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. Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güvenlik Kavra ı

• Sosyal güve lik teri i, sosyal risk olarak adla dırıla ki i olayları
so uçları ı o ar a düşü esi ile sıkı sıkıya ağlıdır.
• Sosyal risk he sosyal güve lik politikaları ı he
siste leri i varlık ede idir.

de sosyal güve lik

• Bu olgu, Uluslar arası Çalış a Örgütü ILO ’ ü
ve
sayılı Sözleş esi’yle de ka ul edil iştir.
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Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Riskler
1. Genel Olarak Sosyal Riskler
Gerek ILO’ u
sayılı Sözleş esi gerekse ulusal hukuk siste leri de
elirle e sosyal riskler şu lardır:
– İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
– Hastalık
– A alık
– Sakatlık
– Yaşlılık
– Ölü sağ kala hak sahipleri i koru ası
– Ailevi yükler
– İşsizlik

Bu riskler genel olarak üç kümede toplanabilir:
–
–
–

Mesleksel riskler iş kazaları ve eslek hastalıkları
Fizyolojik riskler Hastalık, a alık, sakatlık, yaşlılık, ölü
Sosyo-eko o ik riskler Ailevi yükler, işsizlik

Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Riskler
. Ortaya çıkış ede leri e göre sosyal riskler:
• Sosyal yaşa a ağlı ola risklerdir: Savaş, işsizlik, trafik kazası v .
•

Bireyleri u risklere karşı koru a sosyal güve lik politika ve
siste leri i te el a a ıdır de ektedir.

• Hastalık ve yaşlılık sosyal yaşa a ağlı ir risk idir? Issız ir adada
yaşaya Ro i so Cruzoe’ u öyle ir riski yok udur?

• Sosyal yaşa a ağlı oldukları halde ki i riskler sosyal güve lik
kapsa ı da değildir. Ör . savaş gi i

Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Riskler
. So uçları a göre sosyal riskler
Bireyler üzeri deki etkileri e akıla risklerdir.
a Kaza çları elde edil esi i etkileye sosyal riskler gelirleri azalta
Örn. - Çalış a gü ü ü azalta ve yok ede hastalık, yaşlılık, sakatlık gi i
fizyolojik
riskler;
- Çalış a gü ü ü kulla ı ı ı ö leye işsizlik gi i sosyo-ekonomik
riskler
- İş kazaları ve eslek hastalıkları gi i esleksel riskler
Kaza çları kulla ı ı ı etkileye sosyal riskler giderleri arttıra
– Ör . Hastalık, a alık

Sağlık Güve esi Yolu da
GENİŞ ANLAMDA SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal güve lik kavra ı dar ve ge iş a la da ta ı la a il ektedir. Kavra di a ik ir
iteliğe sahip olduğu içi sosyal riskleri etkisi i azalt ak a a ıyla ortaya çık ış
ol ası a rağ e , eko o ik ve sosyal geliş elere ağlı olarak yepye i ir içerik ve
görü ü kaza ıştır.
1. Sosyal güvenlik ve bireysel ekonomik güvence:
Gü ü üzde gele eksel olarak sosyal riskleri so uçları ı o ar ak a a ıyla ortaya
çık ış ola sosyal güve lik politikaları, ko u u yal ız a ir yö ü ü
oluştur aktadır.
Ö ür yö leriyle u politikaları te el a a ı, Lord Beveridge’i
deyi iyle; ireye, yaşa ı ı her dö e i de yeterli ir gelir düzeyi sağlayarak
onun güvenlik gereksinimini tatmin etmektir . Bu ağla da siyasal iktidar, sosyal
risk a layışı ı ir ke ara iterek, gelir kay akları elirli ir sı ırı altı a düşe tü
vata daşlara, asgari ir yaşa düzeyi sağla aktadır. Asgari gelir güvencesi . Bu
duru , ireysel eko o ik güve eyi sağla aya yö elik ir ye ide dağıtı
siste i i varlığı ı ortaya koy aktadır.

Sağlık Güve esi Yolu da
GENİŞ ANLAMDA SOSYAL GÜVENLİK

. Sosyal güve liği ö leyi i fo ksiyo u:
Sosyal güve lik aşla gıçta daha çok sosyal riskleri irey üzeri deki zararlı etkileri i
ortada kaldır a yö ü de ça a göster iştir. A ak, çok kısa ir süre içi de, riskleri
ö le e i so uçları ı o ar akta daha gerçekçi ola ağı a laşıl ıştır.

O arı ı tek ikleri ö leyi i tek iklerle ta a la ak he
ireyi he de toplu u
çıkarı adır. Bu u içi dir ki çağdaş sosyal politikalarda, ör . işsizlik ve sağlık gi i
ko ularda ö leyi i ça alara daha ge iş yer verilir.
Bu açıda ge iş a la da sosyal güve lik siste i, Bir ülke halkı ı u gü ü ü ve
yarı ı ı güve altı a al ayı a açlaya ve ir iri arası da sıkı ir irlik ve uyu
kurul uş ola ir kuru lar ütü ü olarak ta ı la a ilir. Bu çerçevede, sosyal
güve lik politikaları ile ulusal sosyal politikaları ir iri de ayır ak ü kü değildir.
Örn: Hastalık riski e karşı koruyu u ö le ler ile ge el sağlık politikası, işsizliği ö leyi i
ö le ler ile istihda politikası gi i.

Sağlık Güve esi Yolu da
GENİŞ ANLAMDA SOSYAL GÜVENLİK

. Sosyal güve lik ve kişiliği geliştiril esi:
Bireylere ekonomik güvence sağla ak özünde herkese kişiliği i geliştir e ola ağı
vermektedir. Bu durumda, sosyal güvenlik politikaları ı temelinde kişiliği
geliştiril esi, hatta i sa ı
utluluğu yat aktadır.
İ sa Hakları Evre sel Bildirgesi’ i

. addesi,

Herkes, toplu u ir ireyi olarak sosyal güve lik hakkı a sahiptir; sosyal
güve lik, ireyi o uru, kişiliği i geliştiril esi içi kaçı ıl az eko o ik, sosyal
ve kültürel hakları tat i edil esi te eli e daya ır .

Sağlık Güve esi Yolu da
DAR ANLAMDA SOSYAL GÜVENLİK

• Çağdaş sosyal güve lik siste leri, ireyi yaşa ı ı olu suz yö de etkileye tü
riskleri değil, o u eko o ik güve esi i ilk a da sarsa ile ek sosyal riskleri
kapsa ı a al ıştır. Bu lar dersi aşı da sayıla
esleksel, fizyolojik ve sosyoeko o ik risklerdir. Bu duru , sosyal güve liği kapsa ı ı daralt ıştır.
• Bu çerçevede sosyal güve lik kavra ı, sosyal riskle karşılaşa ireyleri eko o ik
güve eleri i sağla aya yö elik ye ide dağıtı ko usu daki örgütle e i
tümünü oluştur aktadır.

GELENEKSEL KORUMA TEKNİKLERİNİN YETERSİZLİĞİ VE ÖZGÜN
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN KAÇINILMAZLIĞI
1.

Geleneksel Koruma Teknikleri:
1. Bireysel bir teknik: Para biriktirme (tasarruf):
Kara gü ü dostu ol az .
Tasarruf, gele ekteki ir har a a içi ugü kü har a ada kaçı ayı ifade eder.
Yö te leri: a klarda evduat hesapları açtır a, tahvil, hisse se edi, altı ve
döviz satı al a, ülk edi e v .
. Başka kişileri katılı ı ı gerektire tek ikler
- Yardı
Örf ve gele ekler, di i ve ahlaki etke ler, aile ireyleri arası da yardı laş a, ka u
otoriteleri i yoksullara yaptığı yardı lar v .
-Hukuki sorumluluk
Üçü ü ir kişi i zarar veri i eyle i i varlığı gerekir. Ayrı a kusuru
ka ıtla ası, soru lu kişi i öde e gü ü ü ol ası da gerekir.

GELENEKSEL KORUMA TEKNİKLERİNİN YETERSİZLİĞİ VE ÖZGÜN
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN KAÇINILMAZLIĞI
. Toplu tek ikler Yardı laş a Sa dıkları
Ti ari a aç taşı aya ve sigorta tek iği e daya a yardı laş a sa dıkları, sosyal
tehlikelere karşı ke dileri i güve e altı a al ak isteye ve ay ı koşullar içi de
ulu a ir topluluğu oluşturduğu, u topluluk üyeleri de iri i karşılaştığı riski
yükü ü topluluğu öteki üyeleri arası da dağıta ve üyeleri te sil ileri tarafı da
yö etile kuru lardır. Toplu tasarruf ve daya ış a iki temel ilkedir.

Avrupa’da Ortaçağ’da ortaya çık ışlardır. İ giltere’de Frie dly So ieties , Fra sa’da
Mutualite adı ı ala sa dıklar, üreti ve tüketi kooperatifleri kur uşlar; hastalık,
kaza, sakatlık ve yaşlılık gi i sosyal riskler karşısı da işçilere elli ölçüde yardı
sağla ışlardır.
Os a lı İ p. da da eslek kuruluşu ola lo alar içi de aşla ıştır. Orta Sa dığı
veya Teavü Sa dığı adları ı al ışlardır.

GELENEKSEL KORUMA TEKNİKLERİNİN YETERSİZLİĞİ VE ÖZGÜN
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN KAÇINILMAZLIĞI
d) Özel sigorta
Riski
ali so uçları ı ir topluluk arası da yay a ilkesi e daya ır.
Kar a a ı a dayalıdır.

Öde e pri

karşılığı da elli ir te i at alı ır.

İsteğe ağlıdır.

. Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güve lik Siste leri i Tarihsel Gelişi i

1. Sosyal Güve lik Siste leri i Batı Ülkeleri deki Tarihsel Gelişi i
A. Sosyal güve lik siste leri i oluşu u u hazırlaya eko o ik ve sosyal
koşullar
A. Ortaçağ’da duru
B. XVI.yy’da iti are devleti oluşturduğu kuru lar
C. XVIII.yy’daki felsefi düşü eler
D.
Fra sız Devri i eşitlik ve özgürlük düşü eleri
E.
tarihli İ sa Hakları Bildirgesi
F. Eko o ik li eraliz öğretisi ırakı ız yapsı lar ırakı ız geçsi ler
G. Sa ayi Devri i’ i doğurduğu çalış a ve yaşa a koşulları
B. İlk sosyal güve lik siste leri ve özellikleri
Batı Avrupa’da sosyal güve lik siste leri i gelişi
- Klasik dö e
Bis ar k Al a ya’sı
- I. Dü ya Savaşı so rası dö e

dö e leri

. Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güve lik Siste leri i Tarihsel Gelişi i
İş kazaları ve eslek hastalıkları ı doğurdukları zararı taz i i e ilişki ilk
sistemler
2. İlk sosyal sigorta siste leri
A- Al a ya’da İlk Sosyal Sigorta Siste i
1.

a)
b)

Siste i oluşu u u hazırlaya faktörler eko o ik, politik ve hukuksal
Sosyal refor u kapsa ı
tarihli hastalık sigortası
tarihli iş kazaları sigortası
tarihli sakatlık ve yaşlılık sigortaları

c)

Sistemin özellikleri
Kapsam: Başla gıçta ü retleri elirli ir iktarı altı da ola sa ayi işçileri, daha so ra öteki ü retliler.
Siste
üyük ölçüde özel sigorta tek iği i uyarla ası a dayalı.
Yeni ilkeler: Zoru luluk, pri ler ra şlara göre kaza a dayalı olarak işçi ve işvere arası da dağıtıl ış, pri leri ya ı
sıra devlet katkısı var.

B- İngiltere’de İlk Sosyal Sigortalar
a)

1601 tarihli “Yoksullar Yasası”

b) 1897 tarihli Yasa’ya göre iş kazası halinde işveren sorumluluğu bulunmakta
c) 1908 tarihli yaşlılık yardımı yasası
d) 1911 Ulusal Sigorta Yasası (hastalık, sakatlık, işsizlik)
e) 1942 “Beveridge Raporu” İngiliz Sosyal Güvenlik Sistemi
C- Fransa’da İlk Sosyal Sigortalar

a)

1893 tarihli Tıbbi Yardım Yasası

b) 1893 tarihli İş Kazası Sigortası
c) 1894 maden işçileri, 1909 demiryolu işçileri için özel düzenlemeler
d) İlk sosyal sigortalar yasası 5 Nisan 1928 (iş kazası, sosyal sigortalar, aile
ödenekleri).

. Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güve lik Siste leri i Tarihsel Gelişi i
3) Aile Öde ekleri i Ö göre İlk Siste ler
Ö ü uygula alar Fra sa ve Belçika’da.
İlk yasal düze le eler
yılı da Ye i Zela da’da,

yılı da Belçika’da. Fra sa

C Çağdaş Sosyal Güve lik Düşü esi e Ö ülük Ede Siste ler
1.
Ağustos
tarihli ABD Sosyal Güve lik Yasası’ ı Ö gördüğü Siste
2. Ye i Zela da’ ı Sosyal Güve lik Siste i
3. Ye i Bir Sosyal Güve lik Kura ı: Beveridge Raporu
1.
2.
3.
4.

Ge ellik ve sigorta yardı ları da teklik ilkesi
Yönetimde birlik ilkesi
Pri lerde teklik ve vergilerde katkı sağla a ilkesi
Sosyal güve lik siste i i ta istihda ve ulusal sağlık politikalarıyla destekle

esi

.

. Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güve liği A açları
• Sosyal güve liği a a ı, çalış a gü ü ü, ede ve
ruh sağlığı ı deva ettir ek içi gelir kay akları ı
sürekli yada geçici bir biçimde yitirenlere toplum
olarak yardı et ek suretiyle o ları gereksi i leri
tutsaklığı da kurtar aktır (Talas, 1997:398).
• Sosyal güve lik yal ız a ireylere eko o ik güve e
sağla akla yeti e ekte, geliri ye ide dağıtı ı a
da katkıda ulu aktadır.

. Sağlık Güve esi Yolu da
Sosyal Güve liği A açları
• ILO’ya göre sosyal güve liği te el a açları:
- Yoksulluğu ortada kaldır ak, tü i sa ları sağlık
hiz etleri e erişi i i arttır ak, i sa a yakışır iş ve yaşa a
koşulları yarat ak yoluyla gelir güve esizliği i azalt ak,
- eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri azalt ak,
- yasal düze le eler yoluyla yeterli yardı sağla ak. Bu
yardı lar sağla ırke ulusal, et ik veya toplu sal i siyet
ayrı ılığı ı ol ası ile ali öde e ilirlik, veri lik ve
sürdürüle ilirliği sağla ak ILO,
.
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