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GİRİŞ 

 

Bireyler yaşamları boyunca yaşlılık, hastalık, işsizlik gibi risklerle 

karşılaşmaktadırlar. Hayatı boyunca bu tür risklerle karşılaşan bireyler gelir azalışı 

ve/veya gider artışı sorunları yaşayabilmektedir. Sosyal güvenlik, bireylerin 

karşılaşacağı bu tür risklere karşı onları koruma altına almayı hedefleyen sosyal refah 

anlayışının en önemli unsurlarından birisidir. Bireylerin karşılaştığı en büyük 

risklerden biri olan yaşlanma riskine karşı bireylerin yaşlılık döneminde belli bir gelir 

düzeyinde yaşamını sürdürmesi ve yoksulluğun önlenmesi açısından emeklilik 

sistemlerinin sosyal güvenlik sistemi içindeki önemi tartışılmazdır. 

Sanayi Devrimi sonrasında işçi kesimini kapsayacak şekilde kurumsallaşan 

emeklilik sistemleri, 20. yüzyılda diğer çalışan ve toplum kesimlerini içerecek şekilde 

genişlemiştir. Bununla beraber dünyada emeklilik sistemlerinin yapıları ülkelerin 

kalkınma düzeyi, işgücü piyasalarının durumu, sosyo-ekonomik ve politik durumları 

gibi faktörlere göre farklılaşabilmekte, sistemlerin nüfusu kapsama oranları ve 

sağladıkları fayda seviyeleri değişim gösterebilmektedir. 

Emeklilik sistemleri, 1980’li yıllardan sonra özellikle gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde iktisadi ve toplumsal yapıdaki değişimler karşısında yeni ihtiyaçlara 

cevap verememesi, nüfusun yaşlanması, işsizlik sorunları, cömert sosyal güvenlik 

uygulamaları, sigorta programlarının olgunlaşması gibi nedenlerle yeniden yapılanma 

ihtiyacı ile karşılaşmıştır. 1990’lı yıllarda zorunlu özel emeklilik sistemlerinin 

oluşturulmasını içeren yapısal değişimler ile hak kazanma koşullarını zorlaştıran 

parametrik değişimleri içeren ve mali sürdürülebilirliği odak noktasına koyan 
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emeklilik reform önerileri tartışma konusu olmuş, birçok ülkede bu yönde emeklilik 

reformları uygulanmaya başlanmıştır.  

Hızlı şekilde yayılan özel emeklilik sistemlerinin cazibesi 2000’li yıllarla 

beraber azalmış ve daha fazla sorgulanır hale gelmiştir. 2008 yılındaki küresel kriz 

sonucunda özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan bütçe baskıları emeklilik 

sistemlerinde hak kazanma ve yükümlülüklere yönelik katı reformları beraberinde 

getirmiştir. Bunun yanı sıra özellikle düşük gelirli ülkelerde emeklilik kapsamını 

artırmayı ve asgari emekli aylığı sağlamayı amaçlayan ve vergilerle finanse edilen 

emeklilik sistemleri daha yaygın uygulanmaya başlanmıştır. 

Aylığa hak kazanma koşullarını zorlaştıran, aylık miktarlarını düşüren, aylık–

katkı ilişkisinin güçlendirilen parametrik değişikliklerin yanı sıra emekli aylıklarını 

getiri oranlarına endeksleyerek oluşacak finansal riskleri emekliler üzerinde bırakan 

fonlu emeklilik sistemlerinin ağırlığının artması ilerleyen dönemde emekli aylıklarının 

yeterliliği hususunda endişelerin artmasına neden olmuştur. Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), AB gibi uluslararası 

kuruluşlar da emeklilik sistemlerinin mali sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemli bir 

hedef olmakla beraber emeklilik sistemlerinin özellikle yeterli gelir ikamesi sağlama 

ve yoksulluk riskini azaltma amaçlarını içeren aylıkların yeterliliği hususunun 

önemine dikkat çekmektedir. 

Türkiye’de modern emeklilik sistemleri farklı çalışan kesimlerini farklı 

kurumlar altında kapsayacak şekilde II. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulmuş, bunun 

yanı sıra kapsamı daha sınırlı olan vakıf statüsündeki sandıklar ve tamamlayıcı sosyal 

sigorta sandıkları da sistem içinde yer almıştır. Primli sistemlere ilaveten 65 yaş aylığı 
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ödemesi gibi uygulamaları içeren primsiz rejimler de Türk emeklilik sistemi 

kapsamında bulunmaktadır. 

Türk emeklilik sistemi, demografik baskılardan ziyade çeşitli sorunlardan 

dolayı 1990’lı yıllarda finansman krizi içine girmiştir. İstihdam oranlarındaki 

düşüklük, yaygın kayıt dışılık, prime esas kazançların (PEK) yeterince artmaması, 

prim tahsilat oranlarının düşüklüğü, fonların etkili kullanılamaması, erken emeklilik 

uygulamaları, borçlanma yasaları, prim afları, prim karşılığı olmayan ödemeler, 

yönetimde özerkliğin sağlanamaması gibi sorunlar gelir-gider dengesinin bozulmasına 

neden olmuş ve emeklilik sistemi 1990’lı yıllarla beraber finansman açığı vermeye 

başlamıştır. 

Türk emeklilik sisteminde 1999 yılında hak kazanma koşullarını zorlaştıran ve 

sağlanan faydaları azaltan parametrik değişiklikler yapılmıştır. 2001 yılında 

gönüllülük esasına dayalı üçüncü basamak bireysel emeklilik sistemi oluşturulmuş, 

2006 yılında ise sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmıştır. 2008 yılında 

yürürlüğe giren yeni reform kanunu ile yine mali sürdürülebilirliği esas alan 

parametrik değişiklikler yapılmış ve sisteme yeni girenler açısından norm ve standart 

birliği sağlanmıştır. 

Emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanmasında; istihdam 

oranlarının artması, kayıt dışı istihdamın azalması ve reel ücret oranlarının artması 

sonucunda prim gelirlerinin artırılması, yine parametrik değişikliklere bağlı olarak 

emekli sayısındaki artışın ve emekli aylıklarının sınırlandırılması sonucunda emeklilik 

giderlerinin kontrol altına alınması gibi unsurların etkili olacağı öngörülmektedir. 
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Diğer taraftan 1999-2018 döneminde emekli aylıklarına yapılan yüksek oranlı 

reel artışlar, emekli aylıkları arasındaki farkı azaltmayı amaçlayan intibak yasasının 

çıkarılması, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) uygulamasının kaldırılması, prim 

yapılandırmalarının sıklaşması, yurtdışı borçlanmanın kolaylaştırılması, bayram 

ikramiyesi gibi prim karşılığı olmayan ödemelerin getirilmesi gibi uygulamalar 

emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen ve reformlarda 

öngörülmeyen uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Önümüzdeki dönemde Türkiye’de emekliliğe hak kazanma koşullarını 

zorlaştıran ve fayda miktarını azaltan reformlar sonucunda emeklilerin yeterli gelire 

sahip olamaması ve daha fazla yoksulluk riski ile karşılaşabilme ihtimali 

bulunmaktadır. Diğer taraftan mevcut emekli aylıklarının yüksek oranlı artırılması, 

bazı sigortalılar açısından aylık bağlama oranlarının çok hızlı düşürülmesi, memurlar 

açısından reform öncesi ve sonrası sigortalı ayrımı yapılarak bu kesimlerin aylıklarının 

farklı parametrelere göre hesaplanması gibi faktörlerden dolayı benzer prim ödeme 

gün sayısı (PÖGS) ve PEK’e sahip sigortalılara yakın yıllarda bağlanacak aylıklar 

arasında önemli farklılıklar oluşabilecektir. Aylıklar arasında oluşacak yüksek oranlı 

farklılıklar ilave aylık artış talepleri ya da intibak taleplerini beraberinde getirecektir.  

İlerleyen dönemde kayıt dışı istihdam sorununun devam etmesi, PEK 

artışlarının sınırlı kalması, kayıt dışılık potansiyeli yüksek standart dışı istihdam 

biçimlerinin yaygınlaşması, gençlerde işsizliğin artması, 50 yaş üzeri çalışanların 

istihdamında yaşanabilecek zorluklar da bireylerin yeterli emekli aylığını sağlayacak 

prim gün sayısı ve ortalama kazanç seviyesini yakalamasının önündeki en önemli 

zorluklar olarak görülmektedir. 
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Bu kapsamda, çalışmanın amacı emeklilik reformları ve ilgili diğer yasal 

düzenlemeler ışığında mevcut ve uzun dönemde sosyo-ekonomik ve işgücü piyasası 

gelişmeleri de dikkate alınarak Türk emeklilik sisteminin mali ve sosyal açıdan 

sürdürülebilirliğini analiz ederek bu yönde geliştirilecek politikalara ışık tutmaktır. 

Analizlerde Türk emeklilik sisteminin çatısını oluşturan sosyal sigorta sistemlerine 

ağırlık verilmiştir. 

Çalışma üç ana bölümden oluşmakta olup birinci bölümde emeklilik sistemi 

kavramı ve amaçları ile dünyada ve Türkiye’de emeklilik sistemlerinin gelişimi ve 

sınıflandırılmasına yer verilecektir. Ayrıca, bu bölümde dünyada ve Türk emeklilik 

sistemi açısından mali ve sosyal sürdürülebilirlik hususları kavramsallaştırılacaktır. 

Kavramsal altyapının oluşturulması açısından mali ve sosyal sürdürülebilirlikle ilgili 

uluslararası tartışmalara yer verilecektir. Bu bölümde gelişmiş ülkelerde aylıkların 

yeterliliği ve sosyal sürdürülebilirlik tartışmaları kapsamında yer alan emekli 

yoksulluğunun azaltılması ve yeterli gelir ikame sağlanması amaçlarının yanı sıra hem 

aktif sigortalılar hem de emekliler açısından fiili ve yasal kapsamın artırılması amacı 

da Türkiye’ye özgü olarak sosyal sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilecektir.  

Çalışmanın ikinci bölümünde Türk emeklilik sisteminin sosyal 

sürdürülebilirliğine yönelik olarak çalışanlar açısından emeklilik sisteminin yasal ve 

fiili kapsamı analiz edilecektir. Yine bu bölümde emeklilik sistemlerinin ileri yaş 

gruplarını kapsama düzeyi değerlendirilecektir. Türkiye’de kamu emeklilik 

sistemlerinin ücretsiz aile işçisi, asgari ücretin altında gelir beyan eden bağımsız 

çalışanlar gibi toplumun önemli kesimlerini kapsam dışı bırakmasından dolayı, 

kapsam dışı çalışanlar ile kayıt dışı çalışanların ayrı analiz edilmesi gerekmektedir. Şu 
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anda politika dokümanlarında ve istatistiklerde aynı grup içinde değerlendirilen bu iki 

grubun sigorta kapsamına alınabilmesi için farklı politikaların uygulanması gereği de, 

bu farklılaştırmayı gerekli kılmaktadır. 

Yine bu bölümde Türkiye’de emekli aylıklarının yeterli gelir ikamesi sağlayıp 

sağlamadığı, hem mevcut durumda hem de gelecekteki aylık ikame oranlarının 

gelişimi, emekli ve yaşlı nüfusun göreli yoksulluk durumu, reformların emekli ve yaşlı 

yoksulluğuna etkisi, çalışan emeklilerin durumu, emeklilerin gelir dağılımı içindeki 

durumları gibi hususlar analiz edilecektir. 

Bu kapsamda demografik ve işgücü piyasası özellikleri dikkate alındığında, 

farklı emeklilik sistemlerine göre aylık alan emekliler ile yaşlı nüfusun göreli 

yoksulluk oranlarının toplum geneline göre iyi durumda olup olmadığı, ilerleyen 

dönemde emekli aylıklarının seviyesi ve ücretlere göre durumunun nasıl gelişim 

göstereceği, emekli aylıklarının yeterli gelir ikamesi sağlayıp sağlamadığı, aylıkların 

ücretlere oranındaki değişimin emekli ve yaşlı nüfus yoksulluk oranlarını nasıl 

etkileyeceği, aylık bağlanan yıla göre emekli aylıkları arasında ciddi farklar oluşup 

oluşmadığı sorularına yanıt aranacaktır. 

Bu bölümde emeklilik sisteminin fiili ve yasal kapsamı, emeklilerin gelir 

durumları ile aylıkların ücretlere göre göreli durumu, emeklilerin göreli yoksulluk 

düzeyleri 2017 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının (GYKA) mikro verileri 

kullanılarak analiz edilecektir. Yine kayıt dışı istihdamla ilgili bazı ayrıntılı analizler 

açısından 2017 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) verilerinden faydalanılacaktır. 
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İlerleyen dönemde emekli aylıklarının ikame oranlarının analizinde işçi, esnaf, 

çiftçi ve devlet memuru ayrımında 1999-2060 döneminde emekli olan temsili 

sigortalılar kullanılacaktır. Temsili sigortalılara farklı yıllarda bağlanacak aylıkların 

tespiti açısından mevzuat hükümlerini ve büyüme, TÜFE, ücret artışı gibi makro 

projeksiyonları dikkate alan emekli aylık hesaplama aracı oluşturulacaktır. Bu 

kapsamda emeklilik yılı, ücret, PÖGS, çalışma yoğunluğu değişkenlerini dikkate 

alacak şekilde işçilerde 5.490, esnaf ve bağımsız çalışanlarda 1.098, çiftçilerde 1.098, 

devlet memurlarında 488 olmak üzere 8 bini aşkın temsili bireyin emekli aylıkları 

hesaplanacaktır. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde Türk emeklilik sisteminin mevcut ve gelecek 

dönemdeki mali sürdürülebilirlik analizi yapılacaktır. Bu bölümde mevzuat hükümleri 

ve makroekonomik varsayımlar ışığında emeklilik harcamalarının, emeklilik sistemi 

gelir-gider farkının ve emeklilik sistemine yapılan bütçe transferlerinin 2018-2060 

döneminde nasıl bir seyir izleyeceği sorusuna oluşturulacak aktüeryal model 

yardımıyla yanıt aranacaktır. Sistemin mali sürdürülebilirliği açısından önem arz eden 

gelecekteki aktif çalışan sayısının hesabında nüfus ve işgücü projeksiyonları dikkate 

alınacaktır. İleriye dönük olarak emekli aylıklarının hesabında ise temsili sigortalılar 

için elde edilen aylık verilerinden faydalanılacaktır. Yine bu bölümde projeksiyon 

sonuçlarına ilişkin olarak duyarlılık analizleri yapılacaktır. 

Sonuç ve Öneriler kısmında ise emeklilik sisteminin mali ve sosyal 

sürdürülebilirliğine ilişkin bulguları genel olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda 

bazı politika önerilerinde bulunulacaktır.



I. BÖLÜM: EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN AMAÇLARI, GELİŞİMİ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMLARI 

 

1.1 Emeklilik Sistemi Kavramı ve Amaçları 

 

 

Sosyal güvenlik programları içinde yer alan ve karşılaşılan riskin büyüklüğü 

itibarıyla toplumun geniş bir kesimine hitap eden emeklilik sistemleri, bireylerin 

yaşlılık dönemlerinde gelir kayıplarını azaltmayı amaçlayan ve kişileri yoksulluğa 

karşı korumaya çalışan sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. ILO, emeklilik 

sistemlerini belli bir yaşın üzerinde olan ve çalışmadan kaynaklı düzenli geliri 

olmayanlara yönelik düzenli periyodik ödemeleri içeren düzenlemeler olarak 

tanımlamaktadır (ILO, 2010a: 45). 

Emeklilik sistemlerini de kapsayan sosyal güvenlik programları ise hayatları 

boyunca karşılaşabileceği sosyal riskler karşısında bireylere ekonomik güvence 

sağlamayı amaçlamaktadır (Güzel vd., 2016: 3-9). Nitekim sosyal güvenlik konusunda 

önemli uluslararası sözleşmelerden olan ve ILO tarafından 1952 yılında kabul edilen 

102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde hastalık, işsizlik, 

yaşlılık, iş kazası ve meslek hastalığı, analık, maluliyet, ölüm (sağ kalan hak sahipleri 

açısından) ve ailevi yükler sosyal riskler olarak ifade edilmiş; bu risk unsurlarına göre 

sağlık yardımları, hastalık ödenekleri, işsizlik yardımları, yaşlılık yardımları, iş 

kazalarıyla meslek hastalıkları halinde yapılacak yardımlar, aile yardımları, analık 

yardımları, maluliyet yardımları ve ölüm yardımları sosyal güvenlik yardımları olarak 

belirlenmiştir. 

Dünya genelinde yaşlılara yönelik sosyal koruma harcamaları, sağlık 

harcamalarını da içeren toplam sosyal güvenlik harcamaları içinde en yüksek paya 
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sahiptir (ILO, 2017). Yaşlanmanın artması ile beraber emeklilik harcamalarının 

ilerleyen yıllarda daha da artacağı, bu noktada emeklilik sistemlerinin sosyal güvenlik 

programları içinde önemini koruyacağı görülmektedir. 

Tablo 1: Emeklilik Sistemlerine İlişkin Temel Göstergeler 

 Yüzde 

Sağlık Hariç 

Yaşlılara Yönelik 

Sosyal Koruma 

Harcamalarının 

GSYH'ya Oranı 

Aktif 

Sigortalıların 

İşgücü İçindeki 

Oranı 

Yaşlılık 

Aylığı 

Alanların 

Yaşlı Nüfusa 

Oranı 

Düşük Gelirli Ülkeler 0,9 5,6 10,1 

Düşük - Orta Gelirli Ülkeler 2,5 23,2 38,5 

Yüksek - Orta Gelirli Ülkeler 4,1 47,5 57,9 

Yüksek Gelirli Ülkeler 7,2 77,9 85,2 

  
   

AB-28 Ülkeleri 10,2 85,3 96,5 

OECD Ülkeleri 8,9 85,0 92,2 

Kaynak: ILO (2017) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda ülke 

verilerinin aritmetik ortalaması dikkate alınmıştır. 

 

 

Emeklilik sistemlerinin gelişmişliğini yansıtan göstergelerden olan yaşlılara 

yönelik sosyal harcamaların milli gelire oranı değerlendirildiğinde; kişi başı geliri 

yüksek olan ülkelerde emeklilik harcamalarının milli gelir içindeki oranı ile aktif 

sigortalıların toplam işgücü içindeki oranının daha yüksek olduğu, ayrıca yaşlı nüfus 

içinde daha fazla oranda yaşlının emeklilik sistemlerinden faydalandığı görülmektedir. 

Diğer taraftan Tablo 1’de yer aldığı üzere düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde 

emeklilik sistemlerinin kapsamının oldukça sınırlı ve yapılan harcama düzeyinin 

düşük olduğu dikkati çekmektedir. Bu ülkelerde emeklilik kapsamının ve harcama 

düzeyinin düşüklüğünde; mevzuat eksikliği, kurumsal yapı ve organizasyon eksikliği 

gibi sorunlardan daha çok ülkelerdeki kaynak yetersizliği etkili olmaktadır. Özellikle 

düşük ve orta gelirli ülkelerde emeklilik ve sosyal güvenlik kapsamının artması ve 
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harcamalara daha fazla kaynak ayırması için bu ülkelerin ekonomik gelişmişlik 

seviyelerinin artması gerekmektedir (Alper, 2015: 199). 

Emeklilik sistemleri esasen kişilere üretken olmadıkları yaşlılık 

dönemlerindeki gelir kayıplarını önleyerek çalışma hayatlarındaki yaşam seviyelerini 

sürdürebilmelerini amaçlamaktadır. Aslında bireyler herhangi bir emeklilik sistemi 

olmadan da üretken oldukları dönemlerde yapacakları bireysel tasarruflarla bu amaca 

ulaşabilmektedirler. Ancak, piyasa aksaklıkları, paternalizm, etkinlik sağlama, 

emeklilik dönemi ihtiyaçlarının genç nesil ya da başkalarınca karşılanacağını 

düşünerek bireylerin emeklilik dönemi için tasarruf yapmama eğilimleri, gelir 

dağılımını sağlama gibi nedenlerle tüm dünyada bireyleri yaşlılık dönemi için tasarruf 

etmeye zorlayan zorunlu emeklilik sistemlerinin oluşturulduğu görülmektedir 

(Diamond, 1977; Jousten, 2007; Kotlikoff, 1987). 

Bireysel açıdan bakıldığında emeklilik sistemlerinin sigorta sağlama ve 

tüketimi düzleştirme amacı olduğu görülmektedir. Bireyler tabi oldukları emeklilik 

sistemlerine prim ödeyerek emeklilik dönemlerinde yaşadıkları sürece aylık almayı 

garantilediklerinden hayatta kalma sürelerinin artmasından kaynaklı gider artışları 

sigortalanmaktadır. Yine bireyler en üretken oldukları çalışma hayatlarında emeklilik 

sistemlerine prim ödeyerek tüketimlerini kısmakta ve emeklilik dönemlerindeki 

emekli aylıklarıyla tüketimlerine devam etmektedirler (Barr ve Diamond, 2006: 16). 

Toplumsal açıdan bakıldığında ise emeklilik sistemlerinin yaşlılara yeterli gelir 

ikamesi sağlama ve yoksulluğu önleme amacı ön plana çıkmaktadır. Primlerle finanse 

edilen emeklilik sistemlerinde bireylerin emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını 

devam ettirmeleri amacıyla bireylere yeterli gelirin sağlanması gerekmektedir. Bu 
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hususta aylık ikame oranları, emekli aylık artışları gibi parametrik hususlar önem 

kazanmaktadır. 

Bireylerin çalışma hayatında karşılaştıkları işsizlik, hastalık gibi sorunlardan 

dolayı yeterli çalışma hayatına sahip olmaması ve düşük ücretli işlerde çalışabilmesi 

gibi nedenlerden dolayı emeklilik dönemi için yeterli tasarruf yapamama ihtimali 

bulunmaktadır. Ayrıca, toplumda yaşlılık döneminde primli sistemden emekli aylığı 

alamayacak kesimler de bulunabilmektedir. Vergilerle finanse edilen emeklilik 

programları ve alt sınır aylıkları gibi uygulamalarla bireylerin yaşlılık döneminde 

karşılaşacağı yoksulluk risklerinin azaltılması da emeklilik sistemlerinin amaçları 

arasında yer almaktadır.  

Yukarıda bahsedilen amaçların yanı sıra gelir dağılımını sağlama, sosyal 

dayanışmayı artırma da emeklilik sistemlerinin amaçları arasında yer almaktadır. 

Diğer taraftan emeklilik sistemlerinin dolaylı olarak ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

destekleme, işgücü ve mali piyasaların gelişimine katkıda bulunma, tasarrufların 

artırılması gibi amaçları bulunmaktadır (Barr ve Diamond, 2006; Gillion vd., 2000). 

İnsan sermayesi ve işgücü verimliliğine katkı sağlama, kriz dönemlerinde otomatik 

sosyal ve ekonomik stabilizatör olma, iç talebi canlandırma da emeklilik sistemlerinin 

makroekonomik amaçları arasında değerlendirilmektedir (ILO, 2011: 17). 

Ülkelere göre farklılık arz eden gelişmişlik seviyeleri, nüfus ve işgücü yapıları, 

ekonomik, sosyal ve politik kurumların yapısı, emeklilik sistemlerinin yapısı gibi 

faktörlerden dolayı ülkeler bu amaçlardan bazılarına daha fazla odaklanırken bazı 

amaçlar daha geri planda kalabilmektedir. 
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1.2 Emeklilik Sistemlerinin Gelişimi ve Sınıflandırılması 

 

 

Dünyada emeklilik sistemlerini de içeren kurumsallaşmış sosyal güvenlik 

sistemlerinin kurulmasında Sanayi Devrimi etkili olmuştur. Sanayi Devrimi ile 

beraber işçi sınıfının şehirlerde yığılması, çekirdek ailelerin oluşması, ağır ve uzun 

süreli çalışma koşulları işçi sınıfı açısından emek gelirini ön plana çıkarmıştır. Bu 

dönemde iş kazalarının artması, yaygın işsizlik gibi riskler de özellikle emek gelirine 

bağlı olan işçiler açısından ekonomik güvencesizlik ortamı oluşturmuştur. Gerek işçi 

sınıfının örgütlenerek bir güç oluşturmaya başlamasına bağlı olarak güçlenen talepleri 

gerekse işçi sınıfının karşılaştığı risklerin tazminine yönelik olarak bu sınıfa özgü 

sosyal güvenlik sistemleri oluşturulmaya başlanmıştır (Fişek vd., 1997; Gökbayrak, 

2010a; Güzel vd., 2016). 19. yüzyılın sonlarına doğru kurumsallaşmaya başlayan 

sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerinin kapsamı işçi sınıfından başlayarak 

toplumun diğer kesimlerini içerecek genişlemiş; bu sistemler farklı yapı ve 

özellikleriyle dünya geneline yaygınlaşmıştır. 

Emeklilik sistemlerinin oluşturulmaya başlandığı 19. yüzyılın sonları ile 2. 

Dünya Savaşı arası dönemde özellikle iki model ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki 

Almanya’da Bismarck döneminde oluşturulan ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerine 

de yayılan, katılımın zorunlu olduğu, dağıtım esasına dayanan,  katkı ile karşılıkların 

ücretin belli bir oranına göre hesaplandığı ve işçi/işveren katkısı ile gerektiğinde devlet 

desteği ile finanse edilen sosyal sigorta modelidir. Bu modelde kişilerin emeklilik 

döneminde gelir devamlılığını sağlama amacı ön plana çıkmakta olup emekli aylığı 

hesabında bireylerin çalışma dönemlerindeki kazançlarının esas alınması bireylerin 
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toplumsal statüsünün devamına olanak vermektedir (Bonoli, 2003; Feldstein ve 

Liebman, 2002; Fişek vd., 1997; Gökbayrak, 2010a; Güzel vd., 2016). 

Danimarka ve Yeni Zelanda’da uygulanmaya başlanan Evrensel Model ya da 

Beveridge modelinde ise yoksulluğu azaltma, asgari gelir ve yaşam standartlarını 

sağlama ön plana çıkmakta, bu modelde gereksinim testlerine dayanarak emeklilik 

döneminde düz oranlı karşılıklar sunulmaktadır. Bu modelin finansmanı ise vergilerle 

sağlanmaktadır (Bonoli, 2004; Gökbayrak, 2010a; Orenstein, 2003).  

Bu iki model kadar yaygın olmasa da bazı Asya ve Afrika ülkelerinde 

uygulanan ulusal ihtiyat fonları üçüncü bir model olarak ön plana çıkmakta olup model 

emeklilere emekli olduklarında toptan ödemeyi içermektedir (Orenstein, 2003: 178). 

Yukarıda bahsedilen modellere ilaveten Batı Avrupa ülkeleri ile gelişmiş bazı 

ülkelerde istihdam şekli, meslek yapısı, isteğe bağlı/zorunlu olması, kurumsal 

yapılanma şekli, sağlanan fayda gibi kriterlere göre farklı özellik gösteren mesleki 

emeklilik sistemlerini de içeren tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin kurulduğu 

görülmektedir (Alper vd., 2015; Fişek vd., 1997). 

Emeklilik sistemlerinin kurulduğu dönem genel olarak irdelendiğinde 

kapsamın daha sınırlı kaldığı, karşılıkların daha düşük olduğu ve temel amacın 

yaşlılıkta yoksulluğun önlenmesi olduğu görülmektedir (Gillion vd., 2000: 396). 

1930 Büyük Bunalımının toplumu yoksullaştırması ve işsizliği artırması, 

ekonomik liberalizm ve koruyucu devlet anlayışının yerini sosyal devlet anlayışının 

almasına ve devletlerin ekonomik ve sosyal yaşama müdahale etmesine neden 

olmuştur. Bu kapsamda 1940’lı yıllardan sonra sosyal güvenlik hakkı uluslararası 

belgelerde söz edilmeye başlanmıştır (Güzel vd., 2016: 33-46). 1944 yılında ILO 
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tarafından kabul edilen Filadelfiya bildirgesinde ‘Güvenceye ve eksiksiz tıbbi tedaviye 

ihtiyaç duyan herkes için temel bir gelir sağlamak amacına yönelik sosyal 

güvenlik önlemlerinin yaygınlaştırılması’ hususu bir yükümlülük olarak kabul edilmiş 

ve emeklilik sistemlerinin dünya geneline yayılmasında bu bildirgede yer alan 

prensipler etkili olmuştur. Nitekim ILO tarafından 1952 yılında kabul edilen 102 sayılı 

Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesinde sosyal güvenlik yardımlarının yanı 

sıra yaşlılık yardımları ile ilgili olarak kapsam, karşılık tutarı, şekil ve süreye ilişkin 

hususlar ve koşullar düzenlenmiştir (ILO, 2014: 175). 

2. Dünya Savaşı sonrasında ekonomileri canlandırmak için uygulamaya 

konulan Keynesyen talep yönlü ekonomi politikalarıyla beraber sosyal güvenlik 

harcamalarının da içinde olduğu refah harcamaları artmıştır. Bu dönemde aktif 

müdahalelerle kamunun ekonomi içindeki rolü artmış, toplumsal kaynakların önemli 

bir kısmı eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi refah harcamalarında kullanılmış, 

kaydedilen yüksek büyümelerle beraber ücret ve çalışma koşulları iyileştirilmiştir. Bu 

dönemde hem kamu harcamaları hem de vergi gelirlerinin milli gelir içindeki payı 

artmıştır (Özsuca, 2003a: 228). Özellikle gelişmiş ülkelerde 2. Dünya Savaşı 

sonrasında kapsamın belli sektörlerden tüm çalışan nüfusa genişlediği, emeklilik 

yaşlarının düşürüldüğü, erken emeklilik imkânlarının oluşturulduğu göze 

çarpmaktadır (Arza ve Kohli, 2008).  

 İkinci Dünya Savaşı sonundan 1970’li yıllara kadar emeklilik sistemlerinde 

karma modeller yaygınlaşmış, sistemlerde hem yoksulluğu önleme hem de gelir 

sürekliliğini sağlama işlevleri gözetilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda ülkelerde iki 

basamaklı bir emeklilik sistemi görülmekte olup ilk basamak geçim standardını 
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sağlamayı garanti ederken ikinci basamak bireylerin çalışırken ulaştıkları yaşam 

standardını devam ettirmeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber sistemin finansman 

kaynak ve yöntemleri, kamu ya da özel sektörün sistem içindeki yeri, aylık bağlama 

formülleri gibi hususlarda önemli farklılıklar görünmektedir (Bonoli, 2004: 12-13). 

Uzun bir refah döneminin ardından 1970’li yıllarda dünya ekonomisi krize 

girmiş, büyüme, yatırım ve kar oranları düşmüş, işsizlik ve enflasyon artmıştır. Krizin 

nedenleri olarak önceki dönemde uygulanan kamu müdahalelerini içeren talep ve tam 

istihdam politikaları, yüksek vergi oranları, cömert refah harcamaları görülmüştür. 

Toplumlarda refah devleti kurumlarının hantallaştığı ve merkezileştiği yönündeki algı, 

refah devletlerinin meşruiyetini sorgulatmış ve sosyal güvenlik harcamalarının başını 

çektiği refah devletinin küçültülmesi yönünde talepler artmıştır (Özsuca, 2003a: 228-

229). Yine, iktisadi ve toplumsal yapıdaki değişimler karşısında sosyal güvenlik 

sistemlerinin yeni ihtiyaçlara cevap verememesi, nüfusun yaşlanması, işsizlik ve 

standart dışı istihdamın artması, küreselleşme ile beraber işgücü maliyetlerini azaltma 

baskısı, cömert sosyal güvenlik uygulamaları, sosyal güvenlik ihtiyacını artıran aile 

yapısındaki değişimler, sigorta programlarının olgunlaşması gibi nedenlerle sosyal 

güvenlik ve emeklilik sistemlerinde yeniden yapılanma ihtiyacı ile karşılaşılmıştır 

(DPT, 2001:1; Gökbayrak, 2010a: 43-51). 

Bu dönemde bazı ülkelerde emeklilik sistemleri açısından gelir artırıcı ve gider 

azaltıcı önlemlere başvurulmuş, maliyet artışlarını beraberinde getirdiğinden gelir 

artırıcı önlemler sınırlı düzeyde kalmış, harcamalar da istenilen düzeyde 

azaltılamamıştır (Fişek vd., 1997: 5-6). Yine Dünya Bankası’nın (DB) yönlendirmesi 

ve desteğiyle 1981-2004 döneminde Şili’nin başını çektiği Latin Amerika ülkeleri ile 



16 
 

Merkezi/Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülke kamu tarafından 

yönetilen dağıtım esaslı emeklilik sistemlerini kısmen ya da tamamen katkı esaslı 

bireysel özel tasarruf hesaplarına çevirmiştir (Orenstein, 2013: 259-260). 

DB, 1994 yılında yayımladığı raporda yaşlanmaya bağlı olarak emeklilik 

harcamalarının artacağı, kamu emeklilik sistemlerinin kötü yönetildiği, yüksek katkı 

oranlarının büyüme ve işgücü piyasalarına olumsuz etkilerinin bulunduğu, emeklilerin 

yoksulluktan yeterince korunmadığı, gelecekte bağlanacak aylıkların düşeceği gibi 

eleştirilerde bulunmuştur. Raporda, emeklilik sistemlerinin gelirin yeniden dağılımı, 

tasarruf sağlama ve sigorta fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çok sütunlu bir 

yapıda kurgulanması gerektiği belirtilmiştir (DB, 1994). DB tarafından önerilen 

kurguda emeklilik sistemleri ile ekonomik büyüme ilişkisi ön plana çıkmakta, reform 

önerilerinde özel sektörce yönetilen ve tanımlanmış katkı esasına dayanan ikinci 

sütuna ağırlık verildiği görülmektedir. 

Bu rapora yönelik birçok eleştiride, raporda öne sürülen kamu tarafından 

yönetilen dağıtım esaslı sisteme yönelik eleştirilerin doğruluğu sorgulanmış; özel 

sektör tarafından yönetilmesi istenen katkı esaslı sistemlere yönelik oluşabilecek 

risklerden bahsedilmiş; ülkelerin kurumsal ve siyasi yapıları, ekonomik seviyeleri, 

geçiş maliyetleri gibi hususlar dikkate alındığında önerilen modelin her ülke için 

uygulanabilir olup olmadığı tartışma konusu olmuştur (Barr, 2000; Beattie vd., 1995; 

Heller, 1998; Orszag ve Stiglitz, 1999).  

Yine emeklilik sistemlerinde önerilen sütunların benzer amaç ya da benzer 

ağırlıkta olamayacağından basamak yerine sütun ifadesinin kullanılmasının ideolojik 

ve normatif anlam içerdiği, çok sütunlu yapı kurgusu ile dağıtım esaslı sistemlerinin 
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sınırlandırılarak fonlu sistemlerinin emeklilik sistemlerinin merkezine yerleştirilmek 

istendiği eleştiri konusu olmuştur (Leimgruber, 2012: 26). Nitekim bazı çalışmalarda 

aynı ağırlıkta olması ve sistem içinde tüm sütunların olması durumunda sütun 

kelimesinin bir anlam ifade edebileceği, bunun yerine diğer basamakların üzerine ilave 

edilebilir olması ve daha nötr bir ifade olmasından dolayı basamak kelimesinin tercih 

edildiği belirtilmektedir (Barr, 2000: 40). 

ILO da, emeklilik sistemlerinin değişen ekonomik, demografik ve sosyal 

koşullara uyumlu hale getirilmesi gerektiğini, bireylerin karşılaştığı farklı bireysel, 

demografik, ekonomik, kurumsal ve politik risklerin azaltılması için çok basamaklı 

emeklilik sistemlerinin geliştirilmesini en uygun yaklaşım olarak görmektedir. 

Bununla beraber, DB modelinde olduğu gibi fonlamaya dayalı tanımlanmış katkı 

esaslı sistemlerin emeklilik sistemleri içindeki ağırlığının artmasının öngörülebilir ve 

garantili emekli aylığını sağlayamayabileceği eleştirilerini getirmiştir (Gillion vd., 

2000). 

1990’lı yıllardan 2000’li yılların ortalarına kadar olan dönemde gelişmiş 

ülkelerdeki emeklilik reformları incelendiğinde katkı esaslı ve fonlu sistemlerin 

geliştiği, bununla beraber dağıtım esasına dayalı emeklilik sistemlerinde de parametrik 

reformların ön plana çıktığı görülmektedir. Bu reformlar arasında emeklilik yaşının 

yükseltilmesi, erken emekliliğin caydırılması ve geç emekliliğin teşvik edilmesi, aylık 

bağlama oranlarının düşürülmesi, hak kazanma koşullarının zorlaştırılması, aylığa 

esas yıl sayılarının artırılması, kazanç güncelleme ve aylık endeksleme 

parametrelerinin değiştirilmesi sayılabilir (OECD, 2007: 55-63). 
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DB, 2005 yılında yayınladığı raporda önceki modeline gelen eleştiriler ve 

geçmiş emeklilik reform tecrübelerinden hareketle emeklilik sistemlerine yönelik 

bakışını değiştirmiştir. Raporda ülkelerin farklı koşullarından dolayı emeklilik 

reformuna yönelik evrensel bir çözüm olmadığı, ülke koşullarının uygun olması 

halinde fonlu sistemi de içeren çok sütunlu tasarımın avantajlı olduğu, ancak mali 

duruşu bozmadan politika yapıcılara etkin yaşlılık koruması sağlamak için geniş 

seçenekler tanınabileceğini belirtilmektedir. Yeni modelinde yoksullukla mücadeleyi 

hedefleyen ve primli sisteme dayanmayan yeni bir sütun önerilmiştir (Holzmann ve 

Hinz, 2005: 1-10). 

DB’nin kapsamın genişletilmesi ve yoksulluğu önlemeye yönelik vurguyu 

artırması, kamu tarafından yönetilen farklı emeklilik programlarını da vurgu yapması, 

emeklilik sistemlerine yönelik yaklaşımında ILO ile yakınsamaya başladığını 

göstermektedir. Bununla beraber ILO, yaşlılar için güvenilir ve yeterli aylık sağlama 

amacını önceliklendirirken DB sistemin etkinliği ve kamu emeklilik harcamalarının 

sınırlandırılması hususuna önem vermektedir (Cichon, 2004). 

1990’lı yıllardan sonra ivme kazanan bireysel emeklilik sistemlerinin 

yayılmasının 2005 yılından sonra yavaşladığı, 2008 yılındaki küresel krizden sonra 

durma noktasına geldiği görülmektedir. Bu dönemde Arjantin ve Macaristan gibi bazı 

ülkeler özel emeklilik sistemlerini kamulaştırırken bazı ülkeler sistemlerini tekrar 

reforma tabi tutmuş, bazı ülkeler de sisteme sağlanan katkılarda geçici ya da kalıcı 

kesintiye gitmiştir. Bireysel emeklilik sistemlerine yönelik artan eleştiriler, bu sistemi 

başlatan Şili’de sistemin tekrar reforma tabi tutulması, Uluslararası Para Fonu’nun 

(IMF) geçmiş yaklaşımlarının aksine özel emeklilik sistemlerinde geriye gidişi 
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onaylaması, geçiş maliyetlerinin yüksekliği ve mali baskılar bu sistemlerin cazibesini 

yitirmesine neden olmuş, ayrıca küresel krizin finansal piyasaları ve emeklilik 

fonlarını olumsuz etkilemesi özel emekliliğe yönelik algıları da olumsuz etkilemiştir 

(Orenstein, 2011; Orenstein, 2013). ILO da özel emeklilik sistemlerinin uygulandığı 

ülkelerde kapsamın sınırlı kaldığını, yüksek işletme maliyetlerinin olduğunu, emekli 

aylıklarının ve ikame oranlarının düşük gerçekleştiğini, yüksek geçiş maliyetlerinin 

oluştuğunu ve sistemlerin kurulmasında sınırlı olan sosyal diyaloğun meşruluk 

sorunları yarattığını belirtmektedir (ILO, 2017: 93-97). 

Bu dönemde bazı AB ülkelerinde aylıklarda kesintiler yapıldığı, birçok ülkede 

emeklilik yaşlarının yükseltildiği ve hayatta kalma beklentisi ile bağlantısının 

kurulduğu görülmektedir. AB ülkeleri açısından küresel krizle beraber bütçesel 

tedbirlerinin önem kazanması, reformlarda mali sıkılaştırma amacını öne çıkarmış, 

reformların etkisinin kısa sürede ortaya çıkması için kademeli geçiş süreleri 

kısaltılmış, bazı ülkelerde emekli aylıkları azaltılmış ya da aylık artışları 

dondurulmuştur (Avrupa Komisyonu, 2015a: 173-181). Avrupa ülkeleri dışındaki 

gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke de hak kazanma koşullarını zorlaştırıcı ve 

emeklilik yaşlarını artıran reformlara yönelmiş, sosyal harcamalara yönelik olarak hak 

kazanma koşullarını revize eden ve yardımları fakirlere odaklayan reformlar 

yapılmıştır (ILO, 2014: 121-125). 

Son dönemlerde yaşanan önemli bir gelişme ise vergilerle finanse edilen, 

yoksulluğu azaltmayı ve yaşlı yoksullara temel korumayı amaçlayan emeklilik 

sistemlerine daha fazla odaklanılmasıdır. Fonlu sistemlerin uygulandığı ülkelerde 

kayıtlılığın ve emeklilik kapsamının yeterince artırılamaması; istihdama dayalı 
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emeklilik sistemlerinde katkı-fayda ilişkisini güçlendiren reformların düşük gelirli 

gruplara gelirin yeniden dağılımını sınırlandırması; özellikle gençlerin işgücü 

piyasasına katılımının zorlaşması ve kayıtlı – kayıt dışı ve kendi hesabına çalışma 

arasında artan işgücü hareketliliği gibi nedenlerle sistemlerin nüfusu kapsama oranının 

azalması vergilerle finanse edilen emeklilik sistemlerine olan ilgiyi artırmıştır 

(Holzmann, 2012: 4). 

Birleşmiş Milletler (BM) finansal krize yönelik politika yaklaşımlarının bir 

bileşeni olarak temel kamu hizmetleri ve sosyal transferleri içeren sosyal koruma 

tabanları yaklaşımını geliştirmiş; ILO 2008 yılında temel sosyal garantileri belirlemiş 

ve sosyal güvenlik kapsamının artırılmasını önemli bir hedef haline getirmiştir. 

Kapsamın artırılmasında tüm nüfusun düşük seviyede de olsa en kısa sürede temel 

gelir güvenliği ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması (yatay kapsamın artırılması) 

önceliklendirilmekte, ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyesinin artması ve mali alan 

yaratmaları ile beraber ILO standartlarındaki sosyal güvenlik yardımlarını sağlamaları 

(dikey kapsamın artırılması) diğer bir hedef olarak yer almaktadır (ILO, 2010: 18-46). 

ILO, 2012 yılında yayımladığı Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye Kararında, ülkelere 

sosyal koruma tabanları ile asgari düzeyde koruma sağlayacak ve zamanla korumanın 

seviyesini artıracak evrensel olarak kapsayıcı sosyal güvenlik sistemlerinin 

oluşturulmasını tavsiye etmektedir. 

Özellikle son dönemlerde az ve orta gelirli ülkelerde sosyal emekli aylıklarını 

da içeren sosyal koruma kapsamının artırılmasına yönelik reformlara ağırlık verildiği 

ve sosyal koruma harcamalarının milli gelir içindeki payının arttığı görülmektedir. 

Buna rağmen dünya genelinde en az bir sosyal koruma programına sahip nüfus yüzde 



21 
 

45 ile sınırlı olup yaşlıların sadece yüzde 68’i sosyal koruma programlarının kapsamı 

altındadır (ILO, 2017: XXX). 

2005 yılı sonrası emeklilik sistemine yönelik gelişmeleri özetlemek gerekirse 

bu dönemde fonlu sistemlerdeki gelişmenin duraksadığı, özellikle gelişmiş ülkelerde 

2008 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle mali sıkılaştırma kapsamında emeklilik 

sistemlerinde daha katı parametrik değişikliklerin uygulandığı ve az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltmaya yönelik ve vergilerle finanse edilen 

emeklilik sistemlerine yönelik uygulamaların arttığı görülmektedir. 

Emeklilik sistemlerinin tarihsel gelişimi ile beraber birçok ülkede farklı 

özelliklere sahip emeklilik sistemleri beraber uygulanmaktadır. Dünyada uygulanan 

emeklilik sistemlerini genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür 

(ILO, 2017; OECD, 2017). 

1. Basamak - Vergilerle finanse edilen ve bireylerin katkısına dayanmayan 

sistemler: Bu basamakta yer alan aylıklar vergi, hibe ya da kredilerle finanse 

edilmekte olup yoksulluğun azaltılması ve gelirin yeniden dağılımının sağlanması 

amaçlanmaktadır. Gelir testine dayalı sistemler, sosyal yardım sistemleri, emekli 

aylığı testleri, asgari emekli aylığı uygulamaları, evrensel / kategorik / temel sistemler 

bu kapsamda yer almaktadır. 

2. Basamak - Bireylerin katkısına dayanan / istihdamla bağlantılı zorunlu 

sistemler: Sistemden faydalanan kişiler için çalıştıkları dönemde yapılan katkılar bu 

kişilerin emeklilikteki gelirlerini ya da haklarını belirlemektedir. Sistemlere katılım 

zorunlu olup kamu ya da özel sektör tarafından yönetilebilmektedir. Bu sistem içinde 
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kamunun yönetimde olan dağıtım esasına dayanan sosyal sigorta sistemlerinin ağırlığı 

bulunmaktadır. Bu basamakta gelirin ikame edilmesi amacı ön plana çıkmaktadır. 

a. Dağıtım esaslı sistemler: Bu sistemlerde emekli aylıkları elde edilen cari prim 

gelirleri ile finanse edilmektedir. Genellikle kamu tarafından işletilen bu sistemlerde 

bireye yatırdığı primler karşılığında gelecekte emekli aylığı elde edeceğine yönelik 

yasal taahhüt sunulmaktadır. Sigortalıların emekli aylığının tespitinde ise PEK ve 

önceden belirlenmiş aylık bağlama parametreleri esas alınmaktadır. 

b. Fonlama esaslı sistemler: Bu sistemlerde emekli aylıkları, sigortalılar adına 

yatırılan primler ve bunların getirileri tarafından karşılanmaktadır. Hayatta kalma 

beklentisi, faiz oranı veri iken kişinin emeklilik dönemi tüketimi fonda birikmiş tutarla 

sınırlandırılmaktadır. Bu sistemde getirilere yönelik riskler ya da aylıkların 

değerlendirilmesine yönelik risklerden sigortalı etkilenmektedir. 

c. Farazi Katkı Esaslı Sistemler: Bu sistem risklerin paylaşılması, aylık hesaplama 

yöntemi noktasında fonlama esaslı sistemlere benzemekle beraber aylıklar kısmen ya 

da tamamen cari prim gelirleri üzerinden ödenmekte olup bu yönüyle dağıtım esaslı 

sistemlere benzemektedir. Kişiler adına farazi hesaplar açılarak yatırılan primler farazi 

bir faiz oranı ile değerlendirilmekte ve emekli aylığı bağlanırken biriken bu farazi tutar 

dikkate alınmakta, ancak ödemeler mevcut prim gelirlerinden yapılmaktadır. 

d. Mesleki Emeklilik Planları: Genellikle işverenler tarafından oluşturulan ve 

finanse edilen emeklilik planlarını içermektedir. Karşılıklar toplam ödeme, anüite ya 

da aylık şeklinde yapılabilmektedir (ISSA, 2016a: 3). 

e. Ulusal İhtiyat Fonları: Bazı ülkelerde görülen ve kamu tarafından yönetilen bu 

fonlarda işçi adına yatırılan tutarlar, bireye ya da ailesine belirlenmiş risklerin ortaya 

çıkması halinde toptan ödeme şeklinde, bazen de anüite ya da aylık şeklinde 
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ödenebilmektedir (ISSA, 2016a: 3). ILO, emeklilik süresi boyunca genellikle düzenli 

ödeme yapmayan ve sigortalılara toptan ödeme sunan ihtiyat fonlarının emeklilik 

sistemleriyle aynı işleve sahip olmadığını belirtmektedir (Gillion vd., 2000: 20). 

3. Basamak - Bireylerin katkısına dayanan / istihdamla bağlantılı olabilen 

gönüllü sistemler: Çoğunlukla fonlama esasına dayanan gönüllü bireysel emeklilik 

ve mesleki emeklilik planları bu basamakta yer almaktadır. Fonlar genellikle özel 

sektör tarafından yönetilmekte olup ilave tasarruf oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Dünya genelinde 2015 yılında (bazı ülkeler için en son verinin bulunduğu yıl 

dikkate alınarak) 192 ülke içerisinde 72’sinde sadece katkı esaslı sistemlerin olduğu, 

13 ülkede katkı esaslı olmayan sistemlerin olduğu, 101 ülkede ise iki sistemin bir arada 

bulunduğu, 6 ülkede ise düzenli periyodik ödeme yapan emeklilik sistemi olmadığı 

görülmektedir. 1990 yılında çalışma çağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 25’i zorunlu 

katkı, yüzde 2’si isteğe bağlı katkı ve yüzde 5’i katkı esaslı olmayan olmak üzere 

toplamda yüzde 32’si emeklilik sistemi kapsamında yer alırken 2017 yılında çalışma 

çağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı zorunlu katkı, yüzde 18’si isteğe bağlı katkı ve 

yüzde 28’i katkı esaslı olmayan olmak üzere toplamda yüzde 85’si emeklilik sistemi 

kapsamında yer almaktadır (ILO, 2017: 78-80). 

 

1.3 Türk Emeklilik Sisteminin Gelişimi ve Sınıflandırılması 
 
 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarında 

sanayileşmenin ve işçi kesiminin sınırlı olması Türk emeklilik sisteminin kurulmasını 

geciktirmiştir. 1945-1960 döneminde işçilere yönelik farklı sigorta kollarını içeren 

birçok kanun yürürlüğe konmuş, 1964 yılında tüm sigorta kolları tek çatı altında 
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toplanarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) oluşturulmuş; ayrıca bankalar, sigorta ve 

reasürans şirketleri gibi bazı kurum ve kuruluşlara özel sandık kurabilmeleri hükmü 

getirilmiştir.  

1950 yılında memurlara yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

(ES) kurulmuş, 1971 yılında ise Esnaf, Sanatkâr ve Diğer Bağımsız çalışanlarına 

yönelik Bağ-Kur oluşturulmuş, 1983 ve 1984 yıllarında tarım kesiminde ücretli ve 

geçici çalışanlar ile tarımda bağımsız çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alınmıştır. 

Yine bu dönemde SSK ve Bağ-Kur kapsamında belli koşulları yerine getiren kişilere 

isteğe bağlı sigortalı olma imkânı getirilmiştir. 1985 yılında yurtdışında bulunan Türk 

vatandaşlarının yurtdışında geçen sürelerini istekleri halinde borçlanarak sosyal 

güvenlik sistemlerinden faydalanmasını içeren Kanun yasalaşmıştır. 

Bu dönemde oluşturulan emeklilik sistemleri incelendiğinde dağıtım esasına 

dayalı ve primlerle finanse edilen zorunlu sosyal sigorta modelinin benimsendiği, 

farklı çalışan kesimlerine yönelik, ayrı norm ve standartlarda, ayrı kurumsal yapılar 

oluşturulduğu görülmektedir. Bu dönemde sosyal sigorta sistemlerine ek olarak 

ülkemizde sınırlı sayıda tamamlayıcı nitelikte sosyal sigorta uygulamaları 

oluşturulmuştur. Ordu Yardımlaşma Kurumu, Amele Birliği, İlkokul Öğretmenleri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, Polis Bakım ve Yardım Sandığı, özel sektörce 

kurulan bazı sandıklar bu kapsamda yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki tamamlayıcı 

emeklilik programı kapsamında yer alan mesleki emeklilik sistemleri ile 

karşılaştırıldığında Türkiye’de çalışan kesimin büyük bir bölümünü kapsayan mesleki 

emeklilik sistemlerinin olmadığı görülmektedir. 
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Türk emeklilik sisteminde sosyal sigorta sistemlerine ilaveten sistemden 

faydalananların prim ödemediği, finansmanın genel vergiler yoluyla kamu 

bütçesinden sağlandığı primsiz rejim de bulunmaktadır. Vatani hizmet tertibinden 

ödenen aylıklar, nakdi tazminat ve aylık ödemeleri bireylerin yapmış oldukları görevle 

bağlantılı olup sınırlı bir kesime hitap etmektedir. Diğer taraftan 1976 yılında çıkarılan 

Kanunla 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesizlere yönelik aylık bağlanması imkânı 

getirilmiş olup primsiz rejim kapsamında en geniş kesime hitap etmektedir. 

Türkiye genç bir nüfusa sahip olması ve yaşlı bağımlılık oranının düşük 

olmasına rağmen başta yüksek enflasyon olmak üzere ekonomide yaşanan problemler, 

işgücü piyasasına ilişkin sorunlar ve emeklilik sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 

Türk emeklilik sistemi gelişmiş ülkelerin aksine olgunlaşma döneminden önce 1990’lı 

yıllarda finansman krizi içine girmiştir. 

1960-1999 dönemi incelendiğinde, sosyal sigorta sisteminde işgücüne katılım 

ve istihdam oranlarının düşüklüğünden dolayı çalışamayan büyük bir kitle sistemin 

dışında kalmıştır. Diğer taraftan kayıt dışı istihdamın yaygınlığı ve emeklilik 

sisteminin çalışan bazı kesimleri dışlamasından dolayı aktif sigortalıların toplam 

istihdam içindeki oranı yıllar itibarıyla sınırlı bir artış göstermiş olup 1990’lı yılların 

sonunda istihdamın ancak yarısı kapsam içine alınmıştır. Kayıt dışılığın çok daha 

yaygın olduğu tarım sektöründe ise toplam istihdamın sadece yüzde 10’u sigorta 

kapsamına alınabilmiştir. (Şekil 1:A) 

Türk emeklilik sisteminde bu dönemde özellikle erken emeklilik uygulamaları, 

hizmet borçlanmaları, emeklilik yaşının düşürülmesi / kaldırılması gibi uygulamalar 

neticesinde pasif sigortalı sayısı hızla artmıştır. Örneğin SSK’da ortalama aylık 
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bağlama yaşının 1980’li yıllardan sonra 50 civarında olduğu, 1990’lı yıllarla beraber 

50 yaş altında aylık bağlananların sayısının toplam aylık bağlananlar içindeki oranının 

yüzde 60 civarında olduğu görülmektedir. (Şekil 1:B) Bu dönemde hem aktif sigortalı 

sayısındaki artışların sınırlı olması hem de pasif sigortalı sayısındaki hızlı artışlar 

neticesinde Türk emeklilik sisteminin aktif / pasif oranı hızla gerileyerek 2 civarına 

gerilemiştir. (Şekil 1:C) 

Şekil 1: 1999 Öncesi Emeklilik Sistemine İlişkin Bazı Göstergeler 

 
Kaynak: SGK (2019a), SGK İstatistik Yıllıkları ve SGK Çalışma Raporları ile TÜİK 

(2014) verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

Sosyal sigorta sistemi içinde kapsam, gelir ve gider açısından en büyük paya 

sahip olan SSK’nın bu dönemdeki reel ortalama PEK’lerdeki gerileme ve dalgalı seyir 

prim gelirlerinde istenilen artışların sağlanamaması açısından çarpıcı bir örnektir. İlgili 
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yılın Eylül/Aralık döneminde PEK ortalamasının ilgili yılın deflatörüyle 

reelleştirilmesi sonucu hesaplanan reel ortalama PEK endeksi incelendiğinde bu 

dönemde reel ortalama PEK’in dalgalı bir seyir izlediği, 1999 yılı itibarıyla reel 

ortalama PEK’in 1977 yılındaki düzeyini ancak yakaladığı dikkati çekmektedir. (Şekil 

1:D) PEK ortalamalarının istenilen düzeyde artırılamamasında bazı dönemlerde PEK 

üst sınırlarının düşürülmesi ve düşük kazanç bildirimleri de etkili olmuştur. 

1980’li yıllarda PEK’in gerilemesinde 1980 sonrası uygulamaya konulan 

istikrar ve yapısal uyum programının ücret, istihdam ve kayıtlılık üzerindeki olumsuz 

etkileri etkili olmuştur. İhracatı ve ticari serbestleşmeyi odağına alan söz konusu 

program ücretlerin baskılanmasını beraberinde getirmiştir. Ayrıca, yapısal uyum 

programları ile esnekleşen işgücü piyasasında enformel istihdam yaygınlaşmış, 

1990’lı yıllarda yaygınlaşan ekonomik krizler de hem işsizliği hem de enformel 

istihdamı tetiklemiştir (Özsuca, 2003b: 135-143). 

İşgücü piyasasına ilişkin sorunların yanı sıra prim tahsilat oranlarının 

düşüklüğü, prim afları ve borçlanma kanunları, fon gelirlerinin ekonomik kalkınmayı 

destekleyen alanlarda kullanılmakla beraber düşük reel getirilerden dolayı kurumların 

fonlarının hızlıca erimesi sistemin gelirlerini olumsuz etkilemiştir. Bununla beraber 

işgücü piyasası sorunlarını kısmen hafifletmek için emeklilik yaşının 

düşürülmesi/kaldırılması ve erken emeklilik uygulamalarının yanı sıra aktüeryal 

dengeler gözetilmeksizin prim karşılığı olmayan ödemelerin artırılması sistemin 

giderlerini artırmıştır. Ayrıca, kurumların idari ve mali yönden özerk olmamalarından 

dolayı siyasi müdahalelere açık olması, denetim yetersizliği, kurumsal yapı ve 
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koordinasyon sorunları, sigortalılara yönelik farklı norm ve standarttaki uygulamalar 

da sorunların derinleşmesine neden olmuştur (DPT, 1995; DPT, 2001). 

65 yaş üstü bireyler ve engelli bireylerin faydalandığı 65 yaş aylığı alan sayısı 

1977 yılında 422 bin kişi iken 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra 900 binden fazla 

kişi sistemden faydalanmaya başlamıştır. Bununla beraber 65 yaş aylığının net asgari 

ücrete oranı 1978 yılında yaklaşık yüzde 60 iken 1999 yılında yüzde 11’ine kadar 

gerilemiştir. 65 yaş aylığından faydalanan sayısında artış olmakla beraber yetersiz 

aylık miktarından dolayı bu kesim yeterli sosyal korumaya sahip olamamıştır. 

Şekil 2: 1999 Öncesi Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Durum Göstergeleri 

 
Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları ve SGK Çalışma Raporlarındaki veriler kullanılarak 

yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

Sosyal sigorta sistemlerinin yaşadığı sorunlar neticesinde 1960–1999 

döneminde SSK, Bağ-Kur ve ES’nin sağlık harcamaları dâhil toplam giderleri toplam 

gelirlerine oranla Şekil 2:A’da görüldüğü üzere hızlı bir artış göstermiş, sistem 1990’lı 

yılların başında mali açık vermeye başlamıştır. Sistemin mali dengelerinin 

bozulmasında özellikle 1980’li yılların ortasında hızla artmaya başlayan sigorta 
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giderleri etkili olmuştur. Bu dönemde sosyal sigorta sisteminde prim gelirlerinin 

sigorta giderlerine oranı hızla gerilemiş, 1990’lı yıllarda prim gelirleri sigorta 

giderlerini karşılamakta yetersiz kalmıştır. (Şekil 2:B) 

Finansman sorunu ile karşılaşan emeklilik sistemine ilişkin olarak 1990’lı 

yılların ortalarından itibaren reform çalışmalarına hız verilmiştir. ILO uzmanlarının 

hazırladığı raporda, emeklilik sisteminin sürdürülemez durumda olduğu ve acilen 

reform yapılması gerekliliği ortaya konulmakta olup 4 seçenekli reform önerisine yer 

verilmiştir. Bu seçenekler yeniden yapılandırılmış dağıtım esaslı sistem, bireysel 

tasarruf hesapları sistemi, dağıtım sistemi esaslı ve zorunlu bireysel-tasarruf 

hesabından oluşan çok kademeli sistem, isteğe bağlı ek programları içeren çok 

kademeli sistemden oluşmaktadır (ILO, 1996). Hazırlanan rapor kapsamlı ve 

sistematik bir çalışma olmakla birlikte önerilen modellerin karmaşıklığı nedeniyle 

kamuoyunda yeterli ilgi görmemiştir. Raporda mevcut sistemi revize eden 1. seçenek 

ile gönüllülük esasına dayalı ikinci ayağı sisteme dâhil eden 4. seçenek uygulanabilir 

olarak değerlendirilmiştir (Alper, 1999). 

Sonuç olarak, 1990’ların başında tartışılmaya başlanan ve uluslararası 

kurumların da yönlendirmesiyle 1999 yılında yasalaşan 4447 sayılı Kanunla emeklilik 

sisteminde temel parametrik değişiklikler yapılmıştır. Bu parametrik değişiklikler 

arasında PÖGS’ün artırılması, PEK alt ve üst sınırlarının artırılması, emeklilik yaşının 

yükseltilmesi, prim güncelleme ve aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi, aylıkların 

TÜFE oranında artırılması, alt sınır aylıklarının düşürülmesi, SGDP oranlarının ve 

kapsamının artırılması yer almaktadır. Yapılan bu değişikliklerin bir kısmı Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, 2002 yılında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
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iki kanun beraber değerlendirildiğinde, 1999 yılı emeklilik reformuyla beraber 

emeklilik sisteminde mali sürdürülebilirliği esas alan parametrik değişikliklerin 

yapıldığı, SSK ve Bağ-Kur’da daha kapsamlı düzenlemelere yer verilirken ES’de 

sadece emekliliğe hak kazanma yaşının yükseltildiği görülmektedir. 

2001 yılında yasalaşan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunuyla kamu emeklilik sistemini tamamlayıcı, fonlama ve katkı esasına 

dayalı isteğe bağlı bireysel emeklilik sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemle emekliliğe 

yönelik tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi, emeklilik döneminde ek gelir elde 

edilerek emeklilerin refah seviyesinin artırılması, ekonomiye uzun vadeli kaynak 

sağlanarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. İsteğe bağlı bireysel emeklilik sistemine katılımı teşvik etmek için 

yatırılan primlerin vergi matrahından düşürülebilmesi sağlanmış, 2012 yılında vergi 

ödemeyenlerin de sistemden faydalanabilmesi için vergi teşviki uygulaması yerine 

yatırılan primlerin yüzde 25’i oranında devlet katkısı verilmesi esası getirilmiştir. 

Diğer taraftan çoğunlukla üst gelir gruplarının faydalandığı bu sisteme katılımı 

özendirici vergi teşviki ve devlet katkısı uygulamaları gelir dağılımını bozucu etki 

göstermektedir (Gökbayrak, 2010a: 204–205). 

1999 yılında parametrik unsurların ağırlık kazandığı bir reform yapılmış 

olmakla birlikte 2000’li yıllarla beraber sosyal güvenlik sisteminde çok daha kapsamlı 

reform arayışlarına girilmiştir. Yeni sosyal güvenlik reformuna hem üst düzey politika 

dokümanlarında hem de IMF ile yapılan anlaşmalara ilişkin gözden geçirmelerde 

vurgu yapılmıştır. 2005 yılında yayınlanan raporda sosyal güvenlik reformunun genel 

sağlık sigortası, primsiz ödemeler ve sosyal yardımlar, emeklilik sigortası ve kurumsal 
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yapılanma bileşenlerinden oluşması öngörülmüştür. Yeni sosyal güvenlik reformunun 

gerekçeleri olarak nüfusun yaşlanması, mevcut sistemin yoksulluğa karşı koruma 

sağlayamaması, sosyal güvenlik açıklarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri, tüm 

nüfusun koruma altına alınamaması ile finansman ve kurumsal altyapıya ilişkin 

sorunlar belirtilmiştir (Başbakanlık, 2005). 

Raporda sosyal güvenlik sistemindeki sorunların yoksulluğun 

engellenememesi, kapsam sorunlarının çözülememesi, makroekonomik göstergelerin 

bozulması gibi sorunlara doğrudan etkisi olduğu iddiası bulunmaktadır. Kuşkusuz 

sosyal güvenlik sisteminin kendine özgü sorunları raporda bahsedilen sorunlara etkide 

bulunsa da geçmiş dönemlerde yaşanılan ekonomik ve işgücü piyasasına ilişkin 

sorunlar yoksulluğu, işsizliği, kayıt dışılığı ve makroekonomik göstergelerdeki 

bozulmayı tetiklediği gibi sosyal güvenlik sistemini de olumsuz etkilemiştir. Bundan 

dolayı bu sorunların sorumlusu olarak sosyal güvenlik sistemini göstermek hatalı 

olduğu kadar bu sorunların çözümünde bu sorunları yaratan ekonomik ve sosyal 

sorunların bütüncül bir şekilde ele alınması yerine sadece sosyal güvenlik sistemindeki 

sorunlara odaklanmanın doğru bir yaklaşım olmadığı düşünülmektedir.  

Son reforma yönelik olarak hak kazanma koşullarını zorlaştıran ve aylıkları 

azaltan değişikliklerin emeklileri yoksulluk ve geçinme riskiyle baş başa bırakacağı; 

yaşlanma sorununun daha uzun vadede ortaya çıkacağından dolayı esasen çalışabilir 

nüfusun üretken nüfus haline dönüştürülmesi ve bağımlı olan nüfus oranının 

azaltılmasına odaklanılması gerektiği; tarım kesiminde düşük gelirliler, standart dışı 

istihdam edilenler, prim ödeme gücü olmayanlar gibi bazı kesimlerin kapsam dışında 

bırakılarak reform gerekçelerin aksine sosyal güvenlik kapsamının daha da 
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daraltıldığı; sistemin sorunlarının bütüncül bir çözümden ziyade gelirleri artıran 

giderleri azaltan aktüeryal modele indirgendiği; primsiz ödemeler ve sosyal yardımlara 

ilişkin düzenlemelerin belirsiz olduğu; kurumsal yapılanmanın idari ve mali özerklik 

sorunlarını çözmediği; kamunun rolünün daha da azaltılarak sosyal güvenlik ve 

emeklilik sisteminde piyasanın rolünün daha da artırıldığı yönünde eleştiriler 

getirilmiştir (Erdoğdu, 2006; Gökbayrak, 2010b; Güzel, 2006). 

Sosyal güvenlik reformunun kurumsal yapılanma bileşeni ile ilgili olan 5502 

sayılı Kanun 2006 yılında yasalaşmıştır. Bu kanunla ayrı kurumsal yapılanmaları olan 

SSK, Bağ-Kur ve ES, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiştir. 

Sosyal güvenlik reformunun genel sağlık sigortası ve emeklilik sigortası bileşenlerine 

yönelik 5510 sayılı Kanun da 2006 yılında yasalaşmış, ancak Anayasa Mahkemesi’nin 

bazı maddeleri iptal etmesi üzerine 2008 yılında Kanunda bazı değişiklikler 

yapılmıştır. Sosyal güvenlik reformunun primsiz ödemeler ve sosyal yardımlar 

bileşenine yönelik olarak bu dönemde kapsamlı mevzuat değişikliği yapılmamış, 

reformda öngörülen aile yardımı programlarının uygulanması, sosyal yardımlara 

ilişkin ulusal veri tabanı oluşturulması gibi politikaları içeren primsiz ödemeler ve 

sosyal yardımlar bileşeni hayata geçirilememiştir. 

Emeklilik sisteminde yapılan son parametrik değişikliklerle emeklilik yaşı 

kademeli olarak artırılmış, aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısı düşürülmüş, 

işçiler için PÖGS artırılmış, SGDP oranları bazı kesimler için yükseltilmiş, kendi 

hesabına çalışanlar ve işverenler için de basamak sisteminden vazgeçilerek PEK 

uygulaması getirilmiş, reformun yürürlüğe girdiği tarihten sonra devlet memuru 

olanlar için prim matrahları genişletilmiş, ayrıca prim gelirlerinin yüzde 25’i oranında 
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bütçeden SGK’ya devlet katkısı yapılması esası getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 

kanundaki birçok hükmü devlet memurları açısından iptal etmesi üzerine 2008 yılı 

Ekim ayı öncesinde sigortalı olan devlet memurları açısından eski Kanun hükümleri 

korunmuştur. 2008 öncesi sigortalı olan devlet memurlarının reform kapsamının 

dışında tutulması emeklilik reformunun önemli amaçlarından birisi olan norm ve 

standart farklılıklarının azaltılması amacına aykırılık teşkil etmiştir. 

2008 yılı emeklilik reformunun en önemli düzenlemelerinden birisi, bağımsız 

çalışanlar açısından aylık net faaliyet gelirlerinin aylık brüt asgari ücretin altında 

olduğunu belgeleyenlerin zorunlu sigortalılık kapsamından çıkartılmasıdır. Bağımsız 

çalışanlar açısından en düşük PEK matrahı olan brüt asgari ücretin altında aylık net 

faaliyet geliri olanların prim ödeme güçlüğüne düşecekleri için zorunlu sigortalılık 

kapsamından çıkartıldıkları tahmin edilmekle beraber bu düzenlemeyle emeklilik 

sistemlerinin yasal kapsamı daha da daraltılmıştır. 

Bu dönemde primsiz rejimin en önemli kalemi olan 65 yaş aylığında da kapsam 

ve aylık miktarını artırmaya yönelik değişikler yapılmıştır. Ayrıca, bireysel emeklilik 

sistemine yönelik katılımcı sayısını artırmak amacıyla 2016 yılında 45 yaş ve altı 

çalışanları otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dâhil eden ancak çalışanlara 

sistemden çıkma hakkı veren düzenleme hayata geçirilmiştir. Düzenleme çalışanın 

ücretinden kesilmek üzere prim ödenmesini ve hesaplara yatırılan primler için ayrıca 

devlet katkısı ödenmesini içermektedir. 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla 5 ve üzeri işçi 

çalıştıran özel sektör işyerlerinde çalışanlar ile tüm kamu idarelerinde çalışanlar 

sisteme dâhil edilmiştir. 
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Sonuç olarak, 1999 yılında parametrik değişikliklerle ilk aşaması tamamlanan 

sosyal güvenlik reformuna 2001 yılında gönüllülük esasına dayalı bireysel emeklilik 

sistemi dâhil edilmiştir. Üçüncü aşamada sosyal güvenlik sisteminde kurumsal 

yapılanmaya gidilmiştir. Son aşamada emeklilik sisteminde tekrar parametrik 

değişikliklere gidilmiş ve Genel Sağlık Sigortası kurulmuştur. Reformların genel 

çerçevesine bakıldığında emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak üzere 

hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığı, hak kazanılan aylık seviyelerinin 

düşürüldüğü, hak edilen aylık ile ödenen prim arasında ilişkinin, diğer bir ifadeyle 

nimet-külfet dengesi güçlendirildiği görülmektedir. 

Kutu 1: 5510 Sayılı Kanunun Yayımı Sonrasında Yapılan Değişiklikler 

 Emekli aylıklarına yapılan ilave artışlar 

 Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki ikramiye getirilmesi 

 Dosya bazında bağlanacak emekli aylığı miktarının ek ödeme dâhil en az 1.000 TL 

olması  

 Bazı emekli aylıklarına yönelik intibak uygulaması 

 Yasama organı üyelerinin aylıklarının artırılması 

 Prim borç yapılandırma uygulamaları 

 İstihdam teşviklerinin yaygınlaştırılması 

 Borçlanmaya yönelik ilave hükümler 

 Fiili hizmet süresi zammından faydalananların kapsamının artırılması 

 Emekli olup kendi hesabına, işveren ya da bağımsız çalışmaya devam edenlere yönelik 

SGDP oranlarının önce azaltılması ve daha sonra kaldırılması 

 Muhtarların ve güvenlik korucularının primlerinin kamu tarafından karşılanması 

 Kısa vadeli sigorta prim oranının tüm işyerlerinde yüzde 2 oranında uygulanması 

 PEK üst sınırının artırılması 

 Bazı kesimlerin zorunlu / isteğe bağlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması (kısmi 

çalışanlar, tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar, güvenlik 

korucuları, ev hizmetlerinde çalışanlar gibi) 

 Primlerin toplanması ve Kanunun diğer hükümlerine ilişkin değişiklikler 

 

 

2008 yılındaki emeklilik reformu sonrasında 5510 sayılı kanunda 2019 yılı 

Ağustos ayı sonuna 64 kez değişiklik yapılmıştır. Kutu 1’de yer alan değişikliklerin 

bir kısmı yürürlük tarihi ya da ufak çapta teknik değişiklikleri içerirken büyük bir 
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kısmı kapsamlı değişiklikleri içermektedir. Değişikliklerin bir kısmının reformlarla 

getirilen uygulamaların kaldırılması ya da farklılaştırılması şeklinde olduğu ve 

kapsamlı değişikliği içerdiği dikkate alındığında bu değişikliklerin orta ve uzun 

vadede emeklilik sistemine etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca, bu değişikliklerin önemli bir kısmı birçok farklı kanunda değişikliği 

içeren torba kanunlarda ve bütüncül bir bakış açısı olmadan yasalaşmış olup 

uygulamada görülen eksiklikler ile yeni ihtiyaçların sosyal tarafların da görüşlerini 

alarak bütüncül bir yaklaşımla gözden geçirilmesinin daha uygun bir yaklaşım olacağı 

dile getirilmektedir (Alper, 2017; Uşan, 2016). 

Reformlar ve son düzenlemeler ışığında Türkiye’de uygulanan emeklilik 

sistemlerini genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 

a. Vergilerle finanse edilen ve bireylerin katkısına dayanmayan sistemler 

 

 Gelir testine dayalı sistemler: Sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan veya 

sigortalı işte çalışmayan, nafaka ya da harçlık almamak koşulu ile bireylerin kendisi 

ve eşine ait aylık gelirleri net asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda 65 

yaşını dolduranlara aylık ödemesi yapılmakta olup finansmanı vergiler yoluyla 

bütçeden sağlanmaktadır. Ayrıca, 65 yaşını doldurmamakla beraber yukarıdaki şartları 

yerine getirenlere engellilik derecesine göre farklı miktarlarda 65 yaş aylığı 

bağlanmaktadır. Yine eşi vefat etmiş dul kadınlara sosyal güvenlik kurumlarından 

aylık almaması ve aylık gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda 

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından aylık ödemesi yapılmaktadır. 
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 Gelir testine dayalı olmayan sistemler: Belli bir görevi ifa edenlere ya da görevleri 

sırasında yaralanan / vefat edenlerin kendilerine ya da hak sahiplerine yapılan gelir 

durumundan bağımsız aylık ödemelerini içermektedir. Vazife / harp malul aylıkları, 

güvenlik korucusu aylıkları, vatani hizmet aylıkları, İstiklal, Kore Kıbrıs gazisi 

aylıkları, sivil terör aylıkları bu kapsamda yer almaktadır. 

b. Bireylerin katkısına dayanan istihdamla bağlantılı sistemler 

 

 Sosyal sigorta sistemleri: Türk emeklilik sisteminin temelini oluşturan sosyal 

sigorta sistemi; işçi, memur, esnaf, kendi hesabına çalışan ve devlet memurları gibi 

toplumun çalışan kesimini kapsamakta olup kamu tarafından yönetilmektedir. Katılım 

zorunlu olup çalışanların PEK’leri üzerinden işçi ve işveren prim kesintisi yapılmakta, 

hak sahiplerine mevzuatta öngörülen hükümlere göre aylık bağlanmaktadır. Dağıtım 

esaslı sistemler olup emekli aylıklarının finansmanında prim gelirleri kullanılmaktadır. 

 

 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi kapsamındaki 

sandıklar: Söz konusu hüküm kapsamına giren sandıklar henüz SGK’ya 

devredilmemiş olduğundan ayrı sistemler olarak görülmektedir. Bankalar, sigorta ve 

reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil 

ettikleri birliklerin kendi personellerine yönelik kurdukları bu sandıklara katılım 

zorunlu olup işleyişi kamu sosyal sigorta sistemleri ile paralellik arz etmektedir. 

 

 Mesleki Emeklilik Sandıkları: Türkiye’de tamamlayıcı emeklilik kapsamında 

değerlendirilebilecek zorunlu mesleki emeklilik sandıkları yaygınlık kazanamamış 

olup emeklilik sistemlerinin zayıf ayağını oluşturmaktadır. Amele Birliği Biriktirme 

ve Yardımlaşma Sandığı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, 
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Polis Bakım ve Sosyal Yardım Sandığı, Ordu Yardımlaşma Kurumu bu kapsamda 

Kanunla kurulan Sandıklara örnektir. Yine özel sektör inisiyatifiyle oluşturulan 

Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı, Erdemir Mensupları 

Yardımlaşma Sandığı gibi Sandıklar da mevcuttur. Bu sandıkların bazılarına katılım 

isteğe bağlı olup iştirakçilerine bağlanan aylık ya da yapılan ödemeler bazılarında 

fonlama esasına bazılarında ise fayda esasına dayanmaktadır (Alper vd., 2015).  

c. Bireylerin katkısına dayanan isteğe bağlı sistemler 

 

 İsteğe Bağlı Sigortalılık: 5510 sayılı Kanunda bireylerin zorunlu sigortalı 

olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar için istekleri halinde prim ödeyerek uzun 

vadeli sigorta kollarına tabi olma imkânı bulunmaktadır. Yine kısmi süreli çalışanların 

ay içinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak borçlanabilmeleri, yine tarım veya 

orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların da isteğe bağlı sigortalı 

olma imkânı getirilmiştir. İsteğe bağlı sigortalılara aylık bağlama esasları zorunlu 

sigorta sistemleri ile paralellik arz etmektedir. 

 Bireysel Emeklilik Sistemi: 2001 yılında yasalaşan Kanuna göre 18 yaş üstü 

bireyler istekleri halinde bireysel emeklilik sistemine dâhil olabilmektedir. Bu 

sistemde bireysel emeklilik şirketlerinde bireyler adına açılan hesaplarda bireylerin 

fon tercihleri doğrultusunda katkılar değerlendirilmektedir. İşverenler ya da katılımcı 

kuruluşlar tarafından çalışan ya da üyeleri adına grup emeklilik sözleşmeleri 

yapılabilmektedir. Sistemi teşvik etmek için devlet katkısı uygulaması ve işverenlere 

yönelik vergisel teşvikler bulunmaktadır. 2016 yılında kapsamı artırmak üzere 45 

yaşını geçmeyen 5 ve üstü işçi çalıştıran işyerlerindeki işçiler ile devlet memurlarının 
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sisteme otomatik olarak dâhil edilmesini, ancak çalışanlara cayma hakkı tanıyan 

düzenleme hayata geçirilmiştir. 

Tablo 2: Emeklilik Sistemlerinin Kapsamındaki Sigortalı Sayıları (2018) 

 
Kaynak: SGK (2019a), HMB (2019), AÇSHB (2019) ve EGM (2019) 
Not: (1) Mesleki emeklilik sistemine yönelik veri bulunamadığından tabloda yer verilmemiştir. (2) 

Kamu sosyal sigortalar sistemi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olup aylık bağlananlar ile ilgili ayrıntılı 

veri bulunmamaktadır. Bu kapsamda aylık alanlar sosyal sigorta kapsamında yer almaktadır. (3) 

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı sözleşme sahibi kişi sayılarının toplamından oluşmakta 

olup bir kişinin birden fazla sözleşme sahibi olabileceğinden sistemdeki tekil kişi sayısı katılımcı 

sayısından daha düşük olacaktır. 

 

 

Türkiye’de kamu sosyal sigorta sistemi emeklilik sistemi içinde baskın olmakla 

birlikte diğer emeklilik sistemlerinin kapsamında da belli sayıda aktif ve pasif sigortalı 

bulunmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı itibarıyla tüm emeklilik sistemlerinde yer alan 

aktif ve pasif sigortalı sayılarına Tablo 2’de yer verilmiştir. Bununla beraber 

Türkiye’de sadece birkaç mesleki kesimde uygulanan mesleki emeklilik sistemleri ile 

ilgili sigortalı verileri temin edilemediğinden tabloda yer almamıştır. 

Tablo 2 incelendiğinde, 2018 yılı itibarıyla kişi bazında düzenli aylık/gelir 

ödemesi yapılan pasif sigortalıların yüzde 85’ten fazlası kamu sosyal sigorta 

kapsamında gelir/aylık alırken diğer aylık/gelir alanların büyük bir kısmı ise vergilerle 

finanse edilen ve bireylerin katkısına dayanmayan primsiz sistemlerden aylık 

almaktadır. Bireysel emeklilik sistemi nispeten yeni kurulduğundan ve sigortalılarına 

Bin Kişi
Aktif Sigortalı 

Sayısı

Pasif Sigortalı 

Sayısı

Primsiz sistemler

Gelir testine dayalı sistemler - 1.559

Gelir testine dayalı olmayan sistemler - 123

Primli ve istihdamla bağlantılı sistemler (1)

Sosyal sigorta sistemleri 20.094 12.613

Banka sandıkları 142 93

İsteğe bağlı sistemler

İsteğe bağlı sigortalılık (2) 476 -

Bireysel emeklilik sistemi (3) 11.869 89
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toptan ödeme imkânı sunduğundan emekli sayısının sınırlı olduğu görülmektedir. 

Uzun yıllardır sistemde yer alan banka sandıkları ise hem aktif hem de pasif sigortalı 

sayısı açısından sınırlı bir kesimi kapsamaktadır. 

Aktif sigortalı sayıları açısından bakıldığında ise en büyük payın kamu sosyal 

sigorta sistemlerinde olduğu görülmekle birlikte otomatik katılım sisteminin de dâhil 

olduğu bireysel emeklilik sisteminin katılımcı sayısının 2018 yılı itibarıyla 12 milyon 

kişiye yaklaştığı görülmektedir. Bununla beraber bireysel emeklilik sisteminde bir 

kişinin birden fazla sözleşmesi olabileceğinden sistemde yer alan tekil kişi sayısı 

katılımcı sayısından daha düşüktür.  

Bireysel emeklilik sisteminin katılımcı sayısının hızlı artışında 2016 yılında 

yürürlüğe giren otomatik katılım sisteminin etkisi bulunmakta olup otomatik katılım 

sistemine dâhil sigortalı sayısı 2018 yılsonu itibarıyla 5 milyon kişiye ulaşmıştır. 

Bununla beraber otomatik katılım sisteminin 2019 yılı Ağustos ayı verileri 

incelendiğinde özel sektörde sisteme girenlerin yüzde 65’inin, kamuda ise yüzde 

58’inin sisteme devam etmediği, sistemden çıkış oranların yüksek olduğu dikkati 

çekmektedir. Yine 2001 yılında kurulan bireysel emeklilik sistemi incelendiğinde 

2018 ve 2019 yılında sisteme giren sözleşme adedinden daha fazla sistemden çıkan 

sözleşme adedi olduğu görülmektedir (EGM, 2019). 

İlerleyen dönemde tamamlayıcı bireysel emeklilik sisteminden emekli 

olanların sayısının artacağı beklenmekle birlikte sistemden çıkış oranlarının yüksekliği 

istenilen emekli sayısına ulaşma açısından risk taşımaktadır. Yine primsiz sistemler 

kapsamında ilerleyen yıllarda aylık/gelir alanların sayısının değişimi de gerek ülkenin 
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gelir durumu ve gelir dağılımındaki gelişmenin yanı sıra sosyal sigorta sisteminin 

kapsamının genişleme durumu ile yakından ilgilidir. 

 

1.4 Mali ve Sosyal Sürdürülebilirlik Kavramları 
 
 

Emeklilik sistemlerinin gelişiminden görüleceği üzere ülkeler farklı 

gerekçelerle reformlar yapmaktadır. Bu gerekçeler arasında emeklilik sistemlerinden 

beklenen amaçları yerine getirme, demografik ve aile yapısındaki değişimler, işgücü 

piyasalarında dönüşüm, mali sorunlar, dış şoklar ya da uzun vadede mali 

sürdürülebilirlik, şeffaflık, eşitlik gibi sorunlara yönelik tedbir alma, önemli yapısal ve 

mali reformların bir parçası olarak emeklilik sistemlerini tasarlama, güç dengelerinin 

ve çıkar gruplarının değişimi ile beraber yeni talepler gibi hususlar ön plana 

çıkmaktadır (Hujo, 2014: 11).  

Bununla beraber yaşlanma, aile, cinsiyet ve toplumsal değişimler, demografik 

dönüşümler, işgücü piyasalarında dönüşüm (dijitalleşme, standart dışı istihdam 

yöntemlerinin yaygınlaşması, vb.), kentleşme, yaşam döngüsünde uyumsuzluk, hayat 

boyu eşitsizlikler, gençlerin istihdam sorunları, sosyal güvenlik programlarının 

yürütülmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması gereği, sosyal güvenliğe 

yönelik daha yüksek kamu beklentileri, göç sorunları (ISSA, 2010;  ISSA, 2014; ISSA, 

2016b) gibi eğilim ve tehditlerin emeklilik sistemlerini etkilemeyi sürdürmesi ve 

emeklilik reformlarının gündemdeki önemini koruması beklenmektedir. 

Özellikle hayatta kalma sürelerinin uzaması, düşen doğum oranları gibi 

nedenlerle bağımlı yaşlı nüfus oranının artması emeklilik harcamalarını artırırken 

çalışma çağındaki nüfusta yaşanacak gerileme ya da daha sınırlı artışlar ise özellikle 
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dağıtım esasına dayalı sistemlerde artan emeklilik harcamalarının finansmanında 

sorunların artmasına neden olmaktadır. Yaşlı bireyler açısından ise artan hayatta kalma 

beklentisi ile beraber yaşlılık döneminde yeterli gelir elde edememe riski ortaya 

çıkmaktadır. 

BM’nin 2017 yılında yayınladığı nüfus tahminlerine göre önümüzdeki 

dönemde nüfusun yaşlanma sürecinin hızlanacağı görülmektedir. Söz konusu verilere 

göre, dünya nüfusunun 2060 yılında 2015 yılına göre yüzde 38 artarak 10 milyarı 

geçeceği görülmektedir. 2060 yılındaki 65 yaş üstü yaşlı nüfusun toplam nüfus içinde 

oranının yaklaşık 10 puan artarak yüzde 18 olması, medyan yaşın da 30’dan 37’ye 

yükselmesi beklenmektedir. 2015-2060 döneminde doğumda hayatta kalma 

beklentisinin de dünyada 71’den 78 yaşa yükseleceği tahmin edilmektedir. Yine bu 

dönemde dünyada doğurganlık oranının 2,5’ten 2,1’e gerileyeceği öngörülmektedir. 

Tüm bu demografik değişkenler altında emeklilik sistemleri açısından önem arz eden 

yaşlı nüfusun çalışabilir nüfusa oranını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı 2015 yılındaki 

yüzde 13 seviyesinden 2060’da yüzde 29 seviyesine çıkacaktır. 65 yaşında olanların 

hayatta kalma beklentisinin bu dönemde yaklaşık 3 yıl artarak 20 yıla ulaşması 

beklenmektedir (BM, 2017). 

20. yüzyılın son dönemlerinde emeklilik sistemlerinin karşılaştığı bu eğilim ve 

tehditler karşısında özellikle sistemlerin finansmanı hususu ön plana çıkmış, 

sistemlerin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması temel amaç haline 

gelmiştir. Mali sürdürülebilirliğin sağlanması açısından giderleri azaltacak hak 

kazanma koşullarının zorlaştırılması, aylık miktarlarını azaltacak parametrik 
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değişiklikler öne çıkmıştır. Türkiye’de de 1999 ve 2008 yılı reformlar incelendiğinde 

genel olarak mali sürdürülebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir.  

Bununla beraber dünyada ve Türkiye’de sadece mali sürdürülebilirliğe 

odaklanma emeklilik sistemlerine yönelik kamusal beklentilerinin yerine 

getirilememesi gibi riskleri içinde barındırmaktadır. Diğer taraftan mali 

sürdürülebilirliği dikkate almadan yapılan düzenlemeler de sistemin ciddi açık 

vermesine, dolayısıyla emeklilik sisteminden beklenilen amaçların sağlanamamasına 

yol açacaktır. Dolayısıyla, emeklilik sistemlerine yönelik uzun vadeli reformlarda tüm 

bu koşulların dikkate alınması gerekmektedir.  

Bu hususun okuyucu nezdinde daha anlaşılır olması için emeklilik sistemleri 

açısından mali ve sosyal sürdürülebilirlik kavramlarının geliştirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 

1.4.1 Sürdürülebilirlik Kavramı 
 
 

Sürdürülebilirlik kelimesi kullanıldığı alanlara göre anlamı farklılaşabilmekle 

beraber genel olarak belli bir durumun ya da belli bir amacın öngörülen süre boyunca 

belli bir oran ya da seviyede devam edebilme kabiliyeti olarak tanımlanabilmektedir. 

Sürdürülebilirlik kavramı kalkınma ve çevre ile ilgili gündemlerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. BM’nin Ortak Geleceğimiz adlı raporunda kalkınmanın 

sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi açısından bugünün ihtiyaçlarını karşılarken 

gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama yetisinden mahrum bırakılmaması 

gerektiği belirtilmektedir (BM, 1987). Genel olarak sürdürülebilir kalkınmanın 

çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarının olduğu kabul edilmektedir. 
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Diğer taraftan sürdürülebilirlik kavramının kamu maliyesi ya da borçlanma 

düzeylerinin geleceği ile ilgili tartışmalarda da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

1990’lı yıllarla beraber kamu maliyesi açısından kısa döneme odaklı borç ya da 

harcamaların yeterliliği hususları tartışma konusu olmakta olup kamu maliyesinde de 

yaşlanma gibi olguları dikkate alan uzun dönemli sürdürülebilirlik tartışmaları 

yapılmaktadır. Bu tartışmalar kapsamında yer alan Dönemler Arası Bütçe Kısıtı 

yaklaşımına göre şimdiki ve gelecek nesillerden elde edilecek net vergi gelirlerinin 

bugünkü değeri, borç ödemeleri dâhil hükümetin gelecekte yapacağı harcamaların 

bugünkü değerini karşılayabilmesi gerekmektedir. Yine bu kapsamda kullanılan diğer 

bir yaklaşım da Nesilsel Hesap olup herhangi bir neslin üyesinin kalan yaşamı boyunca 

ödeyeceği vergilerden yaşamı boyunca elde edeceği sosyal güvenlik, refah ödemeleri 

ve diğer transfer harcamalarının çıkarılması ile elde edilecek net vergilerin bugünkü 

değerini oluşturmaktadır (Ünlükaplan, 2009: 161-162). 

Emeklilik sistemleri ile ilgili tartışmalara bakıldığında sürdürülebilirlik 

kavramının çoğunlukla mali sürdürülebilirlik anlamında kullanıldığı görülmektedir 

(Avrupa Komisyonu, 2015a; Draxler ve Mortensen, 2009; Holzmann ve Hinz, 2005; 

ILO, 2017a). 

Bununla beraber bazı çalışmalarda sürdürülebilirlik kavramı daha geniş 

anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin bir çalışmada emeklilik sistemlerinin 

sürdürülebilirliğinin dar ya da geniş anlamda tanımlanabileceği belirtilmektedir. Dar 

anlamda sürdürülebilirlik mali sürdürülebilirliği içerirken geniş anlamda 

sürdürülebilirlik ya da politik sürdürülebilirlik ise emeklilik sisteminin mali 
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sürdürülebilirliğinin yanı sıra sistemlerin gelecekte toplum tarafından kabul görmesi 

ve güvenirliğinin devam etmesini içermektedir (Mattil, 2006: 17). 

Türkiye’de sosyal güvenlik hususunun yer aldığı birçok politika dokümanında 

çoğunlukla mali sürdürülebilirlik kavramının kullanıldığı görülmektedir. Dokuzuncu 

Kalkınma Planında (DPT, 2006: 89) sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tümünü 

kapsayan, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, mali sürdürülebilirliği olan 

ve kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulması amacı yer alırken Onuncu 

Kalkınma Planında sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsayan, adil, 

kaliteli ve mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı 

belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013: 48). 

Diğer taraftan 9. Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları esnasında oluşturulan 

Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu, 2013 yılı vizyonunda sosyal güvenlik 

sisteminin toplumsal dayanışmayı güçlendirici, sağladığı haklar bakımından adil, 

etkili ve sürdürülebilir olması gerektiğini ve sistemin sürdürülebilirliğinin sosyal 

devletin yükümlülükleri ile devletin ekonomik ve mali imkânlarının dengesini 

gözeten, popülist uygulamalardan uzak, rasyonel bir yapılanmayı gerektirdiğini 

belirtmiştir (DPT, 2007: 61). Görüldüğü üzere bu raporda sürdürülebilirlik kavramı 

sistemin yükümlülüklerinin ve mali imkânlarının gözetilmesini içerecek şekilde daha 

geniş anlamda kullanılmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı Hazırlık çalışmaları kapsamında Sosyal Güvenlik 

Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon 

raporunda Onuncu Kalkınma Planı hedefi olarak sosyal güvenlik sisteminin mali ve 

sosyal açıdan sürdürülebilir, tüm nüfusa etkin ve eşit biçimde hizmet verecek bir 



45 
 

yapıda olması belirlenmiştir. Raporda, sürdürülebilirlik kavramının sosyal güvenlik 

literatüründe genellikle mali anlamda kullanıldığı, ancak sosyal güvenlik sisteminin 

sürdürülebilirliğinin sistemin mali yönlerinin yanı sıra sistemden bireylere sağlanan 

edimlerin düzeyi ve standardı ile ilgili olduğu belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 

2014). 

Bu çalışmada yukarıda bahsedilen iki özel ihtisas komisyon raporunda da yer 

aldığı gibi emeklilik sistemi açısından sürdürülebilirlik kavramı mali sürdürülebilirliği 

de içine alan daha geniş çerçevede değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Türk emeklilik 

sisteminin sürdürülebilirliği, emeklilik sisteminin kendisinden beklenen amaçları 

yerine getirme ve sistemin sınırlılıklarını gözetme kabiliyeti olarak 

değerlendirilmektedir. Bununla beraber bu amaç ve sınırlılıklara mali ve sosyal 

sürdürülebilirlik alt kavramları çerçevesinde yer verilmiştir. 

Şekil 3: Emeklilik Sisteminin Sürdürülebilirliği Kavramı 

 

 

Şekil 3’te özetlendiği üzere emeklilik sisteminden beklenen amaçları yerine 

getirme kabiliyeti emeklilik sisteminin sosyal sürdürülebilirliği kavramı altında 

değerlendirilmiştir. İlerleyen kısımlarda detaylandırılmak üzere sosyal 
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sürdürülebilirlik altında emeklilik sisteminin kapsamının artırılması, emeklilere yeterli 

gelir ikamesi sağlanması ve yaşlı yoksulluğunun önlenmesi amaçları yer almaktadır. 

Diğer taraftan emeklilik sisteminin bu amaçları yerine getirirken orta ve uzun 

vadede emeklilik harcamaları, emeklilik sisteminin açığı ve emeklilik sistemine 

yapılan bütçe transferlerini gözetmesi gerekmekte olup bu parasal sınırlılıklara mali 

sürdürülebilirlik kavramı altında yer verilmiştir. 

 

1.4.2 Mali Sürdürülebilirlik Kavramı 
 
 

Tüm ülkelerde finansmanı prim gelirlerine dayanan emeklilik sistemleri 

açısından mali sürdürülebilirlik hususu önem arz etmektedir. Emeklilik harcamalarının 

gelirlerin üzerinde olduğu sistemlerde açık oluşmakta, açığın finansmanı da bütçe 

desteği ya da borçlanma ile karşılanmaktadır. Yüksek borçlanma ve bunun sonucunda 

oluşacak faiz gideri artışının ya da bütçe gelirlerinin açıklarda kullanılmasının hem 

diğer bütçe harcamalarını azaltması noktasında hem de makroekonomik göstergeler 

üzerinde farklı olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda emeklilik sistemlerinin 

mali sürdürülebilirliği hususu özellikle 1990’lı yıllarla beraber literatürde oldukça 

tartışılmış olup bu kavramın farklı kullanımlarının olduğu görülmektedir.   

DB, mevcut ve gelecekteki aylık ödemelerinin önceden açıklanan katkı 

oranları ile finanse edilmesi ve gelecekte katkı oranlarında ilave artış, aylıklarda 

azalma ya da sistem açığında artışların olmaması durumunda mali sürdürülebilirliğin 

sağlanabileceğini belirtmektedir (Holzmann ve Hinz, 2005: 12).  

Diğer bir çalışmada emeklilik sistemlerinin makul varsayımlar altında mevcut 

ve gelecekteki aylık ödemelerini gelecek nesillere önemli yükler yüklemeden ve 
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aylıklarda azalma, katkı oranlarında artış ya da hak etme koşullarında değişim 

yapmadan yapabilme kabiliyeti olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda emeklilik 

harcamalarının milli gelire oranının yanı sıra emeklilik harcamalarının genel vergi 

gelirlerine oranı, rezervlerin çıkarıldığı mevcut durumdaki emeklilik 

yükümlülüklerinin milli gelir ve vergi gelirleri içindeki oranı, mevcut ve gelecekteki 

gelirler ve aktiflerin çıkarıldığı mevcut ve gelecekteki emeklilik yükümlülüklerinin 

mili gelir ve vergi gelirleri içindeki oranları performans göstergeleri arasında 

sayılmaktadır (Pallares-Miralles vd., 2012). 

Başka bir çalışmada ise emeklilik sistemlerinin mali sürdürülebilirliği, 

bugünün çalışanı olup gelecekte emekli olanlara verilen taahhütleri karşılama 

kapasitesi olarak değerlendirilmektedir. Fonlu sistemlerde emekli olanlara fonlarda 

biriken tutarların verilmesi taahhüt edildiğinden bu yönde bir sorun oluşmadığı ancak 

dağıtım esaslı emeklilik sistemlerinde ya da fayda esasına dayanan sistemlerde bu 

hususun önemli olduğu belirtilmektedir (D’addio ve Whitehouse, 2014: 8). 

ILO yayınında emeklilik sistemlerinin mali sürdürülebilirliğini gözetirken 

emekli aylıklarının bağlanması ve artırılması kurallarının sabit bir katkı oranıyla 

sistemin yükümlülüklerinin karşılayabilmesi ile bağlantılı olması gerektiğini 

belirtmektedir. Sistemlerin sürdürülebilirliğinin yaşlıları nasıl desteklediği ve milli 

gelir içindeki büyüklüğüne bağlı olduğu belirtilmekte olup kamu emeklilik 

harcamalarındaki gelişimin milli gelir büyümesi kadar artması, diğer bir deyişle 

harcamaların milli gelir içindeki oranlarının uzun dönemde sabit kalmasının genel 

olarak amaçlandığı belirtilmektedir (Plamondon vd., 2002: 178-179). 
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AB, genel olarak mali sürdürülebilirliği kamu hizmetlerinin sunumu ve 

vergilendirmede herhangi bir değişme olmaksızın, kamu borcunun milli gelire oranını 

sürekli artırmadan mevcut ve gelecekteki politikalara devam edebilme kabiliyeti 

olarak tanımlamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2014: 5-6). AB, güçlü kamu maliyesinin 

sağlanması çerçevesinde emeklilik sistemlerinin mali açıdan sürdürülebilirliğini 

amaçlamakta, uzun vadede AB ülkelerinde emeklilik harcamalarının milli gelire 

oranındaki değişim oranlarını takip etmektedir (Avrupa Komisyonu, 2006).  

Avrupa Komisyonu, 2006 yılından bu yana her üç yılda yaşa bağlı 

harcamaların uzun dönemli projeksiyonlarını içeren yaşlanma raporu yayınlamaktadır. 

Bu raporda ülkeler itibarıyla uzun dönemde yaşa bağlı sağlık ve uzun vadeli bakım 

harcamaları gibi harcamaların yanı sıra emeklilik harcamalarına ilişkin 

projeksiyonlara ve değişim nedenlerine yer verilmektedir. Nitekim 2015 yılında 

yayınlanan yaşlanma raporunda, Avrupa ülkelerinde mali sürdürülebilirliğe odaklanan 

reformlar sayesinde ülkelere göre değişmekle beraber 2013-2060 döneminde 

emeklilik harcamalarının milli gelire oranında artış yaşanmayacağı belirtilmektedir. 

Avrupa genelinde yaşlanmadan kaynaklanan harcama artışının emeklilik yaşlarının 

artırılması, erken emekliliğinin kısıtlanması, aylık seviyelerinin azaltılması ve 

istihdam etkileri ile telafi edileceği belirtilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2015b: 3). 

Görüldüğü üzere emeklilik sistemleri ve emeklilik reformlarında en çok 

kullanılan kavramlardan biri olan mali sürdürülebilirlik kavramı, gelecek nesillere yük 

yükleyecek şekilde katkı oranlarında ilave artışlar yapmadan bugünün çalışanı, yarının 

emeklilerine verilen taahhütlerin karşılanabilmesi kapasitesini içermektedir. Bununla 

beraber özellikle dağıtım esasına dayanan fayda esaslı sistemlerde gerek yaşlı 



49 
 

bağımlılık oranlarının artması, gerekse uzayan hayatta kalma beklentisi ile beraber 

emeklilerin emeklilik dönemlerinde alacağı toplam ödemenin artması emeklilere 

verilen yasal taahhütlerin karşılanmasında sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. 

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere Türk emeklilik sistemi sisteme 

özgü ya da dışsal nedenlerle 1990’lı yıllarla beraber açık vermeye başlamış, yapılan 

reformlara rağmen milli gelire oranla 1990’lı yılların sonundaki açık düzeyinde bir 

iyileşme kaydedilememiştir. Özellikle yaşlanmanın arttığı, işgücündeki sınırlı artış ile 

beraber milli gelir büyümesinin daha düşük seviyelere geldiği dönemlerde Türk 

emeklilik sisteminin mali durumu kamunun borçlanma, gelir ve gider durumunu da 

yakından ilgilendirmektedir. 

Türk emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması hususu birçok 

politika dokümanı ya da yardımcı dokümanda yer almakla beraber bunu 

değerlendirecek gösterge ve sayısal hedefler noktasında farklılıklar görülmektedir. 

Örneğin 9. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında toplanan Sosyal Güvenlik Özel 

İhtisas Komisyonu’nun raporunda sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği 

değerlendirilirken sistemin açıkları ve sisteme yapılan hazine transferlerinin 

azaltılması dikkate alınmaktadır (DPT, 2007: 80). 

10. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında toplanan Sosyal Güvenlik 

Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu’nun raporunda 5 yıllık bir hedef 

olarak 10. Kalkınma Planı döneminin sonu olan 2018 yılında sistemin açığının milli 

gelire oranının yüzde 1’e, sisteme yapılan bütçe transferlerinin milli gelire oranının ise 

yüzde 4’e düşürülmesi hedefi  yer almaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 38, 78). 
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Yine diğer bir üst politika dokümanı olan 2004 yılı Katılım Öncesi Ekonomik 

Program’da ise yapılacak reformlarla beraber sistemin açığının milli gelire oranının 

uzun vadede yüzde 1 civarına inmesinin hedeflendiği belirtilmektedir  (DPT, 2004: 

102). Başka bir raporda ise emeklilik reformları sonucunda sistemin açığının yüzde 

0’lara yaklaşarak uzun vadede sürdürülebilir yapıya kavuşacağı belirtilmektedir 

(Başbakanlık, 2005: 91). 

Yukarıdaki politika dokümanlarından da görüldüğü üzere emeklilik sisteminin 

mali sürdürülebilirliğinin sağlanmasında açıkların ya da sisteme yapılan bütçe 

transferlerinin milli gelir içindeki oranının azaltılması amaçlanmaktadır. Bununla 

beraber bu göstergelere ilişkin olarak somut oranının ne olduğu noktasında uzlaşılmış 

bir rakam bulunmamaktadır.  

Uluslararası çalışmalar ve Türkiye’deki politika dokümanlarındaki hedefler 

dikkate alındığında emeklilik reformları ve son düzenlemeler ışığında emeklilik 

sisteminin mali sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi noktasında emeklilik 

harcamaları, emeklilik sistemin açığı ve emeklilik sistemine yapılan bütçe 

transferlerinin milli gelir içindeki oranlarına ilişkin orta ve uzun vadeli eğilimlerin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Özellikle emeklilik sistemlerinin olgunlaştığı ülkeleri içeren projeksiyonlarda 

yaşlanma, aylıkların durumu gibi göstergelerin etkilerini analiz ederken genellikle 

emeklilik harcamalarının milli gelir içindeki oranına yer verilmektedir. Türkiye’nin 

hızla yaşlanma sürecine girdiği dikkate alındığında emeklilik harcamaları ile ilgili 

eğilimlerin detaylı analiz edilmesi gerekmektedir.  
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Bununla beraber Türkiye’nin halen genç bir nüfus yapısına sahip olması, hızlı 

büyüme ve istihdam potansiyelinden dolayı sistemin gelir projeksiyonları da önem arz 

etmekte olup bu noktada harcamalarının yanı sıra emeklilik sisteminin açığının da 

analizi önem taşımaktadır.  

Türkiye’de emeklilik sisteminin açığının yanı sıra prim karşılığı olmayan ek 

ödemeler, bayram ikramiyeleri, faturalı ödemeler, ek karşılıklar gibi transferlerin açık 

dışında diğer bütçe transferleri ile karşılanmasından dolayı gelecek dönemde sisteme 

yapılan bütçe transferlerinin de harcama ya da gelir – gider farkı projeksiyonlarından 

daha farklı bir eğilim içerebileceğinden ayrıca analiz edilmesi gerekmektedir. 

 

1.4.3 Sosyal Sürdürülebilirlik Kavramı 
 
 

Emeklilik sistemleri açısından sosyal sürdürülebilirlik kavramı literatürde 

yaygın kullanılmamakla birlikte sosyal sürdürülebilirlik kavramı ile benzer içeriğe 

sahip aylıkların yeterliliği kavramının daha sık kullanıldığı görülmektedir. 

Grech (2010: 109-111)’e göre emeklilik sistemlerinin sosyal sürdürebilirliği, 

sistemin sınırlılıklarına fazla baskı oluşturmadan sistemlerin amaçlarına ulaşmasını 

sağlayacak uzun vadeli çözümler olarak tanımlanmaktadır. Sistemin amacı aylıkların 

yeterliliğini sağlamak olup bu amaç yoksulluğu azaltma ve yeterli gelir ikamesi 

sağlama alt amaçlarını içermektedir. Diğer taraftan emeklilik sistemi açısından nesiller 

arası dengenin sağlanmasına yönelik bazı sınırlılıklar mevcuttur. Bunlar temelde 

aylıkları finanse etmek için artırılan prim oranları karşısında hükümetlerin karşı 

karşıya kaldığı baskılar ile yakın nesillerin benzer yaşam standartlarına sahip olmak 

için yarattıkları politik baskılardır. Grech (2010)’un yaptığı çalışmada sosyal 
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sürdürülebilirlik kavramı mali sürdürülebilirliği de içinde alan daha geniş bir kavram 

olarak kullanılmaktadır. 

Diğer bir çalışmada ise sosyal sürdürülebilirlik kavramı emekli aylıklarının 

yeterliliği ile nesiller arası dayanışma ve uyumu kapsayacak şekilde tanımlanmaktadır. 

Bu noktada sosyal sürdürülebilirlik belli bir zamanda kaynakların farklı nesillere göre 

dengeli dağılımını ve gelecekteki nesillerin kaynaklara eşit ya da daha fazla erişimini 

gerektirmektedir. Nesiller arası uyumlu ilişkilerin önemini dikkate alınmadan 

uygulanan kamu politikaları, tüm nesillere zarar verecek olan genç ve yaşlılar arasında 

kıt kaynaklar için rekabet riskini içermekte mali baskılardan kaynaklı tasarruf 

tedbirleri genç ve yaşlılar arası dayanışmayı baskılamaktadır. Diğer taraftan mali 

sürdürülebilirlik sorunlarını çözmeden sosyal sürdürülebilirlik konusunda başarılı 

olmanın mümkün olmadığı belirtilmektedir (Zaidi, 2015: 19). 

OECD, emeklilik sistemine ilişkin sosyal sürdürülebilirlik kavramını 

kullandığı yayınında, sosyal sürdürülebilirliği gelecekteki aylıkların yaşlı insanlar için 

yeterli yaşam standardı sağlayıp sağlamadığı çerçevesinde değerlendirmektedir 

(OECD, 2015: 10). 

2000’li yıllardan sonraki emeklilik reformlarının etkilerini değerlendirirken 

literatürde emeklilerin yoksulluk risklerini azaltma ve bireylere emeklilikte ücretlerine 

oranla yeterli gelir ikamesi sağlayarak asgari yaşam standartlarının devamını sağlama 

amacı ön plana çıkarılmakta ve bu iki amaç ‘Aylıkların Yeterliliği (Pension 

Adequacy)’ kavramı içinde kullanılmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2015a; Grech, 

2010; Holzmann ve Hinz, 2005; OECD, 2013).  
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Aylıkların yeterliliği tartışmalarında yeterli aylıklar iki kapsamda 

kullanılmaktadır. Dar anlamıyla yeterli aylık yaşlılık döneminde mutlak asgari 

seviyede ihtiyaçları karşılayan aylık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda 

yeterli aylık göstergeleri maddi açıdan mutlak ve göreli yaşlı yoksulluğu, maddi 

olmayan unsurlar da dâhil edildiğinde yaşlılık dönemindeki maddi yoksunluk ve 

sosyal dışlanmayı ölçmektedir. Diğer taraftan geniş anlamıyla yeterli aylık kavramı 

ise bireylerin çalışma dönemindeki yaşam standartlarını sağlayacak şekilde ücretleri 

belli bir seviyede ikame eden aylık olarak anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yeterli aylık 

ölçümünde bireysel açıdan aylığın önceki kazanca oranını ifade eden ikame oranları 

ya da toplumsal açıdan emekli aylıklarının kazançlara oranı dikkate alınmaktadır 

(OECD, 2013: 61). Bununla beraber aylıkların zenginliği, medyan göreli gelir, 

toplulaştırılmış ikame oranı, fayda oranı, brüt ortalama ikame oranı olarak adlandırılan 

farklı değişkenler de ölçüt olarak kullanılmaktadır. 

AB, aylıkların yeterliliği kapsamında sosyal dışlanmanın önlenmesi, bireylerin 

yaşam standartlarının devamının sağlanması, dayanışmanın güçlendirilmesi 

amaçlarına yer vermektedir. Sosyal dışlanmanın önlenmesinde yaşlıların yoksulluk 

riski ile karşılaşmadığı, insan onuruna yaraşır yaşam standardının olduğu, ülkenin 

ekonomik refahını paylaştığı ve kamusal, sosyal ve kültürel hayata aktif olarak 

katılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bireylerin yaşam standartlarının 

devamının sağlanmasında ise tüm bireylerin emeklilik sonrası makul derecede yaşam 

standartlarını devam ettirmeyi sağlayacak kamu ve/veya özel uygun emeklilik 

düzenlemelerine erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Dayanışmanın 

güçlendirmesi amacı ise nesil içi ve nesiller arası dayanışmanın artırılmasını ön plana 

çıkarmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2003). AB’de aylıkların yeterliği kapsamında 
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yukarıda belirtilen iki amacın genişletilmiş halinin yanı sıra nesil içi ve nesiller arası 

dayanışmanın güçlendirilmesi de bir amaç olarak yer almaktadır. 

AB, mevcut durumu ve yapılan reformlar sonucunda gelecek döneme ilişkin 

olarak 3 yılda bir aylıkların yeterliliğine yönelik rapor yayınlamaktadır. 2015 yılında 

yayınladığı raporda yaşlı nüfusun artacak olmasına karşın yapılan reformlarla beraber 

2060 yılında emeklilik harcamalarının milli gelir içindeki oranının 2013 yılı seviyesini 

geçmemesinin sağlandığını ancak mali sürdürülebilirliğe odaklı reformların ilerleyen 

dönemde aylıkların yeterliliğine ilişkin riskler oluşturacağı belirtilmektedir. Özellikle 

emeklilik reformları ile beraber yeterli aylık alabilmek için kesintisiz uzun çalışma 

hayatı gerektirdiğinden emeklilik ve istihdam politikalarının koordineli şekilde 

yürütülmesine ihtiyaç bulunduğu belirtilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2015a). 

OECD de son dönemlerde emeklilik reformlarında mali sürdürülebilirliğe 

odaklanıldığı ve bu alanda önemli ilerlemeler olduğu, ancak önümüzdeki dönemde 

aylıkların yeterliliğinin sağlanmasının politika yapıcılar açısından önemli bir zorluk 

oluşturduğunu ve bu alana daha fazla odaklanmak gerektiğini belirtmektedir (OECD, 

2013; OECD, 2015). 

ILO ise aylıkların yeterliliğini yaşlı bireylere gelir güvenliği sağlaması 

kapsamında değerlendirmekte, bu noktada emeklilik sistemlerinin amacının tüm yaşlı 

bireylere ulaşmak ve bu bireylere yeterli parasal aylık sağlamak olduğunu 

belirtmektedir. ILO, birçok ülkede uygulanan mali sıkılaştırma ve kemer sıkma 

politikalarının uzun dönemde aylıkların yeterliliği hususuna zarar verdiğini, yaşlanma 

bağlamında mali sürdürülebilirlik ve aylıkların yeterliliği arasında iyi bir dengenin 

sağlanması gerektiğini ifade etmektedir (ILO, 2017). 
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ILO, aylıkların yeterliliği kapsamında değerlendirdiği emeklilik kapsamının 

artırılması hedefi doğrultusunda, ülkelerde yasal ve efektif kapsamın artırılmasına 

önem vermektedir. Emeklilik sistemi açısından yasal kapsam, emeklilik sistemi 

kapsamına girenlerin çalışma çağındaki nüfus ya da işgücüne oranı ile ifade edilirken, 

fiili kapsam ise yasal düzenlemelerin etkin uygulanıp uygulanmamasına bağlı olarak 

fiilen kapsama girenlerin toplam çalışma çağı nüfusu ya da işgücüne oranı olarak 

görülmektedir. Yine ILO, mevcut durumda emeklilik kapsamını görmek üzere de 

yasal emeklilik yaşının üzerindeki yaşlılardan emekli aylığı alanların oranını da 

dikkate almaktadır (ILO, 2017: 78-80). 

Türkiye’de emeklilik ya da sosyal güvenlikle ilgili yayınlarda sosyal 

sürdürülebilirlik ya da aylıkların yeterliliği kavramlardan daha çok sosyal güvenlik 

hakkı, toplumun sosyal güvenceye kavuşturulması gibi hukuki terimler daha yaygın 

kullanılmakta, sosyal güvenliğin sosyal boyutunu ilgilendirecek şekilde en çok 

kapsama ilişkin sorunlar, yaşlı yoksulluğu, norm ve standart farklılıkları gibi hususlar 

tartışma konusu olmaktadır. 

Örneğin sosyal güvenlik reform gerekçeleri arasında kapsam sorunları ve 

yoksulluğun önlenememesi sorunlarına yer verilmesi (Başbakanlık, 2005), yine sosyal 

güvenlik vizyonlarında tüm bireylerin kapsam altına alınması, yoksulluk sınırı 

üzerinde çağdaş standartlarda bir yaşam seviyesi sağlanması, toplumsal dayanışmayı 

güçlendirilmesi, etkili ve adil bir sosyal güvenlik sistemi hedefinin yer alması (DPT, 

2007: 61) emeklilik sisteminin sosyal boyutunu ilgilendiren hususlar olarak dikkati 

çekmektedir.  
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Yine bazı çalışmalarda Türkiye’de yaşlı yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi 

hususlara değinilmekte, kapsam sorunları ve yoksulluk sorunları analiz edilmektedir 

(Gürsel vd., 2015; Karadeniz ve Öztepe, 2013). Diğer bir yayında ise sosyal güvenlik 

reformunun gelir dağılımı ve yoksulluk üzerine etkileri analiz edilmektedir (Arabacı 

ve Alper, 2010). 

Bu çalışmada Türkiye açısından sosyal sürdürülebilirlik kavramı, bu alanla 

ilgili uluslararası tartışmalar ve Türkiye’de emeklilik sisteminde yaşanılan gelişmeler 

dikkate alınarak, aylıkların yeterliliği tartışmalarında olduğu gibi emeklilik sisteminin 

emeklilerin yoksulluk riskini azaltma, emeklilere yeterli gelir ikamesi sağlama 

amaçları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca, Türkiye’de yasal ve fiili emeklilik 

kapsamının yanı sıra emekli olanların bulundukları yaş grubu içindeki durumları da 

sosyal sürdürülebilirlik kavramı içinde irdelenmiştir. 

Bu noktada sosyal sürdürülebilirlik kavramı içinde yer verilen emeklilere 

yeterli gelir ikamesi sağlanması amacı değerlendirilirken ilerleyen dönemde benzer 

çalışma koşullarına göre farklı yıllarda bağlanan aylıkların birbirlerine göre durumları 

da analiz kapsamına alınmıştır. 



II. BÖLÜM: TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SOSYAL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

 

2.1 Sosyal Sürdürülebilirlik Analizi İçin Kullanılan Veri ve Yöntemler 
 
 

2.1.1 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Verilerinin Kullanımı 
 
 

TÜİK, 2006 yılından itibaren Türkiye’de yoksulluk, gelir dağılımı, yaşam 

koşullarının durumunu ortaya çıkarmak ve bu hususta istatistikler üretmek amacıyla 

her yıl “panel anket” yöntemi kullanarak GYKA uygulamaktadır. Araştırma 

sonucunda hem kesit hem de panel veri üretilmektedir. Araştırmada kullanılan 

örneklem yöntemi tabakalı, iki aşamalı ve küme örneklemesi olup son örnekleme 

birimi hanehalklarıdır. Ancak, araştırmada üniversite yurtları, misafirhane, yetiştirme 

yurdu, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla gibi yerlerde yaşayan ve 

kurumsal nüfus olarak tanımlananlar kapsam dışı bırakılmaktadır (TÜİK, 2019a). 

Araştırmada en güncel nüfus verileri dikkate alınarak fert bazında 

ağırlıklandırma yapılmakta ve fert başına nüfusun genelini temsil edecek şekilde 

ağırlık katsayıları atanmaktadır. Araştırmada gelir bilgileri bir önceki takvim yılını, 

istihdam verileri ise anketin uygulandığı tarihten bir önceki hafta ile anketin yapıldığı 

tarihi esas almaktadır. 

Araştırma sonucunda fert bazında yoksulluk, gelir dağılımı gibi istatistikler 

üretilirken toplam hanehalkı gelirlerinin hanede yaşayan bireysel fert gelirine 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Hanehalklarında özellikle çocukların tüketimlerinin 

daha düşük olduğu dikkate alındığında eşdeğerlik ölçeği kullanılarak hanehalkı 

büyüklükleri eşdeğer hanehalkı büyüklüğüne dönüştürülmektedir. Araştırmada elde 
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edilen hanehalkı kullanılabilir geliri eşdeğer hanehalkı büyüklüğüne bölünerek 

eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri üretilmektedir. TÜİK, eşdeğerlik ölçeği 

olarak OECD ölçeğini kullanmakta olup, OECD ölçeğinde hanehalkındaki referans 

kişi için “1” katsayısı, 14 yaş üzeri fertler için “0,5” katsayısı, 14 yaş altı fertler için 

“0,3” katsayısı kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada, 2017 yılı GYKA mikro verileri analizler edilmiştir. 2017 

GYKA, 22.869 hanehalkı ile 78.015 bireyi içermektedir.  Analizlerde kullanılan 

GYKA değişkenleri Ek 1’de yer almaktadır.  

GYKA’nın gelir verileri 2016 yılını içerdiğinden 2022 sayılı 65 Yaşını 

Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması 

Hakkında Kanun Gereğince aylık bağlananları tespit etmek amacıyla 2016 yılı ek 

ödeme dâhil aylık miktarları göz önünde bulundurulmuş, anket verilerindeki 

kümelenme de dikkate alınarak FG080 değişkenindeki yıllık 2.600 TL ila 2.720 TL 

arasındaki tutara sahip olup 65 yaş üstünde olan, dul/yetim aylığı ile malul/sakatlık 

aylığı almayanların 65 yaş aylığı aldığı varsayılmıştır. 

Yine analizlerde net asgari ücret altında müteşebbis geliri olanları tespit etmek 

amacıyla 2016 yılı net asgari ücret verisi kullanılmıştır. Analizlerde eşdeğer hanehalkı 

kullanılabilir fert gelirinin tespit edilebilmesi amacıyla TÜİK’in kullandığı eşdeğerlik 

ölçeği esas alınmıştır. 

Çalışma kapsamında yoksulluk eşiği olarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir 

fert gelirinin medyan değerinin yüzde 50’si öngörülmüş ve TÜİK’in de yayımladığı 

gibi 7.944 TL yoksulluk eşiği olarak tespit edilmiştir. Türkiye’de istihdam verileri için 

TÜİK’in HİA verileri esas alındığından GYKA verileri esas alınarak yapılan analizler 
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sonucunda ortaya konulan bazı detaylı istihdam verileri HİA verileri ile 

uyumlaştırılmıştır. Analizler için STATA programı kullanılmış olup analiz sonuçları 

fert ağırlık katsayısı kullanılarak tüm nüfusu içerecek şekilde genelleştirilmiştir. 

 

2.1.2 Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro Verilerinin Kullanımı 
 
 

TÜİK, 1988 yılından itibaren temel işgücü göstergelerini ortaya koymak ve 

işteki durum, çalışma süreleri, iş arama süreleri, kayıt dışılık gibi işgücü piyasasının 

temel özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu 

HİA uygulamaktadır. Bununla beraber uygulanan anketin uygulama zamanı, içeriği, 

referans haftaları gibi bazı özelliklerinde revizyona gidilmiştir. Araştırmada iki 

aşamalı, tabakalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmakta olup veriler örnekleme 

yöntemine göre seçilen hanehalklarından derlenmektedir. GYKA araştırmasında 

olduğu gibi kurumsal olmayan nüfus bu araştırmada da kapsam dışı bırakılmaktadır. 

Araştırmada en güncel nüfus verileri dikkate alınarak fert bazında ağırlıklandırma 

yapılmakta ve fert başına nüfusun genelini temsil edecek şekilde ağırlık katsayıları 

atanmaktadır (TÜİK, 2019b). 

2017 HİA 149.465 hanehalkı ile 15 yaş üzeri olan 378.691 bireyi 

içermektedir. Emeklilik sisteminin kapsamına ilişkin kısımlarda yer verilen kayıt dışı 

istihdam ve kapsam dışı istihdama ilişkin analizlerde Ek 2’de yer alan değişkenleri 

içeren HİA mikro veri seti kullanılmıştır. Analizler için STATA programı kullanılmış 

olup analiz sonuçları fert ağırlık katsayısı kullanılarak tüm nüfusu içerecek şekilde 

genelleştirilmiştir. 

 



60 
 

2.1.3 Emekli Aylıklarına İlişkin Mikro Simülasyon Çalışması 
 
 

1999 ve 2008 yıllarında yapılan emeklilik reformlarında emekli aylıklarını 

belirleyen parametrelerde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 2008 reformu ile beraber 

işçiler ile bağımsız çalışanlarda aylıklar tüm çalışma hayatı boyunca elde edilen 

kazançlara endeksli hale getirilmiş, kazançların yıllık TÜFE ile büyüme oranlarının 

yüzde 30’nun toplamı ile güncellenmesi hükmü getirilmiştir. Yine reformla alt sınır 

aylıkları düşürülmüş, ayrıca aylıkların tespitinde önem arz eden PEK alt ve üst sınırları 

değiştirilmiştir. Ayrıca, sigortalıların aylıklarının belirlenmesinde 1999 öncesi, 1999-

2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerinde geçen süreleri dikkate alacak şekilde aylık 

hesabının yapılması öngörülmüştür.  

Tüm bu değişikliklerden dolayı, bir kişinin aylığının belirlenmesinde toplam 

PÖGS ve bunun yıl ve dönemlere dağılımı, ilgili yıllardaki PEK tutarları, kazançlarını 

güncellemede kullanılacak ilgili yılların TÜFE ve büyüme rakamları, aylık talep edilen 

yılın Ocak ayındaki aylık artış oranları, önceki dönem aylık tespiti için gerekli 

basamak göstergesi gibi birçok parametreye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Devlet memurları açısından 2008 yılındaki reformla 01.10.2008 tarihinden 

sonra devlet memuru olanlar için aylık bağlama parametreleri işçi ve bağımsız 

çalışanlarla paralel hale getirilmiş, Anayasa Mahkemesi kararı da dikkate alınarak bu 

tarihten önce devlet memuru olanlar için eski mevzuat hükümleri korunmuştur. 

Bu çalışma kapsamında 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin a fıkrası 

kapsamında çalışanlara (4/a, işçi), b fıkrası kapsamında tarım sektöründe bağımsız 

çalışanlara (4/b tarım, çiftçi); b fıkrası kapsamında tarım dışı sektörde bağımsız 

çalışanlara (4/b tarım dışı, esnaf-işveren) farklı yıllarda benzer PEK düzeyleri ve 
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benzer PÖGS üzerinden bağlanan aylıkları tespit edebilmek amacıyla temsili bireyler 

oluşturulmuştur. Yine aynı maddenin c fıkrası kapsamında çalışanlara (4/c, memur) 

farklı yıllarda, benzer PEK düzeyleri ve benzer PÖGS üzerinden bağlanan aylıkları 

tespit edebilmek amacıyla belli görevlerde çalışan temsili bireyler oluşturulmuştur. 

2000-2060 döneminde temsili bireylere bağlanacak emekli aylıklarının tespit 

edilmesi amacıyla işçi, çiftçi, esnaf ve devlet memurlarını kapsayan 506, 1479, 2926, 

5434 ve 5510 sayılı Kanunlar, Bütçe Kanunları ve diğer Kanunlarda aylıkların 

bağlanmasını etkileyen tüm düzenlemeler dikkate alınarak Excel tabanlı emekli aylık 

hesaplama aracı oluşturulmuştur. Uzun dönemli emekli aylıklarının hesabında Ek 5’te 

yer alan büyüme, TÜFE ve reel ücret artış varsayımları kullanılmıştır. 

 

2.1.3.1 İşçi Emekli Aylıklarına İlişkin Mikro Simülasyon Çalışması 
 
 

Çalışma kapsamında işçilere bağlanacak aylıkların tespiti için 2000-2060 

yılları arasında aynı çalışma süresi ve aynı ücret düzeyinde çalışıp ardışık yıllarda 

emekli olan temsili bireyler oluşturulmuştur. Temsili bireylerin 5400, 7200, 9000, 

10800, 12600 veya 14400 PÖGS’e sahip olduğu varsayılmıştır. Yine bireylerin toplam 

PÖGS’e kaç yılda ulaştığını tespit etmek üzere bir yılda 360 gün PÖGS (yüzde 100 

çalışma yoğunluğu), 278 gün PÖGS (yüzde 75 çalışma yoğunluğu), 216 gün PÖGS 

(yüzde 60 çalışma yoğunluğu), 180 gün PÖGS (yüzde 50 çalışma yoğunluğu) olacak 

şekilde farklı çalışma yoğunluklarına göre hesaplamalar yapılmıştır.  

Bu çalışmada kullanılacak ücret düzeylerinin tespiti açısından SGK 

istatistiklerinden faydalanılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde işçilerin PEK düzeylerinin 

asgari ücret ila asgari ücretin yüzde 10 fazlası arasında yoğunlaştığı görülmektedir. 
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Yine işçilerin yüzde 70’inin asgari ücretin 1,5 katından düşük PEK’e sahip olduğu, 

yüzde 80’inin ise asgari ücretin 2 katından düşük PEK’e sahip olduğu görülmektedir. 

Bu dönemde ortalama PEK düzeyinin de asgari ücretin yüzde 60-70’i civarında olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 3: İşçilerin PEK Dağılımı 

 
Kaynak: SGK (2019a) verileri kullanılarak oluşturulmuştur. 

Not: AÜ, brüt asgari ücreti ifade etmektedir. 

 

 

Bu verilerden hareketle çalışma kapsamında bireylerin çalışma hayatlarının 

son yılında asgari ücret, asgari ücretin 1,5 katı, asgari ücretin 2 katı, asgari ücretin 3 

katı, asgari ücretin 5 katı veya PEK üst sınırı üzerinden prim ödedikleri varsayılmıştır. 

İşçilerin ücret artışlarında kıdem etkisi dikkate alınmış, bu kapsamda çalışma hayatının 

son yılında sırasıyla asgari ücretin 1,5 katı, 2 katı, 3 katı, 5 katı ve PEK üst sınırından 

ücret alan bireylerin çalışma hayatına sırasıyla asgari ücretin 1 katı, 1,5 katı, 2 katı, 3 

katı ve 4 katı düzeyinde ücret alarak başladığı varsayılmıştır. Çalışma hayatı boyunca 

yıllık ücret düzeylerinin tespitinde ise ilk yıl ve son yıl ücret düzeyleri dikkate alınarak 

aradaki yıllarda lineer değişim uygulanmıştır. Çalışma hayatının son yılında asgari 

ücret düzeyinde ücret alan sigortalının ise çalışma hayatı boyunca asgari ücret 

düzeyinde ücret aldığı öngörülmüştür.  

% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AÜ 43,6 44,0 48,1 42,8 41,1 43,2 43,1 44,0 41,6 38,3 38,1 38,6 40,9 35,0

AÜ*1,1'e kadar 57,6 58,6 61,4 59,0 58,4 59,1 59,3 60,0 58,3 54,9 53,9 53,5 55,5 51,5

AÜ*1,5'e kadar 71,2 71,9 72,9 70,6 70,7 71,4 71,7 72,7 72,2 70,2 68,9 68,3 71,6 70,4

AÜ*2'e kadar 78,2 78,9 79,6 77,5 78,6 78,9 79,6 81,3 81,7 80,5 80,4 81,0 83,8 83,2

AÜ*3'e kadar 85,9 85,9 87,3 86,4 86,7 87,5 88,1 89,0 89,6 88,6 88,5 88,8 90,9 90,9

AÜ*5'e kadar 93,9 94,1 94,5 94,3 94,3 94,8 95,1 95,4 95,8 95,1 95,3 95,5 96,7 96,9

AÜ*6,5'e kadar 96,6 96,6 96,6 96,5 96,3 96,6 96,8 96,9 97,2 97,0 97,3 97,4 98,0 98,1

AÜ*6,5 ve üzeri 3,4 3,4 3,4 3,5 3,7 3,4 3,2 3,1 2,8 3,0 2,7 2,6 2,0 1,9

Ort. PEK / AÜ 178,6 175,5 172,6 176,7 176,0 173,3 171,2 166,4 167,4 169,4 170,4 169,1 152,5 164,0
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PEK üst sınırı; 2017 ve sonrasında asgari ücretin 7,5 katı, 2005-2016 arası 

asgari ücretin 6,5 katı, 2000-2004 yılları arasında asgari ücretin 3 ila 6,5 katı arası, 

1995-2000 yılları arası asgari ücretin 1 ila 2 katı arası, 1995 öncesi yıllarda ise asgari 

ücretin 2 ila 17 katı arasında değişmektedir. Temsili bireylerin çalıştıkları yıldaki 

ücretlerin PEK alt sınırından az ya da PEK üst sınırından fazla olması durumunda bu 

alt sınır veya üst sınırlar dikkate alınmıştır.    

Özetle, 2000-2060 döneminde yukarıda bahsedilen farklı parametrelere sahip 

5.490 temsili bireyin bu dönemin herhangi bir yılının Ocak ayında bağlanacak aylığı 

çalışma kapsamında tespit edilmiştir. 

 

2.1.3.2 Bağımsız Çalışanların Emekli Aylıklarına İlişkin Mikro 

Simülasyon Çalışması 
 
 

Çalışmada bağımsız çalışan sigortalılarla ilgili analizler yapılmadan önce 

sigortalıların geçmiş dönemdeki PEK / basamak tutarları ile ilgili bilgi vermekte fayda 

görülmektedir. Bilindiği üzere bu sigortalıların 2008 yılı öncesinde gerek primlerin 

gerekse emekli aylıklarının tespitinde basamak sistemi kullanılmaktadır. Tablo 4’te 

bağımsız çalışanların ilgili dönemlerdeki basamak tutarlarının ilgili dönemdeki brüt 

asgari ücrete oranlarına yer verilmektedir.  

Tablo 4’te tarım dışı sektörde çalışanların basamak tutarlarının asgari ücrete 

oranı incelendiğinde, 1. basamak tutarlarının 1999 yılı öncesinde asgari ücretin 

yaklaşık üçte biri iken 2000-2008 döneminde basamak güncellemeleri ile beraber 

asgari ücretin yüzde 60’ına kadar yükseldiği görülmektedir. 6. basamak tutarı ise bu 

dönemlerde yüzde 60 seviyesinden yüzde 80 seviyesine çıkarken 1990’lı yıllarda brüt 

asgari ücretin biraz altında olan 12. basamak tutarı 2000’li yıllarda asgari ücretin 
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üzerine çıkmıştır. Diğer taraftan sigortalıların asgari yükselebilecekleri 24. basamak 

tutarının ise asgari ücretin 3 katı civarında olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Bağımsız Çalışanların Basamak Tutarlarının Asgari Ücrete Oranı 

Yüzde  

Tarım Dışı Sektörde Bağımsız 

Çalışanlar 

Tarım Sektöründe Bağımsız 

Çalışanlar 

1. Bas 6. Bas 12. Bas 24. Bas 1. Bas 6. Bas 12. Bas 24. Bas 

1985-1989 35 65 100 251 23 44 73 - 

1990-1994 33 59 91 337 19 35 56 - 

1995-1999 42 62 89 265 26 48 74 - 

2000-2008 60 79 105 275 27 46 68 157 

Kaynak: SGK (2019a) ve SGK İstatistik Yıllıkları kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

 

Tarım sektöründe bağımsız çalışan sigortalılara bakıldığında ise 1. basamak 

tutarının asgari ücretin yaklaşık dörtte biri olduğu, 6. basamak tutarının asgari ücretin 

yarısına yaklaştığı, 12. Basamak tutarının asgari ücretin yaklaşık dörtte üçü civarında 

olduğu, 24. Basamak tutarının ise asgari ücretin yüzde 150’si civarında olduğu 

görülmektedir. 

Tarım dışı sektörde bağımsız çalışanlar sisteme ilk girdiğinde basamağını 

kendisi seçebilmekte iken seçim yapmaması halinde ilk basamaktan sigortalılığa 

başlamakta iken 1981 yılında yapılan değişiklikle 6. basamağa kadar sigortalıların 

bulunduğu basamak her yıl artırılmış, 1999 yılında yapılan değişiklikle ise bu 

uygulama 12. basamağa çıkarılmıştır. Tarım sektöründe bağımsız çalışanlar da sisteme 

ilk girdiğinde basamağı kendisi seçebilmekte ve seçim yapmaması halinde ilk 

basamaktan sigortalılığa başlarken 2000 yılında yapılan değişiklikle 11. basamağa 

kadar sigortalıların bulunduğu basamağın her yıl artırılması hükmü getirilmiştir. 

Tablo 5’te söz konusu yıllarda bağımsız çalışan sigortalıların basamaklara göre 

dağılımına yer verilmiştir. 2000’li yıllara kadar tarım dışı sektörde bağımsız çalışan 
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sigortalıların yaklaşık yüzde 99’u 12. basamak ve altında yer alırken 2000 yılı 

sonrasında 13 ve 14. basamaklarda da sigortalı bulunmaya başlamıştır. Diğer taraftan 

15 ve üzeri basamakta yer alan sigortalılar çok sınırlı sayıda kalmıştır. 2008 yılı 

itibarıyla 24. basamakta sadece 125 kişi bulunmaktadır. Alt basamaklardaki yığılma 

nedeniyle sigortalıların ortalama basamağı 2000’li yıllara kadar 6-7 arasında iken 

2000’li yıllardan sonra 8-9 civarına yükselmiştir. 

Tablo 5: Basamaklarda Yer Alan Sigortalıların Toplam Sigortalılara Oranı 

Yüzde  
Esnaf / İşveren Çiftçi 

1985 1990 2000 2008 1985 1990 2000 2008 

1-6 87,6 83,6 23,5 31,7 85,3 89,6 94,7 50,5 

7-12 12,4 16,3 75,6 59,3 14,7 10,4 5,3 49,0 

13-14 0,0 0,1 0,5 7,9 0,0 0,0 0,0 0,5 

15 ve üzeri 0,0 0,0 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ort. Bas. 5,3 5,7 7,4 8,6 2,8 2,3 2,5 6,1 

Kaynak: SGK (2019a) ve SGK İstatistik Yıllıkları kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

 

Tarım sektöründe bağımsız çalışan sigortalıların 2000’li yıllara kadar çok 

büyük bir kısmı ilk 6 basamakta yer alırken 2000 yılı sonrasında zorunlu basamak 

yükseltme ile beraber sigortalıların yaklaşık yarısı ilk 6 basamakta diğer yarısı 7 ila 

12. basamak arasında yer almaktadır. Sigortalıların yüzde 1’inden daha azı ise daha 

üst basamaklarda yer almaktadır. Yine alt basamaklarda oluşan yığılma ile beraber 

sigortalıların ortalama basamağı 2000’li yıllara kadar 2 civarında iken 2000’li 

yıllardan sonra artarak 6. basamak civarına yükselmiştir.  

Görüldüğü üzere tarım dışı sektörde bağımsız çalışan sigortalıların büyük bir 

kısmının 12. basamağın altında yer alması ve bu basamak tutarlarının da asgari ücretin 

altında olmasından dolayı sigortalıların büyük bir kısmı asgari ücretin altındaki PEK 

üzerinden prim ödemişlerdir. Diğer taraftan tarım sektöründe bağımsız çalışan 
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sigortalıların ise ortalama basamak tutarlarının çok daha düşük olmasından dolayı 

sigortalıların çok büyük bir kısmının prime esas kazancı asgari ücretin yarısının 

altındadır.  

2008 yılında yapılan reformla basamak sistemi kaldırılmış, sigortalılara asgari 

ücretle PEK üst sınırı arasında olmak üzere kendi PEK’lerini belirleme imkânı 

getirilmiştir. SGK istatistikleri incelendiğinde tarım dışı sektörde bağımsız çalışan 

sigortalıların 2010 yılında yaklaşık yüzde 91’i asgari ücret üzerinden prim öderken bu 

oran yıllar itibarıyla giderek artarak 2017 yılında yüzde 99’a ulaşmıştır. Tarım 

sektöründe bağımsız çalışan sigortalıların ise tamamına yakını asgari ücret üzerinden 

prim ödemektedirler. 

5510 sayılı Kanun kapsamında bağımsız çalışanlara bağlanacak aylıkların 

tespiti için 2000-2060 yılları arasında aynı sigortalılık süresi ve benzer basamak 

düzeyinde ya da asgari ücret düzeyinde çalışıp ardışık yıllarda emekli olan temsili 

bireyler oluşturulmuştur. Temsili bireylerin 15, 20, 25, 20, 35 veya 40 yıl sigortalılık 

süresi olduğu varsayılmıştır. Yine bireylerin sigortalı olmaya başladığı dönemde 1, 6 

ya da 12. basamaktan sigortalı olduğu ve zorunlu basamak yükseltmelerinin yapıldığı 

varsayılmıştır. Bu sigortalılardan 2008 sonrasında çalışmaya devam edenlerin ya da 

çalışmaya yeni başlayanların asgari ücret üzerinden prim ödediği öngörülmüştür. 

Esasen sigortalıların 24. basamağa kadar yükselmeleri ya da 2008 sonrasında PEK üst 

sınırına kadar prim ödemeleri mümkünken bu imkândan faydalanan sigortalı sayısı 

oranının çok düşük olduğundan dolayı bu basamak / PEK tutarını içeren senaryo 

üretilmemiştir. 
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Özetle, çalışmada 2000-2060 döneminde yukarıda bahsedilen farklı 

parametrelere sahip bağımsız çalışan sigortalıların tarım ve tarım dışı sektör ayrımında 

1098’er birey olmak üzere toplam 2.196 temsili bireyin bu dönemin herhangi bir 

yılında bağlanacak aylığı tespit edilmiştir.  

 

2.1.3.3 Memur Emekli Aylıklarına İlişkin Mikro Simülasyon Çalışması 
 
 

Çalışmada memurların emekli aylıkları ile ilgili analizler yapılmadan önce 

memurların aylığa esas kazançları ile ilgili kısaca bilgi verilmesinde fayda 

görünmektedir. Memurların emekli aylık hesabında gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, 

kıdem aylığı, taban aylığı, makam/temsil/görev tazminatı gibi maaşlar unsurları önem 

taşımaktadır (Altıntaş, 2011: 38-63). 

2008 yılında yapılan reformda 2008 yılı Ekim ayı öncesinde devlet memurları 

olanlar için 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri korunmuştur. Bu 

kanun kapsamında memurlara emekli aylığı bağlanırken emekli olmadan önce 

aldıkları son güncel maaş dikkate alınmaktadır. Yine aylık bağlama oranları yüzde 

50’nin üzerine toplamda yüzde 90’ı geçmemek üzere çalışılan her yıl için yüzde 1 

oranı ilave edilerek hesaplanmaktadır. Bunun yanı sıra, alt sınır aylığı uygulaması, 

yüksek dereceli devlet memurları için makam ve göreve bağlı tazminatların ayrıca 

aylığa eklenmesi gibi düzenlemeler bulunmaktadır.  

Diğer taraftan emeklilik reformunda 2008 yılı sonrasında memur olanların 

emekli aylık hesabında işçi ve bağımsız çalışanlarla paralellik kurulduğu 

görülmektedir. Bu noktada, son çalışma yılı yerine tüm çalışma hayatı boyunca elde 

ettiği kazançların güncellenerek dikkate alınmakta, makam, temsil, görev tazminatı 



68 
 

gibi maaş unsurları aylığa ayrıca eklenmemektedir. Bunun yanı sıra aylık bağlama 

oranları her yıl için yüzde 2 olacak şekilde uygulanmaktadır.  

2008 öncesi devlet memurlarının aylık artışlarında memur maaş katsayılarında 

yapılan artışlar dikkate alınırken 2008 Ekim sonrası memur olanlarda işçi ve bağımsız 

çalışanlarda olduğu gibi TÜFE artış oranlarının esas alınması hükmü getirilmişti. 

Bununla beraber 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme 

Kanunu’nda 2012 yılında yapılan değişiklikle tüm devlet memur emeklilerinin aylık 

artışlarında kamu görevlileri toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve 

taban aylık katsayılarındaki artışların dikkate alınması hükmü getirilmiştir. Bu 

noktada, hem mevcut hem de ilerleyen dönem için memur emekli aylık artışları ile işçi 

ve bağımsız çalışan memur emekli aylık artış parametreleri arasında farklılıklar devam 

edecektir. Bu durumda işçi ve bağımsız çalışan emeklileri reel ücret artışından 

faydalanmazken memur emeklileri reel maaş katsayıları artışlarından faydalanacaktır. 

Çalışma kapsamında memurlara bağlanacak aylıkların tespiti için 2000-2060 

yılları arasında aynı çalışma süresinde çalışan ve ardışık yıllarda emekli olan temsili 

bireyler oluşturulmuştur. Temsili bireylerin 25, 30, 35 ya da 40 yıl çalıştıkları 

varsayılmıştır. Devlet memurları açısından farklı meslek, farklı unvan, farklı eğitim 

düzeyi gibi unsurlar dikkate alınarak yüzlerce farklı temsili birey oluşturmak yerine 

bağlanacak aylıklarla ilgili genel eğilimleri tespit etmek amacıyla herhangi bir ek 

gösterge ve makam/temsil/görev tazminatı olmayan bir memur ile yüksek ek gösterge 

ve makam/temsil/görev tazminatı olan bir genel müdüre bağlanacak aylıkların 

simülasyonu yapılmıştır.  
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Memurun 13. derece 1. kademeden göreve başlayıp derece ve kademe 

ilerlemesi ile beraber 5. derece 1. kademeden emekli olacağı varsayılmıştır. Genel 

müdürün ise 8. derece 1. kademeden uzman yardımcısı olarak göreve başlayıp derece 

ve kademesinin ilerleyeceği, şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı 

olduktan sonra çalışma hayatının 22. yılı ve sonrasında genel müdür olacağı, makam 

ve temsil tazminatlarına hak kazanacağı varsayılmıştır. Bu kapsamda farklı yıllarda, 

farklı sigortalılık süresi ve farklı unvanda emekli olacak 488 temsili birey 

oluşturulmuştur. 

 

2.2 Emeklilik Sisteminin Kapsamına Yönelik Analizler 
 
 

Emeklilik sistemlerinin yaşlı yoksulluğunu azaltma, gelir ikamesi sağlama gibi 

amaçlarını yerine getirebilmesi açısından mümkün olduğunca toplumun genelini 

kapsaması gerekmektedir. Türkiye’de emeklilik sistemlerinin temelini oluşturan ve 

primli sisteme dayanan sosyal sigorta sisteminin kapsam düzeyi ise çalışma hayatı ile 

bağlantılıdır. Bu kısımda emeklilik sistemi içinde çok baskın yer tutması sebebiyle 

kamu sosyal sigorta sisteminin kapsamına yönelik analizler yapılacaktır.  

 

2.2.1 Aktif Sigortalı Sayısının Gelişimi 
 
 

Türkiye’de emeklilik sisteminin kapsamını analiz etmeden önce ülke nüfusuna 

ilişkin genel durumu özetlemekte fayda görünmektedir. Ülke nüfusu son 19 yılda 

yüzde 29 oranında artarak 82 milyon kişiye yaklaşmıştır. Tablo 6’da görüleceği üzere 

bu dönemde 15-64 yaş arası nüfus oranı artmaya devam ederken 0-14 yaş grubunun 

nüfus içindeki oranı azalmış, 65 yaş üstü nüfus ise daha hızlı oranda artmıştır. Bu da 

çalışabilir nüfusun artmasına karşın ülke nüfusunun hızla yaşlanmakta olduğunu 
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göstermektedir. Bu dönemde yaşlı bağımlılık oranı 1999 yılındaki yüzde 10,4 

seviyesinden 2018 yılında yüzde 12,9 seviyesine yükselmiştir. 

Tablo 6: 1999-2018 Dönemi Nüfus ve İşgücü Göstergeleri 

 
Kaynak: TÜİK İstatistikleri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019a) verileri kullanılarak 

oluşturulmuştur. 
Not: 2008 ve 2018 yılı için TÜİK tarafından nüfus ve işgücü istatistiklerine ilişkin yayımlanan 

yeni seri verileri, 1999 yılına ilişkin temel işgücü istatistikleri için Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı’nca yeni serilere uyumlaştırılan veriler kullanılmıştır. 
 

 

Bu dönemde Türkiye’de 15 yaş üstü çalışabilir nüfus yüzde 41 oranında 

artarken işgücünün yüzde 48 oranında arttığı, artan işsizlikten dolayı istihdamın ise 

işgücü artış oranının altında kalarak yüzde 43,5 oranında arttığı görülmektedir.  

Tablo 7’de sosyal güvenlik kapsamında yer alan aktif sigortalı sayısı gelişimi 

incelendiğinde ise 1999-2018 döneminde sisteme kayıtlı sigortalı sayısının genel 

istihdam artışının çok üzerinde arttığı görülmektedir. Bu artışta özellikle kayıt dışı 

istihdam oranlarındaki gerileme etkili olmuştur. Bu dönemde ücretli çalışan sigortalı 

sayısında önemli artış olduğu, çiftçiler dışında bağımsız çalışanlarda sınırlı artış 

olduğu, çiftçi sigortalılarda ise önemli bir gerileme olduğu dikkati çekmektedir. Yine 

bu dönemde özellikle kayıt dışı istihdam oranlarındaki azalma ile beraber kadın 

sigortalı sayısındaki artış dikkati çekmektedir.  

Yaş Grubu 1999 2008 2018 2008/1999 2018/2008 2018/1999

0-14 19,0 18,8 19,2 -0,9 2,2 1,3

15-64 40,2 47,8 55,5 18,9 16,0 38,0

65 + 4,2 4,9 7,2 17,0 46,4 71,3

Toplam 63,4 71,5 81,9 12,9 14,5 29,2

Kurumsal Olmayan Nüfus (15+) 43,0 50,8 60,7 18,0 19,5 40,9

İşgücü 21,8 23,8 32,3 9,1 35,6 47,9

İşsiz 1,8 2,6 3,5 45,7 35,4 97,4

İstihdam 20,0 21,2 28,7 5,8 35,6 43,5

15 - 64 Yaş / Toplam Nüfus 63,5 66,9 67,8 3,4 0,9 4,3

65+ Yaş / Toplam Nüfus 6,6 6,8 8,7 0,2 1,9 2,1

Yaşlı Bağımlılık Oranı 10,4 10,2 12,9 -0,2 2,7 2,5

Artış Oranı (%)Milyon Kişi

Fark (% Puan)Yüzde



71 
 

İşçi sigortalılarda yaşanan artışlarda genel olarak istihdam artışı, kayıt dışı 

istihdam oranlarındaki gerileme, kayıtlı çalışmayı ve istihdamı teşvik eden sigorta 

teşvikleri etkili olmuştur. Bağımsız çalışanlarda görülen sınırlı artış ve çiftçi 

sayısındaki gerilemede ise hem ücretli hem de bağımsız çalışanlarda sigortalılık 

çakışması olması halinde bu sigortalıların öncelikle işçi sigortalı kabul edilmesi 

yönündeki yasal değişiklik, Türkiye’de istihdam içinde bağımsız çalışan oranının 

sınırlı artışı, gerek prim yapılandırma uygulamaları gerekse özellikle çiftçilerde emekli 

olma şartlarının bu dönemde tamamlanmış olması dolayısıyla emekli sayısının hızlı 

artışı etkili olmuştur. 

Tablo 7: Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Aktif Sigortalı Sayıları 

 
Kaynak: SGK (2019a) ve SGK İstatistik Yıllıkları 
(1) Uzun vadeli sigorta primi ödenmediğinden çırak ve stajyerler kapsama dâhil edilmemiştir. 

(2) İsteğe bağlı sigortalılar, kısmi süreli çalışanlardan prim ödeme gün sürelerini tamamlayanlar, 

yurtdışı sigortalılar, tarımda süreksiz çalışıp isteğe bağlı sigortalı olanlar kapsama dâhil edilmiştir. 

 

 

Memur sayısında ise kamusal istihdamdaki genişleme ile beraber özellikle 

2008 yılı sonrasında artışların yaşandığı görülmektedir. Zorunlu sigortalı dışında yer 

alan diğer sigortalı sayısının azalmasında ise reformlarda sağlık primi ödeme 

1999 2008 2018
2008/ 

1999

2018/ 

2008

2018/ 

1999

Toplam Sigortalı 11.309 14.787 20.570 30,8 39,1 81,9

Zorunlu Sigortalı 9.924 14.029 20.094 41,4 43,2 102,5

Ücretli 7.123 11.004 17.260 54,5 56,9 142,3

İşçi (1) 5.005 8.798 14.229 75,8 61,7 184,3

Memur 2.118 2.206 3.031 4,1 37,4 43,1

Bağımsız Çalışanlar 2.800 3.026 2.833 8,0 -6,4 1,2

Esnaf / İşveren 1.940 1.898 2.137 -2,1 12,6 10,2

Çiftçi 861 1.128 696 31,0 -38,3 -19,1

Diğer Sigortalılar (2) 1.385 758 476 -45,3 -37,1 -65,6

Toplam Sigortalı 11.309 14.787 20.570 30,8 39,1 81,9

Kadın 2.208 3.376 6.179 52,9 83,0 179,8

Erkek 9.100 11.411 14.391 25,4 26,1 58,1

Bin Kişi Artış Oranı (%)
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zorunluluğun gelmesinden dolayı isteğe bağlı sigortalılığın cazibesini kaybetmesi ve 

isteğe bağlı sigortalılık içinde yer alan kadınların zorunlu sigorta kapsamında yer 

almalarının etkili olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 8: İstihdamın Dağılımı ve Kayıt Dışı İstihdam Oranları 

 
Kaynak: TÜİK İstatistikleri 

 

 

Türkiye’de bu dönemde sigortalı sayısının artışına olumlu katkıda bulunan 

faktörlerden en önemlisi kayıt dışı istihdam oranlarındaki azalmadır. Tablo 8’de 

görüleceği üzere 1999 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdam oranı 2018 yılında 

yüzde 33’e gerilemiştir. 

Bu dönemde kayıt dışı istihdam oranlarında görülen yaklaşık 19 puan 

azalmanın 12 puanı kayıt dışı istihdam potansiyelinin çok yüksek olduğu tarımsal 

istihdamın toplam istihdam içindeki payının azalmasından kaynaklanırken yaklaşık 2 

puanı ise kayıt dışı istihdam potansiyeli daha az olan ücretli istihdam oranının 

artmasından kaynaklanmaktadır. Geri kalan yaklaşık 4 puanlık düşüş ise genel olarak 

kayıt dışı istihdamla mücadeleden kaynaklanmaktadır. Bununla beraber kayıt dışı 

istihdam oranlarındaki gerilemede 1999-2008 döneminde tarımsal istihdamdaki 

Tarım
Tarım 

Dışı
Toplam Tarım

Tarım 

Dışı
Toplam Tarım

Tarım 

Dışı
Toplam

Ücretli 5,7 71,4 45,0 8,7 77,3 61,0 10,3 81,0 68,0

Bağımsız Çalışan 36,0 23,9 28,7 46,2 20,1 26,3 43,7 16,5 21,5

Ücretsiz Aile İşçisi 58,3 4,7 26,2 45,2 2,6 12,7 46,1 2,4 10,5

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sektörel Pay 40,2 59,8 100 23,7 76,3 100 18,4 81,6 100

Ücretli 84,6 24,6 27,6 90,6 24,2 26,4 77,2 16,3 18,0

Bağımsız Çalışan 76,3 26,7 51,6 77,4 44,5 58,2 76,0 43,8 55,8

Ücretsiz Aile İşçisi 97,9 68,5 94,8 98,0 82,3 95,5 90,3 74,5 87,3

Toplam 89,4 27,1 52,1 87,8 29,8 43,5 82,7 22,3 33,4

2018

Toplam 

İstihdam 

İçindeki 

Payı

Kayıtdışı 

İstihdam 

Oranı

Yüzde

1999 2008
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gerileme ile tarım dışı ücretli istihdamındaki artış daha etkili etkili olurken, 2008-2017 

döneminde kayıt dışılıkla mücadelenin olumlu etkisi görülmektedir. (Tablo 9) 

Bu dönemde özellikle kadınlardaki yüksek kayıt dışılık oranlarındaki 

düşmenin çok önemli bir kısmının tarımsal istihdamın azalmasından kaynaklandığı 

görülmektedir. Bununla beraber TÜİK istatistikleri incelendiğinde 2014-2018 

döneminde kayıt dışı istihdam oranlarındaki iyileşmenin durduğu dikkati çekmektedir. 

Tablo 9: Kayıt Dışı İstihdam Oranlarındaki Düşüşe Katkılar 

 
Kaynak: TÜİK istatistikleri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 
 

 

Türkiye’de tarımsal istihdamın toplam istihdama oranı 1999-2018 döneminde 

azalmakla beraber OECD ortalamasının halen çok üzerinde olduğu ve buna bağlı 

olarak da kayıtlılığın yüksek olduğu ücretli istihdamının OECD ortalamasının altında 

olduğu görülmektedir. (Tablo 10) 2018 yılı itibarıyla OECD ortalamasında tarımsal 

istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 4 civarında iken Türkiye’de bu oran 

yaklaşık yüzde 18 civarındadır. Türkiye’de tarımsal istihdamın yaygın olması ile 

beraber ücretsiz aile işçisi ile çiftçilerin toplam istihdam içindeki payı OECD 

ülkelerine nazaran oldukça yüksektir. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde tarımsal 

istihdamın payının azalması ve ücretli istihdamının payının artması ile beraber 

1999 2008 2018 2008/1999 2018/2008 2018/1999

Kayıtdışı İstihdam Oranı (Toplam) 52,1 43,5 33,4 -8,6 -10,1 -18,7

Tarımsal İstihdam Oranının Azalması -9,2 -3,2 -12,4

Tarımdışı Ücretli Oranının Artması -1,4 -0,8 -2,3

Kayıtdışı İstihdamla Mücadele 2,0 -6,1 -4,0

Kayıtdışı İstihdam Oranı (Kadın) 74,6 58,4 42,1 -16,1 -16,3 -32,4

Tarımsal İstihdam Oranının Azalması -15,8 -11,0 -26,9

Tarımdışı Ücretli Oranının Artması -4,9 0,3 -4,6

Kayıtdışı İstihdamla Mücadele 4,6 -5,5 -1,0

Kayıtdışı İstihdam Oranı (Erkek) 43,1 38,1 29,4 -4,9 -8,7 -13,7

Tarımsal İstihdam Oranının Azalması -5,9 -1,1 -7,1

Tarımdışı Ücretli Oranının Artması -1,3 -0,8 -2,1

Kayıtdışı İstihdamla Mücadele 2,3 -6,8 -4,5

Yüzde
Yıllar Fark (% Puan)
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istihdam yapısı açısından Türkiye’nin OECD ülkelerine daha fazla yakınsaması ve 

kayıtlılık oranlarının daha da artması beklenmektedir. 

Tablo 10: Türkiye ve OECD’de İstihdamın Dağılımı 

 
Kaynak: OECD (2019) 
 

 

2.2.2 Yasal ve Fiili Aktif Sigortalı Kapsamı 
 

 

Daha öncede belirtildiği üzere ILO emeklilik kapsamının artırılması hedefi 

doğrultusunda, ülkelerde yasal ve fiili kapsamın artırılmasına önem vermektedir. 

Emeklilik sistemi açısından yasal kapsam, emeklilik sistemi kapsamına girenlerin 

çalışma çağındaki nüfus ya da işgücüne oranı ile ifade edilirken, fiili kapsam ise yasal 

düzenlemelerin etkin uygulanıp uygulanmamasına bağlı olarak fiilen kapsama 

girenlerin toplam çalışma çağı nüfusu ya da işgücüne oranı olarak görülmektedir. 

Türkiye’de son dönemlerde toplam aktif sigortalı sayısında artış olmakla 

beraber aktif sigortalıların çalışabilir nüfus içindeki payı istenilen seviyede değildir. 

Bu bölümde Türkiye’de aktif sigortalı çalışanların çalışabilir nüfus içindeki oranları 

analiz edilecektir.  

2000 2010 2014 2018 2000 2010 2014 2018

İstihdam İçindeki Pay

   Tarım 36,0 23,7 21,1 18,4 6,8 5,1 4,8 4,4

   Sanayi 24,0 26,2 27,9 26,7 26,8 22,7 22,5 22,2

   Hizmetler 40,0 50,1 51,1 54,9 66,3 72,3 72,7 73,4

İstihdam İçindeki Pay

   İşçi 48,6 60,9 66,0 67,9 82,4 83,7 84,4 85,1

      İşçi (Tarım) 2,0 2,3 2,1 - 1,8 1,3 1,2 -

      İşçi (Tarım Dışı) 46,6 58,6 63,9 - 80,6 82,4 83,2 -

   Bağımsız Çalışan 29,8 25,4 21,8 21,5 14,3 14,2 13,6 13,1

      Bağımsız Çalışan (Tarım) 14,9 11,1 8,7 - 3,2 2,6 2,5 -

      Bağımsız Çalışan (Tarım Dışı) 14,9 14,3 13,1 - 11,1 11,6 11,1 -

   Ücretsiz Aile İşçisi 21,6 13,6 12,2 10,5 3,3 2,2 2,0 1,6

      Ücretsiz Aile İşçisi (Tarım) 19,1 11,7 10,3 - 1,8 1,2 1,1 -

      Ücretsiz Aile İşçisi (Tarım Dışı) 2,5 1,9 1,9 - 1,5 1,0 0,9 -

Türkiye OECD Ort.
Göstergeler
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Şekil 4: Fiili ve Yasal Emeklilik Kapsamı 

 
 

 

Şekil 4’te çalışma çağı nüfusunda olan kişilerin aktif sigortalı olarak 

çalışmasına kadar geçen süreç anlatılmaktadır. Bilindiği üzere çalışma çağındaki 

nüfusun bir kısmı farklı nedenlerle işgücüne katılamamaktadır. Bu nedenler arasında 

iş bulma ümidi olmama, mevsimlik çalışma, ev işleri ile uğraşma, emeklilik, 

öğrencilik, özürlülük, hastalık, ailevi ve diğer nedenler yer almaktadır. Çalışabilir 

nüfustan işgücüne dâhil olmayanlar dışarıda bırakıldığında işgücü sayısı elde 

edilmektedir. İşgücü içinde iş bulamayanlar dışarıda bırakıldığında ise toplam 

istihdam edilen kişi sayısına ulaşılmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de istihdam 

edilenlerin bir kısmı zorunlu sigortalılık kapsamında yer alırken zorunlu sigortadan 

muaf tutulan bazı çalışan kesimler bulunmaktadır. Yine Türkiye’de sigorta kapsamına 

girenlerden bir kısmı kayıt dışı çalışmakta, diğer bir deyişle herhangi bir sosyal 

güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalışmaktadır. 

Türkiye ile OECD ülkeleri karşılaştırıldığı Tablo 11’de görüldüğü üzere 

Türkiye’de erkeklerin işgücüne katılım oranlarının OECD ile benzer seviyede olduğu, 

buna karşın kadınların işgücüne katılım oranının OECD ortalamasının yaklaşık 20 

puan altında olduğu dikkati çekmektedir. Yine hem genel işsizlik hem de genç işsizliği 

oranlarında Türkiye’nin OECD ortalamasının oldukça üstünde olduğu görülmektedir. 

   İşgücüne Katılım    İşsizlik 

Oranı     Oranı 

Çalışma Çağı Nüfusu       İşgücü            İstihdam  

 

 

             

    Zorunlu  

Sigortalılık  
   

   

              

 

                          

Aktif Sigortalı Çalışanlar        Sigorta Kapsamına Girenler 

             Kayıtlılık Oranı 
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Bu nedenlerden dolayı 2018 yılı itibarıyla Türkiye’de istihdam oranı yüzde 47 seviyesi 

ile OECD ortalamasının yaklaşık 10 puan altında bulunmaktadır. 

Tablo 11: OECD – Türkiye İşgücü Verileri Karşılaştırması 

 
Kaynak: OECD (2019) 

 

 

Türkiye’de istihdam edilenlerden aktif sigortalı olarak çalışanların oranı analiz 

edilirken kanunen sosyal güvenlik kapsamı dışında bırakılan ve isteği halinde kapsama 

giren kesimlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ek 3’te 5510 sayılı 

Kanunun 6. maddesinde zorunlu sigortalılık kapsamı dışında bırakılan çalışan 

kesimlerine yer verilmiştir. 

Bu kesimler içinde özellikle ücretsiz aile işçileri, tarım ve orman işlerinde 

süreksiz çalışanlar, yaşlılık aylığı almakta olanlardan bağımsız çalışanlar, 65 yaşını 

doldurup talepte bulunan çiftçiler, aylık net geliri brüt asgari ücretin altında olan 

bağımsız çalışanlar yaygın kesimi oluşturmaktadır. 

Tablo 12’de görüleceği 2017 yılında aktif sigortalı olmayan yaklaşık 9,6 

milyon çalışandan 5,9 milyon kişinin, oransal olarak da yüzde 62’sinin yasal olarak 

1999 2008 2018 1999 2008 2018

İstihdam Oranı 70,0 62,6 65,7 69,0 66,5 65,5

İşgücüne Katılım Oranı 75,8 70,1 72,7 73,6 70,7 69,0

İşsizlik Oranı 7,7 10,7 9,5 6,3 5,9 5,2

Genç İşsizlik Oranı 15,6 20,1 17,6 12,5 13,3 11,4

İstihdam Oranı 27,7 21,6 29,4 47,5 47,9 49,6

İşgücüne Katılım Oranı 30,0 24,5 34,2 51,3 51,1 52,5

İşsizlik Oranı 7,6 11,6 13,9 7,3 6,1 5,4

Genç İşsizlik Oranı 14,0 21,2 25,3 13,2 12,3 10,7

İstihdam Oranı 48,7 41,7 47,4 57,9 56,9 57,3

İşgücüne Katılım Oranı 52,7 46,9 53,2 62,1 60,6 60,5

İşsizlik Oranı 7,7 11,0 11,0 6,7 6,0 5,3

Genç İşsizlik Oranı 15,0 20,5 20,3 12,8 12,8 11,1

T
o

p
lam

Göstergeler (Yüzde)
Türkiye OECD

E
rk

ek
K

ad
ın
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emeklilik sistemi kapsamına girmediği görülmektedir. Bu oran tarım sektöründe yüzde 

94 iken tarım dışı sektörde yüzde 33’tür. Yine kadın çalışanların yüzde 74’ü yasal 

olarak kapsam dışı kalırken erkek çalışanların yasal olarak yüzde 54’ünün kapsam dışı 

kaldığı görülmektedir. Kadınların yasal olarak kapsam dışı kalmasında özelikle 

ücretsiz aile işçisi olan kadınların fazlalığı etkili olmaktadır. 

Tablo 12: Emeklilik Kapsamında Olmayanlar ile Kayıt Dışı Çalışanlar (2017) 
Sosyal Güvenlik Kapsamına Girmeyen Çalışan Sayısı 

Bin Kişi  
Kadın Erkek Toplam 

Tarım T.Dışı Toplam Tarım T.Dışı Toplam Tarım T.Dışı Toplam 

Ücretsiz aile işçileri 1.896 189 2.086 516 244 760 2.412 433 2.845 

18 yaşından küçük 

bağımsız çalışanlar 
0 0 1 0 7 7 1 7 8 

Tarım ve orman 

işlerinde süreksiz 

çalışanlar 

173 0 173 221 0 221 394 0 394 

Yaşlılık aylığı 

alanlardan bağımsız 

çalışanlar 

9 56 64 787 475 1.261 795 530 1.326 

65 yasını doldurup 

talepte bulunan 

çiftçiler 

27 0 27 45 0 45 72 0 72 

Aylık geliri brüt 

asgari ücretin 

altında bağımsız 

çalışanlar 

193 322 517 413 344 757 606 667 1.274 

Toplam 2.299 569 2.868 1.982 1.069 3.051 4.281 1.638 5.919 

Sosyal Güvenlik Kapsamına Girenlerden Kayıt Dışı Çalışanlar 

  Kadın Erkek Toplam 

Bin Kişi Tarım T.Dışı Toplam Tarım T.Dışı Toplam Tarım T.Dışı Toplam 

Ücretliler 11 911 922 45 2.102 2.147 56 3.013 3.069 

Bağımsız çalışanlar 18 81 99 199 289 488 217 370 587 

Toplam 29 992 1.021 244 2.391 2.635 273 3.384 3.657 

Kaynak: HİA ve GYKA mikro verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

Daha öncede belirtildiği üzere 2008 yılı reformunda asgari ücretin altında geliri 

olduğunu belgeleyen bağımsız çalışanlar zorunlu emeklilik sistemi kapsamından 

çıkartılmıştır. Tablo 12’de yer alan verilere göre asgari ücretin altında geliri olan 1,3 

milyon bağımsız çalışan bulunmakta olup bu kesim yasal olarak emeklilik kapsamına 
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girmeyenlerin yaklaşık yüzde 21’ini oluşturmaktadır. Bu noktada son emeklilik 

reformu ile beraber zorunlu emeklilik sisteminin kapsamının daraltıldığı dikkati 

çekmektedir. 

Tablo 13: Kayıt Dışı ve Kapsam Dışı Çalışanların Oranı 

 
Kaynak: HİA ve GYKA mikro verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

Tablo 13’te de görüleceği üzere özellikle tarım sektöründe kayıt dışı 

çalışanların yalnızca yüzde 6’lık bir kesiminin kayıtlı olmasının gerekmesi, tarım 

sektöründe kayıtlı istihdam oranlarında ancak sınırlı bir artışın olabileceğini 

göstermektedir. Diğer taraftan tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların yaklaşık 3’te 

birinin sosyal güvenlik kapsamına girmediğini ve bu kesimde ücretsiz aile işçileri, 

çalışmaya devam eden emekliler ile asgari ücret altında kazanca sahip esnafın ağırlıklı 

olduğu görülmektedir. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların yaklaşık üçte ikisinin 

kayıtlı olması gerektiği ve bu kesimin yüzde 89’unun ücretlilerden oluştuğu dikkati 

çekmektedir. 

Çalışma sonuçlarına göre 2017 yılı itibarıyla çalışma çağındaki her 100 kadının 

66’sı işgücü dışında iken 5’i işsiz, 10’u zorunlu sosyal güvenlik kapsamına girmeyen 

işlerde çalışmakta, 3’ü kayıt dışı çalışmakta, 16’sı ise sigortalı olarak çalışmaktadır. 

Yine çalışma sonuçlarına göre 2017 yılı itibarıyla çalışma çağındaki her 100 erkeğin 

28’i işgücü dışında iken 7’si işsiz, 10’u zorunlu sosyal güvenlik kapsamına girmeyen 

Tarım T.Dışı Toplam Tarım T.Dışı Toplam Tarım T.Dışı Toplam

Kapsam Dışı 

Çalışanlar (1)
2.299 569 2.868 1.982 1.069 3.051 4.281 1.638 5.919

Kayıt Dışı Çalışanlar 

(2)
29 992 1.021 244 2.391 2.635 273 3.384 3.657

Sigortalı Olmayan 

Çalışanlar (1+2)
2.328 1.561 3.889 2.226 3.460 5.686 4.554 5.022 9.575

Oran (1 / (1+2)) (%) 98,7 36,5 73,7 89,0 30,9 53,7 94,0 32,6 61,8

Oran (2 / (1+2)) (%) 1,3 63,5 26,3 11,0 69,1 46,3 6,0 67,4 38,2

Kadın Erkek Toplam
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işlerde çalışmakta, 9’u kayıt dışı çalışmakta, 47’si ise sigortalı olarak çalışmaktadır. 

Özetle çalışma çağındaki 100 erkekten 55’i yasal olarak zorunlu sosyal güvenlik 

kapsamına girerken bunlardan 9’u kayıt dışı çalışmaktadır. (Grafik 1) 

Grafik 1: Çalışma Çağı Nüfusunun (15+) Dağılımı (2017) 

 
Kaynak: HİA ve GYKA mikro verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

Çalışma sonuçlarına göre önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik sisteminin 

kapsamının artırılması açısından tarım dışı istihdamın artması, istihdam içindeki 

ücretli istihdamının artması ve özellikle bağımsız çalışanlar açısından net aylık 

kazançlarının brüt asgari ücret üzerine çıkacak şekilde gelirlerinin artması gereği 

ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber sosyal güvenlik kapsamının artırılması açısından 

ücretsiz aile işçiliği, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar, aylık net geliri brüt 

asgari ücretin altında olan bağımsız çalışanlar için de sigortalılık imkânlarının 

artırılması ya da bu kesimlere yönelik kamu destekli özel sosyal güvenlik 

programlarının oluşturulması gerekli görünmektedir. 
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Diğer taraftan kayıt dışı istihdam potansiyeli diğer kesimlere göre daha düşük 

olan ücretli kesim içinde standart dışı istihdam edilen ücretlilerde kayıt dışı istihdam 

oranlarının yüksek olduğu görünmektedir. 2017 yılı HİA mikro verileri dikkate 

alınarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de tarım dışı sektörde çalışan ücretlilerin 

yüzde 14’ü geçici ve/veya kısmi zamanlı olarak çalışmaktadır. Tablo 14’te görüldüğü 

üzere sürekli ve tam zamanlı çalışan ücretlilerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 11 

iken sürekli veya geçici çalışanlarda bu oran yüzde 40’ların üstüne çıkmaktadır. Bu 

noktada önümüzdeki dönemde standart dışı istihdamın yaygınlaşma eğiliminde olduğu 

dikkate alındığında, ücretli çalışanlarda kayıt dışı istihdam oranlarının azaltılması için  

standart dışı istihdam edilen kesimde kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesi 

gerekmektedir. 

Tablo 14: Tarım Dışı Sektörde Çalışan Ücretlilerin Çalışma Biçimleri (2017) 

 
Kaynak: TÜİK HİA mikro verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

2.2.3 Pasif Sigortalı Sayısının Gelişimi 
 

  

2018 yılı itibarıyla Türkiye’de kamu sosyal sigorta sistemleri kapsamında kişi 

bazında 12,6 milyon aylık alan bulunurken dosya bazında 11,9 milyon aylık 

bulunmaktadır. Aynı dosyadan eş, çocuk, ana-baba gibi bakmakla yükümlü olunan 

Kayıtlı İstihdam 14.055 241 938 143 15.377 1.081 384

Kayıtdışı İstihdam 1.824 170 695 324 3.013 1.019 494

Toplam İstihdam 15.879 411 1.633 467 18.391 2.100 878

Toplam İstihdam 

İçindeki Oranı (%)
86,3 2,2 8,9 2,5 100,0 11,4 4,8

Kayıt Dışı İstihdam 

İçindeki Oranı (%)
60,5 5,7 23,1 10,7 100,0 33,8 16,4

Kayıt Dışı İstihdam 

Oranı (%)
11,5 41,4 42,6 69,3 16,4 48,5 56,2

Toplam
Toplam 

Geçici

Toplam 

Kısmi 

Zamanlı

Bin Kişi

Sürekli / 

Tam 

Zamanlı

Sürekli / 

Kısmi 

Zamanlı

Geçici / 

Tam 

Zamanlı

Geçici / 

Kısmi 

Zamanlı
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kişiler payları oranında aylık alabildiğinden kişi bazında aylık alan sayısı dosya 

sayısından daha yüksektir. 1999-2018 döneminde yaşlılık aylığı alan kişi sayısı yüzde 

146 oranında artarken en yüksek artışların işçi ve çiftçi emeklilerinde olduğu 

görülmektedir. Çiftçi kesiminde görülen yüksek artış, Bağ-Kur tarım sigortasının diğer 

sigorta kollarına nazaran daha geç kurulmuş olmasından dolayı özellikle 2000’li 

yılların ortalarından itibaren kapsamdaki kişilerin önemli bir kısmının emeklilik hakkı 

kazanmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. (Tablo 15) 

Tablo 15: Pasif Sigortalıların Aylık Türüne Göre Durumu (2017) 

 
Kaynak: SGK (2019a) 
(1) Malullük aylığına vazife malullüğü ve iş göremezlik dâhil edilmiştir. 

(2) SSK’nın 1999 yılına ait dosya sayısı istatistikleri 2000 yılı verileri esas alınarak tahmin edilmiştir. 

 

 

Bilindiği üzere 1999 yılı öncesinde emeklilik için yaş şartı bulunmazken 1999 

yılı sonrasında sisteme yeni girenler için emekli olmak için kadınlarda 58, erkeklerde 

ise 60 yaşını tamamlama şartı getirilmiş, bununla beraber 1999 yılı öncesinde sigortalı 

olanlar için sigorta süresi ve PÖGS’e bağlı olarak kademeli emeklilik yaşı getirilmiştir. 

2008 yılındaki düzenleme ile 2036 yılından geçerli olmak üzere emekli olma yaşı 

erkeklerde 2044 yılında, kadınlarda ise 2048 yılında 65 olacak şekilde kademeli olarak 

artırılmıştır.  

1999 2008 2018 1999 2008 2018 1999 2008 2018 1999 2008 2018 1999 2008 2018

Yaşlılık 2.106 3.467 5.552 629 1.012 1.189 46 241 489 775 1.199 1.499 3.556 5.918 8.730

Malulluk (1) 117 122 152 14 13 16 1 2 6 27 30 40 159 166 214

Ölüm (Kişi) 935 1.436 2.032 444 592 720 46 106 232 437 529 686 1.863 2.662 3.669

Ölüm (Dosya) 625 1.056 1.617 291 447 595 29 81 195 297 377 518 1.243 1.961 2.924

Toplam (Kişi) 3.159 5.025 7.736 1.087 1.617 1.925 93 348 728 1.239 1.757 2.224 5.578 8.747 12.613

Toplam (Dosya) 2.848 4.645 7.321 934 1.471 1.800 76 324 690 1.099 1.606 2.056 4.958 8.046 11.868

Yaşlılık 65 60 164 61 18 89 427 103 972 55 25 93 66 48 146

Malulluk (1) 4 25 30 -5 25 19 43 215 349 9 34 47 4 29 35

Ölüm (Kişi) 53 42 117 33 21 62 131 119 406 21 30 57 43 38 97

Ölüm (Dosya) 69 53 159 53 33 104 177 140 565 27 37 74 58 49 135

Toplam (Kişi) 59 54 145 49 19 77 275 109 684 42 27 79 57 44 126

Toplam (Dosya) 63 58 157 58 22 93 324 113 805 46 28 87 62 48 139

Toplam

Artış Oranı 

(%)

2008/ 

1999

2018/ 

2008

2018/ 

1999

2008/ 

1999

2018/ 

1999

2008/ 

1999

SSK BK- Esnaf BK-Çiftçi Emekli San.
Bin Kişi

2018/ 

2008

2018/ 

1999

2008/ 

1999

2018/ 

1999

2018/ 

2008

2018/ 

2008

2018/ 

1999

2008/ 

1999

2018/ 

2008
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Emeklilikte kademeli yaş geçişi düzenlemesinden dolayı emekli olma yaşı bu 

dönemde yavaş artmakta olup, 2017 yılında yaşlılık aylığı bağlananların ortalama yaşı 

52,7 olmuştur. Tüm bu nedenlerle 2017 yılında yaşlılık aylığı alanların ortalama yaşı 

62 olup 60 yaşın altında olan yaşlılık aylığı olanların toplam içindeki oranı yüzde 43 

gibi yüksek bir orandadır. (Tablo 16) 

Tablo 16: Yaşa Göre Yaşlılık Aylığı Alan / Bağlanan Sayısı ve Dağılımı (2017)  

 
Kaynak: SGK (2019a) 

 

 

2.2.4 Pasif Sigortalı Kapsamı 

 

 

Mevcut durumda emeklilik kapsamını görmek üzere ILO yasal emeklilik 

yaşının üzerindeki yaşlılardan emekli aylığı alanların oranını esas almaktadır. 

Türkiye’de emeklilik reformları ile beraber kadın, erkek, sigorta süresi, PÖGS gibi 

değişkenlere bağlı olarak emeklilik yaşları değiştiğinden yaş gruplarına göre bu 

analizin yapılması daha sağlıklı olacaktır. 

SSK
BK 

Esnaf

BK 

Çiftçi

Emekli 

San.
Toplam SSK

BK 

Esnaf

BK 

Çiftçi

Emekli 

San.
Toplam

44- 54,2 1,7 0,5 2,9 59,2 15,2 0,6 0,2 1,4 17,4

45-49 272,9 9,0 0,7 57,3 339,9 86,2 2,9 0,2 18,1 107,3

50-54 1.168,6 126,1 12,2 152,2 1.459,1 121,2 12,2 1,8 33,3 168,5

55-59 1.169,2 227,3 53,7 278,5 1.728,8 47,0 7,5 8,4 20,5 83,4

60-64 1.009,0 252,9 112,7 346,9 1.721,6 21,1 1,8 1,9 9,7 34,5

65+ 1.645,5 566,4 277,8 604,1 3.093,8 10,4 0,9 1,4 4,4 17,1

Toplam 5.319,3 1.183,4 457,6 1.442,0 8.402,3 301,2 25,8 14,0 87,4 428,3

Ağırlıklı Yaş 60,9 65,5 67,9 63,6 62,4 52,1 53,8 58,6 53,7 52,7

-49 / Toplam 6,1% 0,9% 0,3% 4,2% 4,8% 33,7% 13,6% 2,9% 22,3% 29,1%

50 - 59 / Toplam 43,9% 29,9% 14,4% 29,9% 37,9% 55,9% 76,3% 73,0% 61,6% 58,8%

60+ / Toplam 49,9% 69,2% 85,3% 66,0% 57,3% 10,5% 10,1% 24,1% 16,1% 12,0%

2017 Yılında Yaşlılık Aylığı Alanlar 2017 Yılında Yaşlılık Aylığı Bağlananlar

Bin Kişi
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Bu kapsamda 2017 yılı GYKA mikro verileri kullanılarak belli yaş gruplarında 

emekli, çalışan, emekli ve çalışan ile emekli ve çalışan olmayan olmak üzere 4 farklı 

grupta analiz yapılmıştır. Yine emekliler içinde emekli aylığı alanlar, 65 yaş aylığı 

alanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, sakatlık ve malullük aylığı alanlar gibi farklı 

gruplar dikkate alınmıştır. 

Tablo 17: Aylık Alanların Yaş Grubu Nüfusu İçindeki Durumu (2017) 

 
Kaynak: TÜİK HİA ve GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

Çalışma sonuçlarını özetleyen Tablo 17’de görüleceği üzere kadınlarda toplam 

aylıklar içinde dul ve yetim aylığının ağırlığı bulunurken erkekler çoğunlukla kendi 

çalışmalarına bağlı emekli aylığı almaktadır. 50-54 yaş grubunda kadınların yüzde 11’i 

erkeklerin ise yaklaşık yarısı emekli aylığı almaktadır. Bununla beraber 55-65 yaş 

grubunda kadınların yaklaşık yüzde 18’i, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 78’i emekli 

aylığı almaktadır. Görüldüğü üzere kadınların erkeklere nazaran çalışma hayatında 

çok daha az bulunması, emekli aylıklarına daha az hak kazanmalarına neden 

olmaktadır. Özellikle 65 yaş üstü aylık alanlara bakıldığında erkeklerin büyük bir 

kısmının emekli aylığına hak kazandığı, sadece yüzde 6’lık bir kesimin emeklilik 
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Sadece Çalışan 16,2 36,9 23,4 15,0 10,2 3,3 19,5 35,0 86,3 41,8 23,2 8,9 1,5 42,4 25,7 61,7 32,6 19,1 9,5 2,5 30,9

Emekli Aylığı 0,0 1,9 10,7 18,0 18,8 13,8 4,1 0,0 2,6 49,0 69,4 82,2 82,0 16,4 0,0 2,2 29,9 43,6 49,8 43,8 10,2

Dul Yetim 

Aylığı Alan
0,7 3,7 9,2 15,0 17,9 38,5 6,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 1,9 4,6 7,6 9,2 21,7 3,5

Malul, Sakat 

Aylığı Alan
0,4 0,9 1,3 0,8 1,0 0,7 0,6 0,6 1,9 1,5 1,3 1,6 2,6 1,2 0,5 1,4 1,4 1,1 1,3 1,5 0,9

65 Yaş Aylığı 

Alan
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,8

Aylık Almayan 

ve Çalışmayan
39,3 56,7 55,4 51,2 52,3 33,5 44,5 19,8 9,1 7,6 5,9 7,2 4,8 14,4 29,4 32,7 31,5 28,7 30,2 20,9 29,5

0-14 Yaş 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,4 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1

Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Yüzde

Kadın Erkek Toplam
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kapsamı dışında kaldığı görülmektedir. Diğer taraftan 65 yaş üstü kadınların sadece 

yüzde 14’ünün kendi emekli aylığı olduğu, yüzde 39’unun dul ve yetim aylığı aldığı, 

yaklaşık üçte birinin ise herhangi bir aylığa sahip olmadığı görülmektedir. 

 

2.2.5 Aktif / Pasif Oranı 

 

 

Türkiye’de özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü, işsizlik 

ve kayıt dışı istihdam ve kapsam dışı bırakılanların fazlalığından dolayı çalışabilir 

nüfusun yaklaşık sadece üçte biri sigortalı bulunmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de 

emekliliğe hak kazanma koşullarının kolay olması, kademeli emeklilik yaşı 

uygulaması, hayatta kalma beklentisinin uzaması gibi nedenlerle genç bir ülke 

olmasına rağmen emekli sayısının göreli olarak yüksek olduğu görülmektedir.  

Grafik 2: 1999-2018 Aktif – Pasif Oranları (Dosya Bazında) 

 
Kaynak: SGK (2019a) 

 

 

Emeklilik sistemlerinin mali sürdürülebilirliği açısından önem arz eden ve 

toplam sigortalı sayısının dosya bazında toplam aylık alan kişi sayısına oranını ifade 

eden aktif / pasif oranı yukarıda sayılan nedenlerle Türkiye’de düşük oranlarda 
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seyretmektedir. Grafik 2’de de görüldüğü üzere 1999-2018 dönemine bakıldığında 

işçi, esnaf, çiftçi ve memurların tümünde aktif pasif oranında bir gerileme söz 

konusudur. Özellikle bağımsız çalışanlarda hem sigortalı sayısının azalması hem de 

özellikle çiftçiler olmak üzere emekli sayılarının hızla artışı, bu kesimde aktif pasif 

oranının hızla gerilemesine neden olmuştur. 

Grafik 3: Aktif / Pasif Oranı ve Çalışabilir Nüfus/Yaşlı Nüfus Karşılaştırması 

 
Kaynak: SGK (2019a) ve TÜİK İstatistikleri 

 

 

Türk kamu emeklilik sisteminde aktif / pasif oranı ile çalışabilir nüfusun (15-

64 yaş) yaşlı nüfusa oranı (65+ yaş) karşılaştırıldığında emeklilik sisteminin yaşadığı 

sorunlar daha net ortaya çıkmaktadır. 2000 yılında 9,5 kat olan çalışabilir nüfusun 65 

yaş üstü nüfusa oranı demografik gelişmeler ile beraber 2018 yılında 7,8 kata 

gerilemiştir. Diğer taraftan 2000 yılında 2,2 olan toplam aktif/pasif oranı 2018 yılında 

1,7 kata gerilemiştir. 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 8 çalışabilir nüfusa 1 yaşlı nüfus 

düşerken emeklilik sistemi açısından 1,7 aktif sigortalıya 1 pasif sigortalı düşmektedir. 

Bu da emeklilik sisteminin maksimum ulaşabileceği aktif/pasif oranının sadece yüzde 

22’sine ulaştığını göstermektedir. 
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2.3 Aylık İkame Oranlarına Yönelik Analizler 
 
 

2.3.1 Aylık İkame Oranları ve Diğer Göstergelere İlişkin Uluslararası 

Karşılaştırmalar 
 
 

Bilindiği üzere bağlanılan emekli aylıkları çalışılan yıl, PEK miktarı, PÖGS, 

güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 

Yine aylık bağlandıktan sonra aylık artış parametreleri de emeklilik döneminde 

aylıkların seviyesine etki etmektedir. 

OECD ve AB raporlarında aylıkların yeterliliğinin değerlendirilmesinde 

medyan göreli gelir, toplulaştırılmış ikame oranı, fayda oranı, brüt ortalama ikame 

oranı, ikame oranı, aylık zenginliği gibi farklı göstergeler kullanılmaktadır (OECD, 

2017; Avrupa Komisyonu, 2015a; Avrupa Komisyonu, 2015b).  

OECD, emeklilikle ilgili raporlarındaki ikame oranı göstergelerinde ülkeler 

arası karşılaştırmalara yer vermektedir. Bu oranlar hesaplanırken en önemli 

varsayımlardan birisi kişilerin 20 yaşında işe girdiği ve ülkedeki yasal emeklilik yaşına 

kadar prim ödediği varsayımıdır. Grafik 4’te OECD ülkelerinde gelecek yıllar için 

geçerli emeklilik parametreleri kullanılarak hesaplanan erkek çalışanlara yönelik brüt 

ikame oranları incelendiğinde zorunlu ve gönüllü sistemler dâhil edildiğinde 

Türkiye’nin yüzde 70’e yaklaşan brüt ikame oranının OECD ortalaması (yüzde 59) ve 

AB-28 ortalamasının (yüzde 62) üzerinde olduğu görülmektedir. Bununla beraber 

Türkiye ile benzer brüt ikame oranlarına sahip ülkeler olduğu görülmektedir. Diğer 

taraftan hem emekli aylıklarından hem de ücretlerden kesilen vergiler dikkate alınarak 

hesaplanan net ikame oranlarında emekli aylıklarından vergi kesilmemesinden dolayı 

Türkiye yüzde 102 seviyesindeki net ikame oranıyla hem OECD hem de AB-28 
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ülkeleri içinde en üst sırada görünmektedir. Bununla beraber işgücü piyasası sorunları 

dikkate alındığında, Türkiye’de ücretli kesimde 40 yılı aşan ortalama sigortalılık süresi 

varsayımının gerçekçi olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

Grafik 4: OECD Ülkelerinde Brüt ve Net İkame Oranları (Erkek, %) 

 
Kaynak: OECD (2019) 
 
 

İkame oranları gelecek dönemde emekli olacak temsili sigortalara ilişkin bilgi 

vermekte olup mevcut durumda aylıkların yeterli gelir ikamesi sağlayıp sağlamadığını 

göstermek üzere medyan göreli gelir ve toplulaştırılmış ikame oranı gibi göstergeler 

kullanılmaktadır.  

65-74 yaş arası medyan emekli aylığı gelirinin 50-59 yaş arası ücret gelirine 

oranını gösteren toplulaştırılmış ikame oranı Türkiye’de yüzde 100’lere yakın olup AB 

ortalamasının üzerindedir. (Grafik 5) Yine 60 yaş üstü bireylerin medyan gelirinin 60 

yaş altı bireylerin medyan gelirine oranını ifade eden medyan göreli gelir de yüzde 

100’ün üzerinde olup AB ortalamalarının üstündedir. Bu veriler Türkiye’de 
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emeklilerin nüfus içindeki göreli durumunun AB ortalamasına göre daha iyi durumda 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Grafik 5: AB ve Türkiye’de Aylıkların Yeterliliğine İlişkin Göstergeler 

 
Kaynak: Eurostat (2019) 

 

 

Bununla beraber Türkiye’de emeklilerin önemli bir bölümünün erken yaşta 

emekli olduğu dikkate alındığında 50 yaş üzeri yaş grupları içinde toplulaştırılmış 

ikame oranının analiz edilmesi faydalı olacaktır. 2017 yılı GYKA verileri kullanılarak 

yapılan çalışmada yaş gruplarına göre medyan emekli aylıklarının bir önceki yaş 

grubundaki medyan ücretlere oranı cinsiyet bazında analiz edilmiştir. Tablo 18’de 

görüleceği üzere bu oranın yaş gruplarına göre erkeklerde yüzde 70 ila yüzde 100, 

kadınlarda yüzde 91 ila yüzde 150, toplamda ise yüzde 76 ila yüzde 104 arasında 

değiştiği görülmektedir.  

Yaş grubundan bağımsız olarak toplumun genelinde medyan emekli aylığının 

medyan ücrete oranı ise erkeklerde yüzde 80, kadınlarda yüzde 94, toplamda ise yüzde 

84 olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda oranların yaş grubu ve cinsiyete göre 
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değişmekle beraber diğer ülkelerdeki oranlara göre genel olarak yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 18: Yaş ve Cinsiyete göre Aylıkların Ücrete Oranı (2017) 

  

  

Medyan Aylık / Medyan Ücret (%) 

Erkek Kadın Toplam 

50-54 70 91 76 

55-59 85 135 89 

60-64 99 150 104 

65+ 100 144 101 

Toplam 80 94 84 

Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Not: Oranlamada bir önceki yaş grubunun medyan ücreti kullanılmıştır. 

 

 

2.3.2 Türkiye’de Brüt Aylık İkame Oranlarına İlişkin Öngörüler 

 

 

2.3.2.1 İşçi Emekli Aylıklarının İkame Oranlarına İlişkin Öngörüler 

 

 

İşçilerin emekli aylıklarına yönelik mikro simülasyon çalışma sonuçları analiz 

edildiğinde, 1999 reformu öncesi sisteme göre hesaplanmış ve 2000 yılı Ocak ayında 

bağlanmış emekli aylıkları açısından düşük PÖGS ve düşük ücret düzeyine sahip 

bireylere daha yüksek aylık bağlama oranları ile aylık bağlandığı görülmektedir. 

Örneğin Tablo 19’da görüleceği üzere 2000 yılında son 15 yılda asgari ücret üzerinden 

prim ödeyerek 5400 PÖGS üzerinden emekli olan sigortalıya 100 birim aylık 

bağlanırken asgari ücretin üç katı ücretle çalışma hayatına başlayıp ücret artışları ile 

beraber 40 yıllık çalışma hayatı sonunda asgari ücretin 5 katı üzerinden prim ödeyen 

ve 14400 PÖGS’e sahip sigortalıya 189 birim aylık bağlanmaktadır. Özetle, bu örnekte 

düşük prim ödeyen sigortalının 10 katından fazla prim ödeyen biri, az prim ödeyen 

sigortalının ancak 2 katına yaklaşan bir emekli aylığı alabilmektedir. 
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Sisteme ödenen prim ile hak edilen aylık arasındaki ilişkinin zayıf olduğu, 

diğer bir deyişle nimet-külfet dengesinin olmadığı bu sistem kişileri düşük ücretli ve 

az PÖGS’e sahip şekilde çalışmayı özendirmektedir. 1999 ve 2008 yılı reformlarında 

aylıklar çalışma yılı ve prim esas kazanç düzeyine endeksli hale getirilmiş, düşük 

ücretli ve düşük çalışma yılına sahip bireylere yüksek aylık bağlanmasını sağlayan alt 

sınır aylıkları düşürülmüştür. 2019 ve 2060 yılında bağlanılan aylıklar incelendiğinde 

daha yüksek PEK ve PÖGS üzerinden prim ödeyenlere göreli olarak daha fazla aylık 

bağlandığı, farklı kazanç ve PÖGS’e göre bağlanılan emekli aylıkları arasındaki farkın 

açıldığı görülmektedir. 

Tablo 19: PEK ve PÖGS’e Göre Bağlanan Aylıkların Durumu 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. Not: Ücret düzeyi çalışma hayatının son yılını esas almakta olup 

çalışma hayatı boyu kıdem etkisi hesaplamalara dâhil edilmiştir.  

 

 

Çalışma kapsamında aylık hesabı yapılan 5.490 temsili bireyle ilgili tüm analiz 

sonuçlarına bu bölümde yer vermek mümkün olmadığından aşağıda yer alan 

analizlerde sigortalıların toplam çalışma yılının 30 ila 40 yıl arasında olacağı, bununla 

beraber 5400 gün prim ödeyen sigortalının 30 yıl boyunca her yıl yılda 180 gün (yüzde 
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AÜ 100 100 110 121 122 122 100 119 139 170 189 203 100 114 142 170 198 225

AÜ*1,5 121 138 152 167 169 169 113 131 164 203 234 271 106 140 175 209 243 278

AÜ*2 134 152 167 184 186 186 134 164 223 272 304 327 148 197 245 294 342 391

AÜ * 3 136 153 168 186 188 188 175 222 286 335 367 390 210 279 348 417 485 554

AÜ * 5 137 154 169 187 189 189 270 335 403 454 486 509 332 442 551 661 770 878

Üst Sınır 137 155 170 187 189 189 376 456 527 575 603 623 472 628 784 939 1.094 1.249

AÜ 100 100 108 119 - - 114 128 157 185 - - 100 114 142 169 - -

AÜ*1,5 100 110 121 133 - - 122 143 176 205 - - 106 140 175 209 - -

AÜ*2 107 120 132 145 - - 137 182 223 258 - - 148 197 246 293 - -

AÜ * 3 108 121 133 147 - - 181 231 273 307 - - 210 279 348 416 - -

AÜ * 5 109 122 134 148 - - 273 323 367 401 - - 332 443 553 659 - -

Üst Sınır 109 122 134 148 - - 372 419 460 489 - - 472 629 787 937 - -

AÜ 100 100 100 - - - 122 140 168 - - - 100 114 141 - - -

AÜ*1,5 100 100 100 - - - 128 156 185 - - - 105 140 174 - - -

AÜ*2 100 100 100 - - - 148 180 208 - - - 148 197 245 - - -

AÜ * 3 100 100 100 - - - 186 219 249 - - - 209 279 347 - - -

AÜ * 5 100 100 100 - - - 263 295 325 - - - 331 443 550 - - -

Üst Sınır 109 114 121 - - - 372 419 460 - - - 472 629 787 - - -

60%

2019 Yılı Aylık Endeksi (Asgari 

Ücret Üzerinden 5400 PÖGS için 

Bağlanan Aylık =100)

2060 Yılı Aylık Endeksi (Asgari 

Ücret Üzerinden 5400 PÖGS için 

Bağlanan Aylık =100)Çalışma 

Yoğunluğu

Ücret 

Düzeyi

2000 Yılı Aylık Endeksi (Asgari 

Ücret Üzerinden 5400 PÖGS için 

Bağlanan Aylık =100)

100%

75%
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50 çalışma yoğunluğu), 7200 gün prim ödeyen sigortalının 33 yıl boyunca her yıl yılda 

216 gün (yüzde 60 çalışma yoğunluğu), 9000 gün prim ödeyen sigortalının 33 yıl 

boyunca her yıl yılda 270 gün (yüzde 75 çalışma yoğunluğu), 10800 gün prim ödeyen 

sigortalının 30 yıl boyunca her yıl yılda 360 gün (yüzde 100 çalışma yoğunluğu), 

12600 gün prim ödeyen sigortalının 35 yıl boyunca her yıl yılda 360 gün (yüzde 100 

çalışma yoğunluğu), 14400 gün prim ödeyen sigortalının 40 yıl boyunca her yıl yılda 

360 gün (yüzde 100 çalışma yoğunluğu) prim ödeyeceği varsayılmıştır. Ayrıca, 

aşağıda yer alan analizlerdeki ücret düzeyleri bireylerin çalışma hayatının son 

yılındaki ücret düzeyleri olup bireylerin tüm çalışma hayatları boyunca elde ettikleri 

ücretlerde kıdem etkisi dikkate alınmıştır. Yine aylıklara uygulandıkları dönemler için 

sosyal yardım zammı ve 2018 yılında ödenmeye başlanan 1000’er TL tutarındaki 2 

bayram ikramiyesi dâhil edilmiştir. 

Daha öncede bahsedildiği üzere sigortalıların farklı çalışma yoğunluğu ve 

farklı PÖGS’e göre 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerde PÖGS 

ağırlıkları, yine ilgili yıllardaki yüksek/düşük büyüme ve TÜFE rakamları aylıklarda 

ciddi oranda farklılaşmaya neden olmaktadır. Özellikle çalışma hayatının başında prim 

ödemesi çok az olan ve çalışma hayatının sonlarında daha fazla prim ödeyen ve düşük 

ücretli çalışan sigortalılar için 1999 sonrası PÖGS ağırlığı fazla olduğundan aylıklarda 

aşağı yönlü daha fazla farklılaşma olabilmektedir. 

Çalışma kapsamında farklı çalışma yoğunluğu, farklı ücret ve farklı PÖGS’e 

göre 2000-2060 dönemi Ocak aylarında sigortalılara bağlanan aylıklar, Ocak-Ocak 

dönemi TÜFE rakamları ile reelleştirilmiş ve Şekil 5’te görüleceği üzere 2000 yılı 100 

olacak şekilde reel bağlanan aylık endeksi oluşturulmuştur. 
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Şekil 5: 2000-2060 Döneminde İşçi Sigortalılara Bağlanan Aylıkların Reel 

Seviyesi (2000=100)  

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 5 incelendiğinde, 2000-2012 döneminde düşük kazanç ve düşük PÖGS 

için aylık bağlama oranlarının yüksek olduğu dönemlerin aylık hesabında baskın 

olması, ilk dönem gösterge aylıklarının hem TÜFE hem de büyüme ile güncellenmesi, 

yine bazı dönemler için aylıkların bağlandığı yılların Ocak aylarında emekli 

aylıklarına yüksek oranlı artış yapılması gibi nedenlerle 2000’li yıllardan sonra düşük 
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PÖGS ve asgari ücretle çalışan sigortalılara yüksek seviyede aylıklar bağlanmaya 

devam etmiştir. 

2012’den sonra bağlanan aylıkların reel seviyesinde, daha cömert aylık 

bağlanan dönemlerin ağırlığının azalmaya başlaması ve son reformun etkisiyle, artışlar 

yavaşlamış; hatta düşük ücret ve düşük PÖGS dikkate alındığı aylıklar reel olarak 

gerilemiştir. Bununla beraber 2016 yılında yıllarda aylıklara yapılan yüksek oranlı 

artışlar, yine 2018 yılında emeklilere ödenmeye başlanan 2 bayram ikramiyesi ile 

beraber bu yıllarda bağlanan aylıklarda reel artışlar görülmektedir. 

Şekil 5:A’da da görüleceği üzere 2018-2060 döneminde asgari ücretli olup 

sadece 5400 gün, 7200 gün ve 9000 gün prim ödeyenlere farklı yıllarda bağlanacak 

aylıklar reel olarak 2000 yılında aynı şartlarda bağlanan aylıklara göre yüksek olmakla 

beraber 2012-2016 dönemine göre gerileyeceği görülmektedir. Asgari ücret üzerinden 

10800 gün prim ödeyenlere bağlanacak aylıklarda 2018-2060 döneminde 2012-2016 

dönemine ile reel olarak benzer seviyede olacağı, bunun üzerindeki PÖGS’lerde ise 

bağlanan emekli aylıklarının reel olarak artacağı görülmektedir.  

2018-2060 döneminde PEK seviyesi yükseldikçe bu dönemde bağlanan 

aylıkların da son döneme göre reel olarak artacağı görülmektedir. Özellikle asgari 

ücretin 3 katının üzerindeki kazanç düzeylerinde reel olarak ciddi artış olacaktır. 

Diğer taraftan 2020-2060 döneminde ücretlerin de reel olarak artacağı 

öngörüldüğünden sigortalılara bağlanılan aylıkların ilgili yıl ücret düzeyine oranının 

da analiz edilmesi gerekmektedir. Son yapılan reformla beraber yıllık yüzde 2 oranında 

aylık bağlama oranı öngörüldüğünden 2008 sonrasında sigortalı olanlar için yılda 

bağlanılan aylıkların aylık bağlama oranları 5400 gün için yüzde 30, 7200 gün için 
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yüzde 40, 9000 gün için yüzde 50, 14400 gün için yüzde 80 olacaktır. Diğer taraftan 

bu dönemde asgari ücretlilerin 5400 PÖGS üzerinden bağlanılacak aylıkları alt sınır 

aylık bağlama oranı olan yüzde 35 olacaktır. Bununla beraber reel ücret artışlarından 

dolayı aylığın bağlandığı yıldaki ücret düzeyinin artması bu oranları düşürücü, bayram 

ikramiyeleri ise bu oranı artırıcı etki yapacaktır. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunda 2008 

yılından önce sigortalı olup da PÖGS’ü 3600’den düşük olanlar için 3600 güne 

PÖGS’e kadar her 360 gün için aylık bağlama oranı yüzde 2 yerine yüzde 3 olarak 

uygulanması hükmü bulunmaktadır. Bundan dolayı, bu kapsama girenler için aylık 

bağlama oranları daha yüksek olacaktır. Nitekim gerek Şekil 5 gerekse Şekil 6 

incelendiğinde 2030’lı yıllardan sonra aylık endeksi ya da bağlanan aylıkların 

ücretlere oranında iki yıl arasında yaşanan hızlı düşüşün temel nedeni 2008 yılı Ekim 

ayı öncesi ve sonrasında çalışmaya çalışan sigortalılara uygulanan farklı aylık bağlama 

oranları olduğu görülmektedir.  

Şekil 6’da 2000-2060 döneminde farklı PÖGS’e sahip ve 6 farklı ücret düzeyi 

üzerinden çalışan bireylere farklı yıllarda bağlanılan aylıkların aylığın bağlandığı 

yıldaki ücret düzeyine oranlarına yer verilmektedir. Şekil 6 incelendiğinde 2000-2012 

döneminde bağlanılan aylığın ilgili yıl ücret düzeyine oranında genel olarak bir artış 

olduğu, 2012 yılından sonra gerek yeni bağlanılan aylıklarda daha sınırlı artışlar 

olması ve bazı yıllarda asgari ücretin yüksek oranlı artırılmasından dolayı gerilediği 

dikkati çekmektedir. 

Şekil 6’da 2020-2060 döneminde asgari ücret ila asgari ücretin 2 katı arasında 

prime esas kazanca sahip olanlara bağlanılacak aylıkların ilgili ücret düzeyine 

oranında gerileme olacağı görülmektedir. Asgari ücretin üç katı ya da üzerinde aylık 
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kazanca sahip olanlarda ise bağlanılan aylıkların ilgili yılki ücret düzeylerine oranının 

ise genel olarak korunacağı ya da artacağı görülmektedir. 

Şekil 6: İşçi Sigortalılara Bağlanan Aylıkların İlgili Yıldaki Ücret Seviyesine 

Oranı (%) 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 
Not: Asgari ücretli çalışanlar dışında diğer ücretli çalışanların aylık hesabında kıdem etkisi 

dikkate alındığından sigortalıların çalışma hayatı boyu ortalama kazancı son yıl kazancından 

düşük olacağından bağlanılan aylıkların son yıl kazanca oranı da kümülatif aylık bağlama 

oranlarından düşük olmaktadır. 
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Önümüzdeki dönemde de sigortalıların önemli bir kısmının 2004-2017 

dönemindeki gibi asgari ücret düzeylerine yakın bir PEK’e sahip olması durumunda, 

düşük PÖGS’e sahip olan bu sigortalılara bağlanacak aylıkların önceki dönemlerde 

benzer koşullarda bağlanan aylıklara göre reel olarak gerileyeceği, yine bağlanılan 

aylıkların ilgili yıl ücret düzeyine oranının da düşeceği görülmektedir.  

Daha öncede bahsedildiği üzere emekli aylıklarının yeterliliğine ilişkin olarak 

bağlanılan aylıkların seviyesinin yanı sıra bu aylıkların nasıl artırıldığı da önemli bir 

husustur. Genellikle ülkeler bağlanılan emekli aylıklarını artırırken ücret artış oranı, 

büyüme oranı, enflasyon oranları veya bunların bileşimleri gibi farklı parametreleri 

kullanmaktadırlar. 

Türkiye, 1999 ve 2008 yılı emeklilik reformlarında aylıkların TÜFE artış 

oranları ile artırılması öngörülmüştür. Bazı yıllarda emekli aylıkları gerçekleşen TÜFE 

artış oranında artırılırken bazı yıllarda seyyanen artışlar ya da yüksek oranlı artışlar 

yapılmıştır. Bu artışlar neticesinde işçi emeklilerinde 2000 yılındaki asgari emekli 

aylığı 2000-2019 döneminde bayram ikramiyesi ve SYZ ödemeleri dâhil yıllık 

ortalamada reel yüzde 3 oranında artarken en yüksek emekli aylığı yıllık ortalamada 

reel yüzde 2 oranında artmıştır. 

Şekil 7’de 2000-2019 döneminde farklı ücrete ve farklı PÖGS’e sahip 

sigortalılara farklı yıllarda bağlanılan aylıkların sigortalının çalışırken aldığı ücretin 

2019 yılı seviyesine oranına yer verilmiştir. Şekil 7:A incelendiğinde asgari ücret 

üzerinden 5400 gün prim ödeyen ve 2000 yılında aylık bağlanan sigortalının 2019 yılı 

aylığının 2019 yılı asgari ücrete oranı yüzde 80’e yaklaşırken aynı koşullarda 2017-
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2019 dönemlerinde emekli olan sigortalılar için söz konusu oran yüzde 60 

civarındadır. 

Şekil 7: İşçi Sigortalılara Bağlanan Aylıkların 2019 Yılı Seviyesinin 2019 

Yılındaki Ücret Seviyesine Oranı (%) 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 

A. Asgari Ücretli Çalışanların 2019 Yılı Aylıklarının    B. Asgari Ücretin 1,5 Katı Ücretle Çalışanların  

İlgili Ücrete (AÜ) Oranı                              2019 Yılı Aylıklarının İlgili Ücrete (AÜ*1,5) Oranı 

  
C. Asgari Ücretin 2 Katı Ücretle Çalışanların           D. Asgari Ücretin 3 Katı Ücretle Çalışanların 

2019 Yılı Aylıklarının İlgili Ücrete (AÜ*2) Oranı          2019 Yılı Aylıklarının İlgili Ücrete (AÜ*3) Oranı 

  
C. Asgari Ücretin 5 Katı Ücretle Çalışanların           D. Asgari Ücretin 5 Katı Ücretle Çalışanların 

2019 Yılı Aylıklarının İlgili Ücrete (AÜ*5) Oranı          2019 Yılı Aylıklarının İlgili Ücrete (AÜ*5) Oranı 
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Şekil 7 incelendiğinde, özellikle düşük ücretli ve düşük PÖGS’e sahip 

aylıklarda geçmiş yıllarda bağlanılan aylıkların 2019 yılı seviyesinin 2019 yılında 

sigortalının çalışırken aldığı ücrete oranı genellikle aynı koşullarda son yıllarda 

bağlanılan aylıkların durumuna göre daha yüksek orandadır. Bu durumun oluşmasında 

gerek reformlarla beraber bu kapsamda bağlanılan aylıkların düşmesi gerekse bu 

dönemde emekli aylıklarının reel olarak artırılması etkili olmaktadır. 

Diğer taraftan Şekil 7’de daha uzun PÖGS ve/veya daha yüksek ücretli 

çalışanlara bağlanılan aylıkların 2019 yılı seviyesinin 2019 yılı ücretine oranına 

bakıldığında son yıllarda bağlanılan aylıkların seviyesinin önceki yılda bağlanılan 

aylıkların seviyesine göre genel olarak daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Her 

ne kadar geçmiş dönemde bağlanmış aylıklarda reel olarak artış yapılsa da reformlarla 

beraber yüksek ücretli / yüksek PÖGS’e sahip sigortalılara daha yüksek aylık 

bağlanmaya başlanması bu durumda etkili olmuştur. 

Şekil 8’de emeklilik reformları sonrasında bağlanılan aylıkların aylık artış 

oranları uygulanması suretiyle 2000-2060 dönemindeki gelişimini incelemek üzere 

2000-2060 döneminde bağlanılan aylıkların 2060 yılı seviyenin 2060 yılında ilgili 

ücretine oranına yer verilmiştir.  Emekli aylıklarının artırılmasında 2019 yılına kadar 

gerçekleşen aylık artış oranları, diğer yıllarda ise öngörülen TÜFE artış oranları 

dikkate alınmıştır. 

Şekil 8 incelendiğinde, ilerleyen dönemde düşük ücretli ve düşük PÖGS’e 

sahip sigortalıların 2060 yılı aylıklarının 2060 yılı ücrete oranı, benzer koşullarda daha 

önceki yıllarda emekli olanlara göre daha düşük seviyede kalacağı, bununla beraber 

asgari ücretin üç katı üzeri ücretli sigortalıların aylıklarının 2060 yılı seviyesinin 2060 
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yılı ücretine oranının önceki yıllarda benzer koşullara göre bağlanılan aylıklara göre 

daha yüksek seviyede kalacağı görülmektedir. 

Şekil 8: İşçi Sigortalılara Bağlanan Aylıkların 2060 Yılı Seviyesinin 2060 

Yılındaki Ücret Seviyesine Oranı 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 
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2.3.2.2 Bağımsız Çalışanların Emekli Aylıklarının İkame Oranlarına 

İlişkin Öngörüler 
 
 

2008 sonrasında bağımsız çalışan sigortalıların büyük bir kısmının PEK’inin 

asgari ücret seviyesinde olmasından dolayı ilerleyen dönemde farklı senaryolardaki 

aylıkların birbirine yakınsayacağı tahmin edilmektedir. Bu bölümde bağımsız çalışan 

sigortalılar için 1. basamaktan sigortalı olup sadece zorunlu basamak yükseltilmesi 

yapılan ve 15, 20, 25, 30, 35 ya da 40 yıl çalışanlar ile sigortalılığa 12. basamaktan 

başlayıp bu basamaktan devam eden ve 15, 20, 25, 30, 35 ya da 40 yıl çalışan 

sigortalılara yönelik senaryo analizlerine yer verilmiştir. 

Şekil 9: 2000-2060 Döneminde Bağımsız Çalışanlara Bağlanan Aylıkların Reel 

Seviyesi (2000=100) 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 
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Şekil 9’da farklı basamak ve farklı PÖGS’e göre 2000-2060 dönemi Ocak 

aylarında sigortalılara bağlanan aylıklar, Ocak-Ocak dönemi TÜFE rakamları ile 

reelleştirilmiş ve 2000 yılı 100 olacak şekilde reel bağlanan aylık endeksi 

oluşturulmuştur. Şekil 9 incelendiğinde, tarım dışı sektörde bağımsız çalışanlara 

bağlanılan aylıkların 2000’li yılların başlarında 2003 yılındaki Sosyal Destek Ödemesi 

ile beraber arttığı, 2008 yılı sonrasında özellikle düşük prim ödeme gün süresine göre 

bağlanılan aylıkların reel olarak hızlıca gerilediği görülmektedir. 2018 ve 2019 

yıllarındaki bayram ikramiyesi ve alt sınır aylığı uygulaması ile beraber aylıklarda 

tekrar yükselme olduğu görülmektedir. Bununla beraber 2020 sonrasında 15 yıl ila 20 

yıl çalışan sigortalılara bağlanılan aylıkların reel olarak 2000’li yıllarda bağlanan 

aylıkların gerisinde kalacağı, 25 yıl sigortalılık süresi olanlar için reel değerini 

koruyacağı, daha uzun süre sigortalı olanlar için reel artışlar olacağı görülmektedir. 

Tarım sektöründe bağımsız çalışanların bağlanılan aylıklarda ise 2003 yılında 

yapılan Sosyal Destek Ödemesi ile beraber çok ciddi reel artış olduğu, ilerleyen 

yıllarda da bazı yıllarda dalgalanmakla beraber reel artışların korunduğu 

görünmektedir. 2018 ve 2019 yılında bağlanılan aylıklarda da 2018 ve 2019 

yıllarındaki bayram ikramiyesi ve alt sınır aylığı uygulaması ile beraber tekrar 

yükselme olduğu görülmektedir. Tarım dışı sektörde çalışan sigortalılara bağlanan 

aylık eğiliminden farklı olarak tarım sektöründe çalışan sigortalılara 2020-2060 

döneminde bağlanacak aylıkların reel olarak genellikle artış eğilimde olacağı dikkati 

çekmektedir. Aylık bağlama oranlarındaki gerilemeye rağmen bağlanan aylıkların reel 

olarak artmasında 2008 öncesinde ortalamada asgari ücretin yarısı civarında olan 

PEK’lerin 2008 sonrasında asgari ücret seviyesine yükselmesi etkili olmuştur. 
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2000-2060 döneminde bağımsız çalışanlara bağlanılan aylıkların ilgili yıl 

asgari ücretine oranını içeren Şekil 10 incelendiğinde 2012’den sonra yeni reformun 

aylık bağlama hesabında ağırlığının artmaya başlaması gerekse asgari ücrete yapılan 

reel artışlardan dolayı bağlanılan aylıkların asgari ücrete oranında hızlı düşüşler göze 

çarpmaktadır. 2020-2060 döneminde bağlanılan aylıkların ilgili yıl asgari ücrete 

oranının ise 2018 yılı seviyesine benzer oranlarda seyredeceği görülmektedir. Diğer 

taraftan tarım sektöründe bağımsız çalışanlarda sigortalılık süresi artması ile beraber 

bağlanan aylığın asgari ücrete oranında artışlar olacağı görülmektedir. 

Şekil 10: Bağımsız Çalışanlara Bağlanan Aylıkların İlgili Yıldaki Ücret 

Seviyesine Oranı (%) 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 
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Emeklilik reformlarında bağımsız çalışanlara bağlanılan emekli aylıklarının 

işçi emekli aylıklarında olduğu gibi TÜFE artış oranları ile artırılması hükme 

bağlanmış iken bazı yıllarda emekli aylıkları yüksek oranlı artırılmıştır. Bu dönemdeki 

aylık artışları neticesinde 2000-2019 döneminde tarım dışı sektörde bağımsız 

çalışanların bayram ikramiyesi ve SYZ ödemeleri dâhil yıllık ortalama reel asgari 

emekli aylığı artışı yüzde 4,9; ortalama emekli aylığı artışı ise yüzde 3,0 olarak 

gerçekleşmiştir. Diğer taraftan aynı dönemde tarım sektöründe bağımsız çalışanların 

asgari emekli aylıkları yüzde 9,8; azami emekli aylıkları ise yüzde 7,5 civarında 

artmıştır.1 

Şekil 11’de 2000-2019 döneminde farklı tarım ve tarım dışı sektör ayrımında 

farklı sigortalılık süresi ve farklı PEK’e sahip sigortalılara farklı yıllarda bağlanılan 

aylıkların 2019 yılı seviyesinin 2019 yılındaki asgari ücretine oranına yer verilmiştir. 

Şekil 11:A incelendiğinde 2000’li yıllardan sonra emekli aylıklarına yapılan reel 

artışlardan dolayı benzer çalışma ve ücret seviyesi olmasına rağmen farklı yıllarda 

bağlanılan aylıkların 2019 yılı seviyesinin asgari ücrete oranında önemli farklılıklar 

meydana gelmiştir. Örneğin 15-20 yıl sigortalılık süresi olup 2003-2008 döneminde 

bağlanan aylıkların 2019 yılı seviyelerinin asgari ücrete oranı yüzde 80 civarında iken 

2017-2019 döneminde aynı koşullarda bağlanan aylıkların 2019 yılı seviyesinin asgari 

ücrete oranı yüzde 45-50 civarındadır. Bu örnekte farklı dönemde bağlanılan aylıklar 

arasındaki farkın yüzde 40 civarında olduğu görülmektedir. Bununla beraber 

                                                           
1 SGK istatistiklerinde yer alan varsayıma paralel olarak tarım dışı sektörde bağımsız çalışanların asgari 

emekli aylığının reel artışı hesabında 1. Basamak, ortalama emekli aylığının hesabında 12. basamak 

dikkate alınmıştır. Tarım sektöründe bağımsız çalışanların asgari emekli aylığının reel artışı hesabında 

1. Basamak, ortalama emekli aylığının hesabında 6. basamak dikkate alınmıştır. 
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sigortalılık süresi arttıkça aylığın bağlandığı yıla göre oluşan farklılığın azaldığı 

dikkati çekmektedir. 

Şekil 11: Bağımsız Çalışanlara Bağlanan Aylıkların 2019 Yılı Seviyesinin 2019 

Yılındaki Asgari Ücrete Oranı (%) 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 

 

 

Tarım sektöründe bağımsız çalışanlar için de yukarıda bahsedilen durum 

geçerli olmakla beraber bu sigortalıların aylıklarının genel olarak daha düşük 

olmasından dolayı 2018 ve 2019 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyeleri ve 
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alt sınır aylığından dolayı farklı dönemlerde bağlanılan aylıklar arasındaki farklılık 

göreli olarak daha düşük kalmıştır. 

Şekil 12’de bağımsız çalışanlara 2000-2060 döneminde bağlanılan aylıkların 

2060 yılı seviyenin 2060 yılında ilgili ücretine oranına yer verilmiştir.  Emekli 

aylıklarının artırılmasında 2019 yılına kadar gerçekleşen aylık artış oranları, diğer 

yıllarda ise öngörülen TÜFE artış oranları dikkate alınmıştır. 

Şekil 12: Bağımsız Çalışanlara Bağlanan Aylıkların 2060 Yılı Seviyesinin 2060 

Yılındaki Asgari Ücrete Oranı (%) 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 
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Şekil 12:A ve Şekil 12:B incelendiğinde, tarım dışı sektörde bağımsız 

çalışanlar için özellikle düşük sigortalılık yıllarına sahip sigortalıların 2060 yılı emekli 

aylıklarında aylığın bağlandığı yıla göre önemli farklılaşmalar olacağı 

öngörülmektedir. Bu farklılaşmanın önemli bir nedeni 2000-2018 döneminde emekli 

aylıklarına yapılan yüksek oranlı reel artışlar olup özellikle düşük sigortalılık süresine 

sahip sigortalılar için 2020 ve sonrasında bağlanılan aylıkların 2060 yılı seviyesinde 

daha sınırlı farklılıklar olacağı görülmektedir. 

Şekil 12:C ve Şekil 12:D incelendiğinde tarım sektöründe bağımsız çalışan 

sigortalılarda sigortalılık süresi artıkça yıllar ilerledikçe bağlanılan aylığın 2060 yılı 

seviyesinin asgari ücrete oranında artışlar olacağı ve önceki dönemde benzer 

koşullarda bağlanılan aylığa göre önemli farklılaşma olacağı dikkati çekmektedir.  

 

2.3.2.3 Memur Emekli Aylıklarının İkame Oranlarına İlişkin Öngörüler 
 
 

Memurların emekli aylıklarına yönelik mikro simülasyon çalışma sonuçları 

sonucunda, düşük dereceli memur ve genel müdürlere farklı sigortalılık süresine 2000-

2060 dönemi Ocak aylarında sigortalılara bağlanan aylıklar, Ocak-Ocak dönemi 

TÜFE rakamları ile reelleştirilmiş ve 2000 yılı 100 olacak şekilde reel bağlanan aylık 

endeksi oluşturulmuştur. 

Bu endeksi içeren Şekil 13 incelendiğinde, düşük maaşlı ve dereceli memura 

bağlanan aylıkların 2000-2019 döneminde reel olarak arttığı, genel müdüre bağlanan 

emekli aylığının ise reel olarak azaldığı görülmektedir. Bu farklılıkta memur maaş 

artışlarında taban aylık katsayısı artışına ağırlık verilerek düşük memurların daha 

yüksek maaş artışı almasının amaçlanması etkili olmuştur. Diğer taraftan 2019 yılı 
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sonrasında memur maaşlarının büyümenin yüzde 30’u kadar reel artışı 

öngörüldüğünden ve 2008 yılı öncesi devlet memurlarına bağlanan emekli aylıkları da 

bu maaş artışından etkilendiğinden hem memur hem de genel müdüre bağlanan 

aylıklarda reel olarak artışlar görülecektir. 

Şekil 13: 2000-2060 Döneminde Memurlara Bağlanan Aylıkların Reel Seviyesi 

(2000=100) 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 

 

 

Bununla beraber, 2008 yılı Ekim ayı sonrasında ilk defa devlet memuru olan 

sigortalıların emekli olmaya başlayacakları tarihlerden itibaren bağlanacak emekli 

aylıklarında 2008 öncesi memurlara bağlanan emekli aylıklarına göre çok keskin 

düşüş yaşanacağı görülmektedir. Örneğin 2008 sonrası memur olan ve 25 yıl 

sigortalılık süresini doldurarak 2034 yılında emekli olan bir memurun aylığı, aynı 

koşullarda bir önceki yıl emekli olan memura göre yaklaşık yüzde 40 oranında 

düşecektir. Bu düşüşte hem aylık bağlama oranlarının düşük uygulanması hem de yeni 

memurlarda aylık bağlanırken tüm çalışma hayatının dikkate alınması etkili 

olmaktadır. Daha uzun süreli çalışan memurlarda ise aylık bağlama oranları önceki 

sisteme daha fazla yaklaşacağından aylıklarda düşme oranı daha düşük olacaktır.  

A. 5. Derece 1. Kademeden Emekli Olan Memura       B. Genel Müdüre Bağlanan Aylıkların Reel  

Bağlanan Aylıkların Reel Seviyesi (2000=100)        Seviyesi (2000=100) 
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Genel müdür emeklileri açısından bakıldığında ise yeni sisteme göre genel 

müdür olanların emekli aylıkları eski sisteme göre emekli olan genel müdüre göre çok 

daha keskin düşeceği görülmektedir. Genel müdür maaşlarının çalışma hayatının ilk 

dönemindeki unvanlara göre çok daha yüksek olmasından kaynaklı kıdem etkisi ile 

yeni sistemde makam/görev/temsil tazminatı gibi unsurların emekli aylığına ayrıca 

eklenmemesi bu durumun oluşmasında etkili olmaktadır. 

Unvanları memur ile genel müdür arasında değişen diğer memurlar içinde 

benzer bir eğilim oluşacak, ancak yeni sisteme göre aylık farklılıkları bu iki unvandaki 

farklılıkların arasında olacaktır. Daha yüksek ek gösterge, makam, görev ve temsil 

tazminatına sahip unvanlarda ise daha yüksek farklılıklar meydana gelecektir. 

Şekil 14: Memurlara Bağlanan Aylıkların Maaş ve Asgari Ücrete Oranı  

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 

A. 5. Derece 1.Kademeden Emekli Olan Memura         B. Genel Müdüre Bağlanan Aylıkların İlgili Yıl 

Bağlanan Aylıkların İlgili Yıl Maaşına Oranı         Maaşına Oranı 

 
A. 5. Derece 1.Kademeden Emekli Olan Memura         B. Genel Müdüre Bağlanan Aylıkların İlgili Yıl 

Bağlanan Aylıkların İlgili Yıl Asgari Ücretine Oranı    Asgari Ücretine Oranı 
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Şekil 14’te ise memur ve genel müdürlere bağlanılan aylıkların ilgili yıl 

maaşlara oranına yer verilmektedir. Memur aylıklarının maaşlara oranı sigortalılık 

süresine göre yüzde 75 ila yüzde 90 arasında değişirken 2016 yılında emekli 

aylıklarına etki eden ek gösterge hesabındaki katsayıların toplu sözleşme ile 

artırılması, yine 2018 yılında bayram ikramiyesi verilmesinden dolayı oranlarda artış 

yaşanmıştır. 2020’li yıllardan sonra bayram ikramiyelerinde bir artış 

öngörülmediğinden bu oranlarda hafif bir gerileme meydana gelmiştir. Bununla 

beraber 2008 sonrası sisteme girenlere bağlanan emekli aylıklarının ilgili yıl ücretine 

oranında ise eski sistemden emekli olanlara bağlanan aylıkların ücretine oranına göre 

15 ila 33 puan arasında düşme olacağı görülmektedir. Genel müdür açısından 

aylıkların ücrete oranında düşmesinin ise sigortalılık süresine göre 21 ila 42 puan 

arasında olacağı tahmin edilmektedir. 

Şekil 14:C ve Şekil 14:D’de memur ve genel müdüre bağlanacak aylıkların 

ilgili yıl asgari ücrete oranına yer verilmiştir. 2020 sonrasında eski sistemde yer alan 

memurlara bağlanan aylıkların asgari ücrete oranı sigortalılık süresine göre yüzde 90 

ila yüzde 110 arasında değişirken yeni sistemden emekli olan memurlara bağlanacak 

aylıkların ilgili yıl asgari ücretine oranı yüzde 55 ila yüzde 85 arasında değişecektir.  

Özellikle 25 yıl gibi düşük sigortalılık süreleri için yeni bağlanacak aylıkların 

brüt asgari ücretin yüzde 50’nin biraz üzerinde gibi bir seviyede olması, bu kapsama 

girecek memurların geçinmeleri ve yoksulluk riski ile karşılaşmaları noktasında risk 

barındırmaktadır. Bununla beraber memurların ilerleyen yaşlarda işsiz kalma 

risklerinin bulunmaması, yeterli aylığa ulaşabilmeleri için daha uzun süre çalışma 

hayatında kalmaları imkânını sağlamaktadır. Genel müdürlere bağlanan aylıkların 
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asgari ücret seviyesine bakıldığında 2000’li yıllarda asgari ücretin 4 katı üzerinde olan 

aylıkların gerek genel müdür maaşlarının reel olarak artırılmaması gerekse asgari 

ücrete yapılan artışlar neticesinde asgari ücretin 3 katı seviyesine gerilediği 

görülmektedir. Eski sistemden emekli olan genel müdürlere bağlanacak aylıkların 

ilerleyen dönemde asgari ücretin 3 katı üzerinde olacağı öngörülürken yeni sistemden 

emekli olacak genel müdürler için bu oran sigortalılık süresine göre asgari ücretin 1,1 

katı ila 2,5 katı arasında değişecektir. 

Şekil 15: Memurlara Bağlanan Aylıkların 2060 Yılı Seviyesinin 2060 Yılındaki 

Maaş Seviyesine Oranı 

 
Kaynak: Emekli aylıklarına ilişkin mikro simülasyon çalışma sonuçlarına göre 

hesaplanmıştır. 

 

 

Memur emeklilerinin aylık artışları işçi ve bağımsız çalışan memur 

emeklilerinden farklı olarak memur maaş katsayılarındaki artışa endekslendiğinden 

farklı yıllarda bağlanan aylıkların 2060 yılı seviyenin 2060 yılındaki maaşlara oranı 

bu dönemde bağlanan aylıkların ilgili maaş seviyesine oranı ile benzerlik taşımaktadır. 

Şekil 15’te görüleceği üzere 2008 yılı öncesi memur olanların 2060 yılı emekli 

aylıklarının 2060 yılı maaşlara oranı sigortalılık süresine göre değişmekle beraber 

memurlarda yüzde 80 ila yüzde 110 arasında değişirken genel müdürlerde yüzde 70 

A. 5. Derece 1.Kademeden Emekli Olan Memura         B. Genel Müdüre Bağlanan Aylıkların 2060 Yılı 

Bağlanan Aylıkların 2060 Yılı Seviyesinin 2060 Yılı     Seviyesinin 2060 Yılı Maaşına Oranı 

Maaşına Oranı 
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ila yüzde 90 arasında farklılık göstermektedir. Bununla beraber 2008 sonrası sisteme 

giren memurların emekli aylıklarının 2060 yılı seviyesinin 2060 yılı maaşına oranı 

yeni aylık bağlama sisteminden dolayı ciddi oranda düşeceği görülmektedir. 2060 yılı 

için bu oran sigortalılık süresine göre memurlarda yüzde 50 ila yüzde 80 arasında 

değişirken genel müdürlerde yüzde 30 ila yüzde 60 arasında değişmektedir. 

Yukarıdaki analizlerden de görüleceği üzere 2008 yılı reformunda mevcut ve 

sisteme yeni giren memur ayrımının yapılması, aylık bağlama sistemine ilişkin bir 

kademeli geçiş ya da iki sistemin bileşimini dikkate alan bir yapı öngörülmemiş olması 

ilerleyen dönemde aynı koşullarda çalışan ancak eski ya da yeni sisteme tabi memurlar 

arasında çok ciddi ve keskin aylık farklarının oluşmasına neden olmaktadır. Sistemin 

bu şekilde devam etmesi, önümüzdeki yıllarda özellikle yeni sisteme tabi memurların 

intibak ve aylık yükseltme taleplerini beraberinde getirecektir. 

 

2.4 Yaşlı ve Emeklilere Yönelik Yoksulluk Analizleri 
 
 

2.4.1 Mevcut Durum 
 
 

Kamu emeklilik sistemlerinin en temel amaçlarından birisi yaşlı ve emekli 

yoksulluğunu önlemektir. Türkiye’de emeklilik sistemlerinin yaşlı ve emekli 

yoksulluğunu önlemedeki durumu analiz edilmeden önce yoksulluk kavramına ve 

Türkiye’nin diğer ülkelerle karşılaştırmalı yoksulluk oranlarına değinilmesinde fayda 

bulunmaktadır. 

Yoksulluk olgusu toplum, zaman ya da değer yargılarına göre 

değişebildiğinden tanımlaması güç bir olgudur. Yoksulluğun tanımlanmasında mutlak 

/ göreli yoksulluk, objektif / subjektif yoksulluk, gelir / insani yoksulluk gibi farklı 



112 
 

yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu tanımlar içinde mutlak / göreli yoksulluk kavramları 

en yaygın kullanılmaktadır. Mutlak yoksulluk birey ya da hanehalklarının yaşamını 

sürdürebilmeleri açısından asgari ihtiyaçlarının karşılayıp karşılayamadığını ele 

alırken, göreli yoksulluk birey ya da hanehalkı gelirlerinin toplumun ortalama gelir 

düzeyinin belli bir oranı ile karşılaştırarak değerlendirmeyi içermektedir. Gelişmekte 

olan ülkelerde mutlak yoksulluk yaygın olarak kullanılırken gelişmiş ülkelerde göreli 

yoksulluk kavramı daha fazla kullanılmaktadır (Bedir vd., 2012: 100; Tokol ve Alper, 

2011:176-178). 

TÜİK, 2009 yılına kadar mutlak yoksulluk kavramı içinde değerlendirilen Gıda 

Yoksulluğu ile Gıda ve Gıda Dışı Yoksulluğu istatistiklerini yayımlarken 2006 

yılından itibaren eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre hesaplanmış göreli 

yoksulluk oranlarını açıklamaktadır. 

Eurostat ve TÜİK istatistiklerine göre Türkiye’de yoksulluk oranları 2006-

2017 döneminde genel olarak düşmekle beraber AB ortalamasının halen 4,4 puan 

üzerindedir. (Şekil 16:A) Bununla beraber AB ülkelerinde de yoksulluk oranları 

ülkelere göre çok farklılaşmakta, yine de Türkiye’de yoksulluk oranının Romanya, 

Litvanya, İspanya ve Bulgaristan haricinde diğer ülkelerden yüksek olduğu 

görülmektedir. (Şekil 16:B)  

AB ile Türkiye’nin yoksulluk verileri karşılaştırıldığında Türkiye’de özellikle 

çocuk yoksulluk oranlarının çok yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Yine 50-64 yaş 

grubu haricinde diğer yaş gruplarında Türkiye’de yoksulluk oranı AB’nin üzerinde 

iken 50-64 yaş grubunda AB ortalamasının altındadır. (Şekil 16:C) 65 üzeri yaş 

grubunda ise Türkiye’deki yoksulluk oranları AB ortalamasının üzerine çıkmaktadır. 
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Eurostat verilerine göre emekli yoksulluk oranlarına bakıldığında ise Türkiye’de 

emekli yoksulluk oranları AB’nin oldukça gerisinde görülmektedir. (Şekil 16:D) 

Şekil 16: AB ve Türkiye Yoksulluk İstatistikleri 

 
Not: Yoksulluk eşiği medyan eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirinin yüzde 50’si 

alınmıştır. 
 

 

Eurostat verilerine göre Türkiye’de emekli yoksulluk oranlarının AB’nin 

oldukça gerisinde olmasına rağmen yaşlı yoksulluk oranının yüksek olması, emekli 

yoksulluk oranları ile emeklilik kapsam oranlarının beraber ele alınması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Ayrıca yoksulluk oranına etki eden hanehalkı büyüklüğü, 

hanehalkı türü gibi demografik unsurların da dikkate alınması gerekmektedir. 

Yoksulluk oranları hesaplanmasında hane geliri ile hanede yaşayan fert tipi ve 

fert tipine göre hesaplanan eşdeğer hane fert sayısı önem taşımaktadır. Şekil 17:A’da 

A. AB ve Türkiye Yoksulluk Oranları (%)          B. AB ve Türkiye Genel Yoksulluk Oranları (2017,%) 

  
Kaynak: Eurostat (2019) ve TÜİK İstatistikleri            Kaynak: Eurostat (2019) 

 

C. AB ve Türkiye Yaşa Yoksulluk Oranları (2017, %)             D. AB ve Türkiye Emekli Yoksulluk Oranları (2017, %) 

  
Kaynak: Eurostat (2019)                       Kaynak: Eurostat (2019) 
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görüldüğü üzere yaş ilerledikçe hanede yaşayan fert sayısı ve fert tipi/sayısına göre 

hesaplanan eşdeğer fert sayısı azalmaktadır. Bu sayının azalması hanede kişi başı 

gelirin artmasına ve dolayısıyla yoksulluk oranının azalmasına katkıda bulunmaktadır.  

Şekil 17: Hane Büyüklüğü ve Hanehalkı Tipine Göre Yoksulluk İstatistikleri  

 
Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 
 

 

Yine Türkiye’de hanehalkı tipine göre yoksulluk oranlarına bakıldığında 

bağımlı çocuk olan hanelerde yoksulluk oranlarının en fazla olduğu, bunu tek kişilik 

hanelerin izlediği, bağımlı çocuk olmayan hanelerde ise yoksulluk oranının en düşük 

olduğu görülmektedir. (Şekil 17:B) Yine yaş ilerledikçe bağımlı çocuk olan 

hanehalklarının yaş grubu içindeki oranının azaldığı, bağımlı çocuk olmayan haneler 

ile tek kişilik hanelerin oranının arttığı görülmektedir. (Şekil 17:C) Bununla beraber 

Şekil 17:D’de görüleceği üzere en yüksek yoksulluk oranına sahip bağımlı çocuk olan 
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hanehalkı sayısının yaş ilerledikçe toplam içindeki ağırlığının azalması yaş grubuna 

göre yoksulluk oranlarının azalmasına katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan 60 yaşından 

sonra yoksulluk oranlarının tekrar yükselmesinde yoksulluk potansiyeli yüksek olan 

tek kişilik hanelerin toplam haneler içindeki oranının artması etkili olmaktadır. 

Tablo 20: Yaş Grubu, Aylık ve Çalışma Durumuna Göre Yoksulluk Oranları 

 
Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

Çalışmada cinsiyet bazında emeklilerin yoksulluk oranı 2017 yılı GYKA mikro 

verileri kullanılarak analiz edilmiş ve yaş, cinsiyet, aylık ve çalışma durumuna göre 

yoksulluk oranları Tablo 20’de özetlenmiştir. Bu tabloya göre emekli aylığı alanların 

yoksulluk oranları yüzde 2’nin altında ve düşük bir seviyede iken özellikle kadınların 

faydalandığı dul ve yetim aylığı alanlarda yoksulluk oranı yüzde 6’ya yükselmektedir.  

Diğer taraftan malul ve sakat aylığı alanlarda ise yoksulluk oranları hem kadın 

hem de erkeklerde yüzde 20’lerin üzerindedir. Ayrıca, 65 yaş aylığı alanların 

yoksulluk oranları ise kadınlarda yüzde 50’nin üzerinde iken erkeklerde de yüzde 

50’ye yaklaşmaktadır. Görüldüğü üzere malul/sakat aylığı alanlar ile 65 yaş aylığı 

alanların yoksulluk oranları Türkiye ortalamasının oldukça üstünde seyretmektedir. 
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Sadece Çalışan 6,0 7,1 7,5 7,1 9,2 8,4 6,7 8,3 10,2 11,1 9,0 18,5 31,7 9,5 7,6 9,3 9,8 8,2 13,4 14,4 8,6

Emekli Aylığı 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 2,8 1,0 0,0 5,2 1,8 1,2 1,8 2,0 1,9 0,0 3,0 1,5 1,0 1,6 2,1 1,7

Dul Yetim Aylığı 

Alan
4,3 5,6 5,1 4,4 7,1 6,5 6,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 3,4 5,5 5,0 4,4 7,0 6,5 5,9

Malul, Sakat 

Aylığı Alan
19,4 20,9 14,5 26,3 26,0 18,2 20,0 26,2 22,3 13,9 32,9 34,4 27,9 25,0 23,7 21,9 14,2 30,4 31,1 25,3 23,3

65 Yaş Aylığı 

Alan
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,7 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 51,4

Aylık Almayan 

ve Çalışmayan
17,2 14,8 8,2 8,6 9,4 8,9 16,8 18,5 24,5 31,5 26,8 42,2 22,4 20,9 17,7 16,2 11,0 10,5 13,2 10,2 18,3

0-14 Yaş 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,2

Toplam 17,1 11,4 6,9 6,4 7,4 11,2 13,8 16,1 11,6 8,1 5,0 6,7 8,8 13,2 16,6 11,5 7,5 5,7 7,1 10,2 13,5

Yüzde

Erkek ToplamKadın
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Tablo 21: Yaş, Aylık ve Çalışma Durumunun Yoksulluk Oranına Katkısı 

 
Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 
 

 

Türkiye’de yoksulluk oranına katkılar incelendiğinde emekli yoksulluğunun en 

düşük katkıda bulunduğu, en fazla yoksulluğa katkı veren unsurun çocuk yoksulluğu 

ile aylık almayan ve çalışmayanların yoksulluğu olduğu görülmektedir. (Tablo 21) 

Özellikle kadınlarda 2017 yılında yüzde 13,8 olan yoksulluk oranının 5 puanının çocuk 

yoksulluğundan, 7,5 puanının ise aylık almayan ve çalışmayan kadın yoksulluğundan 

kaynaklandığı dikkati çekmektedir. Kadınlarda aylık alanların yoksulluğa katkısı 1 

puan civarında iken çalışan kadın yoksulluğunun katkısı 1,3 puan civarındadır. 

Erkeklerde ise çocuk yoksulluğunun yaklaşık 5 puanla yoksulluğa en fazla katkı 

verdiği, çalışan erkek yoksulluğunun katkısının ikinci sırada olduğu ve aylık almayan 

ve çalışmayanların yoksulluğunun da 3 puanla üçüncü sırada olduğu görülmektedir. 

Erkeklerde de aylık alanların yoksulluğa katkısının 1 puandan düşük olduğu dikkati 

çekmektedir. 
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Sadece Çalışan 1,0 2,6 1,8 1,1 0,9 0,3 1,3 2,9 8,8 4,6 2,1 1,6 0,5 4,0 1,9 5,7 3,2 1,6 1,3 0,4 2,7

Emekli Aylığı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,9 0,9 1,5 1,6 0,3 0,0 0,1 0,4 0,4 0,8 0,9 0,2

Dul Yetim Aylığı 

Alan
0,0 0,2 0,5 0,7 1,3 2,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,4 0,2

Malul, Sakat 

Aylığı Alan
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2

65 Yaş Aylığı 

Alan
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,4

Aylık Almayan 

ve Çalışmayan
6,8 8,4 4,5 4,4 4,9 3,0 7,5 3,7 2,2 2,4 1,6 3,0 1,1 3,0 5,2 5,3 3,5 3,0 4,0 2,1 5,4

0-14 Yaş 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1

Toplam 17,1 11,4 6,9 6,4 7,4 11,2 13,8 16,1 11,6 8,1 5,0 6,7 8,8 13,2 16,6 11,5 7,5 5,7 7,1 10,2 13,5

Kadın Erkek Toplam

Yüzde
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Türkiye’de aylık ödemelerinin emekli ve yaşlı yoksulluğuna etkisi GYKA 

mikro verileri kullanılarak analiz edilmiş ve cinsiyet ve aylık grubu ayrımında analiz 

sonuçları Tablo 22’de özetlenmiştir.  

Tablo 22: Aylık Ödemelerinin Olmadığı Durumda Yoksulluk Oranları 

 
Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 
 

 

Tablo 22’ye göre emekli aylığı alanların yoksulluk oranları yüzde 1,7 civarında 

iken emekli aylığı almamaları durumunda bu oran yüzde 41,6’ya yükselmektedir. Dul 

yetim aylığında ise yüzde 5,4 civarında olan yoksulluk oranı aylık almamaları halinde 

yüzde 48,6’ya ulaşmaktadır. Özellikle emekli aylığı ve dul yetim aylıklarının 

yoksulluğun azaltılmasında çok önemli olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 

malul/sakat aylığı ödemeleri olmaması durumunda bu grupta yoksulluk oranı yüzde 

22’den yüzde 41,6’ya yükselirken 65 yaş aylığı ödemelerinin olmaması durumunda 65 

yaş aylığı alanlarda yoksulluk oranı yüzde 51,4’ten yüzde 67,2’ye yükselmektedir. 

Malul/sakat aylığı alanlar ile 65 yaş aylığı alanların aylık miktarlarının daha düşük 

olmasından dolayı bu aylıkların yoksulluk düşürücü etkileri emekli aylığı alanlar ve 
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Malul/Sakat 

Aylığı Alan
18,9 11,2 35,6 11,8 23,6 8,8 44,8 10,0 22,0 10,2 41,6 11,0

65 Yaş Aylığı 

Alan
48,4 11,2 64,7 12,9 55,7 8,8 70,8 10,2 51,4 10,2 67,2 11,7

Tüm Aylıklar 8,4 11,2 53,1 60,7 5,3 8,8 46,8 59,2 6,5 10,2 49,3 60,0
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dul yetim aylığı alanlara oranla daha düşük seviyededir. Yukarıda sayılan dört farklı 

emekli aylığı beraber değerlendirildiğinde aylık öncesi emekli yoksulluğu oranı yüzde 

49,3’ten yüzde 6,5’e gerilemektedir. 

Aylık ödemelerinin 65 yaş üzeri yaşlı nüfusun yoksulluk oranlarını düşürücü 

etkisi analiz edildiğinde en büyük katkının yine emekli aylığı ödemeleri ile dul yetim 

aylığı ödemelerinden kaynaklandığı görülmektedir. Tüm aylık ödemeleri ise yaşlı 

nüfustaki yoksulluk oranını yaklaşık 50 puan düşürmektedir. 

Türkiye’de gerek erken emeklilik gerekse ilave gelir elde edebilmek amacıyla 

hem erkek hem de kadın emeklilerin bir kısmı çalışma hayatının içinde kalmaya devam 

etmektedir. Yine emekli olup bağımsız çalışanlardan kesilen SGDP’nin kaldırılması 

da emeklileri bağımsız olarak çalışmaya teşvik etmektedir. 

Tablo 23: Cinsiyet ve Yaşa Göre Aylık Alanların İstihdam Oranı 

 
Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 
 

 

2017 yılı verilerine göre yaş, cinsiyet ve aylık türüne göre çalışan emeklilerin 

oranı Tablo 23’te özetlenmiştir. Tablodan da görüleceği üzere emekli aylığı alan 

emekli erkeklerin yaklaşık üçte biri kadınların ise yüzde 11’i halen çalışmaktadır. Dul 

yetim aylığı alan erkeklerin yüzde 23’ü çalışırken dul yetim aylığı alan kadınların 

E
m

e
k

li
 

A
y

lı
ğ

ı 

D
u

l 
Y

e
ti

m
 

A
y

lı
ğ

ı

M
a

lu
l 

S
a

k
a

t 

6
5

 Y
a

ş 

A
y

lı
ğ

ı

T
ü

m
 A

y
lı

k

E
m

e
k

li
 

A
y

lı
ğ

ı 

D
u

l 
Y

e
ti

m
 

A
y

lı
ğ

ı

M
a

lu
l 

S
a

k
a

t 

6
5

 Y
a

ş 

A
y

lı
ğ

ı

T
ü

m
 A

y
lı

k

E
m

e
k

li
 

A
y

lı
ğ

ı 

D
u

l 
Y

e
ti

m
 

A
y

lı
ğ

ı

M
a

lu
l 

S
a

k
a

t 

6
5

 Y
a

ş 

A
y

lı
ğ

ı

T
ü

m
 A

y
lı

k
0-34 - 17,5 2,7 - 12,4 100 19,9 5,7 - 10,7 100 18,2 4,6 - 11,6

35-49 22,6 24,6 3,0 - 21,1 57,8 55,9 29,4 - 45,8 42,9 25,4 21,1 - 31,4
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Toplam 11,0 8,2 3,0 4,4 8,6 35,4 23,0 17,8 12,5 33,4 30,6 8,7 12,7 7,7 23,4
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Yüzde



119 
 

yüzde 8’i çalışma hayatında bulunmaktadır. Diğer taraftan malul/sakat aylığı alanların 

yaklaşık yüzde 13’ü çalışırken 65 yaş aylığı alanların yüzde 8’i çalışma hayatı 

içindedir. Tüm aylık alanlar açısından değerlendirildiğinde emeklilerin yaklaşık dörtte 

biri halen çalışma hayatı içinde bulunmaktadır.  

Bununla beraber yaş grubuna göre değerlendirildiğinde özellikle 50-54 yaş 

grubundaki emekli erkeklerin yüzde 60’ı; 55-59 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 45’i; 

60-64 yaş grubundaki erkeklerin ise yüzde 36’sı çalışmaya devam etmektedir. 65 yaş 

üzeri grupta ise çalışma oranları hızla düşmektedir.  

Özellikle emekli olan erkeklerin önemli bir kısmının halen çalışma hayatı 

içinde olmasından dolayı çalışmalarından kaynaklı ek gelirlerin yoksullukları 

üzerindeki etkisinin analiz edilmesi gerekmektedir. 

Tablo 24’te görüleceği üzere emekli olan erkeklerin çalışmamaları halinde 

yoksulluk oranları sırasıyla emekli aylığı ve dul yetim aylığı alanlarda yaklaşık 4 puan, 

malul sakat aylığı alanlarda 5 puan, 65 yaş aylığı alanlarda ise 10 puan artmaktadır. 

Kadın emeklilerde ise istihdam oranlarının genel olarak düşük olmasından dolayı bu 

kişilerin çalışmaması halinde kadın emekli yoksulluk oranları emekli aylığı, dul yetim 

aylığı ve malul/sakat aylığı alanlarda yaklaşık 1 puan artarken, 65 yaş aylığı alanlarda 

ise 5 puan artmaktadır.  

Genel olarak hem kadın hem erkek emeklilerin çalışmaması halinde toplam 

emekli yoksulluk oranı yaklaşık 3 puan artarken yaşlı yoksulluk oranı da 2 puan 

artmaktadır. Bu veriler genel olarak, emeklilerin çalışma amacının yoksulluktan 

kurtulmaktan ziyade ek gelir elde etme ve çalışabilir yaşta olmalarından dolayı çalışma 

hayatına devam etme amaçlarını desteklemektedir. 



120 
 

Tablo 24: Aylık Alanların Çalışmaması Durumunda Yoksulluk Oranları 

 
Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

Türkiye’de genel olarak malul/sakat aylığı ve 65 yaş aylığı dışındaki 

emeklilerin göreli yoksulluğunun iyi durumda olması emeklilerin yüzdelik dilimlere 

göre sıralanmış gruplar içindeki gelir durumlarının da analiz edilmesini 

gerektirmektedir. 2017 yılı TÜİK GYKA verileri kullanılarak eşdeğer hanehalkı 

kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20’lik gruplar ve gelir türlerine göre yıllık 

fert gelirlerinin dağılımını içeren Tablo 25 incelendiğinde Türkiye’de en düşük yüzde 

20’lik gelir grubunun toplam gelirin yüzde 5,1’ini aldığı, en yüksek gelir grubunun ise 

gelirin yüzde 50,9’unu aldığı görülmektedir. 

Türkiye’deki toplam emekli aylığı ödemelerinin yüzde 2,4’ünü en düşük grup 

alırken yüzde 39,5’ini en yüksek grup almaktadır. Yine emekli aylığı alanların yüzde 

3,6’sı en düşük gelir grubunda yer alırken yüzde 34’ü en yüksek gelir grubunda 

bulunmaktadır. Tablo 25 verileri, emekli aylığı alanların neredeyse yüzde 60’tan 

fazlasının gelir durumu göreli olarak iyi olan 4 ve 5. grupta olduğunu ortaya 

koymaktadır. Dul yetim aylığı alanların da göreli gelir durumunun emekli aylığı 
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alanlar kadar olmasa da iyi durumda olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan 

malul/sakat aylığı ödemeleri ile 65 yaş aylığı ödemelerinde ise düşük gelir gruplarında 

yığılma olduğu ve göreli gelir durumlarının kötü olduğunu göstermektedir.  

Tablo 25: Gelir Gruplarına Göre Gelir ve Kişi Sayısının Dağılımı 

 
Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 
 

 

TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi 2010 yılı verilerini kullanarak 65 yaş üstü nüfus 

içinde emeklilik, yaşlılık ve dul yetim aylığı alanların gelir gruplarına göre dağılımını 

da inceleyen bir çalışmada da bu çalışmaya benzer bulgular elde edilmiş, özellikle 

emekli aylığı ile dul ve yetim aylığı alanların çoğunluğunun en zengin gelir grupları 

içinde yer aldığı belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada 65 yaş aylığı alanların yarısından 

fazlasının en yoksul yüzde 20’lik dilimde olduğu görülmektedir (Karadeniz ve Öztepe, 

2013: 89). 

 

2.4.2 Aylık İkame Oranlarının Yaşlı ve Emekli Yoksulluğuna Etkisi 
 
 

İlerleyen dönemlerde yaşlı ve emeklilerde göreli yoksulluk oranlarının tahmin 

edilmesinde birçok unsurun dikkate alınması gerekmektedir. Göreli yoksulluk 
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Ücret 5,4 9,8 13,7 21,6 49,5 100 53,6 53,4 50,5 53,8 50,1 51,4

Müteşebbis Geliri 4,5 7,5 10,6 14,8 62,4 100 17,3 15,6 14,9 14,1 24,0 19,6

Emekli Aylığı 2,4 10,8 19,3 27,9 39,5 100 6,6 15,8 19,2 18,7 10,7 13,8 3,6 13,2 21,0 28,2 34,0 100

Dul Yetim Aylığı 5,4 15,3 27,9 26,2 25,2 100 3,3 5,2 6,4 4,0 1,6 3,2 10,2 18,7 27,1 24,5 19,5 100

Malul Sakat Aylığı 24,2 19,2 24,9 19,2 12,5 100 2,3 1,0 0,9 0,4 0,1 0,5 33,3 23,2 23,5 14,2 5,8 100

65 Yaş Aylığı 64,2 21,9 7,3 4,5 2,1 100 2,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 64,1 21,9 7,3 4,5 2,1 100

Diğer Gelir 6,7 7,2 9,9 16,1 60,1 100 14,9 8,7 8,1 8,9 13,5 11,4 - - - - - -

Toplam Gelir 5,1 9,5 13,9 20,6 50,9 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - -

100

Dilim İçinde Gelirden 

Alınan Pay

Yüzde

Dilime Göre Faydalanan 

Kişi Sayısı

Dilime Göre Gelirden 

Alınan Pay

12,7 16,5 18,8 23,1 28,9
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oranında dikkate alınan yoksulluk eşiğinin tespitinde eşdeğer hanehalkı kullanılabilir 

medyan fert geliri kullanılmaktadır. Medyan fert geliri ise büyüme oranları, gelirin 

hanehalkı bazında dağılımı, hanehalkı büyüklüğünün gelişimi, hanehalkı içinde yer 

alan çocuk sayısının gelişimi gibi unsurlardan etkilenmektedir. Milli gelirin gelir 

gruplarına göre dağılımında ise ücretli çalışan kişi sayısı, reel ücret artış oranları, 

müteşebbis gelirleri, faiz gelirleri, emekli aylıklarını da içeren sosyal transferlerin 

gelişimi etkili olmaktadır. 

Emeklilik reformları ve işgücü piyasasına ilişkin öngörüler dikkate alındığında, 

hanehalkı içindeki emekli sayısının artması, çalışma hayatının uzaması ile beraber 

emekli aylıklarının da artması emekli ve yaşlı yoksulluğunu düşürücü etki yapacaktır. 

Diğer taraftan aylık bağlama oranlarının düşmesi ile beraber düşük PÖGS ve 

PEK üzerinden bağlanan aylıkların ücrete oranının azalması, sadece TÜFE ile 

artırılmasından dolayı aylıkların diğer gelir bileşenleri karşısında göreli olarak 

gerilemesi, artan emeklilik yaşı ile beraber çalışan emekli sayısının azalması emekli 

ve yaşlı yoksulluğunu artırıcı etki yapacaktır.  

Uzun vadede yaşlı ve emekli yoksulluğundaki gelişmeyi öngörürken emeklilik 

reformları dışında da yukarıda bahsedilen makroekonomik ve toplumsal değişimlerle 

ilgili tahminde bulunmanın zorluğundan dolayı bu çalışmada Türkiye’de emekli ve 

yaşlı yoksulluğuna ilişkin bir projeksiyon yapılamamıştır. Bununla birlikte diğer 

değişkenler sabit tutulduğunda aylıkların ücrete oranında yaşanacak gerilemenin 

emekli ve yaşlı yoksulluğuna etkisi analiz edilmiştir.  

Tablo 26’da 2017 yılı itibarıyla emekli ve dul yetim aylıklarının ücrete 

oranında yüzde 20 ve yüzde 30 oranındaki gerilemenin yaşlı ve emekli yoksulluğuna 
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etkisine yer verilmiştir. Aylıkların ücrete oranının yüzde 20 azalması emekli ve yaşlı 

yoksulluğunu yaklaşık 4 puan artırırken, yüzde 30 oranında azalma emekli 

yoksulluğunu 6 puan, yaşlı yoksulluğunu ise 7 puan artırmaktadır. Yine yukarıda da 

bahsedildiği üzere emekli aylığı ile dul yetim aylığı alanlarda çalışma gelirlerinin 

olmaması halinde emekli yoksulluğu yaklaşık 3 puan artarken yaşlı yoksulluğu 1 puan 

artmaktadır.  

 

Tablo 26: Aylık/Ücret Oranındaki Gerilemenin Yoksulluk Oranlarına Etkisi 

 
Kaynak: TÜİK, GYKA verileri kullanılarak yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

 

Aylıkların ücrete oranında yüzde 30 civarında yaşanacak gerileme ile çalışma 

gelirlerinin olmaması durumunda emekli yoksulluk oranının 2 kattan fazla artarak 

yüzde 15 civarına yükselmesi, yine yaşlı yoksulluk oranının yüzde 80 civarında artarak 

yüzde 18 civarına yükselmesi emeklilik reformları ile beraber gelecek dönemlerde 

yaşlı ve emeklilerin daha fazla yoksulluk riski ile karşılaşabileceğini göstermektedir. 

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemleri ile yaşlı yoksulluğunu analiz eden diğer 

çalışmalarda da bu çalışmaya benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. Nitekim 

Karadeniz ve Öztepe (2013) tarafından yapılan çalışmada 65 yaş üstü bireylerin 

önemli bir kısmının sosyal sigorta kapsamında aylık almadığı, 65 yaş aylıklarının 

yoksulluğu önlemede yetersiz kaldığı ve emeklilik reformları ile beraber düşmesi 

muhtemel emekli aylıklarının yoksulluk riskini artıracağı belirtilmiştir. Yine diğer bir 

çalışmada, ortaya konulan bulguların emeklilik reformları ile beraber orta ve uzun 

Yüzde Mevcut Durum

Aylıkların Ücrete 

Oranının %20 

Azalması

Aylıkların Ücrete 

Oranının %30 

Azalması

Emekli Yoksulluğu 6,5 10,6 12,4

Yaşlı Nüfus Yoksulluğu 10,2 14,5 17,1
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dönemde yaşlı ve emekliler arasında gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun artacağına 

işaret ettiği belirtilmektedir (Arabacı ve Alper, 2010). 

 

2.5 Sosyal Sürdürülebilirliğe İlişkin Genel Değerlendirme 
 
 

Bu bölümde Türk emeklilik sisteminin sosyal açıdan sürdürülebilirliğini 

değerlendirirken emeklilik sistemlerinin kapsamı, aylık ikame oranları ve emekli / 

yaşlı yoksulluk oranları ile ilgili analizler yapılmıştır. 

Emeklilik sistemlerinin emekli ve yaşlı nüfusa koruma sağlayabilmesi için 

mümkün olduğunca toplumun genelini kapsam altına alması gerekmektedir. Türk 

emeklilik sisteminin çatısının oluşturan sosyal sigorta sisteminde çalışmaya dayalı 

primli sistem esas alındığından aktif sigortalıların toplam çalışabilir nüfus içindeki 

oranının artırılması ilerleyen yıllarda emekli nüfusunun ilgili yaş grubu içindeki 

oranının da artmasını beraberinde getirecektir. Ayrıca, ileri yaş grupları içinde sosyal 

sigorta sisteminin yanı sıra diğer sistemlerden de aylık alanların oranının artırılması 

bu kesimlere sosyal koruma sağlanması açısından önem arz etmektedir. 

Türk emeklilik sisteminin kuruluşundan bugüne en önemli sorunlarından birisi 

çalışan nüfusa oranla aktif sigortalı sayılarının yetersizliğidir. 1999 yılında aktif 

sigortalıların 15-64 yaş arası çalışabilir nüfusa oranı yüzde 28 iken bu oran 2018 yılı 

itibarıyla yüzde 37’ye yükselmiş olup halen çalışabilir nüfusun yaklaşık üçte ikisi aktif 

sigortalı olarak sosyal sigorta kapsamında değildir.  

2017 yılı itibarıyla Türkiye’de çalışma çağında olanların yüzde 47,2’sinin 

işgücüne katılmadığı, yüzde 5,8’inin işsiz olduğu, yüzde 9,9’unun yasal olarak sosyal 
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güvenlik kapsamına girmeyen işlerde çalıştığı, yüzde 6,1’inin kayıtlı olması gerektiği 

halde kayıt dışı çalıştığı görülmektedir. 

Özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarının düşüklüğü ve genç işsizliği 

başta olmak üzere işsizlik oranlarının yüksekliği işgücü piyasasının yapısal bir sorunu 

olup Türk emeklilik sistemini doğrudan etkilemektedir. 

Diğer taraftan analiz sonuçları önemli oranda çalışan nüfusun mevzuat gereği 

zorunlu sosyal güvenlik kapsamına alınmadığını ortaya koymaktadır. Bunlar arasında 

ücretsiz aile işçileri, yaşlılık aylığı alanlardan bağımsız çalışanlar, aylık geliri asgari 

ücretin altında olan bağımsız çalışanlar, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar 

ön plana çıkmaktadır. 2017 yılı itibarıyla bu kapsamda yaklaşık 6 milyon kişi yer 

almaktadır.  

1999–2018 döneminde sigortalı olarak çalışmayanların istihdam içindeki 

oranında önemli gerileme olmuştur. Bu gerilemede kayıt dışı istihdam potansiyeli çok 

yüksek olan tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payının gerilemesi, kayıtlı 

çalışma potansiyeli daha yüksek olan ücretli istihdamın payının artması ve özellikle 

2008 yılından sonra kayıt dışı istihdamla mücadele etkili olmuştur. Bununla beraber 

TÜİK tarafından açıklanan veriler incelendiğinde 2014 yılından bu yana bu 

oranlardaki gerilemenin durma noktasına geldiği dikkati çekmektedir. İlerleyen 

dönemde tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki payının azalmaya devam 

etmesi ve ücretli istihdamın artmasının emeklilik sistemi dışında yer alan çalışanların 

toplam istihdam içindeki payının azalmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Türk emeklilik sisteminde pasif sigortalıların gelişimine bakıldığında 

emeklilik reformlarına rağmen kademeli emeklilik yaşı uygulaması, prim 
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yapılandırma ve borçlanma uygulamaları, tarımda bağımsız çalışanların 2005’li 

yıllardan sonra emekli olmaya başlaması gibi nedenlerle pasif sigortalı sayısı hızla 

artmaya devam etmiştir. Emeklilikte kademeli yaş uygulamasından dolayı 2017 

yılında yaşlılık aylığı bağlananların ortalama yaşı 53 civarında olup yaşlılık aylığı 

alanların yüzde 43’ü 60 yaşında altındadır. Bu veriler Türkiye’nin halen genç bir 

emekli nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. 

Pasif sigortalıların ilgili yaş grubu içindeki nüfusa oranı değerlendirildiğinde 

ise Türkiye’de 60 yaş üstü erkeklerin yüzde 80’den fazlası kendi çalışmalarından 

dolayı emekli aylığına hak kazanırken kadınlarda bu oran yüzde 15 civarındadır. 

Kadınlarda bu oranın düşüklüğü önceki dönemlerde aktif sigortalı olarak sosyal 

sigorta sistemine girmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Analiz sonuçlarına göre 65 yaş üstü kadınların yaklaşık yüzde 40’ının dul 

yetim aylığı aldığı görülmektedir. Yine 65 yaş üstü hem kadın hem de erkeklerin 

yaklaşık yüzde 10’unun 65 yaş aylığı dikkati çekmektedir. Özellikle 50-64 yaş arası 

kadınların yarıdan fazlasının ne aylık aldığı ne de çalıştığı görülmektedir. Bu durum 

kadınların çoğunluğunun bağımlı nüfus içinde yer aldığını göstermektedir. 

Türkiye’de aktif sigortalı kapsamının düşüklüğü ve pasif sigortalı sayısının 

yüksekliğinden dolayı aktif/pasif oranı 2018 yılı itibarıyla 1,7 seviyesindedir. 

Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla çalışabilir nüfusun 65 yaş üstü nüfusa oranı 7,8 kat iken 

aktif/pasif oranının 1,7 kat olması, emeklilik sistemi açısından azami aktif/pasif 

oranının ancak yüzde 22’sine ulaşılabildiğini göstermektedir. 
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Türk emeklilik sisteminin sosyal sürdürülebilirliğini etkileyen ikinci bileşen 

emekli aylıklarının yeterli gelir ikame sağlayıp sağlamadığı olup Türkiye bu bileşende 

diğer ülkelere göre daha iyi seviyededir. 

Aylıkların yeterli gelir ikamesi sağlayıp sağlamadığını ölçen göstergelerden 

birisi OECD tarafından geliştirilen işçi sigortalıların emekli olduklarında hak ettikleri 

aylığın emeklilik öncesi kazancına oranını ifade eden ikame oranıdır. İkame oranı, 

yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak 20 yaşında sigortalı olan temsili 

bireyin emeklilik yaşını dolduran kadar sürekli çalıştığını varsaymaktadır. Türkiye’de 

ortalama ücrete sahip erkek bir birey için net ikame oranı (yüzde 102) oranıyla OECD 

ülkeleri içinde en üst sıradadır. Türkiye’nin net ikame oranının yüksekliğinde özellikle 

aylık bağlama oranlarının yüksek seviyede olması ve emekli aylıklarından vergi 

alınmaması önemli rol oynamaktadır. 

Aylıkların yeterli gelir ikamesi sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak AB 

tarafından takip edilen 65-74 yaş arası medyan emeklilik gelirinin 50-59 yaş arası ücret 

gelirine oranı olan toplulaştırılmış ikame oranı incelendiğinde 2017 yılı itibarıyla 

Türkiye’de bu oranın (yüzde 96) AB ortalamasının (yüzde 58) üzerinde olduğu 

görülmektedir. Görüldüğü üzere Türkiye’de aylıkların ücretlere oranını ifade eden 

ikame oranları açısından diğer ülkelere göre iyi durumdadır. Türkiye’de 2017 yılı 

itibarıyla bu oranın yüksekliğinde hem geçmiş dönemde bağlanan aylıkların yüksek 

seviyede olması hem de 2002-2017 döneminde emekli aylıklarına yapılan yüksek 

oranlı artışlar etkili olmuştur. 

Türkiye’de emeklilik reformları ile beraber aylık bağlama parametrelerinin 

değiştirilmesinden dolayı ilerleyen yıllarda yeni bağlanan aylıkların prime esas 
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kazanca oranında farklılaşma olacaktır. Bu hususla ilgili değişimi görmek amacıyla 

işçi, tarım sektöründe bağımsız çalışan, tarım dışı sektörde bağımsız çalışan ve devlet 

memurlarına yönelik 2018-2060 döneminde yeni bağlanacak aylıkların yanı sıra 

mevcut aylıkların gelişimi de analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçları, işçiler açısından emeklilik reformları ile beraber yatırılan 

prim ile hak edilen aylık ilişkisinin güçlendirildiğini göstermektedir. 2000 yılında 

asgari PÖGS ve asgari PEK üzerinden sisteme prim ödeyen bir sigortalının 10 katı 

kadar prim ödeyen sigortalı, en düşük aylığın ancak iki katı kadar aylık alabilirken bu 

oran 2019 yılında 5 katına, 2060 yılında ise 9 katına çıkmaktadır.  

İşçiler açısından özellikle düşük PÖGS ve düşük PEK üzerinden aylık yeni 

aylıkların prime esas kazanca oranının 2008 yılından sonra hızlıca düşmeye başladığı 

dikkati çekmektedir. Önümüzdeki dönemde de asgari ücretin üç katından düşük prime 

esas kazanca sahip sigortalılara bağlanacak aylıkların prime esas kazanca oranında 

benzer koşullarda önceki dönemlerde bağlanan aylıklara kıyasla düşmenin devam 

edeceği görülmektedir. 

Bağımsız çalışanlar açısından 2008 yılı sonrasında bağlanan aylıkların ilgili yıl 

ücret seviyesine oranının aynı koşullarda geçmiş dönemde bağlanan aylıklara göre 

hızlı şekilde düşmektedir. 2018-2060 döneminde ise tarım dışı sektörde bağımsız 

çalışanlara bağlanan aylıkların ücret seviyesine oranında 2018 yılında bağlanan 

aylıklara göre prim matrahında artmaya bağlı olarak daha sınırlı düşüşler olacağı 

görülmektedir. Tarım sektöründe ise prim matrahlarının artırılmasından dolayı 2018-

2060 döneminde 25 yıl ve üzeri sigortalı olanlarda bağlanan aylığın ilgili yıl ücret 

seviyesine oranında artış olacağı görülmektedir. 
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2008 yılında yapılan reformda, sadece reform sonrasında sigortalı olan devlet 

memurları için aylık bağlama parametrelerinde değişiklik yapılmış olup reform öncesi 

sigortalı olan devlet memurlarına bağlanacak aylıklarda eski mevzuat hükümleri 

korunmuştur. 2008 sonrasında sigortalı olan devlet memurları için aylık bağlama 

oranlarının düşürülmesi, son ücret yerine tüm çalışma hayatındaki ücretlerin dikkate 

alınması, ek gösterge, makam tazminatı gibi bazı kalemlerin aylıklara ayrıca 

eklenmemesi gibi nedenlerle bu memurların aylıklarının son ücrete oranında reform 

öncesinde sigortalı olan memurlara göre keskin düşüşler yaşanacaktır. Nitekim eski ve 

yeni sisteme göre 25 yılını dolduran ve en düşük dereceden emekli olan bir memurun 

aylığında yüzde 40’a yakın düşme görülecek, bir genel müdür aylığında ise yüzde 

60’lara yakın farklılık oluşacaktır. Memurlarda aylık hesabında bir kademelendirme 

olmaması ve eski / yeni memur aylıklarında önemli farklılıklar olmasından dolayı yeni 

memurların emekli olacakları tarihlerde iki aylık arasında oluşan çok ciddi oranlı 

farklılıklar intibak taleplerini artırabilecektir. 

Türk emeklilik sisteminin sosyal sürdürülebilirliğini etkileyen üçüncü bileşen 

emeklilik sisteminin emekli ve yaşlı yoksulluğuna karşı yeterli koruma sağlayıp 

sağlamadığıdır. 

Türkiye’de medyan hanehalkı kullanılabilir gelirin yüzde 50’si yoksulluk eşiği 

olarak kabul edildiğinde TÜİK verilerine göre Türkiye’de göreli yoksulluk oranı 2017 

yılı itibarıyla yüzde 13,5’tur. Eurostat istatistiklerine göre Türkiye’nin yoksulluk oranı 

birçok AB ülkesine yüksektir. Yaşlara göre bakıldığında 50-64 yaş grubu haricinde 

diğer yaş gruplarında yoksulluk ortalaması AB ortalamasının üzerindedir. Bununla 
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beraber Eurostat istatistiklerine göre Türkiye’de emekli yoksulluğu AB ülkelerinin 

oldukça gerisindedir. 

Türkiye’de emeklilik sistemleri kapsamındaki aylıklar kendi çalışmalarından 

dolayı emekli aylığı alanlar, dul yetim aylığı alanlar, malul sakat aylığı alanlar ve 65 

yaş aylığı alanlar olarak gruplandırıldığında en düşük yoksulluk oranları emekli aylığı 

alanlarda (yüzde 1,7) ve dul yetim aylığı alanlarda (yüzde 5,9) görülmektedir. Diğer 

taraftan malul/sakat aylığı alanlarda yoksulluk oranı yüzde 23,3’e yükselirken 65 yaş 

aylığı alanlarda bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkmaktadır. 

Türkiye’de 50-64 yaş arası yoksulluk oranı yüzde 7 civarında iken 65 yaş üzeri 

yaşlı yoksulluk oranı yüzde 10,2’ye yükselmektedir. 65 yaş üzeri yoksulluk oranının 

artmasında yüksek yoksulluk oranları görülen 65 yaş aylığı alanların yaşlı nüfus içinde 

yüzde 10 payı bulunması ve emeklilik kapsamı dışında olanların önemi bir paya sahip 

olması (yüzde 23) etkilidir. 

Türkiye’de emeklilerin yaklaşık dörtte biri çalışmakta olup bu oran 50-59 yaş 

grubu erkeklerde yüzde 50’ye yaklaşmaktadır. Emeklilerin çalışmalarının yoksulluk 

oranına katkısı yaklaşık 3 puan civarında olup emeklilerin çalışmaması durumunda 

emekli yoksulluk oranı yüzde 6,5’ten yüzde 9,8’e çıkmaktadır. 

Diğer taraftan aylık ödemeleri olmaması durumunda tüm aylık alanlar içindeki 

yoksulluk oranı 43 puanlık artışla yüzde 6,5’ten yüzde 49,3’e çıkarken 65 yaş üzeri 

yaşlı nüfustaki yoksulluk oranı ise 50 puanlık artışla yüzde 10,2’den yüzde 60’a 

çıkmaktadır. Görüldüğü üzere aylık ödemelerinin gerek aylık ödemesi alan grup için 

de gerekse yaşlı nüfus içindeki yoksulluk oranını düşürmede önemli etkisi 

bulunmaktadır.  
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Türkiye’de emeklilerin gelir dilimleri içindeki paylarına bakıldığında kendi 

çalışmalarından dolayı aylık alanların yüzde 60’tan fazlası, dul yetim aylığı alanların 

yüzde 45’e yakını en zengin 4 ve 5. gelir diliminde yer almaktadır. Diğer taraftan malul 

sakat aylığı alanların yüzde 57’si, 65 yaş aylığı alanların ise yüzde 86’sı en yoksul 1 

ve 2. dilimde yer almaktadır. Görüldüğü üzere özellikle emekli aylığı ve dul yetim 

aylığı alanların göreli gelir durumları daha iyi seviyede iken malul/sakat aylığı alanlar 

ile 65 yaş aylığı alanlar ise en yoksul gelir dilimleri içinde bulunmaktadır.  

Mevcut durumda gerek emekli aylıklarına yapılan yüksek oranlı artışlar 

gerekse geçmiş dönemde bağlanan aylıkların göreli olarak yüksekliği emekli ve yaşlı 

yoksulluk oranlarının düşük seviyede seyretmesinde etkili olmuştur. Emeklilik 

reformları ile beraber özellikle düşük PÖGS ve düşük PEK’e sahip sigortalılar 

açısından yeni bağlanan aylıkların PEK’e oranında yaşanması muhtemel düşüşler ile 

aylıkların sadece TÜFE ile artırılmasından dolayı reel ücret artışları karşısında değer 

kaybetmesinden dolayı ilerleyen dönemde aylıkların PEK’e oranında düşme meydana 

gelecektir.  

Çalışma kapsamındaki veriler analiz edildiğinde emekli aylıkları ve dul yetim 

aylıklarının ücrete oranında yüzde 30 civarında bir gerilemenin yanı sıra emeklilik 

yaşının uzamasından dolayı çalışan emekli sayısının çok azalması durumunda emekli 

yoksulluk oranının 2 kattan fazla artarak yüzde 15 civarına yükseleceği, yine yaşlı 

yoksulluk oranının yüzde 80 civarında artarak yüzde 18 civarına yükseleceği 

görülmektedir. Bu veriler uzun dönemde emeklilik reformları ile beraber yaşlı ve 

emeklilerin daha fazla yoksulluk riski ile karşılaşabileceğini göstermektedir.  



III. BÖLÜM: TÜRK EMEKLİLİK SİSTEMİNİN MALİ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

 

3.1 1999-2018 Dönemi Emeklilik Sisteminin Mali Durumu 
 
 

1999 ve 2008 yıllarında yapılan emeklilik reformları uzun vadede sosyal 

güvenlik sisteminin mali dengesini korumaya odaklansa da gelir yönlü alınan bazı 

tedbirler ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi amaçlayan politikaların etkisi daha kısa 

sürede görülebilmektedir. Yine, emeklilik sistemini doğrudan etkileyen ekonomik ve 

işgücü piyasasına ilişkin gelişmeler de bu dönemde emeklilik sisteminin mali 

durumunu etkilemektedir. 

Tablo 27’de 1999-2018 döneminde kamu emeklilik sisteminin mali durumu 

özetlenmektedir. Tablo oluşturulurken sağlıkla ilgili prim gelirleri, sağlık harcamaları 

ve sağlıkla ilgili diğer gelir ve giderler kapsam dışı tutulmuştur. Bununla beraber kısa 

vadeli sigorta gelir ve giderlerinin emeklilik sistemi gelir ve giderlerinden 

ayrıştırılması mümkün olmadığından bu gelir ve giderler emeklilik sistemi içinde 

değerlendirilmiştir.  

Söz konusu tablo incelendiğinde milli gelire oran olarak sistemin hem gelir 

hem de giderlerinde önemli artışlar olduğu ve sistemin açığının milli gelire oran olarak 

yüzde 1,3-yüzde 2,3 bandında hareket ettiği görülmektedir. Ancak, sistemin açığı 

analiz edilirken son reformla beraber uygulamaya konulan devlet katkısının dikkate 

alınması gerekmektedir. Reform öncesi dönemde devlet katkısı uygulaması olmadığı 

dikkate alındığında reform öncesi ve reform sonrası dönemi karşılaştırmak açısından 

devlet katkısı ödemeleri dışarıda bırakıldığında sistemin açığının milli gelire oran 

olarak 2000’li yılların başına göre yaklaşık 1 puan arttığı görülmektedir. 
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Tablo 27: Emeklilik Sistemi Gelir-Gider Dengesi (1999-2018) 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019a, 2019b) ve SGK (2019a) 
(1) Devlet katkısı hariç tutulmuştur. 

(2) 2007-2013 dönemi ile 1999-2006 dönemi yıllarının karşılaştırılabilmesi için açık transferi, devlet 

katkısı, faturalı ödemeler, ek karşılık ve ek ödemeler dâhil edilmiştir. 

(3) Açık transferi ve devlet katkısı dışında kalan faturalı ödemeler, ek karşılık ve ek ödemeyi içeren 

bütçe transferini içermektedir. 

 

 

Yine bu dönemde açık transferi, devlet katkısı, faturalı ödemeler, ek karşılıklar 

ve ek ödemeleri içeren emeklilik sistemine yapılan toplam bütçe transferinde de milli 

gelire oran olarak yüzde 1 puanın üzerinde artış olduğu görülmektedir. Nitekim 1999 

yılında milli gelire oran olarak yüzde 2,3 olan toplam bütçe transferleri yıllara göre 

değişmekle beraber 2018 yılında yüzde 3,5 oranına ulaşmıştır. 

Bu dönemde milli gelire oran olarak emeklilik sisteminin gelir-gider açığındaki 

artışta prim gelirleri ile sigorta ödemeleri arasındaki farkın artması ön plana 

çıkmaktadır. Nitekim Tablo 27 incelendiğinde 2000’li yılların başına göre son 

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2018

A. Gelirler 4,0 10,3 21,3 30,2 42,1 57,1 82,7 102,0 142,1 241,4

Prim Geliri 3,3 7,7 16,7 23,3 32,6 41,8 62,0 77,0 104,9 167,8

Devlet Katkısı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 13,6 16,9 25,0 34,8

Diğer Gelirler 0,7 2,6 4,6 6,8 9,5 7,4 7,1 8,2 12,2 38,8

B. Giderler 5,7 13,6 30,9 45,1 61,9 76,9 104,2 132,8 172,1 293,7

Sigorta Ödemeleri 5,0 11,4 26,8 39,3 52,7 68,1 92,5 120,4 155,1 249,0

Diğer Giderler 0,8 2,2 4,1 5,9 9,1 8,9 11,7 12,4 17,0 44,7

C. Gelir-Gider Farkı -1,8 -3,3 -9,6 -14,9 -19,8 -19,8 -21,5 -30,8 -30,0 -52,3

D. Gelir-Gider Farkı (1) -1,8 -3,3 -9,6 -14,9 -19,8 -27,7 -35,1 -47,7 -55,0 -87,1

E. Bütçe Transferi (2) 2,4 4,9 12,2 18,7 27,1 36,5 45,0 56,7 68,4 131,0

F.Bütçe Transferi (3) 0,7 1,6 2,6 3,7 7,2 8,8 10,0 9,1 13,4 43,9

A. Gelirler 3,7 4,2 4,5 4,5 4,8 5,7 5,9 5,6 6,1 6,5

Prim Geliri 3,1 3,2 3,6 3,5 3,7 4,2 4,4 4,3 4,5 4,5

Devlet Katkısı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,0 0,9 1,1 0,9

Diğer Gelirler 0,7 1,0 1,0 1,0 1,1 0,7 0,5 0,5 0,5 1,0

B. Giderler 5,4 5,5 6,6 6,7 7,0 7,7 7,5 7,3 7,4 7,9

Sigorta Ödemeleri 4,6 4,6 5,7 5,8 6,0 6,8 6,6 6,7 6,6 6,7

Diğer Giderler 0,7 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 1,2

C. Gelir-Gider Farkı -1,7 -1,3 -2,1 -2,2 -2,3 -2,0 -1,5 -1,7 -1,3 -1,4

D. Gelir-Gider Farkı (1) -1,7 -1,3 -2,1 -2,2 -2,3 -2,8 -2,5 -2,6 -2,4 -2,4

E. Bütçe Transferi (2) 2,3 2,0 2,6 2,8 3,1 3,7 3,2 3,1 2,9 3,5

E. Bütçe Transferi (3) 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 1,2

GSYH'ya Oran (%)

Milyar TL
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dönemde milli gelire oran olarak prim gelirlerinin yaklaşık 1,5 puan arttığı, buna 

karşılık emekli aylıklarında da yaklaşık 2,2 puanlık artış olduğu görülmektedir. 

Bu dönemde prim gelirlerinin milli gelire oranında artış olmakla birlikte önceki 

bölümde de bahsedildiği üzere aktif sigortalı sayısının çalışabilir nüfus içindeki 

oranının istenilen seviyenin uzağında olması ve düşen prim tahsilat oranları prim 

gelirlerinin artışını sınırlamaktadır. Nitekim SGK verilerine göre 2018 yılı itibarıyla 

prim tahsilat oranları yüzde 82’ye kadar gerilemiştir (SGK, 2019b).  

 Bu dönemde sigorta ayrımında sigorta ödemelerinin mili gelir içindeki oranı 

değerlendirildiğinde SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigorta ödemelerinin milli gelir 

içindeki oranında önemli artışlar olduğu görülmektedir. SSK ve Bağ-Kur sigorta 

ödemelerindeki artışta hem pasif sigortalı sayısı artışı hem de bu dönemde emekli 

aylıklarına yapılan yüksek oranlı artışlar etkili olmuştur. Diğer taraftan memur emekli 

aylıklarının SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına göre daha düşük oranda artırılması ve 

pasif sigortalı sayısının da daha düşük oranda artmasından dolayı Emekli Sandığı 

sigorta ödemelerin milli gelir içindeki oranında çok sınırlı artışlar meydana gelmiştir.  

Tablo 28: Aylık Ödemelerinin Milli Gelire Oranı Karşılaştırması (2018) 

Yüzde Gerçekleşme 

Reform (Aylıkların 

TÜFE'ye Göre 

Artırılması) 

Fark 

(Gerçekleşme-

Reform) 

SSK 4,0 2,6 1,5 

Bağ-Kur (Esnaf) 0,8 0,4 0,4 

Bağ-Kur (Tarım) 0,2 0,1 0,2 

Toplam 5,1 3,0 2,1 

Kaynak: SGK (2019a) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Not: Hesaplamaya emeklilere yapılan bayram ikramiye ödemeleri dâhil edilmemiştir. 
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2003-2018 dönemi içinde farklı yıllarda özellikle SSK ve Bağ-Kur emekli 

aylıklarına yapılan yüksek oranlı artışlar neticesinde SSK ve Bağ-Kur sigorta 

giderlerinin milli gelir içindeki oranı reformda öngörülen TÜFE artışı yapılması 

halindeki orana göre Tablo 28’de görüleceği üzere yaklaşık yüzde 2,1 puan fazla 

gerçekleşmiştir.  

Prim gelirleri ve emekli aylıklarına ilişkin bu dönemdeki gelişmeler dikkate 

alındığında prim gelirlerinin sigorta ödemelerinin karşılama oranında ciddi bir 

iyileşme olmadığı, prim gelirlerinin sigorta ödemelerinin ancak üçte ikisini 

karşılayabildiği görünmektedir.  

Bu döneme ilişkin olarak kamu emeklilik sisteminin açığını karşılamak üzere 

sisteme yapılan bütçe transferi ile devlet katkısı haricindeki diğer bütçe transferlerinin 

yıllara göre dalgalandığı görülmektedir. 2006 yılı ile beraber vergi iadesi sisteminin 

kaldırılarak emeklilere ek ödeme verilmesi ile beraber bu transferlerde bir artış 

yaşanmış, 2012 yılından itibaren ise faturalı ödemeler içinde yer alan 65 yaş aylığı 

ödemelerinin bu kapsamdan çıkartılması ile beraber bu kalemin milli gelire oranı 

tekrar gerileyerek 2018 yılına kadar yüzde 0,5-0,7 bandında hareket etmiştir. 2018 

yılında emeklilere dini bayramlarda dosya bazında 1.000 TL tutarında ikramiye 

verilmesi uygulaması ile beraber bu transferlerin milli gelire oranında yaklaşık yüzde 

0,5 puanlık bir artış yaşanmış ve 2018 yılında bu kalemlerin toplamının milli gelire 

oranı yüzde 1,2 seviyesine yükselmiştir. 
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3.2 Türk Emeklilik Sisteminin Mali Projeksiyonu 

 

 

3.2.1 Emeklilik Sistemlerinin Mali Projeksiyonlarında Kullanılan 

Yöntemler 

 

 

Dünyada emeklilik sistemlerinin uzun dönemli mali projeksiyonları yapılırken 

aktüeryal değerleme teknikleri kullanılmaktadır. Aktüeryal değerleme süreci 

genellikle verilerin toplanması ve analiz edilmesi, modelin oluşturulması, varsayım ve 

göstergelerin seçilmesi, modelin çalıştırılması, baz senaryonun oluşturularak 

sonuçlarının analiz edilmesi, duyarlılık analizlerinin yapılması, farklı reform 

senaryoları için ilave simülasyonların yapılması, raporun yazılması, bulgular ve 

önerilerin sunulması aşamalarından oluşmaktadır (Plamondon vd., 2002: 34-37). 

Bu sürecin en önemli aşamalarından olan aktüeryal projeksiyon yapılırken 

makroekonomik ve demografik değişkenler, işgücü ve istihdam yapısı, sosyal 

güvenlik mevzuatı, aktif-pasif-bağımlı yapısı, prim gelirleri, sigorta giderleri, diğer 

gelir ve giderler, fon büyüklüğü gibi unsurların ele alınması gerekmektedir. 

Birbirleriyle etkileşim içinde olan bu unsurlar arasındaki ilişkilerin uygun bir basitlik 

düzeyine indirgenerek farklı varsayımlarla geleceğe yönelik değerlendirmeler 

yapılması için aktüeryal modeller oluşturulmaktadır (Erdem, 2017: 15-16). 

Dünyada emeklilik sistemlerinin aktüeryal modellemesinde standart kohort 

modelleri, karakteristik temsilci modeli ve mikro simülasyon modelleri gibi farklı 

yöntemler kullanılabilmektedir. Dünya genelinde bu üç modelde kullanılmakla birlikte 

genellikle standart kohort modellerin kullanımının yaygın olduğu, yine Dünya Bankası 

ve ILO gibi uluslararası kuruluşların da standart kohort modeller geliştirdiği 

görülmektedir. Standart kohort modelinde ilgili yaş grubunda yer alan kişiler (kohort) 
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bazında değişkenler analiz edilmekte ve projeksiyonlar yapılırken bu grupların 

ortalama değerleri izlenmektedir. Bu modelin hesaplama yükü daha az olmakla 

beraber ortalama değerlerin kullanılmasından dolayı hassasiyet kayıpları 

oluşabilmekte, ayrıca etkileşilen alanlar arasında ilişkilerin karmaşıklaştığı durumda 

modelin tahmin gücü zayıflamaktadır (Erdem, 2017). Türkiye’deki emeklilik 

reformları ile ilgili çalışmalarda aktüeryal modelleme olarak standart kohort 

modellerinin kullanıldığı görülmektedir. 

3.2.2 Çalışmada Kullanılan Aktüeryal Modelin Özellikleri ve Temel 

Varsayımlar 

 

 

Türkiye’de 1999 ve 2008 yılı emeklilik reformlarında emeklilik yaşlarına 

ilişkin geçiş sürelerinin olması ve bağlanılan aylıkların hesaplanmasında çalışılan 

dönemlerin önem arz etmesi gibi hususlardan dolayı emeklilik sisteminin uzun 

dönemli mali projeksiyonun yapılmasında ayrıntılı veri ve varsayımlara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bununla beraber emeklilik sistemine ilişkin geçiş dönemini de 

yansıtacak şekilde ülkemizde kapsamlı ve detaylı yeterli anket ve idari kayıt verisi 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı, emeklilik sisteminin uzun dönemli mali 

projeksiyonun hesaplanmasında daha az veriye ihtiyaç duyulan ve 2018-2060 yılını 

kapsayan standart kohort aktüeryal modeli oluşturulmuştur. 

Modelde öncelikle TÜİK tarafından hazırlanan nüfus projeksiyonlarından 

hareketle yaş ve cinsiyet bazında çalışabilir nüfus verileri elde edilmiş, daha 

sonrasında Ek 4’te açıklaması yapılan ve Ek 5’te değerleri verilen varsayımlar ışığında 

farklı çalışan kesimleri detayında yaş ve cinsiyet bazında kamu emeklilik sisteminin 

kapsamında yer alan aktif sigortalı projeksiyonları üretilmiştir. Sonrasında mevcut 
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emeklilik parametreleri ve Ek 5’te yer alan makro varsayımlar dikkate alınarak farklı 

çalışan kesimleri ve cinsiyet bazında pasif sigortalı sayıları, ortalama emeklilik yaşı, 

ortalama yaşlılık aylığı miktarları, aylıkların prime esas kazanca oranı gibi göstergeler 

projekte edilmiştir. Model kapsamında son olarak aktif / pasif sigortalı sayıları, 

ortalama aylık / prime esas kazançlara yönelik üretilen projeksiyonlar ve makro 

varsayımlar kullanılarak 2060 yılına kadar emeklilik harcamaları, emeklilik sisteminin 

açığı, emeklilik sistemine yapılan bütçe transferleri gibi mali durum göstergeleri elde 

edilmiştir. 

Aktüeryal modelde kullanılan varsayımları temel olarak iki kısma ayırmak 

mümkündür. İlk kısım makroekonomik varsayımları içermekte olup bu kısımda 

büyüme, yılsonu TÜFE ve reel ücret artışı varsayımlarından oluşmaktadır. 

Varsayımlarla ilgili olarak ikinci kısmı istihdam varsayımları oluşturmaktadır. Bu 

kısımda işgücüne katılım oranı, işsizlik oranı, tarımsal istihdam oranı, ücretli 

istihdamın oranı ve SSK istatistikleri dikkate alınarak hazırlanan kayıt dışı istihdam 

oranı yer almaktadır. 2019-2060 dönemini içeren bu varsayımlara Ek 5’te yer verilmiş 

olup varsayımlarla ilişkin açıklamalar detaylı olarak Ek 4’te anlatılmıştır.  

Aktüeryal modelde farklı çalışan kesimlerine göre pasif sigortalı sayısı projekte 

edilirken yıllık aktif sigortalı sayılarındaki değişimler dikkate alınmış, bu kişilerin 20 

ila 40 yıl arasında çalışma hayatının olduğu ve daha sonrasında emeklilik sisteminden 

emekli olduğu varsayılmıştır. İlerleyen yıllarda emeklilik yaşlarının yükseltilmesi ile 

beraber aktif sigortalıların çalışma hayatlarının uzayacağı öngörülmüştür.  

Bunun yanı sıra 3201 sayılı Kanunda yapılan son değişikliklerle beraber 

borçlanma miktarının artırılması ve bağlanacak aylık miktarını düşüren düzenlemeler 
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sonrasında 2020 yılı ve sonrasında 3201 sayılı Kanun kapsamında yıllık 20 bin erkek 

sigortalı ve 8 bin kadın sigortalının tarım dışı sektörde bağımsız çalışan kapsamında 

emeklilik sisteminden emekli olacağı varsayılmıştır. 

İlgili yıllarda yaş ve cinsiyete göre emekli olacak kişi sayısı hesaplandıktan 

sonra ilgili yıldaki hayatta kalma beklentisinden hareketle ILO’nun Nüfus Projeksiyon 

Modelinde (ILO, 2002) yer alan tekli yaşlara göre hesaplanmış ölüm oranları 

kullanılarak bu kişilerin sistemde kalma süreleri hesaplanmıştır. 

Türkiye’de mevcut durumda emekli olma yaşının düşük olmasından dolayı 

malullük, vazife malullüğü ve işgöremezlik aylığı alanların yaşlılık aylığı alanlara 

oranı 2018 yılı itibarıyla yüzde 2,5 seviyesindedir. Emeklilik yaşlarının yükselmesi ile 

beraber bu aylık alanların yaşlılık aylığı alanlara oranının artması beklenen bir gelişme 

olup modelde bu aylıkları alanların yaşlılık aylığı alanlara oranının 2060 yılında yüzde 

5 seviyesinde olacağı varsayılmış olup ara yıllar için bu oran lineer bir şekilde 

artırılmıştır. 

Kadınların işgücüne katılımının düşük olması ve yaşlılık aylığı alan kadınların 

sayısının az olmasından dolayı dosya bazında ölüm aylığının diğer aylıklara oranı 

2018 yılı itibarıyla yüzde 33 civarındadır. İlerleyen dönemde kadınların işgücüne 

katılımının artması ve diğer aylık alan kadınların sayısının artması ile beraber yetim 

aylığı alanların oranının azalması bu oranı azaltırken ilerleyen yıllarda yaşlanan emekli 

nüfusunda ölüm oranlarının yükselmesi bu oranı artırıcı etki yapmaktadır. Modelde bu 

oranın 2050 yılına kadar lineer şekilde azalarak yüzde 25 seviyesine düşeceği 

varsayılmıştır. 
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Türkiye’de emeklilik reformları ile beraber aylık bağlama unsurlarının 

değişmesi, bağlanacak aylık miktarında sigortalıların çalıştıkları dönemin çok önem 

arz etmesi, sigortalılık sürelerinin değişimi, reel ücret artışları gibi unsurlar bağlanacak 

aylıkların projeksiyonunda mikro simülasyonlar kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu noktada ilerleyen dönemde bağlanacak ortalama aylık miktarının tespitinde 

çalışmanın ikinci bölümde bahsedilen farklı çalışma hayatı süresi ve ücret düzeyine 

sahip temsili sigortalılara ilerleyen yıllarda bağlanacak aylıklara ilişkin sonuçlar 

kullanılmıştır. Bununla beraber uzayan emeklilik yaşları ile beraber sigortalılık 

süresinin uzaması ve çalışma hayatı süresinin uzaması ile beraber kıdeme bağlı ücret 

artışları dikkate alınarak ilerleyen yıllarda bağlanacak aylıklarda daha uzun sigorta 

süresi ve daha yüksek ücrete sahip olan sigortalıların payının artacağı öngörülmüştür. 

 

3.2.3 Nüfus, İşgücü ve Emeklilik Göstergelerine İlişkin Projeksiyonlar 

 

 

TÜİK tarafından açıklanan nüfus projeksiyonuna göre 2018 yılında 81,8 

milyon kişi olan Türkiye nüfusunun 2060 yılında 107,1 milyon kişiye yükseleceği 

öngörülmektedir. Bununla beraber doğum oranları ve uluslararası net göç varsayımı 

değişikliğine göre 2060 yılı nüfusu düşük senaryoda 99,4 milyon kişi, yüksek 

senaryoda ise 115, 1 milyon kişi olmaktadır. 

Nüfus projeksiyonlarına göre Şekil 18:A’da görüldüğü üzere düşen doğum 

oranları ve artan yaşlanma ile beraber 15 altı yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı 

2000-2060 döneminde 13 puan gerilerken 65 yaş üstü yaşlı nüfus yaklaşık 16 puan 

artmaktadır. 15-64 yaş arası çalışabilir nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020’li 

yılların ortalarına kadar yüzde 67’ye kadar yükselirken bu dönemden sonra gerileyerek 
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2060 yılında yüzde 60 seviyesine inmektedir. Bu dönemde yaşlanma ile beraber Şekil 

18:B’de görüleceği üzere yaşlı bağımlılık oranı 2018 yılındaki yüzde 13 seviyesinden 

2060 yılında yüzde 37 seviyesine yükselmektedir. 

Şekil 18: Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ve Yaşlı Bağımlılık Oranları 

 
Kaynak: TÜİK (2019c) esas alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

Türkiye nüfusu hızla yaşlanma eğiliminde olmakla beraber 2030’lu yılların 

ortalarına kadar demografik fırsat penceresi dönemini yaşamaktadır. Demografik fırsat 

penceresi, nüfus içinde çalışma çağı nüfusunun halen yüksek oranlarda olduğu ve 

bağımlılık oranının nispeten daha düşük olduğu için yüksek oranlı ekonomik büyüme 

için gerekli nüfus potansiyelinin olduğu dönemi içermektedir. Bu dönemin açılış ve 

kapanma aralığı değerlendirilirken 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içindeki payının 

yüzde 15’den düşük, 15 yaş altı nüfusun toplam nüfus içindeki payının ise yüzde 

30’dan az olduğu yıllar dikkate alınmaktadır (BM, 2004: 2, 71). Bu açıdan Türkiye, 

1999 yılı itibarıyla bu döneme girmiş olup 2036 yılında bu dönem kapanacak, bu 

yıldan sonra yaşlı bağımlılık oranının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15’lerin 

üzerine çıkacaktır. 

Türkiye’nin yaşlanmanın hızlanacağı dönemler için yüksek oranlı büyümeyi 

sağlayarak gerekli kaynak birikimini sağlaması için demografik fırsat penceresi 
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dönemini iyi kullanması, istihdamını hem nicelik hem de nitelik olarak artırması 

gerekmektedir. 

Şekil 19: İstihdam Edilen Kişi Sayıları ve İstihdam Oranları 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

Türkiye’de toplam istihdamın 2018 yılındaki 28,7 milyon kişi seviyesinden 

2060 yılında 46,5 milyon kişi seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Şekil 19:A’da 

görüleceği üzere istihdam edilen kişi sayısındaki artışın önemli bir kısmının kadınların 

işgücüne katılımındaki artış varsayımıyla beraber kadın istihdamındaki artıştan 

kaynaklanacağı öngörülmektedir. Nitekim Şekil 19:B’de de yer aldığı üzere bu 

dönemde erkek istihdam oranları yüzde 66-64 bandında durağan bir seyir izlerken 

kadın istihdam oranları 2018 yılındaki yüzde 29 seviyesinden 2060 yılında yüzde 44 

seviyelerine yükselmektedir. 

Yine bu dönemde kamu emeklilik sistemi kapsamındaki aktif sigortalı 

sayılarının projekte edilmesinde Ek 5’te yer alan varsayımlar kullanılmıştır. Önceki 

bölümde de bahsedildiği üzere Türkiye’de istihdam edilenlerin bir kısmı gerek kayıt 

dışı istihdam gerekse yasal olarak kapsam dışı bırakıldığından emeklilik kapsamında 

yer almamaktadır. Bu dönemde kapsam dışı çalışma oranı yüksek olan tarımsal 

istihdamın toplam istihdam içindeki payının azalması, kayıtlılık potansiyeli yüksek 

A. İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Milyon Kişi)        B. İstihdam Oranı (%) 
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olan ücretli istihdamının payının artması ve kayıt dışı istihdamla mücadele ile beraber 

emeklilik kapsamındaki aktif sigortalıların sayısının artması öngörülmektedir. 

Şekil 20: Aktif Sigortalı Sayısı ve Çalışabilir Nüfusa Oranları 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

Şekil 20:A’da görüleceği üzere aktif sigortalı sayılarının devamlı artış 

göstererek 2060 yılında aktif sigortalı sayısının kadınlarda 16,5 milyon kişi, erkeklerde 

ise 23,9 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Nitekim Şekil 20:B’de de görüleceği 

üzere aktif sigortalıların çalışabilir nüfusa oranının kadınlarda 2018 yılına göre 18 

puan artarak 2060 yılında yüzde 37, erkeklerde ise 2018 yılına göre 9 puan artarak 

2060 yılında yüzde 57’ye ulaşması öngörülmektedir. Bu dönemde toplam aktif 

sigortalıların çalışabilir nüfusa oranının ise 2018 yılına göre 13 puan artarak yüzde 

47’ye ulaşması beklenmektedir.  

Türk kamu emeklilik sisteminde işçi, tarım dışı sektörde bağımsız çalışanlar, 

tarım sektöründe bağımsız çalışanlar ve devlet memurları olmak üzere temelde 4 farklı 

çalışan grubu yer almaktadır. Bu kesimlerin özellikle 2008 reformu öncesinde 

emekliliğe hak kazanma koşulları, aylık bağlanma parametrelerinin farklılığı, 

çalışmada yaş haddi uygulaması gibi nedenlerle bu kesimlerin emeklilik durumlarının 

her gruba özel olarak ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle aktif 

A. Aktif Sigortalı Sayısı (Milyon Kişi)                B. Aktif Sigortalıların Çalışabilir Nüfusa Oranı (%)
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sigortalılar yukarıda bahsedilen 4 gruba ayrıştırılmış, bu ayrım yapılırken tarımsal 

istihdamın toplam istihdam içindeki payı, çalışanların işteki durumlarının payı (işçi, 

bağımsız çalışan, ücretsiz aile işçisi), sektör ve işteki duruma göre kayıt dışı istihdam 

oranları gibi unsurlar dikkate alınmıştır. 

Tablo 29: Aktif Sigortalıların Çalışan Kesimlerine Göre Dağılımı 

Yüzde 2000 2010 2018 2030 2040 2050 2060 

İşçi 54,6 64,5 70,3 74,1 75,7 77,0 78,0 

Bağımsız Çalışan 
       

Tarım Dışı Sektör 21,0 14,1 11,3 10,3 9,5 8,7 8,3 

Tarım Sektörü 7,7 6,9 3,4 2,7 2,3 1,9 1,5 

Devlet Memuru 16,8 14,4 15,0 12,9 12,6 12,4 12,2 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

Projeksiyon sonuçlarına göre Tablo 29’da görüleceği üzere ücretli çalışanların 

toplam aktif sigortalılar içindeki payının bu dönemde giderek artacağı 

öngörülmektedir. Özellikle tarım sektöründe bağımsız çalışanların payının tarımsal 

istihdamın payının azalması, ücretsiz aile işçiliğinin bu kesimde yaygın olması, kayıt 

dışı istihdam oranların diğer çalışan kesimlerine göre daha sınırlı azalması gibi 

nedenlerle önemli miktarda düşmesi beklenmektedir. 

Yukarıda bahsedildiği üzere farklı çalışan kesimlerindeki aktif sigortalı 

projeksiyonları yapıldıktan sonra kamu emeklilik sisteminin temel parametreleri ve 

aktif sigortalı sayısındaki gelişimler dikkate alınarak işçi, tarım dışı sektörde bağımsız 

çalışan, tarım sektöründe bağımsız çalışan ve devlet memurları ayrımında yıllık emekli 

aylığı bağlanacak kişi sayısı, toplam emekli sayısı, emekli aylığı miktarları, emeklilik 

süresi, yaşlılık aylığı bağlananların yaş ortalaması gibi temel emeklilik sistemi 

göstergelerinin 2060 yılına kadar yıllık bazda projekte edilmiştir.  
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Tablo 30: Temel Emeklilik Göstergelerine İlişkin Projeksiyonlar 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
(1) İsteğe bağlı sigortalılar, kısmi süreli çalışanlardan prim ödeme gün sürelerini 

tamamlayanlar, yurtdışı sigortalılar, tarımda süreksiz çalışıp isteğe bağlı sigortalı olanlar dâhil 

edilmemiştir. 

 

 

Tablo 30’da yer alan temel emeklilik göstergeleri incelendiğinde aktif/pasif 

oranının 2050’li yıllara kadar azalmaya devam edeceği görülmektedir. Bu gerilemede 

hayatta kalma süresinin uzamasına bağlı olarak mevcut emeklilerin sistem içinde 

kalması ve kademeli emeklilik yaşı uygulamasından dolayı ortalama aylık bağlanma 

yaşının ancak 2050’li yıllarda 65 yaşa ulaşması etkili olmaktadır. 2050’li yıllardan 

dolayı aktif/pasif oranındaki gerilemenin yavaşlamasında aktif sigortalı artışı devam 

ederken artan emeklilik yaşı ile beraber yıl içinde emekli olanların artış hızının 

yavaşlaması etkili olmaktadır. 

O.N. Erdem (2017) tarafından Türkiye’de kamu emeklilik sistemlerinin 

aktüeryal analizini yapan çalışma bulguları değerlendirildiğinde aktif / pasif oranının 

bu çalışma sonuçları ile benzerlik taşıdığı görülmektedir. Çalışmalar arasında yıllar 

itibarıyla aktif / pasif oranında görülen ufak sapmalarda baz yıl farklılığı, işgücü 

2018 2030 2040 2050 2060

Aktif Sigortalı Sayısı (1) 20.094 27.781 33.429 37.591 40.400

Pasif Sigortalı Sayısı 11.868 16.146 20.379 24.086 25.996

Aktif / Pasif Oranı 1,69 1,72 1,64 1,56 1,55

Aylık Bağlananların Yaş Ort.

Kadın 52,8 58,1 62,0 65,3 65,6

Erkek 53,3 60,2 64,1 65,8 66,2

Emeklilik Süresi

Kadın 31,8 27,6 24,6 22,0 22,5

Erkek 27,4 22,0 19,3 18,4 18,5

Sigortalılık Süresi

Kadın 23,6 26,0 28,5 30,4 30,5

Erkek 27,3 29,3 30,6 32,7 33,5
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varsayımlarına ilişkin farklılıklar ile bu çalışmada yurtdışı borçlanma yoluyla emekli 

olanların analize dâhil edilmesi etkili olmaktadır. 

Bu dönemde ortalama emekli olma yaşı kadın ve erkeklerde 2018 yılına göre 

yaklaşık 13 yıl artarak 2060 yılında 66 yaşa çıkmaktadır. Diğer taraftan ortalama 

yaşam süresinin uzamasından dolayı emeklilik süresi kadın ve erkeklerde yaklaşık 9 

yıl kısalmaktadır. 

Bu dönemde emeklilik yaşının yükselmesi, işgücüne katılım ve istihdam 

oranlarının artması ile beraber bu dönemde kadın ve erkeklerde sigortalılık süresinin 

yaklaşık 6 yıl artacağı öngörülmektedir. Emekli olma yaşı 13 yıl artarken ortalama 

sigortalılık süresinin daha sınırlı artmasında ilk işe giriş yaşlarının yükselmesi, standart 

dışı istihdamın yaygınlaşması, yaşlı istihdamında yaşanması muhtemel zorluklar, 

düşük çalışma yoğunluğu gibi unsurlar etkili olacaktır. 

Tablo 31: Bağlanan / Mevcut Yaşlılık Aylıklarının Ücretlere Oranı 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

* Bayram ikramiyeleri yaşlılık aylıklarına dâhil edilmemiştir. 

 

 

Tablo 31’de yaşlılık aylıklarının prime esas kazançlara oranını gösteren model 

sonuçları incelendiğinde bağlanan aylıkların prime esas kazançlara oranının çalışan 

kesimlere göre değişmekle birlikte genel olarak 2050’li yıllara kadar düşme eğiliminde 

Yüzde 2018 2030 2040 2050 2060

Bağlanan Aylık / PEK Ort. 54,6 48,9 47,6 46,0 48,7

İşçi 51,2 45,4 46,3 45,4 48,8

Tarım Dışı Sektör Bağımsız Çalışan 60,6 53,5 51,8 53,7 56,4

Tarım Sektörü Bağımsız Çalışan 45,7 51,1 53,2 55,5 57,4

Devlet Memuru 81,8 82,2 59,1 53,8 54,4

Mevcut Aylık / PEK Ort. 60,1 48,5 45,1 42,6 42,4

İşçi 54,6 43,8 41,4 40,0 40,9

Tarım Dışı Sektör Bağımsız Çalışan 79,1 58,1 50,7 47,9 49,0

Tarım Sektörü Bağımsız Çalışan 57,3 46,1 46,2 47,2 50,4

Devlet Memuru 80,9 81,0 75,8 65,6 58,2
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olduğu, bu dönemden sonra ise tekrar artış eğilimine girdiği görülmektedir. Bu oranda 

ilk başta yaşanan gerilemede düşen aylık bağlama oranları etkili olurken 2050’li 

yıllarda artan sigortalılık süresi, bu oranın tekrar yükselmesine neden olacaktır. Yine 

de 2060 yılı ile 2018 yılı karşılaştırıldığında artan sigortalılık süresine rağmen 

bağlanan aylıkların prime esas kazanç ortalamasının tarım sektöründe bağımsız 

çalışanlar dışında diğer çalışan gruplarında daha düşük seviyede olduğu 

görülmektedir. Tarım sektöründe bağımsız çalışanlarda bu oranın artmasında ise 

sigortalılık süresinin artmasının yanı sıra reformlarla beraber emekli aylığına esas 

prime esas kazançların yüksek oranda artırılması etkili olmaktadır.  

Bu dönemle ilgili dikkat çekici bir gelişme ise devlet memurlarına bağlanacak 

aylıklarda yaşanacak çok hızlı düşüştür. Önceki bölümde de bahsedildiği üzere devlet 

memurları açısından aylık bağlama parametrelerinde yapılan değişikliklerin getirdiği 

aylık miktarlarında azalmanın sadece 2008 yılı sonrasında işe yeni başlayan memurları 

etkilemesi ve bu düşüşle ilgili bir kademeli geçiş konulmaması bu kesimde bağlanan 

aylıkların prime esas kazanç oranındaki keskin düşüşü beraberinde getirmiştir.  

Yine Tablo 31’de yeni bağlanan yaşlılık aylığının yanı sıra önceki yıllardaki 

aylıkları da içeren mevcut aylıkların ilgili yıl prime esas kazanç oranına bakıldığında 

tüm kesimlerde 2018 yılı seviyesine göre bir düşme söz konusudur. Bu düşmede yeni 

bağlanan aylık miktarındaki düşme ve zamanla pasif sigortalılar içinde bu kesimin 

ağırlığının artmasının yanı sıra devlet memurları dışında emekli aylıklarının enflasyon 

ile artırılırken prime esas kazançların reel olarak artması etkili olmaktadır. 
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3.2.4 Mali Göstergelere İlişkin Projeksiyonlar 

 

 

Bir önceki bölümde üretilen aktif/pasif sigortalı sayıları, ortalama emekli aylığı 

miktarları, prime esas kazanç ortalamalarına yönelik üretilen projeksiyonlar emeklilik 

harcamaları, emeklilik sisteminin gelir-gider farkı, emeklilik sistemine yapılan bütçe 

transferleri gibi mali durum göstergelerine ilişkin uzun dönemli projeksiyonların elde 

edilmesine imkân vermektedir. 

 

3.2.4.1 Emeklilik Harcamalarına İlişkin Projeksiyonlar 

 

 

2018–2060 döneminde emeklilik harcamalarının milli gelire oranında Tablo 

32’de görüleceği üzere hızlı bir gerileme olduğu dikkati çekmektedir. Bu dönemde 

dosya bazında emekli sayısı 2 katına çıkmakla beraber aylıkların memur emekli 

aylıkları dışında TÜFE ile artırılması, aylık bağlama oranlarının düşürülmesi gibi 

nedenlerle dosya başı emeklilik harcamasındaki reel artışlar daha sınırlı kalmaktadır. 

Diğer taraftan milli gelirin dönem boyunca ortalamada yıllık yüzde 3 civarında artması 

sonucu reel milli gelir artışının emekli sayısı artışı ve dosya başı reel emeklilik 

harcamasından daha hızlı artması emeklilik harcamalarının milli gelire oranının 

gerilemesinde etkili olmaktadır. 

Tablo 32: Emeklilik Harcamalarına İlişkin Projeksiyonlar 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

Emeklilik Harcaması / GSYH (%) 6,7 7,0 6,3 6,1 6,0 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3

Emekli Sayısı (Reel Endeks) 100 107 124 137 153 165 178 186 192 200

Dosya Başı Emeklilik Harcaması (Reel Endeks) 100 102 103 104 106 109 112 116 121 127

GSYH (Reel Endeks) 100 104 132 156 181 210 243 279 315 352
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Bu dönemde nüfusun yaşlanması, aylık ikame oranlarında yaşanan gelişmeler 

gibi unsurlar dikkate alındığında emekli aylıklarının milli gelir içindeki oranının 

ayrıntılı analiz edilmesi faydalı olacaktır. IMF (2011) çalışmasında yer alan ve Şekil 

21’de gösterilen denklikler kullanıldığında emeklilik harcamalarının milli gelire 

oranının yaşlı bağımlılık oranı, kapsam oranı, aylık ikame oranı, istihdam oranının 

tersi ve ücret ödemelerinin milli gelir içindeki payının çarpımlarına eşit olduğu 

görülmektedir. Tablo 33’te ilgili yıllarda emeklilik harcamalarının milli gelire oranı 

ile yukarıda belirtilen göstergelerin oranlarına yer verilmiştir. 

Şekil 21: Emeklilik Harcamaları Eşitliği 

 
Kaynak: IMF (2011: 38) 

 

 

Tablo 33 incelendiğinde yaşlanma ile beraber artan yaşlı bağımlılık oranının 

emeklilik harcamalarının milli gelire oranını artırdığı, bununla beraber emekli aylığı 

alanların 65 yaş üzeri nüfus içindeki oranındaki azalışın bu oranı düşürücü etki yaptığı 

görülmektedir. Kapsam oranının azalmasında erken yaşta emekli olanların ilerleyen 

dönemde sistemden çıkarken emekli olma yaşının uzaması ve artan sigortalılık süreleri 

ile beraber yeni emekli olanların sayısının yaşlanma nispetinde artmaması etkili 
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olmaktadır. Bu dönemde istihdam oranlarındaki artma ile beraber istihdam oranının 

tersi yine emeklilik harcamalarını düşürücü etki yapmaktadır. Bu dönemde işgücü 

ödemelerinin milli gelir içindeki oranı da 2050’li yıllara kadar bu oranı artırıcı etki 

yaparken aktif sigortalı artışlarının azalması ile beraber dönem sonuna doğru düşürücü 

etkiye sahiptir. 

Tablo 33: Emeklilik Harcama Projeksiyonlarının Ayrıştırılması 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

Bu dönemde ortalama emekli aylığının ortalama prime esas kazancını ifade 

eden ikame oranında yaşanması öngörülen azalma, emekli aylık harcamalarının milli 

gelire oranındaki gerilemede önemli bir etkiye sahiptir. Bu etkinin önemini göstermek 

açısından bir örnek vermek gerekirse; bu dönemde ikame oranının 2018 yılı seviyesini 

koruması durumunda yukarıdaki denkliğe göre dönem boyunca ortalama emeklilik 

harcamalarının milli gelire oranı yaklaşık 1,8 puan artarak yüzde 7,7’ye yükselmekte, 

2060 yılı seviyesi ise yaklaşık 2,2 puan artarak yüzde 7,5 olmaktadır. 

Yüzde 2018 2030 2040 2050 2060

Emeklilik Harcaması / Milli Gelir 6,8 6,1 6,0 5,7 5,3

Yaşlı Bağımlılık Oranı 12,9 19,7 25,3 31,6 37,5

Kapsam Oranı 165,7 134,7 124,5 116,3 107,2

İkame Oranı 60,1 48,5 45,1 42,6 42,4

1 / İstihdam Oranı 274,1 218,5 193,3 174,1 160,2

Ücret Ödemeleri / Milli Gelir 19,4 21,8 21,9 20,7 19,4

2018 2030 2040 2050 2060

Emeklilik Harcaması 100 90,0 88,2 82,8 77,3

Yaşlı Bağımlılık Oranı 100 153,0 196,3 245,1 290,2

Kapsam Oranı 100 81,3 75,1 70,2 64,7

İkame Oranı 100 80,8 75,1 70,9 70,6

1 / İstihdam Oranı 100 79,7 70,5 63,5 58,4

İşgücü Ödemeleri / Milli Gelir 100 112,3 113,0 106,8 99,9

2018 Yılına Oranı
Yüzde
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3.2.4.2 Emeklilik Sistemi Gelir-Gider Farkına İlişkin Projeksiyonlar 
 

2018-2060 döneminde kamu emeklilik sisteminin Tablo 34’te yer alan gelir-

gider dengesi incelendiğinde 2030’lu yıllara kadar açık veren sistemin bu yıldan sonra 

milli gelire oranla düşük seviyede de olsa fazla vermeye başladığı görülmektedir. 

Sistemin mali durumunun düzelmesinde en önemli unsur sigorta giderlerinin milli 

gelire oranında öngörülen gerilemedir. Bu dönemde prim gelirlerinin milli gelire 

oranının 2040’lı yılların ortalarına kadar artması, sonrasında ise sınırlı düşüşü Grafik 

6’da da görüleceği üzere prim gelirlerinin sigorta giderlerini karşılama oranını önemli 

ölçüde artırmış, kamunun prim tahsilatlarının yüzde 25’i oranında sisteme ayrıca 

katkıda bulunması da sistemin toplam gelirinin toplam giderinin üzerine çıkmasında 

etkili olmuştur. 

Tablo 34: Emeklilik Sistemi Gelir-Gider Dengesi Projeksiyonu (2018-2060) 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
(1) Devlet katkısı hariç tutulmuştur. 

(2) Açık transferi, devlet katkısı, faturalı ödemeler, ek karşılık ve ek ödemeler dâhil edilmiştir. 

(3) Açık transferi ve devlet katkısı dışında kalan faturalı ödemeler, ek karşılık ve ek ödemeyi 

içeren bütçe transferini içermektedir. 

 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

A. Gelirler 6,5 7,1 7,0 6,9 7,1 7,0 6,9 6,6 6,3 6,1

Prim Geliri 4,5 5,0 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 4,9 4,7 4,6

Devlet Katkısı 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

Diğer Gelirler 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

B. Giderler 7,9 8,1 7,3 6,9 6,8 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9

Sigorta Ödemeleri 6,7 7,0 6,3 6,1 6,0 6,0 5,8 5,7 5,5 5,3

Diğer Giderler 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

C. Gelir-Gider Farkı -1,4 -1,0 -0,3 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2

D. Gelir-Gider Farkı (1) -2,4 -2,3 -1,5 -1,3 -1,0 -1,0 -0,9 -1,0 -1,0 -0,9

E. Bütçe Transferi (2) 3,5 3,3 2,4 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4

E. Bütçe Transferi (3) 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

GSYH'ya Oran (%)
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2060 yılına kadar emeklilik sisteminin temel gelir ve gider kalemleri olan prim 

gelirleri ve sigorta giderlerinin milli gelire oranı incelendiğinde prim gelirlerinin milli 

gelire oranının 2040’lı yıllara kadar yükseldiği, daha sonrasında ise tekrar düşme 

eğiliminde olduğu görülmektedir. (Grafik 6) Milli gelire oran olarak prim gelirlerinin 

artış eğiliminde olmasında aktif sigortalı sayısında yüksek oranlı artışların olması ve 

düşen prim tahsilat oranlarının tekrar yükselmesi etkili olmaktadır. Prim gelirlerinin 

milli gelire oranında dönem sonuna doğru yaşanan gerilemede ise aktif sigortalı 

sayısındaki artış oranının zayıflaması etkili olmaktadır. Bununla beraber bu dönemde 

reel ücret artışının büyüme oranının yüzde 30’u olarak öngörülmesi de prim 

gelirlerinin milli gelir içindeki oranındaki hızlı yükselişini sınırlayan unsurların 

başında gelmektedir.  

Sigorta giderlerinin prim gelirlerine kıyasla daha hızlı gerilemesi prim 

gelirlerinin sigorta giderlerine oranının 2040’lı yılların başına kadar hızlı şekilde 

yükselmesine neden olmakta, sonrasında ise bu oran durağan bir seyir izlemektedir. 

Grafik 6: Prim Gelirleri ve Sigorta Giderlerine İlişkin Projeksiyonlar 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
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Alper vd. (2012) çalışmasında emeklilik sisteminin gelirlerinin giderlerini 

karşılama oranının 2018 yılına kadar yüzde 80’lere ulaşacağı, 2018-2043 döneminde 

artan pasif sigortalı sayısı ve yaşlanan nüfus ile beraber giderlerin hızla artmasından 

dolayı gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 60 seviyesine kadar gerileyeceği, 

2044-2050 döneminde ise emeklilik yaşındaki yükselme ile beraber bir toparlanma 

görüneceği ve oranların yüzde 60 seviyesinin biraz üzerinde seyredeceği 

öngörülmektedir. Aynı çalışmada aktif / pasif oranının bu çalışmaya göre daha yüksek 

oranda öngörülmesine rağmen gelirlerin giderleri karşılama oranının bu çalışmadaki 

model sonuçlarına göre çok daha kötümser seviyede olduğu dikkati çekmektedir.  

İki çalışma arasında makroekonomik ve işgücü varsayımlarındaki farklılık ile 

baz yıl farklılıkları olmakla beraber gelirlerin giderleri karşılama oranındaki temel 

farklılığın Alper vd. (2012) çalışmasında 2010-2050 döneminde aylıkların 

hesaplanmasındaki bağlama oranının 2010 dönemi düzeyinde sabit alınması, yine 

özellikle prim gelirlerini etkileyen reel ücretin de 2010 yılı düzeyinde kalacağı 

varsayımıdır. Bu çalışmada ise reel ücret artışının her yıl için öngörülen büyümenin 

yüzde 30’u kadar olacağı varsayılmış, model sonuçları da bağlanan aylıkların ortalama 

PEK’e oranının 2020-2050 döneminde 2010 yılına göre ortalamada yüzde 35’e yakın 

düşeceğini göstermiştir. Aylık bağlama oranlarındaki genel düşme, emekli aylık 

hesabında 2008 yılı sonrası dönemin ağırlığının artması, daha düşük aylık bağlanan 

2008 sonrası sisteme giren memur emeklilerinin ağırlığının artışı ve reel ücret artışları 

bu düşüşte etkili olmaktadır. 

Erdem (2017) tarafından 2100 yılına kadar Türk kamu emeklilik sisteminin 

aktüeryal modellemesinin yapıldığı çalışmada malullük yaşlılık ve ölüm sigortası gelir 
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gider açığının milli gelire oranının 2014 yılında yüzde 3,2 olduğu ve bu açığın giderek 

azalarak 2050 yılında yüzde 0,8’e düşeceği öngörülmektedir. Tablo 34’te yer alan 

devlet katkısı hariç gelir-gider farkının milli gelire oranının Erdem (2017)’in elde ettiği 

bulgulara yakın olduğu görülmektedir. İki çalışma arasındaki ufak farklılığın baz yıl 

farkı ile makroekonomik ve işgücü varsayımlarına ilişkin farklılıklardan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

3.2.4.3 Emeklilik Sistemine Yapılan Bütçe Transferlerine İlişkin 

Projeksiyonlar 
 

Bu dönemde devlet katkısı hariç tutulduğunda emeklilik sisteminin açık 

vermeye devam ettiği görülmekle birlikte, devlet katkısı hariç sistemin açığının milli 

gelire oranında da 1,5 puana yakın düşme olduğu dikkati çekmektedir. Diğer taraftan 

Tablo 34’te de görüleceği üzere merkezi yönetim bütçesinden açık transferi, devlet 

katkısı, faturalı ödemeler, ek karşılık ve ek ödemeleri içeren toplam bütçe transferinin 

milli gelire oranında da bu dönemde 2 puanın üzerinde gerileme olduğu dikkati 

çekmektedir.  

Bütçe transferinin milli gelire oranının gerilemesinde sistemin açığının 

azalmasının yanı sıra modelde 2018 yılında emeklilere ödenmeye başlayan bayram 

ikramiyesinin Kanunda öngörüldüğü üzere tüm dönem boyunca 1000 TL sabit 

kalacağı varsayımı etkili olmuştur. Bayram ikramiyesinin 2020 ve sonrasında TÜFE 

oranında artırılması halinde sisteme yapılan bütçe transferinin milli gelire oranındaki 

gerileme 1,7 puan şeklinde gerçekleşmekte olup bu gerilemenin çok önemli bir kısmı 

sistemin açığındaki gerilemeden kaynaklanmaktadır. 
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3.2.5 Mali Göstergelere İlişkin Duyarlılık Analizi 

 

 

Bir önceki kısımda anlatıldığı üzere 2030’lu yıllardan sonra emeklilik 

sisteminin gelir fazlası vermesinde prim tahsilat oranlarının artması, aktif sigortalı 

sayısının yükselmesi ve gerek yeni bağlanan aylık miktarının düşmesi ve aylıkların 

sadece enflasyon ile artırılması etkili olmaktadır. Bununla beraber 1999-2018 

döneminde emekli aylıklarına yıllık ortalamada dönem ortalaması büyümenin 

yarısından fazla reel artış verildiği görülmektedir. Yine bu dönemde bazı yıllarda gerek 

aktif sigortalı sayısı artışında duraksamalar ya da azalmalar olduğu görülmektedir. 

Projeksiyon döneminde de oluşması muhtemel benzer durumların temel emeklilik 

göstergelerine etkisini ölçmek amacıyla Tablo 35’te görüleceği üzere aktif sigortalı 

sayısının düşük oranlı artışı ile emekli aylıklarına reel artış verilmesi senaryoları analiz 

edilmiştir. 

Aktif sigortalı sayısının düşük oranlı artırılmasında senaryosunda aktif sigortalı 

sayısı baz senaryoya göre 2040 ve sonrası yıllarda ortalamada yüzde 10 daha az olacak 

şekilde dönem boyunca daha düşük oranda artırılmıştır. Emekli aylıklarına reel artış 

verilmesi senaryosunda ise 2020-2060 döneminde emekli aylıkları her yılın Ocak ve 

Temmuz aylarında öngörülen 6 aylık kümülatif TÜFE oranının yanı sıra ilgili yıl için 

öngörülen reel büyümenin yüzde 15’i olacak şekilde artırılmıştır. 

Aktif sigortalı sayısının düşük oranlı artırılması senaryosunda Tablo 35’te 

görüleceği üzere aktif/pasif oranı baz senaryoya göre daha fazla düşmektedir. Ancak 

bu dönemin ortalarındaki düşük aktif sigortalı artışının dönem sonuna doğru 

sistemdeki pasif sigortalı sayısının da azaltmasından dolayı 2060 yılında aktif/pasif 

oranındaki gerileme daha az olmaktadır. Bu senaryonun sistemin gelir-gider farkına 
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etkisi incelendiğinde 2040 ve 2050 yıllarında gelir-gider farkının milli gelire oranının 

0,6 puan azaldığı ve sistemin açık verdiği görülmektedir. Dönem sonuna doğru baz 

senaryoya göre kötüleşme ise 0,2 puan olmaktadır. 

Tablo 35: Farklı Senaryoların Bazı Göstergelere Etkisi 

 
Kaynak: Aktüeryal model sonuçları dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

Emekli aylıklarına reel artış verilmesi senaryosunda ise ortalama aylıkların 

ortalama prime esas kazanca oranı baz senaryoya göre yaklaşık 4 puan iyileşmektedir. 

Bu senaryoda ortalama aylık miktarının artması ile beraber baz senaryoya göre 

sistemin gelir-gider farkının milli gelire oranı 0,6 puan kötüleşmekte ve emeklilik 

sistemi projeksiyon dönemi boyunca açık vermektedir. 

3.3 Mali Sürdürülebilirliğe İlişkin Genel Değerlendirme 

 

 

İlk emeklilik reformunun yapıldığı 1999 yılından 2018 yılına kadar kamu 

emeklilik sisteminin mali dengesi incelendiğinde 2000’li yılların başında yüzde 1,5 

civarında olan sistemin açığının milli gelire oranının 2008 yılına kadar artarak yüzde 

2,8 seviyesine çıktığı, sonrasında hem devlet katkısı uygulaması hem de prim 

gelirlerindeki ilave artışlarda sistemin açığının 2018 yılı itibarıyla yüzde 1,4 seviyesine 

düştüğü görülmektedir. 2008 öncesi ve sonrası dönemi karşılaştırabilmek açısından 

2018 2030 2040 2050 2060

Aktif / Pasif Oranı 1,69 1,72 1,64 1,56 1,55

Yaşlılık Aylığı / Ortalama PEK 60,1 48,5 45,1 42,6 42,4

Gelir-Gider Farkı / GSYH -1,4 0,0 0,3 0,3 0,2

Aktif / Pasif Oranı 1,69 1,60 1,48 1,42 1,50

Gelir-Gider Farkı / GSYH -1,4 -0,4 -0,3 -0,3 0,0

Yaşlılık Aylığı / Ortalama PEK 60,1 52,5 49,7 47,1 46,2

Gelir-Gider Farkı / GSYH -1,4 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3

Aktif Sigortalı Sayısının Düşük Oranlı Artışı

Baz Senaryo

Emekli Aylıklarına Reel Artış Verilmesi
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devlet katkısı hariç tutulduğunda sistemin açığının milli gelire oranı 2018 yılı itibarıyla 

2000’li yıllarında başına göre yaklaşık 1 puan arttığı dikkati çekmektedir. 

Diğer taraftan bu dönemde açık transferi, devlet katkısı, faturalı ödemeler, ek 

karşılıklar ve ek ödemeleri içeren toplam bütçe transferinde de milli gelire oran olarak 

yaklaşık 1 puanın üzerinde artış olduğu görülmektedir. 

Emeklilik sistemindeki açığın artmasının temel nedeni prim gelirlerinin artan 

sigorta giderleri karşısında yetersiz kalmasıdır. Bu dönemde prim gelirlerinin sigorta 

giderlerine oranı 2000’li yılların başında yüzde 65 seviyesinden 2008 reformuna kadar 

yüzde 61 seviyesine kadar düşmüş, sonrasında tekrar artarak 2018 yılı itibarıyla ancak 

yüzde 67 seviyesine yükselmiştir. 

Bu dönemde sigorta giderlerinin artmasında emekli sayısındaki artış ve emekli 

aylıklarına yapılan reel artışlar etkili olmuştur. Emeklilik yaşının kademeli artırılması, 

borçlanma ve prim yapılandırma uygulamaları ile beraber emekli sayısı 1999-2018 

döneminde yıllık ortalama yüzde 4,7 oranında artmıştır. Yine 1999 ve 2008 

reformlarında emekli aylıklarının enflasyon ile artırılması öngörülmüş iken bazı 

yıllarda aylıklar yüksek oranlı artırılmıştır. 1999-2008 döneminde emekli aylıklarına 

enflasyon üzerinde yapılan ilave artışlar sonucunda 2018 yılı itibarıyla milli gelirin 

yüzde 2,1’i oranında daha fazla emeklilik harcaması yapılmıştır. 

Kayıt dışı istihdam oranlarının azalması, işgücüne katılım oranlarında görülen 

bir miktar iyileşme ile beraber 1999-2018 döneminde aktif sigortalı sayısı yıllık 

ortalamada yüzde 3,2 oranında artmıştır. Aktif sigortalı sayısının artmasının yanı sıra 

reel ücret artışları ile beraber bu dönemde prim gelirlerinin milli gelir içindeki oranında 

artış yaşanmıştır. Bununla beraber düşen prim tahsilat oranları, aktif sigortalı sayısının 
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çalışabilir nüfusa oranının halen çok düşük seviyede olması bu dönemde prim 

gelirlerinin milli gelir içindeki oranının daha hızlı artmasını engellemiştir. 

Türkiye’de emeklilik reformlarının uzun dönemli etkisini görmek ve sistemin 

mali sürdürülebilirliğini analiz etmek için çalışma kapsamında aktüeryal model 

oluşturulmuştur. Model kapsamında özellikle kadınların işgücüne katılımındaki artış 

ve işsizlik oranlarındaki düşme ile beraber istihdam oranının 2018 yılındaki yüzde 47 

seviyesinden 2060 yılında yüzde 54 seviyesine çıkacağı varsayılmıştır. Yine tarımsal 

istihdam oranının azalması, ücretli istihdamına artması ve kayıt dışı istihdamla 

mücadeleyle birlikte zorunlu aktif sigortalıların çalışabilir nüfus içindeki oranında 

2018 yılındaki yüzde 33 seviyesinden 2060 yılında 47 seviyesine çıkması 

öngörülmüştür. 

Aktüeryal model sonuçları dosya bazında 2018 yılında 1,69 olan aktif / pasif 

oranında belirgin bir iyileşmenin olmayacağını, hatta 2040’lı yıllardan sonra bu oranın 

daha da gerileyerek 2060 yılı itibarıyla 1,55 olacağını göstermektedir. Bu dönemde 

aktif sigortalı sayısında artış öngörülmekle birlikte nüfusun yaşlanması ile beraber 

pasif sigortalı sayısındaki artış aktif / pasif oranının gerilemesine neden olmaktadır.  

Model sonuçları 2018 yılında 53 civarında olan aylık bağlanma yaşının 2050’li 

yıllarla beraber 65 yaşa ulaşacağını göstermektedir. Emeklilik yaşının artmasıyla 

beraber emeklilik süresinin 2060 yılı itibarıyla yaklaşık 9 yıl kısalarak erkeklerde 18,5 

yıl, kadınlarda 22,5 yıl olacağını göstermektedir. Bu dönemde ortalama sigortalılık 

süresinin ise yaklaşık 6 yıl artacağı varsayılmıştır. Sigortalılık sürelerinin emeklilik 

yaşına göre daha az artmasında ilk işe giriş yaşının yükselmesi, standart dışı istihdamın 
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yaygınlaşması, yaşlı istihdamındaki zorluklar, düşük çalışma yoğunluğu etkili 

olmaktadır. 

Aktüeryal model sonuçları 2018-2060 döneminde bağlanan aylıkların prime 

esas kazanca oranında düşme olacağını göstermektedir. Ortalama sigortalılık süresinin 

artmasına rağmen aylık bağlama oranlarının düşmesi bu oranın azalmasında etkili 

olmaktadır. Diğer taraftan bu dönemde tarım sektöründe bağımsız çalışanların prim 

matrahlarındaki artışa bağlı olarak bağlanan aylıkların prime esas kazanca oranında 

bir artış beklenmektedir. Bu dönemde dikkat çekici diğer bir gelişme ise 2030’lu 

yıllardan sonra devlet memurlarına bağlanacak aylıklarda yaşanacak çok hızlı 

düşmesidir. Reformda eski yeni memur ayrımı yapılması ve aylık bağlama şartlarının 

çok farklı olmasından dolayı ortalama bağlanan aylıklarda yüzde 35’e yakın düşme 

olacağı öngörülmektedir. 

Bu dönemde aylıkların prime esas kazanca oranında ise yüzde 30’a yakın 

düşme beklenmektedir. Bağlanacak aylıklarda yaşanacak düşme ve devlet memuru 

aylıkları dışında diğer aylıkların TÜFE ile artırılması bu düşmenin temel nedenleri 

olarak öne çıkmaktadır. 

Bu çalışmada emeklilik sisteminin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğini 

değerlendirirken emeklilik harcamaları, emeklilik sisteminin gelir-gider farkı ve 

emeklilik sistemine yapılan bütçe transferlerinin milli gelire oranları analiz edilmiştir. 

Projeksiyon sonuçları emeklilik harcamalarının milli gelire oranında ciddi düşme 

olacağını göstermektedir. Bu düşmede artan emekli sayısına karşın yeni bağlanan 

aylıkların ücrete oranının düşmesi, memur emekli aylıkları dışında diğer aylıkların 



160 
 

sadece TÜFE ile artırılması ve milli gelir büyümesinin artan emekli sayısının çok 

üzerinde olması etkili olmaktadır. 

İkinci değerlendirme kriteri olarak sistemin gelir-gider farkının milli gelire 

oranına bakıldığında modeldeki varsayımlar ışığında emeklilik sisteminin dönem 

sonuna doğru fazla vereceği görülmektedir. Devlet katkısı hariç tutulduğunda ise 

sistem açık vermeye devam etmekle birlikte milli gelire oran olarak yaklaşık 1,5 puan 

iyileşme olacağı görülmektedir.  

Bu dönemde prim gelirlerinin milli gelire oranına bakıldığında 2040’lı yıllara 

kadar bir artış olacağı, sonrasında aktif sigortalı sayısındaki artış oranının zayıflaması 

ile beraber bir miktar gerileme olacağı öngörülmektedir. Ayrıca, prime esas 

kazançların reel GSYH artışının yüzde 30’u ile sınırlandırılmış olması da prim 

gelirlerinin milli gelir içindeki oranının sınırlamaktadır. Bununla beraber dönem 

sonuna doğru sigorta giderlerinin prim gelirlerine göre çok daha hızlı düşmesinden 

dolayı prim gelirlerinin sigorta giderlerine oranı 2018 yılında yüzde 68 seviyesinden 

2060 yılında yüzde 85 seviyesinde yükselmesi beklenmektedir. 

2018 yılı itibarıyla açık veren emeklilik sistemin 2030’lu yıllardan sonra fazla 

vermesinde prim tahsilat oranlarının artması, aktif sigortalı sayısının yükselmesi, yeni 

bağlanan aylıkların PEK’e oranının düşmesi ve aylıkların büyük bir kısmının sadece 

enflasyon ile artırılması etkili olmaktadır. 

Mali sürdürülebilirlikle ilgili üçüncü değerlendirme kriteri olan emeklilik 

sistemine yapılan bütçe transferlerinin milli gelire oranına bakıldığında bu göstergede 

de belirgin bir iyileşme olduğu görülmektedir. Bu iyileşmede bütçe transferlerinin en 

önemli kalemi olan açık transferlerinin dönem sonuna doğru sıfırlanması etkili 
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olmaktadır. Yine 2018 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyelerinin Kanunda 

öngörüldüğü üzere dönem boyunca yıllık 2000 TL öngörülmesi de zaman ilerledikçe 

bu ödemelerin milli gelir içindeki oranının düşmesine neden olmaktadır.  

Mali sürdürülebilirlikle ilgili üç gösterge de incelendiğinde uzun dönemde 

emeklilik sisteminin modelde öngörülen varsayımlar ışığında mali açıdan 

sürdürülebilir olduğu görülmektedir. Bununla beraber bu dönemde aktif sigortalı 

sayısında beklenilen artışın yaşanmaması sistemin açığında daha sınırlı bir iyileşmeyi 

beraberinde getirecektir. Örneğin ilerleyen dönemde beklenen sigortalı sayısının 

yüzde 10 daha az olmasının hedeflenmesi durumunda 2060 yılı itibarıyla sistem fazla 

baz senaryoda öngörüldüğü gibi fazla vermeyecektir. Yine bu dönemde emekli 

aylıklarının sadece enflasyon artışı yerine geçmiş dönemde olduğu gibi reel artışlar 

verilmesi durumunda da sistemin açığında daha sınırlı bir iyileşme meydana 

gelecektir. 

 

 



IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Emeklilik sistemleri yaşlanmaya bağlı olarak çalışma gelirlerinden mahrum 

kalan emeklilerin asgari yaşam standartlarını devam ettirmelerini ve yoksulluk riskleri 

ile karşılaşmamalarını amaçlamaktadır. 1980’li yıllardan sonra nüfusun yaşlanması, 

işsizlik sorunları, sağlanan faydaların cömertliği, iktisadi ve toplumsal değişimler gibi 

nedenlerle emeklilik sistemlerinde reformlar yapılmış ve reformlarda sistemlerin uzun 

dönemli mali sürdürülebilirliğinin sağlanması ön plana çıkmıştır. Reformlarda hak 

kazanma koşullarını zorlaştıran ve fayda miktarını düşüren parametrik değişikliklerin 

yanı sıra bazı ülkelerde özel emeklilik sistemlerinin oluşturularak kamunun ağırlığının 

azaltılmasını içeren yapısal değişiklikler yapılmıştır.  

Özellikle son reformlarla beraber birçok gelişmiş ülkede uzun dönemli 

emeklilik harcamalarının milli gelire oranı kontrol altına alınmış, ancak mali 

sürdürülebilirliğe odaklı reformların emeklilerin yoksulluk riskini azaltan ve 

emeklilere gelir ikamesi sağlayan aylıkların yeterliliğine ilişkin riskleri artırdığı 

görülmektedir. 

1990’lı yıllarla beraber finansman krizi ile karşılaşan Türk emeklilik 

sisteminde 1999 ve 2008 yıllarında mali sürdürülebilirliğe odaklı reformlar yapılmış, 

ayrıca 2001 yılında isteğe bağlı bireysel emeklilik sistemi kurulmuştur. Bununla 

beraber 1999-2008 döneminde reel emekli aylık artışları, 2000 yılı öncesinde bağlanan 

bazı aylıkların yükseltilmesini içeren intibak düzenlemesi, sosyal güvenlik destek 

priminin kaldırılması, borç ve yapılandırma uygulamaları, emeklilere bayram 

ikramiyeleri verilmesi gibi mali sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen düzenlemeler de 

hayata geçirilmiştir. 



163 
 

Bu çalışmada emeklilik reformları ve diğer yasal düzenlemelerin yanı sıra 

makroekonomik ve işgücü piyasası koşulları dikkate alınarak Türk emeklilik 

sisteminin mali ve sosyal sürdürülebilirliğini analiz ederek bu yönde bazı politika 

önerilerinde bulunmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede 2017 yılı GYKA ve HİA ham 

verileri analiz edilmiş, uzun dönemli emekli aylıklarının gelişimini projekte edebilmek 

için emekli aylık hesaplama aracı geliştirilmiş, mali sürdürülebilirlik analizi için 

aktüeryal model oluşturulmuştur. 

Türk emeklilik sisteminin sosyal sürdürülebilirliğini değerlendirirken 

sistemlerin kapsamı, emekli aylık ikame oranları ve emekli / yaşlı yoksulluk oranları 

ile ilgili analizler yapılmıştır. Analizlerde Türkiye’de emeklilik sisteminin temelini 

oluşturan kamu sosyal sigorta sistemine ağırlık verilmiştir. 

Emeklilik sistemlerinin emekli ve yaşlı nüfusa koruma sağlayabilmesi için 

emeklilik kapsamının olabildiğince geniş olması gerekmektedir. Türk emeklilik 

sisteminin temelini oluşturan sosyal sigorta sisteminde çalışmaya dayalı primli sistem 

esas alındığından aktif sigortalıların toplam çalışabilir nüfus içindeki oranının 

artırılması, ilerleyen yıllarda emekli nüfusunun ilgili yaş grubu içindeki oranının da 

artmasını beraberinde getirecektir. Ayrıca, ileri yaş grupları içinde sosyal sigorta 

sisteminin yanı sıra diğer sistemlerden de aylık alanların oranının artırılması da bu 

kesimlere sosyal koruma sağlanması açısından önem arz etmektedir. 

2018 yılı itibarıyla Türkiye’de çalışabilir nüfusun yaklaşık sadece üçte biri 

sosyal sigorta kapsamında yer almaktadır. Aktif sigortalı oranının düşüklüğünde; 

kadınların işgücüne katılımın düşüklüğü, genç işsizliği başta olmak üzere işsizlik 
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oranlarının yüksekliği, mevzuat gereği zorunlu sosyal güvenlik kapsamına alınmayan 

çalışan kesimlerinin varlığı ve yüksek kayıt dışı istihdam oranları etkili olmaktadır. 

Türk emeklilik sisteminde 1999 öncesi sigortalılar için emeklilik yaşının 

kademeli artırılmasından dolayı 2017 yılı itibarıyla yaşlılık aylığı bağlanma ortalama 

yaşı 53 civarında olup yaşlılık aylığı alanların yüzde 43’ü 60 yaşın altındadır. Bu 

veriler Türkiye’nin halen genç bir emekli nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. 

Pasif sigortalıların ilgili yaş grubu içindeki nüfusa oranı değerlendirildiğinde, 

Türkiye’de 60 yaş üstü erkeklerin yüzde 80’den fazlası kendi çalışmalarından dolayı 

emekli aylığına hak kazanırken kadınlarda bu oran yüzde 15’ler civarındadır.  

Kadınlarda bu oranın düşüklüğü önceki dönemlerde aktif sigortalı olarak sosyal 

sigorta sistemine girmemelerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 65 yaş üstü 

kadınların yaklaşık yüzde 40’ının dul yetim aylığı aldığı görülürken 65 yaş üstündeki 

kadın ve erkeklerin yaklaşık yüzde 10’unun 65 yaş aylığı aldığı dikkati çekmektedir. 

Türkiye’de aktif sigortalı sayısının düşüklüğü ile erken yaşta emeklilik, 

borçlanma yasaları gibi nedenlerle emekli yüksekliğinden dolayı aktif/pasif oranı 2018 

yılı itibarıyla 1,7 seviyesindedir. 

İlerleyen dönemde aktif sigortalı sayısının artırılması açısından kadınların 

işgücüne katılımının ve istihdamının artırılması, işsizlik oranlarının düşürülmesi, kayıt 

dışı istihdamla mücadele edilmesi gerekmektedir. Yine ücretsiz aile işçileri, aylık 

geliri asgari ücretin altında olan bağımsız çalışanlar, tarım ve orman işlerinde süreksiz 

çalışanlar gibi yasal olarak sigortalı olması gerekmeyen çalışan kesimlerinin mikro 

emeklilik programları ya da teşvik politikaları ile beraber emeklilik kapsamına 

alınması gerekmektedir. Yine yüksek kayıt dışılık potansiyeli olan geçici / kısmi süreli 
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çalışma gibi esnek istihdam biçimlerinin giderek yaygınlaştığı dikkate alındığında 

kesimlerin kayıtlılığını artırmaya yönelik politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. 

Emeklilik sisteminin sosyal sürdürülebilirliğinin analizindeki ikinci bileşen 

aylıkların yeterli gelir ikamesi sağlayıp sağlamadığı hususu olup bunu ölçmek için 

aylık ikame oranları gibi göstergeler kullanılmaktadır. Türkiye’de 2003 yılından 

itibaren bazı yıllarda emekli aylıklarına yapılan ilave artışlar ve bayram ikramiyesi 

gibi uygulamalar neticesinde emekli aylıklarında reel artışlar yaşanmıştır. Analiz 

sonuçları 2017 yılında aylıkların net ücrete oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu 

göstermektedir. Aylık ikame oranlarını ölçen bazı göstergelerde de Türkiye’de ikame 

oranlarının birçok AB ülkesinden daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. 

Bununla beraber Türkiye’de emeklilik reformlarında aylık bağlama 

parametrelerinin değiştirilmesinden dolayı ilerleyen yıllarda yeni bağlanan aylıkların 

prime esas kazanca oranında farklılaşma olacaktır. Analiz sonuçları, genel olarak 

düşük PÖGS ve düşük PEK üzerinden bağlanacak yeni aylıkların prime esas kazanca 

oranının 2008 yılından sonra hızlıca düştüğüne dikkati çekmektedir. Analiz sonuçları 

önümüzdeki dönemde de bu eğilimin devam edeceğini göstermektedir. 

2008 yılı reformunda yeni aylık bağlama parametrelerinin sisteme yeni giren 

devlet memurları için geçerli olması, 2008 yılı öncesi ve sonrasında sigortalı olan 

devlet memurlarına bağlanacak aylıklar arasında önemli oranda düşüş olacağını 

göstermektedir. Memurlarda aylık hesabında bir kademelendirme olmaması ve 

eski/yeni memur aylıklarında önemli farklılıklar olmasından dolayı yeni memurların 

emekli olacakları tarihlerde iki aylık arasında oluşan çok ciddi oranlı farklılıklar 

intibak taleplerini artırabilecektir. 
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Aktüeryal model sonuçları emeklilik reformları ile beraber yeni bağlanacak 

aylıkların ücrete oranının düşmesi, yine memur aylıkları dışında diğer aylıkların 

sadece enflasyon ile artırılması neticesinde 2040’lı yıllardan sonra sosyal sigorta 

kapsamındaki aylıkların PEK’e oranında 2018 yılına göre ortalamada yüzde 30’a 

yakın düşme meydana geleceğini göstermektedir. Aylıkların PEK’e oranında 

yaşanacak bu düşmeden dolayı aylıkların yeterli gelir ikamesi sağlama amacından 

uzaklaşılacağı dikkate alındığında gelir kayıplarının telafi edilmesi amacıyla bazı 

politika ve tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Emeklilerin uzun süre çalışmasının teşvik edilmesi, aylık bağlama oranlarının 

uzun süreli çalışmayı özendirecek şekilde gözden geçirilmesi, düşük PEK bildiriminin 

önlenmesi, bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaştırılması, bireysel emeklilik 

sisteminden çıkışı azaltacak tedbir ve teşviklerin uygulamaya konması, kamu sosyal 

sigorta sistemini tamamlayacak zorunlu mesleki emeklilik sistemlerinin hayata 

geçirilmesi ilerleyen dönemde emeklilerin yeterli gelire sahip olması açısından önem 

taşımaktadır. Yine emeklilik yaşının artması ile beraber ileri yaş gruplarında işgücüne 

katılımın artacağı dikkate alındığında bu yaş gruplarında istihdamı destekleyici 

politikalara başvurulması gerekmektedir. 

Emeklilik reformlarında PEK ile aylık ilişkisinin güçlendirilmesi, işçi ve 

bağımsız çalışanlar için kısmi aylık hesabının yapılması, 2008 yılı öncesi ve sonrası 

devlet memuru olanların emekli aylık hesabında farklı aylık bağlama parametrelerinin 

kullanılması gibi nedenlerle benzer koşullarda çalışmış olmakla birlikte farklı yıllarda 

emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar meydana gelecektir. Mevcut emekli 

aylıklarına ilerleyen dönemde de yapılacak bazı reel artışlar da bu aylıklar ile yeni 
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bağlanan aylıklar arasındaki farkın açılmasına neden olacaktır. Bu noktada ilerleyen 

yıllarda yeni intibak taleplerinin oluşmaması açısından farklı dönemlerde bağlanan 

aylıklar arasındaki dengenin gözetilmesi gerekmektedir. 2008 yılı sonrasında sisteme 

giren devlet memurlarının aylıklarında çok keskin düşüşler olacağı dikkate alındığında 

mali dengeler de gözetilerek bu keskin düşüşün azaltılması, bu kesimde intibak 

taleplerinin oluşmaması açısından gerekli görünmektedir. 

Emeklilik sisteminin sosyal sürdürülebilirliğini değerlendirmede üçüncü 

bileşen olarak emekli ve yaşlı yoksulluğu incelenmiştir. 2017 yılı itibarıyla aylıklar 

kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı alanlar, dul yetim aylığı alanlar, malul sakat 

aylığı alanlar ve 65 yaş aylığı alanlar olarak gruplandırıldığında en düşük yoksulluk 

oranları emekli aylığı ile dul yetim aylığı alanlarda görülmektedir. Diğer taraftan 

malul/sakat aylığı alanlar ile 65 yaş aylığı alanlarda yoksulluk oranları çok yüksek 

seviyelerde seyretmektedir. 

Türkiye’de 50-64 yaş arası yoksulluk oranı yüzde 7 civarında iken 65 yaş üzeri 

yaşlı yoksulluk oranı yüzde 10,2’ye yükselmektedir. 65 yaş üzeri yoksulluk oranının 

artmasında yüksek yoksulluk oranları görülen 65 yaş aylığı alanların yaşlı nüfus içinde 

yüzde 10 paya sahip olması ve emeklilik kapsamı dışında olanların önemi bir paya 

sahip olması etkilidir. 

Türkiye’de emeklilerin yaklaşık dörtte biri çalışmakta olup bu oran 50-59 yaş 

grubu erkeklerde yüzde 50’ye yaklaşmaktadır. Emeklilerin çalışmalarının yoksulluk 

oranına katkısı yaklaşık 3 puan civarında olup emeklilerin çalışmaması durumunda 

emekli yoksulluk oranı yüzde 10’a yaklaşmaktadır. 
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Diğer taraftan aylık ödemeleri olmaması durumunda tüm aylık alanlar içindeki 

yoksulluk oranı 43 puan, 65 yaş üzeri yaşlı nüfustaki yoksulluk oranı ise 50 puan 

artmaktadır. Aylık ödemelerinin emekliler ve yaşlı nüfus içindeki yoksulluk oranını 

düşürmede önemli etkisi bulunmaktadır. 

Türkiye’de emeklilerin gelir dilimleri içindeki paylarına bakıldığında, kendi 

çalışmalarından dolayı aylık alanlar ile dul yetim aylığı alanların önemli bir kısmı en 

zengin 4. ve 5. gelir diliminde yer almaktadır. Diğer taraftan malul sakat aylığı alanlar 

ile 65 yaş aylığı alanların önemli bir kısmı ise en yoksul 1. ve 2. gelir diliminde yer 

almaktadır. Görüldüğü üzere özellikle emekli aylığı ve dul yetim aylığı alanların göreli 

gelir durumları daha iyi seviyede iken malul/sakat aylığı alanlar ile 65 yaş aylığı 

alanlar ise en yoksul gelir dilimleri içinde bulunmaktadır.  

2017 yılı itibarıyla değerlendirildiğinde emekli aylıklarına yapılan yüksek 

oranlı artışlar ve geçmiş dönemde bağlanan aylıkların göreli olarak yüksekliği emekli 

ve yaşlı yoksulluk oranlarının düşük seviyede seyretmesinde etkili olmuştur. 

Emeklilik reformları ile beraber aylıkların PEK’e oranında yaşanacak düşüşlerin 

emekli ve yaşlı nüfusun yoksulluk riskini artıracağı görülmektedir.  

Çalışma kapsamındaki veriler analiz edildiğinde emekli aylıkları ve dul yetim 

aylıklarının ücrete oranında yüzde 30 civarında bir gerilemenin yanı sıra emeklilik 

yaşının uzamasından dolayı çalışan emekli sayısının sıfırlanması durumunda emekli 

yoksulluk oranının 2 kattan fazla artarak yüzde 15 civarına yükseleceği, yine yaşlı 

yoksulluk oranının yüzde 18 civarına yükseleceği görülmektedir. Bu veriler uzun 

dönemde yaşlı ve emeklilerin daha fazla yoksulluk riski ile karşılaşabileceği 

göstermektedir. 
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Analiz sonuçları primsiz rejimin en önemli unsuru olan 65 yaş aylığının 

yoksulluğa karşı yeterli koruma sağlamadığını göstermektedir. Bununla beraber 65 yaş 

aylıklarına 2018 yılında yapılan yüksek oranlı artışın bu kesimde yoksulluk oranlarını 

bir miktar azaltması beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde yaşlı nüfusun kamu 

sosyal sigorta sistemleri tarafından yeterince kapsanmaması halinde primsiz sistemin 

üzerindeki baskının artacağı, bu sistemdeki aylıkların da yetersiz olması halinde yaşlı 

nüfusun yoksulluk riskli ile karşılaşabileceği düşünülmektedir. 

Türk emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğini değerlendirirken emeklilik 

harcamaları, emeklilik sisteminin gelir-gider farkı ve emeklilik sistemine yapılan 

bütçe transferlerinin milli gelire oranları analiz edilmiştir. 

1999-2018 döneminde emekli sayısının yıllık ortalamada yüzde 4,7 civarındaki 

artması ve emekli aylıklarına yapılan reel artışlar neticesinde sigorta ödemelerinin 

milli gelire oranında 2,1 puan artış yaşanmıştır. 1999-2018 döneminde prim 

gelirlerinin de artmasına rağmen sigorta giderlerindeki hızlı artıştan dolayı devlet 

katkısı hariç tutulduğunda sistemin açığının milli gelire oranı 2018 yılı itibarıyla 

2000’li yılların başına göre yaklaşık 1 puan artarak yüzde 2,4 seviyesine yükselmiştir. 

Bu dönemde açığın artmasının temel nedeni prim gelirlerinin artan sigorta giderleri 

karşısında yetersiz kalmasıdır. Düşen prim tahsilat oranları, aktif sigortalı sayısının 

çalışabilir nüfusa oranının halen çok düşük seviyede olması bu dönemde prim 

gelirlerinin milli gelir içindeki oranının daha hızlı artmasını engellemiştir. 

Çalışma kapsamında oluşturulan aktüeryal modelde 2018-2060 döneminde 

kadınların işgücüne katılımının artması, ücretli istihdamının artması, kayıt dışı 

istihdam oranlarının azalması gibi nedenlerle aktif sigortalı sayısında önemli artış 
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olacağı varsayılmıştır. Ancak nüfusun yaşlanmasıyla beraber pasif sigortalı sayısında 

beklenen artıştan dolayı aktif / pasif oranında belirgin bir iyileşmenin olmayacağı, 

hatta 2040’lı yıllardan sonra bu oranın bir miktar gerileyeceği öngörülmektedir. 

Model sonuçları 2018-2060 döneminde emeklilik harcamalarının milli gelire 

oranında ciddi düşme olacağını göstermektedir. Bu düşmede artan emekli sayısına 

karşın yeni bağlanan aylıkların ücrete oranının düşmesi, memur emekli aylıkları 

dışında diğer aylıkların sadece TÜFE ile artırılması ve milli gelir büyümesinin artan 

emekli sayısının çok üzerinde olması etkili olmaktadır. 

İkinci değerlendirme kriteri olarak sistemin gelir-gider farkının milli gelire 

oranına bakıldığında modeldeki varsayımlar ışığında emeklilik sisteminin 2030’lı 

yıllardan sonra fazla vereceği görülmektedir. Devlet katkısı hariç tutulduğunda ise 

sistem açık vermeye devam etmekle birlikte milli gelire oran olarak yaklaşık 1,5 puan 

iyileşme olacağı görülmektedir.  

2018 yılı itibarıyla açık veren emeklilik sisteminin dönem sonuna doğru fazla 

vermesinde prim tahsilat oranlarının artması, aktif sigortalı sayısının yükselmesi, yeni 

bağlanan aylıkların PEK’e oranının düşmesi ve aylıkların büyük bir kısmının sadece 

enflasyon ile artırılması etkili olmaktadır. 

Mali sürdürülebilirlikle ilgili üçüncü değerlendirme kriteri olan bütçe 

transferlerinin milli gelire oranına bakıldığında bu göstergede de belirgin bir iyileşme 

olduğu görülmektedir. Bu iyileşmede bütçe transferlerinin en önemli kalemi olan açık 

transferlerinin dönem sonuna doğru sıfırlanması etkili olmaktadır.  
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Mali sürdürülebilirlikle ilgili üç gösterge de incelendiğinde uzun dönemde 

emeklilik sisteminin modelde öngörülen varsayımlar ışığında mali açıdan 

sürdürülebilir olduğu görülmektedir. Bununla beraber büyüme oranlarının düşmesi, 

aktif sigortalı sayısında yeterli artışların yaşanmaması, reel ücret artışlarının sınırlı 

kalması, prim tahsilat oranlarının artmaması, emekli aylıklarının yüksek oranlı 

artırılması gibi gelişmeler bu dönemde emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğini 

olumsuz etkileyebilecektir. Örneğin ilerleyen dönemde aktif sigortalı sayısının baz 

senaryoya göre yüzde 10 daha az artması durumunda 2060 yılı itibarıyla emeklilik 

sisteminde baz senaryoda öngörüldüğü gibi fazla oluşmayacaktır. Yine emekli 

aylıklarına enflasyon artışına ilaveten her yıl büyümenin yüzde 30’u oranında artış 

yapılması durumunda milli gelire oranla sistemin gelir-gider farkında baz senaryoya 

göre yüzde 0,6 puan bozulma meydana gelmektedir. 

İlerleyen dönemde emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasında yukarıda da belirtildiği üzere aktif sigortalı sayısını artıracak 

politikalara öncelik verilmesi, prim tahsilat oranlarının artırılması, prim tahsilatını 

olumsuz etkileyen ve kamuya duyulan güveni sarsan prim yapılandırma 

uygulamalarına başvurulmaması önem arz etmektedir. 

Çalışmadaki bulgularını genel olarak değerlendirmek gerekirse mevcut 

durumda kapsam sorunu hariç tutulduğunda emeklilik sisteminin sosyal açıdan 

sürdürülebilir olduğu görülmektedir. 1999-2018 döneminde emekli aylıklarına yapılan 

yüksek oranlı artışlardan dolayı aylıklar, genel olarak yeterli gelir ikamesi 

sağlamaktadır. Özellikle kendi çalışmalarından dolayı aylık alanlar ile dul yetim aylığı 

alanlarda yoksulluk oranlarının düşük seviyede olduğu dikkati çekmektedir. Diğer 
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taraftan emeklilik sisteminin kapsamının özellikle kadınlarda düşük olduğu 

görülmekte, erkeklerde ise borçlanma uygulamaları, geçmiş dönemde düşük PÖGS ile 

emekli olma imkânı gibi nedenlerle ileri yaş grubu içinde emekli oranlarının yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Buna karşın mevcut durumda emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirlik 

sorunları yaşadığı dikkati çekmektedir. Artan emeklilik harcamaları, aktif sigortalı 

sayılarının ve prim tahsilat oranlarının düşüklüğünden dolayı 1999-2018 döneminde 

mali göstergelerin kötüleştiği görülmektedir. 

Emeklilik reformları sonrasında emeklilik harcamalarının milli gelire oranının 

azalacağı ve sistemin 2030’lu yıllardan sonra fazla vereceği öngörülmektedir. Bu 

noktada mevcut düzenlemeler ve varsayımlar altında emeklilik sisteminin uzun vadede 

mali açıdan sürdürülebilir durumu gelebileceği öngörülmektedir.  

Emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, aylıkların 

PEK’e oranındaki ortalama yüzde 30’a yakın düşme etkili olmaktadır. Beklenen bu 

düşme ile beraber aylıkların çalışma gelirlerini ikame edememesi riski ve düşen ikame 

oranları ile beraber artması muhtemel yaşlı ve emekli yoksulluğu riski, uzun vadede 

emeklilik sisteminin sosyal sürdürülebilirliğine ilişkin sorunlar oluşabileceğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, benzer koşullarda çalışılmış olmasına rağmen emekli aylıkları 

arasında oluşması muhtemel ciddi oranlı farklılıklardan dolayı oluşabilecek intibak 

talepleri de bu dönemde karşılaşılacak diğer bir sorun alanını oluşturmaktadır. 

Çalışma sonuçları orta ve uzun vadede Türk emeklilik sisteminin sosyal 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında aktif ve pasif sigortalı kapsamının artması, 

sigortalıların uzun süreli çalışma hayatına sahip olması ve mümkün olduğunca PEK 
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düzeylerinin yüksek olması gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Yine sistemin mali 

açıdan sürdürülebilir olmasında da aktif sigortalı sayısı ve PEK düzeylerinin yüksek 

olması gerekli görünmektedir. Bu noktada sistemin uzun vadede mali ve sosyal açıdan 

sürdürülebilir olması açısından düzgün işleyen ve yapısal sorunları azalmış işgücü 

piyasası gerekliliği büyük önem arz etmektedir. 

Önümüzdeki dönemde teknolojik gelişmelerin özellikle işgücü verimliliği 

düşük olan niteliksiz istihdamı tehdit etmesi, kayıt dışı çalışma potansiyelinin yüksek 

olduğu esnek ve standart dışı istihdam biçimlerinin artma eğilimi, genç işsizliğinin 

yüksek seyretmesi, iç ve dış göçlerin işgücü arzını artırarak işsizliği ve kayıt dışı 

çalışmayı artırması, kadınların işgücüne katılımındaki artışın yaratacağı ilave 

işgücünün istihdam edilememesi, tarımsal istihdamın gerilemesi ile beraber tarım 

sektöründen ayrılan istihdamın sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam edilememesi 

gibi risklerle işgücü piyasasının karşılaşacağı düşünülmektedir.  

Bu risklerin bertaraf edilebilmesi için işgücünün niteliğini artıracak eğitim 

politikalarına önem verilmesi, istihdam büyüme esnekliğinin artırılması, genç, yaşlı ve 

kadın gibi özel politika gerektiren grupların istihdamının teşvik edilmesi, kayıt dışı 

istihdamla mücadele edilmesi ve istihdamı artırıcı diğer tedbirlerin alınması gerekli 

görünmektedir. Önümüzdeki dönemdeki bu risk ve tehditlere karşı yeterli çözüm 

üretilememesi işgücü piyasası sorunlarının derinleşmesine neden olacağı gibi mali ve 

sosyal açıdan sürdürülebilir bir emeklilik sistemine ulaşılabilmesini imkânsız hale 

getirecektir.  



174 
 

KAYNAKÇA 

 

 

Alper, Y., (1999), Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nde Arayışlar: Özelleştirme ve 

Yeniden Yapılanma, ITO Yayını: 1999-69, İstanbul, 1999. 

Alper, Y., Değer, Ç. ve Sayan, S., (2012), 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: 

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış. Yayın No: TÜSİAD-T/2012-

11/535, İstanbul. 

Alper, Y., (2015), Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sosyal Güvenliğin Finansmanı, VII. 

Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, Volume: VII, Denizli. 

Alper, Y., (2017),  5510 Sayılı Kanunda Yeni Değişiklikler ve Düzenlemeler Yapma 

İhtiyacı, KARATAHTA İş Yazıları Dergisi Sayı: 8/Ağustos 2017 (s: 1-34). 

Alper, Y., Arıcı, K., Özşuca, Ş.T., Aydın, U., Gökbayrak, Ş., (2015), Tamamlayıcı 

Emeklilikte Bir Başarı Öyküsü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. 

Altıntaş, A., (2011), Sosyal Güvenlik Reformu ve Kamu Görevlilerinin Yaşlılık 

Aylıkları, Sosyal Güvenlik Uzmanlık Tezi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara. 

Arabacı, R., Alper, Y., (2010), “Sosyal Güvenlik Reformu’nun Yaşlılık Aylıklarına 

Etkisi: Yoksulluk Yaratan Bir Sosyal Güvenlik Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, 

Cilt:43, Sayı:2, ss.101-117. 

Arza, C., Kohli, M., (2008), Introduction: The political economy of pension reform, 

in: Arza, C, Kohli, M (eds) Pension Reform in Europe: Politics, Policies and 

Outcomes, London, Routledge, 2008, 1-21. 

Avrupa Komisyonu (2003), Adequate and Sustainable Pensions, Joint Report by the 

Commission and the Council. 

Avrupa Komisyonu (2006), Adequate and Sustainable Pensions Synthesis Report, 

Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 

Unit E.4. 

Avrupa Komisyonu (2014), Identifying fiscal sustainability challenges in the areas of 

pension, health care and long-term care policies, European Economy, 

Occasional Papers 201, October 2014. 



175 
 

Avrupa Komisyonu (2015a), The 2015 Pension Adequacy Report: Current and future 

income adequacy in old age in the EU, Vol. I, Directorate-General for 

Employment, Social Affairs and Inclusion, Social Protection Committee, 

Publication Office of the European Union, Luxembourg. 

Avrupa Komisyonu (2015b), The 2015 Ageing Report Economic and budgetary 

projections for the 28 EU Member States (2013-2060), Publication Office of 

the European Union, Luxembourg. 

Avrupa Komisyonu (2018), The 2018 Ageing Report: Economic & Budgetary 

Projections for the 28 EU Member States (2016-2070), Publications Office of 

the European Union, Luxembourg. 

Barr, N., (2000), Reforming pensions: Myths, truths and policy choices, Working 

Paper of the International Monetary Fund WP/00/139 (Washington, DC, IMF). 

Barr, N., Diamond P., (2006), The Economics Of Pensions, Oxford Review of 

Economic Policy vol. 22 no. 1. 

Beattie, R., Mcgillivray, W., (1995), A risky strategy: Reflections on the World Bank 

Report Averting the old age crisis, International Social Security Review, 

Geneva: ISSA, Vol. 48, 3-4, s. 5-22. 

Bedir, E., Alper, Y., Tokol, A., Özaydın, M.M., Metin, B., (2012), Sosyal Politika, 

T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No:2628. 

BM (1987), Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun Ortak Geleceğimiz Raporu, G. 

H. Brundtland, (Ed.), Oxford University Press. 

BM (2004), World Population to 2300, New York, 2004. 

BM (2017), World Population Prospects: The 2017 Revision, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division, New York: United Nations. 

Bonoli, G., (2003), Two Worlds of Pension Reform in Western Europe, Cambridge 

University Press. 

Bonoli, G., (2004), The Politics of Pension Reform: Institutions and Policy Change in 

Western Europe, Cambridge University Press. 

https://www.econbiz.de/Record/international-social-security-review/10008278506


176 
 

Cichon, M., (2004), Approaching a common denominator? An interim assessment of 

World Bank and ILO position on pensions, ILO, Geneva. 

Di Addio, A. C., Whitehouse, E., (2012), Towards financial sustainability of pension 

systems: the role of automatic adjustment mechanisms in OECD and EU 

countries, Beiträge zur sozialen Sicherheit - Forschungsbericht No. 8/12 

(Berne: Swiss Federal Office for Social Insurance). 

Diamond, P., (1977), A framework for social security analysis, Journal of Public 

Economics 8: 275-298. 

DPT (1995), Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. 

DPT (2001), Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. 

DPT (2004), 2004 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program, Ankara. 

DPT (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı, Ankara. 

DPT (2007), Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. 

Draxler, J., Mortensen, J., (2009), Towards Sustainable but still Adequate Pensions in 

the EU Theory, Trends and Simulations, ENEPRI Research Report No. 67, 

April 2009. 

Dünya Bankası (1994), Averting The Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and 

Promote Growth, Oxford University Press. 

Emeklilik Gözetim Merkezi (2019), İstatistikler, https://www.egm.org.tr/bilgi-

merkezi/istatistikler/, erişim tarihi: 09.09.2019. 

Erdem, O. N., (2017), Türkiye’de Kamu Emeklilik Sistemlerinin Aktüeryal 

Modellemesi, Uzmanlık Tezi, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Yayın No: 2969, 

Ankara. 

Erdoğdu, S., (2006), Sosyal Politikada Değişim ve Sosyal Güvenlik Reformu, Mülkiye 

Dergisi, 252, 211-236. 

Eurostat (2019), Eurostat Veritabanı, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 

erişim tarihi: 08.05.2019. 

https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/istatistikler/
https://www.egm.org.tr/bilgi-merkezi/istatistikler/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


177 
 

 Feldstein, M., Liebman, J., (2002), Social Security, in Handbook of Public 

Economics, Volume 4, edited by A.J.Auerbach ve M. Feldstein, Elsevier 

Science, 2245-2324. 

Fişek, G., Özsuca Ş.T., Şuğle M.A., (1997), Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946 – 

1996, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını. 

Gillion, C., Turner, J., Bailey, C.,  Latulippe, D. (eds), (2000), Social Security Pensions 

– Development and Reform, International Labour Office, Geneva. 

Grech, A., (2010), Assessing the sustainability of pension reforms in Europe, A thesis 

submitted to the Department of Social Policy of the London School of 

Economics for the degree of Doctor of Philosophy, London, March 2010. 

Gökbayrak, Ş., (2010a), Refah Devletinin Dönüşümü ve Özel Emeklilik Programları, 

Siyasal Kitabevi. 

Gökbayrak, Ş., (2010b), Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü, Çalışma ve 

Toplum, 2010/2, 141-162. 

Gürsel, S., Anıl, B., Durmaz M., (2015), Emeklilerin Ne Kadarı Yoksul?, Araştırma 

Notu 15 / 183, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar 

Merkezi. 

Güzel, A., (2006), Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut 

Sorunlara Çözüm mü?, Çalışma ve Toplum, 2006/I Özel Sayı, 61-76. 

Güzel, A., Okur, A.R., Caniklioğlu, N., (2016), Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta 

Yayınları. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (2019), Bütçe Gerekçeleri, 

https://www.hmb.gov.tr/butce-gerekcesi, erişim tarihi: 25.03.2018. 

Heller, P., (1998), Rethinking Public Pension Initiatives, International Monetary Fund, 

Working Paper 98/61. 

Holzmann, R., Hinz, R., (2005), Old Age Income Support in the 21st Century: An 

International Perspective on Pension Systems and Reform, The World Bank, 

Washington D. C. 

https://www.hmb.gov.tr/butce-gerekcesi


178 
 

Holzmann, R., (2012), Global Pension Systems and Their Reform: Worldwide Drivers, 

Trends and Challenges, Social Protection Labor Discussion Paper No:1213. 

Hujo, K. (Ed.), (2014), Reforming pensions in developing and transition countries, 

United Nations, UNRISD, United Kingdom, Palgrave Macmillan. 

ILO (1996), T.C. Sosyal Güvenlik Nihai Rapor, Cenevre. 

ILO (2002), The ILO Population Projection Model (ILO-POP): A Technical Guide, 

Geneva. 

ILO (2010a), World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in the time 

of crisis and beyond, Geneva. 

ILO (2010b), Extending social security to all: A guide through challenges and options, 

International Labour Office, Social Security Department. – Geneva: ILO. 

ILO (2011), Social security for social justice and a fair globalization: Recurrent 

discussion on social protection (social security) under the ILO Declaration on 

Social Justice for a Fair Globalization, 2011, Report VI, International Labour 

Conference, 100th Session, Geneva, 2011 (Geneva). 

ILO (2014), World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, 

inclusive development and social justice, International Labour Office, Geneva. 

ILO (2015), World Employment and Social Outlook: The changing nature of jobs, 

International Labour Office – Geneva. 

ILO (2016a), Non-standard employment around the world: Understanding challenges, 

shaping prospects, International Labour Office – Geneva. 

ILO (2016b), Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace, 

International Labour Office – Geneva. 

ILO (2017), World Social Protection Report 2017–19: Universal social protection to 

achieve the Sustainable Development Goals, International Labour Office – 

Geneva. 

IMF (2011), The Challenge Of Public Pension Reform in Advanced and Emerging 

Economies, IMF Policy Paper, Washington. 



179 
 

ISSA (2010), Demographic changes and social security: Challenges and 

opportunities, International Social Security Association. 

ISSA (2014), Megatrends and social security, 

https://www.issa.int/en_GB/topics/megatrends/overview, erişim tarihi: 

25.03.2018. 

ISSA (2016a), Social Security Programs Throughout the World: Europe. 

ISSA (2016b), 10 Global Challenges For Social Security, International Social Security 

Association. 

Jousten, A., (2007), Public pension reform: A primer, IMF Working Paper WP/07/28. 

Washington DC: International Monetary Fund. 

Kalkınma Bakanlığı (2013), Onuncu Kalkınma Planı, Ankara. 

Kalkınma Bakanlığı (2014), Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu, Ankara. 

Karadeniz, O., Öztepe, N.D., (2013), Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğu, Çalışma ve 

Toplum, 2013/3, 77-102. 

Kotlikoff, L.J., (1987), Justifying public provision of social security, Journal of Policy 

Analysis and Management, Vol 6, No 4, 674 – 689. 

Leimgruber, M., (2012), The historical roots of a diffusion process: The three-pillar 

doctrine and European pension debates (1972–1994), Global Social Policy 12 

(1): 24 – 44. 

Mattil, B., (2006), Pension Systems Sustainability and Distributional Effects in 

Germany and The United Kingdom, Physica-Verlag. 

OECD (2007), Pensions at a Glance 2007 – Public Policies Across OECD Countries, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/pension_glance-2007-en. 

OECD (2013), Pensions at a Glance 2013 – Retirement-income Systems in OECD 

Countries, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en. 

OECD (2015), Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD 

Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2015-en. 

https://www.issa.int/en_GB/topics/megatrends/overview
https://doi.org/10.1787/pension_glance-2007-en
http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en


180 
 

OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD 

Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en. 

OECD (2018), Economic Outlook No 103 - July 2018 - Long-term baseline 

projections, https://stats.oecd.org/, erişim tarihi: 10.06.2019. 

OECD (2019), OECD Veritabanı, https://stats.oecd.org/, erişim tarihi: 10.09.2019. 

Orenstein, M., (2003), Mapping the Diffusion of Pension Innovation, in R. Holzmann, 

M. Orenstein and M. Rutkowski (eds) Pension Reform in Europe: Process and 

Progress, pp. 171-193. Washington, DC: The World Bank. 

Orenstein, M., (2011), Pension Privatization in Crisis: Death or Rebirth of a Global 

Policy Trend?,  International Social Security Review 64:3. 

Orenstein, M., (2013), Pension Privatization: Evolution of a Paradigm, 

Governance Volume 26, Issue 2, 259–281, April 2013. 

Orszag, P.R., Stiglitz, J.E., (1999), Rethinking pension reform: Ten myths about social 

security systems, Paper presented at the conference “New ideas about old age 

security” (Washington, DC, World Bank). 

Özşuca, Ş.T., (2003a), Yapısal Uyum, Küresel Bütünleşme ve Refah Devleti, İş Hukuku 

ve İktisat Dergisi (Prof. Dr. Kamil Turan’a Armağan), Ankara, Kamu-İş 

Yayınları Cilt:7 Sayı:2, 227-237. 

Özşuca, Ş.T., (2003b), Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi, Ankara Üniversitesi 

SBF Dergisi, 58-2, sf.135-143. 

Pallares-Miralles, M., Romero, C., Whitehouse, E., (2012), International Patterns of 

Pension Provision II. A Worldwide Overview of Facts and Figures, The World 

Bank. Social Protection and Labor. Discussion paper, No. 1211. 

Plamondon, P., Drouın A., Binet G., Cichon M., Mcgillivray W.R., Bedard M., Perez-

montas H., (2002), Actuarial Practice in Social Security, ILO, Geneva.  

SGK (2019a), İstatistik, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik, 

erişim tarihi: 10.09.2019. 

SGK (2019b), Faaliyet Raporu, http://www.sgk.gov.tr/2018FaaliyetRaporu.pdf, 

erişim tarihi: 10.09.2019. 

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/
http://www.mitchellorenstein.com/wp-content/uploads/2012/07/ISSR-Article-PDF-Final.pdf
http://www.mitchellorenstein.com/wp-content/uploads/2012/07/ISSR-Article-PDF-Final.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12024/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12024/abstract
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik
http://www.sgk.gov.tr/2018FaaliyetRaporu.pdf


181 
 

SGK Çalışma Raporları 

SGK İstatistik Yıllıkları 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019a), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 

http://www.sbb.gov.tr/ekonomik-ve-sosyal-gostergeler/, erişim tarihi 

17.05.2019. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019b), 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 

http://www.sbb.gov.tr/yillik-programlar/, erişim tarihi 11.11.2019. 

Tokol, A., Alper, Y., (2013), Sosyal Politika, 4. Baskı, Dora Yayınları. 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2019), 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 

Strateji Geliştirme Başkanlığı. 

T.C. Başbakanlık (2005), Sosyal Güvenlik Reformu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 

Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma. 

TÜİK (2014), İstatistik Göstergeler 1923-2013, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. 

TÜİK (2019a), Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistikleri Metaverisi, 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011, Erişim tarihi: 22.05.2019. 

TÜİK (2019b), Hanehalkı İşgücü İstatistikleri Metaverisi, 

http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007.05.2019, Erişim tarihi: 22.05.2019. 

TÜİK (2019c), Nüfus Projeksiyonları, http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1027, 

Erişim tarihi: 22.05.2019. 

Uşan, F., (2016), Kanun Yapmak Bu Kadar Kolay mı, Yahut Bu Kadar Zor mu? (5510 

Sayılı Kanun Uygulaması Çerçevesinde Bir Tespit, Yıldırım Beyazıt Hukuk 

Dergisi, 2016/1 (209-228). 

Ünlükaplan, İ., (2009), Nesilsel Hesaplama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1) 2009, 

160-172. 

Zaidi, A., (2015), Population ageing and financial and social sustainability challenges 

of pension income systems in Europe: A cross-national perspective in: 

Bovenberg et al (eds.) The Future of Multi-pillar Pensions, Cambridge 

University Press. 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1011
http://tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007.05.2019


182 
 

EKLER 

 

EK 1: ÇALIŞMADA KULLANILAN GYKA DEĞİŞKENLERİ 

Değişken Açıklama Değişkeninin Kullanım Nedeni 

FK070 Ferdin yaşı (2016 Aralık) 
Yaşa bağlı analizlerin ortaya konulması, 

eşdeğer fert ölçeğinin hesaplanması 

FK090 Cinsiyet Cinsiyete dayalı analizlerin ortaya konulması 

FK095 Hanehalkı Sorumlusu Eşdeğer fert ölçeğinin hesaplanması 

FG010 
Ferdin 2016 yılı net nakdi ücret, maaş, 

yevmiye geliri 

Medyan ücret gelirlerinin tespit edilmesi, 

aylık alaların çalışmaması durumundaki 

yoksulluk oranının tespit edilmesi, gelir 

dilimlerine göre ücret gelirinin toplam 

gelirden aldığı payın tespit edilmesi FG020 
Ferdin 2016 yılı net ayni ücret, maaş, 

yevmiye geliri 

FG030 
Ferdin 2016 yılı net nakdi müteşebbis 

geliri 
Net asgari ücret altında kazanan esnaf ve 

çiftçilerin tespit edilmesi, gelir dilimlerine 

göre müteşebbis gelirinin toplam gelirden 

aldığı payın tespit edilmesi FG040 
Ferdin 2016 yılı net ayni müteşebbis 

geliri 

FG080 
Ferdin 2016 yılı emeklilik/yaşlılık/isteğe 

bağlı emeklilik geliri değeri 

Emeklilik ve 65 yaş aylığı alanların tespit 

edilmesi, bu aylıkların yoksulluk üzerine 

etkilerinin incelenmesi 

FG090 Ferdin 2016 yılı dul/yetim maaşı değeri 

Dul yetim aylığı alanların tespit edilmesi, bu 

aylıkların yoksulluk üzerine etkilerinin 

incelenmesi 

FG110 
Ferdin 2016 yılı sakatlık, gazilik, malulen 

emeklilik geliri değeri 

Sakatlık, gazilik, malulen emekli aylığı 

alanların tespit edilmesi, bu aylıkların 

yoksulluk üzerine etkilerinin incelenmesi 

FI120 Ferdin esas isteki durumu Çalışan emeklilerin tespit edilmesi 

FI140 
Ferdin esas işindeki çalıştığı, yer, kuruluş 

veya işyerinin ana faaliyet kodu 
Tarım ve tarım dışı sektör ayrımının yapılması 

FI190 
Ferdin esas işinden dolayı sosyal 

güvenlik kuruluşuna kayıtlılık durumu 

Kayıt dışı ve kapsam dışı çalışma ile ilgili 

analizlerin yapılması 

HG110 Toplam hanehalkı kullanılabilir geliri Yoksulluk analizlerinin yapılması 

FK050 Fert için ağırlık katsayısı 

Çalışma sonuçlarının genelleştirilmesi, bazı 

genel sonuçların yayımlanan TÜİK verileri ile 

kontrolünün sağlanması 

Kaynak: TÜİK, GYKA 
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EK 2: ÇALIŞMADA KULLANILAN HİA DEĞİŞKENLERİ 

Değişken Adı Açıklama Değişkeninin Kullanım Nedeni 

YAS_K Bitirilen yaş grubu 
Yaşa bağlı analizlerin ortaya 

konulması 

CINSIYET Cinsiyet 
Cinsiyete dayalı analizlerin ortaya 

konulması 

ISTEKI_DURUM_K 

Çalışanın işteki durumu (Ücretli, 

işveren, kendi hesabına çalışan, 

ücretsiz aile işçici) 

İşteki duruma göre kayıt dışı ve 

kapsam dışı istihdam analizlerinin 

yapılması 

NACE2_ESAS_K 
Çalışanın kuruluş veya işyerinin ana 

faaliyet kodu 

Tarım ve tarım dışı sektöre göre kayıt 

dışı ve kapsam dışı istihdam 

analizinin yapılması 

KAYITLILIK Çalışanın SGK’ya kayıtlılık durumu 
Kayıt dışı ve kapsam dışı istihdam 

analizlerinin yapılması 

CALISMA_SEKLİ 
Bireyin işinde çalışma şekli (tam 

zamanlı, yarı zamanlı) 

Bireyin çalışma şekline göre kayıt dışı 

istihdam analizlerinin yapılması 

IS_SUREKLILIK 
İşin süreklilik durumu (sürekli ya da 

geçici iş) 

İşin sürekliliğine göre kayıt dışı 

istihdam analizlerinin yapılması 

AGIRLIK_ 

KATSAYISI 
Fert için ağırlık katsayısı 

Çalışma sonuçlarının 

genelleştirilmesi, bazı genel 

sonuçların yayımlanan TÜİK verileri 

ile kontrolünün sağlanması 

Kaynak: TÜİK, HİA 
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EK 3: ZORUNLU SİGORTALILIK KAPSAMI DIŞINDAKİLER (5510 SAYILI 

KANUN 6. MADDESİNE GÖRE) 

 İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, 

 Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dâhil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve 

aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, 

 Ev hizmetlerinde çalışanlar (Ücretle aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle 

çalışanlar hariç olup ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için kısa vadeli 

sigorta primi ödenmesi zorunlu olup uzun vadeli sigorta primi isteği halinde sigortalı tarafından 

ödenmektedir.) 

 Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, 

 Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede 

kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı 

geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu 

belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında 

ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, 

 Yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim 

işlerinde çalışan öğrenciler, 

 Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya 

malûller, 

 Bağımsız çalışan ya da devlet memuru olarak sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını 

doldurmamış olanlar, 

 Kamu idarelerinde hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman işlerinde hizmet akdiyle 

süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; tarımsal 

faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar 

düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük 

kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler ile 65 yaşını dolduranlardan talepte 

bulunanlar, (Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar istekleri 

halinde sigortalı olabilmektedir.)  

 Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr 

siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten 

sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu 

belgeleyenler, 

 Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede 

sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli 

personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile 

kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal 

güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu 

kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı 

yapılanlar, 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, bağımsız spor 

federasyonları tarafından yapılan her türlü gençlik ve spor faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili 

kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilenler,  

 Yaşlılık aylığı alanlardan aylıkları kesilmeksizin bağımsız çalışanlar 
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EK 4: MODELDE ÖNGÖRÜLEN VARSAYIMLARIN ARKA PLANI 

 Büyüme Oranı varsayımı: 2020-2060 dönemi yıllık reel büyüme oranları 

OECD’nin Ekonomik Görünüm Raporu için hazırladığı Uzun Dönem Baz 

Projeksiyonu verileri (OECD, 2018) esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye 

ekonomisinin 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla yüzde 0 ve yüzde 3,5 büyüyeceği 

öngörülmüştür. 

 Yılsonu TÜFE varsayımı: 2019-2021 dönemi için Orta Vadeli Program 

(2019-2021) verileri esas alınmıştır. Diğer yıllarda T.C.M.B.’nin yılsonu enflasyon 

hedefi olan yüzde 5 dikkate alınmıştır. 

 Reel Ücret Artışı: 2019-2060 döneminde yıllık reel büyüme oranının yüzde 

30’u oranında olacağı öngörülmüştür.   

 İşgücüne Katılım Oranı: Türkiye’nin OECD ortalamasının 5’li yaş gruplarına 

göre cinsiyet ayrımında işgücüne katılım oranlarına 2060 yılında yakınsayacağı 

varsayılmıştır. Kademeli değişimler için 2025, 2036, 2048 ve 2060 yılları esas alınmış, 

aradaki yıllardaki oranların başlangıç ve son yıla göre lineer şekilde değişeceği 

öngörülmüştür. 

 İşsizlik Oranı: Kadın ve erkek ayrımında işsizlik oranlarını 2060 yılına kadar 

kademeli olarak düşeceği varsayılmıştır. Kademeli değişimler için 2025, 2036, 2048 

ve 2060 yılları esas alınmış, aradaki yıllardaki oranların başlangıç ve son yıla göre 

lineer şekilde değişeceği öngörülmüştür. 

 Tarımsal İstihdam Oranı: OECD’de tarımsal istihdam oranı yüzde 5’in 

altında bulunmaktadır. Türkiye’de de sektörel dönüşüm ile beraber şuan da yüzde 18 

civarında olan tarımsal istihdam oranının 2060 yılına kadar kademeli olarak yüzde 7 

seviyesine gerileyeceği öngörülmüştür. Kademeli değişimler için 2025, 2036, 2048 ve 

2060 yılları esas alınmış, aradaki yıllardaki oranların başlangıç ve son yıla göre lineer 

şekilde değişeceği öngörülmüştür. 

 Ücretli İstihdamı Oranı: OECD’de ücretli istihdam oranı yüzde 85 

seviyesindedir. Türkiye’de de gerek ücretsiz aile işçisi ve bağımsız çalışma potansiyeli 

çok yüksek olan tarımsal istihdamın payının azalması gerekse ücretli istihdama kayma 

ile beraber ücretli istihdamın toplam istihdam içindeki oranının OECD seviyesine 

ulaşacağı öngörülmüştür. Kademeli değişimler için 2025, 2036, 2048 ve 2060 yılları 

esas alınmış, aradaki yıllardaki oranların başlangıç ve son yıla göre lineer şekilde 

değişeceği öngörülmüştür. 

 SGK Kayıt Dışı İstihdam Oranı: 2018 yılı itibarıyla TÜİK tarafından 

açıklanan kayıt dışı istihdam oranı yüzde 33 civarında olmakla birlikte SGK verileri 

dikkate alındığında bu oran yüzde 29 civarındadır. Aktüeryal modelde SGK verileri 

esas alındığından kayıt dışı çalışma varsayımı olarak SGK verilerinden 

faydalanılmıştır. Kayıt dışı istihdam potansiyeli çok yüksek olan tarımsal istihdamın 

azalması, kayıtlı çalışma oranları daha yüksek olan ücretli istihdamının artması ve 

kayıt dışı istihdamla mücadeleyle beraber kayıt dışı istihdam oranının 2060 yılına 

kadar kademeli olarak yüzde 13 seviyesine kadar gerileyeceği varsayılmıştır. 

Kademeli değişimler için 2025, 2036, 2048 ve 2060 yılları esas alınmış, aradaki 

yıllardaki oranların başlangıç ve son yıla göre lineer şekilde değişeceği öngörülmüştür. 
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EK 5: MAKROEKONOMİK ve İŞGÜCÜNE İLİŞKİN VARSAYIMLAR 

 
Kaynak: Ek 4’te belirtilen hususlar dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

Kadın Erkek

2019 0,0 15,8 0,0 34,8 72,9 10,7 17,9 68,8 28,9

2020 3,5 9,8 1,1 35,4 72,9 10,5 17,4 69,6 28,2

2021 6,3 6,0 1,9 36,1 73,1 10,3 16,9 70,4 27,6

2022 5,5 5,0 1,6 36,7 73,2 10,1 16,4 71,2 26,9

2023 4,7 5,0 1,4 37,2 73,3 9,8 15,8 72,0 26,3

2024 4,2 5,0 1,3 37,8 70,1 9,6 15,3 72,8 25,6

2025 3,9 5,0 1,2 38,3 70,1 9,1 14,7 73,6 25,0

2026 3,7 5,0 1,1 38,7 69,9 9,0 14,5 74,1 24,6

2027 3,6 5,0 1,1 39,2 69,7 8,8 14,3 74,5 24,2

2028 3,4 5,0 1,0 39,7 69,5 8,7 14,0 74,9 23,8

2029 3,3 5,0 1,0 40,1 69,2 8,7 13,7 75,3 23,4

2030 3,3 5,0 1,0 40,6 69,1 8,6 13,5 75,8 22,9

2031 3,2 5,0 1,0 41,1 68,9 8,5 13,2 76,2 22,5

2032 3,1 5,0 0,9 41,6 68,8 8,4 13,0 76,6 22,1

2033 3,0 5,0 0,9 42,0 68,7 8,3 12,7 77,0 21,6

2034 3,0 5,0 0,9 42,5 68,7 8,2 12,4 77,4 21,2

2035 2,9 5,0 0,9 43,0 68,6 8,2 12,2 77,8 20,7

2036 2,9 5,0 0,9 43,5 68,6 8,1 11,9 78,2 20,3

2037 2,9 5,0 0,9 43,7 68,5 8,0 11,7 78,6 19,9

2038 2,9 5,0 0,9 44,0 68,3 8,0 11,5 78,9 19,5

2039 2,9 5,0 0,9 44,2 68,2 8,0 11,3 79,3 19,2

2040 2,9 5,0 0,9 44,4 68,0 7,9 11,1 79,6 19,3

2041 3,0 5,0 0,9 44,5 68,4 7,9 10,9 80,0 18,4

2042 3,0 5,0 0,9 44,7 68,7 7,9 10,7 80,3 18,0

2043 3,0 5,0 0,9 44,9 69,0 7,8 10,5 80,7 17,7

2044 3,0 5,0 0,9 45,2 69,1 7,8 10,3 81,0 17,3

2045 3,0 5,0 0,9 45,4 69,2 7,8 10,1 81,3 16,9

2046 2,9 5,0 0,9 45,7 69,0 7,8 10,0 81,7 16,6

2047 2,9 5,0 0,9 46,1 68,6 7,7 9,8 82,0 16,2

2048 2,8 5,0 0,8 46,4 68,0 7,7 9,6 82,4 15,9

2049 2,8 5,0 0,8 46,7 67,1 7,7 9,4 82,7 15,5

2050 2,7 5,0 0,8 46,9 70,0 7,7 9,2 83,0 15,2

2051 2,6 5,0 0,8 47,1 69,7 7,7 9,0 83,3 14,8

2052 2,6 5,0 0,8 47,2 69,4 7,7 8,7 83,6 14,5

2053 2,5 5,0 0,7 47,4 69,2 7,7 8,5 83,9 14,2

2054 2,4 5,0 0,7 47,4 69,1 7,6 8,3 84,2 13,8

2055 2,4 5,0 0,7 47,4 69,1 7,6 8,0 84,5 13,4

2056 2,3 5,0 0,7 47,5 69,1 7,6 7,8 84,8 13,1

2057 2,3 5,0 0,7 47,5 69,1 7,5 7,5 85,1 12,7

2058 2,2 5,0 0,7 47,5 69,1 7,5 7,3 85,4 12,4

2059 2,2 5,0 0,7 47,6 69,2 7,5 7,1 85,6 12,0

2060 2,2 5,0 0,7 47,6 69,2 7,4 6,8 85,9 11,7

İşsizlik 

Oranı

Tarımsal 

İstihdam 

Oranı

SGK Kayıtdışı 

İstihdam Oranı

Ücretli 

İstihdamı 

Oranı

Yüzde

İşgücüne 

Katılım OranıBüyüme
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ÖZET 

MALİ VE SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İKİLEMİNDE TÜRK 

EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELECEĞİ 

Ahmet Oğuz SARICA, Doktora Tezi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Şerife TÜRCAN ÖZŞUCA, 2020, 202 sayfa. 

 

Bu çalışmada emeklilik reformları, sosyo-ekonomik gelişmeler ve işgücü 

piyasası gelişmeleri dikkate alınarak Türk emeklilik sisteminin mali ve sosyal açıdan 

sürdürülebilirliğini analiz etmek ve bu kapsamda geliştirilecek politikalara ışık tutmak 

amaçlanmıştır. Bu çerçevede, emeklilik sistemi kavramı, amaçları ve gelişimi 

tartışılmış, emeklilik sistemlerinde mali ve sosyal sürdürülebilirlik hususları 

kavramsallaştırılmıştır. Sosyal sürdürülebilirlik kapsamında emekli ve yaşlı 

yoksulluğu, aylık ikame oranları ve emeklilik sisteminin kapsamı hususları analiz 

edilmiştir. Mali sürdürebilirlik kapsamında ise emeklilik harcamaları, emeklilik 

sisteminin açığı ve emeklilik sistemine yapılan bütçe transferleri incelenmiştir.   

Analizlerde Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ile Hanehalkı İşgücü 

Araştırması 2017 yılı mikro verileri kullanılmış, uzun dönemli emekli aylık ikame 

oranlarının tespiti için emekli aylık hesaplama aracı oluşturulmuştur. Mali 

sürdürülebilirlik analizleri için aktüeryal model geliştirilmiştir. 

 Çalışma sonuçları, Türk emeklilik sisteminin özellikle kadınları kapsama 

düzeyinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Kapsam sorunları hariç tutulduğunda 

emeklilik sisteminin mevcut durumda sosyal açıdan sürdürülebilir olduğu ancak mali 

sürdürülebilirlikle ilgili bazı sorunlar yaşandığı görülmektedir. Uzun vadede özellikle 

emekli aylıklarının ücrete oranında yaşanacak gerileme ile beraber sistemin mali 

açıdan sürdürülebilir hale geleceği görülmektedir. Bununla beraber bu oranda 



188 
 

yaşanacak gerileme, emeklilik sisteminin emekli ve yaşlı yoksulluğunu azaltma ve 

emeklilere yeterli gelir ikamesi sağlama amaçlarından uzaklaşabileceğini ortaya 

koymaktadır. Bu noktada kapsam sorunlarının azaltılması, düşük kazanç bildiriminin 

önlenmesi, tamamlayıcı emeklilik sistemlerinin yaygınlaştırılması, uzun süreli 

çalışmanın teşvik edilmesi sosyal sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Emeklilik Sistemleri, Mali Sürdürülebilirlik, Sosyal 

Sürdürülebilirlik, Gelir İkame Oranları, Emekli Yoksulluğu, Yaşlı Yoksulluğu, Aktif / 

Pasif Oranı 
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ABSTRACT 

 

THE FUTURE OF TURKISH PENSION SYSTEM IN THE DILEMMA OF 

FINANCIAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY 

Ahmet Oğuz SARICA, Doctoral Thesis, Department of Labour Economics and 

Industrial Relations, Supervisor: Prof. Dr. Şerife TÜRCAN ÖZŞUCA, 2020, 202 

pages  

 

In this study, it is aimed to analyze financial and social sustainability of Turkish 

pension system taking into account pension reforms, socio-economic and labor market 

developments and to shed light on policies within this scope. In this context, the 

concept, objectives and development of pension system were discussed; financial and 

social sustainability issues in pension systems were conceptualized. Within the scope 

of social sustainability, pensioner and old-age poverty, pension replacement rates, and 

the coverage of the pension system were analyzed. Within the scope of financial 

sustainability, pension expenditures, deficit of pension system and budgetary transfers 

to pension system were examined. 

2017 micro data of Income and Living Conditions Survey and Household 

Labor Force Survey were used in analyzes, and pension calculation tool has been 

established to calculate pension replacement rates. Actuarial model was developed for 

financial sustainability analyzes. 

The results of the study show that Turkish pension system has low level of 

coverage, especially for women. Excluding coverage problems, pension system seems 

socially sustainable at present but there are some problems related to financial 

sustainability. It seems that pension system will become financially sustainable in the 

long-term, especially with the decline in the ratio of pensions to wages. However, the 
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decline in this rate reveals that pension system may move away from the aims of 

reducing pensioner and old-age poverty and providing adequate income substitution 

for pensioners. At this point, reducing coverage problems, preventing low earning 

notification, disseminating complementary pension systems, encouraging long-term 

work are important for ensuring social sustainability. 

 

Key words: Pension Systems, Financial Sustainability, Social Sustainability, Income 

Replacement Rates, Pensioner Poverty, Old-age poverty, Active / Passive Ratio 

 

 

 

 




