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ÖNSÖZ 

Sosyal güvenlik, yaşama yönelik belirli risklere, sosyal ihtiyaçlara ve 

evrensel koruma ihtiyacına yanıt veren bir insan hakkıdır. Dünyadaki 

tüm insanları kapsamına almayı hedefleyen sosyal politikanın en 

önemli araçlarından biri olan sosyal güvenlik sisteminde etkin bir 

denetim sisteminin hayata geçirilmesi çok önemlidir. Nitekim etkin bir 

denetim sistemi, hem sosyal güvenlik sistemindeki suistimallerin 

önlenmesi hem de hak sahiplerinin bu haklardan tam olarak 

yararlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Diğer bir deyişle, 

sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için etkin bir 

denetimin yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu kitapta “Türk 

Sosyal Güvenlik Sisteminde Denetim” konusu özellikle mevzuat 

kapsamında ele alınmaya çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

20. yüzyılda kullanılmaya başlanılan sosyal güvenlik kavramının 

geçmişi çok eski değildir. Kavram ilk olarak Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD)’nde 1935 yılında kabul edilen Sosyal Güvenlik 

Yasasında kullanılmıştır (MHLW, 2020). Nitekim o yıllarda, Başkan 

Franklin D. Roosevelt yönetiminde yürürlüğe giren ve Büyük Buhran’a 

karşı federal hükümetin ekonomideki rolünü önemli ölçüde genişleten 

bir dizi iç politikaları içeren “New Deal”ın uygulanması ve işsizler için 

ekonomik güvenlik sistemlerinin oluşturulması acilen gerekliydi 

(MHLW, 2020; Khanacademy, 2021).  

1938 yılında Yeni Zelanda’da bir sosyal güvenlik yasası çıkarılırken, 

1942 yılında da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sosyal güvenliğe 

giden yol hakkında bir rapor yayınlamıştır. ILO, raporda farklı ülkelerin 

sosyal güvenlik sistemlerinin geçmişini ve bu tür sistemler altında 

sağlanan belirli hizmet veya faydaları anlatmış ve Yeni Zelanda’nın 

sosyal güvenlik sistemini yeni bir sosyal güvenlik modeli olarak 

tanıtmıştır. Bu süreçte genel olarak “sosyal güvenlik” ifadesi kabul 

edilmiştir. Sosyal güvenlik kapsamındaki önerilerin, “Atlantik Şartı”na 

dahil edilmesiyle sosyal güvenlik kavramı tüm dünyada yaygınlaşmıştır 

(MHLW, 2020). 

Zorunlu sigortaya dayalı ilk sosyal güvenlik programları, 19. yüzyılın 

sonlarında Avrupa'da oluşturulmuştur. Bununla birlikte, İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra yeni bağımsız devletlerinin kurulmasının bir sonucu 

olarak, ulusal sosyal güvenlik programları dünyada daha geniş çapta 
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gelişmiştir. Sosyal güvenliğin gelişimi, çeşitli uluslararası sözleşmeler 

ve araçlar tarafından desteklenmiştir. Sosyal güvenliğin temel bir insan 

hakkı olarak tanınması, 1948 “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ne 

dahil edilmesiyle gerçekleşmiştir (ISSA, 2020). 1948 tarihli İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi’nde, “sosyal güvenlik, temel ve vazgeçilmez 

insan haklarından biridir, toplumu oluşturan herkesin sosyal güvenlik 

hakkı vardır ve bu hakkın kullanımına ilişkin gereklilikleri yerine 

getirmek devletin görevidir” ifadelerinin bulunması devletleri doğrudan 

sosyal güvenlik sistemi içinde bulunmaya yönlendirmiştir. Bu 

kapsamda devlet, sosyal sigorta kapsamına girmeyen kişilere de vergi 

gelirleri veya kamu sosyal güvenlik harcamaları ile finanse edilen 

primsiz ödemeler adı verilen gelir transferi uygulamalarıyla sosyal 

güvenlik sağlamaya başlamıştır (Alper, 2018: 19).  

1945 yılında Türkiye’de ilk “Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)” 

kurulmuştur (Bedir vd., 2014: 131). Almanya ve Brezilya da sosyal 

güvenlik, Anayasa tarafından güvence altına alınan bir hak olarak kabul 

edilmiştir. Bugün birçok ülke sosyal güvenlik sistemlerini kurmuş ve 

geliştirmektedir. Dünya çapında en yaygın program türü yaşlılık, 

maluliyet ve ölüm yardımlarıdır. Bunu iş kazaları ve meslek 

hastalıkları, hastalık ve analık, aile yardımları ve işsizlik için yardım 

programları izlemektedir (ISSA, 2020).  

Sosyal politikanın temel bir bileşeni olan sosyal güvenlik, insanların 

refahını olumsuz etkileyen durumların önlenmesi, yönetimi ve 

üstesinden gelinmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır (UNRISD, 2010: 

135). Sosyal güvenlik, verimli işgücü piyasalarını teşvik ederek, 
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insanların risklere maruz kalmasını azaltarak ve bireylerin tehlikelere 

ve gelir kesintisi/kaybına karşı koruma kapasitesini artırarak 

yoksulluğu ve kırılganlığı azaltmak için tasarlanmış bir dizi politika ve 

program olarak tanımlanmaktadır (ADB, 2003: 1).  

Sosyal güvenlik, gelir güvencesini ve sağlık hizmetlerine erişimi 

garanti altına almak için nakdi veya ayni yardım sağlayan tüm önlemler 

olarak tanımlanmaktadır. Kapsamlı sosyal güvenlik sistemleri, hastalık, 

maluliyet, analık, işsizlik, yaşlılık, ölüm gibi sosyal risklere karşı 

koruma sağlamanın yanı sıra genel yoksulluk ve sosyal dışlanmadan 

kaynaklanan sorunlara karşı da koruma sağlar; temel sağlık hizmetlere 

erişimi kolaylaştırır ve özellikle çocuklar ve bağımlı yetişkinler için aile 

desteği sağlamaktadır (UN, 2018: 5). 

Sosyal güvenlik artık sadece işyerinde ve üretimdeki bir dizi ekonomi 

politikalarından ibaret değildir. Aksine, eşitsizlikteki boşlukları 

azaltarak ve yoksulluğu ve sosyal dışlanmayı ortadan kaldırarak eşitlik 

çerçevelerinin oluşturulmasına önemli ölçüde katkıda bulunan sosyal 

alanda bir dizi önlem içermektedir. Bazı ülkelerde tespit edilen mali 

daralma eğilimlerinin ve kamu harcama ayarlamalarının toplumdaki en 

savunmasız gruplar üzerindeki etkisinin incelenmesi gerekmektedir.  

Bu bağlamda, temel sosyal transferlere ve sosyal hizmetlere evrensel 

erişim çağrısı yapan “Birleşmiş Miletler Sosyal Koruma Tabanı”1 

 
1 Sosyal koruma tabanı yaklaşımı, “sosyal güvenliğin evrensel insan hakkı olduğu, 

kişilerin kendileri ve aileleri için uygun sağlık ve refah düzeyine sahip olmaları ve 

sosyal adaletin sağlanması gerektiği temel ilkelerini merkeze alan bir yaklaşımdır” 

(Ayrıntı için bkz.: Kapar, 2015: 194). 
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girişimini dikkate alırken, bu grupları korumak için en uygun sosyal 

politikaları düşünmesi gerekmektedir. İnsanları yoksulluğa 

hapsolmaktan korumak, fırsatlardan yararlanmaları için güçlendirmek, 

çalışanların değişime uyum sağlamalarına ve işsizlikle başa 

çıkmalarına yardımcı olmak ve böylece üretkenliği desteklemek için 

sosyal güvenliğin faydaları konusunda artan bir farkındalık vardır. Bu 

nedenle, uzun vadeli sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve “Binyıl 

Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması için eşitsizliği ve sosyal dışlanmayı 

ele alan ve azaltan sosyal politikaların ve sosyal güvenlik sistemlerinin 

önemi dikkate alınmalıdır (UN, 2021). 

Dezavantajlı gruplar için sosyal güvenliğin iyileştirilmesi ve 

genişletilmesi, kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik ederek, eşitsizliği 

azaltarak, güvenlik ve siyasi istikrarı artırarak tüm topluma fayda 

sağlamaktadır. Böylece iyi tasarlanmış ve uygun maliyetli sosyal 

güvenlik programları küreselleşmiş bir dünyada bölgesel rekabet 

gücünü artırmaktadır. Gerçekten de sosyal güvenlik olmadan, 

savunmasız aileler sağlık hizmetlerinden yoksun olabilir, eğitim 

fırsatlarını kaybedebilir ve bu durumun zararları gelecek nesillere 

sıçrayabilir (ADB, 2020).  

Bu kapsamda sosyal güvenlik programları, özellikle dünyanın en 

dezavantajlı gruplarının kendilerini sağlıklı tutmaları, eğitimlerine 

devam etmeleri ve beşerî sermayelerini artırmaları, kendilerini ve 

ailelerini yoksulluktan kurtarmaları için önemli fırsatlar sunmaktadır. 
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İyi tasarlanmış ve iyi uygulanan sosyal güvenlik sistemleri ülkeleri 

güçlü bir şekilde şekillendirebilir, beşerî sermayeyi ve üretkenliği 

artırabilir, eşitsizlikleri azaltabilir, direnç geliştirebilir ve nesiller arası 

yoksulluk döngüsünü sona erdirebilir. Sosyal güvenlik sistemleri 

sadece yoksul ve dezavantajlı gruplara karşı koruma sağlamaz. Bu 

grupların yoksulluktan kurtulmalarını ve toplumun üretken bireyleri 

olmalarını sağlayarak fırsat eşitliğinin sağlanması açısından da sosyal 

güvenlik özel bir öneme sahiptir (World Bank, 2020). 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL GÜVENLİK 

1.1. Sosyal Güvenlik Kavramı  

Sosyal güvenlik ihtiyacı tarihin ilk yıllarına kadar uzanmasına rağmen, 

“sosyal” ve “güvenlik” kelimelerinden oluşan sosyal güvenliğin bir 

terim olarak kullanılması çok yenidir (Bedir vd., 2014: 123). Fransızca 

social kelimesinden gelen ve terimin ilk kelimesini oluşturan sosyal 

kelimesi, genellikle birden fazla kişiden oluşan toplulukları yani 

toplumları ifade etmek için kullanıldığı gibi birlik, eşitlik, dayanışma 

ve gruplara dayalı bir zihniyete atıfta bulunmak için kullanılır (TDK, 

2021; Alper, 2018: 10 ve Bedir vd., 2014: 123).  

Güvenlik kelimesinin İngilizce karşılığı olan “security” kelimesi 

Latince “securus” kelimesinden gelmektedir. Bu anlamda “se” 

“özgürlük” ve “curus” “huzursuzluk” anlamına sahiptir. Dolayısıyla, 

"güvenlik" aslında huzursuzluğun önlenmesi, herhangi bir risk veya 

tehdit olmaksızın huzurlu bir ortamda bulunulması anlamına 

gelmektedir. Nitekim “güvende hissetme” ve “korunma” dahil olmak 

üzere geniş bir anlam yelpazesine sahip olan güvenlik kelimesi, 

herhangi bir risk veya endişe olmaksızın bir durumu tanımlamak için 

kullanılmaktadır (MHLW, 2020). Böylece daha önce de belirtildiği 

üzere “sosyal” ve “güvenlik” kelimelerinden oluşan “sosyal güvenlik” 

zamanla terim anlamı kazanarak kendisini oluşturan kelimelerin 

anlamlarıyla yakın ilişkili olmasına rağmen, bu kelimelerin tek tek ifade 

ettiği anlamlardan daha geniş bir anlama sahiptir (Alper, 2018: 10). 
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Sosyal güvenlik terim anlamında, sosyal hayattan kaynaklanan 

tehlikeler de dahil olmak üzere insanların maruz kaldığı tehlikelerin 

ekonomik boyutlarına karşı güvenlik duygusunu ifade eden bir 

kavramdır (Arıcı ve Alper, 2012: 3). Bireye bu güvenlik duygusunun 

sağlanması ise sosyal güvenliğe konu olan risklerin neden olduğu gelir 

azalması, gider artışı veya gelir kesilmesi gibi olası zararlara karşı gelir-

gider dengesini temin eden asgari bir gelirin sağlanması ile gerçekleşir 

(Kiraz, 2018: 19). Böylelikle sosyal güvenliğin sağladığı güvenlik 

duygusu, bireyleri toplumda iktisadi anlamda ihtiyaca düşmekten ve 

muhtaçlık korkusundan kurtardığı için bireyde bir güvenlik duygusu 

oluşturmaktadır (Köprücü ve Kök, 2018: 64). Bu durumda, bireyin 

belirli sosyal risklerin iktisadi sonuçlarından korunması ve aynı 

zamanda güvenliğinin sağlanması olarak tanımlanabilecek sosyal 

güvenlik, bireyin yaşam düzeyini korumayı ve sürdürmeyi 

amaçlamaktadır (Baylan, 2015: 30).  

Sosyal güvenlik sisteminin bireylere sunduğu sosyal güvenlik 

garantisinin “soyut ve somut” olmak üzere iki yönü bulunmaktadır.  

• Sosyal güvenliğin soyut yönü, sosyal barışın hâkim olduğu mutlu 

ve barışçıl bir toplumun varlığı, onu oluşturan bireylerin 

mutluluğuna, huzuruna ve geleceklerinden emin olmalarına 

bağlıdır. Bireyin iş kazası ve meslek hastalığına maruz kalması 

halinde sağlık hizmetlerine, yaşlanması halinde sosyal 

hizmetlere, işsiz kaldığında belli bir gelir garantisine sahip 

olduğunu yani bir başkasına muhtaç olmadığını bilmesinden 
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kaynaklı “tatmin duygusu” sosyal güvenliğin soyut yönünü 

oluşturmaktadır (Alper, 2018: 11). 

• Sosyal güvenliğin somut yönü ise bireyin herhangi bir riske 

maruz kalması halinde zararın sosyal güvenlik sistemi tarafından 

tazmin edilmesidir. Bu kapsamda bireye hastalık durumunda 

hastalık sigortasından sağlanan tedavi hizmetleri, malullük ya da 

yaşlılık durumunda aylık bağlanması veya işten çıkarılma 

durumunda ise işsizlik sigortasından işsizlik maaşının bağlanması 

sosyal güvenliğin somut boyutunu oluşturur (Alper, 2018: 12). 

Sosyal güvenlik “dar ve geniş” olmak üzere iki farklı şeklide ele 

alınabilir. 

• Dar anlamda sosyal güvenlik, tanımlanmış sosyal risklerin 

zararlarına karşı bireyleri koruma anlayışını ifade etmektedir. 

Diğer bir deyişle bireylere sosyal güvenlik anlayışı içinde 

ILO’nun sosyal güvenlik sözleşmelerinde belirtilen tıbbi bakım, 

hastalık, iş kazası, işsizlik, yaşlılık, aile yardımı, analık, malullük 

ve ölüm gibi dokuz standart dalda tanımlanan sosyal risklere karşı 

garantilerin tesis edilmesini ifade etmektedir. Dar anlamda sosyal 

güvenlik, sosyal güvenliğin aktif bileşeni olan sosyal sigortaların 

sağladığı sosyal güvenlik garantisi anlamına gelmektedir (Arıcı 

ve Alper, 2012: 4 & Social Protection, 2020a). 

 

• Geniş anlamda sosyal güvenlik, bireyin muhtaç olmasına neden 

olan tüm sosyal risklere karşı koruma sağlayan sosyal güvenlik 

anlayışını temsil etmektedir. Geniş anlamda sosyal güvenlik 
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sosyal sigortaların sağladığı sosyal güvenlik garantisine ek olarak 

devletin nakdi ya da ayni gelir transferleriyle sağladığı garantiyi 

de kapsamaktadır. Bu bağlamda geniş anlamda sosyal güvenlik 

eğitim, kira ve gıda giderlerini de içeren geniş gelir transferi 

uygulamalarını içermektedir. Bu nedenle geniş anlamda sosyal 

güvenlik uygulamaları adil bir gelir dağılımını hedefleyen sosyal 

refah devleti politikalarıyla gelişmiş ve günümüze kadar gelmiştir 

(Arıcı ve Alper, 2012: 4). 

Tanımlarından da anlaşılacağı üzere sosyal güvenlik, her toplumda 

herkesin erişmesi gereken bir insan hakkıdır; aynı zamanda sosyal 

uyum ve sosyal adalet için bir ön koşuldur. Sosyal güvenlik sistemleri, 

yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmak ve sosyal barışı teşvik etmek için 

güçlü bir mekanizmadır (ILO, 2011: 22). Nitekim tüm insanlık tarih 

boyunca hastalık, engellilik, işsizlik, yaşlılık ve ölüm gibi sosyal 

risklerin neden olduğu belirsizliklerle karşılaşmış ve hayatın bu 

kaçınılmaz yönleri bireyin ekonomik ve sosyal güvenliğini tehdit 

etmiştir (Socialwelfare, 2020).   

Sosyal güvenlik, beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında bireylere 

bir dereceye kadar gelir güvencesi, tedavi edici veya önleyici tıbbi 

bakım sağlayan mevzuat veya diğer zorunlu düzenlemelerle oluşturulan 

herhangi bir sosyal koruma programı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle 

sosyal güvenlik programlarının ve sistemlerinin geliştirilmesi, 20. 

yüzyılın en önemli sosyal politika başarılarından biridir (ISSA, 2020). 

ILO da bu başarıda büyük rol oynamaktadır. Bu bağlamda, ILO'nun 

sosyal güvenlikle ilgili “yatay ve dikey iki boyutlu stratejisi”, sosyal 
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güvenliğin gelecekteki gelişimi hakkında tüm kalkınma seviyelerindeki 

ülkelere açık bir rehberlik hizmeti sunmaktadır. 

• Sosyal güvenliğin yatay boyutu, ulusal sosyal güvenlik 

sistemlerinin temel bir unsuru olarak “sosyal koruma tabanları” 

oluşturmayı ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.  

• Sosyal güvenliğin dikey boyutu, ILO sosyal güvenlik 

standartlarının rehberliğinde, olabildiğince çok insana kademeli 

olarak daha yüksek düzeyde sosyal güvenlik sağlayan sosyal 

güvenliğin genişletilmesi için stratejiler izlemeyi amaçlamaktadır 

(ILO, 2012a: 1). 

ILO sosyal güvenliğin bu yatay ve dikey iki boyutuyla birlikte, ulusal 

öncelikler, kaynaklar ve koşullarla uyumlu kapsamlı sosyal güvenlik 

sistemleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Sosyal güvenliğin ulusal 

koşullara uygun olarak genişletilmesine yönelik etkili ulusal stratejiler, 

en azından “asgari gelir güvenliği” ve “temel sağlık hizmetlerine 

erişim” yani yatay boyut sağlayarak nüfusun evrensel korunmasını 

sağlamayı amaçlamalıdır. Mevcut ILO sosyal güvenlik standartları 

tarafından yönlendirilen “daha yüksek seviyede koruma sağlamak”, 

sosyal güvenliği genişletmek için etkili ulusal stratejilerin dikey 

boyutunu oluşturmaktadır (ILO, 2012a: 1). 

Neticede etkili sosyal güvenlik sistemleri, geliri güvence altına almak, 

yoksulluğu ve eşitsizliği önlemek ve azaltmak, sosyal içerme ve 

saygınlığı teşvik etmek için güçlü bir araçtır. Çalışanların ve genel 

nüfusun refahına yapılan önemli bir yatırım olan sosyal güvenlik, 

üretkenliği, istihdam edilebilirliği artırmakta ve sürdürülebilir 
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ekonomik kalkınmayı desteklemekte böylece herkes için makul yaşam 

standartlarına sahip adil bir küreselleşmeye katkıda bulunmaktadır 

(Hirose vd., 2011: 1). 

1.2. Sosyal Güvenlik Teknikleri 

Sosyal güvenlik açığını kapatmak için kullanılan ve geliştirilen yol, 

yöntem ve prosedürlere “sosyal güvenlik teknikleri” denir. Bu teknikler 

her toplum ve dönem için standart değildir. Diğer bir deyişle sosyal 

güvenlik teknikleri, sosyal güvenlik ihtiyacındaki değişime göre 

değişebilir. Hatta bazen mevcut sosyal güvenlik teknikleri, günün 

sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamakta dahi yetersiz 

kalabilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal gelişmeler ve değişimler, 

sosyal güvenlik ihtiyacında da gelişmelere ve değişikliklere yol 

açabilir. İşte bu durumda, eksikliklerin ve yeni sosyal risklerin 

zararlarının giderilmesi için yeni sosyal güvenlik teknikleri gündeme 

gelebilir (Çalışır, 2018: 1). Aslında sürekli gelişim ve değişkenlik 

gösterse de sosyal güvenlik teknikleri geleneksel ve modern sosyal 

güvenlik teknikleri olarak iki ana başlık altında değerlendirilebilir. 

1.2.1. Geleneksel Sosyal Güvenlik Teknikleri 

Bireylerin yaşamları boyunca hastalık, analık, yaşlılık ve ölüm gibi 

sosyal risklerle karşı karşıya kalması muhtemeldir (Fırat, 2016, s.317). 

Bireyler hem kendilerini hem de ailelerini sosyal risklere karşı korumak 

için birçok sosyal güvenlik tekniği kullanmış ve geliştirmiştir. 

Bireylerin sosyal risklere karşı modern sosyal güvenlik tekniklerini 

geliştirip kullanana kadar kullandıkları tekniklere geleneksel sosyal 
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güvenlik teknikleri denir (Gerek vd., 2019: 197).  Ancak günümüzde 

sosyal risklere karşı sosyal sigorta, sosyal yardım, sosyal hizmetler ve 

devlet bakımı gibi modern sosyal güvenlik tekniklerinin yanı sıra 

bireysel tasarruf ve sosyal yardım gibi geleneksel teknikler de 

kullanılmaya devam etmektedir (Boyacıoğlu ve Öçal, 2018: 913). Bu 

tekniklerin etkinliği ve birinci derece sosyal güvenlik sağlama 

yeteneklerinin zayıflaması nedeniyle geleneksel sosyal güvenlik 

teknikleri olarak adlandırılmaktadır (Bedir vd., 2016: 127).  

1.2.1.1. Bireysel Tasarruflar 

Para biriktirme olarak da ifade edilebilen bireysel tasarruflar, 

geleneksel sosyal güvenlik yönteminin ilk ve temelidir (Bedir vd., 

2016: 127). Bu teknikte birey, kendisinin ve/veya ailesinin 

karşılaşabileceği sosyal risklere karşı kendisini ve ailesini güvence 

altına almak için elde ettiği gelirin bir kısmını harcamayarak kendisinin 

ve ailesinin sosyal güvenliğini sağlamaya çalışır (Gerek vd., 2019: 

198). Bireylerin tasarruf farkındalığı, gelir seviyesi, risksiz geçen 

zaman ve risklerin boyutu gibi faktörler, bireysel tasarrufların sosyal 

güvenlik garantisi sağlama kapasitesini belirlediği (Bedir vd., 2016: 

127) için bireysel tasarruf tekniğinin olumsuz yönlerini aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür:   

• Bireysel tasarruf tekniğinde, düşük gelire sahip bireylerin 

tasarruf etme eğilimi ya çok az olabilir veya hiç olmayabilir 

(Helvacı, 2014: 23). 

• Sosyal risklerin zamanını ve yoğunluğunu ve neden olacağı 

ihtiyaçların boyutunu tahmin etmek mümkün olmayabilir. 
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• Bireysel tasarruf tekniğinde risklerin eşitlenememesi, bireylerin 

büyük miktarlarda tasarruf yapmasını gerektirebilir. 

• Bireyin sosyal risklere karşı güvencesi tasarruf anından itibaren 

artsa bile, kişi ilk günlerde bu güvenceden mahrum kalacaktır. 

• Bu teknikte karşılaşılan riskin zararını telafi etmek için yeterli 

tasarruf yapılsa bile, zararın tazmini ile tasarrufların önemli bir 

kısmı veya tamamı eriyebilir. 

• Enflasyon karşısında bireysel tasarrufların değerini korumak için 

belirli değerlere bağlı kalmak gerekebilir. Bu durumda 

tasarrufların sosyal güvenlik ihtiyaçlarına yönlendirilmesi zaman 

alabilir veya maliyetleri artırabilir (Helvacı, 2014: 24). 

 

1.2.1.2.  Yardımlar 

Sosyal güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlayamayan kişiler, 

başkalarının yardımıyla sosyal güvenlik sağlamaya çalışırlar (Gerek 

vd., 2019: 198). Bu geleneksel teknik genellikle kendileri ve aileleri için 

sosyal güvenlik sağlamada güçlük çeken bireyleri içermektedir 

(Tekindal, 2018:342). Yani bu teknik, toplumun diğer üyelerinin 

yoksul, muhtaç ve karşılaştıkları riskleri göze alamayan bireylere 

verdiği desteği ifade etmektedir. Geleneksel sosyal güvenlik sistemine 

dahil edilen yardım tekniğinin geçmişi çok eskilere dayanmakla 

birlikte, muhtaç bireylere yeterli sosyal güvencenin sağlanması 

konusunda aşağıda belirtildiği üzere bazı şüpheler bulunmaktadır.  
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• Yardıma muhtaç bireyler yardımın sağlanıp sağlanmayacağını, 

sağlanacaksa ne zaman ne miktarda ve ne kadar süreyle 

sağlanacağını bilemeyebilir.  

• Yardımın zamanında ve yeterli miktarda sağlanması, yardımı 

sağlayacak kişi veya kişilerin iradesine bağlıdır.  

• Yardıma muhtaç bireyin muhtaçlığını ifade etmesi ve bu duruma 

bağlı olarak yardım alması, bireyin haysiyetini çok rahatsız edici 

bir durum oluşturmaktadır (Gerek vd., 2019: 198). 

1.2.1.3. Yardımlaşma Sandıkları  

Toplu tasarruf ve dayanışma kapsamında bireylerin sosyal güvenliğinin 

sağlanmasında geleneksel yöntemlerden biri de yardımlaşma 

sandıklarıdır. Yardımlaşma sandıklarında benzer koşullarda bulunan ve 

benzer sosyal risklerle karşı karşıya olan üyelerden belirli oranda alınan 

aidatlar bir fonda toplanır; fon üyelerinden herhangi birinin herhangi 

bir sosyal riskle karşı karşıya kalması durumunda bu fondan yardım 

sağlanır (Gerek vd., 2019: 198).   

Sanayi Devrimi’nden önce Avrupa’daki Lonca Teşkilatı ve Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki Ahilik Teşkilatı’nın bir parçası olarak üyelerinin 

sosyal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan orta (teavün) 

sandığı adıyla anılan bu sandıklar, “yardımlaşma sandıklarına” 

verilecek en güzel örnekler arasındadır (Bedir vd., 2016: 127). Bu 

sandıkların amaçlarını kısaca aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
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• Hasta üyelerin tedavisi için gerekli yardımı sağlamak, 

• Yaşlanarak işini yapamayacak durumda olan ve/veya tedavi 

edilemez bir hastalık veya engellilik nedeniyle muhtaç kalan 

üyelerin geçimlerini sağlamak,  

• İhtiyaç sahibi esnaf ve ailelerine yardım sağlamak,  

• Üyelerin veya ailelerinden birinin ölümü halinde cenaze töreni 

düzenlemek ve gerekli masrafları karşılamak gibi sosyal güvenlik 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır (Dilik, 1998: 62). 

Zamanla bu yöntem, sadece sandık üyelerini kapsadığından ve 

sağladığı yardımlar bazen yetersiz kaldığından, sosyal güvenliğin 

sağlanması açısından yeterli görülmemiştir (Gerek vd., 2019: 198). 

Nitekim geleneksel sosyal güvenlik sisteminin eksikliklerini gidermek 

için modern sosyal güvenlik sistemi ön plana çıkmıştır. 

1.2.2. Modern Sosyal Güvenlik Teknikleri  

Sanayi Devrimi, modern sosyal güvenlik tekniklerinin ortaya 

çıkmasında son derece önemli bir rol oynamıştır (Arıcı ve Alper, 2012: 

23). Sanayi Devrimi ile işgücü yapısının değişimi ve işçi sınıfının 

doğumu, kentleşmenin hızlanması, istihdamın ve çalışma koşullarının 

ağırlaşması ve değişimi, aile yapısının geleneksel aile yapısından 

çekirdek aile yapısına dönüşümü gibi toplumu yakından ilgilendiren 

pek çok gelişme ve değişim yaşanmıştır. Bu gelişmeler ve değişiklikler, 

geleneksel sosyal güvenlik yöntemlerini zayıflatmış ve yeni sosyal 

yapının ihtiyaç duyduğu modern sosyal güvenlik tekniklerini 

oluşturmuştur (Bedir vd., 2016: 128). 
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1.2.2.1. Sosyal Sigortalar 

Bireylerin hastalık, analık, yaşlılık, ölüm, işsizlik veya malullük gibi 

risklerle karşı karşıya kaldıklarında kayıplarını telafi etmelerine veya 

riskleri en aza indirmelerine yardımcı olan ve böylece sosyal risklerin 

bireyler üzerindeki baskısını azaltan sosyal sigortalar; sosyal güvenlik 

sisteminin en temel, en modern, en geniş ve gelişmiş bir tekniğidir 

(ILO, 2014a:1). Diğer bir ifadeyle sosyal sigortalar, çalışanların 

karşılaşabilecekleri belirli sayıdaki sosyal risklerin zararlarını 

karşılamayı amaçlayan modern bir sigorta tekniğidir (Amcaoğlu, 2015: 

7). 

Sosyal sigortalar devlet tarafından kurulan, organize edilen ve yine 

bağımsız olarak yönetilen, işçi ve işverenlerin katılımının zorunlu 

olduğu bir kurumdur. Sosyal sigortalar ilgililerin maddi katılımı ile 

gerçekleştirildiği için “primli sosyal güvenlik rejimi” olarak 

adlandırılmaktadır. Diğer bir deyişle, sosyal sigortalar, işçi-işveren ve 

devletin mali iş birliği ile faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda sosyal 

sigortaların temel işleyişi, işçi-işverenden toplanan parafiskal gelirin 

sosyal risklere göre yeniden dağıtılması esasına dayanmaktadır 

(Amcaoğlu, 2015: 7).  

Sosyal sigortanın kapsamının genişletilmesi sosyal güvenlik sisteminin 

sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu anlamda sosyal sigortaların 

kapsamının genişletilmesi için gerekli ilkeleri şu şekilde sıralamak 

mümkündür. 
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• Evrensellik: Sosyal sigortalar, tüm çalışanların refahını 

sağlamak için çalışma çağındaki nüfusun tamamını kapsamayı 

hedeflemelidir. 

• Adalet: Sosyal sigortalar, tüm grupların eşit şekilde 

katılabilmesini ve yararlanabilmesini sağlamalıdır.  

• Tanıtım ve Şeffaflık: Sosyal sigortalar, sosyal sigorta hizmetleri 

sunan kuruluşların politikalarının, düzenlemelerinin, haklarının 

ve sorumluluklarının tanıtımını ve şeffaflığını sağlamalıdır. 

• Mali Sürdürülebilirlik: Sosyal sigortaların gelişimi, sosyal 

sigorta fonunun sürdürülebilirliğini sağlamalıdır. 

• Hükümetin Rolü: Sosyal sigorta sistemine katılım 

yaygınlaştırılmalı ve hedef gruplarına uygun çözümlerin 

bulunması sağlanmalıdır. (ILO, 2014a: 2). 

1.2.2.2. Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler  

Sosyal güvenliğin en eski tekniği olan sosyal yardımlar, sosyal 

sigortaların boş bıraktığı alanı dolduran tamamlayıcı bir sosyal 

güvenlik tekniğidir. Genel olarak sosyal yardımlar, sosyo-ekonomik 

risklere karşı, karşılıksız nakdi ve ayni destek sağlayarak ihtiyaç sahibi 

bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir sosyal güvenlik 

tekniğidir. Bu anlamda sosyal yardımlar, sosyal güvencesi olmayan 

kişileri hedef almakta; sosyal sigorta sisteminin yetersiz olduğu 

alanlarda tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. Sosyal yardım alanlar 

herhangi bir katkıda bulunmadığından, sosyal yardımlar “kamu 

yardımları” veya “primsiz (katılımsız) sosyal güvenlik rejimi” olarak da 

adlandırılmaktadır (Canatan, 2020: 3). Sosyal yardımlar yoksullar, 
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bakıma muhtaçlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun muhtaç 

kesimlerine sağlandığı ve finansmanı devlet bütçesinden karşılandığı 

için sosyal sigortalardan ayrılmaktadır (Kaya, 2009: 27). 

Günümüzde sosyal yardımların yanı sıra sosyal hizmetler de sosyal 

güvenliğin tamamlayıcı bir tekniği olarak kabul edilmektedir. Sosyal 

hizmetler, yoksul ve muhtaç duruma düşmüş, bedensel veya ruhsal 

yetersizliği bulunan bireylerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının, ülkenin 

genel şartları çerçevesinde karşılanması amacıyla devlet ve gönüllü 

özel kuruluşlar tarafından sunulan hizmetler olarak ifade edilmektedir 

(Özdemir, 2008: 148).  

Sosyal hizmetler, Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. maddesinde “kişi ve 

ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri 

dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine 

ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesine ve 

çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının 

iyileştirilmesini ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı 

hizmetler bütünüdür” şeklinde tanımlanmaktadır (RG, 24.5.1983, Sayı: 

2828). 

1.2.3. Geleneksel ve Modern Sosyal Güvenlik Tekniklerin 

Ayrımı 

• Sosyal güvenlik tekniklerini geleneksel ve modern olarak 

ayırırken, geleneksel tekniklerin modern tekniklerden daha düşük 

veya daha az başarılı olduğu sonucuna varılmamalıdır. 

• Tarihin ilk yıllarından itibaren hayat bulan geleneksel teknikler, 

modern sosyal güvenlik tekniklerinin gelişmesine kadar aktif 
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olarak kullanılmıştır. Günümüzde bireysel tasarruf ve sosyal 

yardımlar halen kullanıldığı için geleneksel tekniklerin tamamen 

terk edildiği de söylenemez.  

• Geleneksel sosyal güvenlik tekniklerinde “gönüllülük esastır” 

ancak modern sosyal güvenlik tekniklerinde sosyal güvenlik 

bireylerin takdirine bırakılmamaktadır. 

• Geleneksel sosyal güvenlik teknikleri, sosyal güvenlik ihtiyacını 

yerinde, zamanında ve zararı gidermeye yetecek kadar karşılama 

imkânı bulunmayan tekniklerdir. Bununla birlikte, modern sosyal 

güvenlik teknikleri toplumun büyük bir bölümünü kapsamakta ve 

onlara sosyal sigorta gibi insan onuruna yakışır bir sosyal 

güvenlik garantisi sunmaktadır. 

• Modern sosyal güvenlik tekniklerinden olan sosyal sigortalar, 

bireyleri kendi sosyal güvenliklerini sağlamak için yasal tasarruf 

yapmaya zorlaması nedeniyle geleneksel sosyal güvenlik 

tekniklerinden farklıdır (Çalışır, 2018: 5). 

• Bireyler artık ihtiyaçlarını büyük ölçüde modern sosyal güvenlik 

teknikleriyle karşılamakta ancak geleneksel sosyal güvenlik 

teknikleri modern sosyal güvenlik tekniklerinin eksikliklerini 

tamamlamaya devam etmektedir (Çalışır, 2018: 6). 

1.3. Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi 

İnsanlar yıllardır işsizlik, hastalık, malullük, ölüm ve yaşlılık gibi 

sosyal risklerin getirdiği belirsizliklerle karşı karşıya kalmaktadır. 

Sosyal ve ekonomik hayatın bu kaçınılmaz yönleri, kişinin sosyal ve 

ekonomik güvenliğini tehdit etmektedir. Toplumlar ekonomik ve sosyal 
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karmaşıklık içinde büyüyüp geliştikçe, sosyal güvenlik sistemi de 

toplum üyelerinin sosyal risklere karşı güvenliğini sağlamak için 

gelişmiştir (SSA, 2020). Nitekim, sosyal güvenlik sistemlerinin toplum 

için sosyal önemi artık geniş ölçüde kabul edilmekte ve sosyal güvenlik 

programlarının ve sistemlerinin geliştirilmesi, 20. yüzyılın en önemli 

sosyal politika başarılarından biri olarak kabul edilmektedir (ISSA, 

2020). Bu bölümde sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimi Sanayi 

Devrimi öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönemde ele alınmaktadır. 

1.3.1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönemde Sosyal Güvenlik: 

Geleneksel Dönem 

Sosyal güvenlik sistemi bir toplumun siyasi, kültürel, sosyal ve 

ekonomik gelişmişlik düzeyi ile yakından ilişkilidir (Gongcheng ve 

Scholz, 2019: 15). Sanayi Devrimi öncesi dönemlerde bireyler, 

geleneksel sosyal güvenlik teknikleriyle hem kendilerini hem de aile 

üyelerini sosyal risklere karşı korumaya çalışmışlardır (Gerek vd., 

2019: 200). Geleneksel dönemde sosyal risklere maruz kalan bireylerin 

sosyal güvenlik ihtiyacı ilk olarak “aile üyeleri” tarafından 

karşılanmaya çalışılmıştır (Alper, 2018: 15). Nitekim geleneksel 

dönemde aile, üretim ve tüketim döngüsünün gerçekleştiği ekonomik 

bir kurum olarak görülüyordu. Dolayısıyla aile ve ekonomi arasında 

işlevleri ve yapıları açısından organik bir bağ vardı (Turğut, 2017: 101).   

Özellikle bu dönemde “geniş aile”, sosyal risklere maruz kalması 

durumunda bireylere destek sağlayan önemli bir sosyal güvenlik ağı 

olarak görülmüştür (Ruparanganda vd., 2017: 214).  
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Bu dönemde aile, birden fazla neslin bir arada yaşadığı birçok kişiden 

oluşan geniş bir yapıya sahiptir. Bireyin kaza, hastalık, maluliyet, 

yaşlılık, doğum ve bakım gibi sosyal güvenlik ihtiyaçları ağırlıklı 

olarak aile içinde karşılanırdı. Çalışanların, çocukların ve yaşlıların bir 

arada yaşaması, aileyi doğal bir sosyal güvenlik sistemine 

dönüştürüyordu. Çalışanların, çocukların ve yaşlıların sosyal güvencesi 

sağlanırken, bir süre sonra nesil değişimine bağlı olarak çocuklar 

çalışma grubuna, çalışanlar yaşlı grubuna geçmekte ve bu geçişle 

birlikte bakım garantisi nesilleri değiştirmektedir. Bir arada yaşayan 

aile bireylerinin sayısı arttıkça, ailenin sosyal güvenlik teminatını 

sağlama işlevi güçlenmekteydi. Ancak yapısı ve büyüklüğü ne olursa 

olsun aile, tüm toplumlarda ilk ve temel sosyal güvenlik işlevi olmaya 

devam etmektedir (Alper, 2018: 15). 

Geleneksel dönemde ikinci bir sosyal güvenlik önlemi olarak komşuluk 

ve akrabalığa, yani tanıma bilme faktörüne bağlı olarak “yardımlaşma 

olgusu” öne çıkmaktadır (Aktaş, 2014: 42). Özellikle kırsal kesimde 

birbirini yakından tanıyan veya birlikte yaşayan kişiler; ihtiyaç sahibi 

akraba, tanıdık ve komşulara yemek, barınma ve giyecek gibi ayni 

yardımlarda bulunur. Bu destek, ihtiyaç sahibi kişinin tarlasını ekmek, 

bahçesine ya da hayvanlarına bakmak gibi devam eden üretim 

faaliyetleri olabileceği gibi bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yardımcı olmak şeklinde de olabilir (Alper, 2018: 15). 

Geleneksel dönemde insanlar, sosyal ve ekonomik koşulların yanı sıra 

“dini inanç ve görüşlere” göre de sosyal güvenlik ihtiyaçlarını 

karşılamanın yollarını aramışlardır (Dilik 1998: 41). Ortaçağ 
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Avrupa’sında, kiliseler ve manastırlar gibi dini kuruluşlar hastalara, 

yoksullara, dullara, öksüz ve yetimlere kamu bağışlarından yardım 

yapıyorlardı. Bu yardımlar genel olarak kilise ve manastırlarda kurulan 

hastanelerde yoksullara ücretsiz tedavi ve bakım sağlamak, onlara para, 

yiyecek ve giyecek vermek şeklindeydi (Şenocak, 2009: 418). Öte 

yandan İslam toplumlarında gelir düzeyi yüksek kişiler, fakir ve 

muhtaçlara zekât, sadaka, fitre, adak ve kefaret bağışlarlar. Dönemin 

sosyal yardımlarını oluşturan bu yardımlar dinsel nitelikteydi. Osmanlı 

Devleti’nde iyilik ve hayır işleri yapmak için kurulmuş bazı sosyal 

yardım kuruluşları da vardı (Şenocak, 2009: 424). 

Sanayi Devrimi’nden önce, "küçük esnaf ve zanaatkârların meslek 

kuruluşları” da üyelerinin sosyal güvenliklerini sağlamaya yönelik 

önlemler geliştirmişlerdi. Ahilik Teşkilatı veya Lonca olarak anılan bu 

kuruluşlar evlilik, doğum, işyeri açma, hastalık, işsizlik ve ölüm gibi 

bazı sosyal risklere karşı üyelerinin hem kendilerine hem de ailelerine 

ayni ve nakdi yardım sağlayan dayanışma fonları kurmuşlardır. Bu 

meslek kuruluşları, “Orta Sandığı” veya “Teavün Sandığı” adlı yardım 

fonları aracılığıyla sosyal yardım sağlamışlar (Şen, 2002).  Bu fonların 

gelir kaynaklarını,  

• Kalfa ve ustaların geleneklere ve ödeme kabiliyetlerine göre 

ödediği aidat ve bağışlar,  

• Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa terfi edenlerin sandığa 

ödedikleri harçlar,  

• Meslek kuruluşlarının kendilerine ait mülklerden elde ettikleri 

gelirler,  
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• Kalfa veya ustaların askere gitmesi durumunda kalfa veya 

ustaların eşi ve çocukları için toplanan yardımlar oluşturmaktaydı 

(Güvercin, 2004: 91; Çeker, 2008: 61).  

Bu fonların temel özelliği tüm faaliyetlerini önceden belirlenmiş 

kurallara göre yürütmeleridir. Esnaf ve sanatkârlar, aile üyesi olarak 

gördükleri çırak, kalfa ve ustaların beslenme ve barınma 

sorumluluğunu üstlenmiş; fon tarafından sağlanan yardımların yanı sıra 

hastalık veya yaralanma halinde kendilerine ek yardımlar 

sağlamışlardır.  Öte yandan ustalık belgesine sahip olup ilk defa iş 

kuracak olanlar için ihtiyaç duyulması halinde gerekli sermaye bu 

fonlardan karşılanmıştır (Şenocak, 2009: 423). Görüldüğü gibi Sanayi 

Devrimi’ne kadar olan süreçte sosyal risklere karşı geleneksel korunma 

teknikleri kullanılmış ve bu tekniklerle sosyal güvenlik sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

1.3.2. Sanayi Devrimi Sonrası Dönemde Sosyal Güvenlik: 

Sosyal Sigorta Dönemi 

Sosyal güvenliğe duyulan ihtiyaç, insanlık tarihi kadar eski olmasına 

rağmen hem kavramsal hem de modern bir sistem olarak ortaya çıkması 

ve insan bilincinde tezahürü, Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasıyla 

gerçekleşmiştir. 18. yüzyılın ortalarında meydana gelen Sanayi 

Devrimi, siyasi alandaki bu devrimin neden olduğu 1789 Fransız 

Devrimi yepyeni bir döneme yol açmıştır. Böylece siyasi, sosyal ve 

ekonomik alanda tüm boyutları ile ortaya çıkan liberal sosyal düzen; bir 

yandan yoğun bir sermaye birikimine diğer yandan da emek gücünden 

başka geçim kaynağı olmayan sefalet içinde yaşamaya çalışan büyük 
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bir işçi kitlesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Akyıldız, 1999: 

197). Başka bir deyişle, Sanayi Devrimi ile emek piyasasının bir 

tarafında sayıca çok fakat ekonomik olarak zayıf bir işçi sınıfı, diğer 

tarafında ise sayıca az ama ekonomik olarak güçlü bir sermaye sınıfı 

ortaya çıkmıştır (Uçkan Hekimler vd., 2018: 55). Nitekim bu dönemde 

işçiler, özellikle uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerinden dolayı çok 

elverişsiz çalışma koşullarına sahipti (Akyıldız, 1999: 197-198). 

İngiltere'de işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve onları çalışma 

hayatında korumak için ilk iş hukuku önlemleri alınmasına rağmen, 

sosyal güvenlik ile ilgili modern uygulamalar ilk olarak Almanya'da 

başlamış ve oradan da zamanla dünyaya yayılmıştır (Gerek ve Oral, 

2004: 7). İşçiler için primlerin ve zorunlu yardım fonlarının 

mevcudiyeti; olası bir iş kazası veya meslek hastalığı durumunda 

işvereni sorumlu tutan anlayışın bulunması; geleneksel baba-devlet 

anlayışının varlığı ve ekonomik liberalizmden etkilenmeyen bir 

ekonomik anlayışın bulunması gibi nedenler sosyal güvenlik sisteminin 

en önemli bileşeni olan sosyal sigortaların, ilk kez 19. yüzyılın sonunda 

Almanya'da uygulanmasına neden olmuştur (Gerek ve Oral, 2004: 8).  

O dönemde Almanya, sanayileşme açısından diğer Avrupa ülkelerine 

göre daha ileri bir konuma sahipti. Başbakan Bismark, 1877 yılında 

yaşanan ekonomik krizin ve şehirlerde başlayan sefaletin ve emekçi 

kitleleri harekete geçirmeye başlayan sosyalist hareketlerin etkisiyle 

ülkesine bir sosyal devlet görüntüsü vermeye çalışmıştır. Bu çalışmalar, 

1883'te hastalık sigortasının kabul edilmesiyle somut adımlara 

dönüşmüştür. Daha sonra 1884'te iş kazası sigortası, 1889'da yaşlılık ve 
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maluliyet sigortası, 1925'te meslek hastalıkları sigortası ve 1927'de 

işsizlik sigortasının kabul edilmesiyle sosyal güvenlik alanında önemli 

adımlar atılmıştır (Gerek ve Oral, 2004: 8). Sosyal sigortaların 

kurulması açısından Avusturya, 1887'de iş kazası sigortası ve 1888'de 

hastalık sigortası kurarak Almanya'yı takip etmiştir. Ardından 1891'de 

Macaristan, 1894'te Norveç ve Fransa, 1895'te Finlandiya, 1898'de 

İtalya, 1900'de İspanya, 1901'de Hollanda ve Lüksemburg ve 1903'te 

Belçika modern sosyal sigorta düzenlemelerini yürürlüğe koyan ilk 

ülkeler olmuşlardır (Bedir vd., 2014: 130-131). 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sosyal güvenlikle ilgili önemli 

gelişmeler yaşanmıştır. Öyle ki 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, ABD 

ekonomisinde derin şoklara ve yüksek işsizlik oranlarına neden 

olmuştur. 1932'de Franklin D. Roosevelt ABD'de başkan seçilmiş ve 

New Deal politikaları çerçevesinde yürütülen Sosyal Güvenlik Yasası 

14 Ağustos 1935'te Başkan Franklin D. Roosevelt tarafından 

imzalanmıştır. 1935 tarihli Sosyal Güvenlik Yasası, eksikliklerine 

rağmen temel ilkeleri ile modern sosyal güvenlik sistemlerinin 

gelişmesine öncülük etmiş; yoksulluk sorununa bir bütün olarak bakmış 

ve birbirini tamamlayan çözümler üretmiştir. 1935 yasasının, sosyal 

güvenlik sisteminde yeni bir çağ başlatacak olan Lord Beveridge 

üzerinde büyük bir etkisi olmuştur (Şenocak, 2009: 420). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak 

kabul edilmesiyle sosyal güvenlik alanında ulusal, bölgesel ve 

uluslararası düzeyde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu bağlamda, 

1942 yılında İngiltere'de yayınlanan ve 1945 yılından itibaren 
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uygulanan Beveridge Raporu da bu gelişmeler üzerinde büyük etki 

oluşturmuştur (ILO, 2011: 22). Nitekim bu rapor, sosyal güvenliğin tüm 

insanları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği ilkesini 

benimsemiş ve sosyal güvenliğin bir insan hakkı olduğu düşüncesinin 

gelecekte birçok uluslararası belgede yer almasına yol açmıştır. Bu 

raporun yayınlanmasının sosyal güvenlik tarihinde önemli bir olay 

olmasının bir başka nedeni de rapor yayınlanana kadar yoksulluk 

sorununun bu kadar derinlemesine incelenmemiş veya sistematik bir 

incelemeye tabi tutulmamış olmasıdır. Beveridge Raporu’nda 

öngörülen sosyal güvenlik sistemi, “yoksulluk modern bir toplumun 

utanç kaynağıdır; böylece toplum, kapsamlı ve sistematik bir sosyal 

güvenlik modeli ile yoksulluk sorununu çözebilir” fikrine dayanıyordu. 

Beveridge Raporu’nun etkisiyle gelişmiş ülkeler, nüfusun tamamını ve 

tüm riskleri içeren sosyal güvenlik sistemleri kurmaya başlamıştır 

(Şenocak, 2009: 420-421). Sanayi Devrimi sonrasında dünyada 

yaşanan bu ve benzeri gelişmelerle birlikte sosyal güvenliğin 

gelişmesinde önemli adımlar atılmıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL GÜVENLİK DENETİMİ 

Sosyal güvenlik sistemleri, bir ülkedeki gelir eşitsizliğinin ve 

yoksulluğun azaltılmasında, sosyal barış ve huzurun sağlanmasında çok 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bir toplumun, sağladığı haklar 

açısından sürdürülebilir, adil ve müessir (etkili) bir sosyal güvenlik 

sistemi kurması son derece önemlidir (Kalkınma Bakanlığı, 2018: ix). 

Sosyal güvenlik sisteminin kurulması için gerekli kanunları çıkarmak 

ise sosyal hukuk devletinin en önemli görevlerinden biridir. Devlet, 

sahip olduğu yetki ve görev ile bir yandan çalışma hayatını ilgilendiren 

“iş ve sosyal güvenlik mevzuatı” gibi kanunları, “tüzük, yönetmelik” gibi 

alt hukuk kurallarını yürürlüğe koymaktadır.  Devlet öte yandan da 

yürürlüğe koyduğu mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını kontrol 

etmek için “denetim sistemleri” kurup geliştirmektedir. Devlet, denetim 

sürecinde gerektiğinde kanunla düzenlenen idari ve cezai yaptırımlara 

da başvurabilmektedir (Çavuş, 2017: 524). 

2.1. Denetim Kavramı 

Milattan Önce (M.Ö) 3500 yılına dayanan denetim kavramı, mali 

işlemler de dahil olmak üzere inceleme yöntemi olarak 

nitelendirilebilecek bazı imgelerin yer aldığı Mezopotamya 

kayıtlarından öne çıkmıştır. Antik Roma döneminde, memurların 

kayıtlarını diğer kayıtlarla karşılaştırdıkları bir “hesap sorgulama 

yöntemi” oluşturulmuştur. Bu hesap sorgulama yöntemi sonucunda 

“denetim (audit)” kavramı ortaya çıkmıştır. İngiltere'de 1289 yılında ilk 
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defa “denetçi (auditor)” unvanı kullanılırken; ilk “profesyonel 

denetçiler örgütü” de 1581'de Venedik'te örgütlenmiştir (Tek ve 

Çetinkaya, 2004: 3). Nitekim Sanayi Devrimi'nin bir sonucu olarak 

büyük ölçekli üretimin gelişmesi, “modern denetim” anlayışını 

geliştirmiş ve denetim kavramının bugünkü niteliğini kazanmasına 

neden olmuştur (Rcvacademy, 2020). Sanayi Devrimi sonucunda 

uluslararası ticaretteki gelişmeler, ulus devletlerin ortaya çıkışı, sosyal 

devlet anlayışının gelişmesi, demokratikleşme ve küreselleşme 

denetimin kapsamını, türlerini ve yöntemlerini geliştirmiştir (Soydan, 

2010: 23).  

Denetim kavramının İngilizce karşılığı audit ve bu ifadenin kökeni 

duymak, dikkatlice dinlemek anlamına gelen Latince audire kelimesidir 

(Kır, 2010: 48). Dilimizdeki denetim kelimesinin eski karşılığı, “rükub” 

kökünden gelen “murakabe”dir (Yaşar ve Korkut, 2018: 41). Murakabe 

ise “gözlemlemek, denetlemek, gözaltında tutmak, kontrol etmek” 

demektir (İslam Ansiklopedisi, 2020). Esasen denetim, bir kuruluşun 

veya bireyin kayıtlarının doğru olup olmadıklarını ve geçerli kurallara, 

düzenlemelere ve yasalara uyup uymadıklarını belirlemek için gözden 

geçirme sürecidir (Accountingedu, 2020). 

Sosyal bilimler alanında, denetim kavramını açıklayan birçok farklı 

tanım bulunmaktadır. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu'na göre denetim, 

bir işin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığının 

incelenmesi, gözetimi, teftiş ve kontrolüdür (Arpacı, 2004). Özer'e göre 

denetim, “bir kurum veya kuruluşun veya belirli bir plan, program veya 

projenin yapısının, işleyişinin ve çıktısının önceden belirlenmiş 
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standartlara göre araştırma, gözlem ve sorgulama gibi yöntemlerle 

belirlenmesi; elde edilen bulguların objektif ve sistematik olarak 

değerlendirilmesi ve ilgili taraflara iletilmesidir” (2006: 5-6). Alpaslan 

ve Hakesever'e göre denetim, “ekonomik faaliyet ve olaylara ilişkin 

iddiaların belirli kriterlere uyup uymadığını araştırmak ve sonuçları 

ilgili taraflara rapor etmek için objektif olarak kanıt toplama, 

değerlendirme ve raporlama sürecidir” (2013: 47-48). Yaşar ve 

Korkut'a göre denetim, “kuruluşun önceden belirlenmiş kriterleri ne 

ölçüde yerine getirdiğinin ölçülmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması 

sürecidir” (2018: 41).  

Klasik anlamda denetim, bir işletmenin geçmişte nasıl olduğunu veya 

günümüzün modern denetim yaklaşımı çerçevesinde gelecekte ona ne 

olabileceğini tahmin etmek için belirli konuların dikkate alınması, 

kontrol edilmesi ve denetlenmesini ifade eder (Doğan, 2015: 109). 

Modern anlamda denetim, olasılık ve görelilik ilkeleri ile belirlenen 

hedef ve kriterler doğrultusunda sonuçların etkinlik, verimlilik ve 

ekonomi açısından ölçülmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. 

Başka bir deyişle, modern anlamda denetim, önceden belirlenmiş 

kriterlere uygunluk derecesini belirlemek ve raporlamak için bir 

kuruluşun ekonomik faaliyetleri ve olayları hakkında açıklanan bilgi ve 

kanıtların objektif olarak toplanması ve değerlendirilmesi ve sonucun 

bilgi kullanıcılarına bildirilmesidir (Arpacı, 2004). 

Yönetim sistemlerinin beş fonksiyonundan biri olan denetim, 

kuruluşların başarısı için önemli fonksiyonlara sahiptir. Yönetim 

sistemlerinin planlama, örgütleme, yöneltme ve koordinasyon-
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eşgüdümleme fonksiyonlarından sonra gelen denetim fonksiyonu, 

temelde bu dört fonksiyonun bir araya gelmesiyle oluşan çıktı üzerinde 

bir değerlendirme yapmak ve yeni stratejiler, politikalar ve hatta yeni 

bir yönetim yaklaşımı belirlemek için yönetime geri bildirimde 

bulunmaktadır. Bu durum organizasyonun dinamik bir yapıya 

kavuşmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan denetim, yönetimin 

sorumluluğunda olan önemli bir fonksiyondur (Bozkurt, 2013: 57).  

Organizasyonlar büyüdükçe, bir taraftan organizasyonun iş ve 

işlemlerinin kalitesi artmakta diğer taraftan organizasyonun işleri ve 

işlemleri daha karmaşık hale gelmektedir. Bu durum, yöneticilere 

sunulan bilgilerin güvenilir ve doğru olma olasılığını azaltır. Nitekim 

işlemlerin sayısının ve karmaşıklığının artmasıyla birlikte hata oranları 

da artmakta ve bu bilgiler üzerinde ayrı bir inceleme yapılması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ancak yöneticilerin bu incelemeyi 

yapması her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle denetimler, 

denetim alanında uzman olan bağımsız ve tarafsız kişiler tarafından 

yapılmaktadır. Denetim faaliyetinin türüne göre denetimden sorumlu 

meslek mensuplarının genel olarak müfettiş, denetmen, bağımsız 

denetçi, kontrolör, murakıp, uzman ve yeminli mali müşavir olduğu 

görülmektedir (Mil, 2013: 22). Bu tanımlardan yola çıkarak denetimin 

unsurlarını ve denetimin işlevlerini aşağıdaki gibi açıklamak 

mümkündür: 

2.1.1. Denetimin Unsurları 

• Önceden Saptanmış Ölçütler: Denetimin en önemli unsuru ne 

olması gerektiği ile ne olduğu arasında bir karşılaştırma 
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yapmaktır. Bu işlemin amacı, ölçütleri veya biçimleri anormal 

olan tüm parçaları kaldırmak ve atmaktır. Diğer bir deyişle 

denetimin en önemli unsuru, bir faaliyet ve sonuçlarını normlar 

ve standartlarla karşılaştırmak ve karşılaştırma sonucunda bir 

usulsüzlük olup olmadığını belirlemektir. 

• Standart Değerlendirme Kriterleri: Değerlendirme kriterleri, 

denetimin ikinci önemli bir unsurudur. Nitekim denetim 

karşılaştırmadan ibarettir. Denetimde, karşılaştırma yapabilmek 

için norm ve standart model gibi değerlendirme kriterlerine 

ihtiyaç vardır. Diğer bir deyişle denetimde bir faaliyetin sonucu 

ile neyin karşılaştırılması gerektiği sorusunun cevabı 

aranmaktadır (Soydan, 2010: 24).   

• İktisadi Faaliyet ve Olaylara İlişkin İddialar: Şirketin 

ekonomik faaliyetlerine ilişkin hazırladığı çeşitli rapor ve 

beyanlar şirket açısından bir iddiadır. Bu rapor ve beyanlar şirket 

tarafından hazırlanarak menfaat gruplarına sunulur. Denetim de 

bu iddiaların doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırır (Başpınar, 

2004: 36). 

• Hesap Verme: Bununla kastedilen, bir kurumdaki görevlilerin 

yetki ve sorumluluklarının kullanımıyla ilgili olarak ilgililere 

cevap verebilmeleri, kendilerine yöneltilen eleştiri ve talepleri 

dikkate alarak bu yönde hareket edebilmeleri ve başarısızlık 

durumunda sorumluluk alabilmeleridir (Gündüz ve Göker, 2017: 

84). Hesap verebilirlik; denetimin hem nedeni hem de ön 

koşuludur. Nitekim hesap verebilirliğin olmadığı yerlerde 
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faaliyetlerin sonuçlarını karşılaştırmaya gerek kalmayacaktır 

(Soydan, 2010: 25). 

• Bağımsızlık: Bağımsızlık, denetim biriminin ve/veya 

denetçilerin, verilen denetim yetkisi doğrultusunda herhangi bir 

dış müdahale olmaksızın hareket etme özgürlüğüdür (Erken, 

2009: 19). Denetimin bağımsızlığı temelde denetçinin 

bağımsızlığı ile sağlansa da denetçinin bağımsızlığı her zaman 

denetimin bağımsızlığı anlamına da gelmez (Soydan, 2010: 25). 

• Delil: Denetim, esasen delil toplama ve bunları değerlendirme 

faaliyetidir. Delil, denetçinin denetim kapsamındaki konular 

hakkında görüş oluşturmak için kullandığı bilgi ve belgelerdir. 

Denetçilerin delil olmaksızın ulaştıkları kararların hiçbir 

dayanağı yoktur (Soydan, 2010: 25). 

• İlgililere Bildirme: Ortaklar, alacaklılar, sendikalar, hükümet, 

potansiyel yatırımcılar gibi birçok kişi ve kuruluş, işle ilgili 

finansal olaylara doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktadır. 

Denetçi, şirketin finansal bilgilerine ilişkin denetim sonuçlarını 

yazılı bir raporla açıklar. Bu aşama, denetimin son aşamasını 

oluşturur (Soydan, 2010: 25 & Başpınar, 2004: 36). 

2.1.2. Denetimin İşlevleri  

• Uygulamaların, mevzuata ve yürürlükteki yazılı hukuk 

kurallarına uygun olduğu tespit edilmelidir. Bu nedenle 

mevcut uygulama ile mevzuatın belirlediği biçim arasındaki 

farkın tespiti ve raporlanması önemli denetim 

işlevlerindendir. 
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• Zaman içinde koşulların değişmesi ve yeni ihtiyaçların ortaya 

çıkması nedeniyle denetim, mevzuatı oluşturan ilke, norm ve 

standartlardaki farklılıkların yetkili mercilere iletilmesini sağlar. 

• Denetim, yöneticilere ve karar vericilere denetledikleri organ 

hakkında yeterli ve tatmin edici bilgi sağlarken, kurumun 

eksikliklerini rapor eder ve ihtiyaç duyduğu değişiklik, yenileme 

ve iyileştirmeler için yol ve yöntemler gösterir. 

• Denetimin, idari planlamaya yardımcı bir işlevi vardır. Denetim 

kurumun şu anda hedefe giden yolda nerede olduğunu gösterir ve 

organizasyonun vizyonunun belirlenmesine yardımcı olur.  

• Denetimin yasa koyucu ve icra makamına tavsiyede bulunma 

işlevi mevcuttur. Hangi yasal düzenlemelerin ve uygulamaların 

olması gerektiği konusunda fikir verme işlevi vardır. Bu nedenle 

denetim, yönetime yeni açılımlar kazandırabilir.  

• Yönetimin alt kademelere ulaşmasını ve sahayı izlemesini 

sağlayan denetim, yönetim ile yönetilen arasında olası bir iletişim 

kesintisinin önüne geçmektedir (Yıldız, 2008: 19). 

• Denetimin en önemli işlevlerinden biri eğitim ve rehberliktir. 

Yeniliklerin uygulanması sırasında ve uygulamada uzmanlık 

gerektiren konularda denetlenen kişiye eğitim ve rehberlik sağlar 

(Yıldız, 2008: 20). 

 

2.2. Sosyal Güvenlik Denetimi 

Sosyal güvenlik denetimi, özel ve kamu sektörü işyerlerinde iş ve 

sosyal güvenlik mevzuatı esaslarına uyumun araştırılması olarak 
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tanımlanabilir.  Sosyal güvenlik sistemlerinde dar anlamda iç denetim 

ve geniş anlamda dış denetim olmak üzere iki tür denetim mekanizması 

vardır. Sosyal güvenlik denetimi, dar anlamda, idari denetim birimleri 

tarafından yapılan denetimdir. İdari denetim, organizasyon yapısı 

içinde sosyal güvenlik denetiminden sorumlu birimler tarafından 

çalışma hayatının sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun 

denetlenmesidir. Bu denetim aynı zamanda "iç denetim" olarak da 

adlandırılır. Sosyal güvenlik denetimi, geniş anlamda, idari denetimin 

yanı sıra yargı organları tarafından yapılan denetimleri de 

kapsamaktadır. Bu tür denetim aynı zamanda "dış denetim" olarak da 

adlandırılır (Çavuş, 2017: 526).   

Sosyal güvenlik denetimleri iç ve dış denetimler olarak ikiye ayrılmakla 

birlikte bu denetimlerin tamamlayıcı özellikleri de vardır. Nitekim 

sosyal güvenlik kurumları çok yüksek işlem hacmine sahiptir. Bu çok 

yüksek işlem hacminin denetlenmesi iç denetim tarafından 

gerçekleştirilmesinin yanında, dış denetim tarafından da 

gerçekleştirilmektedir. Genellikle, iç denetçiler Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK)’nun çalışanlarıdır ve bu iç denetçilerin özerkliğe sahip 

olması gerekir. İç denetçiler yaptıkları denetimlerle dış denetçilerin 

temel bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Böylece dış denetim, daha 

sonra sıfırdan başlamak zorunda kalmadan öncelikli alanlara 

odaklanabilirler (ILO, 2005: 74). 

2.2.1. Sosyal Güvenlikte İç Denetim 

Hızla değişen dünyada yönetim anlayışı da bu değişime paralel olarak 

değişiyor. Yeni yönetim yaklaşımı özünde; katılımcılık, şeffaflık, hesap 
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verebilirlik, açıklık, risk yönetimi, stratejik yönetim, performans 

yönetimi, iç kontrol, vatandaş/müşteri odaklılık ve bilgiye dayalı 

yönetim gibi temel ilkeler vardır. Yetki ve sorumlulukların paylaşıldığı 

bu yeni yönetim yaklaşımı ile mali şeffaflık ve hesap verebilirlik 

uygulanmaktadır. Yönetim anlayışının değişmeye başladığı çağdaş 

kamu yönetimi yaklaşımı ile iç denetim önem kazanmaya başlamıştır 

(SGK, 2021a). Bu anlamda iç denetim, kaynakların ekonomi, verimlilik 

ve etkinlik ilkelerine göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve 

yapılan işe değer katmak ve iyileştirmek için SGK’na rehberlik etmek 

amacıyla yürütülen bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık 

faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (SGK, 2021b). Diğer bir deyişle iç 

denetim, sosyal güvenlik kurumlarında muhasebe, finansman ve diğer 

işlevlerin uygunluğunun bağımsız bir denetimidir (Özşuca ve 

Gökbayrak, 2012: 51). 

İç denetimi yapan denetçiler genellikle sosyal güvenlik kurumlarının 

çalışanları olsalar da görevlerini yerine getirirken bağımsızlık ve 

özerkliğe sahiptirler. Aksi takdirde yerine getirmeleri gereken görevler 

anlamsız olacaktır (Özşuca ve Gökbayrak, 2012: 51). Bu bağlamda iç 

denetçilerin bağımsızlığını korumaya yönelik önemli hususlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

• Denetçilerin çalışmalarının kapsamı kısıtlanmamalıdır. Herhangi 

bir departmanın veya onun bir kısmının çalışmalarını gözden 

geçirip rapor etmekte özgür olmalıdırlar. Herhangi bir faaliyet 

alanını dahil etme veya hariç tutma kararı sadece denetim 

yöneticisinin sorumluluğunda olmalıdır. 
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• İç denetçi, kurumun tüm mali ve ilgili kayıtlarına makul 

zamanlarda ve bildirimde bulunmak zorunda kalmadan sorgusuz 

sualsiz erişime sahip olmalı ve gerekli gördüğü her türlü 

açıklamayı talep edebilmelidir. 

• Denetim yöneticisi, birim müdürü, finans direktörü veya CEO 

gibi organizasyonun her kademesine rapor verme konusunda 

özgür olmalıdır.  

• Denetçiler, daha sonra rapor vermek zorunda kalacakları 

herhangi bir sistemin işleyişine asla dahil olmamalıdır. Aksi 

takdirde bağımsızlıkları tehlikeye girecek ve denetim etkinliğini 

yitirecektir. Bu nedenle yoğun iş yüklerine yardımcı olmak için 

uzman personeli “ödünç alma” eğilimine direnilmelidir. 

• Denetçilerde zihinsel bağımsızlık aramak ve buna değer vermek 

önemli bir niteliktir (ILO, 2005: 75). 

Denetçilerin bağımsızlığını savunmak, sosyal güvenlik denetimlerinde 

hayati öneme sahiptir. Denetçinin endişeleri incelemeden sonra haksız 

bulunsa bile, denetçinin bu tür endişeleri dile getirme hakkı yine de 

vardır. Nitekim bunu iyi niyetle yapmışlarsa cezalandırılmamalıdırlar 

(ILO, 2005: 75). Genellikle doğrudan üst yöneticilerine rapor veren 

sosyal güvenlik kurumlarının iç denetiminden sorumlu birimleri, 

kurumların faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde önemli 

rol oynamakta ve birçok yönden kurumların işleyişine yardımcı 

olmaktadır (Özşuca ve Gökbayrak, 2012: 51). Diğer bir deyişle, iç 

denetim bürokrasinin başka bir katmanı olarak algılansa da sosyal 
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güvenlik sisteminin sorunsuz işlemesi için bazı önemli avantajlara 

sahiptir: 

• Uluslararası olarak, bir dizi “Uluslararası Kamu Sektörü 

Muhasebe Standartları” vardır. Denetçi, muhasebe 

muhakemesine ilişkin konularda uzman görüşü sağlamaktadır. 

Hesaplarda belirli kalemlerin işlenmesi, belirli muhasebe 

kurallarının uygulanmasında uyulması gereken kurallara göre 

gerçekleşir. Kurum içi bir uzmana sahip olmak, ne yapılması 

gerektiğini erken bir aşamada netleştirebilir. Bu sayede kurum 

daha sonra rakamları yeniden hesaplamak zorunda kalmaz. 

• İç denetim, işlemleri kaydetmek ve fonları korumak için 

kullanılan muhasebe sisteminin düzgün çalıştığından emin 

olmaya yardımcı olur. Önemli zayıflıklar varsa, denetçi bunları 

işaret edecek ve sistemi iyileştirmenin yollarını önerecektir. 

Hesaplarda önemli hatalar varsa denetçi, düzeltici önlemleri 

almak ve nedenlerini araştırmak için yönetimin dikkatini bunlara 

çekecektir. 

• Denetçi, denetim sırasında tespit edilen personelin 

“verimsizliğine”, “yetersizliğine” ve hatta “sahtekarlığına” da 

yönetimin dikkatini çekecektir. Bu, herhangi bir kişinin risk alma 

düşüncesini caydırmasına yardımcı olacaktır (ILO, 2005: 76). 

Esasen iç denetimin rolü, bir kuruluşun risk yönetimi, yönetişim ve iç 

kontrol süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine dair bağımsız güvence 

sağlamaktır. Dış denetçilerin aksine, iç denetçiler, kuruluşun itibarı, 

büyümesi, çevre üzerindeki etkisi ve çalışanlarına davranış biçimi gibi 
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daha geniş konuları değerlendirmek için finansal risklerin ve beyanların 

ötesine bakarlar (Deloitte, 2020: 2). 

2.2.2. Sosyal Güvenlikte Dış Denetim  

Çalışanların ve işverenlerin sistem kurallarına uygunluğunu 

denetlemekten sorumlu denetim birimleri, sosyal güvenlik kapsamında 

dış denetim birimleridir. Dış denetim birimleri bu konuda sistem üyeleri 

ile sosyal güvenlik kurumları arasında bir tür köprü görevi görmektedir. 

Dış denetim birimleri, dış denetimlerini gerçekleştirirken sistem 

üyelerinin sisteme uyumunun sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

Dış denetimden sorumlu denetçilerin temel sorumluluk ve görevi, 

sosyal güvenlik sisteminde yasalara uyumun sağlanması olarak 

tanımlanmıştır. Bu bağlamda, dış denetimlerden sorumlu denetçilerin 

görevlerini kolaylaştırmak için sosyal güvenlikle ilgili yasal 

düzenlemelerin açık ve kapsamlı olması önemlidir (Özşuca ve 

Gökbayrak, 2012: 52). Ayrıca dış denetim, kurumların kanunlara 

uygunluğunu denetlemekle kalmaz aynı zamanda kurumların mali 

yapısını ve sürdürülebilirliğini kapsayan mali denetimi de 

gerçekleştirir. Diğer bir deyişle, dış denetim, hesapların, mali tabloların 

ve işlemlerin ve mali yönetimin mevzuata uygunluğu hakkında da 

görüş bildirir ve rapor hazırlar (Meriç ve Topaloğlu, 2014: 159). 

Kurum ile sistem üyeleri arasındaki ana iletişim noktaları oldukları ve 

sisteme uyumun sağlanmasında ana aktörler oldukları için dış 

denetçiler dikkatlice seçilmeli ve iyi eğitilmelidir. Dış denetimlerden 

sorumlu denetçiler için işgücü planlaması, iş tanımları ve işgücü 

nitelikleri sürekli değişen koşullar doğrultusunda iyileştirilmelidir. Dış 
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denetimden sorumlu denetim biriminin insan gücü ve fiziki kaynak 

kapasitesi dikkate alındığında, denetim biriminin görevlerini tam olarak 

yerine getirip getiremeyeceğini değerlendirmek açısından denetim 

biriminin bu hedefler doğrultusunda belirli hedeflere ve denetim 

planlarına sahip olması önemlidir (Özşuca ve Gökbayrak, 2012: 52). 

Dış denetimden sorumlu denetçilerin yetki ve sorumluluklarının kesin 

olarak belirlenmesi, denetim planlanmasında kullanılacak kriterlerin 

seçimi, denetimlerin yasalara ve kurallara uygun adil ve eksiksiz 

yürütülmesi denetimlerin verimliliğini artırmaktadır. Dış denetim 

sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla, ekonomik ve sosyal yapının 

koşullarına uygun olarak, yükümlülükleri yerine getirilmeyen kurum 

veya kişilere verilecek cezaların düzey ve türlerinin belirlenmesi, 

denetim biriminin etkinliğini artırmaktadır (Özşuca ve Gökbayrak, 

2012: 52-53). İster iç denetim ister dış denetim olsun denetim biriminin 

etkinliğini artırmanın önemli bir yolu da sosyal güvenlik 

denetimlerinde ortak kriterlerin benimsenmesidir. 

2.3. Sosyal Güvenlik Denetim İlkeleri  

Sosyal güvenlik denetimi genellikle bir tür ulusal otoriteden 

kaynaklanmaktadır, çünkü sosyal güvenlikle ilgili yasal mevzuatın 

oluşturulması ve sosyal güvenlikle ilgili uygulamaların denetlenmesi 

devletin temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu yetki, her ülkenin 

mevcut sosyal ve ekonomik yapısına uygun olarak sosyal güvenlik 

denetim sistemini oluşturur. Diğer bir deyişle siyasal, sosyal ve 

ekonomik faktörler sosyal güvenlik denetim sistemlerinin kaçınılmaz 
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olarak yaklaşım farklılıklarını yansıtacağı anlamına gelir (IALI, 2020: 

4). 

Sosyal güvenlik denetimlerinde gerekli unsurların etkinliğini ve 

kullanılabilirliğini değerlendirmek için ortak bir kriterler setine ihtiyaç 

vardır. Bu ortak ilkeler, her ülkenin sosyal güvenlik denetim sisteminin 

profesyonel, etik ve etkili, ayrıca bağımsız ve güvenilir olup olmadığını 

değerlendirebileceği bazı temel kriterler sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sosyal güvenlik denetim sistemlerini ilk kez kuracak ülkeler için bu 

ilkelerin sağlam bir temel oluşturması gerekmektedir (IALI, 2020: 4). 

Bu ilkeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

• Kamu hizmeti: Sosyal güvenlik denetimi, çalışanların ve 

işverenlerin karşılaştığı sorunları ve zorlukları ele alan bir kamu 

hizmetidir. 

• Hesap verebilirlik: Sosyal güvenlik denetmenleri, istihdamı 

istikrara kavuşturmak için dış etkilerden bağımsız kamu 

görevlileridir. Denetmenler, eylemlerinden ve 

performanslarından sorumludur. 

• Verimlilik ve etkinlik: Denetimde öncelikler, etkiyi en üst 

düzeye çıkarmak için uygun kriterler temelinde belirlenir. 

• Evrensellik: Sosyal güvenlik denetiminin amacı, geleneksel işçi 

işveren ilişkileri kapsamının da ötesinde, tüm ekonomik 

sektörlerde mümkün olan en fazla sayıda çalışanı kapsayacak 

şekilde faaliyetlerini ve rolünü genişleterek evrensel kapsama 

ulaşmaktır. 
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• Şeffaflık: İşverenler, işçilerin hakları ve görevleri, kanun 

kapsamında kendilerinden neler beklendiği ve sosyal güvenlik 

denetiminden neler bekleyebilecekleri konusunda bilgilendirilir.  

• Tutarlılık ve uygunluk: Denetçiler, sosyal güvenlik denetimi 

konularında benzer tutarlılık ve uyum ilkelerine ulaşmak için 

benzer durumları benzer koşullarda ve yollarla ele alacaklardır. 

• Orantılılık: Orantılılık, yaptırım eylemini risklerle 

ilişkilendirmek anlamına gelir. Yaptırım eylemleri, ihlallerin 

ciddiyetinin yanı sıra fiili veya potansiyel risklerle orantılıdır 

(ILO, 2010: 19). 

• Eşitlik: Tüm benzer çalışanlar için kanunla eşit koruma sağlanır. 

• Dayanışma: Denetim personeli, işletmelerde iş ve sosyal 

güvenlik mevzuatının uygulanmasını sağlamak için diğer kurum 

ve kuruluşlarla iş birliği yapar.  

• İş birliği: Denetim personeli işverenlerle, işçilerle ve onların 

kuruluşlarıyla ulusal, sektörel ve işletme düzeyinde iş birliği 

yapmalıdır (ILO, 2010: 20). 

Uluslararası kriterler doğrultusunda iyileştirilmiş sosyal güvenlik 

denetimi ve güvenli iş yönetimi, çalışanlara sosyal güvenlik sağlamanın 

yanı sıra, daha kaliteli bir ürün, daha yüksek verimlilik, iş kazası 

sayısında azalma ve işgücünün motivasyonunda artışa yol açmaktadır. 

Bu nedenle, işgücü piyasasının iyi yönetişimi, rekabet gücünü 

sürdürmek veya geliştirmek ve küreselleşmenin zorluklarının 

üstesinden gelmek için önemli bir anahtardır (ILO, 2006: 3). 
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2.4. Sosyal Güvenlik Denetim Modelleri 

Sosyal güvenlik denetim modelleri, denetime hâkim olan yaklaşımlar 

ve politikalar bağlamında genel olarak “caydırıcı/cezaya yönelik” ve 

“uyumu arttırmaya yönelik” şeklinde ikili bir sınıflandırmaya tabidir. 

2.4.1. Caydırıcı/Cezaya Yönelik Denetim Modeli 

Caydırıcı denetim modeli, çalışma hayatını düzenleyen mevzuatlara 

uyulmamasının piyasa ekonomilerinde haksız rekabet sorunu olarak 

görüldüğü ve bu noktada piyasaların etkin işleyişini bozanların 

cezalandırılması gerektiği anlayışına dayanan bir sosyal güvenlik 

denetim modelidir. Bu anlayış doğrultusunda caydırıcı denetim 

modelinin uygulandığı ülkelerde cezaların ön plana çıktığı 

görülmektedir. Caydırıcı denetim modelinde sosyal güvenlik 

denetiminin işlevi, iş ve sosyal güvenlik gibi işgücünü koruyan ilgili 

mevzuata uymamanın maliyetini, uyulması halinde katlanılacak 

maliyetlere göre önemli ölçüde artırarak; uyumu daha az maliyetli ve 

rasyonel hale getirmektir. Bu durumun birincil yolu cezalardır (Aktay 

vd., 2019: 29).  

Caydırıcılık, yaptırımların en önemli amacı ve uyumu teşvik etmenin 

bir anahtarıdır. Ancak yaptırımlar kendi başlarına bir sonuç değildir. 

İşveren iş birliği ve yasal gerekliliklere karşı olumlu bir tutuma yol açan 

teşviklerin sağlanması daha önemlidir. İşverenlerin, yasal gerekliliklere 

uyumu sağlamak için pozitif tedbirler almak yerine, alternatif olarak 

ceza ödemeyi tercih etmeleri her açıdan istenilen bir sonuç değildir. Bu 

nedenle, denetimler sonucunda belirlenen sorunlara, işverenlerin 
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sürdürülebilir çözümler bulmalarına yardımcı olacak teknik ve hukuki 

destek ile cevap verilmesi çok daha önemlidir (ILO, 2010: 17-18). 

İstihdam ilişkilerinin artan karmaşıklığı göz önüne alındığında, 

caydırıcılık denetim modeli, iş müfettişlerinin doğrudan 

inceleyemeyecekleri işverenlerin davranışlarını etkilemenin yollarını 

bulmaları için geliştirilmiş bir denetim modelidir. Caydırıcılık, 

beklenen soruşturma maliyetlerinin işverenleri gönüllü olarak uymaya 

zorlayacak kadar önemli olduğu algısıyla da ilgilidir. Bu nedenle bu 

modelin en büyük potansiyel etkisi caydırıcılıktan kaynaklanması 

nedeniyle denetimin, işyerleri üzerindeki potansiyel etkisi önemli 

ölçüde artırılabilir (Weil, 2008: 354-355). 

2.4.2. Uyumu Arttırmaya Yönelik Denetim Modeli 

İşgücü piyasası ve istihdam ilişkilerindeki değişiklikler sosyal güvenlik 

denetim modellerinde yeni düzenlenmelere yol açmıştır. Bu 

değişikliklerin çoğu taşeronluk, dış kaynak kullanımı, kayıt dışı 

istihdamdaki artışlar, küreselleşme ve artan işgücü göçü ve teknolojik 

gelişmeler dahil olmak üzere yeni iş modellerinin ve üretim tarzlarının 

ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çalışma hayatında 

iş ve sosyal güvenlik mevzuatının ihlali durumunda caydırıcı/cezaya 

yönelik denetim modelinin yanı sıra önleyici tedbir ve tavsiyelere 

dayalı uyumu artırmaya yönelik denetim modeli de uygulanmaktadır 

(ILO, 2010: 17-18). 

Uyumun artırılmasına yönelik denetim modelinde, uyumsuzluğun 

giderilmesine yönelik rehberlik ve öneriler ön plana çıkmakta, hukuka 
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aykırılık durumunda cezai yaptırım son çare olarak uygulanmaktadır. 

Bu yaklaşımda işgücünü koruyan yasalara uyum, zorlayıcı araçlar 

yerine öncelikle danışmanlık ve tavsiye yoluyla gönüllü olarak 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu yöntemde denetçiler bir uygunsuzlukla 

karşılaştıklarında önce yol göstermekte ve bu uygunsuzluğun 

giderilmesi için belirli bir süre vermekte ancak bu süre sonunda 

uygunsuzluk devam ederse cezai yaptırımlara başvurmaktadırlar. 

Aslında bu modelin özü, sistemin gelişmesinde yasalara uyumu 

sağlamaktan çok kolektif bir aidiyet duygusu geliştirme arzusunun 

ortaya çıkmasıdır. Böylelikle mevzuata iyi uyum örneklerinin büyük 

firmalardan küçük firmalara yayılması hedeflenmektedir (Aktay vd., 

2019: 29).  

Caydırıcı denetim modeli ile uyumu artırmaya yönelik denetim modeli 

arasındaki temel fark, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik kurallarının ele 

alınış biçiminden ve bu kurallara uymamanın yorumlanmasından 

kaynaklanmaktadır. Caydırıcı modelde sosyal güvenlik sistemini 

düzenleyen mevzuata uyumsuzluk piyasa ekonomilerinde haksız 

rekabet sorunu olarak görülmekte ve bu durum piyasaların verimli 

işleyişini bozan bir unsur olarak cezalandırılmaktadır. Öte yandan 

uyumu artırmaya yönelik modelde, bilgi eksikliği veya mali zorluklar 

gibi nedenler mevzuata uyumsuzluk nedenleri olarak görülmekte ve bu 

nedenle önleyici tedbir ve tavsiyelere dayalı olarak uyumu artıracak 

adımlar atılmaktadır (Özşuca ve Gökbayrak, 2012: 72). 

Ülke uygulamalarında bu yöntemlerden hangilerine öncelik verileceği, 

sosyal güvenlik denetim modelleri arasında önemli bir fark meydana 
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getirmektedir. Aslında sosyal güvenlik denetim sistemlerinde her iki 

yaklaşımın aynı anda yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, sosyal 

güvenlik denetiminde her iki modelin göreli ağırlığı farklılık 

göstermektedir. Caydırıcı denetim modelinin ağırlık taşıdığı sosyal 

güvenlik denetim sistemini en çok uygulayan ülkeler İngiltere, ABD ve 

İrlanda gibi Anglo-Sakson geleneğini temsil eden ülkelerdir. Uyumu 

artırmaya yönelik denetim modelinin ağırlık taşıdığı sosyal güvenlik 

denetim sistemini en çok uygulayan ülkeler Fransa, İspanya ve Latin 

Amerika ülkeleridir. Denetimin niteliği açısından, caydırıcı denetim 

modeli tepkisel (reaktif) denetimi vurgularken, uyumu arttırmaya 

yönelik denetim modeli önleyici (proaktif) denetimleri vurgulamaktadır 

(Aktay vd., 2019: 30). 

2.5. Sosyal Güvenlik Denetiminin Niteliği 

Denetim modelinin etkinliğini artırmak için uygulanan denetim 

yaklaşımına göre denetim niteliğinin belirlenmesi de önemlidir. Bu 

kapsamda sosyal güvenlik sisteminde denetimler, denetimin niteliğine 

göre tepkisel (reaktif) ve önleyici (proaktif) denetimler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

2.5.1. Tepkisel (Reaktif) Denetim  

Tepkisel (reaktif) denetim, iş kazaları ve şikayetler sonucunda yapılan 

bir denetim türüdür. Tepkisel denetimler birçok ülkede gerçekleştirilen 

denetimlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.  Tepkisel denetime 

tabi şikayetler işçilerden, kamu kurumlarından veya sendikalardan 

gelebilir. Bu tür şikayetlere dayalı denetimler, kamu otoritelerinin 
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gündemine ciddi sorunlar getirmesi açısından önemli olmakla birlikte; 

şikayetler yalnızca kritik olarak kabul edilebilecek olaylarla ilgili 

olduğundan ve belirli işçilerin karşılaştığı belirli sorunları ele 

aldığından bir dizi ikilem de içerebilmektedir (Özşuca ve Gökbayrak, 

2012: 74-75). 

2.5.2. Önleyici (Proaktif) Denetim  

Sosyal güvenlik kanunlarına en çok uymayan sektör ve işletmeler, kayıt 

dışı ve yabancı kaçak istihdamın yaygın olduğu ve iş güvencesinin 

olmadığı sektörler ve işletmelerdir. Bu nedenle bu tür sektörlere ve 

işletmelere yönelik denetimlerin tepkisel olmaktan çok önleyici olması 

önemlidir. Önleyici (proaktif) denetimler, sosyal güvenlik denetim 

teşkilatı tarafından planlanan programlara göre yapılan denetimlerdir. 

Bu denetimlerin temel amacı yasal mevzuata uygunluğu sağlayarak 

çalışma hayatındaki kaza ve sorunları önlemektir. Bu anlamda daha 

önce de belirtildiği gibi önleyici denetimler, uyumu artırmaya yönelik 

denetim yaklaşımının bir aracı olarak ortaya çıkmaktadır (Özşuca ve 

Gökbayrak, 2012: 75). Görüldüğü üzere tepkisel ve önleyici denetimler 

arasındaki fark burada çok açıktır. Tepkisel yaklaşım, kaza meydana 

geldikten sonra düzeltici çalışmalar yaparken; önleyici yaklaşım, kaza 

meydana gelmeden önce önlem almayı amaçlayan bir yaklaşımdır 

(Kacır ve Taçgın, 2017: 5). 

2.6. Sosyal Güvenlik Denetiminin Önemi  

Çalışma hayatının sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesinde devlet, 

işveren ve işçi kuruluşlarının birlikte ve uyum içinde hareket etmesinin 
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büyük payı vardır. Bu nedenle sosyal güvenlik denetimi, sosyal 

güvenliğin tarafları olan çalışanlar, işverenler ve devlet için çok 

önemlidir. Bu önemi öncelikle hukuki daha sonra da sosyal ve 

ekonomik açıdan değerlendirmek mümkündür. 

2.6.1. Sosyal Güvenlik Denetiminin Hukuki Açıdan Önemi  

İş ve sosyal güvenlik mevzuatının temel amacı aktörlerin çalışma 

hayatındaki menfaatlerini korumak olduğundan, sosyal güvenlik 

denetiminin hukuki önemi öncelikle çalışanların ve işverenlerin sosyal 

ve ekonomik statüsünün korunması ve iyileştirilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Ancak sosyal güvenlik denetiminin hukuki önemi 

bununla da sınırlı değildir. Söz konusu denetimin nihai öneminin, 

sosyal politikanın amaçları arasında yer alan sosyal barış ve sosyal 

adaletin sağlanmasından kaynaklandığı da söylenebilir (Çavuş, 2017: 

526). 

Sosyal güvenlik denetimi, içerik ve anlam açısından diğer idari denetim 

türlerinden farklı bir kamu faaliyetidir. Bu etkinlik, çağımızın sosyal 

devlet anlayışına doğrudan cevap vermek ve onu şekillendirmek için 

atılacak adımlara katkıda bulunmayı öngörmektedir. Bu sebeple sosyal 

devletin gelişiminde sosyal güvenlik denetimi çok önemli hale 

gelmiştir. Devlet, sosyal güvenlik denetimleri ile çalışma hayatına 

doğrudan katılmakta, çalışan ve işveren ile işlevsel bir ilişki 

kurmaktadır. Nitekim çalışma hayatında düzeni sağlayacak normatif bir 

sistemin kurulması ve kurulan sistemin düzenli olarak denetlenmesi 

için devlet müdahalesi gereklidir. Bu bağlamda sosyal güvenlik 

denetimi; çalışma hakkı ve özgürlüğünün gerçekleştirilmesine, asgari 
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yaşam standardının sağlanmasına, çalışma koşullarının asgari 

standartlarının belirlenmesine, sağlık ve güvenlik hakkının 

korunmasına ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlar. Bu bakımdan 

sosyal güvenlik denetimi, ekonomik verimliliği, işyerinde adaleti, 

huzuru ve refahı olumsuz etkileyen faktörleri ve dengesizlikleri ortadan 

kaldırarak kamu düzenini sağlamaktadır (Aktay vd., 2019: 6). 

Devlet otoritesini temsil eden denetim birimleri tarafından iş hayatı 

etkin ve düzenli bir şekilde denetlenmezse, işçi ile işveren arasındaki 

çalışma barışı bozulur ve sosyal ilişkilerin düzenli gelişimi derinden 

sarsılır. Bu nedenle, işverenlere daha iyi çalışma koşulları sağlayacak 

denetim sisteminin yetersizliği, hatta herhangi bir denetim sisteminin 

olmaması çalışma hayatında sosyal barışın, hukukun ve kamu 

düzeninin bozulmasına neden olur (Çavuş, 2017: 526). 

2.6.2. Sosyal Güvenlik Denetiminin Sosyal ve Ekonomik 

Açıdan Önemi  

Çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanmasındaki aksaklık ve 

eksiklikler, işçi ve işveren arasında sosyal adaleti ve sosyal barışı 

engellemenin yanı sıra çalışma hayatında haksız rekabete de neden 

olmaktadır. Çalışma hayatında yaşanan bu sorunların önlenmesi için 

etkili bir sosyal güvenlik denetimi şarttır. Kamu düzeninin sağlanması, 

sadece işçi ile işveren arasındaki haksızlığı ve adaletsizliği önlemekle 

kalmaz; aynı zamanda bu kesimlerin kendi aralarındaki haksızlığı ve 

adaletsizliği de engeller. Bu hedef, devletin piyasadaki engelleri 

kaldırma hedefiyle uyumludur. Sonuçta, etkili bir sosyal güvenlik 

denetimi ile iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uyan ve uymayan 



TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DENETİM | 49 

 

işyerleri arasında haksız rekabet engellenir, işyerlerinde aynı standart 

ve hükümler uygulanır, mevzuata uygun faaliyet gösteren işverenler 

sosyal ve ekonomik olarak diğer işverenlere karşı korunur (Aktay vd., 

2019: 9).  

Etkili ve düzenli sosyal güvenlik denetimleri, iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerinin yerinde ve zamanında alınmasını sağlayarak çalışanların 

daha güvenli bir çalışma ortamında istihdam edilmesini sağlar. Öte 

yandan sosyal güvenlik denetiminin yetersiz olması durumunda iş 

sağlığı ve güvenliği önlemlerinde gerekli özen gösterilmeyebilir ve 

çalışanların sağlığı tehlikeye girebilir. Bu duruma bağlı olarak iş sağlığı 

ve güvenliği önlemlerini almayan işveren, olası bir iş kazası veya 

meslek hastalığı durumunda işçiye veya işçinin ölümü halinde hayatta 

kalanlara maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalabilir. Normal 

şartlarda iş kazası veya meslek hastalığı olması durumunda SGK 

tarafından işçiye gerekli maddi ve manevi destek sağlanmaktadır. 

Benzer şekilde çalışanın bu nedenlerle vefat etmesi durumunda hak 

sahiplerine gelir ödenmektedir. Fakat bu kazanın meydana gelmesinde 

işverenin bir kusuru varsa SGK, işverenden işçiye veya hak sahiplerine 

ödeme yapılmasını talep edebilir. Yasal yükümlülüğünü ihlal eden 

işveren, SGK tarafından işçiye ve hak sahiplerine yapılan ödemeler 

dışındaki zararlarını tazmin etmekle birlikte Kurumun yaptığı 

masrafları rücu yoluyla ödemekle yükümlüdür (Gerek vd., 2019: 52).  

Vurgulanması gereken bir diğer konu da sosyal güvenlik denetiminin 

yeterli olmadığı durumlarda kayıt dışı istihdam oranının artmasıdır. 

Kayıt dışı istihdam, kavramsal olarak, “istihdam faaliyetlerinin resmî 
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belgelere yansıtılmaması veya istihdam süresinin ve ödenen ücret 

miktarının resmi makamlara eksik bildirilmesi durumudur”. Emek 

piyasasında kayıt dışı istihdam, üretim ve hizmet gelirlerinden yasal 

vergilerin ödenmemesine, düşük ücretli istihdama ve çalışanların sosyal 

güvenlik sisteminden dışlanmasına neden olmaktadır. Böylelikle 

çalışan hastalık, analık, iş kazası-meslek hastalığı, yaşlılık sigortası gibi 

sosyal güvenlik olanaklarından gerektiği gibi yararlanamamaktadır.  

Dolayısıyla kayıt dışı istihdam, çalışanların çalışma hayatında hem 

ekonomik hem de sosyal kayıplarını artıran bir durumdur 

(Mahiroğulları, 2017: 548). Bu nedenle etkili bir sosyal güvenlik 

denetimi yalnızca kayıt dışı istihdamı azaltarak çalışanları korumakla 

kalmaz aynı zamanda işverenler arasında haksız rekabeti de önleyerek 

sosyal güvenlik kurumlarının zarar görmesini de önlemektedir. 

Dolayısıyla sosyal güvenlik denetimi kayıt dışı istihdamı azaltarak ve 

düzgün işin uygulanmasını geliştirerek hem çalışanları hem de 

işverenleri ekonomik ve sosyal olarak korumaktadır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ILO VE SOSYAL GÜVENLİK 

Sosyal güvenliğin önemi gün geçtikçe artarken, birçok gelişmekte olan 

ülkede sosyal güvenlik sistemleri hala gelişme halindeyken, 

sanayileşmiş ülkelerde işsizliğin ve nüfusun yaşlanmasının neden 

olduğu temel zorluklar, sosyal güvenlik sistemlerinde kapsamlı 

reformları gerektirmektedir. İnsan hareketliliğinin ön plana çıkardığı 

küreselleşme ve uluslararası gelişmeler, devletleri ve milletleri birbirine 

yaklaştırarak sosyal güvenliğin uluslararası bir boyut kazanmasına 

neden olmaktadır. Bu noktada ILO'nun sosyal güvenlik alanında 

belirlediği standartlar giderek daha önemli hale gelmektedir (Humblet 

ve Silva, 2002: v). 

ILO, dünya çapında sosyal güvenlik sistemlerinin kurulması, 

geliştirilmesi, denetlenmesi ve sürdürülmesine rehberlik etmekte; 

sosyal güvenlik sistemlerine ilişkin uluslararası tanımlı bir normatif 

çerçevenin geliştirilmesinde önemli rol oynamakta ve bu yöndeki 

gelişmeler açısından dünyanın önde gelen referans noktası haline 

gelmektedir (Social Protection, 2020a). ILO'nun 1919'da 

kurulmasından bu yana, sosyal güvenliği sağlama çabaları her zaman 

misyonunun merkezinde yer almıştır. Örgütün sosyal güvenliğe 

yaklaşımı, hem sosyal güvenliğin uluslararası hukuktaki durumunu 

hem de kendi anayasal yetkisini yansıtmaktadır (ILO, 2011: 10).  

ILO, 1919 yılında anayasasının kabul edilmesinden bu yana kademeli 

olarak sosyal güvenlik hakkının normatif içeriğini geliştirmiş, 
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uluslararası sosyal güvenlik hukukunun kurulmasının temellerini atmış 

ve 1944 yılında Filadelfiya (Philadelphia) Bildirgesi ile “sosyal 

güvenlik hakkını” tanıyan ilk kuruluş olmuştur. Daha sonra sosyal 

güvenliği ayrı bir uluslararası hukuk dalı olarak kuran ILO’nun (üye 

devletlerin hükümetleri, işveren ve işçi örgütlerinden oluşan) üçlü 

bileşenleri de birçok ülkede sosyal güvenlik sistemini güçlendirmek ve 

genişletmek için bir dizi Sözleşme ve Tavsiye Karar’ını kabul 

etmişlerdir (Social Protection, 2020a). 

ILO'nun sosyal güvenliğe ilişkin uluslararası çalışma standartlarının 

çerçevesini oluşturan Sözleşmeler ve Tavsiyeler, dünyanın tüm 

bölgelerindeki iyi uygulamalara dayalı yardım programları ve ulusal 

sosyal güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi ve denetlenmesine rehberlik 

edecek asgari koruma ve denetim standartlarını belirlemektedir. 

Sözleşme ve Tavsiyeler, hak temelli bir yaklaşıma uygun olarak sosyal 

güvenlik planlarının ve sistemlerinin tasarımı, finansmanı, 

uygulanması, yönetişimi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi konusunda 

rehberlik sağlamaktadır. Bireylerin her zamankinden daha büyük 

ekonomik risklere maruz kaldığı küreselleşen bir dünyada, etkili 

uluslararası sosyal güvenlik sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, 

krizlerin birçok olumsuz etkisinin hafifletilmesine katkıda bulunacağı 

açıktır (ILO, 2020a).  

Bu bölümde uluslararası düzeyde sosyal güvenlik sistemlerinin 

kurulmasında ve denetlenmesinde önemli bir role sahip olan ILO’nun 

hem kurumsal yapısı hem de ILO’nun sosyal güvenliğe ilişkin genel 

nitelikteki Sözleşme ve Tavsiye Kararları ile ILO’nun sosyal güvenlik 
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denetimine ilişkin genel nitelikteki Sözleşme ve Tavsiye Kararları ele 

alınacaktır.  

3.1. ILO’nun Yapısı ve Organları 

ILO, evrensel ve kalıcı barışın ancak sosyal adalete dayanılarak 

sağlanabileceği inancını yansıtmak için I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren 

Versay (Versailles) Antlaşması'nın bir parçası olarak 1919'da 

kurulmuştur. Sosyal adaleti ve uluslararası kabul görmüş insan ve işçi 

haklarını teşvik etmeye kendini adamış ILO, işçilere ve işverenlere 

kalıcı barış, refah ve ilerlemede pay veren insana yakışır iş ve insani 

çalışma koşulları oluşturmaya çalışmaktadır. ILO, hükümet, işveren ve 

işçi temsilcilerinden oluşan benzersiz üçlü yapısı ile tüm çalışanlar için 

insana yakışır işi teşvik etmek için benzersiz bir platform sağlayarak 

çalışanlara, işverenlere ve hükümetlere eşit bir yaklaşım 

sergilemektedir. Bu bağlamda ILO'nun dört temel stratejik hedefi 

vardır. 

• İşyerinde standartları, temel ilke ve hakları belirlemek, teşvik 

etmek ve uygulamak, 

• Cinsiyete bakılmaksızın tüm çalışanlar için insana yakışır iş ve 

gelir elde etmek için daha büyük fırsatlar oluşturmak, 

• Herkes için sosyal güvenlik kapsamını ve etkililiğini genişletmek, 

• Üç taraflılığı ve sosyal diyaloğu güçlendirmektir (ILO, 2018a). 

ILO, hedeflerini desteklemek için yıllardır çalışma dünyası hakkında 

benzersiz uzmanlık ve bilgi sağlamakta ve aşağıdaki hizmetleri üçlü 

bileşenlerine ve bir bütün olarak da topluma sunmaktadır.  
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• ILO, temel insan haklarını destekler, çalışma ve yaşam 

koşullarını iyileştirir ve istihdam olanaklarını artırmaya yönelik 

uluslararası politika ve programların oluşturulmasını 

sağlamaktadır. 

• ILO, ülkelerin bu politikaları etkin bir şekilde uygulamalarına 

yardımcı olmak için kurucu unsurlarla aktif ortaklık içinde 

formüle edilen ve uygulanan kapsamlı uluslararası teknik iş 

birliği programları yürütmektedir. 

• ILO, uygulamalarını izlemek için benzersiz bir sistem tarafından 

desteklenen uluslararası çalışma standartlarını belirlemektedir. 

• ILO, tüm bu çabaları ilerletmeye yardımcı olacak eğitim, öğretim 

ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir (UN, 2020). 

Devlet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan "üçlü yapı" ilkesine göre 

çalışmalarını yürüten (ILO, 2018b) ILO'nun organlarını aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür. 

• Uluslararası Çalışma Konferansı: Uluslararası Çalışma 

Konferansı, ILO’nun en üst karar organıdır (Bedir vd., 2016, 

123). ILO’nun uluslararası çalışma standartları ve geniş çalışma 

politikaları, yılda bir kez İsviçre'nin Cenevre kentinde haziran 

ayında toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından 

belirlenmektedir (ILO, 2018b; ILO, 2018c). Bu yıllık Konferans, 

ILO üye devletlerinden hükümet, işçi ve işveren delegelerini bir 

araya getirmektedir. Genellikle bir uluslararası çalışma 

parlamentosu olarak anılan Konferans, uluslararası çalışma 

standartlarını belirlemekte, temel sosyal ve çalışma konularının 

https://www.un.org/en/
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tartışıldığı bir forum oluşturmakta, ILO’nun bütçesini kabul 

etmekte ve yönetim organını seçmektedir. Her üye devlet, iki 

hükümet delegesi, bir işveren delegesi, bir işçi delegesi ve 

danışmanlarından oluşan bir delegasyon tarafından temsil 

edilmektedir. Aynı haklara sahip olan delegeler, Konferans’ta 

kendilerini özgürce ifade edebilir ve istedikleri gibi oy 

kullanabilir. İşçi ve işveren delegeleri bazen hükümetlerinin 

temsilcilerine veya birbirlerine karşı oy kullanabilirler. Ancak bu 

farklı bakış açıları, kararların çok büyük çoğunluklar tarafından 

alınmasını hatta bazı durumlarda oybirliğiyle alınmasını 

engellemez (ILO, 2018c). 

• Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu, ILO'nun ikinci anayasal 

kurumudur (Bedir vd., 2016: 123). Bu Kurul, adından 

anlaşılacağı gibi ILO’nun yürütme organıdır (ILO, 2018ç). 

Yönetim Kurulu, Uluslararası Çalışma Konferansı gibi üçlü 

yönetim yaklaşımına sahiptir. Kurul üyeleri, Uluslararası Çalışma 

Konferansı tarafından üç yıl için seçilir (Bedir vd., 2016, 123).  

Mart, Haziran ve Kasım aylarında yılda üç kez toplanır ve ILO 

politikaları ile ilgili kararlar alır, Uluslararası Çalışma 

Konferansı'nın gündemini belirler, Konferansa sunulacak ILO 

taslak programını ve bütçesini belirler (ILO, 2018ç). Yönetim 

Kurulu ayrıca Uluslararası Çalışma Konferansı'nın çeşitli 

komisyon üyelerini atar, teknik iş birliği politikalarını belirler, 

sorumluluğu altındaki Çalışma Bürosu Genel Müdürünü atar, üye 

devletlerin ve sendikaların şikayetlerini ilgili hükümetlere iletir, 



56 | Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL 

 

sonuçları izler ve gerektiğinde soruşturma komisyonu kurar 

(Bedir vd., 2016: 124).  

• Uluslararası Çalışma Bürosu: Uluslararası Çalışma Bürosu, 

ILO'nun daimî sekretaryasıdır ve genel faaliyetlerinin odak 

noktasıdır. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan 

Uluslararası Çalışma Bürosu, dünya çapında yaklaşık 40 saha 

bürosunda 150'den fazla ülkeden yaklaşık 2.700 yetkili istihdam 

etmektedir. Bu yetkililerden 900'ü teknik iş birliği program ve 

projelerinde çalışmaktadır (ILO, 2019b).  

Nitekim ILO, sosyal adaletin evrensel ve kalıcı barış için gerekli olduğu 

şeklindeki kuruluş misyonunu sürdürerek uluslararası kabul görmüş 

işçi haklarını teşvik etmeye kendini adamış uluslararası bir kuruluştur 

(ILO, 2018a). 

3.2. Uluslararası Çalışma Standartları 

Uluslararası çalışma standartları, ILO’nun üçlü bileşenleri tarafından 

hazırlanan ve işyerindeki temel ilkeleri ve hakları belirleyen yasal 

araçlardır. Bunlar, üye devletler tarafından onaylanabilen yasal olarak 

bağlayıcı uluslararası antlaşmalar olan Sözleşmeler (veya Protokoller) 

ile bağlayıcı olmayan kılavuzlar olarak hizmet eden Tavsiye 

Kararlarıdır. Çoğu durumda, bir Sözleşme, onaylayan ülkeler 

tarafından uygulanacak temel ilkeleri ortaya koyarken, ilgili bir Tavsiye 

Kararı, bir Sözleşmenin nasıl uygulanacağına ilişkin daha ayrıntılı 

yönergeler sağlayarak Sözleşmeyi tamamlarlar. Tavsiye Kararları 

özerk de olabilir, yani bir Sözleşme ile bağlantılı da olmayabilir (ILO, 

2020b). 
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Çalışanlara sosyal güvenlik sağlanması ve çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi gibi belirli bir konuda önlem alınması gerektiğine dair 

artan uluslararası endişeler nedeniyle uluslararası çalışma standartları 

doğmuş ve geliştirilmiştir. ILO tarafından yürütülen uluslararası 

çalışma standartlarını geliştirme süreci, dünyanın her yerinden 

hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımını içeren benzersiz bir 

yasama sürecidir. ILO Yönetim Kurulu ilk adım olarak, gelecekteki 

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın gündemine bir konu koymayı 

kabul etmektedir. Uluslararası Çalışma Bürosu, üye devletlerin bu 

konudaki yasalarını ve uygulamalarını analiz eden bir rapor hazırlar. 

Rapor, görüşülmek üzere üye devletlere, işçi ve işveren örgütlerine 

iletilir; sonra ilk tartışma için Uluslararası Çalışma Konferansı’na 

sunulur. Daha sonra Uluslararası Çalışma Ofisi tarafından taslak belge 

ile ikinci bir rapor hazırlanır, bu rapor ilgili tartışma yerlerine gönderilir 

ve Konferansın bir sonraki oturumunda tartışmaya sunulur. Bu “ikili 

tartışma” prosedüründe, Konferans, katılımcılara taslak aracı gözden 

geçirmeleri ve yorumlamaları için yeterli zaman tanımaktadır. Bir 

standardın kabul edilmesi için oyların üçte iki çoğunluğu gereklidir 

(ILO, 2019a: 20). 

Sözleşmeler, onaylandığında yasal yükümlülükler oluşturan 

belgelerdir. Tavsiyeler onaya açık olmasa da politika, mevzuat ve 

uygulama konusunda rehberlik sağlarlar. Her iki tür araç da 

Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından tanınmaktadır (ILO, 2019c: 

3). Bir standart kabul edildiğinde, üye devletler, ILO Anayasasının 

19(6). maddesi uyarınca, değerlendirilmek üzere on iki aylık bir süre 
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içinde yetkili makamlarına (normalde Parlamentoya) sunmaları 

gerekmektedir. Onaylanırsa, bir Sözleşme genellikle onaylandıktan bir 

yıl sonra o ülke için yürürlüğe girmektedir. Gerekirse teknik yardım,  

ILO tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, onayladıkları bir Sözleşmenin 

ihlali nedeniyle ülkeler aleyhine temsil ve şikâyet prosedürleri 

başlatılabilir (ILO, 2020b). 

Esas olarak uluslararası çalışma standartları, uluslararası kabul görmüş 

standartlara uygun olarak işverenlere ve çalışanlara danışarak iş kanunu 

ve sosyal politika hazırlamak ve uygulamak isteyen hükümetler için 

önemli araçlardır. Birçok ülke için bu süreç, bir ILO Sözleşmesini 

onaylama kararıyla başlamaktadır. Ülkeler, onaylamak istedikleri araca 

uymak için genellikle bir gözden geçirme ve gerekirse mevzuatlarını ve 

politikalarını gözden geçirme döneminden geçerler. Hukuku 

şekillendirmenin yanı sıra, uluslararası çalışma standartları da sosyal 

güvenlik, istihdam, çalışma ve aile politikaları gibi ulusal ve yerel 

politikaların geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde etkili araçlardır (ILO, 

2020c). 

3.3. ILO ve Sosyal Güvenlik  

Zor koşullarda insanlara asgari refah standartları sağlayan bir sistemden 

ekonomik kalkınmayı, sosyal uyumu ve demokrasiyi destekleyen bir 

araca dönüşen sosyal güvenlik, 20. yüzyılın en büyük başarılarından 

biri olarak kabul edilebilir. Sosyal güvenlik, devletin temel işlevlerinin 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve farklı bir sosyal kalkınma modeli 

olarak “refah devletini” ortaya çıkarmıştır. Bu, tüm devletlerin 

erişilebilir bir sosyal güvenlik sisteminin uygulanmasına yönelik 
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yaygın zorluğun üstesinden gelme yeteneğine dair genel bir inancın 

doğmasına ve bu inancın sürdürülmesine yol açmıştır (Barbero vd., 

2020: 9). 

Esasen tarih boyunca tüm insanlar işsizliğin, hastalığın, engelliliğin, 

ölümün ve yaşlılığın getirdiği belirsizliklerle karşı karşıya kalmış ve 

hayatın bu kaçınılmaz yönleri, kişinin sosyo-ekonomik güvenliğini 

tehdit etmiştir (SSA, 2020). Bu nedenle güvenli, sağlıklı ve makul bir 

yaşam standardını garanti eden sosyal güvenlik hakkının temel bir insan 

hakkı olduğu evrensel olarak kabul edilmiş ve ILO’da bu hareketin 

öncüsü olmuştur. Yıllar içinde sosyal güvenlik alanında uluslararası 

sosyal güvenlik mevzuatını ve dolayısıyla temel insan hakkını 

oluşturan, sağlam bir yasal zemin sağlayan ve ulusal sosyal güvenlik 

sistemlerini hukukun üstünlüğüne getiren bir dizi standart 

oluşturulmuştur (Barbero vd., 2020: 9). 

1919 tarihli ILO Anayasası’nın önsözünde “çok sayıda insanı tedirgin 

eden, büyük zorluklar ve yoksunluklar içeren çalışma koşullarının 

varlığının dünyanın barış ve uyumunu tehlikeye atacağı, herhangi bir 

ulusun insani çalışma koşullarını benimsememesi, kendi ülkelerindeki 

koşulları iyileştirmek isteyen diğer milletler için bir engel oluşturacağı 

bu nedenle evrensel ve kalıcı barışın ancak sosyal adaletle tesis 

edilebileceği" belirtiliyor. Önsözde listelenen çalışma süresinin ve 

işgücü arzının düzenlenmesi, işsizliğin önlenmesi ve yeterli yaşam 

ücretlerinin sağlanması ve işçilerin, çocukların, gençlerin ve kadınların 

sosyal korunmasının sağlanması dahil olmak üzere iyileştirme alanları 

günümüzde de geçerliliğini korumaktadır (ILO, 2020ç).  
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Nitekim 1919 ILO Anayasası’nda sosyal güvenlik kavramı doğrudan 

kullanılmasa da sosyal güvenlik olmadan sosyal adaletinde 

uygulanamayacağı bilinen bir gerçektir. Bu durumda, hem sosyal 

güvenlik kavramının ABD'de ilk kez 1935 yılında kullanılması hem de 

1944'e kadar olan dönemin “sosyal sigorta dönemi” olarak 

adlandırılması etkili olmuştur (Alper, 2018: 349). Anılan dönemde, 

birinci nesil standartlar genellikle sosyal sigorta kavramı esas alınarak 

hayata geçirilmiştir. Bu nedenle, standartlar tüm nüfusa değil, yalnızca 

işçilere uygulanmıştır. Her bir standart belirli bir durumu kapsamıştır. 

Ek olarak, özellikle tarım ve sanayi gibi farklı ekonomik sektörlerde 

belirli beklenmedik durumlar için ayrı araçlar benimsenmiştir (Humblet 

ve Silva, 2002, 1). Bu nedenle, bu dönemde ILO, sosyal güvenlik 

sisteminin tamamı için değil, sosyal sigorta riskleri için de Sözleşme ve 

Tavsiye Kararları yayınlamıştır (Alper, 2018: 349).  

Öte yandan, 1944 yılında Filadelfiya Bildirgesi'nde (1944), uluslararası 

toplum "emeğin bir meta olmadığını" kabul etmiştir. Gerçekte, emek, 

tıpkı meta gibi, en yüksek kâr veya en düşük fiyat için pazarlık 

edilebilecek cansız bir ürün değildir (ILO, 2014b). Bu düşünceden 

hareketle Filadelfiya Bildirgesi, ILO’nun tüm medeni dünyayı 

ilgilendiren temel çalışma ilkeleri arasına “sosyal güvenlik” kavramını 

da dahil etmiştir. ILO, bu tür bir korumaya ve kapsamlı tıbbi bakıma 

ihtiyacı olan herkese temel bir gelir sağlamak için sosyal güvenlik 

önlemlerini genişletmek için daha fazla program çağrısında bulunmaya 

başlamıştır (Barbero vd., 2020, 9-10). 1946 yılında Filadelfiya Bildirge 

ILO Anayasası’na eklenmiş ve o zamandan beri İnsan Hakları Evrensel 
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Beyannamesi de dahil olmak üzere diğer uluslararası belgelere ilham 

vermeye devam etmiştir (ILO, 10 Mayıs 2019). 

1999 yılında Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, 2001 

yılındaki 89. Uluslararası Çalışma Konferansı Oturumunda sosyal 

güvenlik konusunda genel bir tartışma yapılması gerektiğine karar 

vermiştir. Bu tartışmanın amacı ise sosyal güvenliğin karşı karşıya 

olduğu yeni sorunları ve zorlukları ele almaya çalışan bir ILO sosyal 

güvenlik vizyonu oluşturmaktır (ILO, 2001a). Konferansta 

kararlaştırılan sonuçlar, özellikle "sosyal güvenliğin temel bir insan 

hakkı ve sosyal uyumu sağlamada temel bir araç olduğu, sosyal 

güvenliğin, verimlilik, küreselleşme ve ekonomik rolü teşvik eden 

yapısal uyum politikaları bağlamında giderek daha gerekli hale 

geldiği, sosyal güvenlik için standart bir model olmadığı, bu nedenle 

tüm sistemlerin güvenli, adil, kullanışlı, sağlam, şeffaf, güçlü ve düşük 

maliyetli yönetim yaklaşımına sahip olması gerektiği” gibi belirli temel 

ilkelere uyması gerektiği belirtilmiştir (ILO, 2001b). 

10 Haziran 2008'de ILO, oybirliğiyle "Adil bir Küreselleşme için Sosyal 

Adalet Bildirgesini” kabul etmiştir. Söz konusu Bildirge, ILO 

değerlerinin güçlü bir şekilde onaylanmasıdır. Öyle ki Bildirge, 

“sürdürülebilir bir kurumsal ve ekonomik çevre oluşturarak istihdamın 

teşvik edilmesini, sürdürülebilir ve ulusal koşullara uyarlanmış sosyal 

koruma, sosyal güvenlik ve işgücü koruma önlemlerinin geliştirilmesi 

ve iyileştirilmesi, sosyal diyalog ve hükümet, işçi-işveren örgütleri gibi 

üç taraflılığı teşvik etmek için en uygun yöntemlerin geliştirilmesi, 

işyerinde temel ilke ve haklara saygı duyulması, bunların teşvik 
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edilmesi” şeklinde özetlenebilecek eşit derecede önemli dört stratejik 

hedefe dayanmaktadır (ILO, 2008a: 9-11).  

Uluslararası Çalışma Konferansı, 14 Haziran 2012 tarihinde 

oybirliğiyle “2012 tarihli 202 sayılı Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye 

Kararını” kabul etmiştir (Barbero vd., 2020: 10). 202 sayılı Karar, üye 

devletlere kapsamlı sosyal güvenlik sistemleri kurmaları ve sosyal 

güvenlik kapsamını genişletmeleri için rehberlik ederek, ihtiyacı olan 

herkesin erişebileceği ulusal sosyal koruma üslerinin kurulmasına 

öncelik vermektedir. 202 sayılı Karar, mevcut Sözleşmeleri ve Tavsiye 

Kararlarını tamamlar ve üye devletlere, enformel ekonomideki işçiler 

ve aileleri de dahil olmak üzere, korumasız, yoksul ve en 

savunmasızları korumalarında özellikle yardımcı olmaktadır. Böylece, 

toplumun tüm üyelerinin yaşamları boyunca en azından temel düzeyde 

sosyal güvenlikten yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (ILO, 

2020d). 

ILO, 1990'lı yıllardan itibaren birçok kesimin sosyal güvenliğine ilişkin 

düzenlemelerde ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde 

yürüttüğü çalışmalarda sosyal güvenlik terimi yerine “sosyal koruma” 

terimini daha yaygın olarak kullanmaya başlamıştır. ILO, 2012 yılı 

itibariyle resmî web sitesinde sosyal güvenlik kavramını, sosyal 

koruma kavramıyla değiştirmiştir (Alper, 2018: 350). ILO, yüzyılı 

aşkın süredir sosyal güvenlik alanında kaydedilen ilerlemeye büyük 

katkı sağlamıştır (ILO, 2019a).  

ILO Anayasası’nın (1919) önsözünde belirtilen hedefler doğrultusunda, 

sosyal güvenliğin dünya çapında genişletilmesi, sürekli olarak ILO'nun 
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ana hedeflerinden biri olmuştur (ILO, 2008b, vii). ILO, bu hedeflere 

ulaşmak için uluslararası yönetişim kurumları arasında benzersiz olan 

bir karar alma sürecini kullanmaktadır. ILO eyleminin temel ilkesi olan 

üçlü bileşenlerin değeri geniş çapta kabul edilmekte ve bu ilke, ILO'nun 

dünya çapında sosyal güvenlik haklarının elde edilmesi üzerindeki 

benzersiz etkisinin nedeni olarak kabul edilmektedir (ILO, 2019a). 

Öte yandan, uluslararası düzeyde çalışanların yasal korumasının ilk 

aşaması aslında sosyal güvenlikle ilgili uluslararası çalışma 

standartlarının benimsenmesi olmakla birlikte uygulamalarının 

denetlenmesi de aynı derecede önemlidir. ILO'nun denetim sistemi de 

çok boyutludur. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki birçok denetim 

mekanizmasının dışında, ILO tarafından çalışma standartlarına uyumu 

teşvik etmek için kurulan özel sistem, en gelişmiş ve etkili sistemlerden 

biri olarak kabul edilmektedir (ILO, 2019a).  

3.4. ILO’nun Sosyal Güvenliğe İlişkin Genel Nitelikteki 

Sözleşme ve Tavsiye Kararları 

Temel bir insan hakkı olarak tanınan ve Filadelfiya Bildirgesi (1944), 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948) ve Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966) gibi önemli uluslararası 

belgelerde yer alan sosyal güvenlik, aynı zamanda ILO'nun da çalışma 

alanı içinde yer almaktadır (ILO, 2020e). Daha önce de belirtildiği 

üzere ILO’nun kurulduğu 1919 yılından bu yana, sosyal güvenliğin 

sağlanması yönündeki çabaları sürekli olarak görevinin merkezinde yer 

almaktadır (ILO, 2011: 10). Bu kapsamda aşağıdaki Sözleşmeler ve 



64 | Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL 

 

Tavsiye Kararları, ILO'nun sosyal güvenliğe ilişkin uluslararası çalışma 

standartlarının çerçevesini oluşturmaktadır. 

• 1952 tarihli ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Standartları 

Hakkında Sözleşme,  

• 1962 tarihli ve 118 saylı Sosyal Güvenlikte Vatandaş Olanlarla 

Olmayanlara Eşit Davranma Sözleşme, 

• 1964 tarihli ve 121 sayılı İş Kazaları 

Yardımlarına İlişkin Sözleşme ve Tavsiye Kararı, 

• 1967 tarihli ve 128 sayılı Malullük, Yaşlılık ve Ölüm 

Yardımlarına Dair Sözleşme, 

• 1969 tarihli ve 130 sayılı Tıbbi Bakım ve Hastalık Yardımları 

Sözleşme,  

• 1982 tarihli ve 157 saylı Sosyal Güvenlik Haklarının 

Sürdürülmesine Dair Sözleşme ve 1983 tarihli ve 167 sayılı 

Sosyal Güvenlik Haklarının Korunmasına Dair Tavsiye Kararı, 

• 1988 tarihli ve 168 sayılı İstihdam Teşviki ve İşsizliğe Karşı 

Koruma Sözleşme, 

• 2000 tarihli ve 183 sayılı Anneliğin Korunması Sözleşmesi (ILO, 

2020e). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/medical-care-and-sickness-benefits-convention-1969-no-130/&usg=ALkJrhhlzSWesl8jBhFNnKgLHkxKqw2heA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/medical-care-and-sickness-benefits-convention-1969-no-130/&usg=ALkJrhhlzSWesl8jBhFNnKgLHkxKqw2heA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/maintenance-of-social-security-rights-recommendation-1983-no-167/&usg=ALkJrhjdbsfEhU6pYQqCOA0VNSMM-V0Z5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/maternity-protection-convention-2000-no-183/&usg=ALkJrhiN19VAvjHIwOEXogtN6jNLOMTzGg
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3.4.1. Sosyal Güvenliğin Asgari Standartları Hakkında 

Sözleşme (1952-102) 

1952 tarihli ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Standartları 

Hakkında Sözleşme, sosyal güvenlik yardımlarının düzeyi ve 

koşullarına ilişkin asgari standartları belirleyen bir sözleşmedir (ILO, 

2020a). 102 sayılı Sözleşme, 28 Haziran 1952 tarihinde ILO’nun 

Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilmiştir (Kulke, 

2009). Türkiye 29 Temmuz 1971 tarih ve 1451 sayılı Kanun ile bu 

sözleşmeyi kabul etmiştir. Sözleşme, Bakanlar Kurulu’nun 1 Nisan 

1974 tarih ve 7-7964 sayılı Kararı ile 29 Ocak 1975 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir (ILO-Ankara, 18 Haziran 2015a). 

Sosyal güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi için bir referans olan 102 

Sayılı Sözleşme, güncel sosyal güvenlik sözleşmelerinin öncüsü 

durumundadır. 102 sayılı Sözleşme hem sosyal güvenliğin 

kavramsallaştırılması hem de sosyal güvenlik sistemlerinin kurulması 

için sağladığı rehberlik açısından benzersiz olarak kabul edilmektedir 

(Social Protection, 2020b). Sözleşmedeki sosyal güvenlik kavramı, 

sosyal güvenlik sistemlerini tıbbi bakım, hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş 

kazası, aile yardımı, analık, malullük ve ölüm gibi dokuz standart dalda 

sınıflandırmaktadır (Social Protection, 2020b & ILO, 2020a). 

Sözleşme, tek, kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı bir araç olarak, dokuz 

dalın her biri için asgari standartlar belirlemekte ve bunları iyi ve 

sürdürülebilir yönetişim ilkelerine dayandırmaktadır (Social 

Protection, 2020b). Sözleşme ayrıca, bir dizi temel ilkenin yanı sıra 

nüfus kapsamı, yardımın yeterliliği ve uygunluk koşullarıyla ilgili 
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olarak her acil durum için asgari hedefler belirlemektedir (Social 

Protection, 2020a). 

Sözleşmenin tüm ulusal koşullarda uygulanabilmesini sağlamak için 

102 sayılı Sözleşme, devletlerin dokuz ana daldan en az üçünü kabul 

etmesine ve onaylamasına izin vermektedir; daha sonra diğer dallardaki 

yükümlülükleri kabul ederek kademeli olarak tüm hedeflere 

ulaşmalarını sağlamaktadır (ILO, 2020a). Ek olarak, 102 sayılı 

Sözleşme, üye devletlerin Sözleşmenin uygulanması için 

oluşturabilecekleri evrensel planlar, katkıya dayalı sosyal sigorta 

programları, gelir testli sosyal yardım programları gibi program 

türlerine ilişkin esneklik ve rehberlik de sağlamıştır (Social Protection, 

2020a). Asgari yardım düzeyi, ilgili ülkenin ekonomik yapısına ve ücret 

düzeyine göre belirlenmektedir. Ekonomisi ve tıbbi tesisleri yeterince 

gelişmemiş ülkeler için geçici istisnalar düşünülse de bu durumun hem 

Sözleşmenin hem de sağlanan faydaların kapsamını sınırladığı bir 

gerçektir (ILO, 2020a). 

3.4.2. Sosyal Güvenlikte Vatandaş Olanlarla Olmayanlara 

Eşit Davranma Sözleşmesi (1962-118)  

118 sayılı Sözleşme, küresel bir şekilde göçmen işçilerin sosyal 

güvenliği konusunu ele almakta ve sosyal güvenliğin dokuz dalını 

kapsamaktadır. Sözleşmeyi onaylayan devletler, diğer onaylayan 

devletlerin vatandaşlarına ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere 

sosyal güvenlik açısından vatandaşlarıyla “eşit muamele” sağlamayı 

taahhüt etmektedirler (Social Protection, 2020c). Diğer bir deyişle 

Sözleşme, sözleşmeyi onaylayan üye devletlere, ülkelerinde 
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yabancıların sosyal güvenlik hakkına sahip olma ve yardımlardan hak 

elde etme açısından kendi vatandaşları ile eşit davranma yükümlülüğü 

getirmektedir (Nacak, 2014: 71).  

Sözleşme, 28 Haziran 1962 tarihinde kabul edilmiş; Türkiye ise bu 

sözleşmeyi 19 Temmuz 1971 tarih ve 1453 sayılı Kanun ile kabul 

etmiştir. Sözleşme, Bakanlar Kurulu’nun 5 Nisan 1973 tarih ve 7-6217 

sayılı Kararı ile 25 haziran1974 tarihinde yürürlüğe girmiştir (ILO-

Ankara, 18 Haziran 2015b). Sözleşmede, sosyal güvenliğe tabi olma ve 

yardım alma hakkı bakımından vatandaşlarla, vatandaş olmayanlar 

arasında eşit işlem yapılması (m.3); ikamet şartına bakılmaksızın 

yardımlardan yararlanmada eşit muamele yapılması (m.4) gibi eşit 

muameleyi öngören çağdaş hükümler vardır (ILO-Ankara, 18 Haziran 

2015b). 

3.4.3. İş Kazaları Yardımlarına İlişkin Sözleşme ve Tavsiye 

Kararı (1964-121) 

8 Temmuz 1964 tarihinde kabul edilen 121 sayılı Sözleşme, iş 

kazalarında verilecek ödenekleri ve bu ödeneklerin verilmesi için 

şartları belirlemektedir. 121 sayılı Sözleşmeye ek olarak, iş kollarına 

göre meslek hastalıkları listesi ve tüm ekonomik faaliyetlerin bir listesi 

de verilmektedir. Türkiye, 121 sayılı Sözleşmeyi onaylamamıştır 

(Alpar, 2003: 7).  

121 sayılı İş Kazaları Yardımlarına İlişkin Sözleşme ve beraberindeki 

121 sayılı Tavsiye Kararı, esas olarak kapsadığı nüfus ve onlara 

sağlanacak yardım düzeyi açısından daha yüksek standartlar 

belirlemektedir. 121 sayılı Sözleşme, çalışma koşullarının 



68 | Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL 

 

iyileştirilmesine, iş kazalarının etkisinin sınırlandırılmasına ve 

engellilerin işgücü piyasasına ve topluma yeniden entegrasyonunu 

kolaylaştırmaya yönelik bütünleşmiş bir yaklaşımın önemini de kabul 

etmektedir. Bu nedenle, Sözleşme, devletin iş kazalarını önlemeye 

yönelik önlemler almasını, rehabilitasyon hizmetleri sağlamasını ve 

işsizlerin yeniden istihdama kazandırılmalarını sağlamasını bir 

gereklilik olarak görmektedir (ILO, 2020f). 

121 sayılı Sözleşme, kamu ve özel sektör ve kooperatiflerdeki çıraklar 

da dahil olmak üzere tüm çalışanların korunmasını şart koşmaktadır. 

Sözleşme ayrıca sigortalıya tıbbi bakım, iş göremezlik durumunda 

nakdi yardım ve kazanç kapasitesinin kaybı (maluliyet) ve vefat 

durumunda nakdi yardım gibi faydalar da sağlamaktadır (Social 

Protection, 2020a). 

3.4.4. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımlarına Dair 

Sözleşme (1967-128) 

128 sayılı Sözleşme ulusal emeklilik sisteminde bulunması gereken 

maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası gibi üç uzun vadeli sigorta branşını 

içermektedir. 128 sayılı Sözleşmenin kapsamı;  

• Çıraklar dahil tüm çalışanları veya,  

• Ekonomik olarak aktif nüfusun en az %75'ini veya, 

• Beklenmedik durumlarda geliri belirli sınırları aşmayan tüm 

bireyleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  
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128 sayılı Sözleşmede, malullük ödeneği için dönemsel ödeme oranı 

referans ücretin en az %50’si olarak belirlenirken, rehabilitasyon 

hizmetlerine yönelik tedbirlerin alınması da öngörülmektedir.  128 

sayılı Sözleşmede yaşlılık ve ölüm ödeneği söz konusu olduğunda ise 

asgari tutar, referans ücretin en az %45’ine karşılık gelmelidir (Social 

Protection, 2020a). Türkiye, 128 sayılı Sözleşmeyi onaylamamıştır 

(ILO, 2021a). 

3.4.5.Tıbbi Bakım ve Hastalık Yardımları Sözleşmesi (1969-

130) 

130 sayılı Sözleşme hem acil tıbbi bakım yardım durumlarını hem de 

nakit hastalık ödeneğini kapsamaktadır. 128 sayılı Sözleşme 

kapsamında olduğu gibi 130 sayılı Sözleşme'nin kapsamı; 

• Çıraklar dahil tüm çalışanları veya,  

• Ekonomik olarak aktif nüfusun en az %75'ini veya, 

• Beklenmedik durumlarda geliri belirli sınırları aşmayan tüm 

bireyleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  

130 sayılı Sözleşme, tıbbi bakıma ilişkin olarak çalışanların eşlerini ve 

çocuklarını da kapsamaktadır. 102 sayılı Sözleşme kapsamında gereken 

tıbbi bakıma ek olarak, 130 sayılı Sözleşme ayrıca protez ve ortopedik 

cihazların temini, bakımı ve değiştirilmesi dahil olmak üzere diş bakımı 

ve tıbbi rehabilitasyon hizmetleri de sağlamaktadır. 130 sayılı Sözleşme 

aynı zamanda acil durum yardımlarına hak tanımakta ve hastalık 

yardımlarının süresini 26 haftaya kadar sınırlamaktadır (ILO, 2008b: 

11). Türkiye, 130 sayılı Sözleşmeyi onaylamamıştır (ILO, 2021a). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/medical-care-and-sickness-benefits-convention-1969-no-130/&usg=ALkJrhhlzSWesl8jBhFNnKgLHkxKqw2heA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/medical-care-and-sickness-benefits-convention-1969-no-130/&usg=ALkJrhhlzSWesl8jBhFNnKgLHkxKqw2heA
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3.4.6. Sosyal Güvenlik Haklarının Sürdürülmesine Dair 

Sözleşme (1982-157) ve  Sosyal Güvenlik Haklarının 

Korunmasına Dair Tavsiye Kararı (1983-167) 

157 sayılı Sözleşme ve beraberindeki 167 sayılı Tavsiye Kararı, 

göçmen işçilerin sosyal güvenlik haklarının korunmasına özel olarak 

değinmekte ve aynı zamanda eşit muameleye odaklanan 118 sayılı 

Sözleşmeyi tamamlamaktadır. Bununla birlikte, üye devletlerin dokuz 

daldan birini veya daha fazlasını seçmesine izin veren 118 sayılı 

Sözleşmenin aksine, 157 sayılı Sözleşme programın türüne 

bakılmaksızın tüm dallar için geçerlidir. 157 sayılı Sözleşmenin amacı, 

ulusal güvenlik planları arasında ve özellikle ikili veya çok taraflı 

sosyal güvenlik anlaşmalarının akdedilmesi yoluyla esnek ve geniş bir 

koordinasyon biçimini teşvik etmektir. 157 sayılı Sözleşme ayrıca 

kazanılmış hakların korunması ilkesine dayalı bir sistem kurmaktadır 

(Social Protection, 2020a). 

Sosyal güvenlik hakkıyla ilgili temel sorunlardan biri, birden fazla 

ülkede sosyal güvenlik hakkı kazanan çalışanların veya ikamet 

edenlerin bu hakları bir ülkeden diğerine aktarırken bazı engellerle 

karşılaşabilmeleridir. 157 sayılı Sözleşme ile bu sorun çözülmeye 

çalışılmıştır. Öyle ki, 157 sayılı Sözleşme bir taraftan işgücünün bir 

ülkede kazandığı hakları korumaya çalışırken diğer taraftan da aynı 

anda birden fazla ülkede sosyal güvenlik yükümlülüğüne tabi olanlarla 

ilgili konuları düzenlemektedir (Alper, 2018: 352). Sözleşmenin 

getirdiği bazı kurallar şunlardır: 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/maintenance-of-social-security-rights-recommendation-1983-no-167/&usg=ALkJrhjdbsfEhU6pYQqCOA0VNSMM-V0Z5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/maintenance-of-social-security-rights-recommendation-1983-no-167/&usg=ALkJrhjdbsfEhU6pYQqCOA0VNSMM-V0Z5g
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• Çalıştıkları ülkenin ikamet ettikleri ülke ile aynı olmaması veya 

şirket merkezinin başka bir ülkede bulunması halinde çalışanlar, 

çalıştıkları ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaktır. 

• Kendi adına bağımsız çalışanlar ise ikamet ettikleri ülkenin değil, 

çalıştıkları ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklardır. 

• Çalışma çağındaki nüfusa dâhil olmayan kişiler de ikamet 

ettikleri ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacaklardır.  

• Karşılıklılık ilkesi, sosyal güvenlik haklarının korunmasında esas 

olacaktır. 

• Sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri açısından, çalışanların 

birden fazla ülkede aynı konuda sorumluluk almasını 

engelleyecek mekanizmalar oluşturulacaktır (Alper, 2018: 352). 

1983 tarihli ve 167 sayılı Tavsiye Kararı, tüm beklenmedik durumlara 

ilişkin ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik anlaşmalarının 

sonuçlandırılması amacıyla model hükümler önermekte ve sosyal 

güvenlik haklarının sürdürülmesi için kurallar sağlamaktadır. Aynı 

zamanda ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik araçlarının 

koordinasyonu için bir model anlaşma önermektedir (Social Protection, 

2020a). Türkiye, 157 sayılı Sözleşmeyi onaylamamıştır (ILO, 2021a). 

3.4.7. İstihdam Teşviki ve İşsizliğe Karşı Koruma Sözleşmesi 

(1988-168) 

168 sayılı Sözleşmenin iki temel amacı bulunmaktadır: Bunlardan 

birincisi periyodik ödemeler şeklinde yardımlar yapmak, diğeri ise 

istihdamı teşvik ederek işsizliği azaltmaktır. Dolayısıyla, 168 sayılı 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/employment-promotion-and-protection-against-unemployment-convention-1988-no-168/&usg=ALkJrhivD0pihRqKPNRdvOGb9QKRisB0bA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/employment-promotion-and-protection-against-unemployment-convention-1988-no-168/&usg=ALkJrhivD0pihRqKPNRdvOGb9QKRisB0bA
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Sözleşme, sosyal güvenliğin daha geniş sosyal ve ekonomik 

politikalarla ilişkilendirilmesinin önemine öncelik vermiştir (Social 

Protection, 2020a). 168 Sayılı Sözleşmeye göre, işsizlik durumunda 

sağlanan asgari yardım oranı referans ücretin %50'si olmalı ve 

Sözleşmeyi onaylayan devletler işsizliğe karşı koruma sistemlerini ve 

istihdam politikalarını koordine etmek için uygun adımları atmalıdır 

(ILO, 2012b: 14).  

İşsizliği koruma sistemi ve özellikle işsizlik yardımları sağlama 

yöntemleri tam, üretken ve özgürce seçilmiş istihdamın teşvik 

edilmesine katkıda bulunmalı; işverenleri üretken istihdamdan ve 

işçileri üretken iş aramaktan mahrum etmemelidir. 168 sayılı 

Sözleşmenin kapsamını; 

• Kamu çalışanları ve çıraklar dahil tüm çalışanların en az %85’i 

veya, 

• Beklenmedik durumlar karşısında, geliri belirli sınırları aşmayan 

tüm bireyler oluşturmaktadır (ILO, 2012b:14). Türkiye, 168 

sayılı Sözleşmeyi onaylamamıştır (ILO, 2021a). 

3.4.8. Anneliğin Korunması Sözleşmesi (2000-183) 

183 sayılı Sözleşme uyarınca, a-tipik bağımlı çalışma modellerinde 

olanlar da dahil olmak üzere tüm çalışan kadınlar, “hamilelik”, 

“doğum” ve “sonuçları” açısından sigorta kapsamına alınmalıdır. 

Özellikle, bu kapsamda korunan çalışan kadınlar, önceki kazançlarının 

üçte ikisinden az olmamak üzere, en az 14 haftalık bir süre için 

(doğumdan sonra altı haftalık zorunlu izin dahil) analık parası alma 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=tr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com.tr&sl=en&sp=nmt4&u=https://socialprotection-humanrights.org/instru/maternity-protection-convention-2000-no-183/&usg=ALkJrhiN19VAvjHIwOEXogtN6jNLOMTzGg
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hakkına sahip olmalıdır. 183 sayılı Sözleşme kapsamında korunan 

çalışan kadınlara sağlanan tıbbi yardım doğum öncesi, doğum ve 

doğum sonrası bakımı içermelidir. 183 sayılı Sözleşme ayrıca emzirme 

hakkını, sağlığın ve istihdamın korunmasını ve ayrımcılık 

yapılmamasını düzenlemektedir (Social Protection, 2020a). Türkiye, 

183 sayılı Sözleşmeyi onaylamamıştır (ILO, 2021a). 

Sonuç olarak ILO, ülkeler tarafından belirli standartların kabul edilmesi 

amacıyla diğer alanlarda olduğu gibi sosyal güvenlik alanında da 

uluslararası çalışma standartları hazırlamaktadır. Sözleşme ve Tavsiye 

Kararları adı altında hazırlanan ve ILO Konferansı tarafından kabul 

edilen bu metinler, uygulayan ülkelere hem yol göstermekte hem de 

bütün dünyada sosyal güvenlik alanındaki uygulamaların belirli bir 

standarda kavuşmasına katkı sunmaktadır (Arıcı ve Alper, 2012: 195). 

Öte yandan sosyal güvenlik sisteminin dünyanın birçok yerinde 

gelişmesine rağmen ILO 2017/19 Dünya Sosyal Koruma Raporu çok 

çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur. Rapor, sosyal güvenlik hakkının 

dünya nüfusunun çoğunluğu için henüz bir gerçeklik olmadığını 

belirtmektedir. Söz konusu rapora göre, küresel nüfusun yalnızca %45'i 

“en az bir” sosyal yardım kapsamına etkin bir şekilde alınabilmişken, 

geri kalan %55 yani 4 milyar insan korumasız durumdadır. Araştırma 

ayrıca küresel nüfusun yalnızca %29'unun "kapsamlı" sosyal güvenliğe 

erişimi olduğunu göstermektedir. Bu durum 2014-2015 dönemindeki 

%27’ye kıyasla küçük bir artış gösterse de diğer %71 veya 5,2 milyar 

kişi sadece kısmen koruma kapsamındadır. Sosyal korumanın 

olmaması, insanların yaşam döngüleri boyunca hastalık, yoksulluk, 
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eşitsizlik ve sosyal dışlanma gibi sosyal risklere karşı savunmasız 

kalması anlamına gelmektedir. Dünyada 4 milyar insanın en temel 

insan hakkı olan sosyal güvenlikten mahrum kalması ekonomik ve 

sosyal kalkınmanın önemli bir engelidir (ILO, 29 Kasım 2017). Sosyal 

güvenliğin yaygınlaştırılması noktasında sosyal güvenlik denetiminin 

önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

3.5. ILO’nun Sosyal Güvenlik Denetimine İlişkin Genel 

Nitelikteki Sözleşme ve Tavsiye Kararları 

İş ve sosyal güvenlik mevzuatının doğru şekilde uygulanabilmesi, etkili 

bir iş ve sosyal güvenlik denetimine bağlıdır. Denetmenler, işyerinde 

ulusal çalışma standartlarının nasıl uygulandığını inceler; işverenlere ve 

işçilere, çalışma süresi, ücretler, çocuk işçiliği, iş sağlığı ve güvenliği 

gibi alanlarda ulusal hukukun uygulanmasının nasıl iyileştirilebileceği 

konusunda tavsiyelerde bulunurlar. Yetkili makamların dikkatini 

mevzuattaki boşluklara ve kusurlara yönlendiren denetmenler, iş 

kanununun tüm işverenlere ve işçilere eşit olarak uygulanmasını 

sağlamada da önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal güvenlik 

denetiminin önemi uluslararası alanda kabul edildiğinden, ILO, 81 ve 

129 sayılı iki denetim sözleşmesinin onaylanmasına öncelik vermiştir. 

Bu anlamda 1 Ocak 2019'da 146 ülke yani ILO üye devletlerinin 

yaklaşık yüzde 80'i, 81 sayılı Sözleşmeyi onaylarken, 53 ülke ise 129 

Sayılı Sözleşmeyi onaylamıştır. Ancak, iş ve sosyal güvenlik denetim 

sistemlerinin yetersiz finanse edildiği ve personelin yetersiz olduğu ve 

dolayısıyla işlerini yapamadığı ülkelerde zorluklar hala devam 

etmektedir (ILO, 2021b). 
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3.5.1. İş Teftiş Sözleşmesi (1947-81)  

Bu sözleşmeyi onaylayan devletler, sanayi ve ticaret işyerlerinde bir 

denetim sistemi kurmaları gerekmektedir. Sanayi işyerlerinde denetim 

sistemi, çalışma şartlarına ve işçilerin çalışırken korunmasına ilişkin 

yasal hükümlerin denetmenler tarafından uygulanmasına yöneliktir. 

Ulusal yasalar veya düzenlemeler, madencilik ve ulaştırma 

taahhütlerini veya bu tür taahhütlerin bir kısmını bu Sözleşmenin 

uygulanmasından muaf tutabilir. 81 sayılı İş Teftiş Sözleşmesi’nin 10. 

maddesine göre denetmenlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine 

getirebilmesi için denetmenlerin sayısı yeterli olmalıdır. Bu durum 

aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenmelidir: 

• Özellikle denetmenlerin yerine getirmek zorunda oldukları 

görevlerin önemi, 

o Denetime tabi işyerlerinin sayısı, niteliği, büyüklüğü ve 

durumu, 

o Bu tür işyerlerinde istihdam edilen işçilerin sayısı ve 

sınıfları, 

o Uygulanacak yasal hükümlerin sayısı ve karmaşıklığı, 

• Denetmenlerin kullanımına sunulan maddi araçlar, 

• Denetimlerin etkili olabilmesi için diğer pratik koşulların 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

81 sayılı İş Teftiş Sözleşmesi’nin 12. maddesine göre denetmenlerin 

görevleri ise şu şekildedir: 
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• Denetmenler, denetimle görevli herhangi bir işyerine günün veya 

gecenin herhangi bir saatinde serbestçe ve haber vermeksizin 

girebilir. 

• Denetmenler denetlemekle yükümlü oldukları bir işyerine gün 

içinde makul bir nedenle girebilirler. 

• Denetmenler, yasal hükümlere harfiyen uyulmasını sağlamak için 

gerekli gördükleri her türlü inceleme, test veya soruşturmayı 

yapabilirler. Özellikle;  

o Denetmenler kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 

her konuda işveren veya işyeri personelini tek başına veya 

tanık huzurunda sorgulayabilir. 

o Denetmenler çalışma şartlarına ilişkin ulusal kanun veya 

yönetmeliklerde tutulması zorunlu olan defter, sicil veya 

diğer belgelerin kanuni hükümlere uygun olup olmadığının 

kontrol edilmesi için ibraz edilmesini talep edebilir, 

bunların suretlerini alabilir, belgelerden alıntılar yapabilir. 

o Denetmenler yasal hükümlerin gerektirdiği ilanların 

yayınlanmasını uygulayabilirler. 

o Denetmenler belirli bir amaç için alınan veya çıkarılan 

numune veya maddeleri, işverene veya vekiline bildirmek 

suretiyle, bu malzeme ve maddelerin analiz numunelerini 

alabilir veya çıkarabilir. 

Öte yandan denetimler sırasında, denetmenler böyle bir bildirimin 

görevlerinin ifasına zarar vereceğini düşünmedikçe, mevcudiyetlerini 
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işverene veya temsilcisine bildirirler (Labour Inspection Convention, 

No: 81). 

Özetle 81 sayılı Sözleşme, denetimin kapsadığı mevzuat alanlarının 

tespiti, denetim sisteminin işlevleri ve organizasyonları, işe alma 

kriterleri, denetmenlerin statü ve hizmet şartları ile yetki ve 

yükümlülüklerine ilişkin bir dizi ilke ortaya koymaktadır. Denetim 

kurulu, çeşitli konularda hizmetlerinin genel işleyişini gösteren yıllık 

bir rapor yayınlamalı ve ILO'ya iletmelidir (ILO, 2021b). Yıllık 

raporlarda genellikle aşağıdaki konular ele alınmaktadır: 

• Denetim hizmetleri ile ilgili yasa ve yönetmelikler, 

• Denetim hizmeti personeli, 

• Denetime tabi işyerleri ve buralarda çalıştırılan işçi sayılarına 

ilişkin istatistikler, 

• Denetim ziyaretlerinin istatistikleri, 

• İhlallerin ve uygulanan cezaların istatistikleri, 

• Endüstriyel kaza istatistikleri, 

• Meslek hastalıkları istatistikleridir (Labour Inspection 

Convention, No: 81). 

3.5.2. 1995 Tarihli İş Teftiş Sözleşmesi Protokolü (1947-81) 

Bu Protokolü onaylayan her devlet, 1947 tarihli 81 sayılı İş Teftiş 

Sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmasını ticari olmayan hizmetler 

sektöründeki faaliyetlere yönelik genişletecektir (ILO, 2021b). “Ticari 

olmayan hizmetler sektöründeki faaliyetler” terimi, 81 sayılı 

Sözleşmesinin amaçları açısından sanayi veya ticari olarak kabul 
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edilmeyen tüm işyeri kategorilerindeki faaliyetleri ifade etmektedir. 

Dolayısıyla bu Protokol, halihazırda 81 sayılı Sözleşmesinin kapsamına 

girmeyen tüm işyerleri için geçerlidir. Bu Protokolü onaylayan bir Üye, 

onay belgesine ekli bir beyanla, aşağıdaki kategorileri tamamen veya 

kısmen kapsamı dışında tutabilir: 

• Temel ulusal (federal) hükümet yönetimini, 

• Hem askeri hem de sivil personel olsun, silahlı hizmetleri, 

• Polis ve diğer kamu güvenliği hizmetlerini, 

• Hem cezaevi personeli hem de mahkumlar dahil cezaevi 

hizmetlerini tamamen veya kısmen kapsamı dışında tutabilir 

(Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, No: 81). 

3.5.3. İş Teftiş (Tarım) Sözleşmesi (1969-129) 

Bu yönetişim sözleşmesi, 81 Sayılı Sözleşme'nin içeriğine benzemekte 

ve onaylayan devletlerin tarımda bir denetim sistemi kurmasını ve 

sürdürmesini gerekli kılmaktadır. Denetimin kapsamı, desteklenmeyen 

kiracıları, ortakçıları ve benzer tarım işçilerini, kolektif bir ekonomik 

girişime katılan kişileri veya ulusal yasa veya yönetmeliklerde 

tanımlandığı şekilde tarım işletmecisini ve ailesini de kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir (ILO, 2021b). Tarımda denetim sisteminin 

işlevleri aşağıda sıralanmıştır. 

• Çalışanların çalışma saatleri, ücretler, haftalık dinlenme ve tatiller 

gibi çalışma koşullarına ilişkin yasal hükümlerin uygulanmasını 

sağlamak; işleriyle meşgul olduklarında güvenlik, sağlık ve refah 

hükümleriyle korunmalarını sağlamak, 
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• İşverenlere ve işçilere yasal hükümlere uymanın en etkili yolları 

hakkında teknik bilgi ve tavsiyelerde bulunmak, 

• Yürürlükteki yasal hükümlerde özel olarak yer almayan kusurları 

veya suistimalleri yetkili merciye bildirmek ve yasa ve 

yönetmeliklerin iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktır. 

Ulusal yasa ve yönetmelikler, tarım müfettişlerine, işçilerin ve 

ailelerinin yaşam koşullarına ilişkin yasal hükümler konusunda 

danışma veya uygulama görevleri verebilir. Tarımda iş müfettişlerine 

verilebilecek başka görevler, onların asli görevlerinin etkin bir şekilde 

yerine getirilmesine müdahale etmeyecek veya müfettişlerin işçi ve 

işverenlerle ilişkilerinde gerekli olan yetki ve tarafsızlığa hiçbir şekilde 

zarar getirmeyecek nitelikte olmalıdır (Labour Inspection (Agriculture) 

Convention, No. 129). 

3.5.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi (1981-155) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi kamu hizmeti de dahil olmak üzere 

işçilerin çalıştırıldığı tüm iktisadi faaliyet dalları için geçerlidir. Bu 

Sözleşme uyarınca, işçi ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine 

getirmelerine rehberlik edecek tedbirler alınacaktır. Ancak iş sağlığı ve 

güvenliği ile çalışma ortamına ilişkin yasa ve yönetmeliklerin 

uygulanması yeterli ve uygun bir denetim sistemi ile sağlanacaktır. 

Uygulama sistemi, yasa ve yönetmeliklerin ihlali için yeterli cezaları 

sağlayacaktır (Occupational Safety and Health Convention, No. 155). 

Sözleşmeye göre, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma 

ortamı konularında teknik, tıbbi ve mesleki eğitim de dahil olmak üzere 
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eğitim ve öğretimin her kademesinde eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak 

önlemler alınmalıdır. Ulusal koşullar ve uygulamalar ışığında, her üye 

devlet, işçi ve işveren örgütlerine danışarak iş sağlığı, güvenliği ve 

çalışma ortamı ile ilgili konularda tutarlı bir ulusal politika oluşturur, 

uygular ve periyodik olarak gözden geçirir. Bu ulusal politikanın amacı 

çalışma ortamındaki tehlikelerin nedenlerini makul ve uygulanabilir bir 

ölçüde en aza indirerek işle ilgili kazaları ve sağlık yaralanmalarını 

önlemektir. 155 Sayılı Sözleşme'nin 5. maddesine göre bu politikalar, 

iş sağlığı ve güvenliğini ve çalışma ortamını etkilediği ölçüde aşağıdaki 

ana eylem alanlarını dikkate almalıdır. 

• İşin maddi unsurlarının (işyerleri, çalışma ortamı, araçlar, makine 

ve teçhizat, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler, iş süreçleri) 

tasarımı, testi, seçimi, ikamesi, kurulumu, düzenlenmesi, 

kullanımı ve bakımı dikkatlice yapılmalıdır. 

• Makine, teçhizat, çalışma süresi, iş organizasyonu ve iş süreçleri 

gibi işin maddi unsurları ile işi yürüten veya denetleyen kişiler 

arasındaki ilişkiler, işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine 

uyarlanması gerekmektedir. 

• Nitelikleri ve motivasyonları da dahil olmak üzere her seviyedeki 

kişiler, yeterli güvenlik ve sağlık seviyelerine ulaşmak için 

gerekli eğitimi almalıdır. 

• Ulusal düzeyde çalışma grupları arasında iletişim ve iş birliğinin 

sağlanması gerekmektedir (Occupational Safety and Health 

Convention, No. 155). 
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İşverenler, makul ve uygulanabilir olduğu ölçüde, kontrolleri altındaki 

işyeri, makine, ekipman ve süreçlerin güvenlik ve sağlık açısından risk 

oluşturmamasını sağlamalıdır. Ayrıca, işverenlerin, uygun koruyucu 

önlemlerin alınmasına paralel olarak, kontrolleri altındaki kimyasal, 

fiziksel ve biyolojik maddelerin de sağlık açısından risk 

oluşturmamasını makul ve uygulanabilir olduğu ölçüde sağlamaları 

gerekmektedir. Gerektiğinde, işverenler kaza riskini veya olumsuz 

sağlık etkilerini önlemek için mümkün ve makul ölçüde yeterli 

koruyucu giysi ve koruyucu ekipman sağlamalıdır (Occupational 

Safety and Health Convention, No. 155). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DENETİM 

Türk sosyal güvenlik sisteminde denetimle ilgili faaliyetler devlet 

tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda ülkemizde çalışma hayatı ile 

ilgili her türlü uygulamanın mevzuat hükümlerine uygun olarak 

yürütülüp yürütülmediğine ilişkin denetim faaliyetlerinin önceden 

belirlenen plan çerçevesinde yürütülmesi amaçlanmaktadır. SGK 

bünyesinde yürütülen denetim faaliyetleri; sosyal güvenlik denetimi 

yapan kurum içi birimler ve sosyal güvenlik denetimi yapan kurum dışı 

birimler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

4.1. Sosyal Güvenlik Denetimi Yapan Kurum İçi Birimler 

Bu bölümde sosyal güvenlik denetimi yapan kurum içi birimler, sosyal 

güvenlik reformu öncesi denetim sistemi ve sosyal güvenlik reformu 

sonrası denetim sistemi olmak üzere iki ana başlıkta ele alınacaktır. 

4.1.1. Sosyal Güvenlik Reformu Öncesi Denetim Sistemi 

Türk sosyal güvenlik sistemi, 2006 yılından önce, SSK, Emekli Sandığı 

(ES), Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta 

Kurumu (Bağ-Kur) gibi üç farklı sosyal güvenlik kurumuna 

dayanıyordu. Özel sektör çalışanlarına ve kamu çalışanlarına SSK, 

serbest meslek sahiplerine Bağ-Kur ve memurlara ES sosyal güvenlik 

hizmetleri sunmaktaydı. Sosyal güvenlik hizmetlerinin sunulmasına 

yönelik teftiş ve denetim hizmetleri kurumların teftiş kurulları 
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tarafından yapılmıştır (Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, 2021). 

Buna göre; 

• SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu ve 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu,  

• Bağ-Kur: Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, 

• ES: T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulları 

birleşme öncesinde kurumların ana hizmet birimleri dışında, 

idareyi denetleyen, danışmanlık ve denetim hizmetleri veren 

birimler arasında yer alıyordu (Sosyal Güvenlik Müfettişleri 

Derneği, 2021). 

 

4.1.1.1. Sosyal Sigortalar Kurumu Denetim Birimleri  

• Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu: 

09.08.1948 tarih ve 391 sayılı “İşçi Sigortaları Kurumu Teftiş 

Kurulu Yönetmeliği” kabul edilmiş ve kurul yirmi dört yıl süreyle 

"Teftiş Kurulu Müdürlüğü" ünvanlı ile görev yapmıştır. Ancak 

15.2.1974 tarih ve 1/1951 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş 

Kurulu Yönetmeliği ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü unvanı "Teftiş 

Kurulu Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir. Doğrudan Sosyal 

Sigortalar Kurumu Başkanlığı’na bağlı olan Teftiş Kurulu 

Başkanlığı, SSK'nın iç (idari) denetimini yapmıştır. Diğer bir 

deyişle Teftiş Kurulu Başkanlığı, SSK'nın tüm merkez ve taşra 

teşkilatları ile Kuruma bağlı diğer hizmet birimlerinin işleyişini 

ve personelini soruşturma yetkisine sahiptir (Taşbaşı, 2009: 12). 

1/1951 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu 
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Yönetmeliği, Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29.8.1983 tarih ve 

SGK-530-20/1 5489 sayılı onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu 

Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile doğrudan Genel 

Müdür adına görev yapan bir birim haline gelmiştir. Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği’nin 113. maddesinde “bu yönetmelik 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanununun 2. maddesinin (D) bendine uygun 

olarak hazırlanmıştır” hükmü ile yönetmeliğin hukuki dayanağı 

belirtilmiştir (Taşbaşı, 2009: 12). 

• Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu: 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ve bu kanuna dayanan 

diğer yasal hükümlerin doğru şekilde uygulanması, etkin bir 

denetimi gerektirmektedir. Bu bağlamda, sosyal sigorta 

mevzuatının özellikle işverenler tarafından uygulanıp 

uygulanmadığının denetimi ve kontrolü; sigortalı için olduğu 

kadar Kurum için de önemlidir. Bu denetimin mevzuatın 

uygulanmasından sorumlu SSK tarafından yapılması doğaldır. Bu 

nedenle Genel Müdürlük bünyesinde Sigorta Teftiş Kurulu 

kurulmuştur (Kurt, Nisan-Mayıs-Haziran 2000: 3-4). İşçi 

Sigortaları Kurumu bünyesinde Sigorta Teftiş Kurulu'nun ilk 

oluşumu 1949 yılında Şube ve Acente Müfettişliği şeklinde 

olmuştur. Bu süre zarfında Sigorta Müfettişleri, Sigorta 

Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sigorta Müfettişliği Servisinde 

görev yapmıştır. Bu çalışma şekli 1993 yılında değişmiştir. 4792 

sayılı SSK Kanunu’nda yapılan değişiklikle Genel Müdürlük 

merkez teşkilatında Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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oluşturulmuş ve Sigorta Müfettişleri bu birime bağlanmıştır. 

Ancak bu yapılanmada Sigorta Müfettişlerinin görev ve 

yetkilerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır (Çalış, 2008: 100). 

4958 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 9. maddesine göre 

Sigorta Teftiş Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı adına 

aşağıdaki görevleri yerine getirir.  

o “Sosyal sigortalar mevzuatıyla ilgili çalışmalar yapmak ve 

uygulanmasını denetlemek”. 

o “Sigorta müfettişleri tarafından sosyal sigortalar 

mevzuatına ilişkin yapılan teftiş, kontrol, denetleme, 

inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen raporların 

sonuçlarını takip etmek”. 

o “İşle ilgili her türlü kayıt ve belgeyi işveren nezdinde 

incelemek, ilgililerden bilgi talep etmek ve toplamak”. 

o “İşin yürütülmesi için gerekli asgari işçilik miktarını 

belirlemek”. 

o “Diğer teftiş kurullarının yetkileri saklı kalmak üzere, 

sigorta müfettişlerinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’na ilişkin teftiş, kontrol, denetleme, inceleme ve 

soruşturma çalışmaları ve işlemlerini denetlemek, 

soruşturmak”. 

o “Sektörel analizler yaparak, denetlenecek sektörleri her yıl 

belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre 

sınıflandırarak riskli sektörlerin denetimine öncelik 

vermektir” (RG, 29.7.2003, Sayı: 25191). 

http://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/sosyal-sigortalar-kurumu-kanunu-4958
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4.1.1.2. Bağ-Kur Denetim Birimleri 

Sosyal güvenlik reformu öncesinde, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü 

bünyesinde Bağ-Kur Teftiş Kurulu ve Bağ-Kur Denetmenliği olmak 

üzere iki ayrı teftiş ve denetim birimi bulunuyordu.  

• Bağ-Kur Teftiş Kurulu: Bağ-Kur Teftiş Kurulu’nun kuruluş, 

görev, yetki ve sorumlulukları 22.04.1994 tarihli Resmî 

Gazete’de yayınlanan Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre Teftiş 

Kurulu'nun görevleri ise merkez ve taşra birimlerinin her türlü 

faaliyet ve işlemlerini teftiş etmek, denetlemek ve incelemektir.  

Benzer şekilde 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ve 2926 sayılı 

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 

Kanunu’na tabi sigortalıların sigorta işlemlerine ilişkin teftiş, 

inceleme ve soruşturma yapmak ve Genel Müdür tarafından 

verilen her türlü görevi yerine getirmek yine Teftiş Kurulu'nun 

görevleri arasında yer almaktadır (Çalış, 2008: 110). 

• Bağ-Kur Denetmenleri: Bağ-Kur denetmenleri ve denetmen 

yardımcıları ise Kurum adına, meslek kuruluşları, vergi daireleri, 

belediyeler, özel idareler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarda, 

muhtarlarda, işyerlerinde tescili gerekenleri, sigortası sona 

erenleri ve adres değişikliklerini belirlerler. Bağ-Kur 

denetmenleri ve denetmen yardımcıları, ayrıca Kurumun 

protokolü bulunan sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerde 

sağlık sigortası uygulamasını denetler ve il müdürü tarafından 
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verilen benzeri görevleri yerine getirir (RG, 2.9.1971, Sayı: 

13956). 

4.1.1.3. Emekli Sandığı Denetim Birimleri  

5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu’na göre devlet memurlarının 

sosyal güvenliğini sağlayan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nde 

denetimle görevli birim, “Teftiş Kurulu Başkanlığı”dır. Başbakanlık 

Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarımca müfettişler 

aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumludurlar (Taşbaşı, 2009: 

13). 

• “Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun ve Teftiş Kurulu 

Yönetmeliği hükümleri kapsamında tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarında, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların iştirak ve 

ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarında, vakıf, dernek, kooperatif, her seviyedeki işçi ve 

işveren teşekküllerinde, teftiş, denetim veya bu maksatla 

kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz 

olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş 

yapmak, gerektiğinde imtiyazlı şirket ve özel kuruluşları da mali 

yönden teftiş etmek ve denetlemek, Başbakanlığa bağlı ve ilgili 

kuruluşlarda her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş; 

merkez teşkilatında ise inceleme, araştırma ve soruşturmalarda 

bulunmak”, 

•  “Teftiş ve inceleme sırasında öğrendikleri ve görev emri dışında 

kalan yolsuzluklara, sorumlular hakkında, tabi oldukları 

soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeksizin müdahale 
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edilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanına derhal bildirmek, 

gecikmenin beklendiği ve delillerin kaybolmasına neden 

olabilecek durumlarda delilleri toplamak”,  

• “Mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan sonuçları 

inceleyerek, görülen hata ve eksikliklerin giderilmesi ve 

düzeltilmesine yönelik yolların araştırılması ve çalışmaların 

istenilen düzeyde yürütülmesi için alınması gereken önlem ve 

düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek”,  

• “Refakatlerinde olacak Müfettiş Yardımcılarının meslekte 

yetiştirilmelerini sağlamak”,  

• “Yurt içi ve yurt dışında çeşitli konularda araştırmalar yapmak, 

görevlendirildiği komisyon, kurs, seminer ve toplantılara 

katılmak”,  

• “3628 sayılı Kanunla ilgili suçların soruşturulmasında bu Kanun 

hükümleri; Memurin Muhakematı Hakkında Kanun-u 

Muvakkat’a tabi olanlar hakkında yaptıkları soruşturmalarda, bu 

Kanunun ve bu Kanunda açıklık bulunmayan durumlarda Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun koyduğu hazırlık soruşturması 

ile ilgili usul ve esaslara göre hareket etmek”,  

• “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile 

Başbakanlıkça verilecek teftiş ve denetim hizmetleri ile ilgili 

diğer görevleri yapmak” ilgili kanuna göre müfettişlerin 

görevleridir.  

Müfettişler ayrıca “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”, “3056 sayılı 

Başbakanlık Teşkilat Kanunu” ve diğer mevzuatta öngörülen yetkilerini 
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tam olarak kullanmak, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde görevlerini 

tam olarak yerine getirmekten sorumludurlar (Mevzuat Bilgi Sistemi, 

2021). 

4.1.2. Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Denetim Sistemi 

Ülkemizde 2006 yılında “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin 

Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” ile sosyal güvenlik sisteminde 

önemli değişiklikler yaşanmıştır. 5502 sayılı kanun ile T.C. Emekli 

Sandığı, Bağ-Kur ve SSK birleştirilerek SGK adını almıştır (Sosyal 

Güvenlik Müfettişleri Derneği, 2021). Buna göre SGK’nın denetim 

elemanlarının denetim yetkisi, 5510 Sayılı Kanunu’nun 59. maddesine 

göre “Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi” başlığına dayanmaktadır. 

Bu maddeye göre; 

“Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun 

denetim ve kontrolle görevlendirilen memurları tarafından yürütülür. 

Askerî işyerlerinin sigorta işlemlerinin denetim ve kontrolü, askerî iş 

müfettişleri tarafından yapılabilmektedir. Kurumun denetim ve 

kontrolle görevli memurları tarafından görevleri sırasında tespit 

edilen, Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler, 

yemin dışında her türlü delile dayandırılabilir. Bunların düzenlediği 

tutanaklar aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir. İşverenler, 

sigortalılar, işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresi memurları, işle ilgili 

gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun denetim ve kontrolle görevli 

memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli 

defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yerine 

getirebilmeleri için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu konudaki 
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taleplerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Kurumun 

denetim ve kontrolle görevli memurları görevlerini yerine getirirken, 

tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve gerekli yardımı 

sağlarlar. Bu Kanunun uygulanması bakımından, Kurumun denetim ve 

kontrolle görevli memurları, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen 

denetim, teftiş ve kontrol yetkisine sahiptir” (RG, 31.5.2006, Sayı: 

26200). 

5510 sayılı Kanunu’nun 59. maddesine göre Sosyal Güvenlik 

Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri, SGK’nın denetim ve 

kontrolle görevli memurlarıdır. Esasen SGK’da denetim sistemi, 

merkez ve taşra olmak üzere iki aşamalı olarak düzenlenmiştir. Merkezi 

denetim personeli, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı bünyesinde, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) grup 

başkanlıklarında yer almakta ve ulusal ölçekte denetimler yapmaktadır. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, SGK Başkanına bağlıdır, “sosyal 

güvenlik müfettişleri” de Başkan adına çalışırlar. “Sosyal güvenlik 

denetmenleri” ise 81 ilde Kurumun taşra teşkilatındaki birimlerde yer 

almakta ve görev yaptıkları il genelinde denetim yapmaktadır. Önce 

“Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru” adı altında denetim yapan bu 

denetim elemanları daha sonra 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun 

ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda yapılan 

değişiklikle “sosyal güvenlik denetmeni” unvanını almıştır. Denetmen 

ve denetmen yardımcıları, sosyal güvenlik merkez müdürlüğünden 

gelen denetim gerekçeleri de dâhil olmak üzere il müdürü veya 
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görevlendireceği il müdür yardımcısının yazılı emri üzerine çalışırlar 

(Karakaş, Aralık 2015: 230). 

Öte yandan sosyal güvenlik reformu öncesinde sosyal güvenlik 

kurumlarında bulunan dört teftiş kurulu (T.C. Emekli Sandığı Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, 

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu ve Sosyal 

Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu) “Rehberlik ve 

Teftiş Başkanlığı” adı altında birleştirilmiştir. Bu uygulamalar ile 

sosyal güvenlikte teftiş ve denetimin tek çatı altında toplanması; daha 

eşit ve adil bir denetim sisteminin kurulması hedeflenmiştir (Sosyal 

Güvenlik Müfettişleri Derneği, 2021). 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, denetim türlerinin çeşitliliğini dikkate 

alarak denetimlerde geleneksel yöntemlerle birlikte yeni yöntemler 

geliştirmektedir. Bu bağlamda Başkanlık eğitime büyük önem 

vermekte; Kurum, rehberlik anlayışı çerçevesinde taşra teşkilatı, Kamu 

Kurum ve Kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üyelerine yönelik 

bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemekte; denetimin yapılacağı 

sektörün tanınmasında ve işin yürütülmesine ilişkin şartların 

belirlenmesinde uygulamada yeknesaklığı sağlamanın ve 

kurumsallaşmaya hizmet etmenin yanı sıra müfettişlere yol gösteren 

denetim kılavuzları da hazırlamaktadır. Risk analizi yöntemi ile kayıt 

dışı istihdamla mücadelede denetim önceliğinin belirlendiği sektörlerde 

herhangi bir şikâyete bakılmaksızın asgari iş teftişleri 

gerçekleştirilmektedir. Önleyici denetim yaklaşımına uygun olarak 

sağlık hizmet sunucularına yönelik geliştirilen modellerle planlı 
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denetimlere başlanmış ve model geliştirme çalışmaları devam 

etmektedir. Başkanlık kadrosunda bulunan Başmüfettiş, Müfettiş ve 

Müfettiş Yardımcıları İstanbul, Ankara ve İzmir 1 ve 2 Nolu Grup 

Başkanlıklarında görev yapmaktadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, ülkemizde “rehberlik” adı ve 

işlevleriyle kurulan ilk denetim birimidir (SGK, 2021c). Bu kapsamda 

“Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının” görevlerini aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür. 

•  “Sosyal güvenlikle ilgili hükümlerin uygulanması; önleyici, 

eğitici ve yönlendirici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla 

usulsüzlükleri kontrol altına almak”. 

• “Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta ihlalleriyle 

mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimler 

yapmak ve bu konularda alınması gereken önlemleri önermek”. 

• “Gruplar ve sektörler bazında prim ödeyenleri analiz ederek 

riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek, denetlenecek 

sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine 

göre sınıflandırmak”. 

• “Görevleri ile ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, 

ilgililerden bilgi istemek ve toplamak”. 

• “İşin yürütülmesi için gereken asgari işçilik miktarını 

belirlemek”. 

• “Yıl boyunca müfettişler tarafından hazırlanan raporların 

sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistiki bilgiler 
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vermek, uygulamadaki sorunlar ve yapılması gereken mevzuat 

değişiklikleri ile ilgili önerilerde bulunmak”. 

• “Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile personelinin idarî, malî ve 

hukuki işlemlerini incelemek, teftiş etmek ve soruşturmak, sosyal 

güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye istinaden Kurumla sözleşme 

yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında inceleme ve soruşturma 

yapmak”. 

• “Müfettişlerce yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikler 

geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, 

denetim kılavuzları hazırlamak, denetimlerin verimliliğini ve 

etkinliğini artırmaya yönelik önlemler almak, bu konuda görüş ve 

önerilerde bulunmak”.  

• “Başkanın vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak” 

(SGK, 2021ç). 

 

4.1.2.1. Sosyal Güvenlik Müfettişleri 

“Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” 16/5/2006 

tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 17. ve 30. 

maddelerine göre kurulmuştur. Başbakanlık tarafından 09/07/2018 

tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname 

(KHK) ile ilgili Kanunun yürürlükten kaldırılmasının ardından, 

15/07/2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kanun 

yeniden ihdas edilmiştir. Doğrudan SGK Başkanına bağlı ve onun adına 

görev yapan Başkanlık, bir Başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş 

yardımcılarından oluşan; kurum içi ve dışı teftiş ve denetimlerini 

birlikte yapmak üzere görevlendirilen bir hizmet birimidir. Öte yandan 
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Başkanlık bünyesinde görev yapan müfettişler de kayıt dışı istihdam ve 

sosyal güvenlik ihlallerinin önlenmesi, olumsuz sigorta olaylarının 

azaltılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla Kurum ile 

sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında soruşturma ve 

incelemelerde bulunmaktadırlar (SGK, 2021c).  

4.1.2.1.1. Sosyal Güvenlik Müfettişlerinin Görev, Yetki 

ve Sorumlulukları 

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre müfettişlerin, Başkan adına görev, 

yetki ve sorumlulukları şu şekildedir. 

• “Usulsüzlükleri önleyici; eğitici ve yol gösterici yaklaşımı 

vurgulayan bir anlayışla sosyal güvenlikle ilgili hükümlerin 

uygulanmasını denetlemek”, 

• “Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile personelinin idarî, malî ve 

hukuki işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma planı 

ve programı ile Başkanlığın talimatları çerçevesinde teftiş, 

inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak; bu görevleri yerine 

getirirken, gerektiğinde hakkında yeterli görüş alınan personel 

için personel performans değerlendirme raporu hazırlamak”, 

• “Sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanarak, Kurum 

ile sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında inceleme ve 

soruşturma yapmak; yapılan inceleme veya soruşturmanın 

gerektirdiği hallerde ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her 

türlü bilgi, belge ve kayıtları talep etmek”, 
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• “3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 

Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile ilgili suçların 

soruşturulmasında bu Kanunun hükümlerine ilişkin usul ve 

esaslara göre hareket etmek, görev verilmesi halinde 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun kapsamında ön inceleme yapmak”, 

• “Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin 

gerektirdiği durumlarda, Kurumun merkez ve taşra birimlerinde 

görevlilere muhafaza edilmesi için verilen her türlü ayni, nakdi, 

taşınır ve taşınmaz malları saymak; bunlara ait gizli olsun veya 

olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve 

benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri incelemek veya almak, 

gerektiğinde onaylı suretlerini veya fotokopilerini bırakarak 

belgelerin asıllarını almak”, 

• “İlgili personelin bu Yönetmeliğin 84. maddesi hükmü 

çerçevesinde görevden uzaklaştırmak”, 

• “Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta ihlalleriyle 

mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimler 

yapmak ve bu konularda alınması gerekli önlemleri önermek”, 

• “Görevleri ile ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile 

tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri 

incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği 

tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde 

veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek 

üzere talep etmek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak 

düzenlemek”, 
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• “İşverenin Kuruma, emsallerine, yapılan işin niteliğine, kapsam 

ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı 

sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının 

altında bildirimde bulunduğunu tespit etmesi halinde, işin 

yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik sayısını, yapılan işin 

niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, 

benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu 

kuruluşlarının konu ile ilgili görüşü gibi unsurları dikkate alarak 

tespit etmek”, 

• “Görevleri sırasında gerekli gördükleri kişilerin yazılı 

beyanlarına başvurmak”. 

• “Sigortalıların görevlerinin ifası sırasında hayatlarına, iş sağlığı 

ve güvenliğine, dinlenmelerine ve çalışmalarına uygun olup 

olmadıklarını tespit etmek için işyerlerini ve tüm eklentilerini her 

zaman görmek, araştırmak, incelemek ve işyerlerinde iş sağlığı 

ve güvenliğine aykırı durumları belirlemek”, 

• “İş kazaları, meslek hastalıkları, hastalıklar ve diğer sigorta 

olaylarını araştırmak ve incelemek”, 

• “Programa dahil olmayan ancak çeşitli nedenlerle denetime 

alınan işyerlerinde gerekli görülmesi halinde işin yürütülmesi 

için gerekli asgari işçilik miktarının belirlenmesine ilişkin 

önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletmek”, 

• “Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları 

sonucunda raporlar hazırlayarak Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığına sunmak”, 
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• “Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları 

sırasında öğrendikleri ve görev emri dışında kalan yolsuzluk veya 

soruşturma açılmasını gerektiren konuları, gecikmeden olaya 

müdahale edebilmek için durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanına 

bildirmek, gecikilmesinde zararın beklendiği veya delil kaybının 

meydana gelebileceği durumlarda delil toplamak”, 

• “Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak görevlendirildiği konularda 

yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevli veya 

gözlemci olarak eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara 

katılmak, görevlendirildiği konularda kurs, seminer ve eğitim 

vermek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetime ilişkin 

konularda, kendisinin kabulü ve Başkanın izni ile uzman veya 

bilirkişi olarak hizmet vermek”, 

• “Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçları inceleyerek, 

görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesinin 

yollarını araştırmak ve çalışmaların istenilen seviyede 

yürütülmesini sağlamak için alınması gereken önlem ve 

düşünceleri bir inceleme raporu veya yazılı olarak Rehberlik ve 

Teftiş Başkanlığına sunmak”, 

• “Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte 

yetişmelerini sağlamak, liyakat, temsil, çalışma karalılığı ve 

başarıları hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gizli bir yazı 

sunmak”, 

• “Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlarla ilgili çalışmalar 

yapmak”, 
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• Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön 

inceleme ve soruşturma ile ilgili olarak Başkan veya Rehberlik ve 

Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak”, 

görev ve yetkilerine sahiptirler (RG, 10.08.2007, Sayı: 26609). 

 

“Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Yönetmeliği’nin 3. maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik 

ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 17, 30 ve 41 inci maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıştır” (RG, 10.08.2007, Sayı: 26609). 

4.1.2.1.2. Sosyal Güvenlik Müfettişlerinin 

Görevlendirilmesi 

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre müfettişlerin görevleri şu 

şekildedir. 

• “Müfettişler, Başkanın emri ve onayı üzerine Rehberlik ve Teftiş 

Başkanından aldıkları talimatla görevlerini yerine getirirler ve 

bu Yönetmelikte kendilerine verilmiş yetkileri, 

görevlendirilecekleri her yerde Başkan adına kullanırlar”. 

• “SGK Başkanı sınırlarını ve konularını belirlemek suretiyle 

görevlendirme yetkisini Rehberlik ve Teftiş Başkanına, Rehberlik 

ve Teftiş Başkanı da bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Grup Başkanlarına verebilir”. 

• “Müfettişlere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Rehberlik ve 

Teftiş Başkanı ve verilen yetki çerçevesinde grup başkanı 
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dışında hiçbir kişi ve merci tarafından emir ve talimat 

verilemez” (RG, 10.08.2007, Sayı: 26609). 

 

4.1.2.1.3. Sosyal Güvenlik Müfettişlerinin Uyacakları 

Hususlar ve Etik Kurallar 

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Yönetmeliği’nin 15. maddesine göre müfettişlerin uyması gereken 

hususlar ve etik kuralları şu şekildedir. 

• “Müfettişler, görev ve unvanlarının gerektirdiği itibar ve güven 

duygusunu zedeleyecek şekilde hareket edemezler”. 

• Müfettişler: 

o “Görevi başarıyla yerine getirebilmek, adil ve objektif bir 

sonuç üretebilmek için dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, 

güvenilirlik ve yetkinlik ilkelerini gözeten bir yaklaşımı 

benimsemek zorundadırlar”. 

o “İşlemlerin teftiş edildiğini gösteren, tarih ve imza koymak 

suretiyle yaptıkları açıklamalar dışındaki belge, defter ve 

kayıtlara şerh koyamazlar, ekleme ve düzeltme yapamazlar, 

elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki 

bilgi ve kayıtları değiştiremezler”. 

o “Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri 

gereği elde ettikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar”. 

o “İnsani ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği haller dışında, 

hakkında teftiş, inceleme, soruşturma ve ön inceleme 

yaptıkları personelden ya da teftiş ettikleri işyerlerinin 

sahip ve yetkililerinden veya görevleri sırasında diğer 
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kişilerden, özel hizmet ve olağan dışı ikramlar kabul 

edemezler, bu kişilerle iş ilişkisinden farklı bir ilişki 

kuramazlar, ödünç alamaz ve ödünç veremezler”. 

o “Görevleri ve çalışmaları sırasında giyimleri, davranışları 

ve hareketleriyle saygı ve itibar telkin etmek 

zorundadırlar”. 

o “İcraya müdahale edemezler”. 

o “Görevlerinden kaynaklanan, işverenin ve işyerinin meslek 

sırları, ekonomik, ticari hal ve durumları hakkında 

gördükleri ve öğrendikleri hususları gizli tutmakla 

yükümlüdürler”. 

o “Aralarında üçüncü dereceye kadar kan (üçüncü 

derece dahil) ve ikinci dereceye kadar kayın (ikinci derece 

dahil) hısımlık veya menfaat birliği bulunan veya 

tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede 

uyuşmazlık halleri var olan Kurum personeli, işveren veya 

sigortalılarla ilgili işlere bakamazlar, kendilerine bu tip 

işlerin verilmesi halinde durumu Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığına yazılı olarak bildirirler” (RG, 10.08.2007, 

Sayı: 26609). 

 

4.1.2.2. Sosyal Güvenlik Denetmen ve Denetmen 

Yardımcıları 

SGK bünyesinde görev yapan sosyal güvenlik denetmen ve denetmen 

yardımcıları sosyal güvenlik denetiminden sorumlu diğer önemli 

denetim elemanlarıdır. 
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4.1.2.2.1. Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının 

Görevleri  

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre 

sosyal güvenlik denetmen ve denetmen yardımcıları, il müdürü veya 

görevlendireceği il müdür yardımcısı veya merkez müdürü tarafından 

verilen yazılı emir ve sosyal güvenlik merkez müdürlüğünden gelen 

denetim gerekçeleri üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirirler. 

• “Yapılacak inceleme, kontrol ve denetim sonucunda”,  

o “İşyerinin mevcut halinin, ruhsatsız yapılanlar da dahil 

olmak üzere özel bina inşaatlarının yapı, sınıf ve grubunun 

belirlenmesi için inşaatın niteliğinin ve yüzölçümünün, 

tamamlanmamış inşaatların tamamlanmış olan 

kısımlarının seviyelerinin, başlama ve bitiş tarihlerinin”,   

o “İşyerinin aktif olup olmadığı ile işyeri tescilinde verilen 

bilgilerin doğruluğunun”,  

o “İşyerlerinde yapılan işin niteliğinde ve yapılan işte 

değişiklik olup olmadığının”,  

o “Kanunda belirtilen prim borçlarına halef olma şartlarının 

yerine getirilip getirilmediği,  

o “Sigortalı ve sigortalı olması gerekenlerin Kuruma 

bildirilip bildirilmediğinin”,  

o “Kanunda sigortalılık başlangıcı ve bitişi ilgili kurum ve 

kuruluşlardaki vergi mükellefiyeti, tescil ve sicili yapılan 

sigortalıların sigortalılık başlangıç ve bitiş tarihlerinin”,  
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o “Sigortalının kimlik bilgileri, prime esas kazançlarının, 

ücret ve çalışma süreleri,”,  

o “İşten ayrıldığı bildirilen sigortalının, fiilen işinin bitip 

bitmediğinin belirlenmesi ile aylık prim ve hizmet belgesi 

ile sigortalı hesap fişi bilgilerinin farklı olduğunun 

belirlenmesi durumunda, sigortalının işten ayrılış 

tarihinin”,  

o “Sigortalıların/iştirakçilerin fiili hizmetten mi yoksa itibari 

hizmet uygulamasından mı yararlanabileceklerinin 

belirlenmesi” görevlerini yerine getirmektedirler. 

• “İşyerleri ve işverenler tarafından tutulması gereken defter ve 

belgelerinin incelenmesi”,  

• “Kurumun ilgili birimlerince yapılan yazışmalar sonucunda 

işverenlerin, sigortalıyı devralan işverenlerin, sigortalıların, 

aracıların ve diğer kişi veya kuruluşların adreslerinin 

bulunamaması durumunda gereken araştırmaların yapılması”,  

• “Kurum alacaklarının tahsili niyeti ile ilgililerin haczedilebilecek 

malvarlığı olup olmadığının araştırılması”,  

• “Sigortalı işe giriş tarihinde, sigortalının bildirimi ile işverenin 

veya bildirim yükümlülüğü bulunan ilgili kurum ve kuruluşların 

bildirimi arasında farklılık bulunması durumunda, aradaki 

farklılığın nedeninin belirlenmesi”,  

• “Sicilsiz tahakkuklara ilişkin bildirimlerin, hak iddia eden kişiye 

ait olup olmadığının tespitinde, denetim sonucuna göre karar 

verilme ihtimali varsa, hangi bilgi ve belgelere ihtiyaç 

duyulduğunun açıkça belirtilerek araştırılması”,  
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• “6/8/2003 tarihinden önce vefat eden sigortalının ana ve 

babasının geçimlerinin, vefat etmeden önce sigortalı tarafından 

sağlanıp sağlanmadığı konusunda gerekirse araştırma 

yapılması”,  

• “Sigortalılar ile Kurumdan gelir veya aylık alanların bakmakla 

yükümlü oldukları kimselerin olup olmadığı ve sağlık yardımına 

hak kazanıp kazanmadıklarının araştırılması”, 

• “Sigortalı veya diğer hak sahiplerinin gelir veya aylık alma 

şartlarını sağlayıp sağlamadıklarını veya bu şartları sağlamaya 

devam edip etmediklerinin tespit edilmesi”,  

• “Başkan veya yetkilendirdiği genel müdür tarafından uygun 

görülmesi durumunda ölüm ve malullükle sonuçlanan iş kazası ve 

meslek hastalığının soruşturulması, ölüm ve malullükle 

sonuçlanmayan iş kazası ve meslek hastalığı hallerinin 

soruşturulması ve/veya incelenmesi, varsa hastalığın 

incelenmesi”, 

• “İl müdürü tarafından denetimi uygun görülen hastane, eczane, 

tedavi edici ürünler ve tıbbi malzeme temin eden işyerleri, 

optisyenlik gibi sağlık hizmet sunucularının, sigortalıların sosyal 

güvenlik mevzuatı kapsamındaki iş ve işlemlerinin mevzuata, 

Kurumla yapılan sözleşme ve protokollere göre düzenlenip 

düzenlenmediğinin incelemesi, tespiti, denetimi ve taranması”, 

• “Sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlanan sağlık hizmetleri, 

sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin ödeme belgeleri ve eklerinin, 

ilgili mevzuat ve sağlık hizmet sunucuları ile SGK arasında 
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yapılan sözleşme hükümlerine göre yapılıp yapılmadığının 

denetlenmesi ve incelenmesi”,  

• “Sağlık hizmet sunucularının denetiminde, denetim kapsamında 

her türlü bilgi, belge ve kayıtların talep edilmesi, incelenmesi, 

gerektiğinde onaylı suret ve fotokopilerinin alınması”,  

• “Sağlık hizmet sunucularının denetimi neticesinde tutanak veya 

rapor hazırlanması”,  

• “Sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin hak ve 

görevleri konusunda işverenleri, sigortalıları ve diğer üçüncü 

kişilerin bilgilendirilmesi”, 

• “İl müdürü veya görevlendireceği il müdür yardımcısı tarafından 

verilecek benzeri inceleme, araştırma, tespit, denetim ve tarama 

görevlerinin yürütülmesi ve ilgililerin beyanlarının tutanak altına 

alınması” (RG, 26.5.2011, Sayı: 27945) görevlerini yerine 

getirirler. 

4.1.2.2.2. Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının 

Yetkileri 

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği’nin 25. maddesine göre 

sosyal güvenlik denetmen ve denetmen yardımcılarının yetkileri ise şu 

şekildedir.  

• “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu’nun uygulanması bakımından, 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen denetim 

ve kontrol yetkisine sahiptir”. 
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• “İşyerlerinde yapılan fiili tespitlerde çalıştığı tespit edilen ancak 

işyeri kayıt ve belgelerinde bu çalışmalara yer verilmeyen veya 

prime esas kazançları Kuruma bildirilmeyen veya bildirilse bile 

eksik olduğu tespit edilen sigortalıların, geriye yönelik prime esas 

gün sayısının veya kazancının, tespit tarihinden geriye dönük en 

fazla bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınır”. 

• “Denetmen ve denetmen yardımcılarının görevleri sırasında 

tespit ettikleri Kurum alacaklarını doğuran olay ve benzeri 

işlemler; yemin dışında her türlü delile dayanır. Bunların 

düzenlediği tutanaklar aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir”.  

• “Denetmen ve denetmen yardımcıları, görevlerini yerine 

getirirken, SGK tarafından verilen kimlik belgelerini göstererek”;   

o “Görevlerinin yerine getirirken işyerine serbestçe girmek”,   

o “İşverenleri, sigortalıyı geçici olarak devralan işverenleri, 

aracıları, sigortalıları, işle ilgili gerçek kişileri, tüzel 

kişileri ve tüzel kişiliği olmayanların temsilcileri ve konuyla 

ilgili kişileri; işyerinde veya işyeri dışında dinlemek, soru 

sormak, onlardan gerekli bilgileri istemek ve ifadelerini 

almak, gerekli belge, defter ve delilleri toplamak”,  

o “Denetim sırasında ilgililerin kimliklerini talep etmek ve 

kimlik bilgilerini tutanağa geçirmek”,  

o “Görevlerini yerine getirirken kendilerine güçlük 

çıkarılması durumunda, güvenlik güçleri ve diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden kendilerine her 

türlü kolaylık ve yardımı sağlamalarını istemek”, 

o “Belirlenen işverenlerin işyeri kayıtlarını incelemek”, 
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o “Görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli çalışma 

ortamının sağlanmasını istemek”. 

o “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel 

idareler, vergi daireleri, belediyeler, diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlar ile muhtarlıklardan gerekli bilgi ve belgeleri 

istemek yetkisine sahiptirler”.  

• “4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesi uyarınca denetmen ve 

denetmen yardımcıları, gece çalışılan işyerlerinde, sosyal 

güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik olarak denetleme, 

tespit ve tarama yapılabilir”.  

• “Denetmen ve denetmen yardımcılarının, 31/5/2006 tarihli ve 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 

uygulanmasından kaynaklı denetim, araştırma ve inceleme 

görevlerini yerine getirmeleri esnasında işverenler, işyeri 

sahipleri, sigortalılar ve bu işle ilgili diğer kişiler, görevlerinin 

yapılmasına engel olamazlar; engelleyenlere eylemleri başka suç 

teşkil etse bile, asgari ücretin beş katı idari para cezası uygulanır. 

Ayrıca, görevlerini engellemek için cebir veya tehdit kullanan 

işveren, işyeri sahipleri, sigortalılar ve ilgili diğer kişiler daha 

ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç oluşturmadıkça 26/9/2004 

tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesinin 

birinci fıkrasına göre cezalandırılır”.  

• “Denetmen ve denetmen yardımcıları, il müdürü veya 

görevlendireceği il müdür yardımcısının yazılı emri üzerine 

sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına ilişkin konularda, 
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kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve kontrolle görevli 

memurları ile ortak çalışma yapabilirler”. 

• “İşyeri defter, kayıt ve belgelerin denetmen ve denetmen 

yardımcıları tarafından istenilmesi halinde, işveren tarafından 

on beş gün içinde ibraz edilmesi zorunludur. Defter ve belgelerde 

denetmen veya denetmen yardımcısının tebligatta gösterdiği 

adrese getirilmesi zorunludur” (RG, 26.5.2011, Sayı: 27945). 

4.1.2.2.3. Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının 

Sorumlulukları 

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre 

sosyal güvenlik denetmen ve denetmen yardımcıları, görevlerini yerine 

getirirken aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir. 

• “Resmi ve özel ilişkilerde işverene, sigortalıya ve üçüncü kişilere 

karşı nezaket kurallarına uygun hareket etmek, giyim ve 

davranışlarında güven ve saygı uyandırmakla yükümlüdürler”. 

• “Zorunlu hallerde izin almadıkça veya yazılı emir verilmedikçe 

kendilerine verilen görevleri bırakamaz, başka bir denetmene 

devredemezler”.  

• “İşverenin, sigortalıyı geçici olarak devralan işverenin, aracının 

ve işyerinin çalışma şartları, meslek sırları, ticari ve ekonomik 

durumları hakkında, denetim, inceleme, tarama ve tespitleri 

sırasında gördüklerini ve öğrendiklerini gizli tutarlar; bilgi 

aldıkları, ihbar veya şikâyet eden kişilerin isim ve kimliklerini 

açıklayamazlar”. 
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• “Kendileriyle çıkar birliği bulunanlar veya üçüncü derece dâhil 

olmak üzere kan veya kayın hısımı olanlar ya da tarafsızlığı 

hakkında kuşku uyandıracak şekilde uyuşmazlık, husumet gibi 

halleri olan işveren, sigortalıyı geçici olarak devralan işveren, 

aracı, sigortalı veya hak sahipleri ile ilgili işlere bakamazlar. Bu 

kişilere ilgili işlerin verilmesi halinde, derhal il müdürlüğüne 

yazılı olarak bildirirler”. 

• “Görevleri ile ilgili olarak kişilerden, özel hizmet veya olağan 

dışı ikramlarını kabul edemezler. Onlarla iş ilişkisi dışında bir 

ilişki kuramaz, çıkar birliği sağlayamaz, borç alıp veremezler”. 

• “Denetime gidecekleri yerleri açıklayamazlar, görevleri ile ilgili 

işlemler hakkında yetkili makamlar dışında kimseye bilgi 

veremezler”. 

• “Tutanaklara, "sosyal güvenlik denetmeni/sosyal güvenlik 

denetmen yardımcısı kimlik belgesi gösterilmiştir" ibaresini 

yazmak ve düzenleyecekleri tutanakların bir örneğini imza 

karşılığında işveren veya vekiline, sigortalıyı devralana, aracıya 

ve gerekli görülmesi halinde sigortalıya vermek zorundadırlar” 

(RG, 26.5.2011, Sayı: 27945). 

 

4.2. Sosyal Güvenlik Denetimi Yapan Kurum Dışı Birimler 

SGK, sosyal güvenlik denetimini, kurumun denetim ve kontrolden 

sorumlu görevlileri dışında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde denetim yapma yetkisini, iş 

müfettişlerine, askeri iş müfettişlerine, kamu idarelerinin denetim 
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elemanlarına ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali 

müşavirlere de vermiştir. 

4.2.1. İş Müfettişleri  

Ülkemizde iş müfettişliği 1936 yılından günümüze gelen bir gelenek, 

deneyim ve birikimi temsil etmektedir. 1936 yılında yürürlüğe giren 

3008 sayılı ilk İş Kanunu ile “İş Dairesi” kurulmuştur. İş İdaresi’nin 

omurgasını, "meslek memurları" olarak tanımlanan iş başmüfettişleri ve 

iş müfettişleri meydana getirmiştir. İş teftişi temel yasal dayanağını 

(ÇSGB, 2012: 18), İş Kanunu’nun 91. maddesinden almıştır. Nitekim 

İş Kanunu’nun 91. maddesinde “Devlet, çalışma hayatıyla ilgili 

mevzuatın uygulanmasını gözler, denetler ve teftiş eder. Bu görev 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve 

özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişleri tarafından yapılır” 

hükmü yer almaktadır (RG, 22.05.2003, Sayı: 25134).  

İş müfettişleri, görevlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na 

bağlı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde yerine getirirler (ÇSGB, 

2012: 19). İş Kanunu’nun 91. maddesindeki hükmünün 

uygulanabilmesi için iş müfettişlerine çalışma hayatını ilgilendiren bazı 

yetkiler verilmiştir. İş müfettişlerine verilen yetkiler İş Kanunu’nun 92. 

maddesinde yer almaktadır. İş Kanunu’nun 92. maddesinin 1. fıkrasına 

göre “iş hayatını izlemek, denetlemek ve teftişi ile görevli iş müfettişleri; 

işyerleri ve eklentilerini, iş için gerekli olan malzemeleri, ham ve 

işlenmiş maddeleri, cihaz ve makineleri, araç ve gereçleri, işin yapılış 

şekli ve ilgili belgeleri (93. maddede yazılı esaslara uyarak), gerekli 

zamanlarda ve işçilerin sağlığına,  yaşamına, güvenliğine, eğitimine, 
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dinlenmesine, oturmasına, yatmasına dinlenmesine ilişkin tesis ve 

tertipleri her zaman görmek, incelemek ve araştırmak ve bu Kanunla 

suç sayılan eylemleri tespit ettiği zaman bu konuda Cumhurbaşkanı 

tarafından çıkarılan yönetmelikte belirtilen şekillerde bu halleri 

önlemek yetkisine sahiptirler” (RG, 22.05.2003, Sayı: 25134). 

İş müfettişinin birincil amacı işyerinde mevcut riskleri ortadan 

kaldırmak, iş ilişkilerini geliştirmek, işyeri ortam ve koşullarının 

çalışanlar ve işverenler için sağlıklı ve güvenli bir işyeri haline 

getirmektir (ÇSGB, 2012: 36). Söz konusu amacın gerçekleşebilmesi 

için işçi ve işverenlere de önemli görevler düşmektedir. Nitekim İş 

Kanunu’nun 92. maddesinin 2. fıkrasına göre “Teftiş, denetleme ve 

incelemeler esnasında işçiler, işverenler,  ve bu işle ilgili diğer kişiler 

izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri tarafından 

çağrıldıkları zaman;  gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli belge ve 

delilleri getirmek, göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin görevlerini 

yapmaları için kendilerine her türlü kolaylığı sağlamak, görevleriyle 

ilgili taleplerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler” 

hükmü yer almaktadır (RG, 22.05.2003, Sayı: 25134) İş müfettişi kayıt 

ve belgeleri işyerinde de inceleyebilir veya uygun göreceği başka bir 

yerde de teftişe devam etmek isteyebilir (ÇSGB, 2012: 34). 

Taraflar, iş müfettişlerince düzenlenen raporların ve tutulan 

tutanakların “işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı itiraz davası” 

açılabilir. İş Kanunu’nun 92. maddesinin 3. fıkrasında, taraflar ile 

kastedilen, işçi ve işverendir (Kurt Konca, 2012: 75). Nitekim İş 

Kanunu’nun 92. maddesinin 3. fıkrasına göre “çalışma hayatını 
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izlemeye, denetlemeye ve teftiş etmeye yetkili iş müfettişleri tarafından 

tutulan tutanaklar aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir. Taraflar, iş 

müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların 

işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı, otuz gün içinde yetkili iş 

mahkemesine itiraz edilebilir. Taraflar, 5521 sayılı Kanun'un 8. 

maddesi uyarınca iş mahkemesinin kararına karşı kanun yoluna 

başvurabilirler. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesi tarafından 

hüküm altına alınan işçi alacaklarının tahsiline engel değildir” hükmü 

yer almaktadır (RG, 22.05.2003, Sayı: 25134). Öte yandan iş 

müfettişleri, mevzuata uygun olarak idari para cezası verme, gerekli 

koşulların sağlanması halinde işi kısmen veya tamamen durdurma, 

yasak işlerde işçi çalıştırmama yetkisine de sahiptir (ÇSGB, 2012: 37).  

İş müfettişi, teftişin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için teftişi 

gizlilik ilkesine uygun olarak gerçekleştirir (ÇSGB, 2012: 300). 

Nitekim İş Kanunu’nun 93. maddesine göre “iş hayatını izleme, 

denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini yerine 

getirirken, incelemekte oldukları konunun niteliğine göre işin normal 

seyrini ve işyerinin işleyişini mümkün olduğunca engellememek, 

durdurmamak veya zorlaştırmamak ve resmi işlemlerin yürütülmesi 

sonuçlandırılması için açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve 

işyerinin meslek sır ve koşulları, ekonomik ve ticari hal ve durumları 

hakkında gördüklerini ve öğrendiklerini tamamen gizli tutmak ve 

kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan veya kendilerine 

başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve diğer kişilerin isim ve 
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kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır  

(RG, 22.05.2003, Sayı: 25134).  

4.2.2. Askeri İş Müfettişleri  

5510 sayılı Kanun’un 59. maddesine göre “Askerî işyerlerinin sigorta 

işlemlerinin denetim ve kontrolünün askerî iş müfettişleri tarafından da 

yapılabileceği” hükme bağlanmıştır. Nitekim bu hükümle askeri 

işyerlerinin denetimlerinin, Kurumun denetim ve kontrolünden 

sorumlu görevlileri ile askeri iş müfettişleri tarafından da yapılabileceği 

ifade edilmektedir (RG, 31.5.2006, Sayı: 26200).  

Esasen “22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 91.”, 

“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun 59.” ve “20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24.” maddelerine dayanılarak 

hazırlanan “Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri 

Yönetmeliği”nin 8. maddesine göre Askerî iş müfettişlerinin görev, 

yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir (RG, 16.12.2011, Sayı: 

28144). 

• “Askerî iş müfettişleri, aşağıdaki konularda görevli ve 

yetkilidirler”: 

o “İş mevzuatına ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik, toplu iş 

sözleşmesi, yönerge, karar, genelge, tebliğ ve emirlerin 

işyerlerinde uygulanmasına ilişkin teftiş, inceleme, 

araştırma ve soruşturma yapmak”, 
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o “İş mevzuatının gerektirdiği kayıt, defter, belge, makbuz, 

çizelge, liste, rapor, bordro, puantaj cetveli, hesap 

pusulası, ilan, sağlık raporu, iş sağlığı ve güvenliği kurulu 

toplantı tutanakları, makine, tesisat ve cihazların periyodik 

bakım ve kontrol kartları ve benzeri belge, evrak ve 

kayıtların işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını 

belirlemek, bunları yetkili kişilerden incelenmek üzere talep 

etmek, özet çıkartmak veya örnek almak”, 

o “İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliğine uygun olup 

olmadığının tespiti ile ilgili olarak, yasal bir sakınca 

olmamak kaydıyla, işyerleri ve tüm eklentileri ile iş 

ekipmanlarını önceden haber vermeksizin her zaman 

görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı 

ve güvenliğine aykırı durumları belirlemek”, 

o “Çalışma hayatı ile ilgili kanunlardan kaynaklanan her 

çeşit teftiş ve denetimlerde görev alan kişileri, işyerinde 

veya işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, gerekli 

bilgileri istemek ve imzalı beyanlarını almak”, 

o “Teftiş edilen yerde inceleme imkânının bulunmadığı, 

bırakıldığında incelemenin seyrini değiştirme veya suç 

delilini yok etme ihtimalinin bulunduğu hallerde ilgili 

belgelerin onaylı bir suretini almak”, 

o “Görevleri sırasında öğrendikleri ve görev emrinin 

dışındaki yolsuzluklar için sorumlular hakkında 

soruşturmanın usulüne uygun olarak yapmak ve 

gecikmeksizin olaya el koymak amacıyla durumu ivedilikli 
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Başkanlığa iletmek, gecikmesinde zarara ve delil kaybına 

neden olabilecek durumlarda delilleri toplamak”, 

o “Teftiş sırasında veya sonrasında gerekirse bölgedeki ilgili 

sendika başkan ve yöneticileri, işyeri sendika temsilcileri 

veya işçilerle görüşülerek, görüş ve isteklerini belirlemek”, 

o “Teftişte iş mevzuatının uygulanmasına ilişkin yanlışlık, 

eksiklik, aksaklık ve usulsüzlük olarak değerlendirilen 

hususların düzeltilmesi ve işlerin daha iyi yürütülmesi için 

alınacak tedbirleri ve yapılacak değerlendirmeleri 

inceleme raporu veya yazılı olarak Başkanlığa iletmek”, 

o “Teftiş kapsamındaki konularda yurt içinde veya yurt 

dışında inceleme ve araştırmalarda bulunmak, 

görevlendirildiği komisyon, seminer, kurs ve toplantılara 

iştirak etmek”, 

o “Refakat edecekleri müfettiş adaylarının meslekte 

yetişmelerini sağlamaktır”. 

• “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan askerî iş 

müfettişleri görevlerini mevzuata uygun ve aşağıdaki hususları 

kapsayacak şekilde yürütmektedirler”. 

o “Mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 

oluşturularak, çalışmaların uygun ve yeterli olup 

olmadığını belirlemek”, 

o  “İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirme ve 

eğitim faaliyetlerinin, mevzuata uygunluğu ve yeterliliğini 

incelemek”, 
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o “İşyerinde kullanılan her türlü makine, araç, gereç, cihaz, 

tesis ve benzeri malzemelerle, üretimde kullanılan veya 

işlenen hammadde ve malzemelerle bunların işlenmiş 

olanlarını görmek, iş sağlığı ve güvenliği açısından zararlı 

veya tehlikeli ve genel olarak mevzuata uygun olup 

olmadıkları yönünden yerinde araştırma, muayene ve 

inceleme yapmak”, 

o “Yaş, cinsiyet ve sağlık durumu açısından yaptıkları işte 

çalışmaları sakıncalı olan işçileri belirlemek”, 

o “İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerinin ortadan 

kaldırılmadığı durumlarda, ilgili yönetmeliklere uygun 

olarak, çalışanlar tarafından kişisel koruyucu 

donanımların, yeterli ve sürekli olarak kullandırılıp 

kullandırılamadığını belirlemek”, 

• “Müfettişler; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yaptıkları 

işlerden ve hazırladıkları raporlardan sorumludurlar” (RG, 

16.12.2011, Sayı: 28144). 

Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği’nin 9. 

maddesine göre “Askerî iş müfettişleri, görevleriyle ilgili konularda, 

kadro ve kuruluş bağlantısına göre amirlerinin haricinde hiçbir makam 

ve merciden emir alamazlar”. Adı geçen yönetmeliğin 10. maddesine 

göre “Askerî iş müfettişleri kendi iradeleri dışında veya teftiş 

hizmetlerinin gereklerine uygun olmayan sağlık, ahlaki veya meslekî 

yetersizlikleri belirlenmedikçe görevden alınamaz, diğer müfettişlerden 
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farklı olarak görevlendirilemez ve diğer idarî görevlere atanamazlar. 

Sıhhî, ahlaki veya meslekî yetersizlik durumlarının; sağlık kurulu 

raporu veya yargı kararı ile belgelenmesi esastır” (RG, 16.12.2011, 

Sayı: 28144). 

Askerî iş müfettişleri görevlerini yerine getirirken uyması gereken 

birtakım hususlarda vardır. Nitekim askerî iş müfettişlerin uyacakları 

hususlar Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri 

Yönetmeliği’nin 11. maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre askerî 

iş müfettişleri; 

• “Bulundukları yerlerde görev ve unvanlarının gerektirdiği saygı 

ve güven duygusunu zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar”. 

• “Yürütme ve yönetim işlerine karışmaz ve yürütmeye ait emir 

veremezler. Ancak, her konuda aydınlatıcı ve öğretici işlevleri 

nedeniyle görevlendirildikleri işyerindeki personeli, bu yolda 

harekete zorlamamak kaydıyla görevlerinin ifası ile ilgili gerekli 

tekliflerde bulunabilirler”. 

• “İncelemeye aldıkları belge ve defterler üzerinde düzeltme 

yapamazlar. Ancak, belirli bir döneme ait işlemlerin 

incelendiğini gösteren tarih ve imza konularak yapılacak şerhler, 

tespite ilişkin işaretler ve karşılaştırma işaretleri bu kuralın 

dışındadır”. 

• “Görevleri gereği gidecekleri yerleri, bildikleri veya öğrendikleri 

sırları, yapacakları işleri yasal zorunluluklar dışında kimseye 

açıklayamaz ve kişisel amaçla kullanamazlar”. 
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• “Gerektiğinde kendilerine verilen yetki belgelerini göstermekle 

yükümlüdürler”. 

• “Görevlerini yerine getirirken birimlerin faaliyetlerini ve 

çalışmalarını aksatmamaya özen gösterirler”. 

• “Müfettişlerin başladıkları teftiş, soruşturma ve inceleme işlerini 

aksatmadan bitirmeleri genel kural olmakla birlikte teftiş 

yerinden ayrılma zorunluluğu olduğunda veya teftiş ve 

soruşturmanın sonuçlanması başka yerlerde inceleme ve 

soruşturmayı gerektirirse, durumu derhal Başkanlığa bildirir ve 

alacakları emre göre işlem yaparlar”. 

• “Ulusal bayram ve genel tatiller ile hafta tatili günleri dışında 

Başkanın izni olmadan teftiş yerlerini terk edemez ve 

değiştiremezler” (RG, 16.12.2011, Sayı: 28144). 

Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği’nin 12. 

maddesine göre müfettişlere yardım yükümlülüğü aşağıda 

belirtilmiştir: 

• “Teftiş sırasında işyerinde görevli olanlar, istendiğinde gizli dahi 

olsa teftiş ile ilgili bilgi, belge, dosya, defter, hesap ve kayıtları, 

para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve 

eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını 

kolaylaştırmak, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine 

getirmek, sözlü ya da yazılı sorularını cevaplamak 

zorundadırlar”. 
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• “Teftiş, inceleme, araştırma veya soruşturmaların yapıldığı 

birlik, birim ve kuruluşların işveren vekilleri, görevin gereği gibi 

yerine getirilebilmesi için müfettişlere görevleri süresince uygun 

bir çalışma odası sağlar, binek araç tahsis eder ve 

düzenlemelerin yapılması için gerekli önlemleri alırlar”. 

• “Teftiş sırasında işveren vekilleri, işçiler ve bu işle ilgili görülen 

üçüncü şahıslar, müfettişler tarafından çağırıldıklarında gelip 

beyan ve bilgi vermek, gerekli belge ve delilleri getirip göstermek 

ve vermek, müfettişlerin görevlerini ifa etmeleri için her türlü 

kolaylığı göstermek ve bu işlemlere ilişkin emir ve isteklerini 

gecikmeksizin yapmakla yükümlüdürler”. 

• “Teftiş veya incelemeye tâbi birimlerin görevlilerine verilen 

izinlerin kullanımı, hastalık ve benzeri mücbir sebepler dışında 

müfettişin talebi üzerine teftiş veya inceleme sonuna kadar 

durdurulur. Müfettişin talebi üzerine iznini kullanmaya başlamış 

olan personel çağrılır. Personel bu çağrıya uymalıdır” (RG, 

16.12.2011, Sayı: 28144). 

4.2.3. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanları  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 

ve 86. maddelerine dayanılarak hazırlanan “Kamu İdarelerinin Denetim 

Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmeliği”nin 5. 

maddesine göre “Kamu idarelerinin denetim elemanları, işyerlerinde 

kendi mevzuatlarına göre yapacakları her türlü soruşturma, denetim ve 

incelemelerde, işyerlerinde istihdam edilenlerin Kanuna göre sigortalı 

olup olmadığını tespit ederek sigortasız istihdam edilenleri ve Kanuna 
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göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün 

sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin tespitlerini en geç bir ay içinde 

Kuruma bildirirler. Sigortalı olması gerekenlerin sigortasız 

çalıştırıldığının veya sigortalı olması gerekenlerin Kuruma 

bildirilmediğinin veya sigortalı gün sayısı ile prime esas kazançlarının 

eksik bildirildiğinin tespiti halinde, bir nüshası Yönetmelik ekinde 

bulunan fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağı düzenlenerek, bağlı 

bulunduğu birimin üst yazısı ekinde tespit yapılan işyerinin bulunduğu 

Kurumun ilgili birimine iletilir” (RG, 27.09.2008, Sayı: 27010). 

Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler 

Hakkında Yönetmeliğinin 6. maddesine göre “Kamu idarelerinin 

denetim elemanlarınca 5. maddede belirtilen tespitler dikkate alınarak, 

işyerinde fiilen veya kayden çalıştırıldığı belirlenen sigortalılar ile 

sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün 

sayılarının eksik bildirilmesine ilişkin fiili tespit veya kayıt inceleme 

tutanağı, Kurum mevzuatına uygun olarak ilgili birim tarafından işleme 

alınır. Fiili tespit veya kayıt inceleme tutanağında eksiklik olması 

halinde, kamu idaresi denetim elemanlarınca eksikliklerin 

tamamlanması için tutanak ekinde bir yazı ile ilgili kamu kurum ve 

kuruluşuna gönderilir. İlgili kamu kurum ve kuruluşundan gelen yazıda 

belirtilen tespitlere karşı ayrıca bir denetim yapılmadan işlem yapılır. 

Kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan soruşturma, 

denetim ve incelemelerden; kayıt ve belgelere dayanmaksızın çalıştığı 

belirlendiği halde, prime esas gün sayısı veya prime esas kazancı 

Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği belirlenen sigortalıların 



120 | Doç. Dr. Sevgi IŞIK EROL 

 

geriye dönük hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla 

tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı 

Kurumca yapılacak değerlendirme sonrasında dikkate alınır” (RG, 

27.09.2008, Sayı: 27010). Görüldüğü gibi işgücü piyasasında kayıt dışı 

istihdamla mücadelede SGK'nın denetim ve kontrol personelinin yanı 

sıra; ilgili kamu idarelerinin denetim elemanları da bu konuda görev 

yapmaktadırlar. 

4.2.4. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler 

Sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetimlerde, 

SGK’nın denetim eleman sayısının yetersiz olması ve çalışmalarının 

yoğunluğu sebebiyle, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler” ve 

“Yeminli Mali Müşavirler” de sosyal güvenlik sisteminin denetiminde 

önemli roller üstlenmişlerdir (Demir ve Canbay, 2013. 460). Nitekim 

3568 sayılı “Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”nun 1. maddesine göre “meslek 

mensupları, işletmelerde yürütülen faaliyet ve işlemlerin sağlıklı ve 

güvenilir bir şekilde işlemesini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili 

mevzuat çerçevesinde denetlemek, değerlendirmek, gerçek durumu 

tarafsız bir şekilde ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine sunmak ve 

yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere 

görevlendirilmişlerdir” (RG, 1.6.1989, Sayı: 20194).  

5510 sayılı Kanunun 59. maddesine göre; “ihaleli işler ile özel bina 

inşaatı işyerleri işverenlerine, Kuruma prim borçlarının bulunmadığını 

gösteren ilişiksizlik belgesinin verilmesinde, 1/6/1989 tarihli ve 3568 
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sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve 

Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki verilen serbest 

muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından 

işyeri kayıtlarının incelenmesi neticesinde Kuruma bildirildiği 

belirlenen işçilik tutarlarının uygunluğu, Kurumun denetim yetkisi saklı 

kalmak kaydıyla, esas alınabilir. Usul ve esasları Kurumca belirlenmiş 

hesaplama yöntemine uygun olarak meslek mensupları tarafından 

hazırlanan raporla Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen 

işyeri ve işverenlerinin, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden 

hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarını, 

mevzuata uygun olarak idarî para cezalarıyla ödemeleri kaydıyla 

ilişiksizlik belgesi verilebilir” (RG, 31.5.2006, Sayı: 26200).  

Öte yandan 5510 sayılı Kanunun 59. maddesine göre “Kurum 

tarafından belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ederek Kurum 

zararına neden olduğu tespit edilen serbest muhasebeci malî 

müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından düzenlenen raporlar 

dikkate alınmaz ve bunların daha sonra düzenleyecekleri raporlar 

Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen serbest 

muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler, Kurumun bu 

nedenle uğradığı zarardan işverenle birlikte müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olup, bunlar hakkında, genel hükümlere göre 

Kurumun takip hakkı saklıdır. Meslek mensupları, işverenlerin devamlı 

işyerlerinin sigortalıları ile yaptıkları işler ile Kurumda tescil 

edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde 
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bulunulmamış olan yukarıda sayılan işleri denetleyemezler” (RG, 

31.5.2006, Sayı: 26200).  

4.3. Sosyal Güvenlik Sisteminin Denetim Sorunları 

Sosyal güvenlik sistemindeki bazı sorunlar da denetim sisteminin 

işleyişini etkilemektedir. Denetim sisteminin çok başlı yapısı ve bu 

durumun neden olduğu yetki ve görev karmaşası en önemli sorunların 

başında gelmektedir. Diğer önemli sorunlar arasında sosyal güvenlik 

sisteminin denetimde bağımsızlık sorunu ve denetim elemanlarının 

sayısal yetersizliği gibi sorunlar yer almaktadır. 

4.3.1. Sosyal Güvenlik Sisteminde İkili Denetim Yapısı 

SGK’nda denetim yetkisi 5510 sayılı Kanunun 59. maddesine göre 

“5510 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, 

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurları tarafından 

yürütülür” hükmü yer almaktadır (RG, 31.5.2006, Sayı: 26200). Sosyal 

Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 114. maddesine göre “Kurumun 

denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, 5502 sayılı Sosyal 

Güvenlik Kurumu Kanununda belirtilen Kurum müfettişleri ile sosyal 

güvenlik denetmenleridir” (RG, 5.12.2017, Sayı: 30261). Dolayısıyla 

SGK’nın teşkilat yapısında sosyal güvenlik müfettişleri ve sosyal 

güvenlik denetmenleri olmak üzere ikili bir denetim sistemi 

bulunmaktadır. 

SGK bünyesinde merkez denetim birimi olarak Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığına bağlı “müfettişler” ile Kurumun 81 ilde taşra birimlerinde 

teşkilatlanmış “denetmenler” sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak 
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denetim yapmaktadır (Karakaş, Aralık 2015: 230). Türk sosyal 

güvenlik sisteminde denetimler, merkezi ve yerel olarak organize 

edilen çoklu denetim yapısı ile bütüncül bir yapıya sahip olmaktan 

uzaktır. Ancak sosyal güvenlik sisteminin bu ikili denetim yapısı çoğu 

zaman gereksiz ve tekrarlayan işlemlere neden olabilmekte ve 

denetimin etkinliğini zayıflatabilmektedir. Türkiye'nin de imzaladığı 

ILO'nun 81 sayılı Sözleşmesinde yer alan çalışma yaşamının 

denetimine ilişkin birlik, bağımsızlık ve merkezilik ilkesiyle çelişen bu 

yapı, çalışma yaşamının denetiminde ikili ve etkisi nispeten zayıf bir 

işleyiş meydana getirmektedir (Esen, Eylül- Ekim 2013: 214).  

Sosyal güvenlik müfettişlerinin görevleri arasında; “kayıt dışı istihdamı 

önlemek, sosyal sigorta ihlalleriyle mücadele etmek” (RG, 10.08.2007, 

Sayı: 26609) gibi kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik doğrudan 

görevleri bulunurken; benzer şekilde sosyal güvenlik denetmenlerinin 

görevleri arasında ise “sigortalıların ve sigortalı olması gerekenlerin 

kuruma bildirilip bildirilmediği; sigortalıların kimlik bilgileri, çalışma 

saatleri, ücretleri ve prim kazançlarının” belirlenmesi gibi kayıt dışı 

istihdamı önlemeye yönelik dolaylı denetimler yer almaktadır (RG, 

26.5.2011, Sayı: 27945). 

Bir başka görev çakışması iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının 

soruşturulması ve incelenmesi ile ilgilidir. Bu kapsamda sosyal 

güvenlik müfettişlerinin görevleri arasında; “iş kazaları, meslek 

hastalıkları, hastalıklar ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve 

incelemek” bulunmaktadır (RG, 10.08.2007, Sayı: 26609). Öte yandan 

sosyal güvenlik denetmenleri de “Başkan veya yetki devrettiği genel 
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müdür tarafından uygun görülmesi durumunda, ölüm ve malullükle 

sonuçlanan iş kazası ve meslek hastalığının araştırılması; ölüm ve 

malullükle sonuçlananlar dışındaki iş kazası ve meslek hastalıkları 

vakalarının incelenmesi ve/veya soruşturulması ve iddia edilen hastalık 

vakalarının incelenmesi” ile görevlendirilmiştir (RG, 26.5.2011, Sayı: 

27945). Görüldüğü gibi sosyal güvenlik müfettişleri ile sosyal güvenlik 

denetmenlerinin görev alanları aynı olduğundan bu konuda zaman 

zaman görev çatışması yaşanmaktadır. 

4.3.2. Sosyal Güvenlik Sisteminin Denetimde Bağımsızlık 

Sorunu 

Denetimde bağımsızlık, kanıtların toplanması aşamasından 

değerlendirilmesi ve sonuçların raporlanması aşamasına kadar 

denetimin tüm aşamalarında tarafsız hareket edilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Denetçi, denetim faaliyetini gerçekleştirirken denetimle 

ilgili tüm konularda bağımsız hareket etmek zorundadır. Nitekim 

bağımsızlık ilkesi denetim mesleğinin temelini oluşturduğundan, 

denetçi tarafından sunulan denetim raporunun güvenilirliğini 

zedelememek için bağımsızlık ilkesine uyulmalıdır (Süklüm, 2020: 20).  

Bağımsızlık, tüm denetimlerin temel taşı ve vazgeçilmez koşulu olarak 

kabul edilmektedir. Denetim prosedürleri ülkeden ülkeye farklılık 

göstermekle birlikte, denetim bulgu, tavsiye ve sonuçlarının “tarafsız” 

olmasını sağlamak için denetçi ile denetim birimi, organ ve kurumunun 

bağımsız olması gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır. Bir anlamda 

bağımsızlık sadece denetlenenden bağımsız olmak değildir; her türlü 

dış müdahaleden uzak olmayı da içerir. Bağımsızlığın kurallarla 
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güçlendirilmesi ve güvence altına alınması, uygulamada işlevsellik ve 

işlerlik kazandırılması gibi konular üzerinde durulması gereken önemli 

ve gerekli konulardır (DPT, 2000: 97). 

Taşra teşkilatında sosyal güvenlik denetmenleri birbirinden kopuk bir 

şekilde istihdam edilmektedir. Denetim, her il müdürünün inisiyatifi 

çerçevesinde gerçekleşir ve denetim stratejisi yoktur. Ayrıca denetim 

personeli, yerelleştirme nedeniyle denetimi etkin bir şekilde yerine 

getirememe riskiyle karşı karşıya kalabilir (DPT, 2014: 34).  Oysaki, 5 

Mart 1951 Tarihinde Türkiye’de de yürürlüğe giren ILO’nun 81 sayılı 

İş Teftiş Sözleşmesi’nin 4. maddesinde “işgücü denetimi, merkezi bir 

otoritenin gözetim ve denetimi altına alınacaktır” hükmü yer alırken; 

81 sayılı İş Teftiş Sözleşmesi’nin 6. maddesinde ise “sosyal güvenlik 

denetim birimi, statüleri ve hizmet koşulları, istihdam şekilleri güvence 

altına alınan ve hükümet değişikliklerinden ve uygunsuz dış etkilerden 

bağımsız olan kamu görevlilerinden oluşacaktır” hükmü yer almaktadır 

(Labour Inspection Convention, No: 81). 

Kısacası sosyal güvenlik denetimi yapan denetçilerin görevlerini yerine 

getirirken bağımsızlık ve özerkliğe sahip olmaları denetimin kalitesi ve 

güvenilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle denetçilere 

görevlerinin doğası gereği bağımsızlık ve özerklik sağlanmalıdır. Aksi 

takdirde yapmak zorunda oldukları görevlerin bir anlamı 

kalmayacaktır. Kurumların iç işleyişine ilişkin denetimi yapan 

denetçilerin bağımsızlığı birçok yönden ortaya çıkmaktadır. 

• Yasal çerçevede denetime konu olan alan, denetim açısından 

sınırlandırılmamalıdır. 
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• Gerekli tüm rapor ve belgelere erişim sağlanmalıdır.  

• Denetim elemanları kurumun tüm seviyelerine yönelik rapor 

verme bağımsızlığına sahip olmalıdır. 

• Denetim elemanları kurumun faaliyetlerine dahil olmamalıdır. 

• Denetim elemanları kurum personelinden bağımsız olmalıdır. 

Bu ve benzeri unsurlar denetim elemanlarının görevlerini yerine 

getirmeleri için gerekli şartlardır (Özşuca ve Gökbayrak, 2012: 51). 

4.3.3. Sosyal Güvenlik Sisteminde Denetim Elemanlarının 

Sayısal Yetersizliği 

Sosyal güvenlik sistemlerinin etkinliğinin artırılması için ikili denetim 

yapısı ve bağımsızlık sorunlarının yanı sıra denetçi sayısının 

yetersizliği de ivedilikle çözülmesi gereken sorunlar arasında yer 

almaktadır. Nitekim 5502 ve 5510 sayılı Kanun ile yapılan 

düzenlemeler sonucunda denetlenecek alan ve birim sayısı çok hızlı bir 

şekilde artmıştır. Bugün her bir denetim alanı neredeyse ayrı ayrı 

uzmanlık ve deneyim gerektiren alanlara dönüşmüştür. Bu alan ve 

birimlerin denetimi için mevcut müfettiş ve denetmen sayısı oldukça 

yetersizdir. Bundan dolayıdır ki, denetim personeli sayısı zaman içinde 

bilimsel yöntemlerle belirlenmeli; denetçilerin sayısı hem bugün hem 

de gelecek için öngörülmeli; açık olan denetçi kadroları sınavla hızlı bir 

şekilde doldurulmalıdır (Çavuş, 2017: 538). 

Öte yandan denetim elemanı sayısının yetersizliği sorunu, SGK’nın 

denetim işlevini yerine getirmesini engelleyen önemli bir sorun olarak 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle nüfus artışına paralel olarak sigortalı 

ve işveren sayıları da artmaktadır. Bu durum denetlenmesi gereken alan 



TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DENETİM | 127 

 

ve birim sayısını da artırmaktadır. Ancak bu durum karşısında denetim 

eleman sayısının aynı oranda artırılamaması, bu işlevin tam olarak 

yerine getirilmesini engelleyen bir durumdur (Koban ve Fırat, 2007: 

174).  

Öte yandan sosyal güvenlik müfettişleri genellikle genel sağlık sigortası 

alanında giderleri artıran ihlallerin araştırılması ve soruşturulmasında 

görev alırlar. Bu durum merkezde görev yapan sosyal güvenlik 

müfettişlerinin de yoğun bir iş yükü altında çalışmalarına neden olur 

(DPT, 2014: 34). Bu nedenle sosyal güvenlik müfettişlerinin sayısının 

yeterince artırılması müfettişlerin iş yükünü hafifletecektir. 

Yetersiz denetim elemanı sayısı sadece yetersiz denetimlere neden 

olmakla kalmaz, aynı zamanda denetim personelinin görevlerinden biri 

olan rehberlik faaliyetlerinin de yeterli düzeyde olmamasına neden 

olur. Genellikle bakanlık denetim elemanları ihbar ve şikâyet üzerine 

harekete geçmekte ve denetim yapmaktadır. Bu nedenle “yıllık denetim 

programları” ve “sektörel denetimler” ikinci planda kalmaktadır. Bu 

durumda denetim elemanları, ilk sırada ihbar ve şikâyete bağlı 

denetimler, ikinci sırada yıllık denetim programları, sektörel denetimler 

ve üçüncü sırada rehberlik hizmetlerine dayalı denetimleri yapmaya 

çalışırlar. Bu nedenle kayıt dışılığın azaltılmasında en az denetimler 

kadar etkili olacak rehberlik faaliyeti denetim personeli eksikliği 

nedeniyle istenilen düzeyde gerçekleştirilememektedir (Kaleli ve 

Karaca, Temmuz- Eylül 2019: 785). 

İl müdürlükleri tarafından yapılan çalışmaların çoğu kayıt dışı çalışma 

ile ilgili değildir. Müdürlüklerdeki işlerin çoğu yazışma yoluyla 
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yapılabilirliği olmasına rağmen, bu işler denetmenlere devredilmiştir. 

Bu durumda denetim elemanlarının kayıt dışılığın önlenmesi için 

yapabilecekleri çalışma ve eylemler sınırlı kalmaktadır. Yine kamu 

otoritelerinin denetimler konusunda etkin bir stratejiden uzak olması 

kayıt dışı istihdamı artıran önemli bir nedendir. Örneğin işyeri bazlı 

denetimlerin %72’si sosyal güvenlik denetmenleri tarafından 

yapılmasına rağmen, denetmenler arasında yeterli koordinasyon 

sağlanamamaktadır (Kaleli ve Karaca, Temmuz- Eylül 2019: 785). 

Özetle denetim faaliyetinden arzu edilen sonuçların elde edilebilmesi 

için denetim elemanlarının makul iş yükü çerçevesinde istihdam 

edilmesi gerekmektedir. 
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SONUÇ  

Sosyal güvenlik sistemleri, bireylere ve ailelere, özellikle yoksul ve 

savunmasız kişilere, krizler ve şoklarla başa çıkmada, üretkenliği 

artırmada, sağlık ve eğitime erişimin sağlanmada ve yaşlanan bir 

nüfusu korumada yardımcı olmaktadır. Bu nedenle etkin sosyal 

güvenlik sistemleri, gelir güvenliğinin sağlanmasına, yoksulluğun 

azaltılmasına, sağlığın korunmasının sağlanmasına, eşitsizliğin 

önlenmesine veya en azından azaltılmasına ve eşitliğin teşvik 

edilmesine, sosyal içermenin ve insana yakışır bir yaşam biçiminin 

teşvik edilmesine ve adil ekonomik büyümenin teşvik edilmesine 

katkıda bulunmak için etkili bir mekanizmadır.  

Sosyal güvenlik sistemleri, primli sosyal güvenlik sistemiyle 

çalışanlarını, primsiz sosyal güvenlik sistemiyle de toplumun diğer 

kesimini bir bütün olarak korumaktadır. Sosyal güvenlik sistemi tüm bu 

gelişmeleri, başta hastalık, işsizlik, iş kazası, meslek hastalığı, analık, 

yaşlılık ve ölüm olmak üzere yaşam döngüsü boyunca tıbbi bakım ve 

sağlık hizmetlerine erişim ve gelir güvencesi sağlamaya yönelik ayni 

ve nakdi yardımların sağlanması yoluyla gerçekleştirmektedir. Bu 

kapsamda sosyal güvenlik sistemi bireylerin eğitim, beslenme, temel 

mal ve hizmetlere erişimini kolaylaştırarak, toplumun refahını artıran 

çok önemli bir sosyal politika aracıdır (ILO, 2020a). 

Sosyal sigorta, sosyal güvenliğin bileşenlerinden biridir ve bir hak 

olmanın yanı sıra işçi ve işveren için yükümlülükler de getirmektedir. 

Nitekim bir kişi çalışmaya başladığında işveren işçiyi Kuruma 

bildirmek zorundadır. Bu durumda mevzuata göre işleyen bir işgücü 
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piyasasında; sosyal güvenlik, işverenin işçiyi sigortasız çalıştırmasını 

engellemektedir. Sosyal güvenlik hakkına erişimin kısmen veya 

tamamen engellenmesinin önlenmesi ise ancak etkin bir sosyal 

güvenlik denetim sistemi ile sağlanabilir. 

Sosyal güvenlik denetimi, devletin çalışma yaşamına işçi, işveren ve 

kendi yararına yaptığı bir müdahaledir. Bu kapsamda sosyal güvenlik 

denetim elemanları tarafından gerçekleştirilen denetim, inceleme ve 

kontroller ile mevcut durumun mevzuatın emredici hükümlerine göre 

ne kadar uygun olduğu tespit edilmektedir. Sosyal güvenlik denetimi 

sadece işgücünün kayıt dışı istihdam edilmesini engellemekle kalmaz 

ayrıca işverenlerinde kayıt dışı işçi çalıştırmalarını engelleyerek 

işverenler arasındaki haksız rekabeti de engellemektedir. Böylece 

SGK’nın alacağı prim korunmuş olmaktadır.  

Denetim eksikliği bir yandan, işverenlerin çalışma hayatına ilişkin 

mevzuatın emredici hükümlerine aykırı davranmalarına neden olurken 

öte yandan, mevzuatın emredici hükümlerine göre hareket eden 

işverenlerin, mevzuata uygun hareket etmeyen işverenlere göre daha 

yüksek üretim/hizmet maliyetlere maruz kalmasına neden olmaktadır. 

Bu durum çalışanların haklarının ihlal edilmesine, çalışma barışının 

zedelenmesine ve SGK'nın da zarar görmesine neden olmaktadır. 

Sosyal güvenlik sisteminin denetim sorunları arasında yer alan ikili 

denetim yapısı, bağımsızlık sorunu ve denetim elemanlarının sayısal 

yetersizliği gibi konuların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Nitekim bu tür sorunlar denetim maliyetini arttırmakla kalmayıp sayıca 
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yeterli olmayan denetim elemanlarının aynı/benzer konularda 

görevlendirilmesi de sosyal sermaye kaybına neden olmaktadır. 

Sosyal güvenlik denetimi sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası 

düzeyde de ele alınması gereken bir konudur. Uluslararası sosyal 

güvenlik sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, denetlenmesi ve 

sürdürülmesine rehberlik eden en önemli kurumlardan biri şüphesiz 

ILO'dur. 1919 yılındaki kuruluşundan bu yana, sosyal güvenliğin 

sağlanmasına yönelik çabaları, ILO'nun her zaman çalışmalarının 

merkezinde yer almıştır. ILO’nun sosyal güvenlikle ilgili genel 

nitelikteki Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının yanında sosyal güvenlik 

denetimine ilişkin genel nitelikteki Sözleşme ve Tavsiye Kararları ile 

ILO uluslararası sosyal güvenlik denetiminde çok önemli rehberlik 

sağlamaktadır. 

Aslında çalışma hayatındaki iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak 

yürütülüp yürütülmediği ancak denetim ile ortaya çıkmaktadır. Bu 

açıdan sosyal güvenlik sisteminde denetimin varlığı önemli bir konu 

olmakla birlikte yeterli değildir. Bu kapsamda sosyal güvenlik 

denetimin etkinliği ön plana çıkmaktadır. Nitekim etkin olmayan bir 

denetim sistemi başta kayıt dışı istihdam olmak üzere çalışma hayatıyla 

ilgili birçok soruna neden olmaktadır. Öte yandan çalışma hayatı 

üzerinde kamu otoritesini temsil eden bir etkin denetim 

mekanizmasının varlığı ise sosyal barış, sosyal adalet ve sosyal refah 

hedeflerine ulaşmak için sosyal politikanın önemli bir aracı olan sosyal 

güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır. 
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