, ÇOK TARAFLI ULUSLARARASI
SOSYAL GÜVENLİK BELGELERİNDE
EMEKLİLİGİN KOR~NMASI
Yrd .Doç.Or. Müjdat

ŞAKAR

{*)

1. GENEL OLARAK

ve sonrasında devletin ekonomik ve sosyal alandaki
resmen belirleyen bazı uluslararası belgeler yayınlanmış
ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri yapılmaya başlanmıştır (1 ). Türkiye de, sayıca az olmakla birlikte, bunlardan bazılarına taraf olmuştur.
Uluslararası Sosyal Güvenlik Hukukunun ortaya çıkışını hazırlayan ilk
önemli belge, 12.8.1941 tarihli "Atlantik Paktı" dır. Roosevelt ile Churchill tarafından kurulan ve savaş sonrası Şartlarını belirleyen Atlantik Paktı'nda, herkese daha iyi çalışma şartları ve daha fazla sosyal güvenlik sağ
lamak için bütün uluslar arasında ekonomik alanda tam bir işbirliği kurulil.Dünya

Savaşı

sorumluluklarını

ması gerektiği belirtilmiştir (2).

·

1944 yılında toplanan 26.Uluslararısı Çalışma Konferansı da, bütün hükümetlere, en az geçim imkanlarını güvence altına alacak bir sosyal güvenlik sisteminin kabulünü öneren bir karar almıştır. "Filedelfiya
Bildirgesi" olarak anılan bu karardan sonra, uluslararası sosyal güvenlik
hareketi daha da gelişmiş; Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi örgütler bünyesinde, emekliliğin, korunmasına ilişkin çeşitli hükümler de içeren, birçok uluslararası belge ortaya çıkmıştır.

il. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜ BELGELERİ :
1.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi :

24.10.1945 tarihinde resmi kuruluşu tamamlanan ve Türkiye'nin de
üyesi bulunduğu (3) Birleşmiş Milletler Örgütü (United Nations
·-

·---·--·····- ···- ----·--·---·-- ·--"-- --- -

------- -- - - ------ ----···------ - - - - - - - --- - - - - - - -

( ·) Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İliskileri Bölümü .
·
( 1) Bkz . Victor GEORGE, Social Security: Beveridge and After, Lond.on 1968, 2-9.
( 2) Bkz. A. Can TUNCAY, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 3. baskı, lstanbul 1986,
24 .

( 3) Bkz . Birleşmiş Milletler Andlaşmasının ve Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün
Onaylanması Hakkında 15.8. 1945 tarihli ve 4801 sayılı Kanun (RG. 24.8.1945-6092) .
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Organization- (UNO) (4), kabltl ettiği genel insan hakları belgeleri ve yaş
lıların sorunlarıyla ilgili çalışmalarıyla, diğer birçok faaliyeti yanında, uluslararası düzeyde yaşlıların korunmasına da hizmet etmektedir.
Örgütün kabul ettiği "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi" (Universal
Declaration of Human Rights), devletin kişilere karşı görevlerini belirten
genel anlamda ilk uluslararası belgedir. 1945 yılında San Francisko'da hazırlanan "Birleşmiş Milletler Şartı" (United Nations Charter)nın 68. maddesine dayanılarak, 1946'da kurulan İnsan Hakları Komisyonu'riun çalış
malarıyla tamamlanan v~ 10.12.1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanıp kabul edilen insan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası Adalet Divanı Sözleşmesi'nin 38.maddesinde yer alan "medeni milletlerce tanınan ve benimsenen genel ilkeler"den sayılmak gerekir.
Bildirge bir sözleşme olmadığı için, onay söz konusu değildir. İmzala
yan devletlere herhangi bir yükümlülük getirmemektedir. Ancak, tarihi ve
manevi bir değeri vardır. Ülkemiz de, Bildirge'yi kabul eden (5) ve onda
yer alan ilkeleri 1961 ve 1982 Anayasalarına geçiren bir ülkedir.
Bildirge'de, herkesin, yaşlılık tehlikesi de dahil olmak üzere, bütün sosyal tehlikeler karşısında sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu vurgulanmıstır.

· İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde söz edilen hakları, bağlayıcı yasal bir metin haline getirmeyi amaçlayan iki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
bulunmaktadır. Bunlardan biri olan "Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi" (lnternational Covenant on Economic, Social
and Culturaı Rights)(6), yaşlıların korunmasını genel olarak sosyal güvenlik
hakk1 çerçevesinde içeren bir belgedir. Genel Kurul'un 16.12.1966'da kabul ettiği bu Sözleşme, 3.1.1976'da yürürlüğe girmiş ve 30.6.1984 itibarıy
la 81 ülke tarafından imzalanmış veya onaylanmıştır. Türkiye bu Sözleş
meyi bugüne kadar onaylamamıştır.
. 2. Yaşlılık Konusunda Dünya Toplantısı ve Uluslararası Faaliyet

Plant:
Dünya nüfusunun

hızla

büyüyen bir kesimini

oluşturan yaşlıların

so-

runları, Birleşmiş Milletler Örg,ü tü'nde özel olarak ilk defa 1969'daki Genel

Kurulda ele

alınmıştır(?).

Bu tarihten sonra

Birleşmiş

tiyaçlarına ve dünya çapında yaşlılık sorunlarına
vermeye başlamıştır.

Milletler, yaşlıların ihgiderek artan bir önem

( 4) Birleşmiş Milletler Örgütü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Victoria SCHEFIELD, The
United Nations: People, Politics and Powers, Susex 1979. 6 vd.; Ayrıca bkz. Faruk
PEKİN, Demokrasi, Sendika Özgürlüğü ve Sosyal Haklar, İstanbul 1985, 86 vd.
( 5) Bildirge'nin okullarda okutulması ve yorumlanması için 6.4.1949 tarihli ve 9119 sayılı bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılmıştır (RG. 25.5.1949 - 7217).
.
( 6) Diğer Sözleşme, konumuzu ilgilendirmeyen "Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi"dir. Her iki Sözleşme hakkında fazla bilgi için bkz. UNlTED NATlONS, Basic Facts About The United Nations, New York 1984, iV. 1-3: Cahit TALAS, Toplumsal Politikaya Giriş, ANkara 1981, 160.
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1973'de Genel Kurul, 1970 ile 2000

yılları arasında

%100

artış

göste-

receği tahmin edilen 60 ve daha yukarı yaşlardaki nüfusun dünya çapında

ve oransal boyutlarındaki demografik büyümeyi konu alan karşı
laştırmalı bir rapor hazırlanmasını kararlaştırmıştır. Ayrıca Genel Kurul, yaş
lıların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için eğitilmesi, ekonomik bağımsızlık

sayısal

larının en üst duzeye çıkartılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanma

sı, yaşlı nüfusun refah ve sağlığının korunması konusunda programlar geliştirilmesi için hükümetlere bazı ana ilkeler tavsiye etmiştir.
1978'de Genel Kurul, yaşlılara sosyal ve ekonomik güvenlik sağlama
yı amaçlayan uluslararası bir faaliyet programı oluşturulması için bir dünya kongresi toplamayı öngörmüştür.

Öte yandan, 1978'de WHO ve UNICEF tarafından düzenlenen ilk "Sağ

lığın Korunması Konferansı" sonunda yayınlanan "Alma Ata Deklarasyonu"nd.a da, yaşlılarla ilgili hizmetlerin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi kararlaştırılmıştır (8). Deklarasyon'da, yaşlıların genellikle çağ
daş toplumun en çok ihmal edilen ve en fakir üyeleri olduğu değerlendir
mesine yer verilmiş, fakat yaşlıların sayısının giderek artmakta olmasının,
politik açıdan, onlara daha çok eğilinmesi sonucunu doğuracağı da vurgu-

.
1978'deki Alma Ata Dekrasyonu'ndan sonra, WHO'nun desteğinde
Edinburgh'da yaşlıların korunması hizmetlerinin planlanması konusunda
11 Avrupa ülkesi temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlenmiş, burada; demografi, sosyoloji, ekonomi, sosyal politika, sosyal güvenlik, kamu
sağlığı ve geriatri açısından konuya eğilinmiş ve 2000 yılına doğru yaşlıla
rın ihtiyaçları doğrultusunda koruma hizmetlerinin planlanması üzerinde
durulmuştur (9). Böylece, 1982'de gerçekleştirilen Yaşlılık Konusundaki
Dünya Toplantısı (The World Assembly on Aging) öncesi çalışmalar talanmıştır.

mamlanmıştır.

Yaşlılık Konusundaki Dünya Toplantısı, V!yana'da Temmuz-Ağustos
1982 tarihinde yapılmış ve Birleşmiş Milletler Orgütünce "Dünya Yaşlılar
Yılı" olarak kabul edilen 1982 ve sonrasında yapılacak işler bu toplantıda
bir plana bağlanmıştır. 120'den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantıda hazırlanan Uluslararası Faaliyet Planı (lnternational Plan of Action)' nda, yaşlılara kişisel olarak yardım yanında, uzun dönemde yaşlı nüfusun ekonomik ve sosyal etkileri de ele alınmıştır.
Faaliyet planında şu tavsiyeler yer almıştır(1 O):
- Yaşlılara yardım, onların toplumsal faaliyetten uzaklaştırılmaları ve
kendi aileleri ve toplum içinde mümkün olduğunca uzun
dışlanmaları yerine, _
bir süre yaşamalarını sağlamalıdır.

( 7) Bkz. UNITED NATIONS, Basic Facts About The United Nations, 111, 21-22.
( 8) Bkz. Leo A. KAPRIO, "Foreword" in, The Provislon of Care for the Elderly, (Ed.
by J . Kinnaird - J . Brotherston - J. Williamson), Edinburgh London - Melbourne New York 1981, i.
( 9) KAPRIO, ii; Bu konferansa sunulan tebliğler, bizim de çalışmamızda oldukça yararlandığımız, önceki dipnotunda anılan kitapta toplanmıştır.
(10) Bkz. UNITED NATIONS, Basic Facts About The United Nations, 111. 21-22.
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·

- Yaşlıların sağlıklarının korunması, önleyici bakım, beslenme ve sosyal faaliyet konularına özel bir önem verilmelidir.
- Yardım sağlayan servisler, yaşlı akrabalarının bakımını sürdürebilmeleri için, özellikle düşük'. gelirli ailelere yardım etmelidir.
- Sosyal güvenlik rejimleri, yaşlıların iş bulmalarına, eski işlerini sürdürmelerine ve onlara uygun konut sağlamaya yardımcı olmalıdır.
- Faaliyet Planı, yaşlı mülteciler ve göçmen işçiler gibi özellikle korunması gereken gruplar için toplantılar düzenlemesi tavsiyesinde de bulunmustur.
· Birleşmiş Milletler Örgütü'nün Uluslararası Ekonomik ve Sosyal Sorunlar Bölümü, yaşlılık konusunda dünya çapındaki faaliyetleri duyuran
"Yaşlılık Bülteni"(Bu lletin on Aging) adlı bir dergi yayınlamaktadır.
111. ULUSLARA RASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ BELGELERİ :
l.Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası ve Filedelfiya Bildirgesi:

1919 yılında Versailles

Barış Andlaşması

ile kurulan

Uluslararası

Ça-

lışma Örgütü (lnternation al Labour Organizatio n-ILO), 1939 yılına kadar

Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak çalışmış, 11.0ünya Savaşı sonunda da
1946 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü'nün bir uzmŞ,nlık kuruluşu statüsli'nü kazanmıştır (11 ). Türkiye, Uluslararası Calışma Orgütü'ne 9. 7.1932 tar1hli ve 726 sayılı TBMM Genel Kurulu Ka~arı ile üye olmuş, ayrıca Örgüt .
Anayasası ve yapılan değişikliklerin onaylanması hakkında çeşitli tarihler·
de kanunlar çıkartılmıştır .P 2).
Uluslararası Çalışma Orgütü Anayasası'nın Başlangıç bölümünde, yaş
lılık aylıklari bağlanması konusuna değinilmiş, 1944 yılında kabul edilen ve
UÇÖ Anayasası'nın sonuna bir" gaye ve hedefler demeci" olarak eklenen
Filedelfiya Bildirgesi (Declaratio n of Philadelphi a)'nin 111. Bölümünün (f)
bendinde de, korunma ihtiyacı olan herkese asgari bir gelir sağlamak üzere sosyal güvenlik tedbirlerinin alınması ve diğer taraftan sağlık yardımla
rının genişletilmesi, Örgüt'ün önemli yükümlülükleri arasında gösterilmiş
tir (13).
Bu ilkeler doğrultusunda Uluslararası Çalışma Örgütü, yaşlıların ko. runması ve yaşlılık sigortaları konusunda hükümler taşıyan birçok Sözleş
me ve Tavsiye Kararı hazırlamıştır.
(11) Fazla bilgi için bkz. G.A. JOHNSTON, The lnternational Labour Organization :
lts Work for Social and Economic Progress, London 5 vd.; Kenan TUNÇOMAG,
İş Hukuku, C.I: Genel Kavramlar - Hizmet Sözleşmesi, 4. baskı, İstanbul 1986, 65-70;
Ferit Hakkı SAYMEN, "Milletlerarası Çalışma Teş~ilatı'nın Teşrii Faaliyeti ve T.ürkiye", Sosyal Siyaset Konferansları, XVll. Kitap, lstanbul 1961, 119 vd.; PEKiN,
128 vd.
(12) Bkz. TÜRK-İŞ (Derleyen), Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) - Türkiye Tarafın
dan Onaylanan Sözleşmeler, Ank_?ra 1980, 199 vd.
(13) Bkz. Rüçhan IŞIK (Derleyen), Türk iş Hukukunun Milletlerarası Kaynakları, An kara 1967; Ayrıca bkz. TALAS, Toplumsal Politikaya Giriş 108; JOHNSTON, 285 vd.
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Öte yandan, UÇÖ ile paralel çalışmalarda bulunan Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (lnternational Social Security Association-ISSA) de,
yaşlıların korunması konusunda çeşitli toplantılar ve yayınlar yoluyla faaliyette bulunmaktadır (14). 4.10.1927 tarihinde Brüksel'de "Uluslararası Sos~
yal Sigorta Konferansı" adıyla çalışmaya başlayan ve 1947 yılında bugünkü adını alan kuruluşun, yaşlıların korunmasıyla ilgili önemli bir toplantısı,
5-7 .Eylül 1984 tarihinde "Emekliliğin Korunması ve Finansmanı" konusunda lstanbul'da yapılmıştır (15).
2.

Sözleşmeler

ve Tavsiye

a)

Sözleşmeler

:

Kararları

:

.

Çalışmalarına; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı UÇÖ
sözleşmeleri uzun bir araştırma: sonucu hazırlanmakta. ve tasar!)ar iki yıl
üst üste Genel Konferansta görüşülerek kabul edilmektedir. UÇO Anayasası gereğince her üye devletin, yürürlüğe giren Sözleşmeleri, bunları onaylamaya yetkili makama sunma zorunluluğu vardır .
. Orgütün yaşlılık yardımları ile ilgili olarak hazırladığı sekiz sözleşme
bulunmaktadır. Türkiye bunlardan sadece ikisini, 102 ve 118 sayılı Sözleş
meleri onaylamıştır. Diğer sözleşmeler onaylanmadığı gibi, onaylanması
konusunda şimdilik bir faaliyet de bulunmamaktadır.
..
Yaşlıların korunması ve yaşlılık yardımlarıyla ilgili hükümler içeren UÇO
sözleşmeleri şunlardır (16):

aa- 35

Sayılı Sözleşme

:

Ticaret, Sanayi ve Ev Hizmetleri ile Serbest Meslek Sahiplerinin Zorunlu Yaşlılık Sigortası Konusundaki 35 sayılı Sözleşme (Old-Age
lnsurance-lndustry ete. - Convention), 29.6.1933 tarihinde kabul edilmiş, 18.7: 1937'de yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, 29.6.1967'de kabul
edilen 128 sayılı Sözleşme'nin 1.11.1969'da yür_ürlüğe girmesiyle artık ülkelerin onayına kapanmış bulunmaktadır.
35 sayılı Sözleşme; yaşlılık sigortalarının kapsamı, emeklilik yaşı, yaş
lılık aylığına hak kazanma şartları ve yaşlılık sigortalarının yönetimine iliş
kin hükümler taşımaktadır.
Uluşlararası Sosyal Güvenlik Birliği hakkında geniş bilgi için bkz. Clement MICHEL, "50 Years of The lnternational Social Security Association", lnternational
Labour Review, Nov. - Dec. 1977, 269 vd.
(15) Bkz. Süleyman SAKAOGLU, ·'ISSA Emekliliğin· Korunması Konusunda Asya Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı İstanbul'da Yapıldı", İş ve Hukuk, Eylül - Ekim
1984, 9-11.
(16) Sözl~şme metinleri için bkz. ILO, lnternational Labour Conventions and Recommendations (1919-1981 ), Ger.ıeva .1982; Türkiye'nin onaylamış olduğu 102 ve 11 P.
sayılı Sözleşmeler için bkz. TURK-IŞ, Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) - Türkiye Tarafından Onaylanan Sözleşmeler, 112 vd., 171 vd.

(14)
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bb- 36

Sayllı Sözleşme

:

Tarım İşyerlerinde Çalışanların Zorunlu Yaşlılık Sigortası Konusundaki ·36 ·sayılı Sözleşme (Old-Age - Agrlculture - Convention), 22.6.1933
tarihinde kabul edilmiş, 18.7.1937'de yürürlüğe girmiştir. 35 sayılı Sözleş
me gibi, 36 sayılı Sözleşme de,. 128 sayılı Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği
.
tarihten itibaren ülk~!erin onayına kapalı bulunmaktadır.
36 sayılı Sözleşme, 35 sayılı Sözleşme'de yer alan esaslara paralel
hükümleri .tarım kesiminde çalışanlar için düzenlemiştir.

cc- 48

Sayıh Sözleşme

:

Göçmenleri'.n Sosyal Güvenlik Geliri Haklarının Korunması Konusundaki 48 s~yılı Sözleşme (Maintenance of Migrants' Pension Rights Convention),"22.6.1935 tarihinde kabul edilmiş ve 10.8.1938'de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme; ikametgahını bir ülkeden diğer bir ülkeye taşıyan kişilerin
sigortalarından doğan haklarının korunması amacıyla ülkelerarası ilişkilerde-uygulanacak kuralları ihtiva etmektedir.

malullük, yaşlılık ve ölüm
dd- 71

Sayıh Sözleşme:

Gemi Adamlarının Sosyal Güvenlik Gelirleri Hakkındaki 71 sayılı Söz(Seafarers' Pensions Convention), 28.6.1946'da kabul edilmiş ve
10.10.1962'de yürürlüğe girmiştir.
Sözleşme; denizlerde çalışan kişilerin emeklilik aylıklarının · ödenmesini güvence altına alan bazı hükümlerle, emeklilik yaşına ilişkin bazı esaslar
leşme

taşımaktadır.

ee- 102

Sayıh Sözleşme

:

Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Konusundaki 102 sayılı Sözleşme
(Social Security -Minimum Standarts- Convention), 28.6.1952 tarihinde kabul edilmiş, 27.4.1955'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu Sözleşme'
nin onaylanmasını 29.7.1971 tarihli ve 1451 sayılı Kanunla uygun bulmuş
ve Bakanlar Kurulu da 1.4.1974'de 7/7964 sayılı kararıyla Sözleşme'yi onaylamıştır.

Sözlesme; yaşlılık sigortalarının kapsamı, emeklilik yaşı, emeklilik yoklaması, y'abancılara vatandaşlarla eşit muamele, yardımlara hak kazanma
şartları, yaşlılık aylıklarının hesaplanması ve finansma·nı konularında hükümler taşımaktadır. Sözleşme'nin Beşinci Bölümü (md.25~30) yaşlılık yardımlarına ilişkindir. Sözleşme'nin bu Bölümünü uygulayan her ülke, korunan kimselere bu Bölümde yer alan maddelere uygun olarak yaşlılık yar-.
dımları yapılmasını güvence altına almayı üstlenmiştir (md.25).
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denizcilerle deniz balıkçıları hakkında
sayılı Sözleşme uygulanacaktır (md. 77).

Sözleşme,

için 71

ff- 118

Sayıll Sözleşme

uygulanmaz. Bunlar

:

Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması (diğer bir adlandırmayla Sosyal Güvenlikte Muamele Eşitliği) Konusundaki 118 sayılı Sözleşme (Equality of Treatment -Social Security- Convention), 28.6.1962'de kabul edilmiş,
25.4.1964'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye, 29.7.1971 tarihli ve 1453 sayılı
Kanunla bu Sözleşme'nin onaylanmasını uygun bulmuş, Bakanlar Kurulu
da 5.4.1973'de 7/6217 sayılı kararıyla Sözleşme'yi onaylamıştır.
118 sayılı Sözleşme; yaşlılık sigortasının kapsamı, yabancılara vatandaşlarla eşit muamele; aylığa hak kazanmak için aranan sigortalılık, çalış
ma veya ikamet sürelerinin birleştirilmesi konularında h~kümler taşı
maktadır.

Sözleşme hükümleri; mültecilerle vatansızlar hakkında, karşılıklılık (mütekabiliyet) şartı aramaksızın uygulanır (md.10/1 ). Devlet memur~arını kapsayan özel rejimler ile harpten zarar görenleri kapsayan özel rejimlere ve
sosyal yardım sistemlerine uygulanmaz (md.10/2).

gg- 128

Sayılı Sözleşme

:

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm (Dul ve Yetim) Yardımları Konusundaki 128
Old-age and Survivors' Benefits Convention), 29.6.1967 tarihinde kabul edilmiş, 1.11.1969'da yürürlüğe girmiştir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, bu sözleşme 35 ve 36 sayılı Sözleşmelerin yerini almıs bulunmaktadır.
Sözleşme; emeklilik yaşı, yaşlılık sigortalarının kapsamı, aylığa hakkazanma şartları ve aylığın hesaplanması gibi konularda hükümler getirmiştir.
sayılı Sözleşme (lnvalidity~

hh- 157

Sayılı Sözleşme

:

Yaşlıların korunmasıyla ilgili hükümler de içeren en yeni Sözleşme,
21.6.1982 tarihinde kabul edilen Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması Konusundaki 157 sayılı Sözleşmedir (Maintenance of Social Security Rights
Convention).
Sözleşme, 48 sayılı Sözleşme'nin tadili niteliğinde olmak üzere, kanunlar ihtilafı halinde uygulanacak mevzuat, kazanılmış hakların korunmas·ı
ve idari yardımlaşma konusunda hükümler taşımaktadır.

b) Tavsiye Kararlan :
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tavsiye kararları, ilgili oldukları konularda üye devletlere yol göstermek amacı taşımaktadır. Birçok üye devlet, bu tavsiye kararlarından yararlanarak kendi mevzuatını düzenl~miştir.
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UÇÖ'nün, yaşlıları koruma programları ile ilgili yedi Tavsiye Kararı bu·
(17).

lunmaktadır

aa- 17

Sayıh

Tavsiye Karan :

UÇÖ Genel Konferansının 25.10.1921 tarihli toplantısında kabul edilen, 17 saytlı, Tarım Kesiminde Sosyal Sigortalara İlişkin Tavsiye Kararı
(Social lnsurance -Agriculture- Recommendation)'nda; UÇÖ üyesi her
ülkenin, tarım işçilerini, hastalık, malullük, yaşlılık ve benzeri diğer sosyal
tehlikelere karşı koruyan bir sosyal sigorta sistemine ilişkin kanun, tüzük
ve diğer idari düzenlemelerden yararlandırması ve bunu yaparken, sanayi
ve tarım kesimindeki işçilere aynı koşulların sağlanması tavsiyesinde bulunulmuştur.

bb- 43

Sayıh

Tavsiye Karan :

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarının Genel İlkelerine İlişkin 43 saTavsiye Kararı (lnvalidity, Old-Age and Survivors' lnsurance Recommendation), UÇÖ Genel Konferansının 8.6.1.933 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve yaşlılık sigortasıyla ilgili ayrınıtılı tavsiyelere yer vermiştir.
Konferans, daha önce 35 ve 36 sayılı Sözleşmeleri kabul ettiğinden,
bu Sözleşmelerin asgari koşulları öngördüğü ve bütün malullük, yaşlılık ve
ölüm tehlike1erine ilişkin zorunlu sigorta sistemlerinin ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiği görüşüyle ve bu sistemlerin akılcı, etkin ve adil bir şekilde
düzenlenmesine katkıda bulunacak deneyimlerden ortaya çıkan bazı genel ilkeleri belirlemede yarar olduğu düşüncesiyle, 43 sayılı Tavsiye Kararı
ile bazı ilke ve kurallara uyulmasını üye ülkelere tavsiyeye karar vermiştir.

yılı

cc- 68 Sayih Tavsiye Karan :
UÇÖ Genel Konferansının 20.4.1944 tarihinde yaptığı 26. oturumunda, kısaca "Silahlı Kuwetler Mensuplarının Sosyal Güvenliği Hakkında Tavsiye Kararı" (Social Security -Armed Forces- Recommendation) olarak
anılan, Silahlı Kuvvetler ve Bağlı Hizmetler ile Savaş Personelinden Görevi Sona Erenlerin Asgari Yaşam Düzeylerinin Güvenceye Alınması ve Tıb
bi Yardımların Yapılması Hakkında 68 sayılı bir Tavsiye Kararı kabul edilmistir.
· 68 sayılı Tavsiye Kararı, Silahlı Kuwetler mensuplarının sigortalılık veya
hizmet sürelerinin hesaplanmasına ilişkin bazı tavsiyeler de bulunmaktadır.
dd- 75

Sayılı

Tavsiye Karan :

Gemi Adamlarının Sosyal Güvenliği Konusundaki İkili Andlaşmalara
İlişkin 75 sayılı Tavsiye Kararı (Seafarers' Social Security -Agreements
(17) Tavsiye kararları için bkz. ILO., lnternational Labour Conventions and Recommendations (1919-1981) ve ekleri.
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Recommendation), UÇÖ Genel Konferansının 6.6.1946 tarihli 28. oturu~
munda kabul edilmiştir.
.
Tavsiye Kararında, Taraf ülkelerden birine mensup ve diğer Taraf ülkenin gemisinde çalışan bütün gemi adamlarının, ya kendi ülkesinin ya da
diğer ülkenin zorunlu sosyal sigorta rejimine tabi tutulması konusunda ilgili ülkelerin ikili andlaşmalar yapması tavsiye edilmektedir.
ee- 131 Sayılı Tavsiye Karan :

UÇÖ Genel Konferansı, 29.6.1967 tarihli oturumunda, Malullük, Yaş
lılık ve Ölüni (Dul ve Yetim) Yardımları Konusundaki 131 sayılı Tavsiye Kararını (lnvalidity, Old-Age and Survivors' Benefits Recommendation)
kabul etmiştir.
Kararda; emeklilik yaşı, yaşlılık aylığına hak kazanma şartları ve aylık
ların günün koşullarına uydurulmas~na ilişkin tavsiyeler yer almaktadır.
ff. 162

Sayıh

Tavsiye Karan :

23.6.1980 tarihinde kabul edilen Yaşlı İşçiler Konusundaki 162 Sayılı
Tavsiye Kararında (Older Workers Recommendation), yaşlı işçilerin istihdam ~orunları üzerinde durulmakta, sosyal güvenlik ve refah hizmetlerinden yaşlıların yararlanmaları, emeklilik hayatına uyumlarının sağlanma
sı için emekliliğe hazırlama programlarının işçi ve işveren kuruluşları ile
diğer ilgili kur.uluşlar eliyle hazırlanıp yürütülmesi gibi konularda tavsiyelerde bulunulmaktadır.
gg- 167 Sayılı Tavsiye Karan :

UÇÖ Genel Konferansının 23.6.1983 günlü oturumunda kabul edilen
Sosyal Güvenlik Haklarının Korunmasına ilişkin 167 sayılı Tavsiye Kararında (Maintenance of Social Security Rights Recommendation), İkili
veya çok taraflı sosyal güvenli'k belgelerinde yer alacak model hükümler,
uygulanacak mevzuat, kazanılmış hakların korunması ve sürelerin birleş
tirilmesi, primli veya primsiz yaşlıları koruma programlarına ilişkin ülkeler
arası yapılacak sözleşmelere konulacak alternatif hükümler yer almaktadır.
iV. AVRUPA KONSEYİ BELGELERİ:
1.1953 Tarihli Ara

Andlaşması

ve Ek Protokol : .

5.5.1949 tarihinde Londra'da imzalanan ve 3.8.1949'da yürürlüğe giren "Avrupa Konseyi Statüsü" ile, Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve siyasal bütünleşmesini sağlamak üzere Avrupa Konseyi (Council of Europe)
kurulmuştur. Bugün 21 üyesi bulunan Konseye Türkiye, kurulduğu tarihte
Statüyü imzalayarak dahil olmuş, TBMM de bu üyeliği 12.12.1949 tarihli
ve 5456 sayılı Kanun ile onaylamıştır. Bu Kanunun 2. maddesine göre Tür-
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kiye'nin Konsey'e katılımı 8.8.1949 tarihinden itibaren geçerlidir.
Avrupa Konseyi, kurulduğu günden bu yana sosyal güvenlikle ilgili sorunlarla yakındar.ı ilgilenmiştir. Bu konuda üye ülkeler arasında işbirliğini
sağlam(\k amacıyla Paris'te 11.12.1953 tarihinde iki geçici sosyal gqyenlik andlaşması imzalanmıştır. Bunlardan birisi "Yaşlılık, Malullük ve Olüm
Hallerine İlişkin Sosyal Güvenlik Rejimleri Ara Andlaşması ve buna Ek Protokol' dur. (European lnterim Agreement on Social Security Schemes
relating to Old-Age, lnvalidity and Survivors and Protocol Thereto)(18).
Ara Andlaşması, Sözleşen Taraflar ülkelerinin herhangi bir kısmında
imza tarihinde yürürlUkte bulunan veya sonradan yürürlüğe girebilecekgerek primli gerekse primsiz-yaşlılık, malullük ve ölüm yardımları ile ilgili
bütün sosyal güvenlik mevzuatı hakkında uygulanmıştır (md.1 /1-2).
Türkiye bu Ara Andlaşması'na 14.4.1967'den itibaren taraf olmuştur.
Andlaşmanın onaylanması 9.3.1965 tarihli ve 552 sayılı Kanunla uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulu da 4.12.1967 tarihli ve 6/9175 sayılı kararıyla Andlaşmayı onaylamıştır. Andlaşma'nın 1 numaralı Ek'inde, uygulama alanına
giren Türk mevzuatı, sadece primli rejime dahil olmak üzere, yaşlılık sigortası ve belirli çalışan kesimlere mahsus rejimler olarak gösterilmiştir. Diğer Sözleşen Tarafların büyük bir kısmı bakımından primsiz rejimlere iliş
kin bazı mevzuar da Andlaşmanın uygulama alanına girmektedir.
Ara Andlaşması'nda; bütün Sözleşen Taraf vatandaşlarına eşit muamele, sosyal güvenlik sözleşmelerinin kapsamının genişletilmesi; kişilere,
ödemede bulunan ülkenin sağladığından başka belli bazı yardımların sağ
lanması gibi bazı ilkelere yer verilmiştir. Ancak, söz konusu Andlaşma, Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sözleşen Taraflar arasında uygulanmamaktadır (Avrupa SGS md.76/1). Busebeple Ara Andlaşması bugün için önemini kaybetmiştir (19).
Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, Ara Andlaşması'nı imzaladıkları tarihte, 1.10.1954 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bir de Ek Protokol imzalamışlardı. Türkiye'nin de taraf olduğu · bu Ek Protokol,
28.7.1951 'de Cenevre' de imzalanmış bulunan Mültecilerin Statüsüne İliş
kin Sözleşme (Convention on the Status of Refugees) hükümlerini de
dikkate alarak, Ara Andlaşması hükümlerinin, Sözleşme'de tanımlanan
mültecilere de uygulanmasını sağlamıştır.
2.Sosyal ve

Tıbbi Yardım

Avrupa

Sözleşmesi

ve Ek Protokol:

11.12.1953'de Paris'te imzalanan ve 1.7.1954'de yürürlüğe giren Sosyal ve Tıbbi Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokol (European Con(18) Diğer Ara Andlaşması; Malullük ve Ölüm Halleri Dışında Kalan Sosyal Güvenlik Rejimleri Ara Andlaşması ve Buna Ek Protokol'dur. Türkiye bu Andlaşmayı da onaylamıştır .
Her iki Ara Andlaşmasının metinleri için bkz. Ergin NOMER/Özer ESKİYURT, Avrupa
Sözleşmeleri, C. 1, İstanbul 1975, 127 vd., 153 vd.
(19) Ara Andlaşması hakkında fazla bilgi için bkz. C. VILLARS, "Social Security for Migrant
Workers in the Framework of the Council of Europe", lnternational Labour Review,
May - June 1981, 291 vd.
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vention on Social and Medical Assistance and Protocol Thereto), Avrupa
Konseyi'ne üye devletlerin sosyal ve tıbbi yardım mevzuatlarının birbirlerinin vatandaşlarına eşit olarak uygulanması ve sosyal alandaki işbirliğinin
geliştirilmesi amacını taşımaktadır (md.1 ). Türkiye . bu Sözleşme'ye
2.12.1976'dan itibaren taraf olmuştur(20).
Sözleşme, yeterli geçim imkanlarından yoksun kişilere yapılan her çeşit
yardımı konu almaktadır (md.2/a-i). Sözleşme'nin 1 numaralı Ek'inde gösterilen ülkelerin uygulanacak yardım mevzuatı dikkate alınınca, adı geçen
Sözleşme'nin muhtaç yaşlılar bakımından da koruma sağlamayı amaçladığı anlaşılmaktadır.
Sözleşme'ye Ek

Protokol, Sözleşme hükümlerini, daha önce anılan
Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate alarak mültecilere de uygulamıştır (md.2).
3.Avrupa Sosyal Haklar

Sözleşmesi

:

18.10.1961 'de Torino'da imzalanan ve en az beş üyenin onayı şartı
(md.35/2) yerine gelmesiyle 26.2.1965'de yürürlüğe giren Avrupa Sosyal Şartı (European Social Charter), ya da -nitelik itibarıyla bir Sözleşme
söz konusu olduğundan-daha doğru bir adlandırmayla" Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi" ile sosyal güvenlik alanında ileri hükümler getirilmiştir (21 ).
Türkiye bu Sözleşme'ye imzacı devlet olarak katılmışsa da bugüne kadar
nın

onaylamamıştır.

Sözleşme; sosyal güvenliğin kapsamı, yabancılara vatandaşlarla eşit
muamele, sürelerin birleştirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanma konularında hükümler taşımaktadır.

4.Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu :
16.4.1964'de Strasbourg'da imzalanan Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu (European Code of Social Security)'na Türkiye 7.3.1980'den itibaren
taraf olmuştur (22).
Kod'un V.Bölümü (md.26-30) yaşlılık yardımlarına ilişkindir. Bazı maddeler, sosyal güvenliği daha yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla bir Protokol ile değiştirilmiştir.
(20) Sözleşme'ye taraf o!an diğ~r devlet!er şun!ardır: Belçika, İngiltere, Danimarka, F.Almanya,

Fransa, Hollanda, lsveç, lrlanda, ltalya, lzlanda. Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz
ve Yunanistan; Sözleşme metni için bkz. NOMER/ESKİYURT, C. 1, 267 vd. ,
(21) Sözleşme'yi; Belçika, Danimarka, F.Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya,
Lüksemburg, Yunanistan ve Türkiye imzalamıştır; Sözleşme metni için bkz. Öztekin TOSUN (Çeviren), "Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi",, İHFM, C.XXIX 1964, 1103 vd.
(22) Tar~f olan d!ğer d~vletler şunlardır: Belçika, İngiltere, Danimarka, F.Almanya, Hollan• da, lrlanda, lsveç, lsviçre, ltalya, Lüksemburg, Norveç ve Yunanistan; Sözleşme metni
için bkz. Ergin NOMER/Özer ESKİYURT, Avrupa Sözleşmeleri, C.11; İstanbul 1982, 211
vd.
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Kod'da yer alan hükümler 102 sayılı UÇÖ Sözleşmesini esas almış
ve buna paralel olarak düzenlenmiştir (23).

5. Avrupa Sosyal Güvenlik

Sözleşmesi

ve Ek

Andlaşma:

14.12.1972 tarihinde Paris'te imzalanan ve 1.3.1977'de yürürlüğe giren Avrupa Sosyal ~üvenlik Sözleşmesi' ve bu Sözleşmenin Uygulanmasına ilişkin Ek Andlaşma (European Convention on Social Security and
Supplementar y Agreement for the Application of the European Convention on Social Security), Türkiye tarafından 31.8.1976 tarihinde onaylanmıştır (24).
Sözleşme, 1953 tarihli Ara Andlaşmalarının yerini almıştır. Başından
beri Ara Andlaşmaları, göçmen işçilerin haklarını mümkün olduğu kadar
çabuk d.üzenlemek amacını güden belgeler olarak görülmüş, 1959'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, UÇÖ ile işbirliği sağlayarak ve AET'nun
3 ve 4 No.lu Tüzüklerinden esinlenerek, daha yetkin bir Avrupa Sözleş
mesinin hazırlanmasına karar vermiştir (25). Uzmanlar komitesinin bu amaçla yaptığı çalışmalar, 1972'de Avrupa Sosyal, Güvenlik Sözleşmesi ve bunun uygulanması hakkındaki.. Ek Andlaşma'nın kabulü ile sonuçlanmıştır.
Bu yapılırken, 118 sayılı UÇO Sözleşmesindeki ilkeler dikkate alınmış ve
102 sayılı UÇÖ Sözleşmesind L ,-\i esasların genişl.etilmesi amaçlanmıştır
(26).
Sözleşme, yaşlılık yardımları da dahil, sosyal güvenliğin bütün dallarıyla ilgili mevzuat hakkında uygulanır (md.2/1 ). Primli veya primsiz bütün
sosyal güvenlik rejimleri Sözleşme'nin kapsamına girmektedir (md.2/2). Ancak, sosyal ve tıbbi yardım rejimleri ile harpten zarar görenlere yapılan yardımlar ve devlet memurlarının tabi olduğu özel rejimler kapsam dışı bıra·
kılmıştır (md.2/4).

6. Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleş~esi:
Kronolojik sırası içinde, yaşlıların korunmasını ilgilendiren son Avrupa
Konseyi belgesi, Strasbourg'da 24.11.1977 tarihinde imzalanan, ancak bugüne kadar yürürlüğe girmeyen "Göçmen İşçinin Hukuki Statüsü Hakkın
da Avrupa Sözleşmesi" (European Convention on the Legal Status Of
(23) Kod'un 102 sayılı UÇÖ Sözleşmesi'ne paralel hükümler getirmesi konusunda bkz. C.VILLARS, "Social Security Statldards in the Council of Europe: The ILO lnfluence", lnternational Labour Review, May-June 1979, 345.
(24) Sözleşme'nin tarafları; Avusturya, Hollanda, Lüksemburg ve Türkiyedir; Sözleşme metni için bkz. NOMER/ESKIYUR T, C_. il, 7 vd.
(25) Bkz. VILLARS, "Social Security tor Migrant Workers .. ", 291.
(26) Fazla bilgi için bkz. Kenan TUNÇOMAG, "Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Ana
Çizgileri", Birinci Avrupa Hukuk Haftası, lstanbul 24-27 Ocak 1978, İstanbul 1979, 119
·
vd.
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Migran t Worke rs)dir (27). Türkiye bu
muştur.

Sözleşme'ye

19.5.1981 'de taraf ol-

Sözleşme; kapsam ve "yabancılara vatandaşlarla eşit muamele" ko-

nularında

hükümler

taşımaktadır.

V. AVRUPA EKONOMİK TOPLULUGU BELGELERİ:

1. Roma

Andlaşması

:

25.3.1957 tarihinde F.Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksem
burg v~
Hollanda arasında Roma' da imzalanan ve "Roma Andlaşması"
oıara
bilinen "Avrup a Ekonomik Topluluğu'nu Kuran Andlaşma"(Treaty
E~t~b·
lishing the European Econo mic Comm unity), 14.1.1958 tarihind
e yuru~
lüğe gir.miştir (28). Topluluğ~ kuran altı ülkeye sonradan, İngiltere.•
o~nı
marka, lrlanda, Yunanistan, ispanya ve Portekiz de katılmıştır. Türkıye 15
~·
12.9.1963 tarihli AET ile Türkiye Arasında Ortaklık Yaratan Ankara
A~ :
laşması ve buna ekli Geçici Protokol ve Mail Protokol ile 23.11.1971 tarıh! 1
Katma Protokol'ü(29) imzalayarak, Topluluğun "aday üyesi" (ortak
üyesı)

olmuştur(30).

Roma Andlaşması'nın 51.maddesi; Konsey tarafından, Komisy
on~n
teklifi üzerine, işçilerin serbest dolaşımı için gerekli sosyal güvenl
ik tedbl~~
!erinin alınacağı ve bu amaçla özellikle gezgin işçilere ve onların
bakma
la yükümlü oldukları hak sahiplerine sağlanan hakların kazanılması,
koru~
ması; çeşitli iç mevzuata göre dikkate alınması gereken bütün sürele
r~
birleştirilmesi ve üye ülkelerde oturan kişilere ödemelerin yapılması.~ı
s~~:
layan bir sistem tesis edilmesi hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm
, ozellı
le, emeklilik hakkının kazanılması ve emeklilik aylıklarının ödenm
esi ile yakından ilgilidir.

2. 1408/71 ve 574/72

Sayıh

AET Tüzük leri :

Topluluğun karar organı olan Bakanlar Kurulu, Komisyon'un önerisi
üzerine 9.1.1957'de Roma!da üye devletler Çalışma Bakanlarınca
i~z-~
lanmış göçmen işçilerin sosyal güvenliğine ilişkin Andlaşma'yı bir Tuz~.k
içine aktarmıştır. 2.7.1958 tarihli ve 3 sayılı Tüzük, Topluluğun sosyal
gu(27)

S~zleşme'nin tarafları; İspanya, İsveç, Portekiz ve Türkiye'dir. Metin için bkz. NOMER/ES-

KIYURT, C. 11, 289 vd.
(28) Andlaşma metni için bkz. Bernard RUDDEN/Derrick WYATT,
Basic Commu nity Laws,
Oxford 1980, 5 vd.; Ayrıca Bkz. NOMER/ESKİYURT, C. 1, 499
vd .
(29) Bkz. NOMER/ESKİYURT, C. 1, 643 vd.
(30) Bu konuda fazla bilgi için bkz. Ali Sait YÜKSEL, Türkiye
İlişkileri Açısından Avrupa
Ekonom ik Topluluğu, 2. baskı, İstanbul 1979, 2 vd.
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venlik alanındaki ilk belgesidir(31 ). Bu Tüzük, uygulamaya ilişkin esasları
beiirten 4 sayılı Tüzük ile .birlikte 1.1.1959'da yürürlüğe girmiştir. Tüzüklerde. yerli ve yabancı işçilerin hak eşitliği genelleştirilmiş, sigorta süreleri
birieştırıimış ve bazı durumla,rda yardımların başka bir üye ülkede ödenmesi k2buı edilmiştir(32).
Söz konusu Tüzüklerin zamanla ihtiyaçları karşılamadığı görülerek,
bunıarın verini almak üzere, 14.6.1971 tarihli ve 1408/71 sayılı Tüzük (33)
iıe- bu Ltüğün uyguiama esaslarına ilişkin 21.3.1972 tarihli ve 57 4/72 sayıiı Tü:ük(34) çıkartılmıştır.
T ~o!ul_ukta Çalısan Kisiler ve Aile Üyelerine Uygulanacak Sosyal Güveni;~: Reıımien Hakkındaki 1408/71 sayılı Tüzüğün ili.Bölümü (md.44-51)
yas!ıiıK ve ölum aylıkiarı ile ilgilidir. 574/72 sayılı Tüzüğün ili.Bölümü de ·
(rnc.35-59) malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına ayrılmıştır.
1408/71 sayılı Tüzük, yaşlılık yardımları da dahil, sosyal güvenliğin bütür-, G2..!iar-ına uygulanır (md.4/1 ). Bütün genel ve özel sosyal güvenlik rejırnıer , . orımli veya primsiz olsun Tüzüğün kapsamına girer (md.4/2). Ancm:,. sosy·ai ve tıbbi yardım rejimleri, harpten zarar görenlere ve Devlet memurlanna uygulanan özel rejimler kapsam dışı bırakılmıştır (md.4/4), Tüzük hukumieri, bir veya daha çok üye devlet mevzuatına tabi oian üye devletierner: bırinin vatandaşlarına, üye devletlerden birinin ülkesinde ikamet
eden vatansızlara ve mültecilere ve aile üyelerine uygulanır (md.2/1 ).
i 408171 sayılı Tü~ük, UÇÖ tarafından kabul edilen sözleşmelerin üye
devletlerce onaylanmasından doğan yükümlülükleri qrtadan kaldırmaz
(md.7/1 :i. Ayrıca, 7.maddede ve Tüzüğün il numaralı Ek'inde gösterilen sözleşmeler oe uygulanmaya devam olunur (md.7/2).
3. 79i7

Sayılı

AET Konseyi Yönergesi :

19.12.1978 tarihinde kabul edilen Sosyal Güvenlikte Kadın ve Erkeklere Eşit Muamele İlkesinin Tedrici Uygulaması Hakkındaki 79/7 sayılı Konsey Yönergesi (Council Directive on the Progressive lmplementation of the
Principle ot Equal Treatment for Men and Women in Matters of Social Se(31) Bkz. Kenan TUNÇOMAG , "Avrupa Ekonomik Topluluğu Andlaşması Açısından İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Sorunlan", Avrupa Ekonomik Topluluğu - Çeşitli Hukuki Sorunlar Üzerine Konferanslar, İstanbul 1973, 30; Ayrıca bkz . Alain COEFFARD, "Regulations Governing Social Security tor Persons Moving Within the European Community", lnternational Labour Review, May - June 1982, 243.
(32) TUNÇOMAG, "Avrupa Ekonomik Topluluğu Andlaşması Açısından .. '.', 30.
(33) Tüzük metni için bkz . OJ. No. L 149, 5.7 .1971, 2 ve Tüzüğün yapılan çeşitli değişiklikle
ri taşıyan metni için bkz. OJ. No. C 138, 9.6.1980, rvd.; Ayrıca bkz. RUDDEN/WYATI,
208 vd.
(34) Tüzük metni için bkz. OJ, No. L 74. 27.3.1972, 1 vd. ve Tüzüğün yapılan çeşitli değişik
likleri taşıyan metni için bkz. OJ. No. C 138, 9.6.1980, 65 vd.
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curity}'nde (35) Konsey; AET'nu kuran Andlaşmanın 235.maddesini ve Ekonomik ve Sosyal Komite'nin görüşlerini dikkate alarak, 76/207 sayılı Kadın
ve Erkeklere iş, Mesleki Eğitim ve Çalışma Şartları Konusunda Eşit Muamele Hakkındaki Konsey Yönergesi'.nde belirtilen hedef!eri gerçekleştirmeyi
amaçlamaktadır. ·
·
Yönergenin Başlangıç kısmında, çeşitli riskler için koruma sağlayan
yasal rejimlerde "sosyal güvenlikte muamele eşitliği" ilkesini yürürlüğe sokmak ve bu konuda bu rejimleri tamamlayıcı hükümler getirmek zorunluluğu üzerinde durulmuştur. Yönerge; yaşlılık , hastalık, malullük, iş kazaları
ve meslek hastalıkları ve işsizlik rejimlerini ve bunlara ek bir korunıa sağ
layan sosyal yardımları uygulama alanına almakta (md.3/1 ), özellikle emeklilik konusunda kadın ve erkek çalışanlar arasında giderek bir eşitliğin sağ
lanması için bazı ilkeler belirlemektedir.

4. AET ire Türkiye

Arasındaki

Katma Protokol :

AET ile Türkiye arasında 23.11.1970 tarihinde imzalanan ve 1.1.1973
tarihinden itibaren yürürlüğe giren Katma Protokol<36), Türkiye iie AET
arasında ortaklık yaratan Andlaşma'nın 4.maddesinde belirtilen geçiş . dö~
neminin gerçekleşme şartları ve usulierini tespit etmektedir . Böylece Türkiye 'nin Topluluğ.a ortaklığı bakımından hazırlık dönemi. sona ermiş , geçiş
dönemi başlamıştır (37).
Katma Protokoi'un 39.maddesi, Ortaklık Konseyi'nin, sosyal güvenlik
aianında, Topluluk içinde yer değiştiren Türk i.şçileri ve bunların Toplulukta oturan aileleri yararına hükümler tespit edeceğini belirtmektedir
(md.39/1 ). Bu gereği gözönünde tutan Ortaklık Konseyi. 30.6.-1. 7.1980 tarihli toplantısında kabul ettiği 3/80 sayılı Kararla . AET üyesı devletlerin sosyal
güvenlik rejimlerinin TürK i şçileri ve ailelerine uygulanmasına ilişkin esasları tespit etmiştir(38) . Bu esaslara güre: Türk işçilerine yaslılık, malullük
ve ölüm ayiıkları ile . isçiler ve aileierine sağlanan sağlık hizmetleri yönünden. çeşitli üye ülkelerde geçen sigorta veya calışma sürelerinin birleştiril
mesi mümkün olacaktir. Ancak, Topluluk üyesi ülkeler için, Türkiye'de geçmiş süreleri gözönünde tutma zorunluluğu yoktur (md.39/2). Üye devletlerden biriyle yapıimış sosyal güvenlik sözleşmelerinde bu yolda hüküm
varsa . bu ikili andlasma hükmü uygulanabilecektir (md.39/5). Katma Protokol 'da . Topluluk üyesi devletlerin, Türkiye'deki çalışma sürelerini göz(35\ Yönerge metn ı ıc i n bkz . OJ,. No L ô/24, 19.12.1978: Yönerge hakkında fazia bilgi içın
bkz . C E . ~.A.NDAU , " Recent Legislation and Case Law in the EEC on Sex Equaiity in
· Emoıoyment" . lnternational Labour Review, Jan. -feb . i984. 55-56; Andre LAURENT,
· Eurooean Communıty Law and Equal Treatment tor Men and Women in Sociai Securitv · . lnternational Labour Review , July - August 1982. 373-385.
!'36 ) Bkz. NOMER/ESKIYURT. C. 1, 673 vd.
(37) Bkz. TUNCOMAG. "Avrupa Ekonomik Topluluğu Andlasması Açısından" 35.
i 38) Bkz . Mustaia RENKSIZBULUT. Türkiye -Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık İlişki ·
ierı. DPT Ankara 1983, 23.
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önünde tutmamalarının kabul edilmiş olması, önemli bir eksiklik ve haksızlıktır (39).
Katma Protokol'un md.39/4 hükmüne göre, Türk işçisinin kazandığı
yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları Türkiye'ye gönderilebilecektir.
Katma Protokol'deki hükümler asgari şartları belirlemektedir. İkili sosyal
güvenlik sözleşmeleri ile Türk işçileri yararına daha elverişli bir rejim oluş
turulması mümkündür.
Katma Protokol'un 36. maddesine göre, Türkiye ile Topluluk ülkelerindeki işçilerin serbest dolaşımı, Ortaklık Andlaşmasının yürürlüğe girişin
den sonra, onikinci yılın sonu (1.12.1976) ile yirmiikinci yılın sonu (1.12.1986)
arasında kademeli olarak. gerçekleştirilecektir. Bu konuda gerekli esaslar
Ortaklık Konseyi'nce kararlaştırılacaktır.
1.12.1986'dan itibaren Türk İşçilerinin Topluluk içinde serbest dolaşımı başlayacak olmasına rağmen, Topluluk üyesi devletler, bu konuda isteksiz davranmaktadırlar. Ekim 1980'den itibaren F.Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Danimarka gibi Topluluk üyeleri, Türk işçi
lerine vize uygulamasına başlamıştır. Bunun, serbest dolaşım ilkesine aykırı düşeceği açıktır. Türk işçilerinin Topluluk içinde serbest dolaşımı baş
ladığında, sosyal güvenlik sorunlarının da yeni boyutlar kazanması bekle- .
nebilir.
VI. EMEKLİLİGİN KORUNMASINA İLİŞKİN BELGELERDE YER
ALAN ESASLAR :
1. Emeklilik Programlarmm Kapsamı :
Birleşmiş Milletler Örgütü belgelerinden çıkan sonuca göre, herkesin

ve yaşlıları koruyucu programlardan yararlanması
gerekir. Ancak, bu sonuç, ..şimdilik bir temenni niteliğindedir.
Uluslararası Çalışma Orgütü'nün 102 sayıh Sözleşmesinde ise daha gerçekçi bir hüküm bulunmaktadır. 102 sayılı Sözleşme, yaşlıları koruma programlarının kapsamı bakımından asgari bir sınır getirmektedir. Sözleşme'ye göre; bütün çalışanların %50'sinden az olmamak üzere mevzu.:
atla belirlenen çalışan kesimler veya ülkede oturanların tümünün
%20'sinden az olmamak üzere mevzuatla tespit edilen faal nüfus kesimleri veya yaşlılık devresindeki geçim kaynakları Sözleşme'nin 67.maddesine
göre mevzuatla saptanan sınırları aşmayan bütün oturanlar korunan kişi
leri olusturmalıdır(md.27).
uÇö'nün 43 sayıh Tavsiye Kararma göre; işç!lere ilişkin zorunlu malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yaş, cinsiyet, vatandaşlık gibi konularda
hiçbir ayırım gözetmeksizin ücretle iş gören bütün kişileri kapsama almalı
dır (md.1/a). Ekonomik, sosyal ve idari koşullar elverdiği zaman, ulusal mevzuatlar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının kapsamına, sanayi, ticaret
ve tarım kesimindeki ekonomik açıdan güçsüz olan bağımsız çalışanları
da almalıdır (md.1/b).
yaşlılık sigortalarından

(39) TUNÇOMAG, "Avrupa Ekonomik Topluluğu Andlaşması Açısından. , ", 38.
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Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi'nin Birinci Kısmı, Sözleşen Tarafların gerçekleştirmeyi amaçladıkları hakların bir listesini içermektedir. Buna göre; bütün işçilerin ve onların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin
sosyal sigortaya, yeter kaynaklardan yoksun herkesin sosyal ve tıbbi yardıma ve herkesin nitelikli sosyal hizmetlerden yararlanmaya hakkı olduğu
ifade edilmiştir. Sözleşen taraflardan birinin vatandaşı olan göçmen işçile
rin ve ailelerinin de, _çiiğer bütün Sözleşen Tarafların ülkesinde korunma
ve yardımlaran yararlanma haklarının olduğu vurgulanmıştır.
2. Yabancılara Vatandaşlarla Eşit Muamele :
102 sayıh Sözleşme; yabancı uyruklu olup ülkede oturanların vatandaşlarla aynı haklara sahip olacağını, fakat mevzuatın, tamamı veya önemli
bir kısmı kamu fonlarından karşılanan yardımlar konusunda, yabancılar ile,

ülke uyruğunda olmakla beraber ülkesi dışında doğmuş olanlar hakkında
özel hükümler taşıyabileceğini, primli sosyal güvenlik rejimlerinde yabancılara eşit muamele ilkesinin, karşılıklılık (mütekabiliyet) esasını taşıyan iki
veya çok taraflı andlaşmaların yapılmış olması şartına bağlanabileceğini
belirtmektedir '(md.68).
118 sayıh Sözleşme'de de bu· konuda bazı esaslar yer almaktadır.
Sözleşmeyi uygulayan her ülke, Sözleşme yükümlülüklerini kabul ettiği sosyal güvenlik dallarında, ülkesinde bu Sözleşmeyi uygulayan diğer devletler vatandaşlarına, sosyal güvenliğe tabi olma ve yardımlardan yararlanmaya hak kazanma bakımından, kendi vatandaşlarıyla eşit muamele yapacaktır (md.3/1). Ancak, diğer bir Sözleşen Taraf, bir Sözleşen Taraf vatandaşlarına kendi vatandaşlarıyla eşit muamele yapmıyorsa, o Sözleşen
Tar~f da eşit muamele yapma yükümlülüğü altında değildir (md.3/3).
1953 tarihli Ara Andlaşmasının yerini almış olan Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ise bu konuda şu hükmü getirmiştir: Sözleşmede aksine açıklık bulunmayan hallerde, Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden ve haklarında Sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, bütün
Sözleşen Tarafların mevzuatına göre, o tarafın vatandaşlarıymış gibi, aynı
hak ve yükümlülüklere sahiptirler (md.8/1). Bununla beraber, primsiz rejimden sağlanan ve tutarı ikamet edilen süreye göre belirlenmeyen yardım
lardan yararlanılması, sigortalının, ilgili Sözleşen Tarafın ülkesinde bir süre ikamet etmiş olması şartına bağlanabilir. Tespit edilen bu süre, yaşlılık
aylığı için, 16 yaş ile yaşlılık yaşı arasındaki devri içinde olmak üzere, 1O
yıldan fazla olmayabilir. Ancak, bu sürenin 5 yılının yaşlılık aylığı bağlan
ması talebinde bulunulduğu tarihten hemen önceki devre içinde geçmiş
olması istenebilir (md.8/2-c). Yaşlılık aylığının söz konusu olması halinde
de, ilgili kimsenin anılan mevzuata göre, 16 yaşına bastığı tarih ile yaşlılık
yaşı arasında geçen yıllar toplamının 30 yıla olan oranını aşmayan yardım
lardan yararlanma hakkı bulunmaktadır (md.8/3-b).
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre, yaşlılık sebebiyle yapı
lan para yardımları, sigortalının bu yardımları yapmakla yükümlü olan kurumun bulunduğu ülkeden başka bir Sözleşen Taraf ülkesinde ikamet et-
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miş olması yüzünden azaltılamaz, değiştirilemez, durdurulamaz, kesilemez
veya müsadere edilemez (md.11 ).
1408/71 sayılı AET Tüzüğü 'ne göre; üye devletlerden birinin ülkesinde oturan kişiler hakkında Tüzük hükümleri, herhangi bir üye devlet vatandaşlarının sahip olduğu yardımlar ve yükümlülükler konusunda, aynı vatandaşlara olduğu gibi uygulanacaktır (md.3/1 ). Tüzükte aksi belirtilmedikçe,
yapılan yardımlar; kişinin ödemeden sorumlu üye devletin ülkesi dışında
oturması sebebiyle azaltılamaz, değiştirilemez, askıya alına~az (md.10.1 ).

3. Emeklilik

Yaşı

:

102 sayılı Sözleşmede, yardımın yapılması için belli bir yaşın belirlenmesi ve mevzuatla tayin edilen bu yaşın 65'ten yukarı olmaması esası
kabul edilmiştir. Bununla beraber, ülkedeki yaşlı kimselerin çalışma güçleri gözöı;ıünde bulundurularak, yetkili makamlarca daha yüksek bir yaş
sınırı da tespit olunabilir (md.26/1-2).
,
43 sayılı Tavsiye Kararında ise, emeklilik yaşının 60'ı aşamaması tavsiye edilmekteydi. Emekli aylığına hak kazanmayı 60 yaşından sonraki bir
yaşta mümkün kılan rejimlerde, hem istihdam piyasasını dengelemek, hem
de yaşlılık günlerinde işçilere dinlenme hakkı sağlamak için, emeklilik yaşı
60'a indirilmelidir. Ülkenin demografik, ekonomik ve mali durumu elveriyorsa ve gerektiğinde kademeli olarak 60 yaşın emeklilik yaşı olarak kabul
edilmesi tavsiye edilmiştir (md.11 ). Uzun yıllar ağır ve sağlığa aykırı işler
de çalışan sigortalılar için, diğer mesleklerde çalışanlara oranla daha düşük bir emeklilik yaşı kabul edilmelidir (md.12).
131 sayılı Tavsiye Kararında da, bazı toplum kesimlerine uygulanan
emeklilik yaşlarının sosyal düşüncelerle daha düşük olarak belirlenebileceği tavsiyesine yer verilmiştir (md.7).
Gemi adamları ile ilgili olan 71 sayılı Sözleşme' de, deniz hizmetlerinde çalışanların 55 veya 60 yaşında emekli olabilecekleri, ancak 60 yaşın
altında emekli olunması halinde emekli aylığının orantılı olarak indirilebileceği belirtilmektedir (md.3).
·
Görüldüğü gibi, 1933 tarihli olan 43 sayılı Tavsiye Kararında 60 yaş
emeklilik yaşı olarak tavsiye edilirken, yine aynı tarihli 35 sayılı Sözleşme
de ve 1952 tarihli 102 sayılı Sözleşmede 65 yaş benimsenmiştir. Ancak
bazan daha düşük veya daha yüksek em·eklilik yaşlarının öngörülebileceği de UÇÖ belgelerinde yer alan bir esastır.
Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu'nda yaşlılık yardımlarına hak kazanmak için, mevzuatla belirlenen bir yaşın üzerinde olmak şartı aranmıştır
(md.26/1). Ancak bu yaş 65'ten yukarı olmamalıdır. Bununla beraber, mevzuatla daha yüksek bir emeklilik yaşı tespit edilebilir. Ancak, emeklilik yaşı
öyl~ belirlenmelidir ki, bu yaşa ulaşmış ve aşmış olanların, 15 yaş ile bu
yaş arasındaki nüfusa oranı %10'dan aşağı olmasın(md.26/2).
Böyle bir formülün kabul edilmesinin sebebi, belirtilen oran mevcut olduğu takdirde, emekli aylığı alanların aktif nüfus üzerindeki yükünün çok
fazla veya çok az olmamasıdır. Anqak %1 O oranı, bu oranın altına düşül
memesi istendiği için bir taban belirlemektedir. Tavanı belirleyen bir oran
öngörülmemiştir. Bu bakımdan formül, nüfus yaşlanmasıyla karşı karşıya
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olan batılı ülkeler için uygun olabilir. Nitekim bu ülkelerde fiilen bu oranı
veren yaş, çoğunlukla 65'tir. Ancak, ülkemiz gibi genç nüfus yapısına sahip ülkelerde %1 O oranının altına düşmek değil, çok üstüne çıkmak söz
konusu olmaktadır. Gerçekten, ülkemizde ortalama emekliye ayrılma ya~
şının 50 olduğu kabul edilirse, 1980 nüfus sayımı sonuçlarına göre 15-50
yaş gruqunun sayısı 21.349.809 . ve 50 ve ötesi yaş grubunun sayısı
4.056.536 olduğundan (40), oran %19 olmaktadır ki bu sonuç emeklilerin
çalışanlar üzerindeki yükünün çok fazla o.lduğunu göstermektedir. Ülkemiz açısından %10 oranını yeren yaş 55'tir. O halde, 3246 ve 3284 sayılı
Kanunlarla genç yaşta emekliliği önleyici düzenlemeler getirilmesinin bu
bakımdan isabetli olduğu . ortaya çıkmaktadır.
· Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu, sadece mevzuatla belirlenen belirli calışan kesimler yardımlardan yararlanıyorsa, emeklilik yaşının 65'den yuka- ·
rı olmaması gerekt\ğini belirtmektedir (md.26/2).
4. Sigortalılık ve Prim Ödeme Süreleri ve Bu sürelerin ·
Birleştirilmesi :
·
102 sayılı Sözleşmeye göre; sağlanan yaşlılık yardımı, 30 yıllık bir prim
ödeme veya çalışma süresi ya da 20 yıllık bir ikamet süresi şeklinde belirlenebilecek bir bekleme (staj) süresini tamamlayan kimseler; ilke olarak
bütün çalışanların korunması halinde, mevzuat ile tayin olunan bir prim ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi içinde yıllık ortalama olarak
mevzuatla belirlenen gün sayısı kadar prim ödemiş kimseler için teminat
altına alınmalıdır (md.29/1 ). 15 yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresini
tamamlayanlar ile, her yıl için mevzuatta öngörülen ortalamanın yarısı kadar gün prim ödemiş olanlar için de indirimli bir yardım sağlanmalıdır (29/2).
1O yıllık bir prim ödeme veya 5 yıllık bir ikamet süresini tamamlamış korunan kimselere Sözleşme' de yer alan cetveldeki orandan %10 daha eksik
bir yardım teminat altına alınmışsa, bu da yeterli sayılmıştır (md.29/3). Bekleme süresinin, 1O yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla, fakat
30 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden az olması halinde, cetvelde
gösterilen nispetten orantılı bir indirim yapılabilir (md.29/4).
Sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihte ileri yaşta bulunmaları sebebiyle,
mevzuatta belirtilen şartları yerine getiremeyenlere indirimli bir yardım sağ
lanmasını da öngörmüştür (md.29/5).
131 sayılı Tavsiye Kararında, yaşlılık Xrardımı için 20 yıllık bir prif!J ödeme veya çalışma süresi ya da 15 yıllık bir ikame( süresi şartının aranabileceği (md.17), 1O yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresi ile de indirilmiş
yaşlılık yardımı bağlanabileceği tavsiyesine yer verilmektedir (md. 18).
43 sayılı Tavsiye Kararında, yaşlılık yardımı için öngörülen bekleme ,
süresinin, spekülatif amaçla sigortalı olmayı önlemek için, mutlaka bir prim
ödeme süresi şartını da içermesi gereği üzerinde durulmuştur(md.5). Bekleme süresi 120 aydan veya 500 haftadan ya da 3000 prim gününden fazla
(40) Bkz . DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı 1985, Ankara 1985, 44-45.
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olmamalıdır (md.6). Ülkemizde öngörülen süreler ise, en düşük 180 ay (15

ve 3600 prim günü olarak, Tavsiye Kararındaki sürelerden uzundur.
Silahlı Kuvvetler mensupları ile ilgili 68 sayıh Tavsiye Karan; malullük, yaşlılık ve ölüm tehlikelerine karşı aktif nüfusun büyük bir bölümünü
kapsayacak şekilde kurulmuş zorunlu bir sosyal sigorta sistemi mevcut ise,
silahlı kuvvetler ve bağlı hizmetlerde geçen çalışma sürelerinin, bekleme
(staj) döneminin gerç~kleşip gerçekleşmediği araştırılırken, primi ödenmiş
süreler olarak kabul edilmesi tavsiyesine yer vermiştir (md.4/1 ). Primler kazancın belirli bir oranına göre tespit ediliyorsa, hizmette geçen süre için
uygun ve maktu bir miktar, sigortalının hesabında primi ödenmiş gibi kabul edilmelidir. Bununla birlikte, sigortalı için ödenmiş olduğu varsayılan
primler, sigortalının hizmetin hemen başlangıcında sigortaya bağlı olması
halinde kendisine yapılan ödeme belirlenen maktu miktarın üstünde ise,
bu ödem.e esas alınarak tespit edilmelidir (md.4/3). Primleri Devlet karşıla
malıdır (md.6/1) Bu hükümler, mevzuat uyarınca askeri hizmette bulundukları süre içinde de ücretlerinin önemli bir bölümünü almaya devam edenler ve normal primlerinin ödeneceği yasa tarafından öngörülmüş olanlar
için uygulanmamalıdır (md.6/2).
43 sayılı Tavsiye Kararında da, askerlik hizmetine başlamadan önce
sigortalı olan çalışanın, askerlik dönemindeki primlerini Devletin üzerine
alması gerektiği tavsiye edilmiştir (md.33).
43 ve 68 sayılı Tavsiye Kararlarında yer alan ve askerlikte geçen sürelerin, primi -kural olarak- Devlet tarafından karşılanmak suretiyle sigortalılık süresine dahil edilmesini öngören tavsiyeye ülkemizde uygulanan
primli rejimlerde uyulmadığı görülmektedir. Gerçekten, bizim sistemimizde, askerlik süresi, ancak ilgilinin askerlik borçlanması yapmak suretiyle
gerek kendisinin gerekse işverenin prim payının tamamını ödemesi halin-.
de prim ödeme süresine eklenebilmekte, ilk defa sigortalı olunan tarihten
önce ·askerlik hizmeti yapılmışsa, sigortalılık süresi, primi borçlanma suretiyle ödenmiş gün sayısı kadar geriden başlatılabilmektedir.
Roma Andlaşmasının 51.maddesi, çeşitli iç mevzuata göre geçen bütün sürelerin birleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir.
Aynı şekilde, 1408/71 sayılı AET Tüzüğünün 45.maddesi de, Avrupa
Sosyal Güvenlik Sözleşmesindeki esaslara benzer biçimde sürelerin birleştirilmesi konusu üzerinde durmaktadır.
1408/71 sayılı Tüzüğe göre; üye devletlerden birinin mevzuatına göre
bazı yardımların yapılması sigortalılık sürelerinin özel bir sigorta rejimine
tabi· bir meslekte veya belirli bir işte geçmiş olması şartına bağlı ise, bu
yardımların yapılabilmesi için diğer üye devletler mevzuatına göre yanlız
muadil bir sigorta rejiminde, böyle bir rejim .yoksa, aynı meslekte veya gerektiğinde aynı işte geçen sigortalılık süreleri dikkate alınır. Buna rağmen,
ilgili kimse yardımlardan yararlanmak için gerekli şartları sağlayamamış
sa, bu süreler genel rejime göre, bu da yoksa işçiler hakkında uygulanan
rejime göre yapılacak yardımlarda dikkate alınır (md.45/2).
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