Okullarda ve yat›l› yurtlarda verilen
yemeklerin hijyen koflullar›na uygun olmas›, ihtiyac›n en fazla oldu¤u yerlerde hastane

Ço c u k  v e  H ima y e - i  E t f a l  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .
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S›k› bir kundak gibi (Himayeietfal) kliflesi içinde s›k›fl›p duran cemiyeti hep biliyorsunuz tabiî: fiu küçük yafl-

taki çocuklar› koruma cemiyeti. Yeni hayat kendisini s›kan ba¤lar› çözüp k›rarken bir gün bu klifleyi de

bozacak, ona candan gelen Türkçe ad›n› verecek. Bir ad ki daha okunurken gözünüzün önüne bütün can-

l›l›¤›ile bir mes’ele açacak ve onun program›n› yayacak.

Küçük yafl›mda ilk okudu¤um k›raat kitab›n›n ad› (Vezaifi Etfal) idi. Otuz k›rk sene evvelki okuma

tarz› flimdiki gibi de¤ildi. Vezaifi Etfale ç›kmak için abeden bafllayarak iki üç sene heceler içinde

yüzmek lâz›m geliyordu, ve bu heceler t›pk› Çin’lilerin yapt›¤› gibi klifle kelimeleri bellemekle ge-

çerdi. (Vezaifi Etfal) kitab›n› okudum amma onun isminin çocuklar›n vazifeleri demek oldu¤unu

neden sonra ö¤rendim. O zaman bana göre Vezaifi Etfal, sadece Vezaifi Etfal idi. T›pk› daha son-

ra ayni suretle okunan Emsile ve Bina kitaplar› gibi bir fley.

fiimdi bana bir de Emsile ne idi Bina ne idi diye sorma¤a kalk›flmay›n. Söz o kadar uzar ki netice olarak

as›l yazmak istedi¤im yaz›y› yazamam›fl olurum. Vezaifi Etfali yaln›z fleklen Himayietfal’e benzedi¤i için zik-

retmifl bulundum. Hem de fazla olarak çocuklu¤a taallûk eden bir hat›ra.

Ad› henüz (Himayeietfal) olan çocuklar› koruma cemiyetimizin Çocuk Haftas›na haz›rland›¤›n› gazeteler-

de görüyoruz. Bilirsiniz ki bu hafta 23 nisan› takip eden haftad›r. 23 nisan Türkiye B. M. Meclisinin bun-

dan on y›l önce ilk aç›ld›¤› tarihtir. O tarihte Türk milleti sanki yeni bir do¤um ile yeni bir hayata giriyor-

du. Yeni hayat›m›z olan Cumhuriyetin ilk temeli o 23 nisanda at›lm›flt›. Çocuklar› koruma cemiyeti o ta-

rihi kendisine bir çocuk haftas› bafllang›c› yapm›fl. ‹ki üç senedir 23 nisandan bafll›yarak bir Çocuk Hafta-

s› hayat› yafl›yor ve yaflat›yoruz. O bir hafta zarf›nda bütün gün çocuklar›n oluyor. Kendilerine bu kadar

ehemmiyet verilen çocuklar o günlerde sanki büyük adamlar oluyorlar. Büyüklerse çocuklarla ve çocuk-

la u¤rafl›yorlar. Hakikatte hep çocuk gibiyizdir. Beflikten çocuk olarak ç›kar, mezara çocuk olarak geçe-

riz. Yaln›z belki flöyle bir fark yap›labilir: Küçük çocuk, büyük çocuk!

Ancak flu var ki hayatta küçük çocuklar›n hayat› çok mühim bir mes’ele. Bir milletin hayat› için belki de

en büyük mes’ele. Çünkü millet denilen içtimaî heyet nüfustan terekküp ediyor. Nüfus ise çocuklardan

oluyor. Bu yavrular ise çok nazik, çok narin fleyler. Onlar henüz hayata aç›lmaya haz›rlanan çiçek gonca-

lar› gibi parlak bir bahar vadettikleri halde ya tabiat›n sert nefesli bir cilvesi ya cehaletimizin beceriksiz bir

darbesi önünde çok kere daha aç›lmadan bozuluyor, soluyor ve ölüyorlar. Daha hayata ilk bafllang›ç gün-

lerinin bu hasarat›n›n önüne geçilebilirse Türkiye’nin nüfus mes’elesi halledilmifl olacakt›r. Türkiye’nin nü-

fus mes’elesinin halli ise Türkiye’nin hal ve istikbalini en kat’i bir emniyet alt›na almak demek olacakt›r.

Filhakika her hangi bir memleketin en esasl› serveti nüfusundan ibarettir. Görülüyor ki ad› küçük olan

çocu¤un mes’elesi büyüktür. Diyebiliriz ki son tahlilde bu mes’ele mes’elelerin en büyü¤üdür.

ve sanatoryum infla edilmesi, fakir ve
hasta çocuklar›n tedavisinin sa¤lanmas›,
çocuklar›n sigara ve içki gibi zararl› al›fl-
kanl›klardan korunmas› cemiyetin faali-
yetleri aras›nda yer alm›flt›r.
Himaye-i Etfal Cemiyeti, çocuklar›n ah-
lakî yönden iyi yetifltirilmesini, meyha-
ne, zararl› tiyatro ve sinemalardan uzak
tutulmas›n› talep etmifltir. Özürlü ço-
cuklar›n bak›m› konusu gündeme al›n-
m›fl ve çocuklar için oyun alanlar› infla
edilmesi planlanm›flt›r. Cemiyetin gün-
dem ve faaliyetleri, k›z çocuklar› için
paras›z ev ve elifli ö¤retecek mekânla-
r›n kurulmas›, mecburî e¤itime dair ka-
nunun uygulanmas›n› sa¤layarak ö¤re-
nim yafl› gelenlerin okula gitmesinin

sa¤lanmas›, fakir çocuklara yemek verilmesi, kad›nlar›n do¤um süreci, do¤um öncesi
ve sonras› hakk›nda bilgilendirilmesine yönelik yay›n faaliyeti yap›lmas› ve çal›flan ka-
d›nlar için gündüz çocuk bak›mevleri kurulmas› fleklinde s›ralanabilir.
Himaye-i Etfal Cemiyeti, sosyal yard›m alan›nda kapsaml› bir faaliyet yürüten Hilâl-i Ahmer

“En Büyük Mes’ele: Çocuk Mes’elesi!”
Yunus Nadi, Cumhuriyet, 8 Mart 1931
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Çocuk haftas›na, yani 23 nisana daha iki aya yak›n

bir zaman varken onu flimdiden mevzuu bahset-

mekli¤imizi belki biraz acele görenler, çaya varma-

dan çemrenmek sayanlar olur. fiayet öyle gören-

ler ve sayanlar bulunursa onlara asla do¤ru yolda

olmad›klar›n› söylemek lâz›md›r. Çocuk Haftas›

sadece bir timsaldir, çoc›k iflile her gün ifltigal

olunmak lâz›m gelece¤ini anlatmak için. Çocuklar›

koruma (yani Himayeietfal) cemiyetinin ifa edebil-

di¤i vazifede flimdilik böyle bir muht›ra rolû oyna-

makta bulunmas›ndan ibarettir. Cemiyet teflekkü-

re lâyik fiili hizmetler görmüyor de¤il. Fakat dedi-

¤imiz gibi mes’ele o kadar büyük ki flimdiki halile

cemiyetin vaziyetini denize nisbetle damlaya ben-

zetmekte hata olmaz. Çocuk mes’elesine karfl›

hepimizin alâkalar›m›z uyanacak, hepimiz ilk yaflta-

ki, hatta analar›n kar›nlar›ndaki müstakbel Türk

vatandafllar› üzerine titriyece¤iz. Nihayet devletin,

yani içtimai Türk heyetinin en yüksek fleklinin flu-

urlu ve azimkâr alâkas› çocuk üzerine dönecek ve

dikilecek. ‹flte çocuklar› koruma cemiyeti bütün

bu alâkalar› ve nihayet ve devletin büyük alâkas›n›

uyand›rabilirse o zaman bizim memleketimizde

dahi çocuk mes’elesi diye gayet esasl› bir mes’ele

bulundu¤u anlafl›lm›fl ve onun halline do¤ru da cid-

di bir ad›m at›lm›fl oldu¤u teslim edilebilecektir.

Çocuk Haftas› denilen flen ve flat›r günlere haz›r-

lanal›m. Fakat mes’elenin büyüklü¤ü üzerinde de

düflünelim. Çocuk mes’elesinin dedi¤imiz gibi bel-

ki en büyük mes’ele oldu¤unu söylemek için gün

ve saat yoktur. Onu her dakika ba¤›rsak fazla gö-

rülmez ve görülmemelidir.

Cumhu r i y e t
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Cemiyeti gibi, hükümet politikalar›n› destekleyici ve tamamlay›c› bir çerçeve içinde varl›k gös-
termifltir. Sosyal politika alan›nda do¤rudan devlet kurumlar›yla, gönüllü veya yar› resmî bir
nitelik tafl›yan bu iki cemiyetin faaliyetleri birbirini tamamlar bir nitelik tafl›m›flt›r.

TÜRK‹YE H‹LÂL-‹ AHMER CEM‹YET‹

C u m h u r i y e t i n  i l k  y › l l a r › n d a S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâleti
d›fl›nda sosyal politika alan›nda faaliyet yürüten en önemli oluflum Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ol-
mufltur. Bu cemiyet, Himaye-i Etfal Cemiyeti gibi, gönüllülük esas›na dayanan ancak yar› res-
mî nitelik tafl›yan bir çerçevede faaliyet yürüterek cumhuriyet refah rejiminin aslî unsurlar›n-
dan birisi olarak ön plana ç›km›flt›r. Her iki cemiyetin bu özelli¤i sosyal politika alan›nda Os-
manl›’dan cumhuriyete geçiflte refah rejimi ba¤lam›nda bir süreklili¤e de iflaret etmektedir.
Osmanl› Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 1923 y›l›nda toplanan umumî heyet karar›yla Türkiye Hi-
lâl-i Ahmer Cemiyeti olarak faaliyet göstermeye bafllam›flt›r. 1935’te Mustafa Kemal’in tek-
lifi ile “Türkiye K›z›lay Cemiyeti”, 1947’de ise “Türkiye K›z›lay Derne¤i” ad›n› alm›flt›r. Hilâl-
i Ahmer Cemiyeti, Osmanl› döneminde de oldu¤u gibi esas olarak devletin halk sa¤l›¤› ve
sosyal yard›m alan›ndaki çal›flmalar›n›n bir uzant›s› olarak faaliyet göstermifltir. Yoksullara
yard›m, yoksul çocuklar›n himayesi, göçmenlere yard›m, k›tl›k ve açl›kla mücadele, yoksullar
için aflevleri aç›lmas›, do¤al afetlerle mücadele, afetzedelere yard›m ve s›tma, verem gibi sal-
g›n hastal›klarla mücadele Hilâl-i Ahmer’in sosyal yard›m alan›ndaki faaliyetlerinin genel çer-
çevesini belirlemifltir. Faaliyet alan›n›n geniflli¤i Hilâl-i Ahmer’i, yar› resmî bir kurum olmak-
la birlikte dönemin en önemli sosyal kurumlar›ndan birisi haline getirmifltir.

Ödem i fl  B a k ›me v i ’ n i n  a ç › l › fl › .

Himaye-i Etfal Cemiyeti gelir sa¤lamak amac›yla birçok faali-

yette bulunmufltur. Cemiyet lüks telgraf ve flefkat pullar› uy-

gulamalar›yla bir yandan gelirini art›rmaya çal›fl›rken, di¤er

yandan da çocuk davas›n› topluma tan›tmay› hedeflemifltir.

Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne gelir sa¤lanmas› amac›yla ilk olarak

Dr. Fuat Umay ve befl arkadafl› taraf›ndan 4 fiubat 1922 tarihin-

de Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›’na, kartpostallar ve mektup

zarflar›na birer kurufl zam yap›larak Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne

gelir sa¤lanmas› teklifinde bulunuldu. Meclis onay› al›nd›ktan

sonra, kartpostallar›n ve zarflar›n belirli bir ücretle sat›lmas› ve

fark›n›n Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne verilmesinin Posta ve 

Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi’ne tebli¤i uygun görüldü.

Dr. Fuat Bey 9 Nisan 1932’de Meclis Baflkanl›¤›’na bir teklif

vererek, 20-30 nisan tarihleri aras›nda mektup ve telgraflara

“Çocuk fiefkat Pulu” yap›flt›r›lmas›n› istemifltir. Bu teklif, Ço-

cuk Haftas›’n›n yaklaflmas› sebebi ile acilen meclis gündemine

al›narak müzakere edilmifltir.

Çocuk davas›n›n tan›t›lmas›na hizmet edecek ve cemiyete bir

miktar da gelir getirecek kanun flu maddeleri içermektedir.

1- Çocuk Bayram› münasebeti ile posta ve telgraf ücretlerinden ayr›

olarak 20-30 nisan günleri aras›nda postanelere yat›r›lacak kartlar-

dan yirmi para, normal mektuplardan bir kurufl, k›ymetli mektuplar-

dan iki kurufl ve telgrafnamelerden üç kurufl flefkat pulu ücreti al›n›r.

2- fiefkat pulu ücretleri için ilgili zarflar üzerine yap›flt›r›lacak pul-

lar, cemiyet taraf›ndan tedarik olunarak posta idarelerince sat›l›r.

Bunlar›n bedelleri posta idareleri taraf›ndan bir ay zarf›nda Hima-

ye-i Etfal Cemiyeti’ne ödenir.

87/11811 say›l› Bakanlar Kurulu karar›nda, “PTT ‹flletmesi

Genel Müdürlü¤ü’nce sat›lan ve geliri Sosyal Hizmetler ve

Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilen lüks telgraf kâ¤›tlar› fiyat-

lar›n›n serbestçe tesbitine imkân vermek amac›yla 5. 12. 1980

tarih ve 8/2054 say›l› kararnamenin yürürlükten kald›r›lmas›,

Bakanlar Kurulu’nca 18. 05. 1987 tarihinde kararlaflt›r›lm›flt›r”

denilerek, lüks telgraf uygulamas›n›n fiyatland›r›lmas› PTT ‹fl-

letmesi Genel Müdürlü¤ü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-

geme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’ne b›rak›lm›flt›r.

Himaye-i Etfal ve Lüks Telgraf Uygulamas›

Cumhu r i y e t ,  7  O c a k  1 9 4 3

Cumhu r i y e t
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Cumhu r i y e t ,  2 5  A ¤ u s t o s  1 9 4 1

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin sosyal yard›m faaliyetlerinin yürütülmesinde Han›mlar Merkezi
de önemli bir rol oynam›flt›r. Bu çerçevede 1923 y›l›nda Han›mlar Merkezi taraf›ndan S›hhî
ve ‹çtimaî Muavenet Teflkilat› kurulmufltur. Bu teflkilata anneleri taraf›ndan getirilen bir yafl›-
n› doldurmufl muhtaç ve zay›f 36 500 çocu¤a g›da yard›m› yap›lm›fl, 391 çocuk tedavi edile-
rek ilaçlar› verilmifl, gerekti¤i takdirde hastaneye yat›r›lm›flt›r. 105 çocuk, ziyaretçi hemflireler
taraf›ndan evlerinde bak›m alt›na al›nm›flt›r.
Millî Mücadele sonras›nda ihtiyaç içinde ve çaresiz durumda olan halka imdat heyetle-
ri arac›l›¤›yla yard›mda bulunulmufl, ihtiyaç sahiplerine 30 000 yorgan ve battaniye, 30
000 tak›m çamafl›r, 30 000 çift çorap, 5 000 adet erkek elbisesi, 4 000 adet kad›n ve
çocuk elbisesi da¤›t›lm›fl, ayr›ca 10 000 çar›k, 7 000 fanila ve pamuklu verilmifltir. Bü-
yümüfl muhtaç çocuklar için kifli bafl›na 10 kilo, on iki yafl›ndan küçük olan yoksul ço-
cuklar için de 5 kilo bu¤day da¤›t›lm›flt›r.
1930’lu y›llar›n sonlar›na do¤ru yoksullara yard›m çerçevesinde Sirkeci’de aflevleri aç›lm›fl, fa-
kir okul ö¤rencilerine ve yoksul halka paras›z yemek da¤›t›lm›flt›r. Bu aflevlerinde Bulgaristan
ve Romanya’dan gelen binlerce göçmenin beslenme ve bak›m ihtiyaçlar› giderilmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Sirkeci, Tuzla, ‹zmit ve Urla aflevlerinden 24 000 göçmene 33 934 lira ve 269 776
kap s›cak yemekle, yolluk kumanya verilmifltir. Ayr›ca göçmenlerin sa¤l›¤›n› korumak ve has-
talananlar› tedavi etmek amac›yla Gelibolu’da 10 yatakl›, Keflan ve Çorlu’da 30 yatakl› üç göç-
men hastanesi aç›lm›flt›r. II. Dünya Savafl› y›llar›n-
da aflocaklar›n›n önemi daha da artm›flt›r. 1942
y›l›nda yurdun birçok köflesinde mahallî çabalar-
la ve merkezî yard›mlarla çok say›da afloca¤›
aç›lm›flt›r. Savafl y›llar›nda K›z›lay’›n en önemli fa-
aliyet alanlar›ndan birini aflocaklar› oluflturmufl,
binlerce kifliye s›cak yemek verilmifltir.

“Himayei etfalin memleketimizde kimsesiz kalm›fl binlerce yetimi hararetli kuca¤›na ve merhametli

kollar›n›n aras›na alarak onlar› ölümden kurtarmaya çal›flt›¤›n› bugün bilmeyen yoktur. Himayei

etfal hasta çocuklara bakar hasta analar› tedavi eder, sütsüz analara süt verir has›l› bin türlü

yard›m heyeti içtimaiyemizin bu zavall› zümresinin üstünden hiç bir dakika eksik etmez. O halde

laz›m gelir ki biz de ferden bu cemiyetin yard›m›na ferdi muavenetimizle ifltirak edelim.

Vatandafllar çok bir para verecek de¤ilsiniz. Yaln›z on befl kurufl verdi¤iniz gibi cemiyetin bu zarif

ka¤›tlar›ndan birini alabilirsiniz. Tebriklerinizi bu güzel ka¤›tlara tevdi ederken bilirmisiniz ki ne

kadar zavall› yetimi çevireceksiniz.”

Falih R›fk› [Atay], “23 Nisan Himaye-i Etfal Günüdür”, Ruflen Eflref, Midhat Sadullah, Necmeddin Sad›k,

Cumhuriyet K›raati, 1925, 6. bas›m, ‹stanbul: fiireket-i Mürebbiye Matbaas› (Çevriyaz›: Mustafa fiahin).

Ancak bizde bu yollarda hayra hizmet, daha ziya-

de ferdi gayretler fleklinde tecelli etmektedir. Ce-

miyet fleklinde befl on veya daha ziyade kiflinin bir

araya gelmesiyle yap›lan yard›mlar ya zor vücuda

gelebiliyor, yahut devaml› bir hayat göstermiyor.

Halbuki anlafl›lan kimsesizlere ve çaresizlere yar-

d›m›n en makbul, en müessir surette faydal› olan›

galiba böyle bir araya gelmifl hay›r sahiplerinin vü-

cude getirmifl olacaklar› ve yaflat›p gidecekleri mü-

esseseler fleklinde temerküz edeni olacakt›r.

Yunus Nadi [Abal›o¤lu], “Cemiyetin 

Vazifeleri: Kimsesizlere ‹mdat” 

Cumhuriyet, 4 Eylül 1931.

Yurt gençli¤inin sa¤l›k durumunu iyilefltirmeyi, bu gençli¤i bütün insanl›¤›n flefkat ve kardefllik hisleriyle

ba¤lamay› amaçlayan Gençlik Hilâl-i Ahmeri 1933 y›l›nda faaliyet göstermeye bafllam›flt›r.

Gençlik Hilâl-i Ahmeri

K › z › l a y  d e r g i s i n i n  k a p a ¤ ›
( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .

Hilâl-i Ahmer’in gerek zelzele ve gerek kurakl›k

sahalar›nda yard›ma koflmak suretiyle gösterdi¤i

gayret ve iktidar› huzurunuzda bütün millete kar-

fl› teflekkürle yad ederim. Geçen sene zarf›nda bir

misli artm›fl olan Hilâl-i Ahmer azas›, vatandafllar›n

afet ve ihtiyaç günleri için nas›l hay›rl› bir flefkat

hazinesi haz›rlad›klar›n› bir kere daha isbat etti.

Gazi Mustafa Kemal, “Üçüncü Büyük Mil-

let Meclisi’nin ikinci devresini aç›fl nutkun-

dan”, 1 Kas›m 1928.
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K › z › l a y  d e r g i s i n i n  k a p a ¤ ›  
( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .

Hilâl-i Ahmer’in bir di¤er yard›m sahas›n› da k›tl›k ve açl›k ile mücadele oluflturmaktad›r.
1923 y›l›nda Eskiflehir, Kütahya ve Afyonkarahisar flehirlerinde büyük çapl› bir açl›k bafl
göstermifltir. ‹htiyaç sahiplerine imdat heyetleri arac›l›¤›yla, Haymana ve çevresine 14 887
kilo fasulye, 29 787 kilo un; Kütahya ve çevresine 29 618 kilo un; Eskiflehir ve çevresine
29 787 kilo un ve 1 857 metre amerikanbezi; Afyon ve çevresine 46 339 kilo un da¤›-
t›lm›flt›r. 1928 ve 1929 y›llar›nda ise yaflanan kurakl›k nedeniyle ülkenin birçok bölgesin-
de k›tl›k oluflmufltur. Hilâl-i Ahmer k›tl›k ma¤durlar›na yard›mda bulunmufltur. Cemiyet
taraf›ndan haz›rlanan bir rapora göre, bu y›llar içerisinde yard›ma muhtaç olanlar›n say›s›
119 960’lara kadar ulafl›yordu ve yap›lan erzak yard›m› tutar› ise 959 960 kilo civar›nda
gözükmektedir. K›tl›¤›n yol açaca¤› sorunlar› engellemeye çal›flan bu yard›mlara 1930 y›-
l›nda da devam edilmifltir. Ayn› çerçevede Ankara, K›rflehir, Çank›r›, Malatya, Sivas, Trab-
zon, Erzincan, Giresun ve flark vilayetlerine 110 850 liral›k nakdî yard›m yap›lm›fl ve An-
kara, Çank›r› Kütahya, Konya, Eskiflehir, Afyonkarahisar, K›rflehir, Yozgat, Aksaray, Ni¤de
ve Kayseri vilayetlerinde 2 202 914 kilo bu¤day ve 2 286 kilo un da¤›t›lm›flt›r.
Hilâl-i Ahmer do¤al afetlere u¤rayan vatandafllara da imkân dahilinde yard›mda bulunmufl-
tur. Örne¤in, 1924 y›l›nda Erzurum ve civar›nda gerçekleflen ve 120 köyü tahrip eden dep-
remin ard›ndan depremzedelerin imdad›na koflulmufl, 3 000 liral›k yiyecek, 1 000 battaniye,
5 500 parça giyecek haz›rlanm›fl, inflaat ve s›hhî malzeme ile birlikte aç›kta kalanlar› bar›nd›r-
mak için 50 büyük, 100 mahrutî çad›r gönderilmifl, ayr›ca 20 yatakl› bir hastane aç›lm›flt›r. Hi-
lâl-i Ahmer 1926 y›l› içerisinde Antalya, Marmaris, Fethiye ve Köyce¤iz civar›nda gerçekleflen
depremlerde felakete u¤rayanlara 15 550 lira ve 450 çad›r göndermek suretiyle yard›mda
bulunmufltur. Ayr›ca ‹stanbul’da, Maltepe’de ve Mudurnu’nun bir köyünde ç›kan yang›nlarda
da harekete geçilmifl ve evleri yanan vatandafllara yiyecek ve giyecek yard›m› yap›lm›flt›r.

Ad ap a z a r › ’ n d a n  ‹ s t a n bu l ’ a  g e t i r i l e n  d e p r emz ed e l e r
H a y d a r p a fl a ’ d a  K › z › l a y  a r a ç l a r › y l a  h a s t a n e l e r e  n a k l e d i l i y o r
( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i - 1 9 4 3 ) .
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Hilâl-i Ahmer’in cumhuriyet devrindeki en bü-

yük eserlerinden biri Hastabak›c› Hemflire Oku-

lu’dur. 1924 Umumî Meclisi’nde kurulmas› ka-

rarlaflt›r›lan okul 1925 y›l›nda ‹stanbul-Aksa-

ray’da aç›lm›fl ve faaliyet göstermeye bafllam›flt›r.

Bu okulun amac› Hilâl-i Ahmer’in açaca¤› hasta-

nelere hemflire yetifltirmektir.

Hastabak›c› Hemflire Okulu

H‹lâl-‹ Ahmer 

Cem‹yet‹’n‹n 

faal‹yetler‹ 

aras›nda 

göçmenler‹n 

sa¤l›k 

durumlar›n›n 

‹y‹leflt‹r‹lmes‹ de

bulunmaktad›r.
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1928 y›l›nda ise ‹zmir ve civar›nda meydana gelen depremlerde ma¤dur olanlara yard›mda
bulunulmufltur. Hilâl-i Ahmer’in, deprem, yang›n ve sel gibi afetlerde ma¤dur olanlara yapt›-
¤› yard›mlara iliflkin örnekleri ço¤altmak mümkündür.
Hilâl-i Ahmer faaliyetlerini, asl›nda S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâleti’nin kapsam›na giren
halk sa¤l›¤› alan›nda geniflletmifl ve derinlefltirmifltir. Özellikle s›tma ve veremle mücadelede
önemli yard›m faaliyetleri gerçeklefltirilmifltir. Örne¤in 1931 y›l›nda s›tmayla mücadele çerçe-
vesinde Diyarbak›r’a 2 000 lira yollanm›flt›r. Ülkede ekonomik bunal›m ve yayg›nlaflan yok-
sullukla iliflkili bir biçimde gittikçe artan verem afetini k›smen olsun önleyebilmek amac›yla,
“Verem Mücadele Cemiyeti” ile birlikte Erenköy’de bir halk sanatoryumu açabilmek için 30
000 lira para ve 4 337 lira 21 kuruflluk da malzeme yard›m› yap›lm›flt›r. Bulafl›c› hastal›klarla
mücadele konusunda Hilâl-i Ahmer birçok yere para yard›m›nda bulunmufltur. Yine bu do¤-
rultuda veremle savafla destek amac›yla, ‹stanbul ve ‹zmir Verem Savafl derneklerine, rönt-
gen cihaz› için 10 000 lira, Ankara Verem Savafl Derne¤i’ne de 30 000 lira para yard›m› ya-
p›lm›flt›r. Ayr›ca toplumun sa¤l›¤›n› tehdit eden salg›n hastal›klar› önlemek amac›yla yurtd›fl›n-
dan ilaç getirtilmifl ve bu ilaçlar S›hhat Vekâleti’ne ulaflt›r›lm›flt›r.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 1933 y›l›nda ‹stanbul okullar›ndaki kimsesiz ve fakir çocuklara 16
978, ‹zmir Çocuk Yuvas›’na 1 000, Darülfünun Talebe Yurdu’na 2 500, Kanser Enstitüsü’ne
1 000, ‹stanbul Veremle Mücadele Cemiyeti’ne 3 500, ‹stanbul’daki yoksul veremlilere 2 500
lira yard›mda bulunmufltur. 1935 y›l›nda yurdun baz› yerlerinde beliren geçim darl›¤› ve yok-
sulluk içindeki muhtaç vatandafllar›n vaziyetleri ile yak›ndan alakadar olunmufl, Cihanbeyli, Ri-
ze ve fiavflat halk›na yiyecek ve para olarak 13 200 liral›k yard›m da¤›t›lm›flt›r.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin faaliyetleri aras›nda göçmenlerin sa¤l›k durumlar›n›n iyilefltiril-
mesi de bulunmaktad›r. M›nt›ka müdürlüklerinin bulundu¤u çeflitli bölgelere cemiyet
umumî merkezi taraf›ndan birer murahhas yollanmas›, bu bölgedeki göçmen halk›n sa¤-
l›k durumunun belirlenerek gerekli yard›m›n yap›lmas› Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin faali-
yetleri aras›ndad›r. Örne¤in, Yunanistan’la Türkiye aras›nda gerçekleflen nüfus mübade-
lesi s›ras›nda tam kadrolu bir s›hhî imdat heyeti, bir hastane, birkaç dispanser, aflhane mal-
zemesiyle ilaç ve t›bbî ecza ve muhtaç göçmenler için elbiseler yüklenen bir gemi Sela-
nik’e gönderilmifltir. Bunun yan› s›ra Hilâl-i Ahmer’in s›hhî yard›mlar› Hanya, Kandiye,
Drama ve Kavala’ya da gitmifltir. Ayn› zamanda 1925 y›l›nda Amasya, Tokat, fiarkîkarahi-
sar, Ni¤de, Kayseri, Sivas, Konya, Aksaray’a yard›m heyeti göndererek, buralara yerleflti-
rilen mübadillerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya çal›flm›fl ve onlara battani-
ye ve elbise da¤›tm›flt›r. Ayr›ca Ah›rkap› ve ‹plikhane’deki, Konya’daki, Erzincan’daki, Sar-
k›flla’daki mübadillere de yard›m edilmifltir. 1927 y›l›nda ise savafl›n sona ermesine ra¤-
men, ‹ran’da, Kermanflah ve Suriye’de, Ba¤dat, Hanikin, Ürdün ve Hudeyde’de kalan
Türkler’in memlekete dönmeleri için Hilâl-i Ahmer, 25 016 lira harcam›flt›r.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, kuruluflundan II. Dünya Savafl› sonras›na kadar uzanan dönemde
çok genifl bir alanda ve büyük çaplarda sosyal yard›m faaliyetleri gerçeklefltirmifltir. Bu faali-
yetlerin içeri¤ini dönemin sosyal politika anlay›fl› belirlemifltir. Cemiyetin bu alandaki faaliyet-
leri, devletin resmî kurumlar›n›n faaliyetlerini tamamlay›c› bir özellik tafl›maktan daha ileri bo-
yutlara ulaflm›flt›r. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bu faaliyetleriyle erken cumhuriyet dönemi sosyal
refah rejiminin en önemli aya¤›n› oluflturmufltur.
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E r b a a ’ d a k i  z e l z e l e  f e l a k e t z e d e l e r i  K › z › l a y  t a r a f › n d a n
g ö nd e r i l e n  ç a d › r l a r › n  ö n ünd e  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i - 1 9 4 3 ) .

A d a p a z a r › ’ n d a  d e p r emz ed e l e r e  s › c a k  y emek  v e r i l i y o r
( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .

H‹lâl-‹ Ahmer do¤al afetlere

u¤rayan vatandafllara da 

‹mkân dah‹l‹nde yardImda 

bulunmufltur.
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Ç a l › fl m a  h a y a t › n a  i l i fl k i n  d ü z e n l e m e l e r
Avrupa ülkelerinde XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan günümüze uzanan bir dönemde
refah rejimlerinin ve sosyal politikalar›n merkezinde yer alm›flt›r. Özellikle Bis-
marck dönemi Almanya’s›nda dar anlam›yla sosyal sigorta ve sosyal güvenlik kav-
ram›n›n ortaya ç›k›fl›, emekçi s›n›flar›n Alman Sosyal Demokrat Partisi etraf›nda
güçlü bir politik örgüt oluflturmas›yla gündeme gelmifltir. Bismarck döneminin
1883 tarihli hastal›k, 1884 tarihli ifl kazalar› ve 1889 tarihli sakatl›k ve yafll›l›k si-
gortalar›, çal›flma hayat›nda iflçiler lehine yap›lan düzenlemeler olarak yürürlü¤e
girmifltir. ‹ngiltere, Fransa ve Almanya’da XIX. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren çal›fl-
ma hayat›n› düzene koyan birçok hukukî düzenleme yap›lm›flt›r. Çal›flma hayat›-
na iliflkin düzenlemeler Almanya’da korporatist bir çerçeve içinde geliflirken,
Fransa’da özellikle yüzy›l›n sonlar›na do¤ru uzanan evrede dayan›flmac› ve soli-
darist bir boyut kazanm›flt›r. Avrupa’da sanayileflmenin yayg›nlaflmas› ve ücretli
eme¤in nüfus içindeki oran›n›n artmas› sosyal politika uygulamalar›n›n ifl hayat›y-
la ilgili düzenlemeler ekseninde geliflmesine yol açm›flt›r.
Son dönem Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve Cumhuriyet Türkiyesi’nde sanayilefl-
menin gecikmiflli¤i sosyal politikalar›n bir iflçi sorunu ve dar anlam›yla sosyal
güvenlik veya sosyal sigortalar içeri¤i kazanmas›n› da geciktirmifltir. Yine de,
emekli sand›klar›n›n gelifliminin incelendi¤i bölümde de belirtildi¤i gibi, kamu
sektöründe kadrolu çal›flan iflçiler için bir amele tekaüd sand›¤› kurulmas› flek-
lindeki uygulamalara 1875 gibi hayli erken bir dönemde bafllanm›flt›. Kuflku-
suz Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda modern ücretli eme¤in madencilik, sanayi ve
hizmet sektöründe yayg›nlaflmas›yla birlikte çal›flma hayat›n›n merkezde oldu-
¤u sosyal güvenlik uygulamalar› ve çal›flma hayat›yla iliflkili hukukî düzenleme-
ler gündeme gelmeye bafllam›flt›r. Bu tür uygulamalar›n sosyal politika siste-
minin a¤›rl›kl› unsuru olmas› kamu iktisadî teflebbüslerinin cumhuriyet döne-
mindeki geliflimine paralel olarak artm›fl ve özellikle II. Dünya Savafl› sonras›
dönemde a¤›rl›k kazanmaya bafllam›flt›r.
Türkiye’de çal›flma hayat›na iliflkin düzenlemelerin tarihi cumhuriyet öncesi dö-
neme kadar uzanmaktad›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda çal›flma koflullar›yla ilgili
k›smî koruyucu önlemler tafl›yan ilk düzenleme Ere¤li kömür havzas› için ç›kar›-
lan 1865 tarihli Dilaver Pafla Nizamnamesi’dir. Çal›flma süreleri, ücretler ve ba-
r›nma ihtiyaçlar› gibi konularda birtak›m koruyucu önlemler getirmekle birlikte ifl
güvenli¤ine ve iflçi sa¤l›¤›na iliflkin hiçbir kural içermeyen nizamnamenin temel
amac›n›n, zorunlu çal›flt›rmaya iliflkin hükümleriyle, kömür madenlerindeki ye-

Çal›flma Hayat›na 
‹l‹flk‹n DÜZENLEMELER
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tersiz emek arz› sorununu çözmeye yönelik oldu¤u söylenebilir. Bu yolla madenlerde
üretimin art›r›lmas› ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyordu.
1869 tarihli Maadin Nizamnamesi ise ifl güvenli¤iyle ilgili baz› koruyucu kurallar içermek-
te, ayn› zamanda da bir önceki nizamnameyle düzenlenen zorunlu çal›flt›rma yöntemine
son vermekteydi. Ancak Osmanl› döneminde bireysel ifl iliflkileriyle ilgili koruyucu çerçe-
veyi oluflturan her iki yasal düzenleme de uygulanma olana¤› bulamam›flt›r. Zira her iki
nizamnamede de koruyucu kurallar›n denetlenmesine iliflkin herhangi bir madde yoktu.
‹fl mevzuat›n›n kolektif yan›na gelince, meflrutiyet öncesi dönemde bu alanda yap›lm›fl
hiçbir yasal düzenlemenin olmad›¤› görülmektedir. 1908 Devrimi siyasette k›sa süreli li-
beralleflmeden baflka h›zl› bir enflasyon art›fl›n› da beraberinde getirmiflti. 1908 sonras›n-
da yaflanan h›zl› fiyat art›fl› liberal siyaset ortam›yla birleflince, imparatorlu¤un her yerin-
de iflçiler ücret art›fl› talep eder olmufltu. 24 Temmuz’dan y›l›n sonuna kadar geçen k›sa
dönemde Osmanl› idaresindeki bölgelerde 111 grev meydana gelmifltir. Özellikle ulafl›m
ve haberleflme sektörlerinde yaflanan grevlerin imparatorlu¤un iktisadî ve sosyal hayat›n›
geçmiflte rastlanmad›k biçimde aksatmas› karfl›s›nda meflrutiyet rejimi ilk günlerde tak›n-
d›¤› görece hoflgörülü tutumu terk etmifl ve 1909 y›l›nda ç›kard›¤› Tatil-i Eflgal Kanunu’nu
yürürlü¤e koymufltur. Tatil-i Eflgal Kanunu’yla kamu menfaati ile iliflkilendirilen son dere-
ce genifl bir alanda sendikalar›n kurulmas› yasaklanm›fl ve hükümete grevlere müdahale
edip bu konuda gerekli tedbirleri alma yetkisi tan›nm›flt›r.
Bu dönemde toplu ifl iliflkileri alan›nda yap›lan ikinci düzenleme 16 A¤ustos 1909 tarihin-
de kabul edilen Cemiyetler Kanunu’dur. Cemiyetler Kanunu iflçi derneklerinin kurulma-
s›na izin vermekle beraber, bu konuda hükümetin s›k› denetimini öngörüyordu. Toplu ifl
iliflkileri alan›nda bu iki yasan›n getirdi¤i yasakç› hükümler erken cumhuriyet döneminde
de devam edecek ve II. Dünya Savafl› sonras› döneme kadar iflçilerin sendika kurma ve
grev yapmalar› önündeki engeller sürdürülecekti.

An t a l y a ’ d a  h ama l l a r ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i - 1 9 2 2 ) .

23 Temmuz 1908’de ilan edilen meflruti-

yetin sa¤lad›¤› k›sa süreli özgürlük orta-

m›nda ortaya ç›kan grev dalgas› baflta ‹s-

tanbul, Selanik ve ‹zmir olmak üzere im-

paratorlu¤un pek çok kentine yay›lm›fl ve

çal›flma iliflkilerine yönelik ilk yasal düzen-

lemenin yap›lmas›na yol açm›flt›r. 1908’in

a¤ustos-eylül aylar›nda yo¤unlaflan ve ge-

nellikle çok k›sa süren “tatil-i eflgal” ey-

lemleri özellikle tafl›mac›l›k, dokuma, de-

ri, antrepoculuk, ticaret ve büro iflkollar›-

n› etkilemiflti.

1908 grevlerinin en önemli nedeninin

ekonomik sorunlar oldu¤u anlafl›lmakta-

d›r. Gerçekten de 1908 grevlerinde iflçi-

lerce öne sürülen taleplere bak›ld›¤›nda

hemen hepsinin çok düflük olan ücretle-

rin art›r›lmas› üzerinde yo¤unlaflt›¤› gö-

rülmektedir. Örne¤in 14 A¤ustos’ta gre-

ve ç›kan ‹stanbul Cibali Tütün Rejisi iflçi-

lerinin bafll›ca flikâyeti önerilen ücret

zamm›n›n yetersiz olmas›yd›. 15 Eylül’de

greve bafllayan ‹zmir-Kasaba Demiryolu

fiirketi iflçilerinin en önemli talebi de befl

Osmanl› liras› alt›ndaki maafllar›n yüzde

20, befl liran›n üstündeki maafllar›n da yüzde 30 oran›nda art›r›lmas›yd›.

Ücretlerin art›r›lmas›ndan sonra ikinci s›rada gelen istek ise çal›flma sürelerinin indirilmesiydi. Ör-

ne¤in fiark Demiryolu iflçileri iflgününün 8 saatle s›n›rland›r›lmas›, Kavala Tütün Rejisi iflçileriyse

yaz›n 9, k›fl›nsa 8 saatlik iflgünü için greve gittiler.

Grevlerin nedenlerini oluflturan di¤er talepler aras›nda ücretli y›ll›k izin, ücretli hafta tatili, gece

mesaisi için iki kat ücret ödenmesi, daha sa¤l›kl› çal›flma koflullar›n›n oluflturulmas› ve yard›m san-

d›klar› için kesilen para cezalar›n›n kald›r›lmas› gibi istekler yer al›yordu. Sendika kurma hakk›,

grev ve uyuflmazl›klar›n çözümüne iliflkin yasakç› hükümler getiren ilk yasa olan 9 A¤ustos 1909

tarihli Tatil-i Eflgal Kanunu’nun kabulüyle birlikte 1908 grevlerinin h›z› kesilmifltir. Gerçekten de

1909-1912 aras›nda sadece 33 greve rastlanmaktad›r. ‹ttihat ve Terakki iktidar›n›n pekiflti¤i 

13 Ocak 1913 Bab-› Âli bask›n›ndan sonraysa Osmanl›’da grevler h›zla kesilmifltir.

1908 Grevleri

Ç a l › fl a n  b i r  y a fl l ›  
( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .
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Ç a l › fl a n  ç o c u k l a r  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

CUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA 
SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

120  121

Cumhur‹yet‹n ‹lk Y›llar›nda 
Çal›flma Hayat›

ERE⁄L‹ HAVZA-‹ FAHM‹YES‹ MADEN AMELES‹N‹N 
HUKUKUNA MÜTEALL‹K KANUN
Millî Mücadele döneminden itibaren ilk kapsaml› ifl kanunu olan 1936 tarihli kanuna kadar ifl
hayat›n› düzenleyen ve iflçileri koruyucu maddeler içeren birçok kanun ç›kart›lm›flt›r. Bu nok-
tada Millî Mücadele döneminde yasalaflan ve baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan “ilk ifl kanunu”
olarak da nitelendirilen 1921 Ere¤li Kömür Havzas› Kanunu dikkat çekmektedir. TBMM’ce
ç›kar›lan 23 Eylül 1921 tarih ve 151 say›l› “Ere¤li Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hu-
kukuna Müteallik Kanun” çal›flma iliflkileri alan›na genifl koruyucu kurallar getirmekle kalma-
m›fl, sosyal sigortalarla ilgili baz› kurallara da yer vermifltir. Yasan›n iflçi-iflveren iliflkileri alan›na
iliflkin kabul etti¤i hükümlerden biri zorunlu çal›flma yöntemini yasaklamas›d›r. 1921 yasas›n›n
en önemli sosyal politika düzenlemesiyse günlük çal›flma süresini 8 saatle s›n›rlamas›d›r. Ya-
san›n 8. maddesine göre hiçbir iflçi bu süreden fazla çal›flmaya zorlanamayacak, iki taraf›n an-
laflmalar› durumunda yap›labilecek fazla mesai karfl›l›¤›ndaysa iflçiye iki kat ücret ödenecekti.
Ayr›ca, 18 yafl›n alt›ndaki iflçilerin madenlerde çal›flt›r›lmas› yasaklan›yordu. Yasan›n getirdi¤i
di¤er bir yenilik de maden ocaklar›nda çal›flan iflçilere ödenecek asgarî ücretin belirlenmesiy-
le iliflkiliydi. Yasa asgarî ücretin Amele Birli¤i, ‹ktisat Vekâleti ve iflveren temsilcilerinden olu-
flan bir komisyonca belirlenmesini öngörüyordu.
151 say›l› yasan›n önemli özelliklerinden bir tanesi de Ere¤li bölgesindeki maden iflçileri için
zorunlu ihtiyat ve teavün sand›klar›n›n kurulmas›n› hükme ba¤lamas›yd›. ‹flçi ve iflverenlerden
al›nan aidatlarla oluflturulacak olan bu sand›klar kendi mensuplar›na hastal›k, yafll›l›k ve ifl gö-
remezlik durumlar›nda yard›mda bulunacaklard›r. Yasan›n 6. maddesi de iflvereni, hastal›k ve
kaza durumlar›nda iflçileri paras›z tedavi ettirmekle ve iflyeri yak›n›nda hastane, eczane ve
doktor bulundurmakla yükümlü tutmufltur. Ayr›ca, ifl kazas›na u¤rayanlarla ifl kazas› sonucu
hayat›n› kaybeden iflçilerin yak›nlar›na tazminat hakk› da yasayla kabul edilmifltir.
151 say›l› yasa her ne kadar koruyucu hükümleri bütünlüklü olarak ele alsa da, uygulama ala-
n›n›n Ere¤li maden ocaklar›yla s›n›rl› olmas› nedeniyle bir ifl kanunu olma niteli¤ini tafl›yama-
m›flt›r. Ayr›ca bu yasa da t›pk› kendinden öncekiler gibi tümüyle uygulanarak yaflama geçiril-
me imkân› bulamam›flt›r.
Cumhuriyetin ilk döneminde çal›flma hayat›na iliflkin yasal düzenlemeler daha çok bireysel ifl
hukuku alan›na aittir. Afla¤›da bu tür yasal düzenlemelere k›saca de¤inilecektir.

HAFTA TAT‹L‹ KANUNU
15 Ocak 1924 tarih ve 394 say›l› Hafta Tatili Yasas› ile on bin ya da daha çok nüfuslu kent-
lerdeki fabrika, imalathane, tezgâh, dükkân, ma¤aza, yaz›hane, ticarethane, s›naî ve ticarî tüm
kurumlarda çal›flan müstahdem ve iflçilere haftada bir gün dinlenme hakk› tan›nm›flt›r. Tatil
günü 24 saatten az olmamak üzere cuma günü olarak belirlenmifltir.
Yasada uygulama alan›n›n on binden fazla nüfuslu kentlerle s›n›rlanmas› çok say›da yerleflim
birimini kapsam d›fl›nda b›rakm›flt›r. Örne¤in, 1927 Genel Nüfus Say›m› sonuçlar›na göre 13
648 270 olan toplam nüfusun sadece 2 353 332’si, yani yüzde 17,24’ü, 10 000 ve daha faz-

CUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA 
SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI

116-139-CUM-2-B  27/7/06  0:09  Page 5



Bir ifl yasas›n›n haz›rlanmas› fikri hükümet programlar›na ilk kez, 14 A¤ustos

1923’te kurulan Fethi Bey Hükümeti’yle girmifltir. Daha sonraysa, 27 Tem-

muz 1930’da kurulan ‹nönü Hükümeti’ne kadar iflçilerin çal›flma ve yaflam ko-

flullar›n›n düzeltilmesine yönelik yasal bir çerçevenin oluflturulmas› meselesi-

nin hükümet programlar›nda yer almad›¤› görülür.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin programlar›nda da ifl kanunu konusuna emek ve

sermaye aras›nda “ahenk, anlaflma, uyuflma” yaratmak amac›yla yer verildi¤i

görülmektedir. Liberal demokratik düflüncenin tüm dünyada itibar kayb›na

u¤rad›¤› 1930’lu y›llarda, kapitalist rekabet ve s›n›f çat›smas›n›n yerine toplum-

sal uyumu ve dengeyi koymay› hedefleyen solidarist düflünce CHP program-

lar›na rengini vermifltir. Örne¤in CHP’nin 1931 program›nda bir ifl kanununa

duyulan ihtiyaç flöyle de¤erlendirilmifltir:

Madde 5/II: Milliyetçi Türk amelesi ve iflçilerinin hayatlar›n›, haklar›n› ve

menfaatlerini göz önünde bulunduraca¤›z. Sai ile sermaye aras›nda ahenk

tesisi ve bir ifl kanunu ile ihtiyaca kafi hükümlerin vaz›, f›rkan›n mühüm

iflleri aras›nda görülür.

Partinin 1935 program›nda da emek ve sermaye birbirini tamamlayan unsur-

lar olarak kabul edilmifltir. Ancak 1935 program› bir öncekine göre bu uyu-

mun nas›l sa¤lanaca¤›na iliflkin daha somut ilkeler saptam›flt›r:

Madde 14: Hiçbir ekonomik giriflim kamu¤as›ya (genel ç›karlara) oldu¤u ka-

dar ulusal ve özel bütün k›navlar (giriflim) aras›ndaki uyuma da karfl›t olamaz.

‹flverenlerle iflçilerin çal›flma birli¤inde de uyum esast›r. ‹fl kanunu ile iflçilerle

iflverenler aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkiler düzenlenecektir.

Madde 58: ‹flçilerin ve ailelerinin s›hhî ve sosyal bak›mdan ihtiyaçlar›n›n sa¤-

lanmas› ile u¤raflaca¤›z. Hayat›n› kazanmak yükümü alt›ndaki kad›nlar için ifl

bölgelerinde krefller açma¤a devam edece¤iz.

Madde 66: Türkiye’de cins ve klas fikirlerini yayma ve klas kavgas› ergesi ile

cemiyet kurulm›yacakt›r. Devlet, özel yönetgeler (idareler) ve flarbayl›klarla

(belediye baflkanl›klar›) devlete ba¤l› kurumlardan hizmet karfl›l›¤› ayl›k ve ak-

t› (ücret) alanlar, bulunduklar› iflin s›fat ve özlü¤ü ile cemiyet kuramazlar.

Madde 68: Türk iflçilerini ve esnaf›m›z› ulusun ana varl›¤› içinde, o varl›k

için kuvvet ve fayda verici yolda ve parti program›n›n çerçevesi içinde ör-

gütlemeyi ifl edinece¤iz.

Görüldü¤ü gibi programda iflçilerin korunmas›na iliflkin hedeflerin yan›nda, ör-

gütlenmelerine de s›n›rlar getirilmifltir. Ayr›ca iflçilerin temsilî görevi de parti-

nin kuraca¤› birlikler arac›l›l›¤›yla CHP’ye verilmifltir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve 
Hükümetlerin ‹fl Kanunu Hakk›nda Görüflleri

Çal›fl›lan gün say›s›n›n 310’dan fazla oldu¤u bütün branfllarda, 1938 senesinde iflçiler için henüz mun-

tazam bir hafta tatili mevcut olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. (Hafta tatili kanunu flimdiye kadar maalesef nü-

fusu ancak on binden fazla olan flehir ve kasabalar için mecburî olarak tatbik edilmektedir ve kanu-

nun tatbik edilmedi¤i branfllar›n say›s› Avrupaya nazaran daha büyüktür; mesela hafta tatili kanunu

Türkiye’de henüz yap› sanayiinde çal›flan iflçilere tatbik edilmemektedir.) Hafta tatili tatbik etmeyen

sanayie, senede 353 gün çal›flmak suretile maalesef f›r›nlar da dahildir; bu sanayi flubesinde, uyuflturu-

cu ve yorucu hararet karfl›s›nda çal›flan iflçiler için haftal›k istirahat günü bilhassa zaruri bir mahiyet

arzetmektedir. Bundan maada muntazam bir hafta tatili yapm›yan branfllar meyan›nda, tramvay ve

otobüs iflletmeleri (senede 340 ifl günü) de vard›r. Bu gibi iflletmelerde iflçiler ekseriya oturmaks›z›n

a¤›r ifller görmek zorundad›rlar; bundan maada iflçilerin senede 341 gün çal›flt›klar› çimento sanayii

dahi büyük hararet ve ayr›ca s›hhat› bozan toz husule getiren bir sanayi flubesidir; ayr›ca elektrik fab-

rikalar› (senede 330 ifl günü) demiryollar› nakliyat› ifllerile (senede 327 ifl günü), otel, han ve lokanta-

lar (senede 327 iflgünü) › da bu meyanda zikretmek laz›md›r.

Gerhard Kessler, “Türk ‹fl ‹statistikleri”, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›, cilt 4,

say› 3, Nisan 1943.

Hafta Tatilinin Uygulanmas›na ‹liflkin Kessler’in Görüflleri

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

122  123
P a r a s › z  b i ç k i  d i k i fl  k u r s l a r ›  ( 1 9 3 5 ) .
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Bizde maalesef flimdiye kadar iflçinin s›hhati ve hayat› daima ve heryerde ihmal edilmifl ve bunlar

kad›n, çocuk ve hatta kâhil bir sürü sai erbab›n›n hayat› ve s›hhati bahas›na üç befl kurufl kazanç

peflinde koflan bir tak›m adamlar›n elinde birer esir gibi istihdam edilmifllerdir. Memleketimizin sa-

nayi hayat›nda buna dair hergün bir çok misaller bulunabilir.

Umumî H›fz›ss›hha Kanunu’nun Gerekçesinden

Daha önceki ifl kanunu tasar›lar›n›n her defas›nda mecliste t›kanm›fl olmas›ndan dolay› 1936 ‹fl Ka-

nunu Tasar›s›, muvakkat encümeninin iste¤i do¤rultusunda “müstacelen”, yani yaln›zca bir kez gö-

rüflülmüfltür. Kanunun bu h›zla meclisten geçirilmesi, bir yan›yla çal›flma hayat›n› bütün yönleriy-

le düzenleyecek bir yasaya duyulan ihtiyac›n aciliyetinden kaynaklad›¤› gibi, di¤er yan›yla da tek

partili ve otoriter siyasal rejimin karfl› görüfllere yer vermeyen yap›s›yla ilgilidir.

‹fl Kanunu’nun mecliste oylanmas› öncesinde CHP Genel Sekreteri Recep Peker’in yapt›¤› konufl-

ma dönemin ideolojik ve politik atmosferini yans›tmas› ve hükümetin iflçi sorunu ve çal›flma ilifl-

kilerine yaklafl›m›n› göstermesi aç›s›ndan ilgi çekicidir. ‹fl Kanunu’nun o güne dek gecikmesini “ifl

kanununun ortaya koydu¤u tanzimci ruhu memlekette tatbik etmek ihtiyac›n›n ancak bugünlerde

kendini göstermeye bafllamas›na” ba¤layan Peker’e göre iktidar 1932 y›l›ndan itbaren CHP’nin

halkç›l›k ilkesiyle uyumlu bir “rejim kanunu” aray›fl›na girmifl ve sonunda “ulusal devlet tipinde

ahenkli ve muvazeneli bir hayat›n tanzimine yarayacak bir eser” ortaya koymufltur. Peker görüfl-

lerini flu flekilde ifade etmifltir:

“Yeni ifl kanunu bir rejim kanunu olacakt›r... iflte yeni ç›karmakta oldu¤umuz ifl kanunu Devletin

esasl› kurumlar›ndan bir rejim kanunudur. Bu kanunla Türkiye’de ifl hayat› yeni rejimimizin istedi-

¤i ahenk ve anlaflma yoluna girecektir... Evet, bu ifl kanunu ifl hayat›m›zda muvazene kuracakt›r...

bu kanun iflçilerin hakk›n› millî birlik havas› içinde dikkatle korumakla beraber yaln›z bununla kal-

mayacak, iflveren unsurlar›n da hak ve vazifelerini tesbit etmifl olacakt›r. Yani biz bu eserle tek ta-

rafl› bir eser takip edecek yolda de¤il haklar› ve karfl›l›kl› durumlar› tanzimedilmifl bir ifl hayat› ile

milliyetçi ve halkç› bir ifl ve çal›flma cephesi kuracak yolda yürüyoruz.”

1936 ‹fl Kanunu Üzerine CHP Genel Sekreteri
Recep Peker’in Konuflmas›ndan Bir Bölüm
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la nüfuslu yerleflim birimlerinde yaflamaktayd›. Gerçi yasada, nüfusu on binin alt›ndaki yerle-
flim merkezlerinde de belediye meclislerinin karar almas› durumunda hafta tatilinin uygulan-
mas› öngörülmüfltü. Ancak, belediye meclislerinin bu yetkiyi olumlu yönde kullanmalar› pek
rastlan›r bir durum de¤ildi. Ayr›ca, sanayi kesimi d›fl›nda kalan iflçilerden tar›m, hayvanc›l›k, ba-
l›kç›l›k gibi ifllerde çal›flanlar da Hafta Tatili Yasas›’n›n kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›.
Bu yasa, tan›d›¤› bir günlük dinlenme hakk›n›n ücretli olup olmad›¤›na de¤inmedi¤i için
tatil, uygulamaya ücretsiz olarak geçirilmifltir. Hafta tatilleri ve genel tatillerde ücretli
izin, ancak 1951 y›l›nda 5837 say›l› “‹flçilere Haftal›k Tatil ve Genel Tatil Günlerinde
Ücret Ödenmesi Hakk›nda Kanun”la uygulanmaya bafllanm›flt›r. Y›ll›k ücretli izin hak-
k›ysa 15 Nisan 1960 tarihli kanunla sa¤lanm›flt›r.

TAKR‹R-‹ SÜKÛN KANUNU
17 Mart 1925 tarih ve 578 say›l› Takrir-i Sükûn Kanunu, iflçi-iflveren iliflkilerini, özellikle de ör-
gütlenme hakk›n› olumsuz yönde etkileyen dolayl› yasal düzenlemelerden biri olarak görü-
lebilir. Do¤u Anadolu’da Bingöl ilinde bafllayan fieyh Sait Ayaklanmas› sonucunda ç›kart›lan
ve tek parti yönetiminin kuruluflunda önemli bir dönüm noktas›n› teflkil eden yasa, yürürlük-
te kald›¤› dört y›l boyunca, yaln›zca muhalefet partileriyle muhalif baz› gazete ve dergilerin
kapat›lmas›n›n de¤il, özellikle ‹stanbul gibi büyük kentlerde canlanmakta olan iflçi örgütlerinin
yasaklanmas›n›n da yasal temelini oluflturmufltur.

BORÇLAR KANUNU
Temelde ikili borç iliflkilerini düzenlemeye yönelik olan 22 Nisan 1926 tarihli Borçlar Kanu-
nu’na iflçi-iflveren iliflkileri ile ilgili dolayl› düzenlemelere yer vermesi aç›s›ndan de¤inmek ge-
rekir. Borçlar Kanunu’nun bireysel ifl iliflkileri alan›ndaki düzenlemeleri, çeflitli maddelerinde
yer alan hizmet sözleflmesi çerçevesinde yap›lm›flt›r. Sözleflme özgürlü¤ünü genel bir ilke ola-
rak benimseyen yasa, hizmet sözleflmesinin koflullar›n› iflçi ve iflverenin kendi aralar›nda ser-
bestçe belirlemelerini öngörmüfltür. Dolay›s›yla yasan›n, iflçiyi çal›flma gücünü kiralayan özgür
emekçi olarak tan›mlayan liberal bir anlay›fl› tafl›d›¤› söylenebilir.
Bu anlamda liberal ve bireyci bir yaklafl›ma sahip olan Borçlar Kanunu, iflçiyi koruma düflün-
cesine bir ölçüde yer vermesi nedeniyle sözleflme özgürlü¤ü ilkesini s›n›rland›ran baz› hü-
kümler de içermektedir. Örne¤in, kendi kusuru d›fl›nda herhangi bir nedenle ve k›sa bir sü-
re için iflini yerine getiremeyen iflçiye ücret ödenmesi; iflçinin ve ailesinin nafakas›n›n sa¤lan-
mas› için zorunlu olan ücret miktar›n›n iflveren taraf›ndan kendi alaca¤› dolay›s›yla kesileme-
mesi; iflçiye avans verilmesi; iflçiye al›fl›lm›fl gün ve saatlerde dinlenmesi için izin verilmesi; bir
y›l› aflan sözleflmeler için en az bir haftal›k bozma süresi verilmesi gibi hükümler yasan›n ön-
gördü¤ü koruyucu nitelikteki düzenlemelerdir.

UMUmî HIFZISSIHHA KANUNU
Genel sa¤l›k koflullar›n›n düzeltilmesi ve halk sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla 24 Nisan
1930’da TBMM’ce kabul edilen Umumî H›fz›ss›hha Kanunu, çal›flma hayat›nda giderek
daha fazla yer alan ve öncelikle korunmas› gereken kad›n ve çocuk iflçiler için ilk kez sos-
yal politika önlemleri getirmifltir. Yasan›n “iflçilerin h›fz›ss›hhas›na” ayr›lan yedinci bölü-
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mündeki kurallar, çocuklar ve kad›nlar›n çal›flmalar›na baz› s›n›rlamalar getirmifltir. Buna
göre, 12 yafl›ndan küçük çocuklar›n maden ve sanayi kesimlerinde çal›flt›r›lmalar› yasak-
lanm›flt›r. Buna karfl›l›k, ticaret, ulafl›m, tar›m ve ev içi ifller için herhangi bir s›n›rlamada
bulunulmam›flt›r. Gece çal›flt›r›lmalar› yasaklanan 12-16 yafl aras›ndaki çocuklar›nsa gün-
lük çal›flma süreleri 8 saatle s›n›rland›r›lm›flt›r.
Yasa kad›n iflçilerin korunmas›na iliflkin de birtak›m kurallar bar›nd›rmaktad›r. Yasan›n 155.
maddesi, kendisi ve do¤acak çocu¤u için sa¤l›k sorunu do¤urmayaca¤› bir doktor rapo-
ruyla onaylanmad›kça kad›nlar›n do¤umdan önce ve sonra üçer hafta süreyle izinli say›l-
mas› gerekti¤ini hükme ba¤l›yordu. Ayr›ca, do¤umdan sonra çal›flmaya bafllayan kad›nla-
ra alt› ay süreyle çal›flma süresi içinde yar›mflar saatlik iki emzirme izni verilmesi de ya-
sayla düzenleniyordu.
Umumî H›fz›ss›hha Kanunu’nun bu hükümleriyle çocuk ve kad›n iflçiler ilk defa özel ko-
ruyucu kurallar›n güvencesi alt›na al›n›yordu. Ancak belirtmek gerekir ki, bu düzenleme-
ler genellikle Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün kabul etti¤i normlar›n oldukça gerisinde
kalm›flt›r. Her ne kadar 1936 ‹fl Kanunu’yla bu alanda yeni baz› düzenlemeler getirilse de,
kad›n ve çocuk iflçilerin korunmas›na iliflkin yasalarda eksiklikler ve boflluklar devam et-
mifltir. Dahas›, uygulamalar› denetleyecek bir teftifl mekanizmas› bu yasada da oluflturul-
mam›fl oldu¤undan, yasa hükümleri bütünüyle hayata geçirilmemifltir.

ULUSAL BAYRAMLAR VE GENEL TAT‹LLER HAKKINDA KANUN
27 May›s 1935 tarihli ve 2739 say›l› Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu hafta tatilini cu-
madan pazar gününe alm›fl, tatil süresini de 35 saate ç›karm›flt›r. Hafta tatilinin cumartesi gü-
nü saat 13.00’ten itibaren bafllamas›n› öngören kanun, bunun ücretli olup olmayaca¤› konu-
sunu yine bofllukta b›rakm›flt›r. Bu konuda sonraki y›llarda yeni baz› düzenlemeler yap›lmak-
la birlikte, haftal›k iznin ücretli olmas› kesin hükme ba¤lanmam›flt›r. Yasada ayr›ca, ulusal bay-
ram olarak sadece 29 Ekim günü kabul edilmekte, 30 A¤ustos, 1 ocak, 23 Nisan, 1 May›s,
ramazan bayram› ve kurban bayram› genel tatiller olarak an›lmaktayd›.

1936 ‹fl Kanunu

Ç a l › fl m a  h a y a t › n a  v e  i fl g ü c ü n ü n  k o r u n m a s › n a
i l i fl k i n 1936 öncesi düzenlemelerin liberalizmle paternalizm aras›nda karars›z bir
yaklafl›m›n ürünü oldu¤u söylenebilir. Baflka bir flekilde ifade etmek gerekirse, iflçi ve
iflveren kesimleri aras›ndaki iliflkilerin, taraflar›n kiflisel sorumlulu¤una m› b›rak›laca¤›,
yoksa sorunlu alanlar›n zorlay›c› devlet müdahalesi yoluyla m› düzenlenece¤i konu-
sunda karar vericiler aras›nda henüz bir netlik oluflmam›flt›. Ç›kar›lan yasalar›n genel-
likle dolayl› olma niteli¤i ve bütünlükten uzak olmalar›ndan durum anlafl›labilmektedir.
Ancak 1930’lu y›llara gelindi¤inde, bir taraftan Büyük Buhran’›n yaratt›¤› sosyal sorun-
lar, di¤er taraftan da devletçi sanayileflme dönemine girilmesiyle birlikte iflçi s›n›f›n›n
nicel varl›¤›n›n göz ard› edilemeyecek bir duruma gelmesiyle çal›flma hayat›na iliflkin
bu karars›z tutumun sürdürülemez hale geldi¤i söylenebilir.

Kü f e c i  ç o c u k l a r  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .
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Gerçekten de 1930’lu y›llarda çal›flma hayat›na iliflkin sorunlar giderek daha fazla tart›fl›l-
maya bafllanm›flt›r. Bu y›llarda hükümetler de çal›flma hayat›n›n daha bütünlüklü ve do¤-
rudan düzenlenmesine iliflkin çabalar›n› art›rm›fllard›r. Dolay›s›yla, bu dönemin baz› yazar-
larca “ifl kanunu tasar›lar› dönemi” olarak nitelendirilmesine flafl›rmamak gerekir.
Afla¤›da öncelikle 1936 öncesinde haz›rlanan ifl kanunu tasar›lar›n› karfl›laflt›rarak çal›flma
hayat›na iliflkin sorunlar›n bu tasar›larda ne flekilde ifade edildikleri incelenecektir. Daha
sonra sanayide iflgücü sorununun nas›l ortaya ç›kt›¤›na de¤inilecektir. Son olarak da 1936
‹fl Kanunu’nun önemi ve çal›flma hayat›na getirdi¤i yenilikler üzerinde durulacakt›r.

SONUÇLANMAYAN ‹fi KANUNU TASARILARI
1924 ile 1934 aras›nda befl de¤iflik ifl kanunu tasar›s› haz›rlanm›fl ve bunlardan dördü
TBMM’ye sunulmufltur. Ancak, milletvekilleri aras›nda bir ifl kanunundan ne beklendi¤ine
iliflkin ortak bir görüfl oluflmad›¤›ndan, her defas›nda tasar› üzerine yap›lan görüflmeler
mecliste kilitlenmifl, sonuç olarak tasar›lar geri çekilmek zorunda kal›nm›flt›r.
1920’lerde ve 1930’larda haz›rlanan yasa tasar›lar› aras›nda yap›lacak küçük bir k›yaslama
emek sorununa iliflkin yaklafl›mdaki farkl›l›¤› gösterebilir. Örne¤in, 1924 Tasar›s›’n›n gerek-
çesinde Türkiye’de çal›flma hayat›n› düzenleyen genel bir çerçevenin oluflturulmam›fl ol-
mas› “memleketimizde sanayinin mahdudiyeti ve amelenin büyücek kitleler halinde bu-
lunmamas›” gibi bir nedene ba¤lan›yordu. Ayn› gerekçe 1927 ve 1929 ‹fl Kanunu tasar›-
lar›nda da tekrarlanacakt›. Bu nedenden dolay› 1920’li y›llarda haz›rlanan yasa tasar›lar›-
n›n iflçiyi koruma düflüncesini ikinci plana att›¤› söylenebilir. Çal›flma sorunlar›, öncelikle
ülkenin ekonomik kalk›nmas›n› sa¤lamakla görevlendirilen ulusal özel giriflimcinin güveni-
ni kazanacak biçimde düzenlenecektir.
1932 ‹fl Kanunu Tasar›s›’nda ise ilk defa iflçilere yönelik sosyal politika düzenlemeleri
emek gücünün yeniden üretilmesi sorununa ba¤lanm›flt›r. Tasar›n›n gerekçesinde bu
iliflki flöyle ifade ediliyordu: “Memleketin iflçileri yaln›z istihsal amili de¤il, millî servet-
lerin en k›ymetlisidir. Binaeneleyh bu mühüm servetin en rand›manl› evsafta hüsnü
muhafazas› ve tenmiyesi millî bi vazife oldu¤u gibi iflçinin ayn› zamanda vatandafl, as-
ker, aile babas›, hülasa Türk camias›n›n bir uzvu oldu¤u da daima göz önünde tutul-
mal›d›r.” Bu gerekçeden de anlafl›ld›¤› üzere 1930’lu y›llarda eme¤in üretken kapasi-
tesinin korunmas› ve gelifltirilmesi, iflgücünün yeniden üretilmesi temel bir mesele ha-
lini alm›fl, çal›flma hayat›n›n bu soruna cevap verecek biçimde daha bütünlüklü olarak
düzenlenmesi gere¤i tart›fl›lmaya bafllanm›flt›r.

EMEK DARLI⁄I VE ‹ST‹HDAM SORUNU
1930’larda yaflanan sanayileflmeyle beraber Türkiye’de iflgücünün yap›s›nda da baz›
önemli de¤ifliklikler ortaya ç›kt›. Bu de¤iflikliklerden en önemlisi iflgücünün sektörel da-
¤›l›m›nda görülmektedir. Dönem boyunca tar›m›n istihdam oranlar› içinde pay› azal›r-
ken, sanayi kesiminin pay› artm›flt›r. Sanayinin istihdamdaki pay› 1924 y›l›nda yüzde 4,6
iken, bu oran 1929’da yüzde 6,2’ye, 1939’da ise yüzde 8’e ç›km›flt›r. Sanayi kesiminde-
ki istihdam›n büyümesiyle beraber bu alanda çal›flan iflçilerin karfl›laflt›klar› çal›flma ko-
flullar› da dikkat çekmeye bafllam›flt›.
S›naî iflletmelerde istihdam edilen iflçiler sa¤l›ks›z koflullarda uzun saatler çal›flmak zo-

fi o f ö r l e r  v e  ‹ fl ç i l e r i  B i r l i ¤ i ’ n i n  1 9 4 5  y › l › n d a k i  C umhu r i y e t  B a y r am ›  
k u t l ama l a r › n a  k a t › l ›m ›  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .
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rundayd›lar. Ço¤u sektörde çal›flma süreleri günlük on iki saatin üzerindeydi. Örne¤in
Adana’n›n pamuklu tekstil fabrikalar›nda iflçiler iki vardiya halinde birer saatlik mola-
larla çal›fl›yorlard›. Fabrikalardaki aletler genelde çok eski oldu¤u için ifl kazalar›na çok
s›k rastlan›yordu.
Mevsimlik ifllerde çal›flan iflçilerinse daha kötü çal›flma flartlar›na maruz kald›klar› söylene-
bilir. Bu tür sektörlerde normal çal›flma süreleri 15 saate kadar ç›kabiliyordu. Örne¤in, ‹s-
tanbul’da çok say›da iflçinin istihdam edildi¤i tütün depolar›nda ifl genel olarak sabah sa-
at yedide bafll›yor ve akflam en az sekize kadar devam ediyordu. Ayr›ca, pek çok fabrika
küçük, havas›z ve nemli odalardan olufltu¤undan çal›flma flartlar›ndan kaynaklanan hasta-
l›klara s›kl›kla rastlan›yordu. Üstelik, iflyerlerinde herhangi bir denetim yap›lmad›¤›ndan
Umumî H›fz›ss›hha Kanunu uygulanm›yor, hastalanan iflçiler kolayca iflten at›l›yordu.
Bu dönemde ücretler de oldukça yetersizdi. Ortalama ücretler 1925-1938 döneminde
yüzde 10 ila yüzde 30 aras›nda azalm›flt›. Bu konuda Zonguldak kömür havzas›nda üc-
retlerin seyri bir fikir verebilir. Havzada ücretler 1927’den 1937’ye flöyle de¤iflmiflti:
1927’de 128, 1928’de 121, 1929’da 148, 1930’da 115, 1933’te 109, 1934’te 107,
1935’te 106 ve 1936’da 104 kurufl.
Mevsimlik ifllerde ücretler çok daha düflüktü. ‹stanbul’daki tütün iflçileri 10 saatlik çal›flma-
n›n karfl›l›¤› sadece 50-60 kurufl kazan›yorlard›. Dahas›, ço¤u mevsimlik s›naî ihracata yö-
nelik çal›flt›¤›ndan kriz dönemlerinde bu sektörlerde çal›flan iflçiler ifllerini kaybediyorlar-
d›. Üzüm, incir, tütün gibi ürünlere olan d›fl talep düfltü¤ünde bu sektörlerde çal›flan iflçi-
ler aylarca iflsiz kalabiliyordu.
Kuflkusuz yüksek vas›fl› iflgücü gerektiren sektörlerde ücretler daha yüksekti. Örne¤in,
Elektrik ve Tramvay ‹flletmesi’nde çal›flan iflçilerin günlük ücretleri 195 kurufltu. Demiryo-
lu iflçilerinin ücretleri de pek çok sektöre göre daha yüksekti.

YÜKSEK ‹fiGÜCÜ DEVR‹
Ele al›nan dönem boyunca sanayi sektörünün en önemli sorunlar›ndan bir tanesi sürek-
lilik niteli¤i tafl›yan bir iflgücünün oluflmamas›yd›. ‹flçilerin büyük bölümü tar›m kesimiyle
ba¤lar›n› koparmam›fl, ek gelir elde etmek amac›yla sanayide geçici olarak ifl bulan insan-
lardan meydana geliyordu.
Devams›zl›k ve iflçi devir oranlar›n›n yüksekli¤i, sanayileflmenin gerektirdi¤i sürekli iflgücü-
nün yarat›lamamas›n›n temel göstergelerindendir. Bu dönem için iflgücü devri oranlar›na
iliflkin net tahminler yapmak kolay gözükmemektedir. Bu bir ölçüde fabrikalar›n, iflçilerin
devaml›l›¤›na iliflkin düzenli kay›tlar tutmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Di¤er taraftan bu
dönemde sanayinin önemli bir kesimi de ancak geçici istihdam olana¤› sunan mevsimlik
sektörlerden oluflmaktayd›.
Ancak, kamu iflletmelerinin düzenli tuttuklar› kay›tlara bakarak sorunun boyutlar› hakk›n-
da baz› sonuçlara ulaflmak mümkündür. Örne¤in Sümerbank’a ba¤l› Nazilli Bez Fabrika-
s›’na 01. 10. 1937 ile 15. 03. 1941 tarihleri aras›nda girifl yapan iflçi say›s› 11 272’ydi. Bu,
fabrikan›n iflçi kadrosunun 3-5 y›l içinde 3-4 kat de¤iflti¤ini gösteriyor. Kayseri Tekstil Fab-
rikas›’nda ise 1935-1950 aras› iflçi kadrosu 7 defa de¤iflmiflti. ‹flçi devir oranlar› 1941 y›-
l›nda Guleman fiark Kromlar› ‹flletmesi’nde yüzde 165, Ergani Bak›r ‹flletmesi’nde ise yüz-

An t a l y a ’ d a  h ama l l a r  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i - 1 9 2 7 ) .

CUMHUR‹YET‹N ‹LK YILLARINDA 
SOSYAL SORUN VE ÇALIfiMA HAYATI

8 Haz‹ran 1936 tar‹h ve 

3008 say›l› ‹fl Kanunu, 

‹çer‹¤‹, bütünlüklü yap›s› 

ve uygulamaya yönel‹k 

ba¤lay›c› hükümler‹yle 

kend‹s‹nden öncek‹ yasal 

düzenlemelerden ayr›l›yordu. 
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de 247’ye kadar ç›km›flt›. Yüksek iflgücü devri oranlar› özel sektör için de bir sorundu.
Örne¤in 1953 y›l›nda ‹stanbul’daki tekstil iflletmelerinde devir oran› yüzde 72,5’ti. Bu so-
run 1960’lar›n sonuna kadar önemini korumufltur. 1957-1958 y›llar›nda ortalama iflçi de-
vir oran› yüzde 120 olarak tahmin ediliyordu. Kamu sektöründe bu oran  yüzde 60 iken
özel sektörde  yüzde 180 idi.
Yüksek iflçi devri oranlar› ve devams›zl›¤›n yol açt›¤› en önemli sorun iflletmelerin düflük
kapasiteyle çal›flmak zorunda kalmalar›yd›. Örne¤in, 1941 y›l›nda Guleman Krom ‹flletme-
si’nin tam kapasiteyle çal›flmak için 520 iflçiye ihtiyac› varken, sadece 300 iflçi istihdam
edebilmiflti. Benzer biçimde Garb Linyitleri ‹flletmesi de normal koflullarda 9 000 iflçi ça-
l›flt›rabilecekken ancak 4 500 iflçi istihdam edebiliyordu.
Sanayide ücretlerin düflüklü¤ü, çal›flanlara sosyal güvenlik olanaklar› sunulmamas›, çal›flma
koflullar›n›n kötülü¤ü gibi faktörler dönem içerisinde vas›fl› ve süreklili¤e sahip bir iflgücü-
nün yarat›lamamas›n›n en önemli nedenlerini oluflturuyordu. Tar›msal faaliyetle ba¤lar›n›
koparmam›fl olan iflçiler aç›s›ndan geçici istihdam biçimleri daha güvenceli bir yaflam ola-
na¤› sunuyordu. Küçük tar›m üreticileri olma vas›flar›n› sürdürdükleri ölçüde kötü hasat
zamanlar›nda veya topraklar›nda çal›flmad›klar› dönemlerde ek gelir kayna¤› olarak sana-
yide geçici ifllere yöneliyorlard›.

1936 ‹fi KANUNU
8 Haziran 1936 tarih ve 3008 say›l› ‹fl Kanunu, içeri¤i, bütünlüklü yap›s› ve uygulamaya
yönelik ba¤lay›c› hükümleriyle kendisinden önceki yasal düzenlemelerden ayr›l›yordu.
Temel kavramlar›n tan›t›ld›¤› ve gerekli hukukî düzenlemelerin yer ald›¤› bir girifl bölü-
müyle birlikte 148 madde ve 10 bölümden oluflan yasa, çal›flma iliflkilerine dair zengin
içeri¤inin yan›nda devlete verdi¤i ifl ve iflçi bulma göreviyle aflamal› olarak kurulmas›n›
öngördü¤ü sosyal sigortalar›n temel ilkelerini ve sosyal yard›mlar konusuna iliflkin baz›
kurallar› da kaps›yordu.
Ancak, ‹fl Kanunu bütün geniflli¤ine ra¤men baz› s›n›rlamalara da sahipti. Bu s›n›rlar üç
bafll›k alt›nda incelenebilir: ‹lk olarak tar›m, deniz ve hava nakliyat›nda çal›flan iflçilerle ev
ifllerinde çal›flanlar yasan›n kapsam› d›fl›nda b›rak›l›yordu. Özellikle istihdam içerisindeki
pay› yüzde 85’in üzerinde olan tar›m kesiminin ve ço¤unlu¤unu kad›n ve çocuklar›n olufl-
turdu¤u ev ifllerinde çal›flanlar›n kapsam d›fl› b›rak›lmas› yasan›n en önemli eksikli¤iydi.

‹fl Kanunu’nun koydu¤u di¤er bir s›n›rlama yaln›zca beden iflçilerine teflmil edilmifl ol-
mas›d›r. Yasan›n 1. maddesinde iflçi, “baflka bir flahs›n iflyerinde bedenen veyahut be-
denen ve fikren çal›flan kimse” olarak tan›mlanmaktad›r. Böylelikle fikir iflçileri de yasa-
n›n getirdi¤i koruyucu düzenlemelerin d›fl›nda b›rak›lm›fl oluyordu. Yasada fikir iflçileri-
ne iliflkin ayr› bir düzenlemenin yap›lmas› gerekti¤i belirtilmesine ra¤men, 1952 y›l›nda
ç›kart›lan Bas›n ‹fl Kanunu’na kadar bu kesimde çal›flanlara iliflkin kapsaml› bir düzenle-
me bulunmamaktayd›.
Son olarak, ‹fl Kanunu’nun kapsam› günde en az 10 iflçi çal›flt›ran iflyerleri ve burada ça-
l›flan iflçilerle s›n›rlanm›flt›. ‹fl Kanunu’nun kapsam› prensipte s›naî iflçili¤iyle s›n›rlanm›fl
olmamas›na ra¤men, hizmetler sektöründe 10’dan fazla iflçi çal›flt›ran iflletme say›s› çok
az olmas›ndan dolay› uygulamada sanayi kesimiyle s›n›rlan›yordu. Di¤er taraftan dönem
içerisinde sanayinin büyük ölçüde 10’dan az iflçi çal›flt›ran küçük iflletmelerden olufltu-
¤u göz önüne al›n›rsa bu ölçütün önemli bir s›n›rlama getirdi¤i düflünülmelidir.
1936 ‹fl Kanunu’nun “‹fl Akdi” bafll›¤›n› tafl›yan 1. bölümü geçici olmayan, süreklilik ni-
teli¤i tafl›yan iflgücünü koruyucu hükümler tafl›yordu. Bölüm içerisinde a¤›rl›kl› olarak
ücrete iliflkin koruyucu düzenlemeler yer almaktad›r. Bunlar aras›nda iflverenin ücret
ödeme borcunun ba¤l› oldu¤u kurallara, hastal›k ve gebelik gibi hallerde ücret ödeme
yükümlülü¤üne ve ücretin korunmas›na iliflkin hükümler bulunmaktad›r.
Ayr›ca özellikle iflçinin hizmet süresinin uzat›lmas›n› teflvik eden düzenlemeler yap›l-
m›flt›r. Örne¤in feshi ihbar süresi istihdam›n ilk alt› ay› için bir hafta, alt› ayla on sekiz
ay aras› için iki hafta, on sekiz ay›n üstündeyse üç hafta olarak belirlenmiflti. Üç y›ll›k
hizmetin üstündeyse feshi ihbar süresi sekiz haftad›r. Ayn› amaçla ücret ödeme aral›-
¤›nda esneklik sa¤lanm›flt›r. Buna göre ücretlerin haftal›k ödenmesi ilke olarak kabul
edilmiflse de iflgücü devrini azaltmak için bu sürenin bir aya kadar ç›kar›labilece¤i de
öngörülmüfltür.
Ayr›ca k›dem tazminat› ve tüm sanayi kollar› için asgarî ücret kurumu da ifl hukukuna
3008 say›l› ‹fl Kanunu ile girmifltir. K›dem tazminat›na iliflkin 13. maddede ifl akdinin fes-

Cumhu r i y e t ,  1 4  T emmuz  1 9 4 4

SINAÎ ‹fiYERLER‹ VE BU ‹fiYERLER‹NDE ÇALIfiANLARIN SAYISI

Y›llar ‹flyeri ‹flçi Müstahdem

1937 5 204 249 415 9 799

1938 3 692 191 829 13 875

1943 2 791 246 851 23 022

Kaynak: Ahmet Makal, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çal›flma ‹liflkileri: 1920-1946, ‹stanbul: ‹mge Kitabevi, 1999. C
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‹fl Kanunu’nun kabulünden yirmi y›l sonra dahi ya-

san›n uygulamas›nda s›k›nt›lar yafland›¤› görülmek-

tedir. Yazar Kemal Sahir Sunar’›n ‹ktisadî Yürüyüfl

dergisinde 1956 y›l›nda yay›mlanan yaz›s›nda ak-

tard›¤› flu örnek süphesiz ki bir istisna de¤ildi:

“Geçenlerde, çal›flma hayat›m›z›n realitedeki türlü

büklüm ve köflelerinden hiç olmazsa birisini ayd›n-

latan bir haberi gazetelerde okuduk. Gazetenin

verdi¤i havadise göre: Tekstil ve Örme Sanayii ‹fl-

çileri Sendikas›n›n Bölge Çal›flma Müdürlü¤üne

yapt›¤› ihbar üzerine, iki ‹fl Müfettifli ile sendika mümessilinden müteflekkil bir heyet, ‘dolaplar’ içerisinde

kaçak iflçi çal›flt›ran baz› iflyerlerine bask›n yapm›fl ve iflyerleri hakk›nda zab›t tutmufl ve bu suretle bu ifl-

yerleri ifl kanunu flumulüne al›nm›fl ve iflçilerde kanunun himayesine mazhar k›l›nm›fllar vs.

Gerçi 20. as›rda ‘dolaplar içerisinde iflçi çal›flt›rma’n›n ultra teknik say›lacak modern bir sistem ve

usul oldu¤una ve sanayide ilerlemifl memleketlerde bunun tatbikat gördü¤üne dair henüz litera-

türde müsbet bir bilgimiz yok ise de; bizde, bu usule baflvuran baz› iflverenlerin mevcudiyeti kar-

fl›s›nda sadece ‘hayret’ demekle iktifa etmeyip, müflahedeye dayanan bu ve benzeri vak›alar üze-

rinde, gayet büyük bir ciddiyetle durmam›z ve ilgililerin, bunun sebeblerini memleket flumul adde-

derek incelemesi gerekmektedir.

(...)

Teslim ve kabul etmemiz gerekir ki, bugün, iflveren ifl kanunundan daima uzak kalmak istemektedir. Bu

iste¤ine birinci derecede flamil olan cihet, malî bir sebebe dayanmaktad›r. Gazete Havadisi ile de sabit ol-

du¤u gibi, flayet iflyeri ifl kanununa tâbi olacak olursa, iflveren ilk ve son iflinin daima ‘sigorta primi’ öde-

mekten ibaret olaca¤›na kani bulunmaktad›r; bu primler ise, onun istihsal maliyetine tesir edecek ve ne-

tice itibariyle mülk ve kâr›n› azaltacak; bunu berteraf etmenin çaresini ise o, ifl kanununa tâbi olmamakta

görecektir. Halbuki bu hareketinin içtimaî bünyede do¤uraca¤› menfi akisleri, servetini art›rmaktan bafl-

ka gaygusu bulunmayan iflverenin bilmemesine ve anlamamas›na imkân var m›d›r?

Dolap içerisinde çal›flmaya raz› olan iflçi için, bu kusurunu affettirecek makul ve adil bir ölçü ve bul-

mak hakikaten güçtür; o, bu hareketiyle bir taraftan kendini, di¤er taraftan da bütün iflçi arkadafl-

lar›n› ve sendikalar›n› müflkül mevkie sokmakta oldu¤unun elbette fark›ndad›r; ancak, onun bu ku-

sur ve ihmalinin büyük bir k›sm›n›, bu gibi hallere meydan verdirtmemek için kurulmufl olan ve on

senelik bir maziye sahip bulunan ve varl›¤›n›n sebebini de memleketin çal›flma hayat›n›n düzenlen-

mesi, çal›flanlar›n yaflama seviyesinin yükseltilmesi, çal›flanlar ve çal›flt›r›lanlar aras›ndaki münasebet-

lerin memleket yarar›na ahenklendirilmesi, memleketteki çal›flma gücünü, genel refah› artt›racak

surette verimli k›l›nmas›, tam çal›flt›rma ve sosyal güvenin sa¤lanmas› gibi umdelerden alan teflkilat-

ta görmek ve aramak daha yerinde olur san›r›m.”

‹fl Kanunu’na Direnen ‹flçi ve ‹flverenler

ÜCRETL‹LER ‹ÇER‹S‹NDE KADIN VE ÇOCUKLARIN ORANI

1937 1943 1937 1943

Çocuk (12-18 Yafl) 23 347 51 871 8,80% 18,86%

Kad›n 50 131 56 937 18,89% 20,76%

Erkek 191 863 166 275 72,11% 60,45%

Toplam 265 341 275 083 100% 100%

Kaynak: Ahmet Makal, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çal›flma ‹liflkileri: 1920-1946, ‹stanbul: ‹mge Kitabevi, 1999.

hinde befl seneden fazla olan her bir tam ifl senesi için ayr›ca on befl günlük ücret tuta-
r›nda tazminat verilmesi hükme ba¤lanm›flt›r. Asgarî ücrete iliflkin düzenlemenin hayata
geçirilmesi ancak 1951 y›l›nda Asgarî Ücretlerin Tesbitine Müteallik Yönetmelik’le müm-
kün olmufltur. Ayr›ca hamile kad›nlara do¤umdan önce ve sonra üçer haftal›k do¤um iz-
ni verilmesi, bu sürede yar›m ücret üzerinden ödeme yap›lmas› da öngörülmüfltür.
Yasan›n “‹flin Tanzimi” bafll›¤›n› tafl›yan 2. bölümü çal›flma flartlar›na iliflkin koruyucu ted-
birler getirmekteydi. Bu bölüm çal›flma saatleri, günlük ve haftal›k dinlenme süreleri ve
gece çal›flmas›na iliflkin hükümler tafl›maktad›r. 35. maddeye göre haftal›k çal›flma süresi
standart olarak 48 saatle s›n›rland›r›lm›flt›r. Mevsimlik sektörler içinse özel bir düzenle-
meyle üç y›ll›k bir geçifl dönemi tan›nm›flt›. Ancak ‹fl Kanunu’nun bu maddesi, daha dü-
zenli olarak uygulama alan›na girmeden 1940 tarihli Millî Koruma Kanunu’yla ask›ya al›n-
m›fl, çal›flma saatlerinin düzenlenmesine iliflkin tüzükse 1943 y›l›nda ç›kart›labilmifltir.
Bu bölümde ayr›ca fazla mesainin süresi ve koflullar›yla çal›flma yafl›na iliflkin standartlar
da belirlenmifltir. 12 yafl›ndan küçük çocuklar›n yasa kapsam›na giren ifllerde çal›flmalar›,
16 yafl›ndan küçük çocuklar›n günde sekiz saatten fazla çal›flmalar›, 18 yafl›n› doldurma-
m›fl erkek çocuklarla her yafltaki kad›nlar›n maden ocaklar›nda çal›flmalar› yasaklanm›flt›r.
‹fl Kanunu’nun 3. bölümü iflçi sa¤l›¤›n›n korunmas› ve ifl emniyeti, 4. bölümse ifle yerlefl-
tirmeyle ilgili hükümler içermektedir. Buna göre iflçilerin kendilerine uygun ifllere yerlefl-
tirilmeleri ve muhtelif ifller için elveriflli iflçiler bulunmas› devletin üstlenece¤i bir hizmet
olarak tan›mlanm›flt›r. Bu hüküm 1946 y›l›nda ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’nun oluflturulma-
s›yla uygulama olana¤› bulmufltur.
Sonraki iki bölümse ifl ihtilaflar› ve ifl hayat›n›n teftifl ve denetimine iliflkin hükümleri içer-
mektedir. ‹fl Kanunu grev ve lokavt› aç›k bir flekilde yasaklam›fl, ancak her ifl b›rakma bi-
çimini de grev olarak tan›mlamam›flt›r. Daha aç›k bir ifade ile, belirli say›da iflçinin kat›l-
mad›¤› her ifl b›rakma eylemi grev olarak de¤erlendirilmemifltir.
Yasada, toplulukla ifl uyuflmazl›klar›n›n dört kademeli bir uzlaflma mekanizmas›yla çözül-
mesi öngörülmüfltür. ‹lk aflamada iflçi temsilcileri ile iflveren görüflerek ihtilaf› çözmeye ça-
l›flacakt›r. Bu aflamada uyuflmazl›k çözülemedi¤i takdirde iflçi ve iflveren temsilcileri ara-
s›ndaki görüflmelere bir memur dahil edilecektir. Bu aflamada da uzlaflma sa¤lanamad›¤›

Cumhu r i y e t ,  7  N i s a n  1 9 3 6
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takdirde uyuflmazl›k ‹fl ‹htilaflar› Hakem Kurulu’na tafl›nacakt›r. ‹fl ‹htilaflar› Hakem Kurulu va-
li veya yard›mc›s›n›n baflkanl›¤›nda, il düzeyinde ‹fl Kanunu’nun uygulanmas›ndan sorumlu en
yüksek dereceli memur, hukuk iflleri müdürü ve bu üç görevlinin seçecekleri iki uzman üye-
den olufluyordu. Bu kurulun verdi¤i karar itiraz olmazsa kesinlik kazan›yor ve üzerinden yir-
mi alt› ifl haftas› geçmeden ayn› konuyla ilgili yeni bir ifl uyuflmazl›¤› ç›kar›lam›yordu. Ancak
burada al›nan karara taraflardan birinin itiraz etmesi durumunda konu ‹fl ‹htilaflar› Yüksek Ha-
kem Kurulu’na gidiyordu. Yüksek Hakem Kurulu, baflbakan taraf›ndan belirlenen Devlet fiû-
ras› ikinci reislerinden birinin baflkanl›¤›nda, iktisat vekilinin üniversite profesörleri aras›ndan
seçti¤i bir kifli, ‹fl Kanunu’nun uygulanmas›ndan sorumlu dairenin en büyük amiri, Adliye Ve-
kâleti hukuk iflleri genel müdürü, ‹ktisat Vekâleti hukuk müflaviri ve Dahiliye Vekâleti hukuk
müflavirinden olufluyordu. Yüksek Hakem Kurulu’nun karar› ba¤lay›c› özellik tafl›yordu.

Sokak tenha, onun tahta aya¤›n› kald›r›mlara vuran yeknesak sesinden baflka, bu tenha sokakta

hiçbir fley iflitilmiyor.

- Ben mi?.. Ben epey yafll› olaca¤›m. 1293 tevellüdlüyüm...

- Kaç sene mürettiblik yapt›n›z?

- 311 denberi... O tarihte Sanayi mektebinden ç›kt›m ve hemen mürettibli¤e bafllad›m. K›rk seneden-

beri bu meslekteyim. O zaman evvelâ Sabah gazetesinde ifle bafllam›flt›m. Yetmifl kurufl haftal›kla

çal›fl›yordum. Bal›kesir hereketi arz› olmufltu. Ben yirmi, yirmi befl gün sekiz punto ile bu zelzelenin

felâketzedelerine iane verenlerin esamisini dizdim. Yirmi gün bu ifle devam ettim. Fakat gözlerime

müthifl kan geldi. Tabiî patron mecbur de¤il ya tedavi etme¤e... Beni ç›kard›lar.

Sonra ‹kdam Matbaas›’na girdim. Orada da iki sene çal›flt›m. Sonra Malûmat’a geçtim, befl sene

orada, ondan sonra gene ‹kdama döndüm... Tam on dokuz sene ‹kdamda kald›m. On dokuz sene

sonra tramvay kazas›nda aya¤›m› kaybettim ve bundan alt› ay sonra da ‹kdam’dan ç›kt›m. Bir hayli

müddet de Alemdar gazetesinde çal›flt›m. En son da Vakit gazetesinde, Sonra yaz› makineleri geldi...

Beni ç›kard›lar, o gündenberi bofltay›m... Sahi... bu arada iki sene de Son Posta gazetesinde mahlût

da¤›tt›m. Fakat onu ç›kar›rsak befl senedir bofltay›m.

- Son Posta’dan neden ç›kt›n?

- Yaz› makineleri geldi de ondan..

- fiimdi neyle geçiniyorsun?

“‹htiyar ve Alil Mürettibin Anlatt›klar›”
‘Befl seneden beri iflsizim. Bir adam geliri olmadan befl sene nas›l yaflar?’

Suad Dervifl, Cumhuriyet, 3 Nisan 1936

Mürettiblerin en eskilerinden olan Ömer Vasfi yüzüme bakt› ve cevab vermedi.. Israr ettim:

- Söyle can›m gelirin nedir?...

- Ne olacak?.. Hiç!..

- Peki nas›l yafl›yorsun?...

- ......

- Ailen var m›?... Çolu¤un çocu¤un var m›?

- Hay›r kimsem yok. ben iki kere evlendim. ikinci haremimin bir buçuk yafl›nda bir çocu¤u vard›... Mustafa

Nazmi... Allah bilsin onu kendi evlâd›m olsa da bu kadar severdim... Onu yetifltirdim. Kocaman delikanl›

oldu... Lisenin sonuncu s›n›f›ndayd›... Fakat bir gün tren yolunda bir hâdise olmufl... Tabanca at›lm›fl. O¤lum

pencereyi açt›, sarkm›fl, göreyim diye, pencereden düfltü. Pencere alçakt›. Mektebe geç kald›¤› günler,

oyun olsun diye oradan atlard›. Fakat kaza ne denir?... O gün amuduf›karisi k›r›lm›fl... Üç sene yatt› ve

öldü.. fiimdi hiçbir dostum ve bana bir tek bakan›m yok... Yapayaln›z›m.

- Peki can›m, befl sene iflsiz olan bir insan nas›l yaflar?..

Bafl›n› kald›r›yor ve oldu¤u yerde duruyor... Ben de duruyorum. Köfledeki sokak fenerinin ›fl›¤› göz-

lerine dolmufl... Bu gözler bin bir ac›n›n deflilmifl mezar› gibi, iflkence, ›st›rab ve azab olan iflsizlik gün-

lerinin iskeletlerini gösterir gibi korkunç...

- Nas›l m› yaflar?.. diye tekrarl›yor... Gel de sen bir düflün... Ben h›rs›z de¤ilim, dilenci de¤ilim... K›rk

sene durmadan çal›flm›fl ve hayat›n› öyle kazanm›fl bir iflçiyim... Dile kolay bu, befl sene... Befl sene bir

adam bir yerden on para geliri olmadan nas›l yaflar?... Sen düflün... Sen bir muharrir, bir romanc›, bir

gazeteci, nihayet bir insan de¤il misin?...

Sözü de¤ifltirmek istiyorum:

- Nerede oturuyorsun?..

- Davudpafla iskelesinde Kasab ‹lyas mahallesinde oturuyorum.

- Ev kendinin mi?..

Ac›, ac› gülüyor:

- Neler söylüyorsun Allahaflk›na, bir odada kirac›y›m...

- Kaç para kira veriyorsun?...

- Bir buçuk lira... Fakat befl ayd›r veremiyorum..

- Peki sizin bir Mürettibler Cemiyeti vard›. Onlar›n bir yard›m sand›¤› filân yok mu?..

- Ne gezer... Zavall› Cemiyetin kendi paras› yok ki bize yard›m etsin. Eskiden öyle birfleyler vard›.

Hatta ben bile bir kere üç ay hastalanm›flt›m... Bana haftada üç lira vermifllerdi. Onlar hastalara haf-

tada üç lira verirler. ‹flsizlere de baz› baz› para verirlerdi. Fakat flimdi Cemiyet de muavenet edecek

vaziyette de¤il...

Susuyor. Bir an gözlerini kap›yor:

- Gene flimdi ayaktay›m, çok flükür, diyor... Fakat daha ihtiyarlarsam, bir gün hastalan›rsam halim ne

olacak?... Bana bir el uzatan yok.. Bütün hayat›nda çal›fl. Çal›flamad›¤›n gün lüzumsuz bir paçavra

imiflsin gibi bir kenara at›l. Bu do¤ru mu?
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K›sa boylu, sert saçl› ve yüzü meflakkatten h›rpalanm›fl bir kad›n, kahverengi mantosunun üstünde

ellerini kavuflturmufl derdini anlat›yor:

- ‹smim Hacerdir. Anam›, babam›, küçükken kaybetmifltim. Bir büyük annem vard›. O da beni daha alt›

yedi yafl›nda iken hal› imalâthanesine verdi. Orada senelerce çal›flt›m ve mükemmel bir usta oldum. ‹flte

bu s›ralarda aya¤›ma kocaman demir mil düfltü. Aya¤›m k›r›ld›. Ve iflte sol aya¤›m böyle k›sa kald›.

Yürüyor.

- Görüyorsunuz ya ne kadar topall›yorum. ‹flte o gündenberi sakat›m. Sakatland›¤›m yerde beni

çal›flt›rmakta devam ettiler. Oturdu¤um yerde çal›flt›¤›m için iflimi yapabiliyordum. Amma ifl bitince haller

de¤iflti. Art›k senelerce iflsiz kald›m. Nihayet “burada bize ekmek yok galiba” dedim ve alt› sene evvel

buraya geldim. Alt› senedir buraday›m amma ifl bulam›yorum. Hal› olmad›ktan sonra da baflka iflte

çal›flamam, çünkü uzun zaman ayakta duramam, uzun yol yürüyemem, evde hizmetçilik bile yapam›yorum.

- Peki ‹stanbula geldi¤in zaman kime güveniyordun?

- Tabii evvelâ iflime, sonra da burada a¤abeyim var, ona güveniyordum.

- A¤abeyinin ifli nedir?..

- Eskiden pehlivand› amma...

- Ya flimdi?..

“Amele Teavün Sand›klar›na Büyük ‹htiyac›m›z Var”
‘Müessese Sahiblerinden Sakatlanm›fl ‹flçiye Hergün Yard›m Bekliyemeyiz.’

Suad Dervifl, Cumhuriyet, 12 Nisan 1936

‹nsanlar birbirlerine daha kilid olmamal›lar m›? Can›m hükûmet, memurlar›n› ihtiyarlad›n diye befl paras›z

ortaya at›yor mu?.. Hay›r!.. O azlederse mazuliyet maafl›, izin verirse mezuniyet maafl›, alil olursa malûliyet

maafl› ve nihayet ifle yaram›yacak bir yafla gelip de ç›kar›nca tekaüd maafl› verir... Bak... Ne güzel... Halbuki

biz, biz hususi müesseselerde çal›flanlar, biz günü gününe yafl›yoruz... Günü gününe...

Birden sözü de¤ifltiriyor:

- Geç kalm›fl›m, bana müsaade ediniz, buradan gideyim... Allaha›smarlad›k.

- Güle, güle...

Arkas›n› bana dönüyor... Ve kendine çok ›st›rab verdi¤i, çok rahats›z etti¤i pek belli olan tahta aya¤›n›,

tak, tak, tak... 

Diye kald›r›mlara vurarak sislerin içinde yavafl yavafl kayboluyor.

- fiimdi pehlivanl›k yapam›yor. Çok hasta, ameliyat yap›lacak kendisine.

- Peki size kim bak›yor. A¤abeyin evli mi?

- Hay›r, o da, ben de hiç evlenmedik. fiimdiki halde a¤abeyimin baz› eflyalar›n› sat›p onunla yafl›yoruz. 

Ellerini açarak:

- O da biterse... Allah imdad›m›za yetiflsin, diyor.

***

Feriköyünün sokaklar› bilmem ki hep böyle sakat kalm›fl iflçilerle mi dolu? ‹smini bilmedi¤im bir sokak-

ta ilerlerken arkamdan biri sesleniyor:

- Bayan Suad Dervifl!

Dönüyorum. Üstü bafl› çok mütevazi fakat bak›ms›z olm›yan bir adam yan›ma yaklafl›yor:

Kasketini ç›kararak karn›n›n üstünde tutuyor.

- Sizinle konuflmak istiyorum.

- Buyurunuz.

- Sa¤ elinin hiç k›vr›lm›yan flehadet parma¤›n› bana uzatarak:

- Sakat›m, diyor.

- Nerede sakatland›n›z? Diye soruyorum.

- fiimdi kapanm›fl olan bir iplik fabrikas›nda. Macun makinesinde makine parma¤›m› kapt›, islim pat-

lam›flt› iki kifli çal›fl›yorduk... Fabrika beni tedavi ettirdi, k›rk befl gün tam yevmiye ile.

Bulundu¤um hastanenin doktoru “O¤lum fabrikay› dava et tazminat iste” dedi. Ben yapmad›m. “Biz iflçiyiz

daima bizim ekme¤imiz onlar›n elinde” dedim ve hakikaten bu kazadan sonra da alt› sene onlar›n fab-

rikas›nda çal›flt›m. Sonra fabrika kapand›. Fabrika kapan›nca benim sahiblerinden ne flikayetim olsun. Ben

fabrika sahiblerini flikayet etmiyorum. Kendi iflleri yok ki bize ifl versinler. Ne onlar kabahatli ne de ben.

Ortada kabahatli yok amma... Ben öyle kald›m... Ve o gündenberi parma¤› sakat bir adam›n ifl bulmas›n›n

ne kadar zor oldu¤unu anlad›m. Yazd›¤›n›z yaz›lar› okuyorum. Baz› isimler kendilerini sakat eden fabrikaya

tekrar al›nmak istiyorlar. Ve al›nmad›klar›ndan flikayet ediyorlar. Fabrikada çal›flma¤› devam etmekle

hiçbir netice ç›kmaz. Amele teavün kasas› lâz›m. Orada para b›rak›r de¤il mi? Bilmem ben bu tahsilsiz

kafamla böyle düflünüyorum. Amele yard›m› çal›flt›¤› müesseseden de¤il, bu kasadan bekler... Bilmem bu

bana do¤ru gibi geliyor. Sizde do¤ru mu buluyorsunuz? Çünkü fabrikad›r bu, bir gün bizim plâk fabrikas›

gibi kapan›r m› ne olacak? Gene açl›k de¤il mi?.. Amelenin güvenece¤i daha sa¤lam bir fley lâz›m.

- Do¤ru buluyorum, diyorum. Amele kasalar›n›n biran evvel kurulmas› lâz›m. Müessese sahiblerini,

sakatlanm›fl bir ameleye bakmaya mecbur edemeyiz. Fakat her amele ve her ifl veren bu teavün

kasalar›na basvuru mu yaps›n. Neden yaps›n? Mant›k yok bunda.

- ‹flte diye gülümsüyor. Siz benim düflündü¤ümü mutemadiyen söylediniz. Bende böyle düflünüyorum.

- Do¤ru düflünmüflsün...

Gözlerimin içine bak›yor ve soruyor:

- Bunu yazacak m›s›n›z?

Elbette yazaca¤›m diyorum.
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I I .  D ü n y a  S a v a fl ›  y › l l a r › birçok ülke için ekonomik ve sos-
yal anlamda çöküfl y›llar› oldu. Bu koflullarda sosyal politika uygulamalar›n›n kap-
sam› geniflleyerek hükümetlerin gündemine oturmaya bafllam›flt›r. 1942 y›l›nda
‹ngiltere’de genifl kapsaml› bir sosyal güvenlik a¤› kurulmas› amac›yla haz›rlanan
Beveridge Plan› dönemin sosyal politika anlay›fl›n›n temel özelliklerini belirlemifl
ve baflka ülkelere de model olmufltur. 1945 y›l› itibariyle ‹ngiltere’nin yan› s›ra ‹s-
viçre, Fransa, Belçika ve di¤er Avrupa ülkelerinde yeni sosyal politika uygulama-
lar› ve sosyal güvenlik mevzuatlar› hayata geçirilmeye bafllanm›flt›.
Ayn› dönemde Türkiye’de de özellikle önceki y›llarda Nazi Almanyas›’ndan
kaçarak ‹stanbul Üniversitesi bünyesine dahil olan Alman akademisyenler, Be-
veridge Plan› ve di¤er ülkelerdeki uygulamalar› yak›ndan takip ederek bir gün-
dem oluflturmaya bafllam›fllard›r. Sadi Irmak savafl s›ras›nda bu konuda gaze-
telerde yaz›lar yazm›fl ve 1945’te çal›flma bakan› oldu¤u dönemde Beveridge
Plan›’ndan ilham ald›¤›n› belirtmifltir. Bütün bu geliflmelerde savafl›n y›k›c› et-
kileri ve savafl sonras› iktisadî dünyan›n konjonktürel dinamikleri etkin rol oy-
nam›flt›r. 1945 sonras› Keynesyen sosyal devlet politikalar› bir anlamda iki sa-
vafl aras› dönemin buhranlar›na cevap olarak ortaya ç›km›fl ve yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda kurumsallaflm›flt›. Türkiye’de de sosyal güvenlik uygulamalar›n›n ye-
ni bir kurumsal nitelik kazanmas› 1945 sonras› döneme rastlam›flt›r. Sosyal
politika alan›nda Avrupa’daki geliflmelerle birlikte savafl y›llar›n›n ola¤anüstü
koflullar›, yayg›nlaflan ve derinleflen yoksulluk ortam› savafl sonras› politikala-
r›n oluflumunda önemli bir rol oynam›flt›r.
Türkiye’nin savafla kat›lmam›fl olmas› savafl›n etkilerinin ekonomik ve sosyal alan-
da derin bir flekilde hissedilmesini engelleyememifltir. Savafl y›llar›nda d›fl ticaret-
te büyük ölçekli bir düflüfl yaflanm›flt›r. ‹thalat 1945 y›l›nda 1938’dekinin yaklafl›k
üçte birine inmifltir. Tar›msal ürünlerde ise hem üretimde hem de ihracatta
önemli miktarda düflüfl olmufltur. Ayr›ca seferberlik nedeniyle tar›m kesiminde
iflgücü darl›¤› da yaflanm›flt›r. Bütün bu geliflmelerin sonucunda ülkede emek s›-
k›nt›s› gündeme gelmifltir. Ayr›ca ulafl›m araçlar›na seferberlik gere¤i el konuldu-
¤u için, ürünlerin pazara nakil ifllemlerinde önemli aksamalar olmufltur. Bütün bu
geliflmeler fiyatlar›n dört befl kat artmas›na yol açm›fl ve özellikle kentlerde yok-
sulluk önemli bir sorun olmaya bafllam›flt›r.
Ayn› dönemde maliyede de s›k›nt›lar yaflanm›flt›r. Öncelikle seferberli¤in
getirdi¤i yük bütçeyi zorlam›fl, savunma harcamalar› 1938’de 163 milyon li-
radan 1944’te 710 milyon liraya ç›km›fl, sa¤l›k, e¤itim gibi sosyal harcama-
lar düflmüfltü. Artan harcamalar› karfl›layabilmek için para bas›lm›fl, bu da
enflasyonu kamç›lam›flt›r. Bütçe aç›klar›n› kapatabilmek için ard› ard›na ola-
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¤anüstü vergiler konulmufltur. Toprak Mahsulleri Ofisi vergisi,
hayvan vergisi, yol vergisi gibi vergiler zaten zor durumda olan
köylünün belini iyice bükmüfltür.
Refik Saydam Hükümeti (1939-1942) bu s›k›nt›lara aktif müda-
haleci bir politikayla cevap vermeye çal›flm›flt›r. Öncelikle kat›
fiyat denetimleri uygulayarak herkesin temel ihtiyaç mallar›na
ulafl›m›n›n güvence alt›na al›nmas› hedeflenmifltir. Esas büyük
hamle ise tar›m ürünlerine devlet taraf›ndan düflük fiyatla el ko-
nulup, yine düflük fiyatla piyasaya sürülmesi ve hatta baz› du-
rumlarda ihtiyaç sahiplerine bedava da¤›t›lmas› olmufltur. Bütün
bu uygulamalar›n yasal dayana¤› ise 1940’ta ç›kart›lan Millî Ko-
ruma Kanunu’dur. Bu kanun hükümete, ekonomiye müdahale
etme konusunda ola¤anüstü yetkiler veriyor, hatta ifl mükelle-
fiyeti denilen zorunlu çal›flt›rma uygulamalar›na da kap› aç›yor-
du. Savafl zaman›nda ‹afle Müsteflarl›¤› ve ona ba¤l› Fiyat 
Kontrol Komisyonu kurulmufltu. ‹afle Müsteflarl›¤›’n›n görevi fle-
hirlerin, özellikle ‹stanbul’un yiyecek durumunu kontrol alt›na
almakt›. Müsteflarl›k Nisan 1941’de ‹stanbul’daki erzak stoklar›-
n›n herkese yetecek kadar oldu¤unu aç›klam›flt›. Devletin bu
müdahaleci uygulamalar›na ra¤men karaborsa önlenememifltir.
Düflük fiyatlardan dolay› üretici stoklamaya yönelmifl ve Top-
rak Mahsulleri Ofisi bu koflullarda yeterli al›m yapamam›flt›r.
Bunun üzerine hükümet 1941 y›l›ndan itibaren, üreticilerin
kendi tüketimleri için gerekli olan pay› ay›rd›ktan sonra kalan
bu¤day› devlete 20 kurufltan satmas›n› talep etmifl, fakat piya-
sada bu¤day›n kilosunun 50 kurufl oldu¤u bir ortamda, köylü-
ler bu uygulamaya direnifl göstermifltir.
1942’de fiükrü Saraço¤lu Hükümeti’yle müdahaleci politikalar ye-
rini daha esnek ve piyasa yanl›s› politikalara b›rakm›flt›r. Hüküme-

tin tar›msal üreticiye ödedi¤i fiyatlar yükseltilmifl, kent piyasalar›ndaki fiyat denetimleri kal-
d›r›lm›fl veya hafifletilmifltir. Yeni hükümet tar›msal ürünün tamam›n› de¤il, yüzde 20-50’si-
ni düflük fiyattan sat›n alarak, kalan k›sm›n›n tüccara piyasa fiyatlar›ndan sat›lmas›na izin ver-
mifltir. Ancak bu uygulamalar da bütçe aç›¤› sorununu çözememifl ve 1943’ten itibaren

II. Dünya Savafl› y›llar›n›n artan yoksulluk koflullar›nda Cumhuriyet

Halk Partisi, parti teflkilat›ndan da yararlanarak yoksullara yard›m

faaliyetlerini art›rmaya çal›flm›flt›r. 1940’l› y›llarda parti yöneticileri-

nin giriflimiyle ilçe merkez binalar›nda bu do¤rultuda birçok yard›m

cemiyeti kurulmufltur. Örne¤in, 29 fiubat 1940’ta, ilkokullarda oku-

yan ö¤rencilere yard›m amac›yla ‹stanbul’un çeflitli ilçelerinde

CHP’nin bir yan örgütü olarak kurulan dernekler, “‹stanbul ‹lkokul-

lar›nda Okuyan Çocuklara Yard›m Cemiyeti” adl› bir üst dernek

bünyesinde birlefltirilmifllerdir. Bu üst derne¤in tüzü¤ünde amaç, “il-

kokullarda okuyan çocuklara yard›m maksad›yla kurulmufl cemiyet-

lerin faaliyetini tanzim, muhtaç çocuklara yard›m etmek” olarak be-

lirtilmiflti. Derne¤in merkezi CHP il binas›ndayd› ve 1947’de baflka-

n› Hamit Ongunsu’ydu. Yine benzer bir flekilde yoksul ö¤rencilerin

korunmas›, giydirilmesi, beslenmeleri için “‹stanbul ‹lkokullar› Yar-

d›m Birli¤i” kurulmufltur. Bu birlik “himaye heyetleri” oluflturarak

okul okul yard›ma muhtaç çocuklar› saptamakta ve bunlara yard›m

etmekteydi. 1950’den sonra birli¤in yerini okul koruma dernekleri

almaya bafllam›flt›r. 1937’de de ‹stanbul CHP örgütü “Yoksul Okul

Çocuklar›na Yard›m Birli¤i”ni kurmufltu. Bu birlik ise, 1937-1938

ö¤retim y›l›nda 141 himaye heyeti ve cemiyeti ile iflbirli¤i yaparak 14

526 ilkokul ö¤rencisine yard›mda bulunmufltu. Bu cemiyetler savafl

sonras› dönemde de faaliyetlerini sürdürmüfllerdir.

CHP ‹stanbul örgütünün ilçe teflkilat› kapsam›nda bulunan ve mer-

kezleri CHP ilçe binalar›nda bulunan bu cemiyetlerin baz›lar›n› flu

flekilde s›ralamak mümkündür.

Adalar ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiyeti: 13

Ocak 1940’ta, ‹stanbul’un Adalar kazas›ndaki ilkokullarda okuyan

yoksul ö¤rencilere yard›m amac›yla kurulmufl ve Heybeliada, K›na-

l›ada ve Burgaz adas›nda da flubeleri olan derne¤in merkezi Büyü-

kada’da, iskele üstündeydi. 1947’de 250 kadar üyesi bulunan kuru-

luflun baflkan› Esat Muhlis S›rmal›, yönetim kurulu üyeleri Süleyman

Nuri Öz, Avni Girgin, Fuat Erkiner, Mehmet Necati Hanc›o¤lu,

Mehmet Ali Kâ¤›tç› ve Etem Kurtefl’ti.

Bak›rköy Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemi-

yeti: Ocak 1940’ta Bak›rköy kazas› s›n›rlar› içinde bulunan ilkokul-

Cumhuriyet Halk Partisi ve 
‹lkokul Çocuklar›na Yard›m Faaliyetleri

17141/2 Say›l› Karar, 13 Ocak 1942

Bu¤day ve di¤er ekmeklik hububat unlar›ndan ekmekten gayri unlu maddelerin yap›lmas› ve sat›lmas›

menolunmufltur. Lokantalarda resmî daire ve müesseseler ve eflhas taraf›ndan ifllettirilen afl evlerin-

de yap›lacak hamur iflleri de memnu maddeler aras›na ithal edilmifltir.
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larda okuyan yoksul ö¤rencilere yard›m amac›yla kurulan derne¤in

baflkan› Ali R›za Tuncel’di.

Befliktafl Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiye-

ti: 19 Aral›k 1939’da, Befliktafl’taki ilkokullarda okuyan yoksul ö¤ren-

cilere yard›m amac›yla kurulmufl dernek. 

Beykoz Kazas› ‹lkokullar›nda Okuyan Yoksul Çocuklara Yard›m Ce-

miyeti: 26 Aral›k 1938’de Beykoz kazas›ndaki ilkokullarda okuyan

yoksul ö¤rencilere yard›m amac›yla kurulmufl dernek. Merkezi Beykoz

CHP binas›yd›. 1947’de baflkan› Hüseyin Göktürk’tü.

Beyo¤lu Kazas› ‹lkokullar›nda Okuyan Yoksul Çocuklara Yard›m

Cemiyeti: 30 Ocak 1940’ta, Beyo¤lu’ndaki ilkokullarda okuyan yok-

sul ve muhtaç çocuklara yard›m amac›yla kurulmufl dernek. 1947’de

baflkan› Ekrem Tel’di. Yönetim kurulu Nahit Akman, Fehmi Öncel,

Mahir Cinsor, Nezih Katman, Galip Kemalî Söylemezo¤lu’ndan olu-

fluyordu.

Eminönü Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiye-

ti: 16 Ocak 1940’ta, Eminönü kazas›nda bulunan ilkokullarda okuyan

muhtaç ö¤rencilere yard›m amac›yla kurulmufl hay›r kuruluflu. Baflkan›

‹brahim Sabri Yücesoy’du.

Eyüp Kazas› ‹lkokullar›nda Okuyan Yoksul Çocuklara Yard›m Ce-

miyeti: 15 Ocak 1940’ta kurulmufltur. 1948’de baflkan› Emin Çay,

yönetim kurulu üyeleri M. Sad›k Gökbakan, Hikmet Anlamaz, Mes-

rure Tanyel, Hakk› Olgaç, Arif Halit Menkuer, fievket Ergin’di.

Kad›köy Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemi-

yeti: 25 Aral›k 1939’da kuruldu. 1947’de baflkan› R›dvan Kurur’du.

Üsküdar Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiye-

ti: 23 Aral›k 1939’da CHP taraf›ndan kurdurulmufltur.

Sar›yer Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiyeti:

23 Ocak 1940’ta CHP taraf›ndan kurdurulmufltur. Baflkan› Salih Öz-

den’di.

Yalova Kazas› ‹lkokullar›ndaki Yoksul Çocuklara Yard›m Cemiyeti:

24 Ocak 1947’de benzerleri gibi CHP taraf›ndan kurdurulmufltur.

yeni vergiler gündeme getirilmifltir.
Bütün bu ekonomik ve siyasî geliflmeler
gündelik hayat› do¤rudan etkilemifltir. Dö-
nemin gazeteleri, örne¤in, istifçilik anlam›na
gelen ihtikâr haberleriyle doludur. 1939 y›-
l›nda kâ¤›t, kömür, yap› malzemeleri, ilaç, ku-
mafl vs gibi birçok üründe ihtikâr artm›flt›. 1940’l› y›llar›n gazeteleri ihtikâr yapanlar›n mahke-
mece cezaland›r›lmas›na dair haberlerle doludur. Yüksek fiyattan satmak, yani narha uyma-
mak, kalite düflürmek, istifçilik yapmak dönemin en çok cezaland›r›lan suçlar› aras›ndayd›.

Kent Yoksullu¤u ve Ekmek Sorunu
F i y a t l a r › n  a r t m a s › en çok kent nüfusunu vurmufl, kent yoksullar›n›n saf-
lar›n› kalabal›klaflt›rm›fl ve ekmek gibi temel g›da mallar›n›n edinilmesi bile bafll› bafl›na bir
sorun haline gelmifltir. I. Dünya Savafl› y›llar›nda oldu¤u gibi II. Savafl y›llar›nda da yoksul-
luk flehirlerde kendisini ekmek sorunu olarak ortaya koymufltur.
Ekme¤in fiyat› savafl döneminde yaklafl›k dört kat artm›flt›r. Seferberlik nedeniyle bu¤day
üretimine ordunun ihtiyaçlar› ve ihtiyat kayg›lar›yla el konulmas› ve müdahaleci politika-
lar sonucunda bu¤day arz›n›n daralm›fl olmas› kentlerde ekmek sorununu içinden ç›k›l-
maz bir hale getirmifltir. Önce ekme¤in “sert bu¤daydan” yap›lmas› yoluna gidilmifl ve
1942 y›l›nda ekmek karneye ba¤lanan ilk g›da maddesi olmufltur. Ekme¤in bileflimine mü-
dahale etmek yoluyla üretim art›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu do¤rultuda önce ekmek üreti-
minde yüzde 15 oran›nda çavdar kullan›lmas› kararlaflt›r›lm›fl, 1941 y›l›nda ise yüzde 20
çavdar ve yüzde 30 arpa kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 1942’de ise yüzde 20 oran›nda m›s›r

E kmek  k a r n e y e  b a ¤ l a n d ›  ( 1 9 4 2 ) .
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Sabun S›k›nt›s›

Haziran 1943’te Kumkap›-Yenikap› aras›nda

Havuzlu hamam denilen bir semtte, kap›da ba-

l›k ay›klayan yafll› bir kad›n: “Bir k›z›m, bir da-

mad›m, bir de torunum var, dedi. K›z›m dikifl

evine gidiyor, günde elli kurufl kazan›yor, da-

mad›m kundura boyac›l›¤› yap›yor, ne kazand›-

¤›n› bilmem, ancak kendi karn›n› doyuruyor,

akflam da sand›¤›n› omuzuna vurup eve yatm›-

ya geliyor. Torunum yeni hayat sat›yor, günde

15-20 kurufl kazan›yor. Hergün 35 kurufl ek-

me¤imiz tutuyor. Ayda 4 lira oda kiras› veriyo-

ruz. Çamafl›r y›kamak kim, biz kim. Yeflil sabu-

nun okkas› 120 kurufla. Parmak kadar sabuna

25 kurufl istiyorlar. ‹ki ayda bir y›kanabilirsek

ne mutlu bize. Bit meselesine gelince, bu kirli

ve kokulu çamafl›r›n içinde biz bile güç yafl›yo-

ruz. Bit nas›l yafl›yacak. Hem bize bit gelse aç-

l›¤›ndan ölür. Bizde emecek kan m› var?” 

7 Haziran 1943, Tan

Afl›lanmak Mecburîdir 

‹stanbul Valili¤inden: Son zamanlarda yap›lan baz›

kontrollerde bir tak›m sanayi ve ticaretmüessese-

leri memur, müstahdemve iflçilerinin çiçe¤e karfl›

afl›lanmad›klar› ve afl›dan kaçt›klar› anlafl›lm›flt›r.

Umumi h›fz›ss›hha kanunumuzun 93 üncü ve 94

üncü maddeleri mucibince bu gibi müesseseler sa-

hip veya müdürleri memur ve müstahdemlerinin

ve bütün iflçilerinin afl›lanmalar›n› temine mecbur

olduklar› gibi buralarda afl›s›z kimselerin kullan›l-

mas› da yasak oldu¤undan yap›lacak kontrol neti-

cesi bu hususlara riayet etmiyenler görüldü¤ü tak-

dirde haklar›nda derakap kanuni takibata bafllana-

ca¤› tebli¤ olunur. 

7 Ocak 1943, Tan

Kahve ve Çay ‹nhisar› Kanunu,
25 May›s 1942, Resmî Gazete

Madde 1: Her nevi kahve ve çay›n: 

‹stihlâk için Türkiye’ye sokulmas›;

Çekirdek kahvenin kavrulmufl veya çekilmifl ola-

rak sat›fl› hariç olmak üzere, bu maddelerin ge-

rek haliyle ve gerek flekli de¤ifltirilmifl olarak

yurt içinde sat›lmas›;

Devlet inhisar› alt›ndad›r. Bu inhisar, ‹nhisarlar

Umum Müdürlü¤ünce iflletilir.

Madde 2: Türkiye dahilinde yetifltirilen yafl çay

yapra¤›n›n ifllenmesi, kurutulmas› ve bu maksat-

la yafl çay yapra¤›n›n sat›n al›nmas› Devlet inhi-

sar› alt›ndad›r.

Bu ifller Devlet Ziraat ‹flletmeleri Kurumu tara-

f›ndan görülür.

Cumhu r i y e t ,  1 3  O c a k  1 9 4 2

Cumhu r i y e t ,  1 4  O c a k  1 9 4 2
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unu kullan›lm›flt›r. Hatta daha yüksek kalorili ekmek yapabilmek için Ticaret
Vekâleti f›nd›ktan ya¤ ç›karma çal›flmalar› bafllatm›fl, Giresun’da ekmekte yüz-
de 5-10 oran›nda f›nd›k kullan›lm›flt›r. Bütün bu geliflmeler halk nezdinde bü-
yük rahats›zl›k yaratm›flt›r. Oktay Akbal’›n ilk öykü kitab› Önce Ekmekler Bo-
zuldu dönemin genel havas›n› yans›tmaktad›r.
‹stanbul’da karneyle ekmek uygulamas› 14 Ocak 1942’de bafllam›flt›r. Onu üç
gün sonra Ankara ve sekiz gün sonra ‹zmir takip etmifltir. Karnelerdeki fifller
günlük ekmek al›m miktar›n› belirtiyordu. Karnesi olanlar civardaki herhangi
bir f›r›ndan ekmeklerini alabiliyordu. 7 yafl›ndan büyüklere günde 375 gram,
küçüklere ise 187 gram ekmek tahsis edilmekteydi. Fakat yeterli da¤›t›m ya-
p›lamay›nca büyüklere verilecek miktar ilk önce 175 grama çekildi, daha son-
ra da 150 grama indirildi. Ayr›ca ekmek d›fl›ndaki yiyecek maddeleri için un
kullan›m› yasakland›. Gazetelere bu haber “Pasta çörek imali men edildi” bafl-
l›¤›yla geçmifltir. Savafl sonlar›na do¤ru k›tl›k korkusu azal›nca eriflkinler için ek-
mek istihkak› 1944’te tekrar 375 grama ve 1945’te 450 grama yükseltilmifltir.
Savafl döneminde karne ve ekmek da¤›t›m iflleriyle u¤raflacak bir birim ola-
rak 16 Mart 1942’de Da¤›tma Ofisi kurulmufltur. Ofis gerekli maddeyi top-
tan sat›n alma ve da¤›tmakla görevliydi. Buna ek olarak May›s 1942’de Halk
Da¤›tma Birlikleri de kurulmufltu.

Odun Kömür ve G›da Yard›m›

K e n t  y o k s u l l a r ›  i ç i n özellikle k›fl flartlar›nda odun kömür te-
mini zorlaflm›fl ve zorluk daha da artm›flt›r. Bu dönemde devlet yoksullara düflük
fiyatlarla odun kömür sa¤lamak veya bedava da¤›tmak uygulamalar›na yönelmifl-
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1929 Dünya Ekonomik Buhran› özellikle ‹stanbul gibi büyük flehirlerde yoksullu¤u önemli bir sorun

haline getirmifltir. Bu dönemde devletin merkezî bir sosyal hizmet kurumunun bulunmamas›, toplu-

mun kendi bünyesinden ç›kan yard›m ve dayan›flma giriflimlerinin, özellikle fukaraperver cemiyetleri-

nin yayg›nlaflmas›na yol açm›flt›r. Bu çerçevede ‹stanbul’da 1930’lu ve 1940’l› y›llarda birçok cemiyet

kurulmufltur. Bunlardan baz›lar›n› flu flekilde s›ralamak mümkündür.

Arnavutköy Fukaraperver Cemiyeti: 2 Aral›k 1946’da, Arnavutköy’deki Rum ilkokul ö¤rencilerine

ve yoksullara yemek ve muhtaçlara para yard›m› yapmak üzere kurulmufl dernek. Merkezi, Arnavut-

köy Sat›fl Meydan› no:22’deydi. Baflkan› Vasil Triyandafilis’ti. Derne¤in di¤er yöneticileri de Rum’du.

Beylerbeyi Yoksullara Yard›m Cemiyeti: 11 Mart 1942’de, cins ve mezhep ay›rmaks›z›n yoksullara

yard›m amac›yla kurulmufl dernek. Merkezi Beylerbeyi CHP binas›yd›. Baflkan› Nüzhet Ayafll›’yd›. Yö-

netim kurulu üyeleri Ali Arca, Ramiz Gura, Hasan Mangal’d›.

Beyo¤lu Fukaraperver Cemiyeti: 9 Kas›m 1909’da kurulmufl, uzun y›llar faaliyetini sürdürmüfl olan

yoksul Rumlar’a yard›m amaçl› dernek. Merkezi Beyo¤lu, Parmakkap›, Telgraf Soka¤›’ndayd›. 1948’de

baflkan› Eleni Toptafl, yönetim kurulu üyeleri Katina Nomismaditi, Evengelia Palasof, Fransuaz Dolos,

Maria Dimitriadi, Eleni Laskari, Maria Anasyadi’ydi.

Cibali Fukaraperver Cemiyeti: 16 Haziran 1939’da yoksul ve muhtaç Rumlar’a yard›m amac›yla ku-

rulmufl hay›r derne¤i. Merkezi Cibali, Gülcanl› Mahallesi, Kata Caddesi no:169’dayd›. Baflkan› Yorgi

Nikoli’ydi. Yönetim kurulu Serakim Kiryako, Nikoli Yorgi, Kosti Kosti, Yorgi Anastazi, Pandeli Elma-

c›o¤lu’ndan olufluyordu.

Eyüb Fakirleri Koruma Derne¤i: Yoksul bir semt olan Eyüp ve çevresindeki fakir ve muhtaçlara yard›-

m› amaçlayan dernek ilk kez 12 Eylül 1909’da kurulmufltur. Bir süre sonra faaliyetine ara veren derne¤in

ikinci kuruluflu 16 May›s 1919’da gerçekleflmifl, ayn› adla kurulan üçüncü dernek ise 14 Temmuz 1933’te

çal›flmalar›na bafllam›flt›r. 1947’de 312 üyesi bulunan derne¤in merkezi Eyüp Halkevi’ndeydi. Genel bafl-

kan› fiaban Özbalç›k, yönetim kurulu üyeleri Kâflif Öztoprak, Avni Gökçe, Zeki Heper, Nazmi Ceylan’d›.

Galata Fukaraperver Cemiyeti: 8 Ocak 1936’da, semtteki yoksul ve muhtaç Rumlar’a yard›m

amac›yla kurulmufl hay›r derne¤i. Merkezi Galata’da, Aghios Nikolaos Kilisesi’nin yan›ndayd›.

1947’de yöneticileri Yani Nazl›o¤lu, Stradi Konstantinidis, Sotoraki Dimitriadis, Dimitri Trakya-

nos, Aspasya Kondasaki’ydi.

Karagümrük Yoksullara Yard›m Cemiyeti: 9 Aral›k 1931’de yoksul ve muhtaçlara yard›m ama-

c›yla kurulmufl hay›r derne¤i. Merkezi Karagümrük CHP binas›ndayd›. Baflkan› Fuat Tezer’di.

Kas›mpafla Yoksullara Yard›m Derne¤i: 28 fiubat 1944’te yoksullara yard›m amac›yla kurulmufl dernek.

Merkezi Kas›mpafla’da Yahya Kâhya Mahallesi’ndeydi. Baflkan› 1947’de Selahattin Kitapç›o¤lu’ydu.

Kurtulufl Fukaraperver Cemiyeti: 15 Aral›k 1913’te semtteki yoksul ve muhtaç Rumlar’a yard›m ama-

c›yla kurulmufl, daha sonra dönem dönem faaliyetlerine ara verip dönem dönem canland›r›lm›fl dernek.

Yönetim adresi Kurtulufl, Safa Meydan› no:80’di. 1947’de baflkan› Aleko Oreopulos, yönetim kurulu üye-

leri Mihalaki Nikolaidi, Mihalaki Zibino¤lu, Sala Aslano¤lu, Anastas Karayuvan, Yorgi Zambo¤lu’ydu.

Ortaköy Fukaraperver Cemiyeti: 5 Eylül 1933’te Ortaköy çevresindeki yoksullara yard›m amac›yla,

Yoksullara Yard›m Cemiyetleri

tir. Bu dönemde ekmek meselesi gibi,
odun kömür konusu devletin sosyal yar-
d›m gündeminin önemli bafll›klar›ndan bi-
risi olmufltur. Hükümet 1941 k›fl›nda
yoksullara düflük fiyatla odun ve kömür
da¤›tm›flt›r. Bunun yan›nda ‹stanbul valisi
ilkokullara da odun da¤›t›lmas› talimat›
vermiflti. Bu yard›mlar›n yan›nda hükü-
met kurumsal tedbirler alma yoluna da
gitmek zorunda kalm›fl ve 7 May›s
1942’de faaliyetlerine bafllayan Mahrukat
Ofisi’ni kurmufltur. Ofis ilk ifl olarak Ist›-
ranca ormanlar›ndan 20 000 çeki odunu
‹stanbul’a getirmek için harekete geçmifl,
kömür içinse Bulgaristan’a siparifl veril-
mifltir. Ayr›ca flehirde Kad›köy, Üsküdar,
Befliktafl gibi merkezlerde depolar kurma
çal›flmalar›na bafllanm›fl, ancak ofisin tüc-
carla rekabete giriflmeyece¤i de aç›klan-
m›flt›r. Bundan yaklafl›k bir ay önce de Fi-

yat Murakabe Heyeti flehre odun kömür getirilmesi iflini tüccardan oluflan bir
birli¤e vermifltir. Bunun yan›nda, Mahrukat Ofisi 1942 y›l› sonunda yoksullar d›-
fl›nda sabit gelirli memurlara da odun ve kömür da¤›tm›flt›r.
Devlet yard›mlar› sadece odun kömür ile s›n›rl› kalmam›flt›r. 1942 y›l›nda bak-
kallar arac›l›¤› ile pirinç, peynir gibi yiyecek maddeleri de da¤›t›lm›flt›r. Bu mad-
deler ekmek karneleri gösterilerek al›nacakt›r ve da¤›t›m iflinde daha önce ku-
rulmufl olan mahalle birlikleri kullan›lacakt›r. Da¤›t›m Birlikleri’nin yan›nda, Ma-
y›s 1942’de Bakkallar Birli¤i kurulmas›na karar verilmifltir. Hükümet Aral›k
1942’de memurlara giysi yard›m› yapm›fl ve ayn› y›l›n bafllar›nda ücretsiz ilaç
da¤›t›lm›flt›r. May›s 1942’de fiiflli Halkevi, fiiflli, Mecidiyeköy, Feriköy ve Mefl-
rutiyet Caddesi’nde oturan fakir halka sabun ve fasulye da¤›tm›flt›r. Halkevle-
ri d›fl›nda Yard›m Severler Cemiyeti de yoksulluk konusunda çal›flmalar yap-
m›flt›r. Bu cemiyet 1943 y›l›nda bütçesini 700 000 lira olarak saptam›fl ve iflçi
kad›nlar›n çocuklar›n›n okutulmas› ve bak›m› gibi projeler üretmifltir. Ayr›ca
Ocak 1943’te üniversitede yoksul ö¤renciler için afloca¤› aç›lm›flt›r. ‹lk sene
için 400 ö¤renciye s›cak ö¤len yeme¤i verilmesi planlanm›flt›r.
1942’de yoksul ahaliye bedava fleker da¤›t›lm›flt›r. S›hhat ve ‹çtimaî Muave-
net Vekâleti taraf›ndan haz›rlanan talimatname ile ilgili dairelerden fakirlik
belgesi alanlar›n, bu belge ile fleker paketlerini alabilecekleri bildirilmifltir.
Vekâlet 1942 senesi için 3,5 milyon liral›k fleker da¤›t›m›n› gerçeklefltirmifl-
tir. 1943 y›l›n›n ocak ay›nda devlet yoksul halka ucuz fiyat ile fleker satma-
ya bafllam›flt›r. Yoksul ve dar gelirli aileler için olan bu uygulamada ayl›k ki-

Cumhu r i y e t , 3  fi u b a t  1 9 4 3
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di¤er semtlerdeki benzerleri gibi CHP taraf›ndan kurdurulmufl, merkezi Ortaköy CHP binas›nda olan

dernek. Emin Vafi baflkanl›¤›nda, Nam›k Mortol, Baha Ergülen, Cavit Uras, Yani Küpeli, Ömer Uçan-

su, Necdet Gül, Niyaz› Özbay›r, Muammer Ça¤›nl›, Halit Fehmi’den olufluyordu.

Samatya Yoksullara Yard›m Cemiyeti: 8 Aral›k 1934’te, Samatya’daki yoksullara yard›m amac›yla ku-

rulmufl hay›r derne¤i. Merkezi Yedikule’de CHP binas›ndayd›. Baflkan› Nuri Ergin’di.

Sar›yer ‹lçesi Yoksullar› Koruma Yurdu: 10 Mart 1933’te Sar›yer’de yoksullara maddî yard›m ama-

c›yla kurulmufl dernek. Merkezi Yenimahalle Caddesi no:2’deydi. Baflkan› Haydar Do¤u, yönetim ku-

rulu üyeleri Kâz›m Eren, Fahri Hamifl, fiakir Sat›r, ‹zzet A¤atan’d›.

Üsküdar Yeni Mahalle Fukaraperver Derne¤i: 20 Temmuz 1946’da malullere, yoksullara, muh-

taçlara her türlü yard›mda bulunmak amac›yla semtteki az›nl›klar taraf›ndan kurulmufl dernek.

Merkezi Üsküdar’›n Yenimahalle semtinde, Hac› Murat Soka¤› no:10’dayd›. Baflkan› Oavli Marki-

dis, yönetim kurulu üyeleri Prodromos Parlidis, ‹lya Francis, Kiryako Kalino¤lu, Toma Tomadis,

Niko Kalyoncu, Dimitri Mavromati, Elefter Piagabey, Yani Stamatos’tu.

Yeflilköy Fukaraperver Cemiyeti: Yeflilköy’deki yafll›lara, yoksullara, yoksul ö¤rencilere yard›m, has-

talara doktor ve ilaç temini gibi hay›r amaçlar› için kurulmufl az›nl›k derne¤i. Baflkan› Dimitri Kapusu-

zo¤lu, yönetim kurulu üyeleri Anesti Fakos, Aleko Samaros, Yani Dimnidis, Petro Maçika, Stefan

Evangelidis’ti. Merkezi Yeflilköy, Kalemkâr Soka¤›’ndayd›.

fli bafl› 300 gram fleker da¤›t›m› öngörülmüfltür. Bunun yan›nda ‹stanbul’da belediye
kahve fiflleri da¤›tmak suretiyle, herkesin kahve almas›n› sa¤lamaya çal›flm›flt›r.
Bu dönemde I. Dünya Savafl› y›llar›nda oldu¤u gibi hükümetin sosyal yard›mlar›n› ta-
mamlay›c› bir unsur olarak K›z›lay kapsaml› bir faaliyet yürütmüfltür. Yoksullara s›cak
yemek sa¤lamak için ‹stanbul’un çeflitli bölgelerinde aflevleri aç›lm›flt›r. 1 Aral›k 1942
günü yaklafl›k 17 000 yoksula 40 paradan yemek da¤›t›lmaya bafllanm›flt›r. Uzak semt-
lerde yaflayanlara seyyar kazanlarla yemek da¤›t›m› yap›lm›flt›r. Bu kazanlar öncelikle
yoksul halk›n yo¤unluklu bulundu¤u Samatya, Fener, K›s›kl›, Beylerbeyi ve Rami gibi
semtleri dolaflm›flt›r.

Salg›n Hastal›klar

‹ l a ç  k › t l › ¤ ›  v e  k › fl › n  › s › n m a  p r o b l e m l e r i salg›n hasta-
l›klar›n savafl y›llar›nda yayg›nlaflmas›na yol açm›flt›r. Salg›n hastal›klar öncelikli olarak
yoksul kesimleri vurmufl ve devlet bu kesimlere yönelik yard›m politikalar› gelifltirme-
ye çal›flm›flt›r. Bu dönemde özellikle s›tma ve tifüs salg›n› tehlikeli boyutlara ulaflm›flt›.
Yoksul semtlerde salg›n hastal›klar›n önlenmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde
belediyeler önemli ifllevler üstlenmifllerdir. Örne¤in, ‹stanbul’da belediye yoksul ma-
hallelerde hamamlar kiralam›fl ve binlerce kifli bu hamamlarda y›kat›lm›flt›r. Gedikpafla
Kad›nlar Hamam›, Niflanca Hamam›, Galata’da K›l›çali ve Yamal› hamamlar›n›n dahil
oldu¤u 7 hamam bu ve benzeri faaliyetler için ayr›lm›flt›r. 35 kiflilik gruplar halinde
Çingeneler hamamlara götürülmüfl ve günde yaklafl›k 400 kifli y›kat›lm›flt›r. Bunun d›-
fl›nda baz› kamuya aç›k yerlerde bit kontrolü yap›lm›fl, aç›kta yiyecek sat›fl› yasaklanm›fl
ve toplu tafl›ma araçlar› ve sinemalar ilaçlanm›flt›r. Bu dönemde salg›nlar› art›rd›¤› ge-
rekçesiyle flehre göç engellenmeye çal›fl›lm›flt›r. Artan çiçek hastal›¤›na karfl› ise okul-
larda afl›lama yap›lm›flt›r.

Yoksullar›n Çares‹zl‹¤‹: D‹lenc‹l‹k

S a v a fl  y › l l a r › n d a  k e n t l e r d e yoksullu¤un artmas› dilencilerin sa-
y›s›nda da önemli bir art›fla yol açm›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve cumhuriyet dö-
nemlerinde dilenciler yoksullar›n en marjinal kesimini oluflturmufllard›r. Dilencili¤in

S › t m a y l a  s a v a fl t a  
k u l l a n › l m a s ›  
ö n e r i l e n  D D T ’ n i n
b i r  i l a n › .

Fevkalâde Hallerin Devam› Müddetince Memur 
ve Müstahdemlere Yap›lacak Yard›m Hakk›nda Kanun
24 Haziran 1944, Resmî Gazete

Madde 2: Yap›lacak yard›m›n ayl›k tutar› (15) liradan az olmamak üzere ‹cra Vekilleri Heyetince ve

verilecek maddelerin nevi ve miktarlar› Dahiliye, Maliye, ‹ktisat, Münakalât ve Ticaret Vekilliklerince

müfltereken tâyin olunur.

Bu maddelerin bedelleri kâr gözetilmiyerek Hükümetçe tesbit olunur.

Madde 3: Yard›m her ay muntazaman yap›l›r. Ancak tevzi imkânlar›n› temin etme ve kolaylaflt›rma

bak›m›ndan en çok üç ayl›k yard›m tutar›n› birlefltirerek üç ayda bir tevzi yapmak caizdir.

Madde 4: Yard›m›n aynen yap›lmas›na imkân bulunmayan hallerde ve mahallerde ikinci maddede ya-

z›l› miktarlar nakden ödenir.

Üçüncü madde mucibince tevzi edilen aynî yard›m tutar› ile ikinci maddede yaz›l› miktar aras›nda hâ-

s›l olacak farklar›n mütaak›p tevziattaki aynî yard›ma ilâvesi veya mütaak›p istihkaktan mahsubu veya

bu farklar›n nakden ödenmesi caizdir.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R
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‹stanbul’un gecekondularla tan›flmas› 1940’l› y›llar›n bafllar›na kadar uzanmaktad›r. ‹lk kez Zeytin-

burnu ve Kazl›çeflme bölgesinde ortaya ç›kan gecekondular›n say›s› gün geçtikçe artm›fl ve

1950’lerin sonunda genifl bir gecekondulu nüfus oluflmufltur. 1960’lardan itibaren büyük kentler-

de gecekondulaflma olgusu gittikçe büyüyen bir sorun haline gelmifltir. Türkiye’de gecekondu so-

rununu, sanc›l› bir flekilde geliflen sanayileflme ve kentleflme sürecinin do¤urdu¤u sosyolojik ve po-

litik bir olgu olarak ele almak gerekmektedir. H›zl› sanayileflme ve kentleflme sürecinde sisyasal

rejimlerin oy ve destek tabanlar›n› geniflletme ihtiyaçlar› gecekondulaflma sürecinin sosyal ve po-

litik arka plan›n› oluflturmufltur. Hükümetler planl› bir kalk›nma çerçevesinde bir mesken politika-

s› gelifltirmek, kentlere yönelmifl genifl kitlelere formel sosyal güvenlik, sosyal hizmet ve sosyal po-

litikalar arac›l›¤›yla hizmet ulaflt›rmak yerine, gecekondulaflmaya, yani genifl kitlelerin sa¤l›ks›z ko-

flullarda ve enformel bir çerçeve içinde mesken edinmelerine zemin haz›rlam›fllard›r. Gecekondu

meselesini Türkiye’deki sosyal refah rejiminin sorunlu yap›s›n›n do¤urdu¤u bir mesele olarak de-

¤erlendirmek gerekmektedir.

‹stanbul’un gecekondu deneyimi 1960’lardan sonra bafllam›fl ve gün geçtikçe artarak devam etmifltir.

Bugün itibariyle ‹stanbul’un büyük bir bölümü ya eski gecekondu bölgeleridir ya da halihaz›rda gece-

kondu bölgesi olmaya devam etmektedir. Gecekondulaflmaya “göz yumma” genel bir politika halini

alm›fl ve bu alanda çok büyük bir rant ekonomisi oluflmufltur. Örne¤in 1986 y›l›nda 3 600 nüfuslu bir

köy olan Sultanbeyli, 2000 y›l› genel nüfus say›m› sonuçlar›na göre 175 771 kiflinin yaflad›¤›, dev bir

gecekondulaflma örne¤ine dönüflmüfltür. Sultanbeyli’de gecekondu üzerinden oluflan rant köyden

kente gelifl s›ras›na göre paylafl›lm›fl ve böylece kente her yeni gelen kendinden önce gelenleri pira-

midin üstüne do¤ru itelemifl ve yoksullukta nöbet de¤iflimi gerçekleflmifltir. Gecekondulaflmadaki ko-

nut rant›, ilk planda sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler halkas›n›n d›fl›nda kalan genifl kesimlere belir-

li bir süre ve çok da etkin bir flekilde enformel de olsa bir sosyal güvenlik flemsiyesi sunmufltur. ‹s-

tanbul baflta olmak üzere bütün büyük kentlerde gecekondulaflma benzer bir seyir izlemifl ve Türki-

ye’deki refah rejiminin enformel k›sm›n›n ana eksenini oluflturmufltur.

Devlet, formel sosyal devlet yap›s› içerisinde sa¤layamad›¤› koflullar› enformel iliflkilere izin vere-

rek sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Gecekondu meselesi göz önüne al›nd›¤›nda baflar›ya ulafl›ld›¤› da söyle-

nebilir. Nas›l 1949’da gündeme gelen iflsizlik sigortas›n›n ancak 1999’da uygulamaya konulabilmifl

olmas›, refah rejiminde aile, mahalle, hemflerilik dayan›flmas› gibi enformel sistemlerin geliflmesini

beslemiflse, konut kredisi ve genifl kesimlere yönelik mesken politikalar›n›n oluflturulmam›fl olma-

s›, kentlerde arazi rant› ve gecekondulaflman›n artmas›na yol açm›flt›r.

Gecekondulaflma Sorunu ve Sosyal Politikalar

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R
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gayri meflrulu¤u konusunda yönetici tabakalarda ve seçkinler aras›nda yayg›n bir ka-
naat oldu¤u görülmektedir. Bu yaklafl›m›n sonucu olarak dilencilere sosyal yard›m ve
sosyal politikalar aç›s›ndan yaklaflmak yerine, polisiye tedbirlerin a¤›rl›k kazand›¤› orta-
ya ç›kmaktad›r.
1943 y›l›n›n may›s-haziran aylar›nda gerçekleflen tifüs seferberli¤inde, dilenciler salg›-
n›n yayg›nlaflmas›n›n sorumlular› aras›nda görülmüfllerdir. Bu dönemde dilencilerin
zorla saçlar› kestirilmifl ve hamamlarda y›kat›lm›fllard›r. Direnen 107 dilenciye beledi-
ye taraf›ndan ceza verilmifltir. Dilencilik konusunun bir sosyal sorun olarak ayn› y›l›n
bafl›ndan itibaren gazetelerde gittikçe artan bir oranda ifllendi¤i görülmektedir. Dilen-
cili¤in varl›kl› kifliler taraf›ndan halk›n vicdan› suiistimal edilerek icra edildi¤i vurgulan-
m›fl ve dilencilerin engelli rolü yapt›¤›na iflaret edilmifltir. Dilencili¤e karfl› mücadele
polisiye bir çerçevede yürütülmüfltür. 26 Ocak 1943 tarihli bir gazete haberine göre
bir günde 54 dilenci yakalanm›fl, 30’u Darülaceze’ye gönderilmifl, geri kalanlar hakk›n-
da ise soruflturma bafllat›lm›flt›r. Refik Halit Karay Tan gazetesindeki köflesinde, pro-
fesyonel dilencili¤e ödün verilmemesinin, bu kiflilerin yakalan›p yetim yurtlar›na, has-
tanelere veya fabrikalara gönderilmelerinin gerekti¤ini belirtmifltir. 
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Gecekondu Davas›
fiehir Meclisi dün saat 15:30’da At›f Ödül’ün baflkanl›¤›nda toplanm›flt›r. Dünkü içtimada Vali ve

Belediye reisi Lütfi K›rdar’da bulunmufltur. ‹lhami Sancar taraf›ndan verilen takrir müzakere mev-

zuu olmufltur. ‹lhami Sancar bu takririnde birtak›m fakir halk tabakas›n›n bir müddetdenberi fle-

hirde bafl gösteren mesken buhran›ndan son derece mustarib bulundu¤unu, gecekondu nam› al-

t›nda bir çat› bulanlar›n ise binalar›n›n y›k›lmas› süretle müflkül duruma düfltüklerini, meskeni ol-

mayan vatandafllara Belediye ve Hazineye aid arazinin bir an evvel tahsisinde isabet oldu¤unu 5228

ve 5218 numaral› kanunlar›n meriyetinden bugüne kadar Belediyece müsbet hiçbir harekete gidil-

medi¤ini söylemifl ve bu iflin müstaceliyetle ele al›nmas› gerekti¤ini söylemifltir.

3 Kas›m 1948, Cumhuriyet

Gecekondu ‹flini Halledecek Kanun
Bina yap›m›n› teflvik ve izinsiz yap›lan binalar hakk›ndaki kanun bugün resmi gazetede neflredildi.

Bu kanuna göre bugüne kadar yap›lm›fl olan gecekondulardan mesken olanlar sahiblerinin mülki-

yetine b›rak›lacak, meskenlerden gayri ifllerde kullan›lanlar y›kt›r›lacakt›r. Ayr›ca bugünden itiba-

ren inflas›na bafllanm›fl veya bafllanacak olan her türlü gecekondular›n süratle y›kt›r›lmas› ve bun-

dan böyle kat’i süratte gecekondu infla edilmemesi de kanunda yer alm›flt›r.

30 Temmuz 1953, Cumhuriyet
1970 ’ l e r d e  b i r  g e c e k o ndu  y › k ›m ›  p r o t e s t o s u  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

SOSYAL POL‹T‹KADA DE⁄‹fi‹M: 
‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

Y a r d ›m  S e v e r l e r  C em i y e t i  t o p l a n t › s ›  ( T a n ,  2 1  fi u b a t  1 9 4 3 ) .

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R
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I I .  D ü n y a  S a v a fl ›  y › l l a r › n › n ve sonras› dönemin sosyal
politika ve sosyal güvenlik konular› bak›m›ndan en önemli olgusu, Nazi Alman-
yas›’ndan kaçan çal›flma hayat› ve sosyal politika uzman› akademisyenlerin Tür-
kiye üniversitelerinde görev almalar›yd›. Bu dönemde birçok Alman akademis-
yen ülkelerini terk etmek zorunda kalm›fllard›. ‹stanbul yaklafl›k yirmi y›ll›k bir sü-
re içinde yüz kadar Alman ve Avusturyal› profesör, asistan, okutman ve yard›m-
c› personel ile ailelerine ev sahipli¤i yapm›flt›r. 1933 y›l›nda üniversite reformu
sonras›nda bu akademisyenlerin bir k›sm› Ankara Üniversitesi’nde de görev al-
m›flt›r. Maarif Vekili Dr. Reflit Galip ile Cenevre Üniversitesi pedagoji profesörü
Albert Malche önderli¤inde haz›rlanan reform tasar›s› sonucunda, 31 May›s
1933’te Darülfünun feshedilmifl ve 70 kadar Alman bilim ve sanat adam› yeni
kurulan ‹stanbul Üniversitesi’nde ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya
Fakültesi’nde göreve bafllam›flt›r. Bu dönemde sosyolog Gerhard Kessler ve ik-
tisadî co¤rafyac› Alexander Rustov’un öncülü¤ünde 1934 y›l›nda Hukuk Fakül-
tesi bünyesinde ‹ktisadiyat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü aç›lm›flt›r. 1936’da ‹ktisat Fakül-
tesi’nin aç›lmas› ile buraya aktar›lan enstitü ilk önce Sosyal Siyaset Kürsüsü’ne,
1982 sonras› ise Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri bölümlerine temel tefl-
kil etmifltir. Enstitünün ilk müdürü Prof. Wilhelm Röpke olmufltur.
Alman profesörlerin öncülü¤ünde kurulan bu enstitüler savafl sonras› dö-
nemde Türkiye’de içtimaî iktisat kavram› etraf›nda flekillenen yeni sosyal
güvenlik anlay›fl›n›n akademik bir derinlik kazanmas›n› sa¤lam›flt›r. II. Dün-
ya Savafl› ertesinde, Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de yaflanan
yoksulluk ve sosyal çöküfl, “sosyal politika” kavram›n›n yeni içerikler kaza-
narak devletin gündemine oturmas›n› sa¤lam›flt›r. 1945 öncesi dönemde
sosyal politika gündemi önemli ölçüde nüfus, halk sa¤l›¤›, çocuk meselesi
konular› üzerinde yo¤unlaflm›flken, 1945 sonras›nda sosyal politika günde-
mi, özellikle Çal›flma Bakanl›¤›’n›n da kurulmas›n›n efllik etti¤i bir süreç için-
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de, çal›flma hayat› ve ifl güvenli¤iyle ilgili sorunlar etraf›nda flekillenmeye bafllam›flt›r.
1946’da Cemiyetler Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikle sosyal s›n›f esas›na dayal› cemiyet-
lerin kurulufluyla ilgili yasa¤›n kalkmas› ve 1947’de ilk sendikalar kanununun yürürlü¤e
konmas›, sendikalar›n kurulmas› ve çal›flma hayat›nda örgütsel bir canlanmaya olanak
sa¤lam›flt›. Bu toplumsal iklimde, 1948 y›l›nda ‹ktisadiyat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü tara-
f›ndan, iflçi-iflveren-devlet iliflkileri üzerine yap›lacak araflt›rmalar› teflvik etmek üzere
“‹çtimaî Siyaset Konferanslar›” bafllat›lm›flt›r. Bu konferanslarda genellikle iflçi, iflveren,
hükümet ve üniversite hocalar›n› temsilen birer konuflmac› bulunmufltur. Konferans-
lar Eminönü Halkevi ve üniversite kampusunda yap›ld›¤› gibi, zaman zaman ‹stanbul
d›fl›nda sendika ve iflyerlerinde de düzenlenmifltir. ‹ktisadiyat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü
taraf›ndan 1948 y›l›nda bafllat›l›p bugüne kadar sürdürülen bu konferanslar ve takip
eden yay›n faaliyetleri sosyal güvenlik kavram›n›n ülkemizde modern anlam›yla yerlefl-
mesi bak›m›ndan son derece önemli bir rol oynam›flt›r. 
Bugünün Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri kürsülerinin nüvesi olan enstitünün
düzenledi¤i bu konferanslarda, sosyal politika konusunda otorite say›lan Cahit Talas,
Orhan Tuna, Gerhard Kessler, Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu ve Sabahaddin Zaim gibi
birçok uzman akademisyen tebli¤ sunmufltur. Ayr›ca Bülent Ecevit ve Sadi Irmak gibi
çal›flma bakanlar› ve sendika temsilcileri de tebli¤ sunmufltur. Günümüzde tan›nan ifl-
verenlerden Nejat F. Eczac›bafl›, sendikac›lardan Kemal Sülker, bürokratlardan Turgut
Özal ve H›fz› Topuz bu konferanslarda tebli¤ sunanlar aras›ndad›r. F›nd›ko¤lu bu ya-
p›y› daha ilk konferansta öngörmüfl ve enstitünün ana hedefinin “hükümet makamla-

‹fl Dergisi
1934 y›l›nda ç›kmaya bafllam›flt›r. Ç›karan Ziyaeddin Fahri [F›nd›ko¤-

lu]’dir. Derginin alt bafll›¤› “Felsefe, Ahlâk ve ‹çtimaiyat Mecmuas›”d›r.

Bu alt bafll›¤a uygun bir flekilde 1930’lu y›llarda dergideki yaz›lar›n fel-

sefî içerikli oldu¤u görülür.

1940’lara gelindi¤inde ise “‹çtimaiyat” alt bafll›¤›n›n daha a¤›r basma-

ya bafllad›¤› görülür. Z. F. F›nd›ko¤lu, örne¤in, 26-28. say›larda

(1941) sosyalizmin tarihini anlatan çok uzun bir yaz› dizisi yay›mlar.

Çarp›c› bir örnek de 1943’teki 34. say›d›r. Bu say›n›n konusu “ço-

cuk meselesi”dir ve normalde 50 sayfa civar›nda ç›kan derginin bu

özel say›s› 200 sayfa olarak ç›km›flt›r. Kessler ile Orhan Tuna yazar-

lar aras›ndad›r.

‹flçi Enstitüsü Öneri Metni
Memleketimizin zirai ve s›nai kalk›nmas›ndan ve geliflmesinden dolay› iflverenler ile iflçiler aras›nda ço-

¤alan ve s›klaflan münasebetler sebebiyle zuhuru muhtemel görülen anlaflmazl›klar› halledebilecek ted-

birlerin al›nmas› hususunda tavsiyelerde bulunacak, her iki taraf›n karfl›l›kl› anlay›fl havas› sosyal bar›fl

ve adalet prensipleri s›n›r› içinde münasebetlerin cereyan etmesi için lüzumlu ilmi inceleme ve arafl-

t›rmalar yapacak, problemleri çözecek ve teklifleri bildirecek, memleketimiz sendikac›l›¤›n›n geliflme-

sini sa¤layacak ilmi esaslar› gösterecek, hülasa iflverenlerle iflçilere ait sosyal siyaset mevzular›nda ça-

l›flacak, bu ifllerin tatbikatc›lar›yla iflbirli¤i edecek olan ‹flçi Enstitüsü’nün Üniversitemizde aç›lmas› hak-

k›nda Çal›flma Vekaleti teklif ve temennisinin gerçekleflmesi Vekaletimizce faydal› hizmetleri olaca¤›

düflüncesiyle kabul edilmektedir.

Çal›flma Vekaleti teklif ve temennisine dair ilgili fakültelerin profesörleri kurulunca al›nacak karar hak-

k›nda vekaletimize bilgi verilmesini sayg› ile rica ederim.

29. 01. 1953. Maarif Vekili [Sosyal Siyaset Konferanslar›, 35-36. kitaplar, ‹stanbul, 1986].
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Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler
Gerhard Kessler 1883 y›l›nda Almanya-Prusya-Wilmsdorf’ta do¤mufltur.

Berlin ve Leipzig üniversitelerinde tarih, co¤rafya, iktisat ve sosyoloji e¤i-

timi görmüfl ve 1905 y›l›nda doktor olmufltur. Doçentli¤ini 1911 y›l›nda

Braunschweig Yüksek Teknik Okulu’nda alan Kessler, bir sene geçmeden

Jena Üniversitesi’nde sosyal politika ve iktisat profesörlü¤üne tayin ol-

mufltur. Kessler, sosyal hayatla da aktif olarak ilgilenmifl, Jena’daki günle-

rinde kooperatifçilikte, belediye siyasetinde, halk üniversitelerinde çok sa-

y›da konferans vermifltir. Ayr›ca 1923 y›l›nda milletvekilli¤i için üç seçim

bölgesinden adayl›¤›n› koymufltur. 1927 sonras›n› ise Leipzig Üniversite-

si’nde geçiren Kessler, 1933’te Nasyonal Sosyalist Parti’nin iktidara gel-

mesi ile görevini kaybetmifl, taciz edilmifl, hatta k›sa bir süre için de olsa

hapse at›lm›flt›r. Bunun üzerine Kessler Türkiye’ye gelmifltir. ‹stanbul Üniversitesi’nde iktisat, sosyal poli-

tika, komün bilgisi ve sosyoloji dersleri vermifltir. 1935 y›l›nda Hukuk Fakültesi bünyesinde ‹ktisat ve ‹ç-

timaiyat Enstitüsü’nü kurmufltur. 1951’e kadar enstitünün müdürlü¤ünü yapan Kessler, bu tarihte ülkesi

Almanya’ya geri döner. Özellikle savafl sonras›ndaki 5-6 y›l içinde devletin çal›flma hayat›n› düzenlemesiy-

le ilgili sosyal politika uygulamalar›nda dan›flmanl›k rolü oynam›fl, ‹flçi Sigortalar› Kurumu ve ‹fl ve ‹flçi Bul-

ma Kurumu gibi oluflumlara aktif destek vermifltir. Bunun yan›nda 1946’dan sonra yeni kurulan sendika-

larla iç içe olmufl, bu konuda konferanslar vermifltir. 1948’de ise “Sosyal Siyaset Konferanslar›”n› bafllat-

m›flt›r. En çok ilgilendi¤i konular ise sosyal ekonomi, sendikac›l›k ve kooperatifçilik olmufltur. Almanya’ya

döndükten sonra, 1951 y›l›ndan dinlenmeye çekildi¤i 1958 y›l›na kadar Göttingen Üniversitesi’nde ders

vermeye devam etmifltir. Kessler 1963 y›l›nda hayat›n› kaybetmifltir.

Türkçe’de Bafll›ca Kitaplar›:
Sosyoloji (1934), Sosyoloji Dersleri (1936), ‹çtimaiyata Bafllang›ç (1938), Kooperatifçilik (1940), 

‹çtimaî Siyaset (1945), Sosyal Sigorta (1950).

Makalelerinden Örnekler:
“Beveridye Plan›”, ‹fl Felsefe, Ahlak ve ‹çtimaiyet Mecmuas› (‹fl ve Düflünce), no:1, 1945, s. 10-15.

“Türk ‹fl Kanunu”, Türk Ekonomisi, no:58, 1948, s. 99-102. 

“Türkiye’de ‹fl ve ‹flçi Bulma Teflkilat›”, ‹fl Felsefe, Ahlak ve ‹çtimaiyet Mecmuas› (‹fl ve Düflünce), 

no:32, 1942, s. 243-253.

“‹çtimaî Sigorta Meseleleri”, ‹fl Felsefe, Ahlak ve ‹çtimaiyet Mecmuas› (‹fl ve Düflünce), 

no:29, 1942, s. 23-29. 

“‹çtimaî Siyaset Zaviyesinden Zonguldak ve Karabük”, ‹fl ve Düflünce, no:237, 1962, s. 8-12. 

“Tasarruf Sand›klar›”, Mülkiye Mektebi Mecmuas›, no:83, 1938, s. 633-638. 

“Türk Kaza ve Anal›k Sigortas› Primlerinin Miktarlar› Hakk›nda Teklifler”, Çal›flma, no:3, 1946, s. 4-9.

r›yla sendika, dernek, birlik gibi meslekî teflekküllerle iflbirli¤i ve kayg› beraberli¤i yap-
mak” oldu¤unu belirtmiflti. Zaten konferanslarda tart›fl›lan konular a¤›rl›kl› olarak sa-
nayi iflçilerinin durumu, grev hakk›, sendikalar, toplu pazarl›k, ifl ihtilaflar› gibi iflçi-iflve-
ren iliflkileri ile ilgili meselelerdi. Sosyal siyaset yaklafl›m›n›n kapitalizmin afl›r›l›klar›n›
törpüleyece¤i öngörülmekteydi. Bu dönemde “Bismarck dönemi” sosyal politika ge-
lene¤inin izini tafl›yan Alman akademisyenlerin varl›¤› ve savafl s›ras›nda ‹ngiltere’de
uygulamaya geçirilen Beveridge Plan›’n›n etkisi ile bilim adamlar› sosyal siyasetin kap-
sam›n› geniflletmeye çal›flm›fllard›r. Örne¤in, Ekmel Zadil 1950’deki konferansta, 10 ki-
fliden az iflçi çal›flt›ran iflyerlerinin ve köylüler ile ev sanayiinde çal›flan di¤er küçük sa-
natkârlar›n da sigorta kapsam›na al›nmas› gerekti¤i fikrini ileri sürmüfltür.
‹çtimaî Siyaset Konferanslar›’nda sunulan tebli¤lere daha yak›ndan bak›ld›¤›nda belirli
birkaç teman›n a¤›rl›k tafl›d›¤› görülür. Bunlardan biri köyüyle ba¤›n› koparm›fl iflçiye
duyulan ihtiyaca olan vurgudur. ‹flçilerin köyle ba¤›n› azaltmak için çal›flma mekânlar›n-
da ucuz mesken sunmak fleklinde özetlenebilecek sosyal politikalar önerilmifltir. K›rsal
iliflkilerden uzaklaflm›fl, köyle ba¤› kopmufl bir “iflçi ordusu” verimlilik ve kalk›nma için
gerekli flart idi. Ayr›ca, bu iflçi ordusunun sendikas›n›n olmas›, toplu pazarl›k yapmas›,
kooperatif kurmalar› da önemliydi. Özellikle Kessler, Almanya’daki kitap okuyan, tiyat-
roya giden, kültürlü iflçi tipolojisini tan›tarak zihniyetin de¤iflmesi gerekti¤ini iflaret et-
miflti. Ba¤›ms›z, tam güvenlikli ve kültürlü bir iflçi, en verimli iflçi idi.
Bunlara ek olarak sosyal politika kavram›, s›n›f mücadelesini engelleyecek, daha do¤-
rusu ona gerek b›rakmayacakt›. Bu sonuca iki yolla geliniyordu. Birincisi, kazan›lan sos-
yal haklar sayesinde iflçiler zaten cemiyete ba¤lanacaklard›. ‹kincisi ise, bu sefer iflçile-
rin “zincirlerinden baflka kaybedecek pek çok fleyleri” olacakt›. S›n›f mücadelesi konu-
su çerçevesinde sendika-siyaset iliflkisi de tebli¤lerde ele al›nan bir baflka konuydu. Bu
tebli¤lerde vurgulanan ana fikir sendikalar›n siyasetle, yani siyasî partilerle iliflki kurma-
malar› gerekti¤i fleklinde özetlenebilir. Orhan Tuna 1950’lerdeki tebli¤lerinde bu ko-
nuyu ifllemifl ve sendikalar›n gündeminin iktisadî siyasetle s›n›rlanmas› gerekti¤i görü-
flünü savunmufltur. Tuna’ya göre sendikalar vergi siyaseti, para ve kredi konular›, itha-
lat-ihracat sistemi, ‹flçi Sigortalar› Kurumu vs gibi meselelerde “tenkit hakk›na sahip ol-
mal›d›r”. Ancak, sendikalar ile siyasî partiler aras›nda hiçbir iliflki olmamal›d›r.
Bu yeni içtimaî siyaset anlay›fl›nda ekonomik alan ile siyaset alan› tamamen ayr›flt›r›la-
rak çal›flanlar›n gündemi birincisiyle s›n›rlanmaya çal›fl›lm›flt›r. Enstitü hocalar› ve kon-
ferans kat›l›mc›lar› taraf›ndan iflçilerin dar anlam›yla ekonomik talepleri meflru görül-
müfltür. Kessler daha ilk konferansta, grev hakk› olmadan sendikal haklar›n bir anlam›
olmayaca¤›n› belirtir. Gerçi esas büyük iflveren devlet oldu¤u ve devlet de vatandafl›-
n› sömürmeyece¤i için grevlere fazla gerek olmayacakt›r. Ama yine de ücret anlafl-
mazl›klar› grevlerle çözülebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise yine siyaset ile ilifl-
kidir. Grevlerde siyasî amaçlar güdülmemesi konusunda bir hassasiyet tebli¤lerde his-
sedilir. Ne de olsa F›nd›ko¤lu’nun belirtti¤i gibi, kooperasyon sosyolojisinin ana yöne-
lifli “yaflay›fl tarzlar› birbirlerinden radikal farklarla ayr›lmayan içtimaî s›n›flardan müte-
flekkil âhenkli ve düzenli bir Türk cemiyeti görme[ktir]”.
Sosyal Politika Konferanslar› üzerinden fikirleri k›saca anlat›lan akademisyenlerin ve
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I
Dündenberi ‹stanbulumuz milletleraras› bir

toplant›ya daha sahne oluyor: Yak›nflark mem-

leketlerinin ifltirakile akdedilen bir nevi bey-

nelmilel ‹fl ve Çal›flma Kongresi karfl›s›nday›z.

‹kinci Dünya Harbini takib eden senelerde

toplanan 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu milletlera-

ras› emek ve çal›flma kongrelerinin arkas› s›ra

Yak›n ve Ortaflark milletlerinin kendi aralar›n-

da toplanmalar›, Birinci Dünya Harbi sonu

“Milletler Cemiyeti”nin hemen biricik müsbet eserini yaflatmak bak›m›ndan manal› olsa gerektir.

Paris Yüksek Muallim Mektebi oca¤›n›n yetifltirdi¤i büyük flahsiyetlerden A. Thomas, 1919’da ilk defa

Amerikada toplanan “Beynelmilel ‹fl Konferans›”n›n Frans›z delegesi olarak ifltirak ettikten 1921 de

‹sviçreye nakledilen “Milletleraras› ‹fl Bürosu” nun reisli¤ine geçtikten sonra, merkezi Moskovada bu-

lunan III üncü enternasyonal karfl›s›nda çal›flma davas›n› ilmin ve ahlâk›n emretti¤i yolda yürütmek için

bilindi¤i gibi içtimaî siyasete sar›ld› ve hakikî sosyalizmin rehberi olan içtimaî siyaset zihniyetini dün-

yan›n her taraf›nda yaz› ile ve sözle yayma¤a çal›flt›, bütün dünyay› dolaflt› ve bu arada ‹stanbula da gel-

di. Bugünkü amelî mahiyetteki içtimaî siyaset davas›n›n bu büyük mücadelecisi o zaman ‹stanbulda

kimlerle görüfltü, ne gibi int›balar edindi ve nas›l bir psikoloji ile ayr›ld›, bilemiyoruz. Fakat 1936 ta-

rihli ‹fl Kanunumuzun ihzar› ameliyesile Milleteraras› ‹fl Bürosu aras›ndaki münasebet zarurî olarak A.

Thomas’y› düflündürtüyor. Tatbikat›ndaki eksiklikler ne olursa olsun, ‹fl Kanununun ilk zamanlardaki

varl›¤›ndan al›n›z, ‹kinci Dünya Harbi sonundaki ifl kongrelerine ifltirakimiz üzerinde durunuz, bu ifller

için kurulan Çal›flma Vekâleti teflkilât›m›z› ve arada neflredilen çeflidli içtimaî politika kanunlar›n› dü-

flününüz, nihayet ‹stanbulda yar› ölçüde bir Milletleraras› Çal›flma Kongresinin topland›¤›n› göz önü-

ne getiriniz: Yirmi sene kadar önce ‹stanbula gelmifl olan A. Thomas’y› flimdi öteki dünyada memnun

bir ruh tafl›r tahayyül etmemek için bir sebeb yoktur. Garb›n anarflist ve düzen bozucu içtimaî cere-

yanlar› karfl›s›nda ç›kan ve temelleri iktisadi sosyolojinin neticelerine ba¤lanan içtimaî politikan›n tari-

hine, milletleraras› bir tezahür fleklinde de olsa, flimdi Türkiye hesab›na ümid verici bir yaprak ilâve

ediliyor. Hâdise, memleketimizdeki içtimaî siyaset cereyan› bak›m›ndan da oldukça ehemmiyetlidir:

Garb›n bu yeni sosyal bilgisi ve tatbikat›, Türkiye kanalile Yak›nflarka daha çok yay›labilir.

II
Medeni dünyan›n içtimaî meseleyi çözmek için dört elle sar›ld›¤› içtimaî siyaset, memleketimizde zan-

nedildi¤i kadar yeni midir? Cevab telâkkiye göre baflkalaflacak. E¤er içtimaî siyasetle içtimaî siyaseti

“Türkiye’de ‹çtimaî Siyaset”
Prof. Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, Cumhuriyet, 23 Kas›m 1947

yan yana düflünecek olursak eskilik iddias›nda bulunmak mümkündür. Yeni intiflar eden çok faydal›,

muhtelif içtimaî ilimlere mensub olanlar› alâkaland›racak ehemmiyet tafl›yan bir eserin mevzuu olan

vak›f müessesesine kadar iletilebilecek bir içtimaî muavenet fikri çok eskidir ve garbdaki benzerleri-

nin de gösterdi¤i veçhile içtimaî siyaset endiflesine lüzum hissettirmiyecek derecede tesirli ve kuvvet-

lidir. Fakat bugünlerde ‹stanbulda bir tezahürüne flahid oldu¤umuz içtimaî politika cereyan›, vak›f ve

çeflidli içtimaî yard›m müesseselerinden büsbütün baflka oldu¤undan bu baflkal›¤›n memleketimizde ne

zaman belirdi¤ini tayin etmek ayr› bir mesele teflkil eder. Hemen söyleyeyim ki bu belirme, Avrupa-

dakinden çok farkl› de¤ildir. “‹ktisadî” olan realitenin “insanî” zaviyeden düflünülme¤e bafllamas› ile La-

tin memleketlerde ad›na ‹çtimaî ‹ktisad, Cermen diyarda ismine ‹çtimaî Siyaset denen cereyan, bir ta-

raftan liberalizmi, di¤er taraftan Marxizmi bir kenara b›rakarak yolunda yürümüfltü. Bizde bu iki en-

gelden ikincisi mevcud olmad›¤›ndan yaln›z birincisi ile mücadele edildi¤ini görüyoruz.

Gerçekten XIX uncu as›rda yüksek mekteblerimizde iktisad profesörlü¤ü yapm›fl olan Ohanes Pafla-

n›n, daha sonralar› Cavid Beyin mümessilli¤ini yapt›klar› koyu liberal iktisad cereyan› karfl›s›nda fierif

Efendi ile Akyi¤ito¤lu Musa Beyin temsil ettikleri cereyan› görüyoruz. ‹flte bu sonuncularda içtimaî si-

yasetin esas düflüncesini de¤ilse bile sezgilerini bulmak mümkündür.

Bununla beraber XIX uncu asr›n ikinci yar›s›ndaki Türkiyenin ekonomik ve içtimaî flartlar›, ayn› dev-

renin baz› garb memleketlerinde içtimaî siyasetin zuhurunu haz›rlayan ve kolaylaflt›ran flartlara hiçbir

suretle benzememesi, bir k›s›m iktisadc›lar›m›z›n fikirlerini zorlayarak içtimaî politikaya maletmemize

mânidir. Ohanes Paflan›n istedi¤i fley, tam bir liberalizm, daha do¤rusu Türkiyenin “ziraat mi, sanayi

mi?” ç›kmaz› karfl›s›nda birinci fl›kk› ihtiyar etmesi lüzumu idi. Muhalif kanaatte olanlar, bu sorgu kar-

fl›s›nda kendi ifadelerile “Azâdegî-liberalisme” den ve sanayileflme politikas›n› bir kenara b›rakma fik-

rinden uzak kalmakta idiler. Binaenaleyh, bunlarda pek vaz›h bir flekilde mevcud olm›yan içtimaî poli-

tika fikrini bulabilmek için ‹kinci Meflrutiyeti, hattâ Birinci Dünya Harbini beklemek lâz›md›. ‹flte me-

selâ 1872 Almanyas›nda bafl›nda Herkner ve Schmoller gibi iktisad ve sosyoloji mensublar›n›n bulun-

du¤u “Alman ‹çtimaî Siyaset Cemiyeti”ne benzer bir cemiyet, 1916 Türkiyesinde bafl›nda Z. Gökalp

ve Yusuf Kemal gibi sosyoloji ve iktisad mensublar›n› gördü¤ümüz “‹ktisad Derne¤i”, yeni flartlar›n

mahsulü olarak ortaya ç›km›fl, Frans›z kültüründen faydalanan ilm adamlar›m›z da “‹çtimaî Basiret” ve-

ya “‹çtîmaî ‹ktisad”, Alman iktisadc›l›¤›ndan müteessir olanlar da “‹çtimaî Siyaset” bafll›¤› alt›nda ken-

dini gösteren içtimaî politika telâkkisi yavafl yavafl kökleflme¤e, kültür müesseselerine nüfuz etme¤e,

bilhassa ‹ktisad Fakültesi kadrosu içinde bafll› bafl›na ehemmiyet kazanma¤a bafllam›flt›r.

III

Birinci ve ‹kinci Dünya Harbleri aras›ndaki devrenin Türkiyesinde küçük ölçüde de olsa içtimaî poli-

tika gütmeyi icab ettiren sebeb ve flartlar, ‹kinci Meflrutiyet Türkiyesindekinden büsbütün baflkad›r.

Üstelik 1933 Üniversite ›slahat› esnas›nda, Almanyan›n içtimaî politika sahas›ndaki otoritelerinden bi-

rinin memleketimizde mensub oldu¤u disiplinin nazariyesini yayma¤a çal›flt›¤›n› da memnuniyetle gör-

dük. fierif Efendi ve Akyi¤ito¤lu ile sezgi halinde, “‹ktisad Derne¤i” mensublar›n›n “‹ktisadiyat Mec-

muas›” ile “Yeni Mecmua” da sevgi halinde muhitimize yayma¤a çal›flt›klar› fleyin bu defa müsbet bil-
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gisine de kavuflmufl olduk. O s›ralarda yeni neflredilen “‹fl Kanunu” nun dayand›¤› ilmî esaslar› yaln›z

üniversite tedrisat›ndan de¤il, ayn› zamanda üniversite d›fl› muhitlerde de tan›tma¤a çal›flan sosyoloji

profesörü Dr. G. Kessler’in Eminönü Halkevinde verdi¤i ve “‹fl” mecmuas›n›n 1934, 1936 ve 1937

cildlerinde neflredilen pek faydal› konferanslar› bu mevzu üzerinde, Türkiyede halk için yap›lm›fl veya

yaz›lm›fl ilk içtimaî politika konuflmalar› olmak itibarile tarihî bir ehemmiyeti haizdirler.

Art›k 1936 dan bu yana on flu kadar sene zarf›ndaki Türk içtimaî politikas›n›n nazariye ve tatbikat sa-

has›ndaki geliflmesinden bahse lüzum yoktur. ‹çtimaî politika mefhumu kadar problemleri de her iki

sahada oldukça sevindirici flekilde yay›lm›fl ve ‹ktisad fakültesi, içtimaî politika bilgisile mücehhez befl

yüzden fazla Türk genci yetifltirmifl bulunuyor. Bu geliflme mekanik ve taklidci bir manzara m› arzedi-

yor, yoksa organik ve içtimaî yap›dan m› mülhemdir? ‹fl ve çal›flma hukukiyat›m›zda tedvin ne nisbet-

te ilmî esaslara dayan›yor? Y›ld›z park›n›n içindeki güzel köflkte toplanan küçük ölçüdeki bir milletle-

raras› çal›flma konferans› vesilesile günlük gazete okuyucusuna Türkiyedeki içtimaî siyaset cereyan›-

n›n yaln›z k›sa bir tarihçesini sunmak istedi¤im için bu gibi sorgular› burada bir kenara b›rak›yorum.

IV

Dündenberi çal›flma¤a bafllayan ve ‹stanbul Üniversitesinin eski içtimaiyat Profesörü Necmeddin Sad›k ve

Ankara Üniversitesinin eski Hukuk profesörü Tahsin Bekir taraflar›ndan yap›lan  iki faydal› konuflma ile

gaye ve maksad› belirtilen toplant› içtimaî siyasetçilerle III üncü enternasyonalcileri karfl›laflt›rmak isteyen-

ler ve dünya hâdiselerini bu karfl›laflt›rma zaviyesinden düflünenler için pek elveriflli bir vesiledir. Lenin gi-

bi Stalin ve arkadafllar› da garbda, komünizm perdesi alt›ndaki Rus hegemonyas›n›n söktürülemiyece¤ini,

zira Garbl› amele ve köylünün az ve çok ayd›nlanm›fl bulundu¤unu, halbuki fiarkta durumun böyle olma-

d›¤›n›, fakir köylülerle bak›ms›z amelenin çok yerinde bir propaganda konusu teflkil etti¤ini daima düflün-

müfller veya öyle düflündüklerini hareketlerile anlatm›fllard›r. Ziraî reformlar› ve toprak iflçilerini de içine

alan genifl bir içtimaî politika, Yak›nflark› Garb›n düflündü¤ü krizlerden kurtarmak için elveriflli bir vas›ta-

d›r. Fakat içtimaî adaleti daima gözönünde bulunduran ve onu parça parça tahakkuk ettiren faal, y›lmak

bilmez bir içtimaî siyaseti e¤er ‹stanbulda bugünlerde toplanan birinci “Yak›nflark milletleri ifl konferans›”

Yak›nflarkta faal ve ahlâkî hedeflerini yak›ndan kavram›fl bir içtimaî siyasetçili¤e yol açarsa demir perde ar-

kas›nda haz›rlanan sinsi tecavüzler en salim flekilde önlenmifl olacakt›r.

V

Bir hafta kadar devam edecek olan ve Garbla fiark› içtimaî mesele etraf›ndaki hukukî hareketlerde bir-

lefltirecek bulunan bu toplant›n›n önceden düflünülmesi gerekli bir eksi¤ine iflaret etmeden geçemiye-

ce¤im. Bir ar›za yüzünden ‹stanbulda toplanan Yak›nflark milletleri ifl konferans›nda Türkiyenin içtimaî

politika meseleleri hakk›nda salâhiyetli ilîm ve ihtisas adamlar› taraf›ndan haz›rlanm›fl birkaç ilmî ve ob-

jektif tebli¤ yaymak, Arabistan, Acemistan, Efganistan ve Pakistan gibi dost fiark milletleri mümessille-

rile daha yak›ndan ifl beraberli¤i yapmak için bir zemin haz›rlayacakt›. Mamafih hiç de¤ilse son kapan›fl

günü için mevcud olan bir imkândan istifade edilmesi konferans› haz›rlayanlara belki tavsiye edilebilir.

Orhan Tuna (1910-1987)
Orhan Tuna, ‹stanbul Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1934’te

‹stanbul Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Mektebi’ni bitirdi. Almanya’da Heidel-

berg Üniversitesi’nde doktora derecesi ald› ve 1938’de ‹stanbul Üniver-

sitesi Sosyal Siyaset Kürsüsü’nde Prof. Kessler’in yan›nda asistan olarak

çal›flmaya bafllad›. 1947’de ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’nun yay›n› Türk ‹flçisi

gazetesinde yaz›lar yazd›. 1948’de bafllayan Sosyal Siyaset Konferansla-

r›’nda aktif görev ald›. Ayr›ca, ‹ktisat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü’nün üniversi-

te d›fl›, özellikle sendikalarla iliflkili faaliyetlerinde e¤itimci ve dan›flman

olarak görev ald›. 1958-60 aras›nda ‹ktisat Fakültesi dekanl›¤› yapt›. Ayr›-

ca ‹ktisat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü baflkanl›¤›nda bulundu.

Önemli Kitaplar›:
‹stanbul Küçük Sanayiinin Bugünkü Meseleleri (1950).

Grev Hakk›, ‹fl Mücadelelerinde Yeri ve Ehemmiyeti (1951).

Grev Hakk›, Bafll›ca Meseleleri ve Memleketimiz Bak›m›ndan Tanzimi (Metin

Kutal ile birlikte, 1962).

Makalelerinden Örnekler:
“Amerika’da ‹çtimaî Sigorta Meseleleri ve ‹fl ‹htilâflar›n›n Mahiyeti”, ‹fl

Felsefe, Ahlak ve ‹çtimaiyet Mecmuas› (‹fl ve Düflünce), no:100, 1949, s. 3-

5. 

“Baflka Yerlerde ve Bizde Mesken Meselesi I”, Çal›flma, no:23, 1947, s.

14-17. 

“Gerhard Kessler ve Yeni Bir Zihniyet”, ‹fl Felsefe, Ahlak ve ‹çtimaiyet

Mecmuas› (‹fl ve Düflünce), no:113, 1951, s. 29-31. 

“Harpte Sosyal Siyaset Tedbirleri”, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi

‹ktisat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü Sosyal Siyaset Konferanslar› (XXVI), 1975,

s. 125-144. 

“Hayat Pahal›l›¤› ve Kooperatifler”, ‹ktisadî Yürüyüfl, no:346, 1957, s. 6,

16, 18.

“Komünizme Karfl› Mukabil Bir Programa Sahip miyiz?”, Türk Yurdu,

no:3, 1959, s. 25.

“Memleketimizde ‹flsizlik Sigortas› Meselesi”, ‹çtimaî Emniyet, no:4,

1955, s. 216-221.

“Sosyal Politika ve Çal›flma Bakanl›¤›”, Siyasî ‹limler Mecmuas›, no:175,

1945, s. 387-391.
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Toker Dereli

Peki sosyal politika ne demek? Sosyal politika

sosyal düzeni muhafaza etme, koruma, s›n›f

çat›flmalar›n› hafifletme, s›n›f farkl›l›klar›n›

azaltma vs anlam›nda bir kamusal tedbirler

manzumesi. Alman hocalar›n getirdi¤i, bizim

okudu¤umuz dönemdeki yaklafl›mda sosyal

politika hem kamu müdahalesini, hem kendi

kendine yard›m etmeyene Allah da yard›m

etmez, kendi kendine örgütlen, derne¤ini

kur, sendikan› kur, kooperatifini kur, hem de

kendi kendine yard›m mant›¤›yd›. 60’l›, 70’li,

80’li y›llarda ikisi ayr›ld› birbirinden. Bize Al-

man hocalar›n anlatt›¤›, verdi¤i tan›m anlam›n-

da sosyal politika bu iki boyutta ihtiva eder fle-

kildeydi ve kapitalist sistemin (ister pür kapita-

list ister karma kapitalist sistemin) muhafazas›

için bir tedbirler manzumesiydi.

1936 tarihli ‹fl Kanunu, flimdiki ‹fl Kanunu’nun

dahi çat›s›d›r, yap›s› itibariyle; kapsam›, ifl söz-

leflmesi, taraflar›n hak ve borçlar›, ifl akdinin

sona ermesi... yani bugün çok fley de¤iflti ama,

yap› bak›m›ndan, fihrist bak›m›ndan diyelim, 36

‹fl Kanunu esas olarak gidiyor. Önemli tabiî;

çal›flanlar 30’lu y›llardan itibaren iki büyük gru-

ba ayr›l›yor (daha önce de var ama özellikle

30’l› y›llardan itibaren): Kamu ve özel. Bizim ifl

kanunumuz, ifl akdi, iflçiye uygulanan, fikir iflçi-

si veya beden iflçisi, uygulanan ifl kanunu ister

kamuda ister özel sektörde çal›fls›n, iflçi s›fat›-

n› tafl›yan herkesi kaps›yor. ILO’nun ço¤u za-

man anlamad›¤› o; Türkiye’de memurlar›n, ka-

mu görevlilerinin sendikal haklar› k›s›tl› diye

uzun y›llar bu mutlakm›fl gibi elefltirmifltir, her

sene de bizim, “Hata yap›yorsun, evet dar an-

1936 y›l›nda do¤an Toker

Dereli, 1960’ta ‹stanbul

Üniversitesi Sosyal Siyaset

Kürsüsü’nde (flimdiki

Çal›flma Ekonomisi ve

Endüstriyel ‹liflkiler

Bölümü) asistan olarak

çal›flmaya bafllam›flt›r.

Çal›flma Bakanl›¤›’n›n

resmî arabulucusu olan

Dereli, yedi y›ld›r

Uluslararas› Çal›flma

Örgütü (ILO) Uygulama

Komitesi’nde devleti 

temsilen görev 

yapmaktad›r.
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lamda memurlar var, onlar›n haklar› daha s›n›rl›, k›s›tl›; fakat bir de ‘public employee’ diye kamu-

da çal›flan özel sektörün tabi oldu¤u ifl kanununa, sendika, grev yasalar›na aynen tabi, aynen hak-

lara sahip kamu iflçileri var. Bunu göz ard› edemezsin” diye müdahale etmemiz gerekmifltir. K‹T’le-

rin kurulmas›yla 30’lardan itibaren tabiî bu alanda bir geliflme oluyor; kamu iflçisi kavram› da kar-

fl›m›za ç›k›yor. Genel bir de¤erlendirme yapmak gerekirse bu dönem ve ‹kinci Dünya Savafl›’n›n

sona ermesiyle çok fakl› bir düzene geçifl, onun içinde 38 tarihli Cemiyetler Kanunu’nun de¤iflti-

rilmesi, yeni Vilayetler Kanunu, daha liberal bir Siyasî Partiler Kanunu’nun falan ç›kmas› 1946 ve

47 y›llar›.

(...)

Bu ba¤lamda, iflin bir de tabiî, sosyal politikan›n sosyal güvenlik boyutu var. 1945, ‹flçi Sigortalar›

Kurumu (SSK’n›n önceli) kuruluyor; belli sigorta dallar› zorunlu, gönüllü esasa göre de¤il. Belli

risklere karfl› prime dayal› sistem. 1949-50’de Emekli Sand›¤›, memurlar için. 71’de daha sonra

Ba¤-Kur. Böyle geliflen bir sosyal güvenlik sistemimiz var. Kendi içinde y›llar içinde geliflti tabiî. Biz

ö¤renciyken sosyal güvenlikten bahsederken iflsizlik sigortas›n› da kapsayan bir bütün anlafl›l›rd›;

bizde iflsizlik sigortas› yok, geri kalanlar da tam anlam›yla geliflmifl de¤il ve aile yard›mlar› yok. Ni-

hayet 1999’da iflsizlik sigortas› da, uzun y›llar çal›flmadan sonra gerçekleflti. Yani Avrupa Birli¤i ile,

ILO’nun 102 say›l› Sosyal Güvenlik Sözleflmesi’yle mukayese edildi¤inde aile yard›mlar› hariç Tür-

kiye’de de sosyal güvenlik kuruldu. Sosyal güvenlik sisteminin geldi¤i geliflmifl noktaya ra¤men bir

sorunu, çok de¤iflikli¤e u¤ramas›. Di¤er kanunlara göre bunu düzenleyen 1964 tarihli, 506 say›l›

SSK Yasas›; primli sistemi kuran, 1971 tarihli yasa, 1979 say›l› Ba¤-Kur, Emekli Sand›¤› vs yasalar›;

bunlar›n hepsi parçal› yaklafl›mla zaman içinde hem derinlemesine hem enlemesine genifllemifller.

(...)

Alman hocalar aras›nda, iflte 33’te bafll›yorlar gelmeye, Kessler de 50’ye kadar galiba kal›yor, bu

konular› getiren Kessler’dir ‹stanbul Üniversitesi’ne. Ankara Üniversitesi’ne getiren Alman bir ho-

ca yok. Kessler orda da etkili oluyor; orda da Cahit Talas Hoca kuruyor, Orhan Bey’le Cahit Ho-

ca, biri ‹stanbul, öbürü Ankara’da; sonra da di¤er üniversitelere geçiyor. Kessler çok sosyal, sos-

yal vicdan› ve ahlak› yüksek bir adam bize anlat›ld›¤›na göre, ben ö¤rencisi olmad›m.

Kad›köy’de falan ev tutuyor. Sabahleyin evden ç›karken cebine bozuk paralar doldururmufl, yol

boyu o zaman›n ‹stanbul’unun fakirlerine da¤›tarak üniversiteye, Beyaz›t’a gelirmifl. ‹flçiler için

“Sosyal Siyaset Konferanslar›”n›, “‹çtimaî Siyaset Konferanslar›”n› düzenlemeye o zaman bafll›yor.

‹lk flekli itibariyle herhalde Alman modeli uygulan›yor iflyerlerinde, fabrikalarda, sendikalarda. Sen-

dikac›l›k 47, demek ki o Türkiye’de yaflarken de, e¤itim yaparken 50’ye kadar kald›¤›na göre onun

zaman›nda Sendikalar Yasas› ç›k›yor. Belli ölçüde mutlaka etkisi olmufltur verdi¤i konferanslar›n,

yapt›klar› propagandan›n falan, olmufltur mutlaka. Sonra Orhan Bey ayn› gelene¤i devam ettiriyor.

Fakat yetiflen sendikac›l›k nesli hem Kessler’den, hem Orhan Bey’den, hem de bu konferanslardan

genifl ölçüde yarar görmüfl, o flekilde yürümüfl bu ifl.SO
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kurumsal olarak ‹ktisadiyat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü hocalar›n›n pratikte de gerek haz›r-
lad›klar› proje ve araflt›rmalarla, gerekse bireysel hakemlik ve yöneticilik görevleriyle
sosyal politikalar›n uygulanmas›nda aktif olduklar›n› belirtmek gerekir. Örne¤in, Çal›fl-
ma Bakan› Sadi Irmak, 1946 y›l›n›n ilk günü kurulan ‹flçi Sigortalar› Kurumu’nun yöne-
tim kuruluna sigorta hukukçusu E. E. Hirsch’i alm›flt›r. Hirsch ilk toplant›da yönetim
kurulu baflkan› seçilmifl, fakat haziran ay›nda Sadi Irmak kendisinden bir milyon liral›k
bir fon kayd›rmas›n› isteyince istifa etmifltir.
Ayr›ca, enstitü üyeleri 1960’a kadar ‹stanbul ‹l Hakem Kurulu’nda arabuluculuk ve ha-
kemlik ile ifl ihtilaflar›n›n çözümünde aktif görev alm›fllard›r. Bunun d›fl›nda enstitüde ça-
l›flma flartlar› ile ilgili ayr›nt›l› projeler haz›rlanm›flt›r. Bunlara örnek olarak ‹stanbul’da ge-
cekondu, ‹stanbul tramvay iflçilerinin durumu, toplu sözleflmenin iktisadî ve sosyal etkisi,
iflçi sendikalar›n›n durumu, Bulgaristan Türkleri’nin son tehciri ve Türkiye’de iskân hakk›n-
da anket, iflsizlik, Zonguldak ve Karabük’te çal›flma flartlar› gibi projeler say›labilir.
Daha çok akademik araflt›rma gibi görünen bu projeler Türkiye’de çal›flma iliflkilerinin dü-
zenlenmesi bak›m›ndan sonraki sosyal politikalara temel oluflturmufltur. Kald› ki üniversi-
te d›fl› faaliyetler, araflt›rmalarla s›n›rl› de¤ildi. Enstitü mensuplar› emek piyasas›na ve onun
denetlenmesine e¤itimci olarak aktif kat›l›mda da bulunuyorlard›. 1944 y›l›nda Sümer-
bank personel flefleri için Kessler ve Orhan Tuna’n›n idaresinde Türkiye’deki ilk sosyal si-
yaset gelifltirme kurslar› aç›lm›flt›r. Bu kurslar 1,5 ay kadar sürmüfl ve 30 Sümerbank per-
soneline sertifika verilmifltir. 1946’da ise Çal›flma Bakanl›¤› için ifl müfettiflleri kurslar› aç›l-
m›flt›r. 1952’de ifl müfettiflleri kursu kat›l›mc›lar›na s›navla sertifika verilmifltir.
Ayr›ca 1953 y›l›nda Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan üniversiteye bir iflçi enstitüsü kurul-
mas› için öneri gelmiflti. Öneride iflçi ve iflveren aras›ndaki iliflkilerin bar›flç› olarak sür-
dürülebilmesi için gerekli yard›mlar, sosyal politika önerileri ve iflçilerin gerekli flekilde
e¤itilmeleri talep ediliyordu. Sabahaddin Zaim’in deyifliyle, “her ne kadar bu enstitü
kurulamad›ysa da üniversite ile tatbikatç›lar aras›nda iflbirli¤ini sa¤lamak hususunda za-
man›n hükümet ricaline hâkim olan yap›c› zihniyeti göstermesi bak›m›ndan, bu vesika-
lar›n ibretle incelenmesi gerekir”.
Bunlar›n yan›nda, sendikac›lar›n e¤itimi konusunda enstitünün önemli bir rol oynad›-
¤›n› görüyoruz. 1953-62 y›llar› aras›nda enstitü, Türk-‹fl, Çal›flma Bakanl›¤›, ‹fl ve ‹flçi
Bulma Kurumu ve Amerikan Yard›m Teflkilat› iflbirli¤i ile üç tip e¤itim atölyesi düzen-
lemifltir. Birincisi, ö¤le paydoslar›nda fabrikalara gidip genel kültürü art›rma amaçl› se-
minerler vermekteydi. ‹kincisi, sendikac›lar›n e¤itilmesine yönelik özel seminerler dü-
zenlemekteydi. Son olarak seminerlerde kendini gösteren sendikac›lar bizzat e¤itimci
olarak konferans vermeye davet edildi. 1962’den itibaren bu seminerlerin organizas-
yonu Türk-‹fl’e b›rak›lm›flt›r. Bu seminerlere ek veya onlar›n kurumsallaflm›fl bir biçimi
olarak Ankara’da Türk-‹fl Sendikac›l›¤› Koleji kurulmufl, üç ayl›k, 20-25 kiflilik yat›l› se-
minerlerde dersler üniversiteden gelen akademisyenler taraf›ndan verilmifltir. S›navla-
r›n yap›ld›¤›, baflar› ödüllerinin verildi¤i bu “kolej”de profesyonel sendika yöneticisi ye-
tifltirilmesi amaçlanm›flt›. 1970 sonras›nda ise Sabahaddin Zaim’in hay›fland›¤› üzere,
“ideolojik sendikac›l›k hareketlerinin bafllay›fl› ve D‹SK vs gibi di¤er konfederasyonla-
r›n kurulup geliflmesi neticesinde Türk iflçi hareketindeki birlik bozulunca Türk-‹fl Ko-

1945 önceS‹NDE sosyal pol‹t‹ka 

gündem‹ nüfus, halk sa¤l›¤› VE 

çocuk meseles‹ üzer‹nde 

yo¤unlaflm›flken, 1945 sonraSINDA

Çal›flma Bakanl›¤›’n›n kurulmas›YLA,

çal›flma hayat› ve ‹fl güvenl‹¤‹YLE

‹LG‹L‹ sorunlarLA 

flek‹llenmeye bafllam›flt›r.

‹ s t a n b u l
Ç o c u k l a r ›  
K u r t a rma
Yu r d u ’ n u n
a ç › l d › ¤ ›  1 9 3 3  
s e n e s i n d e k i  
7  ç o c u k  ( ‹ fl
d e r g i s i - 1 9 4 3 ) .
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172  173

leji kapat›lm›flt›r. ‹deolojik iflçi hareketi bafllad›ktan sonra tedricen sendika-üniversite
iflbirli¤i de gevflemifl ve zay›flam›flt›r”.
Enstitünün üniversite d›fl› faaliyetleri bunlarla s›n›rl› kalmam›fl, ifl hayat› ve sanayi ile de
ortak projelere imza at›lm›flt›r. 1956’da kurulan Yak›n ve Ortado¤u Çal›flma Enstitü-
sü’nde üniversite hocalar› iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konular›nda çal›flmalar yapm›flt›r.
Ayr›ca, 1950-60 aras›nda Bakanl›klararas› Prodüktivite Merkezi olarak aç›lan, 1960’tan
sonra Millî Prodüktivite Merkezi ad›n› alan kuruluflta seminerler düzenlenmifltir. Bun-
dan baflka Sosyal Siyaset Enstitüsü, ticaret ve sanayi odalar› ile de yak›n iliflkiler içinde
olmufltur. Bunu yan›nda 1985’te faaliyete geçen Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitü-
sü de üniversite-sanayi iflbirli¤inin kurumsallaflm›fl bir örne¤idir. Bu örneklerin hepsin-
de Sosyal Siyaset Kürsüsü ve onun devam› olan Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflki-
leri bölümleri hocalar› aktif rol oynam›fllard›r.
Bu örneklerden de anlafl›ld›¤› gibi, II. Dünya Savafl› ertesinde “ifl” eksenli bir sosyal po-
litika kavram› gündeme oturmufltur. Gerhard Kessler’in benimsedi¤i ve Türkiye’deki
sosyal politika alan›nda Alman etkisini somutlaflt›ran sosyoloji anlay›fl› olan sozialpoli-
tik ekolü, sosyolojinin temel sorusunu yap›sal sorunlar olmaktan ç›kar›p, “ifl” kavram›-
na yönelik sosyolojiyi bir sosyal politika bilgisi olarak ele alm›flt›r.

Konferans Teklifi
‹ktisat Fakültesi Dekanl›¤›’na: Bu s›rada iflçi ve

sendika meselelerinin amele, hükûmet ve mat-

buat mahfillerini son derece alâkadar etti¤i,

hattâ baz› sendikalar›n Üniversite otoriteleri-

nin ilmî fikirlerinden istifade temayülünde bu-

lunduklar› görülmektedir. Hâdise karfl›s›nda

Fakültemiz içtimaî siyasetle de ilgisi olan ‹kti-

sat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü taraf›ndan halk için

bir konuflma serisi yapmas› fikrini güdüyor,

böyle bir hareketin Üniversitemizin halk ve

cemiyet meseleleriyle daha yak›ndan alâkadar-

l›¤›na yol açaca¤›na inan›yoruz.

Keyfiyetin Profesörler Meclisinde bir karara

ba¤lanmas›n› ve konuflma, konferans serisinin

tertibi hususunda Enstitü müdürü Prof. Kess-

ler’in tavzif edilmesini diler, sayg›lar›m›z› sunar›z.

“‹ktisat Fakültesi’nin Alt› Hocas›”, 1 Mart

1948.

(...) sefaleti önlemek üzere garbi Avrupa’da

takriben 120 seneden beri istihlâk kooperatif-

leri, hastal›k sand›klar›, gönüllü olarak kurulan

meslekî birlikler ve iflçi sendikalar› fleklinde ifl-

çi ve müstahdemlerin kendi kendine yard›m

organizasyonlar› vücude getirilme¤e baflland›.

(...) art›k bundan böyle iflçi ve müstahdemler

1848 senesinde Karl Marx’›n tarifi ile “zincir-

lerinden baflka kaybedecekleri bir fleyleri olm›-

yan proleterler” olmaktan ç›km›fllard›r. Bugün

garp devletlerindeki sendikalarla vaz› kanunlar

ücret mukabilinde çal›flan insanlara içtimaî em-

niyet (social security) temin etmek için birbir-

leriyle yar›flmaktad›rlar; ve baz› memleketler-

de bu hedefe büyük mikyasta var›lm›fl bulun-

maktad›r.

‹çtimaî Siyaset Konferanslar›, 1. kitap [1948],

Kessler, s. 10-11.

Hiçbir sanayi, hiçbir devlet nizam› bu kabil

toplu mukavele fesihleri, yani grevler, yüzün-

den y›k›lmam›flt›r. Bilâkis en yüksek ücretlerin

tediye edildi¤i ve Büyük Britanya ile birlikte en

k›sa ifl müddetleriyle çal›fl›ld›¤› Birleflik Ameri-

ka’da, sendikalar›n idaresi alt›ndaki yüzbinler-

ce iflçinin ifltirak etti¤i grevler daha geçen se-

nelerde de vukua gelmifltir. Bu memleketlerin

istihsali dünyan›n en iyi ve en verimli istihsali

de¤il midir?

‹çtimaî Siyaset Konferanslar›, 1. kitap [1948],

Kessler, s. 11.

II. Dünya Savafl› ve sonras› 

dönem‹n sosyal pol‹t‹ka ve 

sosyal güvenl‹k konularI 

bak›m›ndan en öneml‹ olgusu,

Naz‹ Almanyas›’ndan kaçan 

çal›flma hayat› ve sosyal 

pol‹t‹ka uzman› akadem‹syenler‹n

Türk ün‹vers‹teler‹nde 

görev almalar›yd›.
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174  175
‹ s t a n b u l  Ç o c u k l a r ›  K u r t a rma  Y u r d u ’ n u n  1 9 3 7  s e n e s i n d e k i  ç o c u k l a r › n d a n
b i r  g r u p  ( ‹ fl d e r g i s i - 1 9 4 3 ) .

Kamu ‹kt‹sadî Teflebbüsler‹nde 
Sosyal Pol‹t‹ka

1 9 4 0 ’ l ›  y › l l a r emek piyasas› ve çal›flma iliflkileri merkezli bir sosyal politika
gündeminin oluflumu aç›s›ndan bir dönüm noktas› olmufltur. Bu dönüflümde kuflkusuz
tek parti y›llar›n›n sanayileflme politikalar›n›n yaratm›fl oldu¤u ve niceliksel boyutu göz ar-
d› edilemeyecek bir iflçi s›n›f›n›n varl›¤› büyük rol oynam›flt›r. Söz konusu sanayileflme po-
litikalar› ile iflgücünün sektörel da¤›l›m› de¤iflirken, sanayi kesiminin 1924 y›l›nda istihdam
içinde yüzde 4,6 olan pay› 1939’da 8,0’a, 1944’te 8,3’e ç›km›flt›r. 1934 ve 1938 y›llar›nda
yürürlü¤e sokulan 1. Sanayi Plan› ve 2. Sanayi Plan› ile devlete ait tüm sanayi kuruluflla-
r›nda çal›flanlar›n say›s› 1938 y›l›nda 70 455’e, 1948 y›l›nda 146 902’ye yükseldi.
Sanayi kesimindeki istihdam oran› artt›kça iflgücüne iliflkin önemli sorunlar da ortaya ç›kt›.
1930’lu ve 1940’l› y›llarda sanayileflme üzerine yürütülen tart›flmalarda politikac›lar›n, bürok-
ratlar›n ve akademisyenlerin en çok üzerinde durduklar› konulardan biri iflgücünün devaml›-
l›¤› ve yüksek devingenlik oran› sorunlar›yd›. Dönemin en büyük iktisadî devlet teflekküllerin-
den biri olan Sümerbank’ta, 1944 y›l› içerisinde toplam 25 194 iflçiden 23 578’i iflten ayr›l-
m›flt› ve iflten ç›k›fl oran› yüzde 93,58’e ulaflm›flt›. Benzer oranlara iflletme baz›nda da rastla-
mak mümkündü. 1935 y›l›nda kurulan Kayseri Bez Fabrikas›’nda, kuruluflundan 1940 y›l›na
kadar çal›flan iflçi say›s› 19 761 kifliye ulaflm›flt› ve bu da iflçi kadrolar›n›n 5 y›l içerisinde tam
yedi defa yenilenmifl olmas› anlam›na geliyordu. Ergani Bak›r Madenleri’nde ise 1940-1950
aras›ndaki iflgücü devingenlik oran› yüzde 250’ydi.
Yüksek iflgücü devingenlik ve devams›zl›k oranlar›n›n afla¤›ya çekilmesi 1940’l› y›llar
boyunca önemli bir gündem maddesi olmufltur. Örne¤in, kamu iktisadî teflekkülleri-
nin bir y›ll›k faaliyetlerini inceleyen müfettifl raporlar› iflgücü devingenli¤i sorunu üze-
rinde hassasiyetle durmufl ve bu sorunun çözümüne yönelik politika aray›fllar› içinde
olmufltur. “Sümerbank 1943 Y›l› Umumî Murakabe Heyeti Raporu” iflçilerin devam-
s›zl›¤›na neden olan sorunlar› ele al›p, fabrika yöneticilerinin çözüm önerilerine yer ve-
riyordu. Bu çözüm aray›fllar› neticesinde iktisadî devlet teflekküllerinde çal›flanlar için
ücretlerden sa¤l›k ve sosyal güvenli¤e, iskâna, beslenmeye, e¤itim ve kültüre kadar ge-
nifl bir yelpaze içinde sosyal olanaklar sa¤lanm›flt›r.

Bar›nma
Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yaflad›¤› en önemli sorunlardan birisi mesken soru-
nu olmufltur. Nüfusun büyük bir bölümünün k›rsal kesimde yaflad›¤› bir toplumsal yap›-
dan, sanayileflmifl bir topluma evrilme çabalar›, “iskân” sorununu gündeme getirmifltir.
Kentsel kesimde artan nüfusun bar›nabilece¤i konutlar›n nicel ve nitel aç›dan yetersizli¤i
yan›nda, özellikle ücretli çal›flanlar›n gelir düzeyinin düflüklü¤ü, sorunun de¤iflik boyutlar›-
d›r. Kamu kesiminde iflçi statüsünde çal›flanlar aç›s›ndan mesken sorununun önemini ar-
t›ran ilave faktörler de bulunmaktayd›. Özellikle devletçi sanayi at›l›mlar› bafllad›ktan son-
ra, yeni kurulan fabrikalar›n, yurdun de¤iflik yörelerinde ve büyük bölümü itibariyle kent
d›fl›nda genifl ölçekli olarak kurulmas› özel sorunlar yaratt›.

Sümerbank ve Etibank, iflçi ve memurlar›na yaflanabilir mekânlar yaratmak
için 1940’l› y›llar boyunca önemli yat›r›mlar gerçeklefltirdi. Bu yat›r›mlar ne-
ticesinde kimi zaman ortaya yeni flehirler ç›kt›. Örne¤in, Sümerbank’a ba¤-
l› Karabük Demir Çelik Fabrikalar› 1943 ve 1944 y›llar›nda gerçeklefltirdi¤i
inflaat faaliyetleri ile 180 ev ve 70 barakan›n yap›m›n› tamamlam›flt›. 1945
y›l›nda 160 evin infla edilmesi planlan›yordu. 1946 y›l›na gelindi¤inde Kara-
bük’te evli ve bekâr iflçiler için toplam 835 ev infla edilmiflti. Tüm bu infla-
at faaliyetlerine altyap› yat›r›mlar› efllik ediyordu. Eylül 1944’te Karabük ile
fabrika aras›nda tren seferleri bafllam›flt›. Sümerbank, ‹zmit, Hereke, Kayse-
ri, Sivas, Nazilli, Gemlik, Ere¤li (Konya) ve Bünyan’daki fabrikalar›nda da
evli ve bekâr çal›flanlar› için mesken infla ediyordu. Örne¤in, “1944 Y›l›
Umumî Murakabe Heyeti Raporu”na göre Sümerbank, Nazilli Fabrikas›
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Zafer Toprak
Türkiye’de içtimaî iktisad›, daha do¤rusu içti-

maî iktisat ve içtimaî siyaseti getiren ilk kadro

I. Dünya Savafl› kadrosudur. Bunlar özellikle

Almanya’da tarihçi ekolün uzant›lar› olarak,

özellikle Bismarck Almanyas›’nda oluflan içti-

maî iktisat anlay›fl›n› özümsemifl insanlar ola-

rak Türkiye’ye gelirler. Özellikle o dönemde

içtimaî iktisad›n bu denli uygulan›fl›n›n nedeni

bilfiil savafl›n kendisidir; yani savafl›n ne denli

çözümsüz, daha do¤rusu savafl›n ne denli ay-

r›mc› bir politika gündeme getirebilece¤inin,

toplumda önemli sosyal sorunlar› yeflertece¤i-

nin bilincinde olan insanlard› bu insanlar. O

yüzden bir flekilde devletin müdahalesi gerek-

mektedir, o nedenle asl›nda devlet iktisad› de-

di¤imiz fleyle içtimaî iktisat hemen hemen ör-

tüflür.

Bu içtimaî iktisat asl›nda Alman sosyal demok-

rasisinin Türkiye’ye olan uzant›s›d›r. Ama bafl-

ka bir kol da Fransa’dan gelir... Fransa’dan,

özellikle üçüncü cumhuriyet Fransa’s›ndan.

Özellikle Radikal Parti’nin, Leon Bourgeois’n›n

Radikal Parti’sinin görüflleri do¤rultusunda bir

sosyal müdahale söz konusudur, ki solidarizm

olarak nitelendirdi¤imiz görüfllerdir bunlar;

bu, bizim özellikle Osmanl› entelektüellerinin

solidarizm baz›nda örgütledikleri, daha do¤ru-

su kurgulad›klar› bir modeldir. Burda da insan-

lar›n ba¤›ml›l›¤› tezi gündemdedir; yani insan-

lar, asl›nda birey öyle san›ld›¤› gibi tek bafl›na

de¤ildir, bir toplumun bir parças›d›r ve asl›nda

bu etkileflim sonucunda toplum belirli bir nok-

taya gider ve bu etkileflim de asl›nda bir daya-

n›flmad›r. Organik dayan›flma zorunludur, yani

Profesör Zafer Toprak,

Bo¤aziçi Üniversitesi

Atatürk Enstitüsü’nde

ders vermekte ve ayn›

zamanda enstitünün

müdürlü¤ünü

sürdürmektedir.

insanlar›n çok de¤iflik mesleklerde olmalar› onlar›n belli bir dayan›flma a¤› içersinde görev almala-

r›na neden olur. Ve gördü¤ünüz gibi bir taraftan Almanya’dan, bir taraftan Fransa’dan bir görüfl

ak›fl› vard›r.

Üçüncü bir görüflten de söz etmemiz mümkün. Narodnik görüflleri, yani bir noktada çok daha

köylü esasl› görüfllerin, eflitlikçi görüfllerin gündeme geliflinden söz etmek mümkün. fiimdi her ha-

lükârda flunu söyleyebilirim: Bu içtimaî iktisat anlay›fl› asl›nda I. Dünya Savafl› y›llar›nda izlenen be-

lirli politikalar›, ittihatç›lar›n kent baz›nda iafle sorununda izledikleri politikay› da belirlemifltir üç

afla¤› befl yukar›. ‹flte birtak›m aflevleri kurulmufltur, iafle örgütü kurulmufltur, yani devlet eliyle bir-

tak›m temel ihtiyaç maddeleri da¤›t›lm›flt›r. Yani bu bir noktada içtimaî iktisad›n ta kendisidir, ya-

ni I. Dünya Savafl› y›llar›ndaki politika gerçekten içtimaî iktisat politikas›d›r, bir noktada devlet eliy-

le yoksullu¤u gidermeye yönelik bir politikad›r. Sosyal bir politika vard›r I. Dünya Savafl› politika-

lar›nda, ama bu denli planl› programl› bir politika de¤ildir, koflullar gerektikçe gündeme gelmifltir.

‹stanbul Üniversitesi’nin kurulufluyla birlikte Almanya’dan hocalar gelir; birçok Musevî hoca ve bu

arada sosyal demokrat (ki aralar›nda Musevî olmay›p sosyal demokrat olanlar da vard›r). Bu kifli-

ler, son derece önemli flahsiyetlerdir, dünya çap›nda insanlard›r; Alexander Rustow örne¤in. Bun-

lar Türkiye’ye gelirler ve Türkiye’de bu ikinci dalga içtimaî sorunsallar› gündeme getirirler. Zaten

Türkiye’de o s›rada devletçilik gündemdedir, yani bir flekilde devlet müdahalesi bilfiil gündemde-

dir. Ama tabiî burda gelen Almanlar’›n da rolünü unutmamak gerekir, çünkü bu iktisadî devlet te-

flekkülleri, modelleri falan hep Almanlar’›n ürünü olarak gündeme gelmifltir. Ve birdenbire Türki-

ye, Almanya’n›n entelektüel yörüngesine girer; ve 1936’da da ‹ktisat Fakültesi’nin kurulmas› ihti-

yac› duyulur; ve ordaki iktisat asl›nda iktisat da de¤ildir bizim bugün anlad›¤›m›z anlamda. O ikti-

sat içtimaî iktisatt›r, yani o günkü ders kitaplar›na falan bakt›¤›n›z vakit görürsünüz, hemen hemen

her fley içtimaî iktisatt›r o tarihte. Türkiye’de içtimaî iktisat veya iflte daha do¤rusu iktisad›n en

özgün çal›flmalar› içtimaî iktisat alan›nda yap›lm›flt›r 1930’lu ve 40’l› y›llarda; bu da Alman hocala-

r›n ve onlar›n asistanlar› sayesindedir.

Türkiye’de tabiî 60, daha do¤rusu 50-60’lardan itibaren sosyal politika çok daha genifl bir tabana

oturmufltur. O yüzden iflin teorik yönü ötesinde, aktif, yani bir noktada uygulamas›, praksis önem

kazanm›flt›r. Oralarda tabiî sendikal hayat önem kazanm›flt›r, sendikac›l›k önem kazanm›flt›r. Sen-

dikal yaflam›n apayr› bir öyküsü ve böyle duyabildi¤im bir çan e¤risi vard›r, yani yükseldi¤i bir ev-

re vard›r; yani flimdiki gibi güdük de¤il, bir noktada 1960’lar›n, 70’lerin sendikac›l›¤› çok daha ses

getiren bir sendikac›l›k, çok daha belirleyici bir sendikac›l›k. Türkiye’deki siyasî platformda, bir öl-

çüde yönlendiren bir sendikac›l›k olarak ortaya ç›km›flt›r.
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Tek eksik kalan, sigortac›l›k hukukundan ve si-

gortac›l›ktan anlayan, hem de kamuoyunda iyi

isim yapm›fl bir hukukçuydu. Ben, tam arad›k-

lar› adamd›m. Gerçi özel sigorta hukuku konu-

sunda birfleyler bildi¤imi, ama özel sigorta hu-

kuku ile sosyal sigorta hukuku aras›ndaki tek

ortak yan›n, “sigorta hukuku” sözcü¤ü oldu¤u-

nu, bunun d›fl›nda bambaflka konular ve hukuk

alanlar› oldu¤unu ne kadar anlatmaya çal›flt›y-

sam da, para etmedi.”

Ernst E. Hirsch, An›lar›m, Tübitak Yay›nlar›,

2000, s. 351.
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1970’lerden sonra ideolojik sendikac›l›k hareketlerinin bafllay›fl› ve D‹SK

vs. gibi di¤er konfederasyonlar›n kurulup geliflmesi neticesinde Türk iflçi

hareketindeki birlik bozulunca Türk-‹fl koleji kapat›lm›flt›r. ‹deolojik iflçi

hareketi bafllad›ktan sonra tedricen Sendika-Üniversite iflbirli¤i de gevfle-

mifl ve zay›flam›flt›r.

Sosyal Siyaset Konferanslar›, 35-36. kitaplar, ‹stanbul, 1986, 

S. Zaim, s. 301.

çevresinde bulunan batakl›klar› kurutarak yeni iflçi barakalar› infla etmiflti. 1949 y›l›na
gelindi¤inde fabrikan›n, memur ve kalifiye iflçiler için apartmanlar› ve 300-350 iflçi ka-
pasiteli bir yurdu vard›. Tüm bu yat›r›mlar neticesinde, 1945 y›l› itibariyle Sümer-
bank’ta evli iflçilerin aileleriyle birlikte bar›nd›r›lma oranlar› Gemlik Sunî ‹pek Fabrika-
s›’nda yüzde 44, Konya Ere¤li Bez Fabrikas› ile Kayseri Mensucat Kombinas›’nda yüz-
de 35, Karabük’te yüzde 40, Nazilli’de yüzde 16 idi. 1947 y›l› itibariyle Sümerbank’›n
bütün sosyal meskenlerinde, 6 623’ü memur ve iflçi olmak üzere aileleri ile birlikte 14
907 kiflinin oturdu¤u belirlenmifltir.
Sümerbank Bak›rköy, Bursa, Isparta, Bünyan ve Defterdar fabrikalar›nda ise mesken

yat›r›mlar›na giriflilmemiflti. Bu durum, mesken buhran› yaflayan kentlerde ikame eden
iflçiler ve iflgücü s›k›nt›s› yaflayan fabrika yöneticileri için önemli bir sorun teflkil ediyor-
du. Baflbakanl›k Murakabe Heyeti, 1944 y›l› raporunda Bursa Merinos Fabrikas›’ndaki
iflgücü s›k›nt›s›n›n sebeplerini flöyle aç›kl›yordu: “‹flçi tedarikindeki zorluklar, Bursa’da
rakip sanayinin bulunuflu, Fabrikan›n iflçileri bar›nd›racak iflçi evleri olmay›fl›, iflçiyi ba-
r›nd›ran mahallerin Fabrikaya uzak oluflu, tafl›ma arac› ve teflkilat› olmay›fl› ile izah edi-
lebilir. Bu yüzden Merinos Fabrikam›z›n yan›nda geniflçe bir iflçi sitesi kurulmas› prog-
ram›m›zda önemle yer alm›fl ve ilk olarak arsa konusunun çözülmesine giriflilmifltir.”
Etibank’ta da benzeri bar›nma olanaklar› sa¤lanmaktayd›. 1943 y›l› itibariyle 26
000’den fazla iflçi çal›flt›rmakta olan Ere¤li Kömür ‹flletmesi’nde, 23 ayr› iflyerinde ya-
tak say›s› 20 549’u bulan yatakhaneler mevcuttu. 1943 y›l›nda günde ortalama 16 852
iflçi bar›nd›ran bu yatakhanelerde, temizli¤e dikkat edilmifl, dufl ve y›kanma yerleri ya-
p›lm›flt›. Gene Etibank’a ba¤l› Keçiborlu Kükürtleri T.A.fi’de de, 1943 y›l› itibariyle ev-
li memurlar iflletmede mevcut ve her biri çift daireli olan 6 binada ve bekâr memur-
lar da inflaat› 1943 y›l› sonunda tamamlanm›fl olan pansiyon binas›nda iskân edilmifl
bulunmaktayd›lar. Etibank Garp Linyitleri Müessesesi’nin Soma iflletmesinde 1945 y›l›
itibariyle istihdam edilen 900 mükellef iflçi ile 150 civar›nda daimî iflçiye ayr›lan iflçi ev-
leri ikifler odal›, hol, mutfak ve banyolu olup, 24 saat s›cak su bulunmaktayd›.

Beslenme
Ço¤u devlet fabrikas›, iflçilerine bir ö¤ün yemek veriyordu. 1930’lu y›llarda bu hizmet
karfl›l›¤›nda iflçilerden küçük bir ücret talep edilirken, savafl›n bafllamas› ile birlikte du-
rum de¤iflmifltir. Sümerbank’a ba¤l› iflletmeler 1941 y›l›nda günlük ücretleri 160 kuru-
flu geçmeyen iflçilere bir ö¤ün bedava yemek vermeye bafllad›. Bedava yemek olana-
¤› 1942 y›l›nda ücreti 200 kuruflu, 1943 y›l›nda ise 300 kuruflu geçmeyen iflçileri de
kapsamaya bafllad›. Etibank ve di¤er devlet iflletmeleri de benzer olanaklar sunmak-
tayd›. Örne¤in 1943 y›l› itibariyle Keçiborlu madenlerinde çal›flan ve günlük ücreti 400
kuruflu geçmeyen iflçilere 600 gram ekmek ve iki tabak yemek ücretsiz veriliyordu.
1944 y›l›nda Gaziantep ‹nhisarlar ‹daresi, iflçilerine bir tabak ücretsiz yemek verirken,
temizlik iflçisi s›k›nt›s› yaflayan ‹stanbul Belediyesi yeni alaca¤› iflçilere sabah ve akflam
bedava çorba verece¤ini duyuruyordu. Tramvay idaresi ise kondüktör ve sürücüleri-
ne yar›m ekmek ve bir tabak yemek veriyordu. Yemeklerin kalori miktar›na sa¤l›k gö-
revlileri taraf›ndan özen gösteriliyordu.
Savafl y›llar›nda kimi özel iflletmeler de iflçilerine benzer olanaklar sunmufltur. Örne-
¤in, ‹zmir’deki tütün flirketleri iflçilerine bedava yemek vermesi için 1943 y›l›nda K›z›-
lay’a para ba¤›fl› yapm›flt›. ‹stanbul’daki baz› tekstil fabrikalar›nda da, ki bunlar›n hepsi
10’dan fazla iflçi çal›flt›r›yordu, iflçilere g›da yard›m› yap›lmaya bafllanm›flt›. Yard›m›n
flekli fabrikadan fabrikaya de¤iflmekteydi; kimi fabrika iflçilerine bedava ö¤len yeme¤i
verirken, kimileri de bir parça ekmek ve bir bardak süt veriyordu.
Sümerbank ve Etibank’›n çal›flanlar›na sunduklar› ucuz beslenme olanaklar› bedava ye-
mek ile s›n›rl› de¤ildi. Bu iflletmeler, çal›flanlar›na tüketici mallar›n› piyasa fiyat›n›n alt›n-
da bir maliyetle temin etmek amac›yla kooperatifler (ekonoma) kurmufllard›. Karabük
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1917’de Trabzon’da do¤du. ‹lk ve orta

ö¤renimlerini Trabzon ve Ordu’da ta-

mamlad›ktan sonra, 1935’te Mülkiye’ye

girdi; bu okulu 1938’de bitirdi. Devlet

bursuyla ‹sviçre’ye gitti, burada iktisat

doktoras› (1948) yapt›. Maliye ve Çal›fl-

ma bakanl›klar›nda bir süre çal›flt›ktan

sonra 1952’de Siyasal Bilgiler Fakülte-

si’ne kat›ld›. 1953’te doçentli¤e, 1958’de

profesörlü¤e yükseldi. Sosyal Politika ve

‹fl Hukuku Kürsüsü baflkanl›¤›na atand›.

1960’ta Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanl›¤›na seçildi, 27 May›s 1960 Devri-

mi hükümetlerinde çal›flma bakanl›¤› görevini üstlendi.

Yak›n ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde mütevelli heyeti (1961-

1967) ve Merkez Bankas› idare meclisi üyeli¤i (1961-1967) yapt›, 1970’te

yeniden dekanl›¤a seçildi. 1983’te Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden istifa ede-

rek emekli oldu.

Prof. Talas’›n La Legislation Du Travail Industriel En Turquie (1948), Sosyal

Güvenlik ve Türk ‹flçi Sigortalar› (1953), ‹çtimai ‹ktisat (1955), Türkiye’de Sen-

dikac›l›k Hareketi ve Toplu Sözleflme (ortak yap›t, 1965), Sosyal Politikaya Gi-

rifl (1967), Ekonomik Sistemler (1969), Sosyal Ekonomi (1972), Bir Toplum-

sal Politika Belgesinin Yorumu (1982), Toplumsal Politika (1990) gibi kitapla-

r›yla, çeflitli dergi ve gazetelerde yay›mlanm›fl incelemeleri bulunmaktad›r.

Bir dönem Birleflmifl Milletler Türk Derne¤i baflkanl›¤›n› yapm›flt›r.

Cahit Talas

Demir Çelik Fabrikalar› ve Ere¤li Kömür ‹flletmesi bu alanda lider konumdayd›. Kömür
‹flletmesi’nde 11 adet ekonoma kurulmufltu. Karabük’te ise çal›flanlar›n temel ihtiyaç-
lar›n› karfl›lamak ekonoman›n yükümlülü¤ü idi, zira kentteki mevcut ticarî iflletmeler
h›zla artan nüfusun ihtiyaçlar›n› karfl›layacak kapasitede de¤ildi. Ekonomalar Sümer-
bank ve Etibank’›n di¤er iflletmelerinde de mevcuttu ve çal›flanlar›n gündelik yaflam›n-
da önemli bir konuma sahipti.

Sa¤l›k ve Sosyal Güvenl‹k Olanaklar›

B a fl b a k a n l › k  U m u m î  M u r a k a b e  H e y e t i 1943 y›l›nda
Sümerbank için haz›rlad›¤› raporda, fabrikalara giren iflçilerin hastaland›klar›na yönelik
yayg›n söylentilerin iflgücü s›k›nt›s›n›n önemli sebeplerinden biri oldu¤u tespitini yap-
m›flt›. Bu iddialar kimi müesseseler için do¤ru olsa da, 1940’l› y›llar boyunca iktisadî
devlet teflekküllerine ba¤l› müesseselerdeki iflçilere genifl sa¤l›k olanaklar› sa¤lanmaya
çal›fl›ld›. Bu olanaklar, o dönemin koflullar› çerçevesinde de¤erlendirilmelidir. Sa¤l›k
personeli say›s›n›n ülke ölçe¤inde yetersiz oldu¤u, s›tma baflta olmak üzere salg›n has-
tal›klar›n varl›¤›n› sürdürdü¤ü koflullarda, iflçilere sa¤lanan düzenli sa¤l›k olanaklar› çok
önemlidir. Asl›nda, ülkenin dönem içerisinde yaflad›¤› olumsuz sa¤l›k koflullar›n› dü-
zeltmek amac›yla 1930 tarihinde ç›kart›lan Umumî H›fz›ss›hha Kanunu belirli say›da ifl-
çi çal›flt›ran iflverenlere, sa¤l›k önlemleri al›nmas› konusunda yükümlülükler getirmiflti.
Ancak, iktisadî devlet teflekküllerindeki sa¤l›k olanaklar›n›n bu yasa ile getirilen mini-
mum s›n›r›n çok üzerinde oldu¤u gözlenmektedir.
1947 y›l› itibariyle Sümerbank’ta 188 sa¤l›k personeli istihdam edilmekteydi. Bunlar
aras›nda 49 uzman doktor, 10 diflçi, 9 eczac›, 28 hemflire ve ebe, 34 hastabak›c›, 7 la-
borant, 7 eczac› kalfas› ve 44 di¤er sa¤l›k personeli bulunmaktayd›. Bu sa¤l›k persone-
linin çal›flt›¤› 13 hastanenin yan›nda, 5 krefl ve 4 çocuk yuvas› da bulunmaktayd›.
Müesseseler bünyesindeki sa¤l›k birimlerinin kapasitesi, kurulufllar›n büyüklü¤üne gö-
re de¤iflmekteydi. Örne¤in, 153 iflçi çal›flt›ran Sümerbank’›n Sivas Çimento Fabrikas›
1943 y›l›nda alt› yatakl› küçük bir hastaneye ve eczaneye sahipti. ‹nhisarlar ‹daresi’nin
Gaziantep’teki flarap fabrikas›nda ise sadece bir klinik vard›. 1 Nisan 1944 tarihi itiba-
riyle 1 892 kifli çal›flt›rmakta olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar›’nda 150 yatakl›
bir merkez hastanesi yan›nda, 20 yatakl› bir baflka hastane, toplam yatak say›s› 66 olan
7 de dispanser bulunmaktayd›. Binlerce maden iflçisi çal›flt›ran Ere¤li Kömür ‹flletme-
si’nin ise merkezde 150 yatak kapasiteli bir hastanesi mevcuttu. ‹flletmenin Kilimli, Ge-
lik, Üzülmez ve Kozlu’da dispanserleri vard›. Ayr›ca baz› madenci köylerinde de, mü-
navebeli iflçilerin sa¤l›k durumlar›n› kontrol etmek için dispanserler kurulmufltu. ‹fllet-
menin Ere¤li ve Asma’da ise bak›mevleri vard›.
Bu müesseselerdeki sa¤l›k olanaklar›, çal›flt›rd›klar› iflçilerin yan›nda, bulunduklar› böl-
geler aç›s›ndan da önem tafl›maktayd›. Baz› kurulufllar, kendi personeli d›fl›nda çevre
halk›na da sa¤l›k olanaklar› sunmufllard›r. Örne¤in, Sümerbank Türkiye Demir ve Çe-
lik Fabrikalar› Müessesesi’nde 1943 y›l› itibariyle bak›m› yap›lan kifliler içerisinde kurum
personelinin oran› yüzde 50’nin alt›ndad›r. Öyle ki, Baflvekâlet Murakabe Heyeti ra-
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porunda, “mevcud hastanenin, zamanla bütün bölgenin memleket hastanesi flekline
girmekte oldu¤u” görüflü ifade edilmektedir. Ancak kimi müesseselerde bu sa¤l›k ku-
rulufllar›n›n salg›n hastal›klara karfl› yeterli olamad›¤› görülmüfltür. Örne¤in Ere¤li Kö-
mür ‹flletmesi’nde veremli iflçi say›s› 1938’de 121 iken, bu say› 1944’te 960’a yüksel-
mifltir. Ocak 1943 ile Mart 1944 aras›nda 212 madenci tifüs teflhisi ile hastaneye kal-
d›r›lm›fl, bunlar›n 30’u ölmüfltür. Benzer sa¤l›k sorunlar› Karabük Demir ve Çelik Fab-
rikalar›’nda da görülmüfltür. 1944 y›l›nda s›tma iflçiler aras›nda oldukça yayg›n bir hal
alm›fl ve bunun neticesinde fabrika binlerce çal›flma saatini kaybetmifltir.
‹ktisadî devlet teflekkülleri kurduklar› hastanelerin yan› s›ra çal›flanlar› için bir tür sosyal
güvenlik sistemi de oluflturmufltu. Örne¤in, Cibali Tütün Fabrikas› hasta ve sakat iflçile-
rinin ücretlerini ödemeye devam ediyordu. Fabrika idaresi, hasta iflçilere hastal›klar›n›n
ilk üç haftas›nda ücretlerinin yar›s›n›, sonraki üç haftas›nda ise çeyre¤ini ödüyordu. ‹fl
kazas› geçirmifl iflçilerin ücretlerinde ise hiçbir kesinti yap›lm›yordu. Hamile kad›nlara on
iki haftal›k izin veriliyordu. Bursa gazetesi muhabiri Musa Atafl, Sümerbank ‹pekifl Fab-
rikas›’na 1943’te yapt›¤› ziyaretten sonra hasta iflçilere tam ücret ödendi¤ini ve beda-
va ö¤len yeme¤i verildi¤ini yaz›yordu. Ayn› dönemde, Sümerbank Bak›rköy Fabrikas› da
benzer bir politika izliyordu. Örne¤in, fabrikan›n boyama bölümü iflçilerinden Ali Gö-
ral 1943 y›l›nda bir ifl kazas› sonucu sa¤ kolunu k›r›p yetmifl yedi gün çal›flamay›nca, fab-
rika idaresi Göral’›n günlük ücretini 120 kurufl olarak hesaplay›p ona çal›flamad›¤› gün-
ler için 92,40 liral›k bir ödeme yapm›flt›. Ciddî sa¤l›k sorunu olan iflçiler ise çevre has-
tanelere yollanm›fl ve bunlar›n masraflar› fabrika idaresi taraf›ndan karfl›lanm›flt›. Örne-
¤in, fabrika laboratuvar›nda çal›flan Müzeyyen Da¤bafll› Nisan 1943’te apandisit ameli-
yat› için fiiflli fiifa Yurdu’na yollanm›flt›. Ameliyattan bir hafta sonra hastane idaresi fab-
rikaya bir dilekçe yazarak hastan›n taburcu edildi¤ini bildirmifl ve masraflar›n karfl›lan-
mas›n› talep etmiflti. Fabrikan›n dokuma iflçilerinden Muharrem Ergül ise lipon teflhisi
ile Mart 1945’te Cerrahpafla Hastanesi’ne gönderilmiflti.

I

Özellikle 2 nci Dünya savafl›ndan sonra geliflen bat› ülkelerinde gördü¤ümüz gittikçe genelleflen yafla-

ma üstünlü¤ü, bizim gibi geri kalm›fl toplumlarda binbir gece masallar›n›n tatl›l›¤› ve uzakl›¤› ile hikâye

edilmektedir.

‹nsanlar›, mensup olduklar› sosyal s›n›f ya da kategoriler ne olursa olsun, hayat›n ve ileri tekni¤in nimet-

lerine ve güvenli¤ine kavuflturan bat› uygarl›¤›, devleti sadece bir siyasi mekanizma olmaktan ç›karm›fl, ona,

ekonomik ve sosyal muhteva katarak toplumun genel refah›n› garanti eden bir unsur haline getirmifltir.

‹nsan mutlulu¤unun genelleflmesine ve devam›na do¤ru yönelen bu geliflim, bir yandan, tabiat›; insan

akl›n›n hâkimiyeti alt›na alma¤a matuf insan tabiat mücadelesinin, di¤er yandan da; ilham›n› insan kifli-

li¤inin dokunulmazl›¤›ndan alan, hukuk alan›nda oldu¤u gibi sosyal ve ekonomik alanda da her türlü

tahakküm anlay›fl›n› reddeden bat› insanl›¤›n›n sab›r dolu fluurlu kavgalar›n›n eseridir. 

Bizde, bat›y›  refah devletine götüren yollar›n olumlu bir flekilde tart›flma alan›na sokulmas›, bu alan-

daki ekonomik ve politik kavramlar›n soyut bir biçimde olsa ifadelendirilmesi 27 May›s devriminin en

büyük özelli¤ini teflkil eder. Fakat bu kavramlar›, sadece salon toplant›lar›n›n ve siyaset sohbetlerinin

konusu olmaktan ç›karmak, ça¤dafl düflünce ve siyaset normlar› ile çeliflikli¤e düflmeden âdil bir bol-

luk devletine mümkün olan sür’atle kavuflma usullerini bilim ilkeleri içinde sa¤lam teflhislerle bulmak

ve yürürlü¤e koymak zorunlulu¤unda oldu¤umuzu inkâr edemeyiz.

Do¤ru teflhis do¤ru ve sa¤lam bilgiye, yurt ve dünya gerçeklerini iyi tan›ma¤a ba¤l›d›r. Romantik ar-

zular, plâtonik ba¤lant›lar günümüzün pozitif bilim dünyas›nda, yap›c› ve tutarl› bir faktör olmak nite-

li¤inden ç›km›flt›r. Bu itibarlad›r ki, peflin hükümlerin ve dogmatik inançlar›n dümen suyundan giden

politikan›n olumlu bir yönü kalmam›flt›r.

II

Bat›n›n refah devletlerini, bir taraftan h›zl› teknolojik geliflmelere, di¤er taraftan da üretici insanlar›n sos-

yo-ekonomik haklar›n›n tan›nmas› hususundaki politik mücadelelerine ba¤l› bir vetire içinde do¤du¤unu

biraz önce belirtmifltik. Gerçekten, endüstrinin do¤uflu ve üretimli en esasl› faktörü haline gelifli, insanla-

r›n birbirleri ile olan münasebetlerini, toplumun co¤rafi da¤›l›fl fleklini tamamen de¤ifltirmiflti.

Endüstri ve teknik, eskisine k›yasla yepyeni ve bambaflka bir dünyan›n temellerini atm›flt›. Bu temel-

ler üstünde inflaas›na bafllanan bina, bafllang›çtaki sosyal ve politik f›rt›nalar aras›nda hiç flüphesiz in-

san mutlulu¤una do¤ru yükseliyordu. Teknik üretim üretimin miktar›n› ve çeflitini bafl döndürücü bir

h›zla de¤ifltiriyordu. Ayn› zamana endüstri, toplumun co¤rafi da¤›l›fl›n› baflkalaflt›r›yor, köylerden bo-

flalan insanlar fabrika dumanlar›n›n kirletti¤i flehirlerde, binler, yüzbinler halinde ortaklafla kaderin yö-

neltti¤i kesif bir topluluk hayat›n›n de¤iflik ve yepyeni kiflileri durumuna geliyorlard›.

Birbirlerini tamamlayan ya da tamamen karfl›t› olan ekonomi teorileri, bunlar›n, tahrik etti¤i siyaset

kavgalar›, çat›flan ve devaml› bir flekilde çekiflen mesleki kurumlar, hep bu yeni tekni¤e girmifl yeni

dünyan›n turfanda meyvalar›n› teflkil ediyorlard›. T›pk› yeni do¤an çocu¤un içine girdi¤i yeni âleme in-

“Sosyo Ekonomik Haklar ve Refah Devleti”
Nihat Türel, Cumhuriyet, 12 A¤ustos 1964

‹kt‹sadî devlet teflekküller‹ 

kurduklar› hastaneler‹n 

yan› s›ra çal›flanlar› ‹ç‹n 

b‹r tür sosyal güvenl‹k 

s‹stem‹ de oluflturmufltu. 
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Z on g u l d a k  mad e n  i fl ç i l e r i  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

Karabük Dem‹r ve Çel‹k Fabr‹kalar›’nda

150 yatakl› b‹r merkez hastanes‹ 

yan›nda, 20 yatakl› b‹r baflka hastane,

toplam yatak say›s› 66 olan 7 de 

d‹spanser bulunmaktayd›. B‹nlerce 

maden ‹flç‹s‹ çal›flt›ran Ere¤l‹ Kömür 

‹flletmes‹’n‹n ‹se merkezde 150 yatak 

kapas‹tel‹ b‹r hastanes‹ mevcuttu.

tibak çabalar›ndaki ›zd›raplar›nda oldu¤u gibi, endüstri toplumlar›n›n ortaya ç›k›fl›nda da fliddetli ve

keskin sosyal buhranlar birbirini takip etmifltir. Yeni do¤an endüstri toplumunun kendine özgü de¤i-

flik ve insafs›z tekerlekleri, bir silindir haflmeti ile iktisaden zay›flar›n üzerinden geçiyordu. Bu geçiflin

insaf, merhamet, ve adalet gibi duygusal ilkelerle çat›flan hiçbir  yönü yoktu. Bu de¤iflen dünyan›n, tek-

nik üretim düzeyine girmifl yeni âlemin, tamamen do¤al gelifliminin baflka türlüsü imkâns›z bir gere¤i

idi. Bu, elbette de¤iflecekti insan iradesinin etkileyece¤i bir toplumsal terminizm içinde, eskiyen tak-

vim yapraklar› ile birlikte baflkalaflacakt›.

Endüstriyel buhran›n, kötü toplum flartlar›n›n ve üretici s›n›flar aras›ndaki z›tlaflmalar›n y›k›c› ve kesif

oldu¤u 19 ncu yüzy›l›n ekonomik ve sosyal meselelere de¤inen büyük teorilerinde, gelece¤in pers-

pektifine ait bugün gerçekleflti¤ini gördü¤ümüz yan›lmalar, s›n›flar aras›ndaki kavgan›n ve onun sosos-

yolojik mahiyetini mübala¤a edilmesinde buna mukabil teknik geliflme vetiresini gelecekteki sosyo

ekonomik rolünün önemsenmezli¤inde dü¤ümlenir.

Yani, endüstri reformlar›ndan bu yana, geliflen teknik üretimi artt›rm›fl, artan üretim de sosyal s›n›f-

lar ya da tabakalar aras›ndaki keskinleflen ve sivrileflen çat›flmalar› törpülemifltir. Bunun da sonucu ih-

tilalcilikten bir çeflit sosyal konformizme, belirli bir düzen içinde karfl›l›kl› tavizlerin ahenklefltirdi¤i

“birlikte yaflama” ortam›na eriflmek olmufltur.

Ünlü Frans›z bilim adamlar›ndan Maurice Duverger bu konuda güzel bir örnek veriyor.

Çok küçük bir pastan›n, diyor Duverger, insanlar aras›ndaki taksimini düflününüz. Gözler bölüflülen

parçalar›n miktar› üzerine teksif edilecektir.

fiayet bölüflüm Adil de¤ilse, kavga o nispette fliddetli olacakt›r. Bunun aksine herkesi bol bol doyur-

ma¤a yetecek bir pastan›n bölüflümünde haks›zl›k olsa bile, doyan insanlar indinde bu durum, fazlaca

bir önem tafl›m›yacakt›r. Zira karn› doyan kimse, baflkas›na isabet eden pastan›n miktar› ile eskisi gi-

bi meflgul olmak lüzumunu duymayacakt›r. 

‹flte, diyor Duverger, tekni¤in ça¤›m›zda yapt›¤› da budur. ‹leri teknik, bu tekni¤e sahip olan toplum-

larda herkesin ihtiyac›na yetecek bir üretim bollu¤una müncer olmufltur.

Böylece, bat›da, toplumsal s›n›flar aras›ndaki mücadele, yüksek bir yaflama ortam›nda, do¤matik inanç-

lar›n aksine, istikrarl› bir politiko-sosyal senteze yönelmifltir.

III

‹klimin ve lâtinli¤in hareketli özelliklerine sahip Fransay› örnek olarak alal›m;

Yak›n zamana kadar bu ülke, sosyal ve ekonomik alanda taflk›n hareketlerin ve bunlara paralel ola-

rak politik krizlerin içinde çalkalanmaktayd›. Bütün bir 19 ncu yüzy›l ve 20 nci yüzy›l›n yar›s› say›-

s›z grevlere sahne olmufltu.

Fakat dikkat edilirse, tekni¤in geliflmesi nispetinde bu kaynaflmalar›n hafifledi¤i derhal göze çarpar. Ya-
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Görülüyor ki bu davân›n kökünden halledilmesi, fabrikalarda, maden ocaklar›nda, sanayi iflçili¤ini

kendine serbestçe biricik ve resmî meslek olarak seçmifl buna göre yetiflmifl, yaln›z bu ifllerde ça-

l›flacak olan, iflinin ehli bir iflçi kütlesinin yetiflmesine ve yerleflmesine ba¤l›! Hulâsa, sanayiimizin

iflçi davâs› ancak -s›rf iktisadî bak›mdan söylüyorum- profesyonel ve kalifiye iflçi kütlesinin yarat›l-

mas› ve yetifltirilmesi ile halledilecektir. 

‹çtimaî Siyaset Konferanslar›, 1. kitap (1948), Özeken, s. 68.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

186  187

ni, sosyo-ekonomik haklar üzerinde yürütülen mücadeleler ileri tekni¤in bol üretimi ile olumlu mey-

valar›n› verme¤e bafllam›fl toplum da dengeli bir ortama do¤ru h›zla meyletmifltir. 

Prof. Roger Picard’›n 40 y›l önce iflaret etti¤i gibi, üretici güçlerin birlikte kontrol ve istifade et-

tikleri bol üretimli ve sosyal adaletli bir düzene eriflebilmenin yoluna girilmifltir. Bu gerçek bütün

geliflmifl Avrupa ülkeleri için böyledir.

Bu söylediklerimizin geliflmifl ve endüstrileflmifl ileri toplumlara ait oldu¤unu belirtme¤e lüzum dahi

yoktur. Bir tarife göre geliflmifl toplum, çal›flan nüfusunun sadece %15 ini tar›m alan›nda b›rakan di-

¤er k›sm›n› endüstriye ay›rabilen toplumdur.

Türkiye gibi nüfusunun büyük ço¤unlu¤unu, eskimifl sosyal geleneklerin ve çok haflin tabiat›n insaf›na

b›rak›lm›fl köylülerin teflkil etti¤i biraz geliflmifl ülkede ileri tekni¤e dayanak bol üretime vatandafllar›-

n›n sosyal ve ekonomik haklar›n›n garanti alt›na al›naca¤› bir refah devletine eriflebilmenin nas›l bir ak›l

düzenine ihtiyaç hissettirdi¤i gözönüne al›n›rsa  sadece “iktidara gelecektir”den ibaret politik hayk›-

r›fllar aras›nda insan bir hayli düflünmekte ve karamsar olmaktad›r.

“‹çtimaî Yard›m”
Halûk Y. fiehsuvaro¤lu, Cumhuriyet, 23 May›s 1962

Günümüzün en mühim konusu flüphe yok ki içtimaî yard›md›r. Büyük halk ço¤unlu¤unu iflsizlikten, aç-

l›ktan ve sefaletten korumak devletin bafll›ca vazifeleri aras›nda yer alm›fl bulunmaktad›r. 

Hastalar›, paras›z hastanelerde tedavi etmek, yoksullar› bak›m evlerinde bar›nd›rmak, iflsizlere ifl bul-

mak, bu suretle cemiyetin ›st›raplar›n› gidermek dâvâs› her devirde ele al›nm›fl, bu konularda baz› mü-

esseseler kurulmufltur.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u ‹daresinde bu dâvay› vak›flar genifl ölçüde halletmifl bulunuyordu. Tanzimattan ev-

vel zenginlerin mallar›na konulan müsadere tehlikesi karfl›s›nda servet sahipleri vak›flar tesis ederler, tür-

lü hay›r ifllerine yat›rd›klar› paralar›ndan çocuklar›na ve onlardan gelecek nesillere de bir pay ay›r›rlard›.

Bu suretle kurulan hastahaneler, okullar, kütüphaneler, afl evleri vesaire dolay›s›iyle eski zenginleri-

miz içtimaî yard›m mevzuunda devletin yan›bafl›nda yer al›rlard›.

Ayr›ca cemiyetimizde bu tesislerin d›fl›nda da fakirlere, yoksullara yard›m etmek hissi pek kuvvetliydi. Fa-

kir halk›n sakin oldu¤u mahalleleri koruyan, oralarda oturanlara yiyecek, yakacak yard›mlar› yapan zengin

konaklar› vard›. Baz› say›l› günlerde bu yard›mlar›n hacmi de büyürdü. Ramazanlarda, konaklar›n kap›lar›

her yabanc›ya aç›k olur, fakirler iftarlar›n› oralarda yaparlar, ayr›ca bir miktar da difl kiras› al›rlard›. 

Bayramlarda fakir çocuklar› giydirme ve sevindirmek ise milli bir gelenekti. Devlet de vak›flar›n iyi

bir flekilde idare edilmesini, temin etmek, hastahaneler ve yard›m evleri kurmak suretiyle içtimaî

yard›m sahas›ndaki vazifesini yapard›.

Bütün bunlar›n üstünde eski Türk cemiyetine flefkat ve sevgi hisleri hâkimdi, Osmanl› ‹mparator-

lu¤unun uzun süren hâkimiyet y›llar›n›n bir sebebini de böyle bir cemiyet anlay›fl›nda aramak icap

eder. Yaflad›¤›m›z devirde bu meseleler daha sosyal bir aç›dan ele al›nmakta, iflçi sendikalar›, iflçi

sigortalar› ve [benzer] tesisler genifl toplumlar›n meselelerine, dertlerine cevap vermeye çal›fl-

maktad›r. Art›k bütün bu meseleler bugünkü hukuk ilminin çerçevesi içine girmifl devlet de daha

asri usullerle sosyal yard›mlar›, çal›flma program›na alm›flt›r. Devlet bütçesinde bu yard›mlar›n bü-

yük bir yekûn tuttu¤unda flüphe yoktur. Fakat bütün bu iyi niyetlere ra¤men bu yard›m müesse-

selerinin mükemmel bir flekilde iflledikleri iddia edilemez. fiikâyet konular›n›n bafl›nda devlet has-

tahaneleri gelmektedir. Hekim ve hemflire hademe kadrolar›n›n kifayetsizli¤i buralara giren hasta-

lar›n birçok ahvalde dertlerini art›rmakta ve bak›m noksanl›¤› derhal göze çarpmaktad›r.

Hemflire meselesi, hastahanelerin bafll›ca konusu oldu¤u halde, hemflireleri iyi bir flekilde yetifltiremi-

yor ve onlara gerekli maddi refah› sa¤l›yam›yoruz. Bu hal karfl›s›nda baz› hemflireler, hastalara karfl›

gerekli alâka ve flefkat hislerinden yoksun bulunuyor. Hastalara ve hastahanelere iyi bak›lam›yor. 

Hemflirelik mesle¤inin daha ziyade zengin bir mâneviyata dayand›¤› flüphesizdir. Onun içindir ki Hris-

tiyan memleketlerde bu hizmeti din kad›nlar› yapmakta ve onlar›n gördükleri bu vazifelerden pek par-

lak neticeler al›nmaktad›r.

Bak›mevlerimiz de hemen ayn› durumdad›r. Bir defa bak›mevleri konumu iyi bir flekilde ele al›nma-

m›fl, kimsesiz, maafls›z fikir ve sanat adamlar›m›z› düflkün hallerinde koruyacak müesseseler kurulama-

m›flt›r. Bu meseleyi sadece Darülaceze seviyesinde b›rakmak her halde do¤ru de¤ildir.

Devlet, bu vaziyette olan sanat ve fikir adamlar›n› haysiyetlerine uygun bir flekilde korumak vazi-

fesini de üzerine almal›d›r.

Edebiyat›m›z›n baz› yafll› flöhretlerinin ne büyük bir s›k›nt› içinde olduklar›n› biliyoruz. Bu cemiyete,

kalemleriyle en büyük hizmetleri gördükten sonra böyle bir halde bulunmalar› hakikaten üzülecek bir

hâdisedir. Yap›lan baz› yard›mlar› bir sisteme ba¤lamak yerinde olur kanaatindeyiz.

Devletin büyük konulardan biri olan iflsizlere ifl bulmak için nas›l gayretler sarf etti¤ini görüyoruz.

Bugünkü zenginlerimizin içtimaî yard›m mevzuunda eski zenginlerimiz kadar genifl davranmad›klar› ha-

kikati ise hiçbir izaha hacet b›rakm›yacak bir aç›kl›ktad›r.
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I I .  D ü n y a  S a v a fl ›  s o n r a s › n d a  Avrupa’n›n yeniden
yap›land›r›lmas› sürecinde sosyal politika olgusunun içeri¤inde önemli de¤i-
flimler yaflanm›flt›r. Bu dönemde sosyal politikalar›n rengini, yeniden yap›lan-
ma ve kalk›nma sürecini bir toplumsal uzlaflma temelinde gerçeklefltirme he-
defi belirlemifltir. Sosyal politika uygulamalar› iki ana eksen etraf›nda flekillen-
mifltir. Bir yandan çal›flma hayat›na iliflkin sosyal güvenlik uygulamalar› geniflle-
yerek kurumsallaflm›fl, di¤er yandan da “sosyal hizmet” kavram› akademik bir
nitelik kazanarak kalk›nma söyleminin temel bir unsuru haline gelmifltir. fiehir-
leflme, sanayileflme ve genel olarak kalk›nma sürecinin do¤uraca¤› toplumsal
sorunlar›n tamam›n›n sosyal hizmetler arac›l›¤›yla giderilmesi gere¤i, dönemin
sosyal politika anlay›fl›n›n köfle tafllar›ndan birisi olmufltur.
Türkiye her ne kadar II. Dünya Savafl›’na girmemifl olsa da, savafl sona er-
di¤inde sosyal ve ekonomik yap› büyük oranda tahrip olmufl bulunmaktay-
d›. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda sosyal politika uygulamalar› büyük oranda
S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâleti, Hilâl-i Ahmer ve Himaye-i Etfal ce-
miyetleri ve yoksul halka yard›m amac›yla kurulmufl çok say›da fukaraper-
ver cemiyetinin faaliyetleri arac›l›¤›yla yürütülmekteydi. II. Dünya Savafl›
sonras› dünya ve Türkiye koflullar›nda bu sistemin karmafl›klaflan sosyal so-
runlara çözüm üretebilmesi art›k imkâns›zd›. Özellikle 1950’ler sonras›nda
h›zlanan sanayileflme sürecinin getirmifl oldu¤u kentleflme ve göç gibi sos-
yolojik ve demografik dönüflümler savafl öncesi refah rejiminin yetersizli¤i-
ni iyice gün ›fl›¤›na ç›karm›flt›r. Türkiye’nin içine girmifl oldu¤u h›zl› toplum-
sal dönüflüm, sa¤l›k, e¤itim ve sosyal güvenlik alanlar›ndaki yap›n›n yeter-
sizli¤ini ortaya koymufl ve gelir da¤›l›m›nda yaflanan dengesizlikler, çekirdek
aile yap›s›nda çözülmeler ve suç oranlar›nda art›fl gibi karmafl›klaflan sosyal
sorunlar›n ancak devletin kurumsal bir çerçeve içinde gerçeklefltirece¤i
sosyal hizmetler arac›l›¤›yla afl›labilece¤i fikrini güçlendirmifltir.
1950’li y›llarla birlikte cumhuriyet hükümetleri, sosyal hizmetleri toplumsal kal-
k›nman›n önemli bir bilefleni olarak görmeye bafllam›flt›r. Bu tarihten itibaren er-
ken cumhuriyet dönemine damgas›n› vuran sosyal yard›m ve gönüllülük söyle-
mi, yerini devletin kontrolü alt›ndaki sosyal hizmet uygulamalar› söylemine b›rak-
m›flt›r. Sosyal hizmet uygulamalar›n› önemli k›lan bir di¤er neden de, savafl son-
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da daha etkin bir hale getirilmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Korunmaya muhtaç kifliler, engel-
liler, yafll›lar, göçmenler, sa¤l›k ve iflsizlik
gibi sosyal risklerden ayr›nt›l› olarak söz
eden 1982 Anayasas›, bu kesimlere yö-
nelik hizmetler için devlete önemli gö-
revler yüklemifltir. Anayasa, devleti, zor
durumda olan, kendi kendine yeteme-
yen ve baflkas›ndan yard›m almak zo-
runda kalan kiflileri sosyal hizmet ve
sosyal yard›mlarla desteklemekle yü-
kümlü k›lm›flt›r. 1950’lerden bafllay›p
1980’li y›llara uzanan süreç içinde sosyal
hizmet anlay›fl› iyice oturmufl ve sosyal
hukuk devleti olgusunun ayr›lmaz bir
parças› olarak kavranmaya bafllanm›flt›r.
1961 Anayasas›’n›n sosyal hizmet kav-
ram›na anayasal bir statü kazand›rma-
s›yla birlikte sosyal hizmet uygulamala-
r›n›n kapsam› da genifllemifltir. 30 Ni-
san 1963 tarih ve 225 say›l› kanunla,
Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›’na
ba¤l› olarak kurulan Sosyal Hizmetler
Genel Müdürlü¤ü, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
yan› s›ra Adalet Bakanl›¤›, Millî E¤itim
Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ve Kültür
Bakanl›¤›’n›n kapsam›na giren faaliyetler yürütmüfltür. Bu dönemde Sosyal Hizmetler Ge-
nel Müdürlü¤ü’nün yan› s›ra birçok kurum ve kurulufl sosyal yard›m faaliyetlerini sürdür-
mektedir. Belediyelerin yafll›larla ilgili bak›m hizmetleri, sosyal yard›m uygulamalar›, sokak
çocuklar›yla ilgili çal›flmalar›; Emekli Sand›¤›’n›n huzurevi hizmetleri, kamu kurum ve kuru-
lufllar›n›n kendi personelinin çocuklar› için krefl ve gündüz bak›mevi açma yükümlülükle-
ri; Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n uygulamakta oldu¤u sa¤l›k hizmetleri çal›flmalar› bu çerçevede de-
¤erlendirilebilir. Halen sosyal yard›mlar ve sosyal hizmetler alan›nda 1983 tarih ve 2828
say›l› kanunla kurulan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü”
ilgili devlet bakanl›¤›na ba¤l› olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sosyal hizmet uygulamalar›n›n daha sistemli bir flekilde yürütülebilmesi amac›yla 1959
y›l›nda Sosyal Hizmet Enstitüsü kurulmufl ve 1961 y›l›nda, Birleflmifl Milletler Sosyal
Hizmet Program›’ndan yararlan›larak, Sosyal Hizmetler Akademisi bünyesinde, sosyal
hizmet personelleri yetifltirilmeye bafllanm›flt›r. Akademinin amac›, ülkenin temel sos-
yal yap›s›, sorunlar› ve sosyal hizmet metodolojisi hakk›nda bilgi ve beceriye sahip,
sosyal politika ve planlama çal›flmalar›na kat›lacak, sosyal hizmetler alan›nda planlay›-

ras› ekonomik büyümeye duyulan ihtiyaç olmufltur. Ancak sosyal hizmetlerin yegâne amaç-
lar›ndan biri olan toplumsal kalk›nma, sadece ekonomik büyümeyi de¤il, sosyal geliflmeyi de
içeren bir kavramd›r. Sadece ekonomik büyümeyle toplumlar›n sorunlar›n›n çözülmesi ola-
naks›z oldu¤undan, daha kapsaml› bir program› amaçlayan sosyal hizmetler toplumsal kalk›n-
man›n önemli araçlar›ndan biri haline gelmektedir.
1950’lerden itibaren sosyal hizmet uygulamalar›n›n flekillenmesinde belirleyici olan bir
di¤er unsur, sosyal yard›m çerçevesinde gündeme gelen ihtiyaçlar› Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
karfl›layamamas› olmufltur. Sosyal hizmetlerin gereklili¤i konusundaki ilk öneri, 18 Ara-
l›k 1950’de Çocuk Koruma Genel Dan›flma Kurulu taraf›ndan gerçeklefltirilen toplan-
t›da Mümtaz Tarhan taraf›ndan yap›lm›flt›r. 12 Haziran 1959’da 7355 say›l› kanunla
Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmufltur. Böylece cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren
uygulanmakta olan sosyal yard›mlar, kurumsal ve bilimsel bir nitelik kazanarak, Sosyal
Hizmetler Kurumu çerçevesinde daha kapsaml› ve yararl› hale getirilmeye çal›fl›lm›fl-
t›r. Ayn› zamanda sosyal hizmet uygulayan kurum ve kurulufllar›n devletle bir koordi-
nasyon içerisinde çal›flmalar› sa¤lanarak, daha fazla vatandafla hizmet verilmesi amaç-
lanm›flt›r. Bu çerçevede 1960 y›l›nda Ankara’da Sosyal Hizmet ve Araflt›rma Derne¤i
kurulmufltur. Dernek yoksullar aras›nda birtak›m incelemeler yap›p, yoksullu¤un muh-
telif sebeplerini araflt›rarak, bu yoksullara yap›lacak olan sosyal hizmetlerin flekil ve de-
recesini belirlemeyi ve bireylerin toplumsal iletiflimsizliklerini çözmeyi ve böylece top-
lum kalk›nmas›na katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r. Sosyal hizmet anlay›fl›n›n Türki-
ye’de 1950’li y›llar ve sonras›nda flekillenmesinde, Birleflmifl Milletler ile kurulan iliflki-
lerin de önemli rolü olmufltur. Nitekim, sosyal hizmet programlar›n›n uygulanmas›n-
da ve sosyal hizmet uzmanlar›n›n yetifltirilmesinde, Birleflmifl Milletler’in bu alanda
yapt›¤› çal›flmalardan ve desteklerinden büyük ölçüde yararlan›lm›flt›r.
Sosyal hizmet anlay›fl›n›n pekiflmesindeki önemli ad›mlardan bir tanesini de 1961 Anayasas›
ile sosyal devlet ilkesinin kabul edilmesi oluflturmaktad›r. 1961 Anayasas› sosyal hizmetleri
genifl bir perspektifle insan haklar› çerçevesi içinde kavramsallaflt›rm›fl ve bu do¤rultudaki dü-
zenlemeler için zemin haz›rlam›flt›r. Sosyal hizmet uygulamalar› 1982 Anayasas› kapsam›nda
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TÜRK‹YE’DE NÜFUS ARTIfi ORANLARI

Y›l Art›fl (%)

1927 13 648

1935 16 158 18,0

1940 17 821 10,3

1945 18 790 5,4

1950 20 947 11,4

1955 24 065 14,9

1960 27 829 15,6

1965 31 391

Kaynak: Saadettin Ery›lmaz, “Türkiye’de Nüfus ve Aile Planlamas›” 
Sosyal Hizmet 1, no:11, Ocak 1965.

DO⁄UM VE ÖLÜM ORANLARI

Y›l Ölüm Oran› (%0)

1935-1940 42,6 19,5

1940-1945 40,7 20,6

1945-1950 42,8 17,0

1950-1955 43,6 14,8

1955-1960 44 12,6

Kaynak: Üçüncü Millî Sosyal Hizmetler Konferans›: Tebli¤ler, Ocak 1965.
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c›, örgütleyici, yönetici ve araflt›rmac› sosyal hizmet uzmanlar› yetifltirerek, sosyal hiz-
metler alan›nda topluma yararl› hizmetler sunabilmektir.
Sosyal hizmet uzmanlar›, sosyal yard›m uygulamalar›nda, psikolojik ve psikiyatrik hizmet-
lerin verildi¤i hastane ve kliniklerde, çocuk ve yetiflkin mahkemelerinde, ›slahevlerinde,
hapishanelerde, çocuk bak›m programlar›nda, refah planlama ve koordinasyon kurullar›n-
da, koruyucu aile ve evlat edindirme bürolar›nda, köy ve toplum kalk›nmas› programla-
r›nda, aile planlamas› ve e¤itsel faaliyetlerde, e¤itim ve araflt›rma programlar›nda çal›fl-
maktad›rlar. Sosyal hizmet uzmanlar›n›n çal›flt›¤› alanlar göz önünde bulunduruldu¤unda,
sosyal hizmet kavram›n›n geniflli¤i aç›kl›k kazan›r.
Birleflmifl Milletler’in ilgili programlar›yla uyum içinde Türkiye’de, sosyal hizmet kavram›
son derece genifl bir çerçevede tan›mlanm›flt›r. Gerçi sosyal hizmet faaliyetleri için ayr›-
lan bütçenin s›n›rl› olmas› nedeniyle uygulamada hedeflenen noktaya ulafl›ld›¤›n› söyle-
mek zordur. Türkiye’de 1960’l› ve 1970’li y›llarda sosyal hizmetler alan›ndaki uygulama-
lar, daha çok aile ve nüfus eksenli sorunlar› merkezine alm›flt›r. Sosyal hizmetler kapsa-
m›nda verilen bafll›ca hizmetler aileye ve çocu¤a yönelik sa¤l›k hizmetleri olmufltur. Bu
çerçevede, ebeveyn e¤itimi, evlilik rehberli¤i, evlat edindirme gibi konularda hizmet ve-
rilmifl, gündüz bak›m hizmetleri, ev yard›m hizmetleri ve aile hayat›ndan yoksun çocukla-
r›n, kronik hasta ve güçsüzlerin bak›m hizmetleri karfl›lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Sosyal Hizmetler Kurumu aile ve çocu¤a yönelik hizmetlerin yan› s›ra, eko-
nomik güçlük çeken yoksullara maddî yard›m ve ucuz yemek yard›m› yap-
makta ve okullar için beslenme programlar› haz›rlamaktad›r. Sosyal, fizikî
ve ruhî sorunlar› olanlara yap›lacak yard›mlar da sosyal hizmetler kapsa-
m›ndad›r. Örne¤in, çocuk rehberlik hizmetleri, duygu bozukluklar› ve fizikî
sorunu olan çocuklar›n bak›m› ve rehabilitasyonlar›, göçmen ve mülteciler
için yap›lan hizmetler ve fuhfla sürüklenmifl genç k›zlar›n, alkol ve uyufltu-
rucu madde ba¤›ml›lar›n›n rehabilitasyonu bu çerçevede de¤erlendirilebi-
lir. 1960’l› y›llarda sosyal hizmetler toplumsal kalk›nman›n en önemli bile-
flenlerinden birisi olarak görüldü¤ü için, bu çerçevede semt kurullar›, sos-
yal hizmet kurullar› ve vatandafl komiteleri oluflturularak, vatandafllara da-
yan›flma ve dan›flma hizmetleri verilmesi amaçlanm›flt›r. Sosyal hizmetler
anlay›fl›, vatandafllar›n halk e¤itimi merkezlerinden, düzenlenmifl bofl za-
man ve grup faaliyetlerinden, çocuk, genç ve yafll›lar için kulüplerden, semt
merkezleri ve toplum merkezlerinden, gündüz kamplar› ve tatil evlerinden
yararlanabilmeleri için de imkân tan›maktad›r.
Görüldü¤ü üzere sosyal hizmetlerle sadece muhtaç bireylere, yoksullara
ve marjinal gruplara yard›m ve hizmet götürülmekle kal›nmam›flt›r. Sosyal

Bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kuruluyor

“Kanun tasar›s›na göre, Enstitü sakat, yoksul ve muhtaç insanlara el

uzatacak, onlar› kendilerine en uygun ifllerde çal›flabilir hale getire-

cek. “Cemiyetin maddî ve manevî nimetlerinden bir k›s›m›n› bunla-

r› kendi gücü ile elde edecek durumda bulunmayan kimselere dev-

let teflekkül, hay›r cemiyetleri ve eflhas taraf›ndan temin etmek ve

ayn› zamanda yoksul ve muhtac insanlar› kendileri için en uygun ifl-

lerde çal›flabilir hale getirmek” üzere ortaya at›lan sosyal hizmeti bir

teflkilat flekline sokmak esas› kabul edilmifl, ilk ad›m olarak sosyal

hizmetlerde çal›flacak personeli yetifltirmek üzere muhtar sosyal

hizmetler enstitüsünün kurulmas›na karar verilmifltir.”

23 fiubat 1955, Cumhuriyet.
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Haziran 1959 ay› içinde ç›kan bir kanun gere¤ince Sosyal Hizmetler

Enstitüsü adile bir enstitü kurulmaktad›r. Sa¤l›k Bakan› da radyoda bu

enstitünün kurulufl maksad›ndan bahsetmiflti. Sosyal hizmet denince,

k›saca iktisadî ve içtimaî flartlar›n veya talihsizliklerin kurban› olarak

yard›ma muhtaç duruma düflenlerin ›zt›rab›n› hafifletmek ve talihsizlik-

lerini bir dereceye kadar telâfi etmek için kendilerinin yard›m›na kofl-

mak hat›ra gelir. Kanuna göre enstitünün vazifeleri çeflitli ve genifltir:

Enstitü, yoksullar aras›nda tetkikler yaparak yoksullu¤un muhtelif se-

beplerini araflt›racak, okul ça¤›ndan önceki devrede veya okul ça¤›nda

bulunan çocuklarla gençlerin bak›m›na, korunmas›na ve yetifltirilmesi-

ne ait içtimaî hizmetleri programlaflt›racak, çocuklar›n, gençlerin ve

yetiflkinlerin t›bbî bak›m, tedavî ve korunmalar› için psikoloji, pedago-

ji ve ekonomi bak›m›ndan mütalea bildirerek, bilgisizlik yüzünden çal›-

flam›yanlar› bir iflde çal›flacak ehliyete yükseltebilmek demek olan re-

habilitasyon için kurulan tesisleri kontrol etmek, âmme idaresine dahîl

müesseselerin sosyal hizmetlerinde iflbirli¤i ve umumî menfaatlere hâ-

dim her türlü hay›r ve yard›m cemiyetlerinin çal›flmalar›nda koordinas-

yonu sa¤l›yacak, sosyal hizmet alan›nda tetkikler yapacakt›r.

Sosyal Hizmetler Akademisi
Bundan baflka sosyal hizmetten maksud olan yard›m, t›bbî tedavi,

ruhî terbiye vesaire gibi hususlarla u¤raflmak bir ihtisas ifli oldu¤u

için müessese bir (Sosyal Hizmetler Akademisi) kuracak ve bu aka-

demi, gerekli elemanlar› yetifltirmek üzere yüksek ve orta ihtisas

derecesinde ö¤retim tesis edecektir. Yüksek ö¤retim bir Üniversi-

te bünyesinde ayr› bir ihtisas flubesi halinde teflkilâtland›r›lacak ve

mezunlar›na “Sosyal Hizmet Mütehass›s›” diplomas› verecektir.

Akademinin orta k›sm› ise üç y›ll›k bir ö¤retimden sonra “Sosyal

Hizmet Yard›mc›s›” yetifltirecektir.

Görülüyor ki yeni kanunun yürürlü¤e girdi¤i 22 Haziran 1959 tari-

hinden itibaren kurulmas›na teflebbüs edilmesi gereken enstitünün

vazifeleri genifl olmakla beraber, bunlar bir ço¤u icraî mahiyette de-

¤ildir. Yani tesisi tasavvur edilen sosyal hizmetlerin kurulmas›n› Ens-

titü kendi üzerine alm›yacak, bu tesisler için ilgili teflekküller nezdin-

de teflebbüste bulunacakt›r. Buna göre sosyal hizmetlerin tesisinde

“Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulurken”
Esat Tekeli, Cumhuriyet, 23 Temmuz 1959

hizmetler yaklafl›m› 1960’lardan itibaren kurumsallaflm›fl ve insan kaynaklar›n›n geliflti-
rilmesi, yaflam kalitesinin art›r›lmas› ve yerel kalk›nman›n gerçeklefltirilmesi gibi denge-
li bir toplumsal kalk›nma stratejisinin aslî unsurlar›n› kapsayacak bir içerik kazanm›flt›r.
Dengeli bir toplumsal kalk›nma çerçevesinde anlam kazanan sosyal hizmetlerin koru-
yucu-önleyici, iyilefltirici-rehabilite edici, de¤ifltirici-gelifltirici amaçlar› ön plana ç›kar›l-
m›flt›r. Sosyal hizmetler bireyin ve gruplar›n kalk›nma sürecinden yararlanmalar› ve bu
sürece katk›da bulunmalar›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r.
Sosyal hizmetler kavram›n›n içeri¤inin kalk›nma programlar› çerçevesinde flekillenmesi,
hizmet götürülmesi gerekli görülen kesimlerin tayininde de etkin olmufltur. Kalk›nma sü-
recine ba¤l› toplumsal ve demografik dönüflümlerden olumsuz yönde etkilenen kifli ve
aileler sosyal hizmetler kapsam›nda de¤erlendirilmifltir. Millî kalk›nmaya katk›da bulunabi-
lecek gruplar, çocuklar ve gençler, ifl ve daha iyi hayat flartlar›na kavuflmak için flehirlere
göç eden aileler ve bireyler, tar›m teknolojisi ve hayat koflullar›nda köklü de¤iflmelerle
karfl›laflan köylü halk, sosyal hizmet uygulamalar›ndan öncelikli olarak yararlanacak grubu
oluflturmaktad›r. Sosyolojik ve demografik dönüflümlerin neden oldu¤u h›zl› bir geliflme
devresinde özellikle çaresiz bir durumda olan veya memleketin sosyal ve insanc›l vicda-
n›nda yeri olan gruplar, normal aile hayat›ndan mahrum çocuklar ve gençler, fiziksel ve
ruhsal handikapl› kifliler, harp malulleri, hastalar, yafll›lar ve güçsüzler, sosyal hizmet uygu-
lamalar›ndan yararlanacak ikinci grubu oluflturmaktad›r.
Aileye yönelik sosyal hizmetler: 1960’l› y›llar›n planl› ve dengeli toplumsal kalk›nma
perspektifi içinde sosyal hizmetlere yüklenen en önemli ifllev, toplumlar›n temel biri-
mi olarak görülen aile kurumunun bütünlü¤ünü korumak ve aile bireylerinin üretken-
li¤ini ve mutlulu¤unu art›rmak olarak tan›mlanm›flt›. Aile kapsam›ndaki sosyal hizmet-
lerin amac›, aile yaflam›n›n güçlenmesine, korunmas›na, aile sorunlar›n›n önlenmesine
ve çözümüne, aile üyelerinin aile birli¤i içinde sa¤l›kl› bir geliflme ve doyurucu bir ya-
flam sürmelerine, ailenin toplumla uyumlu bir biçimde ifllemesine yard›mc› olmakt›r.
Bu uygulamalar için 1960’lar›n ilk y›llar›nda çeflitli bölgelerde “Aile Hizmetleri Merkez-
leri” kurulmufltur. Aile Hizmetleri Merkezleri, tedavi ve dan›flma, aile yaflam› aç›s›ndan

II. Dünya Savafl› sonras›nda 

Avrupa’n›n yen‹den yap›land›r›lmas›

sürec‹nde sosyal pol‹t‹ka 

olgusunun ‹çer‹¤‹nde öneml‹ 

de¤‹fl‹mler yaflanm›flt›r. 

S o s y a l  H i zme t l e r
A k a d em i s i  amb l em i .
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âdeta nâz›m ve mercî rolünü görecektir.

Sosyal yard›m, yukar›da iflaret etti¤imiz gibi sahas› daha genifl olan sosyal hizmetin bir k›sm›d›r ve sosyal

yard›m, yeni kanunla ihdas edilmifl bir fley de¤ildir. S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâletinin teflkilât›na ait

kanundan baflka bizzat Vekâletin ad› da, onun böyle bir vazifeyi haiz oldu¤unu göstermektedir. Fakat Sa¤-

l›k Bakanl›¤›, ismine ra¤men bu sosyal yard›m iflile fiilen u¤raflmam›flt›r. Ac›narak söylemeliyiz ki sosyal yar-

d›m ve hizmet bizde âdeta mercisiz ve teflkilâts›z kalm›flt›r.

Sosyal yard›m düflüncesine gelince: Bu Türk toplulu¤unun asîl gelenekleri aras›nda bulunmaktad›r. Mahal-

ledeki yoksullara, hastalara yard›m, hem de hissettirmeden ve gizli kalmas›na dikkat edilerek yap›lan yar-

d›m, Türkün bünyesine ifllemifl hasletlerdendir. Gerçi 20-30 senedenberi bu haslet biraz donuklaflm›fl gi-

bi görünmekte ise de f›rsat ç›kt›kça gene bu cömerd duygular›n ancak tezahürlerile karfl›lafl›lmaktad›r. Fa-

kat yard›mlar münferid ve da¤›n›k kald›kça fazla verimli olamad›klar› gibi, mevcud hay›r cemiyetlerimiz de

bu hususta gere¤i gibi faydal› olamamaktad›rlar. Çünkü gerek sosyal yard›m gerekse daha sümullü mânâ-

da sosyal hizmet, sistemli ve bilgili flekilde teflkilâtland›r›lm›fl de¤ildir.

Bizde ve Yabanc› Memleketlerde Sosyal Hizmet
Kanunun gerekçesinde, aç›kland›¤›na göre sosyal hizmet tesisi konusunda, do¤u memleketleri aras›nda bi-

le en geri kalm›fl memleket biziz. 1928 de Paris’te milletleraras› bir sosyal hizmet kongresi toplanm›fl. Bu

kongrede Bulgaristan ve Yunanistan gibi küçük Balkan memleketleri, mahdud ölçüde de olsa kendi sos-

yal hizmet faaliyetlerinden bahsedebildikleri halde bizim delegemiz mevcud baz› tedavi müesseselerinden

ve K›z›lay Derne¤i’nden baflka bir fley ortaya atamam›fl. Sosyal hizmet alan›nda ‹srailde, M›s›r, Irak, Lüb-

nan ve Suriyede senelerden beri bafllam›fl faaliyetler vard›r. ‹randa dahi 1946 da befl köye munhas›r ola-

rak kurulan (Mahallî Sosyal Hizmet Merkezi), 1951 de 135 köyü ihtiva edecek kadar genifllemifltir. Do¤u

Pâkistanda da on bin nüfuslu bir bölgede sosyal hizmet yapan bir merkez kurulmufltur.

Gene gerekçede kaydedildi¤ine göre: “1945 nüfus say›m›na nazaran memleketimizde topal, sa¤›r, dilsiz gi-

bi sadece his ve hareket âzas› sakatl›klarile malûl 140.000 kadar insan vard›r. Daha sonraki nüfus say›m›n-

da bunlar›n miktar› verilmemekle beraber, bu gibi malûllerle birlikte müzmin kalb hastal›¤›, müzmin ro-

matizma, müzmin böbrek hastal›¤›, ak›l âr›zalar›, verem vesair malûl edici hastal›klar dolay›siyle ifl göremi-

yenlerin ve böylece cemiyete yük olanlar›n say›s› milyonu bulur. Bunlardan maada iflsiz, güçsüz dolaflan-

lar, dilenenler, h›rs›zl›k ve fuhufl gibi fena yollara düflmek tehlikesine maruz bulunanlar ve bilgisizlik yüzün-

den yoksulluk çekenler de memleketimizde az de¤ildir.” ‹flte kurulacak “Sosyal Hizmet Merkezleri” bü-

tün bu noksan ve sakatl›klarla mücadele edecektir.

Sosyal Yard›m, Sosyal Sigorta
Zaman›m›zda bafll›ca iki insanî tesis var: 1) Sosyal yard›m; 2) Sosyal sigortalar. Sosyal yard›m, bun-

lardan faydalananlardan hiçbir fley istemeksizin yap›l›r. Sosyal güvenlik ise, gene insanî karakteri

galip sosyal sigortalarla sa¤lan›r. Sosyal sigortalar›n son y›llarda ge-

liflmesine ra¤men sosyal yard›m azalm›fl de¤ildir. Bütün sosyal mek-

tepler, h›ristiyan sosyal doktrini, tesanütçü mektep, ›slahatç› sosya-

lizm, sosyal yard›m›n hararetli taraftar›d›r. Bu yard›m, Müslümanl›-

¤›n da emirleri ve temelleri aras›ndad›r.

Bir çok memleketlerde hususî yard›m teflebbüslerinin yan›nda âmme yar-

d›m› da inkiflaf etmifltir. Fransada “Yard›m edilen çocuklar”, “‹htiyarlar,

malûller ve tedavisi kabil olmayanlar”, “Gebe kad›nlara yard›m”, “Ailele-

re yard›m”, “Fakirlere paras›z t›bbî yard›m” için ç›kar›lm›fl hususî kanun-

lar vard›r. ‹ngilterede fakirlere yard›m kanununun bir asr› aflk›n mazisi

vard›r. Birleflik Amerikada küçük çocuklara, körlere ve ihtiyarlara yard›m

tesislerinin yard›m ettikleri kimseler, sosyal sigortalardan faydalananlar-

dan daha fazlad›r.

Memleketimiz bu zengin memleketler derecesinde olmasa da sosyal

yard›m ve hizmet denilen insanî sahada kendi kudreti dahilinde faali-

yet göstermekten geri kalamaz. Ancak bir enstitü kurmakla bu asîl

maksad gerçekleflemez. Enstitü sosyal hizmet tesislerini kuracak

kaynak ve unsurlar› da temine çal›flmal› ve bize k›sa zamanda göste-

riflsiz ve ciddî eserler vermelidir.

S o s y a l  H i zme t l e r  A k a d em i s i  ö ¤ r e n c i l e r i  ( 1 9 6 7 ) .

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

196  197
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C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

198  199

T C  S a ¤ l › k  v e  S o s y a l  Y a r d ›m  B a k a n l › ¤ ›  
‹ s t a n bu l  B ö l g e  H › f z › s s › h h a  E n s t i t ü s ü  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

SOSYAL POL‹T‹KADA DE⁄‹fi‹M: 
‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

Halk sa¤l›¤›na yönel‹k 

sosyal yard›m faal‹yetler‹ 

sosyal h‹zmet faal‹yetler‹ 

aras›nda HER ZAMAN öneml‹ 

b‹r yere sah‹p olmufltur .

Cumhu r i y e t ,  1 2  H a z i r a n  1 9 4 1

e¤itim ve ailenin sosyal kurumlarla iliflkisini düzenleme alanlar›nda hizmetler vermek-
tedir. Aile Sosyal Dan›flma Bürosu da ailelerin sosyal problemlerine çözüm yolu bul-
malar›na yard›m için çal›flmaktad›r. Dan›flma Bürosu’nun sa¤layaca¤› hizmetler hem te-
davi edici, hem de önleyici olmay› amaçlamaktad›r. Bugün itibariyle Adana, Ankara,
Antalya, Bal›kesir, Batman, Burdur, Giresun, Isparta, ‹çel, ‹zmir, Kocaeli, Konya, Ordu,
Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Yalova ve Kilis olmak üzere toplam yirmi
Aile Dan›flma Merkezi hizmetlerini sürdürmektedir. Ayr›ca Aile Hizmetleri Merkezle-
ri’nin yan› s›ra, fiziksel, zihinsel ve ekonomik istismara u¤rayan kad›nlara yard›m etmek
amac›yla, Sosyal Hizmetler Kurumu’na ba¤l› kad›n konukevleri de bulunmaktad›r.
1998 y›l›ndan itibaren faaliyet gösteren kad›n konukevlerinden, aç›l›fllar›ndan 2005 y›-
l› nisan ay› sonuna kadar yararlanan kad›n say›s› 4 810, çocuk say›s› ise 4 156’ya ulafl-
m›fl bulunmaktad›r. ‹fle yerleflen kad›n say›s› ise 957’dir.
Yoksullara yönelik sosyal hizmetler: 1950’li y›llar›n sonlar›nda ivme kazanan sanayileflme
süreci yeni ifl alanlar› yaratm›fl ve köyden kente göçün h›z›n› büyük ölçüde art›rm›flt›r. Nüfu-
sun gittikçe artan bir kesiminin flehirlerde toplanmaya bafllamas› iflsizlik ve kent yoksullu¤u
sorununu derinlefltirmifl ve görünür k›lm›flt›r. Kuflkusuz kent yoksullar›na yönelik modern sos-
yal yard›m uygulamalar›n›n izini cumhuriyetin erken y›llar›nda, hatta Osmanl› döneminde sür-
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C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

200  201

Sosyal hizmet ‘insanlara kifli olarak ve grup

içinde sosyal ve kiflisel yönden doyurulmalar›

ve ba¤›ms›zl›klar›n› kazanmalar› yönünde, ilmi

bilgi ve insani iliflkilerdeki becerilere dayanan

meslekî bir hizmettir’ diye tarif edilir. Sosyal

hizmet insanlar›n kifli olarak, grup veya toplum

içinde sosyal fonksiyonlar›n› en iyi flekilde ye-

rine getirmelerinin yollar›n› arar. Sosyal hiz-

met uzmanlar›, grup ve toplumlara olumlu

amaçlar›n› gerçeklefltirmek için yard›mda bulu-

nur. Sosyal hizmetin amac›, ihtiyaç içinde olan

insanlara, entelektüel, duygusal ve sosyal yete-

neklerini en üstün seviyede gelifltirerek fonk-

siyonlar›n› tam olarak yerine getirmelerine

yard›m etmektir.

Günseli Kutbay, “Sosyal Yard›m Mesle¤i’ni 

Tan›yal›m”, Sosyal Hizmetler Dergisi, Nisan 1962.

2022  say› ve 1 Temmuz 1976
tarihli, 65 Yafl›n› Doldurmufl
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandafllar›na Ayl›k 
Ba¤lanmas›yla ‹lgili Kanun

65 yafl›n› doldurmufl vatandafllar ile özürlü

kimselerden kendisine kanunen bakmakla mü-

kellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik ku-

rulufllar›n›n herhangi birisinden her ne nam al-

t›nda olursa olsun bir gelir veya ayl›k hakk›n-

dan yararlanmayan, nafaka ba¤lanmam›fl veya

ba¤lanmas› mümkün olmayan, mahkeme kara-

r›yla veya do¤rudan do¤ruya kanunla ba¤lan-

m›fl herhangi bir devaml› gelire sahip bulunma-

yan ve muhtaçl›¤›n› il veya ilçe idare heyetle-

rinden alacaklar› belgelerle kan›tlayan Türk va-

tandafllar›na hayatta bulunduklar› sürece, 300

gösterge rakam›n›n her y›l bütçe kanunu ile

tespit edilecek katsay› ile çarp›m›ndan buluna-

cak tutarda ayl›k ba¤lan›r.

29. 05. 1986 tarih ve 
3294 say›l› Sosyal Dayan›flma 
ve Teflvik Kanunu

Yoksul ve muhtaç durumdaki, kanunla kurul-

mufl herhangi bir sosyal güvenlik kurulufluna

ba¤l› olmayan ve bu kurulufllardan ayl›k geliri

olmayan vatandafllara ve geçici olarak küçük

bir yard›m veya e¤itim ve ö¤retim imkân› sa¤-

lanmas› halinde topluma faydal› ve üretken

olabilecek kiflilere yönelik yard›mlar› yapar. 

Sosyal güvenlik kurulufllar›na tabi olan ve bu

kurulufllardan ayl›k ve gelir alan özürlülerin te-

davi giderleri ile fonksiyon kazand›r›c› ortope-

dik ve di¤er yard›mc› araç ve gereçlerin ku-

rumlarca karfl›lanmayan k›s›mlar› da karfl›lan›r.

mek mümkündür. 1960’l› y›llarla birlikte yeni olan, iflsizlik ve kent yoksullu¤una yönelik yar-
d›m faaliyetlerinin akademik ve kurumsal bir nitelik kazanan sosyal hizmet kapsam› içinde de-
¤erlendirilmeye bafllanmas› olmufltur. Sosyal hizmetler çerçevesinde “mutlak yoksulluk için-
de olup da temel ihtiyaçlar›n› karfl›layamayan ve yaflamlar›n› en düflük düzeyde dahi sürdür-
mekte güçlük çeken kifli ve ailelere karfl›l›ks›z olarak aynî ve nakdî yard›m” sa¤lanmas› hedef-
lenmifltir. Yoksullara yönelik yard›m uygulamalar›, 01. 07. 1976 tarih ve 2022 say›l› 65 Yafl›-
n› Doldurmufl Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandafllar›na Ayl›k Ba¤lanmas› ve 29. 05.
1986 tarih ve 3294 say›l› Sosyal Dayan›flma ve Teflvik kanunlar› ile daha da geniflletilmifltir.
Çocuklara yönelik sosyal hizmetler: Yetiflme ve geliflme ça¤›nda olan çocuklar›n ve
genç kuflaklar›n, bireysel yeteneklerine ve toplumun ülkü ve ihtiyaçlar›na uygun ola-
rak geliflip yetiflmelerinin sa¤lanmas› sosyal hizmetler anlay›fl›n›n temelinde yer alm›fl-
t›r. Kimsesiz veya terk edilmifl çocuklar›n fuhufl, dilencilik, alkollü içki veya uyuflturucu
madde kullan›m› gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü al›flkanl›klara karfl› korunma-
s› sosyal hizmetler kapsam›nda de¤erlendirilmifltir. Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgi-
li hizmetler, 24. 05. 1983 tarihinde 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (SHÇEK) Kanunu ile genifl kapsaml› olarak ele al›narak devletin yönetimi ve
SHÇEK Genel Müdürlü¤ü bünyesi alt›nda birlefltirilmifltir.
Gençlere yönelik sosyal hizmetler: Gençlere yönelik sosyal hizmetler, gençlerin e¤i-
tim, sa¤l›k, istihdam gibi ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, serbest zamanlar›n›n de¤erlendiril-
mesi, psikososyal sorunlar›n›n giderilmesi ve sosyal uyumlar›n gelifltirilmesinde yar-
d›mc› olunmas› gibi hizmetleri kapsamaktad›r. Bu hizmetler farkl› amaçlar do¤rultu-
sunda, farkl› programlar çerçevesinde çeflitli kurum ve kurulufllar arac›l›¤›yla gerçeklefl-

C i b a l i  T ü t ü n  F a b r i k a s ›  k r e fl i  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .
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“2. Befl Y›ll›k Plân”
‘Plân Sosyal Politika Yönü ile de Yetersiz Kalm›flt›r.’
Prof. Cahit Talas, Cumhuriyet, 14 Haziran 1967

‹kinci befl y›ll›k kalk›nma plân› hakl› olarak sanayileflmeye öncelik tan›m›flt›r. Ama ne var ki, geliflen ül-

keler bak›m›ndan önemli olan tar›m veya sanayiden birini seçmek de¤il, bunlar›n her ikisini de birden

gelifltirmektir. Fakat her iki halde de çal›flma alan›nda ortaya ç›kabilecek intibaks›zl›klar, özellikle sa-

nayileflme hareketini ciddi tehlikelerle karfl› karfl›ya getirebilir. Bu sebepten ötürü s›nai geliflmeyi ak-

tif bir sosyal politika ile desteklemek gerekir. ‹yi çal›flma iliflkileri ve iflçilerin gerek ücret; gerekse di-

¤er çal›flma flartlar› bak›m›ndan korunmalar›, esas itibariyle sosyal ilerleme düflüncesinden hareket

eden her çal›flma politikas›n›n hedeflerinden biridir. Bu konuda iyi tesbit olunmufl hedeflere yönelmifl

olan bir çal›flma politikas›, hem s›nai geliflmeye, hem de sosyal ilerlemeye genifl bir biçimde yard›m

edebilir. Fakat geliflme halindeki ülkelerde sosyal politika ile ekonomik kalk›nmay› ba¤daflt›rmak güç-

leflmektedir. Bu güçlük özellikle, çal›flma iliflkilerini sosyal güvenli¤i, iflçi sa¤l›¤› ve çal›flma güvenli¤ini

ekonomik akislerinin yeteri kadar incelenmemifl olmas›ndan ileri gelmektedir.

Türkiye’nin ‹kinci Befl Y›ll›k Plân›n›n sosyal politikas› ve bu politika içinde çal›flma sorunlar›n› ele al›fl-

taki çekingenlik, cesaretsizlik ve durumu kendi haline b›rakma e¤ilimi tespit olundu¤u zaman, yukar›-

daki genel düflüncelerin hakl›l›¤›n›n somut bir örne¤i ortaya ç›kmaktad›r. Plân›n haz›rlanmas›nda gelifl-

menin sosyal etkileri ve akisleri yeter derecede göz önünde tutulmad›¤›ndan baz› reformlarla (örne-

¤in toprak reformu) desteklenen bir sosyal politika ile al›nmam›flt›r. Memleketimiz sosyal politika ala-

n›nda, gelir da¤›l›m›nda adaleti sa¤layacak yönde de derin bir etkisi olacak üç büyük sosyal politika so-

rununu çözmek durumundad›r. Bunlar sosyal güvenlik, tar›m kesiminde izlenecek sosyal politika ile

Devlet Personelini de içine almas› gereken genel bir ücret politikas›d›r. Plânda kabul edilmifl olan ted-

bir ve politikalar› ele ald›¤›m›zda bu üç temel konu hakk›nda flu sonuca ulaflmaktay›z.

Yeni plân, eskisi içinde yer al›p da el de¤memifl sosyal güvenlik sorunlar›n› yeni bir aç›dan incele-

melere tabi tutmaks›z›n benimsemifltir. Birinci plânda gerçeklefltirilemeyen ve ikinci plânda da ger-

çeklefltirilmesi fevkalâde flüpheli olan baz› politikalar ve ilkeler kesin bir karar› belirtmeksizin ilân

olunmaktad›r. Tar›m kesiminde, ba¤›ms›z iflçiler, esnaf ve sanatkârlara sosyal güvenli¤in uygulan-

mas›na çal›fl›laca¤›, söylenmekle yetinilmifl, ve iflsizlik sigortas› için de çal›flmalara devam olunaca-

¤› söylenmifltir. Bu ifadeler tamamiyle bir karars›zl›¤› aç›¤a vurmaktad›r. Bunun yan›nda, sosyal gü-

venli¤in gelir da¤›l›m›ndaki adaleti sa¤lamaktaki rolü ve ekonomik geliflme ile olan yak›n irtibat›,

hemen hemen bir tarafa b›rak›lm›flt›r. Öyle anlafl›l›yor ki plânc›lar, belirli bir sosyal politikas› ol-

mayan hükümetten bu alanda ileriye götürücü bir direktif alamam›fl olduklar›ndan, geçen plânda-

ki ilkeleri yenisine aktarmakla yetinmek zorunda kalm›fllard›r.
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Tar›m kesiminde izlenecek sosyal politikaya gelince, bu alanda da

‹kinci Befl Y›ll›k Plân döneminde ümidlere kap›lmamak gerekmekte-

dir. Sosyal politika henüz toprak iflçisine aç›k de¤ildir. Halbuki flim-

di ekonomik ve çal›flma flartlar› bak›m›ndan Devlet himayesine en

fazla ihtiyaç duyan insanlar, tar›m kesiminde yaflamaktad›rlar. Öte

yandan tar›mda çal›flanlar› da kapsayacak bir sosyal politika kalaba-

l›k bir kitleyi de kapsayaca¤› için, sosyal adaleti gerçeklefltirmekte

önemli bir etkiye sahiptir. Ama ne var ki yeni plân, “tar›mda çal›flan-

lar›n çal›flma flartlar› düzenlenecektir” gibi belirsiz ve hiçbir taahhü-

dü ihtiva etmeyen bir beyanla yetinme¤i uygun görmüfltür. Esasen

Anayasada yer alm›fl bulunan toprak reformunu gerçeklefltirmeksi-

zin tar›m kesimindeki yap›da derin sosyal de¤iflmeler beklenmeme-

lidir. Kanaatimizce gerçek bu olmakla beraber hükûmet, ‹kinci Befl

Y›ll›k Plân›n Hedef ve Stratejisini tesbit eden vesikada “toprak re-

formunu zikretmekten dahi kaç›nm›fl ve bu konuda, “Tar›m refor-

mu, tar›msal bünyenin temelindeki aksakl›klar› giderme¤e yönelmifl

tedbirler dizisi olarak kabul edilecektir” diye her tarafa çekilebile-

cek, fakat bir toprak reformu taahhüdünü asla tazammun etmeyen

bir beyan› ilân etmekte sak›nca görmemifltir. O halde sosyal adale-

tin bölünmesi politikas›na daha devam edilecektir.

Üçüncü sorun ücretlerle ilgilidir. Yeni plân›n sosyal politika yeter-

sizli¤i bu konuda daha aç›k olarak belirmektedir. Bütün sosyal poli-

tika tedbirlerinin amac› dolayl› ve dolays›z olarak gelir da¤›l›fl›nda

adaleti sa¤lamak etraf›nda toplan›r. Fakat da¤›l›m›n niteli¤i, yani âdil

olup olmad›¤› her fleyden önce çal›flan s›n›fa millî gelirden isabet

eden pay içinde sakl›d›r. Plânlaman›n yapt›¤› gelir da¤›l›m› araflt›rma-

s›n›n sonucu, da¤›l›m›n adaletsizli¤ini kesin olarak gün ›fl›¤›na ç›kar-

m›flt›r. Ayr›ca bilinen odur ki 1963 y›l›n› kapsayan araflt›rmadan son-

raki geliflmede adaletsizli¤in büyüme e¤ilimi içinde oldu¤udur. Bu

durum karfl›s›nda beklenirdi ki yeni plân, gelir da¤›l›m›n› adaleti sa¤-

layan yönde köklü tedbirler getirsin. Plân Hedefler ve Stratejisi bu-

günkü durumun âdil oldu¤unu kabul ederek “ücret politikas› ekono-

minin genel geliflmesi ve verim art›fl› nazar› itibara al›narak tesbit

edilecektir” diye soyut bir ilke koymufl ve adaletsizli¤in, baflka bir

deyimle sosyal bir skandal›n devam›n› az çok kabul etmifltir. 1966 y›-

l›nda ortalama asgari ücret 10.72 lirad›r. Ücret politikas›ndaki ye-

tersizlik, iflvereni devlet olan memurlar bak›m›ndan çok daha derin- SO
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dir. Devlet memurlar›n›n yüzde 16.5 u 400 liradan afla¤›, yüzde 35 i 401-600 lira aras›nda brüt üc-

ret almaktad›r. Yetersiz olmakla beraber, iflçilerin ücret durumlar›, memurlara nazaran çok daha

iyidir. ‹kinci Befl Y›ll›k Plân bu durumun giderilmesi için hiçbir köklü tedbir, bir politika tesbit et-

memifltir. Binaenaleyh bir ekonomik kalk›nma sa¤lansa bile bu amac›na eriflmemifl ve adaletsizli¤i

derinlefltirmifl bir kalk›nma olmaktan ileri gidemez.

Sonuç

Genel olarak kalk›nma plânlar› ekonomik geliflme politikalar›n› ve tesbit olunmufl hedeflere ulafl-

mak için çeflitli alanlarda izlenecek yollar› ve kullan›lacak kaynaklar› kapsarlar, kantitatif hesaplara

ve tahminlere elveriflli olmayan ve geliflmeden çok, de¤iflme biçiminde ortaya ç›kan konularda ge-

nel baz› ilkeler etraf›nda kal›nmas› tercih olunur. Bununla beraber, madem ki her ekonomik gelifl-

menin sosyal bir amac› olmas› esast›r ve ça¤›m›z›n Devleti refah› yayg›n k›lmakla görevlidir, o hal-

de kalk›nma plânlar› da yaln›z ekonomik hedefler etraf›nda kalmamal›d›rlar. Böyle oldu¤u takdir-

de, temel felsefeden uzaklafl›lm›fl olur.

Kan›m›zca sosyal görüflü yetersiz ve daha çok liberal bir görüflü, karma ekonomiye egemen k›lmaya

çal›flan ‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân›n›n Hedef ve Stratejisi vesikas›na dayanan yeni ikinci plânda, is-

ter istemez sosyal muhteva ve hedefler itibariyle zay›f kalm›flt›r. Genifl ölçüde iktisaden zay›f durum-

da olanlar›n, iflçilerin, küçük toprak sahibi, esnaf ve zanaatkârlar›n oylar›na dayand›¤› halde bugünkü

iktidar esas itibariyle kapitalist-liberal bir ekonomik anlay›fl› benimsemekte ve savunmaktad›r. Bu an-

lay›fl içinde ekonomik ve sosyal hayata mümkün oldu¤u kadar az müdahale, temel politika oldu¤una

göre, ‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân›nda ileri ve köklü reformlar› öngören ve bu yoldan gelir da¤›l›-

m›ndaki derin adaletsizli¤i giderecek bir sosyal politikan›n yer almas›n› istemek mümkün de¤ildir. Ye-

ni plân iktidar›n kalk›nma ve sosyal politika mant›¤›na ve felsefesine uygundur.

Cumhu r i y e t ,  6  O c a k  1 9 5 1

Cumhu r i y e t ,  2 2  T emmuz  1 9 5 9

tirilmektedir. Örgün ve yayg›n e¤itim aç›s›ndan Millî E¤itim Bakanl›¤›; koru-
yucu ve tedavi edici sa¤l›k hizmetleri yönünden Sa¤l›k Bakanl›¤›; serbest za-
manlar› de¤erlendirme ve spor aç›s›ndan da Gençlik ve Spor Genel Mü-
dürlü¤ü; ifle yerlefltirmeyle ilgili olarak ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu Genel Mü-
dürlü¤ü; korunmaya muhtaç gençlerin bak›m› ve yetifltirilmesi, gençlerin
bireysel ve sosyal sorunlar›n›n çözümünde yard›mc› olunmas› ve rehberlik
edilmesi, sosyal uyum ve geliflimlerinin sa¤lanmas›nda yard›mc› olunmas›
aç›s›ndan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü gi-
bi kurum ve kurulufllar yükümlü bulunmaktad›r. Gençlere yönelik sosyal
hizmetler kapsam›nda, 2001 y›l›na kadar ifle yerlefltirilen çocuk say›s› 15
550 civar›ndad›r. Ayr›ca yetifltirme yurdundan ayr›lan gençlerin toplum
içinde desteklenmeleri için 6 tane Gençlik Evi kurulmufltur.
Yafll›lara yönelik sosyal hizmetler: Yafll›lara iliflkin sosyal hizmete duyulan ih-
tiyaç her fleyden önce nüfusun yafl bileflimine göre de¤iflmektedir. Kurumsal
sosyal güvenlik kapsam›nda olmayan yafll› nüfusun oran›n›n artmas› bu çerçe-
vedeki sosyal hizmetlerin önemini art›racakt›r. Sosyal hizmet uygulamalar› ya-
ta¤a ba¤›ml› veya özel bak›ma ihtiyaç duyan yafll›lar için huzurevleri ve özel
bak›m hizmeti veren merkezler aç›lmas›n› öngörmektedir. Bu merkezlerin
amac›, yafll›lar›n çevre iliflkilerini güçlendirmek, yafl›tlar›yla birlikte olmalar›n› ve
çeflitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere kat›lmalar›n› sa¤layabilmektir.
Türkiye’de 2000 y›l› itibariyle baflta SHÇEK Genel Müdürlü¤ü bünyesinde ol-
mak üzere, belediyeler, di¤er baz› kamu kurulufllar›, dernek ve vak›flar ve özel
kesime ait toplam kapasitesi 11 238’e ulaflan 131 huzurevi bulunmaktad›r. SO
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1961 Anayasas› ve Sosyal Devlet
27 May›s 1960 ‹htilali, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlar›na yepyeni bir yaklafl›m›n bafllan-

g›c› olmufl ve 1961 anayasas› ile sosyal haklara ve bu arada sosyal güvenlik hakk›na anayasal bir ni-

telik kazand›r›lm›flt›r. Gerçekten, 1961 anayasas›n›n 48. maddesine göre, “Herkes sosyal güvenlik

hakk›na sahiptir. Bu hakk› sa¤lamak için sosyal sigortalar ve sosyal yard›m teflkilat› kurmak ve kur-

durmak Devletin ödevlerindendir.” Bu maddenin gerekçesi ise flöyledir: “Sosyal güvenlikle ilgili

hükümler ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesinde oldu¤u gibi yeni anayasalarda da yer almakta-

d›r. Sosyal Devlet mefhumunun tabii neticelerinden olan bu madde hükmünün dahi, ancak 53.

maddedeki s›n›rlar içinde uygulanaca¤›n› belirtmek yerinde olur.” Anayasan›n 53. maddesi, Devle-

tin iktisadi ve sosyal amaçlara iliflkin ödevlerini yerine getirmesini ekonomik ve mali olanaklara

ba¤lam›flt›.

Belirtelim ki, sözü edilen maddenin kapsam› ve yasama organ›n›n bu alandaki takdir yetkisi, ö¤re-

tide tart›flmalara yol açm›fl; hükmün kapsam›na giren sosyal haklar›n gerçeklefltirilmesi konusunda

yasama organ›n›n mutlak ve s›n›rs›z bir takdir yetkisine sahip bulunmad›¤› görüflü gittikçe a¤›rl›k

kazanm›flt›. Ne var ki Anayasa Mahkemesi, ö¤retinin belirtilen e¤ilimini benimsememifl, yasaman›n

Anayasadan kaynaklanan sosyal yükümlülüklerini yerine getirmeyiflini denetlemekten kaç›nm›flt›.

Yüksek Mahkeme, özellikle sa¤l›k hakk› konusunda, 1982 Anayasas›n›n 65. maddesindeki (53’e te-

kabül eden madde) s›n›rlamay› bir engel olarak kabul etmemektedir. Böylece, ö¤retinin savundu-

¤u görüflün benimsendi¤i gözlenmektedir.

1961 Anayasas›n›n 48. maddesi, sosyal güvenlik hakk› aç›s›ndan ça¤dafl bir yaklafl›m› yans›tmakta

ve gerekçeden de anlafl›ld›¤› gibi, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin 22. maddesinde yer alan:

“her insan sosyal güvenlik hakk›na sahiptir” biçimindeki ilkeyi aynen tekrarlamaktad›r. Böylece

Anayasan›n 48. maddesi de sosyal güvenli¤i, toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olarak be-

nimsemifl olmaktad›r. Bu hak bireyin elinden al›namayaca¤› gibi, bundan vazgeçmek de mümkün

de¤ildir. Bu durumda, sosyal güvenlik hakk› da bir insan hakk› olma niteli¤ine kavuflmaktad›r. Ana-

yasa bu hakk›n hangi araçlarla  gerçeklefltirilece¤ini de belirtmifltir. Gerçekten 48. madde uyar›n-

ca, sosyal güvenlik hakk›, sosyal sigorta ve sosyal yard›m teknikleriyle sa¤lanacakt›r.

Anayasa, an›lan hükmüyle, sosyal güvenlik hakk›n› sa¤lamay› devlete bir görev olarak vermifltir.

Devlet bu amaçla gerekli önlemleri almak ve örgütleri kurmak zorundad›r. Gerçek hukuk devle-

tinin ancak sosyal devlet anlay›fl› içinde bir anlam kazanaca¤›n›n alt›n› çizen Anayasa Mahkemesi,

devletin sosyal güvenlik hakk›n› sa¤lama ödevini de sosyal hukuk devletinin gerçeklefltirilmesine

ba¤lam›flt›r: “Anayasan›n 2. maddesi uyar›nca Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Toplum-

sal devlet güçsüzleri güçlüler karfl›s›nda koruyarak gerçek eflitli¤i ve dolay›s›yla toplumsal dengeyi sa¤la-

makla yükümlü devlet demektir. Genellikle toplum yaflam›nda ve özellik-

le sanayi toplumu olmufl ya da olma yoluna girmifl toplumlar›n yaflam›n-

da iflverenler güçlü, iflsizler ise güçsüz say›l›r. Anayasan›n ikinci madde-

sindeki sosyal devlet ilkesinin gerçeklefltirilmesi ere¤i ile konulmufl bulu-

nan 42. ve 48. maddeler böyle bir koruma düflüncesine dayanmaktad›r.”

Böylece ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinin 22. maddesinde ifadesi-

ni bulan ve ça¤dafl anayasalar›n birço¤unda yer alan sosyal güvenlik

hakk›, özgün anlam ve boyutlar›yla gerek 1961 Anayasas›na, gerek-

se Anayasa Mahkemesi içtihatlar›na yans›m›flt›r. Daha sonra kabul

edilen 1982 Anayasas› da ayn› esaslar› benimsemifltir.

Ali Güzel ve Ali R›za Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku, ‹stanbul, Beta

Bas›n Yay›n Da¤›t›m Afi, 2004.

Cumhu r i y e t
3  N i s a n  1 9 5 4

SOSYAL POL‹T‹KADA DE⁄‹fi‹M: 
‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI
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Huzurevlerinin yan› s›ra 1980 sonras›nda yafll› dayan›flma merkezleri ve Alzheimer’l› has-
talar için gündüz bak›mevleri aç›lmaktad›r.
Özürlülere yönelik sosyal hizmetler: 1983 y›l›nda yürürlü¤e konulan 2828 say›l› Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 9. maddesi, korunmaya, bak›ma ve
yard›ma muhtaç çocuk, sakat ve yafll›lar›n tespiti, bunlar›n korunmas›, bak›m›, yetifltirilme-
si ve rehabilitasyonlar›n›n sa¤lanmas›n› sosyal hizmetlerin bafll›ca görevleri aras›nda tan›m-
lam›flt›r. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde, engelli vatandafllar›n
da sosyal hizmet faaliyetlerinden yeterince yararlanabilmeleri için “Aile Dan›flmanl›¤› ve
E¤itim Merkezleri” ve “Meslekî E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezleri” açm›flt›r. Rehabili-
tasyon Merkezi’nin bafll›ca amac› özürlü vatandafllar›n istihdam olanaklar›n› art›rmaya ça-
l›flmak olarak ifade edilebilir. ‹stanbul Metin Sabanc› Spastik Çocuklar ve Gençler E¤itim,
Rehabilitasyon ve Üretim Merkezi, Ankara Saray Rehabilitasyon Merkezi bu do¤rultuda
hizmet vermektedir. 1999 y›l› itibariyle özürlülere hizmet vermek üzere oluflturulmufl 17
yat›l› ve 31 gündüzlü birimden 4 737 kifli yararlanm›fl ve ayr›ca 1 550 özürlü ve ailesi ay-
nî ve nakdî yard›m hizmetlerinden faydalanm›flt›r.
Sa¤l›k alan›nda sosyal hizmetler: Halk sa¤l›¤›na yönelik sosyal yard›m faaliyetleri sos-
yal hizmet faaliyetleri aras›nda önemli bir yere sahip olmufltur. Bu tür faaliyetler, Sa¤-
l›k Bakanl›¤›’n›n temel hizmetler kapsam›ndaki çal›flmalar›nda ve sa¤l›k ocaklar›, hasta-
ne hizmetleri ve hastayla iletiflim alanlar›nda tamamlay›c› bir ifllev görmüfltür.

1982 Anayasas› ve Sosyal Güvenlik

12 Eylül 1980 Harekât›ndan sonra haz›rlan›p, 7.

11. 1982 tarihinde halk oylamas› ile kabul edilen

1982 Anayasas› da t›pk› 1961 Anayasas› gibi,

sosyal güvenlik hakk›n› anayasal bir hak olarak

nitelendirmifl ve ayr›nt›l› bir biçimde düzenle-

mifltir. Gerçekten, Anayasan›n 60. maddesine

göre; “Herkes sosyal güvenlik hakk›na sahiptir.

Devlet, bu güvenli¤i sa¤layacak gerekli tedbirle-

ri al›r ve teflkilat kurar.”

1982 Anayasas›, bu genel hüküm d›fl›nda, bir ad›m

daha ileri giderek, “sosyal yard›m” ve “sosyal hiz-

metlere” özel ve genifl bir yer vermifltir. Böylece,

sosyal güvenlik aç›s›ndan özel olarak korunmas›

gerekenlerin durumu ayr›ca düzenlenmifl olmak-

tad›r. AY. m. 61, devleti, “harp ve vazife flehitleri-

nin dul ve yetimlerini”, “malul ve gazileri”, “sakat-

lar”, “yafll›lar” ve “korunmaya muhtaç çocuklar›”

korumak ve onlar›n topluma kazand›r›lmas› için

gerekli önlemleri almakla yükümlü k›lm›flt›r. Ana-

yasadaki bu düzenlemenin yerindeli¤i tart›flma d›-

fl›d›r. Çünkü, “uygar bir toplum bu befl küme için-

de yer alan insanlar› kendi yazg›lar› ile, kuflkusuz

baflbafla b›rakmamaktad›r. Türk toplumunda bu

befl kategori ya da küme içinde yer alan insanlar›-

m›z, özellikle, sakatlar, yafll›lar ve çocuklar say›sal

bak›mdan da önemli bir yer tutmaktad›r.”

Anayasa, belirtilen düzenlemelerle yetinmeyerek

62. maddesinde “yabanc› ülkelerde çal›flan Türk

vatandafllar›n›n sosyal güvenliklerinin sa¤lanmas›

için gerekli tedbirleri alma” görevini de devlete

vermifltir. Tüm bu hükümler, 1982 Anayasas›n›n

sosyal güvenlik sorununa özel bir önem verdi¤ini

ortaya koymaktad›r.

Ali Güzel ve Ali R›za Okur, Sosyal Güvenlik

Hukuku, ‹stanbul, Beta Bas›n Yay›n Da¤›t›m

Afi, 2004.

Düzensiz yard›m ianedir, tembelli¤e teflvik

eder, sosyal hizmet düzenli yard›md›r, kifliyi ve

toplumu kalk›nd›r›r.

Herkes sosyal güvenlik hakk›na sahiptir. Bu

hakk› sa¤lamak için Sosyal Sigortalar ve Sosyal

Yard›m teflkilat› kurmak ve kurdurmak devle-

tin ödevlerindendir.

Türkiye Cumhuriyeti 1961 Anayasas›, Madde 48.
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Suçlulara yönelik sosyal hizmetler: 1950’ler sonras›nda yaflanan nüfus art›fl›, kentlefl-
me ve göç olgusu, önceki dönemlere göre kentsel suçlarda da art›fla yol açm›flt›r. Bu
çerçevede özellikle çocuk suçlar›na yönelik toplumsal duyarl›l›kta bir art›fl görülmüfl
ve sosyal hizmet faaliyetlerinin kapsam›na suç olgusu da girmifltir. Bu dönemde suç
olgusu bir toplumsal sorun olarak görülmüfl ve önlenmesine yönelik sosyal hizmetler
çerçevesinde tedbirler gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Suçu do¤uran koflullar›n tespiti için
mahallî sosyolojik araflt›rmalar yap›lm›fl, suçun yayg›nl›¤› ve tipleri incelenmifl, suçlu ve
ailesine rehberlik hizmeti verilmifl, suçlunun ›slah›na çal›fl›larak topluma kazand›r›lmak
istenmifltir. 1960’larda Emniyet Çocuk Bürosu gibi suça yönelmifl çocuklara hizmet
veren birimler oluflturulmufl ve 1979 y›l›nda çocuk mahkemeleri kurulmufltur. Suçlu
çocuklar› iyilefltirme, ›slah etme ve tahliye sonras› koruma çal›flmalar›ndan Adalet Ba-
kanl›¤› Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l›, 1993’te kurulan Çocuk Gö-
zetim ve ‹yilefltirme fiubesi sorumludur. 2000’lerin bafl›nda Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l›
üç çocuk ›slahevi ve iki çocuk tutukevi bulunmaktad›r. 2000 tarihi itibariyle, çocuk ›s-
lahevi ve tutukevlerinde toplam 745 çocuk mevcuttur.

Çocuk Es‹rgeme Kurumu

S o s y a l  h i z m e t l e r i n  e n  ö n e m l i  k o n u l a r › n d a n bir
tanesini çocuk sorunu oluflturmaktayd›. Çocuklara yönelik sosyal politikalar cumhuri-
yet tarihinin erken dönemlerinden itibaren belli bir a¤›rl›k tafl›m›flt›. Bu faaliyetlerin
önemli bir k›sm› Himaye-i Etfal Cemiyeti bünyesinde yürütülmekteydi. Himaye-i Etfal
Cemiyeti, 1934 y›l›nda dilde sadeleflme ak›m›yla birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu ad›-
n› alm›fl ve faaliyetlerine ayn› çizgide devam etmifltir. Ancak II. Dünya Savafl› sonras›
süreçte sanayileflme, büyük kentlere göç, iflsizlik ve artan yoksullu¤un da etkisiyle, ço-
cuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet ve sosyal yard›mlar farkl› boyutlar kazana-
rak artm›flt›r. 1950 ve 1960’l› y›llardan itibaren çocuk sorunu, önceki döneme dam-
gas›n› vurmufl olan bir ulus inflas› sorunsal› d›fl›na taflarak, kentleflme ve dengeli kalk›n-
ma sorunlar› çerçevesinde kavramsallaflt›r›lmaya bafllanm›flt›r. Bu yeni dönemde ço-
cuklar›n korunmas›na yönelik faaliyetlerin yürütülmesi görevi, Himaye-i Etfal gibi gö-
nüllü veya yar› resmî kurumlara b›rak›lmak yerine, devletin sosyal hizmet fonksiyonla-
r› aras›nda tan›mlanm›flt›r. Bu çerçevede çocuklara yönelik politikalar toplumsal kal-
k›nma, sosyal adalet ve toplumsal refah kavramlar›yla iliflkili bir biçimde anlam kazan-
maya bafllam›flt›r.
Kimsesiz çocuklar›n korunmas› ve yetifltirilmesinin bir hükümet ifli olarak ele al›nmas›
1949 y›l›nda yürürlü¤e giren 6972 say›l› Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu ile ger-
çekleflmifltir. Bu kanunda, çocu¤un bizzat ailesi içinde korunmas›, ailenin mevcut ol-
mamas› veya çocuk için tehlikeli sorunlar tafl›yor olmas› halinde çocu¤un baflka bir ai-
lenin yan›na, yani koruyucu bir aile yan›na yerlefltirilmesi veya bir kuruma yerlefltiril-
mesi gere¤i önemle vurgulanm›flt›r. 1948 y›l›nda 5387 say›l› kanun ile gündeme gelen
kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocuklar problemi, daha sonra 1959 y›l›nda 6972 sa-
y›l› kanun ile de¤ifltirilerek Çocuk Esirgeme Kurumu faaliyetlerinin kapsam› daha da

SOSYAL POL‹T‹KADA DE⁄‹fi‹M: 
‹K‹NC‹ DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI
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Sosyal hizmetin konusu olan birey ve topluluklar›n sorunlar›n› çözmek onlar›n köklerini, yap›s›n›

ve özelliklerini ve iliflkilerini bilimsel yollardan ortaya koymak de¤iflen zaman içinde ortaya ç›kan

yeni koflullara uymak gereklidir. ‹flin bafllang›c›nda yani planlama döneminde bile yap›lacak ifllerin

temeli sosyal araflt›rmalar›n sa¤layaca¤› verilere dayanmal›d›r.

Arif Gelen, “Sosyal Araflt›rmalar›n Gere¤i ve Önemi”, Sosyal Hizmetler Dergisi, Ocak 1963.

Cumhu r i y e t ,  2 8  Ma r t  1 9 5 2

Cumhu r i y e t
3  O c a k  1 9 4 6

geniflletilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu yasal düzenlemeler sonucunda 1960’l› y›llara gelindi¤in-
de Çocuk Esirgeme Kurumu, devletin çocuklara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerinin
büyük k›sm›n› üstlenen bir kurum haline gelmifltir.
1930 ve 1940’l› y›llarda devletin sosyal yard›m faaliyetlerinin bir tamamlay›c›s› olan
Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 1960’l› y›llardan itibaren daha genifl bir kapsam-
da tan›mlanan çocuk sorunuyla bafl edebilmesi için idarî yap›s›n›n gelifltirilmesi gerek-
mifltir. Kurumun hem merkez idarî yap›s› sistematik bir yap›ya büründürülmüfl, hem
de ülkenin birçok bölgesini kuflatan bir flubeler sistemi oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r.
Çocuk Esirgeme Kurumu’nun amaçlar› aras›nda, bak›ms›z ve kimsesiz kald›¤› için ha-
yat› tehlikede olan süt ve oyun çocuklar›n›n hayatlar›n› kurtarmak, sa¤l›klar›n› koruya-
rak sa¤lamlaflt›rmak ve topluma faydal› bireyler haline gelmelerini sa¤lamak yer almak-
tad›r. Çocuklar›n yuvalarda ve gündüz bak›mevlerinde korunmas› esas itibariyle 6 ya-
fl›ndan küçük çocuklar› kapsamaktad›r. Kurumun esas olarak yöneldi¤i kesimi 12 ya-
fl›ndan küçük çocuklar oluflturmaktad›r. Ancak küçük yafltan beri kurumda bulunan
çocuklar›n, yönetim kurulunca gerekli görüldü¤ü durumlarda, 18 yafl›na kadar bak›m-
lar› sa¤lanm›flt›r.
Annelere sa¤l›kl› do¤um koflullar›n› ö¤retmek, çocuk bak›m kurslar› açmak ve hemfli-
reler yetifltirmek, do¤umevleri açmak ve iflletmek, yoksul çocuk ve annelere maddî ve
manevî gerekli yard›mlar› sa¤lamak, “süt damlalar›” kurmak, çal›flan çocuklar›n annele-
ri için gündüz bak›mevleri oluflturmak, çocuk yuvalar›, poliklinikleri, hastaneleri açmak,
çocuklara bofl zamanlar›n› de¤erlendirmeleri için zaman ve alan yaratmak Çocuk Esir-
geme Kurumu’nun bafll›ca faaliyetlerindendir.
Çocuk Esirgeme Kurumu, yapt›¤› çal›flmalar› daha düzenli bir flekilde yürütebilmek
amac› ile 1943 y›l›nda haz›rlatt›¤› “Çocuk Yuvalar› Talimatnamesi”nde, ülkede öksüz
evlerinin olmamas› nedeniyle, çocuk yuvalar›n›n aç›lmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Ço-
cuk yuvalar›n›n aç›lmas›nda belediye ve valili¤in yan› s›ra, hay›rsever vatandafllardan da
yard›m beklenmifltir. Ayr›ca aç›lacak olan bu yuvalar›n muhakkak bir doktorun devam-

Sosyal H‹zmetler Kurumu a‹le ve 

çocu¤a yönel‹k h‹zmetler‹n yan› 

s›ra, ekonom‹k güçlük çeken 

yoksullara maddî yard›m ve ucuz 

yemek yard›m› yapmakta ve 

okullar ‹ç‹n beslenme programlar› 

haz›rlamaktad›r.
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l› kontrolünde olmas›, her hafta muayyen saatlerde doktor ziyareti yap›lmas› sa¤lan-
m›flt›r. Bu koruma yurtlar›, çocuklar›n korunmas›n› ve meslek sahibi olmalar›n› amaç-
lamaktad›r.
Bu uygulamalar›n yan› s›ra kurum, korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili olarak aynî ve
nakdî yard›m hizmetleri bafllatm›flt›r. Kurum, yafl› gelen çocuklar› ifle yerlefltirmekte ve
bu çocuklar için gençlik evleri kurmaktad›r. Sosyal hizmet program›na dahil olmas› ge-
reken çocuklar›n evlat edinme, koruyucu aile gibi uygulamalarla korunmas› amaçlan-
maktad›r. Koruyucu aile hizmetlerinin bafllad›¤› 1961 y›l›ndan 2000 y›l›na kadar top-
lam 2 388 korunmaya muhtaç çocuk aileler yan›na yerlefltirilmifl, 5 686 korunmaya
muhtaç çocu¤un da evlat edinilmesi sa¤lanm›flt›r.
Çocuk Esirgeme Kurumu’nun faaliyet alanlar›n›n her y›l geniflledi¤i ve yap›lan yard›m
miktarlar›n›n da artt›¤› görülmektedir. 1941 y›l›nda kurumun 700 flubesi, bir çocuk
mektebi, 3 do¤umevi, 2 ana mektebi, 5 pansiyonu, 4 difl muayenehanesi, 4 yüzme ve
kum havuzu, 32 dispanseri, 11 süt damlas›, 2 sinemas›, 2 s›hhat müzesi, 11 çocuk oku-
ma evi, 9 çocuk y›kanma yeri, 16 gündüz bak›mevi, 39 çocuk yuvas›, 55 çocuk bah-
çesi ve 78 aflevi bulunmaktad›r. 1953, 1954 ve 1955 y›llar›nda genel merkezden mer-
kez ve flubelere yap›lan yard›mlar artm›flt›r. 1953 y›l›nda 356 876, 1954 y›l›nda 306
461 ve 1955 y›l›nda 440 901 lira yard›m yap›lm›flt›r. 1967 y›l›nda 19 yuvada, 1 967
yatak, 10 gündüz bak›mevinde 360 istirahat yata¤› bulunmaktad›r. Kurum bünyesinde
8 poliklinik ve bir do¤umevi oluflturulmufltur. Yuva ve gündüz bak›mevlerinde 1 516
çocuk bar›nd›r›lmaktad›r. 1965 y›l›nda kurumun yuvalar›nda bak›lan çocuk say›s›n›n 1

350-1 400 aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir.
1972 y›l›nda yuvalarda, gündüz bak›mevlerin-
de, aflevlerinde ve süt damlalar›nda 4 703 ço-
cu¤a hizmet sunulmufltur.
1981 y›l›nda, Millî Güvenlik Konseyi’nin 51 sa-
y›l› karar› ile Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yö-
netim ve denetimi Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Ba-
kanl›¤›’na verilmifl, kurum, 27 May›s 1983 tari-
hine kadar hükümetçe atanan bir kurul taraf›n-
dan yönetilmifltir. 27 May›s 1983 tarihinde ya-
y›mlanan 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü ku-
rulmas›na iliflkin kanunla, Türkiye Çocuk Esir-
geme Kurumu’nun hukukî varl›¤› sona erdiril-
mifl, mal ve hizmet varl›¤› sa¤lanan imtiyazlarla
birlikte yeni kurulan katma bütçeli ve kamu tü-
zel kiflili¤ine sahip olan Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’ne
devredilmifltir. Kurum 1991 y›l›ndan itibaren
Baflbakanl›k’a ba¤l› olarak hizmetlerini sürdür-
mektedir.

“Kimsesiz çocuklar›n cemiyet için kaybolmufl ve hattâ muz›r unsur haline gelmifl say›lacak derece-

de ihmali” facias›, her ilde kurulan Birlik’lerin ve Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n bunca gayretlerine ra¤-

men, hâlâ önlenilememifltir.

“Yoksul, muhtaç insanlar› kendileri için uygun ifllerde çal›flabilir hale getirmek” suretiyle, “cemiyetin mad-

di ve manevi nimetlerinden bir k›sm›n›” olsun elde etmeleri, ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’nun genifl imkânla-

r›na ra¤men, hâlâ ciddi bir konu olarak ele al›nmam›flt›r.

“Fertlerdeki sosyal intibaks›zl›klar› izale etmek, genifl kütlelerde sosyal adaletsizli¤e kurban edil-

dikleri gibi solcu temayüller uyand›rmamak” için tedbirler aray›p uygulamak üzere genifl ve yeter-

li bir teflkilât hâlâ kurulamam›flt›r.

Bu, kimsesiz Türk çocu¤unun, bu, imkân› k›t Türk insan›n›n kendi kapkara kaderine b›rak›l›fl›, unutuluflu

de¤ilse, ya nedir? Bu topraklar›n ve bu eski tarih çocuklar›n›n, yoz otlar misali esen rüzgâr›n savrulufluna

b›rak›lmas›, bu topraklarda yafl›yan ve bu tarihten gelen ayd›nlar›n suçu olmak gerekmez mi?

Befl ay öncesine kadar, bunun bir mazereti vard›. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin geç de olsa, 12 Hazi-

ran 1959 tarihinde kabul etti¤i Sosyal Hizmetler Enstitüsü kurulmas›na dair kanundan sonra, ayd›nlar ve

vazifeliler için böyle bir mâzeretin arkas›na gizlenmek art›k mümkün de¤ildir.

Buna inanarak, befl ayd›r neler yap›ld›¤›n›, neler yap›lmas› düflünüldü¤ünü ö¤renmek ve umumî efkâra

bildirmek üzere, Sosyal Hizmetler Enstitüsü’nü kuracak ve ona çal›flma imkânlar› haz›rl›yacak olan

Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakan› say›n Dr. Lütfü K›rdar’› makam›nda ziyaret ettim. Beni nezaketle ka-

bul etti. Kendisine endiflelerimi söyledim, ilgilendi. ‹lk sorum flu oldu:

“- Sosyal hizmet sahas›nda, sizde, flimdiye kadar yap›lm›fl bir fley yok mudur?”

Doktor bafl›n› pencereden yana çevirdi. K›z›llaflan ufka bakt› ve sonra konufltu:

“- Sosyal hizmet fikri, insan topluluklar› aras›nda çok eskiden beri mevcuttur. Kendimizden misal istiyor-

san›z, Müslümanl›kta zekât ve sadaka vermek, hayrat yapmak, imaretler, aflhaneler kurmak gibi sosyal yar-

d›m esaslar› öteden beri vard›r. Fakat dikkat ederseniz bu gibi yard›mlar insanlar›n hislerine ve flefkat duy-

gular›na hitap etti¤i için tesirleri muvakkattir, mevzilidir. Bu muvakkat yard›mlar umumi bir fayda temin

edemezler. Halbuki bizim bugünkü mânâsiyle anlad›¤›m›z ve istedi¤imiz modern sosyal hizmet, topluluk-

lar›n birbirine karfl› gayet s›k› bir flekilde tesanütleriyle mümkün olabilir. Ancak bu suretledir ki sosyal hiz-

metlerin lây›kiyle ifas› mümkün bir hâle gelebilir.”

Böylesine önemli bir dâvay›, bir Bakanl›¤a de¤il de ona ba¤l› bir teflkilâta vermek merak edilecek bir fley-

di. Bu düflünce ile anlamak istedim:

“- Peki, sosyal hizmeti niçin Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› yap›yor? Bu hizmeti baflka bir ma-

kam yapamaz m›?”

Say›n Bakan›n gözleri parlad›, elini önündeki kâ¤›tlara uzatt›, sonra dedi ki:

“- Çok iyi sordunuz. Filhakika memleketimizde sosyal hizmetin çeflitli saflalariyle u¤raflan baflka devlet ma-

“Sosyal Hizmetler Konusunda Lütfü K›rdar’la Konuflma”
Osman K. Akol, Cumhuriyet, 23 Ekim 1959

Cumhu r i y e t ,  1 6  E k im  1 9 4 7
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kamlar› ve hay›r cemiyetleri de vard›r. Ezcümle Maarif Vekâleti, Sanayi Vekâleti, Çal›flma Vekâleti, Vak›f-

lar Umum Müdürlü¤ü ve muhtelif hay›r cemiyetleri kendi sahalar›ndaki sosyal hizmetlerde çal›flmaktad›r-

lar. Fakat bunlar›n hiç birisinin yapt›¤› memleketin umumuna flâmil bir sosyal hizmet de¤ildir.

Halbuki vaktiyle S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâletinin vazifelerini tesbit etmek üzere ç›kar›lm›fl olan tefl-

kilât kanunu ile Umumi H›z›ss›hha Kanunu ile içtimaî yard›m› halka ulaflt›rmak vazifesini S›hhat Vekâleti-

ne tevdi etmifltir. Bu kanunlara göre, S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâletinin umumî sosyal memleket hiz-

metleriyle meflgul olmas› lâz›m gelmektedir. Bu hüküm tamamen yerindedir. Esasen yeni ç›kard›¤›m›z Sos-

yal Hizmetler Enstitüsü Kanununun hükümlerine de dikkatle bak›l›rsa sosyal hizmetlerin büyük k›sm›n›n

ak›lca, vücutça normal olanlarla birlikte, âr›zal› çocuklar, geri kalm›fl çocuklar, sosyal inibaks›zl›klar gibi

sa¤l›kla yak›ndan ilgili mevzular üzerinde temerküz etti¤i görülür.

Ana ve çocuk sa¤l›¤›, sakat kalanlar›n rehabilitasyonu (yani bunlar›n yapabilecekleri yeni bir ifle al›flt›r›lma-

lar›), memlekette umumi olarak veremle, trahomla, s›tma ile, zührevi hastal›klarla, cüzzamla ve daha bir

çok s›hhî ve içtimai dâvalar Vekâletimizin vazifeleri aras›ndad›r.

Bir hizmette çal›fl›p kendisinin ve ailesinin ekme¤ini ancak günü gününe ç›karabilen bir insan, bir

gün hastalan›nca art›k çal›flamaz olur. Kendisi ve ailesi periflan duruma düfler. Bu durumda ona pa-

ras›z ilaç ve tedavi temin etmek, bu muhtaç aileyi beslemek yine sa¤l›k idarecilerinin vazifeleri ara-

s›na giren sosyal hizmetlerdendir.

Demek istiyorum ki memlekette umumi sosyal hizmet, s›hhî hizmetlerle en çok yak›ndan ilgili oldu¤u için

bu vazife S›hhat Vekâletine verilmifltir.”

Akl›n›za gelmez mi sizin de? Bu Bakanl›¤›n ad› üstünde, Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m. fiu halde Bakan-

l›k, yar› yar›ya bu iflle u¤raflmal›yd›. Bunca y›ld›r neden bu yan› unutuldu? Bu, merak edilecek bir

fley de¤il miydi? Sordum:

“- Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›n›n ötedenberi bir Sosyal Yard›m Genel Müdürlü¤ü vard›r. Bu varken

yeniden bir Enstitü kurman›n lüzümu nereden geliyor?”

Bakan bir hayli duralad›. Geçmifl günleri düflünüyordu her halde.

“- Filvaki S›hhat Vekâleti’nin bir Sosyal Yard›m Müdürlü¤ü vard›r. Hakl›s›n›z ama, fluras›n› söylemek lâz›m-

d›r ki, bu Umum Müdürlük, bafll›ca sa¤l›k müesseselerinin aç›lmas›, bu müesseselerin malzemesinin ta-

mamlanmas›, hemflire ve sa¤l›k memurlar›n›n yetifltirilmesi ve nihayet hastalar›n tedavisi gibi vazifelerle

muvazzaft›r. Bu vazifeler memleketteki umumi sosyal hizmetin ancak ufak bir k›sm›n› teflkil ederler. Bu

hizmetler bütün memleket ölçüsüne flâmil olmaktan uzakt›rlar.

Bundan evvel Vekâletimizin yeni kuruldu¤u ve yeni teflkilâtland›r›ld›¤› devirlerde halk›m›z henüz

bugünkü kadar uyan›k durumda de¤ildi. Bir çok kifliler doktora gitmekten ziyade ev ilâçlar› ve em-

pirik usullerle kendilerini tedaviye çal›fl›rlar ve çok zarar görürlerdi. O zaman ç›kan kanunlar S›h-

hat Vekâletini ilk defa sosyal bir hizmete sevk etmek için paras›z hastahane ve paras›z tabip teda-

visi hükümlerini vazetmek mecburiyetindeydi.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R
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D i y a rb ak › r ’ d a  i fl  bu l amayan  kö r l e r i n  y ap t › ¤ ›  a ç l › k  g r e v i  ( T a r i h  V ak f ›  A r fl i v i ) .

Fakat bugün o eski günlerden uzaklaflm›fl bulunuyoruz. Bilhassa son on y›ldan beri yurdumuzun her saha-

s›nda büyük ilerlemeler, muazzam inkiflaflar, imar ve kalk›nma gayretleri olmufltur. Mekteplerimiz ço¤a-

l›p tekâmül etmifl, halk›m›z dünyay› ve sa¤l›¤›n k›ymetini daha iyi anl›yacak bir seviyeye yükselmifltir.

‹flte bu durumda memleketin pek ziyade muhtaç oldu¤u umumî sosyal hizmetleri genifl ölçüde baflarabil-

mek için sosyal yard›m isteklerinin umumî ve flümullü bir flekilde yapabilmek için bir Enstitü’ye ihtiyaç hâ-

s›l olmufltur. Ç›kar›lan kanunla bu ihtiyaç temin edilmektedir.

Çok a¤›r bir gidifl. Bakanl›¤›n 1923 ten bu yana geçen 36 y›ll›k hayat›nda demek, bir yar›s› çal›flm›fl,

öbür yar›s› levaz›m müdürlü¤ü olarak kalakalm›fl. Buna da flükür mü diyece¤iz? Geçen y›llar geri

gelmez, biz yeni kanuna bakal›m art›k.

“- Bu kanuna göre Sosyal Hizmetler Enstitüsü’nün vazifelerini umumî olarak söyler misiniz?”

Doktor uzunca bir an durdu, yine düflündü ve flöyle devam etti:

“- Enstitü memleketimizde sosyal hizmeti lây›kiyle tatbik etmek, bu yolda muhtelif makam ve teflek-

küllerin iflbirli¤ini sa¤lamak üzere istiflari mahiyette mütehass›sl›k ve rehberlik edecek ve muhtaç ol-

du¤umuz sosyal yard›mc›lar› yetifltirecektir. ‹flin as›l faaliyet safhas›n› yeniden kurulacak olan sosyal

hizmet merkezleri yapacaklard›r. Sosyal yard›mc›l›k inkiflaf ettikçe bu sosyal yard›m merkezleri de ço-

¤alacaklard›r. Vekâletimizin sa¤l›k merkezleri di¤er Vekâletlerle hay›r cemiyetlerinin sosyal tesisleri bu

sosyal yard›m merkezleri ve birbirleriyle iflbirli¤i yaparak umumî sosyal hizmeti, yurdun bu uzak kö-

flelerine kadar ulaflt›rma¤a muvafak olacaklard›r.”

Ne güzel ülkü de¤il mi? Kanun tam 120 gündür yürürlüktedir. Bu günler boyunca acaba neler 
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yap›lm›flt›r?

“- Bu kanunun Bakanl›¤›n›za tevcih etti¤i esas hizmetleri tesbit etmek üzere teflebbüse geçilmifl midir?”

Say›n Bakan rahat ve güvençli bir hal ald›, anlatt›:

“- Evet bu kanunun yürürlü¤e girmesinden sonra derhal icabeden teflebbüslere geçilmifltir. Bu

cümleden olarak önümüzdeki aral›k ay›n›n on sekizinde Ankarada umumî bir sosyal hizmetler

konferans› toplanacakt›r. Bu konferansa K›z›lay, Yard›m Sevenler, Kad›nlar Birli¤i, Çocuk Esirge-

me Kurumu, Körler ve Sa¤›rlar Cemiyeti gibi hay›r kurumlariyle öteden beri sosyal hizmet vazi-

fesi ifa edegelmekte bulunan S›hhat ve ‹çtimaî muavenet, Maarif, Çal›flma Vekâletleri, Vak›flar

Umum Müdürlü¤ü ve mahalli idareler temsilcileri ifltirâk edeceklerdir. Bütün bu temsilciler yeni

sosyal yard›m enstitüsü kanununun ›fl›¤› alt›nda yurdumuza ait bütün dâvalar› görüflecekler ve bu

husustaki esaslar› tesbit edeceklerdir. Ondan sonra tatbikat safhas› bafll›yacakt›r.

Ehemmiyetli bir nokta daha vard›r: Bu kanun günün hâdiseleri aras›nda belki de lây›k oldu¤u derecede

dikkati çekmemifltir. Fakat görüyorsunuz ki memleket ölçüsünde çok mühim bir kanundur. Siz gazeteci-

ler memleket ve millet u¤runda gece gündüz çal›flan en k›ymetli insanlars›n›z. Umumî efkâr›n gözü, kula-

¤›, dima¤› mertebesinde yak›ndan temsilcisi bulunuyorsunuz. Size k›saca anlatt›¤›m bu yeni kanunun mem-

leket ölçüsünde bütün vatandafllar›m›za sa¤l›yaca¤› büyük faydalar› yak›ndan takdir edersiniz. Memleketin

menfaatleri için durmadan çal›flan kalemleriniz, bu kanunun ehemmiyetini vatandafllar nezdinde herkesin

anl›yabilece¤i flekilde tebarüz ettirmiye çal›fl›rsa memleketimize büyük bir hizmet ifa edilmifl olur. Yapt›-

¤›m›z yeni ifllerin, yeni kanunlarla vücude getirmek istedi¤imiz milli menfaatlerin istihsalinde bize büyük

yard›mlar›n›z olaca¤›na inan›yoruz. Zahmetinizden dolay› çok teflekkür ederim.”

Bu güzel sözlerin çok hakl› gururunu gazeteci dostlara b›rakarak say›n Bakana küçük bir iki sorum

daha oldu. Anlad›m ki, kanunun yürütülmesi için gerekli ödenek, 1960 y›l› bütçesiyle al›nacak ve

as›l faaliyet o zaman bafll›yacakt›r. Bununla beraber baz› tayinler de yap›lm›fl, Enstitü Müdürlü¤üne

Baflbakanl›k mütehass›s müflavirlerinden say›n Sait Kandan getirilmifl. Demek bundan sonraki so-

rumluluk onun omzunda. Kendisine baflar›lar dileriz.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R
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I I .  D ü n y a  S a v a fl ›  s › r a s › n d a ve hemen ertesinde üc-
retli kesimlerin say›s›nda art›fl, sanayinin ve iflçi s›n›f›n›n belli kentlerde yo-
¤unlaflmas›, eme¤e olan talebin artmas›, iflçilerin yaflam ve çal›flma koflulla-
r›n›n zorlu¤u vb geliflmeler sosyal güvenlikle ilgili yeni düzenlemelerin ya-
p›lmas›n› gerektiriyordu. Resmî verilere ve tahminlere göre savafl sonras›n-
da orta ve büyük sanayide çal›flanlar›n say›s› 275 000’e, toplam iflçi say›s›y-
sa 701 000’e ulaflm›flt›. Kamu kesiminde istihdam edilen ücretlilerin say›-
s›ndaki art›flsa daha dikkat çekicidir. 1938-1948 aras›n› kapsayan on y›l içe-
risinde kamu kesimi istihdam›ndaki art›fl oran› yüzde 109 olmufltur.
Di¤er taraftan savafl sonras› birçok Avrupa ülkesinin sosyal güvenlik alan›nda ye-
ni yap›sal düzenlemelere giriflmesi, kendisine bat› bloku içerisinde bir yer arayan
Türkiye’nin de sosyal güvenlik alan›nda düzenleyici ve koruyucu bir yasal çerçe-
ve kurmas›n› gerektiriyordu. Savafl öncesi dönemde gerçeklefltirilen bölük pör-
çük hukuksal düzenlemeler ve ‹fl Kanunu ile gündeme gelmifl olan düzenleme-
ler ancak konuya hükümet düzeyinde el at›lmas›yla hayata geçirilebilirdi. Türki-
ye’de 1945 y›l›nda Çal›flma Bakanl›¤›’n›n kurulmas›na yol açan bu süreç sosyal gü-
venlik alan›nda kapsaml› ve kal›c› kurumsal ad›mlar at›lmas›n› mümkün k›lm›flt›r.

Çal›flma Bakanl›¤›’n›n Kuruluflu

1 9 4 5  ö n c e s i  d ö n e m d e cumhuriyet hükümetleri çal›flma
iliflkilerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine yönelik ba¤›ms›z bir örgütlenmeye
ihtiyaç duymam›flt›. Bu dönemde “ifl ve iflçilere müteallik ifller”in yürütülmesi gö-
revi 27 May›s 1934 tarih ve 2450 say›l›, ‹ktisat Vekâleti Teflkilat› ve Vazifeleri
Hakk›nda Kanun’la, ‹ktisat Vekâleti bünyesi içinde oluflturulan ‹fl ve ‹flçiler Büro-
su’na verilmiflti. Bu büro “memleketin sanayileflmesi hakk›ndaki esaslar› tatbik et-
mek ve ‹fl Kanunu tasar›s›n› haz›rlamakla” görevliydi. Bu amaçla reis, müdür, ra-
portör ve bir teknik memurdan oluflan küçük bir kadroyla oluflturulan ‹fl ve ‹flçi-
ler Bürosu, 1936 ‹fl Kanunu’nun 141. maddesi uyar›nca yerini Haziran 1936’da
“‹fl Kanunu hükümlerinin tatbikat›n› temin ve takip etmekle mükellef” olan ‹fl Da-
iresi’ne b›rakt›. ‹fl ve ‹flçiler Bürosu’na göre daha genifl bir teflkilata sahip olmakla

SOSYAL GÜVENL‹K
UYGULAMALARININ
KURUMSALLAfiMASI

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
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birlikte bu kurum, geçen süre içerisinde çal›flma yaflam›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz olmufltu.
1945 y›l›nda ise 7 Haziran 1945 tarihli Cumhurbaflkanl›¤› tezkeresiyle ayr› bir Çal›flma Bakan-
l›¤› oluflturuldu. Ayn› tezkereyle Konya Milletvekili Sadi Irmak ilk çal›flma bakan› olarak atan-
d›. 22 Haziran 1945’te ise 4763 say›l› Çal›flma Bakanl›¤›’n›n Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda-
ki Kanun, mecliste kabul edildi. Bu kanunun gerekçesinde çal›flma hayat›n› düzenleyecek ay-
r› bir bakanl›¤a ihtiyaç flöyle sunuluyordu:
“Yurdumuzda endüstrinin ve tar›m›n geliflmesi ve yar›nki geliflme flartlar›na uygun olarak ifl
hayat›n›n düzenlenmesi ihtiyac› gittikçe daha büyük önem kazanmakta, iflçilerin gerek çal›fl-
ma ve ifl baflarma güçlerinin iyilefltirilmesi ve gerekse rasyonellefltirilmesi bak›m›ndan genifl
ölçüde tedbirler al›nmas› zarureti belirmektedir.
Millî bünyemizde iflçi ve iflveren münasebetlerini düzenleyen demokrasimize uygun bir da-
yan›flma zihniyetinin ilhamiyle ç›kar›lan ‹fl Kanunu’nun 1937 y›l›ndan bugüne kadarki sekiz y›l-
l›k uygulama devresinden elde edilen sonuçlar, genel olarak bütün çal›flan unsurlar›n daha
verimli ve daha refahl› bir seviyeye ç›kar›lmalar› ile ilgili içtimaî siyaset tedbirlerini Ekonomi
Bakanl›¤›’n›n çetin istihsal meseleleriyle yüklü bulunan çal›flma konusundan ay›rarak bafll› ba-
fl›na bir teflkilat›n yetki ve sorumlulu¤u alt›nda toplamak lüzumunu ispat etmifl oluyor.”
Çal›flma Bakanl›¤›’n›n kurulmas›yla gittikçe artan iflsizli¤in önlenmesi, iflçi ve iflveren iliflki-
lerinin düzene sokulmas›, ifl güvenli¤i, iflçilerin sa¤l›k ve konut sorunlar›n›n çözülmesi ve
çal›flma yaflam›na iliflkin olarak uluslararas› kurulufllarla iliflkilerin tek elden yürütülmesi
amaçlan›yordu. Bakanl›¤›n görev tan›m›n› geniflleten 28 Ocak 1946 tarih ve 4841 say›l›
yasayla merkez teflkilat› yan›nda yirmi ilde de bölge çal›flma müdürlükleri kuruldu.

Cumhu r i y e t , 1 5  O c a k  1 9 4 6
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Daha II. Dünya Savafl› sürerken, 1942 y›l›nda ‹ngil-

tere’de yay›mlanan ve sosyal güvenlik ve tam istih-

dam sorunlar› üzerinde durarak savafl sonras› refah

devletinin temellerini atan Beveridge Plan› dünya-

n›n pek çok yerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de sos-

yal politika ve sosyal güvenlik konusuna ilgi duyan-

lar taraf›ndan merakla karfl›lanm›fl, bu plan üzerine

çeflitli yaz›lar yaz›lm›fl ve konferanslar düzenlenmifl-

ti. Sadi Irmak da henüz daha çal›flma bakan› olma-

dan Ulus gazetesinde konuyla ilgili makaleler yaz-

m›flt›. 31 Ocak 1945’te yay›mlanan “Toplumcu

(Sosyal) Yard›m Düflüncesinde Geliflim” bafll›kl› ya-

z›s›nda Irmak, Beveridge Plan›’n› tan›tt›ktan ve sos-

yal sigortalar sisteminin kurulmas›n›n flartlar›n› s›ra-

lad›ktan sonra yaz›s›n› flöyle bitiriyordu: “‹ngilte-

re’de bafllam›fl olan ve baflka memleketlerde bilhas-

sa Amerika’da büyük ilgi uyand›ran Devlet sigorta

hareketlerinin o memleketlerde geçirece¤i safhala-

r› takibetmek bize faydalar sa¤layacakt›r.” Sadi Ir-

mak, Beveridge Plan›’n›n çal›flmalar›nda esas ilham

kayna¤› oldu¤unu daha sonra yazd›¤› an›lar›nda da belirtmifltir.

‹ngiltere’de sosyal güvenlik konusunda yaflanan geliflmelere yönelik ilgi ve

karfl›l›kl› iliflkilerin Çal›flma Bakanl›¤›’n›n kurulmas›ndan sonra yo¤unlaflt›-

¤› gözleniyor. Bakanl›¤›n kuruluflundan sonra ilk kutlama telgraf› ‹ngiltere

Çal›flma ve Millî Hizmet Bakan› R. A. Butler’dan geliyordu. Butler telgra-

f›nda, “Yeni Bakanl›¤›n›z›n çal›flmalar›ndaki geliflmeler için isteyebilece¤i-

niz her türlü yard›mlar konusunda flahs›ma ve Bakanl›¤›ma tamamen gü-

venebilirsiniz” derken, Irmak gönderdi¤i teflekkür telgraf›nda, “Giriflece-

¤imiz çal›flmalarda sosyal alandaki hamlelerinizi takibedebilmek bizim

için çok faydal› olacakt›r” diyerek iliflkileri gelifltirme niyetini ortaya koy-

mufltu. Nitekim bu iliflkiler, 1946 y›l›nda bakanl›k personelini e¤itmek ve

sosyal sigortalar konusunda dan›flmanl›k yapmak amac›yla iki ingiliz uz-

man›n Türkiye’ye ça¤r›lmas›na imkân sa¤l›yordu. Geliflleri bas›n›n büyük

ilgisiyle karfl›lanan ‹ngiliz uzmanlar sosyal güvenlik ve sendikalar konu-

sundaki yasa tasar›lar›n›n haz›rlanmas›nda aktif rol oynam›fllard›r.

Çal›flma Bakanl›¤›’n›n 
Kuruluflunda ‹ngiliz Etkisi

Cumhu r i y e t  
16  H a z i r a n  1 9 4 6
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‹fl ve ‹flç‹ Bulma Kurumu

‹ fl  v e  i fl ç i  b u l m a  h i z m e t l e r i n i n  d ü z e n l e n m e s i
s o r u n u II. Dünya Savafl› sonras› Keynesyen tam istihdam ilkesinin ön plana ç›kmas›yla
tüm dünyada önem kazanm›flt›. Türkiye’de de 1946 y›l›na kadar bu konuda herhangi bir ya-
sal düzenleme bulunmuyordu. 1936 ‹fl Kanunu’nun 63. maddesinde ifl ve iflçi bulma hizmet-
lerinin devlet taraf›ndan yerine getirilmesi gerekti¤ine iliflkin ilkeler belirlenmesine ve üç y›l
içinde özel bir kanunla bu ifli üstlenecek bir örgütün kurulmas› öngörülmesine ra¤men, 1946
y›l›na kadar bu gerçekleflmemifltir. ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu, Çal›flma Bakanl›¤›’na ba¤l›, tüzel
kiflili¤e sahip, idarî yönden özerk ve özel hukuk hükümlerine tabi bir kurulufl olarak 1946 y›-
l›nda 4837 say›l› yasayla kuruldu. Bu kanunun 1950 y›l›nda 5562 say›l› kanunla baz› tadilatla-
ra u¤ramakla birlikte, temel hükümleri korunmufltur.
Kanun uyar›nca ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu, her çeflit iktisadî iflletmelerle serbest sanat niteli¤i
olan ifller hakk›nda bilgi toplamak; iflçilerin uygun olduklar› ifllere yerlefltirilmesine ve çeflitli ifl-
ler için elveriflli iflçiler bulunmas›na arac›l›k etmek; iflgücü piyasas› incelemesi yapmak suretiy-
le iflçi ücretlerini izlemek, bu ücretleri geçim seviyeleri ile karfl›laflt›rmak ve al›nmas› gereken
tedbirlere yard›mc› olmak; kurumdan ifl isteyenler, ifle yerlefltirilenler ve iflyerleri hakk›nda
cetveller haz›rlamak ve yay›mlamak; insan gücü kaynaklar›n›n etkin bir flekilde kullan›lmas›n›
ve iflgücünün yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmelerini sa¤lamak amac›yla kiflileri
mesle¤e yöneltmek; ifl piyasas›n›n nitelikli eleman ihtiyac›n› karfl›lamak için herhangi bir ifle gi-
rememifl veya iflini kaybetmifl olanlar› ifle girebilecek niteli¤e ulaflt›rmak; iflçi ve iflveren ara-
s›nda meslekî e¤itim iliflkilerini gelifltirmek; hizmet akitlerinin yap›lmas›na arac›l›k etmek ve sa-
kat ve eski hükümlülerin istihdam›na yard›mc› olmak gibi hizmetlerle görevlendirilmifltir.
Özel hukuk hükümlerine ba¤l› olarak çal›flan ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu murakabe bak›m›ndan
3460 say›l› yasaya tabiydi. Kurulufl kanunu, ‹fl Kanunu gere¤ince ç›kart›lm›fl olmas›na karfl›n,
kurumun görev ve yetki alan›n› ‹fl Kanunu’nun kapsam›yla s›n›rlamamaktayd›. Dolay›s›yla bü-
yük iflçi kitlelerinin istihdam edildi¤i
iflletmelerle, küçük sanayi ve tar›m
sektörü de kurumun çal›flma sahas›
içine dahil edilmifl oluyordu. ‹fl ve ‹fl-
çi Bulma Kurumu’nun bafllang›çta
çok küçük bir kadro ve yetersiz bir
örgütlenmeyle ifle bafllad›¤› anlafl›l›-
yor. 1949 y›l›nda, kurumun merkez
teflkilat›n›n kadro say›s› sadece
30’du. Ancak 1950’den sonra çeflitli
illerde flubelerin, acente ve bürolar›n
aç›lmas›n›n h›zlanmas›yla birlikte ‹fl
ve ‹flçi Bulma Kurumu daha etkin ça-
l›flmaya bafllad›. 1955 y›l›na gelindi-
¤inde kurumun 11 flubesi, 13 acen-
tesi ve 34 bürosu bulunmaktayd›.

Zaman içerisinde ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu emek piyasas›na iliflkin de¤iflik etkin-
likler gösterdi. Bunlar›n bafl›nda ifle yerlefltirme (plasman), bar›nd›rma yurtlar›n›n
aç›lmas› ve iflçilerin e¤itim faaliyetleri gelmektedir.

‹fiE YERLEfiT‹RME
1950 y›l›na kadar ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu her y›l 20 000 dolay›nda iflçiyi ifle
yerlefltirmifltir. 1949 y›l›nda kurumun ifle yerlefltirdi¤i iflçi say›s› 22 357, 1950
y›l›nda 20 410’du. 1951 y›l›ndan sonraysa y›l y›l büyük art›fllar kaydedilmifltir.
1951 y›l›nda 28 074, 1952’de 63 494, 1953’te 194 862, 1954’te 356 547 ki-
fli ifle yerlefltirilmifltir. 1960 y›l›na gelindi¤inde ise bu say› 574 170 olmufltur.

BARINDIRMA YURTLARI
‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu yurdun çeflitli yerlerinde iflçi bar›nd›rma yurtlar› yap-
m›flt›r. 64 yatakl› Adana ‹flçi Bar›nd›rma Yurdu 1948 y›l›nda, 64 yatakl› Sam-
sun Yurdu 1949 y›l›nda yap›lm›flt›. 1950’li y›llarda 100 yatakl› Eskiflehir, 100
yatakl› ‹stanbul, 64 yatakl› Diyarbak›r yurtlar› yapt›r›ld›¤› gibi, 64 yatakl› Adana
Yurdu’nun kapasitesi de 90 yatak ilavesiyle 154 yata¤a ç›kart›lm›flt›. Bunun ya-
n›nda ziraat iflçilerine yönelik Denizli ve Söke’de 1 000’er kiflilik, Manisa’da da
500 kiflilik yurtlar yap›lm›flt›. 1955 y›l›nda iflçi bar›nd›rma yurtlar›nda 55 164 ifl-
çi 112 111 gece bar›nd›r›lm›flt›r.
Bu yurtlar, özellikle ziraat bölgesindekiler, ifl sahalar›na gitmek üzere köyden da-
¤›lma merkezlerine gelen iflçilere iflyerlerine varana kadar geçici bir bar›nma hiz-
meti sunmakta, ayn› zamanda ücret istikrar›na da olumlu bir etki yapmaktayd›lar.

1946 YILI ‹fiÇ‹ SAYISI TAHM‹NLER‹

Faaliyet Alanlar› ‹flçi Say›s›

Orta ve büyük boy sanayi iflçileri 275 000

Küçük sanayi iflçileri 20 000

Küçük sanat iflçileri 100 000

Ev sanat› iflçileri 100 000

Deniz iflçileri 6 000

Tar›m iflçileri 200 000

Toplam 701 000

Kaynak: Necati Topçuo¤lu, “Memleketimiz ‹flçi Durumuna Genel 
Bir Bak›fl”, Çal›flma, no:4 (Mart 1946).

1947 YILINDA ‹fi VE ‹fiÇ‹ BULMA KURUMU fiUBELER‹NE 
MÜRACAAT EDEN VE YERLEfiT‹R‹LENLER

fiubeler Müracaat Eden Yerleflen Yerleflenlerin Oran› (%)

Ankara 2 345 1 787 76,20

‹stanbul 16 692 16 151 96,76

‹zmir 12 039 12 003 99,70

Adana 3 043 1 755 57,67

Konya 4 709 3 996 84,85

Eskiflehir 811 581 71,63

Trabzon 1 971 1 896 96,19

Samsun 800 555 69,37

Bursa 1 437 1 428 99,37

Yekûn 43 847 40 152 91,16

Kaynak: “‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’nun ‹flçi Ailelerinde Yapt›¤› Anket”, Çal›flma Dergisi, no:25 (Ocak-Mart 1948).

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

226  227
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C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

228  229

Sadi Irmak 1904 y›l›nda Konya’ya

ba¤l› Seydiflehir’de do¤du. ‹stan-

bul Üniversitesi Hukuk Fakülte-

si’ni bitirdikten sonra, cumhuri-

yet hükümetinin yeni kadrolar

kazanmak amac›yla yurtd›fl›nda

açt›rd›¤› s›nav› kazanm›fl ve Ber-

lin Üniversitesi’nde hükümet he-

sab›na t›p ve biyoloji ö¤renimi

yapm›flt›r. 1930 y›l›nda t›p dokto-

ru olan Irmak, Hagen ve Düssel-

dorf hastanelerinde bir süre ça-

l›flt›ktan sonra yurda dönmüfl ve Ankara hükümet tabipli¤i ve Gazi

Enstitüsü biyoloji ö¤retmenli¤i görevlerinde bulunmufltur. Sadi Ir-

mak 1932 y›l›nda ‹stanbul T›p Fakültesi müderris muavinli¤i s›nav›n›

kazanarak darülfünun ö¤retim kadrosuna girmifltir. 1933’teki üni-

versite reformundan sonra doçent kadrosuna atanan Irmak fizyolo-

ji dal›nda profesör olmufltur. 1932’de Ankara Halkevi umumî kâtibi,

1936’da Fatih Halkevi sosyal yard›m baflkan›, 1940’ta ‹stanbul parti

vilayet idare heyeti üyesi oldu. 

1943’te Konya milletvekilli¤ine seçilen Irmak 7 Haziran 1945’te 2.

Saraço¤lu Hükümeti’nde yeni kurulan Çal›flma Bakanl›¤›’n›n bafl›na

getirildi. 6 A¤ustos 1946’da kurulan Recep Peker Hükümeti’nde de

bu görevini sürdüren Irmak, 1947 Sendika Yasa Tasar›s› görüflmele-

ri s›ras›nda Peker’in tasla¤a grevi teflvik diye yeni bir suç fleklinin ek-

lenmesini istemesi üzerine baflbakanla anlaflmazl›¤a düfltü ve 5 Eylül

1947’de görevden al›nd›. Bakanl›¤› döneminde Türkiye’nin uluslara-

ras› antlaflmalara kat›lmas›n› sa¤lad›. Meslekî hastal›klar›n tazminine

iliflkin 42 say›l›, s›naî müesseselerde hafta tatili yap›lmas›na iliflkin 14

say›l› ve ücretli ifl bürolar›n›n kapat›lmas›na iliflkin 34 say›l› sözlefl-

melerin yasalaflmas›n› sa¤lad›. ‹fl Kazalar›yla Meslek Hastal›klar› ve

Anal›k Sigortas› Kanunu ile 5018 say›l› ‹flçi ve ‹flveren Sendikalar›

Sadi Irmak

Sad i  I rmak  v e  
‹ sme t  ‹ n ö n ü  

( 1 9 4 5 ) .

Hakk›ndaki Kanun, Sadi Irmak döneminde kabul edildi.

1974’te Cumhurbaflkanl›¤› kontenjan›ndan Cumhuriyet Senatosu üyesi seçilerek tekrar siyasî ha-

yata döndü ve ayn› y›l hükümeti kurmakla görevlendirildi. 17 Kas›m 1974 ile 31 Mart 1975 tarih-

leri aras›nda baflbakanl›k görevini sürdürdü. 12 Eylül 1980’den sonra Konya üyesi olarak Dan›flma

Meclisi’ne kat›ld›. 27 Ekim 1981 tarihinden 1 Aral›k 1983 tarihine kadar bu meclisin baflkanl›¤›n›

yapt›. Sadi Irmak 2 Kas›m 1990’da ‹stanbul’da vefat etmifltir.

Sadi Irmak’›n “sosyal devletçilik” ve “hakem devlet” anlay›fl›, ilk çal›flma bakan› olmas› ve yürürlü-

¤e koydu¤u yasalarla sosyal politikan›n flekillenmesine önemli katk›larda bulunmas› dolay›s›yla

önemlidir. Irmak an›lar›nda, bakanl›k yapt›¤› dönem içerisinde s›n›f mücadelesine karfl› sosyal dev-

letin hakemlik rolünü öne ç›kard›¤›n› belirtiyor:

“Türkiye’nin sosyal problemi s›n›f mücadelesine terk edilmemeli, devlet hakemli¤i esas olmal›yd›... Elbet-

te Türkiyemizde de heryerde oldu¤u

gibi çal›flanlar ve çal›flt›ranlar vard›r.

Ve zaman zaman bunlar›n ç›karlar› çe-

liflik olabilir. Fakat bu çeliflkileri orta-

dan kald›rman›n en iyi yolu s›n›f müca-

delesi de¤il devlet hakemli¤idir. Dev-

let s›n›f mücadelesine yer b›rakmaya-

cak, onu lüzumsuz hale getirecek ted-

birleri almal›d›r. Ben devletçili¤i böyle

anlamakta devam ediyorum. Bakanl›-

¤›m zaman›nda Meclisten geçmifl olan

12 kanunda gözetti¤im bafll›ca ilke bu

olmufltur ve bu fikir meclisten en bü-

yük deste¤i görmüfltür.”

Sadi Irmak’›n devlet iflletmecili¤inin

ötesinde devlet-iflçi-iflveren iflbirli¤i

üzerine kurulu bir hakemlik anlay›-

fl›na dayanan sosyal devletçilik gö-

rüflü, onun bakanl›¤› döneminde ha-

yata geçirilen yasal düzenlemelerde

de belirleyici olmufltur.

Maden  i fl ç i l e r i  
( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›

A r fl i v i ) .

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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‹fiÇ‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’nun bafll›ca görevlerinden bir tanesi de kalifiye iflçi yetifltirilmesine
yönelik meslekî kurslar düzenlemekti. 1938 y›l›nda kabul edilen s›naî müesseseler ve maden
ocaklar›nda meslekî kurslar aç›lmas›na iliflkin 3457 say›l› kanun gere¤ince bir y›l içinde istih-
dam edilen iflçi ve müstahdem say›s›n›n gündelik ortalamas› 100’den fazla olan maden ocak-
lar›yla Teflvik-i Sanayi Kanunu’nda tarif edilen iflletmelerde çal›flan ç›rak, kalfa ve ustalar›n
meslekî bilgilerini gelifltirmek amac›yla aç›lan kurslar›n idaresi ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’nun ku-
rulmas›yla bu kuruma devredilmiflti. Bu kurslardan ayr› olarak kurum ifl piyasas›n›n ihtiyac›
olan kalifiye iflgücünü yetifltirmek için kurslar düzenlemekteydi.
Ancak, dönem içerisinde çal›flmalar›n pek de yeterli olmad›¤› görülmektedir. Örne¤in,
1946 y›l›nda sadece 22 kurs aç›lm›fl, bunlardan 461 kifli mezun olmufltur. 1950’de 27
kurstan 1 133 kifli, 1955’te 144 kurstan 1 638 kifli, 1960’ta ise 176 kurstan 2 146 kifli me-
zun olmufltur. Ayn› flekilde kurumun Millî E¤itim Bakanl›¤› ile beraber 1959 y›l›ndan itiba-
ren açt›¤› ortak kurslar›n da yetersiz kald›¤› görülüyor.

Sosyal S‹gortalar›n Gel‹fl‹m‹

1 9 3 6  ‹ fl  K a n u n u yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren sosyal sigortalar›n ka-
demeli olarak kurulmas›n› öngörmüfl olmas›na ra¤men, 1945 y›l›na kadar bu konuda

Maden  i fl ç i l e r i  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

230  231
‹ fl  k a z a s ›  p r o t e s t o s u  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .
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herhangi bir geliflme kaydedilememiflti.
Ancak savafl y›llar›n›n yaratt›¤› toplumsal
tahribatla beraber sosyal sigortalar›n ku-
rulmas› aciliyet kazanm›flt›r.

‹fi KAZALARIYLA MESLEK
HASTALIKLARI 
VE ANALIK S‹GORTASI
‹fl Kanunu uyar›nca kurulan ilk sosyal si-
gorta kolu ifl kazalar› ve meslek hastal›k-
lar›na karfl› birtak›m koruma tedbirleri
getiren 1945 tarih ve 4772 say›l› ‹fl Kaza-
lar›yla Meslek Hastal›klar› ve Anal›k Si-
gortalar› Hakk›ndaki Kanun olmufltur.
Daha sonra di¤er sigorta kollar›yla birlik-
te 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu
içinde toplanacak bu sigorta kolunda ge-
nel olarak iflyerinde veya iflle ilgili olarak geçirilen kazalar ve meslek hastal›klar›nda si-
gortal›ya sa¤l›k yard›m› yap›lmas›, çal›flamad›¤› takdirde iflgöremezlik ödene¤i verilme-
si hükme ba¤lanm›flt›r. Kanun uyar›nca sigorta primlerini iflveren ödeyecek, sigorta
idaresi de iflçiye sa¤l›k yard›mlar›nda bulunacak ve iflten uzak kald›¤› sürece kaybetti-
¤i gündeliklere karfl›l›k bir ödenek verecekti. Fiilen 15 aya kadar sa¤l›k ve ödenek yar-
d›m› yap›lmas› ve bu sürenin üstünde sakat kalanlara ömür boyu gelir tahsis edilmesi
öngörülmekteydi. Ayr›ca sigortal› kad›na veya sigortal› iflçinin kar›s›na gebelik, do¤um,

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

232  233

1946-63 YILLARI ARASINDA S‹GORTALI ‹fiÇ‹ SAYISI VE ‹fiÇ‹ S‹GORTALARI 
KURUMU’NA ‹NT‹KAL EDEN ‹fi KAZASI, MESLEK HASTALI⁄I, HASTALIK, 
DA‹MÎ ‹fi GÖREMEZL‹K VE ÖLÜM VAKALARI

Y›llar Sigortal› ‹fl Kazas› Meslek Hastal›k Daimî Ölüm
Say›s› Hastal›¤› ‹fl Göremezlik

1946-1958 yok 323 414 4 292 1 047 829 12 689 5 579

1959 555 774 55 034 521 268 482 1 839 406

1960 577 672 63 200 491 278 641 1 745 408

1961 611 481 66 635 517 304 766 1 832 411

1962 638 582 73 804 452 327 034 1 610 344

1963 650 432 78 211 367 356 996 989 340

Kaynak: Ertu¤rul Baydar, “Sosyal Politikam›zda Son Geliflmeler”, Mülkiyeliler Birli¤i Dergisi, no:1 (1965).

1950-53 YILLARI ARASINDA
KURUMA ‹NT‹KAL EDEN VE 
‹fiLEM‹ TAMAMLANAN ‹fi KAZASI
VE MESLEK HASTALI⁄I VAKALARI

Y›l ‹hbar ‹fli Biten

1950 20 015 20 579

1951 21 945 22 521

1952 23 560 23 178

1953 27 360 26 870

Kaynak: “‹flçi Sigortalar› Kurumunun 1954 Senesi ‹lk Alt›
Ay›na Ait Faaliyeti”, ‹çtimaî Emniyet, no:1 (Ocak 1955).

Günün en mühim ifl memleket hadiseleri aras›nda ‹fl ve ‹flçi Bulma Ku-

rumu Kanununun emretti¤i teflkilat›n kurulmas› bulunmaktad›r. Adana,

‹zmir, Ankara ve ‹stanbulun bu teflkilat için ilk tatbikat sahalar› teflkil

etti¤ini gazete haberlerinden ö¤renmifltik. Gene ayn› haberlere göre

‹stanbulda bu teflkilat kurulmufl bulunuyor. Hatta mevcudiyetini ve fa-

aliyetini “‹fl ve ‹flçi Bulma” isimli bir gazete ile halk efkar›na dahi sun-

mufltur. Memlekette kendi nev’inde birincisi say›lan meslekdafl›m›z› bu

vesile ile tebrik etmek isteriz. 

Her zaman ve her yerde ifl yeri iflçiyi, iflçi de ifl yerini ö¤renme¤e muh-

tac olagelmifltir. Ayn› flekilde bu ihtiyac›n tatmini flekilleri de muhtelif-

tir. Muayyen nüfus kesafetini elde etmemifl yerlerde bu flekiller pek ip-

tidai, pek basittir. Fakat bu iptidailik, fena bir fleyden bahsedilirken dü-

flünülen bir iptidailik de¤ildir. Hadisenin mahiyeti, fleklin daha baflka

türlü olmas›na lüzum b›rakm›yor. Befl bin nüfuslu bir kasabada herkes

birbirini tan›r ve bilir. Kasaba ortas›ndaki kavve, kafi bir merkezdir. Fa-

“‹fl ve ‹flçi Bulma Teflkilat›”
Ahmed Halil, Cumhuriyet, 20 May›s 1946

‹ fl  v e  ‹ fl ç i  B u lma  K u r umu  Mahmu tp a fl a  B ü r o s u  ö n ünd e  
i n s a n l a r  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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Cumhu r i y e t
22  A ¤ u s t o s  1 9 4 6

kat kasaba, kasabal›ktan ç›k›nca, yani halk ifadesile “kimkime, dumduma!” sözü reelleflince teflkilatlan-

mak ihtiyac› da belirir. ‹flte on dokuzuncu asr›n ikinci yar›s›nda garb memleketlerinde kendini göste-

ren “‹fl ve ‹flçi Bulma Teflkilat›” bu ihtiyac› karfl›lam›flt›r. 

Memleketimizde kendi ölçümüze göre bu ihtiyac›n belirdi¤i m›nt›kalar yok de¤ildir. Bütün flehirlerde hu-

suile hizmetçi bulma derdinin nas›l bir mesele oldu¤unu herkes bilir. Uzak olmayan bir yerde bir flehirli

ailenin yan›nda bulunmak isteyen bir iflçi, böyle bir iflçiye muhtaç bir aile varsa da bunlar› münasebete so-

kar bir arac› yoktur. ‹stanbulda bu arac›l›¤› yapan ferd veya teflekküller mevcud olagelmifltir. Tünel bafl›n-

daki “Edit” isimli büro, bunlardan biridir. Bir aral›k “Müstahdem Bürolar›”na her caddede rastlan›rd›.

1936da ilan edilen ‹fl Kanununun tasarlad›¤› resmi ifl bulma teflkilat›, ayn› zamanda bu gibi hususi teflekkül-

lere de nihayet vermeyi düflünmüfltü. fiimdi on sene ara ile “‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu Kanunu” neflredil-

di ise de mevcud hususi ifl bulma teflebbüs ve teflekkülerine son verme sahas›nda at›lm›fl bir ad›m mev-

cud de¤ildir. Bize öyle geliyor ki böyle bir ad›m›n at›lmas›na da flimdilik lüzum yoktur.

Bu harb boyunca ifl ve iflçi bulma meselesi, memleketimizde pek müzmin bir mesele oldu. 1936 tarih-

li ‹fl Kanununun tasarlad›¤› ‹fl ve ‹flçi Bulma Kanununun gecikti¤ini gören ‹stanbul Eminönü Halkevi, kü-

çük çapta, fakat çok de¤erli bir teflebbüse giriflti ve 1942 de “Kimsesizleri Kurtarma ve ‹fl Bulma Yur-

du”nu kurdu. Bafl›nda iflinin ehli çal›flkan ve gayretli bir doktorumuzun bulundu¤u bu “Yurd” sonra-

dan C.H.P. ‹stanbul merkezinin himayesinde çal›flma¤a bafllad›. Halkevinin fedakar azas›ndan fievket

Evliyagil’in neflretti¤i bir tetkik, ço¤umuzun belki mevcudiyetine de vak›f olmad›¤› bu yurd hakk›nda

bizi ayd›nlatmaktad›r. Muharriri dinleyelim:

“Halkevlerinin kuruluflunun onuncu senesine tesadüf eden 22 flubat 1942 günü Eminönü Halkevi “Kim-

sesizleri Kurtarma Yurdu” ismile yeni bir yurd açt›. Bu “Yurd” un tesis maksad›, s›k›nt›ya u¤ram›fl vatan-

dafllara ifl bulmak suretile yard›mdan ibarettir. Yurd idare heyeti, müracaat edenleri kabiliyetlerine göre

fabrika ve müessesata yerlefltirme¤e delalet edecektir. Buralarda ifl bulunmad›¤› zamanlarda ayak sat›c›l›-

¤› yapmak üzere befl liray› geçmemek üzere ayn› küçük sermayeler verilip kazanc yollar› gösterilecektir.

Bulunan ifllerle ilk zamanlarda geçim müflkülat›n›n tamamen ortadan kalkm›yaca¤› düflünülerek, bu gibi

kimselerin ucuz ve s›hhi yaflamalar›n› kolaylaflt›rmak maksadile, Yurd binas›nda 50 kiflilik yatakhane, mut-

fak, yemekhane, s›cak dufl, etüv...ve bir çok lüzumlu tesisat meydana getirilmifltir. 22 fiubat 1942 tarihin-

den 10 fiubat 1946 tarihine kadar Yurd (kad›n-erkek) 6189 vatandafl›m›za ifl bulmufltur. Müracaat eden-

lerin say›s› tesbit edilmedi¤inden bu rakam›n yüzde kaça tekabül etti¤ini anlamak maalesef kabil de¤ildir.

Yurda, kendilerine ifl bulunmas› için fazla miktarda yüksek ve lise ö¤rencisinin de baflvurdu¤u müflahede

edilmifltir. Fakat bunlar ö¤leden sonralar› çal›flmak istedi¤inden arzular› yerine getirilememektedir.”

Bu sene bafl›nda ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu Kanunu neflredilince 1939 tarihli ‹fl Kanunu vaziinin düflün-

dü¤ü gibi hususi ve her türlü ‹fl Bulma teflkilat›n›n faaliyetine nihayet verilmesi icab etmektedir. Fakat

‹fl ve ‹flçi Bulma Kanununun neflrinden sonra bu gibi hususi veya yar›resmi ifl bulma teflkilat›n›n ser-

best b›rak›lmas› düflünüldü. Bundan dolay› olmal›d›r ki C.H.P. yurdundan bahseden muharrir bir çok-

lar› gibi böyle bir serbestli¤i de lüzumlu bulmaktad›r: 

“Her geçen y›l ile s›nai müesseselerimiz bu teflkilata artan bir alaka göstermektedirler. Esasen yurd

da bir düziye bu alakay› beslemektedir. Çal›flma Bakanl›¤›nca tatbika bafllanan ifl ve iflçi bulma kanunu,

yurd muhitinde yurdun ilgas› ihtimalini uyand›rmakta ise de buna lüzum olmad›¤› aflikard›r. Çal›flma

Bakanl›¤› da bir taraftan kendisi teflkilat›n› yürütebilir ve hatta yurdun tecrübelerinden, idarecilerin-

den eleman olarak istifade edebilir ve edecektir.”

Bugünkü vaziyet de gerçekten böyledir. Çal›flma ifllerini düzenliyen Bakanl›k, bir taraftan bu gibi hu-

susi veya yar› resmi ifl bulma vas›talar›n› serbest b›rakmakta, fakat di¤er taraftan ifl kanununun emret-

ti¤i ve ifl bulma kanununun ortaya ç›kard›¤› ifl ve iflçi bulma organizasyonunu kuvvetlendirmektedir.

fiöyle böyle bir ayl›k tarihi olan “ifl ve iflçi bulma gazetesi”, alakal› muhitlerde sempati ile karfl›lan›yor.

‹flsiz ifl erbab›, paras›z neflredilen ilanlar›n› bu gazeteye vermektedirler. ‹stanbul, Beyo¤lu, Üsküdar

ve..........gibi bunlar›n muhtelif semtlerdeki kollar› da taazzuv ediyor. “‹fl ve iflçi bulma gazetesi” ki, “ifl

ve iflçi bulma bürolar›”n›n da istenen flekilde organize olmalar›, flüphesiz ilkin zamana, sonra da bu za-

man içinde sarfedilecek ciddi ve tedrici himmetlere muhtaçt›r. Zaman kendili¤inden geçiyor. Himme-

te gelince bunu, mesele ile ilgili idare ve fikir adamlar›n›n esirgemiyeceklerine inan›yoruz. 

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

234  235
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tedavi, emzirme gibi çeflitli yard›mlar yap›ld›¤› gibi, kad›nlara do¤umdan önce ve son-
ra alt›flar haftaya kadar ödenek de verilmekteydi.

‹fiÇ‹ S‹GORTALARI KURUMU
‹flçi Sigortalar› Kurumu 09. 07. 1945 günü kabul edilen ve 01. 01. 1946 tarihinde yürür-
lü¤e giren 4792 say›l› kanunla kuruldu. Ankara’n›n S›hhiye semtinde Toros Sokak’taki bir
apartman kat›nda 35 kiflilik kadrosuyla faaliyete bafllayan ‹flçi Sigortalar› Kurumu’nun tafl-
ra örgütlenmesine ise ‹fl Kazalar›yla Meslek Hastal›klar› ve Anal›k Sigortalar› Kanunu’nun
kabulüyle bafllan›lm›flt›r. 1946 y›l›nda kurulan ‹stanbul ve ‹zmir flubelerinin yan›na 1947 y›-
l›nda Zonguldak, Seyhan, Samsun ve Bursa’da birer flubenin eklenmesiyle flube say›s› al-
t›ya ç›km›flt›r. 1948 y›l›na gelindi¤indeyse on befl ayr› bölgede flube ve acental›klar kuru-
larak sigorta ifllemleri genel merkez ve bölgelerde yürütülmeye, sigorta primleri taflra flu-
belerinde hesaplanarak takip ve tahsil edilmeye bafllanm›flt›r.
Kurumun merkez ve taflra teflkilat›n›n kadrolar› da günden güne geniflleyen ifl hacminin
gerektirdi¤i flekilde ve teflkilat›n genifllemesine ba¤l› olarak büyümüfl ve 1946’n›n ilk yar›-
s›nda yaln›z 26 memur ve 9 müstahdemle çal›flan kurum 4772 say›l› kanunun uygulan-
maya bafllanmas› üzerine 1946 y›l›n›n ikinci yar›s›nda kadrosunu 220’ye ç›karm›flt›r. Per-

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

236  237

Prof. Ernst E. Hirsch, Hitler’in iktidara gelmesinin ard›ndan 1933 y›l›nda Türkiye’ye davet edilen bilim

adamlar›ndan biridir. Geliflinden bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandafll›¤›na geçen Hirsch,

1933-1943 y›llar› aras›nda ‹stanbul Hukuk Fakültesi’nde, 1943-1952 y›llar›nda Ankara Hukuk Fakülte-

si’nde baflta ticaret hukuku olmak üzere, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, hukukta metot, fikrî ve s›naî

haklar dersleri verdi. Daha sonra Almanya’ya dönen Hirsch, Hür Berlin Üniversitesi’nde iki dönem

rektörlük yapt›. Prof. Ernst Hirsch 29 Mart 1985 y›l›nda Almanya’da öldü.

Ernst Hirsch, dönemin çal›flma bakan› Sadi Irmak’›n ›srar›yla 24 Ocak 1946 tarihinde ‹flçi Sigorta-

lar› Kurumu’nun ilk yönetim kurulu baflkan› olarak atanm›flt›r. Ancak bu görevde çok k›sa bir sü-

re kalan Hirsch, 1946 haziran›nda istifas›n› vermifltir. Hirsch, 1982 y›l›nda tamamlad›¤› an›lar›nda

istifa gerekçesini flöyle anlatmaktad›r:

“...Genel müdürle ve müdür yard›mc›lar›yla gayet iyi anlafl›yordum. Yönetim Kurulu’ndaki görüflme ve

tart›flmalar da usulüne uygundu. Primler birikmeye bafllam›flt›, haz›rlanan çal›flma plan›na göre bunlar, si-

gortan›n çeflitli alanlar› (kaza, hastal›k, do¤um) için fon olarak hesaba kaydediliyor ve yönetiliyordu. Hazi-

ran ay›nda Çal›flma Bakan›, kendi bakanl›¤›n›n ifllerinde kullanmak amac›yla, ‹flçi Sigortalar› Genel Müdü-

rü’nden bu fondan bir milyon lira ödenmesini talep etti. Genel Müdür ve ben, bu ödemeyi yapmaya hak-

k›m›z olmad›¤› görüflünde birlefltik. Çünkü, söz konusu fonlar belli bir amaç için oluflturulmufltu ve ka-

nunda öngörülenden baflka amaçlar için kullan›lamazlard›. Bunu Bakana flu flekilde bildirdim: Bakanl›¤›n›z-

daki yetkili memur herhalde bu paralar›n kanunda yaz›l› amaçla ba¤l› oldu¤unu bilmiyordu ve dolay›s›yla

bunlar› bakanl›¤›n baflka amaçlar› için de kullanabilece¤ini sand›, dedim. Ama Bakan, ‹flçi Sigortalar› Kuru-

munun kendi Bakanl›¤›n›n emrin-

de oldu¤u görüflünü savundu. Bu

nedenle de, Bakan olarak, bu ku-

rumun paralar›n› kendi uygun

gördü¤ü biçimde kullanmaya yet-

kili oldu¤u kan›s›ndayd›. Sözün k›-

sas›, gere¤inin yap›lmas›n› rica

ediyordu. ‹ste¤ini reddettim ve is-

tifanamemi sundum. Genel Mü-

dür de istifas›n› verdi.”

Kaynak: Ernst E. Hirsch, Hat›ra-

lar›m: Kayzer Dönemi, Weimer

Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi

[Ankara, Banka ve Ticaret Huku-

ku Araflt›rma Enstitüsü Yay›nla-

r›, 1985], s. 406.

‹flçi Sigortalar› Kurumu’nun 
‹lk Yönetim Kurulu Baflkan› Ernst E. Hirsch

Cumhu r i y e t
31  Ma y › s  1 9 5 5

Cumhu r i y e t , 4  O c a k  1 9 4 6
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Say›n Arkadafllar›m,

‹çtimai ahengin tesisi, emek rand›man›n

artt›r›lmas›, sermaye emniyetinin temini

ve iflçi vatandafllar›m›z›n himaye ve terfihi

noktalar›ndan büyük önem tafl›yan sosyal

güvenlik hizmetlerimiz sür’atle geliflmek-

tedir. Tetkik mevzuunuzu teflkil eden

1954 y›l› faaliyetinin, evvelki y›llar faaliyet-

leriyle mukayesesi bu hakikati sizlere bir kere daha gösterecektir. Filhakika, 1953 y›l› içinde tescil edilmifl

sigortal› vatandafl say›s› 581,238 oldu¤u halde, bu miktar 1954 y›l›nda 766,212’ye yükselmifltir.

Prim tahakkukat› yekunlar›ndaki art›fl da ayn› tempo ile vaki olmufltur.

1953 y›l› prim tahakkukat› yekunu 66.439.180 lira iken 1954 y›l› hesaplar›, tahakkukat›n 98,986,056 li-

raya yükseldi¤ini gösteriyor. Di¤er taraftan sigortal›lar için hizmet karfl›l›¤› ve kendilerine tazminat ge-

lir ve yard›m olarak ödenen paralar yekunu 1953 y›l›nda 28,235,455 lira oldu¤u halde 1954 y›l›nda

35,322,636 liray› bulmufltur. fiüphesiz tediyelerin büyük k›sm›n› flimdilik Hastal›k Sigortas› tatbikat›

mucip olmaktad›r. 1954 y›l› zarf›nda hastalanan sigortal›lar›m›z›n tedavi masraflar› yekununun

18,247,444 lira ve tedavi gören sigortal›lara ödenen iflgörmezlik tazminat›n›n ise 9,795,265 lira oldu-

¤unu söylemek bu hakikat› sarahatle ortaya koyar. ‹htiyarl›k sigortas› ile alakal› ödemeler ise muay-

yen bir devre sonunda, ani olarak büyük rakamlara bali olacakt›r.

Aziz Arkadafllar›m,

‹flçi sa¤l›¤›n› hedef tutan Hastal›k Sigortas› tatbikat›n› sür’atle geniflletmekteyiz.

Malumunuz oldu¤u üzere, 1954 y›l› zarf›nda tatbikat sahas›n› ehemmiyetli suretle geniflletti¤imiz bu sigor-

ta kolundan faydalanan vatandafllar›m›z›n say›s› 1953 y›l›nda 232,875 iken, muamelat›n› tetkik etmekte ol-

du¤umuz y›l içinde bu miktar 510,344’e yükselmifltir.

‹flçi sa¤l›¤› ile çok yak›n irtibat› olan iflçi meskenleri finansman›na da ehemmiyetle devam olunmak-

tad›r. ‹htiyarl›k Sigortas› Kanunu’nda geçen sene yap›lan tadilat ile, mesken kredisine tahsis oluna-

cak mebla¤ ve kredi haddi nisbetleri yükseltilmifl idi.

‹flçi meskenleri inflaat›n› teflvik ve tesri etmek yolunda ataca¤›m›z yeni ad›mlar vard›r. Bu cümleden olmak

üzere, flah›s kredilerinin tayininde kulland›¤›m›z ücretin dörtte biri esas›n›, üçte bire ç›karaca¤›z.

‹flçi mesken kooperatiflerinin memnuniyet verici faaliyetleri ile semerelerini art›k vermeye bafllayan bu

hizmet için bugüne kadar 40 milyon lira kullan›lm›fl bulundu¤unu menuniyetle ifade etmek isterim.

“‹flçi Sigortalar› Kurumunun Onuncu Genel Kurulu Topland›”, ‹çtimaî Emniyet, no:6 (Haziran 1955).

‹flçi Sigortalar› 
Kurumu 10. Genel 
Kurulu’nda (1955) Çal›flma
Vekili Hayrettin Erkmen’in
Konuflmas›ndansonel say›s› 1949’da 527’ye, 1955’te 3 424’e, 1960’ta ise 7 021’e ulaflm›flt›r. Ancak belir-

tilmelidir ki, dönem içerisinde kadrosundaki bu h›zl› art›fla ra¤men ‹flçi Sigortalar› Kurumu
üstlendi¤i görevleri yerine getirmekte zaman zaman s›k›nt›lar yaflam›flt›r.

‹HT‹YARLIK S‹GORTASI
5417 say›l› ‹htiyarl›k Sigortas› Kanunu 02. 06. 1949 tarihinde kabul edildi. 1957 y›l›n-
da yerini 6900 say›l› Maluliyet, ‹htiyarl›k ve Ölüm Sigortalar› Kanunu’na b›rakan bu dü-
zenleme ile belirli bir yafla ulaflan ve çal›flma gücü azalan sigortal›ya ifl hayat›ndan çe-
kilerek çal›flmadan yaflam›n› sürdürme ve dinlenme olana¤› sa¤lamak için parasal yar-
d›m yap›lmas› sa¤lanm›flt›r. Ayl›k almak için doldurulmas› gereken yafl kad›n erkek ay-
r›m› yap›lmaks›z›n 60 olarak belirlenmiflti. Ancak a¤›r ve y›prat›c› ifllerde çal›flanlarda
bu yafl haddi daha da afla¤›ya çekilebiliyordu. 5417 say›l› yasaya göre ihtiyarl›k yafl›na
kadar ödenmifl primlerin toplam›n›n yüzde 20’si y›ll›k gelir olarak sigortal›lara tahsis
edilmekteydi. Ancak ihtiyarl›k sigortas› di¤er sigorta kollar›ndan farkl› olarak sigorta
primlerinin ödenmesini iflçi ve iflverenin sorumlulu¤una b›rakm›fl, bugün de devam et-
ti¤i üzere devletin sisteme bir katk›s› olmam›flt›r. 5417 say›l› kanuna göre prim oran-
lar› yüzde 4 iflveren ve yüzde 4 de sigortal› pay› olmak üzere yüzde 8’di.

Cumhu r i y e t ,  2 3  O c a k  1 9 5 0

Cumhu r i y e t , 1 0  H a z i r a n  1 9 5 6

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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HASTALIK S‹GORTASI
1950 y›l›nda kabul edilen 5502 say›l› Hastal›k ve Anal›k Sigortas› Kanunu ile sosyal sigor-
talar alan›nda yeni bir ad›m at›larak genel olarak sigortal›lara, emeklilere ve bunlar›n bak-
makla yükümlü olduklar› aile bireylerine sa¤l›k kurulufllar›nda t›bbî bak›m, gerekli ilaç ve
iyilefltirme araçlar›n› sa¤lama gibi sa¤l›k yard›mlar›n›n yap›lmas› amaçlanm›flt›r. Ancak bu
hizmetlerin yerine getirilebilmesi için genifl bir s›hhî örgütlenmeye ihtiyaç duyuldu¤undan,
5502 say›l› kanun bu hükümlerin aflamal› olarak tatbik edilece¤ini öngörmüfltü ve ilk ola-
rak ‹stanbul, K›rklareli, Edirne ve Tekirda¤ illerinde 1 Mart 1951’den itibaren uygulanma-
s›na Bakanlar Kurulu’nca karar verilmiflti. 1955 y›l›na gelindi¤inde hastal›k sigortas›n›n 24
ilde uygulamaya sokuldu¤u ve sigortal›lar›n üçte ikisini kapsad›¤› görülüyor. 1953 y›l›nda
sa¤l›k sigortas›ndan faydalananlar›n say›s› 232 875 iken, 1955 y›l›nda bu say› 510 344’e
ulaflm›fl, bu tarihten sonra da h›zla artmaya devam etmifltir. Ancak, incelenen dönem içe-
risinde sa¤l›k sigortas› hizmetlerinde s›k›nt›lar yafland›¤› söylenmelidir. Örne¤in, ‹flçi Sigor-
talar› Kurumu 10. Genel Kurulu’na kat›lan delegeler hastalara kalitesi düflük ilaç verildi¤i,
Ankara hastanesi binas›n›n ihtiyac› karfl›lamaktan uzak oldu¤u ve hastalar›n üst üste yat-
t›¤›, genel olarak sa¤l›k kurumlar›nda ebe say›s›n›n az oldu¤u, ‹zmir’de bir doktor bafl›na
düflen hasta miktar›n›n çok afl›r› oldu¤u ve Samsun hastanesinin çok yetersiz malzeme ile
çal›flmak durumunda oldu¤u gibi flikâyetlerde bulunuyorlard›.

MALULLÜK 
S‹GORTASI
Malullük sigortas› ilk kez 1950
y›l›nda kabul edilen ‹htiyarl›k Si-
gortas› Kanunu ile bafllat›lm›fl,
daha sonra 04. 02. 1957 tarih,
6900 say›l› Maluliyet, ‹htiyarl›k
ve Ölüm Sigortalar› Kanunu ile
de kapsam› geniflletilmifltir.

D ‹ S K ’ i n  9 3 1  s a y › l ›
‹ fl  K a n unu ’ n u

p r o t e s t o  m i t i n g i
( T a r i h  V a k f ›

A r fl i v i - 1 9 6 7 ) .

Ç a l › flma  
D e r g i s i ’ n i n

k a p a ¤ ›  ( 1 9 7 9 ) .

‹flçi Sigortalar›n›n finansman› memleketimizde iflçi ve iflverenlerden al›nan

primlere istinat eylemektedir. Bu finansman bizce devletin de ifltirakiyle

tamamlanmal›d›r. Gerçi Fransa gibi baz› memleketlerde de sosyal güven-

li¤in finansman› yaln›z iflçi ve iflverenlerden al›nan primlere istinat eyle-

mektedir. Fakat bu memlekette hususiyle hastal›k sigortas› kolunda son

y›llarda vukubulan büyük aç›klar do¤rudan do¤ruya devlet taraf›ndan ka-

pat›lmak suretiyle devlet bu finansmana endirekt flekilde ifltirak eylemek-

tedir. Memleketimizde de hastal›k sigortas› için iflçi ve iflverenden yar› ya-

r›ya al›nan %4 prim bu sigorta kolunun masraflar›n› karfl›lamaya kafi gel-

memekte ve bu sigorta bir iki y›ldan beri aç›k vermektedir. Bu aç›k flim-

dilik di¤er sigorta kollar›n›n ve hususiyle ihtiyarl›k sigortas›n›n fonlariyle

kapat›lmaktad›r. Bu hal uzun süre devam edemiyece¤ine göre iki fl›ktan

birinin intihap edilmesi laz›m gelecektir. Bunlardan biri prim nispetini ar-

t›rmak, di¤eri de devleti finansmana ifltirak ettirmektir. Bizce bu son fl›k-

k›n tercih edilmesi suretiyle bugün ekseri memleketlerde oldu¤u gibi sos-

yal sigortalar›n finansman yükünü iflveren, iflçi ve devlet aras›nda bölmek-

te fayda vard›r. Devletin, iflçi ve iflverenle sosyal sigortalar›n masraflar›na

kat›lmas› evvela bir memleket halk›n›n muhtelif nüfus kategorileri aras›n-

daki tesanüdün zaruri bir neticesidir. Sosyal sigortalar olmasayd› Devlet

bu sahada bir k›s›m masraflar yapmak mecburiyetini duyacakt›. fiimdi ken-

di yerine bu masraflar› yapmakta olan baz› müesseselerin masraflar›na ka-

t›lmakla bizzat yapmak zorunda kalaca¤› masraflar› muayyen bir nisbet da-

hilinde ve baflka bir nam alt›nda deruhte etmifl olacakt›r.

Devletin sosyal sigortalar›n masraflar›na ifltirakinin baflka hedefleri de vard›r.

fiöyle ki: 1) bu ifltirak sayesinde prim hadleri makul bir seviyede tutularak

tahsilat kolaylafl›r, 2) Sosyal sigortalar›n gelir ve giderleri aras›ndaki müsavat-

s›zl›¤› bertaraf ederek primleri memleket ekonomisi için arzu edilmeyen bir

seviyeye ç›karmaks›z›n malî muvazeneyi sa¤lar, 3) Nihayet sigortal›lara ve si-

gortal›lar›n hak sahiplerine yapaca¤› yard›mlar›n miktar› ve kalitesi artar.

Bütün bu ekonomik ve sosyal faydalar› ve bir memleket nüfusunun muhte-

lif kategorileri aras›ndaki tesanüd gözönünde bulundurulacak olursa iflçi si-

gortalar›n›n finansman›na devletin ifltiraki bizce bir lazime olarak ortaya ç›k-

maktad›r. Ve öyle tahmin ediyoruz ki, er geç bu yola gidilecektir.

Cahit Talas, “Memleketimizde Sosyal Sigorta Mevzuat› Kifayetsiz-

likleri”, ‹çtimaî Emniyet, no:10 (Ekim 1955).

Memleketimizde Sosyal Sigorta Mevzuat›
Kifayetsizlikleri
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“ S o s y a l  H a k l a r ›m › z  v e  S e n d i k a  H ü r r i y e t i  ‹ ç i n  
D i r e n i y o r u z ,  G ü ç l ü y ü z ! ”  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu

Malullük sigortas›yla genel olarak, çal›flmaya bafllad›ktan sonra hastal›k ya
da kazayla çal›flma gücünü belli oranda yitiren ya da çal›flamaz duruma ge-
len sigortal›ya parasal yard›m yap›lmas› öngörülmüfltür.
Maluliyet sigortas›, sigortal›ya iki türlü yard›m sa¤lamaktad›r. Bunlar maluliyet
ayl›¤› ile toptan ödemelerdir. 6900 say›l› yasaya göre maluliyet ayl›¤›ndan fay-
dalanabilmek için çal›flma gücünün en az üçte ikisini kaybetmifl olmak, en az
on befl y›ldan beri sigortal› ve en az 3 000 günlük sigorta primi ödemifl ol-
mak flartt›r. Bu flartlar› yerine getirmifl olanlardan, geçindirmekle sorumlu kim-
seleri bulunan sigortal›lara, sigortal›l›k süresince ödedikleri primlerinin hesab›-
na esas tutulan ortalama y›ll›k kazançlar›n yüzde 50’si, geçindirmekle sorum-
lu kimsesi bulunmayanlara da yüzde 35’i oran›nda y›ll›k maluliyet geliri ba¤-
lanmas› hükmü getirilmifltir. Kanun maluliyet ayl›¤›ndan baflka bir de toptan
ödeme öngörüyordu. Kanunun 9. maddesine göre “çal›flma gücünün en az
üçte ikisini kaybetti¤i usulen anlafl›lan ve maluliyet veya ihtiyarl›k ayl›¤› ba¤lan-
mas›na hak kazanmayan sigortal›lara kendilerinin ve iflverenlerin ödedikleri si-
gorta primlerinin toplam› toptan ödeme olarak verilir” hükmü geçerliydi.
Ancak 6900 say›l› kanun, malullük durumunu hem çok basit bir flekilde ve yal-
n›z bedenî olarak tarif etmesi, hem de çal›flma gücünün üçte ikisinin kayb› gibi,
ölçülmesi güç bir k›stas getirmesi dolay›s›yla çokça elefltirilmifltir.

ÖLÜM S‹GORTASI
‹lk kez 6900 say›l› kanunla getirilen ölüm sigortas› ölen sigortal›n›n bak-
makla yükümlü oldu¤u ve kendisine muhtaç geride kalm›fl kimselerin ge-
çinmelerini sa¤lamak amac›yla getirilmifl ve di¤er sigorta kollar› gibi daha
sonra 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu içinde toplanm›flt›r. Maluliyet ay-
l›¤›n›n ba¤lanmas›nda oldu¤u gibi, ölen sigortal›n›n efline, çocuklar›na, anne
ve babalar›na ayl›k ba¤lanmas› için de baz› flartlar konulmufltu. Bunlar ölüm
tarihinde en az on befl y›ldan beri sigortal› bulunmak ve en az 3 000 gün-
lük sigorta primi ödemifl olmakt›.
Maluliyet, ‹htiyarl›k ve Ölüm Sigortalar› Kanunu’yla prim oranlar›nda yüzde
3’lük bir art›fl yap›larak yüzde 8 olan prim oran› yüzde 11’e ç›kart›lm›flt›r.
Bunun yüzde 5’inin iflçiler, yüzde 6’s›n›n da iflverenler taraf›ndan ödenme-
si öngörülmüfl, 1949 tarihli ‹htiyarl›k Sigortas› Kanunu’nda oldu¤u gibi bu-
rada da devletin sisteme katk›da bulunmas› düflünülmemifltir.

SOSYAL S‹GORTALARIN KAPSAMI VE 
UYGULAMAYA ‹L‹fiK‹N SORUNLAR
506 say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›’n›n yürürlü¤e girdi¤i 01. 03. 1965 tarihine
kadar mevcut sigorta haklar›ndan sadece 3008 say›l› ‹fl Kanunu ile 5953 say›-
l› Deniz ‹fl Kanunu ve 6379 say›l› Bas›n Mesle¤inde Çal›flanlarla Çal›flt›r›lanlar
Aras›ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk›ndaki Kanun (Bas›n-‹fl Kanunu) uy-
gulamas›na giren iflyerlerinde çal›flt›r›lanlardan, bu kanunlara göre sigortal› sa-M
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Sosyal sigortalar, iflçilerin hayat›n› tehdid eden kaza, hastal›k ve ma-

lûllük hallerinde tedavilerini sa¤lama¤a ve sefaletlerini önleme¤e, ve-

ya ömürlerinin son y›llar›nda çal›flam›yacak hale gelmek yüzünden

karfl›laflabilecekleri zarureti hafifletme¤e medar olacak tedbirlerin

sistemlefltirilmesi demek oldu¤u için, sosyal düflüncelerin tatbikat

alan›ndaki en ehemmiyetli, en asil ve insanî tezahürlerinden biridir.

Bu bak›mdan bu sigortalar›n memleketimizde kuruluflu ne derece

takdire lây›ksa bunlar›n geçirmekte olduklar› tekemmül safhalar› da

o derece dikkatle takibe de¤er bulunmaktad›r. Bundan ötürüdür ki

bu yaz›m›zda “ihtiyarl›k, malûllük ve ölüm” sigortas› ile hastal›k ve

anal›k sigortas› kanunlar›nda Meclisten ç›kmak üzere olan son iki ka-

nunla yap›lan tadil ve ›slâhlar› belirtmeyi faydal› buluyoruz.

Bizde iflçiler için ihtiyarl›k sigortas› 2 Haziran 1949 tarihli kanunla

kurulmufltur. Malûllük ve ölüm sigortalar› da ayn› kanunun bünyesi-

ne ithal edilmifltir. Aradan geçen alt› y›ll›k tatbikat devresi, bu üç si-

gortaya aid hükümlerin bir k›sm›nda tadil ve ›slahlar yap›lmas› ihti-

yac›n› ortaya koydu¤u için hükümetçe malûliyet, ihtiyarl›k ve ölüm

sigortalar› ad› alt›nda yeni bir tasar› haz›rlanm›flt›r. Pek yak›nda ka-

nunlaflacak olan bu tasar›, ihtiyarl›k sigortas› kanununun yerine ge-

çecektir. 

Yeni tasar›da gerek ihtiyarl›k, gerekse malûllük ve ölüm sigortalar›

hakk›ndaki hükümlerden bir k›sm› de¤ifltirilmekte ve bu arada ihti-

“‹htiyarl›k ve Hastal›k Sigortalar›
Hükümlerinde Son De¤ifliklikler”
Esat Tekeli, Cumhuriyet, 11 fiubat 1957

1. 4772 say›l› ‹fl Kazalar›yla Meslek Hastal›klar› ve Anal›k Sigortas›

Kanunu (1945)

2. 5417 say›l› ‹htiyarl›k Sigortas› Kanunu (1949)

3. 5502 say›l› Hastal›k ve Anal›k Sigortas› Kanunu (1950)

4. 6900 say›l› Maluliyet, ‹htiyarl›k ve Ölüm Sigortas› Kanunu (1957)

506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu 
Öncesinde ‹flçi Sigortalar› ile ‹lgili Mevzuat

y›lanlar yararlanmaktayd›. Böylelikle tar›m kesimi baflta olmak üzere birçok faaliyet alan›
kapsam d›fl›nda b›rak›l›yordu. Di¤er bir önemli s›n›rlama da iflçi say›s›na iliflkindi ve sade-
ce on ve daha fazla iflçi çal›flt›rmay› gerektiren iflyerleri kapsama al›nm›flt›.
Ancak bütün bu s›n›rlamalara ra¤men 1950’li y›llardan itibaren ‹flçi Sigortalar› Kanunu
kapsam›na giren iflçi say›s›n›n önemli bir art›fl kaydetti¤i görülmektedir. 1950 y›l›ndan Sos-
yal Sigortalar Kurumu’nun oluflturuldu¤u 1964 y›l›na kadar sigortal› iflçi say›s›nda yüzde
87 oran›nda bir art›fl olmufltur. Bunun en önemli sebebi, 1950’li y›llardaki h›zl› sanayilefl-
me ve bu süreç içinde iflletme ölçeklerinde meydana gelen genifllemeyle beraber ‹fl Ka-
nunu kapsam›na giren kurulufllar›n ve burada çal›flan iflçilerin say›s›n›n artm›fl olmas›d›r.
Ayr›ca 1950 ve 1952 y›llar›nda ‹fl Kanunu’nda yap›lan de¤ifliklikler de iflçi sigortalar›n›n
kapsam›n› geniflletmifltir. 1950 y›l›nda yap›lan bir de¤ifliklikle Bakanlar Kurulu’na günde en
az on iflçi çal›flt›rma kural›n›n d›fl›ndaki iflyerlerini de kapsayacak flekilde ‹fl Kanunu’nun uy-
gulama alan›n› geniflletme yetkisi tan›nm›flt›r. Bu yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu, 1952
y›l›ndan itibaren ‹fl Kanunu’nun uygulama alan›n› geniflletmifl ve nüfusu 50 000 ve daha
fazla olan flehirlerde belirli iflkollar›nda günde en az dört iflçi çal›flt›ran iflyerlerindeki çal›-
flanlar›n da sosyal sigortalar›n kapsam› içine al›nmas›n› sa¤lam›flt›r.
Sigortal› iflçi say›s›na iliflkin rakamlar, sosyal güvenlik sisteminin kapsam›na iliflkin tek ta-
rafl› bir de¤erlendirme sunar. Di¤er taraftan sigortal› iflçi say›s›n›n ‹fl Kanunu kapsam›-
na giren iflçi say›s›yla ve toplam ücretlilerin say›s›n›n k›yaslanmas›, geliflmenin boyutla-
r›na iliflkin daha sa¤l›kl› bir de¤erlendirmenin yap›lmas›na yard›mc› olabilir. Bu dönem-
de sigorta kapsam›na girenlerin say›s›yla ‹fl Kanunu kapsam›na giren iflçilerin say›s› kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda, birincisinin ikincisine oran›n›n önemli ölçüde azald›¤› görülür. Di¤er bir
ifadeyle sigorta kapsam›na giren iflçi say›s›ndaki art›fl ‹fl Kanunu kapsam›na giren iflçi sa-
y›s›ndaki art›fl›n gerisinde kalm›flt›r. Bunun en önemli nedeni kaçak iflçi istihdam›d›r.
Pek çok iflveren emek maliyetini düflürmek ve rekabet gücünü art›rmak için sigorta-
s›z iflçi istihdam etme yoluna gitmifl ve ‹flçi Sigortalar› Kurumu’nun yeterli denetimleri
yapamamas› da adeta bunu teflvik etmifltir.
Sigortal› iflçi say›s›n›n toplam ücretlilere ve faal nüfusa olan oran›ndaki de¤iflim de sosyal
güvenlik sisteminin geliflimine iliflkin önemli veriler sunar. Buna göre sigortal› iflçi say›s›n›n
toplam ücretlilere oran› azalm›fl, faal nüfusa oran› ise biraz artm›flt›r.

S‹GORTALILARIN ÜCRETL‹LERE VE FAAL NÜFUSA ORANI (1955-1960)

Toplam Toplam

Sigortal› Ücretli

Y›llar Say›s› (1) Say›s› (2) Nüfus (3) (1) / (2) (1) / (3)

1955 466 852 1 624 303 12 205 372 33,83% 4,37%

1960 577 991 2 437 1347 12 993 245 25,48% 4,78%

Ahmet Makal, Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çal›flma ‹liflkileri: 1946-1963 (‹stanbul: ‹mge Kitabevi, 2003), s. 396.
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yarl›k sigortas›nda sigortal›lar lehine baz› kolayl›klar ve menfaatler

sa¤lanmakta, malûllük ve ölüm hallerine aid yard›mlar da baz› mer-

tebe geniflletilmektedir. Bu cümleden olmak üzere ihtiyarl›k sigorta-

s›nda ihtiyarl›k ayl›¤›ndan faydalanabilmek için aranan flartlar, iflçi le-

hine olarak de¤ifltirilmektedir. Bugünkü hükme göre ihtiyarl›k ayl›¤›

ba¤lanabilmek için sigortal›n›n 1) altm›fl yafl›n› doldurmufl olmas›, 2)

En az 25 y›ldanberi sigortas›n› dolduramam›fl veya befl bin günlük ih-

tiyarl›k sigortas› primi ödemifl olmas› flartt›r. Yeni kanuna göre ise,

gene altm›fl yafl›n› doldurmak lâz›md›r. Ancak 25 y›l sigortal›l›k müd-

detini doldurmam›fl veya befl bin günlük prim ödeyememifl veya bu

iki flart› da yerine getirememifl olanlar aras›nda sigortal›l›k süresi 15-

35 y›l olan ve her sene için ortalama olarak en az 150 günlük sigor-

ta primi ödemifl olanlara da ihtiyarl›k ayl›¤› ba¤lanabilmek için gerek-

li asgari müddeti -kanunda yaz›l› miktarda sigorta primi ödemek flar-

tile- on befl seneye indirmektedir. Yaln›z buna mukabil ba¤lanacak

ihtiyarl›k ayl›¤› nisbetinde tenzîller yap›lmaktad›r. Gerçekten ihtiyar-

l›k ayl›¤›ndan faydalanabilmek için gerekli aslî flartlar›, yani altm›fl ya-

fl›n› doldurma, 25 sene sigortal› bulunma ve befl bin günlük prim

ödeme flartlar›n› haiz ve geçindirmekle mükellef kimsesi bulunan si-

gortal›lara, sigorta primlerinin hesab›na esas tutulan ortalama y›ll›k

kazançlar›n›n yüzde ellisi nisbetinde ve geçindirmekle mükellef kim-

sesi bulunm›yan sigortal›lara yüzde otuz  befl nisbetinde ayl›k ba¤-

land›¤› halde, 25 sene sigortal› bulunma ve befl bin günlük prim öde-

me flartlar›n› haiz olm›yanlara ayl›k ba¤lan›rken bu nisbetlerden (35)

y›ldan eksik her tam sene için yüzde (0.75), yani yüzde bire yak›n in-

dirme yap›lmak suretile y›ll›k ihtiyarl›k geliri ba¤lanacakt›r. Altm›fl

yafl›ndan yukar› yafllarda ayl›k ba¤lanan sigortal›lar›n ihtiyarl›k gelir-

leri ise altm›fl yafl›ndan sonra doldurmufl bulunduklar› her tam yafl

için yüzde bir artt›r›lacakt›r. Altm›fl yafl›n› doldurdu¤u halde ihtiyar-

l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak  kazanm›yan sigortal›lar›n kendilerinin ve

patronlar›n›n ödedi¤i sigorta primlerinin toplam›, toptan ödeme

fleklinde verilecektir.

Malûllük sigortas›nda da baz› geniflletmeler vard›r. Bugünkü hüküm-

lere göre çal›flma gücünün en az yüzde yetmifl beflini, yani dörtte

üçünü kaybedenlere -di¤er flartlar›n da mevcudiyeti halinde- malûl-

lük maafl› ba¤lanmaktad›r. Yeni hükme göre ise maafl tahsisi için çal›flma gücünün üçte ikisini kay-

betmek kâfi görünmüfltür. (En az 15 y›ldan beri sigortal› bulunmak ve en az üç bin günlük sigorta

primi ödemifl olmak flartlar›n›n mevcud olmas› kaydile). Bununla beraber 15 y›l sigorta müddetini

doldurmak ve üç bin günlük prim ödeme flartlar›n› haiz olm›yanlar aras›nda sigortal›l›k müddeti (5-

20) y›l olan ve her sene için ortalama olarak en az 150 günlük sigorta primi ödemifl bulunanlara

da malûliyet ayl›¤› ba¤lanacakt›r. Altm›fl yafl›n› doldurdu¤u halde malûllük ayl›¤› ba¤lanmas›n› hak

kazanam›yanlara da ihtiyarl›k sigortas›nda oldu¤u gibi toptan ödeme yap›lacakt›r. Çal›flma gücünün

artt›r›labilece¤i umulan sigortal›lar›n kendi mesleklerinde veya baflka bir meslekte çal›flabilmeleri-

ni temin için iflçi sigortalar› bunlar› ifle al›flt›rma faaliyetine girifleceklerdir. Bu yeni hüküm, hem

malûlü ataletten kurtarmak, hem de kendisinin ifl gücünü mümkün mertebe de¤erlendirmek sure-

tile iki türlü fayda sa¤layacakt›r. Bat› memleketlerinde tatbik edilmekte olan bu usulün bizde de

muvaffak›yetle uygulanmas›n› dileriz.

Sigortal›n›n veya sigorta ayl›¤›na hak kazanm›fl olanlar›n ölümü halinde ba¤lanacak ayl›klara aid hü-

kümler de sigorta ayl›klar›na mütenaz›r olmak üzere flöyledir: En az 15 y›ldanberi sigortal› bulu-

nan ve en az üç bin günlük sigorta primi ödemifl olan sigortal›lar›n ortalama y›ll›k kazançlar›n›n

yüzde ellisi üzerinden hesablanacak gelirin on ikide biri ve malûllerde sigortal›l›k süresi 5/20 y›l

olan ve her sene için ortalama olarak en az 150 günlük sigorta primi ödemifl olan sigortal›lar›n y›l-

l›k kazançlar›ndan, sigortal›l›k sürelerinin 20 y›ldan eksik her tam senesi için yüzde bir indirme ya-

p›lmak suretile hesablanacak y›ll›k gelirin on ikide biri dul ve yetim ayl›¤› olarak verilmek üzere

tesbit olunur. Bu flekilde, hesablanacak meblâ¤dan ölenin dul kar›s›na veya çal›flam›yacak durum-

da malûl olan kocas›na yüzde elli, çocuklardan her birine yüzde yirmi befli, hem anas›z, hem baba-

s›z çocuklara da yüzde k›rk› nisbetinde ayl›k ba¤lan›r.

Malûliyet ve ihtiyarl›k ayl›klarile sigortal›n›n ölümü halinde hak sahibi olan kimselere yap›lacak tah-

sise esas tutulacak ayl›klar için kanun bir asgarî hak koymaktad›r. Buna göre malûliyet ve ihtiyar-

l›k ayl›klar›n›n y›ll›k tutar› 720 liradan (ayda altm›fl liradan) afla¤› olm›yacakt›r. Ölüm halinde dul ve

yetimlere tevzi edilmek üzere yap›lacak tahsis de bu miktardan az olm›yacakt›r.

Yeni kanuna göre malûliyet, ihtiyarl›k ve ölüm sigortalar› primi kazanc›n yüzde onbiri nisbetinde

olacakt›r. Bunun yüzde befli sigortal›, yüzde alt›s› iflveren taraf›ndan ödenecektir.

Hastal›k ve anal›k sigortas›na aid yeni kanunda da sigortal›lara baz› munzam menfaatler sa¤lanmak-

tad›r. Sigortal›lardan muayene ve tedavi için baflka yere gönderilmeleri gerekenlere refakat 

edeceklerin yol paralarile zarurî masraflar›n›n Sigorta Kurumunca ödenmesi, sigortal› erke¤in, si-

gortal› olm›yan eflinin do¤umundan ileri gelen hastal›¤›n Kurumca tedavi ettirilmesi bu arada 

zikrolunabilir.

Di¤er taraftan hastal›k ve anal›k primi, bu sigortaya aid kanun hükmünce yüzde dört iken, yeni ka-

nunla hastal›k sigortas› primi yüzde dört ve anal›k sigorta primi de ayr›ca yüzde bir olarak kabul

edilmektedir. Yüzde dördün yar›s›n› patronlar, yar›s›n› da sigortal› ödiyecektir. Anal›k sigortas›

primi olan yüzde bir ise münhas›ran patronlar taraf›ndan ödenecektir.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

246  247

M
o

d
er

n
so

sy
a
l 
G

ü
v

en
l‹

k
K

u
r

u
m

la
r

›n
›n

 O
lu

flu
m

u
M

o
d

er
n

so
sy

a
l 
G

ü
v

en
l‹

k
K

u
r

u
m

la
r

›n
›n

 O
lu

flu
m

u

220-249-CUM-4-A  27/7/06  0:29  Page 27



Malullük s‹gortas› ‹lk kez 1950

y›l›nda kabul ed‹len ‹ht‹yarlIk

S‹gortas› Kanunu ‹le 

bafllat›lm›fl, daha sonra 6900 

say›l› Malul‹yet, ‹ht‹yarl›k ve

Ölüm S‹gortalar› Kanunu ‹le de

kapsam› gen‹fllet‹lm‹flt‹r.

Böylece sosyal sigortalar mevzuunda iflçiler için elveriflli hükümlerin

kabul edilmifl olmas›n› belirtirken, soysal emniyet konusuna girme-

mekle beraber iflçi haklar›n›n taallûk eden ve Büyük Millet Meclisi

bütçe komisyonunda Çal›flma Vekâleti bütçesinin görüflülmesi mü-

nasebetile günün mevzular› aras›na giren bir meseleye, grev hakk›na

bir iki  sat›rla temas etmeden geçemiyece¤iz.

Sosyal sigortalarda iflçi lehine yeni hükümlerin kabulü hususunda

hakl› olarak, tereddüde düflmüyoruz. Fakat gene iflçi haklar› aras›n-

da say›lan grev hakk›n› tan›makta, y›llarca önce yap›lan sarih vaidle-

re ra¤men tereddüd göstermekte devam ediyoruz. ‹flçilerimize grev

hakk› verilmesini vaktile Meclis kürsüsünde veya bas›nda hararetle

müdafaa edip de bugün bu fikirlerini yürütmek için çal›flabilecek

mevkilere gelmifl bulunanlar susuyorlar (Say›n Fuad Köprülü ile Sa-

y›n Samed A¤ao¤lu). Onlar›n yerine konuflan vazifeliler ise grev

mevzuunun s›ras› geldikçe ortaya at›lmas›n› bile çok görecek dere-

cede yak›n maziyi unutmufl görünüyorlar.

Grev hakk›, sadece iktisadi ve içtimaî bir zaruretin ifadesi de¤il, ay-

n› zamanda gerçek demokrasilerde kabul edilen esasl› hürriyet hak-

lar›ndan biridir. Bilindi¤i gibi Cezayirde milli istiklâl savafl› yapmakta

olan Arab mücahidleri, yak›nlarda sekiz günlük umumî grev ilân et-

tiler. Frans›z hükümeti bu grevi, askeri kuvvetle bast›rma¤a kalk›flt›.

Fransada yasak olm›yan bir fleyin Cezayirde menedilmesini pek ye-

rinde olarak, hakl› bulm›yan insafl› bir Frans›z yazar›, Frans›z hükü-

metinin bu hareketinden flikâyet maksadile Le Monde gazetesinde

yazd›¤› bir makalede grev hakk›n›n esas›na da temas ederek bu ha-

kikati flu flekilde ifade ediyor: (Grev hakk› temel demokratik hürri-

yetler aras›nda say›lan esasl› bir hakt›r. Mazide bu hakka gerçek bir

tecavüz vaki oldukça her defas›nda mühim içtimaî neticelerle karfl›-

lafl›lm›flt›r. Faflist ve Stalin rejimlerinin ortadan kald›rd›¤› ilk hürriyet,

grev hakk›d›r). Cezayir mücahidlerinin yapmak istedi¤i grev, siyasi

maksad tafl›yordu. Fransada bu nevi grevler de yasak de¤ildir.  Biz

kendi bünyemizi müsaid bulmuyorsak siyasi maksadlarla yap›lacak

grevleri baz› itakyidlere tâbi tutabiliriz. Fakat iktisadî maksadla yap›-

lacak grevleri kabulde daha fazla gecikmemeliyiz.

Maden  i fl ç i s i  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .
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D e v l e t  m e m u r l a r › n › n  e m e k l i l i ¤ i n e  i l i fl k i n
d ü z e n l e m e l e r i n , Türkiye tarihinde gündeme gelmifl ilk sosyal
güvenlik uygulamalar› aras›nda yer ald›¤›na daha önceki bölümlerde de¤i-
nilmiflti. Kamu kesiminde istihdam edilmifl memur ve iflçilere yönelik
emeklilik sistemi XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren kurumsal bir nitelik ka-
zanmaya bafllam›flt›r. Bu dönemde her kesim için ayr› ayr› sand›klar olufl-
turulmufl ve emeklilik sistemi, kapsam› genifl olmakla birlikte, kurumsal ola-
rak da¤›n›k bir yap›ya sahip olmufltur. Cumhuriyet Türkiyesi’nin Osmanl›
‹mparatorlu¤u’ndan devrald›¤› bu da¤›n›k yap› 1950’li y›llara kadar temel
niteli¤inde önemli bir de¤ifliklik olmadan varl›¤›n› sürdürmüfltür. Bu da¤›-
n›kl›¤› ortadan kald›rmak ve emeklilik sand›klar›n› tek bir çat› alt›nda birlefl-
tirmek üzere 08. 06. 1949 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 01. 01.
1950 tarihinde yürürlü¤e giren 5434 say›l› yasa ile Emekli Sand›¤› Genel
Müdürlü¤ü kurulmufltur. Bu kanunla, kamu kesiminde çal›flan memurlarla
askerî personelin emekliliklerinde ve maluliyetlerinde kendilerinin, ölümle-
ri halinde ise dul ve yetimlerinin sosyal güvenliklerinin sa¤lanmas› amaçlan-
m›flt›r. Bafllang›çta Emekli Sand›¤›’n›n kapsam›na sadece memurlar ve aske-
rî personel al›nm›fl iken, daha sonra çeflitli kanunlarla belediye baflkanlar›,
il daimî encümen üyeleri, milletvekilleri, askerî okul ö¤rencileri ve baz› ku-
rulufllarda sözleflmeli çal›flanlar da kapsama dahil edilmifltir.

Emekli Sand›¤›’n›n iflleyifli ve yasas›, pek çok ekonomik ve politik nedenden
dolay› kuruluflundan bu yana defalarca de¤iflmifltir. Sand›k kanununa geti-
rilen en önemli de¤iflikliklerden biri 07. 02. 1969’da kabul edilen, emekli-
lik ayl›¤› oran›n› 30 y›l filî hizmeti dolduranlar için yüzde 50’den yüzde 70’e
ç›karan 1101 say›l› kanundur. Bu kanun sadece emekli ayl›¤› oran›n› art›r-
makla kalmam›fl, ayn› zamanda 1950’den sonra ba¤lanan emekli, dul ve ye-
tim ayl›klar› aras›ndaki farkl›l›klar› da ortadan kald›rm›flt›r. 1101 say›l› kanun
ile, say›lar› yüz bine yaklaflan ve do¤rudan hazineden emekli olanlar ile dul
ve yetim ayl›¤› alanlar Emekli Sand›¤› kapsam›na al›nm›fl, sivil ve asker
emeklisi dul ve yetimlerin ayl›klar› aras›ndaki farklar da kald›r›lm›flt›r.

MEMURLARIN
SOSYAL GÜVENL‹⁄‹:
EMEKL‹ SANDI⁄I

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n OluflumuModern sosyal Güvenl‹k Kurumlar›n›n Oluflumu
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Emekl‹ Sand›¤›’n›n 
Sundu¤u H‹zmetler

S ü r e ç  i ç e r i s i n d e  ç e fl i t l i  y a s a l  d ü z e n l e m e l e r l e
çok say›da de¤ifliklik geçirmifl olan Emekli Sand›¤› bugün itibariyle flu amaç ve görevler
çerçevesinde faaliyet göstermektedir:
● 5434 say›l› kanun hükümleri gere¤ince, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim ayl›k-
lar›n›n ba¤lanmas›, de¤ifltirilmesi, yükseltilmesi ve bu ayl›klar›n kesilmesi ile emekli ikrami-
yeleri, ölüm yard›m›, evlenme ikramiyeleri, toptan ödeme, keseneklerin geri verilmesi ve
sosyal yard›m zamlar›na iliflkin ifllemler,
● Vatanî hizmet, er vazife malullü¤ü, harp malullü¤ü, Kore ve K›br›s gazilerinin ayl›klar›na
iliflkin ifllemler,

● 2022 say›l› yasa uyar›nca 65 yafl›n›
doldurmufl muhtaç ve güçsüz kiflilere, 65
yafl›n› doldurmam›fl olmakla beraber
malul ve sakat olan Türk vatandafllar›na
ayl›k ba¤lanmas›,
● 5434 say›l› yasan›n geçici 139. mad-
desi uyar›nca sand›k mensuplar›na sa¤l›k
yard›mlar› yap›lmas›,
● Toplanan gelirlerin yasada yaz›l› flartlar
çerçevesinde iflletilmesi,
● Dinlenme ve bak›mevleri tesisleri kurul-
mas› ve iflletilmesi.
Sosyal Sigortalar ve Ba¤-Kur’da oldu¤u
gibi Emekli Sand›¤› da üyesi olan kiflile-
re yasalarca belirlenmifl çok genifl bir
alanda hizmet vermektedir. Bu alan
içerisinde iki ana kalem öne ç›kmakta-
d›r: Emekli ayl›klar› ve sa¤l›k hizmetleri.

EMEKL‹ AYLIKLARI VE D‹-
⁄ER AYLIKLAR
Emekli Sand›¤› kapsam›nda ödenen ay-
l›klar üç ana kalem alt›nda toplanabilir.
Bu kalemlerden ilki emekli ayl›¤›d›r.
Emekli Sand›¤› mensuplar› üç farkl› bi-
çimde emeklilik hakk› kazanmaktad›r-
lar: ‹stek üzerine emeklilik, resen
emeklilik, yafl haddiyle emeklilik. 5434
say›l› kanunla belirlenen bu üç alt grup-

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
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Emek l i  S a n d › ¤ ›  men s u p l a r › n › n  e y l em i

( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

6311 say›l› kanundan istifade etmek isteyen bu

memurlar›n müracat› tetkik olunuyor: Baz›

müesseselerde daimi suretle ve sürekli kadro-

lu olarak hizmet görmüfl bilahere devlet mües-

seselerinde vazife alm›fl memurlar›n geçmifl

hizmet sürelerinin emekliliklerine say›lmas›n›

temin eden 6311 say›l› kanun hükümlerinden

faydalanmak üzere Emekli Sand›¤›’na müracaat

eden memurlar›n say›s› 38 bini tecavüz etti¤i

haber verilmektedir. 8 bin memurun istiflari

mahiyette müracaatta bulundu¤u mütebaki 30

bin memurdan da 14 bininin dilekçesinin tetkik

edildi¤i ilave edilmektedir. Belirtildi¤ine göre

bu kanundan istifade edecek olan memurlar

geçmifl hizmetleri için Emekli Sand›¤›’na borç-

lanacaklar ve azami on y›ll›k bir müddetden is-

tifade edebileceklerdir.

Cumhuriyet, 14 A¤ustos 1954.

38 Bin Memur 
Emekli Sand›¤›’na Baflvurdu
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tan elbette en önemli olan› istek üzerine emekliliktir. 25 fiilî hizmet y›l›n› dolduran 58 ya-
fl›ndaki kad›n ifltirakçiler ile 60 yafl›ndaki erkek ifltirakçiler istekleri üzerine emekli olabil-
mektedirler. Resen emeklilik ile kiflilerin isteklerine bak›lmaks›z›n kurumlarca yap›lan zo-
runlu emeklilik ifllemi kastedilmektedir. 30 filî hizmet y›l›n› dolduran ifltirakçiler kurumla-
r›nca gerekli görülmesi üzerine isteklerine bak›lmaks›z›n emekliye sevk edilebilmektedir.
Yafl haddinden emeklilik ise asl›nda bir tür resen emekliliktir ve kurum yafl haddini dol-
durmufl çal›flanlar›n› isteklerine bakmaks›z›n emekliye ay›rabilmektedir.
Emekli Sand›¤› kapsam›nda verilmekte olan ikinci ayl›k tipini maluliyet ayl›¤› oluflturmak-
tad›r ve yasaca tan›mlanan koflullara uyanlara, yani her ne sebeple olursa olsun vazifele-
rini göremeyecek durumda olanlara ba¤lan›r. Yasada adî maluliyet ile görev ve savafl ma-
luliyetleri aras›nda bir ayr›m yap›lm›fl ve son iki gruba daha üstün haklar tan›nm›flt›r. Adî
malullükte emekli ayl›¤›na hak kazanmak için ifltirakçilerin kurum çat›s› alt›nda en az 10 y›l
fiilî hizmette bulunmufl olmalar› gerekmektedir. Aksi takdirde ayl›k ba¤lanmamakta, yal-
n›zca tazminat ödenmektedir. Bu kural›n bir istisnas› ise 5 y›l fiilî hizmet süresi bulunan ifl-
tirakçilerin, tedavisi imkâns›z bir maluliyete u¤ramalar› ve baflkas›n›n güç ve yard›m› ol-
maks›z›n hayat›n› devam ettiremez duruma düflmeleri halinde 15 y›l hizmeti bulunan ma-
luller gibi ifllem görmesi ve bu kiflilere de ayl›k ba¤lanmas›d›r.
Üçüncü ayl›k tipi ise dul ve yetim ayl›¤›d›r. 5434 say›l› kanunun 67. maddesine göre, kar› ve
koca “dul”, çocuklar, ana ve baba ise “yetim” olarak adland›r›lmaktad›r. Bu çerçevede hiz-

met süresi 10 y›l ve daha fazla olan ifltirakçilerin efline, kanunda belirtilen flart-
lar› tafl›yan çocuklar›na, anne ve babas›na ayl›k ba¤lanmaktad›r. Emekli ayl›klar›-
n›n miktar› belirlenirken, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 43. madde-
sinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlar›ndaki ek gösterge, taban
ayl›¤› ve k›dem ayl›¤› ile özel hizmet tazminat›n›n ek göstergelere göre yüzde
40’›ndan afla¤› olmamak üzere tekabül eden miktar esas al›nmaktad›r.

SA⁄LIK YARDIMI
Emekli Sand›¤› kapsam›nda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinden bir di¤er
önemli bafll›¤› sa¤l›k güvencesi oluflturmaktad›r. TC Emekli Sand›¤›’ndan
emekli veya malullük ayl›¤› alanlar›n ve bunlar›n bakmakla yükümlü olduklar›
aile fertleri ile dul ve yetim ayl›¤› alanlar›n hastalanmalar› halinde muayene ve
tedavilerinin sa¤lanmas› Emekli Sand›¤›’n›n amaçlar› aras›nda yer almaktad›r.
Sand›ktan emekli, malullük, dul ve yetim ayl›¤› alanlar, emekli veya malullük
ayl›¤› alanlar›n eflleri, yafllar› 18’den küçük olan veya ortaö¤renim yapmakta
ise 20, yüksekö¤renim yapmakta ise 25 yafl›n› doldurmam›fl ve evli olmayan
erkek ve k›z çocuklar›, evli olmayan ve yard›m edilmedi¤i takdirde muhtaç

Cumhu r i y e t ,  4  O c a k  1 9 7 4

Cumhu r i y e t ,  3 1  O c a k  1 9 4 9

Emek l i  S a n d › ¤ ›  
B ü l t e n i  k ap a ¤ › .
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Emekli Sand›¤›, hayatlar›n› memleket hizmetinde geçirenlere “istikbal emniyeti” temin etmek va-

zifesini üzerine alm›fl bir müessesedir. Bu müesesenin vazifesi bir içtimai emanet teflkil eden para-

lar›, sahiblerine azami menfaati getirecek tarzda iflletmektir. Emeklilerin ihtiyarl›k y›llar›n› refah

içinde geçirmeleri veya s›k›nt› çekmeleri, Sand›¤›n sermayesini iktisadî, idarî, ve siyasî badirelerden

koruyabilmesine ba¤l›d›r.

Emekli Sand›¤›n›n idarî bünyesinde müflahede edilen en büyük zaaf, fiilî bir muhtariyete sahib ol-

mamas›d›r. Müessesenin nakid mevcudu, malî güçlükler içinde bulunan hükûmetler hesab›na dai-

ma cazib bir kaynak mahiyetini arzetmektedir. Maliyeciler istikraz tahvilleri ç›kar›rken, ilk olarak

Sand›¤›n alabilece¤i yekûnlar› düflünmektedirler. Siyaset adamlar›, istimlâk ve kalk›nma masrafla-

r›nda kullanabilmek için, Sand›k paras›n›n muayyen bankalara tevdi olunmas›n› istemektedirler.

Sand›k idarecileri, iktidardan gelen telkin ve tavsiyelere uymakta ve ortaklara aid sermaye devle-

tin bir nevi yedek hazinesini teflkil etmektedir. 

Bu vaziyet, enflasyon zaman›nda biriktirilmifl fonlar›n süratle de¤erden düflmesine sebebiyet ver-

mektedir. Fevkalâde masraflar neticesinde bütçeler kabar›r, d›fl ticaret güçlükleri artar ve emisyon

hacmi genifllerken, Emekli Sand›¤›n›n sermayesi de günefl hararetine tutulmufl bir buz külçesine

dönmektedir. Dolgun maafllarla tekaüde sevkedilenler dahi, seneler geçtikçe ald›klar› tahsisat›n

maifletlerine yetiflmedi¤ini görmektedirler. ‹stikballerini Emekli Sand›¤›na ba¤l›yanlar›n refah sevi-

yesi, paran›n k›ymetine muvazi olarak düflmektedir.

Emekli Sand›¤› ortaklar›n›n durumu, di¤er iktisadi müesseselere hisse yat›ran flah›slarla mukayese

edilmez. Emekli Sand›¤›n›n ortaklar› müesseseye servet yapmak için de¤il, emniyete kavuflmak için

girmifllerdir. Hayat mücadelesinden çekildikten sonra, belki tek istinadgâhlar›, Emekli Sand›¤› tah-

sisat›ndan ibaret kalacakt›r. Sand›k ortaklar›n›n paras›, içtimaî kefalet alt›nda korunmas› gereken

“Emekli Sand›¤›”
Feridun Ergin, Cumhuriyet, 7 A¤ustos 1957

Emek l i  S a n d › ¤ ›  ö n ü nd e  d i l e k ç e  k u y r u ¤ u ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .Cumhu r i y e t ,  1 3  E y l ü l  1 9 5 8

bir varl›kt›r.

Müessesenin paralar›n› enflâsyon tahribat›ndan masun tutmak üzere al›nabilecek tedbirlerin bafl›n-

da, sermaye yat›r›mlar›n›n gayr› menkûllere teksif olunmas› gerekmektedir. Memleketimizde, bir

taraftan para k›ymetinin istikrars›zl›¤›na karfl› tasarruf sermayesini korumak zarureti ve di¤er ta-

raftan dolgun irad almak imkân›, gayr› menkûl piyasas›n› gayet cazib bir hale getirmifltir. Fakat

Emekli Sand›¤›, flimdiye kadar sermayesinin yüzde 90 ›n› enflâsyona karfl› garanti temin eden sabit

k›ymetlere yat›rmam›fl vaziyettedir. Kanun yüzde 40 a kadar selâhiyet verdi¤i halde, gayr›menkul

plasmanlar›n›n nisbeti, yüzde 10 a bile ç›kmam›flt›r.

Gayr›menkûl plasmanlar›n›n ancak 110 milyon lira tutan alçak bir seviyede kalmas›, iktidara kazan-

d›rd›¤› kolayl›klara mukabil, ortaklar aleyhine netice vermifltir. E¤er idareciler yedi seneden beri

kanunun verdi¤i imkânlar› muntazaman kullanabilmifl olsalard›, gayr›menkûl mübayaalar› 450 mil-

yon liray› aflabilirdi. Emlâk fiyatlar›n›n kaydetti¤i yükselifl sayesinde, geçen y›llarda al›nm›fl 450 mil-

yonluk mülkün halihaz›r k›ymeti, milyar›n üstünde bir rakamla ifade edilebilirdi. Bu f›rsat›n kaç›r›l-

m›fl olmas› sermaye ve plasman problemlerine siyaset kar›flmas›ndan do¤an en a¤›r zarara mem-

leketimizin u¤ramas›na sebebiyet vermifltir.

Baz› muharrirler, kanunun Emekli Sand›¤›na yüzde 40 a kadar mevcudunu gayrimenkûllere yat›r-

mak selâhiyetini verdi¤ini plasmanlar bu nisbetin alt›nda kalsa dahi idarecilerin takdir haklar›n› kul-

lanm›fl say›lacaklar›n› ve bilançosunun gayrimenkûller hanesini kifayetsiz gösterme¤e mahal olma-

d›¤›n› ileri sürmektedirler. Bu görüfl, hukuki ve iktisadi bak›mlardan hatal›d›r. Kanunun idarecile-

re b›rakt›¤› takdir hakk›, keyfi ve indi bir mahiyette de¤ildir. Emekli Sand›¤›, kanunla tayin edilen

hudud içinde, sermaye yat›r›mlar›n› ortaklar›na azamî derecede menfaat getirecek flekilde ayarla-

makla mükelleftir. Enflâsyon devresinde, ortaklar menfaatinin sermayeden kabil oldu¤u kadar yük-
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‹ fl ç i  e y l em i n d e  b i r  g r u p  emek l i  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .

sek bir nisbetin sabit k›ymetlere yat›r›lmas›n› âmir bulundu¤una flüphe yoktur.

Sand›¤›n gayri menkûllere yat›rd›¤› sermayeden elde edilen irad da, ayr›ca üzerinde durulacak bir

noktad›r. Geçenlerde sermayenin genifl ölçüde sabit k›ymetlere ba¤lanmas› lüzumunu belirten bir

tenkidi yanl›fl anlayan Umum Müdürün, afl›r› fiatlarla gayrimenkûl sat›n al›nmad›¤› fleklinde cevab

verdi¤i hat›rlardad›r. Fakat mevcud malûmat Umum Müdürün bu mütealaas›n› teyid etmemekte-

dir. Sand›k elinde bulunan binalardan al›nan vasatî irad, hususî flah›slara aid gayrimenkûllerle mu-

kayese edilemiyecek kadar zay›ft›r. Binalardan fazla arsa mübayaas›na ehemmiyet verilmesi, mües-

sesenin ileride yapt›raca¤› inflaat sayesinde irat membalar›n› zenginlefltirmek ümidinde oldu¤unu

göstermektedir. Ancak yeni inflaat masraflar›nda da anormal fiat yükselifllerile karfl›lamaktad›r.

Mesela 1955 mart›nda projeleri Münih’te “Grand Hotel Continental” i temeli eden Max Billig ile

8 milyon liral›k bir keflif üzerinden mukaveleye ba¤lanm›fl olan ‹zmir otelinin inflaat bedeli flimdi

20 milyon liray› aflacakt›r. Münih fahrî konsolosu Dr. Dannemann taraf›ndan tasdik olunan muka-

veleye nazaran, ‹zmir oteline harcanan paran›n müesseseye getirece¤i irad, yüzde 4 üzerinden te-

minata ba¤lanm›flt›r. Emlâk Bankas›n›n 5-10 sene vâde ve yüzde 7 faizle açt›¤› krediler piyasada

ra¤bet görür ve inflaat sahibleri oldukça k›sa müddetler içinde masraflar›n› ç›kar›rken, Emekli San-

d›¤›n›n da geçen y›llar›n yüksek konjonktüründen ortaklar lehine istifade temin edememifl bulun-

mas› hakikaten bir kay›bd›r.

Emekli Sand›¤› sermayesinin korunmas› ve verimli yat›r›mlarda iflletilmesi, yüz binlerce aileyi ihtiyarl›-

¤›n ve yetimli¤in maddi meflakkatinden masun tutacak tek çaredir. Ancak sermayesini enflâsyon za-

rarlar›ndan koruyabilen ve iyi iflletebilen bir tekaüdlük müessesesi, ortaklar›na ödedi¤i tahsisat› de¤i-

flen flartlara göre ayarlayabilecek bir malî takat iktisap edebilir. Aksi takdirde, emeklilerin de¤iflen fi-

atlara maifletlerini intibak ettirebilmeleri gittikçe güçleflecektir. Memurlar senede befl ikramiye al›r ve

buna ra¤men pahal›l›¤a dayanamazken, emeklilerin boyunlar›n› bükmeleri ve flikayetlerine yaln›z vic-

danlar› muhatab bulabilmeleri, mesuliyet sahiblerini biraz olsun düflündürmelidir.

Baz› iktidar gazeteleri, Emekli Sand›¤›n› ve istimlâk ifllerini tenkid edenlerin birer boy hedefi ver-

mifl say›larak üzerlerine yayl›m atefli aç›laca¤›n› yazmaktad›rlar. Bu yaz›lar›n muharrirlerine hiddet

ve tehdidin vatan derdlerine merhem olm›yaca¤›n› hat›rlatmak laz›md›r. Eski M›s›rl›lar devrinden

bu yana, siyaset zihniyetine medeniyetin kazand›rd›¤› en büyük tekâmül, insanlar›n emniyet, refah

ve huzuruna verilmesi gereken mânad›r. Siyaset, yaflayan nesilleri mahrumiyetlerden korumak ve

saadete kavuflturmak san’atidir.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

258  259

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu

250-275-CUM-4-B  27/7/06  0:30  Page 9



Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

260  261

duruma düflecek olan k›z çocuklar›, yafllar› ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocuk-
lar› sand›ktan sa¤l›k yard›m› alan kesimi oluflturmaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda, özel kanunlar
uyar›nca sa¤l›k yard›m›ndan yararlananlar, sand›ktan emekli veya malullük ayl›¤› alanlar›n
di¤er sosyal güvenlik kurumlar›na tabi görevlerde çal›flan veya bu kurulufllardan ayl›k alan
eflleri, sand›ktan dul ayl›¤› alanlardan di¤er sosyal güvenlik kurumlar›na tabi görevlerde ça-
l›flan veya bu kurulufllardan yafll›l›k veya malullük ayl›¤› alanlar sand›¤›n sa¤l›k yard›mlar›n-
dan yararlanamamaktad›r. Emekli Sand›¤›’n›n sa¤l›k yard›m›ndan yararlanma hakk›na sahip
olanlar, özel idarelere ve belediyeye ba¤l› hastanelerden, do¤umevlerinden, sanatoryum-
lardan, prevantoryumlardan, rehabilitasyon merkezlerinden, muayene ve tedavi evlerin-
den, hükümet ve belediye tabipliklerinden ve son olarak sa¤l›k ocaklar›ndan yararlanabil-
mektedirler. Sand›¤›n genel bütçesi içerisinde ayl›klar ile birlikte en büyük kalemi sa¤l›k
harcamalar› almaktad›r. Özellikle 1980 sonras›nda kurumun hem toplam, hem de kifli ba-
fl›na sa¤l›k harcamalar›nda dikkate de¤er bir art›fl yaflanm›flt›r.

EMEKL‹ SANDI⁄I’NIN F‹NANSMANI

E m e k l i  S a n d › ¤ › ’ n › n  f i n a n s m a n › sigortal›larla bunlar› istihdam
eden kamu kurulufllar›n›n ödedikleri primlerden ve yat›r›mlardan elde edilen gelirlerden
sa¤lan›r. 5434 say›l› kanunda ifltirakçiden kesilen primler kesenek, kurumlar›n ödedi¤i
primlerse karfl›l›k olarak tan›mlanm›flt›r.

‹fiT‹RAKÇ‹ KESENEKLER‹
Sigortal›lardan kamu hizmetine bafllad›klar›nda ilk ayl›klar›n›n yüzde 25’i girifl kesene¤i ola-
rak al›n›r. Bunlardan o ay için ayr›ca ayl›k kesenek al›nmaz. ‹fltirakçilerin emeklilik kesene-
¤ine esas ayl›k tutarlar› üzerinden her ay yüzde 16 oran›nda emeklilik kesene¤i al›n›r. Ku-
rulufl kanununda yüzde 5 olan bu oran daha sonra yap›lan çeflitli düzenlemelerle yüksel-
tilmifltir. Art›fl kesene¤inde ise sigortal›n›n derece yükselmesi veya kademe ilerlemesinde
bir üst derece veya bir ileri kademeden ald›¤› ilk görev ayl›¤›ndaki art›fl›n tamam› art›fl ke-
sene¤i olarak Emekli Sand›¤›’na ödenir.

KURUM KARfiILIKLARI
Ayl›k kesenek karfl›l›¤›, sigortal›n›n çal›flt›¤› kurumdan her ay görev ayl›¤›n›n yüzde 20’si ora-
n›nda al›n›r. Emeklilik kesene¤i gibi ayl›k kesenek karfl›l›¤› da baflta yüzde 5 olarak belirlenmifl,
ancak zaman içerisinde yap›lan de¤iflikliklerle yükseltilmifl ve 07. 05. 1986 tarih 3284 say›l› ka-
nunla yüzde 20’ye ç›kart›lm›flt›r. Ek karfl›l›klar ise vazife malullü¤ü ayl›klar› ile vazife bafl›nda
ölenlerin hak sahiplerine ba¤lanacak dul ve yetim ayl›klar› için her y›l kurum bütçelerinin ay-
l›k veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin yüzde 4’ü oran›nda al›nmaktad›r.

D‹⁄ER GEL‹RLER
Emekli Sand›¤› Kanunu’nda ifltirakçi kesenekleri ve kurum karfl›l›klar› d›fl›ndaki gelirler
flöyle s›ralanm›flt›r:

Cumhu r i y e t ,  3  H a z i r a n  1 9 6 3

Emeklili¤e tâbi hizmetlerin birlefltirilmesine
dair layiha tetkik edilmek üzere bakanl›klara
gönderildi.
Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan gerek Emekli San-
d›¤›’na gerek Sigortaya ba¤l› büyük kitleleri ya-
kinen ilgilendiren önemli bir kanun tasar›s› ha-
z›rlanm›flt›r. Mütâlaalar› al›nmak üzere di¤er
bakanl›klara da gönderilen tasar› Emekli Sand›-
¤› taraf›ndan uygulanmakta olan Emeklilik Si-
gortas› ile ‹flçi Sigortas› kurumunca uygulanan
maluliyet, ihtiyarl›k ve ölüm sigortalar› için ai-
dat ödemifl memur, mustahdem ve bu iki ayr›
müesseseye tâbi yerlerde geçen hizmetlerinin
birlefltirilmesini derpifl eylemektedir.
Cumhuriyet, 12 Mart 1958.

Emekli Sand›¤› ve Sigortaya
Ba¤l› Olanlar ‹çin Yasa Tasar›s›

Madde 2: ‹ktisadî Devlet Teflekkülleri Memurla-

r› Tekaüd Sand›¤› afla¤›daki f›kralarda yaz›l› ku-

rumlar›n tekaüdlük ifllerini görür:

3460 say›l› kanun ile kurulan Umumî Murakebe

Heyeti;

Ayn› kanunun 1 ve 50 nci maddelerinde yaz›l› ‹k-

tisadî Devlet teflekkülleri;

Ayn› kanunun 26 nc› maddesinde yaz›l› mües-

seseler;

Maden Tetkik Arama Enstitüsü;

Elektrik ‹flleri Etüd ‹daresi;

Sermayesinin en az yar›s› Devlete veya iktisadî

Devlet teflekküllerine ait flirketler;

151 say›l› kanunla kurulan Ere¤li Kömür Havza-

s› Sa¤l›k Teflkilât› ve Amele Birli¤i;

Bu kanunla kurulan sand›k memurlar›.

Resmî Gazete, 25 May›s 1942.

‹ktisadî Devlet Teflekkülleri 
Memurlar› Tekaüd Sand›¤› 
Hakk›nda Kanun
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Emekli Sand›¤› kanununun 39 uncu maddesinin (b) bendinin ve 40 ›nc› maddesinin birinci f›kras›n›n tâdili

hakk›ndaki kanun tasar›s›n›n Büyük Millet Meclisine verildi¤ini ve Geçici Komisyonda tasar›n›n müzakere

ve kabul edildi¤ini gazetelerden ö¤rendik. Gene gazetelerden ö¤rendi¤imize göre tasar›n›n gayesi, Yarg›-

tay, Dan›fltay ve Say›fltay üye ve baflkanlarile Üniversite profesörlerinden 25 hizmet y›l›n› doldurmufl olan-

lar›n veya 60 yafl›n› dolduranlar›n emekliye re’sen sevkedilebilmesidir.

8/6/1949 tarihli olan Emekli Sand›¤› kanunu, 30 hizmet y›l›n› doldurmufl olan memurlar›n lüzum görüldü-

¤ünde emekliye sevkedilmesini kabul etmiflti. Fakat bu husustaki karar aleyhine Devlet fiûras›na gidilebi-

liyordu. Ancak re’sen emekliye sevk hükmünden baz› kimseler hariç tutulmufltu. Bunlar 40 ›nc› madde-

nin a ve b bendlerinde yaz›l› olanlar ile seçilmifl Belediye baflkanlar› ve illerin Daimî Komisyon üyeleri idi.

Sözü geçen (a) bendinde yaz›l› olanlar, Temyiz mahkemesi, Devlet fiûras› ve Divan› Muhasebat Reisi ve

azalar› ile Divan› Muhasebat Müddei umumîsi, Baflkan›n sözcüsü ve Cumhuriyet Baflmüddeiumumîsi, (b)

bendinde yaz›l› olanlar da Üniversite profesörleri idi. Bunlar için yafl haddi 65 olarak kabul olunmufltu. (a)

bendinde yaz›l› olanlar›n Bakanlar Kurulu kararile 68, b bendinde yaz›l› olanlar›n Senatoca aksine karar

verilmedikçe 70 yafl›na kadar çal›flmalar› imkân› da temin edilmiflti.

Kanun 9 temmuz 1953 te tadil edildi. Bugün yürürlükte olan flekle göre, 25 hizmet y›l›n› doldurmufl

olanlar re’sen emekliye sevkedilebilirler ve bu kararlar aleyhine hiçbir kaza merciine baflvurulmaz. Fa-

kat bu tadil kanunu, istisnalara dokunmam›flt›r. Yani 40 ›nc› maddenin (a) bendinde yaz›l› olanlar, bu-

gün, 25 seneyi doldursa da 65 yafl›n› tamamlamad›kça re’sen emekliye sevkedilemiyece¤inden emin-

dirler. Üniversite profesörleri ise ancak Senatonun kararile 65 yafl›ndan sonra emekliye ayr›labilirler.

‹flte Mecliste görüflme¤e bafllanan tadil tasar›s›, Temyiz mahkemesi, Devlet fiûras›, Divan› Muhasebat

Reisi ve azalar›n›n ve Üniversite profesörlerinin di¤er memurlar gibi 25 hizmet y›l›n› doldurmalar› ha-

linde veya 60 yafl›n› doldurdu¤undan itibaren re’sen emekliye sevkedilebilmelerini temin maksad›n›

gütmektedir. Tasar› gerekçesi elimizde olmad›¤›ndan maksad›n› bilmemekte, malî mülâhazalarla veya

ehliyetsiz baz› elemanlar› tasfiye maksad› ile yap›ld›¤›n› tahmin eylemekteyiz. Komisyon müzakereleri

hakk›ndaki gazete haberleri de bunu teyid etmektedir.

***

Acaba kanunun ilk fleklinde mevcud olan istisnan›n maksad› ne idi? Neden Temyiz mahkemesi, Dev-

let fiûras› ve Divan› Muhasebat Reisi ve azalarile Üniversite profesörleri, di¤er memurlardan farkl› ola-

rak muayyen yafl haddine varmad›kça re’sen emekliye sevkolunmuyordu?

1949 tarihli Emekli Sand›¤› Kanununun gerekçelerinden bu hususta bir sarahat mevcud de¤ildir. Ancak

Meclisteki müzakereler s›ras›nda bu mevzua temas edilmifl oldu¤u görülmektedir. Milletvekillerine da¤›-

t›lan matbu tasar›larda yanl›fll›kla (a) bendi yaz›lmad›¤›ndan baz› milletvekilleri söz alm›fllar, Yarg›tay ve Da-

n›fltay üyelerinin re’sen tekaüde sevkedilme endiflesinden âzade olmalar› lâz›m geldi¤ini, bu hükmün Da-

n›fltay azalar›n› Meclisin seçmesi hakk›ndaki anayasan›n 51 inci maddesine de ayk›r› oldu¤unu, zira Mecli-

sin  ehliyetini tesbit etti¤i Dan›fltay azalar›n›n ehliyetsizli¤ini tesbitin baflka mercilere b›rak›laca¤›n› söyle-

“Emeklilik Kanununun Tâdili”
Prof. Nurullah Kunter, Cumhuriyet, 22 Haziran 1954

Z i r a a t  B a n k a s ›  ö n ü nd e  emek l i  ma a fl ›  k u y r u ¤ u  
( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

●  ‹fltirakçilerin ayl›k veya ücretlerinden kurumlar›nca kesilen inzibatî para cezalar›,
●  Kurumlarda harç pullar› d›fl›nda her çeflit pul, bilet ve yard›m makbuzlar› sat›fllar›ndan al›-
nan sat›fl aidat›n›n yar›s›,
●  Sand›k gelirlerinin iflletilmesinden elde edilecek her çeflit kârlar,
●  Ba¤›fllar ve baflka çeflitli gelirler,
●  Kurumun y›l sonu bütçesinin aç›k vermesi halinde genel bütçeden yap›lacak katk›.

Emekl‹ Sand›¤›’n›n 
Gel‹r-G‹der Denges‹

1 9 7 0 ’ l i  y › l l a r › n  b a fl › n d a , Sosyal Sigortalar’›n finansman alan›nda
yaflad›¤› sorunlar Emekli Sand›¤› bünyesinde de yaflanm›flt›r. Sand›¤›n bugün teknik fi-
nansman aç›¤› vard›r ve bu aç›k büyümektedir. Sa¤l›k harcamalar› Emekli Sand›¤›’n›n
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mifllerdir. Baflkan, Geçici Komisyon tasar›s›nda a bendinin dahil oldu¤unu söyleyip matbaa hatas›n› izah

edince mesele tavazzuh etmifltir. Profesörlerin de istisnalar aras›na konulmas› teklifine Geçici Komisyon

iltihak etmifl ve neticede b bendi de 39 uncu maddeye ilâve edilmifltir. 1953 tâdilinde bu noktaya temas

edilmemifl oldu¤undan istisnan›n sebebinin aç›klanmas› bahis mevzuu olamazd›.

***

Tasar›n›n faydal› taraflar› vard›r. Geçici Komisyon müzakerelerinde de belirtildi¤i gibi 60 yafl›n› dolduran-

lar veya 25 hizmet y›l›n› tamamlayanlar aras›nda kendilerinden istifade edilmiyecek hale gelmifller buluna-

bilece¤inde kim tereddüd eder? Bunlardan kurtulmak, elbet ki, vazifenin daha iyi görülmesini sa¤layacak-

t›r. Keza bu tasar›n›n s›ra bekleyen ve kadrosuzluktan dolay› bir türlü terfi edemiyen liyakatli memurlara

kadro temin etmek hususunda da faydal› olaca¤› flüphesizdir. Ancak her güzelin bir kusuru oldu¤u gibi bu

tasar›n›n da kanaatimizce bir mahzuru vard›r. O da hâkimlik teminat› ile pek kabili telif olmamas›d›r.

Millet nam›na icray› kaza eden hâkimlerin müstakil olmalar›n›n lüzumu üzerinde durma¤a, bilmeyiz lüzum

var m›d›r? Adalet mülkün temelidir. Devletin bekas› için, adlî teflkilât›n sa¤lam ve tesirden âzade olmas›

lâz›md›r. Anayasam›z da bu lüzumu takdir etmifl ve hâkimler müstakildir demifltir. Hâkimlerin istiklâli tefl-

ri’ ve bilhassa icra organ›na karfl› bahis mevzuudur, onun içindir ki hâkimler kanunu, hâkimlerin istiklâlini

idareye karfl› koruyacak baz› hükümler tesbit etmifltir. Hâkimlik teminat› dedi¤imiz fley bunlardan biridir.

Muvafakatleri al›nmad›kça hâkimlerin mevki ve memuriyetleri de¤ifltirilemez. Hâkimler, mahkeme ilgas›

sebebi ile de olsa maafl›ndan mahrum edilemezler, Vekâlet emrine al›namazlar ve nihayet kanun hüküm-

leri d›fl›nda tekaüde sevk edilemezler. Bütün bu teminat hükümlerinden maksad, hâkimin maafl›ndan, iflin-

den olmak kaygusuna düflmemesi, karar›nda kanunun ve vicdan›n›n sesini dinliyebilmesidir. Hâkim maa-

fl›ndan mahrum edilebilecek, yeri de¤ifltirilebilecek olursa veya her an tekaüde sevkedilme tehdidi alt›n-

da bulunursa büyük bir ihtimalile kararlar›nda müstakil olamaz ve bundan adalet ve devletin temeli zarar

görür. Görülüyor ki yeni tadil tasar›s›, istenmiyen, akla gelmiyen büyük bir mahzur do¤urmakta ve yük-

sek hâkimlerimizin teminat›na zarar verebilme tehlikesini arzetmektedir. 

Hâkimler kanunumuz, zaten bütün hâkimlere teminat tan›mamaktad›r. Teminat, asli maafl› 60 liradan yu-

kar› olanlara tan›nm›flt›r. Bunlardan Temyize henüz geçmemifl olanlar›n teminat›, evvelâ 30 sene sonra 25

seneyi dolduranlar›n re’sen emekliye sevkedilebilmesi hakk›ndaki hükümlerle k›smen ortadan kald›r›lm›fl

idi. Bu kere de Temyiz mahkemesi Reis ve azalar›n›n teminat› tehlikeye girmektedir. Filhakika 25 hizmet

y›l›n› dolduranlar›n emekliye sevki bunlara da teflmil edilirse, Yarg›tay üyelerinin hemen hepsi 25 hizmet

y›l›n› doldurmufl olduklar›ndan her an tekaüde sevkedilmek tehdidi alt›nda kalacaklard›r.

Devlet fiûras› için de vaziyet ayn›d›r. Devlet fiûras› bir idare mahkemesidir. Devletin ve di¤er âmme hu-

kî flah›slar›n›n tasarruflar›n›n hukuk nizam›na ayk›r› olup olmad›¤› yolundaki ihtilâflar› halleder, icab›nda Ba-

kanlar Kurulunun bir kararnamesini iptal edebilen Devlet fiûras›n›n Reis ve azalar›n›n her an tekaüde sev-

kedilmek korkusundan masun bulunmalar› bu vazife1elerini hakkile görebilmeleri için flartt›r.

Bakanlar› muhakeme eden Yüce Divan da Yarg›tay ve Dan›fltay baflkan ve üyeleri aras›ndan seçilmekte-

dir. E¤er bunlar, kararlar› be¤enilmeyince tekaüde sevkedileceklerini düflünürlerse, büyük bir ihtimal ile,

tesir alt›nda kalabileceklerdir.

Seçim Kanunumuz da bu yüksek hâkimlerimize vazifeler vermektedir. Yüksek Seçim Kurulu, Temyiz

mahkemesi ve Devlet fiûras› Reis ve azalar›ndan müteflekkildir. Seçim ifllerine nezaret edip seçimlerin ka-

nun dairesinde cereyan›n› sa¤l›yan, partilerin kanunsuz hareketlerine mani olan, hattâ son tadillerden son-

ra, milletvekili tutanaklar›na yap›lan itirazlar› tetkik edip karara ba¤l›yan ve hâkimlerimizin teminatlar› ol-

malar› lüzümunda tereddüd edilebilir mi? Seçim ifllerine nezaret vazifelerinde tarafs›z kalabilirler mi?

Tasar›n›n faydal› ve mahzurlu taraflar› mukayese edilirse, kanaatimizce, mahzurlu taraf daha a¤›r

basmaktad›r. Çünkü, terazinin bu kefesinde, her fleyden üstün tutulmas› gereken, hâkimlerin istik-

lâli ve teminat› vard›r.

Memu r  v e
emek l i l e r i n
h ü küme t i n
ö n g ö r d ü ¤ ü  

ma a fl  z amm › n ›  
p r o t e s t o  ama c › y l a

G ü v e np a r k ’ t a k i
e y l em i  ( ‹ l e t i fl im

Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .  
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EMEKL‹ SANDI⁄I GEL‹R-G‹DER DENGES‹ VE BÜTÇE AÇIKLARI

Gerçekleflme (YTL)
Gelirler Giderler (YTL) (Milyon $)

1990 5 346 434 5 092 844 253 590 97

1991 9 485 809 8 616 909 868 900 208

1992 17 476 280 16 112 726 1 363 554 199

1993 27 498 058 31 450 714 -3 952 656 -360

1994 47 875 632 53 930 240 -6 054 608 -204

1995 103 543 112 108 362 222 -4 819 110 -105

1996 220 793 655 260 272 479 -39 478 824 -486

1997 465 317 434 573 548 058 -108 230 624 -676

1998 914 083 750 1 109 524 985 -195 441 235 -712

1999 1 508 714 904 2 016 291 584 -507 576 680 -1 218

2000 2 138 765 110 2 976 238 608 -837 473 498 -1 068

2001 3 217 177 726 4 800 176 358 -1 582 998 632 -1 168

2002 4 981 388 344 7 629 741 972 -2 648 353 628 -1 691

2003 6 814 266 712 10 346 934 283 -3 532 667 571 -2 530

2004 7 780 452 224 12 245 126 168 -4 464 673 944 -3 145

2005 9 556 918 351 14 096 141 737 -4 539 223 386 -3,934

2006 31 Mart 2 645 862 368 3 748 499 000 -1 102 636 632 -822
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genel giderleri içinde yaklafl›k yüzde 20-24’lük bir paya sahiptir. 2004 y›l› itibariyle
Emekli Sand›¤› 2 755 094 289 YTL sa¤l›k harcamas› yaparken 9 425 347 462 YTL’lik
bir ayl›k ödemesi yapm›flt›r. Genel giderlerin 12 245 126 168 YTL oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda sand›¤›n iki ana faaliyet alan› oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Sand›¤›n gelir-gi-
der tablosunun 1990 y›l›ndan bu yana izledi¤i seyir dikkate al›nd›¤›nda ilk büyük aç›-
¤›n 1996 y›l›nda verildi¤i ve takip eden y›llarda h›zla büyümeye devam etti¤i görül-
mektedir. 2004 y›l›nda büyük noktalara varan aç›¤›n, 2005 y›l›n›n ilk yar›s›na ait veri-
ler dikkate al›nd›¤›nda, tekrar edece¤i görülmektedir. Aç›¤›n elbette pek çok kayna¤›
vard›r. Ancak sand›¤›n iki önemli gider kalemi dikkate al›nd›¤›nda esas sebepler de ay-
l›k ve sa¤l›k harcamalar›ndaki art›fl olarak öne ç›kmaktad›r. Kurumun 1970’lerle birlik-
te uluslararas› standart olarak kabul edilen düzeydeki aktif-pasif dengesi popülist po-
litikalarla giderek düflmüfl ve 2004 y›l› itibariyle 1,7’lere kadar inmifltir. Sa¤l›k harcama-
lar›nda ise Emekli Sand›¤›
di¤er kurumlardan daha
dar bir kapsama sahip olsa
da SSK’dan bile daha çok
ilaç tüketmektedir. ‹laç flir-
ketlerinin sosyal güvenlik
kurumlar›na yönelik uygu-
lad›klar› politikalar en çok
Emekli Sand›¤›’nda baflar›l›
olmufl ve kurumun zaten
büyük olan sa¤l›k harca-
malar› iyice artm›flt›r.
Sand›¤›n gelirlerine bak›l-
d›¤›nda ise esas gelirin ke-

K a y n a k :  E m e k l i  S a n d › ¤ ›  i n t e r n e t  s i t e s i .

Cumhu r i y e t ,  6  K a s ›m  1 9 7 0

“ Emek l i
S a n d › ¤ › ’ n d a

T a l a n ! ”  ( D ‹ S K ’ e
b a ¤ l ›  O L E Y - ‹ fi ’ i n

a f i fl i - T a r i h  
V a k f ›  A r fl i v i ) .  

Fark
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E r k e n  emek l i l i k  i s t e y e n  h a v a g a z ›  i fl ç i l e r i  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .  

1990’l› y›llarda emekl‹ler

ÇEfi‹TL‹ send‹kalar 

kurmufllard›r. Bu send‹kalar

emekl‹ler‹n örgütlenmes‹nde

ÇOK öneml‹ B‹R rol 

oynamaktad›r.

senek ve karfl›l›klar oldu¤u görülmektedir. Örne¤in 2004 y›l›nda 7 780 452 224
YTL’lik gelirin 6 439 630 910 YTL’lik k›sm› bu kalemden elde edilmifltir. Bunun yan›n-
da kanun çerçevesinde ve yukar›da belirtilen ek gelir kaynaklar›n›n 2004 y›l› bütçesin-
de kaplad›¤› alan 7 780 452 224 YTL’lik gelir içinde yaklafl›k 350 000 000 YTL civa-
r›ndad›r. Bunun yan›nda kurumun iflletme gelirleri, faiz gelirleri ve ifltiraklerinden elde
etti¤i gelirlerin son derece düflük oldu¤u görülmektedir. Büyük flehirlerde son derece
genifl bir gayrimenkul a¤›na sahip olan sand›k (baflta büyük flehirlerdeki lüks oteller ol-
mak üzere) 7 780 452 224 YTL’lik bütçesi içinde ancak 14 573 260 YTL gibi küçük
bir k›sm› iflletme gelirlerinden elde etmektedir ve sand›k lüks otellerinden neredeyse
hiç gelir elde edememektedir. Bunun yan›nda kurumun faiz gelirleri ise çok daha dü-
flük düzeylerdedir: 2004 y›l› bütçesi içinde ancak 5 327 130 YTL’lik bir k›s›m faiz ge-
lirlerine aittir. Buna karfl›n kurumun 2004 y›l› bütçesinden ödedi¤i faiz borçlar›n›n tu-
tar› ise 22 507 669 YTL’dir ve 3 975 621 YTL’lik k›sm› da iflletme giderleri olufltur-
maktad›r.

Gel‹rler‹n ‹fllet‹lmes‹
5434 say›l› kanunun 22. maddesine göre Emekli Sand›¤›’n›n ihtiyatlar›n›n, nor-
mal ve belli ihtiyaçlar için serbest bulundurulmas› laz›m gelen miktarlar ç›kar›ld›ktan
sonra kalan›, çeflitli flekillerde de¤erlendirilir. ‹lgili maddeye göre de¤iflik gelirli k›ymet-
lerden, yüzde 40’› geçmemek üzere geliflmeye aç›k ve en fazla gelir getirecek yerler-
de gayrimenkullere yat›r›m yap›labilir. Yine bu k›ymetlerin en fazla yüzde 40’› serma-
yesinin tamam› veya yar›s›ndan fazlas› devlete ait olan kurumlara ve bunlar›n kat›laca-
¤› teflebbüslere yat›r›labilir. Ayr›ca sand›k, Bakanlar Kurulu karar›yla özel flirketlerin his-
se senetlerini de alabilir.
Sabit gelirli k›ymetlerse devlet bono ve tahvilleriyle kamu ortakl›¤› senetlerine, faiz
oran› yürürlükteki mevzuata göre en yüksek seviyede olmak flart›yla vadeli ve vade-
siz mevduat fleklinde millî bankalara, yönetim kurulunca haz›rlan›p Maliye Bakanl›¤›’n›n
onay›ndan geçirildikten sonra haz›rlanan befl y›ll›k plan çerçevesinde yat›r›labilir.
Emekli Sand›¤›, giderlerini karfl›lamak amac›yla otel, tatil köyü gibi mekânlar iflleterek
gelir elde etmektedir. Örne¤in Maçka Oteli, Büyük Ankara Oteli, Stad Otel, Büyük
Efes Oteli, Yeni Çelik Palas Oteli, Büyük Tarabya Oteli, Emekli Sand›¤› bünyesinde
bulunan otellerdir. Emekli Sand›¤›’n›n Etiler ve Narl›dere’de dinlenme ve bak›mevleri
bulunmaktad›r. Bayramo¤lu ve Kufladas› e¤itim siteleri ve Foça ve Kufladas›’nda bulu-
nan tatil köyleri de Emekli Sand›¤›’na gelir getirmesi amac›yla kurulmufl tatil köyleridir.
Ayr›ca hazineden ç›kan borç tahsilatlar›, kurumlar taraf›ndan ayl›k ilave için ödenen
yüzde 22’lik karfl›l›klar, gecikme zamlar›, sand›k gelirinin iflletilmesinden elde edilecek
olan her çeflit kâr, ba¤›fllar vesaire gelirlerle giderlerini karfl›lamaktad›r.
Sand›¤›n fonlar› kârl› bir flekilde iflletilememektedir. Sand›k bir sosyal güvenlik kurulu-
flu olarak düflünüldü¤ünden, sand›¤›n gelir elde etmesi amac›yla sand›k kurumlar›n›n
kâr getirmesi amaçlanm›flt›r. Ancak Emekli Sand›¤›’na ba¤l› turizm otellerinin kazanç-
lar› ya s›n›rl› olmakta ya da hiçbir gelir elde edilememektedir.
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D ‹ S K ’ i n ,
Emek l i l i k  
Y a s a  
T a s a r › s › ’ n ›
p r o t e s t o
ama c › y l a  
‹ s t a n bu l ’ d a n
Ank a r a ’ y a
b a fl l a t t › ¤ ›
“Me z a r d a
Emek l i l i ¤ e
H a y › r ! ”
y ü r ü y ü fl ü  
( T a r i h  V a k f ›
A r fl i v i ) .  

Ötedenberi memlekette “tekaüdlük” veya bugünkü tabirile “emeklilik” bir nevi ifle yaramamazl›k veya bir

nevi aczin ifadesi telâkki edilir. “Mütekaid adam” denildi¤i zaman da art›k ifl ömrünü, ifl hayat›n› tamamen

doldurmufl ve sadece köflesinde oturma¤a, cemiyete nevuma yük olma¤a mahkûm bir insan tipi hayali-

mizde ve haf›zam›zda canlan›r gibidir. Objektif olan bu görüflün subjektif, yani emekli zattaki tepkisi de ge-

ne herhalde tesir alt›nda olarak çok defa muhitinin telâkkisine müsab›h olmakt›r; Mütekaid zat da kendi-

sini cemiyete bir yük telâkki eder. Halbuki tekaüdlü¤ün k›stas› ya bir yafl ölçüsü veya bir hizmet devresi

ölçüsü olmas›na mukabil “ifle yaramak, yarayabilmek” meselesi ne yafl ne de hizmet sürelerile alâkal› de-

¤ildir. “Faal” telâkki etti¤imiz bir çok memurlar vard›r ki ifle yarayabilmek, iflde verim vermek bak›m›ndan,

çoktan tekaüd olmufl durumdad›rlar, buna mukabil bir çok tekaüd olmufllar vard›r ki faal hizmetten ayr›l-

d›ktan sonra y›llarca ve y›llarca gerek vücud, gerek dima¤ zindeli¤ini muhafaza edip çal›flabilecek durum-

da kal›rlar. Demek ki “emekliye ayr›lma” da bir üçüncü k›stasa daha ihtiyac vard›r.

Tekaüd olacak kimsenin “flahsi” durumunun ifle kifayet veya ademi kifayet derecesi. Bu k›stas en s›hhatli

k›stast›r. Çünkü emeklilik mevzuunda mühim bir unsur olan ifle yaramak veya yaramamak vasf›n› en iyi

ölçen miyar her ferdin münferid durumudur. Ama kanunlarda münferid hususlar› takdire yer yoktur, ka-

nun camîâ ve umumî olmal›d›r...

Di¤er taraftan bu mevzu ile beraber mütaleas›nda fayda olan di¤er bir memleket realitesi de vard›r: Kal-

k›nma yolunda olan memlekette okumufl, tecrübe görmüfl, kültürlü insanlara büyük çapta ihtiyac hissedil-

mektedir. Bu iki vaziyet beraber mütalaa edilirse flöyle manzara ile karfl›lafl›r›z: Bir tarafta memlekette

“meselâ en taze havadisle büyük çapta ö¤retme ihtiyac› olarak yukar›daki vas›flarda insanlara ihtiyaç var-

ken öbür tarafta bir alay bu vas›fta insan, bu yolda herhangi lüzûmlu tedbirlerin, teflkilât›n ve daha bilmem

nelerin noksanl›¤› yüzünden, evlerinde, kahvelerde, ötede beride iflsiz olarak oturmakta ve vakitlerini öl-

dürme¤e çal›flmaktad›rlar... Bundan epey evvel gördü¤ümüz bir Amerikan filminde bu mevzu flu flekilde

canland›r›lm›flt›: Tekaüd olmufl bir profesör art›k cemiyete yaram›yaca¤›na kani getirmifl, bu hal bir fikri

sabit haline gelmifl, adamca¤›z intihar› dahi göze alm›fl, bir parkta kötü kötü düflünürken, kanepeye bir be-

bek arabas› süren çok genç bir kad›n geliyor. Konuflma¤a bafll›yorlar. Hayat dolu kad›n evvelâ profesörün

intihar kararile alay ediyor, onu bebe¤ile alâkaland›r›yor ve neticede intihardan vazgeçirdi¤i gibi daha ifle

yar›yabilece¤ine onu ikna ediyor ve filhakika profesör evli kad›nlar için tertib edilen içtimaî bilgiler gece

kurslar›nda ders verme¤e bafll›yor. Yeniden zindeli¤ini ve hayata karfl› eski alâkas›n› kazan›yor...

Amerikada da ayn› mevzuun mevcudiyeti bu filmle anlafl›lmaktad›r ve gene orada çare olarak yukar›da ifla-

ret eyledi¤imiz flekilde ifller sa¤land›¤› gibi di¤er memleketlerde de meselâ emekli küçük rütbeli subayla-

ra köy muhtarl›klar› (ücretli olarak), di¤erlerine mahalle muhtarl›klar›, hay›r cemiyetlerinin ücretli iflleri gi-

“Emeklilik Mânevî Bir Ölüm Olmamal›d›r!”
S. A., Cumhuriyet, 7 Aral›k 1955

bi mesai sa¤lanmaktad›r. Son zamanlarda gece tedrisat›na bizde de önem verildi¤i görülmektedir. Fakat

bize anlat›ld›¤›na göre bu tedrisat için, gündüz zaten bilmek kaç okulda dersi olan ö¤retmenlere buralar-

da da ö¤retmenlik verilmek, veya daha do¤rusu bilmem kaç yerde ö¤retmen olan ve tabii olarak gün es-

nas›nda bütün verimini harcam›fl bulunan zevat gece tedrisat›n› da deruhde etmek üzere bahisle talebde

bulunmaktad›rlar...

Muhakkak olan bir fley varsa, emekliye ayr›lan vatandafllar›n birdenbire bir boflluk içine düfltükleri ve ne-

fislerinde ifl yapma, faaliyet aflk› sönmemifl bir çoklar›n›n da bu boflluk içinde buhran geçirdikleridir. Mad-

dî imkânlar ve geçinme flartlar›ndaki büyük düflüfl ile bu manevî  buhran birleflince emeklilik bir manevi

ölüm halini almaktad›r. 

Bugün hepimize malûmdur ki bir çok emekliler k›smen bu boflluk içine düflmemek, k›smen de yaflama

flartlar›ndaki büyük sukutu icra etmek için ç›rp›nmakta, ifl aramakta ve kendilerine bu yolda yard›m ede-

cek bir teflkilât olmad›¤› için gene ekseriya devlet veya iktisadî devlet rejimi sahalar›nda muvakkat ve yev-

miye ile çal›flma imkânlar›n› zorlamaktad›rlar.

Kalk›nma durumunda olan her hangi bir memleket elindeki maddi ve manevî k›ymetlerden azamî verim

aramak ve almak zorunda oldu¤una göre memleketimizde de ayd›n, kültürlü insanlara olan büyük ihtiyaç

karfl›s›nda “emekli” edip kendi hallerine terk ediverdi¤imiz vatandafllardan mümkün olan istifadeyi sa¤la-

mam›z lâz›md›r. Nas›l? Bu evvelâ bir teflkilât iflidir. Baz›lar›na göre memleketimizde emeklilere ayl›k tah-

sisinden baflka, devlet babaca yap›lacak bir fley yoktur. Filhakika her fleyi devletten beklememek lâz›md›r.

Ancak bu iflin de bugünkü halile kalmas›na, bir tak›m k›ymetlerin heba olmas›na da bir yandan vatandafl

öbür yandan da bizzat emekliler canibinden olmak üzere müsaade etmemeliyiz. Hükûmete yapabilece¤i

iflleri hat›rlatmak ve haz›rlamak evvelâ alâkal›lara düflece¤i için bu yolda ilk hareketi zümre menfaatlerini

korumas›” laz›m gelen teflekküller, yani emekliler derneklerinden ve bizzat emeklilerden beklemeliyiz.
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Maalesef bizdeki dernekler, emekli refah›n› sadece hükûmetten, o da ekseriya emekli maafllar›n› artt›rma

yolundaki faaliyetlerden beklemektedirler. Kanaatimizce yap›lacak ifl bu de¤ildir. Evvelâ memlekette ele-

man s›k›nt›s› çekilen ifl sahalar›n› ve bu sahalardaki boflluklar›n emeklilerden istifade suretile doldurulma

flekilleri tesbit edilmeli, ondan sora ya mevcud teflkilâttan istifade veya yeni teflkilât kurulmak suretile ifl

ile eleman aras›ndaki irtibat intizam› sa¤lanmal›d›r. Bu arada doldurulmas› gerekli sahalarda hükûmetin ta-

vassutunu veya önderli¤ini icab ettiren hususlar bulursa, bu tavassut da aranmal›d›r. Kurulacak kuvvetli

bir teflkilât devlete, hazineye yük olmadan serbest ifl sahas›nda da emeklilere çal›flma imkânlar› sa¤layabi-

lecektir. Bugün serbest piyasalarda az yorucu, az ücretli bir çok ifller mevcud ve buralarda çal›flacak ele-

manlara da ihtiyaç vard›r. Geçenlerde bir gazetede gözümüze flu mealde bir ilân iliflti: (Müessesemizin te-

diyat ifllerinde çal›flt›r›lmak üzere tercian emekli bir zata ihtiyaç vard›r.) Bu, bu yolda ilân vermeyi ak›l ede-

bilen bir müessesenin teflebbüsüdür. Halbuki kurulu bir teflkilât ifli arz› hususunda piyasalarda büyüklü kü-

çüklü müesseseler nezdinde teflebbüsler yapar ve azalar›na ve alâkal›lara pekâlâ ifl imkânlar› haz›rlar. Ay-

r›ca gene bu teflkilât, mütevaz› sermaye ve kredilerle yeni ve müstakil teflebbüsler de ihdas edebilir ve ni-

hayet teflkilât, yaz›m›z›n bafl›nda iflaret etti¤imiz hususlarda hükûmetten yard›m isteyebilir.

Yaz›m›z› bütün bu imkânlar› haz›rlamak üzere ilk teflebbüsün emekli derneklerinden, cemiyetlerinden gel-

mesi ve müteaddid cemiyetlerin böyle bir gaye u¤runda birleflerek harekete geçmeleri lüzumunu bir da-

ha belirtmekle bitiriyoruz. 
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Emek l i l e r i n  k u y r u k  ç i l e s i  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .  

Pantheon, Paris’in üniversite mahallesine hakim Sainte-Genevieve tepesi üzerine kurulmufl 80 metre yük-

sekli¤inde bir abidedir. Bu abide, Fransa’ya hizmet eden büyük adamlar›n ebedi istirahat yeridir. Panthe-

on’un cephesinde, bir buçuk as›r önce yaz›lm›fl meflhur bir ibare göze çarpar: “Büyük adamlara vatan min-

nettard›r.” Bir milletin kendisine hizmet edenlere karfl› besledi¤i kadirflinasl›¤› ancak bu kadar güzel bir

sözle ifade etmek kabildir. Fakat hakikatte, vatan›n flükran borcuna liyakat kazanm›fl kimseler yaln›z bü-

yük adamlardan ve ebedi flöhretlerden ibaret de¤ildir. Hududlar› bekleyen kahramanlardan, uzak Anado-

lu kasabalar›nda gençli¤i hayata haz›rlayan ö¤retmenlere kadar, nefislerini memlekete vakfetmifl yüz bin-

lerce insan vard›r. Onlar askerlik, memurluk, fikir veya sanat sahas›nda senelerce emek verdikten sonra,

arkalar›nda yaln›z kendilerini sevenler taraf›ndan an›lacak bir hat›ra b›rakacaklard›r. Memleket mukadde-

rat›n›n bu ads›z emektarlar›na karfl› hiçbir zaman lay›k olduklar› alaka gösterilmiyecektir.

Devlet hizmeti de, nankör mesleklerden biridir. Ehliyetli ve dürüst küçük memurlar›n meslek hayat› mad-

“Tekaüdlük Hakk›”
Dr. Feridun Ergin, Cumhuriyet, 31 Temmuz 1948

di ve manevi mahrumiyetlerin hikayesinden baflka bir fley de¤ildir. Devlet hizmetinde heba edilen gayret,

tüketilen hayat ve kaybedilen sihhat mukabilinde kazan›lmas› mümkün tek bir hak vard›r. Art›k kendile-

rinden istifadeye fiili veya kanuni imkan görülmiyenlerden bir k›sm›na mütevazi bir maafl veya yetimleri-

ne bir kaç kurufl tahsisat ba¤lanacakt›r. Devlete yap›lan hizmetlerle görülen mükafat aras›nda ahenk ve

alaka aramak beyhudedir. 

Mazilerinde hizmet ve feragat y›llar›n›n flerefini tafl›yan mütekaidler, halk aras›nda en ziyade hürmete fla-

yan s›n›f› teflkil ederler. Fakat mali mevzuat›m›z› haz›rlayanlar, kendilerinden evvel memlekete hizmet et-

mifl bulunanlara karfl› yap›lmas› gereken “kadirflinasl›k vazifesini” dikkate almak külfetine katlanmam›fllar-

d›r. Hizmet devreleri ‹mparatorlu¤un son senelerine rastlamakla beraber, ahlak ve vazife duygusu itibari-

le bütün nesillere örnek teflkil edecek bir meslek hayat› yaflam›fl bir çok mütekaidlerin vaziyeti, bu husus-

taki ihmalkarl›¤›m›za misal olarak gösterilebilir. Bunlar aras›nda Maliyede hesab kurmufl, bütçe tekni¤inin

benimsenmesine çal›flm›fl, eserler yazm›fl, mali kontrol sisteminin esaslar›n› vücuda getirmifl ve tek bir is-

tikraz›n temin edece¤i komisyon herhangi bir Maliye Naz›r›n› servete kavuflturma¤a kafi geldi¤i bir devir-

de devlet masraflar›n› normal varidatla idare etmifl flahsiyetler vard›r. Di¤er bir Maliye Naz›r› ise memle-

ketin harbden yorgun ç›kt›¤› senelerde, istikraz zaruretinin önüne geçememifltir. Yabanc› bir kredi mües-

sesesinden devlet hesab›na borç para alm›flt›r. ‹stikraz mukabelesinin imzalanmas›n› müteak›b, bir banka

mutemedi usulen ödenmesi mutad komisyon hissesini getirmifl ve naz›r›n masas› üzerine ellibin liral›k bir

banknot y›¤›n› b›rakm›flt›r. Naz›r paray› alm›fl, saym›fl ve odac›s›n› ça¤›rarak banka mutemedi ile her ikisi-

ne yirmibefler lira bahflifl vermifltir. Sonra geri kalan 49 bin küsur liray› hazineye varidat kaydedilmek üze-

re Maliye veznesine göndermifltir. Eski Tekaüd Kanunu hükümlerine göre manas›z bir maaflla uzun sene-

ler geçirme¤e mecbur kalan bir çok k›ymetli flahsiyetler zaman›m›zda yaln›z hat›rlanmakla kalmam›fllar,

ayn› zamanda temsil ettikleri fazilet ç›¤r› da unutulmufltur. 

Tekaüdlük hakk›ndaki mevzuat, bugünkü nesil, iktidara yükselmeden önce hizmet saflar›n› iflgal edenlerin

haklar›n› tan›mayan bir adaletsizlik sembolü teflkil etmektedir. Bu adaletsizlik, memlekete zarar veren bir

zihniyetin mahsulüdur. Fakat maliyecilik zihniyetinin ma¤dur mevkie düflürdü¤ü kimseler yaln›z müteka-

idlerden ibaret de¤ildir. Memur s›n›f›n›n mühim bir k›sm› da, maliye tatbikat›n›n sebebiyet verdi¤i haks›z-

l›klara maruz kalm›flt›r.

Devlete hizmet eden herkese niçin müsavi hak tan›nmad›¤›n› izah ederken eski bir halk hikayesini anlat-
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madan geçemeyece¤iz. Bir kasabada, eflraftan bir zat, s›cak bir ramazan günü kalabal›k bir iftar sofras› ter-

tib eder. Yeme¤in sonunda ortaya büyücek bir kase içinde hoflaf getirilir. Sofra bafl›ndakiler, hararetin te-

sirile kafl›¤a sar›l›rlar. Lakin ev sahibi hoflaf› kepçe ile içti¤i için, ufak kafl›klarla susuzluklar›n› giderme¤e ça-

l›flan misafirlere bir fley kalmaz. Bunun gibi mali mevzuat›m›z ve tatbikat usullerimiz de, hoflaf› kepçe ve

kafl›kla içen iki ayr› memur ve mütekaid s›n›f›n›n belirmesine zemin haz›rlam›flt›r. Eski emekliler aras›nda,

yar›m as›rl›k hizmete mukabil geçinmeye gayrikafi maafl alanlar bulundu¤u halde flimdiki rejimde 24 saat

iktidar sandalyesini iflgal etmek, en yüksek derece üzerinden tekaüdlük hakk›n› kazanmak için kafi görül-

müfltür. Maliyenin merkez teflkilat›nda da, daimi maiyette vazife gördükleri halde yevmiye alan vekalet ma-

afllar›ndan faydalanan, komisyon mesaisinden hala huzur temin eden ve ayr›ca müesseselerin murak›pk›-

¤›na getirilerek muhtelif yerlerden sa¤lad›klar› gelirlerle ellerine baflbakandan fazla tahsisat geçen kimse-

lere rastlanm›flt›r. Kanun nazar›nda ayn› dereceye haiz memurlar aras›nda mensub bulunduklar› teflkilat

veya zümrenin hususi vaziyetine göre de¤iflen muazzam maafl farklar› belirmifltir. Bir gün medeni casare-

tine güvenen devlet adam›, hesablar› ortaya döktü¤ü vakit, hayret uyand›racak neticelerle karfl›laflacakt›r. 

Buna mukabil, devlet hizmetinde daha az flerefli ve ehemmiyetli bir mevki iflgal etmiyen di¤er bir k›s›m

memurlar›n haks›z yere müflkülat karfl›s›nda b›rak›ld›klar› dikkate çarpm›flt›r. Binlerce memurun hizmet

müddetleri hesablan›rken haklar› çi¤nenmifl, terfileri geciktirilmifl, tahsisatlar› kesilmifl veya vergi nisbetle-

ri yanl›fl hesablanm›flt›r. Vatan hizmetine hayat›n› vakfedenlerin nafakalar› ile oynan›rken kanun hükümle-

rine riayet olunmam›flt›r. ‹dari kaza mercilerinden sad›r olan onbine yak›n karar, tatbikat›n nas›l bir isti-

kamete inkiflaf etti¤ine delildir. Misal olarak, üniversiteleri zikredelim. Üniversitelerimiz muhtariyet kazan-

d›ktan sonra, hocalar›n tahsisat› kanuna ayk›r› olarak, daha a¤›r bir nisbet alt›nda vergilendirilmifltir. Mev-

zuat anlafl›labilir bir lisanla yaz›ld›¤› ve Devlet fiuras›n›n kararile vaziyet tereddüde mahal b›rakm›yacak fle-

kilde ayd›nland›¤› halde, bir k›s›m profesörlerin ald›klar› tahsisat, ayn› ünvan ve dereceyi haiz di¤er mes-

lekdafllar›ndan farkl› bir vergi nisbetine tabi tutulmufltur. Bu vaziyet karfl›s›nda, kanunlar›n herkese karfl›

müsavi flartlar alt›nda tatbik edildiklerine inanmak kabil midir?

Tekaüdlük sisteminin ileride de yeni ahenksizliklere sebebiyet vermek ihtimali vard›r. Tekaüdlük rejimi-

nin bir içtimai sigorta haline getirilece¤ine dair Maliye Bakan› taraf›ndan yap›lan beyanat, ihtiyatla karfl›lan-

mas› gereken bir vaiddir. Memleketimizde bütçenin aç›k verdi¤i ve paran›n tedricen k›ymetini kaybetti¤i

malumdur. Devletçilik tatbikat›, hizmet kadrolar›n›n mütemadiyen geniflletilmesini ve masraflar›n artt›r›l-

mas›n› gerektirmektedir. ‹ktisad siyasetimiz, memleket menfaatlerine uygun bir istikamet almadan önce

yap›lacak tasarruf tecrübeleri, muvakkat ve tesirsiz bir mahiyet tafl›ma¤a mahkumdur. Devlet idaresinin

bugünkü temayüllerini de¤ifltirece¤ine, maliyet teflkilat›nda bir zihniyet ink›lab› yarat›laca¤›na, bütçe israf-

lar›na son verilece¤ine ve para k›ymetinin korunaca¤›na dair elimizde hiç bir teminat yoktur. Bir taraftan

bir kaç küçük memura yol verilirken di¤er taraftan yüz milyonluk tahsisat kanunlar› ç›kar›lmas›, tasarruf

tecrübesinin bir oyalama hareketinden ibaret kalmak ihtimalini belirtmektedir. Bütçe aç›klar› devam etti-M
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¤i, Düyunu Umumiye yükü a¤›rlaflt›¤› ve para k›y-

metini kaybetti¤i takdirde, pahal›l›¤›n da tedricen

artaca¤› ve 15-20 sene sonra yeni tekaüd maaflla-

r›n›n lafzi birer tahsisat haline gelece¤i aflikard›r.

‹mparatorluk devrinde, tekaüdlük aidat ve istih-

kak›, alt›n para olarak hesablanmakta idi. Fakat

Umumi Harbden itibaren, alt›n para tedavülü or-

tadan kalkm›flt›r. Fiat seviyesinde mühim bir de-

¤ifliklik vukua gelmifltir. Mütekaidlerin tahsisat›,

kaimelerle ödenme¤e bafllanm›flt›r. Senelerce

tekaüd sand›¤›na maafllar›ndan kesilen taksitleri

alt›nla ödeyen ve hizmetten çekildikten sonra

müreffeh bir hayat yaflayacaklar›n› düflünen me-

murlar, paran›n k›ymetini kaybetmesi neticesin-

de sefalet ve s›k›nt›ya düflmüfllerdir. Hükümet

ise çeyrek as›r müddetle, bu s›k›nt›ya seyirci kal-

m›flt›r. ‹ktisad siyasetinin hatalar› yüzünden hayat

pahal›l›¤› uzun vadeli bir art›fl seyri takib etti¤i

takdirde, tarih bir defa daha tekerrür edebilir.

Bütçe muvazenesinin bozulmas›, memleket ikti-

sad›yat›n›n devlet masraflar›n› karfl›layam›yacak

kadar zay›f düfltü¤üne alamettir. Memleket ikti-

sad›yat›n›n zaafa düflmesi ise, fliflirilmifl teflkilat

kadrolar›n›n husule getirdi¤i kalabal›k mütekaid-

ler kütlesine devletin kar›n doyuracak bir maafl

vermesine imkan b›rakm›yabilir. Maliye Bakan›-

n›n devlet teflekküllerini bir araya toplamakla if-

tihar etti¤i yeni tekaüdlük nizam›, para k›ymeti-

nin istikrar›n› kaybetmesile, sonradan ilave edi-

len katlar›n a¤›rl›¤›na duvarlar› tahammül edemi-

yen bir bina gibi çökebilir. Kadrolar›nda lüzu-

mundan fazla memur topl›yan, teflkilat›n› afl›r›

derecede geniflleten, bütçe israflar›n› anane hali-

ne getiren ve memleketin iktisadi bak›mdan git-

tikçe fakirleflmesine sebebiyet veren siyasi re-

jimler, refah ve emniyet vadederek senelerce

çal›flt›rd›klar› emektarlara karfl› da mahcub mev-

kie düflmek tehlikesine maruzdurlar.

1990’l› y›llarda emekliler sendikalar kurmufllard›r.

Bu sendikalar emeklilerin örgütlenmesinde önem-

li rol oynamaktad›r. Türkiye için yeni bir oluflum

olan emekli sendikalar›, çal›flanlar gibi emeklilerin

de sendikalaflmaya haklar› oldu¤unu belirtmifltir.

EMEKL‹-SEN (Tüm Emekliler Sendikas›): Anka-

ra’da 12 Temmuz 1995’te kurulan D‹SK üyesi

emekli sendikas›d›r. Sendikan›n amaç ve ilkeleri

ana tüzü¤ün 3. maddesinde “...bilgi birikimi ve de-

neyimi son derece zengin olan emeklilerin; evren-

sel temel hak ve özgürlüklere, Uluslararas› Çal›fl-

ma Örgütü kararlar›na, tüm evrensel anlaflma ve

sözleflmelere sahip ç›kaca¤›na, sendikal hak ve

menfaatlar›n› en iyi flekilde koruyaca¤›na inan›r...”

fleklinde belirtilmifltir. Sendikan›n Emekli-Sen’in Se-

si adl› bir yay›n organ› vard›r.

EMEK-SEN (Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü

Kamu Çal›flanlar› Memur Sendikas›): 12 Kas›m

1992’de Ankara’da Emekli Sand›¤› Genel Mü-

dürlü¤ü’nde faaliyet göstermek üzere kurulan

kamu çal›flanlar› sendikas›d›r. Emek-Sen adl› bir

bülten ç›karan sendikan›n 1995 itibariyle 1 550

üyesi bulunmaktad›r.

Tüm Emekliler Sendikas›

Emek l i -
S e n ’ i n  S e s i
d e r g i s i n i n  
E y l ü l  1 9 9 5
t a r i h l i  
b i r i n c i  s a y › s ›
( T a r i h  V a k f ›
A r fl i v i ) .  
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Sosyal S‹gortalarda Reform: 
506 Say›l› Sosyal S‹gortalar 
Kanunu

1 9 4 5  y › l › n d a n  b e r i  u y g u l a n m a k t a  o l a n
i fl ç i  s i g o r t a l a r › n › n mevcut eksiklik ve aksakl›klar›n›n gideril-
mesi ve kapsam›n›n geniflletilmesi için 1957 y›l›nda meclise bir kanun tasa-
r›s› sunulmufl ancak tasar› kanunlaflmam›flt›. Bu tasar›n›n gerekçesinde sos-
yal sigortalar›n içinde bulundu¤u durum ve eksikliklere de¤inildikten son-
ra, tasar›n›n amac›n›n tespit edilen eksikliklerin ve sosyal sigortalar›n uygu-
lama alan› ve karfl›lad›¤› risklerin giderilmesi oldu¤u ifade edilmekteydi.
Aradan alt› y›l geçtikten sonra, gerek 1961 Anayasas›’n›n hükümleri gerek-
se 1963 y›l›nda yürürlü¤e giren 1. Kalk›nma Plan›’nda belirtilen hedef, amaç
ve önlemler mevcut durumun yeniden ele al›nmas›n› ve iflçi sigortalar›n-
dan sosyal sigortalara geçifli gerektirmekteydi. Çal›flmalar›na 1960’ta baflla-
n›p 1963’te tamamlanan yeni bir tasar›n›n 17. 07. 1964 tarihinde kabul
edilmesiyle 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu do¤mufltur. 01. 02. 1965
tarihinde yürürlü¤e giren Sosyal Sigortalar Kanunu asl›nda köklü bir reform
niteli¤i tafl›m›yordu ve Anayasa ve Kalk›nma Plan›’n›n öngördü¤ü sosyal gü-
venlik hedeflerini karfl›laman›n uza¤›ndayd›. Sosyal Sigortalar Kanunu’nun
getirmifl oldu¤u yenilikler flöyle özetlenebilir:

DA⁄INIK MEVZUATIN B‹R ARAYA GET‹R‹LMES‹
506 say›l› kanunun yürürlü¤e girmesiyle yirmi y›la yak›n bir dönem içerisin-
de birbirinden ba¤›ms›z ve oldukça da¤›n›k bir biçimde ç›kart›lan çeflitli ka-
nunlar ve bunlar› de¤ifltiren çok say›daki kanun derlenip toparlanm›fl ve bir
araya getirilmifltir. Ancak iflçi sigortalar› mevzuat›nda bir bütünleflme sa¤-
lanmakla birlikte sosyal sigorta niteli¤i tafl›yan çeflitli yard›mlaflma ve emek-
li sand›klar› kapsam d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Bununla birlikte Sosyal Sigortalar
Kanunu bu sand›klardan faydalananlar›n sosyal güvenli¤ini teminat alt›na al-
mak için asgarî normlar koymufltur.

‹fiÇ‹LER‹N SOSYAL 
GÜVENL‹⁄‹: SOSYAL 
S‹GORTALAR KURUMU

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n OluflumuModern sosyal Güvenl‹k Kurumlar›n›n Oluflumu
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UYGULAMA ALANININ GEN‹fiLEMES‹
506 say›l› yasan›n yürürlü¤e girmesine kadar mevcut sigorta haklar›ndan sadece 3008 sa-
y›l› ‹fl Kanunu ile 5953 say›l› Deniz ‹fl Kanunu ve 6379 say›l› Bas›n ‹fl Kanunu’nun uygula-
mas›na giren iflyerlerinde çal›flt›r›lanlardan bu kanunlara göre sigortal› say›lanlar yararlan-
maktayd›. Sosyal Sigortalar Kanunu’nun getirdi¤i önemli yeniliklerden birisi, sosyal sigor-
talar›n uygulama alan›n› ba¤›ms›z bir flekilde kendisinin belirlemesi ve prensip olarak ta-
r›m d›fl›nda çal›flan herkesi kapsayacak flekilde geniflletmesiydi.
506 say›l› yasan›n 2. maddesinde hizmet akdine dayanarak çal›flan kifli sigortal› say›l›yor-
du. Böylelikle bir iflyerinde bir kifli çal›flt›r›lsa dahi bu iflyerinin ve burada çal›flt›r›lan kiflinin
sigorta kapsam›na al›nmas› öngörülüyordu. Ancak bu kapsam genifllemesinin Sosyal Si-
gortalar Kurumu’nun idarî teflkilat›ndaki yetersizlikten ötürü hemen mümkün olmayaca-
¤› gerekçesiyle, Bakanlar Kurulu karar›yla dereceli olarak uygulanmas› kararlaflt›r›lm›flt›.
Geçici 1. madde, yasa hükümlerinin, yürürlü¤e girifl tarihinden itibaren flehir ve kasaba-
larda belediye s›n›rlar› içerisinde dört ve daha fazla, bunlar d›fl›nda kalan yerlerde sekiz
ve daha fazla kiflinin çal›flt›¤› iflyerlerinde uygulanaca¤›n› belirtiyordu. Bu maddede belirti-
len kriterlerin d›fl›nda kalan iflyerleri ve buralarda çal›flanlar için yasan›n hükümleri ihtiya-
c› karfl›layacak sa¤l›k tesisleri ve idarî teflkilat kurulduktan sonra Bakanlar Kurulu karar›yla
yürürlü¤e sokulacakt›. 1965 y›l›ndan itibaren Eskiflehir ve Ankara; 1966 y›l›ndan itibaren
Ayd›n, Samsun, Kayseri, Diyarbak›r, Malatya, Bursa ve ‹zmir; 1967 y›l›ndan itibaren Ada-
na, Erzurum ve Antalya; 1968 y›l›ndan itibaren Edirne ve Elaz›¤; 1969 y›l›ndan itibaren
Zonguldak ve 1971 y›l›ndan itibaren de ‹stanbul, Bakanlar Kurulu karar›yla dört veya se-

Cumhu r i y e t , 2 7  Ma y › s  1 9 6 3

Ç a l › flma  v e  S o s y a l
G ü v e n l i k  B ü l t e n i
k ap a ¤ › .

1961 Anayasas› temel sosyal ve iktisadî hakla-

r› genifl bir flekilde tan›mlarken sosyal devlet

ilkesi gere¤i haklar›n geniflletilmesi ve korun-

mas› görevini devlete veriyordu. Bu hususta

anayasan›n 41, 42 ve 48. maddelerinde flu hü-

kümler yer almaktayd›:

41. Madde: “‹ktisadî ve sosyal hayat, adalete,

tam çal›flma esas›na ve herkes için insanl›k hay-

siyetine yarafl›r bir yaflay›fl seviyesi sa¤lanmas›

amac›na göre düzenlenir.”

42. Madde: “Devlet çal›flanlar›n insanca yaflama-

s› ve çal›flma hayat›n›n kararl›l›k içinde geliflmesi

için sosyal, iktisadî ve malî tedbirlerle çal›flanlar›

korur ve çal›flmay› destekler.”

48. Madde: “Herkes sosyal güvenlik hakk›na sa-

hiptir. Bu hakk› sa¤lamak için sosyal sigortalar

ve sosyal yard›m teflkilat› kurmak ve kurdurmak

Devletin ödevlerindendir.”

Anayasada ve Kalk›nma 
Plan›nda Sosyal Güvenlik ve 
Sosyal Sigortalar

Sosyal 

S‹gortalar 

Kanunu’na göre,

b‹r h‹zmet 

akd‹ne dayanarak 

b‹r ya da b‹rkaç

‹flveren 

taraf›ndan 

çal›flt›r›lanlar

s‹gortal› 

say›l›rlar.

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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kiz kiflinin alt›nda iflçi çal›flt›ran iflyerlerinin sosyal sigortalar kapsam›na al›nd›¤›
iller oldular. Bu tarihten sonra hemen hemen bütün yerlerde bir kifli çal›flt›-
ran iflyerleri dahi sosyal sigortalar›n kapsam› içine al›nd›.

‹fiÇ‹ S‹GORTALARINDAN 
SOSYAL S‹GORTALARA GEÇ‹fi
506 say›l› yasa ç›kar›l›rken yeni oluflumun yaln›zca iflçileri de¤il tüm toplu-
mu kapsayaca¤› belirtilmifl ve “‹flçi Sigortalar› Kurumu”nun ismi “Sosyal Si-
gortalar Kurumu” olarak de¤ifltirilmiflti. Dar anlam›yla iflçi sigortalar›ndan
daha genifl anlamdaki sosyal sigortalara geçiflle, kapsaml› bir sosyal güvenik
anlay›fl›na yönelindi¤i gösterilmek isteniyordu. Bu isim de¤iflikli¤i dünyada
sosyal güvenlik sisteminin sergiledi¤i tarihsel geliflimle de uyum içerisindey-
di. Baflta Almanya olmak üzere sosyal güvenlik sisteminin ilk geliflti¤i ülke-
lerde bafllang›çta iflçi sigortalar› ismini tafl›yan düzenlemeler kapsam ve
karfl›lanan risk alan›n›n genifllemesiyle “iflçi ve müstahdem sigortalar›” ve
“devlet sigortalar›” gibi isimler alm›flt›.

SA⁄LANAN H‹ZMETLER‹N ARTIRILMASI
Sosyal Sigortalar Kanunu’yla beraber sigortal›lara sa¤lanan yard›mlar geniflle-
tilmifl ve sosyal sigortalardan faydalanmak için aranan flartlarda sigortal›lar 
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Ha s t a n e d e  s › r a  b e k l e y e n  i n s a n l a r ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

1950’den 1965’e kadar, on befl y›l, emeklilik

yafl› 60 olarak geldi. ‹lk defa bu sisteme darbe-

yi, Say›n Demirel vurmufltur. 1965 y›l›nda, ka-

d›nlar›n emeklilik yafl›n› 60’tan, 55’e çekmifltir,

prim gün say›lar› ile oynam›flt›r ve ondan son-

raki süreçte, sürekli bu sosyal güvenlik sistemi

de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. 99’a gelinceye kadar,

flöyle bir tabloyu inceledi¤imizde görüyoruz.

Bir; Sosyal Sigortalar’la ilgili veya Ba¤-Kur’la il-

gili veya Emekli Sand›¤›, k›sacas› sosyal güven-

lik sistemiyle ilgili yasalarda yap›lan de¤ifliklik-

ler, hep geriye do¤ru gitmifltir. Aktüeryal he-

sab› dikkate al›nmadan ve yafl da afla¤› do¤ru

indirilmifltir. Biliyorsunuz, en son insanlar 44

yafl›nda emekli oluyorlard›, 43 yafl›nda 44 ya-

fl›nda emekli olma noktas›na getirdiler. Eee, 44

yafl›nda bir insan, 43 yafl›nda bir insan›n emek-

lili¤i olabilir mi? Ama insanlar emekli olur hale

getirildiler.

‹kinci bir hadise dikkatinize sunaca¤›m; bu sos-

yal güvenlik sistemiyle ilgili ve aktif-pasif den-

gesini hep olumsuz yönde etkileyen yasalar,

ilahî bir tesadüf, yani kötü bir niyet aramaya-

l›m onda, hep seçimler öncesi olmufltur. ‹lahî

bir tesadüf tam böyle; mesela 1965’te genel

seçim var, bu darbe vuruldu. 1969’da bir dar-

be, 1971’de ara seçimler var; darbe, 72’de ara

seçimler var, darbe, 77’de bu böyle, hep böy-

le. Biliyorsunuz ANAP döneminde, Özal ilk

kez bir müdahale yapt› elli, elli befle ç›kard›yd›

bu yafl s›n›r›n›, fakat hemen akabinde 91’de ik-

tidar de¤iflikli¤i oldu, Demirel tekrar 43 yafl›n-

da, 42 yafl›nda insanlar› emekli eden sistemi

getirdi.

Bitmiyor; ç›kart›lan yasaya bak›n, bundan iba-

ret de¤il, daha feci yönleri var. Yasaya göre,

Yaflar Okuyan

1999-2002 y›llar› aras›nda 

çal›flma ve sosyal güvenlik

bakanl›¤› yapm›fl ve 

bu görevi s›ras›nda 

4447 say›l› kanun ile ‹fl

Güvencesi Yasas›’n› 

ç›karm›flt›r. Siyasî hayat›na 

Hür Parti Genel 

Baflkan› olarak devam 

etmektedir.

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu

276-303-CUM-4-C  27/7/06  0:34  Page 5



ömründe bir gün bile Ba¤-Kur’lu olmam›fl bir gün bile prim ödememifl bir insan, flu yükümlülükle-

ri yerine getirirse hemen emekli oluyor. Nedir o yükümlülükler? Bir bofl kâ¤›d› alacak, zahmeti

bu! Yazacak buraya, “Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü’ne, beni Ba¤-Kur’a üye yap›n” birinci sat›r. Alt sa-

t›ra geçiyorsunuz. “Beni emekli yap›n.” Üçüncü sat›ra geçiyorsunuz, “Benim prim borcumu, ba¤-

lad›¤›n›z emekli maafl›mdan tahsil edin! Sayg›lar›mla, en derin sayg›lar›mla!” Alt›na yaz›yorsunuz,

Yaflar Okuyan, Ahmet, Hasan...

Bunlar›n sonucunda, Hazine’nin birleflik faiz hesab›yla yapt›¤›n›z vakit, sistemin ve dolay›s›yla Tür-

kiye’nin kayb› -dikkat edin rakama- 242,1 milyar dolar! Bu rakam› da duydunuz mu çocuklar! Duy-

mad›n›z m›? Duymad›n›z; 242,1 milyar dolar. Hangi tarih? 2003 y›l›, yani buna siz, 2004 y›l›n› de-

vam ettirin, 2005’in ilk alt› ay›n› devam ettirin. Bu, flu andaki sizin yaklafl›k iç ve d›fl borcunuzun

tamam› demektir ve maalesef bu sürecin vebalinin, demin de söyledi¤im gibi büyük bir k›sm›, ya-

ni bir iki ufak istisnas› var, onu söyleyece¤im, tamam› Say›n Demirel’e aittir; bu günah veya olum-

luluk veya olumsuzluk, nas›l isterseniz! Say›n Demirel biliyorsunuz diyor, “Ben” diyor, “alt› sefer

gittim, yedi sefer geldim!” Valla 242 milyar dolar› harcasam ben yirmi sefer gitsem, k›rk bir sefer

gelirim. Yani, gelirsiniz ve bedeli bu.

Bugünkü iç ve d›fl borcun, IMF kap›lar›nda Türkiye’nin periflan olmas›n›n belki de en önemli sebe-

bi sosyal güvenlik sistemidir. Sadece bu, bak›n di¤erlerini söylemiyorum; soyulmalar, h›rs›zl›klar,

yolsuzluklar, olumsuzluklar, gereksiz politik yapt›r›mlar falan, hepsini koydum bir tarafa, sadece,

sosyal güvenlik sistemi, s›rf popülizm, s›rf oy hesab›yla ç›kart›lm›fl olan bu olumsuz, aktif-pasif den-

gesini olumsuz etkileyen yasalar›n sonucu, iflte diyorum size 242,1 milyar dolar; 1965-2004. Ge-

tirin bunu günümüze, 300 milyar dolar.

Bildi¤iniz gibi iyi bir sosyal güvenlik sistemi, aktif-pasif dengesi, bir pasife alt› aktif karfl›l›¤›d›r. Nor-

mal bir sosyal güvenlik sistemi, yani bunun alt› olmazsa olmazd›r, alarme edilir olmaz›, bir; dörde

bir. Bugün Türkiye’de ortalamas› 1,62’ye inmifltir. fiimdi böyle bir sistem yok!

Size bir rakam veriyorum. SSK, Ba¤-Kur, Emekli Sand›¤› dedi¤iniz vakit, toplam sosyal güvenlik sis-

teminin, y›ll›k ortalama söylüyorum, h›rs›zl›k, yolsuzluk, suiistimal ve israf, ilaç israflar›yla beraber

ortalama y›ll›k, devletin kesesinden, milletin kesesinden, giden rakam; dikkat buyurun verece¤im

rakama, minimum söylüyorum, 4 ila 5 milyar dolard›r. Devlet böyle soyuluyor arkadafllar. Devlet

böyle soyuluyor. Çünkü 4-5 milyar dolarl›k bir rant kurulmufl; bu rant baz› firmalar, bu rant baz›

siyasîler, bu rant baz› siyasîlerin daha yukarlar›, bu rant orda bürokratlar›n baz›lar›, bu rant, yani

yazar›, çizeri, gazetecisi, köfle yazar› dahil bu rant›n içinde. Mesela bu konuflulmuyor, hep o yafl

konuflulur, genellikle hani sosyal güvenlikte, art›k bu çok daha önemlidir, en az›ndan onlar kadar

önemlidir. Mesela bir, belki hat›rlayacaks›n›z, “Neflter” diye bir dava vard›. Benim bakanl›¤›m dö-

neminde, dü¤meye bast›k. DGM’yi devreye soktuk, iflte sa¤l›kla ma¤l›kla neyse, ortalama y›lda bir

milyar dolar, sadece sarf malzemelerinden kaz›k yiyor devlet, sadece sarf malzemelerinden. Or-

tal›¤› birbirine katt›m, bilmem ne oldu, flimdi o savc›, flu anda trafik ifllerine bakan bir savc› oldu,

bizi de az daha Yüce Divan’a veriyorlard›.

Sistemin aç›klar vermesinin dört ana nedeni var; bir, aktüeryal dengenin gözetilmemesi, iki, yol-

suzluklar, üçüncüsü, kötü yönetim. Yani kötü yönetimi, flöyle tarif edebiliriz, onun da alt bafll›kla-

r›; siyasetin kurumlara, siyasî amaçl› müdahaleleri, tabiî bunun devam›, bürokrasinin yeterli ve ora-

y› yönetebilecek insanlardan oluflmamas› -zaman zaman, hepsini söylemiyorum-, yetersiz insanla-

r›n orda yönetici olmalar› ve onunla ba¤lant›l› olarak, kendi kaynaklar›n› yine kullanamamas›, me-

sela uzun y›llar SSK s›f›r faizle, bankadaki paralar›n› kullanamad›, s›f›r faiz. Böyle bir fley olabilir mi?

Dördüncü bir fley, bu sistemde; e¤itimsizlik, halk›n yanl›fl bilgilendirilmesi ve halk›n sosyal güven-

lik sistemine inançs›zl›¤›. Bunu bir, yani buradan ne kadar soyarsa, soparsa, yani ne kazan›rsa, kâr

anlay›fl›, bu mesela çok farkl› bir fley, nitekim adam al›yor sa¤l›k karnesini, köyün bütün ilac›n› ya-

z›yor sa¤l›k karnesine, mahallede ne kadar adam varsa! “‹laç isteyen var m›?” diye anons ediyor-

lar. “Komflu Ayfle Han›m, ilaç ister misin? E isterim, hadi bana da flunu!” Hadi yaz›yorlar.

Türkiye, ilaçta tamamen kendini soydurmak üzerine bir düzen kurmufltur. Yani bütün düzenlerimiz öy-

ledir de ilaçta daha ileri boyuttad›r ve bunun tabiî bütün altyap›s› oluflturulmufltur. Sa¤l›k Bakanl›¤› teknik

olarak zay›ft›r, laboratuvar mesela, bir ilaç flirketi gelir, der ki: “Ben bu ilac› üretiyorum, maliyet analizi de

budur, bunun maliyeti on lira.” Normalde ne yapmas› laz›m Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n? Bu maliyet analiz rapor-

lar›n› al›p, kendisinin ayr›ca laboratuvar›nda ve kendi bilim kurullar›nda incelemesi laz›m. Sa¤l›k Bakanl›-

¤›’n›n böyle bir yeterli analizi yapabilecek bir kadrosu, laboratuvar› falan yoktur. Siz kaç lira diyorsan›z, o

ona basar imzay›, verir size. On liraya maliyeti olan bir fleyi, siz yüz on liraya mal ettim dedi¤inizde, “Ha-

y›r bunu on liraya mal ettim!” diyecek, Türkiye’de mevcut sistem içerisinde bir makam yoktur. “Var” di-

yorlarsa yalan söylüyorlard›r. Gelsinler, bana anlats›nlar!

Bir gün toplant› yapt›k, ‹laç ‹flverenleri Sendikas› ile, Say›n Eczac›bafl› baflkanl›¤›nda, bakanl›kta. Ri-

ca ettim, bana bir brifing haz›rlad›lar. Brifingde dedim ki her fleyi soraca¤›m, sizden de dürüst ce-

vap bekliyorum, yoksa iliflkilerimizin düzelmesi mümkün de¤il. Pek çok soru sordum ama en

önemlisi fluydu: “Y›lda arkadafllar, yaklafl›k ilaçta Türkiye’de 300 milyon dolar bir para veriliyor

promosyona, 300 milyon dolar. Bu 300 milyon dolar› siz y›lda, promosyon veriyorsunuz, bunun

da afla¤› yukar› yüzde 94’ünü devlet al›yor, gelin 50 milyon dolarl›k promosyon yap›n, 250 milyon

dolar›n› toptan indirim yap›n” dedim. “Yapma olana¤›m›z olamayabilir!” dediler.

fiimdi flöyle düflünün; y›lda Türkiye’de, ilaç sektöründe 300 milyon dolar promosyon, yani tan›t›m

için para harc›yorsa bir sektör, kaç lira kâr ümit ediyor da 300 milyon dolar harc›yor olabilir? Her-

halde 600 milyon dolar için bu riske girilmez! Minimum 3 milyar dolarl›k bir kazan›mdan bahse-

debilirsek, daha mütevaz›, daha afla¤›ya inelim ama her halükârda, bir buçuk milyar bir kazan›m-

dan belki söz etmek daha sa¤l›kl› olur. 300 milyon dolar harc›yorlar. Bu neyi getiriyor? Bu, “Kim

ödüyor bunlar›?” sorusunu getiriyor.
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Birinci Befl Y›ll›k Plan’›n “‹ktisadî ve Sosyal Hedefler” bölümünde sosyal

güvenlikle ilgili olarak, “Gelir da¤›l›m›ndaki etkisi bak›m›ndan üzerinde du-

rulacak konulardan birisi de yayg›n bir sosyal güvenlik sisteminin kurul-

mas›d›r. Önümüzdeki on befl y›l içinde bugünkü da¤›n›k ve dar sosyal gü-

venlik sistemi birlefltirilecek ve aflamal› olarak geniflletilerek yayg›n bir

sosyal güvenlik sistemi haline getirilecektir” denmektedir. Planda sosyal

adaletin sa¤lanmas› aç›s›ndan sosyal sigortalar›n önemi vurgulan›rken,

özellikle eme¤i ile geçinenler aç›s›ndan geliflmifl bir sosyal güvenlik siste-

minin kurulmas› acil ve yo¤un bir ihtiyaç olarak tan›mlanm›flt›r.

Birinci Plan’da sosyal güvenlik alan›nda on befl y›l için flu hedefler be-

lirlenmifltir:

Herkes için ihtiyarl›k ve sa¤l›k sigortalar›n› kapsayan genel bir sosyal gü-

venlik düzeni kurulacakt›r.

Tüm sosyal güvenlik çal›flmalar›n›n bir elden yürütülmesi sa¤lanacakt›r.

Ancak sigortal›lar›n özel yararlar› ve durumlar› bu düzen içinde göz

önünde bulundurulacakt›r.

Sigorta priminin tamam›n› ödeyecek olan ser-

best meslek erbab›, esnaf ve sanatkârlar sosyal

güvenlik sistemi içine al›nacakt›r.

Sürekli iflçi niteli¤i tafl›yanlar için iflsizlik sigorta-

s› kurulacakt›r.

Sigorta fonlar› iktisadî kalk›nma hedefleri ve si-

gortac›l›¤a uygun biçimde yönetilecektir.

Bunlara ek olarak planda, tar›m sektöründe ça-

l›flanlar›n sosyal güvenlik kapsam›na al›nmas›,

sosyal ve fizikî felaketlere u¤rayanlar›n sosyal

güvenliklerinin sa¤lanmas›, fakirlere yap›lan sa¤-

l›k ve di¤er yard›mlar›n sosyal güvenlik esprisi

içinde düflünülmesi yer almaktad›r.

Birinci Plan sosyal güvenlik örgütlenmesine de-

¤inirken ‹flçi Sigortalar› Kurumu ve Emekli San-

d›¤›’n›n yan› s›ra Ordu Yard›mlaflma Kurumu’nu

da temel kurulufllar aras›nda saym›flt›r.

1963 Tarihli 1. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu

Cumhu r i y e t
17  O c a k  1 9 6 3

lehine baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Kanunun sigortal›lar lehine getirdi¤i bafll›ca hüküm-
ler flunlard›r:
-‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar›nda sa¤lanan sa¤l›k yard›mlar›n›n ve ifl göremezlik
ödeneklerinin 20 ayl›k süreyle s›n›rland›r›lmas›na son verilmifltir. Kanunun 36. madde-
siyle sa¤l›k yard›mlar›n›n sigortal›n›n sa¤l›k durumu gerektirdi¤i sürece devam etmesi
kabul edilmifltir. Genel hastal›klar halinde ise sa¤lanan geçici ifl göremezlik ödene¤inin
süresi 18 aya ç›kar›lm›flt›r.
-Sa¤l›k sigortas›n›n sa¤lad›¤› sa¤l›k yard›mlar›ndan belirli flartlarla sigortal›n›n efl ve çocuk-
lar›n›n da yararlanmas› sa¤lanm›flt›r. Ancak bu hükmün Türkiye’nin her yerinde uygulan-
mas› 1 Nisan 1973 tarihinden itibaren mümkün olmufltur.
-Kad›nlar için emeklilik yafl› 60’tan 55’e indirilmifltir.
-Erken yafllanma veya y›pranma durumunda 50 yafl›ndan itibaren emekli ayl›¤› ba¤lanma-
s› mümkün k›l›nm›flt›r. En az befl y›ld›r sigortal› olan ve toplam 1 800 gün prim ödeyen-
lere ya da bunlar›n hak sahiplerine maluliyet ve ölüm ayl›¤› hakk› tan›nm›flt›r.
-Maluliyet, yafll›l›k ve ölüm halinde ba¤lanan ayl›klar›n alt s›n›r› yükseltilmifl, bu ayl›klar›n
saptanmas›na esas teflkil eden ortalama y›ll›k kazanc›n toplam sigortal›l›k döneminde
ödenmifl olan primlere göre sa¤lanmas›na son verilmifltir. Ortalama y›ll›k kazanc›n, son
on y›l içinde ödenmifl prim miktar› en yüksek olan yedi y›l›n kazanç ortalamas›na göre
hesaplanmas›na karar verilmifl ve böylelikle sigortal›n›n sosyal gelir üzerindeki haklar›n›n
reel ücretlerdeki geliflmelere uydurulmas›na çal›fl›lm›flt›r.
-506 say›l› yasan›n yürürlü¤e girmesinden önceki esaslara göre ba¤lanm›fl ve ba¤lan-
mas›na hak kazan›lm›fl gelir ve ayl›klar yeniden de¤erlendirilmifl ve belirli katsay›lara
göre art›r›lm›flt›r.

Sosyal S‹gortalar›n Kapsam›
S o s y a l  S i g o r t a l a r  K a n u n u ’ n a  g ö r e bir hizmet akdine da-
yanarak bir ya da birkaç iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lanlar sigortal› say›l›rlar. Yukar›da belirt-
ti¤imiz gibi sosyal sigortalar›n önceden ‹fl Kanunu’nun kapsam›yla s›n›rl› olan uygulama ala-
n›, 506 say›l› kanunla bir iflçi çal›flt›ran iflletmeleri kapsayacak kadar genifllemifltir.

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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vermek, yasa de¤ifliklik tasar›lar›n› haz›rlamak gibi ifllerle de sorumlu tutulmufltur.
Di¤er taraftan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun hukukî yap›s›na iliflkin kuruluflun-
dan beri süren bir belirsizlik vard›r. Kurum, Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na ba¤-
l› olup 4792 say›l› kanun ve özel hukuk hükümlerine tabidir. Malî ve idarî ba-
k›mdan özerk ve tüzel kiflilikte bir devlet kurulufludur. Böylece bir yandan bir
devlet kurumu oldu¤u belirtilirken, bir yandan malî ve idarî bak›mdan özerk-
li¤i ve nihayet kendi kurulufl kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi oldu¤u
belirtilmifltir. Kanundaki bu tan›mlama, kurumun tüzel kiflili¤inin özel ya da ka-
mu tüzel kifliliklerinden hangisine girdi¤inin saptanmas›n› olanaks›z k›lm›flt›r.
SSK’n›n hukukî yap›s›ndaki karmafl›kl›¤a kurum yönetiminde görev alan ve çal›-
flan kiflilerin hukukî durumlar›nda da rastlanmaktad›r. Kurumun genel müdür ve
yard›mc›lar›yla 657 say›l› kanunun 1897 say›l› kanunla de¤iflik 43. maddesinde yer
alan cetvelin 4. derecesine ka-
dar olanlar memur statüsün-
deydiler ve sosyal güvenlikleri
Emekli Sand›¤› taraf›ndan karfl›-
lan›yordu. Ancak genel müdür
taraf›ndan tayinleri yap›lan bu
memur ve hizmetlilerin durum-
lar› aç›k de¤ildi. Bu durum gerek
kurum içerisinde gerekse de
yarg› organlar› aras›nda önemli
bir tart›flma konusuydu.

SSK KAPSAMINDAK‹ NÜFUS

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (Nisan)

Sigortal› 6 355 639 6 565 167 6 136 107 6 563 187 6 750 460 6 952 848 7 172 899

Zorunlu 
Sigortal› 5 005 403 5 254 125 4 886 881 5 223 283 5 615 238 6 181 251 6 442 487

Ç›raklar 229 816 253 301 191 187 215 259 231 915 219 000 249 631

‹ste¤e 
Ba¤l› 901 265 843 957 888 675 942 024 697 630 327 962 275 010

Topluluk 25 329 29 19 27 058 33 458 40 409 47 918 25 771

Tan›m 193 826 184 675 142 306 149 163 165 268 176 717 180 000

Emekli Say›s› 3 148 826 3 339 327 3 560 638 3 747 573 3 935 532 4 120 866 4 187 475

Aile Bireyleri 21 469 875 22 541 181 21 592 466 22 993 730 24 610 697 26 771 763 27 725 633

Kapsamdaki 
Toplam Nüfus 30 974 340 32 445 675 31 298 211 33 304 490 35 296 680 37 845 477 39 086 007

Kaynak: SSK ‹statistik Bülteni, Nisan - 2006.

Cumhu r i y e t ,  1 9  A ¤ u s t o s  1 9 6 4

Bu geniflleme ayn› zamanda yeni yasalarla da desteklenmektedir. Sosyal Sigortalar Yasa-
s›’n›n kimi hükümlerini de¤ifltiren ve yeni baz› maddeler ekleyen 23. 10. 1969 tarih ve
1186 say›l› kanunla sigortal›l›k hakk› bulunup da TBMM veya Cumhuriyet Senatosu üye-
li¤ine seçilenlerin seçildikleri tarihten itibaren Sosyal Sigortalar Kurumu’na baflvurduklar›
takdirde mevzuat›n sigortal›lara tan›d›¤› haklardan yararlanmalar› sa¤lanm›flt›r. 1969 y›l›n-
da ç›kar›lan Avukatl›k Yasas› da avukatlar› sosyal sigortalar›n kapsam› içine alm›flt›r. Ancak
bu zorunluluk malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› için geçerlidir. ‹fl kazalar›yla meslek has-
tal›klar›, hastal›k ve anal›k sigortalar›na girmek avukatlar›n iste¤ine ba¤l›d›r. Öte yandan 24.
11. 1977 tarih ve 2100 say›l› yasayla “tar›m ifllerinde sürekli çal›flanlar” ile “ev hizmetle-
rinde ücretli ve sürekli olarak çal›flanlar” da Sosyal Sigorta Yasas› kapsam› içine al›nm›fl-
lard›r. Ancak fiilen tar›mda çal›flanlar›n çok küçük bir k›sm› (1981’de 16 647 kifli, 2003’te
165 268 kifli) sosyal sigorta kapsam›na sokulabilmifltir.
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3. maddesi sosyal sigortalar›n kapsam›na kimlerin girmeye-
ce¤ini de belirtmifltir. Buna göre bir iflverene ba¤l› olarak çal›flt›klar› halde sosyal sigorta-
lar›n kapsam›na girmeyenler flöyle s›ralanm›flt›r:
-‹flverenin ücretsiz çal›flan efli;
-Ayn› konutta birlikte yaflayan üçüncü dereceye kadar h›s›mlar aras›nda aralar›na d›flar-
dan baflka kimse kat›lmaks›z›n konut içinde yap›lan ifllerde çal›flanlar;
-Ev hizmetlerinde çal›flanlar;
-Askerlik hizmetini yapmakta olan yükümlüler;
-Kanunla kurulan emekli sand›klar›na aidat ödemekte olanlar;
-Baflka bir ülkede kurulu baflka bir iflletme ad›na Türkiye’ye bir ifl için gönderilen ve ken-
di ülkesinde sigortal› bulunan yabanc›lar;
-Resmî meslek ve sanat okullar›yla yetkili resmî makamlar›n müsaadesiyle kurulan mes-
lek ve sanat okullar›nda uygulama niteli¤inde ifllerde çal›flan ö¤renciler;
-Ceza ve ›slah evleri içindeki atölyelerde çal›flt›r›lan mahkûmlar;
-Sa¤l›k kurumlar›nda ifle al›flt›r›lmakta olan hasta ve maluller.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kapsam› içine giren iflyeri say›s› 1975 y›l›nda 642 672’ye, ifl-
çi say›s› da 1 823 338’e yükselmifltir. Bunlardan 618 206’s› kamu kesiminde, 1 205 132’si
de özel kesimde çal›flmaktad›r.

Sosyal S‹gortalar Kurumu

SOSYAL S‹GORTALAR KURUMU’NUN HUKUKÎ YAPISI
1945 y›l›nda 4792 say›l› kanunla kurulan ‹flçi Sigortalar› Kurumu’nun ad› 506 say›l› kanunun
136. maddesiyle Sosyal Sigortalar Kurumu olarak de¤ifltirilmifltir. 4792 say›l› kanunun 1. mad-
desi bu kurumun görevini “ifl hayat›nda her türlü hallere karfl› ilgili sigorta kanunu hükümle-
rini uygulamak” fleklinde tan›ml›yorken, 506 say›l› kanun Sosyal Sigortalar Kurumu’nun görev
tan›m›n› geniflletmifl ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile ona dayanarak ç›kar›lm›fl bütün tüzük,
yönetmelik ve genelge hükümlerini uygulamakla yükümlü k›lm›flt›r. Ayr›ca kurum, sosyal si-
gortalar› do¤rudan ilgilendiren ifller d›fl›nda kurumun gelirlerini yönetmek, üyelerine kredi

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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TEfiK‹LAT YAPISI
Sosyal Sigortalar Kurumu, genel müdürlük, yönetim kurulu ve genel kurul olmak üzere
üç temel organa sahiptir. Genel müdürlük SSK’n›n yürütme organ›d›r ve bir genel mü-
dür, iki yard›mc›, bir müflavir, merkez flubeleri baflkanl›k ve müflavirleri ile yüksek sa¤l›k
kurulundan oluflur. Kurumun genel müdürü ve yard›mc›lar› sosyal güvenlik bakan›n›n
önerisi üzerine ortak kararname ile atan›rlar. Genel müdür kurumu yönetir, yarg› ma-
kamlar› ve gerçek ve tüzel kifliler önünde temsil eder.
SSK Genel Müdürlü¤ü merkez örgütü içerisinde zaman içerisinde adlar› de¤iflen, birbir-
leriyle birlefltirilen veya tamamen kald›r›lan pek çok daire baflkanl›¤› ve müdürlük kurul-
mufltur. Bugün merkez flubeleri ve genel müdürlü¤e ba¤l› yirmi kurulufl bulunmaktad›r.
Yönetim kurulu (müdürler kurulu), SSK’n›n bütün ifllerini denetim alt›nda bulunduran ka-
rar organ›d›r. Devlet, iflçi ve iflveren temsilcilerinin oluflturdu¤u üçlü bir yap›ya sahip olan
yönetim kurulunun üye say›s› kurumun kuruluflundan itibaren pek çok kez de¤ifltirilmifl-
tir. En son 01. 12. 1993 tarih ve 3917 say›l› kanunla yap›lan bir de¤ifliklikle yönetim ku-
rulunun bir baflkan ve alt› üyeden oluflmas›na karar verilmifltir. Yönetim kurulunun üye
say›s› ve oluflumunun çok s›k olarak de¤ifltirilmesi kurumun idarî özerkli¤ini bozdu¤u ve
eflit temsil ilkesini çi¤nedi¤i için çokça elefltirilmifltir.
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesine göre yönetim kurulunun görev ve yetki-
leri flöyle özetlenebilir:
Kurumun bütçesine son biçimini vererek Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n onay›na sunmak;
Memur ve müstahdemler kadrosunu incelemek, saptamak ve bakanl›¤›n onay›na sunmak;
Genel müdürlükçe haz›rlanan bilanço ve faaliyet raporuyla ilgili düflüncesini genel kurula
sunulmak üzere bakanl›¤a göndermek;
Kurum flube ve acenteleriyle sa¤l›k müesseselerinin kurulmas› ve kald›r›lmas›na karar vermek;
Kurul ad›na tafl›nmaz mallar›n edinilmesi ve bunlar›n idaresini yürütmek.
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S S K ’ n › n  i fl ç i l e r e  k u r um  h a k k › n d a  b i l g i  v e rmek  i ç i n  
ç › k a r d › ¤ ›  b r o fl ü r  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i ) .  

Cumhu r i y e t
23  fi u b a t  1 9 6 9
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Sosyal güvenlik probleminin bütün dünyada görüldü¤ü gibi memleketimizde de önemi gittikçe ar-

tan bir de¤er kazand›¤›na de¤inerek söze bafllamak isterim. O kadar ki, bugün, her hükümetin ka-

deri, sosyal güvenlik alan›nda sa¤layabilece¤i baflar›n›n derecesine ba¤l› kalm›flt›r. Sosyal haklar ar-

t›k milletlerin bir iç meselesi olmaktan ç›km›fl, evrensel bir nitelik kazanm›flt›r. Bütün gücüyle ba-

t›ya yönelmifl Türk toplumunun bu ileri haklar›n gerisinde kalaca¤› elbette düflünülemezdi. Bunun

içindir ki, Cumhuriyet Anayasas›’n›n 48’inci maddesi, adalet ölçüleri içinde derlenip yay›lm›fl bir

sosyal güvenlikten faydalanmay›, her Türk’ün en tabiî ve temel bir hakk› saym›flt›r. Bu hakk› ger-

çeklefltirip da¤›tan bafll›ca teflekkül Sosyal Sigortalar Kurumu’dur.

Muhterem arkadafllar›m;

Ard›m›zda kalan y›l›n en önemli olay› hiç flüphesiz ki “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun yürürlü¤e gir-

mifl bulunmas›d›r.

Bu kanunun kabulüyle sa¤lanan faydalar, sosyal güvenli¤in bundan böyle tek iflçiyi bile kapsayan bir ge-

nifllik kazanmas›ndan, yafll›l›k, sakatl›k ve ölüm ayl›klar›nda önemli art›fllardan, emeklilik yafllar›ndaki

de¤ifliklikten, efl ve çocuklar›n hastal›k sigortas›na kavuflmalar›ndan ibaret de¤ildir. Art›k bütün züm-

releriyle Türk toplumunun tümüne sosyal güvenli¤in kap›s› aç›lm›flt›r.

Devlet ve kamu sektöründe çal›flan memur ve ücretliler, türlü ifl kollar›nda al›n teri döken iflçiler bu zor

geçidi aflt›lar. Ancak tar›m alan›nda çal›flan ve say›lar› güvenlik sa¤layabildiklerimizin çok üstünde bulunan

sürekli ve geçici tar›m iflçilerimizin de sosyal haklardan tamam›yla yararlanmalar› yolundaki gayretlerimi-

zin neticesi al›nmad›kça iflçi haklar›n› bütünüyle korudu¤umuzu söyleyemeyiz. Yaln›z flunu memnuniyetle

belirtmek isterim ki, bu alandaki çal›flmalar›m›z nihaî safhaya gelmek üzeredir.

fiimdi amac›m›z, asl›nda hayatlar›n› çal›flarak kazand›klar› halde iflçi say›lmayan esnaflar›m›z›, yanlar›n-

da çal›flt›rd›klar› iflçileri, kaderiyle teminata sahip bulunmayan serbest meslek erbab›n›, eme¤ini iflgü-

cünden çok, Allah vergisi istidatlar›yla de¤erlendiren sanatkârlar›m›z› da bu kap›dan içeri almakt›r.

Gerçi, toplum sigortas› yoluyla bu zümrelerin daha flimdiden sosyal güvenli¤e kavuflmalar› mümkün-

dür. Ancak bu yolun rahat ve kolay ifllemedi¤ini de zaman göstermektedir.

Bu çal›flmalar›n hemen yan› bafl›nda, istekle ifl arad›k-

lar› halde yer bulamayanlar›n, iflsizlik sigortas›yla sos-

yal güvenlik çat›s› alt›na al›narak, bu gibilerin de insan

olman›n hak ve haysiyetine sahip olacaklar› devir ge-

lecektir. Bu konudaki çal›flmalar›m›z ilerlemektedir.

Bu hedeflere vard›ktan ve bir genel sa¤l›k sigortas› ile

bütün Türk milletinin sa¤l›¤›n› güven alt›na ald›ktan

sonradir ki, Türk toplumunun sosyal güvenli¤e ka-

vufltu¤unu söyleyebiliriz.

Çal›flma Bakan› ‹hsan Sabri Ça¤layangil’in 
SSK Genel Kurulu’nda Yapt›¤› Konuflma 
(28 Haziran-2 Temmuz 1965)

Cumhu r i y e t ,  4  H a z i r a n  1 9 7 4

Cumhu r i y e t ,  1 7  Ma r t  1 9 6 9

Böylesi genifl yetkilerle donat›lm›fl olan yönetim kurulunun görev süresi üç y›l olup karar-
lar›n› oyçoklu¤uyla al›r.
Genel kurul, hükümet, iflçi ve iflveren temsilcileriyle üniversite temsilcilerinden oluflur.
4792 say›l› yasaya göre genel kurul, kurumun dan›flma ve denetleme organ›d›r. Ancak ge-
nel kurulun denetleme yetkisi 23 say›l› yasayla kald›r›lm›flt›r. Genel kurulun bugün için en
önemli yetkisi bir dan›flma organ› olmas›d›r. Görevleri, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›’n›n iste¤i üzerine, sosyal sigortalarla ilgili konularda görüfl bildirmek, bilanço ve fa-
aliyet raporlar›yla, kurula sunulan komisyon raporlar› hakk›nda görüfl bildirmekle s›n›rl›d›r.
‹lk genel kurul toplant›s› 11. 03. 1946 y›l›nda yap›lm›fl ve toplant›lar›n üç y›lda bir yap›l-
mas›na karar verildi¤i 1986 y›l›na kadar her y›l toplanmaya devam etmifltir.

SOSYAL S‹GORTALARIN F‹NANSMANI
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun en önemli gelir kayna¤›n› iflçi ve iflverenlerin ödedikleri
primler oluflturmaktad›r. Prim gelirlerinin toplam gelirler içindeki pay› 1947’den 1994
y›l›na kadar yüzde 85 ila yüzde 90 aras›nda de¤iflmekteydi. Ayr›ca, kurumun sahibi ya
da orta¤› oldu¤u iflletmelerden elde edilecek gelirler, menkul k›ymet gelirleri, geyri-
menkul kira gelirleri, kuruma yap›lan ba¤›fl ve vasiyetlerle genel bütçeden yap›lacak
yard›mlar da kanunda SSK’n›n gelirleri aras›nda say›lmaktad›r. Kanunda öngörülmesi-
ne karfl›n, bugüne kadar devlet genel bütçeden Sosyal Sigortalar Kurumu’na do¤ru-
dan prim katk›s›nda bulunmam›flt›r. Ancak k›s›tl› baz› dolayl› yard›mlar yapmaktad›r.
Devletin sa¤lad›¤› dolayl› yard›mlar›n en önemlisi tan›nan vergi muafiyetleridir. Sosyal

276-303-CUM-4-C  27/7/06  0:34  Page 15



C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

292  293

Sigortalar Kanunu’na göre kurumun sahip oldu¤u tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n gelirleri,
mevduat› ve kredi faizleri vergiye tabi de¤ildir. Ayr›ca Gelir Vergisi Kanunu’na göre iflve-
renler ve sigortal›lar ödedikleri primleri vergiye tabi ücret ve kârlardan düflebilirler.
Primlerin oranlar› her sigorta kolu için ayr› ayr› saptanm›flt›r ve sigortal›n›n kazanc›
esas al›narak hesaplan›r.
‹fl kazalar› ve meslek hastal›klar› sigortas›n›n primleri yaln›z iflverenler taraf›ndan öde-
nir. Bu sigorta için prim oran›, iflin, ifl kazas› ve meslek hastal›¤› bak›m›ndan gösterdi¤i
tehlikenin a¤›rl›¤›na göre saptan›r. Bakanlar Kurulu’nun karar› ile belirlenen tarife ge-
re¤i iflkollar› tehlikenin a¤›rl›¤›na göre s›n›flara, her tehlike s›n›f› da özel ifl flartlar›na ve
tehlikeyi önlemek için al›nan tedbirlere göre derecelere ayr›l›r. Her tehlike s›n›f› ve
derecesi için alt s›n›r olarak yüzde 1,5’i, üst s›n›r olarak da yüzde 7’yi geçmemek kay-
d›yla prim oranlar› belirlenir. Bir iflyerinin girdi¤i tehlike s›n›f ve derecesi SSK taraf›n-
dan test edilir.
Hastal›k sigortas›n›n prim oran› prime esas kazanc›n, yani ücretin yüzde 11’idir. Bunun
yüzde 5’ini iflçi, yüzde 6’s›n› da iflveren öder. Hastal›k sigortas› aç›s›ndan ç›raklar için
ayr› bir oran saptanm›flt›r. Bu oran yüzde 4 olarak belirlenmifl ve bunun yüzde 2’sinin
ç›rak, yüzde 2’sinin de iflveren taraf›ndan ödenmesi hükme ba¤lanm›flt›r.
Anal›k sigortas› primi sigortal›n›n kazanc›n›n yüzde 1’idir ve tamam› ifl kazalar› ve mes-
lek hastal›klar› sigortas›nda oldu¤u gibi iflveren taraf›ndan ödenir.
Malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar› için prim oran› sigortal›n›n kazanc›n›n yüzde 20’si-
dir. Bunun yüzde 11’ini iflveren, yüzde 9’unu iflçi öder. Ancak yeralt› ifllerinde çal›flan-
larla a¤›r, y›prat›c› ve zehirleyici iflyerlerinde çal›flanlar için bu oran yüzde 22’dir ve bu-
nun yüzde 9’u sigortal›, yüzde 13’ü iflveren pay›d›r.
Türkiye’de SSK’n›n fonlar›n›n yat›r›m alanlar› 4792 say›l› ‹flçi Sigortalar› Kurumu Kuru-

SOSYAL S‹gortalar Kanunu’na

göre, SOSYAL S‹GORTALAR 

KURUMU’NUN sah‹p oldu¤u 

tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›n

gel‹rler‹, mevduat› ve kred‹ 

fa‹zler‹ verg‹ye tab‹ de¤‹ld‹r. 

lufl Kanunu’nda sadece ulusal bankalar ve devletin kefil oldu¤u tahvillerle s›n›rland›r›l-
m›flt›. Daha sonra 1950 y›l›nda yap›lan bir yasal de¤ifliklikle kurumun tafl›nmaz de¤er-
lere de yat›r›m yapmas› kabul edildi. Bu madde üzerinde yap›lan çeflitli de¤iflikliklerle
fonlar›n yat›r›laca¤› alanlar geniflletilmifltir. 28. 06. 1978 tarihli ve 2158 say›l› kanunla
yap›lan de¤ifliklikle yukar›dakilere ek olarak flu yat›r›m alanlar› belirlenmiflti: Sigortal›lar
ve kurumdan malulllük ayl›¤› veya sürekli tam ifl göremezlik geliri almakta olanlara ko-
nut yap›m› için ikrazlarda bulunmak (konut kredisi); kurulufllar›, çal›flma koflullar›, or-
ganlar›, görev ve yetkileriyle denetim usulleri yönetmeliklerle belirtilecek kendisine
ba¤l› tüzel kiflili¤e ba¤l› müesseseler kurmak; Devlet Yat›r›m Bankas› ve Devlet Plan-
lama Teflkilat›’nca güvenilir ve kârl› olaca¤› belirtilen, öncelikle ara ve yat›r›m mallar›
üretimine yönelik, sermayesinin yar›s›ndan fazlas› kamu kesimine ait olacak flekilde ku-
rulufllara kat›lmak. Kanun ayr›ca, ayr›lan karfl›l›klar›n en çok yüzde 40’›n›n tahvillere,
yüzde 25’inin gayrimenkullere, yüzde 15’inin de kendisine ba¤l› tüzel kiflili¤e sahip mü-
esseseler kurmak ve kamu kurulufllar›na ifltirak etmek için kullanabilece¤ini belirtmifl-
tir. Ancak tahvillere iliflkin s›n›rlama, 441 say›l› yasan›n 9. maddesinde yap›lan bir de-
¤ifliklik sonucu, bütçe yasalar›yla her y›l afl›lm›flt›r.
SSK plasmanlar›n›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda mevduat›n 1950’li y›llarda en yüksek paya
sahip oldu¤u görülür. Bu dönemde bankadaki mevduat›n toplam plasmanlar içindeki
pay› ortalama olarak yüzde 50’ler
civar›nda gerçekleflmifltir. 1960’l›
y›llarda mevduat›n pay› giderek
düflmüfl ve 1970’lerin sonuna dek
ortalama olarak yüzde 10 civar›n-
da seyretmifltir. 1980’lerde ise
yüksek faiz politikas›n›n da etkisiy-
le tekrar yükselmifltir.
Tahvillerin toplam plasman içeri-
sindeki pay›ysa 1950’lerde yüzde
20’lerde olup, 1961 y›l›ndan son-
ra h›zla artm›fl ve 1977’de yüzde
61’e kadar ç›km›flt›r. Bu dönemde
SSK a¤›rl›kl› olarak kamu iktisadî
teflekküllerine kredi sa¤layan
Devlet Yat›r›m Bankas›’n›n tahvil-
lerine yat›r›m yapm›flt›r. 1960’l›
y›llar boyunca Devlet Yat›r›m
Bankas› tahvillerinin faiz oranlar›
yüzde 6 seviyesindeyken, 1970’li
y›llar›n ilk yar›s›nda yüzde 9, ikinci
yar›s›nda yüzde 11’e yükselmifltir.
Tahvillerin toplam plasman içeri-
sindeki pay› 1980’lerden sonra

T ü r k - ‹ fl  d e r g i s i ( O c a k - fi u b a t  1 9 9 6 ) .
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h›zla düflerek yüzde 10 seviyelerine inmifltir.
Toplam plasman içerisinde tafl›nmazlar›n pay› 1950 y›l›nda yüzde 3,26 iken 1957 y›-
l›nda yüzde 22,86’ya ç›km›fl, 1970’lerin bafl›na kadar da hep yüzde 15 seviyesinin üze-
rinde seyretmifltir. 1973 y›l›ndan itibaren pay› sürekli azalan gayrimenkuller, 1987 y›-
l›nda yüzde 4,64’e kadar gerilemifltir. Ancak 1994 y›l›ndan sonra tafl›nmazlar›n toplam
plasmanlar içindeki pay›n›n tekrar artmaya bafllad›¤› görülmektedir. SSK’n›n 2004 iti-
bariyle 148 hastanesi, 215 dispanseri, 9 a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezi, 2 hemodiyaliz mer-
kezi ve 201 sa¤l›k istasyonu olmak üzere toplam 575 sa¤l›k tesisi, 3 sa¤l›k iflleri il mü-
dürlü¤ü, 1 ilaç ve t›bbî malzeme fabrikas›, 1 huzurevi, 6 krefl ve gündüz bak›mevi, ifl-
hanlar›, lojman binalar› ve arsalar› bulunmaktad›r.
‹flçi meskenleri ve toplu konut kredilerinin toplam plasman içindeki pay›ysa 1960 y›-
l›ndan 1980’e kadar yüzde 14-18 aras›nda seyretmifl, 1987 y›l›ndan itibaren ise sürek-
li azalm›flt›r. 1986 y›l›ndan itibaren konut kredilerinin Toplu Konut ve Kamu Ortakl›¤›
‹daresi arac›l›¤›yla verilmeye bafllanmas›yla toplam plasmanlar içinde konut kredileri-
nin pay› yüzde 1’in alt›na düflmüfltür.

SSK’NIN KAYNAKLARI ‹LE ‹LG‹L‹ SORUNLAR
II. Dünya Savafl›’n› izleyen y›llar tüm dünyada Keynesyen politikalar›n uyguland›¤› y›llar
olmufltur. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin kamu bünyesinde kurumsal bir nitelik
kazanmas› bu dönemde gerçekleflmifltir. Sosyal güvenlik sistemlerinin kaynaklar›, ku-
ruluflu takip eden y›llarda h›zl› bir art›fl göstermifltir. 1945 y›l›nda kurulan ‹flçi Sigorta-
lar› Kurumu’nun gelirleri h›zla art›fl göstermifl ve ilk bafllarda emekli maafl› ödenmeye-
ce¤i için bu kaynak giderek büyümüfltür. ‹flçi Sigortalar› Kurumu bir kamu kuruluflu ol-
makla birlikte, kurum bünyesinde biriken tasarrufun genel bütçeye dahil edilmesinin
mümkün olmamas›na ra¤men 1960’l› y›llardan itibaren, özellikle de 1970 ve sonras›
dönemde yo¤un bir bütçe aç›¤› sorunu yaflayan hükümetler için kolay ve ucuz bir kay-
nak ifllevi görmeye bafllam›flt›r. Kurum kaynaklar›n›n dönemin hükümetleri taraf›ndan
popülist politikalar›n finansman› do¤rultusunda istismar edilmesi, söz konusu sosyal
güvenlik kurumlar›n›n daha sonraki süreçte yaflayaca¤› s›k›nt›lar›n temelini oluflturmufl-
tur. Profesör Ernst Hirsch, an›lar›nda, 1946 y›l›nda dönemin çal›flma bakan›n›n kurum
kaynaklar›n› kullanma talebinden bahsetmektedir. Hirsch bu talep üzerine kurumdaki
görevinden istifa etmifltir, ancak siyasî iktidarlar›n kurum kaynaklar›na müdahale etme-
si ve kullanmas› bu olayla s›n›rl› kalmam›fl, hatta zaman geçtikçe normalleflmifltir.
Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin bozulmas› ve giderek daha fazla aç›k-
lar veren bir bütçeye sahip olmas›n›n tek sebebi elbette kurumun kaynaklar›na yap›-
lan do¤rudan müdahaleler de¤ildir. Bunun d›fl›nda üç ana müdahaleden bahsedilebi-
lir. Bunlardan bir tanesi ve kamuoyunda en çok yer alan› emeklilik yafl›d›r. Türkiye’de
yafll›l›k sigortas› ad› alt›nda uygulamaya konulan emeklilik için, 25 y›l sigortal› ve y›lda
ortalama 200 gün prim ödenmesi, ayr›ca kad›n ve erkek ayr›m› yap›lmaks›z›n 60 yafl›n
doldurulmas› öngörülmekteydi. Bu uygulamada 1964’te ç›kar›lan 506 numaral› yasay-
la ufak bir de¤ifliklik yap›lm›fl ve yafl s›n›r› kad›nlar için 55’e düflürülmüfltür. Yafl konu-
sundaki uygulama Süleyman Demirel döneminde ç›kar›lan 1186 say›l› yasayla çok temel

Emeklilik ayl›¤› almak için yerine getirilmesi gereken koflullar 5417

say›l› kanunda en az 25 y›ll›k sigorta süresinin doldurulmas› ve y›lda

ortalama 200 gün prim ödenmesi, ayr›ca, kad›n-erkek ayr›m› yap›l-

maks›z›n 60 yafl›n doldurulmas› olarak saptanm›flt›. 1957 y›l›nda ka-

bul edilen 6900 say›l› kanunla sigortal›l›k süresine esneklik kazand›-

r›lm›fl, 60 yafl s›n›r› korunmakla beraber en az prim ödeme gün sa-

y›s› y›lda ortalama 150’ye düflürülmüfltü. 506 say›l› kanunsa yafll›l›k

ayl›¤› almak için doldurulmas› gereken yafl s›n›r›n› kad›nlar için 55’e

indirmifltir.

Emeklilik konusunda ilk önemli de¤ifliklik 1969 y›l›nda 1186 say›l› ka-

nunla yap›lm›flt›r. Bu kanunla yafl s›n›r› erkekler için 55, kad›nlar için

50 yafla indirilmifl, ayr›ca ayl›k almak için yafl koflulu aranmayan yeni

bir düzenleme getirilmifltir. Buna göre çal›flanlara, 25 y›l sigortal›

olmalar› ve y›lda 120 gün prim ödemeleri kofluluyla yafl s›n›r›na ba-

k›lmaks›z›n emekli olma hakk› tan›nm›flt›r. 1976 y›l›nda kabul edilen

1992 say›l› yasayla kad›nlar için asgarî sigortal›l›k süresi 20 y›la indi-

rilmifltir.

1992 y›l›nda 3774 say›l› kanunla beraber kad›n sigortal›n›n 20, erkek

sigortal›n›n 25 y›ld›r sigortal› olmalar› ve 5 000 prim gününü doldur-

malar› durumunda yafl koflulu aranmaks›z›n emeklilik ayl›¤› ba¤lan-

mas› öngörülmüfltür. Emeklilik yafl›n› fiilen ortadan kald›rd›¤› ve er-

ken emeklili¤in önünü açt›¤› yönünde elefltirilere maruz kalan bu ya-

sa yerini 1999 y›l›nda 4447 say›l› yasaya b›rakm›flt›r. 4447 say›l› yasa

kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra ilk defa sigortal› olarak ça-

l›flmaya bafllayanlar›n yafll›l›k ayl›¤›ndan yararlanabilmesi için;

a) Kad›nlar›n 58, erkeklerin 60 yafl›n› doldurmufl olmas› ve en az 7 000

gün veya

b) Kad›nlar›n 58, erkeklerin ise 60 yafl›n› doldurmufl olmalar›, 25 y›ldan

beri sigortal› bulunmalar› ve en az 4 500 gün, malullük, yafll›l›k ve ölüm

sigortalar› primi ödemifl olmalar› flart›n› getirmifltir.

Emeklilik Koflullar›nda Bugüne Kadar 
Yap›lan Temel Düzenlemeler
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bir de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r: S›n›r erkeklerde 55 kad›nlarda ise 50’ye indirilmifltir. Bu yasa 25
y›ll›k sigorta süresi içerisinde emekli olma flans› olmayanlar için 15 y›l sigortal›l›k süresi ve
toplam 3 600 gün prim ödenmesi kofluluyla emeklilik hakk› tan›m›flt›r. 1976 y›l›nda ve yi-
ne Demirel döneminde 1992 say›l› yasa ile kad›nlarda emeklilik için 20 y›ll›k çal›flma sü-
resi yeterli hale getirilmifltir. Yafl s›n›r›n›n indirilmesi d›fl›nda hizmet borçlanma kanunlar›
ile (genelde bilindi¤i ad›yla geriye dönük borçlanma yasalar›yla) kurumun aktüeryal den-
geleri bozulmufltur. Sonuç olarak aktif üyelerin art›fl h›z› pasif üyelerin art›fl h›z›n›n geri-
sinde kalm›flt›r. Örne¤in 1975 y›l›nda 7,5 aktif üyeye karfl›l›k 1 pasif üyenin bulundu¤u sis-
temde 1985’e gelindi¤inde 2,5 aktif üyeye karfl›l›k 1 pasif üye bulunmaktad›r. 1995 y›l›n-
da 1,89’a düflen oran 2004 y›l› itibariyle 1,7’ye kadar gerilemifltir.
Sistemin ikinci bir sorunu prim karfl›l›¤› olmayan borçlar fleklinde ifade edilen uygula-
malard›r. ‹lk kez 1959 y›l›nda ç›kar›lan bir yasal düzenlemeyle, kurumun y›ll›k gelirleri-
nin yüzde 1,5’ini ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu’na aktarmas› öngörülmüfl, ayr›ca kurum ça-
l›flanlar›n›n yüzde 1’inin Çal›flma Bakanl›¤›’na tahsis edilmesi istenmifltir. Kurumun fi-
nansal dengelerini zorlayan bir baflka uygulamay› da sosyal yard›m zamm› çerçevesin-
de yap›lan harcamalar oluflturmufltur. 1977 y›l›nda verilmeye bafllanan yakacak avan-
s› bu çerçevede ele al›nmal›d›r. Bu harcamalar›n kuruma getirdi¤i yük flu rakamlarda
aç›k bir flekilde görülmektedir: Yard›m zamlar›n›n 1978 y›l›nda gelirler içinde kaplad›-
¤› alan yüzde 12,8 iken 1994 y›l›nda bu oran yüzde 53,1’e yükselmifltir. Uygulaman›n
temel amac›, emekli maafllar›n› enflasyon karfl›s›nda korumakt›r. Ancak bu flekilde
emekliler için reel bir gelir art›fl› sa¤lanamad›¤› gibi kurumun gelir-gider dengesi de iyi-
den iyiye bozulmufltur. Prim karfl›l›¤› olmayan borçlar ad› alt›nda yap›lan uygulamalar
hükümetlerin kurum kaynaklar›n› popülist politikalar çerçevesinde kendi ç›karlar› do¤-
rultusunda kullanmalar›n›n en ç›plak örneklerini oluflturmaktad›r.
Bütün bunlar›n d›fl›nda Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kendi fonlar›n› yasan›n belirledi-
¤i alanlarda de¤erlendirmek zorunda olmas›, fonlar›n enflasyonist ortamda erimesine
neden olmufltur. Elbette s›n›rlamalar›n temel amac› kaynaklar›n riskli alanlarda yok ol-
mamas› ve yat›r›mlar›n an›nda nakde çevrilebilmesiydi; ancak, 4792 say›l› yasan›n 20.
maddesinin çizdi¤i s›n›rlar içerisinde devlet tahvili ve gayrimenkul gibi s›n›rl› alanlara
yat›r›m yapmak durumunda kalan SSK ciddî bir gelir kayb›na u¤ram›flt›r ve adeta dev-
leti, yani dönemin hükümetlerini finanse eden bir malî kaynak olarak görülmüfltür. Ku-
rumun bu sorunlar›ndan emeklilik yafl› ile ilgili konular, daha 1971 y›l›nda kaleme al›n-
m›fl olan meflhur “Zelenka Raporu” ile dile getirilmifltir. Kurumun hem iflleyifli aç›s›n-
dan yaflamakta oldu¤u sorunlar›n, hem de yasalarla kuruma yap›lan müdahalelerin do-
¤uraca¤› sorunlara iflaret eden Zelenka Raporu’nda al›nmas› gereken önlemler 11
bafll›k alt›nda toplanm›flt›r. Bunlardan en önemlisi, 506 say›l› kanunla getirilen yafl s›n›-
r›n›n 1186 say›l› yasa ile de¤ifltirilmesinin yanl›fl oldu¤u ve eski sisteme geri dönülme-
si gerekti¤inin alt›n› çizen bölümdür. Ancak dönemin hükümetleri bu tür uyar›lar› dik-
kate almam›fl ve süreç içinde kuruma, sosyal sigorta mant›¤›n›n d›fl›nda müdahaleler
devam etmifl ve kurumun dengesi giderek bozulmufltur. 2005 y›l› itibariyle sosyal si-
gorta sistemine genel bütçeden yüzde 4,5 oran›nda bir kaynak aktar›lmaktad›r ve üç
büyük kurumdan hiçbiri gelir-gider dengesi aç›s›ndan pozitif durumda de¤ildir.

Türkiye’de, sanayileflmeyle beraber sosyal güven-

li¤in yaflam›n kaç›n›lmaz bir gerçe¤i olarak ortaya

ç›kt›¤›n› görüyoruz. Özellikle yeralt›nda çal›flan

maden iflçilerinin sosyal güvenliklerinin sa¤lanmak

istenmesi, baz› düzenlemelerin yap›lmas›n› zorun-

lu k›lm›flt›r. Bu konudaki ilk düzenleme 1865 ta-

rihli Dilaver Pafla Nizamnamesi’dir. Bu nizamna-

me, hem çal›flma yaflam› hem de sosyal sigorta sis-

temimizin bafllang›c›d›r diyebiliriz.

Cumhuriyet döneminde kamu çal›flanlar› için ilk

yasa 1930 y›l›nda ç›kar›l›yor. Sosyal Sigortalar’›n

kurulmas› ise ilk kez 1936 tarihli ve 3008 say›l› ‹fl

Yasas› ile öngörülüyor. 1945 y›l›nda ‹flçi Sigortala-

r› Kurumu, 1949’da da Emekli Sand›¤› kurularak,

sosyal sigorta alan›nda önemli ad›mlar at›l›yor.

1971 y›l›nda esnaf ve sanatkârlar, 1999 y›l›nda da

iflsizler sosyal sigorta kapsam›na al›n›yor.

Bu konuda Birinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›’nda

baz› öngörüler var. Hatta tüm sosyal sigorta ku-

rulufllar›n›n tek çat› alt›nda toplanmas› düflünce-

si bu planda gündeme geliyor.

Sosyal Sigortalar ile ilgili ilk yasal ve kurumsal

düzenlemeler o günün koflullar›na göre oldukça

iyi. Yasan›n ç›k›fl› s›ras›nda san›yorum o dönem

yabanc›lardan destek al›nm›flt›r. Çünkü bat›dan

örnek al›n›yor, aktüer hesaplara dikkat ediliyor,

emeklilik yafl› ona göre belirleniyor, kurumun

idarî ve malî özerkli¤ine özen gösteriliyor, top-

lanacak kaynaklar›n (primlerin) sa¤l›kl› kullan›m›-

na özen gösteriliyor.

Pek çok unsur var üst üste gelen, bunlardan birisi

belki kurumun tarihi aç›s›ndan yararl› olabilir; Pro-

fesör Ernst Hirsch vard›r, II. Dünya Harbi’nde

Türkiye’ye gelen ve ‹stanbul Üniversitesi’nde tica-

ret hukuku dersleri veren hoca. Profesör Hirsch

‹flçi Sigortalar› Kurumu’nun ilk yönetim kurulu

Kemal K›l›çdaro¤lu

1991 y›l›nda Ba¤-Kur, 

1992 y›l›nda da SSK genel

müdürlü¤üne atand›. K›sa bir

süre Çal›flma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanl›¤›’nda

müsteflar yard›mc›l›¤› da 

yapan K›l›çdaro¤lu, 

1999 ocak ay›nda kendi 

iste¤i ile SSK genel

müdürlü¤ünden emekli oldu.

Halen CHP ‹stanbul 

milletvekilidir.
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güçlü bu kurulufllar. Nas›l olur da bunlar bu gerçekleri görmez, üstelik yönetimde de kendi temsilci-

leri var. SSK’n›n yönetiminde Türk-‹fl’in temsilcisi var, Ba¤-Kur’un yönetiminde de Esnaf ve Sanatkâr-

lar Konfederasyonu TESK’in temsilcisi var. Bunlar bu ifli görmüyorlar m›yd›? Görmemeleri mümkün

müydü? Hay›r, görüyorlard›. Ama, bu ac› gerçek karfl›s›nda yeterince tepki göstermiyorlard›. Oysa bu

kurulufllar tepkilerini zaman›nda gösterebilselerdi, ne SSK, ne de Ba¤-Kur en az›ndan bugünkü açmaz-

la bu kadar k›sa sürede karfl› karfl›ya kalmazlard›. ‹fli uzman› de¤il, bu kurulufllar›n kendi iç dengeleri,

kendi iç seçimleri, atanacak temsilcileri belirledi.

Örne¤in diyelim ki siz Türk-‹fl genel baflkan› olacaks›n›z. Ama öyle bir insan› SSK yönetim kuruluna öne-

receksiniz ki, genel kurulda üye say›s› en fazla olan sendika baflkan› olacak. Dolay›s›yla siz Türk-‹fl genel

baflkanl›¤›na aday oldu¤unuz zaman sizi destekleyecek. Siz SSK yönetimine veya TESK yönetimine bu kay-

g›yla kifliyi seçiyorsunuz. Oysa burada toplanan paralar›n nereye harcand›¤›n›, nas›l harcand›¤›n›, yasalara

uygun olarak harcan›p harcanmad›¤›n› bilebilecek düzeyde uzman birisinin seçilmifl olmas› gerekiyor. Kal-

d› ki, bu kurumlar› yönetimde temsil edecek kiflilerin bir sendikac› olmas› da zorunlu de¤ildir. O kifli ör-

ne¤in bir aktüer olabilirdi, örne¤in bir üniversite hocas› olabilirdi, örne¤in bir matematikçi olabilirdi, bir

sosyolog olabilirdi veya bir sendikac› ama bu konular› çok iyi bilen bir sendikac› olabilirdi. Onlar bu kay-

g›lar› hiç tafl›mad›lar, onlar emeklilik yafl›n› indirenleri alk›fllad›lar. Yanl›fl hat›rlam›yorsam Zelenka’n›n ra-

porundan sonra Türk-‹fl’in Tando¤an Meydan›’nda yapt›¤› bir miting vard›r, Zelenka’y› protesto etmek

için. O mitingde “Zelenka da kim oluyor? Bu adam ne anlar sosyal sigortadan, bu iflleri bilmez, SSK asla

batmaz” diye ba¤›r›lm›flt›r. Ama zaman, Türk-‹fl’i de¤il, Zelenka’y› hakl› ç›kard›, ama o kadar a¤›r bir fatu-

rayla ç›kard› ki, bu saatten sonra Zelenka hakl›d›r dememizin hiçbir anlam› yok.

(...)

Kurumun bir baflka ciddî açmaz› daha olmufltur (sosyal sigortalar ba¤lam›nda söylüyorum). Kuru-

mun elindeki paralar çok düflük faizlerle devlet tahvili, hazine bonosuna yat›r›lm›flt›r, yasas› öyle

oldu¤u için. Örne¤in enflasyon yüzde 30 ama siz y›ll›k yüzde 3’le devlet tahvili, hazine bonosu al›-

yorsunuz. Sonra da enflasyonun yüzde 100’leri aflt›¤› dönemlerde, yüzde 90’lara, 80’lere ulaflt›¤›

dönemlerde bile, ald›¤›n›z faiz oran› de¤iflmedi. Y›ll›k yüzde 3’lerde kald›. Aç›kças› sosyal sigorta

kurulufllar› hazineyi uzun y›llar finanse etti.

Kaçak iflçi çal›flt›rman›n veya bir denetim eleman›na defter ibraz etmemenin cezas› eskiden çok komikti.

Dolay›s›yla iflyeri denetimine gelen müfettifl etkili olam›yordu. Hatta iflveren, kesilen ceza için yan›nda ça-

l›flan iflçisine, “Hiç önemli de¤il, o¤lum tamam götür cezay› yat›r” diyebiliyordu. Oysa kay›td›fl› çal›flman›n

kifli aç›s›ndan çok büyük sak›ncalar yarataca¤›n› iflveren de iflçi de biliyordu. Yapt›r›m› olmayan bir yasal

zorunlulu¤un sistemde çok ciddî gedikler açaca¤› meydandad›r. Bu konu ile ilgili bir an›m var onu anlata-

y›m size. Kesilecek cezan›n cayd›r›c› olmas› laz›m, ama bunun için bir düzenleme yapmak gerekiyor. Da-

ha da önemlisi yapt›¤›n›z bu çal›flmay› da parlamentodan geçirmeniz gerekiyor. SSK’da genel müdürdüm.

Bu düzenlemeyi yapt›m, ancak say›n bakan›n imzas›ndan geçiremedim. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 506

say›l› Sosyal Sigorta Yasas› de¤iflikli¤i görüflülüyordu. ‹ktidar kanad›ndan bir milletvekili arkadafla haz›rla-

üyelerinden birisidir. Profesör Hirsch an›lar›nda yazar, ‹flçi Sigortalar› Kurumu yönetiminde uzun süre kal-

maz, k›sa bir süre sonra yönetimden istifa etmek zorunda kal›r. Çünkü dönemin bakan› kendisinden pa-

ra istemifltir. fiimdi temel sorun neydi diyorsunuz? Temel sorun, e¤er bir yerde kaynak olufluyorsa, siya-

set adam›n›n o kayna¤›, o kayna¤›n oluflturulma gerekçelerini hiçbir flekilde dikkate almaks›z›n, kendi po-

litik gelece¤i aç›s›ndan kullanma isteminden kaynaklan›yor. Bu, bütçede de böyle, sosyal güvenlik kurulufl-

lar›nda da böyle. Hirsch bunun güzel bir örne¤idir; bakan›n telefon aç›p, “Bana flu kadar para gönderin”

demesine tepkiyi Hirsch vermifltir. Çünkü Hirsch’e göre, bakan buradan böyle bir para isteyemez, bu pa-

ra iflçilerindir, iflverenlerindir, onlar›n gelecekleri için bu para ayr›lm›flt›r, bu paran›n kullan›m› yasalarla be-

lirlenmifltir, nerelere harcanaca¤› da yine yasalarla güvence alt›na al›nm›flt›r. Ama bakan, yasa koyucu olan

bakan, yasay› kendi ç›karlar› için kullanmaktan hiçbir zaman çekinmemifltir. Bu her dönem maalesef böy-

le olmufltur, hiç de¤iflmemifltir Türkiye’de. Bu sorunu aflmak için ne yap›lmal›yd›? Bu sorunu aflmak için

hiçbir fley yap›lmad›, tam tersine bu sorun gittikçe derinleflti, gelenekselleflti, ola¤an hale geldi, bakanlar›n

bu kurumlara müdahale etmeleri rutin hale geldi.

Gerçek ne zaman görüldü? SSK aç›s›ndan söyleyeyim, gerçek 1992 y›l›nda, SSK’n›n Hazine Müsteflarl›¤›’na

baflvurmas›yla görüldü. Hazine Müsteflarl›¤›’n›n kap›s› çal›nd›, “Emekli ayl›klar›n› ödeyemiyoruz para ve-

rin” denildi. O zamana kadar olaylar› pek de iyi de¤erlendiremeyen hazine bürokrasisi vay n’oluyor de-

meye bafllad›, maliye bürokrasisi n’oluyor demeye bafllad›. Ama bu gerçek biliniyordu, çünkü SSK’n›n ma-

lî raporlar›, istatistikleri düzenli yay›mlan›yordu. Bu kurumun genel kurullar›na, Maliye Bakanl›¤›’n›n, Dev-

let Planlama Teflkilat›’n›n, Hazine Müsteflarl›¤›’n›n uzmanlar› geliyordu ve özel sohbetlerde bütün bu ger-

çekler anlat›l›yordu. Ama karfl›lafl›lan sorun hiçbir flekilde sa¤l›kl› bir ortamda dile getirilmedi, çözüm üret-

me konusunda çaba harcanmad›. SSK’dan önce Ba¤-Kur malî aç›dan sorun olmaya bafllam›flt›r. Oysa Ba¤-

Kur en son kurulan sosyal sigorta kurulufludur. Ne ac›d›r ki, Ba¤-Kur ayn› zamanda ilk aç›k veren kuru-

lufltur (...) Ba¤-Kur da maalesef süratli bir flekilde iflas noktas›na çekilmifltir. Orda da politik kayg›lar ön

planda, örne¤in bir sigorta kuruluflundan ne beklenir? Prim ödeyenler belli bir süre prim öderler, sonra

risk gerçekleflir ve emekli olurlar, yani siz ayl›k ödersiniz. Ba¤-Kur’da hiç prim ödemedi¤i halde emekli

edilenler vard›. Neden? Yanl›fl politik tercihlerden. Bu yanl›fll›klar sonucudur ki, sosyal sigorta sistemine

prim ödeyenlerin gelecekleri karart›ld›. fiimdi geldi¤imiz nokta ne? Özetle flöyle söyleyeyim, Türkiye sos-

yal güvenlik alan›nda çok pahal› bir deneyim yaflad›, çok pahal› bir fatura ödedi.

Gelelim sorunun bir baflka boyutuna izniniz olursa. O boyut da flu: Sosyal güvenlik kurulufllar›n› kim

yönetiyor? Politikac›y› suçlad›k, flunu yap›yor bunu yap›yor vs diye. Ama SSK gibi, Ba¤-Kur gibi kuru-

lufllar›n yönetiminde iflçi ve iflveren temsilcileri var. Peki bunlar ne yap›yor? Bunlar, kurumlar›n ad›m

ad›m içine düfltükleri malî açmaz› görmüyorlar m›yd›? Türk-‹fl var, sendikalar var, politik olarak çok
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d›¤›m›z önergeyi vererek imzalamas›n› ve baflkanl›¤a vermesini rica ettim. “E¤er bunu yaparsan›z ben de

istedi¤iniz hemflirenin tayinini yapar›m” dedim. Kurumda çal›flan bir hemflirenin tayinini yapaca¤›z. Bu mil-

letvekili arkadafl›m›z ald› önergeyi imzalayarak verdi. Say›n bakan dedi ki: “Bu önerge komisyondan geç-

mez, reddederler.” Ben de, “Say›n bakan›m, geçer herhalde” dedim. Önerge okundu uzun bir önergey-

di, madde hâlâ uzun bir maddedir. (Önergeyi veren bu milletvekili arkadafl›m›z daha sonra bakan oldu.)

Milletvekili arkadafl›m›z verdi¤i önerge üzerine söz alarak, kaçak iflçi çal›flt›rman›n ne kadar yanl›fl oldu¤u-

nu uzun uzun anlatt›. Sonra söz alan di¤er milletvekilleri de ayn› paralelde konuflmalar yapt›lar. Sonra Sa-

y›n Bakan bana döndü, çünkü ikimiz yan yana oturuyorduk. “‹yi ki vermiflsin” dedi bu önergeyi. Ve öner-

ge geçti, genel kuruldan da geçti. E¤er bir hemflire tayini yapmasayd›k biz bu önergeyi geçiremeyecektik!

Genel müdür olduktan sonra ilgimi çeken konulardan birisi de yüksek ilaç harcamalar›yd›. Ayn› etken

maddeyi içeren ilaçlar›n çok de¤iflik fiyatlar› vard›. ‹laç fiyatlar›n› Sa¤l›k Bakanl›¤› belirliyordu. Diyelim ki,

Sa¤l›k Bakanl›¤› iki ilaca ruhsat veriyor. ‹ki ilac›n etken maddeleri ayn›, iki ilaç da örne¤in bafl a¤r›lar›

için kullan›l›yor. Ama birisinin fiyat› 100 lira iken, di¤erinin fiyat› 10 lira olabiliyordu. Biz eflde¤er ilaç

uygulamas›n› bafllatt›k ve dedik ki 10 liral›k ilac› alaca¤›z, 100 liral›k ilac› almayaca¤›z. Yanl›fl hat›rlam›-

yorsam 1994 y›l›nda eflde¤er ilaç uygulamas›n› bafllatt›k. Bir genelge ile bütün hastanelere eflde¤er ilaç

uygulamas›n› bafllatt›¤›m›z› bildirdik.

Ertesi gün say›n bakan beni arad› dedi ki: “Kemal Bey” dedi, “yar›n bana say›n Nejat Eczac›bafl› gele-

cek” (Bülent Bey’in babas›), dedi “bir konuyu aktaracakm›fl sen de burada ol”. Ertesi gün ifller çok yo-

¤undu biraz gecikerek gittim, say›n bakan beni içeri ald›, yan›n› göstererek, “Otur” dedi. Bakan bey-

le Nejat Bey karfl› karfl›ya oturmufllar. Ben de say›n bakan›n yan›na oturdum. Tabiî o zaman daha gen-

ciz, saçlarda k›rlaflma hiç yok. En h›zl› dönemimiz, aktif, koflturan, eden, çal›flan. Say›n Nejat Eczac›ba-

fl› beni flikâyet ediyordu say›n bakana. “Efendim sizin genel müdürünüz ilaçtan anlamaz, bilmez, bir ge-

nelge ç›karm›fl, bu yanl›flt›r, do¤ru bir uygulama de¤ildir” diye bir sürü fley sayd› döktü. Ben de dinli-

yorum tabiî, ama Nejat Bey benim genel müdür oldu¤umu bilmiyor, çünkü tan›m›yor beni. Bakan bey

dinledi, dedi ki: “Hakl›s›n›z belki, iflte genel müdür burada.” Bana dönerek, “Kemal Bey ne diyecek-

sin?” dedi (...) Nejat Bey, bütün bu flikâyetleri de büyük bir kibarl›k içinde yap›yordu, onu da söyleye-

yim, hakk›n› yememek laz›m. Kendisine flunu söyledim ben: “Hakl› olabilirsiniz, ben eczac› de¤ilim, ya-

ni maliye kökenliyim, maliyeciyim, ama ben bütün bu çal›flmalar› sosyal sigortalarda çal›flan eczac› ar-

kadafllar›m› toplayarak, listeyi de onlar haz›rlad›, ben ilac› da bilmem; onlarla beraber yapt›k, sizin bu

flikâyetlerinizi aynen o arkadafllar›m› tekrar toplayarak dile getirece¤im, size hak verirlerse kesinlikle

bunu düzeltiriz.” Bir süre sonra gerçekten de topland›k ve bu uygulamam›z› sürdürme karar› ald›k.

Uygulama çok yo¤un bask›lar içinde yap›ld› ve o dönem Sosyal Sigortalar Kurumu ilaçta ola¤anüstü

bir tasarruf sa¤lad›, ola¤anüstü bir rakam. Böylece Türkiye’de ilk kez Sosyal Sigortalar Kurumu ilaçta

eflde¤er uygulamas›n› bafllatt›. Bu uygulamay›, arkas›ndan Ba¤-Kur, arkas›ndan Emekli Sand›¤› bafllatt›.

Bizim 1994’te bafllatt›¤›m›z uygulama bugün art›k bir devlet politikas› haline geldi.

(...)

Devlet sa¤l›kta flöyle bir politika izliyor (daha do¤rusu bu neoliberal sa¤ iktidarlar›n izledi¤i poli-

tika): Örne¤in, siz bilgisayarl› tomografi al›rsan›z hastaneye, bu hizmeti çok ucuz bedelle verebi-

lirsiniz, ama size tomografi cihaz› ald›rtm›yor devlet. Ben SSK genel müdürlü¤ü yapt›m -hem de

uzun dönem yapt›m-, ben hastanelere bir manyetik rezonans cihaz› ald›rtamad›m, izin vermediler.

Hatta kurflunkalem almak için, bunu çok samimî söylüyorum kurflunkalem almak için dahi Baflba-

kanl›k’tan izin almak gerekiyordu. O zaman ne yap›yor Baflbakanl›k? ‹zin taleplerinize olumlu ya-

n›t vermiyor, almay›n diyor. Hastanede röntgen cihaz› ar›za yap›yor, tamir için Ankara’dan izin is-

teyeceksiniz. ‹zin al›p gidinceye kadar -tabiî hasta beklemez, d›flar›ya sevk ediyorsunuz- o röntgen

cihaz›n›n bedelinin 3-4 kat›n› zaten d›flar›ya ödüyorsunuz. Bu model, sa¤ siyasal düflüncenin yarat-

t›¤› bir model. Önceki model yanl›fl m›? E¤er yanl›flsa devlet hastanelerini kapats›nlar, devlet sa¤-

l›k üretiminden vazgeçsin. Ama bunu birden yapam›yorlar. Bu aflama aflama yaflama geçirilecek bir

proje, aflama aflama. Birinci aflamada önce t›bbî tetkikler, laboratuvar tetkikleri vs d›flar›ya verile-

cek; sonra hemflirelik hizmetleri d›flar›ya verilecek, bir süre sonra göreceksiniz doktorluk hizmet-

leri d›flar›ya verilecek ve sonra sa¤l›k hizmetleri kamu hizmet alan› d›fl›na ç›kar›lacak. Herkes ba-

fl›n›n çaresine baks›n anlay›fl› aflama aflama yaflama geçiriliyor...

Bu model dedi¤im gibi, belli bir zaman süreci içinde toplumu al›flt›rarak fakat topluma daha fazla

bedel ödeterek -bunun alt›n› çizeyim- kurmak istedikleri bir düzen. Bak›n bugün Türkiye’de yak-

lafl›k k›rk bini aflk›n iyilefltirici sarf malzemesi t›bbî alanda kullan›l›yor. Nedir bunlar? Kalp pili, kalp

kapakç›¤›, bacaklara tak›lan protezler vs. Burada da ola¤anüstü büyük yolsuzluklar vard›. Ayn› ürün

ayn› kurumun farkl› hastanelerine farkl› fiyatlardan sat›labiliyordu. Nitekim Ankara DGM Savc›l›-

¤›’n›n yürüttü¤ü “Neflter Operasyonu”nun temelinde bu vard›. O zaman Sosyal Sigortalar Kuru-

mu, Türkiye’de bir ilki bafllatt›. Bu ürünlerin Türkiye’ye gelifl fiyatlar›n› (gümrük girifl beyanname-

lerinde beyan edilen fiyatlar›) al›yordu, üzerine makul bir kâr fiyat› koyduktan sonra sat›n al›yor-

du. Protokollerle belirlenen bu fiyatlar›, iflin uzmanlar›ndan oluflan komisyonlar belirliyordu. Bu

komisyonlar düzenli aral›klarla çal›fl›yordu. Çünkü, geliflen teknoloji ile birlikte, iyilefltirici sarf mal-

zemelerinin fiyatlar› düflebiliyordu. Önce bu komisyonlar da¤›t›ld›, dolay›s›yla iyilefltirici sarf mal-

zemelerinin fiyatlar› indirilemedi. Çünkü kurulan komisyonlar ortadan kald›r›ld›. Fiyatlar izleneme-

di ve dedi¤iniz o müthifl Neflter Operasyonu patlad›. Neflter Operasyonu’nda yabanc› bir ilaç fir-

mas›n›n Türkiye temsilcisinin ele geçen bir raporu vard›r. Bu rapor, Türkiye üzerine oynanan

oyunlar› tüm ç›plakl›¤› ile gösteriyor. fiayet Neflter Operasyonu’nu yapan say›n savc›yla görüflür-

seniz (Say›n Hakk› Süha Aldan) san›r›m çok ilginç bilgiler alabilirsiniz. Orada raporda, mesela bu

protokollerin kald›r›lmas› isteniyordu, kald›r›ld›. SSK hastanelerinin kald›r›lmas› isteniyordu, kald›-

r›ld›. D›flar›ya sevkler aç›lmal› deniyordu, aç›ld›. SSK eczaneleri kapat›ls›n deniyordu, kapat›ld›. Ya-

ni orada dev ilaç tekellerinin öngördü¤ü bütün projeler aflama aflama devreye konuldu.
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SOSYAL S‹GORTALAR KURUMU’NUN ÖDEMELER DENGES‹N‹N YILLAR ‹T‹BAR‹YLE GEL‹fi‹M‹ 
Tahsilat ve Harcama Yönünden

Y›llar Gelirler Toplam› Giderler Toplam› Y›ll›k Ort. Dolar Kuru
(Milyar TL) (Milyar TL) Üzerinden Fark (Milyon $)

1989 5 374,0 4 692,0 682,0 319,0    

1990 10 703,0 9 304,0 1 399,0 531,0    

1991 18 511,0 18 383,0 128,0 30,0    

1992 32 789,0 35 345,0 -2 556,0 Aç›k -365,4 Aç›k

1993 52 168,0 60 252,0 -8 084,0 Aç›k -720,7 Aç›k

1994 90 335,0 109 734,0 -19 399,0 Aç›k -641,0 Aç›k

1995 138 158,0 219 493,0 -81 335,0 Aç›k -1 746,9 Aç›k

1996 342 436,0 486 819,0 -144 383,0 Aç›k -1 738,6 Aç›k

1997 724 389,0 1 060 389,0 -336 000,0 Aç›k -2 221,0 Aç›k

1998 1 550 018,0 1 997 018,0 -447 000,0 Aç›k -1 692,0 Aç›k

1999 2 494 835,0 3 605 835,0 -1 111 000,0 Aç›k -2 662,0 Aç›k

2000 4 894 718,0 5 294 718,0 -400 000,0 Aç›k -688,0 Aç›k

2001 7 698 531,0 8 806 531,0 -1 108 000,0 Aç›k -806,0 Aç›k

2002 11 132 049,0 13 518 049,0 -2 386 000,0 Aç›k -1 614,0 Aç›k

2003 15 450 060,0 20 258 677,0 -4 808 617,0 Aç›k -1 924,7 Aç›k

2004 19 417 958,0 25 174 958,0    -5 757 000,0 Aç›k -4 053,2 Aç›k

2005 22 739 769,0 30 151 436,0 -7 411 667,0 Aç›k -5 604,5 Aç›k

2006 (Tah.) 26 531 964,0 36 340 010,0 -9 808 046,0 Aç›k -7 455,8 Aç›k

Kaynak: SSK ‹statistik Bülteni, Nisan - 2006.

Fark
(Milyar TL)
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SSK çal›flanlar›n›n hukukî statüsüne iliflkin karmafl›kl›k çal›flanlar›n örgütlenme seyri ve mücadelelerini de

önemli ölçüde etkilemifltir. SSK’n›n kuruluflundan k›sa bir süre sonra iflçi say›l›p da Emekli Sand›¤› ile ilifl-

kilendirilmifl olanlar sendikalara üye olmaya bafllad›lar. SSK çal›flanlar› 1966 tarihinde ise 274 say›l› Sendi-

kalar Kanunu hükümlerine göre Sosyal-‹fl sendikas›n› kurdular. Çal›flanlar kurumun özel kanunla kurul-

mufl, malî ve idarî özerkli¤e sahip bir kurulufl olmas› dolay›s›yla çal›flanlar›n›n memur olmad›klar›n› söylü-

yorlard›. Çal›flanlar›n Emekli Sand›¤›’na tabi olmalar›ndan do¤an sorun ise yarg› organlar› ve idarî yetkili-

lerin verdi¤i “Emekli Sand›¤›’na tâbi olmak, sendika üyeli¤i için engel de¤ildir” karar›yla afl›ld›.

Sosyal-‹fl, örgütlenmesini k›sa sürede tamamlayarak, iflveren konumunda olan SSK Genel Müdürlü¤ü’nü

toplu sözleflme görüflmelerine ça¤›rd›. Görüflmelerin uzlaflmazl›kla sonuçlanmas› üzerine 2 A¤ustos 1967

tarihinde SSK’ya ba¤l› 30 iflyerinde 3 000’e yak›n iflçi greve gitti.

1970’li y›llarda SSK çal›flanlar›n›n eylemleri kapsam›n geniflletilmesi yönünde geliflti. 1973’te toplu sözlefl-

me kapsam›ndaki SSK çal›flanlar›n›n say›s› 1 541’ken, bu say› 1974’te 4 696’ya, 1975’te 5 506’ya yükseldi.

Ayn› y›l SSK Müdürler Kurulu’nun, çal›flanlar›n temsilcisi Sosyal-‹fl Genel Baflkan› Özcan Kesgeç’in muha-

lefetine ra¤men, çal›flanlar›n tümünün memur oldu¤u karar›n› vermesi ve bundan dolay› toplu sözleflme-

ye oturmayaca¤›n› bildirmesi üzerine Sosyal-‹fl Ankara fiubesi, kurumun genel müdürlü¤ü dahil 14 iflyerin-

de birden 22 Aral›k 1975’te direnifl bafllatt›. ‹fl b›rakma eylemlerinin k›sa sürede yay›lmas› üzerine SSK

Genel Müdürlü¤ü 1 428 iflçinin ifline son verildi¤ini aç›klad›. Direniflçi iflçiler efl ve çocuklar›yla beraber 6

Ocak 1976’da Ankara’da bir yürüyüfl düzenlediler.

16 Ocak 1976’da Sosyal-‹fl ile SSK Genel Müdürlü¤ü aras›nda bir protokol imzaland›. Bu protokole gö-

re, Sosyal-‹fl’in yetkili bulundu¤u kurum ünitelerinde halen iflçi statüsünde bulunanlar, yeni bir hukukî dü-

zenleme yap›lmad›¤› sürece, kurum taraf›ndan memur statüsüne geçirilmeyecekti.

1976’dan itibaren SSK’da iflçi eylemleri sona ermifl, iflçi-memur ayr›m› sorunu da çözümsüz kalm›flt›r.

1976’da idarî yap›s›nda 5 506 iflçi çal›fl›rken, 1994 y›l›nda bu say›n›n 885’e düfltü¤ü görülüyor.

Kaynak: ‹lhan Akal›n, “SSK’da ‹flçi Hareketi ve Sendikac›l›k”, Sendikac›l›k Ansiklopedisi, s. 99.

SSK’da Sendikac›l›k ve ‹flçi Hareketleri

S SK  y ö n e t i c i l e r i y l e  s e n d i k a  t em s i l c i l e r i  b i r  t o p l a n t › d a .

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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Üç ana sosyal güvenlik kurumunun (SSK,

Emekli Sand›¤› ve Ba¤-Kur) yan› s›ra, bankalar,

sigorta ve reasürans flirketleri, ticaret odalar›,

sanayi odalar›, borsalar ve bunlar›n olufltur-

duklar› birlikler kendi personelleri için hasta-

l›k, anal›k, malullük, yafll›l›k ve ölüm durumla-

r›nda yard›m yapmak üzere vak›f statüsünde

özel sand›klar kurmufllard›r. 506 say›l› Sosyal

Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi bu

tip sand›klar›n bütün personeli kapsamas› ve

en az Sosyal Sigortalar Kanunu’nda belirtilen

yard›mlar› sa¤lamas› gerekti¤ini hükme ba¤la-

m›flt›r. Kanuna göre statüleri Çal›flma ve Sos-

yal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanan bu

sand›klar›n malî durumlar›, Çal›flma, Maliye ve

Ticaret bakanl›klar›nca müfltereken kontrol ve

murakabe edilir.

1996 y›l›nda vak›f statüsündeki sand›klar›n

kapsam›na giren çal›flan say›s› 71 465’e ulafl-

m›flt›r. Ayr›ca 58 744 ayl›k alan ve 177 814 efl

ve çocuk bulunmaktad›r. Bu sand›klar›n finans-

man› üyelerinin her ay yapt›klar› prim ödeme-

leri ve sand›¤› olan kurulufllar›n çal›flt›rd›klar›

personel için sand›¤a yapt›klar› ek yard›mlarla

karfl›lan›r.

Özel Banka ve Sigorta 
fiirketlerinin Sand›klar›

151 say›l› kanunla 23. 07. 1923 tarihinde hiz-

mete girmifltir. Amele Birli¤i sadece Ere¤li

havzas›nda yaflayan maden iflçileri ve ailelerine

hastal›k durumu karfl›s›nda sosyal güvenlik hiz-

meti sunuyordu. 506 say›l› geçici 16. maddesi,

151 say›l› kanunun uyguland›¤› yerlerde Sosyal

Sigortalar Kanunu’nun hastal›k sigortas›na  ilifl-

kin hükümlerinin uygulanmayaca¤›n› belirti-

yordu. Bu nedenle Amele Birli¤i’ne ba¤l› yakla-

fl›k 40,000 iflçinin hastal›k sigortas› 1975 y›l›na

kadar bu birlik taraf›ndan sa¤lanmaktayd›.

Ancak, Bakanlar Kurulu’nun 15. 10. 1975 tari-

hinde ald›¤› bir kararla Ere¤li havzas›nda da Sos-

yal Sigortalar Kanunu’nun hastal›k sigortas› hü-

kümlerinin uygulanmas›n›n hükme ba¤lanmas›yla

Amele Birli¤i kömür iflçilerine ek sosyal güven-

lik hizmetleri sa¤layan bir kurum haline dönüfl-

türüldü. Bugün sand›k halen maden iflçilerine ge-

çici ifl göremezlik, sa¤l›k ve ö¤renim yard›m›,

borç verme, cenaze, ifl kazas› ve mesken kredi-

si gibi ek yard›mlar sa¤lamaktad›r. Finansman› ifl-

çi ve iflverenden al›nan ayl›k yüzde 1,5 oran›nda-

ki katk› paylar›yla sa¤lanmaktad›r.

Tamamlay›c› Sosyal Sigorta 
Sand›klar›: Amele Birli¤i

1996’da emekli oldum. Okmeydan›, Örnektepe’de oturuyoruz. Farkl› özel sektörlerde çal›flt›¤›m için

sigortam da parçal› oldu. 

Ben kendim SSK sigortas›ndan memnun de¤ilim, çünkü daha önceden ne bileyim istedi¤imiz yerden

ilac›m›z› al›yorduk, daha baflka hastanelerden, ama özel hastanelerden iyiydi. Biz de flimdi baflka yer-

lerden ilaçlar alabiliyoruz ama bu ilaç davas› de¤ifleli, hastal›k davas› da de¤iflti. Bu hastanede yaz›l›yor-

du, iniyordun buran›n eczanesine, istedi¤in ayn› ilac› yaz›yorlard›. Gidiyorsun baflka bir eczaneye, sa-

na adam›n ilac› varm›fl, kalm›fl, bilmem neydi, gidiyorsun, ondan sonra bir tane içiyorsun, komaya gi-

riyorsun! Ne oldu¤u belirsiz ilaçlar›n! fiimdi ald›¤›n ilac›n adam benzerini uyguluyor ya, “Yok” diyor,

“Sonra gelecek” diyor, bir fleyler iflte, yani daha do¤rusu özel eczanelerden memnun kalmad›m, çün-

kü ilaçlar tamamen de¤iflmifl, ayn› ilac›m yok! Geçen gün bir ilaç içtim ben, camide yuvarland›m, yani

“tansiyon” dedikleri ilac›! Ayn› tansiyon ilac› yok! Niye bu? ‹flte “Bu daha iyi” diyor, bunlar›n da her-

halde doktorlarla anlaflmas› var!

Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur ve SSK’n›n birleflmesi söz konusu imifl. fiimdi düflünülüyor da sade lafta kal›-

yor, yani herhangi bir rahatlama yok. Anca

söyleniyor, devam ediyor bunlar, gerçekle-

rini göremedik daha! Daha önceden fluraya

geliyorduk, flurada bir numara al›yorduk,

muayenemizi, ilac›m›z› al›p ç›k›p gidiyorduk.

fiimdi bugün bandrol ald›n. O bandrolle

baflka bir doktora giremiyorsun. Doktor

seni sevk etti¤i zaman öbürsü gün randevu

alacaks›n, bandrol alacaks›n o doktorun is-

mine göre, poliklini¤ine göre, geleceksin;

gel, git. Burada beflten beri oturuyorum.

Ne gere¤i var ki bunun! 

Özel hastane diyelim, bir arkadafl gitti özel

hastaneye; 30 milyon buradan verecen, 40

milyon oradan verecen. Adam oldu¤u gibi

verdi¤i paralar› da almadan gelmifl; özelde!

Yani SSK m›s›n? Özele bile gitsen SSK’da ay-

Mehmet Deniz. Elli senedir sigortal›. 
Okmeydan› SSK Hastanesi’nde s›ra beklerken konufltuk.
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SSK, BA⁄-KUR VE EMEKL‹ SANDI⁄I’NA YAPILAN BÜTÇE TRANSFERLER‹ (Milyar TL)

Y›llar SSK Ba¤-Kur Toplam

1999 1 111 000 796 145 1 035 000 2 942 145 10,5 3,8

2000 400 000 1 051 460 1 775 000 3 226 460 6,9 2,6

2001 1 108 000 1 740 000 2 675 000 5 523 000 6,9 3,1

2002 2 386 000 2 622 000 4 676 000 9 684 000 8,4 3,5

2003 4 808 617 4 930 000 6 145 000 15 883 617 11,3 4,5 

2004 5 757 000 5 336 000 7 800 000 18 893 000 12,6 4,5

Bütçe
‹çindeki

Oran› (%)

Emekli
Sand›¤›

GSMH
‹çindeki

Oran› (%)

Üyeleri, ayn› zamanda Emekli Sand›¤›’ndan da faydalanan Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar› olan ve 1 Mart

1961 tarihinde 205 say›l› yasayla kurulan OYAK, yaklafl›k 65 bin üyenin kat›l›m› ile sosyal ve fiziksel risk-

lere karfl› ek bir sosyal güvenlik oluflturma amac›yla kuruldu. Ayn› y›l üyelerine ölüm ve maluliyet yard›m-

lar› ile emeklilik yard›m› ödemelerine ve bir sosyal hizmet uygulamas› olarak borç verme hizmeti uygula-

mas›na bafllad›. OYAK’›n alacak ve mallar› devlet mal› hükmündedir. Kurum baz› vergilerden muaf tutul-

mufltur ve di¤er sosyal sigorta kurumlar›na göre daha genifl ticarî faaliyette bulunma yetkisine sahiptir.

1962 y›l›nda OYAK, üyelerinden gelen talepler do¤rultusunda konut kredisi verebilmek amac›yla fon

oluflturdu ve ilk ifltirak yat›r›m›n› Goodyear Lastikleri T.A.fi’ye ortak olarak gerçeklefltirdi.

205 say›l› yasaya göre OYAK’›n görevlerini daimî üyelerine emeklilik, ölüm ve maluliyet yard›mlar› yap-

mak; geçici üyelerine ölüm ve maluliyet yard›mlar› yapmak; daimî üyelerinin çeflitli ihtiyaçlar›n› gidermek

amac›yla sunulan sosyal hizmetler oluflturmaktad›r.

OYAK’›n gelir kaynaklar›n› muvazzaf subay ve astsubaylar›n maafllar› tutar›ndan her ay kesilecek yüzde

10, Millî Savunma Bakanl›¤› ve Jandarma Ge-

nel Komutanl›¤› teflkilat›nda çal›flan maafl-

l›/ücretli sivil memur ve müstahdemlerin

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› Kanu-

nu’na göre emekliliklerine esas olan maafl

ve ücretleri tutar›ndan her ay kesilecek yüz-

de 10 ve OYAK’›n sermayesinin yüzde

50’sinden fazlas›na sahip oldu¤u veya ifltirak

edece¤i flirketlerde çal›flan ve OYAK’ta dai-

mî üye olmay› kabul eden bütün maafll› ve

ücretli sivil memur ve müstahdemlerin ma-

afllar› tutar›ndan kesilecek yüzde 10, geçici

üyeler olarak adland›r›lan yedek subaylar›n

her ay maafllar› tutar› üzerinden kesilecek

yüzde 5, ba¤›fllar, Konut Ön Biriktirim Fo-

nu’ndan yararlanmak isteyenlerin maafllar›

tutar›ndan her ay kesilecek yüzde 10 ek ai-

datlar ve OYAK mevcutlar›n›n iflletilmesin-

den elde edilecek gelirler oluflturmaktad›r.

Tamamlay›c› Sosyal Sigorta Sand›klar›: 
Ordu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK)

r›mc›l›k var, çünkü SSK’l› baflka, paral› bambaflka. fiimdi gidiyor, seni sevk ediyor, bugün film çektirecek-

sin, alt› ay sonra sana film günü veriyor. “Param›nan olucam!” dedin mi, “Hemen akflama tamam arkada-

fl›m!” diyor. Yav flimdi bu alt› ay gün ile bugünkü o parayla çekece¤in film yerine, o adam› gine koyabilir-

sin, de¤il mi? Yok! E¤er paramla ben çok çektim, mesela Cerrahpafla’ya gittim, buras› sevk etti. Adam›n

da paras› var ›d›. Dedi “Gardafl›m, tek” dedi, “ben alt› ay beklemeyeyim de sonucunu ö¤reneyim. Kaç pa-

ra?” dedi, “80 milyon”. fiimdi dedi ki 80 milyona da hemen de yapm›yor, “Saat beflten sonra”. Niye befl-

ten sonra? 40 milyon da doktor paras›, etti 120 milyon. Dedi ki, “Doktor mesai haricinde gelecek ya!”

daha önce daha iyiydi. Ben 91’de ameliyat oldum, inan ki paflalar gibi ilaçlar›m› ald›m. Ondan sonra kalp

krizi geçiriyorsun. Geliyorsun hastaneye, “Sen ölmemiflin ya, sana müdahele edeyim ben, yar›n poliklini-

¤e gel!” diyor. fiimdi ben buraya gitti¤im zaman ölü gibi olaca¤›m ki, yani kendileri beni müdahaleye ala-

cak. Geçen defa kalp krizi geçirdim yürüyemiyorum, “Ya ben senin nerene bakay›m, ayakta duruyon! Ya-

r›n gel poliklini¤e!” diyor adam. Yani öleceksin! fiimdi bir kavga var, polis biraz dolan›veriyor, dönüyor.

Vurulacas›n orada, yere düfleceksin, polis gelecek! Yoksa orada kavga oluyor, vuruluyor, hiç! Seyrediyo;

o da senin benim gibi öyle! Öyle de¤il mi?

Baflbakan ç›kt›, “Yoksullara müjde”, flimdi bir de yoksul halka “ucuz yollu” ev veriyorlarm›fl. Ama ge-

çen televizyonda aç›klad›lar: “Sak›n, sak›n kredi al›p da konut almay›n; elinizden konut da gider, para-

n›z da gider. Faiz yüzde 17’leri geçiyor!” Yurd›fl›nda yüzde 4, Türkiye’de yüzde 17. O faize girer, o

kadar paray› kim ödeyecek, de¤il mi? ‹mkân var m›, bir emekli maafl›yla, yar›s› gidecek, kim ödeyecek?

fiimdi olur mu öyle? Sen söyle; ben, 400 milyon maafl al›yom. 50 milyar kredi çekip de, o paray› öde-

yip de o evde oturabilir miyim? Bu ömür yeter mi buna?

S o s y a l  G ü v e n l i k  B ü l t e n i
k ap a ¤ ›  ( 1 9 7 9 ) .

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan Milli Güvenlik Konseyi’ne verilen bir brifingde, uygulanan yanl›fl po-

litikalar yüzünden Sosyal Sigortalar Kurumu ile Ba¤-Kur’un çöküntü içine girdikleri belirtildi. Brifingde, ba-

kanl›kça bu konuda flöyle denildi: “Bakanl›¤›m›za ba¤l› SSK ve Ba¤-Kur’un, özellikle son y›llarda, gelir gi-

der dengeleri gözetilmeksizin uygulanan yanl›fl ve tavizci politikalar sonucu, mali s›k›nt›lara düfltü¤ü ve hiz-

metlerin ciddi bir flekilde aksam›fl oldu¤u görülmüfltür. Herhangi bir kanuni de¤ifliklik yap›lmad›¤› takdir-

de, bugünkü gelir gider seyrine göre, 1981 y›l›nda SSK’n›n 18 milyar, Ba¤-Kur’un 14,5 milyar aç›k verece-

¤i tahmin edilmektedir. Gerekli tedbirler al›nmad›¤› takdirde, önümüzdeki y›llarda bu aç›klar›n büyüyece-

¤i tabiidir.” Brifingde sosyal güvenlik politikalar›n›n tespiti ve uygulamas›nda birli¤i ve etkinli¤i sa¤lamak

için, sosyal güvenlik kurulufllar›n›n bir çat› alt›nda toplanmas› gerekti¤i savunulmufltur.

Hürriyet, 16 Eylül 1981.

SSK ve Ba¤-Kur Çöküntü ‹çinde

“‹flçi Sigortalar› Kurumu”nun onsekizinci genel kurul toplant›s› bundan k›sa bir müddet önce son bulmufl,

son toplant›da ‹flçi Sigortalar›na yak›n gelecekte verilmesi düflünülen flekil üzerinde hararetli konuflmala-

r› olmufl, bu hususta haz›rlanan yeni tasar› münakafla mevzuu edilmifltir. Hakikatte bir fikir ve müessese

olarak sigortac›l›k hayli eski bir maziye sahip oldu¤u halde, sosyal sigortac›l›k ancak on dokuzuncu yüzy›-

l›n sonlar›nda o da sadece tek bir memlekette gerçekleflmifl, içinde bulundu¤umuz yüzy›lda ise, hayret

edilecek derece ve nispette büyük geliflmeler kaydederek “sosyal güvenlik” müessesesi halini alm›flt›r.

Di¤er taraftan insanlar›n, hususiyle hayat›n› sadece bedeni ve fikri gayretleriyle kazanan insanlar›n türlü

risklerle karfl› karfl›ya bulunduklar› meydandad›r. Bu itibarla gelecek endiflesi, istikbal teminat› ve emniyet

ihtiyac› gibi zaruretlerin rasyonel veya insiyaki her ça¤da ve her memlekette insanlar için bahis konusu

olmas›n› hayretle karfl›lamamak laz›md›r. Bundan dolay›d›rki, gerek lonca teflkilat›nda gerek orta ça¤lar›n

madencili¤inde sosyal sigorta ihtiyac›n› k›smen dahi olsa karfl›lamak maksadiyle, kollektif mahiyette “orta

sand›klar›” tesis edilmifl, bu sand›klar ifl kazas›, ihtiyarl›k, maluliyet, ölüm vesaire gibi hallerde sand›k üye-

lerine nakdi veya ayni yard›mda bulunmufllard›r.  Durum böyle olmakla beraber, sosyal kollektif mahiyet-

te yani cebri kanuni yoldan sigortalanma ihtiyac› hiçbir devirde, 19. yüzy›ldaki kadar büyük bir fliddetle

hissedilmemifltir. Bildi¤iniz gibi, geçen yüzy›lda “kapitalist” denilen fabrika sanayii do¤mufl ve büyük bir h›z-

la geliflerek önce Bat› Avrupa sonra dünyam›z›n daha bir çok yerlerinde hakim sanayi sistemi haline gel-

mifltir. Bu fabrika sanayii sosyal tesir ve neticeleri itibariyle cemiyetlerin hayat›nda fevkalade ehemmiyet-

li de¤iflikliklere meydan vermifl, herfleyden önce de kitle halinde insanlar›n kader ve ak›betini kendisine

ba¤latm›fl, yeni sanayi flehir ve merkezlerinde insan y›¤›nlar›n›n do¤mas›na yol açm›fl, bugünkü ölçüleri-

mizle büyükçe birer köy say›labilecek olan flehirlerin pek k›sa bir müddet içinde yüz binlik hatta milyon-

“Türkiye ve Baflka Yerlerde Sosyal Sigortalar”
Orhan Tuna, Cumhuriyet, 10 Haziran 1963
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luk endüstri merkezleri haline gelmesine sebep olmufltur. Öte yandan fabrika sanayinin h›zl› bir tempo ile

geliflmesi neticesinde hissedilen fliddetli ifl gücü ihtiyac›, büyük insan kitlelerini topraklar›ndan koparm›fl

flehirlerin kuca¤›na atm›flt›r. Filhakika büyük ‹ngiliz mütefekkiri Cariyle’in de söyledi¤i gibi, 19. yüzy›lda ce-

reyan eden bu korkunç y›¤›nlaflmaya, befleriyet tarihinin hiçbir devrinde rastlanmam›fl, buhar kuvveti tek

bafl›na günümüzün dev flehirlerinin teflekkülüne meydan vermifltir. Gerçekten bu tarihlere kadar küçük

bir arazi veya mera parças›na sahip bulunan çok say›da insanlar, bunlar üzerindeki tasarruf ve mülkiyet

haklar›n› kaybetmifller, köyden topraktan kopmufllar ve bir daha buralara avdet ümit ve ihtimalini yitir-

mek köksüz birer fabrika iflçisi olmufllar, bu yara vas›flar›yle de küçük ve düflük dahi olsa, zirai gelirlerin-

den hemen tamamiyle mahrum kalm›fllard›r. ‹flte yukar›da da iflaret etti¤imiz gibi, gelecek endifle ve ihti-

yac›n›n büyük bir fliddet kazanmas›na yol açan as›l ve gerçek sebep budur. Bundan dolay› gerek bu zaru-

retin tesiri, gerek iflçileri gittikçe kuvvet kazanan sosyalizm cereyan›ndan korumak ve kurtarmak düflün-

cesi 19. yüzy›l Almanya’s›nda, dünyan›n ilk sosyal sigorta teflkilat›n›n Baflvekil Prens Bismark eliyle, 1881-

1889 y›llar› aras›nda kurulmas›na imkan vermifltir. Böylece geçmifl as›rda sosyal sigorta teflkilat› Alman-

ya’dan baflka hiçbir sanayi memleketinde yerleflmemifl olmakla beraber, 20. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren

önce ‹ngiltere, sonralar› istisnas›z bütün bütün sanayi memleketlerinde bu teflkilat›n kuruldu¤unu, zaman-

la büyük ölçüde geliflti¤ini, ‹kinci Cihan Savafl› sonras›nda ise Beveridge’den mülhem olarak fonksiyonlar›

ve flümul sahas› geniflletilmek suretiyle “sosyal güvenlik” sistemine gidildi¤ini görmekteyiz. Filhakika günü-

müzde büyük sanayi memleketlerinin bir ço¤unda baflta bütün bir gelirin kayb›na yol açan iflsizlik olmak

üzere, insanlar› ciddi flekilde endiflelendiren maluliyet, hastal›k, ölüm, kaza, çocuk meselesi gibi bütün hal-

leri ve ihtimalleri dikkate alan “güvenlik” teflekkülleri vücuda getirilmifltir. Yurdumuzda hususiyle Devlet

eliyle modern bir sanayi kurma teflebbüslerini hemen takiben, do¤ufl ve olufl halinde bulunan sanayi iflçi-

lerinden mürekkep yeni sosyal s›n›fla, bu s›n›f›n iflverenleri aras›ndaki münasebetleri tanzim maksadiyle

1936 y›l›nda 3008 say›l› ‹fl Kanunu neflredilmifl, bu kanun neflrinden bir sene sonra telvin olunmufltur. Ba-

his konusu kanun di¤er birçok meseleler aras›nda yeni sanayi ifllerimizin türlü risklere karfl› cebri, koo-

lektif yoldan sigortalanmalar› iflini de tanzim etmifl, gerçekten gerek ‹fl Kanununun sosyal sigortalara dair

olan hükümlerine gerek sair sosyal sigorta kanunlar›na dayan›lmak suretiyle, 4792 say›l› hususi bir kanu-

na istinaden 1946 y›l›nda Çal›flma Bakanl›¤›na ba¤l› olmakla beraber mali ve idari bak›mdan muhtar, tüzel

kiflilikte bir sigorta teflkilat› vücuda getirilmifltir. O gün bugün ‹flçi Sigortalar› Kurumu kendisine tabi olan

iflçiler için bütün tenkid ve flikayetlere ra¤men bir çok hay›rl› ve faydal› ifller görmüfl, büyük sa¤l›k tesisle-

ri vücuda getirmifl, hulasa ehemmiyetli geliflmeler kaydetmifltir. Bu arada 1949’da sadece bir hastanesi

olan kurum, bugün 27 hastane, bir senatoryum, 18 dispanser vesaire olmak üzere 74 sa¤l›k tesisi ve 3971

hasta yata¤›na sahiptir. Sigortal› iflçi say›s› ise, 700000’ne yükselmifl bulunmaktad›r. Di¤er taraftan Çal›fl-

ma Bakanl›¤›nca bundan bir müddet önce haz›rlanan sosyal sigortalar kanun tasar›s›, yurdumuzda sosyal

sigortalar›n büyük ölçüde geliflmesine ve yak›n bir gelecekte sosyal güvenlik sitemine intikalde amil ola-

cakt›r. Böyle bir intikalin gerçekleflmesi halinde, meselenin sadece iflçi ve iflverenlerden al›nan primlerle

halledilemeyece¤i devletin de sosyal güvenlik hizmetlerinden do¤acak yüklere ehemmiyetli derece ve nis-

bette kat›lmas› bir zaruret olacakt›r.
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Son günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin Sa¤l›k Bakan-

l›¤›na devredilece¤i haberleri birdenbire ön plâna geçti. Sa¤l›k ve

Çal›flma Bakanlar› ile üst kademedeki iflçi temsilcileri aras›nda bas›-

na akseden karfl›l›kl› beyan ve görüflmeler ortada gergin bir durum

oldu¤unu aç›klamaya yeterliydi. Durum iflçiler aras›nda oldu¤u kadar

Sosyal Sigortalar Kurumu hekimleri aras›nda da endifle uyand›rd›.

Kamu oyunca yeteri kadar bilinmeyen problemin çeflitli yönlerden

incelenmesi gereklidir. Bu konuda hekimlerin görüflünün çok önem-

li oldu¤unu ilgili çevreler de bilmektedirler. Zira, bir hizmetin en iyi

nas›l yürüyece¤ini hizmetin temel yürütücü elemanlar›n›n bilece¤i

aç›kt›r.

Niçin ayr›?
Vergisini ödeyen her yurttafl devletten yeterli bir sa¤l›k hizmeti al-

maya hak kazanm›flt›r ve Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n varl›¤›n›n nedeni budur.

Fakat bugüne kadar sa¤l›k hizmetinin yeterli ölçüde sa¤lanamay›fl›

fertleri oldu¤u kadar çeflitli kurulufllar› da kendileri için özel sa¤l›k

hizmeti aramaya yöneltmifltir. Böylece çeflitli kurumlara ba¤l› sa¤l›k

organlar› kurulmufl ve zamanla genifllemifltir. Bu sa¤l›k kurumlar›,

hizmete çok de¤erli bir yard›m sa¤lad›klar› için çok yönden faydal›

olmufllard›r. Birinci Befl Y›ll›k Plânda ayn› türdeki hizmetin da¤›n›k

olmas›n›n verimi düflürdü¤ü gerekçesiyle “kamu sektörüne ait sa¤l›k

hizmetleri -Milli Savunma Bakanl›¤›n›n özel mahiyetteki baz› hizmet-

leri hariç- bir elden yürütülecektir” prensibi konmufltur. Prensibin

uygulamadaki delilleri olarak da kurumlardaki eleman oran›nda bü-

yük farklar bulundu¤u ve baz› kurumlarda hasta yataklar›n›n bofl kal-

d›¤› öne sürülmüfltür. Ayr›ca 1961 y›l›nda kabul edilen 224 say›l›

“Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyallefltirilmesi Hakk›nda Kanun” un 8.

maddesine göre: “Sa¤l›k hizmetlerinin sosyallefltirildi¤i bölgelerde,

Milli Savunma Bakanl›¤›na ba¤l› teflekküller hariç âmme sektörüne

dahil kurumlara ait sa¤l›k hizmetleri ilgili Bakanl›klarca müfltereken

“Hastanelerin Birlefltirilmesi”
Dr. Erdal ATABEK, Türk Tabipleri Birli¤i 
Baflkan›, Cumhuriyet, 9 Haziran 1967

haz›rlanacak tüzükte gösterilen esaslar dairesinde Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› taraf›ndan yü-

rütülür.”

Ancak Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri taraf›ndan vatandafla eflit hizmet vermek gerekçesi ile yukar›da

belirtilen hükümleri uygulama teflebbüsü kurumlar›n çeflitli itiraz› ile karfl›laflm›flt›r. Özellikle iflçi

temsilcileri teflebbüse daima tepki göstermifllerdir. Hekim olarak Türk Tabipleri Birli¤i ve Sosyal

Sigortalar Kurumu Hekim ve Eczac›lar› Sendikas› konuya prensipler aç›s›ndan e¤ilmifllerdir; mev-

cut ve do¤acak durum hakk›nda görüfllerini aç›klam›fllard›r.

Halen çeflitli kurumlara ait yatak da¤›l›m› flöyledir:
Kurum Hastane Yatak

Sa¤l›k Bakanl›¤› 227 36.970

Sosyal Sig. Kurumu 35 5.380

‹ktisadî Devlet Tefl. 23 2.167

Belediyeler 11 2.804

Üniversiteler 7 2.894

Di¤er Bakanl›klar 3 720

MSB 42 13.450

Özel Sektör 58 3.622

Toplam 406 68.007

Vatandafla eflit hizmet vermek do¤ru bir prensiptir, ancak bu oranda do¤ru di¤er bir prensip de

vatandafla eflit mükellefiyet yüklemektir. Oysa, sa¤l›k hizmetinde, vatandafllara yüklenen mükelle-

fiyetler eflit de¤ildir. Sa¤l›k hizmetlerinin sosyallefltirildi¤i bölgelerde geliri ne olursa olsun, vatan-

dafla paras›z sa¤l›k hizmeti verilirken, iflçiden ve 506 say›l› kanun kapsam›ndaki di¤er vatandafllar-

dan sa¤l›k sigortas› primi olarak ek ücret al›nmaktad›r. Döner sermayeli kurumlarda ise baflvuran-

dan belirli bir ücret ek olarak al›nmaktad›r. ‹ncelenmesi gereken, ilk husus budur.

Eflit mükellefiyet, eflit hizmet
Devlete vergisini ödeyen herkesin bu verginin bir k›sm›n› yeterli bir sa¤l›k hizmeti olarak almaya

hak kazand›¤›n› yukarda da belirtmifltik. Genel bütçeden sa¤l›k hizmetlerine ayr›lan oran -%4.5 ci-

var›ndad›r- çok yetersiz oldu¤u da aç›kt›r. Yap›lmas› gereken ilk ifl bu oran›n mutlaka yeterli bir

seviyeye yükseltilmesidir. Sa¤l›k hizmetlerindeki finansman aç›¤›n› genel bütçeden karfl›lamak ye-

rine “eflit hizmet vermek” gerekçesi ile iflçiden al›nan hastal›k primlerini ve iflçi -iflveren primleri

ile kurulmufl sa¤l›k tesislerini genel hizmete almaya çal›flmak aç›k bir haks›zl›kt›r. 224 say›l› kanu-

nun bu maddesinin Sosyal Sigortalar Kurumu tesislerine uygulanmas›nda hakl›l›k yoktur. Sosyal Si-

gortalar Kurumu sa¤l›k tesislerinin hukukî yönden özel bir hastal›k sigortas› iflletmesinin hastane-

sinden fark› olmamas› gerekir. Devletin tedavi görevine yard›mc› olan Kurumun asl›nda devletin

sa¤lad›¤› standartta yard›m görmesi gerekir. Yani Kurum asl›nda devletin görevi olan bir hizmetM
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yapmaktad›r. Sosyal Sigortalar Kurumu olmasayd› bu gün sigortal› olanlara Devlet kendi standar-

d›nda bu hizmeti vermek zorundayd›, o halde Kuruma Devletin yard›m› dahi prensipman gerekir.

Görülüyor ki eflit hizmet vermenin ilk flart› eflit mükellefiyet prensibini sa¤lamakt›r. Bu durumda

ya herkes sa¤l›k hizmetini genel bütçeden alacak, yahutta herkes gelirine göre ayn› oranda hasta-

l›k sigortas› primi verecektir. Bu primi vermeyecek olanlar›n primi Devlet taraf›ndan ödenerek

yurt çap›nda “Sosyal Sa¤l›k Sigortas›” uygulanmadan sa¤l›k hizmetlerinin bir elden yürütülmesi

hakl› ve mümkün de¤ildir.

Hizmet ölçüsü ne olacak?
Hizmet ölçüleri, çözümü gereken di¤er bir problemdir. Bugün çeflitli kurulufllar kendi bünyelerin-

de nisbeten iyi bir hizmet ölçüsü kurabilmifllerdir. Yeterli bir hizmet ölçüsünde anlaflmadan hiz-

metlerin birleflmesi, bugün nisbeten yeterli hizmetleri de genel yetersizlik içinde eritecektir. Üze-

rinde çok durulan Sosyal Sigortalar Kurumunun 5.000 yata¤› bir milyon sigortal› için 10.000 de 50

hasta yata¤› ölçüsü ile oldukça iyi bir oran ifade etmektedir. Fakat genel hizmet plân›nda 5.000 ya-

tak büyük bir rakam de¤ildir. Yurdun 10.000 de 50 hasta yata¤› oran›na ulaflmas› için gerekli ya-

tak say›s› 150.000 dir. Genel hizmet seviyesi bu ölçüye ulaflmad›kça hizmetlerin birleflmesi sigor-

tal›lara verilecek hizmet ölçülerinin düflmesi ile sonlanacakt›r, esasen endifle uyand›ran bir husus

da budur. Bir çok kurulufl da bu endifleyi paylaflmaktad›r. Birçok kurumun ayr› sa¤l›k hizmeti kur-

mas›n›n nedeni bu genel hizmet yetersizli¤i idi. Bu flartlar alt›nda birleflme ayni noktaya dönüfl ola-

cakt›r. Sa¤l›k alan›nda hasta yata¤› oran› 10.000 de 21 dir.

Hekim say›s› ve ücretlerindeki dengesizlik ifade edilmifltir. Hekim say›s› hizmetin di¤er bir ölçüsü-

dür. En çok 2000 kifliye bir hekimin bulunmas› meslekî kurallar bak›m›ndan gereklidir. Hizmetler-

de ölçüyü düflürecek tutumlar daima hatal› olacakt›r. Eflit hizmet, iyi hizmet oldu¤u zaman fayda-

l›d›r. fiartlar› de¤ifltirmek yerine mevcut hizmet ölçüsünü yeterli görmek tamamen yanl›flt›r.

Hekim ücretlerinde dengesizlik vard›r ve mutlaka düzeltilmesi gerekir. Ancak bunun yolu bugüne

kadar Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n tutumu olan hekime eme¤inin karfl›l›¤› olan hakk› vermek isteyen kuru-

lufllar›n karfl›s›na ç›kmak de¤il, “Hekim Personel Kanunu”nu ç›kartmak veya Devlet memurlar› Ka-

nununun malî hükümlerinin -hekimlerle ilgili gereken düzeltmeleri yaparak- yürürlü¤e girmesini

sa¤lamak ve bütün kurulufllarda çal›flan hekimleri bu kanun kapsam›na almakt›r.

Özelliklerin korunmas›
Üniversitelerin, Sosyal Sigortalar Kurumunun ve ‹ktisadi Devlet Teflkilât› gibi kurumlar›n hizmet-

lerinde çeflitli özellikler vard›r. Üniversitenin e¤itim fonksiyonunun, Sosyal Sigortalar Kurumunun

iflçiyle ilgili çeflitli hususlar›n hizmette, özellik gösteren niteli¤i vard›r. Bu özelliklerin korunmas›

hususunda Kurumlar›n hakl› bir hassasiyeti vard›r. Bu hususun da daima dikkate al›nmas› gerekir.

Eflit Mükellefiyet eflit hizmet ilkesi sa¤lanmadan, yeterli seviyede hiz-

met ölçüsünü kurmadan ve hizmet özelliklerini dikkate almadan ya-

taklar›n Sa¤l›k Bakanl›¤›na devri veya bir elden yürütülmesi hakl›,

faydal›, isabetli de¤ildir. Bugün yap›lmas› hakl› ve mümkün olan, kar-

fl›l›kl› bofl yatak kapasitelerinden faydalanma fleklini tesbit etmek,

hekim ve di¤er elemanlar›n ücretlerinde emek de¤er dengesini sa¤-

lamak ve iyi hizmet ölçülerini gelifltirecek koordinasyonu kurmakt›r.

‹lerdeki hedefler
‹lk hedef genel bütçeden sa¤l›k hizmetleri oran›n› art›rmakt›r. Bu

yetmedi¤i takdirde -ki herhalde yetmeyecektir- yurt çap›nda “Sos-

yal Sa¤l›k Sigortas›” n› kurmak ve bütün vatandafllar› sigortal› yap-

makt›r. Yeterli hizmet ölçüleri tesbit edilerek ve bütün imkânlar en

iyi flekilde de¤erlendirilerek, hizmetin özellikleri dikkate al›narak

sa¤l›k hizmetleri düzenlenmelidir. Sistemin d›fl›nda farkl› mükellefi-

yet gruplar› kalmayaca¤›ndan sa¤l›k hizmetleri eflit olarak verilme

imkân›na kavuflur, Sa¤l›k hizmetlerinin bir elden yürütülmesi ancak

bu flartlar alt›nda hakl› ve faydal› ve mümkündür. Bu hizmeti yürü-

tecek olan örgüt de yine Sa¤l›k Bakanl›¤› d›fl›nda özel kanuna sahip

olmal› ve çal›flmalar›n› tam bir özerklik içinde yürütmelidir. Bütün

bu faktörler dikkate al›nmadan bu çok önemli konuda olumlu bir

sonuç almak mümkün görünmemektedir.

Ha s t a n e d e  s › r a  b e k l e y e n  i n s a n l a r  ( ‹ l e t i fl im  Y a y › n l a r ›  A r fl i v i ) .

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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1 9 6 3  y › l › n d a  y ü r ü r l ü ¤ e  g i r e n 1. Befl Y›ll›k Plan’›n
“‹ktisadî ve Sosyal Hedefler” bölümünde, ilk befl y›ll›k uygulama döneminde
büyük kentlerden bafllamak üzere serbest meslek sahipleri ve esnaf için ihti-
yarl›k ve ölüm sigortas› kurulmas›n›n amaçland›¤› yaz›yordu. Ayn› plan›n on
befl y›lda gerçeklefltirilmesini öngördü¤ü hedefler aras›nda ise serbest meslek
sahipleri, esnaf ve sanatkârlar›n sa¤l›k sigortas›n›n da kapsand›¤› genel bir sos-
yal güvenlik sistemine dahil edilmesi yer al›yordu.
02. 09. 1971 tarihinde kabul edilen 1479 say›l› Esnaf ve Sanatkârlar ve Di¤er
Ba¤›ms›z Çal›flanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile belirli bir prim karfl›-
l›¤›nda devlet eliyle ba¤›ms›z çal›flanlar›n sosyal güvenli¤ini sa¤lamak üzere ku-
rulan Ba¤-Kur, bafllang›çta sadece sakatl›k, yafll›l›k ve ölüm sigortas› kurulma-
s›n› öngörmüfltü. 1985 y›l›nda yap›lan bir yasal düzenleme ile hastal›k sigorta-
s› da Ba¤-Kur’un kapsad›¤› sigorta türleri aras›na dahil edilmifltir.
Esnaf, sanatkâr ve di¤er ba¤›ms›z çal›flanlar›n Sosyal Sigortalar Kurumu’nun
kapsam›na al›nmayarak bunlar için ayr› bir örgütün kurulmas›, kalk›nma
planlar›nda benimsenen sosyal güvenlik çal›flmalar›n›n tek elden yürütül-
mesi anlay›fl›yla ba¤daflmayan bir uygulama olmufltur.

Ba¤-Kur’un Kapsam›

1 4 7 9  s a y › l ›  k a n u n  u y a r › n c a  s o s y a l  g ü -
v e n l i k l e r i Ba¤-Kur taraf›ndan karfl›lananlar kurum kapsam›na girifl-
leri bak›m›ndan iki bölüme ayr›l›rlar. Bu bölümlerden ilkinde yer alanlar zo-
runlu Ba¤-Kur sigortal›lar›d›r. Di¤er bölümde yer alanlarsa iste¤e ba¤l› Ba¤-
Kur sigortal›lar›d›r.

ZORUNLU S‹GORTALILIK
Zorunlu Ba¤-Kur sigortal›lar›, sigortal› olmak hak ve yükümlülüklerinden vaz-
geçemez ve kaç›namazlar. Zorunlu sigortal› olarak Ba¤-Kur kapsam›na gire-
cekler için üç koflul öngörülmüfltür. Bunlar flöyle s›ralan›r:
Hizmet sözleflmesi ile bir iflverene ba¤l› olmadan kendi ad ve hesab›na çal›flmak,

BA⁄IMSIZ 
ÇALIfiANLARIN SOSYAL
GÜVENL‹⁄‹: BA⁄-KUR

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n OluflumuModern sosyal Güvenl‹k Kurumlar›n›n Oluflumu
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Belli meslek grubuna girmek veya belli flirketlerin ortaklar›ndan olmak,
Baflka bir sosyal güvenlik kurumunun kapsam›nda olmamak.

‹STE⁄E BA⁄LI S‹GORTALILIK
1479 say›l› yasa zorunlu sigortal›l›¤›n yan› s›ra iste¤e ba¤l› sigortal›l›k da öngörmektedir.
Yasaya göre iste¤e ba¤l› sigortal›l›ktan faydalanabilecek olanlar flunlard›r:
-Ev kad›nlar›,
-Türkiye’de ikamet eden Türk as›ll› yabanc› uyruklular,
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanlar,
-Yurtd›fl›ndaki vatandafllar›n yanlar›nda bulunan ve herhangi bir iflte çal›flmayan eflleri,
-Ba¤-Kur’a ba¤l› zorunlu sigortal›l›k niteli¤ini yitirenler.
‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k kapsam›na al›nan ev kad›n›ndan ne anlafl›laca¤› konusunda yasada
aç›k bir hüküm olmamas› zaman zaman s›k›nt›lara yol açm›flt›r. Yarg›tay’a göre iste¤e ba¤-
l› sigortal›l›kta ev kad›n›n›n bu niteli¤ine itiraz edene ispat yükümlülü¤ü getirilmifl, buna
karfl›n ev kad›n› oldu¤una dair belgeyi ikametgâh muhtarl›¤› d›fl›nda bir muhtarl›¤a onay-
latan kad›n›n bizzat kendisinin ev kad›nl›¤›n› ispat etmesi gerekti¤i benimsenmifltir.
Ba¤-Kur Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i 1972 y›l›nda aktif sigortal› say›s› 200 000, ayl›k almaya
hak kazananlar›n say›s› ise 15’ti. 1980 y›l›na gelindi¤indeyse prim ödeyen sigortal› say›s› 1 100
500’e, pasif sigortal› say›s›ysa 138 317’ye ulaflm›flt›r. Takip eden y›llar içerisinde aktif sigortal›
say›s›n›n ayn› h›zla artmakla birlikte ayl›k almaya hak kazanan sigortal› say›s›n›n daha h›zl› art-
t›¤› görülüyor. 2004 y›l› itibariyle Ba¤-Kur’a prim ödemekte olan sigortal› say›s› 2 438 614’e,
kurumdan ayl›k almakta olanlar›n say›s›ysa 1 311 106’ya ulaflm›flt›r.

Tar›m kesiminin sosyal güvenlik kapsam›na

al›nmas› dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi Tür-

kiye’de de di¤er faaliyet alanlar›na göre gecik-

mifltir. ‹stihdam›n süreksizli¤i, gelir düzeyinin

düflüklü¤ü ve iflçi-ortakç›-iflveren gibi kategori-

ler aras›ndaki s›n›rlar›n ço¤u zaman belirsiz ol-

mas› gibi nedenler Türkiye’de tar›m kesiminin

sosyal güvenlik kapsam› içine al›nmas›n› gecik-

tiren özel nedenler olmufllard›r.

Tar›m iflçileri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda 1945 son-

ras› kurulan iflçi sigortalar›n›n kapsam›n›n 3008

say›l› ‹fl Kanunu ile s›n›rl› tutulmas›yla bu iflçi-

lerin sosyal güvenlik flemsiyesi d›fl›nda b›rak›l-

d›klar› görülür. 1964 tarihli 506 say›l› kanun da

sosyal sigortalar›n kapsam›n› ‹fl Kanunu’ndan

ay›rmakla beraber, tar›m sanatlar›na ait ifller

hariç kalmak üzere, tar›mda çal›flanlar› sosyal

güvenlik kapsam› d›fl›nda b›rakm›flt›. Tar›m

sektöründe sürekli hizmet akdi ile çal›flanlar›n

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsam› içine al›nma-

lar› ancak 506 say›l› kanunda de¤ifliklik yapan

24. 11. 1977 tarih ve 2100 say›l› kanunla sa¤-

lanm›flt›r. Ancak fiilen bu statüde tar›mda çal›-

flanlar›n çok küçük bir k›sm› (1981’de 16 647

kifli, 2003’te 165 268 kifli) sosyal sigorta kap-

sam›na sokulabilmifltir.

Tar›mda ba¤›ms›z çal›flanlar›n sosyal güvenli¤e

kavuflturulmalar› ise 17. 10. 1983 tarihinde ka-

bul edilen 2926 say›l› kanunla birlikte kademe-

li olarak gerçeklefltirilmifltir. Kanunun uygula-

mas›nda Ba¤-Kur yetkili k›l›nm›flt›r. Kanunun

geçici 10. maddesinde bütün bölgelerin ve ille-

rin kapsanmas› öngörülmüfltür. ‹lk uygulama

17. 05. 1984 tarih ve 84/8085 say›l› Bakanlar

Tar›m Kesiminde Ba¤›ms›z 
Çal›flanlar›n Sosyal Güvenli¤i
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SOSYAL S‹GORTA KURUMLARININ GÖSTERGELER‹

1980 1990 1996

Emekli Sand›¤› Aktif-Pasif 2,5 1,8 1,8

Ba¤›ml›l›k Oran› 3,7 4,5 4,6

SSK Aktif-Pasif 3,9 2,4 1,8

Ba¤›ml›l›k Oran› 3,6 3,9 4,5

Ba¤-Kur Aktif-Pasif 8,0 4,7 2,2

Ba¤›ml›l›k Oran› 3,5 2,7 4,2

Özel Sand›klar Aktif-Pasif 5,6 2,6 1,2

Ba¤›ml›l›k Oran› 2,2 2,3 3,4

Genel Toplam Aktif-Pasif 3,8 2,7 1,8

Ba¤›ml›l›k Oran› 4,6 4,0 4,1

Kaynak: TÜS‹AD raporu - Ekim 1997.

1986 yIlInda 

1479 sayILI yasa

kapsamInda 

232 544 k‹fi‹ye

sa⁄LIk karnes‹

da⁄ItmIfiken 

2004 yILIna 

gel‹nd‹⁄‹nde 

bu sayI 8 017 673’e

ulafimIfitIr.

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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Kurulu karar›yla K›rflehir ve Konya illerinde bafllam›fl, takip eden y›llarda di¤er iller de yasan›n

kapsam› içine al›nm›flt›r. 1985 y›l›nda bu yasa kapsam›ndaki aktif sigortal› say›s› 105 563’ken, 2004

y›l›na gelindi¤inde bu rakam 1 000 000’a ulaflm›flt›r.

2926 say›l› kanun, baflka bir sosyal güvenlik kurumuna kay›tl› olmayan ve bir iflverene hizmet ak-

di ile ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na tar›msal faaliyette bulunan 18 yafl›n› doldurmufl erkeklerle, 18

yafl›n› doldurmufl aile reisi kad›nlar›n zorunlu sigortal› kapsam›na al›nmas›n› öngörmüfltür. Kanu-

nun uygulama esaslar›n› belirleyen yönetmeli¤e göre, tar›msal faaliyet, arazide, deniz, göl ve nehir-

lerde, ekim, dikim, bak›m, üretim, yetifltirme ve ›slah yollar›yla veya do¤rudan do¤ruya tabiattan

yararlanmak suretiyle bitki, orman, hayvan, bal›k ve di¤er su ürünlerinin üretimini, avlanmas›n›, av-

c›lar› ve yetifltiricileri taraf›ndan korunma, tafl›nma, sat›lma veya baflka biçimde yararlanmay› ifade

etmektedir. Tar›msal faaliyet, kendi mülkünde, ortakl›k veya kiralama suretiyle baflkas›n›n mülkün-

de veya kamuya mahsus yerlerde yap›labilir.

2969 say›l› kanunun sa¤lad›¤› sigorta yard›mlar› flunlard›r: Malullük Ayl›¤›, Yafll›l›k Ayl›¤›, Yafll›l›k

Toptan Ödemesi, Ölüm Ayl›¤›, Ölüm Toptan Ödemesi, Cenaze Yard›m›, Sa¤l›k Yard›m›.

Kanun çal›flma gücünün üçte ikisini yitireni malul saym›flt›r. Fakat sigortal›, sigortal›l›¤›n›n bafllad›¤› ta-

rihte zaten malulse malullük ayl›¤› alamaz. Sigortal›n›n malullük ayl›¤› alabilmesi için ayr›ca en az 5 tam

y›l sigorta primi ödemifl olmas› gerekmektedir. Bu kanunla tar›m sigortal›lar›n›n da yafll›l›k ayl›¤›ndan

yararlanma flartlar› 25 tam y›l prim ödemenin yan›nda kad›n ise 58, erkek ise 60 yafl›n› doldurmufl ol-

mas›d›r. Tar›mda ba¤›ms›z çal›flanlar için sa¤l›k sigortas› uygulamas› çok yeni olmakla birlikte h›zla ge-

lifliyor görünmektedir. 1999 y›l›nda 320 657 kifliye sa¤l›k karnesi da¤›t›lm›flken, 2004 y›l›nda 2926 sa-

y›l› kanun kapsam›nda sa¤l›k karnesi sahibi olanlar›n say›s› 1 762 999’a ulaflm›flt›r.

Sigorta prim oranlar› son düzenlemelerle yüzde 15’ten yüzde 20’ye ç›kart›lm›flt›r. Ayl›k sigorta

primi, sigortal›n›n basamak göstergesinin katsay› ile çarp›m›n›n yüzde 20’si hesaplanarak toplan›r.

Ba¤-Kur’un F‹nansman›
B a ¤ - K u r ’ u n  s i g o r t a l › l a r a  s a ¤ l a d › ¤ ›  s o s y a l  g e -
l i r l e r ve yönetim giderleri esas olarak sigortal›lardan al›nan primlerle sa¤lan›r. Kanunda
kurumun di¤er gelirleriyse hükmedilecek para cezalar›, ba¤›fllar, kurumun tafl›n›r ve tafl›nmaz
mallar›n›n gelirleri, genel bütçe yard›mlar›, kurum ifltiraklerinin gelirleri ve di¤er gelirlerden
oluflmaktad›r. Gelirlerin sigorta yard›mlar›na harcanmas› esast›r. Kanun kurumun yönetim gi-
derlerini y›ll›k gelirlerin yüzde 10’uyla s›n›rlam›flt›r.
Kanuna göre sigortal›lar›n ödeyecekleri primler ve ba¤lanacak ayl›klar›n›n hesab›nda, yir-
mi dört basamakl› gelir tablosu uygulan›r. Tabloda yer alan gelir basamaklar›, her y›l ni-

san ay›nda ilk olarak bir önceki y›l›n aral›k ay›
ile ondan önceki y›l›n aral›k ay›na göre Devlet
‹statistik Enstitüsü taraf›ndan aç›klanan en son
temel y›ll›k tüketici fiyatlar› indeksindeki de¤i-
flim oran› kadar, ikinci olarak bir önceki y›l›n
gayrisafi yurtiçi has›la sabit fiyatlarla geliflme
h›zlar› kadar art›r›larak belirlenir. Sigortal›, Ba¤-
Kur’a girdi¤i tarihte sözü edilen gelir basamak-
lar›ndan diledi¤ini seçmekte serbesttir.
Prim oran› yüzde 20’dir. Ayr›ca sigortaya giriflte
bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere
yüzde  25’i oran›nda girifl kesene¤i, basamak
yükselmelerinde ise, iki gelir basama¤› aras›nda-
ki art›fl fark› kadar yükselme primi al›n›r. Sigorta
primi, sigortal›l›¤›n bafllad›¤› tarihi takip eden ay
bafl›ndan, sigortal›l›¤›n bitti¤i ay›n sonuna kadar
hesaplanmak suretiyle tam ay olarak al›n›r.

S‹gorta Türler‹

SA⁄LIK S‹GORTASI
Sa¤l›k sigortas› Ba¤-Kur Yasas›’na sonradan,
1985 y›l›nda kabul edilen 3235 say›l› kanunla ek-
lenmifltir. Bakanlar Kurulu’nun, 05. 12. 1985 ta-
rih ve 85/10110 say›l› karar›yla ilk uygulama 01.
01. 1986’dan geçerli olmak üzere Bingöl, Bolu,
Burdur, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Mani-
sa, Ni¤de, Tekirda¤ ve Tokat illerinden bafllam›fl,
tüm yurda yay›lmas› 01. 05. 1988 y›l›nda Adana,
Ankara, Antalya, Bal›kesir, Bursa, Denizli, Hatay,
‹stanbul, ‹zmir, Kayseri, Mu¤la, Sakarya, Samsun,
Trabzon ve Zonguldak’›n da uygulama alan›na
dahil edilmesiyle tamamlanm›flt›r. 01. 01. 1986
tarihinde yürürlü¤e giren Sa¤l›k Sigortas› Yar-
d›mlar›na ‹liflkin Yönetmelik’le birlikte sa¤l›k sigortas› yard›mlar› bafllat›lm›flt›r.
Kanuna göre ilk defa sigortal› olanlar›n sa¤l›k yard›m›ndan yararlanmalar›, en az sekiz ay, ye-
niden sigortal› olanlar›n ise en az dört ay eksiksiz sa¤l›k sigortas› primi ödemifl olmalar›, sa¤-
l›k ve sigorta prim borcu bulunmamas› flart›na ba¤l›d›r.
Sa¤l›k sigortas› yard›mlar›ndan 1479’a tabi zorunlu sigortal›lar ile efl ve bakmakla yükümlü ol-
duklar› çocuklar›, ana ve babalar›, yafll›l›k ve malullük ayl›¤› almakta olanlar ile efl ve bakmak-
la yükümlü olduklar› çocuklar› ana ve babalar› ve ölüm ayl›¤› almakta olanlar yararlan›rlar. An-

2004 itibariyle 2 438 614 aktif, 1 161 734 pa-

sif sigortal›s› ile 3 749 720 kifliyi do¤rudan ilgi-

lendiren BA⁄-KUR’un 1479 say›l› kurucu ka-

nunu 02. 09. 1971 y›l›nda kabul edilmifltir. Bu

yasa daha sonralar› 19. 04. 1979 tarihinde

2229 say›l›, 06. 03. 1981 tarihinde 2423 say›l›,

14. 03. 1983 tarihinde 3165 say›l›, 05. 11. 1985

tarihinde 3235 say›l›, 20. 06. 1987 tarihinde

3396 say›l›, 25. 08. 1999 tarihinde 4447 say›l›

yasalarla alt› kez de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. BA⁄-

KUR sigortal›l›¤›na iliflkin yönetmelikler ise

BA⁄-KUR kanunu ile ilgili tüzü¤ün uygulama-

s›n› sa¤lamak üzere ç›kart›lm›flt›r. Bu yönetme-

liklerin en önemli olanlar› flöyle s›ralanabilir:

BA⁄-KUR Sigortal›lar›n›n Gelir Basamaklar›-

n›n Seçilmesi Hakk›ndaki Yönetmelik, BA⁄-

KUR Üyelerine Verilecek ‹flletme ve Tesis

Kredisine ‹liflkin Yönetmelik, BA⁄-KUR ‹ste¤e

Ba¤l› Sigortal›l›k Yönetmeli¤i, BA⁄-KUR Sa¤l›k

Sigortas› Yönetmeli¤i, BA⁄-KUR Sigortal›lar›-

n›n Ödemek Zorunda Olduklar› Primlerin He-

saplanmas›, Ödenmesi ve Tahsili Usulleri Yö-

netmeli¤i, BA⁄-KUR Sigortal›lar›n›n Baflvurma

Usulleri ile Uygulamak Mecburiyetinde Olduk-

lar› Esaslar ve Tescille ‹lgili ‹fllemler Hakk›nda

Yönetmelik, BA⁄-KUR Genel Kurulunun Ça-

l›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik.

BA⁄-KUR’a ‹liflkin Yasalar 
ve Yönetmelikler
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cak, di¤er sosyal güvenlik kanunlar›na ve özel kanunlara göre sa¤l›k yard›mlar›n-
dan faydalananlar yararlanamazlar.
Sa¤l›k hizmeti, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahallî idareler,
üniversiteler, kamu iktisadî teflebbüslerine ait sa¤l›k tesisleri ile di¤er sa¤l›k
tesislerinden sat›n al›nmak suretiyle yürütülür. Buna iliflkin usul ve esaslar
Ba¤-Kur taraf›ndan belirlenir.
1986 y›l›nda 1479 say›l› yasa kapsam›nda 232 544 kifliye sa¤l›k karnesi da-
¤›t›lm›flken, 2004 y›l›na gelindi¤inde bu say› 8 017 673’e ulaflm›flt›r.

MALULLÜK S‹GORTASI
Yasaya göre malullük ayl›¤›ndan yararlanabilmek için yerine getirilmesi ge-
reken koflullar:
En az 5 tam y›l sigorta primi ödenmifl olmak,
Sigortal›n›n çal›flma gücünün en az üçte ikisini kaybetti¤inin tespitine dair
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu, üniversiteler ve kamu iktisadî te-
flekküllerine ait hastanelerin sa¤l›k kurullar›ndan al›nan ve Ba¤-Kur Genel
Müdürlü¤ü Sa¤l›k ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤›’nca malullü¤üne karar verilen
Sa¤l›k Kurulu raporu bulunmak,
Yaz›l› istekte bulunmak ve istek tarihi itibari ile her türlü borçlar›n› ödemifl
olmak fleklinde s›ralanm›flt›r.
Zorunlu sigortal›l›¤a tabi olanlar için malullük ayl›¤›, sigortal›n›n son defa
prim ödedi¤i gelir basama¤›na ait göstergenin, sigortal›lar›n basamaklarda
prim ödedikleri süreler de dikkate al›narak ayl›k bafllang›ç tarihinde yürür-
lükte bulunan gelir tablosu üzerinden hesaplanacak a¤›rl›kl› ortalamas›n›n
yüzde 65’i olarak hesaplan›r. Baflka birinin sürekli bak›m›na muhtaç malul
sigortal›ya da yüzde 75 oran›nda ayl›k ba¤lan›r. 2004 y›l›nda Ba¤-Kur tara-
f›ndan malullük ayl›¤› ödenenlerin say›s› 1 059’dur.

Ba¤-Kur bafllang›çta sadece

sakatl›k, yafll›l›k ve ölüm s‹gortas› 

kurulmas›n› öngörmüfltü. 1985’te

yap›lan b‹r yasal düzenlemeyle

hastal›k s‹gortas› da kapsanan 

s‹gorta türler‹ aras›na al›nm›flt›r.

Çal›flma Bakanl›¤›n›n Ba¤-Kur sigortal›lariyle ilgili çok önemli bir genelgesi 6 Eylül 1974 tarihli Resmi Ga-

zetede ç›kt›. 10 numaral› bu genelgenin 1. ve 3. maddeleriyle ayn› Bakanl›¤›n 1 ve 2 numaral› genelgeleri-

nin 4. maddeleri yürürlükten kald›r›ld› ve bugüne de¤in Ba¤-Kur’da yasaya ayk›r› olarak sürdürülen uygu-

lamaya son verildi. Ancak, bir hayli geç de olsa yasa do¤rultusunda ç›kar›lan 10 numaral› genelgeyle, 1

Ekim 1972’den beri süregelen yanl›fl uygulama nedeniyle Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n çok zor durumda kald›k-

lar›n› ve emeklilik ayl›¤› ile mali olanaklar›n›n büyük ölçüde etkilendi¤ini önceden belirtmek gerekir.

1479 say›l› yasaya göre kanun kapsam›na giren kifli, seçti¤i ayl›k geliri basama¤›n› en geç 30 gün içinde Ku-

ruma yaz›l› olarak bildirecek, ayr›ca en geç üç ay içinde de Kurumun ilgili flubesine baflvurarak kay›t ve

tescil ifllemini yapt›racakt›r. 30 gün içinde bildirimin yap›lmamas› halinde ilk basamak seçilmifl say›lacakt›r.

1972 yaz›nda, ‹stanbul Ticaret Odas› konferans salonunda yap›lan Ba¤-Kur’la ilgili seminerde, özellikle

meslek kuruluflu temsilcileri, basamak seçme süresini de bir yasa de¤iflikli¤iyle buna göre yararlanmas›n›,

aksi halde sigortal›lar›n çok zor durumda kalacaklar›n› belirtmifller. Ba¤-Kur Genel Müdürü Say›n Orhan

Ar›kan ise, buna Çal›flma Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak genelgelerle bir çözüm yolum bulunulmas› çabas› içinde

oldu¤unu, meslek kuruluflu temsilcilerinin kayg› duymamalar›n›, bu aksakl›¤›n k›sa sürede giderilece¤ini

söylemifltir. Nitekim Genel Müdürün bu çabas› ürününü vermifl ve Say›n Ali R›za Uzuner’in Çal›flma Ba-

kan› olarak imzalad›¤› 29 A¤ustos 1972 tarihli 1 ve 2 numaral› genelgelerin 4. maddeleriyle 30 günlük ba-

samak seçme süresi yasa hükmüne ayk›r› olarak uzat›lm›fl ve basamak seçme iflleminin seçilen basama¤›n

girifl bildirgesinde belirtilmek suretiyle yap›laca¤› saptanm›flt›r.

‹dari bak›mdan özerk olan Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü kendi görüflünü yans›tan bu genelgeyi yaln›z uygu-

lamakla da kalmam›flt›r. Genel Müdür Say›n Ar›kan, 2/1/1973 tarihli bas›n toplant›s›nda, Kuruma baflvur-

ma süresinin sonu olan 31/12/1972 tarihi ile cezas›z prim ödeme süresinin sonu olan 31/1/1973 tarihi ara-

s›nda bir ayl›k fark›n oldu¤una dikkati çekerek pek çok ilgilinin kay›t olmak için s›rada bekledi¤ini göz önü-

ne alan Ba¤-Kur’un bunlara bir olanak tan›mak üzere cezas›z prim ödeme süresinin sonu olan 31/1/1973

tarihine kadar bildirgelerini doldurarak Kuruma yollayan, prim ve keseneklerini ödeyen tüm sigortal›lar›n

zaman›nda baflvurmufl say›laca¤›n› ve bildirgelerinde yaz›l› basamaklar›n›n da geçerli olaca¤›n› kamuoyuna

duyurmufltur. Yasa hükümleri bu kadar da zorlanmakla kalmam›fl, 31/1/1973 tarihinden sonra da verilen

bildirgelerde yaz›l› prim ödeme basamaklar› geçerli say›lm›fl ve baz› teknisyenlerin yaz›l› uyar›lar› da sonuç

vermeyince uygulama bu yönde yürüyegelmifltir.

‹flte söz konusu resmi gazetede ç›kan 10 numaral› genelge, yukar›da belirtilen ve uygulamaya esas al›nan

1 ve 2 numaral› genelgelerin 4. maddelerini yürürlükten kald›rmaktad›r. Art›k bu genelge ve 1479 say›l›

Yasa hükümlerine göre bir sigortal› seçti¤i gelir basama¤›n› kanun kapsam›na girifl tarihinden bafllayarak

36 gün içinde kuruma yaz›l› olarak bildirecek, ayr›ca 3 ay içinde de Kurumun ilgili flubesine (Yasada mes-

lek kurulufluna verilece¤ine ve buraya verilifl tarihini geçerli say›laca¤›na dair bir hüküm bulunmamakta-

“Ba¤-Kur Üzerine”
Teoman Pekinda¤
Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü Sigortal›lar Dairesi eski baflkan› 

19 Nisan 1976, Cumhuriyet
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d›r) kay›t ve tescil için baflvuracakt›r. Sadece bildirge üzerine basamak yazmak yeterli de¤ildir.

Genelgede uygulama tarihi hakk›nda herhangi bir belirlilik olmad›¤›ndan flimdi en önemli sorun 10 numa-

ral› genelge hükümlerini uygulama tarihinin saptanmas›d›r. Yasan›n tan›d›¤› 30 günlük süre içinde basamak

seçerek Kuruma yaz›yla bildirenlerin say›s› belle¤imiz bizi aldatm›yorsa üç dört bini geçmiyordu. Genel-

genin uygulama tarihi bafla götürüldü¤ünde Ba¤-Kur’a kay›t olan sekiz yüz bin sigortal› kendili¤inden bi-

rinci basama¤a inmifl olacakt›r. Her ne kadar 1803 say›l› bir Af Yasas› ç›km›flsa da bu yasan›n tan›d›¤› sü-

re 2.9.1974 akflam› sona ermiflti. Af Yasas› 1479 say›l› Yasada gösterilen 30 günlük süre geçtikten sonra

basamak seçen sigortal›lara yaz›l› istekleri halinde basamak de¤ifltirme olana¤› tan›m›flt›r. Ancak prim ba-

sama¤›n› yanl›fl seçenler için ç›kar›lan bu hükme dayanarak seçmifller ve yapt›klar› ifllemlerin do¤rulu¤u

Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ünce kabul edilmifltir. Bu sebeple Af Yasas›n›n tan›d›¤› süre içinde ayr›ca basa-

mak de¤ifltirme iste¤inde bulunma¤a gerek görmemifllerdir. O halde sekiz yüz bine yak›n sigortal›n›n prim

ödeme basamaklar› bire inecek ve örne¤in üç y›l sonra emekli olacak ileri yafltaki sigortal›lar›n ço¤u üçün-

cü basamak üzerinden çok düflük yafll›l›k ayl›¤› (ayda 490 lira) almak zorunda kalacakt›r.

Hukukun genel ilkelerine göre bir idari kararda aç›kl›k bulunmad›kça yay›n tarihinden önceki devreyi kap-

samaz. Ancak yürürlükten kald›r›lan bir genelge asl›nda yasa hükmüne ayk›r›ysa, yasaya ayk›r› genelge ola-

m›yaca¤›ndan bu genelgenin uygulanmas›na daha bafllang›çta olanak bulunmamaktad›r. “Kanuni flartlar ve

hükümler d›fl›nda yap›lan bir tasarrufun sahi say›lmas› kamu menfaatine ayk›r› olur, sosyal düzeni bozabi-

lir. Bu bak›mdan, tasarrufun hükümsüz say›lmas› sakatl›¤›n tabii müeyyidesi olmal›d›r 10 numaral› genelge

hükümlerinin uygulama tarihini Resmi Gazetede yay›mland›¤› tarih olarak saptamak kan›m›zca yanl›fl olur.

30 gün içinde basamak seçerek kuruma yaz›yla baflvurmayan sigortal›lar›n basamaklar›n› bire indirmek,

genelgelerle de¤ifltirilmesine olanak bulunmayan 1479 say›l› yasan›n 51 inci maddesi hükmü gere¤idir. Bu-

nunla beraber büyük bir sigortal› kitlesini yak›ndan ilgilendiren bu konu tart›fl›lmaya de¤ecek kadar önem-

lidir ve bu gibi yanl›fl idari tasarruflar dolay›siyle aksi görüfller de savunulabilinir. Bu sebeple k›sa zaman-

da bu konuda söz sahibi hukukçular›n da görüflleri al›narak 10 numaral› genelgenin uygulama tarihinin ya-

saya ters düflmeyecek flekilde aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerekmektedir. Düflüncemiz do¤rultusunda bir ka-

rara var›l›rsa, Ba¤-Kur uygulamas›ndaki yanl›fll›klar›n kurban› olan bu sigortal›larla bir yaz›m›zda de¤indi-

miz üzere 10.5.1974 tarihli yarg› Hukuk Bölümü ‹ctihad› Birlefltirme Genel Kurul karar›n›n Ba¤-Kur Ge-

nel Müdürlü¤ünce kendilerine duyurulmamas› nedeniyle basamak de¤ifltirme olana¤›n› bulamayan yüz bin

ileri yafltaki ba¤›ms›z çal›flanlar›n ve say›lar›n› dört milyon olarak saptad›¤›m› esnaf, sanatkar ve di¤er ba-

¤›ms›z çal›flan yurttafl›n u¤rad›klar› zararlar› önlemek için Ba¤-Kur’la ilgili yeni bir af yasas›n›n ç›kart›lmas›

düflünülebilinir. Ancak ne yolda karara var›l›rsa var›ls›n, bir kez daha bu tür önemli aksakl›klara yol açma-

yacak bir örgüt kurulmas› ve Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n iki y›l içinde bu hale düflürülmesi nedenleri üzerin-

de durulmas› flartiyle...
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YAfiLILIK S‹GORTASI
Yafll›l›k sigortas›ndan faydalanabilmek için sigortal›n›n Ba¤-Kur’a yaz›l› talepte bulunup, ta-
lepte bulundu¤u tarihte prim ve her türlü borçlar›n› ödemifl olmas› gerekmektedir. Ka-
nunda yap›lan düzenlemelere göre yafll›l›k sigortas›n›n temel yard›m flekli olan yafll›l›k ay-
l›¤› tam, k›smî ve ileri yafltakiler olmak üzere üçe ayr›l›r. Tam ayl›ktan faydalanabilmek için
sigortal›n›n kad›n ise 20 tam y›l, erkek ise 25 tam y›l sigorta primi ödemifl olmas› ve 23.
05. 2002 tarihli ve 4759 say›l› kanuna göre oluflturulan tablo uyar›nca belli bir yafl s›n›r›-
n› geçmifl olmas› gerekmektedir. Kad›n ise 60, erkek ise 62 yafl›n› dolduran ve en az 15
tam y›l prim ödeyen sigortal›lara da k›smî yafll›l›k ayl›¤› ba¤lan›r. 2004 y›l› itibariyle 53 989
kifli kurumdan yafll›l›k ayl›¤› almaktad›r.

ÖLÜM S‹GORTASI
Ölen sigortal›n›n hak sahiplerine dul ve yetim ayl›¤› ba¤lanabilmesi için gereken koflullar:
Sigortal›n›n ölüm tarihinde en az 5 tam y›l sigorta primi ödenmifl olmas›,
Sigortal›n›n malullük veya yafll›l›k ayl›¤› almakta iken veya yaz›l› istekte bulunup, malullük
veya yafll›l›k ayl›¤› ba¤lanmas›na hak kazand›ktan sonra ölmesi,
Ba¤lanm›fl bulunan malullük veya yafll›l›k ayl›klar› kesilmifl olan sigortal›n›n ölmesi,
En az 5 tam y›l sigorta primi ödemifl olanlardan, yafll›l›k toptan ödemesi talebinde bulu-
nan sigortal›n›n toptan ödeme yap›lmadan ölmesi.
Ancak, bir ifl kazas› veya meslek hastal›¤› sonucu ölenler için prim ödeme süresi aranmaz.
Kurumdan ölüm ayl›¤› almakta olanlar›n say›s› kuruluflundan itibaren düzenli olarak
artmakla birlikte son y›llarda oldukça azalm›fl, 2004 y›l›nda 38 155’e düflmüfltür.

Kad›n ‹se 60, erkek ‹se 62 yafl›n›

dolduran ve en az 15 tam y›l

pr‹m ödeyen s‹gortal›lara da

k›smî yafll›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.

2004 y›l› ‹t‹bar‹yle 53 989 k‹fl‹

kurumdan yafll›l›k ayl›¤›

almaktad›r.
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Vak›f Statüsündek‹ Sand›klar

T ü r k i y e ’ d e  s o s y a l  g ü v e n l i k sisteminin üç büyük ku-
rum etraf›nda yap›land›r›lmas› süreci 1945 y›l›nda ‹flçi Sigortalar› Kanunu’nun
kabulüyle bafllam›fl, 1971 y›l›nda Ba¤-Kur’un kurulmas›yla sona ermifltir.
Emekli Sand›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba¤-Kur’dan oluflan bu üç ku-
rumla beraber nüfusun büyük k›sm› sosyal güvenlik kapsam› dahiline al›nm›fl-
t›r. Bununla birlikte vak›f statüsündeki sand›klar ve tamamlay›c› sosyal sigorta
sand›klar› önemli ifllevler üstlenmeye devam etmifltir. 506 say›l› kanunun ge-
çici yirminci maddesine göre banka ve sigorta flirketleri bünyesinde birçok
sand›k kurulmufl olmakla birlikte bu sand›klar›n geçmifli teavün, yani yard›m-
laflma sand›klar›na kadar uzat›labilir. Bu kurumlar Türkiye’de kamu kesimi kap-
sam› d›fl›nda yer alan sosyal güvenlik pratiklerine örnek teflkil etmekte ve sos-
yal güvenlik alan›nda reformun gündemde oldu¤u ve tamamlay›c› bir ifllev
üstlenmek üzere bireysel emeklilik sisteminin yayg›nlaflmaya bafllad›¤› günü-
müzde önemli bir tecrübe niteli¤i tafl›maktad›r.
‹lk örneklerini Osmanl› dönemindeki lonca örgütlenmelerinin içinde gördü-
¤ümüz yard›mlaflma sand›klar› zamanla loncalar d›fl›na da taflm›fl ve bu süreç
içinde XIX. yüzy›l›n sonuna do¤ru sivil ve askerî devlet memurlar› ile di¤er ke-
simlerdeki çal›flanlara do¤ru geniflleyen bir tekaüd sand›¤› biçimi ortaya ç›k-
m›flt›r. Teavün sand›klar› aktif çal›flma hayat› s›ras›ndaki ihtiyaçlara yönelirken,
tekaüd sand›klar› emeklilik konular›nda düzenlemeler getirmifltir. Bu farkl› uy-
gulamalardan dolay› baz› kurumlarda her iki sand›¤›n da yer ald›¤› görülmek-
tedir. Sand›klar›n cumhuriyet dönemindeki tarihi ise 10 Eylül 1921’de kabul
edilen Ere¤li Kömür Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müte-
allik Kanun ile bafllamaktad›r. Bu dönemde 22 Temmuz 1923 tarihli ve 2608
say›l› kanunla kurulan Amele Birli¤i, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na
ba¤l› bir kurum olarak hâlâ varl›¤›n› sürdürmektedir. Amele Birli¤i SSK’n›n ku-
rulmas›ndan sonra emeklilik hizmetlerini devretmiflse de ek hizmetler konu-
sunda üyelerine hizmet sunmaya hâlâ devam etmektedir. Bu dönemde öne

VAKIF STATÜSÜNDEK‹
SANDIKLAR VE 
TAMAMLAYICI SOSYAL
S‹GORTA SANDIKLARI

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n OluflumuModern sosyal Güvenl‹k Kurumlar›n›n Oluflumu
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ç›kan bir di¤er önemli örnek 1926 y›l›nda ç›kar›lan 895 say›l› yasayla kurulan ‹malat-› Har-
biye Teavün ve Sigorta Sand›¤›’d›r. Bu kurum hem emeklilik sorununa hem de sa¤l›k so-
rununa çözüm bulunmas› amac›yla oluflturulmufltur. Kurumun yasas› 1939’da ç›kart›lan
3575 say›l› Askerî Fabrikalar Tekaüd ve Muavenet Sand›¤› Hakk›nda Kanun ile revize edil-
mifl, 1949’da Emekli Sand›¤›’n›n kurulmas›yla ise la¤vedilerek çal›flanlar› Emekli Sand›¤› ça-
t›s› alt›nda toplanm›flt›r. Merkezî bir üst organa sahip olmaks›z›n faaliyet yürüten tekaüd
ve teavün sand›klar› 1945 sonras› konjonktürde yerlerini merkezî kurumlara b›rakm›flt›r
ancak 506 say›l› kanun ile birlikte sand›klar aç›s›ndan yeni bir düzenlemeye gidilmifltir.
Vak›f statüsündeki sand›klar, SSK Kanunu olarak da bilinen 506 say›l› Sosyal Sigortalar Ka-
nunu’nun geçici yirminci maddesi uyar›nca kurulmufltur. Bu madde uyar›nca banka san-
d›klar›, kendi üyelerine en az SSK düzeyinde hizmet vermekle yükümlü k›l›nm›flt›r. Kat›l›-
m›n zorunlu oldu¤u bu sistemde kapsam dahilinde tutulan kifliler bankalarla, reasürans ve
sigorta flirketlerinin çal›flanlar›d›r. Bugün itibariyle 17 tane sand›k bulunmaktad›r, bunlar›n
10 tanesi faal durumdad›r. Bunlar; fiekerbank T.A.fi. Memur ve Hizmetliler Sigorta ve
Emekli Sand›¤› Vakf›, Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Memur ve Hizmetlileri Yard›m ve Emek-
li Sand›¤› Vakf›, Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta Emekli Sand›¤› Vakf›,
T. Emlak Bankas› T.A.fi. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sand›¤› Vakf›, Akbank T.A.fi Men-
suplar› Tekaüt Sand›¤› Vakf›, T. Garanti Bankas› A.fi. Memur ve Hizmetlileri Emekli San-
d›¤› Vakf›, T. S›naî Kalk›nma Bankas› T.A.fi. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sand›¤› Vakf›, T.
‹fl Bankas› T.A.fi  Mensuplar› Emekli Sand›¤› Vakf›, T. Vak›flar Bankas› T.A.O. Memur ve
Hizmetlileri Emekli Sand›¤› Vakf›, Millî Reasürans Mensuplar› Emekli Sand›¤› Vakf›, Pamuk-
bank T.A.fi. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sand›¤› Vakf›, Eskiflehir Bankas› Mensuplar›
Emekli Sand›¤› Vakf›, Türkiye Genel Sigorta A.fi. Memur ve Hizmetlileri Emekli Sand›¤›
Vakf›, fieker Sigorta A.fi. Personeli Sigorta ve Yard›m Sand›¤› Vakf›, Türkiye ‹mar Banka-
s› T.A.fi. Memur ve Müstahdemleri Yard›m ve Emekli Sand›¤› Vakf›, T. D›fl Ticaret Ban-

kas› A.fi. Mensuplar› Emekli Sand›¤› Vakf›, Ana-
dolu Anonim Türk Sigorta fiirketi Memurlar›
Emeklilik Sand›¤› Vakf›. Yukar›daki kurumlar›n d›-
fl›nda baflka sand›klar da kurulmufl ancak süreç
içerisinde bir k›sm› faaliyetine son vermifltir. Bu
yöndeki ilk örnekleri ‹stanbul Bankas› ve Türkiye
Ö¤retmenler Bankas› oluflturmufltur. Bunun
üzerine, 6 Aral›k 1994 tarihli Resmî Gazete’de
yay›mlanan Bakanlar Kurulu karar› ile 506 say›l›
kanunun ek 36. maddesine göre, ‹stanbul Ban-
kas› Personeli Sosyal Sigorta Sand›¤› ile Türkiye
Ö¤retmenler Bankas› Emekli Sa¤l›k ve Sosyal
Yard›m Sand›¤›, SSK’ya devredilmifltir. Daha
sonra, Tam Sigorta A.fi. Memur ve Hizmetlileri
Emekli Sand›¤› Vakf› ve Ankara Anonim Türk Si-
gorta fiirketi Memur ve Hizmetlileri Sa¤l›k ve
Emekli Sand›¤› Vakf› da ayn› gerekçelerle Sosyal
Sigortalar Kurumu’na devredilmifllerdir.
Banka sand›klar›n›n SSK çat›s›n›n d›fl›nda ku-
rumsallaflmalar›n›n temel sebebini, hizmet kali-
tesi bak›m›ndan SSK standartlar›n›n üzerinde
faaliyet gösterebilme amac› oluflturmufltur. Bu
amaca birçok sand›k taraf›ndan ulafl›lm›fl olsa
da, sand›klar›n her birinin iflleyifli ve bu amaca
yönelifli farkl›l›k göstermektedir. Örne¤in Ak-
bank T.A.fi. Mensuplar› Tekaüt Sand›¤› Vakf›,
SSK’n›n ödedi¤i maafllara k›yasla ortalama yüz-
de 30 daha yüksek bir maafl öderken baflka bir
kurum, T. S›naî Kalk›nma Bankas› T.A.fi. Me-
mur ve Hizmetlileri Emekli Sand›¤› Vakf›, SSK
düzeyinde maafl ödemekte, ancak verilen sa¤-
l›k hizmetlerinin kalitesi bak›m›ndan SSK stan-
dartlar›n›n üzerine ç›kabilmektedir. Ancak bu
örneklerin sand›klar›n sorunsuz iflledi¤ini düflündürmesi kesinlikle yanl›fl olacakt›r. San-
d›klar›n 2000 y›l›ndan 2005 y›l›na kadarki gelir-gider tablosu incelendi¤inde gelirlerin
de giderlerin de artt›¤› ancak giderlerin gelirler içindeki oran›n›n da ayn› flekilde artt›-
¤› gözlenmektedir. Örnek ald›¤›m›z süreç içerisinde SSK’ya devredilen veya Tasarruf
Mevduat› Sigorta Fonu’na devredilen sand›klar› hesaba katmadan bakarsak, giderlerin
gelirler içindeki oran›n›n 2000 y›l›nda yüzde 51,6, 2004 y›l› sonunda ise yüzde 64,1 ol-
du¤u görülebilir. 2005 y›l› sonunda ise bu oran›n yüzde 65 olaca¤› tahmin edilmekte-
dir. Sand›klar›n aktif-pasif dengesine bak›ld›¤›nda ise flu rakamlar göze çarpmaktad›r:
2000 y›l› itibariyle 78 495 aktif sigortal›ya karfl›l›k 71 266 pasif sigortal› ve 173 808

1960’l› y›llar›n ortalar›nda bankalar›n kendi

emekli sand›klar›n› kurmas›, bir gereksinimden

de¤il, zorlamadan ortaya ç›kt›. SSK yasas›na

eklenen geçici bir madde ile yasal altyap›s›

oluflturulan sistem, görünüflte banka çal›flanla-

r›na ek yarar sa¤lama amac› güdüyordu .

Emeklilik dönemlerinde daha fazla gelir elde

etmeleri o günkü flartlarda çal›flanlar›n lehine

yap›lan bir düzenleme görünümündeydi.

Oysa esas neden, baz› banka sahip ve yöneti-

cilerinin bankalar›n› devlete ya da baflkalar›na

kapt›rmak endiflesinden kaynaklan›yordu. O

tarihlerde baz› bankalar›n hisse senedi sahipli-

¤i konusunda sorunlar› vard›. Bu bankalar dev-

lete geçebilirdi. Sorunun çözümü için “sand›k”

formülü benimsendi. Güçlü banka yöneticileri-

nin çabalar› ile yasa ç›kart›ld›. Kurulan emekli

sand›klar›na hisse devri yap›ld›. Bankan›n sahi-

binin, çal›flanlar› oldu¤u fleklinde bir görüntü

verildi. Devlet de çal›flanlar›n bankas›n› al›p

“devletçilik” yapmak istemedi.

Bunun sonucunda banka yönetimi sand›k yö-

netimini, sand›k yönetimi de banka yönetimini

seçerek “kendi durumlar›n› ve sandalyelerini”

y›llarca korumak f›rsat›n› elde ettiler. Baflkala-

“Bankalar›n Emekli 
Sand›¤› Modeli Yanl›flt›!”
Gazi Erçel, Sabah, 27 Temmuz 2005

Banka sand›klar›n›n SSK 

DIfiINDA kurumsallaflmalar›n›n 

temel sebeb‹n‹, h‹zmet kal‹tes‹ 

bak›m›ndan SSK standartlar›n›n

üzer‹nde faal‹yet göstereb‹lme

amac› oluflturmufltur.
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r›na da örnek oldular. ‹yi çal›flanlar yan›nda, bu modeli tamamen kendi ç›karlar›na kullananlar da

oldu. Sermaye pay›n› düflük göstermek için, hakimiyetlerinde bulunan sand›klara hisse devri yapan

banka patronlar›na da s›kça rastland›. Ço¤unlu¤u flimdi sistem d›fl›nda.

El çaka, yer çaka
1960’l› y›llar›n sonunda Bankalar Yeminli Murak›plar› Kurulu’nda görev yaparken bu sisteme, briç

oyunundan esinlenerek, “el çaka, yer çaka” ismini vermifltik. Sistemin sak›ncal› yönlerini belirten

raporlar yazarak Maliye Bakanl›¤›’n›n üst yönetimini ikaz etmifltik. Özellikle, bankaya bir fley oldu-

¤unda, çal›flanlar›n emeklilik ile ilgili bir güvencelerinin kalmayaca¤› noktas›ndan hareketle, “yap-

may›n, bu iflin sonu iyi de¤il” gibi ikazlarda bulunmufltuk. Dinleyen olmad›. Emekli sand›klar›n›n sa-

y›lar› da gün geçtikçe artt›. 

Çal›flanlar›n güvencelerinin ikinci planda kalmamas› için yap›lacak basit ve fakat temel ifllemler var-

d›. Kesilen primlerden ve iflveren katk›s›ndan oluflan fonlar iyi bir biçimde yönetilmeliydi. Topla-

nan fonlardan emekli olacaklara ödenecek miktarlar›n ne kadar, hangi flartlarda ve ne sürede ola-

ca¤›n› belirleyen aktüerya hesaplar›n›n ciddi bir biçimde yap›lmas› ve ba¤›ms›z deneticilerce 

kontrol edilmesi flartt›. Fonlar, en yüksek ve riski az yerlerde de¤erlendirilmeliydi.

Türkiye’nin geçirdi¤i çalkant›l› dönemlerde de olsa, baz› bankalar bu konuda hassas davran›p ge-

re¤ini yapt›lar. Baz›lar› ise, toplanan fonlar› bankan›n kasas›na al›p, kendi kaynaklar› gibi kulland›-

lar. “Emekliliklerine daha çok var, o gün gelsin düflünürüz” davran›fl› içine girdiler. Toplanan prim-

ler banka hesaplar› içinde kaynad›, gitti.

Bankalar tek tek sistemden çekilince, ya da sahipleri devlet olunca “el çaka, yer çaka” ifllemlerine

art›k gerek kalmad›. Ancak emekli sand›klar›ndaki aç›klar›n boyutu bütün ihtiflam›yla gözler önü-

ne serildi. Geçmiflteki hatalar, yanl›fl uygulamalar ve sorunlar ortaya ç›kt›.

Çözüm nerede?
Çal›flanlar›n tek bir emekli sand›¤› çerçevesinde yap›land›r›lmalar› do¤ru bir yaklafl›m. Müktesep

haklar›n da korunmas› gerekli.. O halde, sand›klar›n aç›¤›n›n da bankalar›n varl›klar›ndan karfl›lan-

mas›, sat›lacak olanlar›nda ise fiyatlar›n›n bu durum dikkate al›narak belirlenmesi flart. Ancak, bü-

tün bu do¤rular çerçevesinde fatura devlete ç›k›yor. Her zaman oldu¤u gibi olay›m›zda da, sand›k-

lar›n aç›klar›n›n kapat›lmas› görevini, dolayl› ya da dolays›z, devlet, TMSF ya da Hazine üstleniyor.

Dünkü Sabah’da yay›nlanan haber ise arzu edilmeyen bir baflka olas›l›¤› ortaya ç›kar›yor. Cumhur-

baflkan›’n›n veto karar› nedeniyle, sand›klar›n arkas›nda SSK ve bankalar›n kalmamas› durumunda

fatura banka çal›flanlar›na kesilecek. Umar›m bu olas›l›k gerçekleflmez.

adet ba¤›ml› kifli bulunmaktad›r. Bu rakamlara göre aktif pasif oran› 1,10 fleklinde he-
saplanmaktad›r. 2004 y›l› sonunda ise rakamlar flu flekilde oluflmufltur: 73 412 adet ak-
tif sigortal›ya karfl›l›k 74 367 adet pasif ve 153 662 ba¤›ml›. Bu rakamlara göre aktif-
pasif oran› 0,99 fleklinde hesaplanmaktad›r. 2005 y›l› için tahmin edilen aktif-pasif ora-
n› ise 0,97’dir. Bu oran 1994 y›l›nda 1,51 olarak hesaplanm›flt›r.
Sand›klar›n gelirleri ve aktif-pasif oran› birlikte düflünüldü¤ünde baz› noktalarda soru ifla-
retleri belirmektedir. Sand›klar›n aktif-pasif oranlar›na bak›ld›¤›nda, 2000 y›l›ndaki en bü-
yük oran bile asl›nda sürdürülebilir bir yap›n›n olmad›¤›na iflaret etmektedir. Aktüeryal
denge aç›s›ndan ideal oran, 6 aktife karfl›l›k 1 pasif üye olmas›d›r. Bu oran 4’e karfl› 1’in
alt›na düfltü¤ünde sorun ç›kmakta, yukar›daki örnekte gördü¤ümüz gibi 1’e 1 civar›na gel-
di¤inde ise sürdürülemez bir tablo ortaya ç›kmaktad›r. Buna karfl›n sand›klar›n tümüne
birden bakt›¤›m›zda gelir-gider dengesi aç›s›ndan, aç›k vermeye do¤ru bir gidiflten bahse-
debilmemize ra¤men henüz bir sorun göze çarpmamaktad›r. Bu ikilemi, sand›klar›n ken-
di kaynaklar›n› kullanma konusunda yasal s›n›rlamalara tabi olmay›fl›yla aç›klamam›z müm-
kündür. Bilindi¤i gibi SSK’n›n kendi kaynaklar›n› (kaynaklarla hem nakit kaynaklar hem de
gelir getirici gayrimenkuller ve di¤er ö¤eler kastedilmektedir) nas›l kullanaca¤› yasayla net
bir flekilde belirtilmifltir. fiüphesiz SSK’n›n kaynaklar›n›n eri(til)mesinin tek sebebi paras›n›
nas›l kullanaca¤›n›n s›n›rland›r›lmas› ve son derece verimsiz yat›r›m araçlar›na yönlendiril-
mesi de¤ildir; ancak enflasyonun yüzde 70’lerde gezdi¤i baz› dönemlerde SSK’n›n yüzde
5-15 civar›nda kâ¤›tlara fon aktarmas› belirgin gelir kay›plar›na yol açm›flt›r ve SSK aslî gö-
revinin d›fl›na ç›k›p devletin veya dönemin hükümetlerinin baflka ihtiyaçlar›n›n kayna¤› ha-
line getirilmifltir. Ayn› fley sand›klar için söz konusu olmam›flt›r. Sand›klar da Çal›flma Ba-
kanl›¤›’n›n yeminli murak›plar›nca denetlenmekte olan resmî kurumlard›r ancak sand›k
yöneticilerine kaynaklar› nerelerde kullanacaklar› konusunda yasal bir s›n›rlama getirilme-
mifltir. Böylece sand›klar kendi kaynaklar›n› daha verimli kullanabilmifltir. Baz› sand›klar
ciddî sorunlar yaflam›flsa da, bütün sistem göz önüne al›nd›¤›nda, 2005 y›l›na kadar sis-
tem aç›k vermemifltir.
Sand›klar konusu son dönemde Bankac›l›k Yasa Tasar›s› olarak bilinen ve tam ad› Kre-
di Kurulufllar› Kanun Tasar›s› olan yasa tasar›s› etraf›nda dönen tart›flmalarda öne ç›k-

Sand›klar konusu son dönemde

Bankac›l›k Yasa Tasar›s› olarak

b‹l‹nen ve tam ad› Kred‹ 

Kurulufllar› Kanun Tasar›s› olan

yasa tasar›s› etraf›nda dönen

tart›flmalarda öne ç›km›flt›r.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

328  329

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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m›flt›r. Sosyal güvenlik sistemlerinin esas itibariyle aktif-pasif dengesi üzerine kurulma-
s› gerekti¤inin alt› çizilerek, flu an itibariyle k›sa vadede sorun yaflamayaca¤› düflünülen
baz› sand›klar›n bile, aktüeryal dengenin bu derece bozuk oldu¤u bir yap›da ancak
yüzde  20’lik reel gelirle ayakta durabilece¤i ifade edilmifltir. Türkiye’de uzun süreli
enflasyonist ortam›n bu derece yüksek getirileri mümkün k›lm›fl oldu¤u ancak içinde
bulundu¤umuz dönemde, finansal yat›r›mlar›n böyle bir net gelir sa¤layamayaca¤›n›n
alt› çizilmifltir.
Sand›klar›n bu gerekçelerle SSK’ya devrine ise çok çeflitli tepkiler gelmektedir. Bunlar-
dan en önemlisi sand›klar›n amaçlar›yla ilgilidir. Yasa gere¤i an az SSK düzeyinde hiz-
met sunmay› vaat eden sand›klar›n hemen hemen hepsi ya maafllarda ya da sa¤lanan
sa¤l›k hizmetleri konusunda SSK’n›n ötesine geçebilmektedir. Bu haliyle sand›klardan
belli bir düzeyde hizmet hak eden kifliler yasal düzenlemeyle SSK standartlar›nda hiz-
met almaya bafllayacakt›r. Bu durum kazan›lm›fl haklar›n kayb› olarak görülmektedir.
K›saca banka sand›klar›n›n zaman içerisindeki seyri, çok ilginç bir deneyime iflaret et-
mektedir. Banka sand›klar› ile birlikte sosyal güvenlik flemsiyesi alt›na al›nan kesimin
2002 y›l› rakamlar›na göre binde 47 civar›nda oldu¤u düflünülürse, asl›nda sistemdeki
bu ö¤enin çok da merkezî bir öneme sahip olmad›¤› söylenebilir. Türkiye’de 2005 y›-
l› itibariyle, sand›klar›n kapsam›nda 308 282 kifli olaca¤› tahmin edilmektedir. Bu say›
az olmamakla birlikte SSK, Emekli Sand›¤› ve Ba¤-Kur yan›nda çok küçük kalmaktad›r.
Ancak ayn› yasa kapsam›nda bulunmakla birlikte her biri ayr› bir geliflim çizgisi izleyen
bu sand›klar dikkatle incelenmesi gereken önemli bir tecrübe birikimi oluflturmufl bu-
lunmaktad›r. Sand›klarla ilgili s›cak tart›flmalar›n halen çok ciddî bir gündem maddesi
olmas› konunun karmafl›kl›¤›n› ayr›ca ortaya koymaktad›r.

Tamamlay›c› 
Sosyal S‹gorta Sand›klar›

T a m a m l a y › c ›  s o s y a l  s i g o r t a  s a n d › k l a r › n › n banka
sand›klar›ndan belirgin farklar› vard›r. Banka sand›klar› kendi bafllar›na birer sosyal güven-
lik sistemleridir, çal›flanlar›n baflka bir sosyal güvenlik flemsiyesi alt›na al›nmalar› söz konu-
su de¤ildir. Tamamlay›c› sand›klar›n temel fark› ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi, herkesin üye
oldu¤u bir sosyal güvenlik sistemine ilave olarak uygulanan bir sosyal güvenlik sistemi ol-
mas›d›r. Tamamlay›c› sand›klardan bahsedildi¤inde ilk akla gelen kurum elbette OYAK’t›r.
3 Ocak 1961 günü kurulmas› kararlaflt›r›lan Ordu Yard›mlaflma Kurumu, 1 Mart 1961 ta-
rihinde ç›kan 205 say›l› kanunla kurulmufltur. OYAK üyeleri ayn› zamanda Emekli Sand›-
¤› mensubudur ve kuruma üyelik iste¤e ba¤l› de¤il zorunludur.
Kurumun TSK personeline sunaca¤› hizmetler kurulufl aflamas›nda flöyle s›ralanm›flt›r:
Emeklilik, maluliyet ve ölüm yard›m› yapmak, baflta konut kredisi olmak üzere ucuz
kredi vermek, genifl bir a¤a sahip olan ordu pazarlar› arac›l›¤›yla ucuz tüketim mallar›
sa¤lamak ve borç para vermek. Kurumun gelirleri sürekli üyelerden, yani TSK’n›n sü-
rekli personelinden yap›lan yüzde 10’luk kesintilerle kurumun geçici üyeleri, yani ye-

dek subaylardan yap›lan yüzde 5’lik kesintilerden oluflmaktad›r. Banka san-
d›klar›nda oldu¤u gibi OYAK için de kendi fonlar›n› çeflitli alanlarda kullan-
ma serbestli¤i sa¤lanm›flt›r. Di¤er sand›klardan farkl› olarak OYAK yat›r›m-
lar›n› büyük ölçüde üretime yöneltmifl ve g›da, petrol, petrokimya, elektro-
nik, otomotiv, çimento, inflaat ve konut gibi çok çeflitli alanlarda faaliyet
gösteren büyük bir holding halini alm›flt›r. ‹lk olarak Goodyear Lastikleri
T.A.fi.’ye ortak olarak sanayi alan›ndaki yat›r›mlar›na bafllam›flt›r. 65 000
üye ile bafllayan kurumun bugün itibariyle yaklafl›k 224 000 üyesi bulun-
maktad›r.
OYAK di¤er sosyal güvenlik kurumlar› veya vak›flar›n›n aksine bir sosyal
güvenlik kurumu olarak de¤il daha çok kâr amaçl› bir holding gibi hareket
etmifltir. Kurumun son dönemdeki etkin ekonomik faaliyetleri kurumun bu
niteli¤ini daha da art›rm›flt›r. Bugün itibariyle OYAK, kurulufl aflamas›nda
ortaya koydu¤u temel amac›n›n, yani sosyal ve fiziksel risklere karfl› ek bir
sosyal güvenlik oluflturma temel amac›n›n çok ötesine geçmifl ve büyük bir
piyasa aktörü haline gelmifltir.
OYAK deneyimi Türkiye’nin tek tamamlay›c› sigorta sand›¤› deneyimi de-
¤ildir. OYAK d›fl›nda MEYAK (Memur Yard›mlaflma Kurumu) ad› alt›nda
memurlar için, ‹YAK (‹flçi Yard›mlaflma Kurumu) ad› alt›nda iflçiler için ben-
zer bir uygulama hayata geçirilmeye çal›fl›lm›flt›r ancak MEYAK Yasas›’n›n
ç›kmas›na ve bir süre memurlardan yüzde 5 oran›nda kesintiler yap›lmas›-
na ra¤men kal›c› olamam›fl, ‹YAK ise sadece fikir düzeyinde kalm›flt›r.
OYAK’›n d›fl›nda ikinci bir tamamlay›c› sigorta sand›¤› Amele Birli¤i’dir.
Amele Birli¤i 14 Aral›k 1982’den itibaren Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤›’na ba¤l› bir kurum olarak faaliyet göstermektedir. Zonguldak kömür
havzas›ndaki maden iflçilerine yönelik olan kurumun amaçlar› flu flekilde s›-
ralanabilir: Geçici ifl göremezlik yard›m›, tedavi yard›m›, son yard›m, ö¤re-
nim yard›m›, kredi destekleri, ifl kazas› yard›mlar› ve konaklama yard›mlar›.
Birli¤in 2004 y›l› istatistiklerine bak›ld›¤›nda 6,7 trilyon TL civar›nda geliri-
ne karfl›l›k 8 trilyon TL civar›nda gideriyle karfl›lafl›lmaktad›r.

TamamlayIcI sandIklardan

bahsed‹ld‹⁄‹nde ‹lk akla gelen
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Bankac›l›k 1990’larda devlet denetimi d›fl›na kaç›p bir tür vahfli bati haline geldi¤inde bozulan yaln›zca

bilançolar de¤ildi. Her fley bozuldu.

‹yi yönetilmeyen bankalarda çal›flanlar›n sosyal güvenlik haklar›n› korumak için kurulan sand›klar aç›k

vermeye bafllad›.

Sand›klar›n gelirleri çal›flanlar›n ve iflverenlerin ortak katk›lar›yla olufluyor. Birçok banka sahibi sand›¤a kat-

k›dan vazgeçti. Katk› bir yana, çal›flanlar›n biriktirdi¤i paralar› çarçur etti. Baz› bankalarda toplanan para-

lar kötü yönetildi. Baz› baflka bankalarda sand›kta biriken tutar›n karfl›layamayaca¤› cömertlikte haklar ta-

n›nd›. Sektörde çal›flan say›s›n›n azalmas› nedeniyle sand›¤a para yat›ran ve emekli olup sand›ktan para çe-

kenler aras›ndaki denge çal›flanlar (ve aç›klar› kapatmak zorunda olan bankalar) aleyhine bozuldu.

Hangi bankada ne kadar aç›k oldu¤u belli de¤il. Baz› bankalar için ileriye dönük büyük bir risk unsu-

ru haline geldi¤i halde aç›klar bilançolarda gizleniyor.

BDDK da buna göz yumarak gizlili¤i teflvik ediyor -muhtemelen bu konuda sorunu oldu¤unu bildi¤i

birkaç büyük bankay› saklamak için. Ama hangi bankan›n aç›¤›n›n ne kadar oldu¤u, piyasa için bir s›r

de¤il. Bankac›l›k çevrelerinden al›nan bilgiler bu aç›klar›n bir milyar dolar civar›nda oldu¤u yönünde.

Bunlar sadece bugün için de¤il gelecek için de risk. Çok say›da bankac› Avrupa standartlar›na göre

genç denecek yaflta emekli oldu¤u için uzun y›llar sand›ktan para çekecek. Buna karfl›l›k bankalarda

çal›flan say›s› azalma trendinde oldu¤undan meydana gelecek aç›klar› bankalar di¤er gelirlerinden sa¤-

lamak zorunda kalacak. Bu, kârl›l›k aç›s›ndan iyi haber de¤il.

Uluslararas› Para Fonu’nun (IMF) da teflviki ile hükümet, sorunu çözmek amac›yla banka çal›flan-

lar›n› sand›klardan sosyal sigortalar bünyesine aktarmak için bir yasa ç›kard›. Bu arada bir taflla iki

kufl vurulacak, sand›¤›ndaki aç›klar yüzünden sat›lmas› zorlaflan Yap› Kredi Bankas›’n›n elden ç›ka-

r›lmas›n›n önü aç›lacakt›. Sand›klar›n› iyi yöneten ve aç›¤› olmayan Akbank gibi bankalar dahil bü-

tün bankalar hükümetin giriflimini destekledi. Bunu bankalar›n kötü niyetine yormamak laz›m çün-

kü zaten bütün sektörü kapsamayan sand›k sistemi iyi çal›flm›yordu.

Cumhurbaflkan› geçen hafta, çal›flanlar›n kazan›lm›fl haklar›n› ellerinden ald›¤› için yasay› veto etti. Hü-

kümet yasay› aynen geçirece¤ini aç›klad›. Ancak bu bir çözüm de¤il. Çünkü Cumhurbaflkan› Anayasa

Mahkemesi’ne baflvurup yasay› iptal ettirebilir.

Hükümet alaturka bir soruna alaturka bir çözüm getirmeye çal›flt›¤› için yar› yolda kald›. Hem banka-

lar› sand›klar›n külfetinden kurtarmak mümkün hem de çal›flanlar›n kazan›lm›fl haklar›na dokunma-

mak. Bunu yar›nki yaz›mda ayr›nt›l› olarak anlataca¤›m.

“Banka Sand›klar›: Alaturka Sorun Alaturka Çözüm”
Metin Münir, Vatan, 28 Temmuz 2005

“Banka Sand›klar›: Alaturka Sorun Alafranga Çözüm”
Metin Münir, Vatan, 29 Temmuz 2005

-II-

Banka sand›klar›n›n Sosyal Sigortalar’a devrini öngören yasa, iyi amaca yönelik kötü bir yasa. Çünkü

banka çal›flanlar›n›n sosyal haklar› ile ilgili iki önemli konuyu havada b›rakt›.

Bankalardan emekli olanlar genellikle Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan (SSK) emekli olanlardan daha

fazla maafl al›yor. Sand›klar SSK’ya geçtikten sonra bu durum sürecek mi?

Emekli veya aktif olsun, banka çal›flanlar›n›n ço¤u SSK hastanelerinden daha kaliteli özel hastanelerde

tedavi görüyor. Sand›klar SSK’ya geçtikten sonra ne olacak?

Bu sorular›n cevaplar›n› bilmesek bile tahmin edebiliriz. SSK’n›n bankac›lara ayr›cal›kl› muamele yapmas›

olanaks›z. Demek ki banka emeklileri SSK’l›lar kadar maafl alacak, SSK hastanelerinde tedavi görecek.

Kazan›lm›fl haklann kaybedilmesi, yoksullaflma, yaflam kalitesinden taviz anlam›na geldi¤i için bu kabul

edilemez.

Ancak konunun bir de baflka yönü var:

Banka, sosyal sigorta müessesesi de¤ildir. ‹fli sand›k çal›flt›rmak de¤ildir. Ayr›ca, sistem kötü kuruldu-

¤u için sand›klar rasyonel çal›flm›yor.

Banka çal›flanlar›n›n SSK’l›lardan daha çok maafl almalar›, özel hastanelerde tedavi görmeleri sade-

ce bankan›n bonkörlü¤ü ile mümkün. Yasaya göre, banka çal›flanlar› SSK’ya ödenen prim kadar

prim ödüyor. Ama ayn› primi ödeyen SSK’l›lardan daha çok avantaja sahip. Bu sadece bankalar›n

sand›klar›n aç›klar›n› sonsuza kadar ceplerinden karfl›lamas› halinde devam edebilir.

Bankac›l›kta kâr oranlar› düflme e¤ilimine girdi¤i için bu ne mümkün ne de mant›kl›d›r.

‹flin bir di¤er yönü de var. Baz› bankalarda sand›k yok. Çünkü sand›k kurma zorunlu¤u y›llarca önce

kald›r›ld›.

Bankalar dünya standartlar›nda çal›flacaklarsa yap›lmas› gereken ifllerden biri sand›klar›n kapanmas›d›r.

Buna hiç kimsenin itiraz› olamaz.

Yap›lan hata, reformun bedelini haks›z bir biçimde çal›flanlara ödetmeye kalk›flmak. Bankalar› sand›k-

lardan kurtarman›n bedelini banka çal›flanlar›na ödetmenin hiçbir savunulur yönü yoktur.

Bankac›lar›n SSK’ya devri, kazan›lm›fl haklara sayg› gösterilerek gerçeklefltirilmelidir. Bu imkâns›z

de¤ildir. Örne¤in, SSK’n›n banka emeklilerine ödeyece¤i maafl bankalar taraf›ndan takviye edilebi-

lir. Transfer esnas›nda peflin ödeme yap›larak kay›p telafi edilebilir. Daha az kaliteli sa¤l›k hizme-

tine gidifl de önlenebilir. Bankac›l›k sisteminde bu geçifli çal›flanlar› rahats›z etmeyecek biçimde ya-

pacak bilgi birikimi mevcuttur. Dün konufltu¤um baz› bankac›lar çarenin ne olabilece¤i konusunda

düflünmeye bafllam›fllard› bile.

Aksi takdirde bu ifl ya hiç olmayacak ya da k›ra döke yap›larak banka çal›flanlar›n›n moralini bozacak

ve Cumhurbaflkan› ile hükümet aras›ndaki havay› daha da zehirleyecek.

Bankalar Birli¤i ile devlet birlikte çal›flarak formül üretebilirler. Hep sorun veya yar› piflmifl çözüm ya-

ratmak zorunda de¤iliz, öyle de¤il mi?

Modern sosyal Güvenl‹k
Kurumlar›n›n Oluflumu
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Bankac›l›kla ilgili yasa tasar›s› ikinci kez TBMM’den geçti. Yasa nite-

li¤ine kavufltu. fiimdi gözler Cumhurbaflkan›’na çevrildi. Yasan›n can

al›c› unsuru banka sand›klar› olmakta. Sand›klar›n, Sosyal Güvenlik

Yasa Tasar›s› kapsam›na al›nmas› ve Genel Sa¤l›k Sigortas›’na devre-

dilmesi öngörülüyor. Bunu hem sosyal güvenlik kurumlar›n›n tek ça-

t› alt›nda toplanmas›n› öngören yasa tasar›s› hem de bankalara or-

tak olan yabanc› sermaye bekliyor. Bankalara yabanc› sermaye girin-

ce sand›klar›n sorun olaca¤› görüldü. ‹leride yap›lacak ödemelerin

içinden ç›k›lmaz bir hal alaca¤› hesapland›. Yap› Kredi Bankas›’na gi-

ren yabanc› ortakla bafllayan bu durumu fiekerbank ve D›flbank izle-

di. Ayn› sorun bankac›l›k sektörüne girecek di¤er yabanc› sermaye-

yi de ilgilendirecek. Ancak devir ifllemiyle sand›klara üye olanlar›n

yan› s›ra binlerce emekli bankac› kazan›lm›fl haklar›n› kaybetmekle

karfl› karfl›ya kal›yor. Maafllar, bir anda SSK’l› ile eflit duruma geliyor.

Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Köflk, yasan›n bu taraf›n› dikkate ala-

rak temmuz ay›nda ‘veto’ etmiflti. fiimdi bu yetkisi yok. Bugün yar›n

imzalay›p Resmi Gazete’de yay›m› sa¤lanacak. Ancak, Cumhurbaflka-

n› bu kez bir baflka yetkisini kullanabilecek. O da yasan›n konuyla il-

gili 23’üncü maddesini Anayasa Mahkemesi’ne tafl›mak olacak. Bu

eyleme, yüzde 100 olur gözüyle bak›l›yor. Kald› ki Çankaya bu ifli

yapmazsa bu defa konuya CHP el atacak. Ana muhalefet partisinden

Oya Arasl›, Akif Hamzaçebi, Mustafa Özyürek ve Kemal K›l›çdaro¤-

lu konu üzerinde haz›rl›klar›n› tamamlam›fl durumda. Baflvuru ge-

rekçesi haz›r bekletiliyor. Olay›n dibinde yer alan Sosyal Güvenlik

Yasa Tasar›s› ise, TBMM’de gündeme al›naca¤› günü bekliyor. Kulis-

lere göre görüflülüp yasalaflmas› 2007 fiubat-Mart ay›n› bulacak. An-

lafl›lan o da Bankac›l›k Yasas›’n›n ilgili maddesine yönelik giriflimlerin

netleflmesini bekleyecek. Banka sand›klar›n› ortadan kald›rma olay›-

na gelince Cumhurbaflkan›’n›n gerekçesindeki ayn› unsurlar CHP

“Banka Sand›klar› Emeklileri 
ve Sosyal Güvenlik”
Ömer Faruk Günel, Star, 25 Eylül 2005

için de geçerli, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce benzer bir durum

konusunda ald›¤› iptal karar› yer al›yor. 1977-78 y›l›nda mahkeme

banka sand›klar›n›n kald›r›lma giriflimini iptal etmiflti. fiimdi ayn› du-

rum yaflan›r m› bilinmez. Mahkemeyi temsil eden isimler de¤iflti, gö-

rüfl de¤iflebilir yorumlar› yap›l›yor. Ama bu varsay›m olay›n Anayasa

Mahkemesi’ne tafl›nmas›n› engellemez. Yap›lacak baflvurunun bu kez

gündeme al›nmas› ve görüflülmesi uzunca bir süre al›r deniliyor. Ne

var ki, bu konuda da önlem al›nabilece¤i anlafl›l›yor. Örne¤in, ilgili

madde yerine Cumhurbaflkan›, yasan›n tümü için ‘yürütmeyi dur-

durma’ talebinde bulunursa mahkeme elindeki tüm baflvurular› geri

b›rak›p ‘önceli¤i bu baflvuruya vermek zorunda kalacakt›r. Kald› ki

CHP’nin haz›rl›¤› bu yönde olmakta. Böylelikle ‘uzun’ süre, ‘k›sa’ sü-

reye indirilmifl olur. Yani, Bankac›l›k Yasas›’n›n gelece¤i ‘sand›klar’

olay›na kilitlenmifl durumda gözüküyor. Konu ayn› zamanda, Türki-

ye-IMF iliflkilerini de yak›ndan ilgilendirmektedir. Para Fonu daha

önce bu yasan›n Köflk’ten geri dönmesiyle birlikte ‘onay’layaca¤› bi-

rinci gözden geçirme raporunu ask›ya alm›flt›. Bu geliflmeyle ‘iliflki-

lerde’ yeni bir s›k›nt› yaflanacakt›r. ‹flin bir de bu taraf› bulunuyor.

Veya, iktidar›n konunun hassasiyetini dikkate al›p kazan›lm›fl hakla-

r›n yok olmas›n› ortadan kald›ran bir yeni yasayla olay› tatl›ya ba¤la-

mas› gerekecek.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

334  335

“Banka sand›klar›n›n sosyal güvenlik fonlar›n›n ne biçimde kullan›ld›¤›

bilinmemekte ve plân ilkelerine uyulup uyulmad›¤› saptanamamaktad›r.

Bu kurulufllar›n Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesine al›nmas›yla, kal-

k›nmaya kat›lan sosyal güvenlik fonlar› artacak ve DPT’nin kontrolü

sa¤lanacakt›r. Kald› ki, banka sand›klar›n›n, vak›flar›n, odalar›n devlet-

lefltirilmesi, mallar›n›n al›nmas›, dinlenme tesislerinin devri söz konusu

de¤ildir. Konu sadece sosyal güvenli¤in birli¤inin sa¤lanmas›d›r.”
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C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
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Banka sand›klar› ve reasürans flirketlerinin, Anayasam›z›n öngördü¤ü anlamda sosyal güvenlik hak-

k›n› yerine getirilebilmesi, daha güvenceli ve âdil bir sistemin sa¤lanabilmesi ve en önemlisi sosyal

güvenli¤in birli¤i  ve tek çat› ilkesinin gerçeklefltirilmesi amac›yla, Sosyal  Sigortalar Kurumu bün-

yesine al›nmalar› üzerinde ikinci plân döneminden itibaren önemle durulmufltur.

1968-1969-1970 y›llar› programlar›nda banka sand›klar›n›n ve özel sigorta flirketlerinin SSK ile bir-

lefltirilmelerini öngören hükümler vard›r.

‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân› (1971 Program›-Sosyal Güvenlik Bl. Sf. 665) da flunu öngörmekte-

dir:

“506 Say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 2. mad. bankalar, sigorta ve reasürans flirketleri ve

Ticaret Odalar›, Sanayi Odalar›, Borsalar› ile bunlar›n oluflturduklar› yaklafl›k 28 sand›ktan 32.209

kifli sosyal güvenlikten yararlanmaktad›r.Bu sand›klar›n mali durumlar› kanunda belirtildi¤i halde

1965’ten beri baz› çal›flmalar yap›lmas›na ra¤men ilgili bakanl›klarca müfltereken kontrol edilme-

di¤i görülmektedir. Özellikle 1186 Say›l› Kanunun sa¤lad›¤› yeni haklar›n bu sand›klarca da aynen

sa¤lanmas› gerekti¤i konusundaki kanuni hüküm karfl›s›nda, bunlar›n büyük ço¤unlu¤u bugün sa¤-

l›k yard›mlar› d›fl›nda munzam haklar sa¤layan sand›klar olmaktan ç›km›flt›r.”

Özel sand›klar ne halde?
Devlet Plânlama Teflkilât›’nca bu sand›klardan 11 tanesinde yap›lan incelemelerde, birbirinden çok

farkl› statüleri oldu¤u, uzun süredir mali yönden denetlenmeden ve bilançolar›n›n incelenmedi¤i,

aktüarya hesaplar›n› yapt›rmad›klar› için gelecekleri konusunda kuflkular duyuldu¤u belirtilmifltir.

Bu durumda, sand›klara güvenliklerini ba¤layan çal›flanlar›n sakatl›k, ölüm gibi uzun süreli riskler

bak›m›ndan güvenlikleri bu kurumlar›n yöneticilerine ba¤l› olmaktad›r. Bu da sosyal güvenlik sis-

teminin genel ilkeleri olan “süreklilik ve güven” ilkeleri ile ba¤daflmamaktad›r. Bu sand›klar›n bü-

yük ço¤unlu¤unda özellikle sigorta flirketi sand›klar›nda, sand›kla ilifli¤ini kesenler ödemifl oldukla-

r› primlerini toptan ald›klar›ndan, sand›klar çal›flanlar›n› sigorta kapsam› d›fl›nda tutma e¤ilimi gös-

termektedir.

Konuya bu yönden de¤inen 1971 program›, tedbir olarak flunu öngörmektedir. (1971 prog. s.

667): “SSK Kanununun 20.Md.ki özel sand›klar kanununda belirtildi¤i flekilde Çal›flma, Maliye ve

Ticaret Bakanl›klar›nca müfltereken kontrol ve murakabe edilecek ve sa¤lad›¤› maddi imkânlar

Sosyal Sigortalar Kurumundan yüzde 25 oran›nda fazla olmayan sand›klar kald›r›lacak ve üyeleri

“Sosyal Güvenli¤in Birli¤i ve Özel Sand›klar”
Ziyaeddin S. Maruflu (sosyal siyaset uzman›), Milliyet, 15 Haziran 1976

SSK’ya ba¤lanacakt›r. Bu sand›klardan ilifli¤ini kesenler, sigortaya tâbi bir ifl yerine geçtiklerinde,

özel sand›klarda geçmifl hizmetleri ile biriken paralar› yeni kurumlar›na aktar›lacakt›r. SSK’ya da-

hil edilen sand›klar›n sa¤lad›¤› munzam haklar say›larak, müktesep hak kabul edilecektir. Muraka-

be ve birlefltirme ile ilgili ifller bir yönetmelikle tesbit edilecek ve bu yönetmelik program döne-

mi içinde ç›kar›larak, murakabe gerçeklefltirilecektir.”

Bir yasa gücünde olmas›na ra¤men, çeflitli bask› ve etkilerle bu tedbir gerçekleflememifltir.

Bunun üzerine konu Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân›nda gene bütün a¤›rl›¤› ile ele al›nm›flt›r.

Üçüncü Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân›n›n refah da¤›l›m› ve sosyal güvenlik bölümünün ilke ve tedbirler

k›sm›nda, özetle (s.805 paragraf 1740/3 ) “Da¤›n›k sosyal güvenlik kurumlar›n›n,  banka ve reasü-

rans flirketlerinin, sosyal sigorta sand›klar›n›n birlefltirilmesi amac› ile uygulanan sigorta haklar›n-

da mevzuat ve standart yaklaflt›rmalar› sa¤lanacakt›r.” Denilmektedir.

Banka sand›klar› ve reasürans flirketlerinin Sosyal Sigortalar Kurumu ile birlefltirilmeleri konusu

üçüncü plân›n hemen hemen tüm y›ll›k programlar›nda önemle yer alm›flt›r.

1975 program›nda ise, (s. 310), banka ve reasürans flirketlerinin ve öteki sigorta sand›klar›n›n 

SSK ile bütünlefltirilmeleri tedbiri uygulanamam›flt›r denilerek flu genel ve önemli ilkeye yer veril-

mektedir.

“Sosyal refah ve sosyal güvenli¤i amaçlayan program ve araçlar›n belli bir ana politikaya uyumlu

olarak yürütülmesini sa¤lamak ve da¤›n›k uygulamay› gidermek için farkl› standartlar ve ayr›cal›kl›

normlar tek bir iflleyifl sistemi içinde bütünlefltirilecektir.”       

Bakanlar Kurulu karar› olan, kanun niteli¤indeki üçüncü plâna dayanan y›ll›k programlara ra¤men,

bu sand›klar› ve flirketleri SSK’ya ba¤lamak bir türlü mümkün olamam›flt›r.

Bu ve sosyal güvenlik sisteminde yerine getirilmesi gereken daha bir çok ilke ve tedbirin yerine

getirilememifl olmas› ac› bir gerçe¤i yans›tmaktad›r.

1976 y›l› program›nda da yine “Banka sand›klar› ve reasürans flirketleri program döneminde Sos-

yal Sigortalar Kurumu ile birlefltirilecektir” denilmekte ve bunu gerçeklefltirme sorumlulu¤u Sos-

yal Güvenlik Bakanl›¤›’na verilmektedir.

Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n uzun y›llardan sonra haz›rlad›¤› kanun teklifi 1976 ilkbahar›nda çeflit-

li engelleme ve etkilere ra¤men parlamentodan geçerek kanunlaflm›flt›r.

Mülklere el konulmuyor
Baz› sand›klar›n yöneticileri ve temsilcileri kamuoyunu ters yönde oluflturmaya çal›flmaktad›rlar.

fiuras› kesinlikle saptanmal›d›r ki, yap›lan ifllem Anayasa ve yasalara tamamiyle uygundur. Plân ve

program hedefleri yönündedir.

Hedef, sosyal güvenli¤in birli¤inin, tek çat› alt›nda, tüm toplum kiflilerini eflit ölçülerde kapsayarak

sa¤lanmas›d›r.

SSK ile birleflecek sand›klar›n personeli bundan sonra adil, sa¤lam, sürekli ve devletin sa¤lad›¤› sos-

yal güvencelere sahip olacaklard›r.
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Özellikle, da¤›lan, iflâs eden, tasfiye edilen, kald›r›lan banka sand›klar›n›n ve özel firmalar›n perso-

neli sosyal güvenlikten yoksun, ortada kalmayacaklard›r.

Sand›klar›n mallar›n›n tesislerinin, dinlenme kamplar›n›n ve öteki mülklerinin SSK’ya geçmesi, bun-

lara el konulmas› söz konusu de¤ildir. Sadece bu sand›klar›n personeli ve yeni girecekler bundan

böyle 506 Say›l› S.S.Kanununun garantisi alt›nda olacaklard›r.

Kald› ki, SSK’ya ba¤l› olmak, kendilerinin ayr›ca munzam yard›mlaflma örgütü kurmalar›na engel

de¤ildir. Munzam sigortalar kurmak hakk›, herkese aç›kt›r ve banka sand›klar›na ve öteki firma ve

odalara ba¤l› olanlar, ‹YAK, OYAK, MEYAK benzeri munzam sigorta kurabilirler.

Yarar› kime?
Baz› büyük özel banka ve flirketlere ba¤l› sand›klar›n, s›n›rl› say›da yüksek seviyeli idarecileri ve yö-

netim kurulu üyeleri yüksek emekli maafl›, ikramiye ve tazminat sa¤lamaktad›rlar. Oysa say›lar›

45.000’e yaklaflan (aileleri ile beraber 200.000 kifli) düflük düzeydeki çal›flanlar bunlardan yararla-

namamaktad›rlar. Zira, uygulanan yüksek tazminat, emeklilik bir grup yöneticinin karar›na ba¤l›d›r.

SSK Kanununa, Emekli Sand›¤› Kanununa, BA⁄KUR Kanununa ba¤l› olmad›klar›ndan, en kutsal hak

olan ve dar gelirliler lehine kullan›lmas› gereken sosyal güvenlik standartlar› çokluk istenildi¤i gibi

tesbit olunmaktad›r.

Sosyal Sigortalar Kurumu’na ba¤lanmak, Türkiye’nin sosyal güvenlik uygulamas›n›n, üzerinde olan

ve esasen s›n›rl› bir grubu kapsayan yüksek emeklilik ve öteki farkl› standart uygulamas›na bir öl-

çüde engel olacak ve fakat say›lar› 200,000’i aflan banka ve sand›k personeline ve ailelerine sa¤lam

sosyal güvenceler getirecektir. Bilindi¤i gibi, T. Emlâk Kredi, Ziraat ve benzer bankalar›m›z›n per-

soneli, TC. Emekli Sand›¤›’na ba¤l› olup, özel ifllem görmemektedir.

Öte yandan, yap›lan analizler söz konusu olan banka sand›klar› ve öteki oda ve flirketlerin varl›¤›-

n›n 1,5 milyar› aflt›¤›n›, bunun ise yar›s›ndan fazlas›n›n iki büyük bankaya ait oldu¤unu göstermek-

tedir. Asl›nda, bu para SSK, TC. Emekli Sand›¤› ve BA⁄KUR gibi sosyal güvenlik örgütlerinin elle-

rinde bulunan ve sigortal› kiflilerin ödedikleri primlerden oluflan sosyal güvenlik fonlar›ndan fark-

l› de¤ildir.

Kalk›nma plânlar› sosyal güvenlik fonlar›n›n plân hedef ve öncelikleri yönünde, üretimi artt›r›c›, is-

tihdam yaratan ve bölgeler aras› dengesizli¤i giderici nitelikte kullan›m› önemle öngörmektedir.

(1975 prog.s.310).

Devlet, bu fonlar›n gerçekten sözkonusu ilkeye uygun olarak kullan›m›na özen göstermekte, sos-

yal ve ekonomik kalk›nmaya hizmet etmesine çal›flmaktad›r. Oysa, banka sand›klar›n›n sosyal gü-

venlik fonlar›n›n ne biçimde kullan›ld›¤› çokluk bilinmemekte ve program ilkesine uyulup uyulma-

d›¤› saptanamamaktad›r. Bu kurulufllar›n SSK bünyesine al›nmas›yla

kalk›nmaya, kat›lan sosyal güvenlik fonlar› artacak ve DPT’nin 

kontrolü sa¤lanacakt›r.

Kald› ki, hiçbir flekilde banka sand›klar›n›n, vak›flar›n, odalar›n, dev-

letlefltirilmesi, mallar›n›n al›nmas›, dinlenme tesislerinin devri söz

konusu de¤ildir. Konu, sadece sosyal güvenliktir.

Bu sand›klar›n, 26 May›s 1976 gün ve 15598 say›l› Resmî Gazete’de

yay›mlanarak kesinleflen kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu ile birlefl-

tirilmesi sadece sosyal güvenli¤in birli¤i ilkesi yönünde at›lan ilk

ad›m olmayacak (çünkü Emekli Sand›¤› ve sosyal hizmet, sosyal yar-

d›m örgütleri de Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na ba¤lanmal›d›r), en

önemlisi bankalarda, özel flirketlerde ticaret, sanayi odalar› ve ben-

zer kurumlarda büyük ço¤unluktaki personele, gerçek, adil, sürekli

ve garantili, Anayasa’n›n 48 inci maddesine uygun sosyal güvenlik

sa¤layacakt›r.

Türk sosyal güvenli¤i mutlaka bir bütünlü¤e, sisteme kavuflturulma-

l›d›r. Sorunlar›n› çoktan çözümlemifl ülkelerde, sosyal güvenlik ku-

rulufllar› tek bir çat› alt›nda toplanm›flt›r. Bundan sonra hedef k›sa

sürede Emekli Sand›¤›, sosyal hizmet ve yard›m, özel e¤itim gibi öte-

ki temel sosyal güvenlik kurumlar›n› Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n

çat›s› alt›nda toplamak olmal›d›r.

Türk sosyal güvenl‹⁄‹ mutlaka

b‹r bütünlü⁄e, s‹steme

kavufiturulmalIdIr. GEL‹fiM‹fi

ülkelerde, sosyal güvenl‹k 

kurulufilarI tek b‹r ÇatI altInda

toplanmIfitIr.
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I I .  D ü n y a  S a v a fl ›  s o n r a s › süreçte sosyal refah rejimi pek
çok ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de de toplumsal uzlaflma temelinde flekillenmifl-
ti. Bu dönemde toplumsal kalk›nma ve tam istihdam eksenli bir zihniyet hâkim
olmufl, toplumun çok genifl kesimlerini kapsayacak sosyal güvenlik kurumlar›
oluflturulmufl ve refah rejimi sosyal politikalar ve sosyal hizmetler arac›l›¤›yla ta-
mamlanmaya çal›fl›lm›flt›. Keynesyen refah devleti olarak isimlendirilebilecek bu
sistem 1980’lerle birlikte genifl kapsaml› bir kriz içine girmifltir. Küreselleflmeyle
birlikte Keynesyen refah devletinin toplumun genifl kesimlerini kapsayan sosyal
güvenlik sisteminde sorunlar bafl göstermeye bafllam›fl ve bu kurumlar Thatcher,
Reagan ve Özal dönemlerinden itibaren önemli elefltirilere maruz kalm›flt›r. An-
cak bu elefltirilere ra¤men, sosyal güvenlik kurumlar› göz önüne al›nd›¤›nda ne
Bat› Avrupa ülkelerinde ne de Türkiye’de devletin sosyal güvenlik alan›ndan çe-
kilmesi mümkün olmam›flt›r. Keynesyen dönemin kapsay›c› kurumsal yap›lar›
Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede baflat rollerini sürdürmektedir. Son
dönemde yaln›zca emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin de¤il, bir bütün olarak
sosyal refah rejiminin çok kapsaml› bir ölçekte yeniden yap›land›r›lmas› süreci
gündeme oturmufl bulunmaktad›r.
Türkiye’de sosyal devletin zay›f oldu¤u ve sosyal güvenlik sisteminin kapsay›c›
olamad›¤› fleklinde yayg›n bir görüfl bulunmaktad›r. Ancak Türkiye’nin parçal›
sosyal güvenlik yap›s›, gecekondulaflman›n sunmufl oldu¤u imkânlar, kamu iktisa-
dî teflebbüslerindeki istihdam politikalar› ve tar›m kesimine yönelik destekleme
politikalar› bir arada düflünüldü¤ünde Türkiye’de sosyal politikalar›n, her ne ka-
dar enformel bir nitelik tafl›sa da, hayli kapsaml› oldu¤u ortaya ç›kar. Ayr›ca, SSK
baflta olmak üzere sosyal güvenlik kurumlar›n›n verdi¤i hizmetlerin kalitesi düflük
olmakla birlikte, bu kurumlar›n 1990’lar›n sonlar› itibariyle nüfusun yüzde 80’ini
kapsamakta oldu¤u görülmektedir. Sigortal› iflçi say›s› az olsa dahi insanlar siste-
me efl veya aile fertleri üzerinden eklemlenebilmekte ve bu da sosyal güvenlik
flemsiyesinin genifllemesini mümkün k›lmaktad›r.
1980’lerden itibaren liberal bir eksende sosyal kurumlara bir çekidüzen verilme-
si fikri a¤›rl›k kazanmaya bafllam›flt›r. Devletin küçülmesi gerekti¤i söylemi kamu-
sal alanda giderek daha fazla yer bulmufl; özellefltirmenin refah devleti uygula-
malar› sonucunda oluflmufl “krizler”, “iflaslar”, “kara delikler” ve “sürdürülemez-

SOSYAL GÜVENL‹K 
REFORMU VE YEN‹
SOSYAL POL‹T‹KALAR
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dünyan›n pek çok ülkesinde emeklilik sis-
temlerinin malî s›k›nt›lar içinde oldu¤unu ve
yafllanan nüfus tehlikesini göz önüne alarak
yeni bir emeklilik modelinin uygulanmas› ge-
rekti¤i fikrini gündeme getirmifltir.
Dünyada halihaz›rda var olan emeklilik sis-
temlerinin ezici bir k›sm› da¤›t›m sistemine
göre çal›flmaktad›r. Bu sistemde yafll› nüfu-
sun emeklilik maafllar›, çal›flmakta olan nü-
fus taraf›ndan ödenen primlerle finanse
edilmektedir. Her bir yafll› insan›n emekli-
lik maafl›, birkaç çal›flan›n primiyle finanse
edildi¤i için, yafll› nüfusun çal›flan nüfusa
göre artmas› bir finansman sorunu yarat-
maktad›r. Bunun sonucu olarak ya çal›flan-
lar ve iflverenler üzerindeki prim yükü afl›-
r› düzeyde artmakta ya da emeklilerin re-
fah düzeyi düflmektedir.
Raporun bu ba¤lamda iflaret etti¤i temel so-
runlardan biri, emeklilik için yap›lan kamu
harcamalar›n›n sürdürülemez boyutlara t›r-
manmas›yd›. Aktif çal›flan sigortal›n›n emekli
pasif sigortal›ya oran›n› ifade eden ba¤›ml›l›k
oran› (aktif-pasif dengesi veya aktüeryal
denge) ile kamu harcamalar› aras›nda çizilen
grafik, artan oranl› bir e¤ri ortaya ç›kar›yor
ve dolay›s›yla ba¤›ml›l›k oran›ndaki küçük bir
düflüfl bile katlanarak ço¤alan kamu harca-
malar›na yol aç›yordu. Yüksek kamu harca-
malar› ise kaç›n›lmaz olarak bütçe aç›klar›na,
enflasyona ve artan harcamalar›n üretken
yat›r›ma dönüflebilecek bireysel tasarruflar›
emmesine sebep olacakt›.
Ayr›ca finansman problemini ortadan kal-
d›rmak için art›r›lacak primler iflgücü piya-
sas›nda makroekonomik s›k›nt›lara yol açacakt›r. ‹flgücü kat›l›m› ve ekonomik büyüme
azalacak veya kay›td›fl› ekonomi özendirilerek sistemin finansman problemi daha da
derinleflecektir. Bu durumda, vergilerden kaç›nmak için emeklilik maafllar› düflürülmek
zorunda kal›nacakt›r.
Dünya Bankas› raporunun bu sorunlara karfl› önerdi¤i alternatif emeklilik sisteminin
temel unsurlar›, emeklilik sistemlerinin hem makroekonomik dengeleri bozmamas› ve
büyümeyi art›r›c› özellikler tafl›mas›, hem de genifl bir sosyal koruma a¤› yaratma özel-
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likler”e verilecek yegâne olumlu yan›t oldu¤u dile getirilmifl; sosyal güvenlik sisteminin kamu
taraf›ndan finansman›n›n giderek zorlaflmakta oldu¤una dikkat çekilmifltir. Ancak bütün bu
geliflmelere ve sosyal güvenlik ve sosyal politika alan›nda yeniden yap›lanma aray›fllar›na ra¤-
men devletin sosyal politika alan›na aktard›¤› kaynaklarda bir k›s›tlamaya gidilememifltir.
1980 sonras› süreçte sosyal güvenlik alan›nda yaflanan en önemli geliflme özel sektörün bu
alana girmesi olmufltur. Bununla beraber, Türkiye’de özel sektörün sosyal güvenlik alan›nda
bir aktör olmas› son on, hatta son befl y›l›n bir olgusudur. Türkiye’de sosyal güvenlik alan›n-
da etkinleflmeye bafllayan özel sermaye gruplar›n›n ilk planda 1980 y›l› öncesinde de özel si-
gorta alan›nda faaliyet gösteren flirketler oldu¤u görülmektedir. Ancak önceki dönemde
devlet kurumlar›na oranla son derece k›s›tl› bir alanda faaliyet gösteren bu flirketler son dö-
nemde özellikle bireysel emeklilik sisteminin gündeme gelmesiyle birlikte ciddî aktörler hali-
ne gelmeye bafllam›fllard›r.
Sosyal güvenlik alan›ndaki yeni yönelimleri özel sektörün alana girifliyle s›n›rlamak yanl›fl ola-
cakt›r. Sosyal güvenlik ve sosyal politika alan›ndaki yap›sal dönüflümlerin üç eksende ilerledi-
¤ini söylemek mümkündür. Öncelikle son y›llarda, Genel Sa¤l›k Sigortas›, Emeklilik Sigortas›
gibi uygulamalarla kamu kesimindeki sosyal güvenlik sistemi tek bir çat› alt›nda birlefltirilerek
yeniden yap›land›r›lmaya bafllanm›flt›r. ‹kinci olarak gelir da¤›l›m› dengesizli¤inin ve yoksullu-
¤un gittikçe derinleflmesi sonucunda devletin sosyal yard›m ve sosyal hizmet uygulamalar›n-
da da önemli bir art›fl ve yeniden yap›land›rma aray›fllar› belirgin hale gelmifltir. Bu çerçeve-
de yeflil kart gibi son derece genifl kapsaml› ve stratejik uygulamalar, Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flmay› Teflvik Fonu çerçevesinde yürütülen çal›flmalar dikkati çekmektedir. ‹çinde bu-
lunulan yeniden yap›lanma sürecinin üçüncü eksenini ise sosyal yard›m ve sosyal hizmet ala-
n›nda gönüllü kurulufllar›n belli bir a¤›rl›k kazanmaya bafllamalar› oluflturmaktad›r.

Sosyal Güvenl‹kte Yen‹den Yap›lanma

EMEKL‹L‹K S‹GORTASI
Artan yaflam süresi ve düflük do¤urganl›k oranlar› nedeniyle nüfusun h›zla yafllanmas›,
tüm dünyada sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerinde reform ihtiyac›n› gündeme getir-
mifltir. Dünya Bankas›’n›n 1994 tarihli “Yafll› Nüfus Krizinden Kaç›nma” bafll›kl› raporu,

“fiimdi reform deyince önce flunu anlamam›z

laz›m: Kaz›¤› nerden yiyece¤iz? ‹flin Türkçe’si

bu, yani reform yap›yoruz falan filan. Simdi in-

sanlar san›yor ki, sistemde, yani kendi güncel

yaflam›nda bir iyileflme olacak. Hay›r, sosyal si-

gorta sisteminde reformun temeli kiflilerden

sisteme daha fazla katk› yapabilecek bir mode-

li kurmakt›r (...) ‹flin özü bu. 4447’de de bu var-

d›, bu son parlamentoya gelen tasar›da da bu

var. O zaman flu soruyu sormam›z laz›m: Kifli-

leri nerede buluflturaca¤›z? Sosyal güvenlikte

norm ve standart birli¤ini sa¤larken farkl› ku-

rumlardan sosyal sigorta hizmeti alan yurttafl-

lar› hangi düzeye ç›karaca¤›z? Ya da hangi düze-

ye indirece¤iz? Bu birleflme nerde olacak? Yani

refahta m› yoksullukta m› buluflaca¤›z? Bu pro-

jenin temel hedefi k›sa ve orta vadede yoksul-

lukta buluflmak. Çünkü sistemin finansman

dengesi bu modelle kuruluyor...”

Kemal K›l›çdaro¤lu
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99 öncesi dönemde, asl›nda yak›n tarihimizde 1950 sonras› kurumlar

kurulduktan bu yana emeklilik sisteminin hiçbir zaman yafll›l›k sigorta-

s› olarak alg›lanmad›¤›n› görüyoruz, asl›nda en temel problem o. fiöyle

söylemek mümkün: Emeklilik nerdeyse ikinci bir kariyere bafllamak

için ek bir sabit gelir elde edilmesi gibi pratik bir anlama dönüflmüfl 99

öncesinde. 60 yaflla bafll›yor ilk sistem kuruldu¤unda emeklilik yafl›, da-

ha sonra 55’e düflürülüyor, daha sonra tümüyle kald›r›l›yor; fakat hiç-

bir zaman efektif olarak uygulanm›yor. ‹nsanlar›n yafl› 60’a  55’e gelme-

den, yafllar› henüz dolmadan emeklilik yafl› ortadan kald›r›l›yor. Emek-

lilik yafl› olmayan bir yafll›l›k sigortas› da dünyada yok nerdeyse. Temel

yap›s› bu asl›nda 99 öncesine getirilebilecek elefltirinin.

Tabiî çok yüklü bir emeklilik sistemi aç›¤› ortaya ç›k›yor, bu aç›k çok

önceleri ortaya ç›k›yor asl›nda, 70’li y›llarda ortaya ç›k›yor. Önce sis-

Çal›flma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanl›¤› 

Sosyal Güvenlik Kurumu

Baflkan›. 4447 say›l›

kanunun haz›rlanmas›nda 

en önde gelen 

isimlerden ve flu anda 

gündemde olan Sosyal

Güvenlik Reformu’nun

mimarlar›ndan.

A. Tuncay Teksöz
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tem kendi birikimini harc›yor. Özellikle Ba¤-Kur ve SSK fonlu sistemler olarak dizayn edilmifl. Yani bu

flu demek: Herhangi bir noktada sisteme yeni giriflleri kapatt›¤›n›z zaman, eldeki fon varl›¤›n›n siste-

min yükümlülüklerini tümüyle karfl›layacak kadar olmas› gerekir. ‹flte o fon stoku çok büyük oranda

erken emeklilikten kaynaklanan nedenlerden dolay›, bunun d›fl›nda baflka faktörler de var, af yasalar›,

borçlanmalar, benzeri uygulamalar var, mant›ks›z uygulamalar var (örne¤in Ba¤-Kur’da henüz hiç prim

ödemeden sistemde emekli olan insanlar var). Bunlardan dolay› bu fon stoku eriyor.

Bafltan beri ayr›mc›l›¤a dayal› bir sistem Türkiye’deki. Bunu flu s›radaki reform çabas›yla gidermeye

çal›fl›yoruz. Yani iflçiler için SSK dizayn ettik, memurlar için Emekli Sand›¤›, kendi hesab›na çal›flanlar

için Ba¤-Kur; SSK ve Ba¤-Kur’un içinde iki farkl›, ikifler farkl› emeklilik rejimi yine Emekli Sand›¤›’n›n

içinde (emeklilik rejimi anlam›nda) belki onlarca dengesizliklerin oldu¤u, eflitlikçilikten uzak, ayr›mc›-

l›¤a dayal› bir sistemimiz süregeldi, asl›nda onu da art›k gidermek gerekiyor.

99 Reformu daha çok parametrik reformdu, ondan önce sistemin parametreleri üzerinde de ba-

ya¤› bir y›pranma olmufltu. Önceki yap›y› hat›rlayal›m: Son y›llarda yüksek prim ödeme çabas›, yük-

sek prim ödemek için ya da son 3-4 y›lda yüksek ücret beyan etme çabas›, e¤er olursa maafl›n›z

yüksek oluyor, önceki y›llar› ne kadar düflük bildirirseniz bildirin bu emekli ayl›¤›n›za yans›m›yor.

Böyle bir sistem çok düflük prim ödemeyi teflvik ediyor asl›nda, 99’daki yap› buydu SSK’da. Yine

Ba¤-Kur’da da benzer bir yap› vard›: Basama¤›n›z› yükseltti¤iniz zaman emekli ayl›¤›n›z ilelebet yük-

selecekti. Emekli Sand›¤›’nda zaten o yap› 99’dan sonra da sürdü, son maafl›n›z›n yüksek olmas› ye-

terli emekli ayl›¤›n›z›n yüksek olmas› için.

Bu asl›nda bir bak›ma kifli için iyi bir fley gibi gözüküyor ama, beraberinde çok ciddî bir kaç›nma-

y› getirdi, prim ödeme sisteminden kaç›nmay› getirdi. ‹kincisi yine parametreler aç›s›ndan söylü-

yorum, hâlâ elefltiriliyor asl›nda 99’un o de¤iflikli¤i. Katsay› gösterge sistemi vard› SSK’da (Ba¤-

Kur’da da), yani o flu demekti: Bu y›l toplanan primlerle bu y›l ödenen emekli ayl›klar› aras›nda

do¤rudan bir iliflki vard›. Örne¤in e¤er primleri toplamak için prim taban›n› yükseltirseniz, bu flu

demek, biz düflünüyoruz ki herkes maafl›n›n belli bir yüzdesinde prim ödüyor öyle de¤il mi, hal-

buki bu 99 öncesinde öyle de¤ildi; asgarî ücretli için öyleydi do¤ru, asgarî ücretin yüzde 80 fazla-

s›n› kazanan için de öyleydi, fakat asgarî ücretin yüzde 80’inin daha üzerinde kazananlar için me-

sela 3 kat› 4 kat› kazananlar için, sadece asgarî ücretin yüzde 80 fazlas› kadar› üzerinden yüzde 33

prim ödenirdi, onun üstünden prim ödenmezdi. Dolay›s›yla yüksek gelirlilerin efektif olarak prim

oran› düflmüfl olurdu, düflük gelirlilerin prim oran› yüksek olurdu.

Böyle bir yap› kald›r›ld› 99’da, yani ödenen emekli ayl›klar› o kiflinin geçmiflte ödedi¤i primlere ba¤l›

hale getirildi. Dolay›s›yla herkesin kendi ödedi¤i primine ba¤l› hak etti¤i bir emekli ayl›¤› yap›s› getiril-

di. Bu konu hâlâ elefltiriliyor fakat en önemli de¤iflikliklerden bir tanesi buydu.

Özetle 99’u parametrik de¤ifliklik olarak düflünebiliriz ve bunlar sadece SSK ve Ba¤-Kur’da uygulana-

bildi, Emekli Sand›¤›’nda bu parametrik de¤iflikliklerin sadece emeklilik yafl›yla ilgili olan bölümü uygu-

land›, yani yasalaflabildi. Ne bu parametrik de¤ifliklikler: Bir, emekli ayl›klar›, kiflinin kendi hayat› bo-

yunca ödedi¤i ya da deklare etti¤i primlerin ortalamas› üzerinden ba¤lanacak, ayl›k ba¤lama oranlar›
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çal›fl›lan y›lla daha direkt bir iliflkiye sahip olacak, ba¤lanm›fl olan emekli ayl›klar› enflasyon paralelinde

artacak, emeklilik yafllar› kademeli olarak yükselecek, yeni bafllayanlar için de 58-60 olacak; temel pa-

rametreler bunlard›. 99’u bir parametrik reform olarak tan›mlamak yanl›fl olmaz.

Bu seferki reform çal›flmalar›n›n temel amac› parametreler de¤il, temel amac› malî sürdürülebilirlik de

de¤il; temel amac› Türkiye’deki sosyal güvenlik yap›s›n› verimli hale getirmek, kurumsal yap›s›n› ve-

rimli hale getirmek, sistemini verimli hale getirmek (...) Bir, basitlefltirmek. ‹kincisi, herkes için eflit ha-

le getirmek; 99’da bu yoktu gündemde. Özellikle ona çok önem veriyoruz. Türkiye’de yaflayan her-

kes için tek bir emeklilik sistemi; tekten kast›m›z ödenen primle sa¤lanan fayda aras›ndaki iliflkinin ay-

n› oldu¤u ve belli bir kesimlerin kayr›lmad›¤› bir emeklilik sistemi; yine herkesin eflit olarak faydalana-

bildi¤i, eflit haklara sahip oldu¤u bir sa¤l›k sigortas› sistemi ve bu da Türkiye’deki yaflayan herkese yö-

nelik hizmet sa¤layacak bir sa¤l›k sigortas› sistemi, yani “genel sa¤l›k sigortas›” sistemi. Ve yine Tür-

kiye’deki sosyal yard›mlar› toplulaflt›r›p bir hak olarak vatandafl›n ulaflabilece¤i forma dönüfltürmeye

çal›flan bir sosyal yard›m sistemine dönüflmek. SSK sistemini temel alan, yani SSK sistemi zaten ev-

rensel olan sistem, onu temel alan bir yap›lanmaya gidiyoruz.

fiöyle bir bak›ld›¤›nda, Emekli Sand›¤› en iyisi, SSK ikinci, Ba¤-Kur en kötüydü, burda nerde bulufltuk

derseniz: SSK’n›n biraz üstünde bulufltuk diye kabaca bir yorum yapabilirim. Ama Emekli Sand›¤›,

Emekli Sand›¤›’n›n sosyal güvenlik yasas› iyi oldu¤u için de¤ildi, bir sürü eksi¤i devlet, memurlar› için

devlet kendisi karfl›lad›¤› için iyi gözüktü.

liklerine sahip olmas›d›r. Dünya Bankas›’na göre verili da¤›t›m modeli, her iki ifllevi de
yerine getirememektedir.
Türkiye’de sosyal güvenlik reformu gündeme yukar›da k›saca tan›mlanan yap›sal sorunla-
ra bir çözüm bulmak üzere getirilmifltir. Bu reform tasar›s› üç temel ayak üzerine otur-
tulmufltur. Bunlardan birincisini emeklilik sigortas›, ikincisini genel sa¤l›k sigortas› ve üçün-
cüsünü de primsiz ödemeler ve sosyal yard›mlar oluflturmaktad›r. Emeklilik sigortas›nda
temel amaç befl ana bafll›k alt›nda toplanan emeklilik rejimlerini bire indirmek ve siste-
min sürdürülebilirli¤ini teminat alt›na almakt›r.
Emeklilik sigortas› tasar›s› sosyal güvenlik alan›nda kapsaml› bir de¤iflimi öngörmektedir.
Mevcut hak sahiplerini, emeklilik yafl›, prim ödeme ve sigortal›l›k süreleri bak›m›ndan et-
kilemeyecek olan bu dönüflüm 2075’e kadar uzanan bir süreçte tamamlanacak köklü bir
de¤iflimi hedeflemektedir. Sistemdeki ilk düzenleme emeklilik yafl› ile ilgilidir. Türkiye’de
emeklilik yafl› 1999 y›l›nda ç›kart›lan 4447 say›l› kanun ile erkeklerde 60, kad›nlarda ise 58
yafl›na yükseltilmiflti. Bu tasar›da emeklilik yafl›n›n 2075 y›l› itibariyle kad›nlar ve erkekler
için 68 olmas› öngörülmektedir. Ortalama yaflam süresinin artaca¤› varsay›m›ndan hare-

ketle prim ödeme süresinin uzat›lmas› hedeflenmifltir. Yeni durumda ortalama emeklilik
sonras› yaflam süresi erkeklerde 16, kad›nlarda ise 19 y›l olarak hesaplanm›flt›r.
‹kinci bir düzenleme emekli ayl›klar› alan›nda getirilmektedir. Halen ayl›k ba¤lama oranla-
r› SSK ve Ba¤-Kur için y›ll›k yüzde 2,6; Emekli Sand›¤› içinse yüzde 3’tür. Hedef tüm ku-
rumlar için 2005-2016 aras›nda yüzde 2,5; 2016 y›l›yla birlikte ise yüzde 2’dir. Prim oran-
lar›nda ise bir de¤ifliklik öngörülmemifltir.
Tasar›n›n ön plana ç›kan ve tart›fl›lan k›sm› flüphesiz prim ödeme süresidir. Asl›nda 4447
say›l› kanunla emeklilik yafl› ve prim ödeme günlerinde kayda de¤er bir de¤ifliklik yap›l-
m›flt›. Örne¤in emeklilik yafl› 58 ve 60’a, prim ödeme gün say›s› da SSK için 7 000, Emek-
li Sand›¤› ve Ba¤-Kur için 9 000’e yükseltilmiflti. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda yeni sistemde an-
cak SSK’l›lar için prim ödeme gün say›s›nda bir art›fla gidilmekte ve bu say› 9 000 güne
ç›kar›lmaktad›r. Yeni sistemin emeklilik yafl› aç›s›ndan öngördü¤ü farkl›l›k 2035 y›l›ndan iti-
baren gündeme gelmekte ve kademeli art›flla birlikte 2075 y›l›nda hem kad›nlar hem de
erkekler için 68 yafl hedeflenmektedir.
Bir di¤er önemli düzenleme prim tabanlar› ve tavanlar› konusunda gelmektedir. Halen
SSK için taban olan asgarî ücret yeni sistemin ortak taban› haline getirilmekte ve devlet
memurlar› hariç tavan asgarî ücretin 6,5 kat›na ç›kar›lmaktad›r. Tabanlar aç›s›ndan ele
al›nd›¤›nda tar›m kesiminde çal›flanlar dahil olmak üzere yeni sistemde belirlenen prim
oran› yüzde 3’lük iflsizlik sigortas› primi hariç, yüzde 33,5 ile yüzde 39 aras›na çekilmek-
tedir. Yüzde 5’lik bir devlet katk›s› da ayr›ca özel durumlarda eklenecektir. Bu prim ora-
n› içerisinde genel sa¤l›k sigortas› priminin de var oldu¤u unutulmamal›d›r. Örne¤in bu-
gün Emekli Sand›¤› çat›s› alt›nda bulunanlar yüzde 36 oran›nda prim ödemekteyken, ye-
ni sistemde bu prim iki ana bölüme ayr›l›p uzun ve k›sa vadeli primler adlar› alt›nda tah-
sil edilecektir. K›sa vadeli primler ad› alt›nda GSS primleri uzun vadeli primler ad› alt›nda
ise yafll›l›k, malullük ve ölüm primleri tahsil edilecektir. Yeni sistemde eski Emekli Sand›-
¤› üyelerinin verece¤i prim emeklilik için yüzde 20, GSS için yüzde 12,5 olacakt›r.
Prim esas›na dayal› bu sistemde esas olarak “malî sürdürülebilirlik” amaçlanmaktad›r. Sis-
temin aç›klar›n›n kamu malî dengesine etkisini düflürmek ve sisteme aktar›lan kamu
kayna¤›n›n azalt›lmas›n› sa¤lamak hedeflenmifltir. Bu çerçevede 2005-2007 y›llar› ara-
s›nda sistem aç›klar›n›n GSMH’nin yüzde 4,5’ini aflmamas›, aç›¤›n 2015 itibariyle bir
puan azalmas› ve son olarak sistemin nihaî hedef noktas›nda aç›¤›n yüzde 1’in alt›na
düflmesi öngörülmektedir. Sosyal Güvenlik Reformu kapsam›nda gündeme gelen
emeklilik sigortas› asl›nda 4447 say›l› kanun ile düzenlenmifl olan emeklilik yafl› ve prim
ödeme gün say›s› noktalar›nda k›sa vadede önemli bir de¤ifliklik getirmemektedir.
Sistemin ana amac› kanun tasla¤›nda s›kça yinelendi¤i gibi sistemi malî aç›dan sürdü-
rülebilir k›lmakt›r. Reform önerisine yönelik elefltiriler de bu noktada yo¤unlaflmakta-
d›r. Emeklilik yafl› uygulamas›n›n yan›nda malî sürdürülebilirli¤in en önemli aya¤› ayl›k-
lar›n ba¤lanmas› oran›n›n önce y›ll›k yüzde 2,5’e, sonra da y›ll›k yüzde 2’ye indirilme-
sidir. Bir baflka deyiflle bugün yüzde 75 oran›nda gelir elde eden Emekli Sand›¤› çal›-
flan›, yeni sistemle yüzde 50 civar›nda bir paya sahip olacakt›r. Bu kazan›lm›fl hakk›n
geri al›nmas› olarak nitelendirilmektedir. ‹kinci bir sorun SSK’n›n prim ödeme gün sa-
y›lar›ndaki art›fl ve bunun gerçekçili¤i ile ilgilidir. 9 000 gün prim ödenmesi flart›n›n ka-
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Türk-‹fl Konfederasyonu 1952 y›l›nda kuruldu. 1952 y›l›nda kurulan

Türk-‹fl’in ilk, o tarihteki tabir-i beyannamesi, yani bildirisi diyelim, üç

tane hususu içeriyor. Biri; sigortas›z iflçi çal›flt›r›lmas›na son verilme-

si. ‹kincisi; iflsizlik sigortas›. Üçüncüsü; ifl güvencesi ve tam elli y›l, be-

nim bakanl›¤›m dönemine kadar tam elli y›l sendikalar, iflçiler, miting-

lerde, yürüyüfllerde, kongrelerinde hep bu üç konuyu gündeme ge-

tirdiler ve talep ettiler. Elli y›ll›k süreç içerisinde, elli tane hükümet

geldi geçti, seçimler geldi, bütün partiler programlar›nda bunu yazd›-

lar, seçim kampanyalar›nda, seçim bildirgelerinde dile getirdiler, fa-

kat ilahî bir tesadüf, herkes unuttu; sosyal demokrat partilerimiz da-

hil, hatta onlar çoktan unuttu. ‹lginçtir! 

‹flsizlik Sigortas› Yasas›’n›, ben iflçi sendikalar›na ra¤men ç›kard›m

desem inan›r m›s›n›z? ‹nanmak zorundas›n›z ama. ‹fl Güvencesi Ya-

sas›’n›, iflçi sendikalar›n›n muhalefetine ra¤men ç›kard›m desem ina-

n›r m›s›n›z? ‹nanmazs›n›z, çünkü inanmamakta hakl›s›n›z! ‹flsizlik Si-

Yaflar Okuyan
Hür Parti Genel Baflkan›

Fo
to

¤r
af

: B
ar

›fl 
A

lp
 Ö

zd
en

gortas› da, ‹fl Güvencesi Yasas› da iflçi sendikalar›na ra¤men ç›kt›. Tarihî bir fley söylüyorum. ‹flsiz-

lik sigortas›n›, ben önce o 4447 say›l› yasay› haz›rlad›m, ona iflsizlik sigortas›n› eklemedim. Sosyal

taraflara, sadece o yasay› verdim, o benim elimde haz›rd›. Vermeyiflimin sebebi, flimdi geldi geçti,

onun için mahsuru yok, hele sizin gibi arkadafllar tezlerine de yazarsa hiç mahsuru yok ama sizin

için çok farkl› bir fley, ilk defa duyaca¤›n›z bir fleydir bu. Sendikalar buna muhalefet edecekler, o

yafl hikâyelerine, hiç olmazsa bu iflsizlik sigortas›n› son anda ben ilave edeyim ki, sendikalar›n tep-

kisini azaltay›m dedim. Yani sendikalar istemiyor mu iflsizlik sigortas›n›, iflçi kesimi? ‹flte al sana!

Evet yafl› yükselttik ama burada bunu getirdik.

‹fl güvencesini de zaten kafama koydum, fakat ifl güvencesini o yasan›n içerisine ald›rmaya muvaffak

olamad›m, bana dediler ki, “Sonra onu ç›kartaca¤›z”. Söz verdiler. Kim söz verdi? Elli yedinci hükü-

metin baflbakan› ve üç tane baflbakan yard›mc›s›. Tabiî biz de o sözün üzerine, estik gürledik. Sonra

bir döndük arkada kimse yok! Tabiî o da ayr› bir fley. fiimdi, son müzakereler yap›l›yor filan uzun hi-

kâye, mecliste Bütçe Plan Komisyonu baflkan›. Odada kimler var? R›dvan Budak DSP milletvekili sen-

dikac›, Emre Kocao¤lu ANAP milletvekili, o da sendikac› oldu¤u için orda odada, ben çal›flma bakan›,

Türk ‹fl Genel Baflkan› Bayram Meral, Disk genel baflkan›, o zaman Vahdettin Karabay, Hak-‹fl Baflka-

n› Salim Uslu, T‹SK Genel Baflkan› Refik Baydur... Son gece, iplerin koptu¤u gece, hükümetle sendi-

kalar aras›nda. Ben orada, bir gün önce pardon; gerginlefliyor ifl. Pat diye sendikalara gönderdim fleyi

hemen, dedim ki iflte size müjde, elli senedir istedi¤iniz, iflsizlik sigortas›n› da buna ilave ettim. Halbu-

ki haz›rd› o. Ben bekliyorum ki sendikalar büyük destek verecekler. Uzatmayay›m, ertesi gün o top-

lant›da bana, bütün sendika konfederasyon baflkanlar› ne dediler biliyor musunuz? “‹flsizlik sigortas›n›

geri çek” dediler. Niye? “Efendim, daha mükemmel bir haz›rl›k yapal›m!” Elli senedir ç›kmayan bir ya-

say› çal›flma bakan› kendili¤inden getiriyor ve konfederasyon baflkanlar› diyor ki, “Bunu” diyor, “flim-

di çekin!”; bir elli sene daha bekleyece¤iz yani. “Bunun üzerinde iyi bir çal›flma yapal›m, bir müzake-

re yapal›m, daha mükemmel bir yasay› haz›rlayal›m!”

“‹fls‹zl‹k S‹gortas› Yasas›’n› ‹flç‹ 

send‹kalar›na ra¤men, ‹fl Güvences‹

Yasas›’n› ‹flç‹ send‹kalar›n›n 

muhalefet‹ne ra¤men ç›kard›m 

desem ‹nanIr m›s›n›z?”
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y›td›fl› istihdam›n yüzde 52’lere vard›¤› bir durumda ulafl›lamaz bir nokta oldu¤unun alt› çizil-
mektedir. Tasar›n›n kay›td›fl› istihdam ile ilgili bölümünde bu sorun yeni emeklilik sisteminin
k›sa vadede çözemeyece¤i bir sorun olarak ortaya konmufltur. Ancak yapt›r›m gücü yüksek
düzenlemelerle kay›td›fl› uygulamalara s›n›rlama getirilece¤i belirtilmektedir. Yeni sistem, bu-
gün yüzde 52 civar›nda olan kay›td›fl› istihdam oran›n› uzun vadede yüzde 48’ler düzeyine
indirmeyi hedeflemektedir. ‹fl kazas› ve maluliyet ayl›klar› konusunda da benzer elefltiriler ya-
p›lmaktad›r. Eski yasayla ölüm ayl›¤›na hak kazanmak için ödenmesi gereken prim gün say›s›
yeni yasayla 1 800’e ç›kart›lmakta ve bu durum da elefltiri almaktad›r.

GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI
Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS) bugün gündemde olan Sosyal Güvenlik Reformu’nun,
emeklilik aya¤› ile birlikte en çok tart›fl›lan bölümüdür. GSS, sa¤l›k sisteminin bugüne
kadarki örgütlenme yap›s›n›n bütünüyle de¤iflimi anlam›na gelmektedir. GSS, yedi
önemli bafll›k alt›nda oluflturulmufl bir bütün olarak sunulmaktad›r. Bu ad›mlardan bu-
gün en çok tart›flma yaratan›n›, SSK, Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur ve yeflil kart olarak dört
ana bafll›k ve çeflitli yan ö¤eler alt›nda verilen sa¤l›k hizmetlerinin tek bir elde toplan-
mas› oluflturmaktad›r. Buradaki amaç ortak bir sa¤l›k sistemi alt›nda belli bir standar-
da sahip sa¤l›k hizmeti vermektir.
GSS ile koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin gelifltirilmesi ve buna uygun bir finansal yap›n›n
oluflturulmas› hedeflenmektedir. Tasar›da maliyet-etkili tedavi yöntemleri olarak ad-
land›r›lan bu yöntem gere¤i hastal›klar›n tedavisinde kiflilerin “hastal›klar›yla uyumlu
hizmet almas›n›” sa¤lamak amaçlanmaktad›r. Bir di¤er ad›m, ki bu ad›m tasar›n›n en
önemli noktas› olarak göze çarpmaktad›r, GSS’nin zorunlu ve prime dayal› olmas›d›r.
Bu ad›mla GSS’nin tüm vatandafllar› kapsayan bir sa¤l›k sistemi olmas› ve zorunluluk
uygulamas›yla da finansal aç›dan gerekli kayna¤›n garanti alt›na al›nmas› mümkün ola-
cakt›r. Tasar›da “yoksullar” için prim bedellerinin devlet taraf›ndan ödenmesi öngö-
rülmüfltür. GSS bafllang›çta yeflil kart uygulamas›n›n bir devam› olarak planlanm›flt›.
Ancak yeflil kart uygulamas›nda ç›kan sorunlar böylesi bir geçifli geciktirmifl ve zorlafl-
t›rm›flt›r. GSS bünyesinde “yoksulluk” tan›m› içine giren vatandafllara sa¤l›k yard›m›n›n
devlet taraf›ndan sa¤lanmas› planlanm›flt›r. Yeflil kart sisteminde kart sahipleri ellerin-
deki kartla belirli sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabilecekken, GSS sisteminde herkes bu
kapsam dahilinde oldu¤u için ayr›ca bir kart sistemi getirilmemektedir. Yeflil kart sis-
teminde harcamalar Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bütçesinden do¤rudan yap›l›r ve herhangi bir
prim esas› gözetilmezken, GSS sisteminde devlet bu kifliler için prim ödeyecek ve ma-
liyetler GSS çerçevesi içerisinde oluflan ortak havuzdan karfl›lanacakt›r.
Tasar›n›n getirdi¤i bir di¤er yenilik, her bir sigortal›n›n sa¤l›k geçmifli hakk›nda olufltu-
rulacak dosyalar›n merkezî bir veri taban›nda toplanmas›d›r. Bu uygulamayla sosyal
güvenlik sistemi bak›m›ndan uzun y›llard›r tart›flma konusu olan otomasyon sorununa
da bir çözüm getirilmifl olacakt›r. Tasar›da, sadece hasta bilgi kartlar›nda de¤il, proviz-
yon, teflhis ve takip sistemleri konusunda otomasyona gidilece¤i vurgulanmaktad›r.
GSS’nin getirdi¤i en büyük yenilik tüm sa¤l›k sistemini tek bir çat› alt›nda birlefltirme-
si ve hepsinin finansman›n› tek bir noktadan yapmas›d›r. Halihaz›rda bu yönde somut

2003’ten itibaren Türkiye’de de yani bir kere
‹fl Kanunu’nun de¤iflikli¤e u¤ramas›, 4857 say›-
l› ‹fl Kanunu’yla bir esneklik modeli bafllam›flt›r.
Yani esneklik, ‹fl Kanunu’ndaki esneklik veya ifl
hayat›ndaki esneklik modele dahil edilmifltir.
Bence buradaki temel dönüflüm 80’li y›llardan
itibaren bafllayan dünyadaki geliflmeler, tekno-
lojik geliflmeler olsun, neoliberal ak›m ve bu-
nun etkileri olsun, bunlara bakt›¤›m›z zaman
genel olarak taa yüz seneden beri, yaklafl›k ifl-
te sanayi devriminden sonradan beri hep bafl-
layan sosyal politika ak›mlar›n›n sadece çal›fla-
n› korumaya yönelik, önce iflçiyi sonra da çal›-
flan› korumaya yönelik ak›mdan, bir dünya gö-
rüflünden iflyerini korumaya yönelik bir dünya
görüflüne do¤ru biçim de¤ifltirmesinden kay-
naklan›yor. Yani ifl iflçiyi korumak de¤il ifli ko-
rumak, istihdam sunabilecek iflyerlerini koru-
maya yönelik bir model de¤iflikli¤i. Bunun yan-
s›malar› esnekliktir. Yani 2003 y›l›nda bakt›¤›-
m›z zaman ‹fl Kanunu’ndaki de¤iflikli¤in özün-
deki temel model de¤iflikli¤i de burada yat-
maktad›r. Yani iflçiyi korumaktan iflyerini ko-

Kuvvet Lordo¤lu

Profesör Kuvvet Lordo¤lu, 

Marmara Üniversitesi Çal›flma

Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri

Bölümü’nde ö¤retim üyesidir. 

Profesör Kuvvet Lordo¤lu ile

Türkiye’deki çal›flma hayat›n›n 

temel özellikleri hakk›nda

konuflulmufltur. Görüflmede 

özellikle ön plana ç›kan bafll›k

Türkiye’de çok genifl bir 

tabana sahip olan kay›td›fl› 

istihdam ve bunun sosyal güvenlik 

ile iliflkisi olmufltur.
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rumaya do¤ru bir dönüflüm yaflanm›flt›r. Bunun sonuçlar› tabiî sosyal güvenlikte olmufltur, iflçinin
çal›flma saatlerinde olmufltur, sa¤l›k koflullar›nda olmufltur, paral› özel sa¤l›k hizmetlerinin sunul-
mas›na kadar bir anlamda sosyal devlet anlay›fl›n›n törpülenmesine do¤ru bir geçifl olmufltur.
Türkiye’de son dönemde kay›td›fl› istihdam›n ortaya ç›k›fl›nda farkl› görüfller var. Kay›td›fl› istihda-
m›n, bir, sosyal güvenlik sisteminin pahal› olmas›ndan, iflverenlerin bu noktada pahal› bir sistemi
tercih etmek istememelerinden kaynakland›¤› yönünde görüfller var. Bir de bu pahal› falan de¤il,
burada iflsizlik gibi makro de¤iflkenler, makro göstergeler çok yüksek, diyenler var. Dolay›s›yla in-
sanlar ifl bulabilmek amac›yla, bireyler ifl bulabilmek amac›yla sistemin pahal› ya da ucuz olmas›n› de-
¤il sadece ifle girmeyi hedef ald›klar› için çok düflük, kalifiye olmayan ya da güvenli¤i olmayan ifllerde
çal›flmay› tercih etmektedirler, çünkü iflsizlik oran› yükselmektedir; özellikle 2000’den sonra.
Vas›fl› emek gerektiren yerlerde kay›td›fl›l›k daha bir az görülüyor. Bu kay›td›fl›l›¤›n en temel özel-
li¤i, bir tanesi, bir kere süreklilik göstermemesi yap›lan ifllerin, esnek bir üretim yap›s›n›n içinde
bar›nd›rmas›, art› bir de geçici olmas›. Yani geçici özellikleri, mesela turizm böyle bir özellik. Sa-
nayideki baz› ifllerin geçici birtak›m özellikleri nedeniyle yar› zamanl› olmas›, süre aç›s›ndan k›sa
süreli olmas› hemen kay›td›fl›l›k için çok uygun bir ortam›, iklimi haz›rl›yor. Kalifiye, biraz nitelik
gerektiren ifllerde kay›td›fl›l›k azal›yor. E¤itim seviyesinin yükselmesiyle kay›td›fl›l›k azal›yor. Ama
bu olmad›¤› anlam›na gelmiyor tabiî, var ama daha çok büyük oranda böyle. Biz Türk toplumunda
çal›flanlar›n durumlar›na bakt›¤›m›z zaman çok büyük oranda e¤itimsiz, vas›f düzeyi düflük ifllerin
ön planda oldu¤unu görüyoruz. Dolay›s›yla bu ifllerde çal›flanlar›n da kay›td›fl› çal›flma yönündeki
e¤ilimleri daha fazla. Yani iflsizlik yüksekken insan›n hangi ifl olursa olsun ben çal›fl›r›m türünden
istekleri iflveren aç›s›ndan da cazip bir noktay› beraberinde getiriyor.
Kay›td›fl›l›¤›n sosyal güvenli¤iyle ilgili olarak ne yap›labilir? Dünyada bununla ilgili çok mikro örnek-
ler var. Yani kay›td›fl›y› sosyal güvenlik içine dahil edebilmek için çok küçük fonlar oluflturmak, bu
çok küçük fonlar› kay›td›fl›nda çal›flanlardan toplamak ve bunlar› bir sand›k haline, yard›mlaflma
sand›¤› haline dönüfltürmek. Mesela Kenya’da, Nairobi’de, Afrika’da çeflitli yerlerde yap›lan ILO
destekli projelerde bunlar ön plana ç›k›yor. ‹flte Dünya Bankas›’n›n mikrokredi örne¤i böyle bir
fley bence. Yani böyle küçük çapta, çok küçük, kay›td›fl›l›¤› kay›t alt›na alabilecek yard›mlaflma san-
d›klar› benzeri. Çok genel yapt›¤›n›z zaman maliyetler çok yükleniyor ve toplum bunu reddediyor,
istemiyor. O sisteme dahil olmak istemiyor ama küçük çaptaki organizasyonlar›n bu tür kay›td›fl›-
l›¤› bir ölçüde kendi içinde çözebilece¤ine ben ihtimal veriyorum.
Devlet burada yönetici ve yönlendirici olabilir. Devlet iflin içine girdi¤i zaman bürokrasinin çok
artt›¤›n›, a¤›rlaflt›¤›n› ve sistemin çok daha suiistimallere aç›k hale geldi¤ini biliyoruz. Dolay›s›yla
devleti sadece kontrol eden bir mekanizma içinde tutmak ve sosyal güvenli¤i bir ölçüde kendi için-
de, kendi otonom bir özerk yap›ya kavuflturabilmek bence kay›td›fl›l›k konusunda büyük bir çö-
züm olabilir; olmufl mesela Kenya’da, çiçek sat›c›lar› böyle örgütlenmifller.
(...)
Ben sosyal güvenlik reformuna flu noktada, yani sosyal güvenli¤in bir özel bir yap› içine oturtul-
mas› noktas›nda karfl›y›m; yani bu özel bir yap› içine oturtuldu¤u zaman mutlaka arka plan›nda bir
kârl›l›k bulunmas› laz›m. Yani sigorta flirketleri özel emeklilik sistemine giriyorlarsa bu sistemin
kendileri için kapitalist bir mant›k içinde bir geliri, getirisi olmas› laz›m. Aksi takdirde getirisi ol-
mayan bir sisteme girmeleri mant›kl› de¤il. Ama sosyal güvenlik gibi bir sistemin, sa¤l›k gibi bir sis-
temin, e¤itim gibi bir sistemin ben kamusal fonlarla da desteklenen, dolay›s›yla bir gelir transferi-

ni, toplumun düflük gelirli kesimlerini yüksek
gelirli kesimlerinden bir transferi de berabe-
rinde getirebilecek bir sisteme dönüflmesi ge-
rekti¤ine inan›yorum. Dolay›s›yla bu sistem,
sosyal güvenlik reformu sistemi meseleyi bir
yan›yla bakt›¤›m›z zaman bireysellefltiren, daha
özellefltiren ama ayn› flekilde de paral› hale ge-
tiren, dolay›s›yla bireysel refah› sanki sa¤laya-
cakm›fl gibi bir amaçla yola ç›kan, bürokrasiyi
azaltacakm›fl gibi bir amaçla yola ç›kan ama bir
yan›yla da kiflisel anlamda da rant› firmalar aç›-
s›ndan gündeme getiren bir sistem. Yani müm-
kün oldu¤u kadar sosyal güvenli¤i devletin
üzerinden al›p bir yük olarak kald›rmaktan ya-
na bir sistem. Bu noktada ben buna kat›lm›yo-
rum, çünkü dedi¤im gibi sosyal güvenlik mese-
lesi böyle özel bir kurulufla ihale edilebilecek,
devredilebilecek kadar hafif bir mesele de¤il
bana kal›rsa.

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
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Ekonomik kriz yüzünden yüz binlerce iflyerinin

kapand›¤› ve 1 milyondan fazla insan›n iflinden

oldu¤u 2001 y›l›nda, Sosyal Yard›mlaflma ve Da-

yan›flmay› Teflvik Fonu 6 milyon kifliye 381 tril-

yon lira yard›mda bulundu.

Fon, 2000’de 5 milyon 933 bin kifliye 358 tril-

yon 465 milyar lira tutar›nda yard›m yapm›flt›.

‹zmir Vali Yard›mc›s› Avni Elyorgun, kamu ku-

rum ve kurulufllar›n›n yan› s›ra fitre ve zekât

vas›tas›yla fakirlerin kolland›¤›n›, ramazan ay›n-

da iftar çad›rlar›n›n düflkünlere el uzatt›¤›n›

söyledi. Dokuz Eylül Ü. ‹ktisadî ve ‹darî Bilim-

ler Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Hüsnü

Erkan, Türkiye’de toplum, aile ve devlet anla-

y›fl›n›n Avrupa ülkelerinden çok farkl› oldu¤u-

na dikkat çekti. Türkiye’de devlete karfl› bir

baflkald›r›n›n olmayaca¤›n› savunan Erkan, kriz

dönemlerinde sadece h›rs›zl›k, fuhufl, aile içi

fliddet ve intihar gibi kiflisel baflkald›r›lar›n ola-

bilece¤ini belirtti. Psikiyatr Dr. Ülkü Demirel

de, Türk toplumunun hâlâ feodal bir aile yap›-

s›na sahip oldu¤u için ayakta kalabildi¤ini vur-

gulad›. Demirel, Türk insan›n›n aile içinde so-

runlar› paylaflabildi¤ini kaydetti.

Zaman, 20 Ocak 2002.

2001’de 6 Milyon Kifliye 
Fak-Fuk-Fon Yard›m› Yap›ld›
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Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerinin son günlerdeki demeçlerinden anl›yoruz ki hükümet, sosyal güvencesi ol-

mayanlar›n sa¤l›k giderlerini karfl›lamak için 1992’de bafllat›lan “Yeflil Kart” uygulamas›na “istismar

edildi¤i” gerekçesi ile son vermek istiyor. ‹stismardan kastedilen, paras› olanlar›n da “Yeflil Kart” yo-

luyla ücretsiz sa¤l›k hizmeti almas›. Bu durumda hükümet, “siyaset bezirganl›¤›” na ba¤l› oldu¤u bili-

nen ve gerçek boyutlar› bir türlü aç›klanmayan hayali bir istismar gerekçesiyle asl›nda “tasarruf pake-

tini “ geniflletmek istiyor. ‹flin ac› yan› ise bir çok “istismar” da bafl rolü oynayanlar›n “istismar” de-

magojisini kullanarak yoksullar›n ölüm karfl›s›ndaki çaresizli¤ini bir nebze engelleyen bir uygulamaya

son vermek istemeleri. Ama her fleyin bu kadar kolay olmad›¤›n›, “b›çak kemi¤e” dayal› durumda bek-

leyen milyonlarca yoksulun tevekkülünü yanl›fl anlamamak gerekti¤ini, “Yeflil Kart”› kald›rman›n bar-

da¤› tafl›ran son damla olabilece¤ini yetkililere anlatmak gerekiyor.

Herkes fark›nda ki, bu ülkede Devlet Planlama Teflkilat›’n›n 1997 y›l› rakamlar›na göre yoksulluk s›n›r›

alt›nda yaflayan ev halk› oran›n›n % 45’e yükseldi¤i bölgeler var ve baz› bölgelerde sosyal güvencesi ol-

mayanlar›n oran› % 70’e kadar ulaflabiliyor. Hiç kuflku yok ki son ekonomik kriz, bu rakamlar›n ifade et-

ti¤i yaflam koflullar›n›n daha da a¤›rlaflmas›na yol açt›. Son bir y›lda yüzünü birazc›k topluma çeviren on-

larca uzman, bu a¤›r faturan›n baflta çocuklar ve kad›nlar olmak üzere yoksullar› ezece¤ini anlatmaya ça-

l›flt›. Bizim yak›n zamanda yapt›¤›m›z küçük bir çal›flma, Diyarbak›r’da yaflayan çocuklar›n % 62’sinin ba-

bas›n›n iflsiz oldu¤unu, % 80’inin ekonomik yetersizlik nedeniyle doktora getirilemedi¤ini gösteriyor.

Amac›m›z “yoksulluk edebiyat›” yapmak de¤il; bu ülkenin baz› bölgelerinde çok, baz› bölgelerinde az,

ama çok a¤›r koflullarda yaflayan insanlar oldu¤una dikkat çekmek. Bu konu o kadar önemli ki, Dünya

Bankas› bile 28 Nisan 2001’de yay›mlad›¤› ve Türkiye’nin yeni ekonomik program›na tam destek verdi-

¤ini aç›klad›¤› bildirisinde Türkiye’ye açaca¤› kredileri “özellikle sa¤l›k ve e¤itim gibi önemli sosyal içerik-

li harcamalar›n korunmas› ve baflta yoksul kad›nlar ve çocuklar olmak üzere krizden en fazla etkilenen

kesimlere destek verilmesi” için kulland›raca¤›n› vurgulama gere¤ini duydu.

Devlet eliyle ölüm
Kim ne dersin “Yeflil Kart” uygulamas›, “serbest piyasa” tap›nmas› ile geçen son 20 y›lda devletin belki de

“sosyal” yan›n›n en çok göründü¤ü uygulama özelli¤i tafl›yor ve hem bu uygulamay› bafllatt›¤› hem de ik-

tidarda kald›¤› sürece “Yeflil Kart” a tam destek verdi¤i için Süleyman Demirel’i kutlamak gerekiyor. Ya-

san›n ç›kt›¤› 1992 y›l›ndan bugüne “ Yeflil Kart” dan yararlanan kifli say›s›n›n 11 milyon 44 bin kifliye ulafl-

“Yeflil Kart’a  Dokunmay›n!”
Prof. Dr. fiükrü Hatun

Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›

R ad i k a l ,  2 0  H a z i r a n  2 0 0 5

mas› (nüfusun % 17’si), istismarc›lar›n say›s›ndaki

artmay› de¤il, ülkenin giderek yoksullaflt›¤›n› gös-

teriyor. Bütün bu dönem boyunca on binlerce

hastaya bakan bir hekim olarak nadir denilebile-

cek say›da “Yeflil Kart” istismarc›s›na rastlad›m.

Buna karfl›n kanser ilaçlar›ndan, hemodiyaliz mal-

zemelerine; insülinden, pahal› antibiyotiklere bir

çok çocu¤un yaflam›n› kurtaran ilaç ve malzeme-

lerin “Yeflil Kart” sayesinde al›nabildi¤ini gördüm.

Üzerinde “f›rt›na kopar›lan” Yeflil Kart harcamala-

r›n›n 2001 y›l› tutar›, resmi aç›klamalara göre 250

trilyon civar›nda. Bu rakam›n son y›llarda ayyuka

ç›kan yolsuzluklar›n yan›nda “devede kulak” oldu-

¤unu söylemeye belki gerek yok ama devletin bu

kadar parayla asl›nda çok sözü edilen “sosyal pat-

lama” y› önledi¤ini “kriz sosyologlar›”n›n (veya

Dünya Bankas› yetkililerinin) acilen hükümet yet-

kililerine anlatmas› gerekiyor.

Yoksulluk, en çok hastane kap›lar›nda çaresiz-

li¤e dönüflür. Kamu hastanelerinde çal›flan bü-

tün hekimler bilirler ki “ Yeflil Kart” uygulama-

s›na son verildi¤i gün bu ülkede binlerce hasta

tedavisiz kal›r ve ölür. Yoksullar› koruyan bir

düzenleme yapmadan “Yeflil Kart” › kald›ran

bir hükümet, “devlet eliyle” meydana gelecek

ölümlerin sorumlusu olaca¤›n› göze alm›fl ol-

mal›d›r. Bence Yeflil Kart uygulamas›na son ve-

rilmesi, ülkeyi bir “sa¤l›k krizine”, giderek bir

toplumsal krize sürükleyebilecek tehlikeli bir

karard›r. Sa¤l›k hakk› en temel insan haklar›n-

dan birisidir ve anayasam›z taraf›ndan da gü-

vence alt›na al›nm›flt›r. Bu ülkedeki sa¤duyu sa-

hibi herkes hükümeti uyarmal› ve yoksullara

yetersiz de olsa sa¤l›k güvencesi sa¤layan “Ye-

flil Kart” ›n kald›r›lmas› engellenmelidir.

T›p Dünyas›, no:85, 1 Ocak 2002, Türk Tabipleri

Birli¤i merkez konseyi yay›n organ›.

sosyal DEVLET‹N KR‹Z‹ VE
YEN‹DEN YAPILANMA ARAYIfiLARI
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ad›mlar at›lm›fl ve SSK hastaneleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmifl bulunmaktad›r. Böy-
lesi bir yap›n›n israf ve kötüye kullan›ma karfl› çözüm olaca¤› iddia edilmektedir. Ör-
gütlenmeden do¤an, israfa yol açt›¤› söylenen ve sa¤l›k sisteminin tüm kesimlerince
kabul edilen bir sorun, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin atlan›p çok daha pahal›
olan ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmetlerinde y›¤›lmalar oluflmas›d›r. GSS, “Te-
mel Sa¤l›k Hizmetleri”, “Aile Hekimli¤i” ve “Basamakl› Sevk Zinciri” gibi yeni uygula-
malar› hedeflemektedir.
GSS’nin hangi sa¤l›k hizmetlerini karfl›layaca¤› ise dönüflümün ayr› bir aya¤›d›r. Bu nok-
tada “Temel Sa¤l›k Hizmetleri” kavram› öne ç›kar›lmaktad›r. Yasa tasla¤›nda ilke ola-
rak SSK, Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤› taraf›ndan halihaz›rda kapsanan sa¤l›k hizmetleri-
nin korunaca¤› belirtilmektedir. Ancak bu konuda kamuoyunda kapsam›n daralt›laca-
¤› fleklinde yayg›n bir endifle bulunmaktad›r.

‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI
Türkiye’de iflsizlik sigortas› hayli gecikmeli olarak 25. 09. 1999 tarih ve 4447 say›l› ya-
sa ile birlikte gündeme gelmifl ve uygulamaya da 1 fiubat 2002 tarihinden itibaren ge-
çilerek, yasa uyar›nca ilk ödenekler de Mart 2002’de ödenmeye bafllanm›flt›r. ‹flsizlik
sigortas›n›n, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yap›land›r›lmas› meselesinin gündem-
de oldu¤u bir ortamda geçilmifl olmas› son derece önemlidir.
‹flsizlik sigortas› uygulamas› sosyal güvenlik hakk›n›n en önemli aya¤›n› oluflturmakta-
d›r. Bu sigorta kolundan yararlanabilmek için ifl akdinin sona ermesinden önce 120
gün kesintisiz prim ödeme koflulu vard›r. Ayr›ca sigortal› son üç y›l içinde en az 600
gün prim ödemifl olmal›d›r. ‹flsizlik sigortas› ödene¤i sigortal›n›n son dört ayl›k prime
esas kazançlar› dikkate al›narak bulunacak günlük ortalama net kazanc›n›n yüzde 50’si
olarak hesaplan›r. Ancak sigortal›n›n kazanc› ve ödedi¤i prim miktar› ne olursa olsun
alaca¤› iflsizlik sigortas› ödene¤i en çok net asgarî ücret kadar olacakt›r. ‹flsizlik sigor-
tas› ödene¤i en çok 300 gün ödenecektir. Bu ödene¤i alabilmek için son üç y›l›n ta-
mam›nda 1 080 gün prim ödeme flart› vard›r. ‹flsizlik sigortas›ndan sadece sigortal›
olarak çal›flan iflçiler yararlanabilecektir. Emekli olduktan sonra çal›flanlar, memurlar,
sözleflmeli personel kapsam d›fl›ndad›r.
‹flsizlik sigortas› primleri SSK taraf›ndan toplanmakta ve ‹fl ve ‹flçi Bulma Kurumu bünyesinde
oluflturulan ‹flsizlik Sigortas› fonunda biriktirilmektedir. Bu fonun yönetiminde hükümetin ata-
yaca¤› iki kifli ile iflçi ve iflveren kesimini temsilen birer kifli bulunacakt›r.
Bafllang›çta iflsizlik sigortas› primleri, 506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77 ve 78.
maddelerinde belirtilen prime esas kazançlar üzerinden sigortal›dan ve devletten yüz-
de 2, iflverenden de yüzde 3 oran›nda al›nmaktayd›. Ancak 2004 Malî Y›l› Bütçe Ka-
nunu’yla bu oranlar sigortal› için yüzde 1, iflveren için yüzde 2, devlet için yüzde 1’e
düflürülmüfltür.

ENFORMEL SEKTÖR VE SOSYAL GÜVENL‹K
Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yap›land›r›lmakta oldu¤u günümüz Türkiye’sinde
üzerinde önemle durulmas› gereken bir baflka konu da iflgücü piyasas›nda enformel

sektörün a¤›rl›¤›n›n giderek artmakta olufludur. 1945 sonras› süreçte flekillenen sosyal
güvenlik yap›s› planl› kalk›nma ve tam istihdam ilkeleri temelinde flekillenen bir sistem-
di. Günümüzde küreselleflmeyle birlikte emek süreçleri de yap›sal bir dönüflüm geçir-
mifl, tam zamanl› istihdam biçimleri gittikçe azalmaya bafllam›flt›r. Ayr›ca Türkiye gibi
ülkelerde kay›td›fl› ekonominin varl›¤› enformel sektörün daha genifl ve derinlikli bir ni-
teli¤e sahip olmas›na yol açmaktad›r. Sosyal güvenlik sisteminin yap›sal olarak yeniden
flekillendirildi¤i bir ortamda emek piyasas›n›n ve emek süreçlerinin bu niteli¤i göz önü-
ne al›nmal›d›r.
Enformel istihdam özellikle 1980’lerle birlikte geliflen esnek üretim biçimleriyle yay-
g›nl›k kazanm›fl ve dünyan›n hemen her ülkesinde var olan genifl bir istihdam biçimi
haline gelmifltir. Enformel istihdam›n en önde gelen özelliklerinin esnek iflgücü kulla-
n›m› oldu¤u, yani hem günlük ifl saatlerinde hem de ifl akitlerinin sürelerinde belirsiz-
lik ve esneklik öngörüldü¤ü herkesçe kabul edilmektedir. Tan›m› gere¤i enformel is-
tihdam herhangi bir sosyal güvenlik kapsam›nda olmamak demektir. Formel istihda-
m›n zorunlu k›ld›¤› ifl yasalar› enformel istihdam alan›nda uygulanmamaktad›r ve bir
sosyal güvenlik çat›s› söz konusu de¤ildir.
Türkiye’de enformel istihdam›n tahminî olarak yüzde 52’lik bir orana sahip oldu¤u dü-
flünülürse, sosyal güvenlik sisteminin aktif prim ödeyicileri olamayan genifl bir çal›flan
kitleyle karfl› karfl›ya bulunuldu¤u aç›kl›k kazan›r. SSK istatistiklerine gore 1996, 1999
ve 2003 y›llar›nda sigorta kapsam›nda olanlar›n genel nüfusa oran›n›n s›ras›yla yüzde
81,3; 87,87 ve 85,17 oldu¤u görülmektedir. Ancak bu y›llarda aktif sigortal›lar›n tüm
nüfusa oran› yüzde 15-25 civar›nda seyretmifltir. Yani bir flekilde pasif olarak sigorta
flemsiyesi alt›nda olanlar enformel iflgücü olarak piyasada yer almaktad›rlar. Emeklile-
rin de emeklilik sonras› çal›flma hayat›na kat›ld›klar› ve bugün itibariyle 6,9 milyon
emekli aras›ndan yaklafl›k 3,9 milyonunun çal›flmaya devam ettikleri gözlenmekte ve
emeklilik sonras› çal›flanlar büyük ölçüde enformel sektörde istihdam edilmektedir.
Ayr›ca bu yüzde 52’lik dilim de kendi içinde farkl›l›k göstermektedir. Bu kay›td›fl› istihda-
m›n yüzde 82’si ücretsiz aile iflçileri, yevmiyeli çal›flanlar ve kendi hesab›na çal›flanlard›r.
Yaklafl›k yüzde 16’s› ise ücretli çal›flt›¤› halde kay›td›fl› olanlard›r.

‹fls‹zl‹k s‹gortas› pr‹mler‹

SSK taraf›ndan toplanARAK

‹fl ve ‹flç‹ Bulma Kurumu 

bünyes‹nde oluflturulan 

‹fls‹zl‹k S‹gortas› fonunda

b‹r‹kt‹r‹lmekted‹r. 

sosyal DEVLET‹N KR‹Z‹ VE
YEN‹DEN YAPILANMA ARAYIfiLARI
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“asgarî ücretin alt›nda olan, efli gelir getirici
bir iflte çal›flmayan, evli ve bir çocuklu mü-
kellefin ödemesi gereken en düflük gelir ver-
gisi ve sosyal sigorta primi düflüldükten son-
ra geriye kalan miktar›n›n 1/3’ünden az olan
Türk vatandafllar›” kastedilmektedir. ‹lk ba-
k›flta çok düflük bir mebla¤ gibi görünse de
Yeflil kart uygulamas›na baflland›¤› 1992 tari-
hinde kart için 2 971 722 kifli baflvurmufl ve
bu baflvurular›n 2 211 341 tanesi kabul edil-
mifltir. Bugün itibariyle 13 milyonun üzerinde
kifli yeflil kart sisteminden faydalanmaktad›r.
Yeflil kart uygulamas› yoksulluk sorununun
çok ciddî bir boyut ald›¤› ve sosyal güvenlik
tart›flmalar›nda merkezî önem kazand›¤› bir
dönemde ç›kar›lm›fl ve çok genifl yank› bul-
mufltur. Halen devam etmekte olan uygula-
ma devletin 1980 sonras›nda sosyal güvenlik
alan›ndaki en büyük ad›mlar›ndan birisidir.
Yeflil kart kullan›c›lar›, herhangi bir prim de
ödemeden, belli bir düzeydeki sa¤l›k hizmet-
lerinden yararlanabilmektedirler. Süreç içeri-
sinde kanunun baz› bölümlerinde de¤ifliklik-
ler yap›lm›fl ve örne¤in 1998 y›l›nda sokak
çocuklar› da yeflil kart kapsam›na al›nm›flt›r.
Gündemde bulunan sosyal güvenlik reform
paketine göre yeflil kart uygulamas› da genel
sa¤l›k sigortas› çat›s› alt›na al›nacakt›r.
Genel sa¤l›k sigortas› tüm vatandafllar› kap-
sayacak, prim esas›na dayal› bir sistemdir.
Pek çok aç›dan yeflil kart uygulamas›ndan
farkl› olan bu sistemde yeflil kart uygulama-
s›yla benzerlik tafl›yan baz› hususlar vard›r.
Yeflil kart hizmeti yasa çerçevesinde belirle-
nen tan›mlara uyan kiflilere, yani ödeme gü-
cü olmayan “yoksul vatandafllara” sa¤lanan
bir hizmettir. Prim esas›na dayal› genel sa¤l›k
sigorta sisteminde ise ayn› “yoksul vatandafllar›n” primi devlet taraf›ndan ödenecek-
tir. Bu noktada Yeflil Kart Yasas› çerçevesinde çizilen yoksulluk tan›m› genel sa¤l›k si-
gortas› kapsam›nda da sürdürülmektedir. Bir baflka deyiflle, yoksullu¤un 1980 sonra-
s›ndaki sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler sistemi içerisinde sahip oldu¤u merkezî
önem yeflil kart sisteminden genel sa¤l›k sigortas›na geçiflle birlikte de¤iflmemektedir.

Aziz Akgül, medyaya bir nevi ‘ekflili köfte kre-

disi’ fleklinde yans›yan mikro kredi projesinin

Türkiye’deki ilk uygulamac›s› olmaya soyun-

mufl bir AK Parti milletvekili. ‘Yoksulbank’ di-

ye de bilinen bu projenin amac›, Akgül’ün de-

yimiyle, “Fakirin de fakiri kad›nlar›n, kendileri-

ni ve ailelerini k›sa sürede kalk›nd›racak bir ifl

kurmalar›n› sa¤lamak”.

Bu amaçla da onlara, yani en yoksullara, geri

ödeyebilecekleri miktarlarda küçük borçlar

verecek bir fon oluflturmak. Geçen günlerde

bir bas›n toplant›s› düzenleyen Akgül, projeyi

nas›l hayata geçireceklerini, dünyada bu iflin

mucidi say›lan Bangladeflli Grameen Bank’ç›la-

r› da yan›na alarak medya mensuplar›na anlat-

maya çal›flt›. Tempo’nun sorular›n› yan›tlayan

Akgül’e göre bu uygulama, Türkiye’de yoksul-

lu¤un azalt›lmas›nda devrim niteli¤inde bir

ad›m olacak.

- Sizin ‘fakirin de fakiri’ diye bir tan›m›n›z var.

Bu tan›m Türkiye genelinde kaç aileyi kaps›-

yor? Ve neden öncelikle kad›nlar?

Dünyada kabul gören biçimiyle günlük geliri

bir dolar›n alt›nda kalanlar en yoksul olanlar.

Ben bunun, Türkiye’de afla¤›-yukar› nüfusun

yüzde 10’u mertebesinde oldu¤unu tahmin

ediyorum. Pilot bölge olarak seçti¤imiz Diyar-

bak›r’da Grameen Bank Genel Müdürü Nurja-

Fak-Fuk-Fon’dan ‘Yoksulbank’a: 
Türkiye’de Mikrokredi
Uygulamalar›

Türkiye’de emek piyasas›n›n ve emek süreçlerinin bu niteli¤i, gündemde bulunan sosyal
güvenlik reformu meselesinin, kamu finansman› meselesi ve emeklilik sisteminde tamam-
lay›c› bir unsur olarak özel sermayeye imkân yarat›lmas› çerçevesinin çok daha ötesinde
karmafl›k ve ayn› ölçüde politik bir boyuta sahip oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Devlet: Yoksulluk ve Sosyal Yard›m
Uygulamalar›
SOSYAL YARDIMLAfiMA VE DAYANIfiMAYI TEfiV‹K FONU 
(Fak-Fuk-Fon)
Türkiye’de yoksulluk yeni bir olgu olmamakla birlikte 1980 sonras›nda, özellikle de
1990’dan itibaren gelir da¤›l›m›n›n daha da bozulmas›yla birlikte giderek derinleflmifl-
tir. 1945 sonras›nda oluflturulan sosyal güvenlik kurumlar› büyük ölçüde çal›flan kesi-
me yönelik olmufl, istihdam d›fl› nüfus ise bu kurumlar›n d›fl›nda kalm›flt›r. Kuflkusuz bu
dönemde sosyal hizmet ve sosyal yard›m kapsam›nda yoksul halka yönelik birçok des-
tek faaliyeti yürütülmüfltür. Ancak 1980 sonras› süreçte bir yandan sosyal güvenlik ku-
rumlar›na yönelik yeniden yap›land›rma ihtiyaçlar› dile getirilmifl, di¤er yandan da ar-
tan yoksullu¤u önlemeye yönelik devletin kurum ve kurulufllar› eliyle yürütülen bir
sosyal yard›m sistemi oluflmufltur.
Bu çerçevede 14 Haziran 1986 tarih ve 3294 say›l› yasa ile Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flmay› Teflvik Fonu kurulmufltur. Fonun amac› “fakru zaruret içinde ve muhtaç
durumda bulunan vatandafllar ile gerekti¤inde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye
kabul edilmifl veya gelmifl olan kiflilere yard›m etmek, sosyal adaleti pekifltirici önlem-
ler alarak gelir da¤›l›m›n›n adilane bir flekilde tevzi edilmesini sa¤lamak, sosyal yard›m-
laflma ve dayan›flmay› teflvik etmek” olarak belirlenmifltir. Asl›nda 1976 ve 1977 y›lla-
r›nda 2022 say›l› yasa uyar›nca belli bir yafl üzerindeki yoksullar için bir sosyal güven-
lik düzenlemesi bulunmaktayd› ve Çocuk Esirgeme Kurumu da belirli bir yoksul gru-
bun ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla faaliyet yürütmekteydi. ‹l özel idareleri arac›l›¤›y-
la bugün çok genifl bir a¤a sahip olan fon halen varl›¤›n› sürdürmekte ve sosyal güven-
likten yoksun muhtaç hastalar›n ilaç ve tedavi giderlerini karfl›lamakta, aflevleri açmak-
ta, meslek kurslar› düzenlemekte, ö¤rencilere burs vermektedir. Ancak bu fon ço¤u
kez elefltirilere neden olmufl ve fon kaynaklar›n›n amaç d›fl›nda kullan›ld›¤› defalarca
tekrar edilmifltir. Yeflil kart uygulamas› asl›nda bu fona gelen çok miktarda sa¤l›k hiz-
meti talebinin baflka bir çat› alt›nda çözülmeye çal›fl›lmas›n›n bir sonucu olarak günde-
me gelmifltir.

YEfi‹L KART
Yeflil kart olarak bilinen uygulama, Türkiye’nin 18. 06. 1992 tarih ve 3816 say›l› kanun-
la uygulamaya soktu¤u bir sosyal yard›m sistemidir. Gelir düzeyi düflük veya “ödeme
gücü olmayan” ve hiçbir sosyal yard›m çat›s› alt›nda bulunmayan vatandafllara asgarî
düzeyde sa¤l›k hizmetlerinin sa¤lanmas›na yöneliktir. Harcamalar Sa¤l›k Bakanl›¤› büt-
çesinden karfl›lanmaktad›r. Kanunda ödeme gücü olmayan vatandafl kavram›yla geliri
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han Begum ile yapt›¤›m›z temaslarda, mikro kredi uygulamas› için önemli bir potansiyel oldu¤unu

gördük. Özellikle kad›nlar›n bu ifle çok arzulu olduklar›n› saptad›k. Amaç en yoksul kesimin yete-

neklerini harekete geçirmek. Bunlar okuma-yazmas› olmayan kad›nlar. Diyarbak›r’da “Sen ne ifl ya-

pars›n” diye sorunca, ilk yan›tlar› “hiçbir fley” oluyor. Soruyu, “fiimdi senin birkaç ine¤in olsa, on-

lar›n sütünden peynir, tereya¤› yapamaz m›s›n?” diye de¤ifltirince, “Ben bunlar›n hepsini yapar›m”

diyor. Biz de “‹flte gördün mü, sen asl›nda pek çok insan›n yapamad›¤› fleyleri yapabiliyorsun” di-

yoruz. Böyle konuflunca birden kendilerine güvenleri geliyor. Bu y›l, Diyarbak›r’da iki bin aileye

ulaflmay› planl›yoruz.

- Bu fikir nereden akl›n›za geldi?

1995’te ‘Türkiye’deki fakirlik meselesi üzerine neler yap›labilir’ diye düflünerek bafllad›m aç›kças›.

Grameen Bank’›n Bangladefl’teki kurucusu Prof. Dr. Muhammad Yunus ile o zamandan beri irti-

battay›m. 1998’de KOSGEB Baflkan› iken Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf›’n› kurdum. Ancak arzu edi-

len noktaya gelemedik. Vak›fla ilgili gitti¤im insanlar çok isteksiz davrand›, hatta kendimi dilenci gi-

bi hissetmeye bafllad›m, sonunda da vazgeçtim. Milletvekili olunca, farkl› bir atmosfer olufltu. fiim-

di çal›flmalar›ma çok daha büyük bir destek buluyorum tahmin edersiniz.

- Mikro kredi derken ne kadarl›k bir miktar› kast ediyorsunuz?

Krediyi talep edenle oturup konufluyorsunuz. Miktar beraber belirleniyor. Ama bu, Bangladefl’te

ortalama 100 dolar mertebesinde. Diyarbak›r’da 65 yafl›ndaki Fatma Teyze, “Ben kazak örerim”

dedi. “Kazak örmen için ne kadar paraya ihtiyac›n var?” dedi¤imizde, “20 milyon lira” dedi. Yani

15 dolar civar›nda bir paradan söz ediyoruz. Ne alaca¤›z ona? Bir t›¤ ve biraz da yün.

- Kayna¤› nereden bulacaks›n›z?

Bafllang›çta Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›’n›n kullan›lmas›n›n uygun olaca¤›n› düflünüyo-

ruz. Bu maksatla Devlet Bakan›m›z Beflir Atalay’la ve Say›n Recep Tayyip Erdo¤an’la görüflmeleri-

mizi yapt›k. Eskizini haz›rlad›k. Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›’nda bir milyar dolar kadar

bir para birikmifl durumda. Bu paran›n yüzde 50-70’inin mikro krediye ayr›labilece¤ini düflünüyo-

ruz. Genelgeyi süratle haz›rlay›p, Diyarbak›r Valili¤i’ne gönderece¤iz. Hem merkezde hem de k›r-

sal alanda yapmay› planl›yoruz. Bizim flu anda Grameen Bank yetkililerinden arzu etti¤imiz, teknik

heyetin hemen gelerek projeyi, yap-ifllet-devret modeliyle hayata geçirmesi. Bu deste¤i bize tama-

men gönüllü olarak veriyorlar. Onlar bu ifle 1976’da bafllad›lar ve kayda de¤er bir ilerleme kay-

dettiler.

- Yani esas kaynak kamuoyunda bir dönem Fak-Fuk-Fon olarak bilinen fon oluyor o zaman, de¤il mi?

Evet, ama ben bu terimi hiç kullanm›yorum. Fon bugüne dek ne yap›yordu? Bu paralar› hibe flek-

linde da¤›t›yordu. Ama bu, hem onur zedeleyici hem de fakirli¤i azalt›c› etkisi yok. Türkiye’deki ve

dünyadaki uygulamalara bakt›¤›m›z zaman hiç de baflar›l› bir program de¤il. Onun yerine insanla-

r›n kendi ifllerini kurmalar›n› teflvik etmek, küçük küçük paralarla kendi yeteneklerini harekete ge-

çirmek daha sa¤l›kl›. O yoksul dedi¤iniz insanlar da asl›nda hofllanm›yorlar böyle hibe fleklinde yar-

d›m almaktan. Diyarbak›r’da k›rsala gittik. 14 çocuklu bir kad›n. Küçücük bir odada oturuyorlar.

10 milyonluk bir telefon faturalar› var, ödeyememifller. A¤l›yor kad›nca¤›z. “Faturan›z› ben ödeye-

bilir miyim?” dedim. “Hay›r” dedi. Sonradan böyle bir fley teklif etti¤ime piflman oldum.              

- Vak›fta oluflan fonun d›fl›nda, d›flar›dan bir kaynak aray›fl›n›z olmayacak m›?

Amerika’da ve Avrupa’da bu tür amaçlara destek veren fonlarla ve vak›flarla irtibattay›z. O fonla-

r›n da bir flekilde Türkiye’ye akmas› için baz› çal›flmalar yap›yorum. ‹lk etapta en az 5 milyon do-

lar civar›nda ek kaynak bulabilece¤imi tahmin ediyorum.

- Gazetelerde bankalaflma sürecinin bafllad›¤› ve BDDK’n›n projeyi inceledi¤ine dair haberler ç›kt›.

Böyle bir banka kurulacaksa kim kuracak, devlet mi, ifladamlar› m›, yoksa sivil toplum kurulufllar› m›?

M i k r o k r e d i  P r o j e s i ’ n d e n  y a r a r l a n a n  v a t a n d a fl l a r  A z i z  A k g ü l  i l e  b i r l i k t e .
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DEVLET BÜTÇES‹NDEN YOKSULLARA YARDIM N‹TEL‹⁄‹NDE
SAYILAB‹LECEK TRANSFERLER‹N % OLARAK DA⁄ILIMI

1999 2000 2001

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu 20,69 28,97 27,42

Sa¤l›k Bakanl›¤›/Yeflil Kart 16,84 14,94 19,09

Millî E¤itim Bakanl›¤› 33,98 31,40 28,31

Emekli Sand›¤› 17,31 14,39 15,35

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 6,67 5,75 4,23

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü 0 0,94 1,01

Maliye Bakanl›¤› 4,51 3,60 4,59

Genel Toplam 100 100 100

Kaynak: “Yoksullu¤u Yenmek ‹çin Acil Plan (2003-2005)”, Sosyal Demokrat Halk Partisi, Kas›m 2002, Ankara.

BBDK flu anda çal›flmas›n› yürütüyor. Ama onunla ilgili olarak e¤er bir talep oluflursa, mutlaka ifla-

damlar›ndan gelmesi laz›m. Devlet kesinlikle bu iflin içinde olmamal›. Ama burada kâr maksimizas-

yonu de¤il, sosyal faydan›n maksimizasyonu hedeflenmelidir. Tabii ki kendini kurtaracak kadar kâr

edecek bu banka da. Ayn› zamanda ifladamlar›m›z›n, sosyal fonlar›ndan, fakirli¤in azalt›lmas›na yö-

nelik olarak kaynak ay›rmalar› laz›m. Bütün sivil toplum kurulufllar›, hangi alanda faaliyet gösteri-

yorlarsa göstersinler, yan bir dal olarak da mikro krediyle ilgili projeler gelifltirmeleri gerekiyor.

TÜS‹AD, Odalar Birli¤i, Sanayi Odalar›, Ticaret Odalar›, vak›flar, dernekler gibi sivil toplum kuru-

lufllar›n›n tamam›n›n bu ifle girmesi laz›m. Odalar Birli¤i mesela, süratle banka kuracak bir potan-

siyele sahip flu anda.

- Peki Bangladefl’te bu iflin sahibi kim? Devlet mi, yoksa ifladamlar› m›?

Sivil toplum kurulufllar›. Dünyan›n her taraf›nda bu tür projeleri en çok sivil toplum kurulufllar› sa-

hiplenir. Grameen Bank yetkilileri 81 ülkedeki uygulamalar›n hepsini biliyorlar. 600 tane projeyi

baflar›yla tamamlam›fllar. Ülkelerinde yaklafl›k 12 milyon kifliye destek vermifller. Büyük bir tecrü-

be. 27 dolarla ifle bafllay›p, 4 milyar dolarl›k bir bankaya ulaflm›fllar.

- Mikro kredinin felsefesini nas›l özetlersiniz?

Mikro kredinin esas› güvendir. Fakirlerin de güvenilir insanlar olduklar›na dayal› bir felsefedir. Fa-

kir insanlar da kredi alabilir özelliklere sahiptir, zeki insanlard›r, çal›flkan insanlard›r. Bu durumda

bizim onlar› harekete geçirmemiz gerekir. Hatta Prof. Yunus, mikro kredinin bir insan hakk› ol-

du¤unu söylüyor. Mikro kredi felsefesinde fakirin aya¤›na gidilir, ‘gelsin bizden kredi istesin’ diye

beklenmez. Kendisiyle konuflulur, birlikte durum de¤erlendirmesi yap›l›r. Grameen Bank günde

bir milyon dolardan fazla kredi veriyor, bir milyon dolardan fazla geri ödeme al›yor.

- Daha m› düzenli ödüyorlar fakirler kredilerini?

Tabii, yüzde 98 dönüfl var. Size örnek vereyim: 2002’de bir ilimizdeki devlet bankas›ndan al›nan

kredilerin geri dönüfl oran› sadece yüzde 10. Ama fakirin baflka yeri yok, kurtuluflu bu. Bu nas›l

bir fley biliyor musunuz? Kuyuya düflmüfl, nefesi bitmek üzere olan bir insan›n ruh hali gibi. Hala-

ta yap›flmayacak m› bu, ‘ne olur çekin beni’ diye. Böyle bir fley.

- Nereye baflvuracak flimdi buradan kredi almak isteyen bir vatandafl?

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›’na veya Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf›’na. Ama bizim flu an-

da fon ve organizasyonla ilgili daha baflka çal›flmalar›m›z da var. Bangladefl’ten teknik heyet geli-

yor. Bir proje direktörü ve iki alan direktörü; biri merkezde, ikisi k›rsal kesimde, üç tane heyet

gelecek. Full-time çal›flacaklar. Yap-ifllet-devret dedi¤imiz modelleme biçimiyle bize sistemi bütü-

nüyle ö¤retecekler ve uygulayacaklar.

“Fak-Fuk-Fon’dan ‘Yoksulbank’a”, 25 Mart 2003, Tempo.

TOPLUM MERKEZLER‹
Toplum Merkezleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü-
¤ü’nün 1992 y›l›nda haz›rlad›¤› “Toplum Merkezi Projesi” bünyesinde gelifltirilen ku-
rumlard›r. Bu program kapsam›nda 1993 y›l›nda hayata geçirilen toplum merkezleri-
nin yasal dayana¤›n› 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanu-
nu’nun 9. maddesinin de¤iflik (j) bendi ile 15. maddesi hükümlerine dayan›larak dü-
zenlenen “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Ba¤l› Toplum Merkezleri
Yönetmeli¤i” oluflturmaktad›r.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü, Toplum Merkezle-
ri’nin kurulma gerekçesini h›zl› toplumsal de¤iflimle iliflkilendirerek aç›klamaktad›r.
Toplum Merkezleri’nin kurulma amac› ve ifllevleri flu flekilde ifade edilmifltir: “Toplum
Merkezleri, h›zl› toplumsal de¤iflme, kentleflme ve göçün yaratt›¤› sorunlar do¤rultu-
sunda, bireylerin, gruplar›n, ailelerin ve toplumun sorunlarla bafl edebilmeleri ve bi-
reylerin kat›l›mc›, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amac›yla; koruyucu-önleyi-
ci, e¤itici-gelifltirici, rehberlik ve rehabilite edici ifllevlerini, bir arada ve en kolay ulafl›-
labilir biçimde, kamu kurum ve kurulufllar›, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum
örgütleri ve gönüllüler ile iflbirli¤i ve eflgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bu-
lunan gündüzlü sosyal hizmet kurulufllar›d›r.” Her ne kadar toplumun tüm kesimleri
hedefleniyor olsa da, toplum merkezlerinin esas hedef kitlesini özellikle yoksul bölge-
lerde yaflayan kad›nlar, gençler ve özürlüler oluflturmaktad›r.

Toplum Merkezleri’nde yürütülen faaliyetler:
● Anne Çocuk E¤itim Program› (AÇEP)
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● Kad›n›n ‹nsan Haklar› Program› (K‹HEP)
● Ana Baba Okulu
● Baba e¤itimi
● Aile ‹çi Etkileflimi Güçlendirme Projesi
● Ortak sorunlar› olan bireyler aras›nda dayan›flma ve 

destek oluflturma grup çal›flmalar›
● Çeflitli seminer, konferans, panel ve söylefliler
● Her yafl için e¤itimi destekleme programlar›
● Erken Çocukluk Geliflimi Destekleme Projesi
● Okul öncesi e¤itim programlar›
● Okuma yazma kurslar›
● ‹fllevsel Yetiflkin Okur Yazarl›k Program›
● Okul baflar›s›n› yükseltmeye yönelik kurslar
● Kütüphane ve etüt çal›flmalar›
● ‹fl ve meslek edindirmeye yönelik çal›flmalar, gelir getirici etkinlikler
● Ev Kad›n›n› Destekleme Projesi 

● Evde Çocuk Bak›c›l›¤› Projesi
● Çeflitli meslekî kurslar (hal›c›l›k, dikifl, nak›fl, ebru, bilgisayar, yafll› bak›m›, hasta bak›m› vb)
● Kermes ve sergiler
● Çevre gelifltirme çal›flmalar›
● Ev ortam›n›n iyilefltirilmesine yönelik programlar
● Çevre duyarl›l›¤›n›n gelifltirilmesi çal›flmalar›
● Çevrenin iyilefltirilmesi yönünde çal›flmalar
● Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
● Her yafl için e¤lence programlar›
● Tiyatro, sinema, drama, resim, müzik, flenlik, gezi programlar›
● Bölgesel kültürü yaflatmaya yönelik programlar (yöresel yemek yap›m›, yöresel müzik,
yöresel defileler, halk oyunlar› vb)
● Her yafl için sportif etkinlikler
● Koro, enstrüman kurslar› vb müzik etkinlikleri
● Gösteri, özel gün kutlamalar› vb etkinlikler
● Satranç, dama, tavla vb kurslar ve turnuvalar
Toplum Merkezleri özellikle yo¤un göç alan yerlerde ve gecekondu bölgelerinde aç›l-
maktad›r. Bugün toplam 68 tane toplum merkezi faaliyet göstermektedir. Ankara, ‹s-
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KONSOL‹DE BÜTÇEDE SOSYAL HARCAMALAR (GSMH’nin %’si)

Toplam E¤itim Sa¤l›k Sosyal Toplam Sosyal
Bütçe Refah Sosyal Sigortalara

Harcamalar› Harcamalar Transferler

1989 16,9 2,6 0,7 0,1 3,4 0,60

1990 17,2 3,2 0,8 0,2 4,2 0,31

1991 20,9 3,6 0,9 0,2 4,7 0,25

1992 20,4 4,0 1,0 0,2 5,2 0,36

1993 24,6 4,1 1,0 0,2 5,3 0,55

1994 23,2 3,3 0,8 0,2 4,3 0,89

1995 22,0 2,7 0,7 0,1 3,5 1,38

1996 26,4 2,9 0,8 0,2 3,9 2,24

1997 27,4 3,3 0,9 0,2 4,4 2,59

1998 29,5 3,6 0,9 0,2 4,7 2,62

Kaynak: Tülay Ar›n, “Refah Devleti: Sosyal Güvenli¤in Yoksullu¤u”, Neoliberalizmin Tahribat›: Türkiye’de Ekonomi, Toplum ve Cinsiyet, 
ed. Neflecan Balkan ve Sungur Savran, s. 68-93 (‹stanbul: Metis, 2003).
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tanbul, Antalya, ‹çel, Samsun, Çanakkale, Adana, A¤r›, Ayd›n, Mardin, Manisa, Kocae-
li, Düzce, Gaziantep, Ordu, ‹zmir, K›r›kkale, Sakarya, Ad›yaman, Batman, Mufl, Van,
Bitlis, Hakkâri, Siirt, fianl›urfa’da toplam 53 toplum merkezi ve Marmara deprem böl-
gesinde bulunan 5 ilde (Kocaeli, Bolu, Yalova, Düzce ve Sakarya) gençlere yönelik 15
toplum merkezi vard›r.
Toplum Merkezleri’nin faaliyetleri kamu kurulufllar› ile Anne Çocuk E¤itim Vakf›, Ka-
d›n›n ‹nsan Haklar› Projesi, Türk Kad›nlar Birli¤i, ‹nsan Sa¤l›¤› ve E¤itim Vakf›, Sosyal
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›, Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i, Türkiye E¤i-
tim Gönüllüleri Vakf›, Ana Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Vakf›, Kad›n Eme¤ini De-
¤erlendirme Vakf›, Rotary Kulübü, Soroptimistler Derne¤i gibi sivil toplum kuruluflla-
r›n›n iflbirli¤iyle gerçeklefltirilmektedir.

ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZLER‹ (ÇATOM)
Çok Amaçl› Toplum Merkezleri, Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi ta-
raf›ndan, Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin sosyal projeleri kapsam›nda 1995 y›l›nda kurul-
mufltur. ÇATOM’lar›n temelleri, GAP idaresi taraf›ndan 1994 y›l›nda yapt›r›lan “GAP Böl-
gesi’nde Kad›n›n Statüsü ve Kalk›nma Sürecine Entegrasyonu Araflt›rmas›”na dayanmakta-
d›r. Araflt›rman›n amac›, “bölgedeki kad›n›n, ço¤unlukla bilindi¤i varsay›lan mevcut statüsü-
nü bilimsel verilere dayanarak yeniden tan›mlamak, GAP illerindeki kad›n›n durumunu iyi-
lefltirmeye, toplumsal etki ve sayg›nl›k düzeyini yükseltmeye yönelik somut öneriler gelifl-
tirmek” olarak ifade edilmifltir. Ayn› y›l, bu araflt›rmadan elde edilen veriler ›fl›¤›nda olufl-
turulan “eylem plan›”nda bölgedeki özellikle sosyoekonomik statüsü düflük kad›nlar için
projeler gelifltirilmesi öngörülüyordu. ÇATOM’lar GAP bölgesindeki kentlerin daha çok
k›rdan göç etmifl yoksul ailelerin oluflturdu¤u gecekondu mahallelerinde ve kad›nlar›n mar-
jinalleflti¤i merkezî nitelikli köy yerleflimlerinde 14-51 yafllar› aras›ndaki kad›nlara ve genç
k›zlara e¤itici ve sosyal programlar sunmak üzere kurulmufltur. fiu an güneydo¤u bölgesin-
deki 8 ilde (Ad›yaman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl›urfa, Batman, fi›rnak) toplam 22
ÇATOM faaliyet göstermektedir.
ÇATOM’larda yürütülen faaliyetler, Toplum Merkezleri’ndeki faaliyetlerle büyük
oranda benzerlik göstermektedir. Bu faaliyetler, sosyal programlar ve gelir getirici
programlar olmak üzere iki ana bafll›k alt›nda gerçeklefltirilir. Sosyal programlar kap-
sam›nda kat›l›mc›lara okuma yazma, ev ekonomisi ve beslenme, çocuk bak›m›, ana ço-
cuk sa¤l›¤› ve aile planlamas› kurslar› verilir. Gelir getirici programlarla ise kad›nlara ge-
lir getirecek beceriler kazand›r›lmas› hedeflenir. Kat›l›mc›lara yerel el sanatlar›, oltu ta-
fl› ifllemecili¤i, serac›l›k, kuvaförlük ve bilgisayar dersleri sunulur. Son y›llarda, gelir ge-
tirici programlar kapsam›nda, Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün deste¤iyle Kilis ve Ad›-
yaman’da “Kendi ‹flini Kendin Kur” program› hayata geçirilmifl ve kad›nlara meslekî
e¤itimin yan› s›ra “krediye ulaflma yöntemleri”nin de sunulmas› amaçlanm›flt›r. Bunla-
r›n d›fl›nda, ÇATOM’larda Dünya Kad›nlar Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerin
kutlamalar› gerçeklefltirilir. ÇATOM’lardaki etkinliklerin “saha sorumlusu” olarak ad-
land›r›lan, o yörede yaflayan ve dolay›s›yla o yerin koflullar›n› bilen genç kad›nlar tara-
f›ndan yürütülmesi öngörülmüfltür.

Sosyal Politika Forumu, sosyal politika alan›nda bilimsel araflt›rmalar› teflvik etmek ve politika sü-

reçlerine katk›da bulunmak amac›yla, Bo¤aziçi Üniversitesi bünyesinde kurulmufltur. Forumun

sosyal politika konular›na yaklafl›m›, vatandafll›k haklar›n› merkez al›r. Bu yaklafl›m do¤rultusunda,

“Sosyal Avrupa” kavram› etraf›ndaki tart›flmalar›n Türkiye kamuoyuna tafl›nmas›na ve entelektüel

camia, medya, politika kararlar›n› alan ve uygulayanlar nezdinde ilgi görmesine katk›da bulunmak,

forumun amaçlar› aras›ndad›r.

Sosyal Politika Forumu’nun araflt›rma faaliyetlerinde benimsedi¤i yaklafl›m, sosyal politika süreçle-

rini ekonomik, siyasî ve sosyal boyutlar› ile birlikte dikkate alan bir yaklafl›md›r. Forum, farkl› di-

siplinlerden araflt›rmac›lar›n, sosyal politika alan›nda bu tür bir yaklafl›mla ve disiplinleraras› bir

yöntem duyarl›l›¤›yla yürüttükleri araflt›rmalara ve  yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›na destek

verir. Bunlar›n d›fl›nda, Avrupa ve Türkiye’deki sosyal reform süreçlerinin yak›ndan izlenmesi, fo-

rum bünyesinde Türkiye’yi Avrupa sosyal alan› içinde konumland›rmaya yönelik olarak yürütülen

sürekli bir faaliyet oluflturur. Ayr›ca forum, Türkiye’de ve dünyada sosyal politika konular›nda ça-

l›flan araflt›rmac›lar› ve kurumlar› içine alan bir a¤ oluflturmay› amaçlar.

Forumun öncelikli çal›flma alanlar›, 1) yoksulluk, sosyal d›fllanma ve bu sorunlara yönelik sosyal

yard›m mekanizmalar›; 2) çal›flma yaflam›ndaki geliflmeler ve düzenlemeler, sendikalar›n rolü; 3)

sa¤l›k, e¤itim ve di¤er sosyal hizmet alanlar›ndaki geliflmeler olarak s›ralanabilir.

Forum, ö¤retim üyelerinin, ö¤rencilerin, devlet ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin kat›ld›¤› se-

minerler ve atölye çal›flmalar› düzenler, yay›nlar yapar. Ayr›ca forum, sosyal politika kararlar› ve

uygulamalar›nda rol oynayan politikac›lar, bürokratlar, gazetelerin köfle yazarlar› ve di¤er fikir ön-

derleri ile araflt›rma sonuçlar›n› paylaflt›¤› toplant›lar yapmay› ve bu flekilde politika süreçlerine

katk›da bulunmay› amaçlar. Forum, sosyal politika alan›nda kamuoyu oluflturmak amac›yla, Türki-

ye’den ve farkl› ülkelerden, eserlerinde sosyal sorunlar› iflleyen yazar, film yönetmeni, sanatç› ve

bilim adamlar›n›n konuflmac› olarak kat›ld›¤› sohbet toplant›lar› düzenler.

Sosyal Politika Forumu yönetim kurulu, farkl› disiplinlerden akademisyenlerden oluflur. Kurula,

Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ö¤retim üyesi Ayfle Bu¤ra baflkanl›k etmektedir. Kurulun

di¤er üyeleri, Sabanc› Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ö¤retim üyesi Ayfle Öncü, Bo-

¤aziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ö¤retim üyesi Ça¤lar Keyder, Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi

Bölümü ö¤retim üyesi Fikret Adaman, Bo¤aziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü ö¤retim üyesi Gürol

Irz›k, Bo¤aziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü ö¤retim üyesi Mine

Eder’dir.

Sosyal Politika Forumu dan›flma kurulu, sosyal politika, yoksulluk ve sosyal d›fllanma konular›nda

özgün çal›flmalar yapm›fl akademisyen, sendikac›, sivil toplum örgütü temsilcileri, yazar ve gazete-

cilerden oluflmaktad›r.

Sosyal Politika Forumu
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Mutlak Yoksulluk: Mutlak yoksulluk en genel anlam›yla hane halk› veya bireyin yaflam›n› sürdürebilecek

asgarî refah düzeyine eriflememifl olmas›d›r. Mutlak yoksul oran› ise bu asgarî refah düzeyini yakalayama-

yanlar›n say›s›n›n toplam nüfusa oran›d›r. Bu oran bireylerin yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için gerekli olan

minimum tüketim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi ile bulunur.

Minimum tüketim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde iki farkl› yöntem kullan›l›r. ‹lkinde sadece mini-

mum g›da harcamas› maliyeti esas al›n›r. Bunun için bir kiflinin yaflam›n› sürdürebilmesi için gerek-

li olan minimum kalori ihtiyac› hesaplan›r ve daha sonra bu kalori ihtiyac›n› karfl›layacak g›da har-

camas› maliyeti yap›l›r. Ancak kiflinin kalori ihtiyac› yafla, cinsiyete ve yapt›¤› ifllere göre farkl›l›k

gösterdi¤inden bu yöntem baz› sak›ncalar içerir.

‹kinci yöntemde ise minimum g›da harcamas›na ek olarak di¤er temel ihtiyaçlar (giyinme, bar›nma, ›s›nma

gibi) da dikkate al›n›r. Dolay›s›yla bu yöntem ile daha yüksek bir yoksulluk çizgisi tan›mlan›r.

Mal ve hizmetlerin fiyatlar› da mutlak yoksullu¤un belirlenmesinde önemlidir. Her hane halk› büyüklü¤ü

için bu miktar ve fiyatlar üzerinden minimum maliyetler hesaplan›r ve daha sonra hane halk› gelir düzeyi

bu hesaplanan maliyetler ile karfl›laflt›r›l›p hane halk›n›n yoksul s›n›flamas›na dahil olup olmad›¤› belirlenir.

Mutlak yoksulluk içerisinde fiyatlar›n önemli olmas›n›n di¤er bir sonucu da kent ve k›r için farkl›, bölge-

ler için farkl› yoksulluk çizgilerinin belirlenmesidir.

Göreli Yoksulluk: Toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oran›n alt›nda olma durumuna göreli yok-

sulluk denir. Burada yoksulluk çizgisinin belirlenmesinde temel al›nan nokta birey veya hane halklar›n›n

ortalama refah düzeyidir. Geliflmifl ülkelerdeki ço¤u araflt›rmada yoksullu¤un belirlenmesinde toplam ge-

lir ele al›n›r ancak bunun yerine tüketim düzeyi de kullan›labilir.

Göreli yoksulluk kavram›nda yoksulluk çizgisini belirleme aflamas›nda yap›lan, ortalama gelir düzeyinin

belli bir yüzdesini -genellikle yüzde 50- almakt›r. Burada ortalama gelir düzeyi ortanca veya aritmetik or-

talama ile hesaplanabilir; ancak yoksulluk araflt›rmalar›nda genel olarak ortanca ortalama tercih edilir. Bu

yöntemde gelirler en küçükten en büyü¤e do¤ru s›raya dizilir ve tam ortadaki de¤er kullan›l›r.

Öznel Yoksulluk: Mutlak ve göreli yaklafl›mdan oldukça farkl› olan öznel yoksulluk yaklafl›m›nda, yoksul-

lu¤un toplumun kabul edece¤i minimum yaflam standard› düzeyiyle ilgili oldu¤u kabulünden yola ç›k›larak

yoksulluk çizgisini, toplumun bu konudaki görüflünü belirlemek için büyük ölçekli anketler yaparak belir-

leme yoluna gidilir. Öznel yoksullu¤u belirlemek için yayg›n olarak kullan›lan ve “Leyden yaklafl›m›” ola-

rak bilinen yönteme göre, deneklere, yoksul olmamak, iyi bir gelire sahip olmak gibi baz› özel hedeflere

ulaflabilmek için yeterli oldu¤unu düflündükleri gelir miktar› sorulur. Yap›lan bu anketlerin sonuçlar›ndan

refah düzeyleri ile gelirler aras›nda ba¤lant› kurularak kritik bir refah düzeyi seçilip ona karfl›l›k gelen ge-

lir düzeyi yoksulluk çizgisi olarak kabul edilir.

Yoksulluk Tan›mlar›

C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
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ÇATOM’lar, esas olarak, devlet taraf›ndan, “kad›n›n kalk›nma sürecine” entegrasyonu
söylemi içerisinde oluflturulmufl, faaliyetleri devlet taraf›ndan finanse edilen ve yürütülen
kurumlard›. Ancak 1990’l› y›llar›n sonlar›nda, devlet-merkezli kalk›nma modelinin yerini
piyasa-eksenli kalk›nma modeline b›rakmas›yla beraber ÇATOM’lar›n faaliyetleri gittikçe
artan bir flekilde sivil toplum örgütleri ve özel sermayenin katk›s›yla gerçeklefltirilmeye
baflland›. Sözgelimi, Batman ‹pragaz Mahallesi’ndeki ÇATOM, Batman Valili¤i ve Türkiye
E¤itim Vakf›’n›n iflbirli¤iyle, Siverek ÇATOM ise Procter and Gamble’›n sundu¤u finans-
manla aç›lm›flt›r. Bu süreçte ÇATOM’lar›n faaliyetlerinde de de¤iflimler oldu¤u gözlen-
mektedir. ‹lk y›llarda devletin bölgeye tafl›mak istedi¤i sosyal ve gelir getirici etkinliklerin
araçlar› olarak faaliyet göstermekteyken, devletin kalk›nma sürecindeki rolünü minimuma
indirgemeyi amaçlayan piyasa-eksenli kalk›nma modelinin yükselifle geçmesiyle beraber,
ÇATOM’lar bulunduklar› kasaba, köy ve mahallelerde devlet ve sivil toplum kurulufllar›-
n›n sundu¤u hizmetlere halk›n ulaflabilmesi için “destekleyici arac›l›k” diye tan›mlanan bir
misyon üstlenmifl ve bu bölgelerdeki halk›n yeflil kart sahibi olmas›, sosyal yard›m prog-
ramlar›ndan yararlanmas› ve ihtiyac› olan baflar›l› ö¤rencilere burs bulunabilmesi gibi ça-
l›flmalar yürütülmeye bafllanm›flt›r.
Kad›nlar için gelifltirilmifl olan ÇATOM’lar›n yan› s›ra bölgede gençler için de birtak›m kurum-
lar GAP ‹daresi taraf›ndan hayata geçirilmifltir. Bu kapsamda “bireyi güçlendiren kültürel ve
sosyal altyap›lar› gelifltirmek” amac›yla baz› illerde “Gençlik Evleri” aç›lm›flt›r. Bu kurumlar›n
temelini, 1999 y›l›nda GAP ‹daresi ile uluslararas› gençlik örgütü AIESEC’in iflbirli¤iyle Mar-
din’de bafllat›lan “Gençten Gence Sosyal Yard›m Projesi” oluflturmufltur. 2001 y›l›nda GAP
‹daresi ile UNDP’nin iflbirli¤iyle gelifltirilen “Gençlik ‹çin Sosyal Geliflim Projesi”nin amac› ise
“gençlik platformlar›n›n kurulmas› için yard›m sa¤lanmas›, sosyal ve kültürel kurumsal etkin-
liklerin ve gençler aras›ndaki iletiflim a¤lar›n›n teflvik edilmesi yoluyla, Güneydo¤u Anadolu’da
gençlerin kapasitesini gelifltirmek” fleklinde ifade edilmektedir. Zaman içerisinde Diyarbak›r,
Mardin, fianl›urfa, Ad›yaman ve Siirt’te “Gençlik ve Kültür Evleri” kurulmufl ve bu kurumlar-
da, yabanc› dil, folklor, resim, dans, müzik, satranç, tiyatro, serigrafi ve bilgisayar kurslar› ve-
rilmeye bafllanm›flt›r. ÇATOM’larda ve Toplum Merkezleri’nde oldu¤u gibi gençlik ve kültür
evlerindeki faaliyetler de sivil toplum örgütleri, yabanc› kalk›nma örgütleri, özel sermaye ve
GAP ‹daresi’nin iflbirli¤iyle yürütülmektedir.

YOKSULLUK SINIRLARI, 1994-2002 KARfiILAfiTIRMASI

1994 2002 Art›fl Oran› (2002/1994)

G›da Sepeti - 1994, TL/Gün 38 794 2 159 424 56

Yoksulluk S›n›r› - 1994, TL/Gün 69 142 4 712 387 68

G›da Sepeti - 2002, TL/Gün 18 571 1 082 211 58

Yoksulluk S›n›r› - 2002, TL/Gün 38 928 2 510 930 65

Dolar Kuru 12 096 663 575 55

Kaynak: “Turkey: Joint Poverty Assesment Report”, sayfa 7.
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E r o l  S a b a n c ›  Z i h i n s e l  Ö z ü r l ü l e r  O k u l u  ( T a r i h  V a k f ›  A r fl i v i  -  1 9 9 4 ) .  

Gönüllü kurulufllar›n 

sosyal alandak‹ faal‹yetler‹, 

e¤‹t‹mden sokak çocuklar›

sorununa, kad›n›n toplumsal

hayata entegrasyonundan

do¤al afetler s›ras›ndak‹ 

yard›mlara kadar pek çok 

alana yay›lm›flt›r.

GÖNÜLLÜ KURULUfiLAR VE 
YOKSULLARA YARDIM

1 9 8 0 ’ l e r l e  b a fl l a y a n  v e  h a l e n  d e v a m  e t m e k t e
o l a n  s ü r e ç , dünyan›n birçok ülkesinde oldu¤u gibi Türkiye’de de sosyal gü-
venlik sisteminin, sosyal hizmet ve sosyal yard›m uygulamalar›n›n yeniden yap›land›r›l-
d›¤› bir dönem olmufltur. Bu dönemde refah sistemi bir bütün olarak dönüflüme u¤-
ram›flt›r. Sosyal güvenlik kurumlar›n›n yeniden yap›land›r›ld›¤›, devletin sosyal yard›m
harcamalar›n›n artt›¤› ve özel sermayenin sosyal güvenlik alan›na girdi¤i bu sürecin bir
di¤er önemli özelli¤i gönüllü kurumlar›n yoksullukla mücadele ve sosyal yard›m ala-
n›nda gittikçe artan bir a¤›rl›k tafl›maya bafllamalar› olmufltur.
Gönüllü kurulufllar›n sosyal alandaki faaliyetleri, e¤itimden sokak çocuklar› sorununa,
kad›n›n toplumsal hayata entegrasyonundan do¤al afetler s›ras›ndaki yard›mlara kadar
pek çok alana yay›lm›flt›r. Bu dönemde tüm dünyayla birlikte yayg›nlaflmaya bafllayan
sivil toplum kurulufllar›n›n devletin faaliyetleri yan›nda tamamlay›c› oldu¤u fikri Türki-
ye’de de genifl bir zemin bulmufl ve sosyal yard›m alan›nda faaliyet gösteren kurulufl
say›s› giderek artm›flt›r. Bu çerçevede Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i ve özellik-
le Deniz Feneri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i dikkat çekmektedir. Mahallî dü-
zeyde Topkap› Fukaraperver Cemiyeti benzeri küçük çapl› yard›m derneklerinin de
yayg›nlaflmakta oldu¤u görülmektedir. Yine mahallî düzeyde belediyelerin yoksul hal-
ka yönelik sosyal yard›m harcamalar› gittikçe artmaktad›r. Bu çerçevede özellikle ra-
mazan ay›nda gündeme gelen “ramazan çad›rlar›” son derece dikkat çekicidir.
Yoksullara yard›m alan›nda faaliyet gösteren dernekler aras›nda Deniz Feneri’nin ulafl-
t›¤› boyut göz ard› edilemez bir nitelik kazanm›flt›r. 1996 y›l›nda ortaya at›lan bir fik-
rin 1998 y›l›nda hayata geçirilmesiyle kurulan ve kendisini temelde, bir “iyilik hareke-
ti” olarak adland›ran Deniz Feneri Derne¤i, misyonunu “yard›mseverler ile muhtaç in-
sanlar aras›nda bir köprü” olarak belirlemekte ve “yoksullara” g›da yard›m›, giyim yar-
d›m›, nakit para yard›m›, e¤itim ve sa¤l›k yard›m›, sünnet, özellikle yeni evlenenler için
ev eflyas›, yakacak, meslek kurslar›, bar›nma ve temizlik eflyas› yard›mlar› yapmaktad›r.
Dernek yoksul halka sa¤l›k alan›nda da yard›m götürmekte, muayene, tahlil, MR, rönt-
gen, ultrason, hatta ameliyat ve protez konular›nda yard›m sa¤lamaktad›r. 1999 Göl-
cük Depremi ile sesini duyuran Deniz Feneri Derne¤i gün geçtikçe kurumsal kapsa-
m›n›, buna paralel olarak da yoksullukla mücadele vurgusunu art›rm›fl ve etkili bir ko-
num kazanm›flt›r.
Genifl bir sivil inisiyatifi harekete geçiren Deniz Feneri, Ça¤dafl Yaflam› Destekleme ve
benzeri dernekler yoksullu¤un derinleflti¤i bir ortamda devletin sosyal yard›m faaliyetle-
rini tamamlay›c› bir ifllev gerçeklefltirmektedirler.

SOSYAL YARDIM VE YEREL YÖNET‹MLER
Türkiye’de küresel ekonominin rekabetçi koflullar›nda bir yandan h›zl› büyüme gerçeklefl-
mekte, di¤er yandan da gittikçe geniflleyen bir yoksullar s›n›f› oluflmaktad›r. Yoksulluk so-
rununun bu derece gündeme oturmas› yerel yönetimlerin sosyal yard›m yükümlülükleri-
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nin artmas›na yol açm›flt›r.
Yoksullar›n bir yandan da ye-
rel seçimlerde oy deposu ol-
mas› bu kesime yard›m faali-
yetlerinin politik bir boyut ka-
zanmas›na da yol açm›flt›r.
Bu çerçevede özellikle ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi’nin
yard›m faaliyetleri, kapsam›
bak›m›ndan dikkat çekmekte-
dir. ‹stanbul Belediyesi, 2002
y›l›nda bafllatt›¤› Sosyal Doku
Projesi’nin kapsam›n› flu flekil-
de tan›mlam›flt›r: “‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi 2002 y›l›n-
da, anayasal bir görev olan
‘Sosyal Devlet’ prensiplerini
hayata geçirmek, kentte pay-
lafl›m duygusunu gelifltirmek,
kentin imkânlar›n› kentliyle
paylaflmak, yasal bir görev
olan yoksullu¤u ortadan kal-
d›rmak, kentteki kimsesizlerin
kimsesi olmak, yaflayanlar›n

kentle olan duygusal ba¤lar›n› art›rmak ve kentte davran›fl biçimlerini olumlu yönde de-
¤ifltirmek amac›yla ‘Sosyal Doku Destek Hizmetlerini’ hayata geçirmifltir.” Tüm di¤er gö-
nüllü kurumlarda oldu¤u gibi yoksullu¤u ortadan kald›rmak en temel vurgulardan birisi-
dir. Ancak gönüllü kurulufllardan farkl› olarak belediye söyleminde yoksullara yard›m›n
anayasal bir görev oldu¤u düflüncesi ön plana ç›kart›lm›flt›r.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin yoksullara yard›m kapsam›nda sa¤lad›¤› hizmetler k›saca
flunlard›r: Kimsesi olmayan ve hiçbir geliri bulunmayan muhtarl›kça fakir oldu¤u belgelenen
kiflilere nakit yard›m› yap›lmas›; ilaç, tedavi ve muayene masraflar›n› karfl›lamak amac›yla sa¤-
l›k yard›m›; sosyal dayan›flmay› art›rmas› amac›yla sünnet yard›m› ve toplu sünnet törenleri;
g›da yard›mlar›; yakacak yard›mlar›; aflevleri ve ramazan ay›nda iftar çad›rlar›.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi yoksullara yard›m çerçevesinde sokak çocuklar›na yönelik
bir faaliyet yürütmektedir. Bu çerçevede ‹stanbul Sokak Çocuklar› Meslek Edindirme
Merkezi (‹SMEM) adl› bir birim oluflturulmufltur. Tam olarak kurumsallaflmam›fl olan bu
birim Tuzla’da bir yurt ve atölyelerden oluflan bir alan içerisinde faaliyet göstermektedir.
Temel amac› sokak çocuklar›n› toplumsal risk grubu olmaktan ç›kar›p, onlara meslek
edindirerek ifl hayat›na entegre olmalar›n› sa¤lamak ve böylece sosyal hayata geri kazan-
d›rmakt›r. ‹ki y›l› biraz aflk›n bir süredir faaliyet göstermekte olan ‹SMEM ayn› anda 
75-100 kifliye hizmet verebilmektedir.
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Müfit Yener

1982 y›l›nda cemiyete üye olarak inkiflaf ettim, o günden itibaren yö-

netim kurulunda çal›flmaktay›m, 1991 y›l›ndan beri de baflkan olarak

görevimi sürdürüyorum. Asl›nda iflim bankac›l›kt›r. Emekli olarak ban-

kadan ayr›ld›m ve flimdi burada bu faaliyetleri sürdürmeye çal›fl›yorum. 

Cemiyet bünyesinde, hiçbir yerden geliri olmayan, bakacak kimsesi ol-

mayan, çal›flamayacak derecede yafll›, hasta, sakat olan insanlara, dev-

letle hiçbir alakas› olmayan, maafl falan almayan insanlara yard›m edi-

yoruz; prensibimiz bu. Bunun d›fl›nda, geçici olarak ald›klar›m›z vard›r.

Mesela efli bir trafik kazas›nda ölmüfltür. Kad›n kuca¤›nda küçük çocu-

¤uyla kalm›flt›r, biz bunu iki seneli¤ine, üç seneli¤ine al›r›z. Çünkü o ço-

cuk büyüyünceye kadar kad›n ifle gidemez, çal›flamaz. Hayat›n› düzene

koyuncaya kadar onu al›r›z. Onun d›fl›ndakiler, hayatlar› düzelinceye

kadar yard›m görürler. Askerde o¤lu vard›r, o gelir veya iflte hapisha-

neye düflmüfl bir adam vard›r, o hapisten ç›kar, kar›s›n›n bak›m›n› sa¤-

Bankac›l›ktan emekli.

1982 y›l›ndan beri

Topkap› Fukaraperver

Cemiyeti’nin 

baflkanl›¤›n› yap›yor.
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lar. Bu gibi istisnalar hariç, bizden yard›m alanlar›n durumu düzelinceye kadar yard›m al›rlar, yoksa

ölünceye kadar onlar bizden yard›m al›rlar, on sene, on befl sene, yirmi sene... Biz de onlar› zaman

zaman kontrol ederiz. Onlar›n mahallelerini tetkik ederiz. Onlar›n durumunu tespit ettikten sonra,

onlar› takip ederiz; durumlar›nda düzelme var m›, yok mu? Zaman zaman gider evlerini tetkik ederiz,

görürüz. Duruma göre, ya kartlar›n› geri al›r›z, kay›tlar›n› sileriz veya “Devam› uygundur” deriz, de-

vam ettiririz. Dedi¤im gibi, otuz senedir, yirmi befl senedir, on bir senedir buradan yard›m alanlar var-

d›r. Çocu¤u tahsilli olanlar vard›r ve çocuklar› küçükken bizden yard›m almaya bafllam›fllard›r. Ama

çocuk on sekizini bitirdi¤i zaman, art›k onun yard›m›n› keseriz, annesine babas›na baks›n deriz. Fakat

çocuk, üniversite imtihan›n› kazanm›fl, p›r›l p›r›l bir genç, bunun daha da okumas›n› temin edici, hem

yard›m›na devam ederiz, hem onu üniversite kurslar›na veririz, kay›tlar›n› yapar›z, onun elbiselerini de

tercihen konfeksiyondan veririz. Üniversitede okuyan çok çocu¤umuz vard›r ama hiçbiri, bizden yar-

d›m ald›¤›n› bilmez ve onun halinden de anlafl›lmaz.

fiu anda cemiyetten yard›m alan iki yüz seksen aile var ama bu çolu¤unlan, çocu¤unlan belki bin kifli-

yi buluyor. Zaman zaman de¤ifliyor, ç›kanlar oluyor, girenler oluyor, ama iki yüz seksen üç yüz ara-

s›nda bu de¤ifliyor. Evvela size yard›mlar›m›z›n durumunu anlatay›m. Esas yard›m›m›z erzak yard›m›-

d›r. Her ay›n son cumas› günü, fakir olan aileler bize gelirler, ayl›k erzaklar›n› al›rlar. Verdi¤imiz erza-

k›n miktar›, iki kiflilik bir ailenin ana g›da maddesini karfl›lamak amac›yla bir ayl›k erzak yard›m› yapa-

r›z. Mesela iki kilo fleker, birer kilo pirinç, fasulye, makarna, un, bir kilo margarin, bir kilo s›v› ya¤, zey-

tin, peynir, fleker, sayd›m m› flekeri ve bu ve bunun gibi makarna, un, pirinç, bulgur, bu gibi g›da mad-

deleri d›fl›nda, her aileye de üç kilo et veririz, her ay. Bunlar kurban bayram›nda kesilen kurbanlar›-

m›z›n etleridir. So¤uk hava deposuna etlerimizi al›r›z, bir gün evvel de onlar burada parçalan›r, üçer

kiloluk paket yap›l›r. Erzak torbalar›n›n üzerine konur. Bu erzak yard›m›d›r. Bunun d›fl›nda eczanemiz-

de evlerden gelen ilaçlar vard›r veya baz› laboratuvarlar, eflantiyon ilaç gönderirler, onlar› fakir aile-

lerimize da¤›t›r›z. Doktorumuz vard›r, da¤›t›m günleri gelir, yard›mc› olur, bunlar› onlara da¤›t›r›z.

Okuyan çocuklar›na, takdir, teflekkür almak kaydiyle, tembele çal›flmayana prim yok! Ve ortaokula

yirmi befl, liseye otuz, üniversitede okuyanlara da otuz befl milyon lira her ay karfl›l›ks›z burs veririz.

Halen otuz sekiz çocu¤umuz vard›r, burs alan. ‹lkokulda okuyanlar da. ‹lkokul, lise bu sene yüz alt›

çocu¤umuz oldu. Bunun hepsini sene bafl›nda, yani okul aç›ld›¤› zaman ayakkab›, pantolon, gömlek, ce-

ket, ayr›ca k›rtasiyelerini temin ederiz.

Cemiyetimiz aç›ld›¤› günden itibaren halk›n güvenini kazanm›flt›r ve amac›na uygun olarak hareket et-

mifltir. Amac›ndan hiç sapmam›flt›r ve bu güveni sarsacak hiçbir davran›fl›, tutumu olmam›flt›r. Hani,

tevazuu bir tarafa b›rakarak söylüyorum, son derece  iyi niyetli insanlar›n elinde bugüne kadar gelmifl-

tir ve halka tahmininin de d›fl›nda yard›mc› olmufltur. ‹fade etti¤iniz gibi 1908’de kurulmufl ve arada

Osmanl› ‹mparatorlu¤u devrinde, iflgale u¤ram›fl, Birinci Dünya

Savafl›’n› geçirmifl, Osmanl› Devleti’nden cumhuriyete geçilmifl, parti-

ler de¤iflmifl, iktidarlar de¤iflmifl ama cemiyet kap›s›n› bir gün dahi ka-

patmam›flt›r. Bu büyük güven verici bir husustur. Bu sadece yard›m

alanlar nezdinde de¤il, ba¤›flç›lar›m›z üzerinde de büyük bir itimat sa¤-

lam›flt›r. Çünkü bizim gelirimiz, dayana¤›m›z, ba¤›fllard›r. Bizi hiç bofl

b›rakmam›fllard›r ve bu ba¤›fllar, babadan o¤ula, aileden evlada geçmek

suretiyle devam etmektedir. Babas›nlan birlikte buraya gelmeye baflla-

yan bir genç çocuk, ilerde babas›n›n yerini alm›fl, ba¤›fllar›n› devam et-

tirmifltir. ‹flte bizim cemiyetimizin ayakta durmas›n›n sebebi, halk›n gü-

veni ve buradaki çal›flan elemanlar›n da bu güvene lay›k olma çabas›

içerisinde bulunmalar›ndand›r. 

Ba¤›fllar. Bu; para ba¤›fllar› olur; fitre, zekât ve kurban bayram›nda,

bizde burada dört yüz, befl yüz kurban kesiliyor. Bunlar›n etlerini biz

buzhanede sakl›yoruz ve bir sene zarf›nda, erzak yard›m›yla beraber

da¤›t›yoruz. Bize ba¤›fllanm›fl olan dükkânlar vard›r, daireler vard›r;

onlar›n kiralar›n› al›yoruz ve param›z›, biriken param›z› bankada de-
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¤erlendiriyoruz. ‹flte bizim gelir kaynaklar›m›z: A¤›rl›kl› olarak nakit ba¤›fllar, aynî ba¤›fllar ve ban-

ka faizleridir, kiralar›m›zd›r...

Topkap› Fukaraperver kuruldu¤u zaman, sadece çevreye yard›m eder bir cemiyet imifl. Fakat flimdi

art›k Topkap›’da bizim yard›m edece¤imiz derecede fakir insan yok. Çok k›y›da köflede kalm›fllard›r.

Bizim, hinterland›m›z Avc›lar’dan Gebze’ye kadar de¤iflir. Gebze’de oturanlar, Avc›lar’da oturanlar

gelir, bizden yard›m al›rlar. O da fluradan oluyor; evvelce Topkap›’da oturuyormufl ama burada ya-

flam flartlar› zorlafl›nca mecburen daha uzak semtlere nakletmek zorunda kalm›fl, ama yard›m›n› al›-

yor. fiunu da burada belirteyim, bizden otuz iki y›ldan beri devaml› yard›m alan aileler vard›r.

Topkap› Fukaraperver Cemiyeti’nden yard›m talep eden insan say›s›, son dönemlerde daha da çok

artmaktad›r. Türkiye’deki iflsizli¤in artmas›, bize yap›lan müracaatlar› da çok art›rm›flt›r. Evvelce

sadece fakir olanlar gelip bizden yard›m al›rken, flimdi iflsiz kal›p da “‹flsizim, bir senedir, alt› ayd›r

çal›flam›yorum, kira veremiyorum, bana bir ifl bulun veya yard›m edin!” diye müracaatlar oluyor

ama bu bizim çal›flma flekillerimize uymad›¤› için, maalesef biz bunlar› karfl›layam›yoruz ve bundan

da üzüntü duyuyoruz. Ama bunda da yapaca¤›m›z bir fley yok. Bu nüfus art›fl› oldukça, ‹stanbul’a

d›flardan gelen birçok iflsiz kimsenin ‹stanbul’da, ifl bulma ümidiyle gelip de iflsiz kalmas›, haliyle on-

lar› bize yönlendiriyor. Tabiî biz de bunlar› maalesef karfl›layam›yoruz. Herhalde bu devletin ala-

ca¤› tedbirlerle normale dönmesi gerekiyor. Devletin yapm›fl olmas› gereken, sosyal hizmeti, dev-

leti temsilen biz yap›yoruz ve biz daima, bu yard›mlar› yerine getirmeye çal›fl›yoruz. Devletten yar-

d›m alm›yoruz, onu hemen bu arada belirteyim ve devlete, cemiyet olarak çok yard›mc› oluyoruz,

sosyal yard›m bak›m›ndan.

Bir defa, fakirli¤in ortadan kald›r›lmas› mümkün de¤il. Her memlekette fakir vard›r ama nüfus pat-

lamas› oldu¤u sürece, nüfus artt›kça da bu iflsizli¤in fakirli¤in önlenmesi mümkün de¤il. Haliyle, bu

ifl nüfusun düzenlenmesine bak›yor. Çünkü nüfus art›kça ona göre ihtiyaç art›yor, devletin onlar›

karfl›lamak mecburiyeti ço¤al›yor; okul laz›m, hastane laz›m, yol laz›m, araba laz›m, devletin yap-

mas› gereken pek çok vazife var. Bunlar bu nüfusa yetiflmiyor. Nüfus, gelirin üzerinde art›fl göste-

riyor. ‹flte benim temennim; flu nüfus patlamas›, nüfus artmas›n›n bir yerde durdurulup, nüfus plan-

lamas› yap›larak, gelirle giderin denk bir hale gelmesidir ve iflsizlerin de bir an evvel ifllerine ka-

vuflmas›, kendi evlerine afllar›n›, ekmeklerini yard›mla de¤il de, bizzat kendilerinin kazanc›yla gö-

türmeleridir. 

fiu fakir olan insanlar, kendili¤inden fakir olmam›fllard›r. Bir zaruret halinde onlar çal›flamam›fllar-

d›r, hastalanm›fllard›r, yafllanm›fllard›r, bakacak kimseleri kalmam›flt›r. Bunlara sosyal yard›m yap-

mak bir insanl›k borcudur. Varl›kl› olan insanlardan toplay›p, ihtiyac› olan insanlara vermek; bizim

iflimiz burada bir vas›tad›r.

‹stanbul, Bayrampafla’da oturuyorum. Dört çocuk annesiyim. Beyim

daha önce polis memuruydu. On bir sene önce rahats›zl›¤› bafllad›,

rahats›z  olunca da meslekten de istifa etti, dolay›s›yla dört çocukla

kald›m. Eflim iflinden istifa etti¤i için emekli olamad›, emeklilik para-

s›n› biz ödedik, flimdi o yiyor, zaten iki sene önce ayr›ld›k. Babalar›-

n›n rahats›zl›¤›ndan dolay›, üç o¤lum ve k›z›m›  da rahats›z olarak bü-

yüttüm maalesef. Çocuklar›m çal›fl›yorlar. Onlarla kal›yorum. 

Topkap› Fukaraperver Cemiyeti’nde erzak var; her ay›n son cumar-

tesi, Allah raz› olsun, ilkbaharda ve sonbaharda giyecek veriyorlar.

Yani senin art›k dört tane çocu¤un var, büyüdüler alma demiyorlar,

böyle bir fley yok! Allah raz› olsun diyorum. Niye? Boynumuz e¤ik

geliyoruz, yani o kadar üzülüyor insan ki, çevrem de yard›m ediyor,

tabiî ki bunla da geçinemiyorsunuz, çevremizin böyle bir yard›m› ol-

masa dört çocukla, ‹stanbul gibi bir yerde ayakta kalmak çok zor.

Bazen tamam almiyim diyorum, art›k erzak filan almiyim. Ama du-

rum öyle de¤il, ya bizim gibiler, flurada erzak alanlar›n hepsini dinle,

hani derler ya gökten ya¤mur ya¤sa bize çamur dolafl›r. Benim hep

Habibe Küçük

1955 do¤umlu. 

1989 y›l›ndan beri

Topkap›

Fukaraperver

Cemiyeti’nden

yard›m al›yor. 
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korkum o, “Art›k çocuklar›n büyüdü alma” derlerse, ne yapar›m? Onu da düflündüm, yani “Bîça-

re aç kalmazs›n!” dedim. 

Bizim gibilerin bu hale düflmesinin çok büyük sebepleri var. Anlatmayla, böyle iki dakikal›kla falan

bitmez... Yönetim yanl›fll›¤›, bencillik. Neye yorabilirsin baflka? Hep bana, hep bana! fiurdakileri

toplasan, bin tane etmez, yani ben buradan erzak ald›¤›m zaman eve gitti¤im zaman, bir hafta ye-

mek yiyemedim. Ne yani bu kadar m›? Tamam çok flükür, benim çevrem zaten beni ayakta tuttu.

Biraz çevrenin yard›mlar› da olmas› laz›m. Nejdet Bey’e de dedim, “Art›k benim karn›m doyuyor

yani, benden daha kötüleri als›n, ben öyle istiyorum” dedim. Dedi, “Çocuklar›na güvenme, onla-

r›n ayr› bir hayat› var, yar›n bir gün istesen de giremezsin buraya!” Yani ne zaman derlerse ki “Ar-

t›k sana yard›m edemeyiz!”, ben de giderim. 

Bu ülke bizim seviyoruz. Bizler gibi olsa herkes zaten böyle olmaz, diyorum ya, flu çöplere at›lan-

lar› bir görün, atarken gelin Topkap›’ya bir bak›n neler var? Eskiden buradan al›yorduk etleri, flu

kadar içya¤› diye a¤layan insanlar gördüm ben, “Kuyruk ya¤›” diye a¤layan insanlar gördüm ama

bak›yorsun; iflte toplum bir çeflit, komflunun komfludan haberi yok! Nereye kadar, ne zamana ka-

dar? Bilmiyoruz, yani bugün ne olur, yar›n ne olur, onu kimse bilemiyor yani...

Mahallî düzeyde beled‹yeler‹n 

yoksul halka yönel‹k sosyal

yard›m harcamalar› g‹tt‹kçe 

artmaktad›r. Bu çerçevede 

özell‹kle ramazan ay›nda 

gündeme gelen ramazan çad›rlar›

son derece d‹kkat çek‹c‹d‹r.

Deniz Feneri program›nda, yap›lan ifl flu: Bir yerde yoksul bulunuyor, ondan sonra, yard›m edecek bir

kifli bulunuyor ve o kifliye yard›m ediliyor. Sadece arac› olunuyor, o kadarc›k. Çok büyük bir organi-

zasyon düflünülmüyor. Çünkü temel amaç televizyon, bir sosyal sorumluluk görevi yerine getiriliyor.

Sonra insanlar bu sefer gerek televizyona gelerek, gerek programc›lar› yolunda, program esnas›nda,

flurada burada gördüklerinde iflte para getirip bunlar› siz da¤›t›n, malzeme getirip bunlar› da¤›t›n diye

bir sorumluluk yüklemeye kalk›yorlar. O zaman televizyon yöneticileri diyorlar ki yani bunun bir tü-

zel kiflilik alt›nda yap›lmas› laz›m. Çevrelerindeki insanlara diyorlar böyle bir imkân var, biz zaten prog-

ram› yap›yoruz, bütün Türkiye’deki insanlara belki de ileride d›flar›ya da hizmet edebilir. O zaman bir

dernek ya da vak›f kurulsun diye bir grup insan toplan›yor ve dernek kurma karar› veriliyor. Bunun

ad› Deniz Feneri Yard›mlaflma Dayan›flma Derne¤i oluyor, 1998’de.

Bu süreçte yine dernek çok fazla yay›lmadan, sadece kendisindeki müracaatlar› de¤erlendirerek, çok

böyle aç›lmay› falan düflünmeden sürdürüyor yard›mlar›n›. Ne zaman ki 99 Depremi oluyor, o zaman

derne¤in çal›flmalar› çok yo¤un, çok kuvvetli hale geliyor. Hem bir yandan kendi çal›flmalar› çok kuv-

vetli, bir de motor gücü, sürükleyici bir motor olarak görev yap›yor, program olmas› dolay›s›yla. On-

dan sonra da art›k iflte derne¤in çal›flmalar›na bir yön vermek gerekiyor, nas›l olacak, ne yöne gide-

cek, nas›l hizmetler verilecek, yard›mlar nas›l toplanacak, yard›m isteyenler nas›l belirlenecek, bunlar-

la alakal› çok ciddî bir altyap› çal›flmas› yap›l›yor, bugünlere geliniyor.

fiimdi ülkede bir yoksulluk var, bu görülmüyordu. Gizli bir yoksulluk vard›. Deniz Feneri program›y-

‹brahim Altan
Deniz Feneri Derne¤i Genel Sekreteri
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la bunu ortaya ç›kard›. Bunla herkesin mutlaka ilgilenmesi gerekiyor. Ha, Deniz Feneri yoksullu¤un

tamam›n› tüketemez. Deniz Feneri, model proje ortaya koyuyor, model gösteriyor. Bu modele bi-

reysel olarak kat›lanlar var, tüzel kiflilikler olarak, dernek, vak›f olarak kat›lanlar var. Onlar da ken-

di çevrelerinde kendi bölgelerinde yoksullu¤un tüketilmesi için çal›fl›yorlar. Biz yoksullu¤u Türki-

ye’de göstermifl olduk. Sonra yoksullukla nas›l mücadele edilece¤ini, birincisi yard›m manas›nda, ya-

ni acil yard›mlar manas›nda nas›l mücadele edilece¤ini, bu yard›mlar›n teslim al›nmas›nda, yard›m ala-

cak kifliye ulaflt›r›lmas›na kadar sürecin nas›l fleffaf, hesap verilebilir olaca¤›na ortaya koyduk, bu sis-

temi ortaya koyduk. Bütün her fleyi kay›t alt›na ald›k, bu çok önemlidir Türkiye’de. Nakit girifli ol-

sun, ç›k›fl› olsun bütün hepsi bankalar üzerinden yap›ld›, halen de o flekilde yap›l›yor.

fiu anda binlerce gönüllü peyderpey, kendilerine gelen s›rayla ya da ça¤r›lmas›yla ya da kendisinin di-

rekt gelip iflin içine girmesiyle, belki baz›s› da bizi denetliyor, o da bizim için güzel bir fley, ondan son-

ra, geliyor g›day› al›p da¤›t›yor, giyim al›p da¤›t›yor, ondan sonra gelip burada büro hizmetlerinde ça-

l›fl›yorlar. Çünkü bir mektup okunmas› dahi bir ifl. Bunlar hep gönüllüler eliyle oluyor veyahut da ifl-

te birisi çok uzak bir bölgeden, ne diyelim iflte, Ardahan’›n bir köyünden birisi bize müracaat etmifl.

Bizim ona mutlaka dönmemiz laz›m. Onu inceleyip, araflt›r›p, yard›ma muhtaç m› de¤il mi bunu tes-

pit etmemiz laz›m. Biz bunu kamu imkânlar›yla yap›yoruz. Valilik ve kaymakaml›klara yaz›yoruz, cevap

geliyor; bazen geç geliyor. O zaman ne olacak, iflte oradaki bir gönüllü, bizi bilen, bizim bildi¤imiz, gü-

vendi¤imiz bir gönüllü, gidip atl›yor arabas›na gidiyor, gerçekten ma¤dur mu de¤il mi onu görüyor, bi-

ze bilgi veriyor. Çünkü o da toplumsal sorumlulu¤unu yerine getirmifl oluyor.

Bizim web sitemizde iyilik haritas› var, “‹l ‹l Türkiye” diye. Orda, bugüne kadar kullanm›fl oldu¤umuz top-

lam kaynak gözüküyor: 63 trilyonluk bir kaynak kullan›lm›fl bugüne kadar. Tabiî bu son iki y›ldaki art›fl h›-

z› çok yüksek. Daha öncekiler daha, diyelim ki böyle yavafl yavafl, yavafl yavafl yükselirken, son iki y›lda bir

anda yükseldi. ‹nsanlar daha fazla tan›d›lar, daha fazla bildiler çeflitli kampanyalarla. Daha fazla ba¤›fl geldik-

çe biz de daha fazla proje yap›yoruz, daha fazla yard›m yap›yoruz.

Bizim yard›m etti¤imiz kitle, fakirin fakiri dedi¤imiz kitle. Yani insanlar, bir, çal›flma imkân› yok, yafll›, özür-

lü, ondan sonra yatalak vesaire bu flekilde çal›flma imkân› yok. Veyahut da mesle¤i yok, kocas› ölmüfl bir

kad›n, çocuklar› var, ondan sonra, herhangi bir fleyi önüne verseniz de çal›flam›yor, böyle bir sorun var

çünkü e¤itim en büyük sorun; yoksulluktaki en büyük sorun e¤itim sorunu. Biz bunlara ne yap›yoruz, in-

celedi¤imiz zaman, yard›ma karar verdi¤imiz zaman, bir y›ll›k bir yard›m karar› al›yoruz. Bu da on iki ka-

lem yard›m türümüz var; onlardan ya hepsi olur ya bir k›sm› olur. Nakitten bafllay›p temizlik malzeme-

sinden ç›kan bir yard›m kalemimiz var. Bir y›l sonra dosyalar›n› tekrar inceliyoruz. Örne¤in, o¤lu askere

gitmifl, askerden gelme durumu var m›, yok. Devam etsin. Veyahut da hasta, bak›yoruz, tekrardan bir

kontrol ediyoruz, iyileflme ihtimali varsa kontrol ediyoruz, yoksa etmiyoruz çünkü yatalak hasta örne¤in,
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yafll›. Yafll› bir insan nerede bir ifl bulacak da çal›flacak? Ayr›ca, o aileye her ay g›das› gitti¤i zaman, her ay

kontrol edilmifl oluyor, görülmüfl oluyor. Bir de¤ifliklik varsa, o bildiriliyor. Bir de flöyle bir fley var, oto-

kontrol de¤il de çevre kontrolü var. Yani otokontrol var da, bir de çevre, ilginç bir çevre kontrolü var.

‹nsanlar, hiç kimse, yani bizim yapt›¤›m›z ifle güvendikleri için Deniz Feneri’nin hata yapmas›n› istemiyor.

Deniz Feneri herkesin mal›d›r. Dernektir çünkü, kamu yarar›na çal›flan bir dernektir. Dolay›s›yla her-

kesin mal›d›r, dolay›s›yla herkesin mal›na sahip ç›kmas› laz›m. Kendisinden gördü¤ü için, hemen telefon

ediyor, hemen mail at›yor, hemen mektup yaz›yor. Buna yard›m ediyorsunuz ama bak flöyle flöyle flöy-

le imkânlar› var diyor. Ve bu da bugüne kadar bizim gördü¤ümüz bir hata yapt›¤›m›zda, yani hata yap-

t›¤›m›zda, en fazla bizden iki ya da üç sefer yard›m alabiliyor insanlar. Hemen üçüncü seferde ortaya ç›-

k›yor. Çevre kontrolü çok kuvvetli.

Biz “Yoksulluk Sempozyumu” yapm›flt›k. O sempozyumun sonuç bildirisinde flunu söyledik: De-

dik ki, makro ve mikro politikalar uygulanmal›. Makro politikalar tamamen devlet taraf›ndan uy-

gulanmal›. Örne¤in, bar›nma, ifl, sa¤l›k, e¤itim. Sivil toplum kurulufllar› da, bunun aras›n› doldurma-

l›. Örne¤in e¤itimden söz edelim. Devlet e¤itim kurumlar›n› açar, sivil toplum kurulufllar› bu ço-

cuklara yard›mc› olur. Yani yoksullar›n çocuklar›na okula gitmesi için yard›mc› olur, yoksul ailele-

re yard›mc› olur. Böylelikle ifl, e¤itim ifli tamamlanm›fl olur. Örne¤in devlet konut yapar, fakirlere,

yoksullara, böyle art›k çok cüzî rakamlarla verebilir. Ha, sivil toplum kurulufllar› bunlar›n ödenme-

sinde ya da bunlar›n evlerinin tefriflinde, eflyalar›nda destek olur. Ama esas sivil toplum kurulufl-

lar›n›, biz kendimizi flurada görüyoruz: Sivil toplum kurulufllar›, bir, motor güçtür. Devleti, kamu
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Gen‹fl b‹r s‹v‹l ‹n‹s‹yat‹f‹ 

harekete geç‹ren Den‹z Fener‹,

Ça¤dafl Yaflam› Destekleme ve 

benzer‹ dernekler yoksullu¤un

der‹nleflt‹¤‹ b‹r ortamda 

devlet‹n sosyal yard›m 

faal‹yetler‹n‹ tamamlay›c› b‹r 

‹fllev gerçekleflt‹rmekted‹rler.

görevlilerini ve di¤er sivil toplum kurulufllar›n› yapm›fl oldu¤u çal›flmalarla etkileyip, daha fazlas›n›,

kendi yapt›¤›ndan çok daha fazlas›n› yapt›rmas› gereken motor kurulufllard›r. Biz kendimizi az›c›k

öyle görüyoruz.

Deniz Feneri örnektir, modeldir. Ondan sonra, bütün topluma bir model oluflturur. fiimdi, bize gö-

re, Yoksulluk Sempozyumu sonunda koydu¤umuz acil tedbirlere göre, bir defa devletin iflsizlik soru-

nunu çözmesi laz›m, konut sorununu çözmesi laz›m, sa¤l›k ve e¤itim sorununu çözmesi laz›m. Bura-

da sivil toplum kurulufllar›, devleti teflvik edecek. Bak›n devleti teflvik edecek, zorlayacak. Ekonomiyi

teflvik edecek. Örne¤in sa¤l›kla alakal›, yani hastanelerin, flunlar›n bunlar›n kurulmas›n›, özel okullar

kurulmas›n›... Bugün özel okullar›n bir k›sm› fiyatlar› çok yüksek ama zenginlere birtak›m imkânlar sa¤-

land›¤›nda, yurtd›fl›ndaki gibi, Amerika’daki gibi, Avrupa’daki gibi imkânlar sa¤land›¤›nda bir fley yap›-

labilir... fiimdi yani kamu, devlet sadece kendisinin yapmas› olarak bunu görmüyoruz. Yani devlet ala-

cak, gelecek, bunu buraya koyacak de¤il. Yok.. Öyle bir imkânlar yaratacak ki, örne¤in, ne yapt› yüz-

de yüz e¤itime destek kampanyas› dediler, millet okul yapt›, vergisinden düfltü. Devlet niye onunla u¤-

raflacak? Kendisi, o vatandafl›n, tüccar›n ya da zenginin bir y›lda yapt›¤›n› devlet befl y›lda yapacak. Pa-

ras› befl kat›na ç›kacak, sa¤laml›k befl kat kötü olacak, tamam m›? Ondan sonra ve boflu bofluna bek-

leyecek. Tamam, adam vergisinden indirsin. Zaten devlet bunu vergiyle yapmayacak m›? Vergisinden

indirsin. Bunun gibi, bunun gibi yollar bulunmas› laz›m.

Sivil toplum iflte bunlar› bulacak ve devleti boyuna teflvik edecek ve zenginleri k›flk›rtacak, bak›n flöy-

le yapabilirsiniz diyecek, devletin de flunlar› yaparsan›z, flu imkânlar› verirseniz flunlar flunlar olacak

demesi laz›m. Mesela konut, flu anda konut, büyük konut aç›¤› var. Bir sürü insan çok kötü flartlarda

yafl›yor. E, flimdi siz yard›m ediyorsunuz, evini de¤ifltiremedi¤iniz için hastal›¤› devam ediyor, flartlar›

kötü oldu¤u için sa¤l›k. Di¤er tarafta da sivil toplum kurulufllar›, devletin yan kuruluflu olarak anlafl›l-

mas›n. Sivil toplum kurulufllar› da oradaki ihtiyaçlar› giderici mahiyette operasyonel faaliyetler de yap-

mal›. Hani destek, teflvik yan›nda operasyonel faaliyetler de yapmal›. Örne¤in, yafll›larla ilgili bir fley

düflünün, proje düflünün. Yafll› insanlar var, bunlara kim bakacak? Devlet bakabilir mi? Gönüllü insan-

lar›n buna bakmas› laz›m. Bu, yani maafl alan bir insan›n, memur bir insan›n ona bakmas› mümkün de-

¤il. Ya da hasta insanlar var, yatalak insanlar var. Veyahut da flu anda çok ama çok fazla zihinsel en-

gelli insan var. Bunlar› nereye koyaca¤›n› kimse bilemiyor. Bunlarla kim ilgilenebilir? Birilerinin ilgilen-

mesi laz›m. Devletin kaynaklar› buna yetmiyor. O zaman sivil toplum, özel flirketler buna girecek, dev-

let bunlara vergi indirimi sa¤layacak, böylelikle o sorunlar da çözülecek. Yani “her fleyi devlet yap-

s›n”daki maksat bu de¤ilse, devlet orada çuvall›yor.
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‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda, Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da refah

devleti uygulamalar› yürürlü¤e girerken, Türkiye’de bu geliflmelerin ve

onlar›n etraf›ndaki tart›flmalar›n izlendi¤ini görüyoruz. Gazetelerde bu

konuda yaz›lar ç›k›yor, ‹stanbul Üniversitesi’ndeki ‹ktisat ve ‹çtimaiyat

Enstitüsü’nde düzenlenen Sosyal Siyaset Konferanslar› dizisinde bu konu-

da tebli¤ler sunuluyor. Buna paralel olarak baz› kurumsal geliflmeler de

oluyor, Çal›flma Bakanl›¤›’n›n ve SSK’n›n kuruluflu, Emekli Sand›¤›’n›n ya-

p›s›n›n de¤iflmesi gibi. Bu geliflmelerle modern, bat›daki örneklere benzer

bir sosyal güvenlik sistemi ortaya ç›kmaya bafll›yor.

Ama Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin ortaya ç›k›fl›yla ilgili çok cid-

dî bir sorun var: Ortaya ç›kan sosyal güvenlik sistemi, büyük ölçüde bat›

modellerini izleyen ve formel sektörde istihdam edilen vatandafllara yö-

nelik bir sistem. Halbuki Türkiye’de nüfusun çok büyük bir k›sm› tar›m-

da. Sanayide mikro iflletmeler hâkim. Dolay›s›yla nüfusun çok büyük bir

Ayfle Bu¤ra

Profesör Ayfle Bu¤ra, halen

Bo¤aziçi Üniversitesi

Atatürk Enstitüsü’nde

çal›flmakta, ayn› zamanda

Bo¤aziçi Üniversitesi’nde

Sosyal Politika Forumu’nun

yöneticili¤ini de

sürdürmektedir.

k›sm›n› kapsam d›fl› b›rakan güzel bir sistem kuruluyor. O zaman, yani 1946 sonras›nda, hem 1940’lar›n

sonunda hem de 1950’lerin bafl›nda bu meselenin tart›fl›ld›¤›n› görüyoruz. Yani nüfusun çok büyük bir k›s-

m›n›n sosyal güvenlik sisteminin d›fl›nda kald›¤› fikrini vurgulayan sosyal bilimciler var. Bunlar çok ciddî bir

biçimde sosyal politika tart›fl›yorlar ve yazd›klar› bugün için hâlâ anlaml›. Mesela Reflat Nalbanto¤lu’nun

ziraat iflçilerinin çal›flma koflullar›yla onlar›n sosyal güvenlik sorunlar›yla ilgili yaz›lar› veya Cahit Talas’›n

sosyal yard›m konusuyla ilgili yaz›lar›, güvenlik sisteminin bugün hâlâ önemlerini koruyan sorunlar›n› gün-

deme getiriyorlar. ‹nsanlara, onlar›n çal›flma hayat›ndaki konumlar›ndan ba¤›ms›z olarak güvence sa¤layan

mekanizmalara ihtiyaç oldu¤unu ve Türkiye’de bu alanda büyük bir eksiklik oldu¤unu dile getiriyorlar. As-

l›nda bugün gene bunlar› tart›fl›yoruz. Sosyal politika alan›nda bugün tart›flt›¤›m›z fley gene bu: Sadece for-

mel sektörde ifli olana yönelik bir sosyal güvenlik sistemi Türkiye’nin ekonomisinin yap›s› içinde nüfusun

büyük bir k›sm›n› d›flar›da b›rak›yor ve çok büyük bir sosyal d›fllanma sorununa yol aç›yor.

Türkiye’de de, baflka yerlerde oldu¤u gibi, insanlar›n ço¤u çal›fl›yor. Ama formel sektörde düzenli ifli olan,

düzenli olarak prim ödeyenler az›nl›kta. Halbuki benimsenen sosyal güvenlik sistemi, çal›fl›rken prim öde-

meye dayanan bir sosyal sigorta sistemi. Güvence sa¤lad›¤› kesim, düzenli prim ödeyen ve o primler te-

melinde sa¤l›k hizmetlerine ve emeklilik haklar›na ulaflabilen bir kesim. Oysa Türkiye’de bu kesimin az›n-

l›kta olmad›¤› hiçbir dönem yok. Her zaman küçük bir az›nl›k. Bu, daha önce de¤indi¤im gibi, hem tar›-

m›n hem de küçük iflletmelerde enformel istihdam›n önemine ba¤l›.

Belki de 1980 sonras›nda Türkiye’deki istihdam ve sosyal güvenlik sorunlar›yla bat›dakilerin birbirine yak-

laflt›klar›ndan bahsedilebilir. Çünkü bat›da da, esnek üretim biçimlerinin gündeme gelmesiyle beraber ya-

r› zamanl› düzensiz ifller önem kazanmaya bafll›yor. Ayr›ca, tam istihdam›n art›k ulafl›labilir bir hedef olup

olmad›¤› konusunda sorular sorulmaya bafllan›yor. Ben bu konuda dikkatli konuflmaya çal›fl›yorum. Belki

bir gün yeniden tam istihdam›n sa¤lanabilece¤i bir ekonomik ortam yarat›l›r, ama flu anda bunun müm-

kün olmad›¤› aç›k. Yani bugünkü konjonktürde tam istihdam amac› çok gerçekçi bir amaç de¤il. Tam is-

tihdam amac›n›n ulafl›labilir olmad›¤› ve yar› zamanl›, düzensiz ifllerin çok önemli oldu¤u bir emek piyasa-

s› yap›s› içinde de, prim ödemeye dayanan sosyal güvenlik anlaml› de¤il.

Ne anlaml› o zaman? Evrensel haklara, evrensel sosyal haklara dayal› sistemler anlaml›. Mesela sa¤l›k hiz-

metlerine, çal›flt›¤›n›z ve prim ödemifl oldu¤unuz için de¤il vatandafl oldu¤unuz için ulaflabildi¤iniz sa¤l›k

sistemleri anlaml›. Yafll›l›¤›n›zda aç, sefil kalmama hakk›n› vatandafll›k temelinde kazand›¤›n›z emeklilik sis-

temleri anlaml›. ‹stihdam›n bugünkü yap›s› içinde, sigorta mant›¤›ndan çok bir nesiller aras› gelir da¤›l›m›,

nesiller aras› dayan›flma ba¤lam›nda iflleyen emeklilik sistemleri anlaml› oluyor.

Bu aç›dan, Türkiye’yi Güney Avrupa ülkeleriyle karfl›laflt›rmak anlaml› olabiliyor. Avrupa Birli¤i üyeli¤i ön-

cesinde ve hemen sonras›nda ‹talya, Yunanistan, Portekiz, ‹spanya gibi ülkelere bakt›¤›m›z zaman, az çok

Türkiye’deki yap›ya benzer bir yap› görüyoruz. Yani “eflitsiz korporatist yap›” dedi¤imiz bir yap› içinde

çok parçal› bir formel sosyal güvenlik sistemi buluyoruz. Türkiye’deki gibi, memurlar›n, iflçilerin ve kendi

hesab›na çal›flanlar›n haklar›n›n farkl› ve eflitsiz oldu¤u bir yap›yla karfl›lafl›yoruz. Bunlar sanki farkl› vatan-

dafll›k statülerini yans›tan farklar; söz konusu olan neredeyse üç ayr› vatandafll›k biçiminden söz edebile-

ce¤imiz derecede eflitsiz bir sosyal güvenlik sistemi.. Ayr›ca, bu eflitsiz vatandafll›k statülerinin yan›nda, bir
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de tamam› vatandafll›k statüsünün d›fl›nda b›rak›lm›fl bir tar›m kesimi ve enformel sektör var.

Bu anlatt›¤›m sistem Türkiye’dekine epeyce benzedi¤i için, Güney Avrupa ülkelerinin Avrupa Birli¤i üye-

li¤i sonras›nda geçirdikleri evrime bakmak bana ilginç geliyor. Avrupa Birli¤i üyeli¤i sonras›ndaki Güney

Avrupa’ya bak›ld›¤›nda, Orta Avrupa’da ve Kuzey Avrupa’da refah devletinin zay›flad›¤›ndan, sosyal hak-

lar›n kaybedildi¤inden söz edilen dönemde, Güney Avrupa’da sosyal haklar alan›nda çok net bir ilerleme

görülüyor. Hem sosyal harcamalar hem de sosyal güvenlik kapsam›ndaki nüfus art›yor. Geleneksel ola-

rak sosyal güvenlik sisteminin d›fl›nda kalm›fl olan kesim yavafl yavafl birtak›m sosyal haklar elde ediyor ve

“sosyal içerme” kayg›s› ba¤lam›nda onlara yönelik önlemler al›n›yor. Dolay›s›yla Güney Avrupa’n›n gelifli-

minde Türkiye aç›s›ndan umut verici bir örnek görüyoruz.

Bunun yan› s›ra Avrupa Birli¤i’ne daha sonra kat›lan eski sosyalist ülkeler, Macaristan, Çek Cumhuriyeti,

Slovakya, Polonya gibi ülkeler var. Oralarda gördü¤ümüz geliflme pek o kadar umutlu bir geliflme de¤il.

Ama Türkiye’yle onlar›n durumu aras›nda da baz› benzerlikler bulmak mümkün. Mesela o ülkelerde de,

Türkiye’de oldu¤u gibi, devlete güvensizlik çok yayg›n. Yani, “devletin yapt›¤› her fley kötü olur” fikri, do-

lay›s›yla “aman devlet hiçbir ifle kar›flmas›n” fikri oldukça yayg›n. Oralarda da “sosyal haklar devletin so-

rumlulu¤u olmas›n, sivil toplum kurulufllar› bu alanda etkili olsun” gibi acayip fikirlere rastlanabiliyor. Bu

tür bir mantalite dünyas› da, do¤al olarak, sosyal hak anlay›fl› temelinde oluflmufl yeni bir refah ortaya ç›k-

mas›n›n önünde ciddî bir engel. Çünkü sosyal güvenlik sisteminin bu flekilde yeniden yap›lanmas› sadece

devletin yapabilece¤i bir fley. Bu yeniden yap›lanma içinde devletin hangi kademesinin daha önemli bir rol

oynayaca¤›, merkezî devletle yerel yönetimler aras›ndaki iliflkiler ne olacak tart›fl›labilir. Ama olmas› ge-

reken ve Güney Avrupa’da baflar›l› bir biçimde gerçekleflen, kamu fonlar›ndan finanse edilen sosyal har-

camalardaki art›flla birlikte sosyal hak kavram› temelinde iflleyen bir sistemin ortaya ç›k›fl›.

Devletin kötü sicili ve o kötü sicilin hat›ralar› nedeniyle devlete duyulan güvensizlik bunu engelleyen bir

unsur olarak ortaya ç›kabiliyor. Ayr›ca d›fl borçlar ve bu borçlar yüzünden politik süreçlerde IMF ve Dün-

ya Bankas› gibi kurulufllar›n önemli rol oynamalar› da sosyal politika alan›nda yeniden yap›lanmay› olum-

suz etkileyebilecek baflka bir unsur. Bununla ilgili olarak da, yeni Avrupa Birli¤i üyesi eski sosyalist ülke-

lerle Türkiye aras›nda bir benzerlik görmek mümkün.

Ama bu benzerliklerin ötesinde, bat›da, Türkiye’den çok farkl› olarak, on alt›nc› yüzy›ldan beri, devletin

bir sosyal sorumlulu¤u oldu¤u fikri, yani yoksullukla mücadelenin, sosyal d›fllanmayla mücadelenin bir po-

litika konusu oldu¤u fikri var. Dolay›s›yla bat›daki liberal yaklafl›m›n içinde bile devletin yoksulluk ve sos-

yal d›fllanmayla mücadele ba¤lam›nda önemli bir rol oynamas› bekleniyor, sorumluluk fikri var. Dolay›s›y-

la o liberal yaklafl›m›n en saf ve en olumsuz görülebilecek haliyle dahi Türkiye’ye gelmesi bir ad›m ilerle-

me say›labilir. Avrupa’n›n en liberal sosyal politika anlay›fl› bile, vatandafllar› kendi içlerinde farkl› statüle-

re ay›ran, halk›n büyük bir kesimini o statülerin tamam›yla d›fl›nda b›rakan ve o d›flar›da kalanlara karfl›
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hiçbir politik sorumluluk üstlenmeyen anlay›fla tercih edilebilir. Çünkü bu, en az›ndan, sosyal d›fllanman›n

önlenmesinde bir politik sorumluluk oldu¤u fikrini gündeme getirmifl olacakt›r. Türkiye’de yürürlü¤e gir-

mek üzere olan sosyal güvenlik reformunun ayr›nt›lar›na girmek istemiyorum, ama reform tasar›s›n›n bu

yönde baz› geliflmeler içerdi¤i söylenebilir. Bunu da göz ard› etmemek laz›m.

Sivil toplum kurulufllar›na gelince, bunlar sosyal politika konusunda devlet müdahalesini reddeden yakla-

fl›mlar›, mesela Amerika’daki flekliyle liberalizmi benimseyenlerin çok önem verdikleri bir unsur olarak

ortaya ç›karlar. Bunun Türkiye’ye de çok uygun bir yan› var. Bizim daha ‹slamî bir dille konuflulan hay›r

hasenat gelene¤iyle modern STK’lar›n sürdürdükleri çeflitli yard›mseverlik biçimleri aras›nda bir örtüflme

sa¤lanmas› ve bu örtüflmenin devletin sosyal sorumluluklar›na inanmayan liberal yaklafl›mlar› destekleme-

si hiç zor görünmüyor. Zaten Türkiye’de yoksul yard›m›n› k›smen devlet deste¤ine, k›smen de hay›r ha-

senata ba¤lama e¤ilim çok güçlü. Bu durumda da, vatandaflla iliflkisinin içerdi¤i eflitlik fikri ortadan kaybo-

luyor. Yard›m alanla veren, bütün hediye iliflkileri gibi eflitsiz bir hediye iliflkisi içinde bir araya geliyorlar.

Vatandafll›k geliri, toplumun bütün bireylerine, zengin fakir fark› gözetmeden bireysel düzeyde yap›lacak

düzenli bir gelir transferini içeriyor. fiu anda uygulaman›n birimi olarak ulus devleti düflünüyoruz ama bu-

rada farkl› tan›mlara da gidilebilir. Bunun d›fl›nda da, fikrin hem teorik olarak hem de pratikte farkl› biçim-

lerde tart›fl›ld›¤›n› veya uyguland›¤›n› görebiliyoruz. Uygulama d›fl›nda fikrin kendisi birçok aç›dan çok

önemli bir fikir. Mesela, stigma dedi¤imiz fleyi, yoksul olarak damgalanma durumunu ortadan kald›r›yor.

Gelir transferi herkese yap›ld›¤› için, “yoksul oldu¤un için ben sana para veriyorum” fikrini ortadan kald›-

r›yor. Ayn› miktarda para herkese veriliyor ve tabiî, geliri belirli bir düzeyin üzerinde olanlardan vergiler-

le geri al›n›yor. Vergi sisteminin iyi iflledi¤i bir yerde bu rahatça uygulanabilecek bir fley ve idaresi de ko-

lay ve etkin bir önlem, çünkü ihtiyaç tespitiyle u¤raflmay› gerektirmiyor. Baflka tür yoksul yard›mlar›nda,
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her zaman, “sahiden ihtiyac› var m› yok mu” diye ihtiyaç tespitine gidiliyor, bu da idarî maliyeti yüksek bir

fley. Hem afla¤›lay›c› bir fley, hem çok pahal› bir fley. Vatandafll›k geliri uygulamas›nda, iki sak›nca birden

ortadan kalk›yor. Türkiye ba¤lam›nda sorun vergi sisteminin düzenli ifllemeyifli. Onun için Türkiye’de ver-

gi sistemi ciddî bir biçimde düzene konulmadan saf haliyle vatandafll›k geliri uygulamas›na gitmek zor.

Tabiî bir kaynak sorunu var ve bu sorun ba¤lam›nda, “Ne kadarl›k bir gelir transferi yap›lacak?” so-

rusu gündeme geliyor. Bu da önemli bir sorun. Bu gelir transferi insanlar›n yoksulluk s›n›r›n›n üs-

tüne ç›kmas›na yard›m edecek bir fley mi yoksa yani sadece sembolik bir transfer mi? Bu konuda

farkl› görüfller öne sürmek mümkün, ama bence uygulaman›n insanlar› yoksulluk s›n›r›n›n üzerine

ç›karmak gibi bir amac› olmas› flart de¤il. ‹nsan›n düzenli bir gelire sahip oldu¤unu bilmesi bana da-

ha önemli geliyor. Bunun, “ne olursa olsun ben bu kadar bir gelire sahibim” diyebilmenin, gerçek-

ten özgürlefltirici olaca¤›n› düflünüyorum. Yoksullu¤un çok önemli veçhelerinden birinin hayat›n be-

lirsizli¤i oldu¤unu, yar›n ne olaca¤›n› bilememek oldu¤unu düflünürsek bunun önemini daha iyi gö-

rebiliriz. Vatandafll›k geliri uygulamas›n›n yar›nla ilgili endifleleri, onlar›n yaratt›¤› gerginli¤i ortadan

kald›r›p insan›n hayat› üzerine daha rahat, daha salim kafayla düflünebilmesini sa¤layaca¤›n› söyleye-

biliriz. Bence iyice radikal bir taraf› da var, çünkü alternatif bir hayat sürme imkân› sa¤l›yor. fiu an-

da ihtiyaçlar belirli bir biçimde tan›mlan›yor. Tüketim toplumunun de¤erlerine göre hepimizin be-

lirli ihtiyaçlar› var. Ama sahiden o ihtiyaçlar›m›z var m›? Sahiden bütün bunlara ihtiyac›m›z var m›?

Belki de yok ve belki de çok az bir parayla, vatandafll›k geliri kadar bir parayla da geçinilebilir. Va-

tandafll›k geliri, özellikle belirli bir sosyal güvenlik ortam›nda uyguland›¤› ölçüde, bu ortamda insan-

lar›n zaten sa¤l›k hizmetlerinden yararland›¤›, e¤itimin zaten bedava oldu¤u, zaten ulafl›labilir kamu

hizmetleri oldu¤u, mesela parklar bahçeler, bedava gezilebilecek sergiler, paras›z kültür sanat olay-

lar›na kat›l›m imkân› oldu¤u ölçüde, anlaml› olabilir.

Ama flu anda hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde saf haliyle vatandafll›k geliri de¤il, asgarî ge-

lir deste¤i uygulamas› var. Yani ihtiyaç tespitine dayanan, kimin ihtiyac› varsa ona verilen düzenli

gelir transferleri. Avrupa’da böyle bir uygulamaya sahip olmayan ülke yok gibi ve herhalde Türki-

ye’nin de yak›n zamanda böyle bir uygulamaya geçmesi gerekecek.

Özellefltirme derken, mesela verdi¤iniz sa¤l›k örne¤inden hareketle söylüyorum, iki fleyi birbirin-

den ay›rmak laz›m. Hizmeti veren özel bir kurum olabilir. Yani hizmeti devlet vermiyor olabilir

ama bu gene de sosyal hak ba¤lam›nda bedava ulafl›labilen bir hak olabilir. Yani sizin sigortan›z

olur, özel sigorta olmas› flart de¤il bunun, devlet sigortan›z olur ve vatandafl oldu¤unuz için sa¤l›k

hizmetlerine ulaflma hakk›n›z olur. Bunu özel hastaneden de alabilirsiniz, devlet hastanesinden de

alabilirsiniz. E¤er siz hakikaten bedelsiz olarak o hizmete ulaflabiliyorsan›z, o zaman yani özellefl-

tirmenin etkisi çok farkl›d›r ve çok da sak›ncal› de¤ildir.

‹SMEM, 2003 y›l› flubat›nda resmî olarak, temmuzunda da fiilen kurul-

mufl bir kurumdur. Fiilen sokakta yaflayan, çal›flan de¤il, yaflayan çocuk-

lara hizmet etmek için kurulmufltur. Çocuk Esirgeme Kurumu’nu ba¤-

layan SHÇEK Kanunu, on sekiz yafl›ndan sonra soka¤a dönmeyi öngör-

müfl. Gerçi bunu yirmi y›l uzatsak bile, askerden dönünce gene ayn›

olayla karfl›lafl›lacak. Anlad›k ki, bu çocuklar, ben buradan ayr›ld›ktan

sonra ne olaca¤›m sorusunun cevab› hiç oldu¤u için bu kurumlara ilti-

fat etmemifl, kurumlar›, kurumlar›n arzusu hilaf›na otel gibi kullanma-

ya bafllam›fl, üç ay, iki ay, bir ay girmifl ç›km›fl.

Ö¤retmenleri de onlar›n dilinden, psikolojisinden anlad›¤› için sonuçta

imkâns›z gibi görünen oluyor, otuz dakika problemsiz s›n›fta ders dinli-

yorlar ama biz otuz dakika ders anlat›yor muyuz, hay›r. On befl, yirmi da-

kika ders anlat›yoruz. On dakika onlar›n kaynatmas›na izin vermeyip biz

nasihat, dert dinleme, ilgilenmeye dönüfltürüyoruz. Yani rehabilitasyona

dönüfltürüyoruz dersi. Millî E¤itim müfredat›n› takip ediyoruz, aç›k ö¤re-

tim, aç›k ilkö¤retim ve aç›k lisenin Millî E¤itim taraf›ndan yay›nlanm›fl ki-

taplar› var, bunlar› takip ediyoruz. Çünkü d›flardan okul bitirirken, s›nav-

Kâmil Eyübo¤lu
‹SMEM

‹stanbul Sokak Çocuklar›

Meslek Edindirme Merkezi

özellikle 16 yafl üstü 

sokak çocuklar›na yönelik 

‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi’ne ba¤l› bir

kurumdur. Bu kurumda

kalan ö¤rencilerle 

kurumda yaflad›klar› 

genel fleyler konufluldu.
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Ben buraya ilk gelmeden önce yani evden soka¤a dönme-

den önce sokakta baya¤› bir yani s›k›nt› yaflad›m. Yani ba-

ya¤› bir riskli ifllerin içine bulaflt›m. Yani bakt›m sonu yok.

Önce Yelde¤irmeni’nde kal›yordum. Yelde¤irmeni Yur-

du’nda kal›yordum. Sonra da Ayvansaray’a geçtim. Ay-

vansaray’dan tekrar Yelde¤irmeni Yurdu’na geçtim. Or-

dan bana dediler, buray› bir tarif ettiler bana. Dediler

böyle böyle, meslek edinme yeri var, dediler. Sen oraya

lay›k olabilirsin, dediler bana. Ben de dedim o zaman gör-

mek istiyorum dedim hocam, ordaki hocalara tabiî ki.

Getirdiler beni buraya. Biraz kan›m ›s›nd› buraya. Dedim

hocam dedim ben burada kalmak istiyorum art›k dedim.

Tamam dedim. O müdürle görüflün dedi. Kal dedi yani

dedi. Ben de dedim tamam. ‹flte geldik burada yani mes-

le¤imi ilk olarak elektrik seçtim ve bugün olarak da zaten

flu saate kadar da elektrikteyim flu anda. Ya ne bileyim ya-

ni flimdi flu anda kalfal›k durumuna geçtim. Hani yani ge-

çen ilerleyen günlerde ifl bulma imkân› sa¤layacaklar bana. Çal›flcam.

Elektrik ifli. Yani benim kafama tam yatk›n bir iflti. Uygun bir iflti. ‹flte

Konya... Bizim patron Konya’da ifl alm›flt›. Gittik Konya’da Çumra fie-

ker Fabrikas›’n›n iflini bitirdik ve çektik geldik buraya. ‹flte ordaki kal-

fiakir Yeziz
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dan bu bilgilerden, bu kitaplardan soruluyor, bir; ikincisi de bir kamunun kurumu olarak yeniden e¤itim

sistemi kuracak de¤iliz, Millî E¤itim neyi öngördüyse o yoldan gitmemiz en do¤al yoldur. Di¤er bir nok-

tam›z, meflguliyetin ikinci noktas› atölye. ‹nflaat, s›hhî tesisat, marangoz, mobilya, demir, boya, kartonpi-

yer, terzi, berber, bahç›van, aflç›l›k, bilgisayarl› muhasebe, elektrik olmak üzere dokuz on branflta bugüne

kadar geldik. Bugün geldi¤imiz branflta, geldi¤imiz noktada, S›cak Yuva Vakf›, bir sivil toplum kurulufluyla

bir iflbirli¤i yapt›k. Onlar da bu iflin uzman›. Bir Alman firmas›, Festo firmas›na müracaatla atölye kurdurt-

tular. Mekanik, otomasyon, elektrik ve elektronik olmak üzere dört atölye kuruldu. fiu an ö¤retmenleri-

miz e¤itiliyor. Bir buçuk ay sonra, ö¤retmen e¤itimimiz bittikten sonra, elektrik bölümünü dörde böle-

rek, kayd›rmalar yaparak, bu atölyelerimiz de hizmete girecek.

falarla, ordaki ustayla yani patron de¤il ustayla geçimim olmad›. Ustaya söyledim. Usta iflte onlarla il-

gili bana netice vermedi. Ben de buraya geldim müdürümüze söyledim. Müdürüm dedim ben dedim

bu iflten memnun de¤ilim. Beni bu iflten alabilir misiniz dedim. Alamay›z dedi. Neden dedim, fiakir de-

di. Dedi orda stajyerli¤ini bitirmen laz›m dedi. Senin stajyerli¤in daha flu anda bitmiyor da dedi. Ho-

cam dedim, o zaman dedim, ben oraya gitmek istemiyorum dedim. Sizin bilginiz olsun dedim. Gitmek

zorundas›n fiakir dedi. Bu stajyerli¤i bitirmen laz›m diyor. Belge vermemiz için dedi bu stajyerli¤i bi-

tirmeniz laz›m dedi. Ben dedim o zaman dedim hocam dedim ben gitmem oraya, soka¤a giderim ben

dedim o zaman. E¤er beni oraya gönderirseniz ben soka¤a giderim dedim hocam. Kendi iste¤imle ay-

r›ld›m yani ondan sonra. Yani orda Kâmil Hoca dedi iflte yani zorundas›n yani dedi. Ya tabiî ki yani

gerçekten de zorundayd›k yani belge almam›z için zorundayd›k yani o ifli yapmam›z için, stajyerli¤imiz

bitmesi için. Ben ondan sonra kendi iste¤imle buradan soka¤a ayr›ld›m. Aradan yaklafl›k bir ay geçme-

den önce tekrar geri geldim. Yani Kâmil Hoca’ya, buran›n müdürüne telefon ederek, Kâmil Hoca’ya

telefon açarak dedim hocam dedim piflman›m geri gelebilir miyim dedim. Gel dedi fiakir dedi. Tekrar

geri geldim. ‹flte ondan sonra geldim baya¤› bir kald›m gene burda.

Benim e¤itim seviyem önce beflte. Yani beflten mezun olmufltum ondan sonra burda aç›k ö¤retime yaz›l-

d›m. Aç›k ö¤retimde orta bir, orta biri bitirdim. fiimdi orta ikiye geçtim burda. fiimdi iflte Allah nasip eder-

se önümüzdeki haziran aylar›nda yani seneye orta üçü kapatt›rmaya çal›flacaz. Yani orta üçü bitirdikten

sonra liseye devam etmeyi düflünüyorum askerden geldikten sonra. Aç›kö¤retimden veya buradan e¤er

liseye kadar aç›kö¤retimi bitirebilirsem yani ortaokula kadar, askerden geldikten sonra liseye devam et-

meyi düflünürüm. Belki de askere gitmeden tecil ettirebilirsem burda liseyi mutlaka okumam laz›m. Yani

lisenin siz de biliyorsunuzdur belki lisenin, flu anda lisenin diplomas› olmadan dosdo¤ru bir fley yap›lm›yor.

ÖZEL SEKTÖR VE SOSYAL GÜVENL‹K: 
B‹REYSEL EMEKL‹L‹K S‹STEM‹

T ü r k i y e ’ d e k i  b i r e y s e l  e m e k l i l i k  u y g u l a m a l a r ›
sosyal güvenlik sisteminin içinden geçmekte oldu¤u yap›sal dönüflüm ortam›nda günde-
me gelmifltir. Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin sosyal güvenlik alan›ndaki genifl kapsaml› dö-
nüflüm projesinin en önemli ayaklar›ndan birini bireysel emeklilik uygulamalar› olufltur-
maktad›r ve bu sistem “Genel Sa¤l›k Sigortas›”yla birlikte sosyal güvenlik alan›ndaki yap›-
sal reformlar›n iki önemli aya¤›ndan biri olarak görülmektedir. Ancak Dünya Bankas›’n›n
da pek çok yerde vurgulad›¤› gibi, emeklilik sisteminin tamamen özel sektöre b›rak›lma-
s› durumunda sorunlar›n yaflanmas› kaç›n›lmaz olaca¤› için bireysel emeklilik sistemi ta-
mamlay›c› bir ö¤e olarak önerilmektedir.
Türkiye’de emeklilik sistemi ile ilgili reform aray›fllar› ilk olarak 1999 y›l›nda ç›kar›lan 4447 sa-
y›l› kanunla bafllam›flt›r. Ç›kar›ld›¤› dönemde “Mezarda emeklili¤e hay›r!” sloganlar›yla protes-
to edilen bu yasan›n en önemli bafll›klar› emeklilik yafl›, prim ödeme gün say›s› ve çal›flma sü-
resi üzerinde yap›lan de¤iflikliklerden oluflmaktad›r. Yasa emeklilik rejimi üzerinde önemli bir
dönüflümün iflareti olsa da, bireysel emeklilik konusunda bu yasayla bir ad›m at›lmam›flt›r.
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Bireysel emeklilik yasa düzeyinde Türkiye’de ilk olarak 16 May›s 2000 tarihinde Bakanlar Ku-
rulu’nca Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›’na sunulan “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Ya-
t›r›m Sistemi Kanunu Tasar›s›” ile gündeme gelmifltir. Bu çal›flman›n tasla¤› Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl›¤› nezdinde A¤ustos 1999 tarihinde kurulan “Bireysel Emeklilik Komis-
yonu”ndaki çal›flmalar sonucunda haz›rlanm›flt›r. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Siste-
mi Kanunu, sosyal güvenlik reformunun bir parças› olarak TBMM taraf›ndan 28 Mart 2001
tarihinde kabul edilmifl, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
Kanun yay›m› tarihinden alt› ay sonra, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Süreç içe-
risinde çeflitli yasa ve düzenlemelerle sisteme küçük çapta müdahaleler devam etmifltir.
2006 y›l›n›n mart ay› sonu itibariyle Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi sektöründe fa-
aliyet gösteren 11 flirket vard›r. Bunlardan ikisi, Baflak Emeklilik ve Vak›f Emeklilik kamu
kurulufllar›n›n uzant›lar› olarak kurulmufllard›r. fiirketlerden 6’s› yabanc› sermayenin de or-
takl›¤› bulundu¤u Aviva Hayat ve Emeklilik, Fortis Emeklilik, Koç Allianz Hayat ve Emek-
lilik, Yap› Kredi Emeklilik ve Özellefltirme ‹daresi’ne ait hisselerinin Groupama Internatio-
nal’a sat›fl› ifllemi devam eden Baflak Emeklilik flirketleridir. Halka arz edilen 96 farkl›
emeklilik fonu ile toplamda 806 714 sözleflme yap›lm›fl ve hacim olarak 1,56 milyar YTL
tutar›nda bir fon oluflturulmufltur. Bu koflullarda bireysel emeklilik flirketleri kamu sosyal
güvenlik sistemi kapsam›ndaki uygulamalar› tamamlay›c› bir nitelik tafl›maktad›r.

B‹REYSEL EMEKL‹L‹K S‹STEM‹ VE ‹fiLEY‹fi‹
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu’nun yürürlü¤e girmesinden sonra
Hazine Müsteflarl›¤›’nca 10 emeklilik flirketine hayat sigorta flirketinden emeklilik flirketi-
ne dönüflüm ve bir flirkete emeklilik flirketi kurulufl izni ile 11 flirkete emeklilik branfl› fa-
aliyet ruhsat› verilmifltir. ‹lk emeklilik planlar›n›n tasdiklenmesiyle, 27 Ekim 2003 tarihinde
bireysel emeklilik sistemi fiilen bafllam›flt›r.
Henüz çok yeni olan, ancak önümüzdeki y›llarda h›zla büyümesi beklenen bireysel
emeklilik sistemi, kiflilerin aktif çal›flma yaflamlar› süresince birikimlerini uzun vadeli ya-
t›r›ma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaflam standartlar›n› koruyabilecekleri
bir gelir elde etmelerini sa¤layan özel bir emeklilik sistemidir. Kifliler bu sisteme gö-
nüllü kat›larak, sosyal güvenlik sisteminin sa¤lad›¤› emeklilik gelirine ek bir gelir sa¤la-
yabilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminin genel özelliklerini flöyle özetlemek müm-
kün görünmektedir:
● Emeklilik haklar›, belirlenmifl katk› esas›na göre, baflka bir ifadeyle yat›r›lan katk› payla-
r› ile katk› paylar›n›n yat›r›m gelirlerinin toplam›na göre belirlenmektedir.
● Birikimler, bireysel hesaplarda takip edilmekte ve Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) tara-
f›ndan uygun görülen bir saklama kuruluflunca (Takasbank) saklanmaktad›r.
● Emeklilik yat›r›m fonlar›, Sermaye Piyasas› Kanunu’na tabi portföy yönetim flirketleri ta-
raf›ndan, uzman ekiplerce yönetilmektedir.
● Kat›l›mc›lar›n sürekli bilgilendirilmesi ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas› için mevzuatta yer alan
düzenlemelere paralel, emeklilik flirketlerince gerekli önlemlerin al›nmas› sa¤lanm›flt›r.
● Hazine Müsteflarl›¤›, SPK, EGM, Takasbank, ba¤›ms›z denetim flirketleri ve iç denetim
organlar› arac›l›¤›yla etkin gözetim ve denetim altyap›s› oluflturulmufltur.

● Sistemin her aflamas›nda kat›l›mc›lara çeflitli se-
çenekler sunularak, yat›r›mlar›n yönlendirilmesinde
tercih yapabilmelerine olanak sa¤lanmaktad›r.
● Katk› pay› ödeme, birikim ve emeklili¤e hak ka-
zan›m aflamalar›nda vergi teflvikleri sa¤lanmaktad›r.

Gelecek nesillerin yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi-
ne olanak sa¤layacak olan bireysel emeklilik siste-
minin, ekonomik kalk›nmaya sa¤lamas› beklenen
katk›lar flu flekilde s›ralanabilir:
● ‹kinci emeklilik geliri ile bireylerin emeklilikte
refah seviyelerinin artmas›.
● Altyap› yat›r›mlar› ve uzun vadeli yat›r›mlara
kaynak oluflturarak yeni ifl ve istihdam olanaklar›
yaratmas›.
● Uzun vadeli fonlar›n artmas›, böylece malî
sektörün daha sa¤l›kl› ifllemesi.
● Enflasyonla mücadele ve istikrarl› büyümeye olumlu katk› sa¤lamas›.
● Kurumsal yat›r›m stratejileri ile piyasalardaki dalgalanmalar›n ve spekülasyonlar›n azalmas›.
● Sermaye piyasas›n›n derinleflmesine olanak sa¤lamas›.

Bireysel emeklilik sisteminin kat›l›mc›lara sa¤lamas› beklenen faydalar› da k›saca flöyle
özetlenebilir:
● Bireylerin yafll›l›klar›nda kullanmalar› amac›yla güvenli bir flekilde tasarruf yapmalar› ve
bu tasarruflar sonucu ömür boyu emekli ayl›¤› almalar›n› sa¤lamas›.
● Çeflitli avantajlarla bu tasarruflar› teflvik etmesi, yat›r›ma yönlendirmesi ve düzenlemesi.
● Emekli ayl›¤›n› tercih etmeyenlere, birikimlerinin toplu para fleklinde geri ödenme-
sini sa¤lamas›.

Bireysel emeklilik sisteminin unsurlar› ve iflleyifli flematik olarak afla¤›da gösterilmekte-
dir. Sistemin merkezinde kat›l›mc› ve emeklilik flirketi olup, sistemin temel unsuru ka-
t›l›mc› ve emeklilik flirketi aras›nda yap›lan emeklilik sözleflmesidir. Emeklilik flirketleri
ve portföy yönetim flirketleri aras›nda yap›lan portföy yönetim sözleflmesi ile emekli-
lik yat›r›m fonlar›n›n profesyonel portföy yöneticileri taraf›ndan yönetilmesi temin
edilmifltir. Takasbank, SPK taraf›ndan saklay›c› olarak yetkilendirilmifltir. Emeklilik yat›-
r›m fonu varl›klar›n›n emeklilik flirketleri varl›klar›ndan ayr› olarak Takasbank’ta saklan-
mas› ile fon varl›klar› güvence alt›na al›nm›flt›r. EGM temel olarak, emeklilik flirketleri-
nin faaliyetlerinin günlük olarak gözetimi ve yetkili kamu otoritelerine raporlanmas›
yan›nda, kamuoyunun ve kat›l›mc›lar›n bilgilendirilmesi fonksiyonlar›n› da yerine geti-
ren bir di¤er kontrol noktas›d›r. EGM ayr›ca sistemin güvenli iflleyifli ve finansal ürün-
lerin sat›fl›nda geçmiflte yaflan›lan kötü tecrübelerin önüne geçilmesini teminen birey-
sel emeklilik arac›lar› s›nav›n›n yap›lmas› ve arac›lar sicilinin takibi ifllevlerini de yerine
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getirmektedir. Hazine Müsteflarl›¤› ve SPK sistem ile ilgili düzenlemeleri yapan ve di-
¤er unsurlar›n bu düzenlemelere uygunluklar›n› denetleyen, sistemin güven içinde ifl-
leyiflini sa¤layan kurumlard›r. Bireysel emeklilik politikalar›n› belirlemek ve bunlar›n
gerçeklefltirilmesi için al›nmas› gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak üze-
re kurulan Bireysel Emeklilik Dan›flma Kurulu, Hazine müsteflar›n›n baflkanl›¤›nda Ma-
liye Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤› ve SPK tara-
f›ndan görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluflur.
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Emeklilik Gözetim Merkezi 
‹ki Yafl›nda

Bireysel Emeklilik sisteminde yer alan flirketlerin elektronik or-

tamda günlük denetim ve gözetimi amac›yla kurulan Emeklilik

Gözetim Merkezi (EGM) 10 Temmuz’da ikinci kurulufl y›ldönü-

münü kutlad›.

EGM Yönetim Kurulu Baflkan› Kemal Olgaç, sisteme her iflgü-

nü 1 400 kiflinin kat›ld›¤›n› ve toplam kat›l›mc› say›s›n›n 500 bini

aflt›¤›n› belirterek flunlar› söyledi: “Türkiye için yeni ve sosyal

güvenlik alan› için son derece önemli bir katk› sa¤layan Bireysel

Emeklilik Sistemi, hem sistemin ana hedefi olarak çal›flanlar›n

emeklilik dönemlerini güvence alt›na almas›yla, hem de sistemi

oluflturan kurumlar› vas›tas›yla pek çok olumlu geliflme sa¤l›yor. BES için bir güvence olan Emeklilik Gö-

zetim Merkezi de bu önemli kurumlardan biri. BES’in makroekonomiye katk›s› da her geçen gün katla-

narak büyüyor, emeklilik fonlar› 500 milyon dolara yaklaflt›. Bireysel emeklilik ürününün tan›t›m, pazarla-

ma ve sat›fl›n› yapan bireysel emeklilik arac›lar›n›n say›s› 10 bine ulaflt›. As›l önemlisi sistemde faaliyet gös-

teren arac›lar›n 2 bine yak›n›, ilk kez istihdam edilen kiflilerden olufluyor. Bu ülke ekonomisine önemli bir

katk›d›r. BES’in yarataca¤› bu katk›n›n önümüzdeki y›llarda katlanarak büyüyece¤ini öngörüyoruz.”

Bireysel emeklilik arac›lar›n›n meslekî bilgi ve becerilerini ölçmek amac›yla 2004 y›l›n›n ikinci yar›s›n-

da düzenlenmeye bafllanan e-BEAS (Elektronik Bireysel Emeklilik Arac›lar› S›nav›) sayesinde, bilinçli

arac›lar›n yetiflmesi ve dolayl› olarak sisteme olan güvenin pekiflmesi sa¤land›. Haziran sonu itibariyle

8 134’ü ‹stanbul’da, 4 070’i Ankara’da ve 2 032’si ‹zmir’de olmak üzere, toplam 14 506 arac› s›nava

al›nd›. S›nav sonucunda 10 285 kifli lisans belgesi almaya hak kazan›rken, 9 534’ü aktif olarak çal›flma-

ya bafllad›. BES arac›lar›n›n 7 986’s›, üniversite ve üzeri e¤itim düzeyinde.

Avrupa Komisyonu taraf›ndan fonlarla desteklenen, istihdam›n art›r›lmas›n› amaçlayan Aktif ‹flgücü

Programlar› Projesi (A‹PP) ve Dünya Bankas› fonlar›yla desteklenen, ekonomik reform program›yla

özellefltirme hedeflerinin baflar›yla tamamlanmas›na yard›mc› olmay› amaçlayan ve ‹fiKUR koordinas-

yonunda yürütülen Özellefltirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP) kapsam›nda yürütülen projelerde rol

al›nd›. Bu kapsamda bireysel emeklilik sistemine bugüne kadar yaklafl›k 700 e¤itilmifl, bilgi düzeyi yük-

sek, bilinçli arac› istihdam› sa¤land›. 2004 ve 2005 y›llar›nda bafllayan projeler halen devam ediyor.

EGM, Uluslararas› Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyici Kurulufllar› Teflkilat›’na (International

Organisation of Pension Supervisors”/IOPS) fiubat 2005 itibariyle yönetici (“governing member”) sta-

tüsünde üye oldu.

EGM’nin uluslararas› kurulufllarla özel emeklilik sisteminin gözetimi konusunda iflbirli¤i sa¤lanma-

s›, bilgi al›flveriflinde bulunulmas›, sistemi gelifltirecek uluslararas› projelerde yer al›nmas›na yöne-

lik çal›flmalar› sürüyor.

Kaynak: “Emeklilik Gözetim Merkezi ‹ki Yafl›nda”, Sigorta Dünyas›, A¤ustos 2005.
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Yaflam sigortac›l›¤›n›n iki önemli ac› deneyimi

vard›r. ‹lki san›r›m 1976 y›l›ndan itibaren yaflan-

maya bafllad›. O y›la kadar Türk insan› enflasyon

denen illeti hiç tan›mam›fl. Sadece baz›lar› eko-

nomi kitaplar›nda ne anlama geldi¤ini okumufl

durumda. Yani o y›la kadar, enflasyon on y›llar-

d›r derin bir uykuda ve Türk paras› de¤erini hep

muhafaza etmifl. 70’li y›llar›n ikinci yar›s›nda enf-

lasyon denen canavar birden uyan›yor ve yatt›¤›

yerden bir anda kalk›yor. Öyle bir kalk›fl ki bu,

de¤eri hep stabl durumdaki Türk liras› uçurum-

dan düflercesine de¤er kaybetmeye bafll›yor. Siz

Tevfik Cans›z

35 y›la yak›n süredir 

özel sigortac›l›k 

sektöründe çal›flmaktad›r. 

Halen Baflak Emeklilik

Genel Müdürü olan 

Cans›z ayn› zamanda 

Emeklilik Gözetim Merkezi

yönetim kurulu üyesidir.
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sigortac› olarak yüz binlerce sigortal›n›za TL üzerinden teminat vermiflsiniz. Yapt›¤›n›z sigorta sözlefl-

melerinde on y›l, yirmi y›l bize TL olarak hep ayn› primi ödeyeceksiniz, biz de hem ölümünüz için ai-

lenizi korumaya alal›m, hem de ödedi¤iniz paralar› y›ll›k yüzde 4,5 faizle çal›flt›ral›m ve on y›l sonra,

yirmi y›l sonra 100 000 TL emeklilik kapitali ödeyelim demiflsiniz (o zamanlar yüzde 4,5 teknik faiz

uygulamas› vard›, daha sonra s›ras›yla yüzde 5,5’a ve yüzde 9’a ç›kar›ld›). Nedir bu faiz? Yani kiflinin

ödedi¤i paraya bir anlamda, flirketin vermeyi taahhüt etti¤i bir nema. fiirket toplad›¤› bu küçük tasar-

ruflarla sözgelimi yüzde 7,5 gelir elde ediyor. Bu gelirin yüzde 4,5’unu sigortal› hesab›na ödüyor. Yüz-

de 3’ü ile hem giderlerini karfl›l›yor hem de faaliyet kâr›n› oluflturuyor.

Taahhüdünüz sadece yüzde 5,5 ama enflasyon yüzde 70’lere ç›k›yor. Enflasyon yüzde 70’lere ç›k›nca

faizin de bir anda yüzde 70’e, yüzde 80’e ç›kt›¤› san›lmas›n. Nihayetinde sigortal›lar›n paralar›n› yat›-

raca¤›n›z enstrüman belli ve s›n›rl›. Hazine bonosu, devlet tahvili, ya da mevduat. Enflasyon yüzde

70’lerden yüzde 90’lara seyrederken bu enstrümanlar›n getirileri devlet müdahelesi ile y›llarca yüzde

12, yüzde 13 seviyelerinde kald›. Düflünün sizin 100 milyon paran›z var, bankaya yat›r›yorsunuz, bu

100 milyonunuz enflasyon nedeniyle yüzde 70’e düflüyor çok kaba bir hesapla, bir sonraki y›l 30 mil-

yona iniyor. Buna karfl›l›k 100 milyona 13 milyon faiz al›yorsunuz ve sonuçta 100 milyonunuz eriyor

ve 43 milyon oluyor. Sonuçta hayat sigortal›lar›n›n birikimleri de süratle eridi. Sigortadan caymalar

(ifltira) had safhada artt› ve yeni ifl yaz›lamaz hale geldi. Bu fetret döneminde sigortac›lar›n kâr payl›

birikim sigortalar› ile ç›k›fl aray›fllar› sürdü. Ama reel faizler halen negatif seviyelerde oldu¤undan bu

aray›fl da sonuç vermiyordu. Ta ki Banker Kastelli’nin finans sektörüne girifli, pozitif reel faiz uygula-

malar›n›n bafllamas› ve devletin de faizleri yükseltmek zorunda kalmas›na kadar.

‹kinci deneyimse flöyle: Daha sonra Anadolu Sigorta bir kampanya yapt›, 1984’tü san›r›m, 84 y›l›nda

“gelece¤in güvencesi” diye bir ürün ç›kard›, muazzam bir tan›t›m yapt›, iflte kâr pay› sisteminde, ayda 

1 000 lira ödersen yirmi y›l sonra, on y›l sonra, on befl y›l sonra neler alabilirsinizi ortaya koydu. Me-

sele basitti, birleflik faiz usulüne göre her ay ödenen 1 000 TL y›ll›k yüzde 30 getiri üzerinden hesap-

larsan›z 20 y›l, 30 y›l sonra, toplamda muazzam rakamlara ulafl›yor. Bakt›k Anadolu Sigorta talebi ye-

niden canland›rd›, biz de bir y›l sonra “özel emeklilik’’ ad›yla yeni bir plan› iyi bir tan›t›m kampanyas›

ile piyasaya sürdük. Halk›m›z o çok uzun süren durgunluk döneminden sonra bu tip planlara, emek-

lilik ürünlerine aç kalm›fl sanki. Bizde de muazzam bir patlama oldu. Baflak Sigorta olarak biz 1986 y›-

l›nda 10 bin poliçe hedeflemiflken 140 bin poliçe sat›fl› gerçeklefltirdik. Düflünün 140 bin poliçe. Bu-

gün emeklilik sisteminde iki y›la yak›n süre içinde flirket olarak, yirmi bin sözleflmeye ancak ulaflt›¤›-

m›z dikkate al›n›rsa bu adetin ne denli yüksek oldu¤u daha iyi anlafl›l›r.

Fakat, burda n’ap›ld›? Burda, iflte bu özelefltiriyi yapmak laz›m, biz de Anadolu Sigorta gibi; bin lira

ödersen ne al›rs›n, bin lira ödersen ne al›rs›n fleklinde piyasaya ç›kt›k. O dönemde de bin lira, bir pa-

ket sigara paras› kadar küçük mebla¤ idi. Düflündük ki insanlar› sisteme alal›m, daha sonra da daha

yüksek prim ödemeye teflvik ederiz. Ama bu düflüncemizi tam olarak gerçeklefltirebildi¤imiz söylene-

mez. O dönem muhtemel kâr payl› tan›t›m tablolar›na Sigorta Murakabe Kurulu’nun müdahalesi var-

d›. Kâr payl› tan›t›m tablolar›n› teknik olarak hesaplay›p haz›rl›yoruz ve t›pk› tarife tasdiki gibi Sigorta
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Murakabe Kurulu’na gönderiyoruz, onlar kontrol ediyorlar, tamam do¤rudur bu tablolar› tan›t›m için

kullanabilirsiniz diye onayl›yorlar ve ancak ondan sonra uygulayabiliyorsunuz. Yani s›k› bir denetim

vard› tan›t›m programlar›na. Denetimde de kâr payl› emeklilik kapitalleri hesaplan›rken teknik faiz ile

kâr pay› oran› toplam›n›n yüzde 30’u geçmemesi koflulunu ar›yorlard›. Tarifenin içinde yüzde 9’luk bir

teknik faiz var. Bu faiz flirket taraf›ndan garanti edilmifl durumda. Siz sigortal›n›za, birikimine her y›l

yüzde 21 daha ek faiz verece¤im, fakat bunun bir garantisi yok daha düflük ya da daha yüksek olabi-

lir diyorsunuz k›saca. Bu denetimli tan›t›m nedeniyle san›r›m Anadolu da Baflak da sigortal›lar›na tab-

loda lanse ettikleri tutarlar›n fevkinde emeklilik tazminatlar› ödediler. Çünkü ülkemizde enflasyon ve

piyasa faizleri yüzde 30 ortalamas›n›n alt›na son üç y›l hariç hiç düflmedi.

Daha sonra, devlet yay›mlad›¤› bir yönetmelikle biz bu tan›t›m tablolar›n›n denetiminden vazgeçiyoruz, bu

denetimi Sigorta ve Reasürans Birli¤i yaps›n dedi. Aran›zdaki rekabeti o halletsin, sizin odan›z, sizin birli-

¤iniz oldu¤una göre dedi. Tamamen bir bafl›bozukluk ortaya ç›kt›. Bu sefer flirketler n’apt›lar, bu tip ürün-

leri pazarlarken; flimdi yüzde 30’la yapt›¤›n›zda 1 milyar ç›k›yorsa, yüzde 50’yle yapt›¤›n›zda 2,5 milyar ç›-

k›yor, yüzde 60’la yapt›¤›n›zda 5 milyar mesela ödeyece¤iniz para. Halbuki bu tablolar muhtemel oldu¤u

için tam bir taahhüt yok flirket aç›s›ndan. Denetimin ucu b›rak›l›nca, acenteler ellerine kendi veya flirket-

lerinin enflasyon tahminlerine göre üretilmifl birer tablo ald›lar; iflte bu flirket bunu veriyor, di¤eri flunu,

ama bizim flirketimiz bu kadar yüksek veriyor diye hayal satmaya bafllad›lar.

‹nsanlarda o dönemler, bu flirket bu çok yüksek paralar› ödeyebilir mi korkusu olufltu. Biz de hem

oluflan bu korkuyu pazarlamada kullanmak, hem de piyasadaki bu kötü gidiflat› önleyebilmek aç›s›n-

dan yeni bir ürün ç›kard›k. Bu ürünün tan›t›m›nda dürüstlü¤ü ve fleffafl›¤› öne ç›karal›m dedik. Bu

bir stratejiydi, insanlar›n fleffaf ve dürüst flirketlere yönelece¤ini öngören düzgün bir stratejiydi. Bu

üründeki kâr payl› tan›t›m tablolar›nda, teknik faiz ile kâr pay› oran› toplam›n›n yüzde 50 olaca¤›n›

varsayd›k. Üretilen kâr payl› emeklilik tablolar›nda ayda 100 bin lira ödeyen bir sigortal›n›n alaca¤›

muhtemel kâr payl› kapital sigortaya devam süresine göre milyarlar›, trilyonlar› ve hatta katrilyon-

lar› buluyor. Biz bu tablonun alt›na bir aç›klama yapt›k, “De¤erli sigortal›m›z, unutmay›n biz bir si-

gorta flirketiyiz ve elimizde sihirli bir de¤nek yok. Biz sadece sizin birikimlerinizi en verimli ve gü-

venilir flekilde sizin ad›n›za de¤erlendirip daha sonra emeklili¤inizde size bu emanet paralar›n›z› ço-

¤altarak iade etmeyi taahhüt ediyoruz. Yukar›da ödedi¤iniz primler karfl›s›nda milyonlar, milyarlar,

trilyonlar, hatta katrilyonlar alabilece¤inizi göreceksiniz. Bu sizi sak›n ha yan›ltmas›n, 10 y›l sonra,

20 y›l sonra, 30 y›l sonra ne alaca¤›n›z de¤il, alaca¤›n›z parayla ne sat›n alabilece¤iniz önemlidir.

Onun için afla¤›ya bugünkü para de¤eri esas al›narak üretilmifl gerçekçi bir tablo daha koyduk. Ya-

t›r›m karar›n›z› lütfen bu tabloya göre verin” dedik. Yukar›daki tabloda trilyon, katrilyon olan meb-

la¤ gerçekçi tabloda 15 milyar, 30 milyar olarak görülüyordu.

Poliçe içi kitapç›¤›m›zda tüm bu aç›klamalar yer al›yordu. Fakat sat›c›lar o kadar dejenere olmufl

ki, biz poliçeleri müflterilerine versin diye gönderiyoruz acentelere, onlar da öyle anlatmad›klar›

için, o aç›klama k›sm›n› kesip müflterilere öyle veriyorlar, böyle birkaç acenteyi de kapatmak du-

rumunda kald›k, kötü hareketi nedeniyle.

Velhas›l insanlar aldatmacal› poliçe sat›fllar›yla yan›lt›ld›lar. ‹flte hayat sigortac›l›¤›na darbe vuran ifllemler-

den biri de bu oldu, bu tamamen sigortac›lar›n günah› ve vebali. Çünkü ekonomi zaten bilinen ekonomiy-

di, art›k gerekli tedbirler al›nm›fl ve ürünler mevcut ekonomiye göre iyilefltirilmifl oldu¤u halde bu tip pa-

zarlama hatalar› yüzünden hayat sigortac›l›¤› bir türlü beklenen seviyelere ç›kamad›. Sektörde acente se-

çimine özen gösterilmedi. Daha önce, dayan›kl› tüketim mallar› satan örgütler kendi piyasalar› daral›nca

hayat sigorta pazarlamac›l›¤›na yönlendirildi. Ço¤unun sigorta bilgisi yetersiz bir k›sm›n›n ise hiç yoktu.

Ayr›ca, sat›c›n›n yan›nda olmad›¤›n›z için ne söyledi¤ini, n’apt›¤›n› bilmiyorsunuz, nas›l satt›¤›n› bilmiyorsu-

nuz. Nihayetinde yaz›flmayla ortaya ç›kabiliyor. Düzenledi¤iniz poliçeleri gönderiyorsunuz ama insan›m›-

z›n okuma ve inceleme al›flkanl›¤› yok. Sözgelimi ben sigortac›y›m, bu al›flkanl›k bende de yok. Yang›n po-

liçem var, kasko poliçem var, poliçeyi al›yorum, ödemeyi yap›yorum, okumadan masam›n gözüne koyu-

yorum. Bir olumsuzluk ç›kt›¤›nda, aaa hakikaten böyle bir madde varm›fl diyorum. Hayat poliçesi sat›n

alanlar da, sadece kendisine sözlü anlat›lanlar› dinlemekle yetiniyor ve ondan sonra flirkete de flikâyetle-

rini, “Ama sizin eleman›n›z böyle demiflti, böyle demiflti, flöyle demiflti” diye dile getiriyorlar.

Hatal› pazarlama stratejileri hayat sigortac›l›¤›na olan güveni önemli ölçüde sarst›. Yaflanan olum-

suzluklar›n izlerinin silinmesi çok kolay olmuyor. Örne¤in siz anlatt›¤›m bu olumsuz olaylar›n için-

de belki yer almad›n›z yafl›n›z›n gençli¤i nedeniyle, ama bu sefer baban›zdan, day›n›zdan, amcan›z-

dan, halan›zdan dinleyerek bilgi edinebiliyorsunuz.
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S‹steme ‹l‹flk‹n 
Baz› Ver‹ ve Göstergeler

B i r e y s e l  e m e k l i l i k  s i s t e m i bafllang›c›ndan bu yana sistemin mi-
marlar›n›n beklentilerinin de üzerinde bir geliflme göstermifltir. Afla¤›da 2005 y›l› so-
nu itibariyle toplam kat›l›mc› say›s›, sözleflme say›s› ve toplam katk› pay› tutar›n› gös-
teren tabloda da görülebilece¤i üzere, fonlar alt›flar ayl›k dönemler itibariyle yüzde
100’ün üzerinde büyüme kaydetmifltir. 

‹kinci basamak emeklilik sisteminin ülkemizde k›s›tl› seviyede bulunmas› nedeniyle bu aç›-
¤›n bireysel emeklilik sisteminde kurumsal kat›l›mlar taraf›ndan kapat›laca¤› düflünülmek-
tedir. Sistemde katk› pay› ödeyenlerin da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda kurumsal kat›l›mlar›n henüz
düflük seviyede bulundu¤u görülmektedir. Kurumsal kat›l›mlar›n yeteri miktarda olmama-
s›na sebep olarak, literatürde “vesting” ifadesiyle geçen, çal›flan›n çal›flma süresiyle flirket
taraf›ndan ödenen katk› paylar›n› hak edebilmesine yönelik kanunî düzenlemelerin yap›l-
mamas› ve kurumlar›n ödedikleri katk› pay›n›n SSK taraf›ndan ücret olarak de¤erlendiri-
lip prime esas kazanç tutar›na eklenmesi say›lmaktad›r.

B‹REYSEL EMEKL‹L‹K S‹STEM‹N‹N 6 AYLIK DÖNEMLERDEK‹ GEL‹fi‹M‹

Aral›k 03 Haziran 04 Aral›k 04 Haziran 05 Aral›k 05 

Kat›l›mc› say›s› 15 245 147 603 314 257 494 539 672 696

Sözleflme Say›s› 16 812 154 324 334 557 523 144 714 146

Toplam Katk› Pay› 
Tutar› (YTL) 5 866 764 73 713 125 288 325 706 603 758 690 1 117 233 826

Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi
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2005 y›l sonu toplam katk› pay›n›n yaklafl›k yüzde 70’i bireysel direkt sat›fl ekipleri ta-
raf›ndan gerçeklefltirilmifltir. 2005 y›l› sonu itibariyle 10 290 arac›n›n aktif olarak çal›fl-
t›¤› sistem, istihdama da olumlu katk›da bulunmufltur. Dünya Bankas› ve Avrupa Birli-
¤i’nin sa¤lad›¤› fonlarla meslekî e¤itim verilerek emeklilik flirketlerinde istihdam proje-
leri gerçeklefltirilmifltir. Sisteme olan talep artt›kça bu alandaki e¤itimli istihdam›n bü-
yümesi beklenmektedir. 

Demografik aç›dan incelendi¤inde kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤unun 30 yafl civar›nda oldu¤u
görülmektedir. Emeklilik yafl›n›n 56 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda ortalama katk› pay› ödeme
süresinin yaklafl›k 20-30 y›l aras›nda olaca¤› tahmin edilmektedir.

sosyal DEVLET‹N KR‹Z‹ VE
YEN‹DEN YAPILANMA ARAYIfiLARI

402-407-CUM-5-C  23/6/06  12:15  Page 2



C U M H U R ‹ Y E T  T Ü R K ‹ Y E S ‹ ’ N D E  
S O S Y A L  G Ü V E N L ‹ K  V E  S O S Y A L  P O L ‹ T ‹ K A L A R

404  405

Kat›l›mc› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda tasarruflar› üzerindeki en önemli iki maliyetten biri fon
iflletim gider kesintisi olmaktad›r. fiirketlerin günlük olarak fonlar üzerinden yüz binde
10 oran›nda kesinti yapabilme haklar› bulunmaktad›r. Ancak alttaki grafikte de görü-
lece¤i üzere rekabet sonucu fon iflletim giderlerinde sistemin bafllang›c›ndan bu yana
düflüfl seyri yaflanmaktad›r. 

Özel emekl‹l‹k s‹stemler‹n‹n 

en öneml‹ özell‹kler‹nden b‹r‹,

s‹stemdek‹ HER YEN‹ 

KATILIMCININ, mevcuttaK‹ katk›

pay› ak›fl›na en az 10-20 y›ll›k yen‹

b‹r katk› pay› ak›fl› eklemes‹d‹r.
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“Ak Emeklilik Genel Müdürü Meral Ak Egemen bireysel emeklilik sisteminde 500 bin kat›l›mc›ya ulafl›l-

mas›n›n sektör için dönüm noktalar›ndan biri oldu¤unu vurgulay›p bu kat›l›m düzeyinin ilk y›llar için iyi bir

bafllang›ç oldu¤unu söyledi. BES’in baflar›s›n› de¤erlendirmek ve Ak Emeklilik’in çal›flmalar›n› aktarmak

üzere 7 Temmuz’da Ç›ra¤an Oteli’nde düzenlenen bas›n toplant›s›nda Egemen, yak›n bir gelecekte mil-

yonlarca kiflinin kamu sosyal güvenlik sistemi ile birlikte BES güvencesi alt›na girece¤ini bildirdi.

Sistemin kurulufl gerekçelerini ve temel özelliklerini anlatan Egemen, ilk sözleflmelerin imzalanmas›ndan

bu yana geçen sürede geliflmifl ülkelerdeki benzerlerine yak›n bir baflar› sergileyen BES’te, 7 Temmuz

2005 tarihli verilere göre 500 bin kat›l›mc›, 640 milyon YTL de fon büyüklü¤üne ulafl›ld›¤›n› aç›klad›. Ya-

r›m milyon kifliye ulaflan kat›l›mc› say›s›n›n ve toplanan 640 milyon YTL’lik fon miktar›n›n çok önemli ra-

kamlar oldu¤unu belirten Egemen, BES’e birinci y›l›n sonunda 235 556 kiflinin kat›ld›¤›n›, toplam fon bü-

yüklü¤ünün ise 157,3 milyon YTL oldu¤unu an›msatt›.

Egemen, BES’e kat›l›mlar›n daha da artmas› için yap›lmas› gerekenleri flöyle s›ralad›: ‘Sektörün ileriki y›l-

larda mevcut ivmeyi daha çok art›rmas› mümkündür. Bunun için Bakanlar Kurulu’nun yetkisindeki vergi

avantaj›n›n art›r›lmas› gerekmektedir. Türkiye’de vergi avantaj› için y›ll›k üst limit 3 500 dolar iken, bu ra-

kam ABD’de 40 000. Ayr›ca kurumsal kat›l›mlar›n artmas› için de hak etme süresi (vesting period) uygu-

lamas› devreye girmelidir. BES ürünlerinin mevcut ve potansiyel tüm müflterilerce bilinirli¤inin artmas› ve

tüm taraflar›n sektörü gelifltirmek için ortak çabas›n›n güçlenerek devam›, yap›c› ve teflvik edici rekabet

ortam›n›n devam› sa¤lanmal›d›r. Kârl›l›¤›n ancak çok uzun vadede mümkün oldu¤u sektörümüzde yer alan

BES flirketlerinin tüm taraflarca desteklenmesi, BES arac› lisanslar›n›n SPK lisans› bulunan banka çal›flanla-

r› için farkl› düzenlenmesi, kurum katk›l› BES ödemelerinden al›nan SSK prim ödemelerine netlik getiril-

mesi, anapara ve nema üzerinden al›nan gelir vergisinin, vergi

avantaj› dilimine kadar anapara ve nema üzerinden, üzerindeki

durumlarda sadece nema üzerinden al›nmas› gerekmektedir.’

Egemen, h›zl› bir büyüme sa¤layan BES’le birlikte Ak Emeklilik’in

de yükselen bir trend yakalad›¤›n› belirterek koyduklar› tüm he-

deflere tek tek ulaflt›klar›n› söyledi. Egemen, ‘Kurumsal kat›l›m›n

artmas›yla birlikte BES daha h›zl› büyümeye bafllad›. Ak Emeklilik

özellikle kurumsal kat›l›ma a¤›rl›k vererek 2005’in ilk yar›s›nda bü-

yümesini sürdürdü. Ak Emeklilik’in toplam fon büyüklü¤ü Haziran

2005 sonunda 101 milyon 70 bin YTL’ye, ayn› dönemde kat›l›m-

c› say›s› da 67 025 kifliye ulaflt›. ‹nsan kayna¤› kalitemiz, yeni ve di-

namik organizasyonumuzla sektörde yer alan di¤er firmalardan

ayr›l›yoruz. Sektörde faaliyet ruhsat› alan ilk flirket olmam›z›n ya-

n› s›ra bireysel emeklilik sektöründe uluslararas› de¤erlendirme

kuruluflu olan Limra taraf›ndan çal›flanlar›m›z›n kalitesinin tescil

edilmesi sektörün geliflimine verdi¤imiz önemi gösteriyor’ dedi.

Bireysel Emeklilikte Kat›l›mc› Say›s› Yar›m Milyonu Geçti

Ak  Emek l i l i k  G e n e l  Müdü r ü
Me r a l  A k  E g emen
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2015 y›l›na kadar BES’e kat›l›m›n 3-3,5 milyon kifliye ulaflaca¤›n›n tahmin edildi¤ini ifade eden Egemen, sek-

törde toplanacak fon büyüklü¤ünün de 14-15 milyar dolar olabilece¤ini söyledi. Meral Ak Egemen, böy-

le bir fon büyüklü¤ünün kamu için uzun vadeli fon olana¤› sa¤layaca¤›n› an›msatarak, ‘BES’in gelecekte sa¤-

layaca¤› fon birikimiyle hem kamunun borçlanma olana¤› artacak hem de vadeler uzayacak. Böylece istih-

dam art›r›c› yat›r›mlara kaynak sa¤lan›rken, sermaye piyasalar› da derinleflecek’ dedi. Türkiye’de y›llarca

‘mortgage’ sistemini fonlayacak bir kaynak arand›¤›n›, ancak bulunamad›¤›n› belirten Egemen, ‘Mortgage’›

da bireysel emeklilik sistemi fonlayacak’ dedi. fiirketlerin bireysel emeklilik etkinliklerinden kâr edebilme-

si için girifl aidatlar› ve fon iflletim giderlerinde afl›r› rekabete girmemesi gerekti¤ini belirten Egemen, ak-

si halde kâra geçme süresinin uzayabilece¤ini söyledi.”

Kaynak: “BES’te Kat›l›mc› Say›s› Yar›m Milyonu Geçti”, Sigorta Dünyas›, A¤ustos 2005.

Bireysel emeklilik sisteminin, bafllang›c›ndan itibaren geçen iki y›ll›k süreçte gönüllü kat›l›m esas›na da-

yanmas›na ra¤men önemli oranda kabul görmeye bafllad›¤› görülmektedir. Bu süreçte, daha önceden

gerçeklefltirilmifl düzenlemelere ek olarak 2005 y›l› içerisinde de detayl› mevzuat düzenlemeleri ile

sistemin iflleyiflinin daha da kolaylaflt›r›lmas›n›n önemli bir pay› oldu¤unu düflünüyorum. Bunun yan›n-

da, Emeklilik Gözetim Merkezi ile müsteflarl›¤›m›z›n son derece uyumlu ve koordineli bir flekilde ça-

l›flmas›n›n sistemin baflar›l› iflleyiflindeki en önemli unsurlardan biri oldu¤unu görmekteyiz.

Özel emeklilik sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri, sisteme yeni giren her bir kat›l›mc›n›n,

mevcutta devam eden katk› pay› ak›fl›na en az 10-20 y›ll›k yeni bir katk› pay› ak›fl› eklemesidir. Böyle-

ce bu sistemlerdeki fonlar kat›l›mc› say›s› artt›kça adeta bir ç›¤ etkisiyle h›zla artarak büyürler.

Bireysel emeklilik sistemine iliflkin 2005 y›l sonu verileri ile 2004 y›l sonu verileri karfl›laflt›r›ld›¤›nda

yukar›da belirtilen ç›¤ etkisinin net bir flekilde hissedilmekte oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu ba¤lamda,

2005 sonu itibariyle sistemde toplanan katk› pay› tutar›n›n 2004 sonundaki 200 milyon ABD dolar›

seviyesinden yaklafl›k 3,5 kat artarak 700 milyon ABD dolar› seviyesine yükseldi¤i, toplam fon büyük-

lü¤ünün ise 2004 y›l›ndaki 225 milyon ABD dolar› seviyesinden 2005 y›l› sonunda 925 milyon ABD

dolar› seviyesine yükseldi¤i görülmektedir.

Öte yandan, sisteme kurumsal bazl› kat›l›m›n teflviki ve h›zlanmas› büyük önem arz etmektedir. Bu

yöndeki çal›flmalar devam etmektedir. Bu çal›flmalar›n sonuçlanmas›yla birlikte sisteme kurumsal baz-

Bireysel Emeklilik Sistemi Y›ll›k Geliflim Raporu / 2005*
‹brahim Halil ÇANAKCI 
Hazine Müsteflar›
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l› kat›l›mlar›n birkaç kat h›zla artaca¤› tahmin edilmektedir.

2005 y›l›nda dikkati çeken bir baflka husus da di¤er sektörlerde oldu¤u gibi, bireysel emeklilik sektö-

rüne de yabanc›lar›n ilgisinin artmas›d›r. Bu dönem içerisinde gerçekleflen sat›n alma ve özellefltirme

ihalelerindeki yat›r›mc› ilgisi bunu aç›kça göstermektedir. Bunun yan›nda, birçok yabanc› yat›r›mc›dan

da ülkemizdeki emeklilik flirketleri ve bireysel emeklilik sektörü hakk›nda giderek artan oranda bilgi

talepleri gelmektedir. Bu geliflmeler ›fl›¤›nda önümüzdeki y›llarda da bireysel emeklilik sektörüne ya-

banc› yat›r›mc›lar›n ilgisinin artarak devam edece¤i anlafl›lmaktad›r

Özel emeklilik ve finans konusunda dünya çap›nda tecrübeye sahip yabanc› kurulufllar›n Türkiye’de

bireysel emeklilik sektörüne yat›r›m yapmalar›n›n, bu kurulufllar›n ayn› zamanda dünya çap›ndaki tec-

rübe ve “know-how”lar›n› da ülkemize getirmelerini sa¤lamas›ndan dolay›, söz konusu sistemin geli-

flimi aç›s›ndan önemli oldu¤unu düflünmekteyim.

Di¤er taraftan, emeklilik flirketleri ellerinde bulundurduklar› hayat sigortas› portföylerine iliflkin ola-

rak 4632 say›l› kanun uyar›nca gerçeklefltirmekle yükümlü olduklar› çal›flmalar› tamamlayarak, hayat

sigortas› portföyleri için de bireysel emeklilik için sa¤lad›klar› hizmetleri sa¤layabilecek altyap›lar› olufl-

turmufllard›r. Bunun, ülkemizde hayat sigortalar›n›n geliflimi aç›s›ndan önemli bir kilometre tafl› oldu-

¤unu ifade edebilirim.  Müsteflarl›¤›m›z, Emeklilik Gözetim Merkezi ile birlikte uluslararas› alanda bi-

reysel emeklilik sistemimizin tan›n›rl›¤›n›n art›r›lmas› ve üzerine bina edildi¤i ve dünyada çok az ve s›-

n›rl› ölçüde uygulamas› bulunan elektronik gözetim ve denetim sistemine iliflkin olarak di¤er ülkeler-

le “know-how” paylafl›m› konusunda uluslararas› kurulufllar nezdinde aktif çal›flmalar yapmaktad›r. Bu

ba¤lamda, memnuniyetle ifade etmek isterim ki, OECD yetkilileri ile yap›lan görüflmeler sonucunda

OECD, müsteflarl›¤›m›z, Sermaye Piyasas› Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi’nin iflbirli¤i ile ‹stan-

bul’da özel emeklilik konusunda bir OECD konferans› düzenlenmesi konusunda prensip karar› al›n-

m›flt›r. Ülkemizde gerçeklefltirilecek bu tür önemli organizasyonlar›n, kiflilerin emekliliklerindeki re-

fah düzeyleri aç›s›ndan büyük önem arz eden özel emeklilik sistemlerinin kamuoyumuzdaki fark›nda-

l›¤›n›n art›r›lmas› ve bireysel emeklilik sistemimizin uluslararas› alanda etkin bir flekilde tan›t›m› yönün-

den kolay elde edilemeyecek bir f›rsat oldu¤u aç›kt›r.

2005 y›l›n›n, bireysel emeklilik sisteminin ülkemiz ekonomisine sa¤lad›¤› katk›lar konusunda ilk güçlü sin-

yallerin hissedilmeye baflland›¤› bir y›l oldu¤unu görmekteyiz. Emeklilik yat›r›m fonlar›n›n ortalama yat›r›m

vadelerinin A ve B tipi yat›r›m fonlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda birkaç kat uzunlukta olmas›, sistemin ekono-

miye kazand›rmakta oldu¤u uzun vadeli fon ak›fl›n›n bir göstergesidir. Bunun yan›nda, sistemdeki kat›l›m-

c›lar›n giderek artan bir oranda hisse senedini tercih etmeye bafllamas›, sistemin sermaye piyasalar›n›n de-

rinleflmesindeki rolüne iliflkin önemli bir sinyal olarak alg›lanabilir. Ayr›ca, say›lar› 10 bini geçen bireysel

emeklilik arac›lar› ile emeklilik flirketlerince yap›lan kapsaml› teknik ve idarî personel istihdam›, sistemin

ülkemizdeki istihdama yapt›¤› olumlu etkiyi de gözler önüne sermektedir.

Bu olumlu geliflmelerin artarak devam› için müsteflarl›¤›m›z, emeklilik flirketleri, Emeklilik Gözetim Mer-

kezi ve Sermaye Piyasas› Kurulu ile iflbirli¤i içerisinde mevzuat düzenlemeleri ve tan›t›m faaliyetleri dahil

olmak üzere tüm imkânlar›n›, flimdi oldu¤u gibi gelecekte de seferber etmeye devam edecektir.

*Bireysel Emeklilik Sistemi Y›ll›k Geliflim Raporu 2005, http://www.egm.org.tr/bes2005gr.asp
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Karay, Refik Halit 155
Kas›mpafla Yoksullara Yard›m Derne¤i 151
Kastamonu Vilayeti ve Bolu Sanca¤› Frengi Mücadelesi Teflkilat› 58, 59
Katman, Nezih 146
kay›td›fl› istihdam 352-354
Kayseri Bez Fabrikas› 174
Kayseri Tekstil Fabrikas› 130
Kavala Tütün Rejisi 119
Keçiborlu Kükürtleri 179
Kemal Muhtar Bey 57
Kemal, Yusuf 165
kentleflme 154
Kesgeç, Özcan 303
Kessler, Gerhard 122, 159-163, 166, 167, 169, 170, 172, 173
Keyder, Ça¤lar 369
K›l›çdaro¤lu, Kemal 297, 334, 345 
K›rdar, Lütfi 156, 215
K›smet-i Belediye Mahkemesi 48
K›z›lay 101, 108, 111-113, 115, 153, 196
K›z›lhaç Cemiyeti 79
Konya Ere¤li Bez Fabrikas› 178
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu 210
Köprülü, Fuat 248
Körler ve Sa¤›rlar Cemiyeti 218
Kuleli K›fllas› 53 
Kurtulufl Fukaraperver Cemiyeti 151
Kültür Bakanl›¤› 191

L
Levanten bankerler 71
Leyden yaklafl›m› 370
lonca 74
Lordo¤lu, Kuvvet 353
lüks telgraf uygulamas› 109

M
Maadin Nizamnamesi 118
Maarif Nezareti 76

Maarif Salnamesi 43
maden iflçileri 229, 231, 249
Maden Tetkik Arama Enstitüsü 261
Mahallî Sosyal Hizmet Merkezi 196
Mahmut (II.) 45
Makal, Ahmet 132, 134
Malche, Albert 159
Maliye Bakanl›¤› 32, 33, 45, 181
Maliye Tasarruf  ve Teavün Sand›¤› 74
maluliyet ayl›¤› 242, 254
malullük sigortas› 240, 242
Marko Pafla 56 
Matbuat Cemiyeti Teavün Sand›¤› 74
Mazhar Osman 101, 102
mazûlîn maafl› 31
Meclis-i Emval-i Eytam 49
Meclis-i Mebusan 62
Meclis-i Muhasebe-i Maliye 46
Meclis-i Tahaffuz 53
Meclis-i Vükela 34
Meclis-i Umur-› Nafia 46
Meclis-i Umur-› S›hh›ye 53
Mecruhin-i Asakir-i Osmaniye 80
Mekteb-i T›bbiye-i Adliye-i fiahane 56
Mekteb-i Mülkiye Mezunlar› ‹ttihad ve Teavün Cemiyeti 74
Mekteb-i Sanayi 76
Mekteb-i Sultanî 76
Merkez Bankas› 181
Merkez H›fz›ss›hha Enstitüsü 90
mesken sorunu 162, 167, 174, 175, 178, 179
meslek hastal›klar› 284, 286, 292
Meslekî E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezleri 208
meflrutiyet dönemi 61-63, 66, 69, 73, 80
Midhat Pafla 43
mikrokredi uygulamalar› 354, 361, 363
Milletler Cemiyeti 164
Milletleraras› ‹fl Bürosu 164
Millî E¤itim Bakanl›¤› 191, 205, 215, 230
Millî Güvenlik Konseyi 214, 308
millî kalk›nma 194
Millî Koruma Kanunu 134, 144
Millî Savunma Bakanl›¤› ve Jandarma Genel Komutanl›¤› 307
Millî Prodüktivite Merkezi 172
Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi 72
Millî T›p Kongresi 92
Mondros Mütarekesi 78
Mösyö Pios 72
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muhtâcîn maafl› 31-33, 36
muhtâcîn-i zürrâ 31
mutlak yoksulluk 370
Müessesat-› Hayriye-i S›hhiye 53, 54, 58, 61, 62
Müstahdem Bürolar› 234
mütekaidin maafl defteri 45

N
Nadi, Yunus 106, 110
Nafiz Bey 69
narodnizm 177
Nasyonal Sosyalist Parti 163
Nazilli Bez Fabrikas› 130
Neosalvarsan 82
Nicolle serumu 58
Nisa Hastanesi 58
Niflanca Hamam› 153
nüfus meselesi 106
numune hastaneleri 90 

O
Ohanes Pafla 165
Okuyan, Yaflar 281, 282, 350
Olgaç, Kemal 397
Ongunsu, Hamit 145
Onnik Mardirosyan Efendi 69
Ordu Yard›mlaflma Kurumu 285
Ortaköy Fukaraperver Cemiyeti 151
Ortaköy Osmanl› ‹ttihad ve Teavün Kulubü 74
Osman Nuri Eralp 57
Osmanl› Fukaraperver Cemiyeti 57, 63, 66, 69
Osmanl›-Yunan Savafl› 80

Ö
Ödül, At›f 156
ölüm ayl›¤› 319
ölüm sigortas› 242, 245, 247, 261, 286, 292, 295, 315
Öncel, Fehmi 146
Öncü, Ayfle 369
Özal, Turgut 160
özel emeklilik sistemi 354, 397, 406, 407
özel sand›klar 304, 316, 336, 337

özel sermaye 344, 360, 371, 372
Özellefltirme Sosyal Destek Projesi 397
öznel yoksulluk 370

P
Paris Yüksek Muallim Mektebi 164
pediatri devrimi 40
Peker, Recep 124, 228
Posta ve Telgraf Müdiriyet-i Umumiyesi 109

R
Rafael Asseo Bey 57
Reasürans Tekeli Kanunu 72
Reji 71
Resimli Ay 103
Röpke, Wilhelm 159
Rumeli Hisar› ‹ttihad ve Teavün Cemiyeti 74
Rustav, Alexander 159, 177

S
Sad›k, Necmettin 166
sa¤l›k sand›klar› 100
sa¤l›k sigortas› 240, 284, 285, 291
Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› 99, 191, 199, 214, 216
sakatl›k ve yafll›l›k sigortas› 117
salg›n hastal›klar 29, 52-54, 79, 81, 83, 90-92, 108, 114, 180, 182, 153
Samatya Yoksullara Yard›m Cemiyeti 152
Sancar, ‹lhami 156
Saraço¤lu, fiükrü 144
Sar›yer ‹lçesi Yoksullar› Koruma Yurdu 152
Sar›yer Kazas› ‹lkokul Çocuklar›na Yard›m Cemiyeti 146
Saydam, Refik 90, 91, 144
Selanik Hastanesi 58
Sendikalar Kanunu 160
Server, Kâmil 56 
S›hhat Almanak› 97, 98, 101, 102
S›hhat ve ‹çtimaî Muavenet Vekâleti 89, 90, 94, 108, 114, 150, 189, 196, 216
S›hhî Sahifalar 102
S›hhiye Müzesi 59
S›hhiye Müdiriyet-i Umumiyesi 53, 54, 59
S›hhiye Nezareti 52, 59
S›tma Mücadele Komisyonu 92
Sigorta Dünyas› 397, 406
Sigorta Murakabe Kurulu 399
Sismond Bey 56
Sivas H›fz›ss›hha Müessesesi 95
Siyasî Partiler Kanunu 169
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solidarizm 117, 123
Son Posta gazetesi 136
sosyal adalet 285
Sosyal Dayan›flma ve Teflvik Kanunu 200, 201
sosyal devlet 29, 36, 41, 143, 154, 190, 206, 207, 229, 279, 343, 354, 374
sosyal devletçilik 229
Sosyal Doku Projesi 374
sosyal güvenlik 29, 61, 74, 75, 89, 117, 143, 159, 223, 251, 281, 307-309, 315, 317,
325, 330, 332, 334, 336-338, 343-345, 348, 352-355, 358-361, 372, 386-390, 393,
394, 397, 405 
Sosyal Güvenlik Reformu 348, 349, 355, 359
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 109, 208
Sosyal Hizmetler Akademisi 191, 195, 197
Sosyal Hizmetler Enstitüsü 190, 192, 195, 215, 217
sosyal hukuk devleti 191, 206
Sosyal-ifl Sendikas› 303
Sosyal Politika Forumu 369, 386
sosyal refah rejimi 343
sosyal sa¤l›k sigortas› 312
sosyal sigorta 117, 196, 230, 277, 280, 286, 297, 308, 317, 361
Sosyal Sigorta hastaneleri 305
Sosyal Sigortalar Kurumu 244, 278, 280, 286-288, 290, 308, 310-312, 315, 320, 325,
327, 333, 335-339
sosyal sigorta sand›klar› 307
Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yard›m Teflkilat› 206
Sosyal Siyaset Enstitüsü 172
Sosyal Siyaset Konferanslar› 160, 163, 167, 169, 178
sosyal siyaset kürsüleri 159, 172
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu 344, 355, 360, 365
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf› 362, 364, 368
sozialpolitik 172
Söylemezo¤lu, Galip Kemalî 146
suçlu çocuklar 210
Sunar, Kemal Sahir 135
Sümerbank 170, 174, 175

fi
fiark Sigorta 72
fiark fiimendiferleri 74
fiehir Yat› Mektebi 78
flehremaneti 53, 54
fiehsuvaro¤lu, Halûk Y. 186

fieyh Sait Ayaklanmas› 125
fleyhülislam 48, 49, 51
fiirket-i Hayriye 74
fiiflli fiifa Yurdu 182 
fioförler ve ‹flçileri Birli¤i 129
fiûra-y› Devlet 37, 80, 136, 263, 

T
taban ayl›¤› 255
tahaffuzhane 52-54, 58
Takrir-i Sükûn Kanunu 125
Talas, Cahit 160, 169, 181, 202, 241, 387
talim-i sanayi 78
tam istihdam 343, 359, 387
Tarhan, Mümtaz 190
Tatil-i Eflgal Kanunu 118, 119
Teavün Sand›klar› 47, 73, 74
tehvin-i ihtiyacat 29, 36
tekaüd sand›klar› 30, 46, 47, 74
tekaüd maafl› 45
tekaüd ulufesi 45
tekaüddiye 45
Tekeli, Esat 195
Teksöz, Tuncay 346
Tekstil Örme ve Sanayi ‹flçileri Sendikas› 135
Tel, Ekrem 146
telkihhane 56
Telkih-i Cüderi Ameliyathanesi 56
Telkihhane-i Osmanî 56
Telkihhane-i fiahane 56
temettü vergisi 47
temyiz mahkemesi 263, 264
Tersane-i Âmire 46, 47
Teflvik-i Sanayi Kanunu 230
tev’em tertibi 34 
Ticaret Vekâleti 149 
Topkap› Fukaraperver Cemiyeti 63, 67, 69, 71, 372, 374, 377-379
Topkap› ‹ttihat ve Terakki Kulubü 69
Toplum Merkezleri Projesi 365
toplumsal kalk›nma 194, 343
Toprak Mahsulleri Ofisi 143, 145
Toprak Mahsulleri Ofisi vergisi 143
toprak reformu 202, 203
Toprak, Zafer 176
Topuz, H›fz› 160
Trablusgarp Savafllar› 80
Trabzon Belediye Meclisi 34
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tramvay iflçileri 170
Tuna, Orhan 160-162, 167, 170, 308
Tuncel, Ali R›za 146
Türel, Nihat 182
Türk Biçki Yurdu 36
Türk ‹flçisi gazetesi 167
Türkiye ‹çki Aleyhdar› Gençler Cemiyeti 96
Türk-‹fl Sendikas› 170, 298, 299, 350
Türk Kad›nlar Birli¤i 368
Türk Silahl› Kuvvetleri 307
Türk Tabipleri Birli¤i 310, 311
Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf› 368
Türkiye Genel Sigorta 326
Türkiye ‹sraf› Önleme Vakf› 362
Türkiye ‹fl Bankas› 72
Türkiye K›z›lay Derne¤i 108
Türkiye Manifatura ve Tuhafiyeciler Müstahdemîn Teavün Cemiyeti 74
Türkiye Millî Sigorta 72
Türkiye Sanayi Sevk ve ‹dare Enstitüsü 172
TÜS‹AD 316
Tütün ‹daresi 71

U
Ulusal Bayramlar ve Genel Tatilller Yasas› 126
Uluslararas› Çal›flma Örgütü 126, 168, 275, 368
Uluslararas› Özel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyici Kurulufllar› Teflkilat› 397
Umay, Fuat 104, 109
Umumî H›fz›ss›hha Kanunu 90, 91, 93, 94, 124, 126, 130, 180
Umur-› T›bbiye-i Mülkiye Meclisi 56
Umur-› S›hhiye ve Muavenet-i  ‹çtimaiye Vekâleti 59
Uzuner, Ali R›za 321

Ü
ücretli hafta tatili 119
Ülkü 103
Üsküdar Kazas› ‹lkokul Çocuklar›na Yard›m Cemiyeti 146
Üsküdar Yeni Mahalle Fukaraperver Derne¤i 152

V
vak›flar 31, 32, 62
Vak›f Emeklilik 394
Vak›flar Dergisi 64

Vakit gazetesi 136
vatandafll›k geliri 389
vatandafll›k hakk› 29, 369
Verem Savafl Derne¤i 114
Veremle Mücadele Cemiyeti 94, 114 
Veremle Mücadele Dispanserleri Talimatnamesi 94
Vilayat Belediye Kanunu 34
Vilayet ‹dare-i S›hhiye Nizamnamesi 54
Vilayetler Kanunu 168

Y
Yak›n ve Ortado¤u Çal›flma Enstitüsü 172
Yak›nflark Milletleri ‹fl Konferans› 166
Yalova Kazas› ‹lkokul Çocuklar›na Yard›m Cemiyeti 146
Yang›n Sigortas› fiirketleri Birli¤i 72
Yard›m Sevenler Derne¤i 150, 156, 218
yafll› dayan›flma merkezleri 208
yafll›l›k ayl›¤› 323
yafll›l›k sigortas› 323, 346
Yener, Müfit 375
Yeni Mecmua 165
Yeni Türk Mecmuas› 103
Yeflil Hilâl Cemiyeti 96
yeflil kart 344, 352, 356, 357, 360, 361, 371
Yeflilköy Fukaraperver Cemiyeti 152
Yetim Mallar› ‹dare Meclisi 51
Yoksul Okul Çocuklar›na Yard›m Birli¤i 145
yoksullarevi 37
yol vergisi 143
Yücesoy, ‹brahim Sabri 146

Z
Zadil, Ekmel 162
Zaim, Sabahaddin 160
Ziya Seyfullah Bey 57
Zonguldak Amele Birli¤i 74
zorunlu sigortal›l›k 315
zührevî hastal›klar 58, 59, 94, 96
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