SOSYAL GÜVENL‹⁄‹N DÖNÜﬁÜMÜ
ve SOSYAL GÜVENL‹K KURUMU
Ferhat AKYÜZ

*

G‹R‹ﬁ
Son on y›ll›k süreçte sosyal güvenli¤e iliﬂkin gerçekleﬂen yap›sal dönüﬂüm ve
sonucunda vücuda gelen Sosyal Güvenlik Kurumunu nas›l anlamland›r›lmal›d›r?
Sosyal güvenli¤in yap›sal dönüﬂümü devletin yap›sal dönüﬂümü ile nas›l iliﬂkilendirilebilir? Bu çal›ﬂman›n e¤ilimi bu sorulara yan›t arama yönündedir. Sosyal güvenlik olgusu, hem üretim alan› içinde hem de dolaﬂ›m alan› içinde ele al›nmas›
gereken bir olgudur. Fakat burada temel olan ﬂu ki üretim alan›n›n dolaﬂ›m alan› üzerindeki öncüllü¤ü esast›r. Çünkü üretim, art›-de¤erin ve dolay›s›yla sermayenin yeniden üretiminin ve geniﬂlemesinin tek kayna¤›d›r (Holloway 2007, s.
152). Sosyal güvenlik gibi bir sorunsal, devlet ba¤lam›nda ancak üretim iliﬂkileri
ve iﬂbölümü çerçevesinde ele al›nabilir. Mevcut hali ile sosyal güvenlik sistemi, yasal ve kurumsal olarak bütünüyle dönüﬂüme tabi tutulmuﬂ haldedir. Sosyal güvenlik/güvence olgusu kapitalist iliﬂkilerle organik ba¤› olan bir olgudur. Bu olgu, kapitalist süreçlerin birçok yerinde aç›¤a ç›kar.
1990’l› y›llar›n ortalar›nda bütçeden sosyal güvenlik kurumlar›na (özellikle
ba¤-kur ve emekli sand›¤›) aktar›lan kaynaklar bütçenin kara deli¤i olarak adland›r›ld›. Aktar›lan kayna¤›n önemli bir oran› emeklilik sigortas›nayd›. Bunun içsel
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burjuvazi aç›s›ndan kara delik olarak alg›lanmas› manidard›r. Sosyal güvenlik
kurumlar›n›n aç›klar›n›n kara delik olarak adland›r›lmas›n›n içsel burjuvazi açs›ndan meﬂruiyeti, aç›klar›n üretken yat›r›mlara engel oluﬂturdu¤u ﬂeklindedir. ATO
baﬂkan› Sinan Aygün aç›klar› “Erdemir'in 2 milyar 770 milyon dolara, Türk Te* Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
1 Sosyal güvenli¤in kara delik alg›s› sermaye ve ücretli emek aras›ndaki iliﬂkinin temelinde aç›¤a ç›kmaktad›r. Sermaye emekçinin canl› eme¤i ile ilgilenir ve ona canl› eme¤i karﬂ›l›¤›nda
ücret verir. Bu anlamda emeklilik maaﬂ› sermaye aç›s›ndan bir kara deliktir ve üretim alan›ndan uzakt›r.
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lekom'un 6.55 milyar dolara, TÜPRAﬁ'›n ise 4.14 milyar dolara” sat›ld›¤›n› hat›rlatarak, "Sosyal kara delik; 30.4 Erdemir, 12.8 Türk Telekom, 20.3 TÜPRAﬁ
yuttu" ﬂeklinde de¤erlendirmiﬂtir. ‹çsel burjuvazinin sosyal güvenli¤e iliﬂkin bu de¤erlendirme biçimi, 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren farkl› yo¤unluklarla dile
getirildi. Sosyal güvenli¤in yap›sal dönüﬂümü, baﬂlang›çta bu kara delik argüman›na dayand›r›ld›. Fakat 2000’li y›llara do¤ru uluslararas›laﬂan ulusal sermaye;
sosyal güvenli¤i, uluslararas› alanda rekabet ediﬂini engelleyen emek maliyetlerinin yüksekli¤inin nedeni olarak dile getirdi. 2000’li y›llardan sonra sosyal güvenli¤in yap›sal dönüﬂümü rekabet unsuruna dayand›r›ld›. Bu alan, sermaye birikimi
olanaklar›n› art›racak ﬂekilde yeniden düzenlendi.
Bu çal›ﬂmada, sosyal güvenli¤in yap›sal dönüﬂümü, çal›ﬂma ekonomisi ve endüstriyel iliﬂkiler yaz›n›ndaki yo¤unluklu olarak hak ve yükümlülük düzleminde yani de¤iﬂimin nas›l›nda - de¤il de de¤iﬂimin nedensel zorunlulu¤u ba¤lam›nda
ele al›nacakt›r. Çal›ﬂma ekonomisi ve endüstriyel iliﬂkiler yaz›n›, sosyal güvenli¤e
iliﬂkin yasal dönüﬂümdeki yasa metinleri üzerinden bilgi üretir. Üretti¤i bilgi; yasa maddelerinin anlaﬂ›l›r yaz›lmas›, yasalarda kullan›lan kavramlar›n yasan›n
iliﬂkili oldu¤u mevcut yasalar ve uluslararas› anlaﬂmalar ve anayasa ile uyumlu
olmas›, yasay› uygulayanlar ile mahkemeler aç›s›ndan anlaﬂ›l›r k›l›nmas› ﬂeklindedir.
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Türkiye’de sosyal güvenli¤in yap›sal dönüﬂümüne iliﬂkin yaz›nda yo¤unluklu
olarak nas›l yap›ld›¤›, teknikli¤i, hukuksall›¤› ile ilgilenilmiﬂ fakat yap›sal dönüﬂümün gerisindeki dinamikler ele al›nmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma, sosyal güvenli¤in yap›sal dönüﬂümünün sermayenin uluslararas›laﬂmas› ve devletin yap›sal dönüﬂümü
ba¤lam›nda nas›l bir nedensel zorunlulu¤a denk geldi¤i yönüyle ele al›nacakt›r
Sosyal Güvenli¤in Yap›sal Dönüﬂümü
Kapitalist toplumsal iliﬂkilerde hukuksal düzeneklerin rolü teknik olgu çerçevesinde de¤erlendirilmektedir. Oysa hukuksal düzeneklerin her biri -iliﬂki kural›
önceler mant›¤› aç›s›ndan- bir kapitalist toplumsal iliﬂkiye karﬂ›l›k gelmektedir. Pasukanis kapitalist toplumsal iliﬂkilerde hukukun rolüne iliﬂkin ﬂu vurgular› yapm›ﬂt›r:
Kapitalist toplumun zenginli¤i inan›lmaz bir meta birikimi ﬂeklinde ortaya ç›kt›¤›
gibi, toplum da sonsuz say›da hukuksal iliﬂkiler toplam› olarak görünür. Mübadele, küçük birimlere ayr›lm›ﬂ bir ekonomiyi varsayar. Yal›t›k özel ekonomik birimler
aras›ndaki iliﬂkiler sözleﬂmelerle kurulur. Özneler aras›ndaki hukuksal iliﬂki, meta2 Hukuk alan›nda metodolojik bir tart›ﬂma için bkz. Onur karahanl›o¤lu, ….
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laﬂm›ﬂ emek ürünleri aras›ndaki iliﬂkinin di¤er yüzünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir
(Pasukanis 2002 s. 83).

Bu vurgudan hareketle iﬂ/çal›ﬂma hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun kapitalist toplumsal iliﬂkilerde nas›l bir iliﬂkiye denk geldi¤i sorulabilir? Çal›ﬂma hukuku, sermaye ile emekçi aras›ndaki emek-gücü mübadelesinin hukuksal düzeneklerini kurarken, sosyal güvenlik hukuku da emek-gücü mübadelesini garantiye alacak hukuksal düzenekleri kurar. Emek ve sermaye aras›ndaki iliﬂkiyi düzenleyen hukukta, emekçi ile kapitalist ﬂeklinde iki özne karﬂ› karﬂ›yad›r. Bu iliﬂkide
emekçinin canl› emek gücünü kapitaliste satmas› ve karﬂ›l›¤›nda kendisine kendi
donmuﬂ eme¤inin ücret olarak verilmesi söz konusudur. Emek nesneleﬂirken sermayenin özne konumu devam eder. Böylece çal›ﬂma ve sosyal güvenlik hukuku,
baﬂtan bir eﬂitsiz iliﬂkinin varl›¤› üzerine kuruludur. Fakat hukuksal düzeneklerdeki hak ve s›n›rlamalar s›n›fsal mücadele ba¤lam›nda biçim al›r (Ercan, 2003a, s.
7). Kapitalist geliﬂmenin her aﬂamas›nda hukuksal iliﬂkiler s›n›fsal mücadeleyle
yeniden ﬂekillenmektedir.
Türkiye’de 1940’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren ﬂekillenen çal›ﬂma ve sosyal
güvenlik hukuku, yeni geliﬂmeye baﬂlayan üretken sermaye ile iﬂçi s›n›f›n›n mücadeleleri ba¤lam›nda biçimlenmiﬂtir. ‹çe yönelik sermaye birikiminin koﬂulu, sermaye birikimiyle uyumlu bir sosyal haklar düzene¤idir. 1940’l› y›llar›n sonuna
do¤ru biçimlenen ve 1960’tan sonra da reforme edilen sosyal haklar düzene¤i
iﬂçi s›n›f› üzerindeki hegemonyay› art›ran niteliktedir. 1960’tan sonra sosyal devlet ba¤lam›nda ﬂekillenen sosyal haklar, eme¤in yeniden üretiminin koﬂullar›n›
sermaye birikimi koﬂullar›na uygun olarak düzenlemiﬂtir. Poulantzas, eme¤in yeniden üretiminin politik bir strateji oldu¤unu ve söz konusu olan›n toplumsal iﬂbölümünün yeniden üretimi oldu¤unu belirtmektedir (Poulantzas, 2008: s. 208). ‹çe
yönelik sermaye birikimi döneminde sosyal güvenlik ve çal›ﬂma hukuku alan›ndaki düzenlemenin s›n›fsal bir kazan›m oldu¤u genel bir kan›d›r. Fakat Poulantzas’›n da belirtti¤i gibi bu nihayetinde s›n›fsal hegemonyan›n üretimine hizmet
ederek emek üzerindeki tahakkümü güvenceye al›r (Poulantzas, 2008: s. 208).
Kapitalist devlet taraf›ndan al›nan önlemlerin hepsi, halk kitleleri taraf›ndan dayat›lanlar bile, sonuçta ve uzun vadede sermayeden yana ya da sermayenin yayg›n
yeniden üretimiyle ba¤daﬂ›r nitelikteki bir stratejinin içinde yer al›r. Devlet, sermayenin yayg›n birikimine yönelik baﬂl›ca önlemlerini, ezilen s›n›flarla olan güç dengelerini ve ezilen s›n›flara direniﬂlerini dikkate alarak yükümlenir ve bu önlemleri
siyaseten haz›rlar, öyle ki bunlar, ezilen s›n›flara verilen baz› tavizlerle (halkç› kazan›mlar), s›n›fsal hegemonyan›n yeniden üretimini ve burjuvazinin halk kitleleri
üzerindeki genel tahakkümünü güvenceye al›r (Poulantzas, 2008: s. 206–207).
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1960’lardaki sosyal haklar›n, eme¤in üzerindeki tahakkümü art›rmas›na
ra¤men, bir güç mücadelesinin sonucu uzlaﬂ›m oldu¤u için göreli olarak iﬂçi s›n›f› aç›s›ndan kazan›m oldu¤u belirtilebilir. Bununla beraber sosyal haklar, içsel
burjuvazi aç›s›ndan verimlili¤in önemli bir unsuru olarak da de¤erlendirilmiﬂtir
(Eczac›baﬂ›, 1965:). 1970’lerin sonlar›na do¤ru, sermaye birikiminin art›k ulusal s›n›rlar›n ötesinde kendine bir alan arama e¤ilimi ve zorunlulu¤u, bu uzlaﬂ›m› bozmuﬂtur. Güçler dengesinde ortaya ç›kan bir de¤iﬂiklik s›ras›nda bu “halkç› kazan›mlar” içeriklerini ve baﬂlang›çtaki özelliklerini yavaﬂ yavaﬂ kaybederler
ve bu örtülü ve dolambaçl› bir biçimde gerçekleﬂir (Poulantzas, 2008: s. 207).
Türkiye’de de 1980’lerin baﬂlar›nda çal›ﬂma hukuku alan›na zorla müdahale
ederek iﬂçilerin (ya da emekçilerin) grev, toplu sözleﬂme ve s›n›fsal direniﬂlere iliﬂkin haklar› bask›lanm›ﬂ, fakat sosyal güvenlik alan›na iliﬂkin görünürde bir müdahale olmam›ﬂt›r. Oysa sosyal güvenlik kurumlar›, örtük ve dolambaçl› bir ﬂekilde
iﬂlevsizleﬂtirilirler. 1980’lerden sonraki düﬂük ücret ve yüksek faiz politikas› da bu
kurumlar› bu ﬂekilde iﬂlevsizleﬂtirmiﬂtir. Düﬂük ücret sosyal güvenlik aç›s›ndan düﬂük prim, düﬂük prim ise bu kurumlar›n aç›klar› demekti. Yüksek faiz ise sermayenin üretmeyi erteleyerek para biçiminde var olma halini ifade etmektedir. Bu da
iﬂsizli¤e neden olarak, sosyal güvenli¤in varl›k nedeni olan primleri ortadan kald›rm›ﬂt›r. Görüldü¤ü üzere, 1990’lara kadar hiçbir yasal düzenlemenin yap›lmamas›, sosyal güvenlik alan›na müdahale edilmedi¤i anlam›na gelmemektedir. Düﬂük ücret ve yüksek faiz dolay›m›yla sosyal güvenlik iﬂlevsizleﬂtirmiﬂtir. 1990’lar›n
ortalar›ndan itibaren ise iﬂlevsizleﬂen sosyal güvenlik, bir sorun alan› olarak tarif
edilmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Yap›sal Dönüﬂümde ilk U¤rak
1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren, sosyal güvenlik sistemine iliﬂkin reform
tart›ﬂmalar› yo¤unlaﬂt›. Reform gereklili¤i sosyal güvenlik sistemine aktar›lan kaynaklar›n bütçe üzerinde yaratt›¤› bask›, kötü yönetim, yolsuzluk, kara delik gibi
söylemlerle meﬂrulaﬂt›r›ld›. Reformun gereklili¤i daha yüksek bir sesle dile getirildi. Reforma yön verecek çal›ﬂmalar yap›ld›. Bu çal›ﬂmalar, 1995 y›l›nda Uluslar
aras› Çal›ﬂma Örgütü’ne (ILO) ve Avusturya Sa¤l›k Sigortas› Komisyonu’na yapt›r›lan çok geniﬂ kapsaml› raporlard›r. Sözü edilen raporlar sosyal güvenlik sistemi ile ilgili bütün ayr›nt›lar› içerecek ﬂekilde haz›rlanm›ﬂt›r. Sosyal güvenlik sisteminin yap›sal dönüﬂümüne iliﬂkin yasal, kurumsal de¤iﬂiklikler bu raporlar temel
al›narak yap›lm›ﬂt›r. Bu raporlar aras›nda, sosyal güvenlik sisteminin kurumsal
yap›s›n›n nas›l dönüﬂmesi gerekti¤ini anlatan “Sosyal Güvenlik Reformunun Kurumsal ve Örgütsel Etkileri” isimli bir rapor mevcuttur. Raporda, prim ödeme yü276

kümlülü¤ü ile sosyal haktan yararlanma iﬂlerini yürüten birimlerin ayr›lmas›, sosyal sigorta ile sa¤l›k sigortas› iﬂlerinin farkl› birimlerce yap›lmas›, sosyal güvenlik
kurumlar›n›n sa¤l›k hizmeti vermemeleri gerekti¤i ve nihayetinde sosyal güvenlik
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kurumlar›n›n tek çat› alt›nda birleﬂmesi gerekti¤i gibi öneriler dile getirilmiﬂtir.

ILO’nun haz›rlad›¤› bu raporlarda, ﬂu ana kadar yap›lan sosyal güvenlik yap›sal dönüﬂümündeki bütün bileﬂenler mevcuttur. Raporlar, Dünya Bankas›’n›n
destekledi¤i “Özelleﬂtirme Uygulamas›, Teknik Yard›m ve Sosyal Güvenlik A¤›
Projesi”nin bir bölümüydü. Buradan yola ç›karak, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin reformunun tek yanl› olarak uluslararas› aktörlerin belirleyicili¤inde gerçekleﬂti¤i vurgulanmaktad›r (Eersel, 2000: s. 5). Oysa 1980’lerden sonra gerçekleﬂtirilen yap›sal dönüﬂüm, sadece uluslararas› sermaye ve ulus ötesi kurumlar›n
(IMF,WB, vs) etkinli¤inde de¤il, ulusal s›n›rlar içindeki uluslararas›laﬂm›ﬂ sermayenin de buna aktif olarak kat›lmas›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Türkiye’de gündelik
yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤›m›z “IMF dayatt›”, “Dünya Bankas› yapt›rd›” ﬂeklindeki söylem, ulusal aktörlerin, uluslararas› sermaye ile entegresyon e¤iliminin üzerini örtmektedir. Holloway, IMF ile iliﬂkisi olan devletlerin bu yöndeki vurgular›na devletin, “ulusal ve küresel siyasal çat›ﬂman›n sürekli entegrasyonun bir parças›” (Holloway, 2007: s.150) oldu¤u yorumunu getirmiﬂtir. Ulusal s›n›rlar içindeki yasal ve
kurumsal yap›lar›n yeniden düzenlenmesi sürecini, erken dönem uluslararas›laﬂm›ﬂ sermayeye ba¤lamak yeterli olmayacakt›r (Ercan, 2003a: s.13). Bu yüzden
sosyal güvenlik sisteminin yap›sal dönüﬂümünü de¤erlendirirken tek yönlü bir dayatma biçimde de¤il de Türkiye’deki sermaye gruplar›n›n e¤ilimleri düzeyinde
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de¤erlendirmek gerekmektedir. Yap›sal dönüﬂümün d›ﬂar›dan içeriye dayat›lmas›na yönelik yap›lan tart›ﬂmalarda, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu’nun, dönüﬂümün hem ulusal hem de uluslararas› bir proje oldu¤una iliﬂkin sözleri bu ba¤lamda önemlidir:
IMF ile uluslararas› görüﬂmeler çerçevesinde di¤er yap›sal reformlar› görüﬂtü¤ümüz gibi sosyal güvenlik reformunu da görüﬂtük ama bu tamamen milli bir tasar›md›r. Yani Türk toplumunun ihtiyac›ndan do¤an ertelenmiﬂ bir reformu, yap›sal
bir reformu hayata geçirme söz konusudur. Yani IMF’in ilgilendi¤i nedir? Diyor ki;
bütçe aç›klar› fazla, bu sistemin verdi¤i aç›k fazla. Dolay›s›yla bunlar› giderin diyor. Yani bunu gidermek için 50 tane formül var, 50 tane yol var. Yani finansman
aç›¤›n› gidermenin 50 tane yolu var ama biz burada dizayn etti¤imiz emeklilik sigortas› var, genel sa¤l›k sigortas› var, sosyal yard›m ve hizmetler var ve tek çat›
3 Daha ayr›nt›l› bilgi için bkz (Akyüz,2008:, s. 121-128)
4 Türkiye’deki sermaye gruplar›n›n sosyal güvenli¤e iliﬂkin e¤ilimleri için bkz. (Akyüz, 2008:s.
131-164)
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dedi¤imiz bütün iﬂlemlerin ‹nternet ortam›nda yap›laca¤› bilgi iﬂlem taban›na dayal› yeni yönetim anlay›ﬂ›na dayal› bir sistemi hayata geçirmek için biz bu köprü
reformu yapt›k.

Bakan›n bu ifadelerinden yola ç›karak; sosyal güvenlik reformunun, uluslararas› sermayenin ve ulus ötesi kurumlar›n dayatmalar›ndan çok, bu aktörlerle girilen iliﬂkinin sonucunda s›n›fsal bir tercih ﬂeklinde gerçekleﬂti¤ini anlamaktay›z.
Bütçenin aç›k verdi¤i ve bunu gidermenin 50 yolu olmas›, yani sözü edilen dönemde s›n›fsal güç iliﬂkilerinin kompozisyonu dönüﬂümün tercih yönünü belirlemiﬂtir.
ILO’nun haz›rlad›¤› bu raporlar›n kamuoyuna sunulmas›n›n ard›ndan sosyal
güvenlik sisteminin reform gereklili¤i daha çok tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Dönemin
hükümetleri taraf›ndan “mezarda emeklilik yasas›” olarak bilinen yasa taslaklar›
haz›rland›. Ancak 1999 y›l›nda 57. Hükümet döneminde haz›rlanan yasa tasar›s› kanunlaﬂm›ﬂt›r. Bu yasa kamuoyunda iﬂsizlik sigortas› olarak bilinen 4447 say›l› yasad›r. 4447 say›l› yasa, iﬂsizlik sigortas›n›n ötesinde sosyal güvenlik sisteminin köklü dönüﬂümünün milad› olmuﬂtur. 4447 say›l› yasa taslaklar›n›n haz›rlanmas›nda, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “sosyal güvenlik kurumlar›n›n içinde
bulundu¤u finansman s›k›nt›s›n› gidermek, idari etkinli¤i art›rmak, norm ve standart birli¤i için temel esaslar› belirlemek, gelirleri art›r›c› ve giderleri azalt›c› düzenlemeler yapmak, fonlar›n etkili bir ﬂekilde iﬂletilmesini temin etmek amac›yla
sosyal güvenlik sisteminin yeniden yap›land›r›lmas› ve çal›ﬂmakta iken iﬂsiz kalanlar›n gelir kay›plar›n› k›smen karﬂ›layacak iﬂsizlik sigortas› sisteminin oluﬂturulmas›na dönük düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r” yönünde görüﬂ bildirilmiﬂtir
(TBMM; 1999a, s). Bu görüﬂ, hem 4447 say›l› yasa ile yap›lan de¤iﬂikli¤in niteli¤ini göstermekte hem de devam etmiﬂ olan sürecin e¤ilimini ortaya koymaktad›r. Bununla beraber, 4447 say›l› yasan›n temel gerekçesindeki aktüeryal denge
ve sigorta ilkesine iliﬂkin yap›lan vurgular, 1980’den sonra devletin dönüﬂümüne
iliﬂkin yap›lan etkinlik ve verimlilik vurgular› ile birebir örtüﬂmektedir. Yasada bir
di¤er önemli vurgu, iﬂsizlik sigortas›n›n gerekçesine dair oland›r. ‹ﬂsizlik sigortas›na dair gerekçe ﬂudur: “çal›ﬂanlara iﬂsiz kald›klar› dönemde gelir güvencesi getiren, iﬂverenlere de teknolojik de¤iﬂmelere ba¤l› yap›sal baz› de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirme imkân› sa¤layan iﬂsizlik sigortas›n›n çal›ﬂma yaﬂam›m›za getirilmesi
hem sosyal devlet ilkesinin, hem de ça¤daﬂ ve demokratik dünya ile bütünleﬂme
hedefimizin bir gere¤i olarak düﬂünülmektedir.” (TBMM 1999a, s.). Bu gerekçe,
dönüﬂümün teknolojik de¤iﬂikli¤in yaratt›¤› yap›sal zorunluluk –iﬂsizli¤in meﬂru
nedeni-, uluslararas›laﬂma- dünya ile bütünleﬂme- gibi bir yönü aç›¤a ç›karmaktad›r. Etkinlik, dünya ile bütünleﬂmenin; verimlilik ise sosyal güvenli¤in yap›sal dö278

nüﬂümünün temel belirleyenleri olmuﬂtur. Bütün bunlar›n ötesinde bu dönüﬂüm,
hukukun bireyselleﬂtirici biçimlerini s›k› s›k›ya dayatarak s›n›fsal iliﬂkilerin parçalanmas› ve bu iliﬂkilerin sigortal› ve sigortas›z temelinde yeniden kurulmas› anlam›nda kilit bir öneme sahipti. ‹leriki k›s›mlarda anlat›laca¤› üzere bu yeniden kurulma, bireysel emeklilik sistemi, özel sa¤l›k sigortas› ve sosyal güvenlikte yasal
dönüﬂümün devam›yla daha da net bir ﬂekilde ortaya ç›kacakt›r.
4447 say›l› yasa ile gerçekleﬂtirilen sosyal güvenlikteki yap›sal dönüﬂüm, bir
reform de¤il sistemin aç›klar›n› gidermeyi amaçlayan bir düzenleme olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bu düzenlemeyi, bir sosyal güvenlik reformu olarak de¤il, reform öncesi dönemde, kanamay› durdurmak
için ilk ve acil olarak yap›lmas› gereken müdahalele (Alper, 1999:) olarak ele alm›ﬂt›r. Buna benzer aç›klamalar sermaye cephesinden de yap›lm›ﬂt›r.
Efendim, Yasa’ya bakt›¤›m›zda, iki ﬂey getirdi¤ini görüyoruz: Birincisi, sosyal güvenlik kurumlar›n›n gelirlerini art›rma hedefi vard›r. ‹kincisi, iﬂverenlerin ve belli ölçüde de çal›ﬂanlar›n, özellikle iﬂverenlerin iﬂçi çal›ﬂt›rmaktan kaynaklanan yükümlülüklerini art›ran bir yasal müeyyideler toplulu¤u olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Onun
için, biz buna reform hiç diyemeyiz, düzenleme diyoruz (Maliye Hesap Uzmanlar› Vakf›,, 1999: s.39).

Bu yasan›n; sermaye aç›s›ndan, beklenenin aksine çok s›n›rl› düzenlemeler
içerdi¤i belirtilmektedir. 4447 say›l› yasa ile gerçekleﬂtirilen sosyal güvenlik sistemindeki yap›sal dönüﬂüm bir reform olarak de¤erlendirilmemiﬂ olsa da, yap›sal
reformlar›n sosyal güvenlik ve emek piyasas› aç›s›ndan bir milad› olarak de¤erlendirildi¤i söylenebilir. 4447 say›l› yasayla, emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesi, primlerin ve emekli ayl›klar›n›n hesaplanmas›ndaki de¤iﬂiklikler gibi daha çok sistemin
mali aç›klar›n› giderecek düzenlemeler getirilmiﬂ (Özsuca, 2003: s.138); bununla birlikte sosyal güvenli¤in gerekliliklerinden olan iﬂsizlik sigortas› da yasalaﬂm›ﬂt›r. Özellikle iﬂsizlik sigortas› haricinde yap›lan düzenlemeler, yasan›n genel gerekçesinde belirtildi¤i gibi, sosyal güvenlik sisteminin kaynak sorununa (TBMM,
1999a:) dayand›r›lm›ﬂt›r.
4447 say›l› yasa ile yap›lan düzenlemeden sonra, sosyal güvenlik sisteminin
kurumsal anlamda yeniden yap›land›r›lmas› aﬂamas›na geçilmiﬂtir. 2000 y›l› ortalar›nda tamamlananmas› beklenen bu çal›ﬂmalarla; SSK ve Ba¤-Kur'un yeniden
yap›land›r›lmas›, bunun yan›nda bireysel emeklilik fonlar›n›n oluﬂturulmas›, sosyal yard›m ve hizmetlerin yeniden organizasyonu ve nihayet iﬂsizlik sigortas›n›
uygulamakla görevli kuruluﬂ ‹ﬂ ve ‹ﬂçi Bulma Kurumu’nun yeniden yap›land›r›lmas› öngörülmüﬂtür (Alper, 2007:). Fakat bu düzenlemeler 2000’deki krizden dolay› gerçekleﬂtirilememiﬂtir. Burada krizin yan› s›ra toplumsal muhalefetin de etkili
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oldu¤u söylenebilir. Son yirmi y›ll›k dönemde sosyal güvenlik reformuna karﬂ› yap›lan direniﬂin en güçlü oldu¤u y›l 1999 y›l›yd›. Bu yüzden yasal düzenlemeye
dair baﬂka bir formül bulunmuﬂtur. Bu formül, sosyal güvenlik kurumlar›n›n orga6

nizasyonlar›n› düzenleyen kanun hükmünde kararnamelerdir. (Alper 2007). Daha sonra dönemin ana muhalefet partisi Fazilet Partisi’nin bu kanun hükmünde
kararnamelere iliﬂkin Anayasa Mahkemesi’ne yapt›¤› baﬂvuru sözü edilen KHK’in
anayasan›n 91. maddesi uyar›nca iptal edilmesiyle sonuçlanm›ﬂt›r.. Sözü edilen
Kanun Hükmünde Kararnameler Anayasa’n›n 91. maddesi uyar›nca iptal edilmiﬂtir. Fakat sosyal güvenlik sisteminde kurumsal bir boﬂluk yarataca¤› endiﬂesiyle, gerekli yasal düzenlemelerin yap›labilmesi için sözü edilen KHK’lerin iptal ka7

rarlar›n›n yürürlü¤e girmesi ertelenmiﬂtir. Böylece yasal ve kurumsal aç›dan
KHK’lerin öncesine dönülemeyece¤i için sosyal güvenlik sisteminde köklü de¤iﬂiklikler kaç›n›lmaz bir zorunluluk haline gelmiﬂtir (Alper, 2007).
4447 say›l› yasa ile gerçekleﬂtirilen dönüﬂüm ve KHK’lar ile devam eden düzenlemeler, sosyal güvenlik alan›n›n deregülasyonunu sa¤lam›ﬂt›r. 4447 say›l›
yasa ile yap›lan en temel düzenleme olan emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesine çok
ciddi boyutlarda direnç gösterilmiﬂtir. Sözü edilen düzenleme ile bu direnç k›r›l8

m›ﬂt›r. Bununla beraber yap›lan emeklilik yaﬂ› düzenlemesi farkl› çal›ﬂma statülerini ayn› potaya toplamas›; yani memur, iﬂçi ve ba¤›ms›z çal›ﬂan›n ayn› yaﬂ düzenlemesine tabi olmas›, SSK d›ﬂ›ndaki Emekli Sand›¤› ve Ba¤-Kur’un yasalar›n›n
hükümsüzlü¤üne meﬂru bir zemin yaratt›. 2000’den günümüze kadarki sosyal
güvenli¤e iliﬂkin yap›sal düzenlemelerin yolu aç›lm›ﬂ oldu. Sonay Bayramo¤lu, regülasyon ve deregülasyona iliﬂkin “Aktör-devlet ilk önce kuca¤›nda ne var ne yoksa -yer uygun mu de¤il mi bakmaks›z›n- yere döker. Sonra, bunlar› tekrar toplamak için yeni yöntemler geliﬂtirir.” (Bayramo¤lu 2003, s.159) vurgusu sözü edilen yasa için tam yerine oturmaktad›r. 4447 say›l› yasa ile yap›lan düzenleme
sosyal güvenli¤in yap›sal dönüﬂümü aç›s›ndan bir ilk u¤rakt›.
5 Bu dönemdeki toplumsal muhalefet için bkz. (Akyüz, 2008: s.166-178).
6 Bu kararnameler; 616 say›l› "Sosyal Sigortalar Kurumu Baﬂkanl›¤›’n›n Kurulmas› ve Baz› Kanun ve KHK'lerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda KHK", 617 say›l› "Türkiye ‹ﬂ Kurumu’nun Kurulmas› ile Baz› Kanun ve KHK'lerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda KHK", 618 say›l› "Sosyal
Güvenlik Kurumu Teﬂkilat›’n›n Kurulmas› ve Baz› Kanun ve KHK'lerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda KHK", 19 say›l› " Esnaf ve Sanatkârlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar SSK Kanunu
ve Tar›mda Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›ﬂanlar SSK ile Baz› Kanun ve KHK'lerde De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda KHK" ﬂeklindedir (Alper, 2007: s.).
7 Anayasa Mahkemesi, iptallerin; 617 say›l› KHK için 9 ay, 618 say›l› KHK için 6 ay ve 616
say›l› KHK için 1 y›l ertelenmesini uygun görmüﬂtür.
8 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. (Akyüz, 2008: s.166-178).
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618 say›l› Sosyal Güvenlik Kurumu Teﬂkilat›’n›n Kurulmas› ve Baz› Kanun ve
KHK'lerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda KHK’n›n Anayasa Mahkemesince iptali sosyal sigortalar kurumunun kurumsal yap›s›nda yönetsel bir boﬂluk do¤urmuﬂtur. Bunun giderilmesi için 29.07.2003 tarihli 4958 say›l› Sosyal Sigortalar Kurum Kanunu ç›kar›lm›ﬂt›r. DSP-ANAP hükümeti döneminde taslak olarak haz›rlanm›ﬂ fakat kanunlaﬂt›r›lamam›ﬂ olan bu kanun. AKP hükümeti döneminde küçük
de¤iﬂikliklerle 4958 say›l› Sosyal Sigortalar Kurum Kanunu ﬂeklini alm›ﬂt›r.
4447 say›l› kanun ile baﬂlayan “yolu temizleme” süreci bu kez yerini daha
güçlü yap›sal düzenlemelere b›rakt›. KHK’lar›n iptali ve oluﬂan kurumsal boﬂlu¤un
giderilmesi için Emekli Sand›¤› hariç di¤er sosyal güvenlik kurumlar›n›n tek bir
yasada birleﬂtirilmesini öngören 4958 say›l› Sosyal Sigortalar Kurum Kanunu yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu kurum, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’na ba¤l› Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili kuruluﬂu olarak kurulmuﬂtur. Söz konusu kanun gerekçesinde sosyal
9

güvenlik sisteminde yap›lacak yasal düzenlemelerle ilgili önemli ipuçlar› vard›r.

9 Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r: - Ulusal sa¤l›k sisteminin kurulmas›na yönelik olarak, hükümetler üstü bir anlay›ﬂla genel bir sosyal güvenlik politikas›n›n belirlenmesinin konuya bütüncül
bir bak›ﬂ aç›s› kazand›raca¤›,
- Sosyal güvenlik reformunun kapsam ve bütünlü¤ü aç›s›ndan, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kuruluﬂuna iliﬂkin Tasar›'n›n ele al›nmas› gerekti¤i,
- Kurumun, d›ﬂar›dan ba¤›ms›z bir denetim kurumu taraf›ndan denetlenmesi gerekti¤i,
- Prim oranlar›n›n yüksek olmas› yan›nda dar bir mükellef taban›na dayand›¤›; ayr›ca, prim
oranlar›n›n OECD'ye üye ülke ortalamalar›n›n üzerinde oldu¤u,
- Etkin ve verimli çal›ﬂan sosyal güvenlik kuruluﬂlar›n›n sosyal bar›ﬂ›n sa¤lanmas›na önemli
katk›lar› olaca¤›,
- Sosyal Sigortalar Kurumu'nun teﬂkilat modelinin, sa¤l›k ve sigorta hizmet dallar›n›n, bünye
ve bütünlü¤ü zedelenmeden, Baﬂkanl›k çat›s› alt›nda, iç bünyelerinde özerk genel müdürlüklerce yürütülmesine dayand›¤›,
- Tasar› ile öngörülen düzenlemelerin, çal›ﬂmalar› devam eden kapsaml› sosyal güvenlik reformlar›yla birlikte de¤erlendirilmesi gerekti¤i,
- Genel sa¤l›k sigortas› sisteminin kurulmas› ve emeklilik sistemleri ile sosyal yard›m ve hizmet
kurumlar›n›n tek çat› alt›nda birleﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n sosyal güvenli¤e yönelik politikalar›n en temel unsurlar›n› teﬂkil etti¤i, bu politikalar›n en k›sa sürede hayata geçirilece¤i,
- Emekli Sand›¤›'n›n sisteme dahil edilmesinin teknik düzenlemeler gerektirdi¤i, bu aﬂamada
Emekli Sand›¤›'n›n sisteme dahil edilmesinin mümkün olmad›¤›, bu konunun, uzun vadeli plan
çerçevesinde, kamu personel rejimi ile kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi çal›ﬂmalar›yla birlikte ele al›nmas› gerekti¤i,
- SSK'n›n çok büyük bir kuruluﬂ oldu¤u, hizmetlerin sa¤l›kl› bir ﬂekilde yürütülmesi aç›s›ndan
sigorta iﬂleri ile sa¤l›k iﬂlerinin iki ayr› Genel Müdürlük olarak yap›land›r›lmas› gere¤inin ortaya ç›kt›¤›. bknz T.B.M.M, Dönem: 22. Yasama Y›l›: 1 (S. Say›s›: 247), Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasar›s› ile Sa¤l›k, Aile, Çal›ﬂma ve Sosyal ‹ﬂler ve Plan ve Bütçe Komisyonlar›
Raporlar› (1/295)
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Gerekçede hükümetler üstü bir sosyal güvenlik politikas›, tek çat› geçekleﬂtirecek
yasas›n gündeme al›nmas›, sa¤l›k sigortas› ile sosyal sigortay› içeren geniﬂ kapsaml› bir yasan›n haz›rlanmas› gibi birçok öneri dile getirilmiﬂtir. Bunun yan›nda,
emekli sand›¤›na ba¤l› sigortal›lar›n farkl› bir çal›ﬂma statüsüne sahip olduklar›
için tek çat› alt›na al›nmas› kamu personel rejimi ile kamu yönetiminin reformundan sonra gerçekleﬂtirilebilece¤i belirtilmiﬂtir. Bu yasal düzenlemede, bunun haricinde, yasadaki ek maddeler ile sosyal güvenlik sisteminde birçok uygulama düzenlenmiﬂtir. 4958 say›l› Sosyal Sigortalar Kurum Kanunu, 2003’ten sonra yap›lan sosyal güvenlik alan›ndaki yap›sal düzenleme için köprü görevi görmüﬂtür.
Yap›sal Dönüﬂümde ‹kinci U¤rak
1999’dan itibaren yap›lan sosyal güvenlik sistemindeki yap›sal dönüﬂümün
temel mant›¤›, sosyal güvenlik alan›n› –sa¤l›k ve sosyal sigorta- sermaye birikimi
sürecine dâhil etmektir. Sa¤l›k sistemindeki dönüﬂüm; özel sa¤l›k birimleri, ilaç
sektörü, t›bbi malzeme, eczac›l›k ve sa¤l›k sigortas› gibi alanlar›n sermaye birikimine entegrasyonunu sa¤layacak yönde düzenlemelerle doludur. Keza bu düzenlemeler; bireysel emeklilik, esnek çal›ﬂma, teknolojik geliﬂme ve emek maliyetlerini düﬂürme ile sosyal sigortalar içinde geçerli olmuﬂtur.
AKP hükümeti; 2004 y›l›ndan itibaren, sosyal güvenlik sisteminde daha köklü bir dönüﬂüm sa¤lamay› amaçlad›¤› yasa tasla¤› çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. AKP
hükümeti bunun için; sosyal sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas›, sosyal güvenlik
kurumu, primsiz ödemeler olmak üzere üç temel yasa (tasar›s›?) haz›rlad›. Bununla beraber, sa¤l›k sisteminde yap›sal düzenlemeyi sa¤layacak yasal-kurumsal düzenleme çal›ﬂmalar› yapt›.
2004 y›l›ndan itibaren söz konusu yasalar meclis gündemine al›nd›. Bu yasal düzenlemelerden en önemlisi 31.05.2006 tarihinde yürürlü¤e giren 5510 say›l› Sosyal Sigorta ve Genel Sa¤l›k Sigortas› yasas›yd›. Bu yasa ile SSK, Ba¤-Kur
ve Emekli Sand›¤›’na mensuplar›n hak ve yükümlülükleri tek yasa alt›na toplanm›ﬂ oldu. Bu yasaya uygun olarak, sosyal güvenlik sisteminde kurumsal yap› da
düzenlenmiﬂtir. 25.06.2006 tarihinde yürürlü¤e giren 5502 say›l› Sosyal Güvenlik Kurum Kanunu ile sosyal güvenlik sistemindeki parçal› yap› tek bir kurum alt›nda birleﬂtirildi. Bu yasal düzenleme ile devlet memurlar›, hizmet akdine göre
ücretle çal›ﬂanlar, tar›m iﬂlerinde ücretle çal›ﬂanlar, kendi hesab›na çal›ﬂanlar ve
tar›mda kendi hesab›na çal›ﬂanlar› kapsayan beﬂ farkl› emeklilik rejiminin, hak ve
yükümlülüklerin eﬂit olaca¤› tek bir emeklilik rejimine dönüﬂtürülmesi sa¤land›.
5510 say›l› Sosyal Sigorta ve Genel Sa¤l›k Sigortas› ile yap›lan düzenleme ayn›
zamanda sa¤l›k sisteminde de köklü bir dönüﬂüme zemin haz›rlam›ﬂ ve Sa¤l›k Bakanl›¤› da bu yönde düzenlemeler yapm›ﬂt›r.
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2004 y›l›ndan sonraki sosyal güvenlik yasal dönüﬂümleri tek baﬂ›na ele almak yerine özellikle 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu ile iliﬂkilendirildi¤inde anlaml› olacakt›r. Yasalar›n teknik dilinden yasalar›n referans etti¤i gerçeklik boyutuna geçilebilecektir. ‹ﬂ yasas› ile sermayenin eme¤in üretim sürecindeki zaman›n› kontrol etme yetkisi art›r›l›rken; sosyal güvenlik ile ilgili yap›lan sözü edilen düzenlemeler
ise emek taraf›nndan üretim sürecini sekteye u¤ratacak olas›l›klar› s›f›ra yaklaﬂt›r›r. Böylece sermayenin kontrol yetkisi daha da artar. Fuat Ercan; 4857 say›l› ‹ﬂ
Yasas›’n›n “sermayeye emek gücünün üretim süreci içinde harcayaca¤› zaman›
kontrol etme olana¤› sa¤l›yor. Çal›ﬂma sürelerini yeniden tan›mlayan madde
(Madde 63), telafi çal›ﬂmas› olarak tan›mlanan madde (Madde 64), k›smi süreli
çal›ﬂma (Madde 13), geçici iﬂ sözleﬂmesi (madde 7), fazla çal›ﬂmaya (Madde 41)
iliﬂkin maddeler sermayenin emek gücünün üretim sürecine dahil edilme zaman›,
üretim sürecinde kullan›lan zaman›, fazla çal›ﬂmaya iliﬂkin zamanlar› tamamen
denetim alt›na alarak kontrol etme olana¤› verdi¤ini” belirtmektedir (Ercan,
2003b). Sermayenin bu kontrol etme olana¤›n›, sosyal güvenlikte 1999 y›l›ndan
günümüze yap›lan yap›sal dönüﬂüm daha da art›rmaktad›r.
2004 y›l›ndan sonra yap›lan sosyal güvenlik yap›sal dönüﬂümünde ilk olarak 5487 say›l› Sosyal Güvenlik Kurum Kanunu ile sistemin kurumsal yap›s›n› düzenlenmiﬂtir. ‹lgili kanunun temel gerekçesi “Tasar› ile 50 y›l› aﬂk›n bir süredir, çal›ﬂma statüsüne dayal› olarak kurulan sosyal güvenlik sistemi, tek çat› alt›nda birleﬂmiﬂ ve bilgiye dayal› yönetim anlay›ﬂ› ile yönetilir bir yap›ya kavuﬂturulmuﬂ olacakt›r. Tek çat› alt›nda toplanan Sosyal Güvenlik Kurumu, etkin, vatandaﬂ memnuniyetini sa¤layan kamu yönetiminin somut örnekleri aras›nda yer alacakt›r”
ﬂeklindedir (TBMM, 2005a). Yasan›n temel amac› olan kurumun idari ve mali aç›10

dan özerkli¤i en çok çat›ﬂmaya konu olmuﬂtur. Yönetim kurulunun yap›s›, yönetim kurulu baﬂkan› ve baﬂkan yard›mc›s›n›n atanma biçimleri ve görev süreleri gibi hususlarda özerklik tart›ﬂma konusu olmuﬂtur. Taslak kanunlaﬂt›ktan sonra
Cumhurbaﬂkanl›¤›’nca yönetim kurulunu düzenleyen 6. Maddenin yeniden görüﬂülmesi nedeniyle meclise sevk etmiﬂtir. Yasa cumhurbaﬂkan›n›n talebi do¤rultu10 Yönetim Kurulu Üyeleri ﬂöyledir: a) Baﬂkan, b) Baﬂkan›n teklifi üzerine Bakan taraf›ndan görevlendirilen bir baﬂkan yard›mc›s›, c) Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n› temsilen Bakan taraf›ndan atanan bir üye, ç) Maliye Bakanl›¤›’n› temsilen Maliye Bakan› taraf›ndan
atanan bir üye, d) Hazine Müsteﬂarl›¤›’n› temsilen ba¤l› oldu¤u Bakan taraf›ndan atanan bir
üye, e) ‹ﬂverenleri temsilen seçilecek bir üye, f) ‹ﬂçileri temsilen seçilecek bir üye, g) Kamu
görevlilerini temsilen seçilecek bir üye, h) Kendi nam ve hesab›na çal›ﬂanlar› temsilen seçilecek bir üye, ›) Kurumdan gelir veya ayl›k alanlar› temsilen seçilecek bir üye. TBMM, 2006,
Sosyal Güvenlik Kurum Kanunu,
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sunda düzenleme yap›larak 5502 say›l› Sosyal Güvenlik Kurum Kanunu ad› al11

t›nda tekrar yasalaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

SGK’n›n yap›s›; Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü¤ü, Genel Sa¤l›k Sigortas›
Genel Müdürlü¤ü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü¤ü ile Hizmet Sunumu Genel
Müdürlü¤ü, Rehberlik ve Teftiﬂ Baﬂkanl›¤›, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Baﬂkanl›¤› ﬂeklindeki bir yap›dan oluﬂmaktad›r. Yasan›n gerekçesinde “Genel müdürlükler, kendi görev alanlar›na giren sosyal güvenlik hizmetlerinin en verimli ve
en etkin ﬂekilde yürütülmesinden ve toplam kalite ve iyi yönetiﬂim ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürürken her kademede h›zl› ve eksiksiz görev yürütümünden sorumlu olacaklard›r”(TBMM, 2005a) ifadesi yer almaktad›r. Bu, hukuksal
iliﬂki art›k sermaye birikimidir demenin farkl› yoludur. Sosyal güvenlik hizmetlerinin yönetiﬂim ve toplam kalite ilkesince yerine getirilmesiyle ulusal ve uluslararas› sermayeye yeni de¤erlenme alan› aç›lm›ﬂ olmaktad›r.
2004 sonras›nda yap›lan sosyal güvenli¤in yap›sal dönüﬂümüne iliﬂkin daha
iyi analizler yapabilmek için Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS)
yasas›n› (SSGSSY) incelemek gerekir. SSGSSY; gerek yasalaﬂma sürecinde gerek
yasalaﬂt›ktan sonra çok tart›ﬂma konusu olmuﬂ, ilk halinden sonra birçok de¤iﬂik12

li¤e u¤ram›ﬂt›r. SSGSSY, 2004 y›l›ndan sonraki sosyal güvenlik yap›sal dönüﬂümünün önemli bir aya¤›n› oluﬂturmakta; SGK bu yasa üzerine oturtulmaktad›r.
SGK, mevcut sosyal güvenlik kurumlar›n›n tek çat› alt›nda birleﬂtirilmesi ﬂeklinde
tasarland›. SSGSSY’de ise SGK iﬂlerli¤inin sa¤lanabilmesi için üç farkl› sosyal güvenlik kurumunun hak ve yükümlülükler ba¤lam›nda eﬂitlenmesi sa¤land›. Bu eﬂitleme, hem sosyal sigortalar hem de sa¤l›k sigortas› alan›nda yap›ld›. SSGSSY,
11 Tasar›n›n görüﬂülmesi s›ras›nda ve kanunlaﬂt›ktan sonra yap›lan tart›ﬂmalarda ve Anayasa
Mahkemesi’ne aç›lan iptal davalar›nda temel mant›k; yasa maddelerinin anlaﬂ›l›r yaz›lmas›, yasalarda kullan›lan kavramlar›n yasan›n iliﬂkili oldu¤u mevcut yasalar, uluslararas› anlaﬂmalar ve anayasa ile uyumlu olmas›, yasay› uygulayanlar ile mahkemeler aç›s›ndan anlaﬂ›l›r k›l›nmas› gibi hususlara dayanmaktad›r.
12 SSGSSY’deki de¤iﬂikliklerin yap›ld›¤› yasalar ﬂunlard›r: 19.04.2006 tarih ve 5489 say›l›
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, 31.05.2006 tarih ve 5510 say›l› Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu, 17.04.2008 tarih ve 5457 say›l› Sosyal
Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ‹le Baz› Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun, 31.07.2008 tarih ve 5797 say›l› Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ‹le Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun, 26.06.2009 tarih ve 5920 say›l› ‹ﬂ Kanunu, ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun,
11.08.2009 tarih ve 5921 say›l› ‹ﬂsizlik Sigortas› Kanunu ‹le Sosyal Sigortalar Ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun, 15.05.2008 tarih ve 5763
say›l› ‹ﬂ Kanunu Ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
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1961 tarih ve 224 say›l› Sa¤l›k Hizmetlerinin Sosyalleﬂtirilmesi yasas›n› iﬂlevsizleﬂtirmiﬂtir. SSGSSY, sosyal sigortalar ve genel sa¤l›k sigortas› ﬂeklinde iki düzlemde ele al›nacakt›r. Fakat bundan önce, Sosyal güvenlik mant›¤›nda SSGSSY ile
birlikte görünürlük kazanan/ortaya ç›kan temel de¤iﬂim e bakmak gerekmektedir.
…reformun temel amac› orta ve uzun dönemde adil, kolay eriﬂilebilir, yoksullu¤a
karﬂ› daha etkin koruma sa¤layan, malî aç›dan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik
sistemine ulaﬂabilmektir
…uluslararas› sistemlere uygun, hizmet ve malî normlar›, standartlar› bütünleﬂik,
fon ve hizmet yönetimi tek elden yürütülen, tüm nüfusu kapsama alan güçlü, etkili, daha kolay denetlenebilir bir sa¤l›k sigortas› ve buna ba¤l› olarak yürüyen hizmet modeli yarat›lm›ﬂ olacakt›r (TBMM, 2005b).

Yasa gerekçesinde bu iki vurgudan hareketle, art›k sosyal güvenlik alan›n›n
uluslararas› dinamiklerce belirlendi¤i ve buna göre ﬂekillendi¤ini söyleyebiliriz.
Sosyal sigortalar alan›nda yap›lan de¤iﬂiklik; emeklilik yaﬂ›, prim oranlar›,
prime esas kazanç, fiili hizmet zamm› gibi temel alanlar esas al›narak incelenecektir. Emeklilik yaﬂ› ve prim ödeme gün say›s› kademeli olarak yükseltilmekte; kad›n için 58, erkek için 60 olan emeklilik yaﬂ›, kademeli olarak yükseltilerek 2046
y›l›nda kad›n ve erkek için 65 yaﬂ olacak ﬂekilde belirlenmiﬂtir. Prim ödeme gün
say›s› 9000 gün - fakat hizmet akdi ile bir veya birden fazla iﬂveren taraf›ndan
çal›ﬂt›r›lanlar için 7200 gün- olarak belirlenmiﬂtir. Bu düzenlemeyle emeklilik hakk› yasal olarak mevcuttur, fakat fiili olarak ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Prime esas kazanç; iﬂ yasas›, vergi kanunlar›, bireysel emeklilik ve özel sa¤l›k sigortas› ile iliﬂkisinden dolay› yasan›n önemli bir bileﬂenidir. Prime esas kazanc›n alt s›n›r› asgari ücret, üst s›n›r› ise alt s›n›r›n 6,5 kat›d›r. Prime esas kazanç,
5510 say›l› yasa ve 5734 say›l› yasa ile ‹ﬂ Kanunu’ndaki esnek çal›ﬂma biçimlerine uyumlu hale getirilmiﬂtir. ‹ﬂ Kanunu’ndaki belirsiz süreli iﬂ sözleﬂmesi, k›smî
süreli iﬂ sözleﬂmesi, ça¤r› üzerine çal›ﬂma gibi esnek çal›ﬂma biçimlerine uygun
olarak prime esas kazanç koﬂullar› belirlenmiﬂtir. 5510 say›l› yasan›n 80. Maddesi’nde ‹ﬂ Kanunu’na uygun düzenlemeler yoluyla, sosyal güvenlikte Türkiye için
yeni bir olgu olan esnek güvence yasal zemine oturtulmuﬂtur. Bu anlamda T‹SK,
TOBB ve TÜS‹AD yapt›¤› “Art›k, çal›ﬂma hayat›ndaki koruma fonksiyonu; rekabet
gücü, üretim, esneklik, istihdam› koruma ve geliﬂtirme gibi kavramlarla birlikte ele
al›nmal›d›r” (TÜS‹AD 2009) aç›klamas› önemlidir.
Prime esas kazanç miktar›n›n belirlenmesinde, elde edilen nakdi gelirin tümü
prime esas kazanca tabi tutulmaktad›r. Fakat baz› gelirler kapsam d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Bunlardan göze çarpan, “iﬂverenler taraf›ndan sigortal›lar için özel sa¤l›k sigortalar›na ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ayl›k toplam› asgari ücretin
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%30'unu geçmeyen özel sa¤l›k sigortas› primi ve bireysel emeklilik katk› paylar›
tutarlar›” prime esas kazanca tabi tutulmamaktad›r. Böylece bu yasa maddesiyle
ile ödenecek prim emek maliyetini art›rmayacak ﬂekilde düzenlenerek bireysel
emeklilik ve özel sa¤l›k sigortas› desteklenmiﬂ olmaktad›r.
Emek maliyetleri aç›s›ndan önemli bir bileﬂen de prim oranlar›d›r. 5510 say›l› yasan›n 81. Maddesi prim oranlar›n› düzenlemiﬂtir. Aﬂa¤›daki tabloda ilgili yasalar ile prim oranlar› düﬂürülerek emek maliyetleri azalt›ld›¤› görülmektedir. 5510
say›l› yasa ile %39 civar›nda olan prim oranlar› daha sonraki y›llarda 81. maddeye iliﬂkin yap›lan düzenlemelerle %14’e düﬂürülmüﬂtür. Prim oranlar›n›n devletçe
karﬂ›lanmas›na dair uygulama, 2004 tarih ve 5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ‹le Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ve 2005 tarih ve 5350 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ‹le Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Kanun ile bölgesel ve sektörel olarak gerçekleﬂtirilmiﬂti. Fakat bu uygulama, 15.05.2008 tarih ve 5763 say›l› yasa ve 11.08.2009 tarih ve 5921 say›l› yasa ile bütün sektörlere ve bölgelere
uygulanm›ﬂt›r. 5921 say›l› yasa ile prim oranlar› %14’e düﬂürülerek emek maliyetleri oldukça azalt›lm›ﬂt›r. 15.05.2008 tarih ve 5763 say›l› yasa ve 11.08.2009 tarih ve 5921 say›l› yasa düzenlemesinde dikkate de¤er olan de¤iﬂiklik ya da düzenleme, iﬂveren prim oran›n›n iﬂsizlik sigortas› fonundan karﬂ›lanmas›d›r.
Tablo1: Sosyal Güvenlik Prim Oranlar› %
31.05.2006 tarih ve 5510

17.04.2008

15.05.2008 tarih

11.08.2009

say›l› yasa

Tarih ve 5754

ve 5763 say›l›

tarih ve 5921

say›l› yasa

yasa

say›l› yasa***

‹ﬂçi

‹ﬂveren

Devlet** ‹ﬂçi

‹ﬂveren

‹ﬂçi

‹ﬂveren

‹ﬂçi

‹ﬂveren

9

11

5

11

9

Veya 6

9

0

Uzun
Vadeli

9

K›sa
Vadeli
GSS

1-6,5
5

7,5

1-6,5
3

5

7,5

0
5

5

14

14

0

Toplam
‹ﬂçi

14

Toplam

14
25

25

1.Y›l=0

‹ﬂveren*

2.Y›l= 5
3.Y›l=10
4.Y›l=15
5.Y›l=20

Toplam 47

39

14+

14

* Fiili hizmet zamm›ndan kaynakl› olarak prim oranlar›ndaki de¤iﬂimi gösterilmemiﬂtir.
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**Devlet katk›s›; 17.04.2008 tarih ve 5754 say›l› yasa ile, devlet katk›s›n›n, SGK taraf›ndan
toplanan primin dörtte biri kadar toplu olarak yap›lmas› ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir.
***- 5921 say›l› kanundan iﬂverenlerin yararlanma ﬂartlar›: Giriﬂ tarihleri 18/08/200931/12/2009 tarihleri aras›nda olmal›, ‹ﬂveren 04/2009 (Nisan) ay›na ait ayl›k prim hizmet
belgesinde bildirdi¤i iﬂçi say›s›n› artt›rm›ﬂ olmal›, Personel iﬂe giriﬂ tarihine kadar “3 ay” iﬂsiz
kalm›ﬂ olmal›. ﬂartlara uyulmas› halinde, personelin iﬂe giriﬂ tarihinden itibaren 6 ay süre ile
iﬂveren priminin %100‘ü devlet taraf›ndan ödenmektedir.

Fiili hizmet zamm›, a¤›r, tehlikeli, sa¤l›¤a zaral› iﬂ kollar›nda çal›ﬂanlara
uzun vadeli sigorta kollar›nda (emeklilik, malullük ve ölüm) ek haklar tan›narak
çal›ﬂanlar›n daha erken emekli olmalar› sa¤lanmaktad›r. Ancak 5510 say›l› yasa
ve 5754 say›l› yasa ile bu hak kapsam› daralt›lm›ﬂt›r. SGK’dan yap›lan aç›klamada hak kapsam›n›n daralt›lmas›, “baz› iﬂlerin, teknolojideki geliﬂmeler ve çal›ﬂma
koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi nedeniyle zamanla y›prat›c› olmaktan ç›kt›¤›“ gerekçesine dayand›r›lm›ﬂt›r. Fiili hizmet zamm›na iliﬂkin düzenlemeyle birlikte birçok iﬂ
kolu tehlike s›n›f›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r. 16.06.2004’te Resmi Gazete’de yay›nlanan
25494 say›l› A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i’yle birçok iﬂ kolu kapsamdan ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu yönetmeli¤in de¤iﬂmesini T‹SK Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tu¤rul Kutadgobilik, bu yönetmeli¤in genç iﬂçi ve kad›n istihdam›n›n art›r›lmas›na yönelik
önemli katk›lar sa¤layaca¤›n› belirtmiﬂtir:
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›m›z›n, iﬂletmelerimizin ihtiyac›na yönelik,
ça¤daﬂ bir yaklaﬂ›mla Yönetmelikte yapt›¤› de¤iﬂiklik; özellikle genç ve kad›n istihdam›n›n artmas›na çok önemli katk›lar sa¤layacak, iﬂletmelerimizin ça¤daﬂ ülkelerin sanayileriyle rekabetine olanak sa¤layacak ve tekstil gibi hayati öneme sahip bir sektörün önünün aç›lmas›na hizmet edecektir. Bakanl›¤›m›z› bu düzenlemesi ve sosyal diyaloga verdi¤i önem nedeniyle bir kez daha kutluyoruz (Kutadgobilik, 2010). Akçay Ü, (2010).

A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler Yönetmeli¤i’yle kapsamdan ç›kar›lan iﬂ kollar›n›n ço¤unlu¤u tekstil ve benzeri iﬂ kollar›d›r. Bu iﬂ kollar›nda yo¤unluklu olarak kad›n
ve çocuk eme¤inin kullan›lmas› ve daha çok bu iﬂ kollar›nda uluslararas› alanda
rekabet etmenin zorlu¤u göz önüne al›n›nca yap›lan de¤iﬂiklik sermaye aç›s›ndan
önemli olmaktad›r.
SSGSSY ile sa¤l›k sisteminde önemli dönüﬂümler gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Temel
dönüﬂüm, sa¤l›k hizmetinin prim ödeme karﬂ›l›¤›nda verilmesi olmuﬂtur. Prime
esas kazanc› asgari ücretin üçte biri kadar olan herkes sa¤l›k sigortas› primi ödemek zorundad›r. Yani, 2010 y›l› için 243 TL brüt geliri olan herkes sa¤l›k hizmetinden yararlanmak için prim ödemek zorundad›r (SGK, 2010). GSS sisteminde
amaçlanan, formel-kay›tl› olarak çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›na bak›lmaks›z›n, belirlenen
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yoksulluk s›n›r› üzerinde gelire sahip kiﬂilerin, zorunlu olarak, gelirleri ölçüsünde
belirlenen miktarda prim ödeyerek sigortal› olmalar› (Keyder ve d. 2007 s. 26).
Sa¤l›k hizmeti sunumu prim ödenmesine ba¤land›¤› için, prim ödenmedi¤i takdirde s›n›rland›r›lmaktad›r. GSS’deki önemli düzenlemelerden bir di¤eri de, sa¤l›k hizmetlerinin sadece kamu hastaneleri de¤il özel sa¤l›k birimlerinin de aktif
olarak sürece kat›lmas›d›r. GSS’deki sa¤l›k hizmeti “kurum ile yurt içindeki veya
yurt d›ﬂ›ndaki sa¤l›k hizmeti sunucular› aras›nda yap›lan sözleﬂmeler yoluyla
ve/veya bu kanun hükümlerine uygun olarak genel sa¤l›k sigortal›s› ve bakmakla yükümlü oldu¤u kiﬂilerin sözleﬂmesiz sa¤l›k hizmeti sunucular›ndan sat›n ald›klar› sa¤l›k hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sa¤lan›r.” (TBMM 2005b) maddesi ile sa¤l›k, sermaye için yeni bir de¤erlenme alan› olmuﬂtur. 2008 y›l›nda
SGK ile anlaﬂmal› sa¤l›k kurumlar› (dal hastaneleri, diyaliz merkezleri, fizik tedavi merkezleri, hastaneler vs.) 1673 tanedir. Bununla birlikte ilaç sektörü ve t›bbi
malzeme endüstrisinin geniﬂledi¤i söylenebilir. Sa¤l›kta dönüﬂümde aç›¤a ç›kan
baﬂka bir geliﬂme de büyük ölçekli hastanelerin t›p fakültesi a¤›rl›kl› özel üniver13

site kurarak kendi sa¤l›k personelini yetiﬂtirme e¤ilimidir.
ﬁekil 1. Sa¤l›kta Dönüﬂüm
ÖZEL SA⁄LIK

ÖZEL SA⁄LIK

ECZANELER VE

S‹GORTASI

KURULUﬁLARI

ECZA DEPOLARI

SA⁄LIKTA DÖNÜﬁÜM

ÖZEL HASTANELER‹N
‹LAÇ SEKTÖRÜ

TIBB‹ MALZEME

KURDU⁄U TIP

ENDÜSTR‹S‹

FAKÜLTELER‹

Sa¤l›ktaki dönüﬂümle birlikte özel sa¤l›k sigortalar› da bu alanda önemli bir
aktör olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Hem özel sa¤l›k sigortalar›nca toplanan primlerin hem
13 Ac›badem Hastanesi-Ac›badem Üniversitesi, Florance Nightingale Hastanesi-Bilim Üniversitesi, Universal Hospital Group- Rönesans Üniversitesi, Medipol Hastanesi-Medipol Üniversitesi, Valide Sultan Gureba E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi-Bezm-i Alem Üniversitesi)
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de sektördeki ulusal ve uluslararas› ﬂirket say›s›n›n artmas› bunun önemli bir kan›t›d›r.
Devletin Yap›sal Dönüﬂümü ve Sosyal Güvenlik
Türkiye’de 1999’dan sonra sosyal güvenlik sisteminde yap›sal dönüﬂüm ana
hatlar› ile ele al›nd›. ﬁimdi sözü edilen yap›sal dönüﬂümün nas›l bir nedensel zorunlulu¤a denk geldi¤i, gerisindeki s›n›fsal güç iliﬂkileriyle ele al›nacakt›r.
Bu çal›ﬂmada devlet kuram›na iliﬂkin tart›ﬂmalara çok fazla yer verilmemektedir. Fakat Poulantzas’›n “devleti bir güçler dengesinin maddi yo¤unlaﬂmas› olarak kavramak, onu ayn› zamanda da hem eklemlenen hem de birbirlerine k›yasla çeliﬂkiler ve farkl›l›klar gösteren iktidar dü¤üm ﬂebekelerinin kesiﬂtikleri stratejik bir alan ve süreç olarak kavramakt›r.” (Poulantzas s. 151) ﬂeklindeki tan›mlamas› bu çal›ﬂma için önemlidir. Devlet içindeki kurumlar, s›n›fsal mücadelelerin
yürütüldü¤ü ve mücadelelerin kesiﬂti¤i alanlar ve süreçlerdir. Sosyal güvenlik yap›sal dönüﬂümüyle oluﬂan yeni bir biçim olan SGK, s›n›fsal güç iliﬂkilerinin yo¤unlaﬂt›¤› bir alan ve süreçtir. Poulantzas’›n bu çal›ﬂma aç›s›ndan önemli olan bir di¤er kavramlaﬂt›rmas› ise otoriter devletçiliktir. Otoriter devletçilik; yasaman›n yürütmeye güç devri, hukuk devletinin geri çekilmesi, siyasi partilerin iﬂlevsel öneminin azalmas› ve devletin formel kurumsal yap›s›n› dikey ve yatay kesen paralel iktidar a¤lar›n›n yükseliﬂi olarak tan›mlanm›ﬂt›r (Y›lmaz, s. 84-85).
Türkiye’de sermayenin 1990’lardan sonra uluslararas›laﬂma e¤ilimi ve zorunlulu¤u, güç mücadelelerinin yo¤unlaﬂt›¤› alan ve süreç olan devletin uluslararas› e¤ilime uygun dönüﬂümünü gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu dönüﬂümde sosyal güvenlik
alan› da uluslararas›laﬂma e¤ilimine uygun olarak dönüﬂtürülmüﬂtür. Sosyal güvenlik sistemi, farkl› yasal ve mesleki statülere ba¤l› olarak yürütülürken, tek bir
kurum olarak SGK alt›nda birleﬂtirilmiﬂtir.
SGK kanununda “kamu tüzel kiﬂili¤ine haiz, idarî ve malî aç›dan özerk, bu
kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal
Güvenlik Kurumu kurulmuﬂtur. Kurum, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n
ilgili kuruluﬂudur” (TBMM 2006a) ifadesi yer almaktad›r. Burada çeliﬂkili bir durum söz konusudur. Hem kurumun özerk oldu¤u belirtilmiﬂ hem de Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na ba¤l› oldu¤u belirtilmiﬂtir. Kurumun özerk oluﬂu,
sosyal güvenli¤e iliﬂkin bütün kararlar›n yönetim kurulunca al›nmas›na ba¤lanmaktad›r. Fakat yönetim kurulunun yap›s› incelendi¤inde üyelerden biri iﬂçi sendikalar›, di¤eri memur sendikalar› ve emekli temsilcisi olacak ﬂekilde sadece üç
tanesi emek kesimindendir. Di¤er üyeler bakanl›klarca (Maliye, Hazine, Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›) atanan üyelerden ve sermaye kesimi üyelerinden
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(T‹SK) oluﬂmaktad›r. SGK’n›n bu yap›s›, birbirini kesen yatay ve dikey iktidar a¤lar›n›n somutluklar› olan bakanl›klardan oluﬂmas›, kurumun otoriter devletçilik yap›s›na uygunlu¤unu ifade eder. SGK’n›n, s›n›flar›n güç mücadelesini yürüttü¤ü bir
alan oldu¤unun somut kan›t› için yönetim kurulu üyelerinin kimler oldu¤una bakmak yeterli olacakt›r. Maliye Bakanl›¤›’n› temsilen görevlendirilen Ahmet Murat
Balanl›, özel hastane yöneticili¤i yapm›ﬂt›r. Bununla beraber, memur sendikalar›n› temsilen Memur-Sen Genel Mali Sekreteri ve Büro Memur-Sen Genel Baﬂkan›
14

Yusuf Yazgan, mahkeme karar›yla Bircan Aky›ld›z’›n yerine seçilmiﬂtir. SGK yönetim kurulunda sermaye temsilcisi olarak ‹laç ‹ﬂverenleri Sendikas› Baﬂkan› Tando¤an Tokgöz’ün seçilmesi anlaml›d›r. Bunlar SGK’n›n nas›l s›n›flar aras› ve s›n›f
içi güç mücadelelerin yürütüldü¤ü alan oldu¤unun önemli kan›tlar›d›r.
SGK genel kurulu güç mücadelelerinin baﬂka bir göstergesidir. 2. SGK genel kurulunun hem öncesinde hem de sonras›nda gerginlikler yaﬂanm›ﬂt›r. Ço¤u
memur ve iﬂçi sendikalar›n›n genel kurul üyeleri toplant›y› terk etmiﬂtir (Cumhuriyet 4 aral›k 2009). SGK’n›n s›n›flar›n güç mücadelelerinin bir alan› olmas› SGK
genel kuruluna yans›m›ﬂt›r. Genel kurulda Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Ömer Dinçer, bakanl›¤›n›n “çat›ﬂma de¤il çal›ﬂma bakanl›¤›” oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Bu söylem, bir ironiyle SGK’n›n bir çat›ﬂma alan› oldu¤unu göstermektedir.
SGK’da karar alma süreçlerinin teknikleﬂtirilmesini ise, otoriter devletçilik
kavramsallaﬂt›rmas›yla de¤erlendirmek yerine, Akçay’›n önerdi¤i teknokratik otoriterizm (Akçay, 2010,) kavram›yla anlamaya çal›ﬂmak yerinde olacakt›r. Teknokratik otoriterizm, son dönemde yaﬂanan krizlere tepki olarak sermayenin geliﬂtirdi¤i yeni bir siyasal strateji olan ekonomi yönetiminin depolitizasyonu ve karar alma süreçlerinin teknikleﬂtirilmesidir (Akçay, 2010,). Sosyal güvenlik ve sa¤l›k alan›nda dönüﬂümü sa¤layan SSGSSY maddelerinin uygulanmas› ile ilgili yö14 Bircan Aky›ld›z›n Yönetim kurulu üyeli¤i, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Büro Memur-Sen’in
konuyla ilgili olarak 01. 02. 2010 tarih ve 175 say›l› yaz›s›na verdi¤i, 26.02.2010 tarih ve
1683143 say›l› cevabi yaz›s›nda; “...Kamu görevlilerini temsilen kurumumuz yönetim kurulu üyeli¤ine seçilen ve kadro karﬂ›l›¤› gösterilmek suretiyle an›lan kadroya atanan Bircan Aky›ld›z’a kadrosunun karﬂ›l›¤› olan ayl›k ve di¤er ödemeler ödenmekte olup, söz konusu ödemeden dolay› maaﬂlar›ndan emekli kesene¤i kesilmektedir” dendi¤ini bildiren Yazgan, “Yönetim kurulu üyeli¤ine seçildi¤i tarihte Kamu-Sen ve Türk Enerji Sen Genel Baﬂkanl›¤› görevlerini yürütmekte olan Bircan Aky›ld›z, kamu görevlileri sendikalar›na üye olmaya ve buna
ba¤l› olarak 4688 say›l› Kanun kapsam›ndaki kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlar›n›n zorunlu organlar›nda görev almaya engel nitelikteki Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim kurulu üyeli¤i kadrosuna atanmakla, kamu görevlileri sendikalar›na üye olma hakk›n› ve
üyeli¤e ba¤l› olarak yürütebilece¤i sendika ve konfederasyon genel baﬂkanl›¤›n› yürütme
imkan›n› kaybetmiﬂtir” www.memurler.net
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netmelikleri ç›karma yetkisi SGK’ya verilmiﬂtir. SGK, sosyal güvenlik ve sa¤l›k hizmetlerine iliﬂkin uygulamalar› yönetmelikler, genelgeler, tebli¤ler ile yürütmekte;
özel sa¤l›k ﬂirketleriyle ve ilaç sektöründeki firmalarla hizmet sat›n al›m sözleﬂmeleri yapmaktad›r. Bununla beraber SSGSSY’de, özellikle baz› alanlarda komisyon kurulmas› hükmü getirilmiﬂtir. Bu komisyonlar, Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rma Komisyonu, Sa¤l›k Bakanl›¤› Fiyat De¤erlendirme Komisyonu, Sa¤l›k Sigortas› Ödeme Komisyonu ve Asgari ‹ﬂçilik Tespit Komisyonu ﬂeklindedir. Bu komisyonlar, sa¤l›k hizmetlerinin gerçekleﬂtirilmesinde SGK’dan özel sa¤l›k kurumlar›na
kaynak aktarman›n standartlar›n› belirlemektedir. SGK’n›n misyonu, eme¤in yeniden üretim sürecini parasal bir de¤ere indirgeyerek, birbirleriyle bu parasal de¤eri elde etme mücadelesi yapan sigorta, özel hastane, t›p ve ilaç sektöründeki
ﬂirketleri harekete geçirmektir.
Devletin kurumsal dönüﬂümü ba¤lam›nda sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›ndaki dönüﬂüm iki yönlü olmuﬂtur. Sa¤l›k ve sosyal güvenlik hizmetleri bir yandan bireysel emeklilik ve özel sa¤l›k sigortas› ile do¤rudan, di¤er taraftan da
SSGSSY’nin sosyal güvenlik ve sa¤l›k hizmetlerinin sunumu minimum seviyede
olacak ﬂekilde düzenlenmesiyle dolayl› olarak ulusal ve uluslararas› sermaye birikiminin denetimine aç›lm›ﬂt›r.
SONUÇ
Bu çal›ﬂmada, son on y›ld›r sosyal güvenlik sistemindeki yap›sal dönüﬂüm,
devletin dönüﬂümü ba¤lam›nda ele al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bunun için, sosyal güvenlik ve sa¤l›k alan›yla ilgili hukuksal süreçlerin ayr›nt›lar›yla incelenmiﬂ olmas›
çal›ﬂma aç›s›ndan bütünleyici olmuﬂtur. Bu ba¤lamda öncelikle 1999’dan bu yana geçekleﬂtirilen yasal dönüﬂümler iki aﬂamada ele al›nm›ﬂt›r. Birinci aﬂamada;
sosyal güvenlik sisteminin kurumsal yap›s›n›n dönüﬂtürülmesinden ziyade sosyal
güvenlik kurumlar›n›n -söylemsel düzeyde dile getirilen- kamu bütçesi üzerindeki
yükünün kald›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Fakat bu söylemin ard›nda yatan temel
amaç, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir dönüﬂüm için yolu temizlemeye zemin
haz›rlamakt›r. ‹kinci aﬂamada ise sosyal güvenlik sisteminde hem kurumsal yap›
anlam›nda hem de sosyal haklar ba¤lam›nda köklü yap›sal dönüﬂüm gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu köklü dönüﬂüm, hem devletin yap›sal dönüﬂümüyle iliﬂkili hem de sermayenin hegemonyas›n› daha da art›r›c› nitelikte olmuﬂtur. SGK, sosyal güvenlik
ve sa¤l›k alan›na dair uygulamalar›n tek kurumsal yap›s› haline getirilmiﬂtir. SGK,
iliﬂkili oldu¤u di¤er devlet kurumlar›yla yatay ve dikey güç iliﬂkilerinin alan› olmuﬂtur. Bununla beraber sosyal güvenlik ve sa¤l›k hizmetleri ulusal ve uluslararas› sermaye için de¤erlenme alan› olacak ﬂekilde yeninden biçimlendirilmiﬂtir. Gö291

rünen o ki bu biçimlendirme, ileriki dönemlerde de artarak devam edecektir.
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