
ÖZET

Türkiye’de ‹flsizli¤in Yol Açt›¤› Olumsuz Sonuçlar›n Giderilmesinde 4447 Say›l› 
‹flsizlik Sigortas› Kanununun ‹fllevi
Sosyal güvenlik sistemlerinin temel amac›, insanlar›n geleceklerini çeflitli risklere karfl› teminat alt›na alarak birey
ve ailesine güven duygusu vermek, onlar› gelecek endiflesinden kurtarmakt›r. Bireylerin yaflamlar› boyunca karfl›-
laflabilecekleri risklerden birisi de iflsizliktir.

‹flsizlik, toplumlar için gerek ekonomik gerekse toplumsal bar›fl›n sa¤lanmas›n› engelleyici bir sorun kayna¤›d›r.
Bu nedenle iflsizlikle mücadele çok büyük önem tafl›maktad›r. ‹flsizlikle mücadele genelde, iflsizli¤in nedenlerini
giderici ve yaratt›¤› olumsuz sonuçlar› giderici olmak üzere iki flekilde gerçeklefltirilmektedir. Bu iki yöntem bir-
birinin alternatifi de¤il birbirinin tamamlay›c›s› olarak düflünülmelidir. 

‹flsizlik sigortas›, iflsizli¤in ortaya ç›kard›¤› ekonomik ve sosyal sorunlar› hafifletmeyi amaçlayan sosyal politika
arac›d›r. Türkiye’de ilk defa 1959 y›l›nda bafllanan iflsizlik sigortas› çal›flmalar›, 1999 y›l›nda ç›kar›lan 4447 say›-
l› yasa ile sonuçland›r›lm›flt›r. 

Bu çal›flmada söz konusu ‹flsizlik Sigortas› Kanunu genel hatlar›yla ortaya konmaya çal›fl›larak, Kanunun yürür-
lü¤e girmesinden bugüne kadar Türkiye’deki iflsizlik sigortas› uygulamas›n›n geliflimi ve bu sistemde yaflanan te-
mel sorunlar üzerinde durulmaya çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca 4447 Say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanununun iflsizli¤in yol aç-

t›¤› olumsuzluklar› gidermesindeki ifllevi üzerinde ayr›nt›l› olarak durulmufltur. 

JEL S›n›flamas›: E24, J65

Anahtar Kelimeler: ‹flsizlik, ‹stihdam Politikalar›, ‹flsizlik Sigortas›

ABSTRACT

The Function of the 4447 No. Unemployment Insurance Law in Erasing the Adverse
Consequences of Unemployment in Turkey
The main purpose of social security systems is to give the individual and his family a sense of security and spare
them worries about future by guaranteeing their future against various risks. One of the risks that individuals may
encounter during their life is unemployment. 

Unemployment is a source of problems that prevents both economic and societal peace. Therefore, struggling
unemployment is of vital importance. Struggling unemployment is generally realized in two ways by eliminating
either the causes of unemployment or the negative consequences of it. These two methods should not bethought
of as alternatives but complementary to each other. 

Unemployment insurance is a social policy instrument that aims to alleviate economic and social problems cau-
sed by unemployment. The studies that started in 1959 in Turkey resulted in the 4447 no. Law in 1999. 

In this study, the Unemployment Insurance Law is presented under a general framework and the development of
practice of the unemployment law since the it was put into effect and the problems experienced in the system are
analyzed. Additionally, the function of the 4447 no. Unemployment Insurance Law in erasing the adverse conse-

quences of unemployment is given in detail.

JEL Classification: E24, J65
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Türkiye’de ‹flsizli¤in Yol Açt›¤› Olumsuz
Sonuçlar›n Giderilmesinde 4447 Say›l› ‹flsizlik
Sigortas› Kanununun ‹fllevi

‹R‹fi

Günümüzde iflsizlik, tüm ülkele-
rin önemli sorunlardan biri olma-

ya devam etmektedir. ‹flsizlik toplumsal aç›-
dan kaynaklar›n tam olarak kullan›lamama-
s›, birey aç›s›ndan ise gelirin olmamas›d›r.
‹flsizlikle mücadelenin öneminin giderek
artt›¤› günümüzde, iflsizlik sorununun çözü-
mü, aktif istihdam politikalar› ve pasif istih-

dam politikalar› olmak üzere iki farkl› yön-

temle gerçeklefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.

‹flsizlikle mücadelede uygulanacak poli-

tikalar; çok yönlü ekonomik ve mali önlem-

ler, tasarruf, yat›r›m, istihdam iliflkilerine

dönük etkin ve uzun vadeli politikalar ve

kararlar› içermektedir. ‹flsizlik sorununun

çözümü için geliflmifl ülkeler talep art›r›c›

politikalara, geliflmekte olan ülkeler ise te-

mel mali ve ekonomik yap›sal politikalara

baflvurmaktad›r. E¤er iflsizlik sorunu bu

yolla azalt›lamazsa, sosyal güvenli¤i ilgi-

lendiren iflsizli¤in tazmini yoluna gidilmek-

tedir. Sosyo-ekonomik bir risk oluflturan ifl-

sizli¤in ortaya ç›kard›¤› gelir kay›plar›n› ge-

çici bir süre için tazmin eden, iflsizlere yeni
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ifller bulununcaya kadar veya yeni alanlarda
istihdam edilme olana¤›n› verecek e¤itimle-
rini tamamlayana kadar, onlar›n gelir kay›p-
lar›n› karfl›layacak ve gelir süreklili¤ini sa¤-
layacak olan kurumsal yap›lar›n oluflturul-
mas› gerekmektedir. Bu kurumsallaflman›n
ad› ise iflsizlik sigortas›d›r.

Türkiye’de ilk defa 1959 y›l›nda  baflla-
nan iflsizlik sigortas› çal›flmalar› 1999 y›l›n-
da ç›kar›lan 4447 say›l› yasa ile sonuçland›-
r›lm›flt›r. Bu çal›flmada söz konusu ‹flsizlik
Sigortas› Kanunu genel hatlar›yla ortaya
konmaya çal›fl›larak, Kanunun yürürlü¤e
girmesinden bugüne kadar Türkiye’deki ifl-
sizlik sigortas› uygulamas›n›n geliflimi ve
kanunun iflsizli¤in yol açt›¤› olumsuz so-
nuçlar›n giderilmesindeki ifllevi üzerinde
durulacakt›r.

1. ‹fiS‹ZL‹K KAVRAMI

De¤iflen toplumsal yaflam beraberinde
iflsizlik alg›s›nda da de¤iflmeler meydana
getirmektedir. Bu nedenle üretim sürecin-
deki de¤iflimin milad› olarak kabul edilen
sanayi devriminden itibaren iflsizlik kavra-
m› da yeniden tan›mlan›r hale gelmifltir. 

19. yüzy›lda iflsiz denildi¤i zaman ilk
akla gelen yeteneksizli¤inden dolay› bir
meslek edinememifl veya geçimsizli¤i ne-
deniyle ifl bulamam›fl, vaktini bofla geçiren
tembel insan olarak kabul edilmekteydi
(Zaim, 1986, s. 156). Bu tan›mlamada iflsiz
kalman›n do¤rudan do¤ruya insan›n kendi
kusurundan kaynakland›¤› anlay›fl› dikkat
çekmektedir. Ancak günümüzde iflsiz alg›s›

ekonomik ve toplumsal geliflmelere dayal›
olarak de¤iflmifltir.

Gerçekten de günümüzde uluslararas›
alanda kabul edilen iflsizlik tan›m› yukar›-
daki tan›mdan çok farkl›d›r. 1982 y›l›nda
Cenevre’de yap›lan Uluslararas› Çal›flma
Örgütü (ILO) Onüçüncü Çal›flma ‹statistik-
çileri Konferans›nda kabul edilen kararda
iflsizli¤in uluslararas› standart tan›m› üç te-
mel unsur üzerine oturtulmufltur. Bu unsur-
lar; iflsiz olma, halen çal›flmaya elveriflli bu-
lunma ve bir ifl talep etme fleklinde s›ralan-
maktad›r (Baflterzi, 1996, s. 7). Uluslarara-
s› standartlara göre ancak bu üç unsuru bir-
likte tafl›yanlar iflsiz kabul edilmektedir.

‹flsizlik; kifli ve toplum aç›s›ndan olmak
üzere iki flekilde tan›mlanmaktad›r. Kifli ba-
k›m›ndan iflsizlik, çal›flma yetene¤inde ve
iste¤inde ve çal›flmaya haz›r bir durumda
olup da gelir sa¤layan bir ifle sahip olma-
mak durumu olarak ifade edilmektedir.
Toplum aç›s›ndan iflsizlik ise, üretken kay-
naklar›n kullan›lmamas›, bofla harcanmas›
anlam›n› tafl›maktad›r (Talas, 1979, s. 90). 

‹flsizli¤in sosyal maliyetine yönelik,
W.H. Beveridge 1944 y›l›nda yay›nlad›¤›
“Full Employment in a Free Society” isimli
eserinde: “iflsizli¤in yaratt›¤› en büyük kötü-
lük tam istihdam haline nazaran bizim kay-
betmifl bulundu¤umuz ilave maddi refah de-
¤ildir. ‹flsizlikten do¤an iki büyük kötülük
vard›r: ‹lk olarak iflsizlik, iflsiz kalan fertle-
rin faydas›z arzu edilmeyen insan oldu¤u
hissini yarat›r. ‹kinci olarak iflsizlik, insanla-
r›n hayat›na korkuyu getirir ve bu korkudan
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nefret do¤ar. Moral çöküntüsü ile toplumun
kendisine ihtiyac› olmad›¤› duygusuna kap›-
lan birey, toplumsal düzenin yerleflik de¤er-
lerine karfl› gelme, de¤ifltirme gibi baflkald›-
r› içerisine girebilir” demektedir (W. H. Be-
veridge’e atfen Ekin, 1994, s. 3–4). Özellik-
le ekonomik kriz dönemlerinde artan iflsizlik
oranlar›na paralel olarak toplumda gözlem-
lenen fliddet e¤ilimlerinin artmas›, bu bak›fl
aç›s›n›n do¤rulu¤unun bugün de geçerli ol-
du¤unu ortaya koymaktad›r.

2. DÜNYADA ‹fiS‹ZL‹K

2008 y›l›nda ABD’nin finansal sistemin-
de yaflanan sorunlar, tüm dünyay› etkileyen
küresel ekonomik krize dönüflerek, milyon-
larca çal›flan›n iflini kaybetmesine neden ol-
mufltur. Dünyada iflsiz say›s› 1999 y›l›nda
175,2 milyon iken, 2009 y›l›nda 211,5 mil-
yon kifliye ulaflm›flt›r (ILO, 2010).

Küresel iflsizlik, dünyada 2008 y›l›na
kadar süren yüksek ekonomik performansa
ra¤men artm›flt›r. 2008’de bafllayan ve etki-
sini 2010 y›l›nda da sürdüren küresel eko-
nomik kriz ile birlikte iflsizli¤in 2010 y›l›n-
da daha da artaca¤› öngörülmektedir. Geç-
mifl kriz deneyimleri iflgücü piyasalar›nda
tam bir iyileflmenin, ancak ekonomik kriz-
den ç›k›ld›ktan sonraki 4–5 y›lda gerçeklefl-
ti¤ini göstermektedir (Raymond, 2009, s.
vi). Buradan k›sa dönemde kriz bitse bile,
iflgücü piyasas› üzerindeki etkisinin sürece-
¤i anlafl›lmaktad›r. 

‹flsizlik oranlar› geliflmifl ekonomiler ile
geliflmekte olan ekonomilerde de farkl›l›k-
lar göstermektedir. Tablo 1’de bölgeler iti-
bar›yla iflsizlik oranlar›n›n geliflimi veril-
mifltir.

Tablo 1’den de görüldü¤ü gibi, dünya
genelinde iflsizlik oran› 1999’da % 6,4’den,
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Tablo 1 : Bölgeler ‹tibar›yla ‹flsizlik Oranlar›n›n Geliflimi (%)

Bölge 1999 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Geliflmifl Ekonomiler ve AB 7,0 6,7 7,2 6,9 6,3 5,7 6,0 8,4
Merkez ve Do¤u Avrupa ve CIS 12,4 10,6 9,7 9,4 9,0 8,3 8,3 10,3
Do¤u Asya 4,7 4,5 4,2 4,2 4,0 3,8 4,3 4,4
Güney Do¤u Asya ve Pasifik 5,1 5,0 6,4 6,5 6,1 5,4 5,3 5,6
Güney Asya 4,3 4,5 5,2 5,3 5,1 5,0 4,8 5,1
Latin Amerika ve Fas 8,5 8,4 8,4 8,0 7,4 7,0 7,0 8,2
Orta Do¤u 9,3 9,5 9,3 10,0 9,5 9,3 9,2 9,4
Kuzey Afrika 13,1 14,0 12,3 11,5 10,4 10,1 10,0 10,5
Sahra Alt› Afrika 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8,0 8,0 8,2
Dünya 6,4 6,2 6,4 6,3 6,0 5,7 5,8 6,6

*2009 yaklafl›k verileridir. 

Kaynak: ILO, Global Employment Trends, 26 January 2010.
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2007 y›l›nda % 5,7’ye düflmüfl iken, 2009
y›l›nda tekrar % 6,6’ya yükselmifltir. Gelifl-
mifl ekonomiler ve AB’nde iflsizlik oranlar›
son on y›lda % 6-7 aral›¤›nda de¤iflmekte
iken, 2009’da % 8,4’e ç›km›flt›r. Merkez ve
Do¤u Avrupa ile Kuzey Afrika bölgelerin-
de iflsizlik çift haneli oranlara yükselmifltir.

‹stihdam rakamlar›nda istenen oranlara
ulafl›lamamas› ve yaflanan yüksek iflsizlik
oranlar›, iflsizlikle mücadelenin ekonomi
politikalar›n›n belirlenmesinde öncelikli so-
run olarak kabul edilmesine ve sorunun çö-
zümüne yönelik politikalar belirlenmesine
yol açmaktad›r.

Geliflmifl ülkelerde, iflsizli¤in azalmas›
büyük ölçüde ekonomik performanstaki ge-
liflmeye ba¤lan›rken, geliflmekte olan ülke-
lerde devletin gücü genelde iflsizlik sorunu
karfl›s›nda etkin bir politika izlemeye yet-
memekte, ayr›ca bu ülkelerde iflsizli¤i tela-
fi edici mekanizmalar (iflsizlik sigortas› ve
yard›m› gibi) yeterli olmad›¤›ndan sorun
çok daha a¤›r yaflanmaktad›r (Koray, 2008,
s. 233–234). 

3. TÜRK‹YE’DE ‹fiS‹ZL‹K 

Türkiye’de iflgücü piyasas›n› geliflmifl
ülke ekonomilerinden ay›ran birçok özelli-
¤i bulunmaktad›r. ‹stihdama iliflkin önemli
bir özellik, iflgücüne kat›l›m›n düflük olma-
s›d›r. Türkiye’de sermaye art›fl› ve yat›r›m-
lar, nüfus art›fl›yla birlikte artan iflgücü arz›-
n› karfl›lamaya yetmemektedir. ‹stikrars›z
büyüme, yanl›fl ekonomi ve yat›r›m politi-
kalar› da iflgücü arz›n› karfl›layacak iflgücü

talebinin yarat›lmas›n› olumsuz etkilemek-
tedir (Koray, 2008, s. 396). Günümüz Tür-
kiye’sinde yeni iflyerlerinin aç›lamamas›
nedeniyle istihdam oranlar› düflmektedir.
Ülkede nüfus art›fl h›z› yavafllam›fl olmas›-
na ra¤men çal›flma ça¤›ndaki nüfusun hala
göreli bir h›zla art›fl e¤ilimi içinde olmas›,
iflgücü piyasalar› üzerinde bask› yaratmak-
tad›r (Erol ve Bostan, 2009, s. 188).   

Türkiye iflgücü piyasas›ndaki geliflmeler
afla¤›daki Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2 incelendi¤inde, dikkat çekici
veri olarak 2001 krizine kadar iflsizlik oran›
% 6,5–7,5 aral›¤›nda iken, ekonomik krizin
yafland›¤› 2001’den sonra % 9,5–10,5 sevi-
yesine yükselmifl ve bu aral›kta kronik bir
hâl alm›flt›r. Yine Tablo 2’de 2009 y›l›nda
Türkiye genelinde 3 milyon 471 bin iflsiz
(% 14,0) oldu¤u, iflsizli¤in tar›m d›fl› sek-
törlerde  % 16,6’ya, gençlerde ise % 25,3’e
ç›kt›¤› görülmektedir. ‹flgücüne kat›lma
oran› erkeklerde % 70 dolay›nda iken, ka-
d›nlarda % 26,0’a düflmektedir. Ancak, ger-
çek iflsizlik oran›n›n bu verilerin çok ötesin-
de oldu¤u aç›kt›r. ‹flgücüne kat›l›m oran›n›n
düflüklü¤ü ve istihdamda iflsizlik olgular›
dikkate al›nd›¤›nda durum daha net olarak
görülmektedir. Gerek iflgücüne kat›l›m ora-
n›n›n düflüklü¤ü ve gerekse yarat›lan istih-
dam s›n›rl› oldu¤undan, hem erkekler hem
de kad›nlar için iflsizlik azalt›lamamaktad›r.

Türkiye iflgücü piyasas›n›n temel özel-
liklerinden birisi çal›flma ça¤› nüfusunun is-
tihdam edilen nüfustan daha h›zl› artmas›-
d›r. 1988–2009 döneminde  çal›flma ça¤›
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nüfusu 17 milyon 940 bin kifli artarken,  is-
tihdam art›fl›  sadece 3 milyon 523 bin kifli-
de kalm›flt›r. Bu durum, h›zla artan nüfusa
yeterli ifl imkânlar›n›n sa¤lanamad›¤›n›n te-
mel göstergesidir. Ekonomik büyümenin ve
yat›r›mlar›n yeterli olmay›fl›, makroekono-
mik istikrar›n uzun dönemde tesis edileme-
mesi sonucunu do¤urmufltur. Bu ise s›k ya-
flanan krizler ve sonras›nda izlenen istikrar
programlar›, ifl olanaklar›n›n s›n›rl› kalma-
s›na neden olufltur. 

Yaflanan son küresel krizle birlikte Türki-
ye ekonomisinde yaflanan daralma, pek çok

ülkede oldu¤u gibi, istihdam›n azalmas›na
ve iflsizli¤in artmas›na yol açm›flt›r. ‹stihdam
piyasas›n›n mevcut yap›sal sorunlar›n›n yan›
s›ra kriz ortam›n›n getirdi¤i belirsizlikler ye-
ni ifl olanaklar›n›n yarat›lmas›n› engellemek-
tedir. Türkiye’de iflsizlik oranlar›n›n bir süre
daha yüksek seviyelerde seyretmesi ve önü-
müzdeki dönemde ekonomide öngörülen s›-
n›rl› canlanman›n iflgücü piyasas›na etkisi-
nin gecikmeli olarak ortaya ç›kmas› beklen-
mektedir. Bu nedenle iflsizlikle mücadele
öncelikle çözüm aranmas› gereken sorunla-
r›n bafl›nda gelmektedir.

Tablo 2: Türkiye ‹flgücü Piyasas›nda Geliflmeler

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

15 ve Daha Yukar› Yafltaki 

Nüfus (000) 45.311 46.211 47.158 48.041 48.912 49.906 50.826 51.668 49.994 50.772 51.686

‹flgücü (000) 23.878 23.078 23.491 23.818 23.640 24.289 24.565 22.330 23.114 23.805 24.748

‹flgücüne Kat›lma 

Oran› (%)- 52,7 49,9 49,8 49,6 48,3 48,7 48,3 48,0 46,2 46,9 47,9

Kad›n (%) 30 26,6 27,1 27,9 26,6 25,4 24,8 24,9 23,6 24,5 26,0

Erkek (%) 75,8 73,7 72,9 71,6 70,4 72,3 72,2 71,5 69,8 70,1 70,5

‹stihdam (000) 22.048 21.581 21.524 21.354 21.147 21.791 22.046 22.330 20.738 21.194 21277

‹stihdam Oran› (%) 48,7 46,7 45,6 44,4 43,2 43,7 43,4 43,2 41,5 41,7 41,2

K›r  (%) 61,5 56,4 56,0 54,3 51,9 52,1 49,5 48,8 47,4 47,7 48,0

Kent (%) 39,8 40,2 38,9 38,1 37,7 38,4 39,7 40,0 39,0 39,2 38,2

‹flsiz 1.830 1.497 1.967 2.464 2.493 2.498 2.520 2.447 2.377 2.611 3.471

‹flsizlik Oran› (%) 7,7 6,5 8,4 10,3 10,5 10,3 10,3 9,9 10,3 11,0 14,0

K›r (%) 3,9 3,9 4,7 5,7 6,5 5,9 6,8 6,5 6,8 7,2 8,9

Kent (%) 11,4 8,8 11,6 14,2 13,8 13,6 12,7 12,1 12,0 12,8 16,6

Genç ‹flsizlik Oran› (%) 15,0 13,1 16,2 19,2 20,5 19,7 19,3 18,7 20,0 20,5 25,3

Eksik ‹stihdam Oran›(%)- 9,1 6,9 6,0 5,4 4,8 4,1 3,3 3,6 3,0 3,6 -

(1) 2003 y›l› öncesi sonuçlar 2000 Genel Nüfus Say›m› Sonuçlar›na göre revize edilmifltir.
(2) Rakamlar yuvarlamadan dolay› toplam› vermeyebilir.
(3) Kaynak: TÜ‹K Hane Halk› ‹fl Gücü Anketleri, 2008-2010. 
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4. ‹fiS‹ZL‹KLE MÜCADELE 

POL‹T‹KALARI

‹flsizlikle mücadele temelde iki flekilde
gerçeklefltirilmektedir. Bunlardan ilki aktif
istihdam politikalar› olarak adland›r›lmak-
tad›r. Yani bafllang›çta iflsizlik riskinin orta-
ya ç›kmamas›na yönelik önlemler ve dü-
zenlemeler olarak aç›klanmaktad›r. Bu po-
litikalar çok yönlü ekonomik ve mali ön-
lemler, tasarruf, yat›r›m, istihdam iliflkileri-
ne dönük etkin ve uzun vadeli politikalar ve
kararlard›r. ‹kinci yol ise, bir sosyo-ekono-
mik risk oluflturan iflsizli¤in ortaya ç›kard›-
¤› gelir kay›plar›n› geçici bir süre için taz-
min eden, iflsizlere yeni ifller bulununcaya
kadar veya yeni alanlarda istihdam edilme
olana¤›n› verecek e¤itimlerini tamamlaya-
na kadar, onlar›n gelir kay›plar›n› karfl›la-
yarak ve gelir süreklili¤ini sa¤layacak olan,
kurumsal yap›lar›n oluflturulmas›yla ilgili-
dir (Çetin, 2007, s. 27).

Aktif politikalar, iflsizlerin iflgücü piya-
sas›nda ifl bulmalar›n› ve bir ifle yerleflmele-
rini kolaylaflt›rmay› amaçlayan bir dizi ön-
lemi içerir. Aktif politikalar iflsizlerin istih-
dam edilebilirliklerini gelifltirmeyi amaçla-
maktad›r (Kapar, 2006, s. 344). 

Pasif istihdam politikalar›, ekonomik
büyümenin yan› s›ra sosyal geliflmenin sa¤-
lanmas› ve gelirin toplumda adil ve dengeli
biçimde paylaflt›r›lmas›n› amaçlad›¤› için
sosyal devlet olma ilkesinin bir gere¤idir.   

‹flsizli¤i tazmin edici politika uygulayan
ülkelerde üç sistem mevcuttur. Bunlar; ifl-

sizlik yard›m›, k›dem tazminat› ve iflsizlik
sigortas›d›r (Andaç,1999, s. 121). Sosyal
yard›mlar da iflsizli¤i telafi edici pasif istih-
dam politikalar› aras›nda say›labilir. Pasif
istihdam politikalar›n›n temelini iflsizlik si-
gortas› uygulamas› oluflturmakta ise de tek-
ni¤i dolay›s›yla telafi etkisinin kapsam, sü-
re ve tutar bak›m›ndan art›r›lmas› için di¤er
yöntemler, iflsizlik sigortas› ile birlikte uy-
gulanabilmektedir (Ülker, 2001, s. 9).

4.1. ‹flsizlik Yard›m›

‹flsizlik yard›m›; finansman› tamamen
devlet taraf›ndan karfl›lanan, muhtaç du-
rumdaki iflsizlere, özellikle iflsizlik sigorta-
s›ndan yararlanma müddeti dolup da henüz
kendisine ifl bulamam›fl ya da iflsiz kalm›fl
olmakla birlikte, iflsizlik sigortas›ndan ya-
rarlanabilmek için zorunlu olan prim öde-
me gün say›s›n› doldurmam›fl olanlara, sa-
t›n alma güçlerini ve yaflamlar›n› devam et-
tirebilmek amac› ile yap›lan parasal yard›m
esaslar›na dayanmaktad›r. 

4.2. K›dem Tazminat›

Baz› ülkelerde devlet veya iflveren, sigor-
tal›lara iflsiz kalmas› durumunda toplu öde-
me yapmaktad›r. ‹flsizlik halinde yap›lan bu
toplu ödeme, Türkiye’de k›dem tazminat›,
baz› ülkelerde iflten ç›karma tazminat› ola-
rak adland›r›lmaktad›r. K›dem tazminat› bir
iflçinin iflyerindeki çal›flma süresine, yani k›-
demine ba¤l› olarak de¤iflmektedir. K›dem
tazminat› iflsizlik sigortas›n›n uygulanmad›-
¤› pek çok ülkede, iflsizli¤i tazmin edici bir
ifllev görmektedir (Özfluca, 1998, s. 23).
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Türkiye’de hukuk sistemine k›dem taz-

minat› 1936 y›l›nda 3008 say›l› ‹fl Kanunu

ile girmifltir. K›dem tazminat›, kanunun be-

lirli hallerde hizmet sözleflmesinin son bul-

mas›nda, iflveren taraf›ndan iflçiye verilen

hizmet süresi ve ücrete göre de¤iflen, üst s›-

n›r› kanunen belirlenmifl ve ödenmemesi

yapt›r›ma ba¤lanm›fl, geç ödenmesi halle-

rinde de özel faiz yürütülecek bir miktar pa-

rad›r (Abbasgil, 1994, s. 27).

K›dem tazminat› iflçiler için ekonomik

bir destek olmakla beraber, hizmet sözlefl-

mesi fesihlerinde iflverenleri keyfi davran-

malar›ndan cayd›r›c› rol oynama ve iflçi aç›-

s›ndan ifl güvencesi olma görevini üstlen-

mifltir. 

1936 y›l›nda bafllayan k›dem tazminat

uygulamas›, uzun süre iflsizlik sigortas›n›n

alternatifi olarak de¤erlendirilmifltir. Hatta

4447 say›l› Kanun ile Türkiye’de iflsizlik si-

gortas› uygulamas›n›n bafllamas› üzerine

k›dem tazminat›n›n kald›r›lmas› talepleri

oluflmufltur. Oysa k›dem tazminat› ile iflsiz-

lik sigortas› aras›nda baz› farklar bulun-

maktad›r. En önemli farklar ise flunlard›r

(Akyi¤it, 1999, s. 196–1999);

- ‹flsizlik sigortas› ödene¤inin hak edile-

bilmesi için çal›flan›n kendi iste¤i d›fl›nda

iflsiz kalmas› koflulu aran›rken, k›dem taz-

minat›nda böyle bir koflul aranmamakta

olup, iflçi hakl› nedenlere dayal› olarak hiz-

met sözleflmesini feshedip iflsiz kalsa da k›-

dem tazminat› alabilmektedir.

- ‹flsizlik sigortas› ödene¤inin ödenmesi,
ifl sözleflmesi sona eren iflçinin yeni bir ifl
bulamamas› kofluluna ba¤lanm›fl olmas›na
ra¤men, k›dem tazminat›n›n hak edilebil-
mesi için ifl sözleflmesi sona eren iflçinin ye-
ni bir ifl bulsa da söz konusu iflçiye eski ifl-
verenince k›dem tazminat› ödenmektedir.

- ‹flsizlik sigortas› ile k›dem tazminat›
aras›ndaki bir di¤er fark ödemeleri yapan
taraflarda ortaya ç›kar. ‹flsizlik sigortas›
ödene¤i Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan, k›-
dem tazminat› ise iflveren taraf›ndan iflçiye
ödenir.

4.3. Sosyal Yard›mlar

Sosyal yard›mlar, iflsizlik sigortas› veya
iflsizlik yard›m› alma hakk›n› kazanama-
m›fl, bir baflka ifadeyle iki programdan biri
taraf›ndan kapsanmam›fl iflsizlere verilen
yard›mlard›r. Bu tür yard›mlar tamam›yla
yerel düzeydeki vak›f, dernek ve benzeri
kurulufllar taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Veri-
len yard›mlar›n miktar› bu kurulufllar›n ma-
li olanaklar›na ba¤l› olarak de¤iflmektedir
(Tuna, 1995, s. 8).

Türkiye’de yard›ma muhtaç ve iflsiz
kimselere; yerel yönetimler, Sosyal Yar-
d›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Vak›f-
lar Genel Müdürlü¤ü ve baz› gönüllü der-
nek ve vak›flarca yard›m yap›lmaktad›r.

4.4. ‹flsizlik Sigortas›

‹flsizlik sigortas›, çal›flma istek, yetenek,
sa¤l›k ve yeterlili¤inde olmas›na ra¤men,
kendi iradesi d›fl›nda iflsiz kalan kiflinin, u¤-
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rad›¤› gelir kayb›n› belli oranda ve belli sü-

re ile karfl›layan ve sigortac›l›k tekni¤i ile

faaliyet gösteren bir programd›r. ‹flsizlik si-

gortas› program› bir sonraki bölümde daha

detayl› olarak incelenece¤i için burada daha

fazla ayr›nt›ya girilmeyecektir.

4.5. Pasif ‹stihdam Politikalar›n›n 

De¤erlendirilmesi

‹flsizlik ödemeleri genellikle pasif iflgü-

cü piyasas› politikalar› olarak nitelenmekte-

dir. Ancak, bu niteleme gerçekte bir önyar-

g›ya dayanmaktad›r. Pasif politikalar nite-

lemesi, iflsizlik ödemelerini öncelikli ve

önemli görmeyen, bunlar›n ikinci s›n›f ön-

lemler oldu¤unu savunan siyasal bir tercihi

güçlendirmek için kullan›lmaktad›r (Sinfi-

eld, 1997, s. 280). Ancak, iflsizlik ödemele-

ri ile aktif programlar›n amaçlar› farkl›d›r.

Çeflitli ülkelerdeki uygulamalara bak›ld›-

¤›nda, iflsizlik ödemeleri ve aktif politikala-

r›n birbirini ikame edecek niteliklerden

çok, birbirlerini tamamlay›c› nitelikler tafl›-

d›klar› görülmektedir. ‹flsizlik ödemeleri ile

gelir deste¤inin sa¤lanmas› yöntemi, iflsizin

aktif hale getirilmesinde en etkili ve güven-

li yoldur.  Di¤er yandan, iflsizlik ödemele-

rinden yararlanma ço¤u durumda iflsizin

aktif programlara kat›lma kofluluna ba¤la-

n›r. Aktif ve pasif politikalar birbirinden

ba¤›ms›z veya birbirlerinin yerine geçen se-

çenekler de¤ildir. Aksine, her iki politika

do¤rudan do¤ruya birbiriyle iliflkilidir (Ber-

kel, 2000, s. 3).

‹flsizin iflsizlik sigortas›ndan ya da yard›-
m›ndan yararlanma koflullar› aras›nda, aktif
olarak ifl aramak, uygun ifli kabul etmek ve-
ya aktif programlara kat›lmak yer al›r. ‹flsiz,
aktif programlara kat›lmazsa iflsizlik öde-
meleri azalt›l›r, belirli bir süre durdurulur
ya da kesilir. Buradan da anlafl›laca¤› üzere,
iflsizlik ödemeleri ile aktif politikalar ara-
s›nda kurulan bu tür iliflkiler, iflsizlerin aktif
programlara kat›lmas›n› desteklemekte ve-
ya zorlamaktad›r. Geliflmifl ülkelerde iflsiz-
lik ödemeleri ile aktif politikalar aras›nda
kurulan ba¤ zay›flamak yerine güçlenmek-
tedir. Bu çerçevede, iflsizlik ödemeleri sis-
teminden aktif iflgücü piyasas› politikalar›-
na geçiflten çok, bu iki politikay› oluflturan
programlar›n birbirine eklendi¤i görülmek-
tedir (Berkel, 2000, s. 3).

‹flsizlik ödemeleri, iflsizli¤in yol açt›¤›
gelir kay›plar›n› gidererek, iflsizlerin yaflam
düzeyinin gerilemesine engel olur. Di¤er
yandan, bu ödemeler, iflgücü piyasas›n›n
düzenlenmesine iliflkin ifllev de üstlenir
(Standing, 1999, s. 227–228). Bir baflka de-
yiflle, iflsizlik ödemelerinin temel amac›, is-
tem d›fl› iflsizli¤e karfl› gelir güvencesi sa¤-
lamak ve iflgücü piyasas›n› düzenlemektir
(ILO, 2000, s. 148). 

‹flsizlik ödemelerinin iflsizli¤i art›rd›¤›-
na, iflsizlerin ifle yerleflme isteklerini azaltt›-
¤›na, çal›flanlar›n ifl b›rakma e¤ilimlerini
güçlendirdi¤ine ve çal›flmamay› cesaretlen-
dirdi¤ine iliflkin elefltiriler artm›flt›r (Özflu-
ca, 1997, s. 131). Günümüzde iflsizli¤i dü-
zenleyen politikalara egemen olan temel
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düflünce; iflsizli¤in bireylerin istek ve se-
çimleriyle ortaya ç›kan gönüllü bir olgu ol-
du¤u ve bireylerin iflsizlikten yarar sa¤la-
d›klar› için iflsiz kald›klar›d›r (Standing,
1991, s. 139). ‹flsizli¤i ekonomik, sosyal
yap›lar›n ve koflullar›n yol açt›¤› bir sonuç
olmaktan çok, bireylerin çal›flma istekleri
ile ilgili bir konu olarak kabul eden anlay›fl
yayg›nlaflmaktad›r. Bu anlay›fl, iflsizli¤in
ortaya ç›kard›¤› olumsuz sonuçlar›n gideril-
mesini bireylerin sorumlulu¤una b›rakmak-
tad›r.  Di¤er yandan söz konusu anlay›fl›n
yayg›nl›k kazanmas› iflsizli¤in ve iflsizlerin
ekonomik, sosyal ve siyasal önemini gizle-
meye yaramaktad›r (Sinfield, 1997, s. 282).
Belirtilen geliflmeler, iflsizlik ödemelerine
dayanan koruma programlar›n› ikincil ön-
celikte ve ço¤u durumda olumsuz olarak
gören politikalar›n uygulanmas›na yol aç-
maktad›r (Kapar, 2006, s. 343). Ancak kü-
reselleflme sürecinin yaratt›¤› olumsuzluk-
lar (artan yoksulluk, gelir da¤›l›m›ndaki
eflitsizlikler vb. gibi) ve gittikçe daha k›sa
aral›klarla yaflanan ekonomik krizlere ba¤l›
olarak artan iflsizlik olgusu, iflsizlik sigorta-
s› ve yard›mlar›n› kapsayan iflsizlik ödeme-
lerinin önemini kan›tlamaktad›r. ‹flsizlik
ödemelerinde en etkili yöntem olarak hem
geliflmifl hem de geliflmekte olan pek çok
ülkede uygulanan iflsizlik sigortas› sistemi,
sosyal devlet olman›n gere¤i olarak sosyal
gelirin paylaflt›r›lmas› ve sosyal adaletin
sa¤laman›n bir yolu olarak görülmekte, ge-
nellikle devlet taraf›ndan kurulan zorunlu
sigorta kolu olma özelli¤ini tafl›maktad›r. 

5. ‹fiS‹ZL‹K S‹GORTASI VE 

TÜRK‹YE UYGULAMASI

5.1. ‹flsizlik Sigortas›n›n Tarihçesi

‹flsizlik sigortas›n›n do¤uflu ve geliflimi-
ne, iflsizli¤in ekonomik, sosyal ve politik
yap›da meydana getirdi¤i olumsuzluklar
neden olmufltur (Andaç,1999, s. 32). ‹rade-
si d›fl›nda iflsiz kalan bir kiflinin kendisinin
moral yap›s›, ailesi ve toplum için yaratabi-
lece¤i sorunlara karfl› korunmas›n›n sa¤la-
yaca¤› yararlar tart›fl›lmazd›r (Törüner,
1991, s. 6).

‹flsizlik sigortas›n›n do¤uflu ve geliflimi-
ne bak›ld›¤›nda, kapitalizm öncesi dönem-
lerde iflsizlik riski karfl›s›nda güvencenin,
loncalar, din kurumlar› ve aile dayan›flmas›
ile sa¤land›¤› görülmektedir. Kapitalizmin
geliflimiyle üretim süreçlerinde yaflanan de-
¤iflimler sonucu sosyal problemlerin artma-
s› ve bireylerin bu problemlerin çözümünde
yeterli olamamas›, kamunun sorunlara çö-
züm için müdahale etmesinin gereklili¤ini
ortaya ç›karm›flt›r.

‹flsizlik 1890’l› y›llardan itibaren mahal-
li bir sorun olarak kabul edilmeye bafllan-
m›fl ve 1893’de Bern’de kamu otoritelerin-
ce ilk iflsizlikle mücadele program›n›n yü-
rürlü¤e girdi¤i görülmüfltür. ‹flsizlikle mü-
cadele çerçevesinde belediyelerin haricinde
sendikalar da iflsizlikle ilgili harcamalara
kat›lm›fllard›r (Yazgan, 1992, s. 107). ‹flsiz-
likten korunmak amac›n› tafl›yan zorunlu
karakterdeki ilk iflsizlik sigortas› 1911 y›-
l›nda ‹ngiltere’de ç›kar›lm›flt›r. 1927 y›l›n-
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da yap›lan de¤ifliklikle sigorta kapsam› ge-
niflletilmifl ve ülkedeki iflgücünün 4/5’ini
kapsayacak düzeye ulaflt›r›lm›flt›r (Serter,
1994, s. 57).

1929 dünya ekonomik krizinin yaratt›¤›
iflsizlik üzerine, iflsizlerin u¤rad›¤› zarar›n
tazmini konusu gündeme gelmifl, sosyal
patlamalar iflsizlik sigortas› kavram›n›n
üzerine daha kararl› gidilmesi sonucunu do-
¤urmufltur. 10 Aral›k 1948 tarihinde Pa-
ris’te toplanan Birleflmifl Milletler Genel
Kurulu, yay›nlad›¤› “‹nsan Haklar› Evren-
sel Beyannamesi” ile bütün dünya devletle-
rine sosyal, ekonomik, kültürel ve politik
alanlarda baz› tavsiyelerde bulunmufltur.
Beyannamenin 25. maddesinin 1. f›kras›n-
da “… her flahs›n… iflsizlik, hastal›k, sakat-
l›k, dulluk, ihtiyarl›k ve geçim imkanlar›n-
dan iradesi d›fl›nda mahrum b›rakacak di¤er
hallerde güvenli¤e hakk› vard›r” hükmü yer
almaktad›r (T‹SK, 2001, s. 7). 

ILO, iflsizlerin korunmas›na yönelik
sözleflme ve tavsiye kararlar›yla standartlar
getirmifltir. 1934 y›l›nda 44 No’lu “‹flsizlik
Yard›m› Sözleflmesi” ile 1952 y›l›nda kabul
edilen 102 say›l› “Sosyal Güvenli¤in Asga-
ri Normlar›na ‹liflkin Sözleflme” bunlardan-
d›r. ILO 102 say›l› sözleflmesinde iflsizli¤i
dokuz riskten biri olarak sayarak devletlere
sorumluluk yüklemektedir. 

Bugün dünyada sosyal güvenlik progra-
m›na sahip 172 ülkeden sadece 68’inde ifl-
sizlik sigortas› bulunmaktad›r. ‹flsizlik si-
gortas›n›n finansman ve yönetim bak›m›n-
dan önemli sorunlar› bulunmas›, sosyal gü-

venlik sistemlerinin son halkas›n› oluflturan
bu sigorta kolunun birçok ülkede uygulama
alan› bulmas›na engel olmufltur (Pirler,
2000, s. 1).

‹flsizlik sigortas›, ekonomik büyümenin
yan› s›ra sosyal geliflmenin sa¤lanmas› ve
gelirin toplumda adil ve dengeli bir biçim-
de paylaflt›r›lmas›n› amaçlad›¤› için sosyal
devlet olma ilkesinin bir gere¤idir. 

5.2. Türkiye’de ‹flsizlik Sigortas›n›n

Tarihçesi

Türkiye’de iflsizlik sigortas› ile ilgili ça-
l›flmalar 1959 sonras› ‹fl ve ‹flçi Bulma Ku-
rumu (günümüzdeki Türkiye ‹fl Kurumu)
ve Devlet Planlama Teflkilat› (DPT) öncü-
lü¤ünde bafllam›flt›r. 1963 y›l›nda Birinci
Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› ile bafllayan ve
7. Plan dönemine de¤in uzanan süreçte, ifl-
sizlik sigortas›na kalk›nma planlar›nda ve
y›ll›k programlarda genifl bir yer verilmifl
ve Planl› dönemde konuyla ilgili toplam 27
yasa tasar›s› haz›rlanm›flt›r. 1. Befl Y›ll›k
Kalk›nma Plan›nda iflçi niteli¤i tafl›yanlar
için iflsizlik sigortas›n›n kurulmas› öngörül-
müfl, 2. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda yine
iflsizlik sigortas›n›n kurulmas› öngörülmüfl
ve bu ba¤lamda çeflitli etüt ve çal›flmalar
yap›lm›flt›r. 3. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›n-
da iflsizlik sorununun k›sa vadede çözümü-
nün kaynaklar›n da¤›lmas›na yol açaca¤›
düflüncesiyle iflsizlik sigortas›n›n oluflumu
ertelenmifltir. 4. Befl Y›ll›k Kalk›nma Pla-
n›nda K›dem Tazminat› Fonu Yasa Tasar›-
s›n›n, ‹flsizlik Sigortas› Yasas› ile birlikte
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ç›kar›laca¤› ifade edilirken, 5. Befl Y›ll›k
Kalk›nma Plan›nda iflsizlik sigortas›ndan
hiç söz edilmemifltir. 6. Befl Y›ll›k Kalk›n-
ma Plan›nda ‹flsizlik Sigortas› Program› ha-
z›rl›k çal›flmalar›n›n bafllanaca¤› ifade edil-
mifl ve sigortan›n kapsam›na girecek önce-
likli sektörleri saptama çal›flmalar› baflla-
m›flt›r (Ersel,1999, s. 104). 

Türkiye’de 1982 Anayasas›n›n 60. mad-
desinde herkesin sosyal güvenlik hakk›na
sahip oldu¤u ve devletin bu güvenli¤i sa¤-
layacak gerekli tedbirleri almas› ve gerekli
kurumlar› oluflturmas› gerekti¤i belirtilerek
sosyal güvenlik; devlet için görev, birey
içinse bir hak konumuna ulaflm›flt›r. Ancak
Anayasa’n›n 65. maddesinde “Devletin
Anayasa ile belirtilen görevlerini ekonomik
ve mali imkânlar›n›n yeterlili¤i ölçüsünde
yerine getirir” ifadesine yer verilerek göre-
vin yerine getirilmesi mali imkânlarla s›n›r-
land›r›lm›flt›r. ILO’nun 102 say›l› Sözleflme
ile dokuz riskten biri olarak sayd›¤› ve ka-
musal güvencenin sa¤lanmas› gereklili¤ine
karfl›n iflsizlik sigortas› Türkiye’de ancak 7.
Planl› dönemde 25.08.1999 gün ve 4447 sa-
y›l› kanun ile oluflturulabilmifltir.

4447 say›l› Kanun her ne kadar ‹flsizlik
Sigortas› Kanunu olarak adland›r›lsa da il-
gili Kanunla, (Sosyal Sigortalar Kanunu,
Tar›m ‹flçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
T.C.Emekli Sand›¤› Kanunu, Esnaf ve Sa-
natkârlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›flanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tar›m-
da Kendi Ad›na ve Hesab›na Çal›flanlar
Sosyal Sigortalar Kanunu ile ‹fl Kanununun

Bir Maddesinin De¤ifltirilmesi ve Bu Ka-
nunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi,
‹flsizlik Sigortas› Kurulmas›, Çal›flanlar›n
Tasarrufa Teflvik Edilmesi ve Bu Tasarruf-
lar›n De¤erlendirilmesine Dair Kanunun ‹ki
Maddesinin Yürürlükten Kald›r›lmas› ile
Genel Kadro ve Usül Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun) be-
fli sosyal güvenlik kurumlar›n› kapsayan
toplam yedi kanunda de¤ifliklikler yap›l-
m›flt›r. 10 bölüm ve 64 maddeden oluflan
4447 say›l› Kanunla emeklili¤e hak kazana-
bilmek için prim ödeme gün say›s› bir ön-
ceki uygulamaya göre art›r›lm›fl, emeklilik
için, yafl, y›l ve prim ödeme gün say›lar›n›n
yeterlili¤i birlikte aranacak koflular olarak
belirlenmifl, sa¤l›k yard›mlar›na kat›l›m
paylar› art›r›lm›fl, çal›flanlar›n ve ailelerinin
sa¤l›k yard›mlar› ile sa¤l›k araç gereçlerin-
den yararlanma koflullar› a¤›rlaflt›r›lm›flt›r.
Toplumda yükselen tepkileri azaltmak
amac›yla da Kanunun 7. bölümünün 46. ve
55. maddeleri aras›nda, iflsizlik sigortas›
düzenlenmifltir. Kanunun bu bölümü eme-
¤in korunmas›na yönelik ve uygulamaya
konulan önemli bir ad›md›r. 

Kanunun ilk olma özelli¤i ve getirdi¤i
tüm de¤iflikliklere ra¤men, bir reform olma
özelli¤inden uzak, sosyal güvenli¤in mali
yükünü devletin s›rt›ndan almaya yönelik
bir nitelik tafl›d›¤› da ileri sürülmektedir
(fiakar, 1999, s. 14).

4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanunu da-
ha önce de vurguland›¤› gibi, 25.08.1999



tarihinde kabul edilmifl, 08.09.1999 tarih ve
23810 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak
yürürlü¤e girmifltir. Ayr›ca, “4447 say›l› ‹fl-
sizlik Sigortas›n›n Uygulanmas›na ‹liflkin 1
No’lu Tebli¤” 21.05.2000 tarih ve 24055
say›l› Resmi Gazetede, “4447 say›l› ‹flsizlik
Sigortas› Kanununun Uygulanmas›na ‹lifl-
kin 2 No’lu Tebli¤ ise 29.06.2000 tarih ve
24094 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak
yürürlü¤e girmifltir. 1 ve 2 No’lu tebli¤ler
ile iflsizlik sigortas› uygulamas›na iliflkin
usul ve esaslar düzenlenmifltir.

4447 say›l› Kanuna göre iflsizlik sigorta-
s›, kapsam›na giren tüm sigortal›lar için zo-
runlu olup, tüm ülke düzeyinde 01.06.2000
tarihinden itibaren iflçi, iflveren ve devlet
katk›s› olarak primler kesilip iflsizlik sigor-
tas› fonunda toplanmaya bafllam›flt›r. Türki-
ye ‹fl Kurumu bünyesinde ‹flsizlik Sigortas›
Daire Baflkanl›¤› oluflturularak iflsizlik si-
gortas›n›n uygulanmas›ndan bu birim so-
rumlu tutulmufltur. ‹flsizlik sigortas› fonun-
dan iflsizlere yönelik iflsizlik ödemeleri
01.03.2002 tarihinden itibaren bafllam›flt›r.

4447 say›l› Kanun, 10 y›l gibi k›sa say›-
labilecek geçmifline ra¤men çeflitli yasalar-
la de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Bu de¤ifliklikler,
25.06.2003 tarih 4904 say›l› Türkiye ‹fl Ku-
rumu Kanunu1, 31.05.2006 tarih 5510 say›-
l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Kanunu2, 23.01.2008 tarih ve 5728 sa-
y›l› Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Ama-
c›yla Çeflitli Kanunlarda ve Di¤er Baz› Ka-
nunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Ka-
nun3, 17.04.2008 tarih ve 5794 say›l› Sosyal

Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanu-
nu ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun4, 15.05.2008 tarih ve 5763 sa-
y›l› ‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤iflik-
lik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun5,
11.08.2009 tarih ve 5921 say›l› ‹flsizlik Si-
gortas› ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas› Kanununda De¤ifliklik Yap›l-
mas›na Dair Kanun6 ve 28.01.2010 tarih ve
5951 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanunlar-
da De¤iflikli Yap›lmas›na Dair Kanunlar-
d›r7.  

5.2. 4447 Say›l› ‹flsizlik Sigortas› Ka-

nununun Kapsam› 

‹flsizlik sigortas›, çal›flma arzu ve yete-
ne¤ine sahip olup, kendi iradesi d›fl›nda ifli-
ni kaybedenlere geçici bir süre, önceki ge-
lirlerinin bir k›sm›n› karfl›lamak üzere, ken-
disi ve ailesinin sosyo-ekonomik bak›mdan
zor duruma düflmelerini önlemek için gelifl-
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1 4904 say›l› Kanun, 05.07.2003 tarih ve 25159 say›l› Res-
mi Gazetede yay›mlanm›flt›r.

2 5510 say›l› Kanun 16.06.2006 tarih ve 26200 say›l› Res-
mi Gazetede yay›mlanm›flt›r.

3 5728 say›l› Kanun 08.02.2008 tarih ve 26781 say›l› Res-
mi Gazetede yay›mlanm›flt›r.

4 5754 say›l› Kanun, 08.05.2008 tarih 26870 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanm›flt›r.

5 5763 say›l› Kanun 26.05.2008 tarih ve 26887 say›l› Res-
mi Gazetede yay›mlanm›flt›r.

6 5921 say›l› Kanun 18.08.2009 tarih ve 27323 say›l› Res-
mi Gazetede yay›mlam›flt›r.

7 5951 say›l› Kanun 05.2010 tarih ve 27484 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanm›flt›r.



tirilmifl bir sosyal güvenlik program›d›r. Bu
anlamda iflsizlik sigortas›, di¤er sosyal gü-
venlik programlar›ndan nitelik yönüyle
farkl›l›k gösterir.

4447 say›l› Kanunun 46. maddesinde ifl-
sizlik sigortas›n›n amac› “iflsizlik sigortas›-
na iliflkin kurallar› ve uygulama esaslar›n›
düzenlemek ve sigortal›lara iflsiz kalmalar›
halinde, bu Kanunda öngörülen ödeme ve
hizmetlerin yerine getirilmesini sa¤lamak-
t›r” fleklinde ifade edilmektedir. Ayr›ca Ka-
nunun 48. maddesinde, iflsizlik ödene¤i d›-
fl›nda sigortal›lara, hastal›k ve anal›k sigor-
tas› primleri, yeni bir ifl bulma, meslek ge-
lifltirme, edindirme ve yetifltirme e¤itimi
verme hizmetlerini de iflsizlik sigortas›n›n
amaçlar› aras›nda saym›flt›r. ‹flsizlik sigor-
tas›nda “zorunluluk ilkesi” esast›r. Yani ifl-
sizlik sigortas› zorunlu olup, kanun yürür-
lü¤e girdi¤i tarihten itibaren çal›flmakta
olanlar yararlanmaya bafllam›fllard›r. Yeni
ifle girenler ise ifle bafllad›klar› tarihten iti-
baren sigortal› olurlar. Sigortal›l›¤›n baflla-
mas›yla birlikte, sigortal›lar ile bunlar›n ifl-
verenlerinin sigortal› hak ve yükümlülükle-
ri de ifllemeye bafllar.

‹flsizlik Sigortas› Kanunu (De¤iflik f›k-
ra:17/04/2008-5754 S.K./90.md.) 5510 sa-
y›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-
gortas› Kanununun 4. maddesinin birinci
f›kras› kapsam›nda olanlardan bir hizmet
akdine dayal› olarak çal›flan sigortal›lar› ve
506 say›l› Sosyal Sigortalar Kanununun ge-
çici 20. maddesinde aç›klanan sand›klara
tabi sigortal›lar› kapsar (4447 SK, 46. md.).

5510 say›l› Kanunun; 4. maddesinin bi-
rinci f›kras›n›n (b) ve (c) bentleri, ikinci f›k-
ras› kapsam›nda olanlardan bir hizmet akdi-
ne dayal› olarak çal›flmayanlar ve 3. f›kras›,
5., 6. ve geçici 13. maddeleri kapsam›nda
olanlar ile 506 say›l› Sosyal Sigortalar Ka-
nununun geçici 20. maddesi kapsam›nda
olmakla birlikte memur veya 22.01.1990
tarihli ve 399 say›l› Kanun Hükmünde Ka-
rarname  (KHK)’ye tabi sözleflmeli statüde
bulunanlar ve 657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanunu (DMK), 926 say›l› Türk Silahl›
Kuvvetleri Personeli Kanunu, 3269 say›l›
Uzman Erbafl Kanunu, 3466 say›l› Uzman
Jandarma Kanunu, 2802 say›l› Hakim ve
Savc›lar Kanunu, 2547 say›l› Yüksek Ö¤re-
tim Kanunu, 2914 say›l› Yüksek Ö¤retim
Personel Kanunu, 233 ve 399 say›l› KHK
ile 190 say›l› KHK’ye tabi kamu kurum ve
kurulufllar›n›n teflkilat kanunlar›ndaki hü-
kümlerine göre sözleflmeli personel statü-
sünde çal›flanlar ile 657 say›l› DMK’na gö-
re geçici personel statüsünde çal›flanlar bu
Kanun kapsam›nda de¤ildir (4447 SK.
46.md.).

Ancak kanun, bu niteli¤i ile çal›flan si-
gortal›lar› ifl piyasas›ndaki di¤er kesimlere
göre daha ayr›cal›kl› konuma getirmekte-
dir. Oysa ki sosyal adalet ilkesi bak›m›ndan
çal›flanlar aras›nda ayr›cal›k yarat›lmamas›
için kanun tüm çal›flanlar› kaps›yor olsa da-
ha tutarl› olurdu (Centel, 1998, s. 30). 

‹flsizlik sigortas›n›n kapsam›n› belirle-
mek oldukça zordur. Çünkü her ülkenin
ekonomik ve sosyal yap›s›, çal›flma flartlar›
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farkl›l›klar göstermektedir. Ancak Türki-
ye’de ba¤›ms›z çal›flanlar›n, ilk defa ifl ara-
yanlar›n, kamu görevlileri, kötü niyetli dav-
ran›fl nedeniyle iflten ç›kar›lanlar›n iflsizlik
sigortas› kapsam›na al›nmam›fl olmas›, ifl-
sizlik sigortas› uygulamas›n›n çal›flma ha-
yat› ve toplumsal yaflam üzerindeki olumlu
etkilerinin s›n›rl› olmas›na yol açmaktad›r.
‹flsizlik sigortas›, çal›flan›n ve ailesinin u¤-
rayaca¤› gelir kayb›n›n yol açaca¤› maddi
ve manevi çöküntülerle, bu çöküntülerin
neden olaca¤› suç oran›n›n artmas›n› engel-
leyici ifllevi kapsam›n yetersizli¤i nedeniy-
le s›n›rl› olmaktad›r. 

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi ile
mali sistemin önemli sorunlar›ndan biri ka-
y›td›fl› çal›flman›n yayg›nl›¤›d›r. Farkl› ça-
l›flmalarda de¤iflik oranlar verilmesine ra¤-
men ekonominin yaklafl›k yar›s›n›n kay›td›-
fl› oldu¤u ve çal›flanlar›n yar›s›n›n da kay›t-
d›fl›nda istihdam edildi¤i aç›kt›r (Erol,
2005, s. 148–158). ‹flsizlik sigortas›n›n kap-
sam›n›n s›n›rl› olmas› ve sa¤lanan hizmet-
lerin düflüklü¤ü kay›tl› çal›flmay› özendir-
meye yeterli olamamaktad›r. ‹flsizlik sigor-
tas›ndan yararlananlar›n kapsam›n›n genifl-
letilmesi, kay›td›fl› istihdam›n azalt›lmas›n-
da etkili bir yöntem olacakt›r.

5.3. ‹flsizlik Sigortas›ndan Yararlan-

ma Koflullar›

‹flsizlik sigortas› ödene¤i alabilmek için
baz› koflullar›n yerine getirilmesi gerek-
mektedir. ‹flsizlik sigortas›ndan yararlana-
bilmek için öncelikle bu kanun kapsam›na

dâhil olmak gerekmektedir. Ayr›ca çal›flan
kiflinin ifl iliflkisinin sona ermesinin kanu-
nun belirtti¤i kriterleri içermesi, sigorta
ödene¤inden yararlanabilmek için flartlar›n
tamamlanm›fl olmas›, kuruma süresi içinde
flahsen baflvurarak yeni bir ifl almaya haz›r
olduklar›n› kaydettirmeleri yan›nda iflsizlik
ödene¤inden yararlanabilmek için;

- Sigortal›n›n kendi istek ve kusuru d›-
fl›nda iflsiz kalmas›8

- Son üç y›l içinde 600 gün sigortal›
olarak çal›fl›p iflsizlik sigortas› prim
ödemesi, 

- ‹flten ayr›lmadan önceki son 120 gün
içinde prim ödeyerek sürekli çal›flm›fl
olmak, gerekmektedir. 

‹flveren, hizmet akdi sona eren sigortal›
hakk›nda örne¤i, Kurumca haz›rlanacak
olan üç nüsha iflten ayr›lma bildirgesi dü-
zenleyip, 15 gün içinde bir nüshas›n› Kuru-
ma gönderecek, bir nüshas›n› sigortal› iflçi-
ye verecek, bir nüshas›n› da iflyerinde sakla-
yacakt›r. Sigortal› iflsizin, iflsizlik sigortas›
ve di¤er hizmetlerden yararlanabilmesi için,
iflten ayr›lma bildirgesi ile birlikte hizmet
akdinin feshedildi¤i tarihi izleyen günden
itibaren 30 gün içinde Kuruma do¤rudan
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8 Hizmet akdi ‹fl Kanununun 13, 16,17/1 ve III. Maddeleri-
ne göre feshedilmifl olmas›, belirli süreli hizmet akdi ile ça-
l›flmakta iken sürenin bitiminde ifl akdinin yenilenmemesi
nedeniyle iflten ç›kar›lma, iflyerinin el de¤ifltirmesi veya
baflkalar›na geçmesi, kapanmas› veya kapat›lmas›, iflin ve-
ya iflyerinin niteli¤inin de¤ifltirilmesi nedenleriyle iflten ç›-
kar›lma veya özellefltirme nedeniyle hizmet akdinin sona
ermesi hallerinde iflsizlik ödene¤ine hak kazan›l›r.



baflvurmas› gerekmektedir (md. 48/5). 5510
say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-
gortas› Kanununun Ek 1. maddesinin uygu-
lanmas›na iliflkin yönetmelik; 21.07.2009
tarih ve 27295 say›l› Resmi Gazetede yay›n-
lanm›flt›r. Yönetmelik hükümlerine göre; ifl-
ten ç›k›fl tarihi, 01.08.2009 ve sonras› olan-
lar için 4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanu-
nunun 48. maddesi kapsam›nda verilmesi
gereken iflten ayr›lma bildirgeleri ile tüm ifl-
ten ç›k›fllara iliflkin bildirimler iflten ç›k›fl ta-
rihinden itibaren 10 gün içinde Sosyal Gü-
venlik Kurumuna yap›lacakt›r. Sosyal Gü-
venlik Kurumuna yap›lm›fl olan bildirimler
Türkiye ‹fl Kurumuna yap›lmas› gereken
bildirimler yerine geçer. Zorunlu nedenler
d›fl›nda baflvuruda gecikilen süre iflsizlik
ödene¤i almaya hak kazan›lan süreden dü-
flürülece¤i de kanunda öngörülmüfltür.

Türkiye’de var olan yüksek iflsizlik ra-
kamlar›na ra¤men, iflsizlik ödene¤i alanla-
r›n say›s› ‹fl-Kur’un verilerine göre ayl›k or-
talama 100 bin civar›nda kalmaktad›r. ‹fl-
sizlik Sigortas› Fonunun gelirleri h›zla art-
mas›na ra¤men bu gelirler Fonun gerçek sa-
hipleri olan iflsizler için yeterince kullan›la-
mamaktad›r. Bu nedenle iflsizlik sigortas›n-
dan faydalanmak için gereken prim ödeme
süresinin azalt›lmas› ve iflsizlik sigortas›n-
dan yararlanmak için son 120 gün kesintisiz
çal›flma flart›n›n hafifletilmesi gerekmekte-
dir. Çünkü iflsiz kalan kifli, son üç y›l içinde
tam olarak prim ödeyerek çal›flm›fl olsa da-
hi, iflten ayr›lmadan önce bir gün bile eksik
çal›flmas› nedeniyle ödene¤e hak kazana-

mamakta ve ma¤dur olmaktad›r.

5.4. Yap›lan Ödemeler Ve Sa¤lanan

Yard›mlar 

4447 Say›l› Kanunun 48. maddesine gö-
re, iflsizlik sigortas›n› almaya hak kazanan
iflsizlere Türkiye ‹fl Kurumu taraf›ndan ya-
p›lacak ödemeler ve sa¤lanan yard›mlar flu
flekilde s›ralanmaktad›r: 

1. ‹flsizlik ödene¤i,

2. Hastal›k ve anal›k sigortas› primleri,

3. Yeni bir ifl bulma,

4. Meslek gelifltirme, edindirme ve ye-
tifltirme e¤itimi.

Söz konusu yard›mlar flu flekilde özetle-
nebilir:

5.4.1. ‹flsizlik Ödene¤i

Sigortal› iflsize belirli bir süre için s›n›r-
l› bir gelir sa¤lamay› amaçlayan iflsizlik
ödene¤i 4447 say›l› Kanunda ayr›nt›l› flekil-
de düzenlenmifltir. 4447 say›l› ‹flsizlik Si-
gortas› Kanununa (50. madde) göre günlük
iflsizlik ödene¤i, 2002 y›l›ndan 2008 y›l›
Temmuz ay› sonuna kadar sigortal›n›n son
dört ayl›k prime esas kazançlar› dikkate al›-
narak hesaplanan günlük ortalama net ka-
zanc›n›n % 50’si olarak hesap edilmektey-
di. Bu suretle hesaplanan iflsizlik ödene¤i
miktar›n›n sanayi kesiminde çal›flan onalt›
yafl›ndan büyük iflçiler için uygulanan ayl›k
asgari ücretin netini geçmesi mümkün de-
¤ildi. Ancak, 5763 say›l› ‹fl Kanunu ve Ba-
z› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hak-
k›nda Kanunun 15. maddesi ile 4447 say›l›
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Kanunun 50. maddesi de¤ifltirilmifl olup, ifl-
sizlik ödene¤inin hesaplanma sistemi ve
ayl›k olarak verilecek ödene¤in tavan mik-
tar›nda baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.  Buna
göre günlük iflsizlik ödene¤i, sigortal›n›n
son dört ayl›k prime esas kazançlar› dikka-
te al›narak hesaplanan günlük ortalama brüt
kazanc›n›n % 40’› olarak hesaplanacakt›r.
Bu flekilde hesaplanan iflsizlik ödene¤i mik-
tar›, 4857 say›l› ‹fl Kanununun 39. maddesi-
ne göre on alt› yafl›ndan büyük iflçiler için
uygulanan ayl›k asgari ücretin brüt tutar›n›n
% 80’ini geçemeyecektir. Söz konusu olan
bu de¤ifliklikler 2008 y›l› Temmuz ay›n›n
sonu itibar›yla yürürlü¤e girmifltir.

4447 say›l› Kanunda (50. madde) iflsiz-
lik ödene¤inden yararlanma süreleri belir-
tilmektedir. Buna göre hizmet akdinin sona
ermesinden önceki son 120 gün prim öde-
yerek sürekli çal›flm›fl olanlardan, son üç y›l
içinde;  

a) 600 gün sigortal› olarak çal›fl›p, iflsiz-
lik sigortas› primi ödemifl olan sigortal› ifl-
sizlere 180 gün,  

b) 900 gün sigortal› olarak çal›fl›p, iflsiz-
lik sigortas› primi ödemifl olan sigortal› ifl-
sizlere 240 gün,  

c) 1080 gün sigortal› olarak çal›fl›p, ifl-
sizlik sigortas› primi ödemifl olan sigortal›
iflsizlere 300 gün süre ile iflsizlik ödene¤i
verilir. 

‹flsizlik ödene¤i her ay›n sonunda ayl›k
olarak iflsizin kendine ödenmektedir. ‹lk ifl-
sizlik ödene¤i ödemesi ise ödene¤e hak ka-

zan›lan tarihi izleyen ay›n sonunda yap›la-
cakt›r.

Sigortal›, iflsizlik ödene¤inden yararlan-
ma süresini doldurmadan tekrar ifle girerse,
iflsizlik ödene¤inin verilmesi kesilir. Sigor-
tal›, iflsizlik ödene¤inden yararlanma süre-
sini doldurmadan yeniden bir ifle girer ve
iflsizlik sigortas› ödene¤inden yararlanmak
için bu kanunun öngördü¤ü flartlar› yerine
getirmeden, yeniden iflsiz kal›rsa daha önce
hak etti¤i iflsizlik ödene¤i süresini doldu-
runcaya kadar bu haktan yararlanmaya de-
vam edecektir. Bu Kanunun öngördü¤ü
flartlar› yerine getirmek suretiyle yeniden
iflsiz kal›nmas› halinde ise, sadece bu yeni
hak sahipli¤inden do¤an süre kadar iflsizlik
ödene¤i ödenecektir. Sigortal›n›n kusurun-
dan kaynakland›¤› belirlenen fazla ödeme-
ler, yasal faizi ile birlikte geri al›nacakt›r.     

‹fl kayb› tazminat› ile iflsizlik ödene¤ini
birlikte almaya hak kazananlara öncelikle ifl
kayb› tazminat› ödenecektir. ‹fl kayb› taz-
minat› almak üzere yap›lan baflvurular ayn›
zamanda iflsizlik ödene¤i talep baflvurusu
yerine de geçecektir. ‹fl kayb› tazminat›
ödeme süresi bitti¤i halde bir ifle yerlefltiri-
lemeyenlere, ifl kayb› tazminat› al›nan süre-
ler mahsup edilmek flart›yla kalan süre için
iflsizlik ödene¤i ödenecektir (Aktürk, 2008,
s. 138). 

‹flsizlik ödene¤i ödenirken geçen sürede
ilgililer ad›na sadece hastal›k ve anal›k sigor-
tas› primleri yat›r›ld›¤› için, söz konusu dö-
nem emeklilik yönünden hizmetten say›lma-
maktad›r (‹fiKUR, 2000, s. 26, 31-33).
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‹flsizlik sigortas›n›n uygulamaya baflla-
d›¤› Mart 2002 tarihinden 30.04.2010 tari-
hine kadar sisteme 2.220.810 kifli baflvuru-
da bulunmufl, 1.894.401 kifli iflsizlik ödene-
¤i almaya hak kazanm›flt›r. Mart 2002 tari-
hinden 30 Nisan 2010 tarihine kadar top-
lamda 3.248.089.578,77 TL ödemede bulu-
nulmufltur (‹fiKUR, 2010).

‹flsizlik ödene¤inin tavan miktar›n›n as-
gari ücretin brüt tutar›n›n % 80’i geçeme-
mesi Türkiye gerçekleriyle ba¤daflmamak-
tad›r. Çünkü Türkiye’de asgari ücretin yok-
sulluk s›n›r›n›n alt›nda kald›¤› göz önüne
al›nd›¤›nda, verilen ödene¤in kifliyi yoksul-
luk riskine karfl› koruyamad›¤› ve asgari
düzeyde geçimini sa¤lamad›¤› aç›kt›r. Ay-
r›ca tavan›n asgari ücretin brüt tutar›n›n %
80’i olarak belirlenmesi, çal›fl›rken yüksek
ücret al›p yüksek prim ödeyenler bak›m›n-
dan haks›zl›¤a neden olmaktad›r. Kiflinin
önceki geliri ve prim ödemelerini dikkate
alarak iflsizlik ödene¤ini belirlemek daha
adil olacakt›r. Tavan›n bu kadar düflük ol-
mas› kayg›s›n› kifliyi bir an önce ifl bulma-
ya zorlamak ve rehavete kap›lmas›n› engel-
lemek ile savunmak mümkün de¤ildir.

5.4.2. Hastal›k ve Anal›k Sigortas›

Kanun kapsam›nda sa¤lanan yard›mlar-
dan ikincisi hastal›k ve anal›k sigorta prim-
lerinin ödenmesidir. Kanunun 50. madde-
sinde sigortal› iflsizin hastal›k ve anal›k si-
gortalar›na ait primlerinin Fon taraf›ndan
ödenece¤i öngörülmüfltür. Bu hüküm iflsiz-
lik ödene¤inin ödendi¤i süre ile s›n›rl›d›r.
Ayr›ca sigortal›n›n hastal›k ve anal›k sigor-

tas›na iliflkin primlerin ilk 6 ay için 2/3 ora-
n›nda, izleyen aylarda ise tam olarak Sosyal
Güvenlik Kurumuna aktar›laca¤› öngörül-
müfltür. Bu primlerin, sigorta primlerinin
hesab›nda esas al›nan alt kazanç s›n›r› üze-
rinden hesaplanaca¤› da ayr›ca hükme ba¤-
lanm›flt›r (m.50/4).

‹flsizlik sigortas›n›n verildi¤i süre içinde
ödenmesi gereken geçici ifl göremezlik öde-
ne¤inin miktar›, iflsizlik ödene¤i miktar›n-
dan fazla olamaz. Geçici ifl göremezlik öde-
ne¤inin ödendi¤i dönemde, hastal›k ve ana-
l›k sigortalar›na ait primlerle iflsizlik sigor-
tas› primleri ödenmez.

5.4.3. Yeni ‹fl Bulma

Kanuna göre iflsizlik sigortas› kapsam›n-
da yap›lan en önemli hizmetlerden biri de
iflsizlik ödene¤i alan kiflinin bir ifle yerleflti-
rilmesidir. Kurum iflsizlik ödene¤i alan si-
gortal› iflsizlere mesleklerine uygun ve son
yapt›klar› iflin ücret ve çal›flma koflullar›na
yak›n bir ifl bulunmas› hususunda çal›flma-
lar yapacakt›r (m.48/VII).

‹flsizlik sigortas› her ne kadar iflsizli¤i
önlemeye yönelik bir önlem olmay›p iflsiz-
li¤in olumsuz etkilerini hafifletmeye yöne-
lik bir sigorta program› ise de, iflsizli¤i ön-
lenmesine yönelik politikalardan tamamen
ba¤›ms›z de¤ildir. Bununla birlikte, iflsizlik
ödene¤inden yararlanan sigortal›lar›n bir an
önce ifle yerlefltirilmelerinin iflsizlik sigorta-
s›n›n yükünü de hafifletece¤i gözden kaç›-
r›lmamal›d›r (Tuncay ve Ekmekçi, 2005, s.
400).
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5.4.4. Meslek Edinme, Gelifltirme ve

Yetifltirme E¤itimi Vermek

‹fiKUR iflsizlik ödene¤i almaya hak ka-
zanan iflsizlerin en k›sa sürede yeniden is-
tihdam edilmelerini sa¤lamak için kendile-
rine ifl bulamayanlara meslek gelifltirme,
edindirme ve yetifltirme e¤itimi verecektir.
Ancak ‹fiKUR taraf›ndan 2002 y›l›ndan
2008 y›l› sonuna kadar 961 adet mesleki
e¤itimin yap›ld›¤› ve bu e¤itimlerden
14.936 kiflinin yararlanm›fl oldu¤u dolay›-
s›yla, mesleki e¤itimlerden yararlananlar›n
say›s›n›n çok yetersiz oldu¤u aç›kt›r.

Türkiye’de iflsizlik sigortas› kapsam›nda
verilen mesleki e¤itimler çok az say›da ol-
du¤undan, bu kapsamdaki e¤itimlerin art›-
r›lmas› için politikalar üretilmelidir. Hatta
iflsizlik sigortas›ndan faydalanamayan di¤er
iflsizlere de, meslek gelifltirme, de¤ifltirme
ve edindirme e¤itimlerinin verilmesi iflsiz-
likle mücadelede etkili bir yöntem olabilir.
Çünkü mesleki e¤itimlerle iflsiz kiflilerin ifl
becerileri gelifltirilmekte, yeni meslekler
ö¤renmeleri sa¤lanmakta ve onlar› daha do-
nan›ml› hale getirerek daha kolay ifl bulma
olanaklar› art›r›lmaktad›r. Bu sayede iflve-
renlerin kalifiye eleman ihtiyaçlar› da karfl›-
lanm›fl olacakt›r.   

5.5. ‹flsizlik Sigortas›n›n Yönetimi ve

Finansman›

Türkiye’de iflsizlik sigortas› ile görevli
iki kurum bulunmaktad›r. Bunlardan Sos-
yal Güvenlik Kurumu (SGK); iflsizlik si-
gortas› primlerinin toplanmas›ndan, Türki-

ye ‹fl Kurumu ise; her türlü hizmet ve ifl-
lemlerin yerine getirilmesinden sorumlu-
dur.

‹flsizlik sigortas› zorunlu olup, 506 say›-
l› Sosyal Sigortalar Kanunun 77. ve 78.
maddelerinde belirtilen prime esas ayl›k
brüt kazançlar üzerinden, uygulaman›n bafl-
lang›c›nda sigortal› % 2, devlet % 2, iflve-
ren % 3 oran›nda prim ödemekteydi. Ancak
2002 ve takip eden y›llardaki Mali Y›l› Büt-
çe Kanunlar›yla bu oranlar birer puan azal-
t›larak uygulanm›fl, 5234 say›l› Kanunun
19. maddesi ile de 4447 say›l› Kanunun 49.
maddesinin birinci f›kras› de¤ifltirilerek,
01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
bu oranlar birer puan düflürülmüfltür.  Niha-
yetinde 5754 say›l› Kanunun 90. maddesi
ile 4447 say›l› Kanunun 49. maddesi yeni-
den de¤ifltirilmifl ve bu de¤ifliklikler netice-
sinde, 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 80. ve 82.
maddelerinde belirtilen prime esas ayl›k
brüt kazançlar üzerinden; sigortal›lar % 1,
iflverenler % 2, devlet ise % 1 oran›nda
prim ödemektedir (md. 49). Ayr›ca, ‹flsizlik
Sigortas› Fonunun olas› aç›klar› da devlet
taraf›ndan karfl›lanacakt›r. ‹flçinin sigortal›-
l›k durumunun herhangi bir nedenle sona
ermesi durumunda; o ana kadar, iflçiden ve
iflverenden kesilmifl bulunan iflsizlik sigor-
tas› primleri ile devlet katk› pay› iade edil-
meyecektir (md.49/III).

5.6. Türkiye’de ‹flsizlik Sigortas› Fonu

4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanu-
nu’nun gerektirdi¤i görev ve hizmetler için
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mali kaynak sa¤lamak,  piyasa koflullar›nda
de¤erlendirmek ve yasal ödemelerde bulun-
mak üzere “‹flsizlik Sigortas› Fonu” kurul-
mufltur. Fon, ‹fiKUR Yönetim Kurulunun
kararlar› çerçevesinde iflletilir ve yönetilir.
Fonun gelir ve giderleri 53. maddede s›ra-
lanm›flt›r.

5.6.1. ‹flsizlik Sigortas› Fonunun Ge-

lirleri

‹flsizlik sigortas› fonunun gelir kalemleri
flunlard›r: a-  ‹flsizlik sigortas› primleri,  b-
Bu primlerin de¤erlendirilmesinden elde
edilen kazanç ve iratlar,  c- Fonun aç›k ver-
mesi durumunda devletçe sa¤lanacak katk›-
lar,  d- Bu Kanun gere¤ince sigortal› ve ifl-
verenlerden al›nacak ceza, gecikme zamm›
ve faizler,  e- Di¤er gelir ve kazançlar ile
ba¤›fllar. 

‹flsizlik Sigortas› Fonu, 4447 say›l› ‹flsiz-
lik Sigortas› Kanunu’nun de¤iflik 53. mad-
desine dayan›larak ç›kart›lan yönetmelik
gere¤ince, serbest piyasa koflullar›nda, yat›-
r›m araçlar›n›n riskleri, vadeleri ve Fonun
nakit ak›fl durumu ile aktüeryal dengeler
dikkate al›narak, profesyonel bir anlay›flla
yönetilmektedir.  

5.6.2. ‹flsizlik Sigortas› Fonunun Gi-

derleri

Fonun giderleri; sigortal› iflsizlere veri-
len ödeneklerden, hastal›k ve anal›k sigor-
tas› primlerinden, meslek gelifltirme, edin-
dirme ve yetifltirme e¤itimi giderlerinden,
iflsizlik sigortas› hizmetlerinin yerine getiri-
lebilmesi için Fon Yönetim Kurulunun ona-

y› üzerine ‹fiKUR taraf›ndan yap›lan gider-
lerden oluflmaktayd›. 

‹flsizlik Sigortas› Fonu,  at›l durmad›¤›
ve Hazineye borçlanma imkân› sa¤lad›¤›
için 2007 y›l›na kadar tart›flma konusu ol-
mam›flt›r. Ancak Mart 2007’de ‹flsizlik Si-
gortas› Fonunun net bakiyesinin ek istih-
dam yaratma amac› ile kullan›lmas›n› ve iki
y›l süre ile her ilave istihdam art›fl›nda, tüm
sosyal güvenlik primlerinin Fon’dan karfl›-
lanmas› önerisi ile Fonun bu zenginli¤i tar-
t›fl›lmaya bafllanm›flt›r. “‹stihdam Paketi”

olarak adland›r›lan, 15 May›s 2008 tarih ve
5763 say›l› ‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlarla
De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun ile
Fondaki paralar›n kullan›lmas›n›n yolu
aç›lm›flt›r. 

4447 say›l› Kanun’un 50. maddesinin 5.
f›kras› kapsam›nda iflsizlik ödene¤i alanla-
r›n; ifle al›nd›¤› tarihten önceki aydan baflla-
yarak ifle alan iflyerine ait iflçi ve iflveren pa-
y› sigorta primleri ile genel sa¤l›k sigortas›
primi giderleri, 4447 say›l› Kanunun; Ek. 1.
maddesi gere¤ince “Ücret Garanti Fo-
nu”ndan yap›lan ödemeler, Ek.2. maddesi
gere¤ince k›sa çal›flma ödemelerinin ‹flsiz-
lik Sigortas› Fonundan karfl›lanmas›, Fonun
kurulufl amac›na uygundur.  Ancak geçici
6. maddesi gere¤ince (Ek madde
15.05.2008-5763 S.K./19.md.) Fonun mev-
cut nema gelirlerinden 1.300.000.000
TL’l›k k›sm›n›n 2009 y›l› için, 2010 y›l›nda
Fon taraf›ndan tahsil edilecek nema gelirle-
rinin dörtte üçünün, 2011-2012 y›llar›nda
dörtte birinin, Güneydo¤u Anadolu Projesi
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kapsam›ndaki yat›r›mlara öncelikli olmak
üzere ekonomik kalk›nma ve sosyal gelifl-
meye yönelik altyap› yat›r›mlar›n›n finans-
man› için aktar›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu
ise ‹flsizlik Sigortas› Fonunun kurulufl ama-
c›ndan uzaklafl›ld›¤› endiflelerini beraberin-
de getirmektedir. 

Geçici 7. madde (Ek madde:15.05.2008-
5763 S.K./20.md.) 18 yafl›ndan büyük ve
29 yafl›ndan küçük olanlar ile yafl flart› aran-
maks›z›n 18 yafl›ndan büyük kad›nlardan;
bu maddenin yürürlülük tarihinden önceki
alt› aya veya 2008 y›l› Aral›k ve 2009 y›l›
Ocak aylar›na iliflkin Sosyal Güvenlik Ku-
rumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde
kay›tl› sigortal›lar d›fl›nda olmas› flart›yla,
bu maddenin yürürlülük tarihinden önceki
bir y›ll›k dönemde iflyerine ait prim ve hiz-
met belgelerinde bildirilen ortalama sigor-
tal› say›s›na ilave olarak bu maddenin yü-
rürlük tarihinden itibaren iki y›l içinde ifle
al›nan ve fiilen çal›flt›r›lanlar için sigorta
primine ait iflveren hisselerinin; birinci y›l
için % 100’ünün, ikinci y›l % 80’inin,
üçüncü y›l için % 60’›n›n, dördüncü y›l için
% 40’›n›n ve beflinci y›l için % 20’sinin ‹fl-
sizlik Sigortas› Fonundan karfl›lanmas› dü-
zenlenmifltir. Özellikle gençlerin ve kad›n-
lar›n istihdam›n› art›rmay› hedefleyen bu
de¤iflikli¤in etkisini de¤erlendirmek için
daha erkendir.

Geçici 9. madde (Ek madde:11.08.
2009-5291 S.K./2.md.) ile ilave istihdam
olarak ifle al›nanlar›n prime esas kazanç alt
s›n›r› üzerinden hesaplanan iflveren sigorta

prim giderlerinin alt› ay boyunca Fon’dan
karfl›lanmas› düzenlenmifltir.

‹flsizlik Sigortas› Fonunda biriken para-
lar›n bir bölümünün, baflta GAP olmak üze-
re bölgesel kalk›nmada, genç ve kad›nlar›n
istihdam›nda kullan›lmas›, isabetli bir ter-
cih olarak gözükmekle birlikte, Fonun uzun
vadede zay›flamas›na neden olabilir. Zira
4447 say›l› Kanunun 53. maddesinin yedin-
ci f›kras› Fon gelirlerinden hiçbir kesinti
yap›lamayaca¤›n› ve Genel Bütçeye gelir
kaydedilemeyece¤ini emreder (Tuncay,
2008).

Fonun istihdam sorunun çözümünde
kullan›lmas›na karfl› ç›k›lmas› söz konusu
de¤ildir. Ancak fondaki bu kayna¤›n, do¤-
rudan iflsizlere ya da iflsiz kalma riski yük-
sek iflçilere yöneltilmesi d›fl›nda, istihdam›
art›rmak amac›yla iflverenlerin sigorta prim
maliyetini azaltmak amac›yla kullan›lmas›
ya da alt yap› yat›r›mlar›na aktar›lmas›, iflçi
için kurulan iflsizlik fonundaki kayna¤›n
gelece¤inin de sosyal güvenlik fonlar›na
benzeyece¤ini göstermektedir. 

‹flsizlik sigortas›na iliflkin olarak, Kanu-
nun uygulanmaya bafllad›¤› 01.06.2000 ta-
rihinden 30.04.2010 tarihine kadar SGK ta-
raf›ndan tahsilât› yap›larak fona aktar›lan
primler ve gecikme zamlar›, Hazine taraf›n-
dan aktar›lan devlet katk› pay›, iflverenler-
den al›nan idari para cezalar› ile Fonun ser-
best piyasa koflullar›nda, yat›r›m araçlar›n›n
riskleri, vadeler ve Fonun nakit ak›fl duru-
mu dikkate al›narak mevduat, ters repo,
DTH ve D‹BS’lerde de¤erlendirilmesi so-
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nucunda elde edilen faiz gelirleri ile gider-

leri, Ücret Garanti Fonu gelir ve giderleri

afla¤›daki Tablo 3’de gösterilmifltir.

30 Nisan 2010 tarihi itibariyle, Fonun

girifller toplam›; 17 milyar 289 milyon TL

iflçi ve iflveren primi, 5 milyar 846 milyon

TL devlet katk›s›, 15 milyon 622 bin TL

idari para cezas›, 382 milyon 670 bin TL

gecikme zamm›, 202 bin TL di¤er gelirler,

143 milyon 641 bin TL iade girifli, 30 mil-

yar 912 milyon TL faiz geliri olmak üzere

toplam 54 milyar 590 milyon TL olarak

gerçekleflmifltir. ‹flsizlik Sigortas› Fonu top-

lam varl›¤›, ç›k›fllar toplam› 10 milyar 937

milyon TL düflüldükten sonra 43 milyar

652 milyon TL’dir. 

4447 say›l› Kanun’un 53. maddesinde

fon gelirlerini, yönetim kurulu kararlar›

do¤rultusunda, toplam aktif büyüklü¤üne

göre Bankalar Birli¤ince ilan edilen ilk on

s›rada yer alan ticari bankalarda de¤erlendi-

rilece¤i belirtilmifltir. Buna göre fon kay-
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Tablo 3: ‹flsizlik Sigortas› Fonu Gelir ve Giderleri (30 Nisan 2010 ‹tibar›yla)

GEL‹R VE G‹DERLER TOPLAM

‹flsizlik Sigortas› Primleri (‹flçi ve ‹flveren Pay›) 17.289.627.527,23

Devlet Pay› 5.846.636.967,16

‹dari Para Cezalar› 15.622.894,65

Gecikme Zamm› 382.670.978,74

Di¤er Gelirler 202.613,90

‹ade Girifl 143.641.904,61

Faiz Geliri(*) 30.912.280.208,55

Girifller Toplam› 54.590.683.094,83

Fon Giderleri (**) 10.933.603.957,40

‹ade Ç›k›fl 4.376.608,57

Ç›k›fllar Toplam› 10.937.980.565,97

TOPLAM VARLIK(***) 43.652.702.528,86

Kaynak: ‹flkur, May›s 2010,http://statik.iskur.goc.tr/iobe/‹flsizlik%20Sigortas›%20 Bülteni.pdf

* Faiz geliri iç verim yöntemi ile hesaplanm›flt›r. 30.04.2010 itibariyle faiz gelirlerinden 1.535.070.928,85 TL stopaj öden-
mifltir. Faiz gelirine kur fark› ve reeskont geliri dahildir.

** ‹flsizlik Sigortas› Fonu gelirlerinin 6.242.9933.350,86  TL’s› GAP kapsam›nda Hazine Müsteflarl›¤› hesaplar›na aktar›lm-
flt›r.

*** Toplam varl›¤a Ücret Garanti Fonu dahildir.



naklar›n›n yat›r›m araçlar› ise; devletin iç
borçlanma senetlerinin al›nmas›,  ters repo
ve repo yap›lmas›, bankalar nezdinde TL ve
döviz mevduat hesab› açt›r›lmas›, yat›r›m
fonlar›na kat›lmad›r. 

‹fiKUR verilerine göre, Nisan 2010 sonu
itibar›yla toplam fon varl›¤›n›n; % 32’si bo-
no, % 58’s› tahvil, % 1’i döviz cinsi tahvil,
% 7’si mevduat, % 1’i de döviz tevdiat he-
sab›ndan oluflmaktad›r.

Sosyal güvenlik sistemleri fon esas›na
göre kurulmufl ülkelerde fonlar›n iflletilme-
si her zaman sorun olmufltur. ‹ster geliflmifl,
ister geliflmekte olan ülke olsun, fon kay-
naklar› darbo¤azlar›n afl›lmas›nda, hükü-
metler taraf›ndan haz›r bir tasarruf kayna¤›
olarak görülmektedir (Gençler, 2002, s.
17). 13 Nisan 2009’da DPT taraf›ndan aç›k-
lanan 2008 y›l› Kat›l›m Öncesi Ekonomik
Programda Hükümetin 2011 y›l›na kadarki
süreçte, ‹flsizlik Sigortas› Fonu nema gelir-
lerinin % 25'inin, Özellefltirme Fonunun
nakit fazlas›n›n da bütçeye aktar›lmas› ön-
görülmüfltür (www.dpt.gov.tr). 

5.6.3. Ücret Garanti Fonu 

Ücret Garanti Fonu iflsizlik sigortas› hiz-
meti say›lmamas›na ra¤men, 5763 say›l› ‹fl
Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Ya-
p›lmas› Hakk›nda Kanunun 17. maddesi ile
4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanunu’na ek-
lenen 1. madde gere¤ince, ‹flsizlik Sigortas›
Fonu içinde kurulmufltur. Kanuna göre, si-
gortal› say›lan kiflileri hizmet akdine tabi
olarak çal›flt›ran iflverenin konkordato ilan

etmesi, iflveren için aciz vesikas› al›nmas›,
iflas› veya iflas›n ertelenmesi nedenleri ile
iflverenin ödeme güçlü¤üne düfltü¤ü hallerde
geçerli olmak üzere, iflçilerin ifl iliflkisinden
kaynaklanan son üç ayl›k ücret alacaklar›n›
karfl›lamak amac›yla, ‹flsizlik Sigortas› Fonu
kapsam›nda “Ücret Garanti Fonu” oluflturul-
mufltur. Ücret Garanti Fonu, iflverence iflsiz-
lik sigortas› primi olarak yap›lan ödemelerin
y›ll›k toplam›n›n % biridir. SSK taraf›ndan
tahsilât› yap›larak Fona aktar›lan primlerden
iflveren pay› olarak hesaplanan miktar›n
yüzde biri, 2003 A¤ustos ay›ndan itibaren
Ücret Garanti Fonu tutar› olarak ‹flsizlik Si-
gortas› Fonu içinde de¤erlendirilmektedir.
‹flsizlik Sigortas› Fonunun ayl›k getiri oran›
Ücret Garanti Fonu ayl›k tutar›na yans›t›l-
maktad›r. 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununun 82. mad-
desi uyar›nca belirlenen kazanç üst s›n›r›n›
aflmayacak flekilde baflvuru tarihinden itiba-
ren 30 gün içerisinde ödenmektedir. 

SGK taraf›ndan tahsilât› yap›larak, ‹fl-
sizlik Sigortas› Fonu’na aktar›lan primler
üzerinden iflveren pay› olarak hesaplanan
miktar›n % 1’i, A¤ustos 2003 tarihinden iti-
baren oluflturulan Ücret Garanti Fonu’na
aktar›lmaktad›r. Ücret Garanti Fonu, ‹flsiz-
lik Sigortas› Fonu içinde de¤erlendirilmek-
te olup Fonun varl›¤›, 30.04.2010 tarihi iti-
bariyle, ödemeler toplam› 46.247.260 TL
düflüldükten sonra 113.694.240 TL’dir  (‹fi-
KUR, 2010). Ücret Garanti Fonu’ndan ya-
p›lan ödemeler afla¤›daki Tablo 4’de veril-
mifltir.
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Tablo 4 incelendi¤inde 2005 y›l›n›n fiu-
bat ay›ndan bafllamak üzere ücret garanti
fonundan yararlanan kifli say›s› bafllang›çta
çok az olmas›na karfl›n, geçen aylar içinde
yararlanan kifli say›s›nda art›fl meydana gel-
mifltir. 2005 y›l›nda fondan toplam 1.269
kifli faydalanm›fl ve karfl›l›¤›nda bu kiflilere
yaklafl›k 3.352.331 TL ödeme yap›lm›flt›r.
2006 y›l›nda ödeme yap›lan kifli say›s› ve
dolay›s›yla tutar›nda bir azalma meydana
gelmifltir. 2008 y›l›nda fondan yararlanan
kifli say›s› çok düflük olmas›na ra¤men,
2009 ve 2010 y›llar›nda, yaflanan küresel
ekonomik krizin de etkisiyle fondan yarar-
lanan kifli say›s› ve ödeme miktarlar›nda
önemli art›fllar meydana gelmifltir. 2010 y›-
l›n›n ilk alt› ay›nda fondan toplam 9.423 ki-
fliye 13.989.396,15 TL ödeme yap›lm›flt›r.
Görüldü¤ü gibi, iflsizli¤in artt›¤› dönemler-

de fondan yararlanan kifli say›s›nda önemli
art›fllar yaflanm›flt›r. 

‹flsizlik toplumsal aç›dan ne kadar
önemliyse bireysel aç›dan da bir o kadar
önemlidir. Geliflmekte olan ülkelerin önem-
li özelliklerinden bir tanesi ba¤›ml›l›k ora-
n›n›n yüksek olmas›d›r. ‹flsizlik yaln›zca ifl-
siz kalan bireyi de¤il ayn› zamanda bak-
makla sorumlu oldu¤u kiflileri de derinden
etkilemektedir. Bu nedenle bireylere iflsiz
kald›klar›nda yap›lacak ödemeler büyük
önem tafl›maktad›r. Ücret garanti fonu bu
aç›dan iflsiz kalan bireylere ve bakmakla
sorumlu oldu¤u kiflilere az da olsa nefes al-
ma flans› tan›maktad›r. 

5.6.4. K›sa Çal›flma Ödene¤i 

Ekonomik krizlerin ve ifl piyasas›nda ya-
ratt›¤› istikrars›zl›klar›n ola¤anlaflt›¤› ve so-
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Tablo 4: Ücret Garanti Fonu Ödemeleri

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aylar Kifli Ödeme Kifli Ödeme Kifli Ödeme Kifli Ödeme Kifli Ödeme Kifli Ödeme

Say›s› Miktar› Say›s› Miktar› Say›s› Miktar› Say›s› Miktar› Say›s› Miktar› Say›s› Miktar›

Ocak 168 176903 6 7419 36 34101 46 52240 929 1548555

fiubat 3 1013 184 307058 74 113424 61 69293 19 37932 980 1736823

Mart 8 5138 26 53133 657 1428279 35 49846 784 1288116 832 1409348

Nisan 20 135708 57 137583 305 472397 18 24918 978 1563771 2841 4775755

May›s 159 321900 78 125313 42 50139 25 54239 1812 2980592 3464 3779899

Haziran 10 36510 44 115851 44 69297 12 19248 1303 2496451 377 739016

Temmuz 165 857090 29 54633 184 290634 88 98456 1543 2735093

A¤ustos 258 471140 300 160 358 472619 342 389553 1823 3379074

Eylül 251 647449 48 245 160 217183 162 257689 2155 5242508

Ekim 254 605861 87 144 245 272279 34 35588 569 761241

Kas›m 34 117831 84 4 144 205215 4 3267 743 818577

Aral›k 107 152687 29 2223 4 3252 10 35609 596 982940

Toplam 1269 3352330 1134 1640989 2223 3602134 827 1071806 12371 22338534 9423 13989396

Kaynak: Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü, ‹flsizlik Sigortas› Fonu Ayl›k Bas›n Bülteni,Temmuz 2010, http://statik.is-
kur.gov.tr/tr/iobe/iobe/%C4%B0%C5%9Fsizlik%20Sigortas%C4%B1%20B%C3%BClteni.pdf



nuçlar›n›n öngörülebilirlik kazand›¤› günü-
müzde, bunlar›n çal›flma yaflam›na olumsuz
etkilerini azaltmak, iflsizli¤i önlemek anla-
y›fl›yla 2003 tarihli 4857 say›l› ‹fl Kanu-
nu'nda baz› düzenlemeler getirilmifltir. ‹fl-
sizlik sigortas› fonunun nas›l kullan›laca¤›
as›l olarak 4447 say›l› Kanun ile belirlen-
miflse de, 4857 say›l› ‹fl Kanunu'nun 65.
maddesinde düzenlenen K›sa Çal›flma ve
K›sa Çal›flma Ödene¤i, 15 May›s 2008 ta-
rihli 5763 say›l› ‹fl Kanunu ve Baz› Kanun-
larda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Ka-
nunun 37. maddesi ile yürürlükten kald›r›l-
m›flt›r. 5763 say›l› Kanunun 18. maddesin-
de, 4447 say›l› Kanuna ek 2. madde ile k›sa
çal›flma ve k›sa çal›flma ödene¤i yeniden
düzenlenmifltir. 4447 say›l› Kanunun ek 2.
maddesindeki k›sa çal›flma ve k›sa çal›flma
ödene¤i bafll›kl› düzenlemesine göre;  “Bu
Kanuna göre sigortal› say›lan kiflileri hiz-
met akdine tabi olarak çal›flt›ran iflveren;
genel ekonomik kriz veya zorlay›c› sebep-
lerle iflyerindeki haftal›k çal›flma sürelerini
geçici olarak önemli ölçüde azaltmas› veya
iflyerinde faaliyeti tamamen veya k›smen
geçici olarak durdurmas› halinde, durumu
derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye ‹fl
Kurumuna, varsa toplu ifl sözleflmesi taraf›
sendikaya bir yaz› ile bildirir. Talebin uy-
gunlu¤unun belirlenmesine iliflkin usul ve
esaslar Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›nca ç›kar›lacak yönetmelikle belirlen-
mektedir.  

5763 say›l› Kanunda belirtilen nedenler-
le iflyerinde geçici olarak en az dört hafta

iflin durmas› veya k›sa çal›flma hallerinde
iflçilere çal›flt›r›lmad›klar› süre için iflsizlik
sigortas›ndan k›sa çal›flma ödene¤i ödenir.
K›sa çal›flma süresi, zorlay›c› sebebin deva-
m› süresini ve herhalde üç ay› aflamaz. ‹flçi-
nin k›sa çal›flma ödene¤ine hak kazanabil-
mesi için, çal›flma süreleri ve iflsizlik sigor-
tas› primi ödeme gün say›s› bak›m›ndan ifl-
sizlik ödene¤ine hak kazanma flartlar›n› ye-
rine getirmesi gerekir.

Günlük k›sa çal›flma ödene¤inin miktar›,
iflsizlik ödene¤i miktar› kadard›r. K›sa ça-
l›flma ödene¤inden yararlananlara ait sigor-
ta primlerinin aktar›lmas› ve sa¤l›k hizmet-
lerinin sunulmas›na iliflkin ifllemler 506 sa-
y›l› Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde
yürütülür. K›sa çal›flma ödene¤i olarak ya-
p›lan ödemeler bafllang›çta belirlenen iflsiz-
lik ödene¤i süresinden düflülür.

Kanunun düzenlemesine göre; iflletme-
nin ekonomik kriz ve baflka zorunlu neden-
lerle faaliyeti tamamen ve k›smen durdurul-
du¤unda ya da çal›flma süreleri k›salt›ld›-
¤›nda, iflçiye gelir deste¤i, iflçi-iflveren-dev-
let üçlüsünün kat›ld›klar› sosyal bir güven-
lik sistemi olan iflsizlik sigortas› sistemin-
den karfl›lanacakt›r (4857 say›l› ‹fl Kanunu
Ek 2. maddesi). Ekonomik krizler karfl›s›n-
da hem iflletmeyi hem de iflçiyi koruman›n
sosyal yükümlülük oldu¤u mant›¤›yla, ifl-
gücü maliyetlerinin bir k›sm›n›n sosyal gü-
venlik sistemi içinde karfl›lanmaya çal›fl›l-
d›¤› görülmektedir. 

K›sa çal›flma ödene¤i özellikle ekonomik
kriz dönemlerinde ve zorlay›c› nedenlerle ça-
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l›flma yaflam›nda s›kça görülen iflçilerin üc-
retsiz izne ç›kar›lmas› durumunda, iflçilere
s›n›rl› da olsa bir gelir güvencesi sa¤lamakta-
d›r. Böylece k›sa çal›flma ödene¤i de iflsizlik
sigortas› kapsam›nda sunulan bir hizmet ha-
line gelmifltir (Aktürk, 2008, s. 151).

K›sa çal›flma halinde ilgili iflçilerin söz-
leflmeleri sona ermemekte, tam tersine hu-
kuken varl›¤›n› sürdürmektedir. Hatta haf-
tal›k çal›flma süresinin önemli ölçüde düflü-
rülmesi halinde ilgili iflçilerin çal›flma bor-
cu dahi devam etmekte, sadece normal sü-
resinde azalma yaflanmaktad›r. Bu yüzden,
iflçinin çal›flt›¤› süreyle orant›l› bir ücretin
de ödenmesi gerekmektedir. Böyle bir du-
rumda iflçi ifl görme borcundan k›smen kur-
tulurken, iflveren de ücret ödeme borcundan
k›smen kurtulmufl olmaktad›r (Akyi¤it,
2008, s. 194).

Zorunlu sebeplerle iflyerinde faaliyetin
tamamen veya k›smen geçici olarak durma-
s› halinde, günlük k›sa çal›flma ödene¤i
4857 say›l› ‹fl Kanununun 24/III ve 40.
maddesinde öngörülen bir haftal›k süreden
sonra bafllamaktad›r. Zira bu süre iflçinin ifl
sözleflmesini hakl› sebeple feshedebilmesi
için bekleme süresi oldu¤u gibi, iflveren ta-
raf›ndan her gün için yar›m ücretinin öden-
di¤i süredir. K›sa çal›flma ödene¤inin bir
haftal›k süreden sonra bafllat›lmas› müker-
rer ödemeleri önlemek amac›na yöneliktir
(Demir, 2003, s. 109). Yine 5838 ve 5951
say›l› Kanunlarda yap›lan de¤ifliklikle,
2008, 2009 ve 2010 y›llar›na münhas›r ol-
mak üzere, k›sa çal›flma süresi 6 ay, ödenek

miktar› % 50 oran›nda art›r›larak ödenmek-
te ve yap›lan bu ödemeler iflsizlik ödene-
¤inden mahsup edilmemektedir. Ayr›ca,
4447 say›l› ‹flsizlik Sigortas› Kanunu’nun
ek 2. maddesinde yer alan “K›sa Çal›flma”
uygulamas›n›n süresi, 5838 say›l› Kanun ile
verilen yetkiye dayal› olarak 02.07.2009 ta-
rihli ve 27276 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mlanan 2009/15129 say›l› Bakanlar Ku-
rulu Karar› ile alt› ay uzat›lm›flt›r. Ancak,
bu durumda yap›lan ödemeler bafllang›çta
hesaplanan iflsizlik ödene¤i süresinden
mahsup edilmektedir (‹fiKUR, 2010). Tab-
lo 5’te y›llara göre k›sa çal›flma ödene¤in-
den yararlanmay› hak eden kifli say›s› ve
ödeme miktarlar› görülmektedir.

Türkiye’de k›sa süreli çal›flma ödene¤i-
ni; 2005 y›l›nda yaln›zca 21 kifli, 2006 y›-
l›nda 217 kifli, 2007 y›l›nda 40 kifli, 2008
y›l›nda 650 kifli hak ederken, bu say› 2009
y›l›nda 190.223 kifliye ulaflm›flt›r. Ayr›ca,
2010 y›l›n›n ilk alt› ay›nda ödenekten
18.687 kifli pay almay› hak etmifl ve bugü-
ne kadar 32.160.252 TL ödeme yap›lm›flt›r. 

5.6.5. Fonun Denetimi 

Fon, Say›fltay’›n vize ve tesciline tabi
de¤ildir. Ancak, Say›fltay taraf›ndan denet-
lenir. Ayr›ca, Fon hesaplar› her üç ayda bir
yeminli mali müflavirlere denetlettirilmekte
ve sonuçlar› kamuoyunun bilgisine sunul-
maktad›r. Ayn› zamanda, ‹fiKUR ve SSK
Müfettiflleri de kurumlar›na verilen görev-
ler dolay›s›yla teftifl, kontrol ve denetleme
yetkisine sahip olmaktad›rlar (Aktürk,
2008, s. 156).
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SONUÇ

‹flsizlik sorunu, ekonomik ve toplumsal
sonuçlar›yla toplumsal bar›fl› tehdit etmek-
tedir. ‹flsizli¤in önlenmesinde en temel çö-
züm yolu, hiç kuflkusuz istihdam kapasite-
sini art›racak yat›r›mlar›n ço¤almas›, yeni
ifl alanlar›n›n yarat›lmas› ve aktif istihdam
politikalar›n›n uygulanmas›d›r. Ancak ifl-
sizlik sorununun sonuçlar›n›n olumsuzluk-
lar›n› azaltmada iflsizlik sigortas› fonunun
önemli fonksiyonlar› vard›r. Sosyal devle-
tin baflta gelen sorumlulu¤u olarak, iflsizlik
sigortas›n›n amac›na uygun flekilde düzen-
lenmifl olmas› gerekmektedir. Yine herkese
asgari geçim güvenli¤inin sa¤lanabilmesi
durumunda bireyin sistemin yaratt›¤› so-
runlar› tek bafl›na yüklenmesi engellenebi-
lecektir.

Türkiye’de iflsizlik sigortas›n›n baflar›l›
bir flekilde uygulanabilmesi; elde edilen fon-
lar›n rasyonel bir flekilde de¤erlendirilmesi-
ne ba¤l›d›r. Rasyonellik; güvenlik, verimli-
lik ve likidite prensiplerini zorunlu k›lar.
Türkiye’de sosyal güvenlik fonlar›n›n kulla-
n›m›ndaki öncelik her zaman devletin elinde
olmufltur. Getiri oran› dahi siyasi otorite ta-
raf›ndan belirlenen sosyal güvenlik fonlar›,
kamu finansman› için kolay ulafl›labilen, so-
runsuz bir finansman kayna¤›d›r. ‹flsizlik si-
gortas› fonlar›n›n da ayn› mant›kla de¤erlen-
dirilmesi, sistemin baflar› flans›n› azaltacak
ve mevcut sosyal güvenlik sisteminin prob-
lemlerini daha da karmafl›k hale getirebile-
cektir. Genel bir ilke olarak, bir fon hangi
amaçlar için yarat›lm›fl ise, elde edilen kay-
naklar o amaç do¤rultusunda da¤›t›lmal›d›r.

32 T‹SK AKADEM‹ • 2010 / II

Tablo 5: K›sa Çal›flma Ödemeleri

DÖNEMLER HAK EDEN K‹fi‹ SAYISI ÖDEME SAYISI ÖDEME M‹KTARI

2005 21 10.566

2006 217 64.398

2007 40 22.051

2008 650 70.640

2009 190.223 162.506.261

Ocak 10 8.364 32.760 10.277.165

fiub.10 3.651 28.500 8.297.800

Mar.10 931 23.514 6.130.775

Nis.10 2.162 12.954 3.574.533

May.10 1.381 7.365 2.478.711

Haz.10 2.198 3.797 1.401.270

2010 Toplam 18.687 32.160.253

Kaynak: Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü, ‹flsizlik Sigortas› Fonu Ayl›k Bas›n Bülteni,Temmuz 2010, http://statik.is-
kur.gov.tr/tr/iobe/iobe/%C4%B0%C5%9Fsizlik%20Sigortas%C4%B1%20B%C3%BClteni.pdf



Bu nedenle iflsizlik fonu da amac›na uygun
olarak kullan›lmal›d›r.

‹flsizlik sigortas›n›n baflar›s› için Türki-
ye’nin ekonomik yap›s›ndan kaynaklanan
sorunlar›n çözümlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda özel sektör yat›r›mlar› teflvik
edilmeli, istihdam› art›r›c› ekonomik ve
sosyal politikalar belirlenip, bu politikala-
r›n hayata geçmesi sa¤lanmal›d›r. Bu ne-
denle tüm kurumlar›n iflbirli¤i içinde, iflsiz-
li¤i en aza indirecek kararlar›n al›nmas›nda
ve uygulanmas›nda kararl› olmalar› gerekir.
Yani Türkiye’de iflsizlikle mücadelede ön-
celikle aktif istihdam politikalar›na yer ve-
rilmelidir. Unutulmamas› gereken iflsizlik
sigortas›n›n ifllevinin, iflsizli¤in yol açt›¤›
sorunlar› çözmek oldu¤u gerçe¤idir.

Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde

artan iflsizlik olgusu ve beraberinde yafla-

nan yoksulluk ile gelir da¤›l›m›ndaki artan

eflitsizlikler iflsizlik sigortas›n›n önemini or-

taya koymaktad›r. Türkiye’de çok yeni olan

iflsizlik sigortas› uygulamas›, kapsam›n›n

çok dar olmas›, ödeme oranlar›n›n düflüklü-

¤ü, sigortadan yararlanma koflullar›n›n kat›-

l›¤› gibi faktörler nedeniyle iflsizlerin so-

runlar›n› çözmede yetersiz kalmaktad›r. Bu

kapsamda, iflsizli¤in yaratt›¤› olumsuz so-

nuçlar›n giderilebilmesine yönelik olarak,

iflsizlik sigortas› kapsam›n›n geniflletilerek,

iflsizlik ödemesi tavan›n›n yükseltilmesi, si-

gortadan yararlanma koflullar›n›n daha es-

nek hale getirilmesi gerekmektedir. 
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