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Günümüzde, dünya genelinde çok önemli ve hızlı bir yapısal ve

ekonomik dönü üm süreci ya anmaktadır. Son 20 yıllık dönemde hız kazanan

ve ekonomiler üzerindeki etkisini giderek artan oranda hissettiren bu sürecin

merkezlerinden biri küreselle me olgusudur. Küreselle menin, dünya ticaret

hacmini artırması, mali piyasaları bütünle tirmesi, yeni teknolojilerin dünya

çapında hızla yayılması, haberle me ve koordinasyon hizmetlerinin

yaygınla ması gibi olumlu etkilerinin yanında dayatmacı uygulamaları, sosyal

politikaların gözardı edilmesi ve sosyal devlet ilkesinin görmezden gelinmesi

biçiminde ortaya çıkan olumsuz etkileri de mevcuttur. Bu ba lamda, insan

kaynaklarının geli tirilmesi ve etkin kullanılması büyük önem ta ımaktadır.1

Küreselle menin en önemli olumsuzluklarından biri olan “i sizlik”,

beraberinde getirdi i ekonomik ve sosyal maliyetleri ile hemen hemen her

ülkede orta ve uzun dönemde çözülmesi gereken sorunlar arasında yer

almaktadır. Zira, ülkelerin ekonomik kalkınmasında di er kaynakların yanı
sıra sahip olunan insangücü potansiyeli önemli bir yere sahiptir. Bu

potansiyelin üretken kılınarak ekonomiye kazandırılması ülkelerin

vazgeçemeyece i bir hedeftir.

ILO verilerine göre dünyada günümüzde 130 milyondan fazla kayıtlı
i siz bulunmaktadır. 1973’lerde patlak veren birinci petrol okuna kadar

1 VIII. Be  Yıllık Kalkınma Planı, gücü Piyasası Özel htisas Komisyonu Raporu,
Ankara, 2001.
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ya anan dü ük i sizlik dönemi, izleyen yıllarda yerini artan bir i sizli e

bırakmı tır. OECD ülkelerinin i sizlik ortalaması 1966 yılında %2,5 iken

1980’li yılların ilk yarısına kadar %8’in üzerine çıkmı tır. (2001 yılında bu

oran %6,5 olarak gerçekle mi tir.) Özellikle Kıta Avrupası ülkelerinde

i sizlik rekor seviyelere ula mı tır. Avrupa Birli i ülkelerinde, ekonomik ve

parasal birlik hedefi do rultusunda, enflasyonun dü ük tutulması, kamu açık
ve borçlarının azaltılması yönünde uygulanan politikalar, sözkonusu

ülkelerde i sizli i son 50 yılın en yüksek düzeyine çıkarmı tır. 1973’te

yalnızca (Avrupa Toplulu u -9 için) %2.4 olan i sizlik oranı, izleyen yıllarda

sürekli yükselerek 1985’te %10.9 ile maksimumu de erine ula mı tır. OECD

verilerine göre (OECD Employment Outlook 2002) Avrupa Birli i’nde 2001

yılında i sizlik oranı %7,6 olarak gerçekle mi tir.

Avrupa Birli i’nde yüksek i sizli in, ekonomik ve parasal birlik

hedeflerine uyarlanan makroekonomik politikalardan kaynaklandı ı kabul

edilmekle birlikte, üretim ve istihdamın imalattan hizmetlere do ru kayması,
bilgi teknolojilerinin giderek önem kazanması ile kol gücünden beyin gücüne

olan talebin hızla artması, tüm endüstrilerde sermaye yo unlu unun artması
da i sizli in nedenleri arasında sayılmaktadır.

Türkiye’de i sizlik oranının geli imini izledi imizde; D E verilerine

göre, 1980’lerde ortalama %8’ler civarında olan i sizlik oranının, 2000

yılında %6.6 ile bir kısım Avrupa ülkesinden dü ük gerçekle ti i

görülmektedir. (Örne in; OECD verilerine göre 2000 yılında i sizlik oranı;
talya’da %10.4; Finlandiya’da %9.7; Fransa’da %9.3 olarak gerçekle mi tir.)

Türkiye’de i sizlik oranının, geli mi  bir kısım Avrupa ülkelerinden bu

dönemde dü ük görülmesinin en önemli nedenleri arasında, i gücüne katılma

oranının dü ük olması, kırsal kesim nüfusunun ve tarım sektöründe

çalı anların özellikle ücretsiz aile i çilerinin bu ülkelere göre çok yüksek
olması ve dayanı ma gibi faktörler sayılabilir.2

Türkiye’de Kasım 2000 ve ubat 2001’de ya anan krizler bu tabloyu

olumsuz etkilemi tir. Bu krizler sonrası her 100 ki iden 12’sinin i ini

kaybetti i, mevcut i sizlere 1 milyon ki inin eklendi i, i sizlik oranının

2 VIII. Be  Yıllık Kalkınma Planı, gücü Piyasası Özel htisas Komisyonu Raporu,
Ankara, 2001.
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%6’lardan %10’lara yükseldi i özellikle de e itim düzeyi yüksek, nitelikli

i gücünün üçte birinin i siz kaldı ı, en fazla etkilenen sektörlerin ise;

bankacılık ve finans, sanayi ve hizmetler oldu u ifade edilmektedir.3

sizli e kar ı genellikle iki ayrı politika uygulanmaktadır. Bunlardan

ilki, i sizli in nedenlerini giderici politikalardır ki, bu politikalar; istihdam

kapasitesini geni letici, tasarrufu, yatırımı ve üretim teknololojilerini

geli tirici uzun vadeli önlemleri içerir. kinci tür politikalar ise, daha çok

i sizli in sonuçlarını gidermeye yöneliktir. Bu politikalar; geçici gelir

kayıplarına yol açan i sizlik riskini sosyal gelir ile tazmin etme, çalı ırken

i siz kalan ki inin yeni i  buluncaya kadar gelir kaybını kar ılamak amacı
ta ımaktadır.4 Sosyal yönü a ır basan bu politikaların uygulanmasında

kullanılan temel araçlar “i sizlik sigortası” ve “i sizlik yardımı”dır.

Burada sigortacılık tekni i ile faaliyet göstermeyen i sizlik yardımı
konumuz dı ında bırakılmı tır.

I. S ZL K S GORTASINA GENEL BAKI

A. sizlik Sigortasının Do u u ve Tarihsel Geli imi

sizlik sigortasına ihtiyaç, ya amını sürdürmek için bir gelir elde etmek

amacıyla çalı ma arzu ve iste inde olup ve fakat çalı ma imkanı bulamayan

insanların belirli bir gelir güvencesine sahip olma durumunun

sa lanmasından do mu tur. radesi dı ında i siz kalan bir ki inin kendisinin

moral yapısı, ailesi ve toplum için yaratabilece i sorunlara kar ı
korunmasının sa layaca ı yararlar tartı ılmaz.5

William H. Beveridge’e göre “ sizlikten do an iki büyük kötülük

vardır. lk olarak i sizlik, i siz kalan fertte faydasız, arzu edilmeyen insan

oldu u hissini yaratır; ikinci olarak ise, i sizlik insanların hayatına korku

getirir. Bu korkudan da nefret do ar.” Gerçekten de i sizlik toplumda

ekonomik, sosyal ve politik çok büyük olumsuz etkileri ile kendini

3 Nusret Ekin, “Türkiye’de sizlik Yoksullu a Dönü en Yapay stihdam”, Endüstri
li kilerinin Güncel Sorunları Semineri, 10-13 Mayıs 2002, Ankara.

4  Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı, Türkiye’de sizlik Sigortasının Kurulmasına ve
Uygulanmasına li kin Görü  ve Öneriler, 27-28 Nisan 1991, Ankara.

5  Mete Törüner (1991), sizlik Sigortası, Friedrich Ebert Vakfı, Ekonomi ve Toplum,
stanbul.
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hissettiren bir olaydır. Devletlerin siyasi tarihinde i sizli in neden oldu u

ayaklanmalar ve ihtilaller küçümsenmeyecek kadar önem ta ımaktadır.6

sizlik sigortası, i sizli in toplumda yaptı ı bu ekonomik, sosyal ve politik

olumsuz etkilerin sonucu olarak ortaya çıkmı tır.

Özellikle sanayi devriminin gerçekle ti i 19. yüzyılda sermayenin

eme in yerine geçmesi, i gücüne dayalı atölye düzeninden makine gücüyle

yı ın üretim yapan fabrikala maya geçi  i sizlik sorununu da beraberinde

getirmi tir.

18. yüzyılda Avrupa’da do up geli en kapitalist sanayi, çalı anları
sefalete itmi ; dü ük ücretler, yetersiz hastalık ve kaza yardımı, hatta çocuklar

ve kadınlar zor çalı ma ko ulları kar ısında ezilmi lerdir. Liberal dü üncenin

“bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesinin uzantısı olarak bu alanda

yapılacak herhangi bir müdahalenin ekonomik ve teknik geli meyi

durduraca ı varsayılmı tır. Ancak, 1815 yılından itibaren ba layan ekonomik

buhranların çalı makta olan büyük i çi kitlelerini i siz bırakması ve bunun da

toplumda büyük sorunlar yaratması bir çok sanayi ülkesini i sizli in menfi

etkilerine kar ı koruyucu tedbirler almaya yöneltmi tir. lk önlemler dini

kurumlar ve sendikalar tarafından alınmı  bu amaçla yardım sandıkları
kurulmu tur. Bilinen ilk örgütlenme ngiltere’de 1824 yılında kurulan sizlik

Fonudur.7 Bunu izleyen yıllarda Almanya, Fransa, Belçika ve di er Kıta
Avrupası ülkelerinde, sendikal geli im ile paralel olarak, bir çok i sizlik

yardımı sa layan örgütlenmeler olmu tur. Ancak bu önlemlerin, günümüz

modern i sizlik sigortası sistemleri ile kar ıla tırıldı ında son derece sınırlı,
tamamen ihtiyari bir görünüm ta ıdı ı görülmektedir.

Zorunlu karakterdeki ilk i sizlik sigortası 1911 yılında Lloyd

GEORGE’un Ba bakanlı ı döneminde, devlet tarafından, yasayla

kurulmu tur. Zorunlu karakterde böyle bir uygulamaya daha sonra 24 Mart

1920’de Avusturya’da, 1927 yılında Almanya’da geçilmi tir.8 1929 ekonomik

bunalımıyla i sizlik sigortası sistemi geni  kapsamlı hale getirilmi ,

6   Faruk Andaç (1991), Niçin sizlik Sigortası, Kayseri.
7  Yılmaz Tuna (1995), sizlik Sigortasının Yapısı, Sosyal ve Ekonomik Etkileri, DPT.
8 Türkiye verenler Sendikası Konfederasyonu (T SK), sizlik Sigortası Konusunda

Görü  ve Öneriler, nceleme Yayınları 7.
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sanayile mi  Avrupa ülkelerine, Güney Amerika ülkelerine, ABD ile

Kanada’ya yayılmı tır.

Uluslararası Çalı ma Te kilatı (ILO), i sizlerin korunmasına yönelik

sözle me ve tavsiye kararlarıyla standartlar getirmi tir. Bunlar, 1934 yılında

44 no.lu “ sizlik Yardımı Sözle mesi” ve 1952 yılında çıkarılan 102 sayılı
“Sosyal Güvenlik Sözle mesi”dir.

B. sizlik Sigortasının Tanımı ve Özellikleri

Literatürde i sizlik sigortası ile ilgili çok sayıda tarifle kar ıla maktayız.

Bazı kaynaklara göre i sizlik sigortası “i sizlik durumunda geçici sosyal gelir

ödeyen ve kendine özgü nitelikleri bulunan bir sigorta dalıdır”. Ba ka bir

tanıma göre, “kısa bir süre için i ini kaybeden bireylere gelir güvencesi

sa lamak ve böylece onları yeni bir i  buluncaya kadar ya da eski i lerine

dönünceye kadar gelir sahibi kılmayı amaçlamaktadır”. Bir ba ka kaynakta,

i sizlik sigortası “çalı anların ekonomik nedenlerle tamamen kendi iradeleri

ve kusurları dı ında i siz kalmaları durumunda yeni bir i  buluncaya kadar

asgari ihtiyaçlarını temin edecek bir gelir sa lama amacını güden sosyal

sigorta uygulamasıdır” eklinde tanımlanmı tır.9

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlü e giren 4447 sayılı sizlik Sigortası
Kanunu’nda yapılan tanım ise; bir i yerinde çalı ırken, çalı ma istek, yetenek,

sa lık ve yeterlili inde olmasına ra men, kendi istek ve kusuru dı ında i ini

kaybedenlere, u radıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa kar ılayarak

kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma dü melerini önleyen, sigortacılık
tekni i ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta

koludur.10

Sosyal sigortaların tüm özelliklerini ta ımakla beraber, yapmı
oldu umuz tanımlar çerçevesinde i sizlik sigortasının kendine özgü bazı
özelliklerini öyle sıralayabiliriz:

1. sizlik Riskini Tazmin: sizlik sigortası, tek gelir kayna ı ücret

olan ki ilerin sosyo-ekonomik nedenlerle istek dı ı, geçici süre ile i siz

9 Nusret Ekin (1994), sizlik Sigortası, Ankara.
10 Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı  Kurumu Genel Müdürlü ü, sizlik

Sigortasını Tanıyalım, Kasım 2000, Ankara.
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kalmaları halinde, yeni bir i  buluncaya kadar önceki gelirlerinin bir

bölümünü kar ılamaya, kendisinin ve ailesinin hayatını sürdürebilmesine

imkan vermektedir.

2. Zorunluluk: sizlik sigortasına katılmak zorunludur. Bu özelli i ile

di er özel sigortalardan ve yardım kurulu larından ayrılmaktadır. sizli in

sosyal, ekonomik ve politik yapıda meydana getirebilece i riskler konunun

“zorunluluk” kavramı çerçevesinde ele alınmasını gerektirmi tir.

3. Prim Ödeme: Sigortacılık tekni i gere i i sizlik sigortası, i çinin

prim ödemesi esasına dayanır. Primlerde genel ilke olarak, sadece

sigortalıların ödenmesi benimsenmi  olmakla birlikte sosyal adaletin

gerçekle mesi amacıyla buna i veren ve devlet de katkıda bulunur.

4. Devlet Tarafından Kurulma: Günümüzde, i sizlik sigortası di er

sosyal sigorta kurulu ları gibi devlet tarafından özel yasalarla kurulmaktadır.
Daha önceleri, tarihsel geli im seyrine baktı ımızda, sendikalar, i verenler ve

hatta mahalli idareler tarafından kurulmaktaydılar. Fakat, geli en sosyal

olaylar kar ısında, devlet bizzat sosyal önlemler almaya ba lamı tır.

C. sizlik Sigortasının Yapısı

1. Kapsam
Kapsam, i sizlik sigortası programlarında i sizlik sigortasının kimlere

uygulanaca ını belirleyen kısımdır. sizlik sigortasının kapsamını üphesiz

bir i yerinde ba ımlı çalı ıp ta, sosyo-ekonomik nedenlerle iste i dı ında i siz

kalanlar olu turur. Bu genel çerçevenin uygulanmasında kar ıla ılabilecek

güçlükler nedeniyle çe itli kriterlere göre sınırlamalar getirilmektedir. Bu

kriterler;

a. Sektörel Ayrım: Çalı ılan sektöre göre kapsam belirlenmesi en

yaygın kullanılan yöntemdir.

Sanayi ve hizmetler sektörü i sizlik sigortası kapsamına alınırken, tarım
sektörü çok küçük ölçekli olması ve sigortanın yönetimi (sigorta

hizmetlerinin ula abilmesi için gerekli olan kayıt olma, primlerin toplanması,
denetim gibi hizmetler) açısından zor ve yüksek maliyetleri olması nedeniyle

bir çok ülkede kapsam dı ı bırakılmı tır.



89

Sayı tay Dergisi Sayı: 46-47

Ula tırma sektöründe; demiryolu ve deniz ta ımacılı ında çalı anların
bir ço u kamu yönetimi altında çalı tı ından ve ayrıca bunlara özel koruyucu

nitelikte çalı ma ekilleri geli tirilmi  bulundu undan, genellikle i sizlik

sigortası kapsamı dı ında bırakılmı lardır.11

b. letme Büyüklükleri: dari sebeplerin zorlamasıyla i yeri

büyüklükleri de kapsamı belirlemektedir. 2 – 3 ki inin çalı tı ı küçük

i yerlerinde bu sistem uygulanamamaktadır. Nitekim, Uluslararası Çalı ma

Te kilatı (ILO) 102 sayılı Sosyal Güvenli in Asgari Normları Hakkındaki

Sözle mesi’nde 20 ve daha fazla i çinin çalı tı ı i yerinde i sizlik sigortası
uygulamasını tavsiye etmektedir.12

c. Çalı ma Biçimleri: Sektör ayrımı gibi meslekler de kapsamı
belirlemektedir. verenler, kendi hesabına çalı anlar ve memurlar bu sigorta

kapsamına girmemektedirler. çi statüsünde çalı anlar (belirli süreli hizmet

akdiyle çalı anlar, mevsimlik ve geçici i lerde çalı anlar, part-time i lerde ya

da emekli olduktan sonra çalı anlar hariç olmak üzere) i sizlik sigortasının
kolaylıkla uygulanabilece i gruptur.

2. sizlik Sigortasından Yararlanma Ko ulları

Bir i çinin, i sizlik sigortasından yararlanabilmesi için, iradesi dı ında

i siz kalması, belirli süre prim ödemi  olması veya sigortalı olarak çalı mı
olması gerekir.

sizlik sigortasından yardım alacak olanlarda, i sizli in do u  nedeni,

kendi iradesi dı ında ekonomik ko ulların zorlaması sonucu olarak

çıkmalıdır. sizli in ki isel nedenlerle ortaya çıkması durumunda hastalık,

analık, kaza, ya lılık gibi sigorta dalları devreye girer. sizlik sigortası
yardımını talep edebilmede temel ko ul, “çalı abilir” veya “çalı maya

muktedir” olup, ekonomik ko ulların zorlamasıyla çalı amamaktır.13

sizlik ödene i talebinde bulunanın i siz kalmadan önce belirli asgari

bir dönem prim ödemesi ve sigortalı çalı mı  olması gerekir.

11 Mete Törüner (1991), a.g.e.
12 Türkiye verenler Sendikası Konfederasyonu (T SK), a.g.e.
13  Mete Törüner (1991), a.g.e.
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Hemen bütün ülkelerde sigortalı ahıs, i sizlik sigortası ödeneklerine

hak kazanabilmek için belirli bir asgari süre sigorta sistemine ödeme

yapmalıdır. Kural olarak bu ön art, asgari bir süre sigortalı istihdamı ifade

etmektedir. Avrupa Toplulu u ülkelerinden Danimarka’da bu süre en az 12

ay, Almanya’da 360 gün, spanya’da son dört yıl içinde 6 ay, ngiltere’de 2

yıl içinde 50 kez dü ük haftalık kazanç limiti miktarında prim ödeme artı
aranmı tır.

Asgari belirli süre çalı ma artı ise üç ay  (örne in; Fransa, ABD) ile 12

ay (örne in; sveç, Avusturya) arasında de i mektedir.14

Sözkonusu prim ödeme ve çalı ma süresi, yapılacak yardımın miktarı
ve yararlanma süresiyle, yani sigortanın aktüeryal dengesiyle do rudan ili kili

oldu undan önem ta ımaktadır.15

ste e ba lı i i terk etme, kötü bir hareket sonucu i ten çıkarılma, uygun

bir i  önerisini reddetme, ba ka bir i te kaçak çalı ma ve i ten çıkarma

tazminatı alma durumları i sizlik ödene inden yaralanmayı önleyen veya

durduran eylemlerdir.16

3. Ödenek Miktarı

sizlik sigortasının asıl amacından biri, i siz kalan ki ilere bu süre

içinde yardım yapmaktır. Kaybedilen gelir nakdi oldu u için bu yardım da

nakdidir.17Yapılacak nakdi ödenek yardımı miktarı her ülkenin sigorta

sistemine göre de i mektedir. Yapılmı  olan aktüeryal hesaplar sonucu, i size

sa lanacak olan i sizlik ödene i miktarında iki unsur göz önünde

bulundurulmaktadır:

a.Ödenek miktarı, i sizlik süresince ki inin asgari geçimini

sa layacak miktarda olmalıdır.

b.Sigortanın ödeme gücünü geçmemelidir.18

14 Ekin (1994), a.g.e.
15 Türkiye verenler Sendikası Konfederasyonu (T SK), a.g.e.
16 Friedrich Ebert Vakfı (1991), a.g.e.
17 Törüner, a.g.e.
18 Andaç, a.g.e.
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Genellikle ülke uygulamalarında i sizlik ödene inin hesabında iki farklı
prensip söz konusu olmaktadır. Bunlardan bir tanesi gelirle ilgili ödemeler

di eri ise, seyyanen ödemelerdir. sizlik sigortası ödene inin, ki inin önceki

geliriyle ili kisi önemli bir husustur. Kanada ve bir çok Amerika eyaletlerinde

ödenekler, önceki gelirin bir oranı olarak ödenir.19 Bu yöntemde gelir

düzeyine göre yardımda farklıla abilmektedir. Di er uygulanan yöntemde ise,

i siz kalan herkese i sizli i süresince sabit en dü ük bir geçimi garanti eden

yöntemdir. Bu uygulamadaki yardım ortalama ücrete göre belirlenmektedir.

Ortalama ücretin altında geliri olanlar için yardım daha yüksek olurken,

bunun üstünde ücret alanlar için yardım dü ük olmaktadır. Seyyanen ödeme

sistemi bugün sadece ngiltere’de mevcuttur.

Ödeme miktarı, i sizi, fazla ödenek almasından ötürü tembelli e, az

ödenek almasından ötürü yoksullu a sevk etmeyecek miktarda olmalıdır.
Uluslararası Çalı ma Te kilatı’nın Sosyal Güvenli in Asgari Normları
Hakkında 102 sayılı Sözle mesinin 67. maddesine göre ödenmesi gereken

i sizlik ödene inin miktarı son aylı ın %45’inin altında olmaması hakkında

asgari bir miktar belirlenmi tir (Türkiye’de bu miktar, sigortalının son 4 aylık
prime esas kazançları dikkate alınarak bulunacak günlük ortalama net

kazancın %50’si olarak hesaplanmaktadır).

4. Ödenek Süresi

sizlere yapılacak yardımın azami ne kadar sürece i önemli bir

sorundur. Zira, sürenin uzun olması yardımı alan açısından refah artırıp
tembelli e sevk etmesi, yeni bir i  bulup çalı ma gayreti göstermemesi

ihtimalini yaratırken, i sizlik sigortası açısından maliyetlerin yükselmesi

anlamına gelmektedir. Bu nedenle uygulamada buna ait bazı sınırlamalar

getirildi ini görmekteyiz. Ödene in süresiyle ilgili en basit ve tek ekilli

düzenleme ngiltere’de mevcuttur. Her i siz, azami bir yıl süreyle i sizlik

ödene inden yararlanmaktadır. Ödene in süresi daha önceki çalı ma

süresiyle ilgili olarak bir de i me göstermemektedir. Amerika Birle ik

Devletleri’nde bu süre eyaletlere göre de i mekle birlikte ço unda 26

haftadır.

19 Yılmaz Tuna, sizlik Sigortasının Yapısı, Sosyal ve Ekonomik Etkileri, DPT, Ocak
1995.
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Kaynak: Social Security Programmes Throughout the World, 1999.

Azami sürenin daha uzun belirlenmesi halinde, yo un i sizlik

dönemlerinde, sigortanın önemli ölçüde yara alması, asgari sürenin daha kısa

belirlenmesi halinde ise i sizler bu süre içinde yeniden i e

yerle tirilemeyece inden, i sizlik sigortasından beklenen koruyuculuk

sa lanamamı  olacaktır. Uygulamada i sizlik sigortası yardımı, ki iye hemen

ödenmeyip genellikle bir bekleme süresi vardır. in kaybedilmesiyle

ödene in ba lanması arasında geçen bu zaman aralı ı “bekleme dönemi”

olarak adlandırılır. Bu bekleme süresi ortaya ekonomik bir sorun

çıkarmayacak ve çok kısa olabilecek sürelerin tazmini için maruz kalınacak

daha büyük idari maliyetlerden kaçınmayı; i sizli in gerçek olup olmadı ının
i sizlik sigortası yönetimince kontrol edilmesini dolayısıyla suistimallerin

önlenmesini sa layacaktır. En yaygın bekleme süresi 3 ila 7 gün arasında

de i mektedir. ILO’nun Sosyal Güvenlik Sözle mesinde azami bekleme

TABLO:1 ÖDENEK SÜRELER

ÜLKE  AZAM  SÜRE

Almanya Sigortalılık süresi ve ya a ba lı

olarak 180-960 gün

Avusturya 20-30 hafta

Belçika Süresiz

(Azalan orandad ır.)

Yunanistan Çalı ılan süreye

ba lı olarak  5-12 ay

Fransa Ya a ve sigortalılık

süresine ba lı olarak

4 - 27 ay

spanya 180 gün
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süresi bir hafta olarak gösterilmi tir.20 Bir haftalık bekleme süresi Amerika’da

çok yaygındır.

Kaynak: T SK sizlik Sigortası Konusunda Görü  ve Öneriler Yayın No: 131

5. Finansman
sizlik sigortası harcamalarının kar ılanabilmesi için çe itli

kaynaklardan olu an gelirlere gereksinim vardır. Bu gelirler merkezi bir

fonda toplanarak harcamaların finansmanı buradan kar ılanır.

sizlik sigortasının finansman kaynakları primlerdir. Primler genellikle

sosyal sigorta uygulaması gibi i çi-i veren-devlet üçlüsünden alınmaktadır.
ABD’de (Alaska, New Jersey ve Pensilvanya eyaletleri hariç) i verenler prim

öderken; Avrupa’da ( sveç’te i sizlik sigortası fonuna sadece i çiler prim

ödemektedir) i çi ve i veren de i ik oranlarda fona katkı yapmakta, sistemin

20 Törüner (1991), a.g.e.

TABLO:2 BE KLEM E SÜRELER

ÜLKELER BEKLEME SÜRES
Belçika yok
Danimarka yok
Almanya yok

( ten kendi iste i ile
ayrılm ı sa 8-12 hafta)

Yunanistan 6 gün
spanya yok

( ten kendi iste i ile
ayrılm ı sa 6 ay)

Fransa yok
sveç 5 gün
tayla 7 gün

(E er i ten ayrı lma gönüllü
veya çalı anın kusurundan
dolayı ise 30 gün)

Lüksemburg yok
Hollanda yok
Portekiz yok
ngiltere 3 gün

( ten ayrılma iste e ba lı
veya çalı anın kusurundan
dolayı ise 6 ay)
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açık vermesi durumunda devlet bütçe transferleriyle açıkları finanse

edilmektedir.

çi, i veren ve devletin ödedi i prim katkıları çe itli biçimlerde

olmaktadır. sizlik sigortası primlerini ödemede görülen genel uygulama

biçimi, i çi ve i verenlerin ücretin bir oranı olarak katkıda bulunmalarıdır.
çilerin katkısı ücretin belli bir yüzdesidir. veren, toplam ücret

ödemelerinin belirlenen bir yüzdesini kar ılayan miktarı ödeyecektir. çi ve

i veren tarafından yapılacak bu katkıya (prime esas kazanca) çe itli ülkelerde

tavan uygulanmaktadır. Belçika, Danimarka, rlanda, talya, Lüksemburg,

Portekiz, Finlandiya ve sveç gibi ülkelerde i sizlik sigortası primlerine baz

te kil eden ücretler için tavan uygulanırken , di er Avrupa ülkelerinde tavan

sözkonusu de ildir.

Deneye dayalı finansman sisteminin pek çok türevi mevcut olmakla

birlikte en yaygın olan biçimi “rezerv oranı” olarak adlandırılmaktadır.
Rezerv oranı yönteminde, her bir firma ayrı ayrı izlenmekte; firmanın ödedi i

kümülatif i sizlik sigortası primleri ile firmadan ayrılanlara ödenen kümülatif

i sizlik ödene i farkının firma çalı anlarının bordro tutarları toplamına

bölünmesi suretiyle bulunmaktadır. Sözkonusu oran belirli bir dönem için

geçerlidir. Firmadan çıkarılıp i siz kalanların sayısı arttıkça firmanın prim

yükümlülü ü artmaktadır.21

21  Mustafa Akmaz (2000), sizlik Sigortası, Hazine Müste arlı ı Uzmanlık Tezi.
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TABLO:3 ÇE TL  AVRUPA ÜLKELER NDE S ZL K S GORTASI

PR MLER

PR MLER
ÜLKE

Ç VEREN

DEVLET KATKISI

Belçika % 0,87 11,5 Açık kapatma

Lüksemburg % 2,5 Katkısı yok Sübvansiye eder.

talya Katkı yok %1,61 - %1,91 dari giderleri

kar ılar, sübvansiye

eder.

ngiltere Tüm sigorta

kolları için

%2 - %10

Tüm sigorta

kolları için

%12,2

Açık kapatma

Almanya % 3,25 % 3,25 Açık kapatma

Yunanistan % 1,33 % 2,67 Katkıda bulunmaz

Fransa % 2,21 % 3,97 Katkıda bulunmaz

Avusturya % 3 % 3 Açık kapatma

Kaynak: Social Security Programmes Throughout the World, 1999.

Avrupa’da uygulanan bu finansman modelinden ba ka, “Deneye Dayalı
Finansman” sistemi adıyla 1935 yılından beri Amerika’da farklı bir model

uygulanmaktadır. Bu sistemde, i çi dola ımının çok oldu u (örn. Mevsimsel

baskının sözkonusu oldu u in aat, ah ap, turizm v.b.) sektörlerde faaliyet

gösteren firmalar daha fazla prim oranına muhatap iken, i çi dola ımının az

oldu u ya da düzenli çalı manın yaygın oldu u sektörlerde faaliyet gösteren

firmalar için daha az prim oranı söz konusu olmaktadır.

D. sizlik Sigortasının Sosyo-Ekonomik Etkileri

1. Faydaları
a. çinin i sizlikten do an gelir kaybı minimize edilerek, refah

düzeyinin belirli bir seviyenin altına dü mesi engellenebilmektedir. Bir

ailede, üyelerinden birinin i siz kalması ekonomik anlamda harcanabilir hane
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gelirinin azalması anlamına gelir. Ancak harcanabilir gelirin azalmasının
direk olarak o hanenin tüketim düzeyini dü ürece ini söyleyebilmek mümkün

de ildir. Harcamalardaki azaltıcı etki zamana yayılmı  olarak ortaya çıkabilir

veya beklenen azalmadan daha az düzeyde bir harcama azalması
gerçekle ebilir. Bunun en önemli nedeni sosyal yardımla ma anlayı ı, hane

halkının, akrabaların veya çevrenin gösterece i dayanı madır. Ancak bunun

sürekli olma olasılı ı dü üktür. Bu nedenledir ki, i sizlik sigortası uygulaması
belirli bir geçim düzeyindeki asgari harcamaların istikrarlı bir ekilde

yapılabilmesine olanak tanıması nedeniyle önem kazanmaktadır.22

b.  Ekonomik daralma ve nihai talebin dü ük oldu u dönemlerde

i sizlik sigortası, talebin azalmasına kar ı engelleyici direnç olu turmakta ve

üretimin dü mesini engelleyebilmektedir. Konjonktürün dü me e ilimi içinde

oldu u bu dönemlerde i sizlik belirgin bir biçimde ço almaktadır. sizlik

sigortası fonundan i sizlere yapılan i sizlik yardımları bu kesimin satınalma

gücünü destekledi inden, toplam talebin daha da azalarak istihdam ve

üretimin dü mesini kendili inden önlemi  olmaktadır.23

c. Konjonktürün yükselme dönemlerinde ise, i sizli in dü mesi ve

toplam primde artı  nedeniyle, i sizlik sigortası fonlarında fon fazlası
olu makta, bu durumda ekonomideki a ırı talebin enflasyonist etkisi söz

konusu fonlarca engellenmektedir.24

d. stihdam edilenlerden i sizlere do ru gelir da ılımı sa lanarak,

bölü üm daha adil zemin üzerine oturtulmaktadır.

e. gücü piyasasına yönelik i -i çi-i yeri niteliklerine yönelik veri

tabanı olu turulmasına olanak sa layıp, do ru ki iyi do ru i e yerle tirme

özelli i yerine getirildi i takdirde, be eri ve maddi kapasite kullanımı olumlu

etkilenmektedir.

22 smail Güne , “ sizlik Sigortası ve Ekonomik Etkileri Üzerine Dü ünceler”, Sosyal
Güvenlik Dünyası Dergisi, Y.4, S.14, s.59-63.

23 Törüner (1991), a.g.e.
24 Akmaz (2000), a.g.e.
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f.  Yeterli bir i sizlik ödene i, bireyin kendi yeteneklerine daha uygun

i  arayabilmesi için gerekli zamanı kazandırmakta ve bu durum i gücü

piyasasında verimlili i artırıcı etki yapmaktadır.25

g.  sizlik sigortası, kayıtlı istihdamı kapsaması nedeniyle, kayıtlı
olarak çalı mak bireyler açısından daha cazip hale gelmekte ve dolayısıyla bu

sigorta kolu kayıtdı ı sektörün daralmasına neden olmaktadır. Bu durum,

devletin vergi ve sosyal güvenlik prim gelirlerinde ciddi bir artı a neden

olabilmektedir.26

h. siz kalanlara verilecek e itimle vasıflı i gücünün artması
sa lanacaktır. Bu yöndeki e itim verimi ve kaliteyi olumlu etkileyecektir.27

2. sizlik Sigortasının Yaratabilece i Sorunlar

a. sizlik ödene i alan i sizler, i  arama konusunda isteksiz

davranabilmektedirler.

b. Kayıtdı ı istihdamın yaygın oldu u ülkelerde, bilerek i siz kalıp
i sizlik sigortasından yararlanma ve i sizlik ödene i süresince kayıtdı ı
sektörde çalı arak normal ücretin üzerinde bir kazanca sahip olma olasılı ı
ahlaki çöküntüyü artırabilmektedir.

c. sizlik sigortasının, i gücü maliyetlerinde yarattı ı artı  nedeniyle,

i veren emek yo un üretimden sermaye yo un üretime geçip, istihdam

hacmini daraltabilmektedir.

d. sizlik ödene inin süresi, i gücü piyasası ve çalı mama kararı
üzerinde etkili olabilmektedir. sizlik ödene inin süresi arttıkça i siz kalma

e ilimi artmakta, uzun vadeli i sizli e neden olmaktadır.

e. Hiç i  bulamamı  kimselerin i  bulma imkanını daha da

güçle tirebilir. Çünkü, bo alan her i e bu sigortadan yararlananlar

yerle tirilmeye çalı ılacaktır.28

25 erife Türcan Öz uca (1998), sizlik Sigortası ve Emek Piyasası, Ankara.
26 Akmaz (2000), a.g.e.
27  Türkiye verenler Sendikası Konfederasyonu (T SK), a.g.e.
28  Türkiye verenler Sendikası Konfederasyonu (T SK), a.g.e.
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II. TÜRK YE’DE S ZL K S GORTASI UYGULAMASI

Türkiye’de i sizlik sigortası ile ilgili çalı malar 1959 yılında  ve çi

Bulma Kurumunun öncülü ünde ve Uluslararası Çalı ma Örgütü’nden bir

uzmanın danı manlı ında ba lamı tır. 1963 yılından itibaren DPT tarafından

hazırlanan be  yılık kalkınma planlarında da yer alan bu konu ile ilgili ilk

ciddi çalı ma 1967 yılında hazırlanan “ sizlik Sigortası Yasa Tasla ı” dır.
Tasla ın ekonomik ve yasal olarak uygulanabilirli i ABD Çalı ma Bakanlı ı

sizlik Sigortası Genel Müdürlü ü’nden F.L. Miller tarafından incelenmi  ve

“uygulanabilir” oldu u yönünde rapor verilmi tir.29 1968 yılında bu rapordan

yararlanılarak  ve çi Bulma Kurumu tarafından bir yasa tasarısı
hazırlanmı  ancak, bu konuda görü leri istenen ilgili bakanlık ve kurulu ların
aralarındaki görü  ayrılıkları nedeni ile taslak geri çekilmi tir. Bu konuda

günümüze kadar 30’a yakın kanun tasarı ve teklifi hazırlanmı tır.30

Ayrıca, bugüne kadar Üçüncü ve Be inci Be  Yıllık Kalkınma Planları
dı ındaki tüm planlarda i sizlik sigortasının kurulması öngörülmü tür.  Ancak

tüm bu çalı ma ve raporlara ra men i sizlik sigortası yakla ık 40 yıl sonra

yasalla mı  ve uygulamaya geçebilmi tir. Bunun temel nedenlerini öyle

sıralayabiliriz;

- gücünün yeterince geli memi  olması: gücünün e itim düzeyi

dü üktür. Özellikle ilkokul mezunlarının istihdam edilen nüfus içindeki

a ırlı ının  %50’ler seviyesinde oldu u, ortaokul ve lise e itim sistemimizde

ise mesleki yönlendirmenin yapılmadı ı ve be eri sermaye stokunun

yeterince geli medi i ülkemizde, i gücü de i en i gücü piyasalarına uyumda

sorunlar ya amaktadır.

D E’nin 2000 yılı verilerine göre, istihdam edilenlerin ancak %49.6’sı
düzenli gelir olana ı sa layabilen i lerde çalı maktadır. Özellikle kentsel

alanlarda kısa süreli ve düzensiz i lerin yaygınlı ı ile küçük ölçekli üretimin

sıklı ı nedenleriyle, düzenli çalı ma olana ı sınırlıdır.

gücü piyasası ile ilgili önemli bir parametre olan i sizlik oranı ise

özellikle son yıllarda hep %10’lar gibi yüksek bir seviyenin üzerinde

29 Öz uca (1998), a.g.e.
30  Türkiye verenler Sendikası Konfederasyonu (T SK), a.g.e.
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gerçekle mi tir. Ayrıca, ücretlerin ulusal gelir içindeki payının %23-30

aralı ında seyretmesi istihdam ve i gücü piyasasının yetersizli i konusunda

bir di er göstergedir.

- Sosyo-ekonomik gerekçeler: sizli in giderilmesine ili kin olumlu

geli meler sa lanmadan söz konusu sigorta kolunun kurulması halinde i çilik

maliyetlerinin artaca ı, sermaye yo un teknoloji seçiminin yaygınla ıp eme e

talebin dü ebilece i, firmaların rekabet ve istihdam kapasitelerinin

daralmasına yol açabilece i, i sizlik ödene i yoluyla i gücünün tüketme

yetisinin devam edece i ve bunun da enflasyonist bir baskı yapaca ı
yönündeki görü ler de kamuda özellikle de DPT’de etkin bir biçimde taraf

bulmu tur.

- Di er ülkelerde uygulananın aksine, ülkemizde kıdem tazminatının
uygulanması, bir çe it i sizlik tazminatı oldu undan ve de sa lanan

yardımların ciddi miktarlar olması nedeniyle özellikle sendikalar kanadından

i sizlik sigortasına ciddi bir talep söz konusu olmamı tır.

- gücü maliyeti: veren çevreleri i gücü maliyetinin yüksek oldu unu

ve i sizlik sigortasının getirilmesiyle söz konusu  yükün daha da artaca ını
savunmu lardır.

- Kayıtdı ı istihdamın yaygınlı ı: Bazı ara tırmacılara göre yakla ık 4,5

milyon ki inin kayıtdı ı sektörde çalı tı ı tahmin edilmektedir. sizlik

sigortası uygulandı ında kayıtlı sektörlere yöneli  ba layaca ından kayıtdı ı
istihdam eski gücünü kaybetmeye ba layacak bu arada formel sektörde i gücü

maliyetleri artacak ve bundan da önemlisi, kayıtdı ı sektörü “yüklenici” ya da

“yan sanayi” olarak kullanan formel sektör büyük olanaktan mahrum

kalacaktır.

Yukarıda sayılan nedenlerle kurulması geciken i sizlik sigortası 8 Eylül

1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 sayılı sizlik

Sigortası Kanunu ile varlık bulmu tur ve ilk prim kesintileri 1 Haziran 2000

tarihinden itibaren ba lamı tır.
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A. Türkiye’de sizlik Sigortasının Tanımı ve Kapsamı

4447 sayılı Kanunun 47/c maddesinde “bir i yerinde çalı ırken, çalı ma

istek, yetenek, sa lık ve yeterlili inde olmasına ra men herhangi bir kasıt ve

kusuru olmaksızın i ini kaybeden sigortalılara i siz kalmaları nedeniyle

u radıkları gelir kaybını belli bir süre ve ölçüde kar ılayan; sigortacılık
tekni i ile faaliyet gösteren bir sigorta” eklinde tanımlanmı tır.

sizlik sigortasından a a ıdaki ki iler yararlanabileceklerdir;

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2. Maddesine göre, bir

hizmet sözle mesine dayalı olarak, bir veya birkaç i verene ba lı
olarak çalı an sigortalılar,

506 sayılı kanunun geçici 20. Maddesinin kapsamına girip de memur

ve sözle meli statüde olmayanlar yani i çi statüsünde olanlar

(Bankalar, sigorta ve reasürans irketleri, ticaret odaları, sanayi

odaları, borsalar ve bunların te kil ettikleri birlikler; personelinin

malullük, ya lılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanunun

yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmu  bulunan

sandıklara tabi çalı anlar),

506 sayılı SSK Kanununun 3. maddesinde sayılanlardan kamu

sektörüne ait tarım ve orman i lerinde ücretle, özel sektöre ait tarım
ve orman i lerinde ücretle ve sürekli olarak tarım sanatlarına ait

i lerde çalı anlar,

Tarım i yerlerinde yapılan ve tarım i lerinden sayılmayan i lerde

çalı anlar,

Tarım i yeri sayılmayan i yerlerinin park, bahçe, fidanlık vb. i lerde

çalı anlar,

Ücretli ve sürekli olarak ev hizmetlerinde çalı anlar,

Çiftçi Mallarının Korunmasıyla ilgili yasaya göre çalı an bekçiler,

Mütekabiliyete dayalı olarak yapılan anla malara göre, Türkiye'de

sigortalı olarak çalı an yabancılar

i sizlik sigortası kapsamına girmektedirler.
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B. sizlik Sigortası Hizmetlerine Hak Kazanma artları

sizlik sigortası ödene i alabilmek için, bazı ko ulların mevcudiyeti

gerekmektedir. Bu ko ullar;

- Bu kanun kapsamına dahil olmak,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600

gün sigortalı olarak çalı ıp, i sizlik sigortası primi ödemi  ve i ten ayrılmadan

önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalı mı  olmak (1 Haziran

2000 tarihinden itibaren  600 günlük prim ödeme süresini ekledi imizde, yani

2002 yılının Mart ayından itibaren kanunda öngörülen artları yerine getirmi

olan bütün sigortalılar, i siz olmaları artı ile i sizlik ödene i almaya

ba lamı lardır).

- Hizmet akdi  Kanunu’nun 13,16,17/I ve III. maddelerine göre

feshedilmi  olmak,

- Belirli süreli hizmet akdi ile çalı makta iken sürenin bitiminde i

akdinin yenilenmemesi suretiyle i siz kalmak,

- yerinin el de i tirmesi veya ba kasına geçmesi, kapanması veya

kapatılması, i in veya i yerinin niteli inin de i mesi nedenleriyle i ten

çıkarılmak,

- Özelle tirme nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi,

hallerinde i sizlik ödene ine hak kazanılır.

veren, hizmet akdi sona eren sigortalı hakkında örne i Kurumca

hazırlanacak olan "üç nüsha i ten ayrılma bildirgesi" düzenleyip, 15 gün

içinde bir nüshasını Kuruma gönderecek, bir nüshasını sigortalı i çiye

verecek, bir nüshasını da i yerinde saklayacaktır. Sigortalı i sizin, i sizlik

sigortası ve di er hizmetlerden yararlanabilmesi için, i ten ayrılma bildirgesi

ile birlikte hizmet akdinin feshedildi i tarihi izleyen günden itibaren 30 gün

içinde Kuruma ba vurması gerekmektedir.

Bu ekilde kuruma ba vuran sigortalı i çiye;

i sizlik ödene i,

hastalık ve analık sigortası hizmetleri,
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danı manlık ve i e yerle tirme hizmetleri,

mesleki e itim hizmetleri

verilecektir.

C. sizlik Sigortasının Finansmanı

sizlik sigortasının gerektirdi i ödemeleri, hizmet ve yönetim

giderlerini kar ılamak üzere, Kanun kapsamındaki sigortalılar, i verenleri ve

devletin i sizlik sigortası primi ödemesi öngörülmü tür. Sigortalının prime

esas aylık brüt kazancı üzerinden;

- veren %3

- çi %2

- Devlet %2

oranında prim ödeyecektir (22.12.2001 tarih 24618 mükerrer sayılı Resmi

gazete’de yayımlanan Bütçe Kanunu gere i; 2002 yılı için i veren payı %2,

sigortalı payı %1, devlet payı %1 olarak uygulanmı tır. 1.01.2003 tarihinden

itibaren prim oranları tekrar yukarıdaki oranlara çıkarılacaktır).

sizlik Sigortasında herhangi bir açı ın meydana gelmesi durumunda

ise, bu açı ı devlet kar ılayacak, yani sizlik Sigortası devlet güvencesi

altında kalacaktır.

D. sizlik Ödene i Miktarı

sizlik ödene i, sigortalının akdinin feshedildi i tarihten önceki son

dört aylık prime esas kazançlarının ortalamasına göre bulunacak günlük

kazancının net %50’si olarak hesaplanacaktır.

sizlik ödene inin miktarı 16 ya ından büyük i çiler için uygulanan

cari asgari ücretin aylık net tutarından fazla olamayacaktır (1.01.2003

tarihinden itibaren uygulanacak tutar 223.749.000 ,- TL’dir).

sizlik ödene i, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye

tabi tutulmayacaktır.
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E. sizlik Ödene inin Süresi

sizlik ödene i yalnızca belli bir süre ile sınırlı olmak üzere

verilmektedir.

Buna göre;

- 600 gün prim ödemi  olanlar için 180 gün;

- 900 gün prim ödemi  olanlar için 240 gün;

- 1080 gün ve daha fazla prim ödemi  olanlar için 300 gün

süre ile bu ödenek ödenecektir.

sizlik ödene i her ayın sonunda aylık olarak i sizin kendine

ödenmektedir. lk i sizlik ödene i ödemesi ise ödene e hak kazanılan tarihi

izleyen ayın sonunda yapılacaktır.

F.  Danı manlı ı ve e Yerle tirme Hizmetleri

KUR müdürlüklerince sigortalı i sizlere ilin i gücü piyasası, istihdam

olanakları ve meslekler  hakkında  i  ve meslek danı manlı ı hizmeti

verilerek, i  bulmalarına yardımcı olunmaktadır. Danı manlık hizmetleri ile

sigortalı i sizlerin meslek becerilerinin, ilgilerinin ve ki ilik özelliklerinin

saptanması amaçlanmaktadır. Böylece, sigortalı i sizlerin kendilerine en

uygun meslek e itimi alternatiflerine yönlendirilmeleri ve sahip oldukları
meslek becerilerini geli tirmeleri veya yeni beceriler kazanmaları mümkün

olacaktır.

G. Meslek E itimi

Mesleklerine uygun ve son yaptıkları i in ücret ve çalı ma ko ullarına

yakın bir i e yerle tirilemeyen sigortalı i sizlere, i gücü piyasasının ihtiyaç

duydu u mesleklerde, meslek edindirme, de i tirme ve yeti tirme e itimi

verilmektedir. Meslek e itimine ili kin esaslar, 23 Aralık 2000 tarih ve 24269

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ sizlik Ödene i Alan Sigortalı sizlerin

Meslek Geli tirme, De i tirme ve Edindirme E itimi Yönetmeli i” ile

belirlenmi tir. Türkiye  Kurumu verilerine göre Ocak–Ekim 2002

döneminde i sizlik sigortası kapsamında 9 kurs düzenlenmi , bu kurslara 146

ki i katılmı tır.
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Ocak – Ekim 2002 döneminde, 39632 ki inin i sizlik sigortası ödene i

aldı ı gözönünde bulunduruldu unda, bu kurslardan yararlanma oranının %

0,37 gibi oldukça dü ük bir düzeyde kaldı ı görülmektedir.

H. sizlik Sigortası Hizmet ve Ödeneklerinin Kesilmesi

sizlik ödene i;

-  Kurumu tarafından mesleklerine uygun ve son çalı tıkları i in ücret

ve çalı ma ko ullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı
sınırları içinde teklif edilen bir i in haklı bir neden olmaksızın reddedilmesi,

- Gelir getirici bir i te çalı tı ının tespit edilmesi,

hallerinde kesilir ve kalan i sizlik ödene i hak sahipli i kaybedilir.

Kurum tarafından önerilen meslek geli tirme, edindirme ve yeti tirme

e itimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine kar ın
devam etmeyen; haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan

ça rıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre

içerisinde vermeyenlerin i sizlik ödenekleri kesilir. Ancak, ödeneklerin

kesilme gerekçesinin ortadan kalkması halinde, i sizlik ödene inin

ödenmesine yeniden ba lanır.

Muvazzaf askerlik dı ında herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla,

hastalık ve analık nedeniyle geçici i  göremezlik ödene i almaya hak kazanan

sigortalı i sizlerin i sizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumlarının devamı
süresince durdurulur.

. sizlik Sigortası Fonu

sizlik sigortasının gerektirdi i görev ve hizmetler için mali kaynaklar

sa lamak, piyasa artlarında kaynakları de erlendirmek ve i sizlik sigortası
kapsamında yapılacak ödeme ve harcamaları finanse edebilmek amacıyla

olu turulan sizlik Sigortası Fonu; Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı,
Hazine Müste arlı ı, i çi ve i veren konfederasyonlarından birer temsilcinin

yeraldı ı Fon Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Türkiye  Kurumu

tarafından yönetilmektedir.
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1. Fonun Gelirleri

4447 sayılı Yasa gere ince fonun gelirleri:

- sizlik sigortası primleri,

- Bu primlerin de erlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar,

- Fonun açık vermesi halinde Devletçe sa lanan katkılar,

- Bu kanun gere ince sigortalı ve i verenlerden alınacak ceza, gecikme

zammı ve faizler,

- Di er gelir ve kazanç ile ba ı lardan olu maktadır.

 Kurumu’nun (Ocak 2003 Bülteni)  verilerine göre; fona ilk prim

kesintisinin yapıldı ı 01/06/2000 tarihinden  31/12/2002 tarihine kadarki 30

aylık dönemde 5 katrilyon 36 trilyon 87 milyar lira gelir elde edilmi tir. Bu

gelirlere ili kin ayrıntı a a ıdaki tabloda verilmi tir.

TABLO:4  S ZL K S GORTASI GEL R TABLOSU

(Milyar TL)

GEL RLER
TOPLAM

(31 Aralık 2002 Tarihi tibariyle)

Ç VEREN PR MLER 1.779.481,32

GEC KME ZAMMI 8.711,03

DEVLET KATKISI 671.184,77

FA Z GEL RLER 2.575.976,80

DAR  PARA CEZALARI 733,92

TOPLAM 5.036.087,84

31 Aralık 2002 tarihi itibariyle toplam fon varlı ının %15,43’ü

mevduat, %44,54’ü bono, %26,25’i tahvil ve %13,77’si de dövize endeksli

kuponlu tahvilden olu maktadır. Fonun gelirlerinin yakla ık %50’sini
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olu turan faiz gelirlerinin yapısına bakıldı ında; fon kaynaklarının önemli bir

kısmının (yakla ık %85) devlet iç borçlanma senetlerine yatırıldı ını
görüyoruz.

2. Fonun Giderleri

Fonun giderleri; sigortalı i sizlere verilen ödeneklerden, hastalık ve

analık sigortası primlerinden, meslek geli tirme, edindirme ve yeti tirme

e itimi giderlerinden, i sizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi

için Fon Yönetim Kurulunun onayı üzerine KUR tarafından yapılan

giderlerden olu maktadır.

lk i sizlik sigortası ödemeleri Mart 2002 tarihinde ba lamı  olup,

Aralık 2002 tarihi itibariyle bu sigortadan yararlananların sayısı 41.953 olmu

ve 6 trilyon 863 milyar lira ödeme yapılmı tır. sizlik ödene i alanların aylar

itibariyle sayısı ve yapılan ödeme miktarları a a ıdaki tabloda verilmi tir.

TABLO: 5 S ZL K ÖDENE  ALANLARIN SAYISI VE ÖDEME
M KTARI

sizlik Ödene i

Alan Sayısı
Ödeme Miktarı

(Milyar TL)

Mart 5710 1254,87

Nisan 13126 2413,77

Mayıs 20463 3212,91

Haziran 26742 3842,78

Temmuz 32902 4914,75

A ustos 36068 5150,41

Eylül 39333 6204,26

Ekim 39692 6391,67

Kasım 40637 6566,11

Aralık 41953 6862,91

sizlik sigortasından yararlananların sayısı ile Türkiye’de bu

dönemdeki i sizlerin sayısını (D E verilerine göre 2002 yılında i siz sayısı; I.
Dönem 2.462.000, II. Dönem 2.217.000, III. Dönem 2.373.000 ki idir.)

kar ıla tırdı ımızda; bu uygulamanın çok sınırlı kaldı ı görülecektir. Bunun

en temel nedenlerinden biri, ülkemizde kayıt dı ı istihdamın önemli
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büyüklüklere ula masıdır. Ayrıca kayıt içinde olup prim ödemelerinin düzenli

yapılmamasından dolayı i sizlik sigortasından yararlanamayanların
olabilece i de gözardı edilmemelidir.

TABLO: 6 S ZL K S GORTASI FONU GEL RLER LE GENEL
YÖNET M G DERLER N N YILLAR T BAR YLE KAR ILA TIRMASI

Yıllar Gelir

Genel Yönetim

Giderleri

Temmuz- 31 Aralık 2000 333.981.987.000.000 5.100.000.000

Ocak - 31 Aralık 2001 1.098.532.960.000.000 230.420.000.000

Ocak - 30 Eylül 2002 726.003.934.000.000 1.579.757.000.000

Not: Fon gelirlerine faiz, repo ve di er finans gelirleri dahil edilmemi tir. Rakamlar
ba ımsız denetçi raporlarından alınmı tır.

Fonun yıllar itibariyle elde etti i gelirlerden genel yönetim giderlerine

ayırdı ı kısmın seyrine baktı ımızda artan bir e ilimle kar ı kar ıyayız.

Fonun, Mart- Aralık  2002 döneminde i sizlik ödemeleri dahil yapmı
oldu u giderlerin toplamı 56 trilyon 998 milyar lira olarak gerçekle mi tir.

J. sizlik Sigortasının Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı
Üzerine Muhtemel Etkileri

Türkiye’de i sizlik ödeneklerinin, çalı makta iken i siz kalıp
yardımlardan yararlanarak i sizlik sürelerini uzatması ve i sizlik oranı
etkilemesi beklenmemektedir. Çünkü, çalı an kesimin eline geçen ücretin reel

olarak azaldı ı göz önünde tutuldu unda bu ücretlerin yarısı kadar yapılacak

yardımın bo  zamanı önemli ölçüde özendirmesi beklenmez. Ancak, sizlik

ödene i dı ında geliri olanların bu ödenekten azami ölçüde yararlanma

istekleri söz konusu olabilir.

sizlik sigortasından yararlanma iste i i gücüne katılmayı
özendirecektir. Özellikle kentsel kesimde e itim görmü  ev kadınları
açısından bu etki daha büyük olacaktır. sizlik ödene inden yararlanabilme

iste i örtülü i sizli in açık i sizli e dönü mesi yönünde etki yapacaktır.
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sizlik sigortası ile ele geçen ücretlerin azalmasıyla, Türkiye’de, i siz

kalanların çalı ma kararı üzerinde “gelir etkisinin” görülmesi beklenebilir.

Gelir etkisiyle, azalan gelirini telafi etmek için çalı ma gayretini artıracaktır.

Bu olumlu etkilerinin yanında, kar ıla ılabilecek olumsuz etkiler ise

unlardır:

Halen SSK ve Ba -Kur primlerinin düzenli olarak toplanmadı ı
ülkemizde i sizlik sigortası primlerinin toplanmasında benzer sıkıntının
ortaya çıkması muhtemeldir.

sizlik sigortası uygulayan geli mi  ülkelerde iyi te kilatlanmı  bir

i gücü piyasası mevcuttur, i gücünün i  ve mesleklere uygun da ılımı söz

konusudur. E itim seviyesi yüksek ve vasıflıdır. Ülkemizde bu durum tatmin

edici de ildir. Kanunla getirilen primlerin, geli mi  ülkelerde uygulanan

sigorta primleriyle aynı oranda olması i çi ve i veren açısından artı bir

maliyet ortaya çıkaracaktır.

SONUÇ

sizlik sigortası uygulaması, daha önce emek piyasasında ya amını
devam ettirmek için herhangi bir i i kabul etmek zorunda olan i çiyi,

böyle bir kaderden kurtarmı tır. Sosyal devletin ba ta gelen sorumlulu u
olarak, i sizlik sigortasının hak eklinde düzenlenmesi ve herkese asgari
bir geçim güvenli inin sa lanması, bireyin, sistemin yarattı ı sorunları tek

ba ına yüklenmesini engelleyecektir.
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