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N S O Z 

Günümüz toplumlanmn en önemli sosyal sorunlanmn başında tam is
tihdamın sağlanamaması ve işsizlik gelmektedir. En gelişmiş ülkelerde 
dahi, alınan tüm ekonomik önlemlere rağmen işsizliğin ortadan kaldml-
ması mümkün olamamaktadır. Ülkemizde ise işsizlik ne yazık ki kronik
leşmiş bir sosyal sorun olarak hükmünü sürmektedir. İşsizliğin bütü
nüyle önlenmesi mümkün bulunmadığına göre, hiç olmazsa bunun ya
rattığı maddi zararlann bir ölçüde giderilmesi gereği sosyal hukuk devle
tinin önemli bir görevi olarak ortaya çıkmaktadır. 

. Çalışma istek ve yeteneğinde olmasına karşın kendi iradesi dışında 
işini kaybedenlerin, işsiz kalmalan nedeniyle uğradıklan gelir kaybını be
lirli bir süre ve ölçüde karşılamayı amaçlayan, sigortacılık tekniği ile fa
aliyet gösteren, sosyal güvenlik sistemi içinde devlet tarafından zorunlu 
katılım ilkesine göre kurulan bir sigorta kolu biçiminde tanımlayabilece
ğimiz işsizlik sigortasımn ülkemizde de oluşturulması için uzım yıllardan 
beri gayret gösterilmektedir. Bu konuda 1959 yılından beri otuza yakın 
yasa tasan veya taslağı hazırlanmasına rağmen bunlann hiçbirinin yasalaş
tırılması değişik nedenlerle mümkün olmamıştır. 

Sosyal güvenlik sistemimizin en önemli eksikliğini oluşturan, devlet 
katkısı ve primler yoluyla finanse edebilecek, bu nedenle de gerçekleşti
rilmesi sanıldığı kadar güç ohnayan bu sigorta kolunun ülkemizde bir an 
önce kurulmasında, başta toplum huzuru ve çalışma banşının .sağlanması 
ohnak üzere sayısız yarar vardır. Ancak, bu yıpıhrken kuşkusuz toplu
mumuzun özellikleri göz önünde tutulmalı, özellikle iş güvencesi, kıdem 
tazminatı ve işsizlik sigortası arasındaki hassas denge mutlaka sağlanmalı
dır. Bu çerçevede dünya ülkelerinde ilk önce işsizlik sigortasının kurul
duğunu, daha sonra iş güvencesine ve bazı fesih tazminatlanna ilişkin dü
zenlemelerin getirildiğini ammsatmakta yarar görüyoruz. 

Ankara Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kürsüsünün 
değerli asistanlanndan Süleyman Başterzi, önerimiz üzerine "İşsizlik 
Sigortası"nı jöiksek lisans tezi olarak hazırlamayı kabul etmiş, ülkemiz 
açısından büyük önem taşıyan bu konuyu başanyla incelemiştir. Böylece, 
özellikle hazırlanan monografiler açısından, öğretimizde iş hukukuna 



göre biraz "üvey evlât" muamelesi gören sosyal güvenlik hukukuna de
ğerli bir katkıda bulunmuştur. 

Kitabın hazırlanma süreci içinde izleme olanağını bulduğum şekilde, 
Başterzi, konuyu biUmsel bir iştiha ile ele almış, üstün bir çalışma gücü 
göstermiş, karşılaştığı tüm hukukî sorunların üzerine gitmekten çekin
memiştir. Çalışmasında çok geniş bir kaynakçadan yararlanan Başterzi, 
özellikle anglosakson öğretisinden yararlanmak suretiyle işsizlik sigorta
sının tüm yönlerini, darboğazlarını, güçlüklerini ortaya koymuş, ancak 
başlangıçta oluşturduğu kuramsal temele dayanarak, karşısına çıkan so-
runlan beceriyle çözümlemiş ve bilimsel sonuçlara varmıştır. İnceleme
sinde gerektiği ölçüde, önemli çalışma ekonomisi ve sosyal siyaset 
bilgilerine yer vermiş, konunun özelliği nedeniyle ortaya çıkabilecek sa
dece "descriptif bir çalışma yapma tuzağına düşmemiş, buna karşılık 
işsizlik sigortasınm yarattığı/yaratabileceği tüm teknik-hukukî sorunlan 
sergileyerek ve öngörerek, bunlara doyurucu çözümler getirmiş, sonuçta 
özgün bir "hukuk" kitabı yazmıştır. Çalışmanın dikkate değer diğer bir 
yönü, hazırlanan en son işsizlik sigortası taslağıyla ilgili bilgi ve eleştirileri 
kapsaması, yapılacak kanun açısından de lege ferenda katkıda bulunma
sıdır. 

Umudumuz, bu yapıtın sosyal güvenlik alamnda yeni değerli çalışma
ları özendirmesi ve sosyal güvenlik hukuku Uteratürünün zaman içinde 
hak ettiği zenginliğe kavuşmasıdır. Ülkemizde yeni iş hukuku kuşağımn 
bir temsilcisi olan Başterzi, kürsümüzün ileriye dönük umudunu oluştu
ran asistanlar kadrosunun üçüncü yapıtımn basılması mutluluğunu bize 
yaşatmıştır. Başterzi'nin ilk çalışmasında gösterdiği basan, gelecekte çok 
daha yetkin eserleri hukukumuza kazandıracağı konusunda haklı bek
lentiler oluşturmamıza yol açmaktadır. 

Ağustos 1996 Prof. Dr. Sarper SÜZEK 
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G İ R İ Ş 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda işsizlik, bütün dünya ülkelerinin karşı 

karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri olduğu gibi, ikibinli yıl
larda da aynı derecede ve hatta daha önemli bir sorun olmaya devam 
edeceğinin sinyallerini vermektedir. Teknolojik devrimlerini erken ta
mamlamış ülkeler işsizlikle çok önceleri tanıştıkları için, bu sorunun çö
zümünde ve olumsuz etkilerinin giderilmesinde önemli bir yol katetmiş 
bulunmaktadırlar. Ancak işsizUk, bastmlmış veya kontrol altına alınmış ol
duğu ülkelerde bile, en küçük bir ekonomik istikrarsızlıkta hemen gün
deme gelmeye aday bir risk olarak görülmektedir. O itibarla, bugün iş
sizliği kontrol altına almış bulunan ülkeler dahi konuyla ilgili gelişmeleri 
yakından ve özenle izleyip gereken önlemleri alma çabasındadırlar. 
Gelişmekte olan ülkelerde ise, sorunun boyutlan çok daha büyüktür. Bu 
ülkelerde işsizlik, ekonomideki bozukluk, hızlı nüftıs artışı ve yapısal de
ğişikliklerin doğrudan bir sonucu olarak giderek artmakta ve toplumsal 
çalkantılara neden olmaktadır. 

Temelde ekonomik olmakla birlikte, bir çok nedene dayanan işsizli
ğin etkileri de çok yönlüdür. İşsizlik önce işsiz kalan bireyi, sonra aile
sini, yakınlanm ve giderek bütün toplumu sosyal ve ekonomik yönden 
olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu yüzden aileler yıkılabilmekte, birey
lerin suç işleme eğilimleri artmakta ve nihayet toplumsal dengeler bozu-
labilmektedir. O itibarla, işsizlik sorununun çözümü ve bu riskle karşıla
şan bireylerin sosyal ve ekonomik yönden güvenceye kavuşturulmalan 
huzurlu bir toplumun şartı durumundadır. İşsizlerin büyük bir bölümünü 
genç nüfusun oluşturması ise, sorunun önemini daha da artırmaktadır. 

İşsizlikle savaşımın başlıca iki cephesi vardır. Bunlardan ilki, alınacak 
ekonomik önlemlerle işsizliği bastırmaya ve istihdamı artırmaya çalışmak, 
diğeri ise işsizliğin tazminidir. İşsizliğin tazmininin başlıca iki yöntemi 
söz konusudur. Bunlardan birincisi, işsizUk yardımları, ikincisi ise, işsizlik 
sigortasıdır. İşsizlik yardımlan, devletin ulusal bütçeden finanse ettiği ve 
işsizlik riskiyle karşılaşanlara belirli koşullarla yaptığı sosyal yardımlar-
dırl. İşsizlik sigortası ise, sosyal dayamşma esasına dayalı, finansmam ge
nellikle işçi ve işverenlerden alınan primler ve devlet katkıları ile sağlanan 

İşsizlik yardımı konusunda bilgi için bkz. Gordon, 311 vd.; Saver, 94 vd, 
Yöney, 23. 



2 İŞSIZUK SİGORTASI 

bir sosyal sigortadır. Bu çalışmanın konusunu, işsizliğin tazminine ilişkin 
yöntemlerden ikincisi olan işsizlik sigortası oluşturmaktadır. 

Bugün işsizlik sigortası Avrupa Birliğine üye bütün ülkelerde ve 
Türkiye dışında bütün OECD ülkelerinde mevcuttur. Ülkemizde ise, ilk 
kez 1959 yılında gündeme gelmiş ve plânlı kalkınma dönemlerinde çeşitli 
defalar ifade edilmiş olmasına rağmen, henüz bir işsizlik sigortasının 
kurulması mümkün olmamıştır^. Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyelik 
için başvurduğu ve bu yolda bir adım olarak gümrük birliğine girdiği 
düşünülürse, artık ülkemizde de bir işsizlik sigortası sisteminin kurulması 
zamanının geldiği açıktır. 

Ancak, bir görüşe göre, Türkiye henüz işsizlik sigortasının kurul
masına hazır değildir. Bu fikri savunanlann görüşlerini dayandırdıklan 
hususlan şöylece özetlemek mümkündür. Öncelikle, Türkiye'de yapısal 
işsizlik yüksektir. Nüfusun %35'i henüz sosyal güvenlikten mahrumdur. 
Hal böyle iken, sadece bağımlı çalışanlara, hatta bunlar içinde de sınırlı 
sayıda kişiye hizmet edebilecek ve sırf bu gruba ek gelir güvencesi 
sağlayacak bir işsizlik sigortası kurulması hiç de adil olmayacaktır^. Bu 
görüşe göre, işsizlik sigortasının uygulanması ancak tam isithdama ulaş
mış (işsizlik oram % 3 ü aşmayan) ülkelerde mümkün ve isabetlidir^. 

Öte yandan, işsizlik sigortasını yönetmesi düşünülen, ya da öyle ol
masa bile, işsizlik sigortasını yönetecek kurumla işbiriliği içinde çalışacak 
ve iş bulma hizmeti verecek olan İş ve İşçi Bulma Kurumu, sigorta gider
lerini azaltabilmek için, öncelikle sigortalı işsizleri işe yerleştirecek, sigor
tasız olanlar söz konusu hizmetten ikinci sırada yararlanacaklardır. Bu ise, 
istihdama ilk kez katılacaklara ve sigorta kapsamı dışında kalanlara karşı 
pek de adaletli bir uygulama olmayacaktır. Zira, anılan gruptakiler sigor
talı işsizlere göre daha fazla korunmaya muhtaçtır^. 

Yine, işsizlik ödeneği ancak geçici bir müddet verilebilecektir. Oysa, 
Türkiye'de işsizlik sorunu geçici bir nitelik taşımamaktadır. Sigortalı işsiz
ler ödenek tükendiğinde eski durumlanna döneceklerdir. Buna karşı, ye
terli malî kaynak bulunsa ve işsizliğin daha uzun bir müddet tazmini 
mümkün olsa bile, bulunan kaynağın işsiz kitlelere geçici olarak dağıtıl
ması yerine, isithdamı artıncı yatınmlara yönlendirilmesi daha yerinde 

Türkiye'de bir işsizlik sigortası programı kurulması yönünde yapılan çalışmalar 
konusunda bkz. Ertürk, 102-104; Maruf lu-Tütüncü-Orhon, 10-14; Törüner, 
39-44; Yöney, 133 vd. 

3 Di l ik , Sosyal Güvenlik, 82-83; Sakar, 204. 
^ Di l ik , Sosyal Güvenlik, 83-84; Sakar, 204-205. 
5 Di l ik , Sosyal Güvenlik, 83; Sakar, 204; TİSK, İnceleme Yayınlan No. 7, 39. 
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olacaktır^. Zaten kıdem tazminatı gibi ikame edici bir mekanizma varken 
kaynaklann işsizlik sigortası gibi pasif bir sisteme yönlendirilmesi tered
dütle karşılanmalı, onun yerine mevcut kıdem tazminatı kurumu daha ras
yonel hale getirilmeye çalışılmalıdır^. 

Son olarak işsizlik sigortası, hiçbir şekilde işsizUk sorununu çözüm
leyici bir özelliğe sahip bulunmadığı gibi, aksine işverenlerin halen yük
sek olan sosyal sigorta prim paylarım daha da yükselteceği için, işçilik 
maliyetlerini artıracak, bu da işletmelerin daha az sayıda işçi çahştırmasma, 
dolayısıyla işsiz sayısmm artmasma yol açacaktır. Buna ilaveten, işsizlik si
gortasının, uygulandığı ülkelerde işsizleri tembelliğe sevk ettiği, sigortanın 
istismar edilmesi suretiyle büyük bir işsiz kitlenin ortaya çıktığı görül-
müştür^. 

Bu savlan irdelemek gerekirse, birincisi, Tüıkiye'de işsizliğin yüksek 
olduğu gerekçesiyle bir işsizlik sigortası sistemi kurulmasının şu an için 
mümkün ve adaletli olmadığı sonucuna varmak isabetli değildir. Tür
kiye'de işsizliğin yüksek olduğu doğrudur. Ancak, işsizlik Türkiye'de ol
duğu kadar işsizlik sigortası bulunan bir çok ülkede de yüksektir. Bugün 
işsizliğin sorun olmadığı ülke yok gibidir. işsizUk sorununun çözümüyle 
işsizlik sigortasını birbirine kanştırmak, işsizUk sigortası kurmak için tam 
istihdama ulaşmayı beklemek son derece hatalıdır. Belki işsizliğin düşük 
olduğu bir ortamda başlangıç yapmak sigortanın gelişmesi bakımından 
yararh olabilir. Ama zaten, kurulması amaçlanan sistem başlangıçta ol
dukça mütevazi amaçlara hizmet edecek, ancak zaman içinde gelişme 
olanağı bulabilecektir. Kanımızca, böyle bir girişimin, iyi bir yönetimle ve 
istihdamı teşvik edici politikalarla da desteklenmek suretiyle başanya 
ulaşmaması için hiçbir sebep yoktur. İşsizlik sigortasının kunümasım Tür
kiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlannm çözümlenmesine bağlamak son 
derece isabetsiz bir yaklaşım olur. 

Amaçlanan işsizlik sigortasının sınırlı sayıda kişiye hizmet edeceği de 
doğrudur. Bu grubu büyük ölçüde bağımlı çalışanlar, dışanda kalan ke
simi ise, örgütlenmemiş marjinal sektörlerde ve istikrarsız istihdam biçi
miyle bağımsız çalışanlar oluşturacaktır. Bu son grubun işsizlik sigorta
sından yararlanacak bağımlı işgücüne göre, karmaşık istihdam yapılanyla 
millî gelire daha fazla katkı yapmadan gelir bölüştürücü işlerde çalıştıklan 
ve en önemlisi, işsizlik sigortasından yararlanacaklann sigortamn fınans-
mamna kendilerinin de katılacağı düşünülürse. Sigorta kapsamı dışında 

6 Di l ik , Sosyal Güvenlik, 83-84; Sakar, 205; TİSK, inceleme Yayınlan No.7, 39-
40. 

'̂  Sakar, 207 vd; TİSK, İnceleme Yayınları No.7, 40. 
8 TİSK, İnceleme Yayınlan No.7, 37, 39. 
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kalanlara karşı adil olmayan bir durumun ortaya çıkacağı sonucuna var
mak isabetli değildir. 

İşsizlik sigortasını yönetmesi amaçlanan, ya da öyle olmasa bile si
gorta ile sıkı bir işbirliği içinde çalışacak olan İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun, sigorta giderlerini azaltmak için öncelikle sigortalı işsizleri 
işe yerleştirmeyi tercih edeceği, bunun ise, aslında daha fazla korunmaya 
muhtaç olan istihdama yeni katılacak işgücü ve sigortasız işçilere karşı 
eşitliğe aykın bir uygulama olacağı savı da, sadece bir varsayımdan iba
rettir. İşsizlik sigortası bir çok gelişmiş ülkede iş ve işçi bulma hizmeti ve
ren kurumlann bünyesinde örgütlenmiş ya da bu kurumlarla sıkı bağ
lantılı olarak çahşmaktadır. Oralarda ortaya çıkmayan eşitsizliğin ülke
mizde ortaya çıkabileceğini ileri sürmek ve bunu işsizlik sigortasına engel 
olarak görmek son derece isabetsizdir. Her halde, olasılığı ileri sürülen 
böyle bir tehlike, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla giderilebilecektir. 
Örneğin, İş ve İşçi Bulma Kurumundan iş bulma yardımı talep edenlere 
sigortalı olup olmadıklanna bakılmaksızın, başvuru sırasına göre iş bulma 
hizmeti verileceği yönünde getirilecek bir düzenleme bu sorunu çözüm
leyebilir kanısındayız. 

İşsizlik sigortasından sağlanacak ödeneğin geçici olduğu ve bu öde
nek tükendiğinde işsizlerin eski durumlarına geri dönecekleri, ödenek sü
resini uzatmak için malî kaynak bulunsa bile, bunun işsizlik sigortası gibi 
pasif bir yönteme tahsis edilmesi yerine isithdamı artırıcı yatmmlara yön
lendirilmesinin daha isabetli olacağı görüşü de, yine işsizliğin önlenmesi 
ile tazmininin birbirine karıştınlmasının bir sonucudur. İşsizlik varsa, 
mevcut işsizlere yeni istihdam alanlan yaratmak kadar bunlann işsizlikle
rinin tazmini de gerekir. Bu, sosyal devlet olmanın bir gereğidir. İşsizlik 
sigortası da işsizlik riskini tazmin etmenin yöntemlerinden birisidir. 
Sosyal sigorta olması itibariyle bu yöntemle yardım yapılması bir takım 
aktüaryal hesaplara dayanır ve niteliği itibariyle geçicidir. İşsize yeni bir 
iş bulana kadar gelir güvencesi sağlar. Ancak, bu süre içinde iş buluna-
mamışsa, artık ondan sonra devletin sosyal devlet olmasından kaynaklaw-
nan başka bir görevini gündeme gelir. O da, devletin vatandaşlanna insan 
onuruna uygun bir yaşam düzeyi sağlama görevidir. İşte bu noktada sos
yal yardım, nitelikli işsizlik yardımlan söz konusu olur. Bu yardım ise 
genellikle devletlerin ekonomik gücü ile sınırlıdır. 

Öte yandan, aksi görüşü savunanların ileriye sürdükleri gibi, Türki
ye'de işsizliği tazmin işlevi gördürülmeye çalışılan ve işsizlik sigortasının 
yerine geçtiği ileri sürülen kıdem tazminatı, bu işlevi görmeye hukukî ni
teliği itibariyle uygun olmadığı gibi, güvenceli de değildir^. 

Bkz. Bl. 6, ni. 



GİRİŞ 

İşsizlik sigortasının işsizliği önlemek bir yana işsizliği artırdığı görü
şüne gelince, bu görüşe karşı ilk olarak ortaya konması gereken husus, 
işsizlik sigortasının öncelikli işlevinin işsizliği önlemek değil tazmin et
mek olduğudur^ö. İşsizlik sigortasım ne işsizliğin çözümünde temel bir 
vasıta, ne de engel olarak görmek isabetli olur. İşsizlik sigortasımn işsizli
ği artırdığı yönündeki görüşler, doğruluğu kanıtlanamamış varsayımlar
dan ibarettirll. Aksine, işsizlik sigortasının iyi kullanıldığı takdirde iş
sizliği kontrol altına ahcı ve işsizleri istihdama yönlendirici işlevlerinin 
bulunduğu yaklaşımı bize daha isabetli görünmektedir^ .̂ 

İşsizlik sigortasının istismar edilmesi suretiyle büyük bir işsiz kitlenin 
ortaya çıkacağı savı da isabetsizdir. İşsizlik sigortasının kötüye kullanılma 
olasılığı bulunduğu doğrudur. Ancak, işsizlik sigortası istismara karşı o 
kadar da korunmasız değildir. Kendisini koruyacak bir takım mekaniz
malar geUştirmiştiri3. iyi bir denetimle bu sakıncalar giderilebilecektir. 
Kaldı ki, bir hakkın kötüye kullanılması olasılığı, o hakkın tanınmamasını 
hiçbir şekilde haklı göstermez. 

Burada son bir hususu önemle vurgulamak isteriz. Sosyal sigortayı 
işsizliğin önlenmesi ile, hangisinin daha ekonomik olacağı yönünden ke
sinlikle karşılaştırmamak gerekir. Bu noktada, ekonomik olanla sosyal 
olan arasındaki hassas dengeyi çok iyi kurmak toplumun huzuru için 
kaçınılmazdır. İşsizliğe bütünüyle ekonomik açıdan ve önleme boyutun
dan yaklaşılacak olur, tazmini gözardı edilirse, bir sosyal vakıa olan işsiz
liğin toplum içinde yaratacağı olumsuz sonuçlara boyun eğmekten başka 
çare kalmayacaktır. 

Bu nedenlerle, Türkiye'de bir işsizlik sigortası kurulmasının gerekli 
olduğu kanısındayız '̂*. Nihayet, belirtmek gerekir ki, son zamanlarda 
gündemin en çok tartışılan konulanndan birini oluşturan özelleştirme ça
balan konunun önemini artırmakta ve işsizlik sigortası kurumunun ge
rekliliğini daha da 1 1 hale getirmektedir. 

Ülkemizde bir işsizlik sigortası kurulması yönündeki kapsamlı son 
çahşma 1992 yılında yapılmıştır. VI. Beş Yıllık Kalkınma Plânının sosyal 
güvenlik bölümünde "çalışırken işsiz kalanlar için, işsizlik sigortası prog
ramı hazırlık çalışmalanna başlanacaktır." şeklinde bir düzenlemeye yer 
verilmişti. Bu cümleden olmak üzere, Türkiye'de bir işsizlik sigortası 

10 Bkz. Bl, 2, II. 
11 Bu konudaki tartışmalar için bkz. Bl. 1, II, B, 1, b, vii. 
12 Bkz. Bl. 2, . 
1^ Bkz. Bl. 5, I, A, 5; ayncabkz. Tuncay, işsizlik Sigortası Üzerine, 8. 
1'* Aynı göriişte. Ekin, işsizlik Sigortası, 24-25; Güzel, "işsizlik Sigortası Gerekli", 

7; Tunçomağ, Armağan, 925, 927. 
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programı kurulması gündeme gelmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı bu yönde yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir İşsizlik Sigortası Yasa 
Taslağı hazırlamıştır^^. Ancak, bugüne kadar anılan Taslağın da yasaya 
dönüşmesi mümkün olamamıştır. Belirtmek isteriz ki, 1996-2000 yıUannı 
kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânınında da sosyal güvenlik re
formu başlığı altında "İşsizlik sigortası oluşturulacaktır" şeklinde kesin bir 
ifadeye yer verilmiş bulunulmaktadır. 

Biz işsizlik sigortasım incelerken, en geliştirilmiş örneği olduğu için 
1992 tarihli Yasa Taslağım esas alacak ve bu Taslağın düzenlemesi ile 
bağlantılar kurarak, Türkiye için olası bir işsizlik sigortası modeline iliş
kin bazı öneriler getirmeye çaba göstereceğiz. 

Çalışmamız işsizlik kavramının teorik temellerinin ortaya konmasıyla 
başlayacaktır. Çünkü, asıl konumuzu oluşturan işsizlik sigortasının hu
kukî yönden incelenmesi sırasında ortaya koymaya çalışacağımız normlar 
ve görüşler, temellerirü ekonomiye ve sosyal politikaya yön veren dok
trinlerin işsizlik kavramına getirdiği yorumlarda bulmaktadır. Birinci 
bölümde, işsizlik kavramı teorik bakımdan incelendikten sonra, ikinci 
bölümde bu kez işsizlik sigortası kavramı ele alınacak ve çeşitli yönleriyle 
tamtılmaya çalışılacaktır. Üçüncü bölümde ise, işsizlik sigortasımn yöne
timi ve finansmanı, dördüncü bölümde uygulama alanı ve beşinci bö
lümde de işsizlik sigortası yardımlan incelenecektir. Altıncı ve son bö
lümde ise, Tüıkiye'de işsizlik sigortası işlevi de gördüğü düşünülen kıdem 
tazminatı kurumu ele alınarak, bunun hukukî niteliği ve işlevi değerlen
dirilmeye çalışılacak ve bir işsizlik sigortası sistemi tesis edilirken bu ku
ruma ilişkin olarak nasıl bir düzenlemeye gidilmesi gerektiği tartışılacak-
ür. 

^^ Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde sık sık değineceğimiz işsizlik Sigortası 
Yasa Taslağından anlaşılması gereken. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tar-
fından hazırlanan 5.8.1992 tarihli Taslaktır. 



B İ R I N C I B O L U M 

İŞSİZLİK KAVRAMI 

I. İŞSİZLİĞİN TANIMI 
Geniş anlamıyla işsizlik, emeğin hiç ya da tam kapasitesi ile kullanıl

maması veya gerektiği şekilde ve yerde kullanılmaması suretiyle boşa 
harcanmasıdıri^. Bu anlamıyla işsizlik, çalışma istek ve yeteneğinde ol
duğu halde çalışacak bir iş bulamayanlar olarak tanımladığımız somut iş
sizler yanında, eksik istihdam edilenleri ve gizli işsizleri de kapsamakta
dır. Dar anlamda işsizlik ise genellikle, çalışma yetenek ve arzusunda 
olunmasına karşılık, cari ücret üzerinden uygun bir iş bulunamaması ne
deniyle istihdam dışında kalınması durumu olarak tammlanmaktadır^''. 
İşsizlik, ekonomik açıdan ise, emek arzının talebinden daha yüksek ol
duğu bir ülkede, emek arzı ile talebi arasındaki faik olarak tammlanmak-
tadıris. 

1982 yılında Cenevre'de yapılan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansında kabul edilen kararda da, 
işsizliğin uluslararası standart tanımı, yukanda vermiş olduğumuz tanımda 
mevcut bulunan üç unsur üzerine oturtulmuştur. Bu unsurlar, 1) işsiz ol
ma, 2) halen çalışmaya elverişli bulunma 3) bir iş talep etme şeklinde sıra-
lanmaktadırl9. Uluslararası standartlara göre ancak bu üç unsuru birlikte 
taşıyanlar işsiz kabul edilmektedirler. 

İşsizliğin uluslararası standart tanımında yer alan işsiz olma unsuru, is
tihdamda bulunanlar ile istihdam dışındaki işgücünü ayırıcı bir işleve sa
hiptir. Bu tamm bakımmdan işsiz olma, işçimn bütünüyle istihdam dışında 

^^ Dirimtekin, 4; Ekin, İşsizlik, 11. 
17 A r e n , 22; D ir imtek in , 6; Ekin , İşsizlik, 28; Ta laş , 95; T r i p p , 111; 

Ülgener, 1; Literatürde verdiğimiz bu tanımlar dışında işsizliğin kapsamını daha 
dar veya daha geniş tutan bir çok farklı tanımlar yapılmaktadır. Bazı tanımlar için 
bkz. Dirimtekin, 3-4; ayrıca bkz. Helfgott, 332. 

1° tzveren, 18; Oğuz, 6; ayrıca işsizlik kavramının ekonomik yönden ayrıntılı bir 
tanımı için bkz. Casson, 9-12 

1° Bkz. ILO, Current International Recommendations on Labour Statistics, 51. 
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bulunmasını ifade etmektedir. Şu halde, uluslararası standartlara göre, bir 
saat gibi çok kısa bir süre de olsa, çalışan kişi işsiz sayılamamaktadır. Öte 
yandan, hastalık, sakatlık, tatil, eğitim, grev ve lokavt, annelik ve iş sözleş
mesinin askıya alınması gibi nedenlerle geçici bir süre çalışmayan işçiler 
de bu süre içinde işsiz sayılmamaktadırlar^^. Yine, bir yandan iş talep e-
derken diğer taraftan bazı anzî işlerde çalışanlann da istihdamda oldukları 
kabul edilmektedir^i. 

Tanımda yer alan halen çalışmaya elverişli olma ve bir iş talep etme 
unsurları ise, istihdam dışında bulunan işgücünü ekonomik bakımdan ak
tif olmayan nüfustan ayırmaya hizmet etmektedir. Bu unsurlardan iş ta
lep etme, bağımlı ya da bağımsız bir iş sahibi olabilmek için bazı aktif gi
rişimlerde bulunulması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda talep edilen 
işin kısmî, geçici, mevsimlik veya anzî bir iş olması önemli değildir. 
Uluslararası standartlara göre, ekonomik aktivite niteliği taşıyan herhangi 
bir işin talep edilmesi yeterlidir22. Bu iş talebinin ulusal sınırlar içinde ya 
da dışında yapılması arasında da bir fark yoktur. Böylece yurt dışında bir 
iş talep eden göçmenler ve gemi adamları da, diğer koşulları taşımak 
kaydıyla işsiz kabul edilmektedirler^^. 

^^ Geçici bir süre çalışmama konusunda ayrmtılı bilgi için bkz. Hussmanns-
Mehran-Verma, 72; İşten geçici bir süre uzak kalma kapsammda belirttiğimiz iş 
sözleşmesinin askıya alınması durumu diğerlerinden farklı bir özellik arzetmekte-
dir. Bugünkü uluslararası standartlara göre, iş sözleşmeleri askıya alınanların be
lirli koşullarla istihdamda ya da işsiz veya tamamen işgücünün dışına çıktıklarının 
kabul edilmesi mümkündür. Şöyle ki, eğer iş sözleşmesi askıya alınan işçi resmî 
bir iş bağlantısı içindeyse, istihdamda kabul edilmekte, resmî bir iş bağlantısı bu
lunmayan ancak, aktif olarak bir iş talep eden ve çalışmaya elverişli bulunan işçi
ler ise işsiz sınıfına sokulmaktadır. Buna karşılık, iş sözleşmeleri askıda olup da 
resmî bir iş bağlantısı içinde bulunmayan ve aynı zamanda halihazırda çalışmaya 
elverişli olmayan ya da bir iş talep etmeyenlerin ise, işgücünün dışına çıktığı ka
bul edilmektedir (bkz. aynı eser, 103). Uluslararası standartlara göre, resmî bir iş 
bağlantısı içinde bulunmadan söz edebilmek için, 1) işçinin çalışmasa da ücretini 
almaya devam etmesi 2) işçinin iş sözleşmesinin askıya alınmasına neden olan 
güçlüğün ortadan kalması halinde işine döneceğinin garanti edilmesi veya buna 
ilişkin bir sözleşme yapılması 3) işçinin oldukça kısa bir süre için işinden uzak
laşması ve bu süre zarfında başka bir işi kabul etme mecburiyeti olmaksızın işsiz
lik ödeneği alması gibi durumlarından birinin varlığı gereklidir (bkz. aynı eser, 
72-73). 

2^ Hussmanns-Mehran-Verma, 97. 
•̂̂  Ekonomik aktivite, her türlü ekonomik mal ve hizmet üretimini ifade etmektedir. 

Bu üretimin pazar için ya da kişisel tüketim için yapılması arasında da fark bulun
mamaktadır. Bkz. Onüçüncü Çalışma İstatistikçileri Konferansında alınan karar
larda yer alan ekonomik bakımdan aktif nüfus tanımı (m. 5), ILO, Current 
International Recommendations on Labour Statistics, 49. 

23 Hussmanns-Mehran-Verma, 98. 
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Uluslararası standartlara göre, bir iş talebinden söz edebilmek için, bu 
doğrultuda bazı aktif adımların atılması gerekmektedir. Yoksa tek başına 
bir iş talep edildiğinin beyan edilmesi yeterli değildir. Bu adımlara ömek 
olarak, resmî ya da özel bir iş ve işçi bulma kurumuna kayıt yaptırılmasını, 
işyerleri gezilerek bizzat işverenlere yapılan başvurulan, gazeteye ilân 
verilmesi veya gazetedeki ilânlara başvurulmasını, arkadaş ya da akraba
lardan yardım istenmesini, bir iş kurmak için arazi, bina, makina ve teçhi
zat aranmasını ve bir çalışma izni ya da lisans için yetkili makamlara baş
vurulmasını göstermek mümkündür. Ancak, uluslararası standartlara göre 
işsizlikten söz edebilmek için, bu adımlann belirli bir yakın geçmişte atıl
ması gerekmektedir. İşsizlik tespit edilirken, iş talep etme unsurunun ara
nacağı bu zaman dilimi, ulusal koşullara göre belirlenmektedir. Bugün 
çeşitli ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında bu sürenin geçmiş bir ile altı 
ay arasında değiştiği görülmektedir. Ancak, bu süre uzun tutulduğu tak
dirde, işçinin halen çalışma arzusunda olup olmadığı araştmlmalıdır. Zira 
işçinin, daha önce bir iş talep etmesine rağmen artık çalışmayı istemiyor 
olması mümkündür̂ '*. 

Çalışmaya elverişli ohna ise, bir iş olanağı tanınması halinde, bu işi ya
pabilmeye muktedir ve hazır olmayı ifade etmektedir. İşsiz sayılabilmek 
için böyle bir koşulun aranması suretiyle, kendisine bir iş teklif edilse 
dahi, ailevî sorumluluklar ve hastalık gibi engeller nedeniyle teklif edilen 
işi almaya hazır olmayanlar işsizliğin kapsamı dışına çıkanlmaktadırlar. Şu 
halde, bir kişi iş talep etmiş olsa da, böyle bir işi yapmaya muktedir ya da 
hazır değilse, yine işsiz kabul edilecektir. Uluslararası standartlara göre, 
işsizliğe karar verihrken kişinin behrli bir gün ya da hafta içinde çahş-
maya elverişli olup olmadığına bakılmaktadır. Ancak, bir çok ülkede bu 
süre onbeş gün gibi, biraz daha uzun tespit edilebilmektedir^S. 

II. İŞSİZLİĞİN NEDENLERİ VE TÜRLEM 
İşsizliğin nedenlerini iki temel gruba ayırmak mümkündür. Birinci 

grupta talep eksikliği, ikinci grupta ise, emek arzı ile talebi rasmdaki 
uyuşmazlıklar ya da emek piyasasındaki organizasyon bozukluklan yer 
almaktadır. İlk nedenin oluşumu, makro ekonomik ve demografik fak
törlerin etkisi altında iken^^ ikinci grup neden, tamamen emek piyasasın-

2^ Hussmanns-Mehran-Verma, 98-100. 
^^ Hussmanns-Mehran-Verma, 100-101. 

Makro ekonomik faktörler talep üzerine etki ederek, emek arzı sabit kaldığı halde 
talebinin düşmesine neden olmakta ve böylece emek arzı ile talebi arasındaki den
geyi bozarak işsizliğe yol açmaktadır. Buna karşılık, demografik faktörler ise, 
emek arzı üzerine etki etmekte ve emek talebi sabit kaldığı halde emek arzını artır
mak suretiyle emek arz ve talebi arasındaki denkliği bozarak işsizliğe yol açmak-
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daki uyuşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Ancak, pratikte böyle bir ay-
nma gidilmesi her zaman teorideki kadar kolay olmamaktadır. Zira, bu 
iki grup nedeni yaratan faktörler arasında karşılıklı olarak sıkı bir etkile
şim söz konusudur^ .̂ Bu nedenler aynı zamanda işsizliğin bazı türlerinin 
de belirleyicisi konumundadırlar. O itibarla, söz konusu işsizlik türlerinin 
tespiti ve incelenmesi suretiyle bu nedenler de ortaya konmuş olacaktır. 
Şimdi bu bakış açısından hareketle önce işsizliğin nedenlerine göre çeşitli 
türlerini incelemeye çalışacak daha sonra ise, bazı farklı işsizlik türlerine 
değineceğiz. 

A. Nedenlerine göre işsizlik türleri 

1. Eksik talep işsizliği 
Eksik talep işsizliği, mal ve hizmetlere olan talebin düşmesine bağlı 

olarak emek piyasasındaki talebin de yetersiz gerçekleşmesi nedeniyle, 
cari ücret üzerinden çalışmak isteyen işgücünün tamamına istihdam ola
nağı sağlanamaması durumudur. Başka bir deyişle, piyasada cari ücret 
üzerinden boşta bulunan işlere oranla daha büyük bir işgücü kitlesinin 
bulunmasıdır. Bu şekilde açıkta kalan işgücünün istihdama sokulamama-
smın, bunlann öğrenim düzeyleri veya neden işsiz kaldıklanyla bir ilgisi 
yoktur^S. 

Bileşik talep, toplumun tasarruf eğilimlerine^^ ve ekonominin içinde 
bulunduğu duruma göre belirir. Bu durum ise, zaman içinde meydana 
gelen ekonomik dalgalanmalara göre değişen bir yapıya sahiptir. Söz 
konusu ekonomik dalgalanmalar çeşitli türlere ayrılmaktadır^^. Bu türler
den en önemlisini de ekonominin bütününü kavrayıcı olması itibariyle, 
devri (konjonktürel) dalgalanmalar oluşturmaktadır^ı Devri dalgalanma
lar genel olarak, refah, durgunluk, bunalım ve canlanma olmak üzere 
dört evreye aynimaktadır. Bu evreleri, ekonomik gelişme ve daralma ev
releri olmak üzere iki ana grupta toplamak da mümkündür. 

tadır, işsizliğin nedenlerinin bu ayrımdan hareketle yapılan bir tasnifi için bkz. 
Dirimtekin, 37 vd. 

^ ' Bu ayrım için bkz. van Ginneken, 172-173. 
2^ Pearce, 100; Rees, 104. 
29 Bkz. Talas, 106. 
-'^ Ekonomik dalgalanmalar, uzun dönemli dalgalanmalar, mevsimlik dalgalanmalar, 

arızî dalgalanmalar ve devrî dalgalanmalar olmak üzere başlıca dört gruba ayrılmak
tadır. Bkz. Çelebican, 127 vd. 
Hansen, devrî dalgalanmayı; istihdam, üretim ve fiyatlardaki dalgalanmalar ola
rak tanımlamaktadır. Alvin H. Hansen, Business Cycles and National Income, 
New York 1951, 4, Morgan, 245'ten naklen . 
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Eksik talep işsizliği ekonomik daralma dönemlerine özgü bir durum-
dur^2 Bu tür sistemli dalgalanmalar, 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl 
başlannda görülmüştür^ .̂ Bu dalgalanmalarla birlikte eksik talep işsizliği 
de ortaya çıktığı için, işsizliğin bu türüne devrî (konjonktürel) işsizlik 
adının verildiği de görülmektedir. 

Ekonomik dalgalanma dönemlerine hasredilen ve bu nedenle devrî 
olarak adlandmlan bu işsizlik aslında eksik talep işsizliğinin bir alt türü 
olup, kısa vadeli eksik talep işsizliği şeklinde tanımlanmaktadır '̂̂ . Rees, 
talep yetersizliklerinin sadece ekonomik daralma dönemlerinde değil, is-
tisnaen de olsa (1937'de ABD'de olduğu gibi) ekonomik patlama yıUa-
nnda da görülebilmesi karşısında, işsizliğin bu türünü bir genelleme ile, 
devrî işsizlik olarak adlandırmak yerine, eksik talep işsizliği kavramının 
tercih edilmesinin daha isabetli olduğunu ileri sürmektedir^ .̂ 

Öte yandan. Hiç tarafından ileri sürüldüğü gibi, devrî dalgalanmalar 
özellikle Keynes'ten sonra, para ve maliye politikalan ile giderilebilir du
ruma gelmiştir. Günümüzde, ekonomik bakımdan gelişmiş batılı ülke
lerde karşılaşılan ekonomik bunalımlar artık devrî nitelikte olmayıp, öde
meler bilançosu açıklan ve uluslararası para sisteminin özellikleri ile ilgi
lidir. Bu da, devrî işsizlik kavramı yerine, eksik talep işsizliği kavramının 
tercih edilmesinin daha isabetli olduğu görüşünü destekler niteliktedir^^. 

•̂̂  Ekonomik daralma dönemlerinin başlıca göstergeleri, mal ve hizmetlerin satımm-
daki düşüşler, fiyatların düşmesi, tüketim malları üretiminin sınırlanması, üretim 
mallan ağır sanayiinde yavaşlama, kredilerin daralması, ve işsizliğin yaygınlaş
ması olarak sıralanmaktadır. Bkz. Phelps , 362 . 

33 Bu dönemde ingiltere'de ve ABD'de, Kitchen veya Stok dalgası (4 yıldan az), 
Juglar veya devrî (konjonktürel) dalga (8-9 yıl, her iki üç stok dalgasında bir), 
gayrimenkul veya inşaat dalgası (18 yıl), Kondratiejf veya uzun salımmh dalga 
(50 yıl, 25 yıllık aralarla) olmak üzere dört devrî dalga tespit edilmiştir. Bu dalga
lar birbirleri üzerinde ağırlatıcı veya hafifletici etkilere sahip olabilmektedirler. 
Anılan dalgalar içinde en önemlisi, işgücünün %25'lik bir kısmını etkileyebilmesi 
ve etkilerinin giderilmesindeki güçlük itibariyle Juglar dalgası, ya da diğer adıyla 
devrî dalgalardır, ismiyle de benzeştiği gibi, devrî (konjonktürel) dalgalanma den
diğinde genellikle bu tip dalgalanmalar anlaşılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi 
için bkz. Morgan, 245-247. 

34 Pearce, 96. 
35 Rees, 104. 
3" Hiç, sözünü ettiğimiz görüşü doğrultusunda işsizliğin bu türünü, toplam harcama 

noktasından doğan işsizlik olarak adlandrrmaktadu" (Hiç, 307); Ekonomik bakım
dan gelişmiş batılı ülkelerde karşılaşılan, ancak artık devrî nitelik taşımayan eko
nomik bunalımlara örnek olarak, 1973 ve 1979 jıetrol bunalımı dönemlerinde, bu 
ülkelerden OPEC ülkelerine büyük miktarda kaynak aktarılmasına karşıhk, anılan 
ülkelerin ihraç mallanna olan talebin düşmesi sonucu, bu ülkelerin ekonomilerinde 
yaşanan bunalımlar gösterilebilir. Bu konuda bkz. van Ginnelcen, 173. 
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Eksik talep işsizliğinin, devrî işsizliğin aksine uzun vadeli olan diğer 
bir alt türü ise, büyüme yetersizliğinden doğan işsizliktir. Bu işsizlik geliş
mekte olan ülkelerde görülen bir tür olup, isminden de anlaşılacağı gibi, 
ekonomik gelişmenin büyüyen işgücünün tamamına istihdam olanağı 
yaratmada yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, bu 
işsizliğin temelinde ekonomik büyüme hızındaki düşüklüğün yol açtığı 
emek talebi yetersizliği bulunmaktadır. Bu işsizliğin, aynı zamanda bir tür 
teknolojik işsizlik olduğu da ileri sürülmektedir. Bu görüşün temelinde 
yatan düşünce ise, büyüme yetersizliğinden doğan işsizliğin, kalkınmada 
daha çok sermaye yoğun yatırımlara gidilmesi suretiyle bir kısım işgücü
nün açığa çıkanimasına karşılık, istihdam olanaklannın yeterince artınlma-
masından kaynaklanmasıdır 3^. 

Eksik talep işsizliği, esasen ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelere 
özgü bir işsizlik türüdür. Bununla birlikte, ekonomisi gelişmekte olan ül
kelerde de görülmesi olasıdır. Ekonomik bakımdan az gelişmiş ülkelerde 
ortaya çıkması ise çok güçtür. Ancak, bazı özel koşuUann varlığı duru
munda az gelişmiş ülkelerde de görülebileceği belirtilmektedir^^. 

Eksik talep işsizliğinin, temelde makro ekonomik kökenli olması ne
deniyle, diğer işsizlik türleriyle karşılaştınldığında daha kapsayıcı bir nite
liğe sahip olduğu ve ortaya çıktığı ülkelerin bütünü üzerinde etkili ol
duğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde karşılaşılan yüksek işsizlik du-
rumlannda, toplam işsizlik içinde en büyük payın eksik talep işsizliğine 
ait olduğu tespit edilmiştir39. O itibarla, bugün işsizlik dendiğinde ilk 
akla gelen ve en çok korkulan işsizhk, eksik talep işsizliğidir^O. 

Eksik talep işsizliğinin yapısı ve oluşumu incelenmek istendiğinde, 
yukanda yaptığımız bir saptamayı anımsatarak işe başlamak yerinde ola
caktır. Bu saptama ise, eksik talep işsizliğinin kural olarak ekonomik dur
gunluk ve bunalım dönemlerine özgü bir durum olduğudur. Hemen be
lirtmeliyiz ki, bugün ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan 

3"̂  Ekin, IşsizUk, 113; Pearce, 175. 
38 Hiç, 307-308. 
'3Q . . . 
•'^ 1979 yılında yapılan istatistiklerde, eksik talep işsizliğinin toplam işsizlik için

deki payı, Almanya'da % 65,1, Fransa'da % 93,5, Hollanda'da ise % 67,6 olarak 
tespit edilmiştir. Bkz. van Ginneken, 174 Tablo. 5 (Kaynak: EUROSTAT). 

'^^ Klâsik görüş taraftarları, Say'in mahreçler yasasına göre, "her üretim kendi tale
bini yaratır ilkesinden hareketle" eksik talep işsizliği diye bir işsizlikten söz edi
lemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Klâsik görüşe göre, bu şekilde ortaya çıkan işsiz
lik ücretlerin yüksek olmasından kaynaklanan geçici bir durumdur. Ancak, kapita
list ekonomilerde 1930 lardan sonra ortaya çıkan bunalımlar ve büyük işsizlik dal
galanmaları, Keynes'in kuramsal katkıları ile birlikte bu görüşün tutarsızlığını 
açıkça ortaya koymuştur. Bkz. Talaş, 96-97. 
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ekonomik durgunluk ve bunalımların bir sistematiği olmadığı gibi, ne ka
dar sürecekleri de genellikle belirsizdir. Bu belirsizlik karşısında, ekono
mik durgunluk ya da bunalımın ne kadar süreceğine ilişkin olarak iş çev
relerince yapılacak yorum ve tahminler, söz konusu dönemde ortaya çı
kacak işsizliğin büyüklüğüne ve yapısına etki eden en önemli faktörleri 
oluşturmaktadır. Çünkü bu dönemde, bileşik talepteki düşüş karşısında 
emek talebinin ne oranda düşeceği, işverenlerin ekonomik daralma dö
neminin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi ve izlenimleriyle yakından ilgi
lidir. 

Şimdi bu konuyu biraz daha yakından incelemeye çalışalım. Bileşik 
talebin düştüğü bir dönemde bu durumun ne kadar süreceği hususunda 
bir belirsizlik söz konusu ise, firmalar üretimlerindeki düşüş karşısında, 
talebi artırmak için fıyatlan düşürebileceklerdir. Buna karşılık işverenlerin 
işçi ücretlerini düşürmede kararsızlık içinde olacakları görülecektir. 
Çünkü, ücretlerin düşürülmesi firmaların bir kısım nitelikli ve yetişmiş iş
gücünü yitirmeleri sonucunu doğurabilecektir. Ancak, böyle bir sonuç 
firmalar bakımından sadece nispeten uzun süren ekonomik durgunluk ya 
da bunalım dönemleri için katlanılabilecek bir durumdur. Bu itibarla, kısa 
süreli talep düşüşlerinde kaUfiye işgücü fazlasının elde tutulması işveren
ler tarafından tercih edilecek bir davranış olacaktır. Çünkü, gereksinim 
fazlası kalifiye iş gücünün korunması durumunda uğranılacak kayıplar ile 
talep eski dengesine kavuştuğunda artan işgücü gereksinimine koşut ola
rak istihdam edilmek zorunda kalınacak yeni işçilerin eğitimleri ve işe 
alıştınlmalan için yapılacak masraflar karşılaştırldığında, kısa süreli kriz 
dönemlerinde eldeki kalifiye işçilerin korunmasının daha kârlı bir davra
nış olacağı görülecektir^^. Öte yandan, iş yasalan ve imzalamış bulunduk-
lan toplu iş sözleşmeleri gibi, işverenleri ücretlerde indirime gitmekten 
alıkoyacak önemli hukukî faktörler de söz konusudur. Bu durum karşı
sında işverenler, kısa süreceğini tahmin ettikleri talep eksikliği devrele
rinde niteliksiz işçileri ellerinden çıkartıp, ellerinde tutmayr tercih ettikleri 
işgücü fazlasını bunların yerine ikame ederek durumlanm korumaya çalı-
şabileceklerdir42. 

Öte yandan, bileşik talepteki düşüşün kısa süreceği düşüncesinde olan 
işverenler, emekten tasarruf ettirici yatırımlara gitmeyi de gereksiz göre
bileceklerdir. Hele bir de ücretler düşme eğilimi gösteriyorsa, bu durum 
daha da belirginleşecektir. Çünkü, emek talebinin düşük olduğu böyle 
bir devrede işçiler ve özellikle de niteliksiz olanlar, daha yüksek ücretli 
bir iş bulmak amacıyla işlerinden aynlmayı göze alamayacakları gibi, iş-

41 Fleisher, 274; Törüner-Lordoğlu, 86. 
42 Fleisher, 274. 
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sizlik riski karşısında çalışmakta olduklan işlerinde daha düşük ücret al
maya dahi razı olabileceklerdir^^. 

Belirli bir devrede gözlenen talep eksikliğinin yarattığı işsizliğin bo-
yutlan endüstrilere göre de farklı olmaktadır. Ekonomik krizlerden en 
çok etkilenen endüstri ise, yatınm mallan endüstrisidir. Çünkü, ekonomik 
daralma dönemlerinde, bileşik talebe bağlı olarak üretimin düşmesi ne
deniyle işletmelerinin kapasitesinin altında çalıştığını gören sanayiciler, 
kapasiteyi artıncı yeni yatınmlara gitmeye gereksinim duymadıklan için, 
yatınm mallarına olan talep de çok düşük seviyelerde gerçekleşmekte-
dir44. 

Bir endüstride ekonomik daralma ile birlikte gözlenen talep düşüşle
rine bağlı olarak ortaya çıkacak olan işsizliğin derecesi, o endüstrinin 
ürünlerine olan talebin gelir elastikiyetine bağlıdır. Ürünler tüketiciler ta
rafından alımlannın ertelenebildiği oranda daha az gelir elastikiyetine sa
hiptirler. Bu konuda en fazla duyarhlığa sahip olan endüstriler, dayanıklı 
tüketim mallan endüstrileri olarak gösterilmektedir. Örneğin ABD'de, 
ekonomik patlamanın yaşandığı 1969 yılında dokuz milyon olan aile tipi 
otomobil satışının 1970 yılında ekonominin bir durgunluk devresine 
girmesi ile birUkte yedi milyona düştüğü görülmüştür^^. Çünkü, eko
nomik daralma dönemlerinde insanlar bu tür mallara gereksinimleri olsa 
dahi bu gereksinimlerini bir süre erteleyebilmektedirler. Şu halde, eksik 
talep işsizliğinin en çok dayanıklı tüketim mallan endüstrisinde gözlen
mesi beklenmelidir. 

Buna karşılık, dayanıksız tüketim mallanna olan talebin gelir elastiki
yeti oldukça zayıf, başka bir deyişle bu ürünlerin talebi ekonomik dalga
lanmalara karşı duyarsızdır. Zira, insanlar bu ürünlere olan gereksinimle
rini çok zor erteleyebilmektedirler. Bu durum en belirgin olarak gıda ve 
temizlik maddeleri endüstrilerinde gözlenmektedir. Şu halde, dayanıksız 
tüketim mallan endüstrilerinde, ekonomik durgunluk ya da bunalım dev
relerinde dahi üretimin normal seyrinde devam etmesi ve bu nedenle, 
eksik talep işsizliğinin dayanıksız tüketim malları endüstrilerinde hiç 
gözlenmemesi ya da çok az gözlenmesi beklenmelidir. ABD'de 1970 yı
lında ortaya çıkan durgunlukla birlikte istihdam, dayanıklı tüketim mallan 
sektöründe %5,5 oranında düşerken, bu oranın dayanıksız tüketim mallan 
sektöründe %1,5 olduğu görülmüştür^^. Ekonomik dalgalanmalann is
tihdama etkisi işgücünün eğitim seviyesine ve endüstrilerin türlerine göre 

43 Fleisher, 276-277 . 
44 Helfgott, 346. 
45 Helfgott, 346. 
46 Helfgott, 346. 
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farklılıklar gösterdiği gibi, bulunulan bölgede yoğunlaşan endüstri kolu
nun devri dalgalanmalra olan duyarlılığına bağlı olarak bölgeye, ayrıca, 
yaşa, cinse ve ırka göre de farklı olmaktadır^ .̂ 

Eksik talep işsizliği, nedenleri bakımından bir ölçüde yapısal işsizliğe 
benzetilmektedir. Oysa, bu iki işsizlik türü birbirinden oldukça farklıdır. 
Birlikte bulunmaları olası olmakla beraber kesişmeleri söz konusu değil
dir. Zira, emek talebi ile, buna karşı arz olunan işgücünün niteliksel 
uyuşmazlığı olarak tanımlayabileceğimiz yapısal işsizlik, ekonomik bir 
durgunluk ya da bunalımın bulunup bulunmamasına bağlı olmaksızın bi
leşik talebin her derecesinde gözlenebilmektedir^^. Nedensel bakımdan 
bu iki işsizlik arasındaki temel fark, eksik talep işsizliğinin toplam talepte 
zaman zaman gözlenen düşüşlerden kaynaklanmasına karşılık, yapısal iş
sizliğin ekonomik yapıdaki bazı değişiklikler nedeniyle belirli bazı bölge, 
endüstri veya mesleklerde ortaya çıkan emek talep eksikliğinden kaynak
lanıyor olmasıdır. Ancak, bu iki işsizlik arasında bazı benzerlikler de bu
lunmaktadır. Şöyle ki, yukarıda değindiğimiz üzere, eksik talep işsizliği
nin de yapısal işsizlik gibi bütün sektörlerde ve bölgelerde aynı oranda 
ortaya çıkmaması mümkündür. Aynca, her iki tür işsizlik de, işgücünün 
eğitim seviyesi, ırk, yaş ve cins gibi faktörlerin etkisi altındadır. Bu ben
zerlikler yükselen toplam işsizliğin yapısal işsizlikten mi yoksa eksik ta
lep işsizliğinden mi kaynaklandığının tespitini de güçleştirmektedir^^. 

Eksik talep işsizliği ile yapısal işsizlik arasındaki ince çizginin ayırt 
edilebilmesi, işsizliğin, nedenlerine göre sağlıklı bir şekilde ölçülerek ye
terli istatistiki bilgilere sahip olunmasına ve bu verilerin iyi bir şekilde 
analiz edilebilmesine bağhdır. ABD'de yapılan istatistiklere göre, bu ül
kede 1948 ile 1976 tarihleri arasında ortalama yıllık işsizlik oram, en dü
şüğü 1953'te ve en yükseği de 1975'te olmak üzere %2,9 ile %8,5 ara
sında seyretmiştir. Emek talebinin yoğun olduğu Kore ve Vietnam savaş-
lan sırasında (1948, 1951-1953 ve 1966-1969) toplam ortalama işsizlik 
oranımn %4'ün altına düştüğü görülmüştür. Anılan devrede emek talebi
nin yüksek olduğu düşünüldüğünde tespit edilen işsizlik oranının friksi-
yonel, yapısal ve mevsimlik işsizliği içerdiği sonucuna varılabilecektir. 
Buna karşılık, ekonomik durgunluğun yaşandığı 1958-1961 ve 1975-
1976 yıUannda işsizliğin %6'nın üzerinde seyrettiği görülmüştür. Şüphe
siz, bu işsizlik oranının içinde diğer işsizlik türlerinin ve tabiî yapısal işsiz
liğin de payı bulunmaktadır. Ancak görüldüğü üzere, ekonomik durgun
luk yıUannda, emek talebinin yüksek olduğu savaş yıllanndan farklı ola-

^ ' Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Morgan, 247-253. 
^° Standing, Structural Unemployment, 138. 
49 Fleisher, 277. 
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rak bir işsizlik artışı söz konusudur. Bu artışın nedeni ise, eksik talep iş
sizliğidir. Zira, ekonomik durgunluk yıllarında, bileşik talebe bağlı olar^ 
emek talebi de düşmüştür^ .̂ Bu istatistiki bilgilerin değerlendirilmesiyle 
varılan sonuç, yapısal işsizlik ile eksik talep işsizliğinin bazı yönleriyle 
birbirine benzemekle birlikte, aslında farklı kavramlar olduğunu da açık
ça ortaya koymaktadır^i. 

Belirli bir dönemde gözlenen toplam işsizlik artışının kökeninde eksik 
talep işsizliğinin mi yoksa yapısal işsizlik veya diğer işsizlik türlerinin mi 
bulunduğunun tespiti, işsizliğin giderilmesinde uygulanacak politikalann 
belirlenmesi bakımından oldukça önemlidir. ÇünJcü, toplam işsizlik artı
şının nedeni olan işsizlik türlerine göre, farklı veya ortak politikalann 
üretilmesi söz konusudur. Örneğin, yeni yatırımların teşvikini ve talebi ar-
tıncı diğer önlemleri içeren politikalar eksik talep işsizliğinin giderilme
sinde oldukça etkili olabilirken, yapısal işsizlik üzerinde aynı etkiyi gös-
termeyebilecektir. Zira, yeni yatmmlara gidilmesi ve yeni teknolojilerin 
devreye girmesi teknolojik ve yapısal işsizliğin artmasına neden olabile-
cektir^^ Fakat, eksik talep işsizliğini gidermeye yönelik politikalar ile 
yapısal işsizliği gidermeye yönelik politikalar arasında sıkı bir etkileşim 
olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü, bileşik talebi artırmaya yöne
lik politikalar işgücünün değişen koşullara uyum sağlayabildiği oranda 
başarılı olurken, yapısal işsizliği gidermeye yönelik politikalar da üretime 
ve emeğe yönelik toplam talebin yüksek olduğu bir ortamda daha etkili 
olabilecektir. 

2. Teknolojik işsizlik 
Teknolojik işsizlik, endüstride verimliliğin veya üretim miktannın ar-

tınlması ya da daha gehşmiş yeni ürünlere olan talebin karşılanabilmesi 
amacıyla yapılan teknolojik değişiklikler sonucunda, üretim hacminin 
değişmemesine veya artmasına karşılık, o iş için emeğe olan gereksinimin 
azalması nedeniyle, bir kısım işgücünün istihdam dışına itilmesi durumu 
şeklinde tanımlanabilir^^. Teknolojik işsizlik kavramının bütünüyle anla
şılabilmesi için öncelikle teknolojik değişiklikten ne anlaşılması gerek
tiğini tespit etmek yararholacaktır. 

50 
51 

Rees, 104. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Fleisher, 277-280. 

^^ Standing, Structural Unemployment, 138. 
Hiç, teknolojik işsizliği ekonomik bakımdan, emeğin marjinal veriminin sıfır 
olmasından dolayı ortaya çıkan işsizlik olarak tanımlamaktadır. Ekonomik bakım
dan teknolojik işsizliğe ilişkin ayrıntılı bir inceleme için bkz. Hiç, 298-301. 

53 
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Üretim süreci, sermaye ve emek olmak üzere iki ana elementin çeşitli 
kombinasyonlarda birleşmesiyle oluşur. Sermaye, hammaddeler, makina-
1ar, taşıüar gibi emek unsuru dışında üretim sürecine katılan bütün faktör
leri kapsayıcı bir kavram olarak kabul edilmektedir. Genelde sadece ser
maye üzerinde gerçekleştiği düşünülen teknolojik değişiklikler aslında 
üretim sürecinin bütün unsurları üzerinde gerçekleşebilir. Zira, teknolojik 
değişiklik makinalann geliştirilmesi, hammadde bileşimlerinin değiştiril
mesi, nakliye vasıtalannın modernizasyonu ve benzeri şekillerde sermaye 
unsuru üzerinde gerçekleşebildiği gibi, emeğin organizasyonundaki de
ğişiklikler ve iş bölümü şeklinde emek veya yeni mallar ve hizmetlerin 
üretimine geçilmesi şeklinde ürünler üzerinde de gerçekleşebilmektedir. 
Teknolojik değişiklik her zaman yeni yatınmlann yapılmasım da gerek-
tirmeyebilir. Yapılan işte deneyim kazanılması ve buna bağlı olarak ça
lışma biçiminin değiştirilmesinde olduğu gibi, mutlak bir teknik ilerle
meyle olması da zorunlu değildir^ .̂ 

Teknolojik değişiklik kavramı, türüne göre veya üretim hacmi, verim
lilik ya da istihdam üzerindeki etkileri gibi kriterlere göre pek çok ay-
nmlara tâbi tutulmaktadır^^. Bu aynmlar içinde önemli olduğunu düşün
düğümüz iki aynmdan ilki, teknolojik değişikliklerin emekten tasarruf 
ettirip ettirmemesine göre yapılan aynmdır. İkinci aynmı ise, teknolojik 
değişiklikler içinde emekten tasarrufta başlıca rolü oynayan makinalaşma 
ve otomasyon türleri aynmı oluşturmaktadır. 

Otomasyon, makinalaşma ile başlayan teknolojik değişim sürecinde 
yer alan en son değişikliklerden biridir^^. Otomasyonun makinalaşma-
dan aynldığı en önemli nokta, makinalaşmaya göre üretimin artmasından 
çok verimliliğin artmasına yönelik olmasıdır. Oysa, makinalaşmada ağır
lıklı amacı üretim hacminin artınlması oluşturmaktadır^^. Otomasyonun 
yanında ortaya çıkan diğer en son teknolojik değişiklikleri, mikroelektro-
nik, telekomünikasyon, enformasyon sistemleri, çok merkezli kitle ileti
şimi, genetik mühendisliğindeki gelişmeler ve ileri sanayi materyalleri 
şeklinde sıralamak mümkündür̂ .̂ 

Teknolojik değişiklikler sonucunda, sermayenin emeğin yerine geç
tiği ilk günden bu yana, bu nedenle ortaya çıkan istihdam dışı kalma du
rumunun teknolojik işsizlik olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği 
bitmeyen bir tartışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

^^ Standing, Technological Unemployment, 128. 
^^ Bu konuda bazı aynmlar için bkz. Standing, Tecnologica! Unemployment, 128-

129. 
^" Otomasyon kavramı ve istihdam üzerindeki etkileri için bkz. Morgan, 241-244. 
^ ' Standing, Technological Unemployment, 129. 

Turan, 11. 58 
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Klâsik görüş taraftarlan çoğunlukla, teknolojik değişikliklerin emek
ten tasarruf ettirerek bir kısım işgücünü işsiz bırakabileceğini kabul et
mekle birlikte, bunun geçici bir durum olduğunu ileri sürmektedirler. Bu 
görüşe göre, bozulan istihdam dengesi yeni yatırımlar veya fiyat meka
nizması gibi ekonomiyi düzenleyici faktörlerin etkisiyle kısa zamanda 
eski durumuna dönecektir^^. Klâsiklere göre istihdam dışı kalma durumu 
geçici nitelikte olduğu için önemsizdir. Bu nedenle devletin herhangi bir 
müdahalesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, ilk klâsikler arasında 
Merkantilistler gibi teknolojik değişimi her yönüyle savunmakla birlikte, 
(bırakınız o zamanı bugün bile modern sayılabilecek bir anlayışla), tekno
lojik nedenlere bağlı olarak istihdam dışına itilenlerin uğradığı kayıplann 
kamu harcaması olarak tazmin edilmesinin devletin görevlerinden oldu
ğunu kabul edenlere de rastlanmaktadır^^. Aynı şekilde, 19. yüzyıldan 
itibaren John Stuart Mill gibi bazı klâsikler, teknolojik nedenlerle ortaya 
çıkan işsizliği ekonomi kendi yasalanyla aşabilse dahi, bu durumun işsiz
likten kısa süreli de olsa etkilenen aileler için önemli sorunlar yaratabile
ceğini belirterek, yasa koyuculann bu insanlan koruyucu düzenlemeler 
yapmalan gerektiğini savunmuşlardır^^. 

Neoklâsikler ise, Say'in pazar yasalan karşısında teknolojik değişiklik
lerle işsizlik arasında çok kısa süreli bir ilişki gördükleri için, klâsiklere 
göre bir adım daha ileri giderek teknolojik nedenlerle bozulan istihdamın 
dengeye gelmesinin ilkeleriyle ilgili tartışmalara girmeksizin teknolojik 
işsizliği kabul etmemişlerdir. Çünkü onlara göre, emeğin yerini makina-
nın alması durumunda, o ünitenin maliyeti düşerse ürün fiyatı da düşe
ceğinden ürüne olan talep ve buna bağlı olarak da emek talebi artacağı 
için, ya da teknolojik değişikliklerin gözlendiği alanlarda emeğin yerini 
sermaye alırken istihdam dışına çıkan işçiler piyasada ücreüeri düşürecek
leri için, bu sefer başka alanlarda emeğin makinanm yerine geçmesi söz 
konusu olabilecektir. Şu halde, bozulan istihdam dengesinin bu şekilde 
kısa bir sürede normale dönmesi karşısında teknolojik işsizlikten söz edi-
lememelidir. 

Buna karşılık, teknolojik işsizliğin varlığına inananlara göre, gerçekler 
klâsik teoriden olduça farklıdır. Pazar yasaları bozulan dengeyi sağla
maya yetmeyeceği gibi, makro ekonomik büyüme politikaları da istih
damın dengeye gelmesinde tam başanlı olamayacaktır. Çünkü, makro 
ekonomik politikalann başanya ulaşması, enflasyon, ödemeler dengesin-

^" Klâsikler, ileri sürdükleri bu döngünün ilkelerini çeşitli yönleriyle tartışmışlardır. 
Bu konudaki bazı tartışmalar için bkz. Standing, Technological Unemployment, 
129-131. 

°^ Standing, Technological Unemployment, 129. 
^1 Morgan, 240. 
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deki bozukluklar ya da yapısal esneksizlik gibi faktörlerle ilintili olan 
genel ekonomik duruma bağlıdır. Bu görüş taraftarlanna göre, bozulan 
istihdam dengesinin yeniden kurulması, neoklâsiklerin ileri sürdüğü gibi, 
çok kısa sürede gerçekleşecek bir olay değildir. Öte yandan, istihdam 
dengesi bozulduktan sonra uzun vadede tekrar dengeye gelme eğilimi 
gösterse de, teknolojik değişikliklerin yavaş ve sürekli olması karşısında, 
bu döngü bir süreklilik arzettiği için işsizlik artacaktır^ .̂ 

Teknolojik işsizlik kavramı tartışılırken sorulabilecek olan bir soru da 
şudur: Bir kısım işgücü teknolojik değişiklikler nedeniyle istihdam dışına 
çıktığında, bunlann işsizliği teknolojik işsizlik midir? Yoksa bunlar genel 
emek talebinin yetersizliğinden dolayı mı işsizdirler? Zira piyasada 
emeğe talep olsaydı, bunlar tekrar istihdama katılabileceklerdir^^. William 
H. Beveridge'in "Bir kişinin işsiz olmasımn nedeni onun önceki işini kay
bettiren değil, yeni bir iş bulmasını engelleyen nedendir.''̂ "* söylemi hatır
lanacak olursa, bu soru daha da anlamlı hale gelecektir^ .̂ 

Bütün bu sorular ve tartışmalar bir tarafa bırakılırsa, 20. yüzyılda yapı
lan çalışmalar göstermiştir ki, işsizliğin yüksek seviyelerde olmasının so
rumluluğunun teknolojik değişikliklere yüklenmesi mümkün değildir. 
Öte yandan teknolojik işsizliğin toplam işsizliğe katılması da kabul edil
memektedir. Ancak, bir kısım işgücünün teknolojik nedenlerle istihdam 
dışına çıktığı ve ağır bunalımlarla karşılaştıkları inkar edilemez. Anılan ça
lışmalardan çıkan bir sonuç da teknolojik nedenlerle istihdam dışına çıkan 
işgücünün yeniden istihdama katılmasının her zaman klâsik ve neoklâsik-
lerce savunulduğu kadar kolay olmayabileceğidir. Örneğin teknolojik 
değişiklikler nedeniyle istihdam dışına itilen işgücünün teknik bilgisine 
piyasada artık talep yoksa, ekonomik büyümenin olduğu dönemlerde 
dahi bunlann tekrar istihdama katılmalannın güç olduğu gözlenmiştir. Bu 
güçlüğü aşarak tekrar istihdama dönebilenlerin bulduklan yeni işlerin 
eskisine oranla çok daha düşük ücretli olduğu ve bu nedenle yaşam stan-

"2 Neoklâsik ve karşıtı görüş arasındaki tartışmlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Standing, Technological Unemployment, 131-135. 

63 Helfgott, 347. 
6^ Fleisher, 264'ten naklen 
°^ Teknolojik işsizlik talep eksikliğinden doğan işsizlikle bağlantılı olmakla bir

likte, teorik olarak bu İkisini birbirinden ayırmak gerekir. Talep eksikliğinden do
ğan işsizlik daha çok devrî bir durum olup, para politikaları veya kamu yatırımla
rıyla çözümlenir. Talep eksikliğinden doğan işsizlik hallerinde uygulandığında, 
istihdamı artırıp işsizliği azaltıcı etki gösteren bu politikaların, teknolojik işsiz
lik durumunda uygulanması tam tersi bir etki yaratabilecektir. Çünkü, nedeni tek
nolojik olan işsizlik durumlarında yatırımları teşvik, emekten tasarruf ettiren daha 
çok teknolojinin devreye girmesine yol açacağı için, işsizliği daha da artırabile
cektir (Standing, Structural Unemployment, 138). 
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dartlannın düştüğü bilinmektedir. Keza, yaşlılar ve niteliksiz işgücü açısın
dan da aynı risk söz konusudur. Teknolojik işsizliğin etkileri, bunlara 
benzer bir çok ekonomik veya sosyal faktörlere bağlı olarak artabilmek-
tedir^ö. 

Bugün hâkim olan görüşe göre, teknolojik işsizlik ekonomik gelişme 
için katlanılması gereken bir külfet olarak görülmektedir. Bu görüş isa
betli olmakla birlikte, gelişmenin nimetlerinden herkes yararlanırken, 
külfetlerin belirli bir kesime yüklenmesinin adaletsiz olduğu açıktır. Belki 
buna karşılık, uzun dönemde ekonomik gelişmeye koşut olarak toplu
mun genel yaşam standardı yükseleceği için külfetlere katlananlann da 
bu gelişmeden istifade edeceği ileri sürülebilecektir. Ancak, sosyal devle
tin amacı insanlann eşitliği, refahı ve bu amaçla yersiz sıkıntılara sokul
maması olduğu için, teknolojik nedenlerle işsiz kalanlann korunması in
sancıl bir davranış olduğu kadar, sosyal devletin de görevleri arasında yer 
almaktadır. Bu korumanın sağlanmasında bugün uygulanan çağdaş yön
tem ise, bir yandan teknolojik nedenlerle işsiz kalanlann istihdama ka-
zandınlmalan için çalışmalar yapılırken, bir yandan da işsizliklerinin taz
min edilmesidir. 

3. Mevsimlik işsizlik 

Bazı iş kollarında yılın belirli dönemlerinde üretim ve hizmetlerin 
durması nedeniyle, emeğe olan talebin azalarak, istihdamın düşmesi so
nucu bir kısım işgücünün işsiz kaldığı görülmektedir. Söz konusu dö
nemler mevsimlerle belirlendiği için, bu şekilde ortaya çıkan işsizliğe 
mevsimlik işsizlik adı verilmektedir. Bir çok iş kolunda mevsimlere göre 
istihdam hacminde dalgalanmalar gözlenebilir. Örneğin inşaat sektörün
de, kışın sert geçtiği yıllarda, hava koşuUanna bağlı olarak çalışmalann 
duraksaması nedeniyle istihdam hacmi düşebilmektedir. Buna karşı öyle 
işler vardır ki, bunlar sadece belirli mevsimlerde yapılabilir. Söz konusu iş 
koUannda istihdam hacmi hareketli mevsimlerle durgun mevsimler ara
sında büyük iniş çıkışlar gösterir. Bu tür işlere mevsimlik işler adı veril-
mektedir^^. 

Mevsimlik işsizliğin başhca nedenlerini, hava koşullan ve toplumun 
satın alma alışkanlıklan oluşturmaktadır. Bazı konularda hava koşuUan sa
tın alma alışkanlıklannm yönlendiricisi de olabilmektedir. Hava koşuUan-
nın en etkili olduğu istihdam alanlannın başında tanm ve tanma bağlı yan 
sektörler gelmektedir. Bulunulan bölgenin iklim koşuUanna ve üretilen 

"" Teknolojik işsizliğin etkilerinin ağırlığını belirleyen yedi faktör için bkz. 
Morgan, 241. 

6'̂  Morgan, 236. 
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Ürüne göre emeğe olan talep belirli mevsimlerde yoğunlaşırken diğer 
mevsimlerde düşebilmektedir. Bu durumun istihdam üzerindeki etkisi 
hava koşullannda mevsimlere göre ortaya çıkan farklılıkların büyüklüğü 
ile orantılı olarak artmakta ya da azalmaJctadır. Mevsimlere göre istihdam 
hacmindeki değişmelere ilişkin olarak tanmdan bir örnek vermek gere
kirse, sebzecilikte son yıllarda gelişen seracılık bir yana bırakıldığında, 
emeğe talebin yaz aylannda kışa oranla önemli ölçüde arttığı görühnek-
tedir. Bu durum karşısında, yaz aylannda tarım iş kolunda istihdam edilen 
bir kısım işgücü kış aylannda işsiz kalabilmektedir. Keza, sebzeciliğe bağlı 
konservecilik endüstrisi de bu durumdan aynı şekilde etkilenmektedir. 
Hava koşuUannm etkili olduğu diğer işler de genellikle, üstü açık yerlerde 
yapılan işlerdir. İnşaat sektöründe olduğu gibi, bu tür işlerde soğuk ve 
yağışlı kış aylannda istihdam hacminin daraldığı görülmektedir. 

Mevsimlere göre emek istihdam hacminde görülen bu dalgalanmalar, 
en az doğal koşullar kadar, insan davranışlan ve satın alma alışkanlıklanna 
da bağlıdır. Bu alışkanlıklar ulusal tatiller, gelenekler, moda, akademik yı
lın uzunluğu ve zamanı gibi faktörlerin etkisi altındadır^^. Örneğin, 
ABD'de bir zaman, sabun endüstrisinde perakendecilerin, satacaklan sa
bunu yılın belirli bir döneminde toptan alıp depolayarak, yılın geri kalan 
zamanında stoklanndan satmayı bir alışkanhk haline getirdikleri görül
müştür. Oysa yıl içinde mevsimlere göre sabun tüketiminde önemli bir 
değişiklik olmamaktadır. Perakendecilerin bu satın alma alışkanlığı karşı
sında, satın alma dönemlerinde iş hacmine koşut olarak emek talebi artar
ken, diğer dönemlerde azalarak bir kısım işgücünün açıkta kahnasına yol 
açmıştır. Daha sonraki yıllarda, üreticilerin ve perakendecilerin alım satım 
politikalan organize edilerek yıl içine yayılmak suretiyle, sabun endüstir-
sinde görülen istihdam dalgalanmalan önlenmiştir^ .̂ 

Mevsimlik işsizhğin toplam işsizlik içindeki payı önemli boyuüarda 
olabilmektedir. Bu durum mevsimlik işlerde çalışan nüfusun büyüklü
ğüne göre değişmektedir. Örneğin, az gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğun
lukla mevsimlik işlerin en fazla olduğu tanm kesiminde çalışması, mev-
.simlik işsizliğin toplam işsizlik içindeki payını önemli boyutlara ulaştır-
maktadır'̂ o öte yandan, mevsimlik işsizhğin yoğunluğu coğrafî olarak 
da farklılıklar gösterebilmektedir. Zira, mevsimlik dalgalanmalann göz
lendiği endüstrilerin yoğun olduğu bölgelerde yıllık genel işsizlik oranı 
da yüksek olmaktadır^ ̂ . İstihdamda gözlenen mevsimlik dalgalanma
lardan en çok etkilenen grup ise niteliksiz işgücüdür. Çünkü, durgun 

68 Bkz. Helfgott, 345; Morgan , 236; Phelps, 343. 
69 Helfgott, 345. 
"̂ 0 Talaş . 121. 
71 Helfgott , 345. 
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mevsimlerde işverenler genellikle eğitimli işgücünü istihdamda tutma 
eğilimindedirler. 

Bazı nedenler mevsimlik işsizliğin önlenmesini zorlaştırarak etkilerini 
ağırlaştırmaktadır. Bu nedenlerin başında mevsimlik işsizliğin yıl içine 
düzgün bir şekilde dağılmamış olması gelmektedir. Zira, mevsimlik işsiz
liğin önlenmesinin başlıca yolu durgun mevsime giren sektörlerdeki iş
gücünün o sırada aktif dönemini yaşayan ve bu itibarla istihdam hacmi
nin yükseldiği sektörlere kaydınlmasıdır. Mevsimlik işsizhğin yıl içine 
düzensiz yayılması ve belirli mevsimlerde yoğunlaşması, istihdam hacmi
nin daraldığı bir sektördeki işgücünün o sırada aktif dönemini yaşayan ve 
istihdam hacminin yükseldiği diğer bir sektöre kaydınlması suretiyle ön
lenmesini güçleştirmektedir. Emek piyasasında ögrülen uyuşmazlıklar ve 
işgücünün hareket yeteneğinin zayıf olması da mevsimlik işsizliğin ön
lenmesini zorlaştıran diğer bir etkendir. Ancak belirtmeliyiz ki, mevsim
lik işsizliğin yıl içine düzensiz yayılmasına karşılık, düzenli aralıklarla or
taya çıkması ve ne kadar süreceğinin genellikle belli olması önlenmesini, 
ne zaman ortaya çıkacağı ve ne kadar süreceği bilinmeyen diğer işsizlik
lere göre yine de daha kolay kılmaktadır^^ 

Mevsimlik işsizliğin önlenmesi konusunda yukarıda belirtilen güçlük
lere ek olarak devletin işsizliği tazmine yönelik olarak çıkardığı yasalann 
da bu işsizUk üzerinde olumsuz etkiler yapabildiği ileri sürülmektedir^^. 
Örneğin Avusturya'da, mevsimlik işsizlere işsizlik sigortasından ödenek 
verilmesine iUşkin düzenlemenin 19801i yıUann sonlannda kaldınlmasını 
takiben, mevsimlik işsizlik miktannda düşüşler kaydedilmiştir. Gerçi bu 
düşüşlerde diğer faktörlerin de etkili olabileceği düşünülmekle birlikte, 
mevsimlik işsizlere ödenek verilmesinden vazgeçilmesinin bunda etkili 
olduğu samlmaktadır^'^. 

4. Friksiyonel işsizlik 

Serbest pazar ekonomilerinde oranı değişmekle birlikte her zaman bir 
kısım işgücünün istihdam dışında kaldığı görülmektedir. Belki emek piya
sasında bu işsizlerin bir bölümü için uygun ve boşta bulunan işler de 
bulunmaktadır. Fakat piyasada karşılaşılan bazı aksaklıklar nedeniyle is
tihdam dışında kalan bu işgücünün boşta bulunan işlerle eşleştirilmesi az 
ya da çok bir zamanı gerektirmektedir. İşte işgücünün istihdam dışına 
çıktığı andan kendisine uygun yeni bir işle eşleştirilmesine kadarki bu 
geçici istihdam dışı kalma durumuna friksiyonel işsizlik adı verilmektedir. 

^2 Morgan, 238. 
^^ Morgan, 237. 
'̂̂  Walterskirchen, 40. 
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Rees friksiyonel işsizliği, aynı meslekte ve yerde açıkta bulunan işlere 
karşılık gelen işsizlik olarak tanımlamaktadır^ .̂ 

"Friksiyon" kelime anlamıyla uyuşmazlık demektir. Bu nedenledir ki, 
işsiz işgücü ile boşta bulunan işlerin eşleştirilmesi sırasında karşılaşılan 
uyuşmazlıklann yol açtığı işsizliğe friksiyonel işsizlik adı verilmektedir. 
Bu uyuşmazlık ve aksaklıklar genellikle, işgücüne gereksinimi olan işve
renlerle işsizler arasındaki haberleşme eksikliği, boşta bulunan işlerin ge
rektirdiği meslekî bilgi ve diğer nitelikler ile işsiz işgücünün sahip ol
duğu niteliklerin uyuşmaması veya bir endüstri kolundan ya da bir coğ
rafi bölgeden diğerine geçmenin güç ve masraflı olması gibi nedenlerden 
kaynaklanmaktadır. 

Aslında, bütün işsizlikler bir takım uyuşmazlıklardan kaynaklandığı 
için, friksiyonel işsizlik sımflandırmasınm pek isabetli bir sımflandırma ol
madığı düşünülebilir. Örneğin, istihdam dışı bulunan işgücü ile boşta bu
lunan işlerin coğrafi bakımdan farklı yerlerde bulunması yapısal bir işsiz
liği doğurur. Fakat bu işsizlik aym zamanda friksiyoneldir'̂ .̂ Şu halde, 
friksiyonel işsizliği diğer işsizUk türleri ile iç içe bulunabilen özel bir tür 
olarak kabul etmek gerekir. Friksiyonel işsizlik ayrımına gidilmesi, işsiz-
Uğin bütünü içinde önemli bir yere sahip olması ve bir yönüyle işçilerin 
çalışma özgürlüğünün bir sonucu olması itibariyle genellikle zorunlu gö
rülmektedir^^. 

Friksiyonel işsizliğin en belirgin özelliği, serbest pazar ekonomile
rinde koşullara bağlı olarak, az ya da çok her zaman bir miktar var oluşu
dur. ABD'de işgücünün büyük bir kısmının orduya katıldığı ve bu ne
denle emeğe talebin yoğun olduğu İkinci Dünya Savaşı yıUannda dahi 
işsizliğin %rin altına düşmediği görülmüştür. Anılan oran, savaştan son
raki ekonomik patlama yıUannda da hiçbir zaman %3'lerin altına düş
memiştir. İşte bu işsizlik oranlan büyük ölçüde friksiyonel işsizliğe karşı
lık gelmektedir^^. Söz konusu dönemlerde gözlenen işsizliğin nedeni, iş
gücüne talebin yoğun olduğu böyle zamanlarda iş bulmanın kolay ol
ması itibariyle daha iyi koşullarda ve ücretle iş bulmak ümidinde olan 
bazı işçilerin işlerinden aynlmaktan çekinmemeleridir. Bu şekilde ortaya 
çıkan işsizlikler kısa süreli de olsalar, bu döngünün sürekliliği karşısında 

•̂ 5 Rees, 103. 
' ° Rees'e göre, friksiyonel işsizlik aynı pazarda boşta bulunan işlere karşılık gelen 

işsizliktir. Friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizlik arasındaki sınır ise, pazarın na
sıl tanımlandığına bağlıdır. Ne kadar çok meslek ve mahal, farklı pazarlar olarak 
değerlendirilirse, bu pazarlardaki işsizliğin friksiyonel parçası küçülürken, yapısal 
işsizliği oluşturan parçası büyüyecektir (Rees, 108). 

'^'^ Fleisher, 258.-
78 Helfgott, 343. 
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her zaman işsiz bir kısım işçinin bulunduğu gözlenmiştir. Ancak, bu an
latılanlardan friksiyonel işsizliğin yalnızca iradî olduğu sonucuna vanl-
mamahdır. Gayrı iradî olarak işlerini kaybeden veya ilk kez işgücüne 
katılan kişilerin de emek piyasasında karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle bir 
süre işsiz kalmalan mümkündür. 

Serbest piyasa ekonomilerinde kaçınılmaz olarak her zaman var olan 
friksiyonel işsizlik belli bir orana kadar normal kabul edilmektedir. 
Morgan, ticarî işletmelerdeki değişiklikler veya mevsimlik ya da tekno
lojik nedenlerle iş sözleşmelerinin askıya alınması ve benzeri şekilde her 
zaman bir kısım işgücünün istihdam dışı kalması karşısında, bu şekilde 
ortaya çıkan işsizliğin behrli bir dereceye kadar normal kabul edilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Normal işsizliğin ölçüsü ise, ülkelerin endüs
triyel gelişmişlik düzeyine ve toplumun bu işsizliği hangi dereceye kadar 
normal kabul edebileceğine bağlıdır^9. İşsizlik normalin üzerine çıkma
dığı sürece tam istihdamın varlığından söz edilmektedir.^^. 

Friksiyonel işsizliğin diğer bir belirgin özelliği ise, geçici ve kısa sü
reli oluşudur. Rees tarafından önerildiği ve Amerikan öğretisinde genel
likle benimsendiği üzere friksiyonel işsizlik, pratik bakımdan işsizliğin 
bütünü gözönüne alındığında on hafta ya da daha kısa süren işsizlikler 
olarak kabul edilmektedir^ i. 

5. Yapısal işsizlik 

Yapısal işsizlik, kısaca işgücü piyasasında emek arz ve talep koşuUan-
nın birbiriyle uyuşmamasından kaynaklanan işsizlik olarak tanımlanabi-
lir^2 Hatırlanacak olursa friksiyonel işsizliğin de aynı tür uyuşmazlıklar
dan kaynaklandığını belirtmiştik. Bu nedensel benzerlikten hareket eden 
Phelps gibi bazı yazarlar, yapısal işsizliğin friksiyonel işsizliğin bir alt 
türü olduğunu ileri sürmektedirler^^ Daha isabetli olduğunu düşündü
ğümüz görüşe göre, aralanndaki çizgi çok ince olmakla birlikte bu iki 
işsizlik birbirinden farklıdır. Yapısal işsizliğin friksiyonel işsizlikten baş
lıca farkı, emek arz ve talebi arasındaki uyuşmazlığın fıriksiyonel işsizliğe 
göre makul olmayan ölçülerde uzun sürmesi ve bu anlaşmazlığın gide
rilmesinin başka kaynaklann kullamlmasını gerektirmesidir. Fleisher ya
pısal işsizliği, friksiyonel işsizlik karşısında on haftadan uzun süren işsiz-

'" Morgan, 230-233. İşsizliğin normal düzeyi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. 
Knight, 259 vd. 

^^ Tam istihdam konusunda bkz. Aren, 21-22; Beveridge, 18-20; Miller, 154; 
Talaş, 101-103. 

^1 Fleisher, 263; Helfgott, 343. 
°^ Standing, Structural Unemployment, 138. 
83 Phelps, 343. 
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likler sınıfına sokmaktadır̂ '̂  Yapısal işsizliğin bir özelliği de, bütün eko
nomiye yaygın olmak yerine genellikle belirli endüstrilere, mesleklere 
veya bölgelere ilişkin olarak ortaya çıkmasıdır̂ ^ öte yandan, friksiyonel 
işsizlik aynı anda boşta bulunan işlere karşılık gelen işsizlik olarak tanım
lanmaktadır^^. Oysa, yapısal işsizlik friksiyonel işsizlikten farklı olarak 
her zaman boşta bulunan işsizliklere karşılık gelmemektedir. 

İşsizliğin bu türüne yapısal işsizlik adının verilmesinin nedeni, oluşu
munda endüstriyel, meslekî, demografik, doğal ve kurumsal yapı deği
şikliklerinin rol oynamasından kaynaklanmaktadır. Yapısal işsizlik, emek 
arz ve talep koşullannın uyuşmaması nedenlerine göre çeşitli alt türlere 
ayrılmaktadır. Gfenel olarak yapısal işsizlik bu alt türlerin bir araya gel
mesiyle oluşan bir bütündür. O nedenle yapısal işsizliği kavrayabilmek i-
çin söz konusu alt türlere kısaca değinmek yararlı olacaktır. 

Standing, yapısal işsizliğin yedi elementten oluştuğunu kabul etmek
tedir. Yapısal işsizhğe yol açan birinci neden piyasada belirli ürünlere 
olan talebin, toplumun ahşkanhklannın veya gelirinin değişmesine bağlı 
olarak azalması ya da hiç kalmamasıdır. Piyasada belirli türdeki mallara 
olan talebin azalması ya da bütünüyle sona ermesi durumunda, bu malla-
nn üretimine ilişkin meslekler işlevlerini yitirecekleri için bu meslekten 
olan işgücüne talep azalacak ve bunlann başka çalışma alanlanna kaydı-
nlması da sağlanamadığı takdirde istihdam dışında kalmalan kaçınılmaz 
olacaktır. Bu şekilde ortaya çıkan işsizliğe, endüstriyel yapıdaki değişme
lerden doğan işsizlik adı verilmektedir^^. Yapısal işsizliğin ilk tanımlan 
sadece bu tür düşünülerek yapılmıştır. 

Yapısal işsizliği doğuran ikinci neden ise, piyasada talep olunan 
emekte aranan meslekî niteliklerin piyasaya arz olunan emekte bulun
mamasıdır. Makinalaşma ve otomasyonla birlikte, bir kısım işgücü kendi
lerine artık gereksinim kalmadığı için işsiz kalırken, diğer bir kısım işgücü 
ise, işgüçlerine talep olmasına karşın gelişen endüstrinin aradığı yeni 
meslekî nitelikleri taşımadıklan için istihdam dışında kalmaktadırlar. 
Yapısal işsizliğin bu türüne ise, meslekî niteliklerin uyuşmamasından do
ğan yapısal işsizlik adı verilmektedir^^. Bu tür yapısal işsizlik, etkilerini 

"̂̂  Fleisher, 263. 
Yapısal değişikliklerin istihdam üzerindeki lokal etkileri için bkz. ILO, 
Unemployment and Structural Change, 14-18. 

^^ Rees, 103. 
Standing, Structural Unemployment, 138-139. 

°° Verilen açıklamalar, yapısal işsizliğin, bu türü itibariyle teknolojik işsizlikle aynı 
şey olduğu kanısını uyandırabilecek niteliktedir. Ancak, bu iki işsizlik birbirinden 
farklıdır. Şöyle ki, yapısal işsizlik kuramsal olarak emek arz ve talebinin nitelik
sel olarak uyuşmaması olduğu ve bu durum ekonominin bunalımda bulunup bulun-
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en ağır şekilde niteliksiz işçiler üzerinde göstermektedir. Meslekî bir for
masyonu bulunan işçiler ise, meslekteki ustalık dereceleriyle ters orantılı 
olarak bu tür yapısal işsizhkten etkilenmektedirler. Nitehksiz işlere en 
çok işgücüne yeni katılan genç nüfus talip olduğu için meslekî nitelik 
uyuşmazlığından kaynaklanan yapısal işsizhk en çok bu grup üzerinde 
etkili olmaktadır^^. 

Yapısal işsizliğe yol açan üçüncü neden ise, emek arz ve talebinin 
coğrafi bakımdan uyuşamamasıdır. Bu tür yapısal işsizliğe, coğrafî uyuş
mazlıklardan doğan yapısal işsizlik adı verilmektedir. Emeğin arzı ile ta
lebi arasındaki bu uyuşmazlık işgücünün bölgeler arasındaki farklı dağı
lımı ve hareketliliğinin zayıf olmasıdan kaynaklanmaktadır. Ancak bugün, 
söz konusu uyuşmazlığın bölgeler arasında olduğu gibi, aynı bölge içinde 
hatta aynı şehir içinde dahi ortaya çıkması mümkündür. Zira, endüstri-
leşmiş ülkelerdeki büyük şehirlerde işyerleri, şehir içindeki işyeri alanla-
nnm azlığı, kiralann yüksek oluşu ve çevre soranlan gibi nedenlerle şehir 
dışına kaymakta ve buna bağlı olarak bir kısım işgücü ulaşım zorluklan 
nedeniyle istihdam dışına itilebilmektedir.' Anılan değişiklikler karşısında 
böyle bir sonucun doğması işçilerin hareketsizliği kadar yerel yönetimle
rin malî zayıflıklanna da bağlanmaktadır^^. 

Yapısal işsizliğe yol açan önemli bir neden de, işgücünün nüfus yapı
sındaki değişikliklerdir. Son yıllarda kadın ve genç işgücü nüfusunda gö
rülen artışlann yapısal işsizliği olumsuz yönde etkilediği düşünülmekte
dir. Çünkü, bunlar iş değiştirme eğilimleri fazla ve iş aramada gevşek 
davrandıklan için işsizlikleri uzun süren graplardır. Son yıllarda işsiz ka
dın ve genç nüfusun toplam işsizlik içindeki payının arttığı görülmektedir. 
İşsiz genç nüfustaki artış 1945 lerden sonra yaşanan doğum patlamasına 
bağlanmaktadır. Gençler ve kadınlar yanında göçmen işçiler ve yaşlı iş
gücü de yapısal işsizliğe olumsuz etki eden diğer nüfus faktörleri olarak 
kabul edilmektedir. Gerek uluslararası işgücü göçü, gerek yurt içinde 
gözlenen kırsal kesimden kenüere göç, yapısal işsizliğin önemli bir ne
denini oluşturmaktadır. Meslekî ve coğrafî yönden ortaya çıkan değişik-

mamasına bağlı olmaksızın bileşik talebin her derecesinde ortaya çıkabildiği 
halde, teknolojik işsizlik sermayenin emeğin yerine geçmesinden kaynaklanır ve 
talep eksikliğinden doğan işsizlikle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Teknolojik işsizlik 
yüksek yapısal işsizlikle birleşebileceği gibi birleşmeyebilir de (Standing, 
Structural Unemployment, 138). 
Standing, Structural Unemployment, 139-141. 
Standing, Structural Unemployment, 141. Genel olarak ele alındığında coğrafî 
uyuşmazlıklardan kaynaklanan yapısal işsizliğin iki tür çözüm yolu vardır. Ya teş
vik edici tedbirlerle emeğin işgücüne gereksinim olan yerlere taşınması sağlana
cak, ya da bu şekilde yapısal işsizliğin yoğun bulunduğu yerlerde yeni istihdam o-
lanakları yaratılmaya çalışılacaktır (Heart, 218-220). 

89 
90 



İŞSİZLİK KAVRAM 2 7 

İlklere uyum sağlama esnekliği az olan yaşlı nüfusun artması da yapısal 
işsizliğe yol açan bir faktördür. Anılan şekillerde ortaya çıkan işsizlik tü
rüne, nüfus yapısındaki değişikliklerden doğan yapısal işsizlik adı veril-
mektedir^ı. 

Yapısal işsizliğin çalışmamız açısından belki de en önemli etmenini, 
kurumsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan yapısal işsizlik oluşturmak
tadır. Bu tür yapısal işsizliğe neden olan başlıca kurumsal faktörleri ise, 
ekonomi ve iş mevzuatına ilişkin kurumsal faktörler oluşturmaktadır. Bu 
faktörlerin incelenmesi çalışmamızın kapsamını aşmaktadır. Bununla bir
likte, konumuzu ilgilendirmesi bakımından iş mevzuatına etki eden ku
rumsal faktörlerden kısaca söz etmek istiyoruz^ .̂ 

İş mevzuatına etki eden ve yapısal işsizliğe neden olabilecek faktörler 
başlıca iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, sendikalann 
veya diğer işçi temsilcilerinin baskılan ile gerçek işçi ücretlerinin artınl-
ması sonucunda emeğe olan talebin azalmasıdır. İkincisi ise", işgücü mali
yetini genel olarak ya da belirli bir kısım işgücüne özgü olmak üzere artı
ran kurumsal faktörlerdir. Bunlara örnek olarak, ücret dışında işgücü 
maliyetini artıran iş güvencesi, kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası mev
zuatı gösterilebilir. 

Güç fesih koşullan getiren düzenlemeler ile ücret dışındaki işgücü 
maliyetlerinin yükselmesi karşısında, işverenler işçi alırken daha seçici 
davranacaklan ve işçi değişikliklerinden kaçınacaktan için, açıkta bulunan 
işlere işçi istihdam edilmesi daha uzun zaman alacaktır. Bu da bir kısım 
işgücünün tâbi bulunmasına karşılık bir süre işsiz kalmasına neden olabi
lecektir. Öte yandan, işverenler yaşh işçilerin işten çıkanlmalan maliyeti
nin yüksek olması karşısında bu işçileri bir süre daha ellerinde tutmaya 
çalışacaklar, böylece, yaşlı işgücünün yerini alması beklenen genç işgücü
nün istihdam dışında kalmasına yol açabileceklerdir. Gene, yüksek işgücü 
maliyetleri, işverenleri boştaki işler için yerü işçiler istihdam etmek yeri
ne, mevcut işçilere fazla çalışma yaptırmaya yöneltebilecektir. Cassel, İn
giltere'de işsiz sayısının 3,2 milyon olduğu bir zamanda, istihdamdaki 
işçilerce yapılmakta olan fazla çalışmalann altıyüzbin tam iş gününe kar
şılık geldiğini beUrtilmektedir^ .̂ 

Öte yandan, işçilerin sosyal güvenlik, iş güvencesi ve tatil ücreti gibi 
haklardan yararlanabilmelerinin belirli asgarî bir süre çalışma koşuluna 

"^ standing, Structural Unemployment, 142-144. 
^^ Yapısal değişikliklere neden olan ekonomik mevzuat değişiklikleri konusunda 

bkz. ILO, Unemployment and Structural Change, 12-13; Standing, Structural 
Unemployment, 147. 

^^ J. Cassel Introduction to P. E. Hart (ed.): Unemployment and labour market po
licies. Aldershot 1986, Heart , 222, dn. 3'ten naklen. 
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bağlandığı ülkelerde (İngiltere'de haftalık 16 saat) işverenler, maliyeti 
yüksek bu işçi haklanndan kurtulmak için işçileri haftalık asgarî çalışma 
sürelerinin altında kısmî çalıştırma yoluna başvurabilmektedirler^^. An
cak, Türkiye'de tatil ücreti dışında, sosyal güvenlik haklanndan ve iş güv
encesi işlevi gördüğü düşünülen kıdem tazminatından kısmî çalışanlar da 
yararlanmaktadırlar^^. Bu nedenle, sözü geçen faktörlere bağlı olarak 
Türkiye'de yapısal işsizliğin oluşması zayıf bir olasılıktır. Bu şekildeki iş
sizlik oluşumunun, genel işsizlik oranının düşük olduğu endüstrileşmiş 
ülkelerin sorunu olduğu düşüncesindeyiz. 

Bu açıkladıklanmız dışında yapısal işsizliğe yol açan kurumsal faktör
lere örnek olarak, sendika üyeliği güvenceleri, çok düşük ücretli sınıf
larda sosyal yardımlann ücretlere tercih edilmesi, ücret elâstikiyetsizliği, 
asgarî ücret mevzuatı, gelir politikaları, ücretlerin düzenlenmesindeki ge
cikmeler, endüstrileşmiş ekonomilerde uzun dönemde gözlenen kâr 
haddi azalması ve döviz kurlannın elâstikiyetsizliği gösterilmektedir^^. 

Yapısal işsizliğin bir bölümünü de, işsizliğe yatkın graplann oluştur
duğu bilinmektedir. Yüksek istihdam dönemlerinde sayılan azalan bu 
gruptan işsizlerin, genellikle ekonomik bunalım dönemlerinde arttığı gö
rülmektedir. Bu tür bunalım dönemlerinde uzun süreli işsizlikler yaşıyan 
işgücü, işsizliğe yatkmlaşarak daha sonraları da sık sık uzun süreli işsizlik
lerle karşılaşabilmektedir. İşsizliğe yatkınlığın nedenleri, geçirilen uzun 
işsizlik dönemlerinde meslekî bilgi ve ustalığın yitirilmesi, kötü alışkarüık-
1ar edinilmesi, sağlık bozuklukları, psikolojik sorunlar ve hepsinden 
önemlisi çalışma isteksizUği ve iş bulma ümidi kmlmışlık duygusu olarak 
gösterilmektedir. İşsizliğe yatkınlığa yol açabilecek diğer bir neden de, 
söz konusu grubun piyasada talep edilen işgücünde aranan meslekî nite
liklere sahip olmamasıdır. Zaten işsizliğe yatkınlık meslekî nitelik uyuş-
mazlıklannın bir uç şekli olarak gösterilmektedir^^. 

Yapısal işsizliğin son bir şekli de, erken endüstrileşmiş ülkelerde ser
mayenin yeniden yapılanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Endüstrileş
mesini erken tamamlamış ülkelerde çeşitli nedenlerle maliyetlerin artması 
sonucunda düşen kâr hadlerini yükseltmek isteyen sanayiciler, ülke için
de emekten tasarruf edici yatmmlara giderken, endüstrileşmekte olup da 
işçi ücretlerinin ucuz ve sendikalann zayıf olduğu ve bu itibarla ücret dışı 
emek maliyetinin çok düşük bulunduğu ülkelerde emek yoğun yatmm
lara yönelmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerin yabancı sermayeyi ülke-

94 Heart, 222. 
9^ Centel, Kısmî Çalışma, 64-69, 81. 
9" Standing, Structural Unemployment, 144-147. 
" ' Standing, Structural Unemployment, 147-148. 
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lerine çekmek için gösterdiği kolaylıklar da bu eğilimi artırmıştır. Ülke 
içinde mevcut potansiyel istihdamın ihracı anlamına gelen bu durumun 
yapısal işsizliği doğurduğu savunulmaktadır. Ancak aksi görüşler de 
mevcuttur^^. 

Sonuç olarak yapısal işsizlik, endüstrileşmekte bulunan ülkelerde ol
duğu kadar, endüstrileşmiş ülkelerde de görülebilen ve açıklamaya çalış
tığımız (endüstriyel, meslekî, demografik, doğal, kurumsal) yapısal f^tör-
lerin etkisiyle farklı şekillerde ortaya çıkan işsizliklerin bütünüdür. 

B. Diğer bazı işsizlik türleri 

1. İradî ve gayrı iradî işsizlik 

a) Genel olarak 

Bugün gayn iradî işsizlik, cari ücret üzerinden uygun iş önerileri bu
lunmasına karşın, daha yüksek ücretli bir iş bulmak ümidiyle mevcut 
önerilerin kabulü yerine, işsizliğin sürdürülmesi durumu olarak tanım
lanmaktadır. Gayn iradî işsizlik ise, kişinin mesleğinde cari ücret üzerin
den, hatta bunun altında bir ücreüe dahi çalışmaya razı olmasına karşın, 
böyle bir iş bulamaması şeklinde tanımlanmaktadır. İradî işsizlik genel
likle friksiyonelken, gayn iradî işsizlik çoğunlukla talep eksikliğinden 
kaynaklarım aktadır^^. 

İradî ve gayn iradî işsizliğin birbirinden aynlması ne teorik olarak ne 
de pratik olarak pek kolay değildir. Casson'un belirttiği gibi, bu aynmm 
yapılması oldukça politik ve belki de ahlakî sayılabilecek bir konudur. 
Temelde, iradî işsizliğin sorumlusu işçinin kendisi iken, gayn iradî iş
sizlikte sorumluluk bireysel bir nitelik taşımayıp, genel ekonomik siste
min güçlerine ya da daha özel olarak bu sistemi kontrol edenlere ait-
tirioo. 

Teorik bakımdan, iradî ve gayn iradî işsizliğe ilişkin iki analitik yak
laşım söz konusudur. Bunlardan ilki Keynesyen yaklaşımdır. Bu yakla
şıma göre, asıl olan gayn iradî işsizliktir. Keynes gayn iradî işsizliği, "işçi 
tüketim mallan fiyaüannda, itibarî ücretlere oranla belirecek küçük bir 
artış sonucunda, eğer cari itibarî ücret üzerinden çalışmak isteğinde olan 
emek arzı ve aynı ücret üzerinden bu arza yönelik talebin her ikisi birden 
halen var olan istihdam hacminden büyük ise, kişiler gayn iradî işsizdir." 

^̂  Bkz. Heart, 224-225; Standing, Structural Unemployment, 148-150. 
99 Bkz. Rees, 104-105. 
100 Cason, 12. 
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şeklinde tanımlamaktadır^^^.Biraz karmaşık olan bu tanımdan, Keynes'e 
göre, gayn iradî işsizliğin işçilerin fiyatlardaki genel bir artışa bağlı olarak 
gerçek ücretlerde ortaya çıkan düşüşü kabullenmelerine karşın, cari üc
retlerde yapılacak bir kesintiyi kabul etmemeleri nedeniyle ortaya çıkan 
bir işsizlik olduğu sonucuna vanlmaktadıri^^. Keynes, iş değişikliklerin
den kaynaklanan geçici işsizlikler ile mevsimlik işsizlikleri gayn iradî iş
sizlikten ayırmıştır, tradì işsizliği ise, bir işçilik biriminin kendi marjinal 
verimliliğine karşılık gelen ürüne eşit bir ücreti kabul etmemesi, ya da is-
tidatsızlığından kaynaklanan işsizlik olarak tanımlamaktadır 1̂ 3 

Standing, Keynes'in yaptığı ayrımın uygulanmasımn çok güç olduğu
nu kanıtlamakla birlikte, Keynesyen devrimden sonra ekonomistlerin 
çoğunluğunun, işsizliğin büyük bir kısmının gayn iradî olduğu düşünce
sinde birleştiklerini, zira bu ekonomistlerin devletlerin tam istihdamı ko
rumak için bileşik talebi yönetebileceği ve bu nedenle, geriye kalan işsiz
liğin sadece friksiyonel ya da mevsimlik dalgalanmalardan kaynaklana
bileceği inancında olduklannı belirtmektedir!^^. 

Keynesyen yaklaşımın karşısında yer alan diğer yaklaşım ise, 1960 
larda ortaya çıkan neoklâsik görüştür. Neoklâsik teoriye göre, serbest pi
yasa ekonomisinde arz ile talep arasında doğal bir denge vardır. Pazar, 
denge bozulduğunda bu dengeyi kendi kendine tekrar kurar. O halde, iş 
arayanlarla işçi arayanlar arasında da doğal bir denge söz konusudur. 
Eğer bir kişi işsiz kalıyorsa, bu onun emeğini piyasa fiyatından yüksek 
bir değerden satmak istemesinden kaynaklanan iradî bir işsizliktir. 
Neoklâsiklere göre, gerçekte gayn iradî bir işsizlik olası değildir^^^. 

Neoklâsikler, bugün söz konusu olan işsizliğin gelecekte daha iyi bir 
işe sahip olmak için yapılan bir yatmm olduğunu kabul etmektedirler. Bu 
görüşe getirilen eleştirilerin başında normal işsizlik oranını açıklayama
ması gelmektedir. Gerçi bazılan, bu durumun itibarî ücretlerin her zaman 
gerçek ücretlerin bir adım önünde gitmesinden kaynaklandığını ileri sür
mektedirler. Ancak, bü bir varsayımdan öteye gitmemektedir. Neoklâ
sikler emek piyasasımn parçalı yapısını da görmezlikten gelmektedirler. 
Neoklâsik görüşe yöneltilen en büyük eleştiri ise, doğal oranın üzerin
deki bütün işsizliklerin işçilerin yanılgı ve gerçekçi olmayan beklentile
rinden kaynaklandığı savlannı kanıtlayamamasıdır. Özellikle, cari ücretin 

101 Keyaes, 15. 
102 Casson, 12. 
103 Keynes, 6. 
104 standing. Voluntary Unemployment, 564. 
105 Helfgott, 331. 
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altında dahi çalışmaya razı olan işsizler bakımından bu yanılgı çok çarpıcı-
dıri06. 

b) İradî ve gayrı iradî işsizliğin birbirinden ayrılması 
İradî ve gayrı iradî işsizliğin birbirinden aynlması çalışmamızın asıl 

konusunu oluşturan işsizlik sigortası bakımından ayn bir önem taşımak
tadır. Çünkü, bu sigorta kolundan yapılacak yardımlardan kural olarak 
sadece gayn iradî işsizler yararlandınlmaktadır. O nedenle, iradî ve gayn 
iradî işsizliğin teorik olar^ birbirinden nasıl aynlacağmın ve bu konuda 
ortaya çıkan tartışmalann yakından irdelenmesinin çalışmamız açısından 
yararlı olacağını düşünmekteyiz. Kanımızca bunun en sağlıklı yolu, iradî 
işsizliğin iyi bir şekilde tammlanarak dışlanması suretiyle gayn iradî işsiz
likten ayrılması olacaktır. 

Standing, iradî işsizliği ayırt edici yedi gösterge tespit etmiştir. Bun
lardan altısı işçilerin davranış biçimlerinden hareketle iradî işsizliğin var
lığına kanıt oluşturaıken, sonuncusu iradî işsizliği teşvik edici bir meka
nizma olarak öngörülmektedir. Şimdi iradî işsizliğe ilişkin bu gösterge
leri sırayla incelemeye çalışacağız. 

i) Aktif olmayan işsizlik 
İradî işsizliği tespit etmede kullanılan ölçütlerden ilki, aktif iş arama 

ölçütüdür. İş bulmak için çaba sarfetmeyen ve bu itibarla pasif işsiz ola
rak adlandmlan bir grup işsiz vardır ki, bunlann işsizliklerinin iradî ol
duğu kabul edilmektedir. Ancak, aktif iş arama ölçütünün tek başına 
kuUarulması yoluyla işsizliğin iradî olup olmadığının belirlenmesinin bazı 
sakıncalı yönleri söz konusudur. Şöyle ki, emek piyasasında kendilerine 
uygun nitelikte bir iş bulamayan işçilerden gerçekte var olmayan işler 
için enerjilerini ve morallerini harcamalanm beklemek pek de adaleüi bir 
yaklaşım olmayacaktır. O itibarla, sözünü ettiğimiz bu grup işçileri "el
verişsiz işsiz" saymak gerekmektedir. Zaten, bu işsizlerden bir kısmı kendi 
niteliklerine uygun olmayan birkaç iş başvurusunda başansız olmalan, ya 
da bulunduktan yerde resmî bir iş arama mekanizmasının bulunmaması 
nedeniyle "cesareti kınlmış işsiz" durumundadırlar. Standing, bu konuya 
ilişkin bir güçlüğün de, cesareti kınlmış işsizhğin miktanmn, işsizUgin de
recesine ve kullanılan başvuru süresine göre saptanmasından kaynaklan
dığını ileri sürmektedir. Gerçekten de, bir çok işgücü araştırması sadece, 
işsizin son bir haftalık çabasına bakmakta ve en son sekiz gün önce iş 
arayanlan pasif ya da cesareti kınlmış işgücü sınıfına sokarak, işsizlik sa-
yımlannın dışında tutmaktadır. Bu itibarla, anılan grubu iradî işsiz olarak 

^^" Standing, Voluntary Unemployment, 564. 
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kabul etmek çok hatalı bir yaklaşımdır. Standing, en azından, son olarak 
ne zaman iş talep edildiğinin saptanmasında ve farklı başvuru sürelerine 
göre işsizlik kapsamı tahminleri yapılırken, başvuru sürelerinin uzatılma
sının yararlı olacağını ileri sürmektedir^O? 

//) Gerçekçi olmayan iş özlemleri 

İradî işsizliğin gayn iradî işsizlikten ayırt edilmesinde kullanılan ikinci 
ölçüt, işsiz kişinin işsizliği süresince talip olduğu işlerin onun meslekî 
bilgi ve nitelikleriıje uygun olup olmaması oluşturmaktadır. Eğer işsiz ki
şi, kendi niteliklerine uygun işler dururken sürekli olarak erişmesi müm
kün olmayan işlere talip oluyorsa, bu kişinin iradî işsiz olduğu kabul 
edilmelidir. Ancak, işsiz kişi meslekî bilgi ve niteliklerine uygun olmayan 
işler yanında, kendisine uygun işlere de başvuruyorsa, artık iradî işsiz 
sayılmamalıdır. Zira, işsiz kişi meslekte eğitilerek bu işi yapabilirim dü
şüncesiyle her türlü işe başvurabilme özgürlüğüne sahiptir^OS, 

Bu ölçütün uygulanabilmesi için öncelikle, işsiz tarafından başvurulan 
işlerin onun meslekî niteliklerine uyup uymadığının tespit edilrnesi ge
reklidir. Bu tespitin yapılmasında kuUajulan üç alışılmış yöntem mevcut
tur. Bunlardan birincisi, işsiz kişinin daha önce çalıştığı işlere bakılarak 
başvurduğu işlerin onun niteliklerine uygun olup olmadığının tespit 
edilmesi yöntemidir. Ancak, bu yöntemin dar kalıplar içinde kullanılma
sının bazı sakıncalar doğurması olasıdır. Örneğin, bir mühendisin iş bula
madığı için uzun süre pazarlamacılık veya ustabaşılık gibi farklı işler yap
tıktan sonra, kendi mesleğini yapacağı işlere talip olması durumunda, zo
runlu olarak yaptığı bu farklı işlerin, başvurduğu yeni işe uygun olup ol
madığının tespitinde bir ölçüt oluşturamayacağı açıktır. Şu halde, kişinin 
başvurduğu işlere uygunluğunun tespitinde kullanılan bu yöntem, ancak 
işsizin içinde bulunabileceği özel durumlann da gözönünde bulundurul
ması koşuluyla sağlıklı bir sonuç verebilecektir^^^. 

Başvurulan işin kişinin meslekî niteliklerine uygun olup olmadığının 
tespitinde kullanılan ikinci yöntem, işsiz kişinin öğrenim düzeyi ile, genel 
olarak istihdamda bulunan işçilerin öğrenim düzeylerinin karşılaştınlma-
sıdır. Bu yönteme göre, eğer işsiz kişinin öğrenim düzeyi istihdamdaki 
işgücünün öğrenim düzeyinin altında ise, bu kişinin kendi niteliklerine 
uygun olmayan bir iş arayışı içinde olduğu ve bu nedenle iradî işsiz sa
yılması gerektiği sonucuna vanlmaktadır. 

41' standing, Voluntary Unemployment, 564-565. 
^^^° Standing, Voluntary Unemployment, 565. 
'^"" Standing, Voluntary Unemployment, 565-566. 
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Yöntemin temelinde yatan ve bazı neoklâsik varsayımlara dayanan 
düşünceye göre, öğrenim düzeyine koşut olarak işgücünün verimliliği de 
artmaktadır. O halde, piyasada öğrenim düzeyi yüksek işgücüne talep 
daha fazla olmalı ve bu işgücünün giderek öğrenim düzeyi daha düşük 
olup da istihdamda bulunan işgücünün yerini alması beklenmelidir. 
Ancak, gerçek yaşamda olaylann her zaman bu görüşe uygun gelişme
diği gözleruniştir. Örneğin, gelir düzeyinin düşük olduğu ülkelerde, iş
sizliğin öğrenim düzeyi yüksek kesimde daha yoğun olduğu bilinmek
tedir. Öte yandan, kuşaktan kuşağa öğrenim düzeyi artmasına karşın, iş-
sizUk en yoğun olarak genç nüftıs ve özellikle de işgücüne yeni katılacak 
olanlar arasında görülmektedir. Oysa, anılan görüşün temelinde yatan 
mekanizma bütünüyle işlemiş olsaydı, öğrenim düzeyi yüksek genç nü
fusun, istihdamdaki öğrenim düzeyi daha düşük bulunan işgücünün ye
rini alması gerekirdii^^. 

Gerçek yaşamda olaylann arulan düşünceye uygun şekilde gerçek-
leşmemesinin nedenlerini şöylece özetlemek mümkündür. Her şeyden 
önce, bir çok işveren öğrenim düzeyi düşükte olsa, meslekte uzun yıllar 
çalışmış deneyimli işgücünün verimliUğinin, öğrerüm yaşamları ne denli 
başanlı olursa olsun genç işgücünden daha yüksek olduğu düşünce
sindedir. İkincisi, gerçekleşeceği varsayılan bu ikamenin olabilmesi işçi 
devrinin yüksek olmasına bağlıdır. Oysa, işsizUğin yüksek olduğu yer
lerde ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde yaşh işgücü devri çok dü
şük düzeydedir. Üçüncüsü, öğrenim düzeyi yüksek işgücünün bütün iş
leri öğrenim düzeyi düşük işgücünden daha iyi yapacağını düşünmek 
pek de gerçekçi değildir. Zira, bir Use mezununun boyacılık veya sıvacıhk 
gibi mesleklerde bir ilkokul mezununa göre daha başanlı olacağım dü
şünmenin isabetsizliği ortadadır. Ancak, öğrenim düzeyi yüksek olanlann 
düşük öğrenim düzeyindekilere göre, büro işlerinde daha başanlı ola
bileceğinin ve bu nedenle söz konusu alanda iş bulma olasılıklannın daha 
fazla olduğunu kabul etmek gerekir. İşverenler de, bir öğrenim gerektir
meyen dar kapsamlı işler bakımından, yönetilmelerinin daha kolay olması 
nedeniyle, öğrenim düzeyi düşük işgücünü tercih edebilmektedirler. 
Çünkü, öğrenim düzeyi yüksek işgücü, kendi düzeylerinin altında istih
dam edildikleri bu işlerde, bir takım komplekslere kapılarak yönetimi 
güçleştirebilmektedirler. Sonuç olarak, öğrenim düzeyi istihdamdaki işçi
lerin öğrenim düzeyi ortalamasından düşük olan işçilerin hepsinin sırf bu 
nedenle iradî işsiz olduğunu kabul etmek her zaman doğru olmayacaktır. 
Çünkü, bu işsizler arasında yukanda belirtilen gerekçelerle, iradî işsizler 
bulunduğu gibi gayn iradî işsizler de bulunmaktadırHi. 

^ ." Standing, Voluntary Unemployment, 566. 
^^1 Standing, Voluntary Unemployment, 566-567. 
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Talip olduğu işin, başvuran işsizin meslekî niteliklerine uygun olup 
olmadığının tespit edilmesinde kullanılan üçüncü yöntem ise, iş talep eden 
işsizin öğrenim düzeyi ile talip olduğu işlerde çalışmakta olanlann öğre
nim düzeylerinin karşılaştmlmasıdır. Bu yönteme ilişkin olarak tartışılan 
en önemli husus, talip olunan işlerde çalışmakta olan ve karşüatırmada 
kıstas alman işgücünün öğrenim düzeyinin, yaptıklan iş bakımından ge
rekli ve yeterli olduğu karinesinin doğrulugudurU^. 

Sonuç olarak belirtilmelidir ki, gerçekçi olmayan iş özlemlerinin iradî 
işsizliğe yol açabileceği doğru olmakla birlikte, yukanda sözünü ettiği
miz eksiklikleri nedeniyle, tek başına bu ölçütün kullanılması ile ulaşı
lacak iradî işsizlik tahminleri her zaman gerçeği yansıtmayacaktır. Bu öl
çütten hareketle iradî işsiz olduklan varsayılan işçilerin bir bölümünün 
aslında gayn iradî işsiz olma olasılığı oldukça fazladır. Şu halde, gerçekçi 
olmayan iş özlemleri nedeniyle ortaya çıkan iradî işsizliğin oldukça yay
gın olduğu görüşü, kesin verilere dayandınlamadığı sürece bir varsayım
dan öteye geçmemektedir. 

üi) Aşırı ücret özlemi 

İradî işsizliğin gayn iradî işsizlikten ayırt edilmesinde kullanılan bu 
ölçüte göre, eğer işsiz bir kişi kendisi için normal olanın üzerinde aşın bir 
ücret beklentisi içinde olup da, aklından geçen bu ücretin altında çalış
mayı düşünmüyorsa iradî işsiz demektir. Konunun incelenmesine şöyle 
bir soruyla başlamak mümkündür. Acaba işsiz kişinin böyle bir düşün
cede olduğu sonucuna varabilmek için hangi andsJci davranışlanna bak
mak gereklidir? Kanımızca, işsiz kişinin, ortada hiçbir iş olanağı yokken 
belirlediği, aşın bir ücret düzeyinin altında çalışmayacağı beyanına, ciddi
yeti yönünden kuşkuyla bakmak gerekir. Zira, herhangi bir iş olanağı 
yokken işsiz tarafından talep edilmesi düşünülen ücretin, mevcut bir iş 
olanağı karşısında yeniden değerlendirilmesi güçlü bir olasılıktır. Bu iti
barla, işsiz kişinin, mevcut bir iş fırsatı karşısındaki davranışlanna bakarak 
işsizliğinin iradî olup olmadığına karar verilmesi daha isabetli olacaktır. 

Aşkın ücret özlemi ölçütünün uygulanmasında karşılaşılan en büyük 
güçlük, işsiz kişinin gerçekten hakkı olan ücretin tespit edilmesi nokta
sında ortaya çıkmaktadır. Bu konuda birbiri ile çatışan bir çok görüş söz 
konusudur. Bir görüşe göre, işçinin öğrenim düzeyi daha yüksek bir üc
reti gerektirse bile, ortalama ücret üzerinden herhangi bir işi kabul etme
yen işçi iradî işsiz sayılmalıdır. Kimileri ise, daha da ileri giderek, asgarî 
yaşam standardı sağlayabilecek ücret üzerinden herhangi bir işin kabul 
edilmemesini dahi iradî işsizlik olarak nitelendirmektedirler. Kanımızca, 

1^2 Standing, Voluntary Unemployment, 567. 
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işçinin hakkı olan gerçek ücretin belirlenmesinde Standing' in isabetle 
ileri sürdüğü gibi, işsiz kişinin önceki çahştığı işlerde aldığı ücretler ile, 
başvurduğu işlerde halen çalışmakta olanlann aldıklan ortalama ücretlerin 
kıstas kabul edilmesi gerekirii^. Bu şekilde saptanandan düşük ücretli iş
leri kabul etmeyen işçi artık iradî işsiz sayılmamalıdır. Ancak, işçiye uy
gun normal ücret tespit edilirken, yukanda açıklandığı üzere, işsiz kişinin 
çalıştığı önceki işlerin de işçinin niteliklerine uygun olmayan ve gerçekte 
hakkı olandan düşük ücretli işler olabileceği olasıhğı gözden uzak tutul
mamalıdır^ ̂ 4. 

Aşkın ücret özlemine ilişkin bir hipoteze göre, emek piyasası iki kat
manlıdır. Özellikle geUrlerin düşük olduğu ülkelerde bu iki katmanlıhk 
daha da belirgindir. İlk iş katmamnı ücretlerin bir asgaıî haddin üzerinde 
ve dengeli olduğu iş güvencesi bulunan aslî işler oluşturmaktadır. Buna 
karşılık ikinci katmanda ise, iş güvencesi bulunmayan gelirleri oldukça 
düşük işler yer almaktadır. Bu ikincil işler sektörü işgücü fazlasını emici 
bir niteliğe sahip, katılımın serbest olduğu bir çalışma alanıdır. Hipoteze 
göre, ne ilk ne de ikinci katmanda bir işi bulunmayan kişi iradî işsizdir. 
Çünkü, işsizlerin her zaman yapabilecekleri ikincil işlerin bulunduğu bir 
ortamda işsizliği sürdürmek güvenceli aslî bir iş bulma olasılığını artıran 
bir yatmm niteliğindedir. İşsizliğin sürdürülmesi sırasında yapılan masraf
lar, ashnda ikincil işlerden elde edilebilecek olup da vazgeçilen gelirlere 
karşıhk gelmektedir. Bu fedakâhğın sonucunda ise, aslî bir iş bulma ola-
sılıgımn artınlması gibi bir çıkar sağlanmaktadır^^. 

Bu hipoteze yönelik haklı eleştirileri iki grupta toplamak mümkün
dür. Birincisi, katılımın serbest olduğu ikincil bir çalışma sektörünün bu
lunduğundan hareketle, yukanda belirtilen sonuçlara varmak mümkün 
değildir. Şöyle ki, söz konusu sektör içerdiği sosyal sınıflar bakımından 
çok katmanlı olup, bu sektörde çalışmak beUrli bir bilgi ve deneyimi veya 
fiziksel yeterliU^i ya da bu alanda güçlü iş bağlantılanna sahip olmayı ge
rektirmektedir. Örneğin, önemsiz işler genellikle kas gücüne dayandığı 
için sadece beden yapısı güçlü kişiler tarafından yapılabilecektir. Keza, 
yine bu sektöre giren küçük satıcılık işleri, başlangıçta bu kişiler için 
önemli sayılabilecek bir sermayeyi gerektirmektedir. Ancak, aranan bu 
özel koşullara karşın anılan sektörde yer alan işlerden elde edilen geUrler 
düzey itibariyle geneUikle ortalamanın altında kalmaktadır. Öte yandan. 

^^^ standing, Voluntary Unemployment, 567. 
4 4 Bkz. yuk. Bl, 1, , , 1, b, ». 
^ ^•' S. Pinera-M. Selowsky: Unemployment, labour market segmentation, the 

opportunity cost of labour, and the social returns to education. World Bank Staff 
Working Paper No. 233 (Washington 1976), 7, Standing, Voluntary 
Unemployment, 568'den naklen. 
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bu sektör çoğunlukla yasal olmayan faaliyetleri ya da işin yürütümü için 
bir takım yalvarmalan ve yaşamın sürdürülebilmesi için resmî olmayan ek 
işsizlik yardımlanm gerektirmektedir. Standing' e göre, bu işleri aslî nite
likte kabul edip, yürütenleri de istihdamda saymak, söz konusu işleri ne 
aslî ne de ikincil iş olarak kabul etmeyenleri iradî işsiz saymak kadar ha-
talıdırii^. 

İkinci grup eleştiri ise, hipotezin dayanağını oluşturan diğer varsayıma 
yöneliktir. Bu varsayıma göre, ikincil işlerin kabul edilmeyerek işsizliğin 
sürdürülmesi sırasında resmî bir işsizlik yardımı alınması söz konusu ol
madığına göre, bu işsizlik iradî olmalıdır. Çünkü işsizliğin sürdürülmesi 
bir takım kaynakların kullanılmasını gerektiren lüks bir durumdur. 
Dışandan yardım alınmadan işsizliğin sürdürülmesi belirli bir birikimi ge
rektirir. O halde, ikincil işleri kabul etmeyip birikmiş kaynaklara dayana
rak işsizliği sürdürmeyi tercih eden kişi iradî işsiz sayılmalıdır. Bu sonuca 
varılırken söz konusu işsizlerin istihdamdaki yakınlanndan da yardım 
alamadıktan varsayılmaktadır. Çünkü, istihdamda bulunan işgücünün, iş
lerini bu kişilerle paylaşmak veya bunlara doğrudan yardım yapmak se
çenekleri karşısında, bir karşılığı bulunmayan ve geri döneceği şüpheli 
doğrudan yardımlar yerine iş paylaşımım tercih edecekleri öngörülmekte-
dirli7. 

Hipotezin dayanaklarından ikincisi olan bu varsayım da haklı olarak 
eleştirilmiştir. Her şeyden önce, işsiz kişilerin işsizlikleri sırasında dışan
dan resmî olmayan yardımlar alamayacaklan görüşü isabetli bulunma
maktadır. İstihdamda bulunanlar tarafından işsiz kişilere yapılan kaynak 
aktanmı aslında bir tür işsizlik sigortası niteliği taşımaktadır. Bugün yar
dım yapanlar da gelecekte işsizlik riskiyle karşılaşabilecekler ve yardım 
ettikleri yakmlanmn yardımlanna gereksinim duyabileceklerdir. Şu halde, 
istihdamda bulunanlann işsiz yakınlanna doğrudan yardım etmeyecekleri 
varsayımının tersine, çalışmakta olan kişilerin işsiz yakınlanna yardım et
meyi bir borç sayacaklannın kabulü daha isabetli olacaktır. Yine, işsiz 
kişilerin işsizliği sürdürmek veya bir iş yapmak gibi bir seçim şansına 
sahip olduklanm kabul etmek de isabetsizdir. Zira, bu kişilerin çoğu fakir 
ve açık işsizdir. İçinde bulunduklan koşullar onlan yasal olmayan faali
yetlere veya aylarca, belki de yıllarca boşta gezip önlerine gelen her işi 
yaparak yaşam savaşı vermeye zorlamaktadır. Bu sırada yapılan anzî işler 
nedeniyle, söz konusu işsiz kişilerin istihdamda olduklanm kabul etmenin 
isabetsizliği ortadadır. 0te yandan, aşkın ücret özleminin bu kişilerin iş
sizliklerinin gerçek nedeni olarak görülmesi de hatalıdır. Hele, işsizliğin 

^ ' " Standing, Voluntary Unemployment, 568. 
1^' Standing, Voluntary Unemployment, 568. 
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sürdürülmesinin güvenceli aslî bir iş bulma olasılığını artırdığı savı bütü
nüyle isabetsizdir. İşsizliklerinin uzaması bu kişilerin meslekî, ahlakî ve 
fizikî kapasiteleri üzerinde olumsuz etkiler yapmakta, bu işsizleri pasif-
leştirerek "işsizliğe yatkınlık"ı^^ yaratmaktadır. Böyle olunca, işverenler 
de bu işçileri istihdam etmekte çekingen davranmaktadırlar. O halde, iş
sizliğin sürdürülmesi, ileri sürüldüğünün tersine iş bulma olasılığım azaltı
cı bir etki yapmaktadır^i^. 

iv) Kısa süreli veya arızî işlerin tercih edilmesi 

İradî işsizliği gayn iradî işsizlikten ayırt etmede kullanılan diğer bir 
ölçütü de, günlük ya da haftalık kısa çalışma süreleri veya geçici işlerin 
tercih edilmesi oluşturmaktadır. Bu tür çalışmalan tercih edenlerin boşta 
kaldıklan zamanlarda iradî işsiz olduklan varsayılmaktadır. 

Teorik bakımdan mantıklı kabul edilebilecek olan bu ölçütün pratik 
bakımdan bazı sakıncalan söz konusudur. Şöyle ki, bu ölçütün uygulan
ması bakımından öncelikle, hangi sürenin altındaki çalışma terciîderinin 
iradî işsizlik sonucu doğurduğunu tespit etmek gerekir. Bunun için de, 
bulunulan ülkede istihdamdaki işçilerin ortalama günlük çalışma saatleri 
ve haftalık çalışma günlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde be
lirlenen ölçütün altında günlük ya da haftalık çalışma yapanlar, çalışma-
dıklan iş sürelerinde iradî işsiz sayılacaktır. Oysa, bu ortalamaların değiş
mesi her zaman olasıdır. Şu halde, ortalama çalışma sürelerindeki her
hangi bir değişikliğe bağlı olarak, bir kısım işsizin gayn iradî işsizken 
iradî işsiz haline dönüşmesi, ya da bunun tam tersinin olması mümkün
dür. Öte yandan, bu ölçüt çalışma süresi ortalamalanmn ülke içinde çeşitli 
iş gruptan arasında faıidı olması, ya da ülkeler arasında farklı ortalamala-
nn bulunması nedeniyle istatistikî çeUşkilere de yol açabilecek nitelikte
dir. Standing, bu duruma örnek olarak, bazı ülkelerde kısmî çalışma ya
pan öğrencilerin işgücü kapsamı dışında tutulmasına karşın, Türkiye gibi 
bazı ülkelerde, tam gün öğrenim gören öğrencilerin datd işgücü kapsa
mına sokulmalanm göstermektedir 120, Şu halde, bu ölçüte de şüpheyle 
yaklaşmak gerekecektir. 

Amlan ölçütün ugulanmasıyla ilgih en şüpheU durumu ise, günlük ya 
da haftalık kısmî çalışma yapanlarm veya anzî işlerde çalışanlann isteyerek 
mi, yoksa zorunluluk nedeniyle mi bu tür çalışmalara yöneldiklerinin 
belirlenmesindeki güçlük oluşturmaktadır. Bu konuda yapılan çeşitli iş
gücü araştırmalan, kısmî çalışma yapan bir çok kişinin aslmda tam süreyle 

11° "işsizliğe yatkınlık" kavramı için bkz. Heart, 23-24. 
" Standing, Voluntary Unemployment, 569. 

120 Standing, Voluntary Unemployment, 570. 
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çalışma arzusunda olduğunu, buna karşılık bir kısım işgücünün ise, yük
sek işsizlik ortamında, pazarlık güçlerinin zayıf olması nedeniyle, fazla ça
lışma yapmayı kabul etmek zorunda kaldıklanm göstermektedir. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde işverenlerin, işgücü maliyetlerini düşürmek 
amacıyla bu yola başvurdukİan bilinmektedir. Sonuç olarak, teorik ba
kımdan iradî işsizliği gayrı iradî işsizlikten ayırt etmede kullanılabilecek 
olan, kısmî süreli ya da arızî işlerde çalışmayı tercih etme ölçütünün, pra
tikte başanlı olmasının oldukça şüpheli olduğunu kabul etmek yerinde o-
lacaktır^^ı. 

v) İşçi devrinin uyardığı işsizlik 

İşsizliğin iradî olup olmadığımn tespitinde kullanılan beşinci ölçütü, 
önceki işin yitirilme şekli oluşturmaktadır. Bir görüşe göre, işlerini kendi 
istekleri ile bırakarak işsiz kalan işçiler, bu sonucu kendileri istedikleri 
için iradî işsiz sayılmalıdırlar. Bu şekildeki işten aynlmalann temelinde, 
geneUikle ekonomik nedenler bulunmaktadır. İşçiler daha iyi koşullarda 
bir iş bulabilmek için işlerinden aynlabilmektedirler. Ancak, ekonomik 
nedenlerle işin bırakılması, iradî bir işlem olmakla birlikte, iradenin olu
şumunda kişisel arzulardan çok ekonomik zorunluluklann etkili olduğu 
yadsınamaz. Bu nedenle, anılan görüş haklı olarak eleştirilmiştir^22 

Bu görüşten hareketle vanlan bir sonuç da, yüksek işçi devrinin iradî 
işsizliği gösterdiğidir. İşçi devri, işin bırakılması yamnda işten çıkarılmayı 
ve işin bitmesiyle işsiz kalmayı da kapsayan bir kavramdır. Öyleyse, an
cak bütün işten çıkarmalann işçilerin kusurundan kaynaklandığı kabul 
edilecek olursa, yüksek işçi devrinin iradî işsizliği gösterdiği sonucuna 
varmak mümkün olacaktır. Oysa, bunun böyle olmadığı tartışmasızdır. 
Öte yandan, işlerini kendileri bırakan işçilerin buna zorlanmış olabilecek
leri, işten atılma ya da istifa arasında seçim yapmak durumunda bırakılmış 
olabilecekleri olasılığı da unutulmamalıdır. İşten çıkanlacağım bilen işçinin 
bir an önce yeni bir iş bulmak amacıyla işini bırakması da olasıdır. Yine, 
işçinin iş yokluğu nedeniyle, kısmî çalışmaya zorlanması ve bu yüzden 
gelirinin düşmesine bağlı olarak işi bırakmış bulunması da olasıdır. Bu du
rumlarda işsizliğin iradî olduğundan söz etmek güçtür. Bunların dışında, 
işin iradî olarak bırakılmasımn dahi sonuçta işsizliğin iradî olduğunu 
göstermeye yetmeyeceği, çünkü, işini bırakan kişinin daha sonra bu yap
tığından pişmanlık duyabileceği ileri sürülmektedir. Sonuç olarak belir
tilmelidir ki, iradî işsizUğin bu şekilde ayırt edilmesi ve işlerini terk eden-

'2ı standing, Voluntary Unemployment, 570. 
^22 Standing, Voluntary Unemployment, 570-571. 



İŞSİZLİK tCAVRAMI 39 

lerin oranına göre ölçülmesi oldukça şüpheli ve güvensiz bir yol olarak 
gözükmektediri23 

vi) Marjinal (sımrsal) işçiler 

İradî ve gayn iradî işsizliğin birbirinden aynlması bakımından ortaya 
atılan bir başka yöntem de, marjinal işçiler olarak adlandmlan işgücünün 
işsizliğinin iradî olduğunu ölçüt almaktadır. İş bağlantıları zayıf ve genel
likle anzî, ikincil işlerde çalışan marjinal işçilerin, ekonomik faaliyetin dı
şına çıkma eğilimlerinin fazla olduğu kabul edilmektedir. Bu işçiler ge-

ekonomik bakımdan aslî ve güvenceli işlerde çalışanlara bağımlı
dırlar. Bunlara örnek olarak, evli kadınlan, yaşlılan ve ilk kez bir iş seçme 
aşamasında bulunan gençleri göstermek mümkündür. Marjinal gruba gi
ren kişilerin işgücüne katılımlanmn iradî olduğu ve işsizliğin sadece bun-
lann işgücüne katılma zamanlamalarına etki ettiği öne sürülmüştür. Buna 
örnek olarak, ekonomik durgunluk dönemlerinde, evli kadınlar ve genç
ler gibi marjinal işçilerin işgücüne katılmayı erteleyebildikleri gösteril
mektedir. Belirtilen bu gerekçelerle marjinal grupların işsizliği spekülatif 
bir işsizlik olarak nitelendirilmektedir^^^ 

Bu ölçüt tartışılırken unutulmaması gereken bazı noktalar söz konusu
dur. Öncelikle, genel işsizlik oramnın belirleyicileri ile işsizliğin kapsa
mına etki eden faktörler birbirinden ayrılmalıdır. Marjinal gruplar içinde 
işsizlik oranı yüksek olmasına karşın, marjinal nüfusun artması işsizliğin 
de aynı oranda artmasını gerektirmemektedir. Öte yandan, bu gruplann 
geçmişteki davranışlarına bakılarak aynı davranışlann süreceğinin bek
lenmesi ve bu davranış özelliklerinin grubun bütününe atfedilmesinin 
yanıltıcı olabileceği de unutulmamalıdır. Anılan hususların gözardı edil
mesi, kadınlar, etnik azınlıklar, yaşlılar ve benzeri gruplara karşı aynmcıhk 
yapılmasına neden olmuştur. Bu aynmcıhk söz konusu kişilere koşuUan 
ağır işlerin teklif edilmesi şeklinde ortaya çıkmış ve böylece işsizliğin 
daha da artmasına yol açılmıştır. O itibarla, marjinal işçilerin işsizliklerinin 
bütünüyle iradî olduğu şelindeki bir yaklaşımın ne derece isabetli olduğu 
tartışma götürür bir durumdur. Standing' e göre, marjinal işçileri işsizli
ğin kapsamı dışında tutmak isteyen yaklaşımın kendi içinde tutarlı olabil
mesi için, bu kişileri istihdamın da dışında tutması gerekmektedir. Bu ise, 
söz konusu gruplann istihdamdaki yararlı katılımlan karşısında anlamsız 
kalmaktadır^^S. 

•̂̂ •' Standing, Voluntary Unemployment, 571. 
^24 Standing, Voluntary Unemployment, 571. 
^2^ Standing, Voluntary Unemployment, 571-572. 
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Marjinal gnıplan işsizliğin kapsamı dışında tutmaya yönelik yaklaşım 
karşısında öncelikle yamtlanması gereken soru, yaş, cins, evlilik durumu, 
İrk ve benzeri kişisel niteliklerine göre ayırt edilen gruplann, gerçekten 
kronik bir istihdam istikrarsızlığı gösterip göstermedikleridir. Bu kişilerin 
bazı özel davranış özellikleri göstermeleri olasıdır. Ancak, yukarıda da be
lirttiğimiz gibi, bu gruplann gösterdikleri farklı davranış özellikleri içinde 
bulunduklan toplumun bunlara yönelik ayınmcı tutumlarından kaynak
lanmaktadır. Gerçekten, söz konusu kişilerin, geliri ve statüsü düşük, ko
şullan kötü ve istikrarsız ikincil işlere itilerek marjinalleştirilmiş olmalan 
olasıdır. O nedenle, bu kişilerin sergiledikleri davranış özellikleri üzerinde 
kişisel faktörlerin ne derece önemli olduğunun belirlenmesi oldukça 
güçtür. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar kişisel niteliklerin istihdam 
dışına itilmede, öğrenime ilişkin veya endüstriyel faktörlerden daha 
önemli olabileceğini göstermektedir. Bu sonuç spekülatif işsizlik görü
şünü desteklemekle birlikte, tam ve kesin veriler olmadan bu gruplann 
istihdam dışında kalmalarının bütünüyle iradî işsizlik olduğunun kabul 
edilmesi isabetli olmayacaktır. Ancak, bu gruplar içinde oranı tam olarak 
bilinemeyen bir kısım iradî işsizin bulunduğu da inkâr edilemezime 

vii) işsizlik sigortası ve diğer aktarım mekanizmaları 

İradî işsizlikle ilgili olarak en çok tartışılan konulann başında, gelir 
aktanmlannm bu işsizliğin oluşumu üzerindeki etkileri ve iradî işsizliğin 
belirlenmesi açısından bir ölçüt oluşturup oluşturamayacağı gelmektedir. 
Şüphesiz gelir aktanmı dendiğinde ilk akla gelen işsizlik sigortası olmak
tadır. İşsizlik sigortası dışında kalan diğer aktanm mekanizmalan ise, bi
reysel aktanmlar, fakirlik yardımlan ve kıdem tazminatı şeklinde sırala
nabilir. 

Bu aktanmlardan bireysel aktanmlar genellikle, işsiz kalan işçinin ya
şamını asgarî şartlarda sürdürebilmesi için, yakın çevresinden ödünç ya da 
hibe alması şeklinde gerçekleşmektedir. Bireysel aktanmlar bugün, işsiz
lik sigortasının bulunduğu yerlerde dahi ek bir aktanm mekanizması ola
rak karşımıza çıkabilmektedir. Bireysel aktanmlann işsizlik üzerinde 
olumsuz etkiler yaptığım ve iradî işsizliğe ölçüt olabileceğini kabul etmek 
güçtür. Her şeyden önce, bu aktanmlann işsizlik üzerindeki etkilerinin 
ölçülmesi olanaklı değildir. Bireysel aktanmlann karşılıksız olmadıklan da 
unutulmamalıdır. Özellikle, borçlanma şeklinde gerçekleşen aktanmlarda 
bu durum daha da belirgindir. Öte yandan, bu yardımın kabul edilmesi 
işçiye emek piyasasında itibar kaybettirici bir durum olarak algılanmak-

^2° Bu konuya ilişkin bazı tartışmalar için bkz. Standing, Voluntary Unemploy
ment, 572-73. 
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tadır. Hepsinden önemlisi, bireysel yardım alan işçilerin bir an önce ça
lışmaya başlamalan bunlara yardım edenlerin yaranna olacağı için, yar
dım edenler bu işçilerin en kısa zamanda istihdama katılmalan yönünde 
bir itici güç oluşturacaklardır. KoşuUar böyle iken, bireysel aktanmlardan 
yararlanan işçilerin işsizliklerini iradî olarak nitelemek güçtür. Keza, fa
kirlik yardımı alanlann iradî işsiz olduklannın düşünülmesi de yersizdir. 
Çünkü, bu yardımlann söz konusu olduğu ülkelerde yardım alınabilmesi, 
genellikle, gelir düzeyinin belirli bir miktann altında olması ve ücretsiz 
çalışma gibi bazı ağır koşullara bağlanmıştır^^^. 

Başta işsizlik sigortası yardımlan olmak üzere, bütün aktanm meka-
nizmalannm, işsiz kişilerin ücret beklentilerini artırdığı, sürekli daha iyi 
koşullan olan işler aramaya teşvik ettiği, böylece, işsizlik süresinin uza
masına ve iradî işsizliğe yol açtığı ileri sürülmüştür 128, Gerçekten de, iş
sizlik tazminatlannm, özellikle bu tazminatlarla ücretler arasındaki faikın 
küçük olduğu durumlarda, işçileri belirli ölçüde, çalışmak yerine boşta 
kalmaya, fasılalarla çalışmaya itebileceği düşünülebilir. Bu durumda, ça
lışmak yerine işsizlik tazminatlannm tercih edilmesi, ilk bakışta bireyin 
daha çıkanna gözükmektedir. Ancak, işçileri bunun tersi yönde uyaracak 
faktörler de vardır. Şöyle ki, öncelikle, işçilerin insamn doğasına uygun 
olarak, belirsizlikler içindeki işsizlik durumu yerine düzenli istihdamı 
seçme olasılıklan daha büyüktür. Öte yandan, çalışmak yalmzca bir gelir 
kaynağı olmayıp, aynı zamanda bireyin toplum içindeki yerinin bir belir
leyicisi ve sosyal ilişkiler kurabilmesinin bir aracıdır. Bu açılardan bakıl
dığında işçilerin işsizlik tazminattan yerine çalışmayı tercih etme olasılık
lan artmaktadır. Yine, fasılalı çahşmamn sık sık yeniden iş aramayı gerekti
ren, işçileri hem ekonomik hem de psikolojik bakımdan yıpratan, aynı 
zamanda meslekî bilgi ve becerilerini de körelten bir durum olması, on-
lan çalışmaya teşvik eden diğer bir karşı faktörü oluşturmaktadır. Bu ko
şullarda, işsizlik tazminatlanmn, işçilerin çalışmak yerine boşta kalmayı 
tercih etmelerini sağlamaya yetecek düzeyde bir faktör olmadığı sonu
cuna varmak yanlış olmayacaktıri29. 

12' standing. Voluntary Unemployment, 573. 
12° Bu konuda yapılan bazı çalışmalar için bkz. Ehrenberg-Oaxaca, 754-766; 

Nickell, 34-39; ayrıca, Vancouver, British Columbia ve Canada'da gerçekleşen. 
İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Sigortasının İşsizlik Üzerindeki Etkilerinin Genel 
Kanıtları konulu bir uluslararası konferansta sunulan, ülkesel ve ülkelerarası bo
yutlu ve karşılaştırmalı çeşitli tebliğler için bkz. Herbert G. Grubel-Michael 
A. Walker, Unemployment Insurance, Global Evidence of its Effects on Unem
ployment THE FRASER INSTITUTE, Canada 1978. 

129 Euzéby, 14; Standing, Voluntary Unemployment, 574. 



42 İŞSİZLİK SİGORTASI 

Bununla birlikte, endüstrileşmiş ülkelerde, işsizliğin çok yüksek ol
duğu ve çalışma ahlâkının bundan olumsuz etkilendiği dönemlerde, işçi
lerin çalışmak yerine işsizlik yardımlarını tercih etme eğiliminde olabil
dikleri görülmüştür. Standing, haklı olarak, bu koşullar altında ortaya çı
kan iradî işsizliğin, işsizliğin bir nedeni olmaktan çok bir sonucu oldu
ğunu ileri sürmektedir^^O 

Öte yandan, işsizlik tazminatlan işçilere iş seçiminde daha rahat ve 
gerçekçi davranarak kendilerine gerçekten uygun olan işleri seçebilme 
olanağı sağladığı için, işçi devrinin düşmesine yardımcı olmaktadır. O 
halde, işsizhk tazminatlan ileri sürüldüğünün tersine, işçi devrinin yüksek 
olmasından dolayı ileride ortaya çıkabilecek işsizMği azaltarak işsizliğe 
olumlu yönde etki etmektediri^i. 

Hepsinden önemlisi, işsiz kişilerin işsizlik sigortası yardımlanndan ya-
rarlanmalan koşullara bağlanmıştır. Bunlann başında da işsizliğin iradî 
olmaması koşulu gelmektedir. İşsiz kişiler geçerli bir nedene dayanmak
sızın işlerini bırakmışlarsa, kendilerine teklif edilen uygun işleri kabul et
memişlerse veya yasada öngörülen bunlara benzer diğer koşullan yerine 
getirmemişlerse, işsizlik sigortası yardımlanndan yararlanamayacaklardır. 
Bu durumda işsizlik sigortalannın iradî işsizliğe yol açtığını ileri sürmenin 
pek de isabetli olmadığı ortadadır. 

Bu konuda ortaya çıkan bir tartışma da, işsizlik tazminatlan ve bu 
tazminatlardaki artışlann kayıtlı işsizUği yapay olarak artınp attırmadığına 
ilişkindir. Şöyle ki, işini yitirmiş, uzun süredir iş bulamayan ve artık iş 
gücünü terk etme düşüncesinde olan işçiler, sırf işsizlik tazminatlanndan 
yararlanabilmek amacıyla, iş gücünde kalmayı sürdürebilecekler ve bu
nun için, kendilerini ilgili kuruma kaydettirmek suretiyle, kayıtlı işsizliği 
yapay olarak artırmış olacaklardır. Bu görüşe karşı ortaya atılan ve daha 
isabetli olduğunu düşündüğümüz bir başka görüşe göre, kayıtlı işsizlikte 
gözlenen bu artış, aslında var olup da gizli kalmış işsizliğin istatistiklere 
yansımasından başka birşey değildir^^^ 

İngiltere'de 1965 yılında, ilk kıdem tazminatı yasası yürürlüğe girmiş
tir. 1966'da da, yürürlüğe giren yeni ulusal sigorta yasası ile, sabit orantılı 
işsizlik ödeneği sisteminden, ücrete göre kademeli işsizlik ödeneği siste
mine geçilmiş ve ücrete dayalı yeni sisteme bağlı olarak da, işsizlik öde
neklerinde bir artış söz konusu olmuştur. Anılan yasal değişikliklerden 

^^" standing, Voluntary Unemployment, 574. 
131 Euzéby, 14. 
^^^ Evans„ 179-196; Standing, 574; Ekin de, işsizlik sigortasının gizli işsizliği 

açık işsizliğe dönüştürmek gibi yararlı bir işleve sahip olduğunu belirtmektedir 
(Ekin, işsizlik, 121). 
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sonra, İngiltere'de kayıtlı işsizlik oranının arttığı saptanmıştır. Gujarati' ye 
göre, bu artış yapay olup iradî işsizliği göstermektediri33. Buna karşı, gö
rüşünün daha isabetli olduğunu düşündüğümüz Taylor' a göre, bu artış, 
anılan yasalar nedeniyle işsizlik birikiminde yaşanan dalgalanmalara 
bağlı olarak, bu birikimin açığa çıkmasından kaynaklanmaktadır^^^ 

Bu görüşleri deneysel yöntemlerle sınamaya çalışan araştırmacılardan 
Maki ve Spinaler gibi, işsizlik ödeneğindeki artışlann, işsizliğin artmasına, 
süresinin uzamasına yol açtığı ve iradî işsizliği doğurduğu sonucuna va
ranlar dahi, bu sonucun ortaya çıkmasında en önemli faktörü işsizlik 
yardımlan olarak görmekle birlikte, teknolojik ilerlemelerin de etkin bir 
faktör olduğunu inkâr etmemektedirleri^^. 

Buna karşı Euzéby, işsizlik tazminatlanmn işsizlik üzerindeki etkisinin 
ne ölçüde olduğunu tespit etmenin, işsizliğin nedenlerinin birbirinden 
aynlmasındaki güçlük yüzünden pek kolay olmadığını, ancak bu konuda 
yapılan çeşitli çalışmalann, işsizUk tazminatlanmn işsizlik üzerindeki etki
sinin, diğer işsizlik nedenlerine göre oldukça az olduğunu ortaya koydu
ğunu belirtmektedir. Yazar, işsizlik tazminatlanmn 1970 li yıUann ortala-
nndan bu yana ortaya çıkan ekonomik durgunluk dönemlerinde, geliş
miş batılı ülkelerde gözlenen yüksek işsizliklerin oluşumuna etki eden 
başlıca faktörler arasında yer almadığını, bu faktörlerin ekonomik büyü
menin yavaşlaması, aktif nüfusun hızla artması, teknolojik değişiklikler 
ve endüstriyel yeniden yapılanma şeklinde sıralanabileceğim ileri sür-
mektedir^^^. Gordon' a göre de, işsizhğin artması, hemen hemen daima, 
emek piyasasındaki iş gücü talebiyle ilgilidiri37. 

İngiltere'de, işsizlik ödeneklerinde artışa yol açan 1965-1966 tarihli 
yasa değişikliklerinin işsizlik üzerindeki etkilerini araştıran Nicheli de, 
anılan yasal değişikliklerden sonra ortaya çıkan işsizlik artışımn % 10 ol
duğunu ve bunun da yalnızca %20'lik bir bölümünün iradî nitelikte ger
çekleştiğini tespit etmiş ve bu koşullar altında işsizlik tazminatlanmn işsiz
liği artmcı yöndeki etkisinin ihmal edilebilir bir düzeyde bulunduğu so
nucuna varmıştır^^s. 

Öte yandan, işsizlik tazminatlan talebi artmcı bir etkiye de sahiptir. Bu 
tazminatlan alanlann, gelirlerinden tüketime, işsizUk tazminatlanmn fi
nansmanı için ücretlerinden kesinti yapılan çalışanlara göre, daha fazla 
pay ayırdıklan görülmüştür. İşsizlik tazminatlanmn bu etkisi, ekonomik 

133 Gujarati, 195. 
134 Taylor, 1352-1364. 
135 Maki-Spindler, 451. 
136 Euzéby, 13-14. 
137 Gordon, 250. 
138 Nickeil, 34-49. 
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bunalım dönemlerinde tüketimin belirli bir düzeyin altına düşmemesine 
ve işsizliğin daha da artmamasına yardımcı olmaktadıri39. 

Son olarak, işsizlik sigortası ödeneği gibi tazmin yöntemlerinden ya
rarlanabilmek için, belirli bir süre sigortalı olarak çalışma ya da prim 
ödeme gibi bazı koşuUann yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 
bir çok işsizin, özellikle de işgücüne ilk kez katılan genç nüfusun, ya da 
bir süre ara verdikten sonra tekrar katılanlann anılan işsizUk tazminatla-
nndan yararlanmalan çok güçtür. Öte yandan, bu gruplar fasılalı çalış
maya çok yatkın oldukları için, genellikle daha sonra da söz konusu ko
şullan yerine getirerek işsizlik ödeneğinden yararlanmamaktadırlar. İradî 
işsizliğe eğilimli bu kitlenin genel işsizlik içinde büyük bir yer tuttuğu 
düşünülecek olursa, işsizlik yardımlannın iradî işsizliğin ortaya çıkması 
yönündeki olumsuz etkilerinin ne denli zayıf oduğu daha kolay anlaşı-
labilecektiri40. 

Ancak, itiraf etmek gerekir ki, işsizlik yardımlan, küçük de olsa bir 
grup işgücünü fakirlik kapanı olarak adlandınlan bir çıkmaza itebilmek-
tedir. Bu tehlike özellikle niteliksiz işçiler bakımından söz konusudur. 
Niteliksiz işçilerin çalışırken elde ettikleri gelirler genellikle çok düşüktür. 
Hatta bazen işsizlik yardımlannın altına dahi inebilmektedir. Özellikle, si
gortalıya bağımlı yaşayanlar için işsizlik yardımlannda artışa gidilen sis
temlerde, bu tür işsizlerin ellerine geçen işsizlik ödenekleri, ça;lıştıklannda 
elde edecekleri gelirden genellikle daha fazla olduğu için, çalışmak ye
rine işsizlik yardımı ile yaşamak daha cazip bir hal alabilmektedir. Bugün 
İngiltere'de, kayıtlı işsizlerin %10' umm fakirlik kapanında olduğu tahmin 
edilmektedir. Ancak, meslekî nitelikleri zayıf olanlarla fiziksel özürlü
lerin yoğun olduğu bu grup işsizin iradî işsiz olduğunun kabul edilebil
mesi, çalışmak isteselerdi istihdam edilebilecek olduklannın kanıtlanma
sına bağlıdır. Oysa, miktar olarak ihmal edilemeyecek olan bu grubun fa
kirlik kapanına yakalanmadığı var sayılsa dahi, özellikle yüksek işsizlik 
dönemlerinde çalışmak isteseler de istihdam edilebilme olanaklan olduk
ça zayıftıri^i. 

Buraya kadar verilen bilgilerden anlaşılabileceği üzere, işsizhk yar
dımlan ve bu yardımlardaki artışlar ile işsizlik oranı ve süresi arasında bir 
etkileşim bulunduğu kuşkusuzdur. Bu etkileşimin büyüklüğü ise, bir yo
rum sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanımızca, işsizliği miktar ve 
süre yönünden önemli ölçüde etkilediği kanıtlanmadıkça işsizlik yardım-

!•'" Euzéby, 15; ayrıca, işsizlik sigortasının likit sıkıntısı içindeki bir ekonomi 
üzerindeki fonksiyonu konusunda bkz. Hansen-tmrohoroğlu, 118-142. 

^4^' Standing, Voluntary Unemployment, 574-575. 
l'^l Standing, Voluntary Unemployment, 575. 
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lanmn işsizlik üzerindeki olumsuz etkilerinin ihmal edilebilir düzeyde 
olduğunun kabul edilmesi yerinde olacaktır. Bu konuda yapılan araştır
malar işsizlik yardımlanmn varlığı itibariyle işsizliğin oranı ve süresine 
olumsuz etki eden bir faktör olduğunu göstermekten çok, bu yardım
larda artış yapan yasal düzenlemelerden sonra işsizliğin bundan olumsuz 
etkilendiğini ve belirli ölçüde işsizlik artışına neden olabildiğini ortaya 
koymaktadıri'^^ Q halde, işsizlik yardımlan, miktar itibariyle, çalışmak 
yerine bu yardımlann tercih edilmesine neden olacak bir ölçünün altında 
dengede tutulduğu sürece, iradî işsizliği uyaran bir faktör olarak kabul 
edilmemelidir. 

Son olarak ele alacağımız gelir aktarım mekanizması, kıdem tazmina
tıdır. Kıdem tazminatının ülkemizde gelir aktanmınm temel mekanizması 
olması konuya ayn bir önem kazandırmaktadır. İşsizlik sigortasının bu
lunmadığı ülkelerde kıdem tazminatı bir yönüyle işsizlik sigortasının ek
sikliğinden doğan boşluğu doldurucu bir mekanizma olarak algılan
maktadır. Kıdem tazminatı, işsizlik üzerindeki etkileri bakımından, işsizlik 
yardımlanna benzer bir nitelik taşımaktadır. Ancak, işsizlik yardımlan gibi 
belirli bir süre devam etmeyip toplu olarak ödendiği, başka bir deyişle, 
miktan işsizliğin uzunluğuna bağlı olarak değişmeyen tek bir ödeme 
olduğu için, bu aktanmın işsizlik üzerindeki etkisinin işsizlik yardımlanna 
göre daha zayıf olduğu kabul edilmektedir. İşsizlik sigortasının bulun
duğu ülkelerde kıdem (işten çıkarma) tazminatlan genellilde düşüktür. O 
itibarla, bu ülkelerde kıdem tazminatımn işsizlik üzerindeki etkilerinin za
yıflığı daha da belirgindir. Buna karşılık, Türkiye gibi, bir işsizlik sigortası 
programının bulunmaması nedeniyle kıdem tazminatlannın daha yüksek 
olduğu ülkelerde ise, bu tazminatın işsizlik üzerindeki etkileri daha fazla 
olabilmektedir. Ancak biz, işsizlik yardımlan bakımından belirttiğimiz ge
rekçelerle, kıdem tazminatının da iradî işsizliğe ilişkin esaslı bir faktör ola
bileceği görüşünü ihtiyatla karşılamaktayız. 

İradî işsizliğin gayn iradî işsizlikten ayırt edilmesine ilişkin olarak 
vardığımız sonucu şu şekilde özetleyebiliriz. Gerek gelişmekte olan ülke
lerde, gerekse gelişmesini tamamlamış zengin ülkelerde var olan işsizliğin 
bir kısmının iradî olduğu ileri sürülrnektedir. Ancak, iradî işsizlik gayn 
iradî işsizlikle o denli iç içe girmiştir ki, bu ikisini birbirinden ayırmak 
çok güçtür. Aynmda kıülanılabilecek ölçütler ise, kabul edilecek temel 
görüşe göre seçimlik bir nitelik taşımaktadır. Bu belirsizlik karşısında 
Standing, gerek akademik çalışmalarda gerekse uygulamada çalışmak 
istediğini beyan eden işsizin aksi kanıtlanana kadar gayn iradî işsiz sayıl-

^^•^ Bu konuda İngiltere'ye ilişkin bazı istatistikî bilgiler için bkz. Nickel, 34-49; 
aynca değişik ülkelere ilişkin bazı bilgiler için bkz. Standing, Voluntary Unem
ployment, 575. 
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ması yönünde bir karinenin kabulünün yerinde olacağını ileri sürmekte 
ve bunu sanığın suçu kanıtlanana dek suçsuz sayılmasına benzetmekte-
diT^'^^. Bizce de, asıl olan gayn iradî işsizlik olmalıdır. 

2. Eksik istihdam ve gizli işsizlik 

Açık işsizlik karşısında eksik istihdam ve gizli işsizlik kavramlan yer 
almaktadır. Açık işsizlikte, işsiz işgücü bütünüyle üretim süreci dışına çı
kar. Buna karşılık, eksik istihdam ve bu kapsamda değerlendirmeyi uy
gun gördüğümüz gizli işsizlik durumlannda ise, işgücü istihdamda kal
makla birlikte, marjinal verimlerinin çok düşük veya sıfır olması nede
niyle, ülkenin ulusal gelirine hiç ya da çok az katkıda bulunmaktadır. 
Buna göre, bir eknomi tam istihdamın altında iken açıkta emek arzı fazlası 
yoksa, o ülkede eksik istihdam var demektir^''^. 

a) Eksik istihdam 

Eksik istihdam kavramı ILO'nun Onbirinci Uluslararası Çalışma 
İstatistikçileri Konferansında (1966), işçinin kapasitesine, meslekî bilgi ve 
deneyimine uygun, ömek ya da alternatif bir işte yapabileceğine oranla 
yetersiz çalışması şeklinde tanımlanmıştır. Konferansta alman karara göre, 
eksik istihdam görülebilir ve görülemez eksik istihdam olmak üzere iki 
alt türe aynlmaktadır. Görülebilir eksik istihdamda, işçinin çalışmasındaki 
yetersizHk, çalışmamn hacmine ilişkin iken, görülemez eksik istihdamda 
bu yetersizlik, işgücünün meslekî bilgi ve deneyiminin eksik değerlen
dirilmesi ve verimliliğinin düşük olması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
1982 yılında yapılan Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında da 
bu tanımlar aynen kabul edilmiş, ancak, eksik istihdamın istatistikî bakı
mdan ölçülerek işsizlik içinde değerlendirilmesinde, uygulamaya ilişkin 
pratik nedenlerle, bu kavramın görülebilir eksik istihdam ile sınırlana
bileceği kabul edilmiştir^^S 

aa) Görülebilir eksik istihdam 

Onüçüncü Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında (1982), 
görülebilir eksik istihdam, ücret karşılığı bağımlı olarak veya kendi hesa
bına bağımsız olarak istihdamda bulunan kişinin, ek çalışma yapmak iste-

^^^ Standing, Voluntary Unemployment, 576. 
144 Casson, 9 

Söz konusu, ILO Uluslararası Çalışma istatistikçileri Konferanslarında alınan tav
siye kararlan için bkz. ILO, Current International Recomendations on Labour 
Statistics, Geneva 1988. 



İŞSİZLİK KAVRAM 47 

meşine, ya da o kapasitede olmasına karşın, gayrı iradî olarak normal ça
lışma süresinin altında çalışması şeklinde tanımlanmıştır. Anılan konfe
ransta alınan karara göre, işçinin görülebilir eksik istihdamda sayılabil-
mesi için, o anda fiili olarak çalışıyor olması da aranmamaktadır. Başka 
bir deyişle, işçinin geçici bir süre işine devam edememesi, o süre içinde 
de eksik istihdamda kabul edilmesine bir engel oluşturmamaktadır. 

Tanımdan anlaşılacağı üzere, görülebilir eksik istihdamın varlığı için 
aranan temel koşul, işçinin normal çalışma süresinin altında çalışıyor ol
masıdır. 1982 tarihli konferansta normal çalışma sürelerinin ulusal dü
zeyde öncelik sırasıyla, yasalar veya yasalann uygulanmasına ilişkin diğer 
düzenlemeler, toplu iş sözleşmeleri, ya da hakem kararları ile tespit edil
miş süreler olduğu belirtilmektedir. Kararda, eğer normal çalışma süresini 
gösteren böyle bir düzenleme yoksa ve aşkın çalışılma söz konusu ise, 
azamî çalışma süresi dahilinde kalmak koşuluyla, fazla çalışma ücretine 
hak kazanılan çalışma sürelerinin de normal çalışma süresi olarak kabul 
edileceği aynca belirtilmiştir. O halde, ülkemizde normal çalışma süresini, 
İK. 61'de öngörülen azamî çalışma süreleri (günlük yedibuçuk ve hafta
lık kırkbeş saat) olarak kabul etmek gerekecektir. 0te yandan kararda, 
normal çalışma süresinin, ulusal düzeyde, bu süreyi gösteren yasa kap
samı dışında kalanlar bakımından teamüllere göre, uluslararası düzeyde 
ise, yapılan tekdüze anlaşmalara göre beUrleneceği kabul edilmektedir. 

Tanım kapsamında yer alan ikinci koşul ise, normal çalışma süresinin 
altında çalışılmasının gayn iradî olmasıdır. Söz konusu gayn iradîlik pek 
çok nedene dayanabilmekle birUkte, başlıca neden ekonomiktir. Bu ne
denin ülkenin ekonomik daralma döneminde bulunulması gibi genel 
veya çalışılan sektör için durgun bir mevsimde bulunulması gibi sektörel 
ya da bölgesel olması mümkündür^^^. Buna karşılık, kişilerin ailevi ne
denler, öğrenime devam edilmesi veya yaşlılık gibi nedenlerle normal ça
lışma sürelerinin altında çalışmayı tecih etmeleri de olasıdır. Ancak, nor
mal sürenin altındaki bu çalışmalar iradî nitelik taşımalan itibariyle eksik 
istihdam kapsamında değerlendirilmemektedirler^^''. 

GörülebiUr eksik istihdamın varlığından söz edebilmenin son koşulu 
ise, kişinin daha fazla çahşmayı^"^^ istemesine veya kapasitesinin daha 
fazla çalışmaya elverişli bulunmasına karşın, normal sürenin altında çalışı
yor olmasıdır. Bu ek koşulun ilk amacı, elcsik çalışmanın gayn iradî olması 

1'*" Bu bakımdan görülebilir eksik istihdam, mevsimlik ve kronik eksik istihdam ol
mak üzere ikiye ayrılmaktadır, bkz. Hsieh, 704-705. 

^^ ' Ayrıntılı bilgi için bkz. Hussmanns- Mehran-Verma, 128. 
148 Burada sözü geçen fazla çalışma, gerçekte çalışılan süre ile normal çalışma süresi 

arasındaki fark olarak anlaşılmalıdır. 
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koşulunu pekiştirmek, ikincisi ise, istihdamdaki işgücü kapsamı içinde 
yer almasına karşın, işsizlik içinde değerlendirilen görülebilir eksik istih
damı, işsizliğin uluslararası standart tanımına uyduımaktıri49. 

bb) Görülemez eksik istihdam 
Görülemez eksik istihdam, Onüçüncü Uluslararası Çalışma İstatistik

çileri Konferansında (1982), emek olanaklannm yanhş alanlara tahsis e-
dilmesi veya emek ile diğer üretim faktörleri arasında esaslı bir denksizlik 
bulunması durumu şeklinde tanımlanmıştır. Konferansta alınan karara 
göre, görülemez eksik istihdamın başlıca belirtileri, gelirlerin düşüklüğü, 
işgücünün meslekî bilgi ve deneyimlerinden yeterince yararlanılamaması 
ve verimliliğin düşük olmasıdır. 

Konferansta yapılan tanıma göre, görülemez eksik istihdamın en be
lirleyici özelliğinin, emeğin niteliklerine uygun verimlilikte kullanılma
ması olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Örneğin, bir mühendis kendi nite
liklerine uygun bir iş bulamaması nedeniyle teknisyen olarak çalışmak 
zorunda kalıyorsa durum böyledir. Şu halde, görülemez eksik istihdam
da, görülebilir eksik istihdamdakinden farklı olarak, işgücünün yetersiz 
kuUammı, çalışma kapasitesine değil verimliliğe ilişkindir. Bir ülkede, tam 
verimli çalıştınlmalan durumunda mevcut kaynaklann değerlendirilmesi 
için gerekenden fazla işgücü var ve hal böyleyken bütün işgücü tam sü
reli olarak istihdam ediliyor ise, o ülkede görülemez eksik istihdam var 
demektir. Eğer bu işgücünün bir bölümü kısmî süreli çalıştınlıyorsa, o 
zaman, eksik istihdamdakilerin bir bölümü görülebilir, kalan kısmı ise, 
görülemez eksik istihdamda demektir. Ekin, bu koşullar altında görüle
mez eksik istihdamın gizli işsizlik olarak adlandınlabileceğini belirtmek-
tediri50. 

Görülemez eksik istihdamın, Onbirinci Uluslararası Çalışma İstatistik
çileri Konferansında (1962) tespit edilen uluslararası standartlan, On
üçüncü Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansında da (1982) ay
nen kabul edilmiştir. Bu konferanslarda alman kararlarda, görülemez ek
sik istihdamın, gizli eksik istihdam ve potansiyel eksik istihdam olmak 
üzere iki türe aynldığına rastlanmaktadır. Alınan kararlarda bu türler 
tanımlanmamış sadece göstergeleri belirtilmekle yetinilmiştir. Buna göre, 
gizli eksik istihdamın birinci göstergesi, işçinin yaptığı işte uzmanlığının 
ve kapasitesinin çok azını kullanabiliyor olması, ikincisi ise, gelirlerin çok 
düşük olmasıdır. Potansiyel eksik istihdamın göstergesi ise, işgücünün 

^4" Bu tanını için bkz. yuk, Bl, 1, I. 
150 Ekin, işsizlik, 36. 
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çalıştığı ekonomik birimdeki verimliliğinin çok düşük olması şeklinde 
gösterilmiştir^^ ̂ . 

Benzer bir aynma giden Hsieh, gizli eksik istihdamı, bütün işgücünü 
emebilme özelliğine sahip tanm sektörü bakımından tanımlamaktadır. Bu 
tanıma göre gizli eksik istihdam, sermaye miktarı, üretim yöntemleri ve 
arazi büyüklüğü değişmeksizin, sadece çalışılan iş saati yoğunluğu artı-
nlmak ya da daha iyi bir organizasyon ve iş bölümüne gidilmek suretiyle 
emekten tasarruf sağlanmasının olanaklı bulunması durumudur. Başka bir 
deyişle, belirtilen küçük değişikliklerle toplam üretim miktan değişmek
sizin işgücünün bir kısmımn faaliyetten çekilebilmesi olası ise, o sektörde 
gizli eksik istihdam var demektir. Yazar potansiyel eksik istihdamı ise, 
gizli eksik istihdamda yapılanın tersine, emek yerine daha çok sermaye 
kullamlarak ve üretim yöntemlerinde esaslı değişikliklere gidilerek, üre
tim miktan değişmeksizin tasarruf edilebilecek işgücü biçiminde tanım-
lamaktadıri52. 

b) Gizli işsizlik 

Gizli işsizlik, istihdamda görünmelerine karşın, marjinal verimi çok 
düşük, sıfır, hatta bazen negatif dahi olabilen bir işgücü kitlesinin bulun
ması durumudur. Başka bir deyişle, gizU işsizlik, üretime çok az katılan 
ya da hiç katılmayan, hatta bazen üretim üzerinde verimliUği düşürücü 
olumsuz etkisi bulıman bir işgücünün bulunmasıdır. 

Robinson, gizli işsizliğin ortaya çıkışım büyük ölçüde, efektif talebin 
düşmesi nedeniyle işlerini yitiren işçilerin yaşamlarını sürdürebilmek için 
vasıfsız işlerde çalışmak durumunda kalmalanna bağlamaktadır. Gerçek
ten de, talep eksikliğinden kaynaklanan yoğun işsizhk dönemlerinde işsiz 
kalan işçiler, sırf boşta kalmamak için meslekî niteUklerine uygun ol
mayan ve bu itibarla kapasitelerini yeterince kullanamayacaklan işlerde 
çalışmaya yönelebilmektedirler. Bu durum özellikle işsizlik sigortası siste
minin bulunmadığı ülkelerde oldukça ça ıcıdırl^3. 

^ •* ^ 1966 tarihinde yapılan Uluslararası Çalışma istatistikçileri Konferansında, ekono
minin bazı sektörleri, özellikle de tarım sektörü bakımından ortaya atılan ve po
tansiyel eksik istihdamla ilişkili bulunan bir kavram da, emek stoğu veya diğer 
adıyla artık emek kavramıdır. Konferansta, emek stoğunun, mevcut ve elverişli 
emek büyüklüğünün, bu emeğin gerçekten değerlendirilebilen kısmına oranlanmak 
suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. 

^^•^ Bkz. Hsieh, 709-713; bazı farklı eksik istihdam kavramları için bkz. Ekin, 
işsizlik, 40-46. 

153 Bkz. Robinson, 225-237. 
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Ancak, gizli işsizlik sadece efektif talebin düşmesi sonucu işsiz kalan 
işgücünün daha az verimh olacaklan alanlara kaymak zorunda kalması 
şeklinde ortaya çıkmamaktadır. Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde, işgü
cünün genellikle baştan itibaren verimli olarak istihdam edilemediği gö
rülmektedir. Bu durum özellikle tanm sektöründe daha da belirgindir. 
Tanm sektöründe çalışanların başka bir sektöre geçmek istemeleri dahi 
genellikle bu sorunu çözmeye yetmemektedir. Çünkü, bunlar endüstri 
gibi verimliliğin yüksek olduğu sektörlerin aradığı meslekî nitelikleri ta-
şımadıklan için, ancak verimliliğin düşük olduğu hizmet sektörlerinde iş 
bulabilmektedirler. Yüksek verimlilikte çalışabilecekleri bir işe sahip ol
maları ise, hemen hemen hiçbir zaman mümkün olmamaktadır^^^. 

Bir görüşe göre ise, gizli işsizlik sadece bağımsız çalışanlara özgü bir 
durumdur. Bu durum bağımsız çalışanların ellerindeki kaynağa oranla 
sayıca çok fazla olmalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle tanm kesi
minde, küçük aile ünitelerinde çalışanların bir kısmı aslında üretime hiç ya 
da çok az katılmaktadırlar. Üretime katılmaları da geneUikle mevsimlik 
bir nitelik taşımaktadır. Ancak bunlar, dışandan bakıldığında sürekli çalışı
yormuş gibi gözükmekte ve üretimden pay almaktadırlar. Bu grubun 
marjinal verimliliği çok düşük ya da sıfır, hatta bazılanna göre, aynı yerde 
çalışan nüfusun çok yoğun olduğu durumlarda negatif dahi olabilmek
tedir. O itibarla, bu gruptan bir kısım işgücünün çekilmesi, üretimde her
hangi bir düşmeye neden olmayacak, belki de hafif bir artışın gözlenmesi 
dahi mümkün olabilecektirl^S. Oysa, ücret karşılığı (bağımlı) çalışanlann, 
marjinal verimliliklerinin sıfır olmasına karşın istihdamda tutulmalan 
mümkün değildir. Bu görüşün etkisiyle, Birleşmiş MiUeÜer Örgütü ra-
porlannda, bağımsız çalışanlara özgü olduğu düşünülen gizli işsizlik yeri
ne, ücret karşılığı bağımlı çalışanlan da kapsayan eksik istihdam kavramı
nın kullanılması tercih edilmiştirl56. Ancak, bu görüşe karşı, gizli işsiz
liğin sadece bağımsız çalışanlara özgü olmayıp ücretli olarak çalışanları da 
kapsayabileceğini ileri sürmek mümkündür. Örneğin, ülkemizdeki kamu 
kuruluşlannda bazı politik gerekçelerle gereğinden fazla işgücünün istih
dam edildiği herkes tarafından bilinmektedir. 

Gizh işsizliğin tanımına ihşkin görüşler bugün dahi tam bir kesinlik 
kazanmış değildir. O nedenle, bir tanım vermek yerine, bugüne kadar 

15"* Ekin, işsizlik, 47-48. 
155 Ekin, işsizlik, 50. 
156 Türkay, 3. 
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yapılan çeşitli tanımlarda yer alan belirleyici bazı ortak özellikleri tespit 
etmekle yetinmeyi uygun buluyoruz^^ .̂ 

1. Gizli işsizlikte, iş gücünün diğer üretim faktörlerine oranla çok bü
yük olması nedeniyle, bir kısım işgücü, sıfıra yakın veya sıfır ve belkide 
negatif verimlilikte çalışmaktadır. Bu itibarla, gereksinim fazlası işgücü
nün faaliyetten çekilmesi üretimde herhangi bir azalmaya yol açmaya
caktır. 

2. Anılan işgücünün marjinal verimliliğinin sıfır olması diğer üretim 
faktörlerinin sabit tutulduğu koşullarda gerçekleşmektedir. Bir başka 
deyişle, sermayenin artınlması veya üretimi artmcı yeni teknolojilerin dev
reye girmesi gibi diğer üretim faktörlerinde değişiklik yapılmadığı koşul
larda, faaliyetten bir kısım işgücünün çekilmesine karşın üretimde bir 
azalma olmuyorsa gizli işsizlik var demektir. Ancak, kural diğer üretim 
faktörlerinin sabit kalması olmakla birlikte, bu kuraldan çeşitli ölçülerde 
aynlan görüşlere de rastlanmaktadırl^^. 

Gizli işsizliğe ilişkin olarak tartışılan bir başka konu da, gizli işsizliğin 
eksik istihdamla eş anlamh olup olmadığı veya gizli işsizUğin eksik istih
damın özel bir türü olup olmadığıdır. Kanımızca, gizli işsizlik genel olarak 
eksik istihdamdan farklı bir kavramdır^^ .̂ Bununla birlikte, eksik istih
damın bir alt türü olan görülemez eksik istihdamla kesişmektedir. O ne
denle, gizli işsizliğin bir üst kavram niteliğinde olan ve bu itibarla ILO ta
rafından da tercih edilen eksik istihdam kavramı içinde değerlendirilme
sinin isabetli olacağı kanısındayız. 

157 Öğretide gizli işsizliğe ilişkin olarak yapılan faklı tanımlarda birbiriyle çatışan 
noktaları, 1) gizli işsizliğin sadece tarım sektörüne mi özgü olduğu, diğer sektör
lerde de görülüp görülemeyeceği, 2) sadece bağımsız çalışanlar bakımından mı söz 
konusu olduğu, yoksa ücretli çalışanların da gizli işsizliğin kapsamında yer alıp 
alamayacakları, 3) bu tür işsizliğin hangi gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde görüle
bileceği gibi noktalarda toplamak mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bkz. Türkay, 
1-13; ayrıca bazı farklı işsizlik tanımları için bkz. Ekin, işsizlik, 51-57. 

^^^ Bkz. Türkay, 12. 
^ ^ Gizli işsizlikle eksik istihdam kavramları arasındaki farklar için bkz. Ekin, 

İşsizlik, 87-89. 





I K I N C I B O L U M 

işsizIJK SİGORTASI KAVRAMI 

I. İŞSİZLİK SİGORTASININ TANIMI 
Öğretide, ifade biçimleri farklı olmakla birlikte özde aynı esaslara da

yanan çeşiüi işsizlik sigortası tanımlan yapılmaktadır̂ ^* .̂ Bu tanımlar, iş
sizlik sigortasımn, çalışmak arzu ve isteğinde olmasına karşın, istemi dı
şında işini yitiren işçilerin uğradıklan gelir kayıplannın, kısmen de olsa 
giderilmesini amaçlayan bir tazmin yöntemi olduğu noktasında birleş
mektedirler. İşsizlik sigortası, işsizlik riskiyle karşılaşan bireylere gelir gü
vencesi sağlayan bir sistemdir. Öte yandan, işsizlik sigortasından sağlanan 
yardımlar sadece nakdî yardımlardan ibaret olmayıp, işçiye yeni bir iş 
bulmasında yardımcı olunması gibi hizmetleri de içerebilmektedir^^ .̂ 

Kanımızca, işsizlik sigortası kavramımn tanımlanabilmesi amaçlannm 
tespit edilmesiyle mümkün olabilecektir. Zira, kavramın belirleyicilerini 
bu amaçlar oluşturmaktadırlar. Aslında işsizlik sigortasının, hizmet ettiği 
saptanan her bir amacı için, bu amacın sağlanması yöntemidir, şeklinde 
bir tanımını vermek dahi olasıdır. İşsizlik sigortasının aslî ve talî olmak 
üzere çok sayıda amaca hizmet ettiği düşünülürse, bütün amaçlanm kap
sayan tam bir tanımımn yapılmasının güçlüğü ortaya çıkacaktır. 

İşsizlik sigortasının ilk ve doğrudan amacım, işsizlik riski ile karşılaşan 
işçiye gelir güvencesi sağlanması oluşturmaktadır. Böylece, işçi ve ailesi
nin yaşam standardı, işçi yeni bir iş buluncaya veya eski işine dönene ka
dar korunmuş olmaktadır. Bu yardım dolaylı olarak da, işsiz kalan işçiye, 
kendi mesleld niteliklerine en uygun işi buluncaya kadar dayanabilme ve 
pazarlık gücü kazandırmaktadır. Öte yandan, işsizlik sigortası yardımlan 
yalnızca nakdî olmayıp, genellikle iş bulma yardımlanm da kapsamakta
dır. Bu da işsizlik sigortasımn, işsizlik riski ile karşılaşan bireylere gelir 
güvencesi sağlamak yanında tam istihdamın sağlanmasım da amaçladığını 
göstermektedir. Yine, işsizlerin kendi meslekî niteliklerine en uygun işi 

1^^ Bu tanımlar için bkz. Ekin, İşsizlik Sigortası, 27; Polat-Güvenç-Andaç, 2; 
Ertürk, 38; Kün, 127; Maruflu-Orhon-Tütüncü, İS; Richardson, 183. 

161 Kün, 127. 
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bulmalanna yardımcı olarak, eksik istihdam edilmelerini önlemeye çalış
ması da, işsizlik sigortasının tam istihdamı hedeflediğini göstermektedir. 

İşsizlik sigortasının ikincil amaçlan büyük ölçüde işsizliği önleyici iş
levlere sahiptirler. Bunlan ileride, işsizhk sigortasının sosyal güvenliğin 
dikey kapsamında yer alıp almayacağını tartışırken inceleyeceğimiz için, 
burada ayrıca belirtmeye gerek görmüyoruz^^^ Ancak unutulmamalıdır 
ki, işsizlik sigortasının en temel işlevi, işsizliğin tazmini ve böylece işsizlik 
riskiyle karşılaşan bireyin ahlâki değerlerinin, ailesinin ve nihayet toplu
mun huzurunun korunmasıdır. O halde, işsizlik sigortasını yalnızca kap
samına giren bireylerin ve ailelerinin değil, toplumun geleceğinin güven
cesi şeklinde dahi tammlamak yarüış olmayacaktır. İşsizlik sigortasının iş
sizliği önleyici ve benzeri ikincil işlevleri de sonuçta, bu ilk amaca hiz
met etmektedir. 

. İŞSİZLİK SİGORTASININ SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDEKİ 
YERİ 

İşsizlik sigortasımn sosyal güvenlik içindeki yerininin belirlenebilmesi 
bakımından öncelikle, bu tazmin yönteminin konusunu oluşturan işsizli
ğin, riskler sınıflamasmdaki ve sosyal güvenlik kapsamındaki yerinin sap
tanması isabetli olacaktır. 

Sosyal güvenlik, temel amacı insanlann eşitliği ve özgürlüğü olan sos
yal devlet tarafından bireye tamnan, geleceğe güvenle bakabilme hakkının 
güvencesini oluşturmaktadır^^^ Sosyal güvenliğin en somut amacı, bi
reylere sosyal risklere^^"* karşı ekonomik ve sosyal güvence sağlamak-
tıri65. 

162 Bkz. aş, BI. 2, II. 
"•^ Sosyal güvenlik hakkının nitelik ve nicelik itibariyle sürekli gelişen dinamik bir 

yapıya sahip olması, sosyal güvenliğin, karşılaştığı riskleri de kapsayan standart 
bir tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Çeşitli yazarların yaptıkları tanımlar 
ve ayrıntılı bilgi için bkz. Dilik, Sosyal Güvenlik, 1-11; Aynı yazar. Sosyal 
Güvenlik Kavramı, 45-46. 

1"'+ "Sosyal risk" kavramı için bkz. Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 2-3; Uluslararası 
Çahşma örgütü'nün 102 sayılı ve 1952 tanhlî'Sosyal Güvenliğin Asgari Normları 
Hakkında Sözlegme" sinde bireylerin karşılaşabilecekleri dokuz sosyal risk sayıl
mıştır. Bunlar sırasıyla, hastalık, işsizlik, yaşlılık, iş kazaları ve meslek has
talığı, aile yükleri, analık, sakatlık ve ölümdür (m.2, böl. II-X). Türkiye 102 sayüı 
sözleşmeyi 29.7.1971 tarih ve 1451 sayılı Yasa ile onaylamıştır (RG.10.8.1971, 
S. 13922). Bakanlar Kurulu da sözleşmeyi 1.4.1974 tarih ve 7/7964 sayılı karar
name ile kabul etmiş ancak, işsizlik ve buna ilişkin yükümlülükleri kabulden ayrık 
tutmuştur. Sözleşme konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Tunçomağ, Sosyal Gü
venlik, 4-5, 37-38. 

1"^ Sosyal güvenliğin geniş anlamda başlıca amaçlarım ise, bireylere her anlamda 
ekonomik güvence sağlanması, karşılaşabilecekleri sosyal risklerin önlenmesi ve 
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Öğretide sosyal güvenliğin konusunu oluşturan sosyal risklerin çok 
çeşiüi sınıflamalan ile karşılaşılmaktadır. Yapılan bir aynma göre sosyal 
riskler, fizyolojik, meslekî ve sosyo-ekonomik riskler olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. İşsizlik bu ayrımda sosyo-ekonomik riskler gurubuna 
dahildir 1̂ .̂ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun yaptığı bir sınıflamada 
ise, sosyo-ekonomik risklerin işsizlik riski ile sınırlandığı, kalan sosyal 
risklerin ise, fizikî ve ailevî yükler olmak üzere iki gurupta toplandığı gö-
rülmektedir^^^. 

Sosyal risklerin süreleri ve riski karşılayacak programlar bakımından, 
uzun süreli riskler (programlar), kısa süreli riskler (programlar), aile yar-
dımlan, uzun ve kısa süreli riskler (programlar) olmak üzere, dörtlü bir 
sımflamaya tâbi tutulduklanna da rasüanmaktadır. Bu aynmda işsizlik ris
ki, kısa süreli riskler sımfında yer almaktadır̂ ^ .̂ 

Çeşitli sımflamalan ile karşılaştığımız sosyal risklerin ortak özelliğini, 
sonuçta hepsinin, bireyin ekonomik durumu üzerinde olumsuz etki yap
ması oluşturmaktadır. Bu etki ya sosyal riskle karşılaşan bireyin bir gelir 
kaybına uğraması veya giderlerinin artması şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Üçüncü bir olasılık ise, gehr kayıplan ile gider artışlarının birlikte ortaya 
çıkmasıdır. İşte işsizlik, bir yandan bireyi çahşmaması nedeniyle gelir 
kaybına uğratması, öte yandan da, yeni bir iş bulmak amacıyla yol mas-
raflan, ilânlar ve benzeri bazı ek giderlere yol açması yönünden anılan 
son olasılığa girmektedir^^ .̂ 

Sosyal güvenlik sistemlerinin^^o başlıca amacı, bireylerin karşılaştık-
lan sosyal riskler dolayısıyla uğradıkları kayıpların giderilmesidir. Bu 

nihayet bireylerin kişiliklerinin geliştirilmesi ve mutlulukları oluşturmaktadır. 
Sosyal güvenliğin dar ve geniş anlamdaki amaçları konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz. Güzel-Okur, 5-8; sosyal güvenlik sosyal koruma amacını gerçekleştirirken 
aynı zamanda ulusal gelirin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak yeniden dağıtıl
masına da hizmet etmektedir. Bu konuda bkz. Bozer, 4-5; Dilik, Servetin 
Yayılması, 134,176 vd; Saymen-Ekonomi, 16; Güzel-Okur, 8; Tunçomağ, 
Sosyal Güvenlik, 10. 

166 Fizyolojik riskler, hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık ve ölüm; meslekî riskler, iş 
kazaları ve meslek hastalıkları; sosyo-ekonomik riskler ise, işsizlik ve aile yükle
ridir. 

1" ' Yazgan, Meseleler, 14. 
1 6Ä 
^"° Uzun süreli riskler (programlar), yaşlılık, malûllük, ölüm; kısa süreli riskler 

(programlar), işsizlik, hastalık, kazalar ve analık; uzun ve kısa süreli riskler (prog
ramlar) ise, iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır; Dilik, Sosyal Güvenlik, 68; 
Ya^an Meseleler, 14. 1 ^o ^^ ^"^ Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Dilik,Tahlil Denemesi, 65-lll.Yazar işsizliği 
geçici gelir kayıplanna yol açan riskler arasında değerlendirmektedir. 

'•'^ "Sosyal Güvenlik Sistemi" kavramı konusunda bkz. Güzel-Okur, 8; Tunç
omağ, Sosyal Güvenlik, 10. 
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amaç sosyal güvenliğin yatay kapsamını oluşturmaktadır. Yatay nitele
mesinin nedeni ise, sosyal güvenlik politikalanmn yatay düzeyde, neden
leri ne olursa olsun bireyin ekonomik durumuna olumsuz etki eden bü
tün sosyal risklerin tazmin edilmesi ortak amacında birleşmeleridir. Sos
yal risklerin tazmininin kapsam ve niteUği ise, ülkenin ekonomik olanak-
lanna göre biçimlenmektedir^^^. 

Başlangıçta, yalnızca sosyal risklerin sonuçlanmn giderilmesini hedef
leyen sosyal güvenlik politikalan, sosyal güvenlik hakkının gelişmesine 
koşut olarak bugün, sosyal risklerin önlenmesini de amaçlan arasına kat
mıştır. Böylece, sosyal güvenlik artık, çok yönlü bir koruma hukuku nite
liği kazanmış olmaktadır '̂̂ ^ şy halde, işsizliğe karşı bireylere güvence 
sağlanması tam istihtam politikası ile birlikte değerlendirilmelidir. Sözü
nü ettiğimiz, toplumsal risklerin önlenmesi amacı, sosyal güvenliğin di
key kapsamını oluşturmaktadır. Dikey kapsam da, aynen yatay kapsam 
gibi, ortaya çıkan yeni tekniklere koşut olarak gelişen dinamik bir ya
pıya sahiptir. Tabiî bu kapsamın sınırlanmn belirleyicisi de yine, ülkelerin 
ekonomik gelişmişlik düzeyleri olmaktadır^^^ 

Sosyal güvenlik, sosyal risklerle karşılaşan bireylere ekonomik gü
vence sağlama amacına ulaşmak doğrultusunda çeşitli yöntemler kullan
maktadır. Bu yöntemleri, sosyal yardımlar, sosyal sigorta ve devletçe ba
kılma olmak üzere üç ana gurupta toplayabiliriz. Söz konusu sosyal gü
venlik yöntemleri, öncelikle gelirlerin sağlaruş biçimi, ikincil olarakta fi
nansman yönetimleri, kapsamlan ve yardimlann manevî niteliği (bir hak 
olarak algılanıp algılanmayışı) bakımlanndan birbirlerinden aynlmaktadır-
lari^4. Anılan bu yöntemlerden her biri tek başına, sosyal güvenliğin top
lumsal risklere karşı ekonomik güvence sağlama amacına hizmet edebile
cek niteliktedir. Ancak uygulamada da görüldüğü üzere, bu yöntemlerin 
birbirlerini tamamlayıcı işleve sahip olduklan karma sistemlerin oluştu
rulması da mümkün ve isabetlidir^^^. Örneğin, işsizlik sigortalannın ge
nellikle, buradan alınan ödeneğin tüketilmesi veya daha baştan ödeneği 

l'^l Bkz. Süzek, iş Güvenliği, 31-32. 
1'2 Güzel-Okur, 6; bugün sosyal güvenliğin, sosyal risklerin tazmini yanında ön

lenmesini de kapsadığı genellikle kabul edilmekle birlikte, aksine görüşler de bu
lunmaktadır. Bu konudaki karşılıklı görüşler ve ayntılı bilgi için bjcz. Süzek, iş 
Güvenliği, 37-42. 

^ '^ Süzek, îş Güvenliği, 33. 
^ ' ^ Sosyal yardım ile sosyal sigorta yöntemlerinin karşılaştırılması konusunda bkz. 

Rejda, 39-41. 
175 Dilik, Sosyal Güvenlik, 51; sosyal güvenlik yöntemleri konusunda ayrıntılı 

bilgi için bkz. aynı yazar, Yöntemler, 73-74; sosyal sigorta kavramı için ayrıca 
bkz. Richardson, 46-60; Yazgan, 27-48. 
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hak ediş koşullanmn yerine getirilmemiş olması durumlannda devreye gi
ren işsizlik yardımları ile birhkte uygulandığı görülmektedir. 

İşsizlik sigortası adından da anlaşılacağı üzere bir sosyal sigortadır. Bu 
nedenle de, diğer sosyal güvenlik yöntemleri gibi sosyal güvenliğin yatay 
kapsamında yer almaktadır. Zira, bu yöntemlerin temel amacını sosyal 
risklerin tazmini oluşturmaktadır. Ancak, diğer sosyal sigorta ve sosyal 
yardımlardan farklı olarak işsizlik sigortası ve yardımlan, ilk amaçlan olan 
işsizlik riskinin tazmirü dışında, işsizliği önlemeye yönelik bazı ikincil 
amaçlara da hizmet etmektedir. Şöyle ki, 

i) Ekonomilerin durgunluk veya depresyona girdikleri dönemlerde, 
işsizlik sigortası ödeneklerinin yükseltilmesi yoluna gidilerek, bireysel 
gelirlerin ve dolayısıyla tüketim harcamalarının artınlmaya çalışılması sıkça 
karşılaşılan bir yöntemdir. Bu sayede, efektif talep ve buna bağlı olarak 
da emek talebi yükseltilerek bir karşı etki yaratılmaya çalışılmaktadır^^^. 
İşsizlik sigortasımn ekonomik durgunluk ve depresyon dönemlerinde sa
tın alma gücünü artırarak istihdam dengesini koruyan otomatik bir den
geleyici olduğu da kabul edilmektediri^^. Ancak, bu dengeleyicilik gö
revinin etkinliği, işsizlik sigortasının kapsamına aldığı halk kitlesinin bü
yüklüğüne, yardım miktarlanna ve de sigortamn kapsamına girecek halk 
kitlesi büyüklüğünün bir belirleyicisi olması itibariyle, işsizlik yardım-
lanmn hakkedilmesinin kolaylık derecesine bağlıdır. Zira, işsizlik yardım-
lanm hak ediş koşullan hafiflediği ölçüde sigortamn kapsamı da genişle
miş olacaktır î ,̂ 

ii) İşsizlik sigortası kapsamında işsizlere yeni bir iş bulmalan konu
sunda yardım yapılmak suretiyle ve gerektiğinde bunlann meslekî eğitim 
programlanna katılmalan sağlanarak, bir yandan istihtamın dengede kal
masına katkıda bulunulmuş olmakta, öte yandan ise, iş gücünün verimli
liğinin artınlmasına hizmet edilmiş olunmaktadır. İşsizlik sigortası öde
neklerinin kural olarak normal ücretlerden düşük olması ve çoğu zaman 
ödeneğe hak kazamlmasımn iş bulma kurumlanna başvuru koşuluna bağlı 
tutulması da işsizleri bir an önce iş bulmaya teşvik edici niteliktedir^^^. 

1 '" Rejda, 375; işsizlik sigotasının toplam talebe etkisi konusunda ayrıca bkz. 
Törüner, 14-17. 

^' Dilik, Sosyal Güvenlik, 263; yine aynı yazar, Tahlil Denemesi, 335; Gordon, 
251; Yazgan, 115; işsizlik sigortasının otomatik bir düzenleyici olması konu
sunda ayrıntılı bilgi için bkz. Palomba, 91-100; Rejda, 195-208; Törüner, 
17-18. 

1^^ Papier, 65; Törüner, 18. 
1'79 Rejda, 375. 
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İÜ ) ABD'de olduğu gibi, bazı ülkelerde işverenlerin ödeyecekleri iş
sizlik sigortası primlerinin, işyerinde bir önceki dönemde gözlenen işsiz
liğe göre belirlenmesi de, işverenleri işyerlerinde istihdam dengesini ko
rumaya teşvik etmekte ve böylece işsizliği önleyici bir etki yaratılmış ol
maktadır ı^o, 

iv ) Her işyerinde üretim faaliyetinin geçici bir süre durması daima 
olasıdır. Böyle durumlarda, işsiz kalan işçilerin geçimleri işsizlik sigorta
sından sağlanabildiği sürece bu işçiler, firmalan yeniden üretime geçti
ğinde işlerine geri dönebilme olanağına sahip olacaklardır. Aynı zamanda 
işverenler de, deneyimli ve kaliteli işçilerini yitirmemiş olacaklardır. 
Bunun konumuz açısından önemli olan yanı ise, böylece emek arzının 
dengede kalmasının sağlanıyor olmasıdır^^i. Öte yandan bu sayede, işsiz
lik karşısında fazla dayanma güçleri bulunmayan işçilerin kendi meslek
leri dışında çalışmak zorunda kalarak eksik istihdam edilmeleri ve bu ne
denle meslekî bilgi ve yeteneklerini yitirmeleri de önlenmiş olunmakta
dır. Zira, bilinmektedir ki, işsizlik sigortasımn bulunmadığı ülkelerde, bu 
sigortanın boşluğunu eksik istihdam ve gizli işsizhk doldurmaktadır. 

Sunduğumuz bu gerekçelere dayamlarak, işsizlik sigortasının önleyici 
işlevleri yönüyle, sosyal güvenliğin yatay kapsamı yanında dikey kapsa
mına da girdiğinin savunulabileceği düşüncesindeyiz. Buna karşın kimi 
yazarlar, işsizlik sigortasını işsizliği önleyici işlevlere sahip olduğunun 
aksine, bazı yönleriyle işsizliği arttıncı ve süresini uzatıcı bir etkiye sahip 
olduğunu savunmaktadırlar. Tabiîdir ki, bu savlann kabul edilmesi du
rumunda, işsizlik sigortasının sosyal güvenliğin dikey kapsamına da gir
diğinin kabulü mümkün olamayacaktır. Ancak biz, anılan bu görüşlere 
büyük ölçüde katılmadığımızı daha önce gerekçeleri ile birlikte belirtmiş
tik 1̂ 2 Burada bir kez daha vurgulamak gereğini duyuyoruz ki, işsizlik 
sigortasının işsizliği önleyici işlevi talî nitelikte olup, asıl amacı işsizliğin 
tazminidir. Bu nedenle de işsizlik sigortasımn sosyal güvenlik içindeki asıl 
yerinin yatay kapsamda olduğu yadsınamaz. 

. İŞSİZLİK SİGORTASININ TARİHİ GELİŞİMİ 

A. Genel olarak 

İşsizlik bugün, sosyal riskler arasında ilk akla gelenlerden birisi ol
makla birlikte, çalışanlann en geç korumaya kavuştuklan sosyal risktir. 
Günümüzün endüstrileşmiş modem toplumlannda çalışanlann bu riske 

180 Bkz. aş, Bl. 1, II, B, 1, a, bb; ayrıca bkz. Rejda, 375-376. 
181 Rejda, 376. 
182 Bkz. yuk, Bl. 1, II, B, 1, b, vii. 
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karşı korunmalan zorunlu ya da isteğe bağlı işsizlik sigortası sistemleri ile 
sağlanmaktadır. Ancak, işsizliğin tazminine yönelik ilk yöntemler olarak 
karşımıza çıkan, aile yardımlan, din kurumlannın yaptıldan yardımlar ve 
loncalann bu amaçla geliştirdikleri ilk sistemlerden başlayarak modem 
işsizhk sigortalanna ulaşılması oldukça uzun bir süreci gerektirmiştiri^^. 

Sosyal güvenlik sistemlerinin gelişme gösterdiği 19. yüzyılın ikinci 
yansına bakıldığında, çalışanlann işkazası ve meslek hastalıklan veya yaşlı
lık gibi risklere karşı korunmalan sağlanamasa da, en azından haklı görü
lüp savunulurken, işsizliğin çoğunlukça hiç de hoş karşılanmadığı, birey
lerin kendi işsizliklerinden sorumlu tutulduklan görülmektedir. Çünkü, 
bu dönemde ekonomiler büyük ölçüde klâsik liberal akımın etkisi altında 
kalmışlar ve bu akımı simgeleyen Say'in pazar yasalanna göre, "Her arz 
kendi talebini yaratır." ilkesinden hareketle işsizliğin iradî olduğu kabul 
edilmiştir. Klâsiklere göre, ekonomide ortaya çıkabilecek herhangi bir 
denksizlik kısa sürede kendiliğinden dengeye geleceği için, devlet bu 
mekanizmaya dışandan müdahale etmemelidir. Aralan dönemde baskın 
olan bu görüş doğrultusunda, çalışanlara işsizlik riskine karşı koruma 
sağlamak yerine, ne pahasına olursa olsun çalışmaya zorlayıcı sistemlerin 
kabul edildiği görülmektedir. İngiltere'de 19. yüzyıl sonlannda, çalışma 
gücünde olduğu halde işsiz bulunanlara yardım yapılmak yerine bunlann 
fakir ve düşkün evlerine gönderilerek buralarda bandınldıklan görülmek
tedir. Söz konusu (Victorien) dönemde İngiltere'de, geçinecek düzeyde 
geUr elde edememek yoksulluktan başka bir anlam taşımakta, ahlâki bir 
başansızhğı da ifade etmektedir. Aynı dönemde diğer Avrupa ülkelerinde 
de, İngiltere'deki kadar katı olmamakla birlikte, işsizliği caydıncı ağır sis
temlerin varlığı ile karşılaşılmaktadır. İngiltere'de ve diğer Batı Avrupa ül
kelerinde işsizlik gerçeğinin kabulü 20. yüzyılın başlanna kadar dayanan 
oldukça uzun bir sürenin geçmesini gerektirmiştiri^^ 

20. yüzyılın başlanndan itibaren, işsizliğin gayn iradî de olabileceği
nin savunulmaya başlanması ile birlikte, işsizUği tazmin edici sistemlerin 
ve giderek işsizlik sigortalannın kurulmaya başlandığı görülmektedir. 
Özellikle, 1936'da Keynes'in ortaya koyduğu genel teorinin ilkelerinin 
ekonomilerde uygulanmasının ağırlık kazanmasından itibaren, İkinci 
Dünya Savaşına kadarki dönemde, çalışanlann işsizUik riskine karşı ko-
runmalannın önemi giderek daha da iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Key
nes'in genel teorisine göre, klâsik görüşün tersine devlet tam istihdamın 
sağlanmasından sorumludur. İkinci Dünya Savaşından sonra, devletin 
işsizliğe karşı çahşanlara koruma sağlamakla görevli olduğu görüşü ve 

^°^ işsizlik sigortasından önceki sistemler ve bunlann gelişimine iyi bir örnek oluş
turması bakımından, ingiltere'de bu sürecin işleyişi için bkz. Fulbrook, 83-117. 

184 Fulbrook, 117-119; Gordon, 226. 
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buna bağlı olarak da işsizlik sigortalan giderek önem kazanmıştır. 1970'li 
yıllara gelindiğinde, işsizliğin büyük ölçüde iradî mi yoksa gayn iradî mi 
olduğu ve işsizlik sigortalannın işsizlik üzerindeki etkileri ekonomistlerin 
üzerinde en çok düşündükleri konulardan birisi olarak karşımıza çıkmak
tadır. Bugün, ekonomistler çoğunlukla, işsizliğin büyük ölçüde gayrı 
iradî olduğu ve devletin çalışanlan bu riske karşı korumakla yükümlü 
bulunduğu noktasında birleşmektedirler. Ancak, günümüzde dahi post 
klâsik akımın etkisindeki bir kısım ekonomistlerin işsizlik sigortasına, iş
sizliği artırdığı ve süresini uzattığı savıyla pek sıcak bakmadıklan da bir 
gerçektir ̂ ^̂ . 

B. Birinci Dünya Savaşı öncesi gelişmeler 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde işsizliğin tazminine yönelik ilk geliş
meler, çeşitli dönemlerde yoğunlaşan işsizlik durumlan karşısında sendi-
kalann işçilerinin uğradıklan kayıplan gidermek amacıyla, isteğe bağlı iş
sizlik sigortası fonlan kurmalanyla başlamıştır. Bu fonlar, işçilerin katılım-
lan ile oluşturulmuş ve böylece, işsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek gelir 
kayıplarına karşı kısmî de olsa bir güvence sağlanmaya çalışılmıştır. 
İngiltere'de 20. yüzyılın başlannda seksenden fazla büyük sendikamn, 
sayılan yedi-sekiz yüzbine varan üyeleri ile bu şekilde fonlar oluşturduğu 
görülmektediri^^, 

Yine bu dönemde, pek fazla olmamakla birlikte, bazı işverenlerin de 
işyerlerinde çalışma istikrannı sağlamak, işçi devrini azaltmak, işçilerin 
sadakatini artırmak ve niteliklerini yitirmelerini önlemek amacıyla, isteğe 
bağlı işsizlik sigortası fonlan kurduklanna rastlanmıştır. Bu fonlann ücret
ler veya kârlar üzerinden aynlan ödeneklerle desteklendikleri ve bu öde
neklerin tüketim maliyetine katılması yoluyla tüketicilere yansıtılarak sis
temin yükünün hafifletilmeye çalışıldığı görülmektedir^^ .̂ 

Bu sistemlerden başka, özellikle 1890'li yıllardan itibaren belediye
lerin de, sendikalı olup olmadıklanna bakmaksızın bütün işçileri kapsayan 
isteğe bağlı işsizlik sigortası fonlan oluşturmaya başladıklan görülmek
tedir. Kamu otoritelerince kurulan işsizlik sigortalanna öncülük eden bu 
sistemin ilk örneğine 1893 yıhnda Bern'de rastlanmaktadır. Sistem daha 

185 Gordon, 226. 
186 Gordo, 227. 
1° ' Yazgan, Meseleler, 153. 
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sonraları başka şehir ve kantonlara da yayılmıştırl^^. 1904 yıhnda Lond
ra'da da isteğe bağh bir işsizlik sigortası kurulmuşturi^9. 

Öte yandan Avrupa'da, 20. yüzyılın başlarında "Ghent" adı verilen ve 
sendikalarla belediyelerin işbirliğine dayah bir sistem ortaya çıkmıştır. Bu 
sistem, belediyelerin sendikalar bünyesinde oluşturulan isteğe bağlı işsiz
lik sigortası fonlanna, bu forüardan yapılan harcamalarla orantılı bir yar
dım yapmaları esasına dayanmaktadır. Sistem ilk kez 1901 yılında 
Belçika'nın Ghent kentinde uygulamaya konduğu için kentin adıyla 
anılmaktadırl^O. Takip eden yıllarda bu sistemin Belçika'nın bütününe 
yayıldığı ve daha sonra, Avrupa'da bir çok kentte de uygulandığı görül
müştür. Ghent sisteminin temelinde, sendikaların meslekî bilgi ve eğitimi 
yüksek üyelerden oluştuktan ve amaçlanmn da işçilerim istihdamda tut
mak olduğu, belediyelerin de bu amacı desteklemelerinin bir kamu gö
revi olduğu düşüncesi yatmaktadır. Ancak, Ghent sistemi başanya ulaşa
mamıştır. Çünkü, sistem işsizUğe eğilimli kimselere cazip gelmiş, bunların 
sistemi kötüye kullanmalan sonucu, belediyeler fonlara işçilerin katıhm-
lanndan daha fazla yardım yapar duruma gelmişlerdir. Bunun üzerine 
Ghent sisteminden vazgeçildiği görülmektedir^^ı. 

20. yüzyılın başlarından itibaren çalışma gücüne sahip olunduğu 
halde işsiz kalınabileceği gerçeğinin kabul edilmeye başlanması ve ortaya 
çıkan işsizlik durumlan karşısında, sendikalar bünyesinde oluşturulan is
teğe bağh işsizlik sigortası fonlarının ve fakirUk yardımlan şeklindeki 
programların, nitelik ve kapsam bakımından gereksinimlere yanıt verme
diği anlaşılmış ve yeni sistem arayışları başlamıştır. Bu arayışlar sonunda 
ilk işsizlik sigortası, 1911 yılında İngiltere'de yapılan Ulusal Sigorta Yasası 
kapsamında düzenlenmiştir. Bu Yasa, daha sonra diğer Avrupa ülkele
rinde yapılan yasalara da örnek oluşturmuştur^^ .̂ 

İlk zorurüu işsizlik sigortasının, kapsamında yer aldığı 1911 tarihli 
İngiliz Ulusal Sigorta Yasası, işsizlik sigortasına ilişkin bir düzerüeme 
içermeyen Alman Ulusal Sigorta modelinden esinlenilerek düzenlenmiş
tir. Bu yasa kapsamında yer alan zorunlu işsizlik sigortası modeli ise, yü
rürlükteki hiçbir modelin etkisinde kalınmadan Ticaret Bakanlığı tarafın
dan Winston ChurchUin başkanlığında geUştirilmiştiri^^. Bununla birlik-

188 Yazgan, Meseleler, 153. 
189 Fulbrook, 120. 
^^^ Yazgan, Meseleler, 153. 
191 Gordon, 227. 
1"^ Gordon, 227-228; iki dünya savaşı arası dönemde ingiliz işsizlik sigotası siste

mindeki değişiklikler için ayrıca bkz. Benjamin-Kochin, 306-310. 
193 Fulbrook, 124-127. 
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te, modelin geliştirilmesinde sendikalar bünyesinde kurulan, eski isteğe 
bağlı işsizlik sigortası sistemlerinin ilkelerinden yararlanıldığı bilinmekte-
diri94. 

1911 tarihli İngiliz işsizlik sigortasının kapsamı sadece ticaret sektörü 
ile sınırlı tutulmuştur. Ancak, sonraki yıllarda bu kapsamın genişletildiği 
görülmektedir. 1920 yılında el emeği ile çalışan bütün işçiler sigorta kap
samına alınırken, diğer Avrupa ülkelerinin pek çoğunda olduğu gibi, ba
ğımsız çalışanlar ile tanm kesiminde ve ev hizmeüerinde çalışanlar kapsam 
dışında tutulmuşlardır. 1911 tarilüi İngiliz Sigorta Yasasında finansman 
yöntemi olarak (işçi-işveren-devlet) üçlü finansman yönteminin kabul 
edildiği görülmektedir. Yasaya göre devlet, işçi ve işverenlerin katılımla
rının üçte biri kadar katılımda bulunma yükümü altındadır. Bu yasanın, iş
sizlik ödeneğine hak kazanılması koşulları, ödeneğin süresi ve ödenek 
almaktan belirli süre mahrum edilme veya ödenek ahnak hakkının bütü
nüyle yitirilmesi gibi konularda getirdiği düzenlemeler, bugünkü mo
dern işsizlik sigortası yasalan ile büyük benzerlikler taşımakta ve yeni ya
saların esin kaynağı olarak görülmektediri^^. 

C. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arası dönem 
İlk zorunlu işsizlik sigortasının kurulduğu, Birinci Dünya Savaşı ön

cesine rastlayan dönem, böyle bir sistemin kurulması ve yerleşmesi ba
kımından çok uygun bir dönemdir. Çünkü, bu dönemde işsizlik oldukça 
düşük seviyelerde seyretmektedir. Nitekim, 19irde İngiltere'de kurulan 
ilk zorunlu işsizlik sigortası sisteminin. Birinci Dünya Savaşının başlama
sına kadar gayet düzgün işlediği görülmüştür. Ancak, savaş sonrasında 
durum, hiç de başlangıçtaki gibi olmamış, 1920-1930 arasında bütün 
dünyada olduğu gibi, İngiliz ekonomisinin de içine düştüğü bunalıma 
bağlı olarak, işsizlik sigortası sistemi de sarsıntıya uğramıştır. Bu bunalım, 
ilki 1920 yılında olmak üzere bir dizi yeni düzenlemeyi zorunlu kılmış-
tıri96. Söz konusu yeni düzenlemeler kapsamında katılımlann artınldıgı, 
sigortadan ödeneği hak ediş koşullarının ağırlaştmldığı görülmüştür. Öte 
yandan, içine düşülen finansman güçlüğü karşısında, işsizlik sigortası fo
nu hazineden alınan kredilerle desteklenmek zorunda kalınmış ve bu du
rum işsizlik sigortası fonunu ağır bir borç yükü altına sokmuştur. İngil
tere'de işsizliğin doruk noktasına ulaştığı 1930 krizi döneminde işsizlik 
sigortası kapsamındaki işçilerin beşte birinin işsiz kaldıkları görülmekte-
dirl97. 

194 Fulbrook, 133. 
195 Gordon, 228. 
19" Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Fulbrook, 229. 
19" Gordon, 229. 
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Yoğun ekonomik bunalımlann yaşandığı iki dünya savaşı arası dönem, 
işsizlik sigortalan bakımından bir sorgulama ve gözden geçirme dönemi 
olmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan tartışmalann temelinde, işsizlik sigor
tasının asıl amacının, işsizliğin önlenmesi değil, tazmini olduğunun anlaşı
lamaması yatmaktadır. Aynı şekilde, işsizlik sigortalarının, amacı kâr elde 
etmek olan özel sigortalardan farklı olarak, bir sosyal sigorta olduğunun 
anlaşılamaması da ikinci bir güçlüğü oluşturmuşturi^^. Bu koşullar altın
da 1930-1940 yıllan arasındaki dönemde başka bazı ülkelerde olduğu gi
bi, İngiltere'de de halk arasında "dole" sadaka olarak anılan işsizlik yar-
dımlannın işsizliğin en genel tazmin yöntemi durumuna geldiği görül-
mektedir^^^. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 1930 krizine kadarki devrede, başta 
batı Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede isteğe bağlı veya zorunlu 
işsizlik sigortalan kurulmuştur. Bu dönemde zorunlu işsizlik sigortasını 
kabul eden ülkeler arasında USSR'ın da bulunması ilgi çekicidir. Ancak, 
bu ülkede işsizlik sigortası 1930 yılında kaldınlmış ve birliğin dağılarak 
bağımsız cumhuriyetlere aynlmasma kadar da yeni bir düzenlemenin ge
tirildiğine rastlanmamıştır. Bu dönemde zorunlu işsizlik sigortasını kabul 
eden diğer ülkeler, Avusturya, İtalya, Polonya ve sekiz İsviçre kantonu
dur. Buna karşılık, Belçika, Çekoslavakya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, Norveç ve ondört İsviçre kantonu ise, isteğe bağlı işsizUk sigor
tasını kabul etmiştir. Görüldüğü üzere, İsviçre'de, kantorüann bazılannm 
isteğe bağlı, diğerlerinin ise, zorunlu sigortayı seçmesi itibariyle karma bir 
sistem ortaya çıkmıştır. Anılan sistemler karşılaştınldığında, isteğe bağlı iş
sizlik sigortalanmn finansmanının zorunlu işsizUk sigortalanndan farklı 
olarak genellikle işçi katılımlanyla sağlandığı, işverenlerin katılımda bu-
lunmalannm ise zorunlu tutulmadığı görülmektedir. Yine, isteğe bağlı sis
temlerde, yardım miktannda bir standardın söz konusu olmadığı, sadece 
bir üst limit tespit edildiği ve bunun da alınan son ücretin yansı ile üçte 
ikisi arasında değiştiği görülmektedir. Buna karşılık, zorunlu ve isteğe 
bağlı işsizlik sigortası sistemleri arasında ödeneği hak etme koşullan, bek
leme süreleri, ödenekten yararlanma süreleri, ödeneğin yitirilmesi, uygun 
iş kavramı, böyle bir işin haklı neden gösterilmeksizin kabul edilmemesi
nin sonuçlan gibi pek çok konuda benzerlikler bulunmaktadır̂ OO 

Almanya'da, işsizlik sigortasına ilişkin ilk yasal düzenleme 1927 yı
lında yapılmıştır. Oysa, bu ülkede işsizliğin tazminine ilişkin sosyal sigorta 
çalışmalannın, İngiltere'dekinden çok önceleri 1880'li yıllarda başladığı ve 

198 Fulbrook, 148. 
199 Gordon, 229. 
200 Gordon, 229-230. 
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hatta 1911 tarilüi İngiliz Ulusal Sigorta Yasasının, işsizlik sigortasına 
ilişkin bir düzenleme içermeyen Alman ulusal sigorta modelinden esin
lenilerek hazırlandığı bilinmektedir. Almanya'da, bir işsizlik sigortası ku
rulmasında ortaya çıkan bu gecikme iki nedene bağlanmaktadır. 
Bunlardan ilki, sendika kayıtlanndan edinilen bilgilere göre, anılan dö
nemde Almanya'da işsizliğin İngiltere'ye oranla hep daha düşük olması 
ve bu yüzden işsizlik sigortası kurulması yönünde bir kamuoyu baskısının 
oluşmamasıdır. İkinci neden ise, Almanlann bu dönemde işsizlik sigorta
sından yardıma hak kazanma bakımından işsizliğin tam olarak tanımlanıp 
belirlendiğinden emin olamamalandır^oi. 1927 tarihh Alman İşsizlik 
Sigortası Yasası, işsizlik sigortası ile iş ve işçi bulma örgütü arasında sıkı 
bir ilşki kurmuş ve birlikte yönetilmelerini öngörmüştür. Yasa olduça 
geniş işçi kitlelerini kapsamına almış ancak, İngiliz modeline benzer bir 
şekilde, tanm kesiminde çalışanlan, bağımsız çalışanlan, geçici işlerde çalı
şanları ve bunlara ek olarak, ücretleri belirli bir düzeyin üzerinde olan 
işçileri kapsamı dışında tutmuştur. Bu yasanın getirdiği düzenleme çerçe
vesinde işsizlik sigortasının, işsizlik ödeneğinin tüketilmesine karşı, gelir 
servet testine tâbi işsizlik yardımı sistemiyle desteklendiği de görülmek-
tedir202. 

Almanya'da da, işsizUk sigortası yasasının yürürlüğe girmesinin ardın
dan ortaya çıkan ekonomik krize bağlı olarak, işsizliğin oldukça yüksel
mesi nedeniyle sarsıntı geçiren işsizlik sigortalanna ilişkin olar^, bir çok 
yeni düzenlemelere gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Görüldüğü gibi, 
İngiltere ve Almanya'da işsizlik sigortasının gelişim seyrinde ortak olan 
noktayı, işsizliğin yükseldiği kriz dönemlerinde işsizlik sigortasının çö
küntüye uğraması oluşturmaktadır. Bununla birlikte, İkinci Dünya Sa-
vaşı'ndan sonra ortaya çıkan yüksek işsizlik dönemlerinde, işsizlik sigor-
talannm, anılan ülkelerde eskisine oranla daha az sarsmtıya uğradıktan gö
rülmektedir. Bu farklılığın nedeni olarak da, savaş sonrası dönemde, söz 
konusu ülkelerin işsizlik sigortası yanında ulusal sigorta yardımı ya da 
sosyal yardım sistemlerini geliştirmiş olmalan, öte yandan, işsizliğin gide
rilmesine yöneUk meslekî eğitim ve yer değiştirme yardımlan gibi, yeni 
uygulamalan devreye sokmalan gösterilmektedir^os. 

İşsizlik sigortası sisteminin ABD'deki gelişim seyri ise, Avrupa'da-
kinden oldukça farklıdır. ABD'de 20. yüzyılın ilk yıUanndan başlayarak 
aydın çevrelerde sigortalann kurulmasına ilgi büyük olmasına, bu konuda 
bir çok öneriler getirilmiş bulunmasına karşın, 1932 yılına kadar bir dü-

201 Gordon, 230. 
202 Gordon, 230-231. 
203 Gordon, 231. 
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zenlenleye rastlanmamaktadır. İşsizlik sigortalanna ilişkin ilk yasal dü
zenleme Wisconsin'de yapılmıştır. Bu gecikmeye neden olarak, 1932 yı
lına değin Amerikan işçi federesyonunun bir işsizlik sigortası sisteminin 
kumlmasım desteklememiş olması ve işverenlerin ücreüer üzerinden alı
nan vergi yüklerinin artması nedeniyle, diğer federe devletlerdeki işve
renlere karşı rekabet güçlerinin azalacağından korkmalan gösterilmiş-
tir204. 

Roosevelt'in çabalarıyla, sosyal sigorta yasalanmn oluşturulması ama
cıyla 1934'de kurulan ekonomik güvenlik komitesi, köklü bir işsizlik si
gortası sisteminin kurulması üzerinde çalışmalar yapmış, işsizlik sigortası 
sisteminin bütünüyle federal mi, yoksa federal-federe devlet düzeyinde 
karma bir sistemin mi kurulması gerektiği konusundaki tartışmalardan 
sonra, karma sistemde karar kılınmıştır. Geliştirilen sisteme göre, bütün 
federe devletlerdeki işverenler federal düzeyde, işçi ücretleri üzerinden 
bir vergilendirmeye tâbi tutulmuşlardır. Eğer bu işverenler federe devlet 
düzeyinde, federal yasada öngörülen koşuUara uygun bir işsizlik sigor
tasına katılımda bulunuyorlarsa, söz konusu vergiden muaf tutulabile
ceklerdir. Bu düzenleme başanya ulaşmış, sosyal güvenlik yasasımn ka
bulünden itibaren iki yıl içinde bütün federe devletler işsizlik sigortası ile 
ilgili kendi yasal düzenlemelerini yapmışlardır^os. 

Anılan federal yasaya göre, eğer işverenler bir işsizlik sigortasına katı
lımda bulunuyorlarsa, ödemeleri öngörülen %3'lük verginin onda birini 
ödemekle yükümlü kılınmışlardır. Bu vergilendirme yöntemiyle elde 
edilen gelirler federe devletlerin sigorta sistemlerinin yönetim giderlerini 
karşılamak amacıyla kullamlmıştır. Buna karşlık, federe devletler de işsiz
lik ödeneklerini ulusal işçi ofisleri aracılığıyla ödemek, işsizlik sigortası 
fonlannda toplanan paraların bir merkezden değerlendirilmesini sağla
mak amacıyla, bu fonlan federal maliye bakanlığımn göstereceği belirli 
bir hesapta tutmak, çalışanlara, ödeneklerle ilgili olarak çıkacak uyuşmaz
lıklarda yargı yoluna gidebilme olanağı tanımak yükümlülükleri altına 
sokulmuşlardır. Sigortamn kapsamı bakımından da federe devletler, fede
ral yasanın, federal işsizlik sigortası vergisinden bağışık tuttuğu sektörleri, 
istisnalan bir yana, kendi yaptıklan yasaların kapsamı dışında tutma eği
liminde olmuşlardır. Bu tür etkileşimler bir yana, federe devletler ilke 
olarak, kendi koşullanna uygun düzenlemeleri yapma bakımından özgür 
bırakılmışlardır206. 

204 Gordon, 232. 
205 Gordon, 232. 
206 Gordon, 232. 
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ABD'nin, işsizlik sigortası sistemi bakımından diğer ülkelerden ayrıl
dığı bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlann başında federe devlet 
yasalarının üstünde yer alan federal vergilendirme sistemi gelmektedir. 
Bir diğer farklılık ise, birkaç federe devlet dışında, işsizlik sigortalannın 
genellikle yalnız işveren katılımlan ile finanse ediliyor olmasıdır. Son bir 
farklılığı da, işverenlerin ödeyecekleri vergi miktannın işyerlerinde ortaya 
çıkacak işsizlik büyüklüğünden etkilenmesi oluşturmaktadır. Bazı federe 
devletlerde, işten çıkarmalann az görüldüğü fırmalann vergi yükümlü
lükleri sıfıra kadar inebilmekte, buna karşılık, işyerlerinde fazla işçi çıkar-
dıklan görülen işverenlerin vergi yükümlülükleri ise oldukça artabil-
mektedir. Bu sistemin temelinde, işverenleri işyerlerindeki istihdamı den
gede tutmaya teşvik etmek amacı yatmaktadır^^^. ' 

D. İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler 
İkinci Dünya Savaşından hemen sonraki dönemde özellikle 1950 -

1960 yıllan arasında, başta Batı Avrupa ülkelerinde olmak üzere, ekono
mik büyümenin hızlı ve işsizUğin de oldukça düşük seyrettiği görülmek
tedir. Anılan dönemde, İkinci Dünya Savaşı öncesinde işsizlik sigortası 
sistemlerini kuramamış bir çok ülke işsizUk sigortası ya da işsizlik yardımı 
yasalannı yürürlüğe koymuşlardır. Yeni sistemler genellikle zorunlu si
gorta esasına dayanmaktadır. Bu dönemde işsizlik sigortası fonlannda 
gerekenden fazla birikimlerin sağlandığı ve bu birikimlerin başka alan
lara aktanlarak kuUamldığı görülmektedir. Örneğin, Batı Almanya'da bu 
fonlann yeniden eğitim alanında kullanıldığı görülmüştür. 1973 yılından 
itibaren ise, ekonomilerin durgunluğa ve bunalıma girdikleri görülmek
tedir. Bu dönemde, bir çok ülke yüksek işsizlikten az veya çok nasibini 
almıştır. Yüksek işsizlik karşısında ülkeler ilk önlem olarak işçi ve işveren 
katılımlannı artırma yoluna gitmişler, bunu devlet katkılannın artınlması 
izlemiştir. Anılan önlemlerle birlikte, işsizlik ödeneği süreleri de artmlmış-
tır. 1980'li yıllardan itibaren ise, işsizlik sigortalanm smırlayıcı yönde geri
ye dönüş eğilimlerinin başladığı görübnektedir^OS 

Fransa'da, işsizUğin tazminine yönelik modem bir programın oluştu
rulması, öteki Avrupa ülkelerinin pek çoğundan farklı olarak, ancak 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşebilmiştir. Fransa'nın, 1950'li 
yıUann sonlanna kadar, 1940 yılında kurulan basit bir işsizlik yardımı 
sistemiyle yetindiği görülmektedir. 1945 yılında yürürlüğe konan Fransız 
Sosyal GüvenUk Programında işsizhk, sigorta edilmesi gereken bir risk 
olarak dahi kabul edilmemiştir^O^. 

207 Gordon, 233. 
208 Gordon, 233. 
209 Kerschen-Kessler, 271-272. 
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Fransa'da modern bir işsizlik sigortası modelinin oluşturulması yö
nünde gözlenen gelişme, giderek artan kamuoyu baskısı karşısında, baş
lıca işçi ve işveren federasyonlarının 1958 yılında, üyelerine işsizlik sigor
tası sağlayan özel bir toplu iş sözleşmesi yapmalan ile olmuştur. 
Sözleşmeye endüstri sektöründe yer alan firmalann çoğunluğunun katıl
dığı görülmektedir. Bu sigortanın finansmanı başlangıçta bütünüyle işve
renler tarafından sağlanırken, daha sonraki dönemlerde buna işçi katılım
larının da eklendiği görülmektedir. Sistem 1967 yılında, endüstri ve tica
ret sektöründeki bütün firmalan kapsar şekilde zorunlu hale getirilmiş-
tir2i0. 

1958'de oluşturulan yeni işsizlik sigortası programı yanında eski iş
sizlik yardımı programının da korunması suretiyle işsizliğin tazmini 
Fransa'da iki başlı bir yapı kazanmıştır. Bazı değişikliklerle 1970'li yıUann 
sonlarına kadar yürürlükte kalan bu ikili sistem, anılan dönemde baş 
gösteren yüksek işsizliğe bağh malî sorunlar nedeniyle 1979 yılında ye
rini tekli bir sisteme bırakmışsa da, sözü geçen yeni sistemde de, kısmen 
malî, kısmen de kurumsal aksaklıklann ortaya çıkması, 1984 yılında tekrar 
ikili sisteme dönmeyi zorunlu kılmıştır. Ancak, 1984'te oluşturulan ikili 
sistemde işsizlik yardımı programı öncekinden farklı olarak, "dayanışma 
programı" olarak adlandmlan, tamamlayıcı, ikincil bir nitelik kazanmış-
tır^ii. 1.4.1984 tarihinde yürürlüğe giren yeni Fransız işsizlik sigortası 
sistemi, İstihdam Bakanlığımn onayına bağlı olarak işverenlerle işçi sendi-
kalanmn yaptıklan iki yıllık bir toplu sözleşmeyle tesis edilmiş olup^ı^, 
28.3.1984 tarihli bir kararnameyle zorunlu bir etkiye sahip kılınmıştır^i^. 

1985 yıhna gelindiğinde Avustralya, Yeni Zelanda, Macaristan ve 
Yugoslavya gibi, işsizlik yardımı sistemim koruyan birkaç istisna dışında 
ülkelerin çoğu zorunlu işsizlik sigortası sistemini benimsemişlerdir. 
İsviçre'de de 1976 ve 1982 yıllannda yapılan yasal düzenlemelerle kade
meli olarak, karma sistemden ulusal zorunlu sigorta sistemine geçilmiştir. 
İsviçre'de ABD'den farklı olarak işsizlik sigortasının her bir kantonun 
kendi yasalan ile değil, federal yasayla düzenlendiği, kantonlann ise, sa
dece uygulayıcı konumunda olduklan görülmektedir. Danimarica, Finlan-

210 Gordon, 239; Fransa'da özel bir toplu iş sözleşmesi ile oluşturulan işsizliğin taz
mini sistemi konusunda bkz. Claassen-Lane, 214-215; Kerschen-Kessler, 
272 

211 Kerschen-Kessler, 272; Fransız işsizlik sigortası sisteminin 1976 yılına ka-
darki gelişim seyri ve yapısı konusunda bkz. Claassen-Lane, 209-218. 

212 Halen yürürlükteki sistemin kurulduğu 1984 yılından bu yana dört farklı sözleşme 
yapılmıştır. Bkz. Kerschen-Kessler, 284 dn. 20. 

21^ 1984 tarihli yeni Fransız işsizlik sigortası sistemi hakkında bilgi için bkz. 
International Social Security Review Vol. 3, 316-317; ayrıca bkz. 
Lyon-Caen, 27-28. 
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diya ve İsveç savaş sonrasında da sendika fon sistemini sürdürmüşler, 
bunlardan Finlandiya ve İsveç 1970 yılında ulusal işsizlik yardımı sistem
lerini kurmuşlardır2i4. 

Bugün işsizlik sigortası ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelere özgü 
bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci Dünya Savaşından bu güne 
kadarki gelişmeler de bunu doğrular niteliktedir. Ülkeler gelişmelerini 
tamamladıkça işsizlik sigortalanm da kurmuşlardır. Halen, otuzsekiz pi
yasa ekonomisinde işsizlik sigortası uygulanmaktadır. Kırkbir Afrika ül
kesinden yalnızca üçünde ve yirmiüç Latin Amerika ülkesinden ise, dör
dünde işsizlik sigortası vardır. Ancak bunlar da, kapsamları ve yapılan 
yardımlar bakımından oldukça zayıf sistemlerdir^i^. 

İkinci Dünya Savaşından buyana, olmayan ülkelerde işsizlik sigorta-
lanmn kurulması yönünde işsizlik sigotasmın mevcut bulunduğu ülke
lerde ise, sistemin liberalizasyonu yönünde bir eğilim görülmektedir. An
cak, finansmana ilişkin güçlüklerin bazı sınırlamaları zorunlu kıldığı da bir 
gerçektir. Bugün işsizlik sigortasının mevcut bulunduğu ülkelerin büyük 
çoğunluğunda işsizliklerinin gayn iradî olup olmadığının belirlenmesin
deki güçlük nedeniyle, bağımsız çalışanlarin sigorta kapsamı dışında tutul-
duklan görülmektedir. Keza, tarım sektöründe, anzî işlerde ve ev hizmet
lerinde çalışanlar için de durum aynıdır. Kapsam bakımından genellikle 
getirilen bir sınırlamayı da alt ve üst yaş limitleri konması oluşturmakta-
dır2i6. 

214 Gordon, 239-240. 
215 Törüner, 9. 
216 Gordon, 240. 
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İŞSİZLİK SİGORTASININ YÖNETİMİ VE FİNANSMANI 

L İŞSİZLİK SİGORTASININ YÖNETİMİ 

A, Genel olarak 
İşsizlik sigortası sistemlerine bakıldığında çeşitli yönetim şekilleriyle 

karşılaşılmaktadır. Bu yönetim şekillerini üç temel grupta toplamak müm
kündür. Bunlardan birincisi ve en yaygın olanı işsizlik sigortasının ilgili 
devlet birimi tarafından yönetilmesidir. Bu birim bir çok ülkede çalışma, 
istihdam ve sosyal işler ile ilgili bakanlıklardır. Yönetimin alt örgütlen
mesi ise, ya doğrudan bakanlığa bağlı, ya da onun gözetim ve denetimi 
altında çalışan bölgesel ve mahalli kurul, komisyon veya daireler şeklinde 
oluşmaktadır. 

İkinci tür yönetim şekli, işsizUk sigortasımn işçi, işveren ve devlet 
temsilcilerinden oluşan özerk bir kurum tarafından yönetilmesidir. Bu 
yönetim şekline örnek olarak Almanya'yı göstermek mümkündür. 
Almanya'da işsizlik sigortası, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığımn 
genel gözetim ve denetimi altında çalışan Federal Çalışma Kurumu tara
fından yönetilmektedir. Bu kurum özerk bir yapıya sahiptir. Federal 
Çalışma Kurumu işsizlik sigortası ödenekleri ve istihdam hizmetlerinin 
yönetimini bölgesel ve mahalli bürolan aracılığıyla yerine getirmektedir. 
Kurumun ve bürolannın yönetimi, üçlü kurul ve komisyonlar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Benzer bir durum ABD'nin bazı federe devletle
rinde de söz konusudur. ABD'de işsizlik sigortası programının yönetimi 
ulusal düzeyde Çalışma Bakanlığı İstihdam Eğitim İdaresi İşsizlik Sigor
tası Servisince yürütülmektedir. Federe devletler kendi işsizhk sigortası 
programlarının yönetimini ise, devlet istihdam güvencesi daireleri ta
rafından yerel istihdam bürolan aracıhğıyla yerine getirmektedirler. Sözü 
geçen istihdam güvencesi dairelerinin yansı federe devlet bakanlığı bün
yesinde yer alırken, geri kalanı bağımsız kurul ya da komisyonlar 
şeklinde örgütlenmişlerdir^i^. 

^^' Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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İşsizlik sigortalanna ilişkin üçüncü tür yönetim şekli ise, sigortanın 
devletin gözetim ve denetimi altında sendikalar tarafından yönetilmesidir. 
Bu yönetim şekli, sendikalar bünyesinde kurulu isteğe bağlı işsizlik sigor
tası sistemlerinin mevcut bulunduğu ülkelerde görülmektedir. Örneğin 
bu sistemin yürürlükte bulunduğu Danimarka'da, işsizlik sigortasının yö
netimi Çalışma Bakanlığı ve Ulusal İstihdam Bürosunun genel gözetim ve 
denetimi altında işsizlik sigortasının bünyesinde kurulu bulunduğu sendi
kalar tarafından yerine getirilmektedir. Benzer bir yöntemin yürürlükte 
bulunduğu İsveç'te de, ülke çapındaki her bir endüstri kolunda ve ticaret 
sektöründe kurulu işçi sendikalannın işsizlik fonlan. Ulusal İş Piyasası 
Kurulunun onayından sonra sendika ve devlet temsilcilerinden oluşan bir 
otorite tarafından yönetilmektedir. Bugün İsveç'te kırkbeş fon faaliyette
dir. Primlerin ve sedika katılımlarının toplanması ve ödeneklerin yönetimi, 
fonlann mahalli şubeleri tarafından mahalli istihdam daireleri ile sıkı bir 
işbirliği içinde yerine getirilmektedir^!^. 

Bu üç temel tip dışında işsizlik sigortasımn yönetimine ilişkin bazı 
karma uygulamalara da rastlanmaktadır. Örneğin Fransa'da, İşsizUk si
gortası programının yönetimi yukarıda belirttiğimiz yönetim biçimlerin
den son ikisinin bir karması niteliğindedir. İşsizlik sigortası sisteminin 
ulusal bir toplu sözleşmeyle kurulduğu Fransa'da, işsizlik sigortası prog
ramı. Ulusal Endüstri ve Ticaret İstihdam Konfederasyonu'nun (Union 
nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce-UNEDIC) şem
siyesi altında. Endüstri ve Ticaret İstihdam Birlikleri (Associations pour 
l'emploi dans industrie et le commerce-ASSEDIO tarafından yönetil-
mektedir2l9. UNEDIC ve ASSEDIC özel hukuk kurumlan olmalanna 
karşın kamu hizmeti görmektedirler. Sistemin yönetimi oldukça özerk 
bir yapıya sahiptir. Şöyle ki, UNEDIC'in bir iç birimi olan Birleşik Ulusal 
Komite bir yandan yönetmelik yapma, öte yandan işsizlik sigortasını dü
zenleyen toplu sözleşme hükümleri ile eklerini yorumlayan karar ve sir
külerler yayınlama gibi yetkilere sahiptir. İşsizlik sigortasının yöneti
minde devletin rolü ise, amlan kuruluşlann faaliyetlerinin yakından takip 
ve denetimi ile sınırlıdır. Ancak belirtmeliyiz ki, sosyal gruplann içine 
düştükleri ciddi bunalımlar nedeniyle, hükümet 1979 yılından beri işsiz
lik sigortasının yönetimini amlan kuruluşlardan alarak, kurulacak yeni bir 
kamu kurumuna verme yetkisine sahip kılınmıştır^^O. 

Burada değinmek istediğimiz son bir konuyu da, işsizlik sigortası 
programlan ile iş bulma programlan arasında kurulan bağlantılar oluş-

218 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
219 Bkz. Lyon-Caen, 27-28, 31-32, 215; aynca bkz. Social Security 

Programs, 1991. 
220 Kerschen-Kessler, 274, 284 dn. 18. 
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turmaktadır. Pek çok ülkede, anılan programlar arasında bağlantı kuran 
düzenlemelere rastlanmaktadır. İleride işsizlik ödeneğinden yararlanma 
koşuUanndan söz ederken görüleceği üzere, işsizin kendisini ilgili iş 
bulma kurumuna kayıt ettirmesi işsizlik ödeneğinden yararlanmanın bir 
koşulu olarak öngörülebilmekte, aynca, işsizlik ödeneğinin devamı için, 
sigortalı işsizin belirli aralıklarla durumu hakkında ilgili kuruma bilgi 
vermesi de aranabilmektedir^^i. Şu halde, bu uygulamalarla işsizlik öde
neği, sigortalı işsizin yeniden istihdama kazandınlmasma ilişkin programa 
yardımcı bir işlev de görebilecektir. Amlan işlevin daha da güçlendiril
mesi amacıyla bazı ülkelerde işsizlik sigortası programlan ile istihdam 
programlarının yönetimde birleştirildiği görülmektedir. Bu birleşme 
özellikle iş bulma ve işsizlik ödeneği taleplerinin birlikte kabul edildiği 
istihdam bürolanmn kurulması suretiyle alt kademelerde gerçekleştiril
mektedir. Buna karşılık, diğer bazı ülkelerde işsizler iş bulmak amacıyla 
yerel istihdam bürolarına kayıt yaptınrken, işsizUk ödeneği taleplerini ayn 
sosyal sigorta bürolanna yapmakta ve buralardan ödenek almaktadırlar. 
Ancak, bu ülkelerde de işsizlik bürolanna kayıt yaptırmak işsizlik öde
neğinden yararlanmanın bir koşulu ise, ödenek taleplerini değerlendiren 
makam, ya sigortalıdan iş bulma bürosuna kayıt yaptırdığını belgelemesini 
istemekte, ya da doğrudan doğruya ilgili büroyla bağlantı kurarak sigor-
talımn kayıt yaptmp yaptırmadığım öğrenmektedir222. 

B. Türkiye için olası bir işsizlik sigortası programının yönetimi 
Türkiye'de kurulması düşünülen bir işsizUk sigortası sisteminin hangi 

kurum tarafından yönetileceği konusunda, üç olasılık söz konusudur. 
Bunlardan birincisi, kurulacak işsizlik sigortası yönetiminin mevcut sos
yal güvenlik sistemi içinde örgütlenmesidir. İşsizhk sigortasının bünye
sinde örgütleneceği kurum ise, her halde Sosyal Sigortalar Kurumu ola
bilir. Mevcut sosyal güvenlik kuruluşlan arasından bu iş için Sosyal 
Sigortalar Kurumunun seçilmesinin nedeni, kurulması amaçlanan işsizUk 
sigortasının en azmdan ilk aşamada, sadece bir kısım bağımlı çalışan işçiyi 
kapsamına alacak oluşudur. İkinci olasıhk, işsizlik sigortası yönetiminin İş 
ve İşçi Bulma Kurumuna bırakılması, üçüncüsü ise, yönetimin sırf bu iş 
için kurulacak yeni bir kurumun çatısı altında örgütlenmesidir., Şimdi sı
rayla bu olasılıklan değerlendirmeye çalışalım. 

İşsizlik sigortası yönetiminin Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi
nin bazı pratik ve ekonomik yararları bulunmaktadır. Bunlardan ilki. 
Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde sigortalılann kayıtlannın tutulma-

221 Bkz. Bl. 5,1, A, 3, b. 
222 Social Security Programs, 1991, XXIII. 
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sma ilişkin bir organizasyonun hali hazırda var olmasıdır. SSK'na göre, iş
verenler sigortalı çalıştırmaya başladıklanm (m.8) ve çalıştırdıklan sigortalı-
lan (m.9) Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Bu 
itibarla, Sosyal Sigortalar Kurumu çalışan sigortalılardan zaten haberdar 
olmaktadır. Oysa, yönetimin başka bir kuruma bırakılması durumunda, 
işverenlerin bu kuruma da işyerlerini ve çalıştırdıklan işçilerini bildirme
leri gerekecektir. 

Öte yandan, işsizlik sigortası yönetiminin Sosyal Sigortalar Kurumu
na bırakılmasının sağlayacağı bir kolayhk da primlerin toplanmasında 
ortaya çıkmaktadır. Çüıikü, bu durumda işsizlik sigortası primleri diğer 
sigorta koUanna ilişkin primlerle birlikte toplanabilecektir. Hal böyle 
iken, işsizlik sigortası yönetiminin Sosyal Sigortalar Kurumu dışında bir 
kuruma bırakılması hem pratik bakımdan daha güç, hem de yeni bir ör
gütlenmeyi gerektirmesi bakımından daha masraflıdır. 

Az önce işaret ettiğimiz bu pratik ve ekonomik güçlükler devlet ka
dar, işverenler açısından da söz konusudur. Zira, böyle bir organizasyona 
gidilmesi halinde işverenler. Sosyal Sigortalar Kurumu dışında işsizlik si
gortasını örgütleyecek kuruma da işyeri ve işe giriş bildirgeleri ile prim 
bildirge ve bordrolan vermekle yükümlü olacaklardır. Nitekim, işsizlik 
sigortasının İş ve İşçi Bulma Kurumu çatısı altında örgütlendiği Çahşma ve 
Sosyal Güvenlik hanlığı taslağının, işsizlik sigortası uygulamasına ilişkin 
kural ve esaslar başlıklı dokuzuncu kısmında, sigortalılann Kuruma bildi
rilmesi ve bildirilmeyen sigortalılar hakkında yapılacak işlemler düzen
lenmiştir. Bu başlık altında yer alan 30. maddeye göre, "işveren, çalıştır
maya başaldığı her sigortalı için örneği Kurumca hazırlanacak İşe Giriş 
Bildirgesi'ni hizmet sözleşmesinin yapıldığı andan itibaren Kuruma ver
mek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür". Yine, tas
lağın işsizlik sigortası primi başlıklı üçüncü kısmında yer alan 25. madde
sine göre, "İşveren, her ay için çalıştırdığı sigortalılann primleri hesabına 
esas tutulan ücret ve kazançtan toplamı ile prim ödeme gün sayılannı ve 
işsizlik sigortası primlerini gösteren kayıt ve belgeleri ertesi ayın sonuna 
kadar Kurumun ilgili birimine vermekle yükümlüdür". 

Bu nedenlerle, işsizlik sigortasımn genel sosyal sigorta sistemi içinde. 
Sosyal Sigortalar Kurumu çatısı altında örgütlenmesi tercih edilebilir. 
Böyle bir örgütlenmeye örnek olarak İtalya'yı göstermek mümkündür. 
İtalya'da işsizlik sigortası sistemi Ulusal Sigorta Kurumu tarafindan yö-
netilmektedir223. 

223 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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İkinci olasılık, işsizlik sigortası yönetiminin İş ve İşçi Bulma Kuru
muna bırakılmasıdır. Bu yönetim biçimi, işsizlik sigortasının tam istih
damın sağlanmasına yardımcı olarak görüldüğü ülkelerde uygulanmak
tadır. İşsizlik sigortasının işe yerleştirme kurumlan çatısı altında örgüt
lendiği ülkelere ömek olarak, Almanya, Avusturya, Belçika, Luxembourg 
İspanya ve Yunanistan'ı göstermek mümkündür224_ Ancak yukanda be
lirttiğimiz gibi, işsizlik sigortalan ile istihdam programlan farklı yönetim
ler altında örgütlenseler bile, pek çok ülkede en azından bu programlar 
arasında bağlantı kurulması ihtiyacı hissedilmekte ve bu yönde düzenle
meler yapılmaktadır. Az önce de belirttiğimiz gibi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafindan hazırlanan işsizlik sigortası yasa taslağında 
da bu anlayışın egemen olduğu ve sigortanın İş ve İşçi Bulma Kurumu 
çatısı altında örgütlendiği görülmektedir. Taslağın 4. maddesine göre, "iş
sizlik sigortası ile ilgiU her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasında, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü yetkiU, görevli ve sorumludur". 

Kammızca, işsizlik sigortasının iş gücü piyasasına iUşkin programlarla 
aym yönetim çatısı altında örgütlenmesinin en önemli nedenini, işsizhk 
sigortasının korunması teşkil etmektedir. Zira bu husus, sigortamn ayakta 
kalabilmesi ve başanya ulaşması bakımından kaçınılmaz bir nitelik taşı
maktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, iş ve işçi bulma kurumuna 
kayıt yaptırma, genellikle işsizlik ödeneği alabilmenin bir ön koşulu ola
rak aranmakta, dahası, Japonya ve Mısır gibi bazı ülkelerde, ödeneğin de
vamı için, sigortalı işsizin belirli aralıklarla işbuhna bürosu ile irtibat ku
rup rapor vermek suretiyle, çalışmaya elverişli ve istekli olma durumunun 
devam ettiğini ortaya koyması da beklenmektedir225 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta 
da, "Kurum birimine süresi içinde başvurarak işsiz kaldığını, işsizlik öde
neği almak istediğini ve yeni bir iş almaya hazır olduğunu belirterek ge
rekli kayıt işlemlerim yaptırmış olmak", işsizlik ödeneğine hak kazanma 
koşullan arasında düzenlenmiştir (m.7/3)226. Kammızca, buna belirli ara
lıklarla çalışmaya elverişli ve istekli bulunma durumunun sürdüğünün 
kanıtlanması koşulunun da eklenmesi isabetli olacaktır. Zira, yeni kurula
cak bir işsizlik sigortasımn çok sıkı korunması başanyla hayata geçirilip 

22'+ Bkz. Social Security Programs, 1991. 
225 Bicz. Bl. 5,1, A, 3, b. ingiltere de ise, işbulma bürosuna kayıt kural olarak işsizlik 

ödeneğinin bir koşulu olmamakla birlikte, işsizlik ödeneği talepleri her iki haftada 
bir yenilettirilmek suretiyle aynı amaca hizmet ettiğini düşündiğümüz bir uygula
ma sürdürülmektedir (Bkz. Mathewman, 16-19). 

226 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağın 3. maddesi
nin g bendinde, taslakta geçen "Kurum" sözcüğünün iş ve İşçi Bulma Kurumu Genel 
Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini ifade edeceği belirtilmiştir. 
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sürdürülebilmesi için kaçınılmaz görünmektedir. Bunun, İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna iş talebinin belirli aralıklarla yenilenmesi ya da bilgi verilmesi 
suretiyle sağlanması mümkündür. 

Bu durumda, Türkiye'de kurulması planlanan işsizlik sigortasının yö
netimi Sosyal Sigortalar Kurumuna bıraJcılacak olursa, başvuru amnda ve 
sonrasında anılan koşullann var olup olmadığı ya sigortalı tarafından İş ve 
İşçi Bulma Kurumundan alınan belge ile kanıtlanacak, ya da Kurum İş ve 
İşçi Bulma Kurumu ile bağlantıya geçerek bu araştırmayı kendisi yapa
caktır. JCammızca, sigortanın korunması bakımından iş taleplerinin yeni
lenmesi ve çalışmaya elverişliliğin ortaya konması ayn bir önem taşıdığın
dan, işsizlik sigortasını İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde örgütlemek 
daha isabetli olacaktır. Söz konusu şartlan değerlendirme olanağının biz
zat işsizlik ödeneğini veren kurumun elinde bulunması, sigortanın sağlıklı 
işleyebilmesi için sık aralıklarla yapılması gerektiğini düşündüğümüz de
netimin ülkemiz koşullarında işletilebilmesi bakımından kaçınılmaz gö
rünmektedir. İşsizlik sigortasını Sosyal Sigortalar Kurumu yönetecek 
olursa. Kurumun her ödenek dönemi gibi çok kısa aralıklarla İş ve İşçi 
Bulma Kurumundan anılan bilgileri edinmesinin çok güç olacağı açıktır. 

İşsizlik sigortasının işgücü piyasasına ilişkin programlarla aynı yöne
tim çatısı altında örgütlenmesini tercih etmenin diğer bir nedeni ise, işsiz
lik sigortası yardımlan kapsamında genellikle mesleki eğitim ve işe yer
leştirme yardımlanmn da bulunmasıdır. Çünkü, bu yardımların yerine ge
tirilmesi bakımından gereken örgütlenme, işe yerleştirme kurumlan bün
yesinde zaten mevcuttur. İşsizlik sigortası kapsamında bu tür yardımlann 
söz konusu olduğu ülkelerde işsizlik sigortasının yönetimi başka bir ku
ruma verilecek olursa, o kurum bünyesinde de mesleki eğitim ve işe yer
leştirme yardımlanm yerine getirecek bir örgütlenmeye gidilmesi gerekir. 
Oysa, işsizlik sigortasının yönetimi işe yerleştirme kurumlanna bırakılacak 
olursa, mesleki eğitim ve işe yerleştirmeye ihşkin örgütlenme masrafla
rından kurtulunmuş olacaktır. 

Çalışma ve Sosyal Güverüik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında da, işsizlik sigortası yardımlan arasında, meslekî 
eğitim ve işe yerleştirme yardımlanndan söz edilmektedir (m. 16, 17). 
İşsizlik sigortası fonunun korunması bakımından bu tür yardımlara işsiz
lik sigortası kapsamında yer verilmesinin isabetli olduğunu daha önce 
vurgulamıştık. Bu açıdan ve daha da önemlisi yukanda değindiğimiz si
gortanın korunması bakımından, Türkiye için düşünülen bir işsizlik sigor
tasının İş ve İşçi Bulma Kurumunun yönetiminde örgütlenmesi yararlı 
olacaktır. Ancak bu durumda, işçilerin sigorta kayıtlannın tutulması ve 
primlerin toplanması bakımından İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde 
bir örgütlenmeye gidilmesi gerekmektedir. Bunun ek külfetler getirece-
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ğini yukanda belirtmiştik. Karşılıklı yarar ve sakıncalar değerlendirildi
ğinde, sigortamn devamı ve başansı için korunmasının kaçınılmazlığı karşı
sında, işsizlik sigortasımn yönetiminin İş ve İşçi Bulma Kurumuna bıra-
kılmasımn daha isabetli olacağını düşünüyoruz. 

Vardığımız bu sonucu destekleyen bir husus da, Türkiye'de sosyal 
güvenlik kuruluşlarının çok başlı olmasıdır. Gerçi başlangıçta işsizlik si
gortasımn sadece bağımlı çahşan bir kısım işçileri kapsamına alması düşü
nülmektedir. Bu itibarla işsizlik sigortasının Sosysd Sigortalar Kurumu 
çatısı altında örgütlenmesi bir sorun yaratmayabilir. Ancak, ileride başta 
bağımsız çalışanlar olmak üzere, diğer sosyal güvenlik kurumlan kapsa
mında çalışanlann da işsizlik sigortasından yararlandinhnalan söz konusu 
olursa. Bu gruplann kapsamında bulunduğu sosyal sigorta kurumlannda 
da, mesleki eğitim ve işe yerleştirme yardımları konulannda yeni örgüt
lenmelere gidilmesi gerekecektir. Hal böyle olunca, sosyal güvenlikte 
halen mevcut olan çok başlıhk, işsizlik sigortasına da taşınmış olacaktır. 

n. İŞSİZLİK SİGORTASININ FİNANSMANI 

A. Genel olarak 
Sosyal sigortaların finansmanında primler ve devlet kalkılan olmak 

üzere iki temel finansman kaynağı söz konusudur. İşsizlik sigortalannm 
finansmanı da, ülkeden ülkeye farklı bileşimlerde olmakla birlikte, genel
likle bu kaynaklar, (işçi ve işverenlerden alman primler ve devlet katkıla-
nmn) ortak kullanımı suretiyle sağlanmaktadır. İşsizlik sigortasının mevcut 
olduğu ülkelerin çoğu tarafından uygulanmakta olan bu finansman şek
line, işçi, işveren ve devletin birlikte katılıyor olması nedeniyle, üçlü fi
nansman yöntemi adı verilmektedir. İşsizHk sigortasının üçlü finansman 
yöntemiyle sağlandığı ülkelere örnek olarak, Almanya, Avusturya, Belçi
ka, Danimaıka, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, Japonya, Kanada ve Nor
veç gösterilebilecektir^^^. 

Ülkemizde, henüz bir işsizlik sigortası sistemi kurulamamakla birlikte, 
uzun yıllardır bu yönde çeşitli yasa taslağı çalışmalannın yapıldığı görül
mektedir. Anılan taslaklarda ve bunlann sonuncusu olan, Çahşma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımn hazırladığı taslakta, işsizlik sigortası primi 
tammlamıken yer verilen, " devlet, işveren ve işçi tarafindan ödenen payı " 
ifade eder ibaresinden (m.3-d), Türkiye açısından da üçlü finansman 
yönteminin tercih edildiği anlaşılmaktadır. 

227 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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Buna karşılık, İtalya gibi, işçilerin işsizlik sigortasının finansmanına 
katılmadığı (1985 yılından itibaren), sigortanın finansmanının bütünüyle 
işverenler tarafindan sağlandığı, devletin ise, yalnızca yönetim giderleri ile, 
tanm işçileri ve genç işçilerin munzam ücTret fonunu desteklediği faildi 
sistemler de mevcutur^^^. Yine, ABD'de de üç federe devlet (Alabama, 
Alaska, New Jersey) dışında işsizliğin finansmanı yalnızca işverenler tara
fından sağlanmaktadır229 işverenler ilki, vergiye tâbi bordro tutannm 
%0.8'i kadar federal vergi, ikincisi de, miktarı işyerinde saptanan işsizlik 
oranına göre değişen federe devlet katılımlannı ödemektedirler. Federal 
devlet ise, işsizlik sigortasının yönetim giderlerinin finansmanında kulla
nılmak üzere toplanan federal verginin giderleri karşılayamaması duru
munda, eksik kalan kısmı tamamlamak şeklinde finansmana katılmakta
dır. Ayrıca federal devlet, federal vergilerle oluşturulan fondan federe 
devletlere, finansman açıklarını kapatmalan için kredi verebilmekte ve 
yine, ek yardım programlanm finanse edebilmektedir^^o. 

B. Finansman kaynakları 

1. Primler 

a) Sigortalılardan alman primler 

Diğer sigorta kollarında olduğu gibi, işsizlik sigortasında da, işçi ve iş
verenlerden alınan primler, sigortanın başlıca finansman kaynağını oluş
turmaktadır. Sigortalılann finansmana katılmalanmn temelinde bireysel 
sorumluluk ilkesi bulunmaktadır. İlkeye göre, insanlar böyle bir sigorta
nın koruması altında bulunmasalardı, karşılaşmaları olası sosyal risklere 
karşı az ya da çok bir tasarrufta bulunarak önlem alma yoluna gidecek
leri için, kendilerine sosyal komma sağlayan bu sistemin finansmanına 
da, belirli ölçüde katılmak durumundadırlar. Bir yerde işsizlik sigortası, 
sosyal sigotalann bütününde olduğu gibi, çalışanlann karşısına, bu amaçla 
bireysel olarak yapacaklan tasarruflann bir alternatifi olarak çıkmakta ve 
daha fazla güvenceye sahip olma arzusu bireyleri bu sigortayı destek
lemeye teşvik etmektedir. Çalışanlar, elde edecekleri bu menfaat dolayısı 
ile, esasen zorunlu olan bu sigortaya itiraz etmemektedirler^^i. Örneğin, 
İngiltere'de 1919 yılında sosyal sigorta ilk kez, sadece işsizlik ve hastalık 
risklerini güvence altına alır şekilde kurulduğunda, işçilerin dört peny. 

228 Social Security Programs, 1991. 
229 ABD'de işsizlik sigortalarının finansmanının az sayıdaki istisnalan dışında, neden 

sadece işverenler tarafından sağlandığının gerekçeleri için bkz. Rejda, 383. 
230 Gordon, 248; Social Security Programs, 1991. 
231 Richardson, 52; Dilik, Sosyal Güvenlik, 215. 
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İşverenlerin üç peny, devletin de iki peny ödemesi esasına dayanan plan 
(Lloyd George planı) "dört penyle dokuz peny" sloganıyla tanıtılmış ve bu 
slogan çok etkili olmuştur232. 

Öte yandan bu katılım, hem sigortalıların yüksek yardımlar talep eder
ken daha sorumlu davranmalarım, hem de, sistemin başanh olması için 
daha çok gayret göstermeleri ve bir baskı unsuru oluşturmalan sonucunu 
doğurmaktadır. Bu açıdan da sigortalılann belirti ölçüde finansmana katıl-
malan normal karşılanmalıdır. Günümüzde çalışanların işsizlik sigortala-
nrun finansmanına katılımları genellikle işverenlere oranla daha düşük ya 
da eşit olmaktadır233. Ancak bazı yazarlar, özellikle ekonomik bakımdan 
gelişmiş ülkelerde, çalışanlann çok büyük bir kısmımn artık fakir olma
dıktan savından hareketle, işverenlerin ve devletin finansmana katılmasımn 
bugün için gereksiz olduğunu, finansmanın bütünüyle çalışanlarca yapıl
ması gerektiğini ileri sürmektedirler. Fakat, anılan görüşün uygulanması 
bir tür özel sigorta yaratmak anlamına gelir ki, bunun sosyal sigortayla 
bağdaşması mümkün değildir. Böyle bir yaklaşımın özellikle az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler bakımından sonuçlan çok ağır olacaktır234. 

b) İşverenlerden alman primler 

İşverenlerin işsizUk sigortasının finansmanına katılımı, işçiye karşı ye
rine getirdiği diğer edimlerle birlikte iş gücü maliyetinin bir kısmını 
oluşturmaktadır. Bu katılımın temelinde, işçinin işsiz kalınasmda onu işten 
çıkartan işverenin sorumluluk payı bulunduğu düşüncesi yatmaktadır^^S 
0te yandan, işçilere bu şekilde ekonomik güvence sağlanması işçilerin 
verimliliğini artıracağı ve işin düzenli yürütümüne yardımcı olacağı için, 
işsizlik sigortası işverenlerin de yaranna olan bir kurumdur. İşçilerin tek 
başlanna bu finansman yükünün altından kalkmalanmn mümkün olma
dığı da düşünülecek olursa, işverenlerin işsizlik sigortasımn finansmamna 
katılmalan gayet doğal karşılanmalıdır^^^. 

232 Richardson, 53. 
233 Avusturya, Almanya, isviçre gibi ülkelerde işsizlik sigortasının finansmanına işçi 

ve işveren katılımları eşit iken, Belçika, Kanada, Danimarka Finlandiya, Fransa, 
Yunanistan, Japonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, ispanya ve Birleşik Krallık'ta, 
işçi katılımlan işveren katılımlarından daha düşUktür. ABD ve italya'da ise, işçiler 
işsizlik sigortasının finansmanına hiç katılmamaktadırlar. Bkz. Social Se
curity Programs (1991). 

234 Bu konuda ve anılan son görüşün gerekçeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Dil ik, Sosyal Güvenlik, 215-217. 

235 Törüner, 34. 
236 Dil ik , Sosyal Güvenlik, 217. 
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Dilik'c göre, "Bir işletme üretim araçlannı amorti etmek, bunlann ba
kımını sağlamak zorundadır. Sosyal güvenliğin amacı ise millî ekonomi
nin iş gücünü korumaktır. Başlı başına bu durum bile işverenlerin sosyal 
güvenliğin finansmanına katılması için yeterli bir sebep teşkil etmek-
tedir"237. 

İşsizlik sigortalannın ilk kurulduğu dönemlerde işverenlerin sigortaya 
ödedikleri primlerin işçilere göre daha düşük olduğu görülmektedir. 
Ancak, bu eşitsizlik giderek dengeye gelmiş ve daha sonra, işveren pay-
lannın işçi paylan karşısında yükselmesi yönünde bir gelişme gözlenmiş
tir. Özellikle 1960'lı yıUann sonlanndan itibaren, artan işsizliğe koşut ola
rak, işsizliğin yoğun bulunduğu yerlerde daha fazla olmak üzere, işsizlik 
sigortası primlerinin arttığı, bu artışın işveren paylannda daha fazla olduğu 
görülmektedir238. 

Zaman içerisinde, işverenlerin ödedikleri prim paylannın giderek art
ması, özellikle işveren katüımlannın işsizlik sigortasının finansmanında 
önemli rol oynadığı ülkelerde işveren kesiminin baskı ve eleştirileri ile 
karşılaşmıştır. Örneğin Fransa'da, prim paylannın artınldıgı bir durumda, 
işverenler buna şiddetle karşı çıkmışlar ve uzun bir mücadele sonunda 
hükümetle asgarî ortak bir noktada anlaşmayı da başarmışlardır. Benzer 
bir durum ABD'de de yaşanmış, işverenlerin belirlenen yeni katılım oran-
lannı reddetmeleri karşısında, işsizUk sigortasımn finansmanında önemli 
bunalımlar ortaya çıkmış, sonuçta, federe devletler bu durumdan kurtul
mak için, federal işsizlik sigortası fonundan büyük borçlanmalara gitmek 
zorunda kalmışlardır239. 

Uygulamada işverenlerin ödedikleri prim yükünün bir kısmını fıyat-
lan artırmak suretiyle tüketiciye yansıtmaya, bir kısmını ise, ücret ayarla-
malan ile işçilere yüklemeye çalıştıktan görülmektedir^^O Ancak bu du
rumun seyri, tüketicilerin ve emeğin talep esnekliği ile işçilerin işverenler 
karşısındaki pazarhk gücüne bağlıdır. O halde, esasen, primlerin işçi ve iş
verenler arasında hangi oranda bölüşüldüğünün de pek önemi yoktur. 
Bununla birlikte, prim paylannın eşit tespit edilmesinin bazı psikolojik 
yararlan olduğu belirtilmektedir^^i. 

237 Dil ik, Sosyal Güvenlik, 218. 
238 Gordon, 248. 
239 Gordon,249. 
^ ^̂  işverenlerin ödedikleri primlerin yansıma şartlan için bkz. Dil ik, Sosyal Güven

lik, 223-231. 
2'+! Riclıardson, 54. 
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c) Primlerin hesaplanması 
Sosyal sigorta primlerinin hesaplanmasında iki temel yöntem bulun

maktadır. Bunlardan biri sabit prim yöntemi, diğeri ise emek gelirine da
yalı prim yöntemidir. 

aa) Sabit prim yöntemi 
Sabit prim yöntemi, sosyal sigortanın finansmanına katılanlardan, işçi 

ya da işveren aynı grupta yer alan herkesin eşit miktarda prim ödemesi 
esasına dayalı bir katılım biçimidir. Bu yöntemin uygulandığı sistemlerde, 
primlerin toplanmasında olduğu gibi, yardımlann yapılmasında da sigor-
talılann gelir farklılıkları dikkate alınmaksızın eşitlik esası geçerli olduğu 
için, yöntemin sosyal gruplar arasında tam bir eşitlik sağladığı izlenimi 
uyanmaktadır. Oysa ki, herkes için eşit tespit edilen prim tutarlannın, 
faridı gelir gruplan için ifade ettiği değer de farklı olacaktır. Çünkü, çok 
düşük gelir gruplannda, tespit edilen primin ödenmesi tüketim giderle
rinden belki de önemli bir fedakarlığı gerektirirken, yüksek gelir grup
lan için hiç bir önem ifade etmeyebilecektir242. o halde, ilk bakışta eşit
likçi bir niteliğe sahip olduğu izlenimini uyandıran sabit prim yöntemi 
gerçekte sosyal adalete aykın düşmektedir. Bu nedenle sosyal güvenlik 
sistemlerince artık terk edilmiş bulunan sabit prim yöntemi, günümüzde 
sadece İngiltere'de uygulanmaktadır. Ancak, sabit prim yönteminin bu 
ülkede de saf bir şekilde değil, kademeli olarak uygulandığı görülmek
tedir. Yöntemin günümüzdeki istisnaî bir uygulamasını da, Almanya'da 
küçük çiftçilerin yaşhlık sigortası için eşit miktarda prim ödemesi oluş-
turmaktadır243. 

bb) Emek gelirine dayah prim yöntemi 
Bugün sosyal güvenlik sistemleri primlerin hesaplamasında temel öl

çüt olarak emek gelirini esas almaktadırlar. Primlerin hesaplanmasında 
emek gelirinin ölçüt alınması durumunda, gelire göre, ödenecek prim 
miktan da azalıp çoğalacağı için, farklı gelir gruplan bakımından, sabit 
prim yönteminde olduğu gibi bir adaletsizlik doğmamaktadır. 

Sosyal güvenlik uygulamasında, emek gelirine göre prim hesaplaması 
da iki şekilde olabilmektedir. Bunlardan birincisi ve yaygın olanı, prim
lerin ücretin belirli bir yüzdesi alınarak hesaplanmasıdır. Diğeri ise, sigor-
talılann emek gelirine göre graplara aynlarak bu gruplar için tespit edilen 

242 Di l ik , Sosyal Güvenlik, 213. 
9 . 
•^^-' Anılan ömek ve geçmiş ııygulamalar için bkz. Dil ik, Sosyal Güvenlik, 213, dn. 

7. 
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primleri ödemeleridir. Farklı gelir gruplan için, belirli dönemlere ait ayn 
sabit prim miktarı belirlenmesi itibariyle bu ikinci yol, yüzde ve sabit 
prim yöntemlerinin bir kanşımı niteliğindedir. Gelirlerin sınıflanması esa
sına dayalı prim hesaplama yöntemi, birincisi, emek gelirinin işçi sınıflan 
arasında çok sık değişmesi durumlannda, özellikle de çok işçi çalıştıran iş 
yerlerinde yönetiminin çok güç olması244, ikincisi, alt ve üst sınıflann sı-
nmnda bulunan sigortalılar arasında pek de orantılı olmayan farklılıklara 
yol açması245 nedeniyle çok az uygulanmaktadır. 

Sosyal sigortalann finansmamnda en çok kuUamlan hesap yöntemi, 
ücrete oranlı prim yöntemidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız 
tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da bu yöntemin 
kabul edildiği görülmektedir. Taslağın 22. maddesine göre, işsizlik sigor
tası primi sigortalının ayhk kazancının %6'sıdır. Taslak bu miktann, işçi, iş
veren ve devlet arasında eşit oranda (%2) paylaşılmasını öngörmektedir. 
Aynca, Bakanlar Kurulu bu prim oranlannı yükseltmeye ve indirmeye 
yetkili kılınmıştır. Sigortalının işsizlik sigortası primine esas kazancının ne 
olduğu ise, taslağın 23. maddesinde, diğer sigorta koUan için SSK'nın ön
gördüğü şekilde tanımlanmıştır246. 

Ücrete oranlı prim yöntemi diğer sosyal sigorta koUannda olduğu 
gibi, işsizlik sigortalannda da saf bir biçimde uygulanmamaktadır. Bir 
çok ülkede, çok yüksek ücreüe çalışanlann bu ücret üzerinden ödeyecek
leri prime karşılık alacaklan yardım oranı da çok fazla olacağı için^^^, 
prime esas ücreüere genellikle bir tavan konduğu görülmektedir. Bu ta
vanın üzerindeki gelir miktarlan prim hesabında matrah oluşturmayacak
tır. Bazı ülkelerde, prime esas kazançlara bir tavan konurken, bir de alt 
sımr tespit edildiğine rasüanmaktadır. Sözünü ettiğimiz tavan uygulama
sının sakıncasını ise, konulan sınmn prim gelirlerinin emek gelirine koşut 
olarak gelişmesini engellemesi oluşturmaktadır^"*^. Tespit edilen tavan, 
çok sayıda işçinin gelirlerinin büyük kısmını matrah dışı bırakacak bir dü
zeyde de olmamalıdır^'*^. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın
dan hazırlanan işsizlik sigortası yasa taslağında ise, prime esas kazançlara 
bir alt ya da üst sınır getirilmemektedir. 

Sosyal sigorta uygulamasında karşılaşılan karma bir yöntem de, yüzde 
ve kademelendirme yöntemlerinin birUkte uygulanmasıdır. Buna göre. 

244 Törüner, 37. 
245 Dilik, Sosyal Güvenlik, 214. 
Z40 Prime esas kazanç konusunda bkz. Güzel-Okur, 143-146; Tuncay, Sosyal 

Güvenlik, 143-144; Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 137-141. 
247 Törüner, 36. 
248. Dilik, Sosyal Güvenlik, 214. 
249 Törüner, 36-37. 
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primler emek gelirinin belirli bir yüzdesi alınarak hesaplanırken, çeşiüi 
gelir dilimleri için artan oranlı farklı yüzdeler uygulanmaktadır. Ancak, 
bu yöntemin pek fazla uygulaması yoktur. Yönteme örnek olarak, prim
lerin işsizlik sigortasını da kapsar biçimde, bütün sigorta koUan için ortak 
olarak tek fonda toplandığı İngiltere gösterilebilecektir. Benzer bir yön
temin, Almanya'da, yüksek gelir gruplanndaki büro personeli hakkında 
uygulandığı da görülmüştür̂ ^O. Yine, işçi ve işverenlerin emek gelirinin 
%2.05'i oranında işsizlik sigortasının finansmamna katıldıklan Alman
ya'da, sigortalımn geliri belirlenmiş olan tavanın %10 altında ise, işçinin 
prim yükümlülüğü ortadan kalkarken, bu prim yükümlülüğünün de iş
verene yüklenmesi suretiyle, işverenin işsizlik sigortasının finansmamna 
katılım oranı %4.1 oranına yükselmektedir^^i. 

Primlerin gelir kademelerine göre, artan oranlarda toplanması aslında, 
sosyal güvenliğin bir yeniden dağıtım mekanizması olma işlevini destek
ler niteliktedir. Çünkü, böyle bir uygulamaya gidilmemesi durumunda, 
sigortalılara yapılan başhca yardım olan para yardımlan ödenen primlerle 
aynı orana göre hesaplandığı için, para yardımlan bakımından sosyal gü
venliğin bir yeniden dağıtım mekanizması olma işlevi ancak, devletin fi
nansmana katılması durumunda söz konusu olabilmektedir. Bunun dı
şında, sosyal güvenliğin bir yeniden dağıtım mekanizması olma işlevi, iş
sizlere iş bulunması, mesleki eğitim verilmesi ve hastalık yardımlan gibi, 
ödenen primlere bakılmaksızın herkesin aynı oranda yararlandınldığı iş
sizlik sigortası yardımlan bakımından yerine getirilmiş olmaktadır. Ama, 
diğer sigorta koUannda olduğu gibi, işsizlik sigortasında da en can alıcı 
yardımı işsizlik sigortası ödeneklerinin oluşturduğu unutulmamalıdır252. 

İşsizlik sigortası primlerinin hesaplanmasında, yukanda sözünü ettiği
miz asıl ve karma yöntemler uygulanı±en, endüstri kolu, meslekî sımf, iş
çi sayısı ve işin mevsimlik olup olmayışı gibi, bazı ikincil ölçütlerin de 
devreye girebildiği görülmektedir. Buriara örnek vermek gerekirse : 

i) Hollanda'da, kademeli işsizlik sigortası sisteminin finasmanma işçi
lerin katılımı emek gelirinin asgarî %2.8'i, işverenlerin ise, ücret bordrosu 
tutannm asgarî %5.2'si olmak üzere endüstrilere göre farklı olmakta-
dır253. 

ii) İspanya'da da, meslekler on iki sınıfa aynlmış olup, işçi ve işveren
lerin işsizlik sigortasına ödedikleri primler, giydirilmiş ücret üzerinden 

250 Dilik.SosyalGüvenlik, 214, dn. 13. 
251 Social Security Programs, 1991. 
25'̂  Sosyal sigortaların gelirlerin yeniden dağıtımı işlevi konusundabkz. Dilili, 231-

235. 
253 Social Security Programs, 1991. 
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mesleki sınıfa göre farklı oranlar uygulanarak hesaplanmaktadır. Aynca 
prime esas gelir tavanı da her meslek sırufı için farklı tespit edilmiştir254. 

İÜ) İşsizlik sigortasının sadece işverenler tarafından finanse edildiği 
İtalya'da ise, işverenler genel olarak ücret bordrosu tutanmn %1.6'sı ve 
buna ek olarak da asgarî prim miktarının %0.0 1 oranında işsizlik sigor
tası primi ödemekle yükümlüdürler. Endüstri sektöründe ise, işverenler 
bazı özel işsizlikler için ücret bordrosunun %0.3'ü tutannda ayn bir ek 
prim ödeme yükümlülüğü altındadırlar. İnşaat sektöründe bu ek yüküm
lülük %0.8'e yükselmektedir. Yine İtalya'da, işsizlik sigortası kapsamında 
işsizlik sigortası primlerine ek olarak işverenlerden alman ücret destek
leme fonu katılımı, işyerinde elliden az işçi çalıştıran işverenler için % 1.9 
oramna göre hesaplanırken, ellinin üzerinde işçi çalışan işyerlerinin işve
renleri için bu oran %2.2 olarak tespit edilmiştir^^S, 

iv) Japonya'da da, işsizlik sigortası primi olarak işçi, ücretinin %0.55' 
ini, işveren ise, ücret bordrosu tutanmn %0.9'unu öderken, mevsimlik iş
çiler için bu oranlar işçi payı %0.65 işveren payı ise, % 1.0-% 1.1 olarak 
tespit edilmiştir256. 

İşsizlik sigortası primlerinin hesaplanmasında kuUamldığından söz et
tiğimiz ve bazı örneklerini vermeye çahştığımız bu ikincil nitelikteki öl
çütlere, yaş, cins ve bölge gibi ölçütleri de eklemek mümkündür^^?. An
cak hemen belirtilmelidir ki, özel sigortalarda primler hesaplanmasında 
edimlerin eşitliği ilkesi gereği, yaş, cinsiyet, işkolu gibi rizikolara göre 
farklı oranlar uygulanırken, sosyal sigortalann, özelliği gereği bireysel 
rizikolan göz önünde tutmaması esastır. Bu nedenle, yukanda sözünü et
tiğimiz uygulamalar bireysel rizikolan göz önünde tuttuktan ölçüde sos
yal sigortalann ruhuna aykırı olacaklardır. Ancak bir görüşe göre, artık 
eskisi gibi fakirliklerin söz konusu olmadığı ve primlerle karşıladığı risk
ler arasında eşiüik bulunduğu kabul edilirse, sigortalılar arasında daha 
riskli gruplar lehine bir eşitsizlik olacağı noktasından hareketle, sosyal si
gorta primlerinin de özel sigortalardaki gibi, bireysel riskler göz önünde 
tutularak hesaplanması gerekmektedir^^s. 

İşsizlik sigortası primlerinin hesaplanmasından söz ederken unutul
maması gereken bir ölçütü de, işyerinde bir önceki dönemde gözlenen 

^54 Social Security Programs, 1991. 
J ^ 

^-'-' Social Security Programs, 1991. 
256 Social Security Programs, 1991. 
'yen . J O ' 
^-' ' Sözü geçen bu 1 1 dışında, işletmede yaratılan bürüt veya net katma değer ve 

amortismanların toplamı gibi ölçütlerden yararlanılıp yararlanılamayacağı da 
aynca tartışılmaktadır, Dilik, Sosyal Güvenlik, 213. 

258 Bkz. Di l ik , Sosyal Güvenlik, 212, dn. 6. 
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işsizlik düzeyi oluşturmaktadır. ABD'de uygulanan bu ölçüte göre, işve
renlerin işsizlik sigortasının finansmanına işçi ücreti üzerinden hangi 
oranda katılacağı, bir önceki dönemde o işyerinde çalışan işçilerin almış 
oldukları işsizlik ödeneklerinin miktarına göre belirlenmektedir259 
ABD'de işverenlerin vergiye tâbi ücret bordrosu üzerinden işsizlik sigor
tasına ödeyecekleri primin hesaplanmasında esas alınan temel oran %5.4' 
tür. Ancak gerçek oranlar, işverenin işyerinde gözlenen işten çıkarmalara 
göre %5.4'ten sıfıra kadar inebihnekte veya %10.5 oranına kadar yükse
lebilmektedir. Federe devletlerde, işverenlerin prim paylanmn hesaplan
masında uygulanan prim oranlanmn 1985 yıh ortalaması ise, %3.1 olarak 
gerçekleşmiştir260_ 

2. Devlet katkıları 
Bugün, işsizlik sigortasının mevcut bulunduğu ülkelerin çoğunda 

devletin çeşitli şekillerde sigortanın finansmanına katıldığı görülmektedir. 
Devletin işsizlik sigortasının finansmanına katılmasının temelinde, sosyal 
devletin vatandaşlanna ekonomik ve sosyal güvence sağlamakla görevli 
olduğu düşüncesi yatmaktadır. 1982 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti 
AnayasasıAii 2.maddesinde Türkiye Cumhuriyefini sosyal bir hukuk 
devleti olarak tanımladıktan sonra, 60. maddesinde, "Herkes sosyal gü
venlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri 
alır ve teşkilatı kurar" hükmüne yer vererek, sosyal devlet kavramında 
ilke olarak zaten var olan, devletin vatandaşlanna ekonomik ve sosyal gü
vence sağlama yükümlülüğünü vurgulamıştır. Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Beyannamesi'mn 22. ve 25. maddelerinde de sosyal güvenliğin 
sağlanması devlete bir görev olarak yüklenmektedir. Bu ilke ışığında, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafindan hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında da, devletin işsizlik sigortasının finansmamna 
işçi ve işverenlerle aym oranda (%2) katılması öngörülmüştür (m.22). 

Devleüer vatandaşlanm işsizlik riskine karşı güvenceye kavuşturma 
görevlerini yerine getirmeye sosyal yardım niteliğinde işsizlik yardımlan 
yaparak başlamışlar, işsizlik sigortalannın kurulmasıyla birlikte bu sigor-
tamn finansmanında da yerlerini almışlardır. Günümüzde, işsizlik yardım-
lannın genellikle işsizlik sigortalannı tamamlayıcı bir işlev yüklendikleri 
görülmektedir. Buradan çıkan bir sonuç da, istihdam dışı kalan sigortalı-
lann işsizlik sigortasından tatmin edildikleri oranda, işsizlik yardımından 
yararlanacak olanlann sayısımn da azalacağıdır. 

259 Richardson,190. 
260 Social Security Programs, 1991. 
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Devletin işsizlik sigortasının finansmanına katılmasının çok çeşitli ge
rekçeleri söz konusudur. Birincisi, devletin işsizlik sigortasının finansma
nına katılması, işçi ve işverenlerin prim yüklerini hafifletecektir^^^. Devlet 
katkılannın bu yaran, işsizlik sigortalannın kuruluş aşamasında ayn bir 
önem taşımaktadır. İşsizlik sigortasının yeni kurulduğu dönemde işçi ve 
işveren prim yüklerinin ağır olması sigortaya karşı bir tepki doğurabile
cektir. O nedenle, en azından başlangıçta, devlet katkılanyla işsizlik sigor
tanın işçi ve işverenlere maliyeti hafifletilebildiği ölçüde, sigortanın ka
bulü ve başanya ulaşması da kolaylaşmış olacaktır262. 

İkinci olarak, devletin finansmanına katilması suretiyle işsizlik sigor
tası, gelirlerin yeniden dağıtımı mekanizması olma işlevini daha iyi yerine 
getirebilecektir. Özellikle primlerin gelirlere eşit oranlı alındığı sistem
lerde, herhangi bir getir kademdendirmesi de yoksa, devlet katkılan bu 
bakımdan daha da önem kazanmaktadır^^S. Ancak, devlet katkılannın bu 
yaran gösterebilmesi devletin işsizlik sigortasının finansmanına yapacağı 
katkılann dolaysız ve artan oranlı vergilerle sağlanmasına bağlıdır. Aksi 
halde, devlet katkısının yükü dar gelirli vatandaşlann sırtına yüklenmiş 
olacaktır ki, bunun da işsizlik sigortasının gelirlerin yeniden dağıtimı işle
vini yok edeceği ortadadır. Bu itibarla, devletin işsizlik sigortasının finans
manına katılıp katılmayacağına karar verilirken ülkenin ekonomik yapısı 
ve devlet gelirlerinin sosyal gruplara yansıması dikkaüice incelenme-
lidir264. 

İşsizlik sigortasımn finansmanına devletin katilmasımn bir zorunluluk 
olarak gündeme gelmesi de olasıdır. Örneğin, enflasyon nedeniyle işsizlik 
sigortası fonlannın gerçek değerinde bir düşme söz konusu olduğunda, 
ortaya çıkan finansman açığının devlet katkılan ile kapatılmaya çalışılması 
günümüzde olağan bir nitelik kazanmıştır^^^ Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı tarafindan hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağının 37. 
maddesinde de, işsiztik sigortası fonu gelirlerinin giderlerini karşılaya
maması halinde aradaki farkın devlet tarafından karşılanacağı hükmüne 
yér verilerek, işsizlik sigortası uygulamasından doğan bu teamülün yasal 
bir düzenlemeye kavuşturulduğu görülmektedir. 

Devletin işsizlik sigortasımn finansmanına katilmasımn bir dolayh yolu 
da, sigortanın bazı kamu yükümlülüklerinden bağışık tutulmasıdır. Örne
ğin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 

261 Di l ik , Sosyal Güvenlik, 238. 
262 Richardson, 54. 
263 Di l ik , Sosyal Güvenlik, 238. 
264 Bu konuda bilgi için bkz. Dil ik, Sosyal Güvenlik, 242-245. 
265 Richardson, 55, Dil ik, Sosyal Güvenlik, 239. 
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Sigortası Yasa Taslağında, fonun mal varlığı ve fonla ilgili işlemlerin her 
türlü vergi resim ve harçtan bağışık tutulmasının öngörülmesi suretiyle 
(m.40), devletin işsizlik sigortasının finansmanına dolaylı ek bir katılımı 
sağlanmaktadır. 

Avrupa sosyal güvenlik sistemlerinde devlet katkılannın 1958 yıhna 
kadar giderek artma eğilimi gösterdiği, anılan tarihten itibaren ise, bu ar
tışın durma eğilimine girdiği belirtilmektedir266_ Buna karşın, 1960'lı yıl-
lann sonlanndan itibaren artan işsizlikle birUkte, işsizlik sigortası maliyet
lerinin ve sosyal yardım niteliğindeki işsizlik yardımlannın artması ve 
yine, işsizlik artışına ilişkin olarak bazı durumlarda gündeme gelen özel 
erken emeklilik giderleri nedeniyle, işsizliğin finansmanına olan devlet 
katkılannın, Avrupa sosyal güvenlik sistemlerindeki genel eğilimin aksine 
yükseldiği görülmüştür^^?. BU kapsamda devletlerin işsizlik sigortasının 
finansmamna olan katılımlan da artmıştır. Ancak bugün, devletin işsizlik 
sigortasının finansmanma katılma payı yine de, işçi ve işverenlerin ödedik
leri primlere oranla daha düşüktür. 

Günümüzde, Avusturya gibi bazı ülkelerde, devlet sadece işsizlik si
gortasının finansman açıklannı kapatmakla yetinirken, Belçika ve Alman
ya gibi bazı ülkeler buna ek olarak işsizlik yardımı programlanm da 
finanse etmektedir. Almanya'da, devlet aynca işsizlerin sosyal sigorta 
primlerini de karşılamaktadır. İtalya ve ABD'de ise, devletin sadece işsiz
lik sigortasının yönetim masraflannı yüklendiği görülmektedir. Buna kar
şılık, HoUanda, İngiltere ve Japonya gibi bazı ülkelerde devlet, işsizlik si
gortasının finansmanına doğrudan doğruya katılmasımn yanı sıra, Japon
ya'da yönetim giderlerini, Hollanda ve İngiltere'de ise, işsizlik yardımla-

da finanse etmektedir. Devletin işsizlik sigortasının finansmanına doğ
rudan katılım miktarı ya emek gelirinin bir yüzdesi olarak (Hollanda, 
emek gelirinin %5'i) ya da sigorta giderlerinin bir jöizdesi olarak (Ja
ponya, ödenek giderlerinin %25'i, UK, ulusal sigorta giderinin %13'ü) 
hesaplanmaktadır. Bunlann dışında, Fransa gibi devletin işsizlik sigortası
nın finansmanına hiç katılmadığı, sadece işsizUk yardımlanm finanse et
mekle yetindiği sistemler de mevcuttur^^s. 

C. Finansman yöntemleri 
Sosyal Güvenliğin finansmanında fon biriktirme ve dağıtım yöntemi 

olmak üzere iki temel yöntem söz konusudur. Ancak zaman içerisinde, 

266 Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 87. 
267 Gordon, 248. 
268 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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anılan bu yöntemlerin yalın biçimde uygulanması yerine, karma yöntem
lerin geliştiği görülmektedir269. 

1. Fon biriktirme yöntemi 
Fon biriktirme yöntemi, sigortanın finansmanının, işçi ve işverenler

den toplanan primler ve devlet katkılanyla oluşturulmuş bir fondan, bu 
fondaki değerlerin nemalandınlmasım öngören bir sistemle sağlanmasıdır. 
Tarihi gelişim seyri içinde fon biriktirme yöntemi iki şekilde karşımıza 
çıkabilmektedir. Bunlardan ilki, günümüz sosyal güvenlik sistemlerince, 
sosyal risklerin sigortalılar arasında dağıtılması ilkesine ters düştüğü ge
rekçesiyle artık terk edilmiş bulunan bireysel fon biriktirme yöntemi-
dir̂ '̂ O. Bu yöntem, sigortalı için toplanan primlerin ve devlet katkılannın, 
ilgili kurum bünyesinde açılan kişisel bir hesapta, sigortalının karşılaşması 
olası sosyal risklere karşılık teşkil etmek üzere biriktirilerek işletilmesi 
esasına dayanmaktadır, ikinci yöntem olan toplu fon biriktirme yönte
minde ise, sigortalıların hepsi için primler ortak bir hesapta toplanarak 
değerlendiriUr ve sosyal riskler bu hesaptan giderihr. Böylece, sosyal 
risklerin yükü bireyler arasında dağıtılmış olmaktadır. Devlet de, primleri 
gerekenden daha düşük saptayıp, eksik kalan kısmı kendisi karşılamak ve 
yine, açıklarım kapamak suretiyle sigortarun finansmamna katilabilmek-
tedir27i. 

2. Dağıtım yöntemi 
Dağıtım yöntemi, belirli bir dönemde sigortalıların karşılaşabilecekleri 

sosyal risklerin yine aynı dönemde toplanan primlerle giderilmesidir. 
Yöntem temelde, aynı döneme ilşkin gelir ve giderler arasında bir denge 
kurulması esasına dayanmaktadır. Başka bir deyişle, dağıtim yönteminde, 
belirli bir dönemde sosyal risklerle karşılaşan sigortalılara veya hak sahip
lerine uğradıktan kayıpların giderilmesi suretiyle sosyal güvence sağlan
ması, yine aynı dönemde aktif sigortalılann ödedikleri primlerle karşılan
maktadır. Dağıtım yönteminde sigortalılann çalıştıktan süre zarfinda, sos
yal riskle karşılaşan sigortalılara koruma sağlanmasımn finansmanına ka-
tılmalan, gelecekte kendileri de bir sosyal riskle karşılaşırlarsa aynı şekilde 
korunacaklan beklentisine dayanmaktadır. Dağıtım yönteminde sigorta
nın finansmanına devletin katilması söz konusu ise, ilgili dönemde sosyal 

2°" Karma yöntem konusunda bilgiiçinbkz. Dilik, Sosyal Güvenlik, 251; yine aynı 
yazar,Tahlil Denemesi, 321-322. 

270 Güzel-Okur, 75. 
271 Dilik, Sosyal Güvenlik, 249. 
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risklerle karşılaşanlara sağlanacak gelirlerin bir kısmı için işçi ve işveren
lerden prim toplanırken eksik kalan kısmı devlet karşılamaktadır^^^ 

Dağıtım yönteminde, kuşaklar arasındaki dayamşma ve sistemin başa
rısı, yöntemin dayandığı gelir gider dengesinin demografik, teknik ve hu
kuksal etkenlere bağlı olarak sürekli bir değişim içinde bulunması ne
deniyle, çok iyi gözlemler yapılmasına, güçlü istatistiki bilgilere ve tah
mine dayanmaktadır273 

3. İşsizlik sigortası bakımından finansman yöntemlerinin değer
lendirilmesi 

Yukanda sözü geçen kaynak kullanım yöntemleri farklı özelliklere 
sahip olup, bunlardan hangisinin tercih edileceği, ülkeden ülkeye ve gi
derilmesi amaçlanan sosyal riskin uzun ya da kısa vadeli oluşuna göre 
değişmektedir. Amlan yöntemleri işsizlik sigortası açısından değerlendi
rilmen, bunlann yararlı ve sakıncalı yönlerini ortaya koyarak işe başlamak 
yerinde olacaktır. 

Fon biriktirme yönteminde, gelir ve giderlerin birbirine karşılık gel
diği belirli dönemler söz konusu değildir. Bu nedenle ve toplanan para
ların da işletilmesi suretiyle, zaman içerisinde fonda oldukça yüksek 
meblağlar toplanabilmektedir. Böylece sigortalılar, sosyal risklerle karşı-
laştıklannda ödedikleri primlerin çok üzerinde yardım olanaklanna sahip 
olabilmektedirler. Fon biriktirme yöntemi sigortalılara, gelecekte karşıla
şabilecekleri sosyal risklerin, oluşturulan fondan giderileceği konusunda 
bir güvence de getirmektedir. Diğer taraftan, fonlann işletilmesi sırasında 
yapılan yatinmlar, bir yandan ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bu-
lunurken^^^, bir yandan da, istihdam hacmini artırarak işsizliği azaltıcı 
yönde doğrudan bir etki yapmaktadır. 

Kısaca değindiğimiz bu yararlanna karşılık, para değerindeki düşüş
lerden ve enflasyondan çok fazla etkilenmesi, fon biriktirme yönteminin 
başlıca zaafını oluşturmaktadır. Bu nedenle, fonda toplanan paraların en 
iyi şekilde işletilmesi yoluyla söz konuSu zaafın giderilmesi, fon biriktir
me yönteminin başansında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu işin 
karmaşıklığı ve güçlüğü de inkâr edilemez. Fonlann işletilmesi çok yönlü 
bir işlem olup, yapılacak yatırımlarda, güven, verimlilik, likidite ve kârlılık 

2'72 Di l ik , Sosyal Güvenlik, 247. 
273 Güzel-Okur, 77. 
274 Güzel-Okur, 75-76; Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 89; Fonların ekonomik 

amaçlı yatırımlarda kullanılması suretiyle ülke ekonomisine katkıda bulunulması 
konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Dilik, Sosyal Güvenlik, 259-263; Yine aynı 
yazar. Tahlil Denemesi, 331-335. 
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ilkelerinden aynlınmamasını gerektirmektedir^''^. BU ilkeler ışığında fon-
lann işletilmesinde başlıca yatınm alanlannı ise, devlet ve devlet kuruluşlan 
oluşturmaktadır. 

Fon biriktirme yöntemi, daha çok ekonomik gelişimini tamamlamış 
ülkelere uygun bir yöntemdir. Ulusal gelir düzeyi ve tasarruf eğiliminin 
yüksek olduğu bu ülkelerde ekonomik büyüme için gerekli olan serma
yenin fon biriktirme yoluyla sağlanması uygundur. Oysa, kalkınmakta 
olan ülkelerde durum bunun tam tersidir. Belki kalkınmakta olan ülke
lerde de fon biriktirme yönteminden yararlanılarak yatmmlara gidilmesi 
suretiyle, daha hızlı bir kalkınmanın sağlanabileceği düşünülebilir. Ancak, 
ulusal gelirin zaten düşük olduğu, çahşanlann primleri tüketimlerinden 
kısarak ödedikleri bu ülkelerde, fon biriktirme yönteminin uygulanması, 
kalkınma yükünün büyük bir kısmının dar gelirli sigortalılara ve tüketici
lere jöiklenmesi anlamını taşır ki, bunun sosyal adalete aykmlığı açıktır. O 
halde, ekonomik bakımdan kalkınmakta olan Türkiye açısından fon bi
riktirme yöntemi yerinde bir seçim sayilmayacaktir^^ó. 

Fon biriktirme yöntemine ilişkin olarak getirilen bir başka eleştiriye 
göre, fon biriktirmenin amacı süreldi sosyal riskleri karşılayacak bir ser
mayenin oluşturulmasıdır. Oysa, Sigortalı sayısı azalmadığı ve iş hacmi 
düşmediği sürece, böyle bir fon biriktirmeye gerek yoktur. Anılan görüş 
kabul edilirse, sigort^ı sayısı ve iş hacminde en azından bugün için azal
ma olasılığı bulunmayan sosyal sigortalann finansmanında, fon biriktirme 
yönteminin kullanılması gereksizdir. Genç nüfusu ve dinamik ekonomik 
yapısı göz önünde tutulduğunda, bu eleştiri Türkiye açısından da yerinde 
gözükmektedir, Öyleyse, günümüz sosyal sigortalannın finansmanında 
dağıtım yönteminin tercih edilmesi, bu suretle fon biriktirme yönteminin 
sakıncalanndan da kurtulunacağı için, genel olarak daha isabetli gözük-
mektedir^'^''. 

Dağıtım yöntemi fon biriktirme yöntemi gibi, para değerindeki düş
meler ve enflasyondan etkilenmemektedir. Bu yöntemde, sigortalılann 
karşılaştıktan sosyal riskler ilgili devrede prim ödeyenlerin olanaklanna 
göre giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak yardımlann miktan, yardım alan-
lann daha önce ödedikleri prim miktarlan ile ilintili değildir. 

^** Bu ilkeler hakkında bilgi için bkz. Dil ik, Sosyal Güvenlik 268; Tunçomağ, 
Sosyal Güvenlik, 93-94. 

2''6 Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 92-93. 
^ ' ' Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 91-92; Bu eleştirinin temelinde yatan, sosyal si

gorta fonlarının sosyal gelirlere karşılık teşkil edip etmediği tartışması ve Türkiye 
bakımından bir durum değerlendirmesi konusunda aynntıh bilgi için bkz. Di l ik , 
Sosyal Güvenlik, 256-259; Yine aynı yazar, Tahlil Denemesi, 325-331. 
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Dağıtım yönteminin dolaylı bir yaran da yaşlılık sigortası vasıtasıyla 
kendisini göstermektedir. Bu yöntem sayesinde yasa koyucu, yıllarca sü
ren bir tasarruf yerine, hiç prim ödemeksizin ya da kısa bir süre prim 
ödemek suretiyle yaşlılık sigortasına yeni sigortahlar katabilme ve bunlan 
hemen emekli edebilme olanağına sahip olmaktadır. Çünkü dağıtım yön
teminde, erken emekli edilenlere ödenecek maaşlar, o dönemde çalışmak
ta bulunan sigortalılardan tahsil edilerek bu gruba dağıtılacaktır^^s Dağı
tım yöntemi ile elde edilen bu olanaktan yararlanılan en önemU alan ise, 
uygun koşullarda, ericen emeklilik yoluyla işsizlik sigortasının yükünün 
hafifletilmesi olarak karşımıza çıkm^tadır. 

Fon biriktirme yöntemine göre, ucuz ve uygulanması kolay bir yön
tem olmakla birUkte, dağıtım yönteminin de bazı sakıncaları vardır. 
Bunlann başında, prim ödeyen sigortalıların gelecekte bu sigortadan ya
rarlanabilmelerinin, sigortanın sürekliliğine bağh olması gelmektedir. 
Çünkü, sigortalı nüfusunun önceye göre azalması, sigortanın geleceği ba
kımından tehlike yaratabilecektir. Keza, dağıtım yönteminde, bugün çalı
şarak prim ödeyerüerin gelecek için yaptıklan yatmm, sonraki kuşağın 
çalışabilirliğine ve çalışma arzusuna bağlıdır^^^. Bu sakıncanın en yoğun 
olarak hissedileceği sigorta kolunun ise, işsizlik sigortası olması beklen
melidir. Çünkü, gelecek neslin çalışabilirliği ve çalışma arzusu ile, işsiz
liğin büyüklüğü ve dolayısı ile işsizlik sigortasının yükü arasında ters o-
rantılı, karmaşık bir ilişki söz konusudur. 

Öte yandan, uzun vadede ne tür ekonomik gelişmelerin olabileceğini 
tahmin etmek mümkün değildir. Örneğin, karşılaşılan bir ekonomik buh
ran nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek işsizlik karşısında, dağıtım yön
teminin uygulanması, çalışan nüfiısu kaldırabileceğinin üzerinde bir yü
kün altına sokmak olur ki, bu da sosyal siyasetin, gelecek kuşağı gücünü 
aşan bir yükün altına sokmama amacına aykm düşer̂ SO, 

Bir sigorta kolu bakımından finansman yöntemlerinden hangisinin 
uygulanmasının yararlı olacağının tespitinde en temel kıstası, giderilmesi 
amaçlanan sosyîQ riskin niteliği oluşturmaktadır. Sosyal riskleri nitelikleri 
bakımmdan, yıUar itibariyle riskle karşılaşan sigortalılann sayısında bir dü
zen bulunan sosyal riskler^^l, zaman ve miktan bakımından belirsiz ve 
düzensiz olarak ortaya çıkan sosyal riskler ve son olarak, gerçekleşeceği 
önceden kolaylıkla tahmin edilebilen ancak, yaşlılık gibi, genç ve orta 

2'̂ ^ Talaş, 363; Tomandl, 65; Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 91. 
279 Talaş, 363; Tomandl, 65-66; Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 91. 
280 Tomandl, 66. 
2°1 Yıllar itibari ile sayıca düzenli olarak otaya çıkan risklere örnek olarak, hastalık 

\e analık gösterilebilecektir. Tabiidir ki, salgın hastalık durumları hastalık riski
nin bu bakımdan bir istisnasını oluşturmaktadır. 
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yaşta olanlar için uzakta bulunan riskler olmak üzere üç grupta topla
mak mümkündür. Konumuzu oluşturan işsizliğin bu aynmdaki yeri ise, 
ne zaman ve ne miktarda ortaya çıkacağı önceden kesin olarak bilineme
yen sosyal riskler grubudur^^^ 

Ortaya çıkmalarında belirli bir düzen gözlenen risklerin karşılanma
sını, istisnai durumlar için küçük bir yedek fon oluşturmak suretiyle, yılı 
yıhna finansman yöntemi ile sağlamak mümkün iken, işsizlik gibi, ne 
zaman ve ne boyutta ortaya çıkacağının önceden kestirilmesi güç bir 
sosyal riskin karşılanmasında, yılı yılına finansman yönteminin uygulan
ması oldukça zordur. Ekonomilerin çok behrii olmayan aralıklarla içine 
düştükleri durgunluk ve bunalım dönemlerinde ortaya çıkan yüksek 
düzeydeki işsizliklerin giderilmesi, ancak ekonominin iyi yıllannda fon 
biriktirilmesi ve bu fonların işletilerek zenginleştirilmesi suretiyle müm
kün olabilir. Yine, işsizlik büyüklüğü ile sigortaran gelirleri arasında ters, 
giderleri arasında ise bir doğru orantının bulunması da, yüksek işsizlik 
dönemlerinde gelirler düşerken giderlerin artması yüzünden kar
şılaşılacak dar boğazlann aşılmasında fon biriktirme yöntemini kaçınılmaz 
kılmaktadır. O halde, sosyal sigortalann finansmanında fon biriktirmenin 
bugün için gereksiz olduğu eleştirisi diğer sosyal sigorta koUan için isa
betli olsa bile, işsizlik sigortası bakımından kabul edilemeyecektir. 

İşsizUğe karşı başanlı bir giderim mekanizmasının baş koşulu, riskleri 
hafiften ağıra, olabildiğince geniş yelpazede karşılayabilecek bir yapıya 
sahip olmasıdır. Çünkü, işsizlik gibi, boyuttan değişken ve belirsiz olan 
bir riskin giderilmesinde ancak esnek bir mekanizma başanh olabilecek
tir. Şu halde, belirli bir dönemin gelirleriyle yine aynı döneme ilişkin 
giderlerin karşılanmasım öngören bir sistem bu bakımdan hiç de güvenilir 
sayılamaz. Bu yaklaşım bizi, işsizlik sigortasının finansmam bakımından 
fon biriktirme yönteminin tercih edilmesi sonucuna götürmektedir. Fon 
biriktirme yöntemi kabul edildiğinde, bu fonun hacmi bakımından sö
zünü ettiğimiz esnekliğin sınınnı ise, ortaya çıkabilecek herhangi bir dal
galanmayı göğüsleyebilecek, buna karşılık, pek istisnaî büyüklükteki 
dalgalarunalan karşılaması beklenmeyen bir fonun tesis edilmesi oluştur
maktadır. Zira, istisnaen ortaya çıkabilecek büyüklükteki bir işsizliği 
karşılayacak güçte bir fonun oluşturulması, katılım esasına dayalı bir iş
sizlik sigortasının boyuüannı aşmak olacaktır. Böyle durumlarda servet 
testine tâbi sosyal yardım yapılması yoluna baş vurulması önerilmekte-
dir283. 

282 Richardson, 61. 
283 Richardson, 184-185. 
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Yılı yılına finansman yöntemi uygulandığında, yoğun işsizlik dönem
lerinde genellikle malî kriz içinde bulunan hükümetlerin, bu durumu 
aşmada iki seçenekleri söz konusu olabilecektir. Ya işsizlik yardımlannı 
kısacaklar ki bu, çalışanlann devlete olan güvenlerini sarsıcı bir davranış 
olur, ya da çözümü vergilendirme ve borçlanmada arayacaklardır284 
Ancak, bu ikinci seçenek de iş gücü maliyetlerini ve buna bağlı olarak fı-
yatlan artıncı bir etìciye sahiptir. Bu yolun seçilmesi durumunda, dolaylı 
olarak, bir yandan istihdamın daha da düşmesi, öte yandan, artan fıyaüar 
nedeniyle sigorta yardımlannın yükseltilmesi gereksiniminin ortaya çık
ması beklenmelidir^^^ 3 ^ ^^^ işsizlik sigortalannın finansmanında fon 
biriktirme yönteminin tercih edilmesinin bir başka nedenini oluşturmak
tadır. 

Dağıtım yöntemi karşısında fon biriktirme yönteminin tercih edilme
sinin bir gerekçesini de, bu yöntemin enflasyondan etkilenmesine karşın, 
iyi yıllarda biriktirilen fonlar sayesinde enflasyonu yavaşlaücı bir etkiye 
sahip olması oluşturmaktadır. Öte yandan, biriktirilen foıîlann yüksek iş
sizlik yardımlan yapılabilmesine olanak sağlaması yoluyla bileşik talep 
artırılarak, bozulan ekonomik dengelerin normale dönmesi yönünde bir 
etki de yaratılmış olmaktadır^^ö. Şu halde, fon biriktirme yöntemi işsizlik 
sigortasının ekonomik dengeleyici olma fonksiyonunda baş rolü oyna
maktadır. Bunun da bir başka tercih nedeni olacağı kuşkusuzdur. 

Ancak hemen belirtilmelidir ki, fon biriktirme yönteminin tercih 
edilmesi de, işsizlik sigortasının finansmanında başanya ulaşılması bakı
mından tek basma yeterh olamayacaktır. Zira, fon biriktirme yönteminin 
de kendi içinde bazı önemli zaaflan olduğu unutulmamalıdır. O halde, iş
sizlik sigortasının finansmanında fon biriktirme yöntemi ile başanya ula
şılması, bu yöntemin iyi bir şekilde tahlil edilmesi suretiyle, doğurabile
ceği tespit edilen soruıüara karşı önceden ciddî önlemler alınmasına bağ
lıdır. Çünkü, para değerindeki düşmeler ve enflasyon gibi, fon biriktirme 
yönteminin başlıca zaaflannı oluşturan olaylar günümüz ekonomilerinin 
temel sorunlan arasında yer almaktadır. 

Tüıkiye açısından olası bir işsizlik sigortasının finansmanında fon bi
riktirme yöntemi tercih edilecek olursa, bu önlemlerin alınması bir kat 
daha önem kazanacaktır. Çünkü, mevcut sosyal güvenlik sisteminin fi
nansmanını ağırlıklı olarak fon biriktirme yöntemi ile sağlayan Türki-

284 Richardson, 62. 
285 Richardson, 62; Tuncay, Sosyal Güvenlik, 139-140. 
2°° Richardson, 62; Yazgan, 115; işsizlik sigortasının enflasyon üzerindeki etki

si konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Dilik, Sosyal Güvenlik, 80-82; yine aynı 
yazar, Tahlil Denemesi, 74-79. 
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ye'de, bu yöntemin sorunlan zaten yoğun bir biçimde yaşanmakta ve bu 
nedenle, doktrinde haklı olarak mevcut sigorta koUan bakımından dağıtım 
yöntemine geçilmesi önerilmektedir^^^. 

Sonuç olarak, Türkiye için düşünülen bir işsizlik sigortası bakımın
dan, finansman yöntemleri karşılaştırıldığında, gerekli önlemlerin de alın
ması koşulu ile, fon biriktirme yönteminin tercih edilmesinin daha isa
betli olacağını düşünmekteyiz. Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon fon 
biriktirme yöntemini tehdit etmekle birlikte, ülkedeki işsizliğin büyüklü
ğüne ve yapışma ilişkin istatistiki bilgilerin son derece yetersiz oluşu, gizli 
işsizUk, içinde bulunulan ekonomik istikrarsızlık ve özelleştirme çabalan 
nedeniyle, işsizlik hacminde anî ve keskin patlamalann olasılık dahiUnde 
bulunması, dağıtım yöntemini Türkiye açısından, fon biriktirme yönte
mine göre daha tehlikeli kılmaktadır. Öte yandan, fon biriktirme yöntemi 
eleştirilirken, yöntemin Türkiye'de pek başanlı olamamasında fonların 
kötü yönetilmesinin payı olduğu da unutulmamalıdır^^S. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarfından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında da finansman yöntemi olarak fon biriktirme 
yönteminin tercih edildiği görülmektedir. Taslağın 3. maddesinin e ben
dinde işsizlik sigortası fonu tammlanmış, 34 ve 40'ıncı maddeler arasında 
ise, fonun kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

Taslağın 39'uncu maddesi forüann değerlendirilmesi ve işletilmesine 
ilişkindir. Bu madde hükmü ile fonun işletilmesinde, sosyal yatmmlar 
karşısında istihdam ve üretimi artmcı ekonomik yatinmlara öncelik ta
nınmakta ve yatınmlarda güven, verimlilik, paraya çevrilebilirlik ve ka
zanç sağlama ilkelerinin esas olduğu beUrtilmektedir. Yine maddede, 
fonun hangi yatinmlarda kullanılacağının İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
çalışma programında belirtileceği, 40'ıncı maddede ise, fonun değerlen
dirilmesi ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslann bir tüzükle düzenlene
ceği hususuna yer verilmektedir. 

^°' Bu konuda bir eleştiri için bkz. Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 91-93. 
iöö Türkiye'de sosyal sigorta fonlanmn işletilmesi ve aksayan yönleri konusunda bkz. 

Tunçomağ, Sosyal Güvenlik, 94-97; sosyal güvenlik fonlarının işletilmesi 
konusunda aynca bkz. Dil ik, Sosyal Güvenlik, 268-270; Richardson, 68-70; 
yine, ekonomik ve sosyal işlevleri açısından Türkiye'de fonların işletilişi konu
sunda bkz. Dil ik, Tahlil Denemesi, 343-354. 



D Ö R D Ü N C Ü B O L U M 

İŞSİZLİK SİGORTASININ UYGULAMA ALANI 

L KAPSAMI BELİRLEYİCİ TEMEL İLKELER 

A. Zorunlu sigortalılık 
Sosyal sigortalarda kural olarak zorunlu sigortalılık ilkesi geçerlidir. 

İşsizlik sigortası bakımından düşünülecek olursa bu ilke, çalışanlann ya
sada öngörülen koşullann varlığı halinde, istemlerine bakılmaksızın işsiz
lik sigortasının kapsamında yer alacaklannı, sigortamn sağladığı haklardan 
vazgeçip, yükümlülüklerinden de kaçmamayacaklannı ifade etmektedir. 
Bugün işsizlik sigortasının uygulandığı otuz ülkede, zorunlu işsizlik si
gortası sisteminin cari olduğu görülmektedir^^ .̂ Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağının 5. 
maddesinde de, işsizlik sigortasının zorunlu olduğu açıkça vurgulanmış-
ür. 

Zorunlu sigortalılık ilkesi özel sigortalar karşısında sosyal sigortalann 
aymcı özelliklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu ilkeye göre, belirli ko
şulların varhğı halinde işçi, işveren ve sosyal sigorta kurumu arasında 
otomatik bir sigorta ilişkisi kurulur̂ ^O. Söz konusu sigortalılık ilişkisinin 
hukukî dayanağım ise, ulusal yasalann zorunlu sigortalılık ilkesini düzen
leyen hükümleri oluşturmaktadır. Şu halde, zorunlu sigorta ilişkisinin 
kurulmasının koşullan da ülkeden ülkeye farklı olacaktır. Bu koşullann 
genellikle, ilgiU yasanın kapsamına giren bir işyerinde çalışıyor olmak 

^ ° " Bağımlı çalışanlar için zorunlu işsizlik sigortası sisteminin cari bulunduğu 
İsviçre'de, bu zorunluluğun Anayasa ile öngörülmüş olması ilgi çekicidir. İsviçre 
Anayasası bağımlı çalışanlar için işsizlik sigortasının zorunlu olduğunu ve bunun 
istisnalannın yasalarla düzenleneceğini belirttikten sonra, bağımsız çalışanların 
da belirli koşullarda kendilerini sigorta ettirebileceklerinin konfederasyonun te
minatı altında olduğunu vurgulamaktadır (m. 34/2). Federal Const i tut ion of 
the Swiss Confederation of 29th May 1874, (Unofficial translation ıçdated 
3rd March 1991), 1991 Federal Department of Foreign Affairs. 
Bu konuda bkz. Güzel-Okur, 107-109; Sözer, 31^0; Tuncay, 118-119; 
Tunçomağ, 151-152, 165-168. 
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noktasında birleştikleri görülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı tarafından hazırlanan son İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında, yasa
nın kapsamına giren bir işte çahşmaya başlayanlann işe başlamalan ile 
birlikte sigortalı olacaklan, çalışarılar ile işverenleri hakkında sigorta hak 
ve yükümlülüklerinin de bu anda başlayacağı hükmüne yer verilerek, si
gortalılığın başlangıcı işe başlama anı olarak tespit edilmiştir (m.5). 

Şu halde, sigortalının işveren tarafından ilgili kuruma bildirilmemiş ya 
da primlerinin ödenmemiş olması da sigortalılık niteliğinin kazanılmasına 
bir engel oluşturmamaktadır. Sigortalının işveren tarafından kuruma bil-
dirilmemesinin sigortahlık niteliğinin kazanılmasına engel olmayacağı 
Taslağın 30. maddesinde aynca vurgulanmıştır. Maddeye göre, işveren 
çahştırmaya başladığı her sigortalı için örneği kurumca hazırlanacak bir 
işe giriş bildirgesini, iş sözleşmesinin yapıldığı tarihten başlayarak en geç 
bir ay içinde kuruma vermekle yükümlüdür. Ancak, bildirgenin geç ya 
da hiç verilmemiş olması, işverenin ve çalıştırdığı sigortalılann işsizlik si
gortasına ilişkin hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. 
Taslağın bildirilmeyen sigortalılar hakkında yapılacak işlemler başlıklı 31. 
maddesinde de, kuruma bildirilmeyen sigortalılann işe başladıklan tarih 
itibariyle sigortalı sayılacaklan tekrarlandıktan sonra, kurumun söz ko
nusu bildirge ve belgelerin verilmediğini tespit etmesi durumunda, önce 
işverenden bir ay içinde bu belgeleri vermesinin isteneceği, yine verme
mesi durumunda, söz konusu bildirge ve belgelerin prim miktarlan da 
belirtilmek suretiyle kurum tarafından resen düzenlenerek işverene tebliğ 
edileceği belirtilmektedir. 

Son olarak. Taslağın 5. maddesinde yer verilen "Bu kanun kapsa
mında çalışanlar işe başlamalan ile birlikte sigortalı olurlar" ifadesinden 
çıkanlabilecek bir sonuç da, bu şekilde kurulan zorunlu sigorta ilişkisinin 
çalışmanın dayandığı iş sözleşmesinin geçerliliğine dahi bağh olmadığı-
dır29i. 

B. İsteğe bağlı sigortalılık 
Zorunlu sigortalılık ilkesinin karşısında isteğe bağlı sigortalılık ilkesi 

yer alır. Sosyal sigortalarda isteğe bağlılık ilkesinin uygulanması duru
munda, sigortalılık ilişkisinin kurulması bakımından çalışan kişininin ira
desinin devreye girmesi itibariyle, sosyal sigortanın özel sigortaya yak
laşması söz konusu olmaktadır292. Aslında, sosyal sigortalann doğuş aşa-

291 Bukonudabkz. Sözer , 32-33. 
^^-^ İsteğe bağlı kılınmakla özel sigortaya yaklaştığından söz edilen sosyal sigortalı

lık ilişkisinin, hukuki niteliği bakımından, işçi ile sosyal sigorta kurumu arasında 
yapılan bir sözleşme mi olduğu yoksa, ilişkinin içeriğinin kamu hukuku kuralları 



İŞStZLlK SİGORTASININ UYGULAMA ALANI 9 5 

masında, genellikle isteğe bağlı sigortalılık sisteminin uygulandığı, ancak 
daha sonra, sosyal sigorta fikrinin gelişmesiyle birlikte, zorunlu sigortalı
lığın yavaş yavaş sosyal sigorta kavramı ile bütünleştiği görülmektedir. 
Bugün sosyal sigortalarda asıl olan zorunlu sigortalılıktır. İsteğe bağlı si
gortalılık ise, zorunlu sigortalılık niteliğini yitiren kişilere sosyal sigorta 
ilişkilerini devam ettirebilme olanağı sağlayan yedek bir sistem niteliği 
kazanmıştır293. Bir başka deyişle, isteğe bağlı sigortalılık artık, zorunlu si
gortalılık sisteminin tamamlayıcı bir istisnasım oluşturmaktadır. 

İşsizlik sigortalarında da, sendikalar bünyesindeki isteğe bağlı sigorta
lardan başlayıp zorunlu işsizlik sigortalarına varan bir süreç yaşanmıştır. 
Ancak bugün, işsizlik sigortalannda isteğe bağlı sigortalılığın, diğer si
gorta koUanndaki gibi tamamlayıcı bir sistem olarak kullamlmasının ya-
mnda, zorunlu sigortalılık sisteminden bağımsız olarak, tek başına uygula
nabildiği de görülmektedir. Bunım örneklerini ise, Danimarka ve İsveç 
oluşturmaktadır. Anılan ülkelerde, sendikalar tarafından isteğe bağlılık 
esasına dayalı olarak kurulan fonlarla finanse edilen işsizlik sigortası sis
temleri caridir. Ancak, söz konusu fonlann önemli ölçüde devlet tarafın
dan desteklendiği görülmektedir. İsteğe bağlılık esasına dayalı bu sistem
lerde, sendika üyelerinin sigortaya katılması genellikle zorunlu olduğu 
için, isteğe bağlılık sendika üyesi olmayan işçilerle sınırlı kalmaktadır. 
İsveç'te sendikalar, işsizlik sigortalannı, talepleri halinde, sendika üyesi 
olmayan işçilerin de katılımına açık tutmak zorundadırlar. Bu sistemle 
Danimarka'da işçilerin 1/2'sinin, İsveç'te ise, 2/3'ünün işsizlik sigortası 
kapsamında yer aldıklan görülmektedir^^^. 

ile tespit edilmiş olması ve işçinin tek taraflı bir irade beyanı ile kurulması itiba
riyle, bir kamu hukuku ilişkisi mi olduğukonusundaki tartışmalar için bkz. Sözer, 

•̂ •̂̂  Sosyal sigortalar hukukumuzxia da yasal durum böyle olmakla birlikte, isteğe bağlı 
sigortalılığın zorunlu sigortalılık niteliğini yitirenler için öngörülen bir program 
olması, gerçekte yapay bir anlam ifade etmektedir. Şöyle ki, SSK m. 85'e göre, is
teğe bağlı sigortalılık için, eskiden olduğu gibi belirli süre sigortalı olma ve yine, 
belirli gün sayıda malûllük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeme koşulu aranma
makta, müracaat tarihinden önce 506 sayılı yasaya göre tescil edilmek yeterli gö
rülmektedir, öyleyse, sadece bir gün sigortalı olarak çalışmak suretiyle kendisini 
sosyal sigortalar kurumuna tescil ettiren herkes, isteğe bağlı sigortalılığın temel 
koşulunuyerine getirmiş olmaktadır (Güzel-Okur, 116). Bu tescilin hiç çalışıl
madan kağıt üzerinde gerçekleştirilmesi de, ı^gulamada oldukça sık karşılaşılan bir 
durumdur. O itibarla, isteğe bağlı sigortalılık, bugünkü SSK mevzuatımız açısından 
zorunlu sigortalılık niteliğinin yitirilmesinden sonra devreye giren yedek bir sis
tem olmaktan öteye, asli bir sistem niteliği kazanmıştır. 

^ ° ^ Social Security Programs, 1991. 
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. KAPSAMIN BELİRLENMESİ 
Sosyal devletin önemli bir amacı, mümkün olduğunca çok çalışanın 

eşit ve adaletli biçimde sosyal sigorta güvencesine kavuşturulmasıdır. 
Ancak, devletlerin gelişmişlik düzeylerine göre, diğer sigorta koUannda 
olduğu gibi, işsizlik sigortalanmn kapsamına sınırlama getirmeleri her 
zaman kaçınılmaz olmuştur. Başlangıçta oldukça yoğun olan bu sınırla-
malann zamanla hafiflediği görülmektedir. Günümüzde, gelişmiş ülkeler 
de dahil olmak üzere, işsizlik sigortasının mevcut bulunduğu bir çok 
ülkede, sigortanın çalışan herkesi kucaklaması mümkün olamadığı gibi, 
sigortadan yararlanma da aynı düzeyde değildir. Bununla birlikte, zo
runlu işsizlik sigortasının kurulu bulunduğu ülkelerin yaklaşık yansında, 
çahşanlann büyük çoğunluğu işsizlik sigortası kapsamındadır^^^ 

ILO'nun 1952 tarih ve 102 sayılı " Sosyal Güvenliğin Asgarî Normları 
Hakkında Sözleşme " sinde, sözleşmeyi kabul eden ülkelerin güvence al
tına alması gereken sosyal riskler arasında işsizlik sayıldıktan sonra2^6, 21. 
maddede, sözleşmeyi kabul edip de işsizlik riskine karşı koruma sağlayan 
ülkelerin, çalışanlann en az %50'sini koruma altına almaları öngörülmek
tedir. Çahşanlann işsizlik riskine karşı güvenceye kavuşturulmalannm tek 
yolu işsizlik sigortası olmayıp, genellikle sigortanın yanında sosyal yardım 
nitelikli işsizlik yardımı sistemlerine de yer verilmektedir. Ancak, işsizlik 
yardımlan genellikle ikincil ve tamamlayıcı nitelikte olduklan için, 102 
sayılı Sözleşmede tespit edilen %50 oranımn, ilgili ülkeler bakımından, iş
sizlik sigortası kapsamının alt sımn olarak kabul edilmesi mümkündür. 

Yine, ILO'nun "Gayrı İradi İşsizlere Sağlanacak Tazminatlar ve Öde
neklere İlişkin 44 sayılı Sözleşmesi " ile dê ^̂ ,̂ bu sözleşmeyi kabul eden 
ILO üyesi ülkelere gayn iradî işsizleri güvenceye kavuşturan programlar 
ihdas etme yükümlülüğü getirilmektedir (m. 1/1). Sözleşmenin 1. mad
desinin ikinci bendinde ise, bu programlann zorunlu ya da isteğe bağlı 
işsizlik sigortası veya bunlann bir kanşımı olabileceği, yahut da bu al
ternatiflerin tamamlayıcı bir işsizUk yardımı programıyla desteklendiği bir 
sistemin kurulabileceği belirtilmektedir. Sözleşmenin 2. maddesi, kurul-

295 Social Security Programs, 1991, XXI. 
2"" 102 sayılı Sözleşmede dokuz sosyal risk sayıldıktan sonra (bkz. dn. 152), sözleş

meyi onaylamak isteyen bir devlete bu risklerden en az üçüne karşı koruma sağlama 
zorunluluğu getirilmiş, öte yandan, bu üç riskten birisinin ise mutlaka, sayılan do
kuz risk arasından seçilen ve sözleşmede belirtilen beş riskten (işsizlik, yaşlılık, 
iş kazası ve meslek hastalığı, sakatlık, ölüm) biri olması öngörülmüştür. Görüldü
ğü üzere, işsizlik debunlar arasında yer almaktadır. Türkiye bu sözleşmeyi kabul et
mekle birlikte, işsizlik ve bu konuya ilişkin hükümlere çekince koymuştur. 

2 9 ' ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesi 10.6.1938 tarihinde yürürlüğe girmiş, 1988 yılında 
da 168 sayılı Sözleşmeyle gözden geçirilmiştir. 
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ması öngörülen sosyal güvenlik programlanrun kapsamına ilişkindir. Bu 
maddenin birinci bendinde, kurulacak işsizliği tazmin programlannın 
kapsamı, mutad olarak ücret karşılığı çalışan herkes şeklinde tespit edil
mektedir. Bununla birlikte, aym maddenin ikinci bendinde, âkit taraflann 
zorunluluk durumunda kuracaklan program kapsamı dışında bırakabile
cekleri on grup iş sayılmıştır. 2. maddenin üçüncü bendine göre de, ikinci 
bentte sayılan iş gruplarından biri veye birkaçını kuracaklan işsizliği taz
min programının kapsamı dışında bırakan âkit devletlere, bu durumu ya-
yınlayacaklan yıUık raporlannda belirtme yükümlülüğü getirilmektedir. 

Bugün, bir çok gelişmiş ülkede bazı istisnalar dışında bütün ücretlile
rin işsizlik sigortası güvencesine kavuşturulduklan görülmektedir. Buna 
karşılık, yukanda da belirttiğimiz gibi, gelişmekte olan ve hatta bazı ge
lişmiş ülkelerde dahi, çeşitli gruplar işsizlik sigortası kapsamı dışında bı
rakılabilmektedirler. Şimdi bir yandan, bazı aynmlara göre korumasız bı
rakılan gruplan ele alarak kapsam dışı bırakılmalannın nedenlerini incele
yecek, öte yandan da bu uygulamalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı tarafindan hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağımn kapsamıyla 
karşılaştırmaya çalışacağız. 

A. İşletme büyüklüğü ayrımı 
İşsizlik sigortasında da, diğer sosyal sigorta koUannda olduğu gibi, 

riskle karşılaşan sigortalılann ekonomik güvenceye kavuştumlabilmeleri, 
bunlann çalışmalan, aldıklan ücret ve ödedikleri primlerle ilgili aynntılı 
bilgileri elde bulundurmayı gerektirmektedir. Günümüzün gelişmiş tek
nolojisi sayesinde bu bilgilere sahip olunması artık eskisi kadar zor ol
mamakla birlikte, yine de pek kolay değildir. 

İşsizlik sigortalanmn sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin benzer bir 
koşulunu da, sigortalılann kimliklerinin kolayca tespit edilebilmesi oluş
turmaktadır. Kimlik kayıtlannın düzenli tutulduğu veya ulusal kimlik 
kartı sisteminin mevcut bulunduğu ülkelerde, bu kayıtlar sosyal güvenlik 
programlarına veri oluşturabilmektedir. Söz konusu bilgi ve kayıtlann 
eksikliğinin işsizlik sigortasının işletilmesinde büyük güçlüklere neden 
olacağı şüphesizdir. Örneğin, bilgi eksiği yüzünden işçilerin işlerini de
ğiştirmeleri sırasında birden fazla kayıt yaptırmalan gibi durumlar söz 
konusu olabilecek ve buna bağlı olarak, ileride sigortalıya yardım yapıl
ması gerektiğinde bir çok kanşıklıklar ortaya çıkabilecektir. O nedenle, 
işsizlik sigotasının kapsamı belirlenirken, kimlikleri kolayca tespit edilebi
len ve çalışma kayıtlan düzenli olan gruplar öncelikle tercih edilmektedir. 
Amlan güçlüklere daha az rastlanması itibariyle büyük işletmelerde çalı
şanlar öncelikle tercih edilen gruplann başında yer almaktadırlar. Buna 
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karşılık, küçük işletmelerin sigorta kapsamı dışında bırakılabilme olasılık-
lan daha fazladır29^. İşletme büyüklüğü ayrımı uygulamasına dayanak 
gösterilen bir diğer gerekçe de, bu tür işletmelerin faaliyet konuları ne
deniyle konjonktürel dalgalanmalara karşı büyük işletmelere oranla daha 
az duyarlı olmalandır. Dolayısıyla küçük işletmelerde çalışanlann işsizlik 
riskiyle karşılaşma olasılıklan da büyük işletmelerde çalışanlara göre daha 
düşük olacaktır299. 

Günümüzde, sosyal güvenliğin yaygınlığı ilkesinin gelişmesine bağlı 
olarak, özellikle gelişmiş ülkelerde, işletme büyüklüğü ölçütünün artık 
pek uygulanmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu genel 
durumun istisnaları da mevcuttur. Örneğin, Amerikan Federal İşsizlik 
Sigortası Yasasının, tarım sektöründe sadece büyük işletmeleri işsizlik si
gortası kapsamına aldığı görülmektedir. Ancak, bazı federe devletler bu 
kapsamı, küçük tanm işletmelerini de kapsayacak şekilde genişletmişler-
dir^oo. Bugün ABD'de, tanm işletmelerinde çalışanlann yalnız 2/5'i işsiz
lik sigortasının kapsamında yer alabilmektedir^oı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağının geçici 2. maddesi, işsizlik sigortasının kapsamını 
işletme büyüklüğü bakımından yirmibeş ve daha fazla işçi çalıştıran işyer
leri ile sınırlanmakta ve bu kapsamın genişletilmesi konusunda Bakanlar 
Kurulunu yetkili kılmaktadır. Uluslararası uygulamada, işsizlik sigortala
rının kapsamının belirlenmesinde işletme büyüklüğü ölçütünün terk 
edilmesi yönündeki eğilime rağmen, taslakta bu yönde bir sınırlamanın 
getirilmesi aslında pek fazla yadırganmamalıdır. Çünkü, Türkiye gibi, ge
lişmekte olan ve işsizhk sigortasımn kurulma veya gelişme aşamasında 
bulunduğu ülkelerde, küçük işletmelerin yoğunluğu da düşünülecek 
olursa, işletme büyüklüğü aynmına gidilmesinin hâlâ önemini koruduğu
nu ve belki de sistemin yaşama geçirilebilmesi bakımından kaçınılmaz 
olduğunu kabul etmek gerekir. 

Ancak, 102 sayılı Sözleşmenin 21. maddesinin bendi, sözleşmeyi 
onaylayan ve sözleşmeye uygun olarak ulusal işsizlik sigortalanm kuran 
ülkelerin işsizlik sigortası kapsamını belirlerken, işletme büyüklüğü ba
kımından getirebilecekleri alt limiti, endüstri sektörü ile sınırlı olmak 
üzere, en fazla yirmi işçi şeklinde tespit etmiştir. Şu halde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakarüığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa 
Taslağında, sigortanın kapsamının belirlenmesi bakımından kabul edilen 

298 ILO , Education Guide, 14. 
299 Saver,36. 
300 Gordon, 240. 
301 Social Security Programs, 1991. 
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İşletme büyüklüğü alt limiti (25 işçi), ILO standartlannın gerisinde kal
maktadır. Bu tür bir sınırlamanın, Türkiye gibi gelişmekte olan ve işsizlik 
sigortasının yeni kurulacağı bir ülkede kaçınılmaz olduğunu kabul et
mekle birlikte, taslakta öngörülen yirmibeş işçi alt limitinin yirmi işçiye 
indirilerek ILO'nun belirlediği asgarî standartlara uydurulmasının daha 
isabetli ve olanaklı bulunduğunu düşünmekteyiz. 

B. Sektörel ayrım 
Genel olarak, işsizlik sigortasımn kapsamında yer almalan bakımından 

bazı sektörlerin diğerlerine oranla daha öncelikli olduklan, bazılannm ise 
çoğunlukla kapsam dışında bırakıldıklan görülmektedir. Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Tasla
ğında sigorta kapsamı, 1475 Sayılı İş Kanunu, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu 
ve 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında çalışanlar şeklinde 
belirlenmiştir. Bu itibarla, anılan yasalann kapsamında yer almayan işler
de çalışanlar, işsizlik sigortası güvencesinden yoksun kalmaktadırlar. Ça
lışmamızın bu bölümünde, çeşitli sektörlere göre işsizlik sigortasının uy
gulama alam, amlan taslağın kapsamıyla karşılaştırmalı olarak incelenmeye 
çahşılacaktır. 

1. Sanayi ve hizmeüer sektörü 
İşsizlik sigortalan idari nedenlerle genellikle, düzenli işlerde ve ücret 

karşılığı çalışanlan öncelikle koruma altına alma eğilimindedir. Çünkü, bu 
tür işlerde çalışanlann sigorta kayıtlannm tutulması ve primlerinin top
lanması, söz konusu özellikleri taşımayan sektörlere göre daha kolay ve 
ucuzdur. Bu bakımdan en şanslı sektörler ise, sanayi ve hizmet sektör
leridir. İşsizlik sigortasının mevcut bulunduğu ülkelerde söz konusu sek
törlerde çalışanlann büyük ölçüde sigortanın kapsamında yer aldıklan gö
rülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da genel durum budur. 

Ancak, hizmet sektöründe, ev hizmetleri ve aile işlerinde çalışanlar 
gibi bazı gruplar bu genel durumun istisnasını oluşturmaktadırlar. Anılan 
işlerde çalışanlann, söz konusu iş koUannda sigortanın yönetim ve dene
timinin güç oluşu nedeniyle, işsizlik sigortalan kapsamı dışında bırakıla-
bildikleri görülmektedir. Örneğin, Fransa ve Portekiz'de ev hizmetlerinde 
çalışanlar işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılmışlardır. Belçika'da ise, 
evde yatılı kalmayan ve günlük ya da haftalık belirli saat limitlerinin al
tında çalışan ev hizmetlileri işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılmışlar
dır. ABD, Almanya, İsveç, Kanada gibi ülkelerde ise, aUe işlerinde çalışan-



100 İŞSİZLİK SİGORTASI 

1ar işsizlik sigortası kapsamının dışmdadırlar. İsviçre'de de aile içi tanm iş
lerinde çalışanlann işsizlik sigortası kapsamı dışında tutulduklan görül-
mektedir^'^^ iLO'nun 44 sayılı Sözleşmesinde de, sözleşmeye taraf dev
letlere ev hizmetlerinde ve aile içi işlerde çalışanlan işsizlik sigortası kap
samı dışında bırakabilme olanağı tanınmıştır (m.2/2-a, b). 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında, sigorta kapsamı )aıkanda anılan işler bakımın
dan 1475 sayılı İş Kanunu ile sınırlanmıştır. İş yasasına göre, ev hizmetle
rinde çahşanlar (m.5/1-4) ile bazı aile içi işlerde çalışanlar (m.5/1-3,7) ve 
çalışmalannı aynı işverene hasretmeyen kalorifersiz konut kapıcıları 
(m.5/2-e) yasa kapsamı dışında bırakılmışlardır. Söz konusu işlerde çalı
şanlann bu şekilde yasa taslağı kapsamı dışında bırakılmalan işsizlik sigor-
talanndaki genel eğiUme uygundur. 

2. Tarım sektörü 

Tanm sektöründe, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki gibi büyük iş
letmeler bulunabilmekle birlikte, genellikle küçük işletmelerin yaygın 
oluşu nedeniyle, istihdamın organizasyonu zayıf ve düzensizdir. O yüz
den, işsizhğin belirlenmesi de güç olmaktadır. Öte yandan, tanm sektö
ründe emeğin karşılığının ayın olarak da verilebilmesi, ücreti belirsizleş-
tirmekte ve yine sıkça rastlanan ortakçıhk nedeniyle, yapılan çalışmanın 
bağımlı bir çalışma olup olmadığının ayırt edilmesi de çok zor olabilmek-
tedir303. Bu nedenlerle, tanm sektöründe çalışanlann uzun yıllar işsizlik 
sigortalannın kapsamı dışında bırakıldıktan görülmüştür. 

Bugün, tanmın yapısındaki modernleşmeye bağlı olarak, gelişmiş bir 
çok ülkede, tanm sektöründe çalışanlar genel işsizlik sigortasının kapsa
mına katılmışlardır304. ispanya ve Portekiz gibi bazı ülkelerde ise, bu sek
törde çalışanlar için özel işsizlik sigortası sistemleri oluşturulduğu görül
mektedir. Ancak, tanmda mevsimUk çalışmalann yaygın oluşu ve gelişmiş 
ülkelerde dahi mevsimlik işlerde çahşanlann işsizlik sigortası kapsamı dı
şında bırakılmalan, bu ülkelerde tanm işçilerinin önemli bir kısmının ister 
istemez işsizlik sigortası kapsamı dışında kahnalan sonucunu doğurmak
tadır. Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi, işsizlik sigor-

302 Bkz. Social Security Programs , 1991. 
303 ILO, Unemployed, 17; ILO , Education Guide, 17; Törüner , 18-19. 
304 ülkelere örnek olarak, Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, ingil

tere, italya, Japonya, Kanada ve Norveç gösterilebilecektir, isveç ve Danimar
ka'da ise, tanm kesiminde çalışanlar genel isteğe bağlı işsizlik sigortası kapsa-
mındadırlar. Buna karşılık, ABD'de tarım kesiminde çalışanlar genel işsizlik si
gortası kapsamında olmakla birlikte, bu kapsam federal yasa tarafından büyük iş
letmelerle sınırlanmıştır. Bkz. Social Security Programs, 1991. 



İŞSIZLIK SİGORTASININ UYGULAMA ALANI 101 

tasının mevcut bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ise, tanm sektöründe 
çalışan işçilerin doğrudan sigorta kapsamı dışında bırakıldıktan görülmek-
tedir^^^. ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesinin 2. maddesinin üçüncü bendin
de de, bu sözleşme tanm işçileri hakkında uygulanmaz hükmüne yer ve
rilerek, tanm işçilerinin işsizlik sigortası kapsamına alımp alınmamalan 
üye devletlerin takdirine bırakılmıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağının uygulama alanı, tanm sektöründe çahşanlar ba
kımından 1475 Sayılı İş Kanunu ile sınırlanmıştır. Bu Kanun tanm işlerin
de çalışanlan kural olarak kapsamı dışında tutmaktadır. O itibarla, tanm iş
lerinde çalışanlar kurulması amaçlanan işsizlik sigortasının da kapsamı 
dışında kalmaktadırlar. Taslağın uygulama alanının bu şekilde sınırlanması, 
Türkiye'nin gelişmekte bulunan bir ülke olduğu düşünülecek olursa nor
mal karşılanmak gerektiği gibi, kanımızca sigortamn yaşama geçirilebil
mesi bakımından da kaçınılmazdır. 

3. Kamu görevlileri (memurlar) ve yüksek ücretli gruplar 
Bazı sosyal güvenlik sistemlerinde kamu görevlileri işsizlik sigortası 

kapsamı dışında bırakılabilmektedirler. Bu uygulamanın temelinde yatan 
düşünce, sözü geçen grubun belirsiz süreli olarak ve bütün aktif yaşam-
lan boyunca çalışmak üzere göreve atanmalan itibariyle, diğer çalışanlara 
göre daha fazla iş güvencesine sahip olmalandır. ILO'nun 44 sayılı Söz
leşmesinde de, devlet, mahalli idareler ve kamuya yararlı işletmelerde ça-
hşmakta olup da, hizmetleri sürekli bir karakter arzedenlerin ulusal işsiz
lik sigortası yasası kapsamına alımp alınmamalan üye devletlerin takdirine 
bırakılmıştır (m.2/2-c). Ancak hukukumuzda "kamu görevlisi " kavramı 
hizmetin daimiliği ve teminat altında bulunması koşullannı taşıyan me
murlar yamnda, bu koşullan taşımayan bazı çalışanlan da içermektedir 
Yürürlükte bulunan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, "Kamu 
hizmeti görevlileri ile ilgili hükümler " kenar başhğıra taşıyan 128. mad
desinde, kamu görevlilerim memurlar ve diğer kamu görevlileri şeklinde 
iki gruba ayırmaktadır. Özünde memuru tarif eden 128. maddede diğer 
kamu görevlilerinin kimler olduğu ve bunlann hukukî durumlan konu
sunda bir belirsizlik ve karmaşa söz konusudur. Maddede kamu hizme
tinin gerektirdiği aslî ve sürekli hizmetleri görenler memurlarla sımrlan-
mayıp, diğer kamu görevlileri de bu kapsama katılınca, memurlar ile öbür 
kamu görevlileri arasında aynm yapma olanağı kalmamıştır. Söz konusu 
belirsizlik ve karmaşa doğal olarak memurlar dışındaki personelin iş gü
venceleri konusuna da yansımaktadır. Bu itibarla, amlan gruplann işsizlik 

305 Bkz. Social Security Programs, 1991; Törüner, 19. 
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sigortası kapsamına alınıp alınmayacaklannm özel olarak incelenmesi ge
rekir. Böyle bir incelemeye girişmek ise, çalışmamızın boyutlannı aşmak
tadır. O nedenle, bundan sonraki açıklamalanmızı sadece memurlarla sı-
mrlı tutacağız.306, 

Onar'a göre, memurun tam bir tanımının verilmesi oldukça güç ol
makla birlikte, genel bir çerçeve çizmek gerekirse, kamu hizmeti görme 
ve daimi bir surette idare kadrolan ve hiyerarşisi içinde kaynaşma koşu
lunu taşıyan çalışanlann memur olduklan kabul edilmelidir^O^. Memur-
lann diğer çalışanlara oranla daha yoğun bir iş güvencesine sahip olma-
lan, memur ile yönetim arasındaki ilişkinin özel hukuk hükümlerine tâbi 
bir sözleşme değil, yönetim hukukuna tâbi statüler bir durum olmasından 
kaynaklanmaktadır^OS. Memur bu hukuksal duruma yönetimin tayin 
tasarrufu ile girmektedir. Tayin tasarrufu ise, maddî bakımdan bir şart -
tasarruftur309. 

Memurla yönetim arasındaki ilişkinin sona ermesi çeşitli şekillerde 
olabilmektedir. Bunlar içinde konumuz açısından en önemli olanı, sonu
cunda ortaya çıkacak işsizliğin iradîliğini göstermesi nedeniyle, memur
luk statüsünden çıkarılmadır^i^. Memurluk statüsünden çıkanlıpa, sicil 
üzerine olumsuzluktan dolayı çıkarma ve disiplin cezası niteliğinde çı
karma olmak üzere iki türdür. Sözü geçen her iki tür çıkarma da, nedene 
ve şekle bağlı tasarruflardır. Olumsuz sicil üzerine çıkarmada, iki kez üst 
üste olumsuz sicil alan memur başka bir sicil üstünün emrine atanır; 
Ancak, orada da olumsuz sicil aldığı takdirde memurlukla ilişiği kesilir 
(DMK. 120). Ağır bir disiplin cezası olan çıkarma karan ise, yasada sayı
lan nedenlerin varlığı durumunda, yargısal usuUere uygun olarak sadece 
disiplin kurulu tarafından verilebilir (DMK. 125/E, 126/2)311. Görüldüğü 
üzere, memuriyet ilişkisinin kurulmasındaki takdirîlik, memuriyetten çı-
kanlmada yerini sıkı bir nedene bağlılığa bırakmaktadır. Memurla yöne
tim arasındaki ilişkiyi, işçiyle işvereni arasındaki iş ilişkisinden daha güçlü 
kılan husus da budur. 

^^" Anayasanın 128. maddesinin kamu görevlileri konusunda y arattığı kanşıkhğa iliş
kin öğreti ve yargı görüşleri ile bunlann eleştirisi için bkz . Güran, 39-70. 

307 Bkz. Onar, 1074-1075; ayncabkz. Güran, 53; Günday, 525-526. 
308 Gözübüyük-Akıl l ıoğlu, 155-156. 
309 Bu konuda bkz. Onar, 1159-1160; Günday, 535-537; ayrıca şart-tasarruf kav

ramı hakkında bilgi için bkz. Onar, 340-341. 
^10 Memurluk statüsünü kısıtlayan veya sona erdiren diğer durumlar için bkz. 

Gözübüyük-Akıl l ıoğlu, 195-200; Günday, 570-578; Onar, 1259-1262, 
1266. 

311 Bukonudabkz. Gözübüyük-Akı l l ıoğlu , 178, 199, 202; Günday, 539, 566, 
575; Onar, 1264-1267. 
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Memurlann işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılıp bırakılmamalan 
tercihi, istihdamın kamu sektöründe yoğun bulunduğu ülkeler bakımın
dan ayn bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Avusturya, İtalya, Japonya 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerde, memurlar zorunlu iş
sizlik sigortası kapsamı dışında tutulurken, ABD, Almanya, Belçika, Fran
sa, HoUanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, Kanada, Norveç, Portekiz ve Yu
nanistan gibi bir çok ülkelerde ise, sigorta kapsamında yer almaktadırlar. 
Danimarka ve İsveç'te ise, memurlar isteğe bağlı işsizlik sigortası kap
samında güvenceye kavuşturulmuştur. Öte yandan, memurların Hollan
da'da olduğu gibi, genel işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılmakla bir
likte, özel bir sistem dahilinde güvence altına alındıklan uygulamalara da 
rastlanmaktadır^ı^ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında sigortanın uygulama alanı, İş, Deniz İş ve Basın 
İş Kanunlan kapsamında çalışanlar şeklinde tespit edilmiştir (m.2). Bu 
durumda memurlar, işsizlik sigortasının uygulama alanı dışında kal
maktadırlar. Türkiye bakımından yapılan böyle bir tercih, yukanda açık
lamaya çalıştığımız makul gerekçe karşısında yadırganmamalıdır. İşsizlik 
sigortasının yeni kurulacağı da düşünülürse bu tercih isabetli olmuştur. 

Yüksek ücretli gruplara gelince, bunlar kolayca oluşturabilecekleri 
varsayılan bireysel tasarruflar ile, işsizliği dışandan yardım almadan da 
göğüsleyebilecekleri gerekçesiyle işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakı
labilmektedirler. ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesinde de, yetkili makamlarca, 
gelirleri karşılaşabilecekleri işsizlik rislcine karşı kendilerini korumaya 
yeterli görülen fikir işçilerinin işsizlik sigortası kapsamına alınıp almma-
malan üye devletlerin takdirine bırakılmıştır (m.2/2-d). Anılan gerekçeye 
dayanan uygulamalar, sosyal güvenlik düşüncesinin özünde yatan, bütün 
toplumun kucaklanması idealine ve sosyal adalete aykın düştüğü gerek
çesiyle haklı olarak eleştirilmektedir^^^. Nitekim, günümüzde belirli bir 
düzeyin üzerinde ücret alan graplann işsizlik sigortası kapsamı dışında bı-
rakılmalanna gelişmiş ülkelerde rastlanmamaktadır. Keza gelişmekte olan 
ülkelerde de durum aynıdır. Gelişmekte olan ülkeler bakımından bu uy
gulamaya örnek olarak sadece Güney Afrika Cumhuriyetini göstermek 
mümkündür^ı^ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazıria-

^^^ Bilgi için bkz. Social Security Programs, 1991. 
313 ILO , Unemployed, 16; ILO , Education Guide, 17. 
314 Bkz. Social Security Programs, 1991. Güney Afrika Cumhuriyetin'de işsiz

lik sigortası bakımından 1991 yılı itibariyle uygulanmakta olan bir ücret limitini 
de, yılda 546 Rand'dan aşağı gelire sahip olan "siyahların" sigorta kapsamı dışı 
bırakılmaları oluşturmaktadır. 
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nan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da sigortanın kapsamı bakımından 
gelir düzeyine ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. 

4. Özel sistemler çerçevesinde korunan sektörler, ulaştırma, 
inşaat, madencilik ve basm 

Dünya genelinde, ulaştırma sektörü ve özellikle de demir ve deniz 
yolu ulaştırmasında çalışanlar, bu sektörün genellikle kamu yönetimi al
tında bulunması nedeniyle memur statüsündedirler. Yukarıda belirtildiği 
gibi, memurlar işçi statüsünde çalışanlara göre daha güçlü bir iş güven
cesine sahip olduklan için, işsizlik riskine maruz kalma olasıhklan zayıftır. 
Bu itibarla, sözü geçen ulaştırma işlerinde çalışanlann işsizlik sigortası 
kapsamı dışında bırakılabildikleri görülmektedir^^^. Ancak, Türkiye'de 
belirtilen ulaştırma sektörlerinde çalışanlar yine kamu görevlisi olmakla 
birlikte, daha çok işçi statüsünde bulunmaktadırlar. Bu nedenle, anılan iş
lerde çalışanlann işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılmalannın hukukî 
gerekçesi olan güçlü bir iş güvencesine sahip olma durumu ülkemiz açı
sından mevcut değildir. 

Bazı ülkelerde, bu şekilde işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılan 
ulaştırma sektörü çalışanları özel sistemler çerçevesinde korunmaktadırlar. 
Örneğin, ABD'de demir yolu işçilerinin, Belçika, Yunanistan ve Japon
ya'da gemi adamlanmn, Fransa'da dok işçileri, tacir gemi adamlan ve ha-
vacılann, İspanya'da ise, gemi adamlan ve demir yolu işçilerinin işsizlik 
sigortası kapsamı dışında bırakılırken özel sistemler kapsamında korun-
duklan görülmektedir^iö. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağına göre, ÎK.5 uyannca, deniz taşıma işlerinde çalı
şanlarla, havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler hariç, hava ta
şıma işlerinde çalışanlann işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakıldıklan 
görülmektedir. Ancak, İş Kanununa göre kapsam dışında kalanlardan 
deniz ulaştırmasında çalışanlar, DİK.l den yaralanarak (maddede öngö
rülen diğer koşuUann da varlığı durumunda) işsizlik sigortası kapsamında 
yer alabileceklerdir. Demiryolu ulaştırma sektörüne gelince, bunlar ÎK.5 
deki istisnalar arasında yer almamalan nedeniyle ve çoğunlukla, İş Kanu
nunun aradığı işçi statüsünde çalışmak koşulunu da taşıdıklan için, işsizlik 
sigortası kapsamına girmektedirler. Taslakta, ulaştırma sektörü çalışanla-
nmn büyük ölçüde işsizlik sigortası kapsamına alındıklan görülmektedir. 
Ulaştırma sektöründe çalışanlann çoğunlukla memurlar kadar güçlü bir iş 
güvencesine sahip bulunmayan işçiler olduğu dikkate alındığında. Taslak 
kapsamımn bu şekilde belirlenmesi isabetlidir. 

315 Törüner, 19. 
316 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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Çalışanlann işsizlik riskine karşı özel sistemler çerçevesinde korunma-
lanna Ulaştırma sektörü dışında ve hatta bütün sektörler arasında en yay
gın olarak, inşaat ve maden işleri sektörlerinde rastlanmaktadır. Örneğin, 
Avusturya'da inşaat, Fransa ve İspanya'da maden, Belçika'da ise, hem in
şaat hem de maden işleri sektörlerinde çahşanlann işsizlik riskine karşı 
özel sisteffiler kapsamında korundukları görülmektedir^i^. 

Bu tür özel sistemler altında korunduklanna rastlanabilen diğer bir 
grubu da basın işlerinde çalışanlar oluşturmaktadır. Örneğin, Yunanis
tan'da durum böyledir3l8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın
dan hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağına göre, basın işlerinde çalı
şanlar BİK'nu çerçevesinde sigorta kapsamında yer almaktadırlar. 

C. Çahşma biçimleri ayrımı 
Çalışanlann işsizlik sigortası kapsamında yer alabilme olasılıkları ça

lışma biçimlerinin özelliklerine göre de farklı büyüklüklerde olmaktadır. 
Şimdi de, çalışma biçimlerine iUşkin çeşitli aynmlara göre işsizlik sigorta-
sımn kapsamına ilişkin genel uygulamalan inceleyecek ve bunlan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa 
Taslağımn düzenlemesi ile karşılaştırmaya çalışacağız. 

1. Bağımlı ve bağımsız çalışanlar 
Bağımlı çalışma, yapılan işin bir işverenin otoritesi altında, onun tali-

matlan doğrultusunda ve denetimi altında yapılmasını ifade eder^^ .̂ Bu 
bağımlılık, kural olarak ya bir iş sözleşmesine ya da iş ilişkisine daya-
nır320. işizlik sigortalan genellikle ulusal yasalarda belirlenen koşullan 
taşıyan bağımlı çalışanlan kapsamlanna almaktadırlar. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafindan hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağı da 
sigorta kapsamım bağımh çalışanlarla sınırlamıştır. Zira, taslağın uygulama 

317 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
318 Bkz. Social Security Programs , 1991. 
319 Çel ik, 74-75; Ekonomi, 74; Esener, 127; Narmanlıoğlu, 135; bağımlılık 

ilişkisi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz . Engin, 59-72; Sözer, 167 vd ; 
Süzek.Fesih, 8-12; Narmanlıoğlu, iş Hukuku, 134-138. 

32^^ iş sözleşmelerini diğer iş görme borcu doğuran sözleşmelerden ayıran en önemli 
unsur bağımlılık ilişkisidir. Bağımlı çalışmayı tanımlarken bu ilişkinin kural ola
rak bir iş sözleşmesine dayanacağını belirttikten sonra, iş ilişkisine de dayanabi
leceği şeklinde bir ifadeye yer vermemizin nedeni, iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü 
gibi bazı durumlarda işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkinin, işçinin çıkarlan-
nın korunması bakımından, salt fiili bir ilişkiye de dayandınlabiliyor oluşudur, iş 
ilişkisi konusunda bilgi için bkz. Çelik, 70-72; Tunçomağ, iş Hukuku, 52-53; 
Engin, 51-59; Sözer, 163 vd ; Güzel-Okur, 90-94. 
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alanım belirleyen İş, Deniz İş ve Basın İş Kanunlan kapsamlanna sadece iş 
sözleşmesine tâbi olarak çalışanlan almaktadırlar. 

Buna karşılık, hiçbir otoritenin talimat ve denetimine (iş sözleşmesine) 
tâbi olmaksızın, yaptığı işin bütün nimet ve külfetleri kendisine ait olmak 
üzere bağımsız çalışanlann^^i^ genellikle işsizlik sigortası kapsamının dı
şında bırakıldıktan görülmektedir. Örneğin, ABD, İngiltere, İsviçre ve 
Kanada'da bağımsız çalışanlar açıkça işsizlik sigortası kapsamı dışında bı
rakılmışlardır. Ancak, Kanada'da balıkçılık mesleğinde bağımsız çalışanla
rın istisnaî olarak sigorta kapsamına alındıkları görülmektedir. Bunlann 
yanında Norveç gibi, bağımsız çalışanlann bütünüyle işsizlik sigortası kap
samına alındıklan veya Danimarka gibi, isteğe bağlı olarak işsizlik sigor
tasından yararlandınldıklan sistemler de mevcuttur322. 

Bağımsız çalışanlann işsizlik sigortası kapsamı dışında tutulmalan eği
limini genel olarak şöylece açıklamak mümkündür. İşçiler açısından sos
yal sigortanın cazibesi, sağladığı ödenek ve yardımlardan kaynaklanmak
tadır. Sigortalılar da bu yardımlara karşılık prim ödemek suretiyle belirli 
oranda sigortanın finansmanına katılmaktadırlar. Ancak, işçi katılımlan 
sosyal sigortanın finansmanının sadece bir kısmını oluşturmaktadır. 
Genellikle bu katılımlann işverenlerin ödedikleri primlerle en azından 
ikiye katlandığı, bazen buna devlet katkılanmn da eklendiği görülmekte
dir. İşsizlik sigortasının kapsamına bağımsız çalışanlann katılması düşü
nüldüğünde, devlet katkılan dışında sigortanın finansmanın bütünüyle 
bağımsız çalışan sigortalılann ödedikleri primlerle sağlanması durumu söz 
konusu olacaktır. Sigortanın finansmanının tamamen bağımsız çalışanlar 
tarafindan göğüslenmesi ise, çoğu zaman güç, hatta olanaksızdır. Bu iti
barla, işsizlik sigortalanmn kapsamımn genellikle bağımlı çalışanlarla sınırlı 
tutulduğu görülmektedir323. Bağımsız çahşanlann işsizlik sigortası kap
samı dışında tutulmalanmn bir başka nedenini ise, bunlann işsizliklerinin 
gayn iradî olup olmadığının belirlenmesindeki güçlük oluşturmakta-
dir324. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafindan hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında da, sadece bağımh çalışanlardan söz edilerek, 
bağımsız çalışanlar sigorta kapsamı dışında bırakılmıştır. Türkiye için ha
zırlanan bir işsizlik sigortası yasa taslağında, bağımsız çalışanlara yer veril
memesi, yukanda behrtilen güçlüklerin ülkemizde fazlasıyla mevcut ol
duğu düşünüldüğünde isabetlidir. Ancak, anılan nedenlerle, bağımsız çalı-

-'21 Bağımsız çalışma konusundabkz. Akın ,3-5. 
•'22 Bkz. Social Security Programs , 1991. 
O r t o J 

•'^•' ILO, Education Guide, 15; ILO, Introduction to Social Security, 13. 
324 Gordon, 240. 
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şanlann işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakıldıkları ülkelerde, bu gru-
bım genellikle kamu yardımları ile korunmaya çalışıldığı da unutulma
malıdır. 

2. Kısnû statüde çalışanlar 

Kısmî çalışma, genel olarak, normal çalışma sürelerinin oldukça al
tında, düzenli ve iradî bir iş ilişkisi olarak tanımlanabilir^^s. Bu genel ta
nıma karşılık, ulusal yasalarda kısmî çalışmanın çok çeşitli tanımlan ile 
karşılaşılmaktadır^^o Hepsinden önemlisi, kısmî çalışmanın ulusal yasalar
da, sosyal güvenlik bakımından, sağlanan sosyal korumanın kapsamı iti
bariyle farklı farklı tanımlandığı da görülmektedir^^^. Bir çok ülkede 
işsizlik sigortası kapsamına girebilmek, belirli bir dönemde yasada öngö
rülen asgarî sürenin üzerinde çalışma veya belirli bir miktann üzerinde 
ücret elde etme koşuluna bağlanmıştır. Yukanda sözünü ettiğimiz şekilde 
farklı tanımlann ortaya çıkması da, sosyal korumanın kapsamını belirleyen 
çalışma süresi ve ücret alt eşiklerinin ülkeden ülkeye ve işkoUanna göre 
değişken oluşundan kaynaklanmaktadır. 

Sosyal korumanın kapsamını belirleyen çalışma süresi eşiklerinin iş
sizlik sigortası gibi doğrudan ekonomik güvence sağlayan sosyal koruma 
alanlannda, sağlık ve iş güvenliği gibi, doğrudan ekonomik güvence sağ
lamayan koruma alanlanndakilere oranla daha yüksek tespit edildiği gö
rülmektedir. Aslında, işsizlik tazminatlannın hak edilmesi bakımından 
yaygın olan sınırlama, belirli bir dönemde yasada öngörülen gün sayıda 
veya miktarda prim ödenmiş olmasıdır. Buna ek olarak, çeşitli ülkelerde 
kısmî çahşanlar bakımında işsizlik sigortasının kapsamım daraltan asgarî 
çalışma sürelerinin de tespit edilmesi, kısmî çalışanlann sosyal sigorta kap
samına almmalannın, finansman yöntemi, primlerin hesaplanması, yardım-
lann hak ediliş koşullan ve miktanmn hesaplanması bakımından bazı gü
cüklerime göstermesinden kaynaklanmaktadır329. 

Örneğin Danimarka'da, haftada onbeş saatten fazla ya da bir ayda 
ortalama haftalık onbeş saatten fazla çalışanlar işsizlik sigortası kapsamına 
alınmışlardır. Bıma ek olarak, kısmî çalışanlann işsizlik ödeneğini hak 
edebilmeleri geçmiş üç yıl içinde en az onyedi hafta prim ödemiş olma-

^^^ Euzéby, Part-time Employment, 545; Eyrenci, Kısmî Çalışma, 22; kısmi ça
lışma kavramının unsurlan konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Centel, Kısmî 
Çalı§ma,27-31; Eyrenci, Kısmî Çalışma, 22-24. 

•^•^° Kısmi çalışmanın ulusal yasalardaki çeşitli tanımlar için bkz. Centel, Kısmî 
Çalışma, 25-26; ILO, Report V(l), 1993,9-10. 

327 Bkz. ILO, Report, V(l), 1993, 10-11. 
•^2° Anılan güçlükler için bkz. Euzéby, Part-time Employment, 546-553. 
329 ILO, Report, V(l) , 1993, 11. 
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lan koşuluna bağlanmıştır. Hollanda'da ise, işsizlik sigortasının kapsamına 
girme bakımından haftalık asgarî çalışma süresi beş saattir. Bu ülkede, iş
sizlik riskiyle karşılaşan sigortalıya kural olarak altı ay süreyle işsizlik 
ödeneği verilmektedir. Anılan sürenin sonunda işsizlik ödeneği verilmeye 
devam edilmesi ve bunun süresi, sigortalının yaşma göre belirlenmektedir. 
Ödenek verilmeye devam edilmesinin ön koşulu ise, haftada en az sekiz 
saat çalışıyor olmaktır. İşsizlik sigortası kapsamının belirlenmesine ilişkin 
asgarî çalışma sürelerinin tespit edildiği diğer ülkelerden İsveç'te bu süre 
haftalık onyedi saat, Almanya, Finlandiya, ve İrlanda'da onsekiz saat, 
Luxembourg'ta ise, yirmi saattir^^O. 

Bazı ülkelerde ise, kısmî çahşanlann işsizlik sigortasımn kapsamına gi
rebilmeleri bakımından belirli bir limitin üzerinde gelir elde ediyor olma-
lan aranmaktadır. Bu uygulamanın söz konusu olduğu ülkelere örnek 
olarak, Avusturya, İsviçre ve Norveç'i göstermek mümkündür. Sözü ge
çen ülkelerden Norveç'te, anılan gelir tabanının tam gün çalışanlar ile 
kısmî çalışanlar için farklı tespit edildiği görülmektedir. Bu ülkede, işsiz
lik sigortasının kapsamında yer alabilmek için, tam gün çalışanlar geçmiş 
oniki ay içinde tespit edilmiş gelir miktanmn 3/4'nü kazanmak zorunda 
iken, kısmî çalışanlar bu geliri geçmiş üç yıl içinde kazanmak zorundadır-
lar33i. 

İşsizlik sigortası kapsamının belirlenmesinde taban ücret ve asgarî ça
lışma süresi ölçütlerinin birlikte kabul edilmesi de olasıdır. Örneğin 
Kanada'da, bir işçinin işsizlik sigortası kapsamına girebilmesi için, aynı iş
verenin yanında haftada en az onbeş saat çalışıyor olması ve 1991 yılı iti
bariyle haftada en az 136 Kanada dolan kazanıyor olması gerekmekte-
dir332. Japonya'da ise, işsizlik sigortası kapsamına girebilmek için haftada 
çalışılması öngörülen asgarî süre, normal haftalık çalışma süresinin dörtte 
üçü (22 saat) olarak, Kanada'dakine oranla daha ağır tespit edilmiştir. 
Aynca buna ek olarak, aynı türden normal süreli bir işte çalışanlann işsiz
lik sigortası kapsamına girmesinde aranan çalışma süresi ve ücret dışındaki 
koşullann da, çalışmayla orantılı olarak taşımyor olması gerekmektedir^^s. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında kısmî çalışanlann sigorta kapsamına alınıp alın-

330 ILO, Report, V (1), 1993, 48; Danimarka'da, hastalık sigortası kapsamına gire
bilmek için aranan asgari çalışma süresi, haftalık on saat veya geçmiş dört hafta 
içinde kırk saat olarak tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere, hastalık sigortası kapsa
mına girebilme bakımında tespit edilen asgari çalışma süreleri işsizlik sigortasın
dan daha düşük tutulmuştur. 

331 ILO, Report V(l), 1993,49. 
332 Bkz. Social Security Programs , 1991. 
333 ILO, Report V(l), 1993,49. 
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mamalan bakımından herhangi bir çalışma süresi eşiği tespit edilmemiştir. 
Bu durumda, kısmî çalışanlar da işsizlik sigortası kapsamında yer almak
tadırlar. İşsizlik ödeneğine esas alınacak kazançlara ilişkin onuncu mad
dede, "İşsizlik ödeneğine esas alınacak günlük kazanç sigortalı işsizin ku
ruma başvurduğu günden önceki son üç aylık çalışma süresi içinde ve bu 
kanunun uygulandığı bir veya birkaç işten elde ettiği prime esas günlük 
kazançlan toplamının 90'da biridir." ifadesine yer verilmesi de bu sonucu 
destekler niteliktedir. 

İşsizlik sigortasımn kapsamına getirilen barajlann ve bunlann yüksek 
tespit edilmelerinin nedenlerini şöylece açıklamak mümkündür. Bir çok 
kısmî çalışan ve özellikle de ev kadınlan bu tür çalışmalan ek geUr sağla
mak için yapmaktadırlar. Bunlann kısmî olarak istihdam edilmeseler de 
asgarî geçim düzeyine sahip olduklan düşünülürse, bu tür barajlar nor
mal karşılanabilecektir. İşsizlik sigortalannda diğer sigorta kollanna göre 
daha ağır barajlann öngörülmesinin nedeni ise, sigortamn dolandınlmasım 
önlemektir. Zira, tam gün çahşmak yerine, kısmî çalışma tercih edilerek, 
diğer taraftan işsizlik sigortasından ödenek almanın bazılarına cazip ge
lebileceği açıktır. Bununla birlikte, ağır barajlar konmasımn tam gün is
tihdam olanağı bulamamalan nedeniyle, sırf işsiz kalmamak için kısmî ça
lışan ve bu arada işsizlik sigortasından ödenek alanlan kapsam dışına 
itebileceği de unutulmamalıdır^^^. 

Kısmî çalışanlann işsizlik sigortası kapsamına alınmalan bakımından 
getirilecek ücret ve çalışma süresi limitleri tespit edilirken göz ardı edil
memesi gereken bir husus da şudur. Eğer anılan limitler yüksek tespit 
ediUr ve bir de işsizlik tazminatlan kısmî çalışma ile sağlanabilecek gelir
lere eşit veya daha fazla olursa, işsiz kalanlar kısmî çalışma yerine işsizlik 
ödeneğini tercih edebileceklerdir. Bu itibarla, kısmî çalışanlann işsizlik si
gortası kapsamına alınmalan bakımından getirilen barajlann bir çok ül
kede zamarüa hafifletildiği görülmektedir335. 

3. Mevsimlik işlerde çalışanlar 

Mevsimlik çalışma, yapılan işin niteliği gereği yılın sadece belirli dö
nemlerinde gerçekleşen ve yıllar itibariyle süreklilik arzeden, iş sözleş
mesine dayah bir çalışma biçimidir. Mevsimlik işlerde çalışanlann iş söz
leşmeleri mevsim dışı dönemlerde otomatik olarak askıya alınmaktadır. 
Bunlann işsizlik sigortasından yararlanmalan, çalışma mevsimi geldiğinde 
iş sözleşmelerinin feshedilmesi nedeniyle istihdam dışı kalmalan duru-

33^ Euzéby, Part-time Employment, 550. 
•'^^ Söz konusubarajlann zamanla hafiflemesi konusunda çeşitli ülkelerdeki uygulama

lar için bkz Euzéby, Part-time Employment, 554 -555 . 
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munda ve sadece o döneme ilişkin olarak söz konusu olmaktadır. Mev
simlik çalışanlann, ölü mevsimlerde işsizlik sigortasından yararlanmalan 
ise, bu dönemlerde istihdam dışı kalacaklannı önceden biliyor olmalan, 
öngörülemeyen bir ücret kayıplannın bulunmaması ve işsizlik sigortasının 
çalışanlann geçici gelir kayıplannı tazmin etme amacına yönelik bir sistem 
olması nedenleriyle kabul edilmemektedir^^^. Ölü mevsimlerde, çalışma 
istek ve yeteneğinde olup da iş bulamayan işgücünün ekonomik güven
ceye kavuşturulması işe, ancak servet testine tâbi işsizlik yardımı prog
ramlan kapsamında mümkün olabilmektedir. 

Mevsimlik işlerde çalışanlann sosyal sigorta kapsamına alınmalannın 
sigortamn yönetimi ve denetimi bakımından yarattığı güçlük nedeniyle, 
bu tür işlerde çalışanlann işsizlik sigortası kapsamına alınmalaniıda asgarî 
çalışma sürelerinin tespit edilebildiği ve bazen de mevsimlik işlerde çalı
şanlann bütünüyle işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılabildikleri gö
rülmektedir. Örneğin, Fransa ve İtalya'da mevsimlik işlerde çalışanlann 
işsizlik sigortası kapsamı dışında tutulduklan, Japonya'da ise, bu kapsam 
dışı bırakmanın yılda dört aydan az süreyle çalışanlarla sınırlandığı görül-
mektedir337. iLO'nun 44 sayılı Sözleşmesinde de, mevsimlik çalışanlar
dan, mevsimlik çalışması normal olarak altı aydan az süren ve genellikle 
yılın kalan bölümünde de bu sözleşme kapsamına giren bir işte çalışma-
yanlann işsizlik sigortası kapsamına alınıp almmamalan üye devletlerin 
tercihine bırakılmıştır (m.2/2-e). 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında, mevsimlik çalışanlara ilişkin herhangi bir hük
me yer verilmemesi itibariyle, bu tür işlerde çahşanlar İK, DİK ve BİK 
çerçevesinde sigorta kapsamına alınmış olmaktadırlar. Kanımızca, işsizlik 
sigortasının yeni kurulduğu göz önünde tutularak, sadece belirli bir süre
nin üzerinde mevsimlik çalışanlann kapsama alınmalan en azından sigor
tamn işleyişi bir düzene kavuşuncaya kadar daha isabetli olacaktır. 

4. Arızî işlerde çalışanlar 
Anzî, başka bir ifadeyle, düzensiz ve geçici işlerde çalışanlann, işsizlik 

sigortasının mevcut bulunduğu ülkelerin pek çoğunda sigorta kapsamı dı
şında tutulduklan görülmektedir^^S. Düzensiz işlerde çalışanlann işsizlik 

• '3" ILO, Unemployed, 17; ancak mevsim dışı dönemlerde, işsiz kalınacağının önce
den biliniyor olması nedeniyle, öngörülemeyen bir ücret kaybının bulunmadığı ge
rekçesi tek başına değerlendirildiğinde, pek de adaletli sayılmayabilecektir. 

^•^' Bkz. Social Security Programs, 1991. 
-'•'° Arızi iş, IKm.S'e göre kısmen Kanun kapsamı dışında bırakılan süreksiz işlerle 

kanştırılmamalıdır. iş Kanunu anlamında süreksiz iş, nitelikleri gereği otuz günden 
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sigortalan kapsamı dışında tutulması eğiliminin temelinde yatan neden, bu 
tür çalışmaların kayıt ve takibindeki güçlüktür339 Haklılığı tartışılır ol
makla birlikte, anzî işlerin işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılmalan-
nın bir nedeni de, bu tür işlerin toplam çalışma süresi içinde çok az bir 
yer tutmalan itibariyle, yitirilmelerinin önemli bir ücret kaybına yol aç
mayacak oluşu şeklinde gösterilmektedir^^^. Anzî işlerde çalışanlar ge
nellikle servet testine tâbi kamu yardımı programlanndan yararlandınl-
maktadırlar. ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesinde, bu tür işlerde çalışanlann 
işsizlik sigortası kapsamına alınıp alınmamalarına karar verme konusunda 
üye devletlerin şerbet bırakıldıklan görülmektedir (m.2/2-lı). 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında çoğu ülkelerdeki genel uygulamanın aksine, 
arızî işlerde çalışanlann kapsam dışında bırakılmalanna ilişkin bir düzen
lemeye yer verilmemiştir. Bu durumda, anzî işlerde çalışanlar da İK, DİK 
ve BİK çerçevesinde işsizlik sigortası kapsamında yer almaktadırlar. Böyle 
bir uygulama, özellikle yeni kurulacak bir sosyal sigorta programını, yö
netim bakımından içinden çıkılması çok güç sorunlarla karşı karşıya bıra
kacaktır. Gerçi, Türkiye'de anzî çalışmaların tanm ve ev hizmetleri gibi, 
sigorta kapsamı dışında kalan sektörlerde yoğunlaşmış olması, bu tür iş
lerde çalışanlann dolaylı da olsa sigorta kapsamı dışında kalmalan sonu
cunu doğurmaktadır. Ancak, inşaat gibi, anzî çalışmalann yine yoğun ve 
sigorta kapsamında bulunduğu sektörlerin varlığı da gözden uzak tutul
mamalıdır. Kaldı ki. Taslakta sigortanın yer itibariyle sınırlandığı iller 
(geçici madde 2) kentleşmenin yoğun olduğu veya kalkınmakta bulunan 
öncelikli yatınm alanlandır. Buralarda inşaat çalışmalanmn yoğun olacağı 
düşünüldüğünde, kurulması planlanan işsizlik sigortasının ciddî yönetim 
güçlükleriyle karşılaşması beklenmelidir. Bu nedenle, anzî işlerde çalışan
lar, en azından sistem rayına oturana kadar işsizlik sigortası kapsamı dışın
da tutulmalıdırlar. Eğer arizi işlerde çalışanlann mutlaka işsizlik riskine 
karşı sosyal güvenceye kavuşturulmalan isteniyorsa, bunun sosyal yardım 
şeklinde yapılması kanımızca daha isabetli bir seçim olacaktır. 

D. Yaş ve cinsiyet ayrımı 
İşsizlik sigortalanna bakıldığında, çalışma gücüne sahip olmanın sigor

tadan yararlanmanın yerleşmiş koşullarından biri olduğu görülmektedir. 
Çalışma gücüne sahip olmayanlann ekonomik güvenceye kavuşturulma
lan ise, diğer sosyal sigorta koUannca sağlanmaktadır. Bireyin çalışma 

az süren işlerdir. Buna karşılık, anzi işler, düzensiz ve geçi olmakla birlikte, 
nitelikleri gereği otuz günden az sürebilecekleri gibi, daha uzun da sürebilirler. 

^^^ ILO, Introduction to Social Security, 13. 
340 Törüner, 21. 
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gücünün en doğal belirleyicisi yaşıdır. Gerçekten de, insanların verimli 
oldukları dönem belirli yaşlar arasıdır. Bu nedenle, işsizlik sigortalan kap
samlarım, amaçlanna da uygun olarak çalışma gücündeki aktif nüfusla 
sınırlayabilmektedirler. Örneğin, işsizlik sigortasının kapsamı, Danimar
ka'da 16-64, Finlandiya'da 17-64, İsveç'de 15-64, Luxembourg'da ise, 
15-65 yaş dilimindekilerle sınırlıdır. Bazı ülkelerde ise, sadece bir üst yaş 
limiti bulunmaktadır. Örneğin, bu limit Japonya'da 65, Mısır'da ise 60 
yaştır^^i. 

Görüldüğü üzere, yaş limitlerinin üst sınırlan genellikle yaşlılık sigor
tasının başlangıcına rast geldiği için, bireylere sağlanan ekonomik güven
cenin kesintiye uğraması söz konusu olmamaktadır^'*^ Ancak, bazı sigor-
talılann yaşlan nedeniyle işsizlik sigortası kapsamı dışında kaldıklan gibi, 
prim ödeme gün sayılanmn yetmemesi veya benzeri bir koşulun eksikliği 
nedeniyle yaşlılık sigortasından yararlanamamalan da olasılık dahilinde
dir. O itibarla, işsizlik sigortasına yaş sının getirilirken bu durum mutlaka 
dikkate alınmalıdır. ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesinde de, üye devletlerin, 
işsizlik sigortalanmn kapasmım belirli yaş limitlerinin altında ya da üze
rinde kalanlarla sınırlamalanna izin verilirken, anılan olasılık göz önünde 
tutularak, belirli yaşın üzerindekilerin işsizlik sigortası kapsamı dışında bı
rakabilmeleri, tespit edilen yaşı geçenlerin yaşlılık aylığına hak kazanmış 
olmalan koşuluna bağlanmıştır (m.2/2-f,g). 

Aslında, çalışma gücüne sahip olmanın sigortadan yararlanmanın 
yerleşmiş bir koşulu haline gelmesi nedeniyle, belirli bir yaş sının ön
görmeyen sistemlerde dahi doğal bir yaş sının kendiliğinden mevcuttur. 
Bu yüzden, yukanda sözünü ettiğimiz sakıncalı olasılık da dikkate alındı
ğında, işsizlik sigorası kapsamının belirti yaşlaria sınırianmamasının daha 
isabetli olacağını düşünüyoruz. Nitekim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da, iş
sizlik sigortası yasalanndaki genel eğilime uygun olarak, herhangi bir yaş 
sınırlamasına gidilmediği görülmektedir. 

Doğrudan ayıncı bir unsur olmamakla birUkte, cinsiyetin de işsizlik 
sigortasımn kapsamımn beUrlenmesinde rol oynayabildiği görülmektedir. 
Örneğin, İngiltere'de düşük sosyal güvenlik primi ödeyen evli kadınlarla 
dullar işsizlik sigortasımn kapsamı dışında bırakılmışlardır^^. 

^^^ Bkz. Social Security Programs, 1991. 
342 Saver, 39. 
343 Bkz. Mattliewman, (16-8); Social Security Programs, 1991. 
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E. Yabancıların durumu 
Bugün hemen her ülkede, az ya da çok, bir miktar yabancı işçi bu

lunmaktadır. Bu işçilerin sosyal güvenlik durumlannı düzenleyen hukuk 
kaynaklanm üç grupta toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi, ya
bancının ikamet ettiği ülkenin ulusal yasalandır. İkincisi çalışılan ülkenin 
kabul ettiği çok taraflı uluslararası sözleşmeler, üçüncüsü de eğer varsa, 
işçinin çalıştığı yabancı ülke ile kendi ülkesi arasındaki iki taraflı sosyal 
güvenlik sözleşmeleridir. Bunlara geçmeden önce, sosyal güvenliğin ya
bancılara ilişkin temel ilkelerine değinmekte yarar görüyoruz. 

Sosyal güvenliğin yabancılara ilişkin beş temel ilkesi mevcuttur. 
Bunlardan birincisi eşit muamele ilkesidir. Söz konusu ilkeye göre, ya
bancı işçiler sosyal güvenlik koşullan bakımından mümkün olduğu öl
çüde bulunduklan devletin vatandaşlanyla eşit haklara ve yükümlülük
lere sahip kılınmalıdırlar. İkinci ilke, yabancılara uygulanacak yasaların 
belirliliği ilkesidir. Bu ilke yabancılara uygulanacak yasalann mutlaka 
önceden tespit edilmiş olmasını öngörmektedir. Üçüncü ilke, kazanılmış 
hakların idamesi ilkesidir. İlkeye göre, hertıangi bir yardım hakkı ya da 
beklenen ödeme haki her ülkede, başka bir ülkede kazamlmış olmasına 
bakılmaksızın garanti edilmelidir. Dördüncü ilke, yerine getirilen sosyal 
güvenlik yardımı koşullarının devamlılığı ilkesidir. Örneğin, bir sosyal 
güvenlik yardımının elde edilmesi belirli süre sigortalılık koşuluna bağ
lanmışsa bu sürenin hesabında yabancının geldiği ülkede geçirdiği sigor
talılık süresi de hesaba katılacaktır. Son ilke ise, yardımların yabancı ül
kede yapılması ilkesidir. Bu ilke de, sosyal güvenUk yardımlannın, ya
bancının yardıma ilişkin koşullan hangi ülkede yerine getirdiğine ba
kılmaksızın, bulunduğu ülkede ödenmesini öngörmektedir344. uluslar
arası Çalışma Örgütü'nün yabancılann sosyal güvenlik durumunu düzen
leyen sözleşmeleri temelde bu ilkeler üzerine kuruludur. 

Türk iç hukuku bakımından konuya yaklaklaşıldığmda. Anayasanın 
60. maddesinde herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir hükmüne yer 
verilerek, kural olarak yabancılann da Tüıic vatandaşlan ile eşit sosyal gü
venlik hakkına sahip lâlmmak istendikleri görülmektedir. Ancak, Anaya-
samn 16. maddesinde yer alan "temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, 
milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir" hükmü uya-
nnca, yabancılann sosyal güvenlik haklannın da uluslararası hukuka uy
gun olarak yasayla sımrlanması mümkündür. 

^^^ Bu ilkeler konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. ILO, Introduction to Social Security, 
152-159. 



114 İŞSİZLİK SİGORTASI 

Sosyal Sigortalar Kanunun'da bu konuya ilişkin olarak getirilen dü
zenlemeler iki grupta toplanmaktadır. Birincisi, SSK m.3 bent I/G ye 
göre, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir müessese tarafından ve o 
müessese nam ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve ülkele
rinde sigortalı olduklannı bildiren yabancı işçiler sigortalı sayılmamakta
dırlar. Ülkelerinde sigortalı olduklarını bildirmeyenler hakkında ise, şimdi 
inceleyeceğimiz ikinci gruba uygulanacak SSK . 1- hükümleri ge
reğince işlem yapılacaktır345. ikinci grupta, Türkiye'de herhangi bir işve
renin emrinde iş sözleşmesiyle çalışan yabancılar yer almaktadır. Bu 
gruptakiler kısa vadeli sigorta kollan (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık 
ve analık) bakımından zorunlu olarak sigorta kapsamındadır. Buna karşı
lık, uzun vadeli sigorta kollan (malûllük, yaşlılık, ölüm) bakımından ise, 
sigortalıhklan yazıh istekte bulunmalan koşuluna bağlanmıştır ( . 1- ). 
Şu halde, iç hukukumuza göre, Türkiye'de herhangi bir işverenin em
rinde iş sözleşmesiyle çalışan yabancılann sosyal sigortalardan yararlan
ması bakımından yasal bir kısıtlama mevcut değildir^"*^. Bizi bu sonuca 
ulaştıran bir hukuk kaynağı da, Türkiye'nin 29.7.1971 tarihinde onayla
dığı, 1962 tarih ve 118 sayılı "Vatandaş Olanlarla Vatandaş Olmayan 
Kimselere Eşit İşlem Yapılması Hakkında Sözleşme"dir347. Yine, 
29.8.1961 tarih ve 359 sayılı Kanunla onaylanan "Mültecilerin Hukukî 
Durumuna Dair Sözleşme" nin^^^ 24. maddesine göre de, sosyal güven
lik haklanna ilişkin olarak mültecilere Türk vatandaşlanndan farklı mua
mele yapılmayacaktır3^9. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında sigortanın kapsamı çizilirken. Anayasanın 60. 
maddesine uygun olarak, yabancılann Türk vatandaşlanndan aynlmayıp, 
sigorta kapsamına almdıklan görülmektedir. Ulusal işsizlik sigortası yasa-

345 Tuncay, 168; Ancak, doktrinde ağırlıkta olan bir başka görüşe göre, SSKm.3/I-G 
de geçen bildirim koşulu, sadece durumu beli i olmayan sigortalılar için söz konusu
dur. Yoksa kural olarak, bu durumdaki yabancıların sigortalı sayılmamaları için. 
Kurum ya da işverene bir bildirimde bulunmalanna gerek yoktur. Yİ O HD, 
14.3.1975, 6558/1427, Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, 69; Güzel-
Okur, 105, Şanlı , 25; Tunçomağ, 113. 

346 Bkz. Çel ikel , 190-191; Güzel-Okur, 98-99; Şanlı , 25-26; Tekinalp, 174-
175; Tuncay, 170-172; Tunçomağ, 117-118. 

347 RG. 9.6.1973-14559. 
348 RG. 5.9.1961-10898. 
349 Buna karşın, esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanların sosyal güvenlik

lerini düzenleyen Bağ-Kur Kanunu (m.24/ç) ile, kamu görevlilerinin sosyal güven
liğini düzenleyen 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu, yabancıları kapsamları dı
şında tutmaktadır. Ancak, Türk asıllı yabancılann durumu, her iki kanunda da ayrıca 
düzenlenerek, bunların sosyal güvenlik kapsamına alınmalarını sağlayan düzenle
meler getirilmiştir. Bu konuda bilgi için bkz. Şanlı , 26. 
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lanndaki genel eğilim de bu yöndedir. Bununla birlikte, bazı ulusal yasa
larda yabancıların işsizlik sigortası kapsamı dışında bırakılabildiklerine de 
rastlanmaktadır. Örneğin, Avusturya'da işsizlik sigortası kapsamında yer 
alabilmek, Avusturya vatandaşı olmak veya doğumdan itibaren Avustur
ya'da yaşamak koşuluna bağlanmıştır^^o. 

Bugün, çok taraflı uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri, âkit dev
letlerde yaşayan yabancılann sosyal güvenlik durumlarını düzenleyen 
önemli hukuk kaynaklandır. Bu sözleşmelerin amacı, âkit devletlerin 
karşılıklı olarak ve eşitlik esasına göre, ülkelerinde ikamet eden diğer âkit 
devlet vatandaşlanna sosyal güvenlik hakkı tammalandır^^ı. Doğal olarak, 
işsizlik sigortalan da bu sistemin mevcut bulunduğu âkit devletler bakı
mından imzalanan çok taraflı sözleşme hükümlerine tâbi olacaktır. Bu 
konuda incelenmesi gereken uluslararası sözleşmelerin başında. Uluslar
arası Çalışma Örgütü bünyesinde üye devletlerce imzalanan çok taraflı 
sözleşmeler gelmektedir. 

Bu sözleşmelerden ilki 1919 yılında Uluslararası Çalışma Konferansı
nın ilk toplantısında kabul edilen 2 sayılı İşsizlik Sözleşmesi dir. Sözleşme, 
işsizlik sigortalanm tesis etmiş bulunan âkit devletlere, bu devletlerden 
birinin vatandaşı olup da diğer bir devlette çalışanlann, işsizlik sigortası 
yardımlanndan, çalıştıklan devletin vatandaşlanyla eşit şekilde yararlan-
malannı sağlayıcı düzenlemeler yapma yükümlüğü getirmektedir. Ulus
lararası çalışma konferansının ilk toplantısından bu yana çeşitli sigorta 
kollanna ilişkin olarak akdedilen ILO sözleşmelerinde de aym yaklaşımın 
korunduğu görülmektedir. Bu konuda ILO'nun aynca, bütün sosyal gü
venlik koUannı kavrayan genel kapsamlı, iki sözleşmesi bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, yukanda Türkiye'nin onayladığından söz ettiğimiz, 
1962 tarih ve 118 sayılı Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sos
yal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme-
dir352. ikinci sözleşme ise, 1982 tarihli Sosyal Güvenlik Haklannm Sü
rekliliğine Eişkin 157 sayüı Sözleşmedir. 1935 tarihli sözleşmeyi değiş
tiren bu sözleşmeye 1983 tarihli ve 167 sayüı Sosyal Güvenlik Haklan
nm Sürekliliğine Üişkin Tavsiye Karan ile bazı eklemeler yapılmıştır^^^. 
Yabancılara yapılacak işsizlik yardımlanna ilişkin düzenleme getiren 
önemli diğer iki ILO sözleşmesi ise. Sosyal Güverüiğin Asgarî Norm-
lanna İlişkin 102 ve Gayn iradi İşsizlere Sağlanacak Tazminat ve Öde
neklere İlişkin 44 sayılı Sözleşmelerdir. 

350 Social Security Programs, (1985), Table. XI. 1. 
351 Çeliltel , 192. 
•^52 Uluslararası Çalışma örgütü (ILO)'nun Türkiye tarafından onaylanmış sözleşmeleri 

içinbkz. Taşkent, İnsan Haklarının Uluslararası Dayanakları, B.3, Basisen, is
tanbul 1995. 

353 ILO, Introduction to Social Security, 160. 
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102 sayılı Sözleşmenin işsizlik yardımlanna ilişkin dördüncü bölümü
nün 2 l/b maddesinde, işsizlik riskine karşı sağlanacak kommamn uygu
lama alanı, âkit devlette ikamet eden herkes biçiminde tespit edilmiştir. 
Sözleşmenin 8. bölümünün başlığı âkit devletlerde ikamet eden yabancı
lara eşit davranılmasıdır. Bu bölümde yer alan 68. maddenin birinci ben
dinde de, âkit devletlerde ikamet eden yabancılann kural olarak, bulun-
duklan devletin kendi vatandaşları ile eşit haklara sahip olacaklan hük
müne yer verilmektedir. Ancak, aynı bent âkit devletlere, finansmanının 
tamamı ya da önemU bir kısmı kamu fonlarından sağlanan yardım veya 
sigorta dallanna ilişkin olarak, ülkelerinde mukim yabancılar ile yabancı 
ülkede doğan kendi vatandaşlan hakkında bazı sınırlamalar getirebilme 
olanağı tanımaktadır. 

68. maddenin ikinci bendinde ise, primli rejime tâbi sosyal güvenlik 
programlan kapsamında korunan âkit devlet vatandaşlannm, sözleşmenin 
bu konuya ilişkin bölümünü kabul eden diğer akit devlet vatandaşlan ile 
eşit haklara sahip olacakları öngörülmektedir. Ancak, âkit devletlerin bu 
programın takibini karşılıklılık esasına dayah iki ya da çok taraflı sözleş
meler yapılması koşuluna tâbi tutmalan mümkündür. Türkiye 102 sayılı 
Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte, işsizlik ve buna ilişkin yükümlülükleri 
kabulden aynk tutmuştur354. Ancak, sözleşmenin 68. maddesi bir genel 
hüküm niteliğinde olduğu için kanımızca, ülkemizde kurulacak bir işsiz
lik sigortası bakımından da bağlayıcı olacaktır. 

ILO'nun 44 sayüı Sözleşmesinde de, 102 sayıh Sözleşmedekine ben
zer bir düzenleme yer almaktadır. Bu sözleşmenin 16. maddesine göre, 
işsizlik yardım ve tazminatlanndan yabancılar da, ikamet ettikleri âkit 
devletin vatandaşlan ile aynı koşullarda yararlanacaklardır. Ancak, yine 
aynı maddeye göre, âkit devletler bu sözleşmeyle bağh olmayan dev
letlerin vatandaşı olan yabancılara, bunlann katılmadıktan forüardan yapı
lan ödemeler bakımından, kendi vatandaşlan ile eşit davranmak zorunda 
değildirler. Türkiye henüz 44 sayılı Sözleşmeyi kabul etmemiştir. 

Yabancılann sosyal güvenliğine ilişkin olarak incelenmesi gereken 
ikinci grup düzenlemeyi ise, Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanan iki 
önemli belge oluşturmaktadır^^S Bunlardan ilki, sosyal güvenlik alanın
da Türkiyenin taraf olduğu en önemli uluslararası sözleşmelerden birisi 
olan, "Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi"dir356. BU sözleşmeye göre. 

354 Bkz. yuk, dn. 164. 
j j j Avrıça Konseyi hakkında bilgi için bkz. Civelek, Devletlerarası Teşkilatlar, 

istanbul 1986, 303 vd; Taşkent, insan Haklarının Uluslararası Dayanaklan, 315 
vd. 

-'-'" Türkiye Avrıpa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasını 13.7.1976 tarih ve 
2023 sayılı yasayla uygun bulunmuş. Bakanlar Kurulu da bu sözleşmeyi 31.8.1976 
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âkit taraflardan her biri ülkelerinde ikamet eden diğer âkit devlet vatan
daşları ile mülteci ve vatansızlara sosyal güvenlikleri açısından eşit işlem 
yapacak ve kazanılmış haklan saklı tutacaklardır. Örneğin, 51. maddeye 
göre, âkit devletlerden birinin mevzuatı uyannca, işsizUk yardımlanmn ka
zanılması, korunması veya yeniden kazanılması belirli süre sigortalılık ko
şuluna bağlı ise, bu ülkede ikamet eden yabancının kendi ülkesindeki si
gortalılık süresi, bulunduğu âkit devlette geçmiş gibi kabul edilecektir. 
Akit devletlerin, bu sözleşmedeki genel esaslara uğun olmak koşuluyla, 
kendi aralannda ayn sosyal güvenUk sözleşmeleri yapmalan da müm
kündür. Hatta, bunun bir zorunluluk olduğu durumlar da mevcuttur. 
Örneğin, 56. maddeye göre, kendi ülkelerinde işsizlik yardımına hak ka
zandıktan sonra bir başka âkit devlete taşman işsizlerin bu haklanmn saklı 
tutularak, sanki bulunduklan ülkenin vatandaşıymış gibi işsizlik yardım-
lanndan yararlanmalarına ilişkin 52. maddenin uygulanması, bu âkit 
devletler arasında özel uygulama usullerini kapsayan iki ya da çok taraflı 
sözleşmeler yapılması koşuluna bağlanmıştır. Yine, işsizlik yardımı sürele
rine ilişkin 54. madde açısından da durum aynıdır. Sözleşmenin III no.lu 
eki uyannca, Türkiye'nin âkit devletlerle daha önceden imzalamış bulun
duğu iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri de yürürlükte kalacaktır. 

Avrupa Konseyine üye ülkelerce imzalanan ve Türkiye'nin de onay
ladığı ikinci önemli belge, "Avrupa Sosyal Şartı"dır357. Şart, âkit taraflara, 
uygun iki ve çok taraflı sözleşmeler yaparak veya şart hükümlerine uy
gun başka yollarla sosyal güvenlik hakkının etkin biçimde sağlaımıası 
yükümlülüğünü getirmektedir. Bu cümleden olmak üzere, âkit taraflar 
bazı girişimlerde bulunmayı taahhüt etmektedirler. Bunlardan birincisi, 
sözleşme kapsamında korunan kişilerin, herhangi bir nedenle âkit ülkeler 
arasında yer değiştirmeleri sırasında, diğer âkit taraf vatandaşlan ile sosyal 
güvenlik mevzuatından doğan yardımlann muhafazası dahil, sosyal gü
venlik haklan itibariyle eşit muamele görmelerim sağlayıcı girişimlerdir 
(m.l2/4-a). Âkit t a r ^ a n n taahhüt ettikleri ikinci grup girişim ise, sigor-
talılann âkit taraflardan herbirine göre tamamlanan sigorta ve çalışma sü
relerinin birleştirilmesi yoluyla sosyal güvenlik haklanmn verilmesi. 

tarih ve 7/12537 sayılı kararname ile onaylamıştır (RG. 21.2.1977, S.15857). Bu 
konuda bkz. Tunçomağ, "Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Ana Çizgileri", 
115vd. 

^ ^ ' 16.6.1989 tarih ve 3581 sayılı yasayla Avrtpa Sosyal Şartı'nın Türkiye tarafından 
onaylanması uygun bulunmuştiff. (RG. 4.7.1989-20215). Bakanlar Kurulunca 
7.8.1989 tarihinde, 2, 3, 5, 6, 8, 15. maddeleri ile4. maddesinin 1, 2, 4 ve 7. mad
desinin, 1, 2, 7 ve 10. fıkralan kabulden aynk tutularak onaylanan şart 
14.10.1989 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuda 
bkz. Centel , Avrupa Sosyal Şartı, 93 vd; Eyrenci , Avrıpa Sosyal Şartı, 15 
vd ; Sural, 11-22. 
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korunması ve yeniden tamnmasıdır (12/4-b). Türkiye, şartı, 12. maddeye 
çekince koymaksızm onayladığına göre, kurulacak bir işsizlik sigortası 
bakımından yukanda belirttiğimiz taahhütlerle bağlı olacaktır. 

Yabancıların sosyal güvenliği ve bu bağlamda işsizlik sigortası 
açısından, Avrupa BirUği ve birlik bünyesinde yapılan düzenlemeler de 
oldukça önemUdir. Zira, Avrupa Birliği, devletlerüstü niteliği itibariyle, 
birliğe üye ülkeler üzerinde, ILO veya OECD gibi diğer uluslararası ku
ruluşlardan daha etkilidir^^S. Henüz Avrupa Birliğine üye olmadığı için. 
Birlik bünyesinde yapılan düzenlemler Türkiye açısından bir bağlayıcılık 
taşımamaktadır. Ancak, Türkiye 1987 yılında Avrupa Birliğine (o zaman
ki adıyla Avrupa Topluluğuna) tam üyelik başvurusunda bulunmuş ve bu 
yolda bir adım olarak, 1995 yılında. Topluluk ile bir gümrük birliği 
antlaşması imzalamıştır. Türkiye'nin Birliğe tam üyeliğinin ne zaman ka
bul edileceği belirsiz olmakla birUkte, kabul edilmesi durmunda Birliğin 
kurallarına uygun mevzuat düzenlemelerine gidilmesi kaçınılmaz ola
caktır. 

Avrupa Birliği Sözleşmesinin 51. maddesi, Avrupa Birliği Konseyine, 
komisyonun önerisi üzerine oybirliği ile karar alarak, işçilerin serbest 
dolaşımını sağlamak amacıyla, sosyal güvenlik alanında gerekli tedbirleri 
alma yetkisi vermektedir. Bu yetki dahilinde Konsey, göçmen işçilere ve 
bakmakla yükümlü olduktan kişilere, sosyal yardıma hak kazanılması, bu 
hakkın korunması ve yardım miktanmn hesaplanması için, ilgili ülkelerin 
mevzuatlanndaki sürelerin birleştirilmesine ve üye devletlerin toprakla-
nnda yerleşik kişilere ödemelerde bulunulmasına olanak sağlıyacak dü
zenlemelerde bulunabilecektir (m.51). Görüldüğü üzere, Avrupa Birliği 
dahilinde vatandaş ve yabancı gibi bir aynma yer verilmeyerek, birlik 
vatandaşhğı ön plana çıkanlmaya çalışılmaktadır. 

Avrupa Birliği bünyesinde imzalanan ve yabancılann sosyal güvenlik 
(işsizlik sigortası) kapsamında yer almalan konusu incelenirken değinil
mesi gereken en önemli uluslararası belge, 9 Aralık 1989 tarihli "Avrupa 
Biriiği Sosyal Şartı "dır. Şart, ekonomik işbirliğine koşut olarak sosyal iş
birliği sağlanması çabalannın bir sonucudur. Bu çabaların temelinde ya
tan düşünce, Avrupa sosyal alanının yaratılması ve bir Avrupa modelinin 
oluşturulmasıdır359. 

Günümüzde devletlerin Çok taraflı uluslararası sözleşmelerin yanında 
imzaladıktan iki taraflı sosyal güverüik sözleşmeleri ile yabancı ülkelerde 
çalışan vatandaşlanm o ülke koşuUannda sosyal güvenceye kavuşturmaya 

358 Sural, 1. 
33 ' Bu konuda ayrıntılı bigi için bkz. Sural, 2. 
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çalıştıkları da görülmektedir. Bu iki taraflı sözleşmeler çoğu zaman çok 
taraflı bir uluslararası sözleşme uyannca ve ona uygun olarak yapılmak
tadırlar. İki taraflı sözleşmeler kapsamında, bir âkit devlette çalışan diğer 
âkit devlet vatandaşlanmn sosyal güvenlik durumları düzenlenirken, 
bunlann işsizlik sigortasımn uygıüama alamnda yer alıp alamayacakları ve 
bunun koşullan da düzenlenmektedir. Halen Türkiye'nin, mevcut mev
zuatı çerçevesinde taraf olduğu bir çok iki tarflı sosyal güvenlik sözleş
mesi bulunmaktadır^^^. Ancak, ülkemizde henüz bir işsizlik sigortası sis
temi bulunmadığı için̂  sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığımız ve işsiz
lik sigortasımn mevcut bulunduğu ülkelerle bu konuda karşılıklılık sağla
namamaktadır. Bununla birlikte, kurulması durumunda, işsizlik sigortası 
kolunun da anılan iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamındaki 
yerini alacağı kuşkusuzdur. 

J6Ü Türkiye'nin taraf olduğu iki taraflı uluslararası sözleşmeler için bkz. Tuncay, 40-
41. 





B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M 

İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMLARI 

I. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 
İşsizlik sigortasını tanımlarken sigortanın amacını, istemi dışında işsiz 

kalan sigortalıların bu nedenle uğradıklan gelir kayıplannın kısmen de 
olsa giderilmesi şeklinde tespit etmiştik^^^. Oysa, günümüzde işsizlik 
sigortalan sadece bu amaca hizmet etmekle yetinmemekte, işsiz kalanlan 
ekonomik güvenceye kavuşturmanın yanında, iş bulma ve meslekî eğitim 
verme gibi sosyal hizmetleri de kapsamına almış bulunmaktadır. İşsizlik 
sigortasının işsizlik riskiyle karşılaşan sigortalılara ekonomik güvence 
sağlama aracı işsizlik ödeneğidir. Çalışmamızın bu kısmında işsizlik öde
neğini inceleyecek, daha sonra ise, diğer işsizlik sigortası yardımlanm ele 
alacağız. Bu bağlamda incelememizin hareket noktasını. Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Tasla
ğı oluşturmaktadır. Çalışmamızda bize ışık tutacak en önemli hukuk kay
nağı ise, konuya ilişkin düzenlemeler içeren uluslararası sözleşmeler 
olacaktır. 

A. Ödenekten yararlanma koşulları 

1. Sigortalı olmak 
İşsizlik sigortası ödeneğinden yararlanabilmenin birinci koşulu sigor

talı olmaktır. Kimlerin sigortalı sayılacağı ve bu sigortahhğm başlangıcı ise, 
uygulanacak ulusal yasalar tarafından belirlenmektedir. Ulusal yasalara 
baktığımızda sigortalılığın genellikle, ilgili yasa kapsamına giren bir işte 
çalışma koşuluna bağlandığı görülmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından hazırlanan İşsiz
lik Sigortası Yasa Taslağında sigortah kavramı tammlanırken sigortalı ol
mak şu şartlara bağlanmıştır: 1) yasa kapsamına giren bir işyerinde çalış
mak, 2) SSK'nun kapsamım beUrleyen ilgili hükümden (m.2) farklı ola-

361 Bkz. yuk. Bl. 2,1. 
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rak, bu çalışmanın bir ücret karşılığında yapılması, 3) çalışılan süre zarfında 
işsizlik sigortası primi ödenmesi (m.3/b). 

Taslağın kapsamımn İş, Deniz İş ve Basın İş Kanunlanna tâbi çalışanlar 
şeklinde çizilmiş olması ve bu kanunların da kapsamlannı iş sözleşmesi ile 
çalışanlarla sınırlı tutması nedeniyle, sigortalılığın dayandığı iş ilişkisinin 
temelinde kural olarak bir iş sözleşmesi bulunmaktadır. İş sözleşmelerini 
diğer iş görme sözleşmelerinden ayıran en önemli husus, sözleşmenin ta-
raflan arasındaki bağımlılık ilişkisidir. Taslakta, sigortalı olmanın koşuUan 
arasında yer verilen, yasa kapsamına giren bir işyerinde çalışma da, uy
gulamada bağımlılık ilişkisinin önemli bir göstergesi olarak kabul edil
mektedir. Şu halde, taslakta işyerinde çalışma koşulu öngörülmekle iş
sizlik sigortasının kapsamı bağımlı çalışanlarla sınırlanmak istenmektedir. 
Ancak, taslak metninde iş sözleşmesine tâbi çalışmak koşuluna yer ve
rilerek sigorta kapsamının açıkça bağımlı çalışanlarla sınırlanması yerine, 
bu sonuca niçin dolaylı bir şekilde ulaşılmak istendiğini anlamak müm
kün değildir. _ ,, 

Sosyal Sigortalar Kanunu uygulamasında, sigortalı olmak bakımından 
açıkça işyerinde çalışma koşuluna yer verilmediği halde öğretide, kanu
nun 2., 5. ve 8. maddeleri birlikte değerlendirilmek suretiyle, sigortalılık 
niteliğinin kazamlması bakımından işçi ile işveren arasınd^i iş ilişkisinin 
iş sözleşmesine dayanması yeterli görülmeyip, aynca çalışmamn işverene 
ait bir işyerinde yürütülmesi koşulu da aranmaktadır^^^ Yargıtay da yer
leşmiş kararlanyla, sigortalılık niteliğinin kazamlması bakımından işvere
nin işyerinde çalışmayı zorunlu görmektedir^^S. Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında 
ise, sigortalılık niteliğinin kazanılması için, işyerinde çalışma koşuluna 
somut olarak yer verilmiştir. Şu halde. Taslakta öngörülen işsizlik si
gortası sistemi açısından da, sigortalılık niteliğinin kazanılması için, iş 
sözleşmesine tâbi bir işte çalışmamn tek başına yeterli olmadığı, bunun 
dışında, yapılan işin işverenin işyerinde görülmesinin de gerektiği görüşü 
önceUkle kabul edilmek gerekecektir. Bu durumda, bir iş sözleşmesine 
tâbi çalışsa ve yaptığı iş yasa kapsamına girse dahi, işini işverenin işye
rinde değil de örneğin kendi bürosunda gören işçi sigortalı sayılamaya
caktır. 

^°2 Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, 43; Güzel-Okur, 95; Tuncay, 160-
161. 

363 Bu konuda şu kararlara bkz. Y9HD, 22.6.1971-3037/15113, Tunçomağ, 106 
dn. 25; YIOHD, 27.2.1984-1132/1166, YKD, Haziran 1984, 899; YIOHD, 
25.5.1984-2729/2927, Çenberci, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, 44; YIOHD, 
20.3.1990, 2547/2749, YKD, Eylül 1990, 1325; YIOHD, 18.6.1990-
2951/6089, I§ ve Hukuk, Aralık 1990, 36-37. 
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Bizce, sigortalılık niteliğinin kazamlması bakımından asıl önemli olan, 
iş ilişkisinin taraflan arasındaki bağımlılıktır. Yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, işverenin işyerinde çalışması bu bağımlılığın en önemli kanıtıdır. Şu 
halde, taslakta sigortalı olmak için işyerinde çalışma koşuluna yer veril
mesi aslında bağımlılık ilişkisini gösteren bir kanıtın yasada somutlaştınl-
mak istenmesinden başka bir şey değildir. Bu durumda, bağımlılık ilişkisi 
başka bir şekilde kanıtlanabiliyorsa, sigortalılık niteliğinin kazanılması 
açısından işverenin işyerinde çalışma koşulunun katı bir şekilde aranması 
isabetli değildir. Örneğin, işçi iş görme edimini işverenin işyerinde değil 
de kendi bürosunda yerine getirse bile, işverenin iş yeri dışında görülen 
bu iş, asıl iş organizasyonunun bir parçası konumunda olup, faıklı ve ba
ğımsız bir organizasyon niteliği taşımıyorsa, bu işçiyi sigortalı kabul et
mek yanlış olmayacaktır. Zira, Çelik'in haklı olarak belirttiği üzere, sa
nayileşme ve iş yaşamındaki gelişmeler sonucu bazı çalışmalar, batıda ol
duğu gibi ülkemizde de, aynı iş organizasyonunun bir parçası olmakla 
birlikte, işyerlerinin dışına taşmakta, işçinin evine kadar ulaşabilmektedir. 
Öte yandan, işin işyerinde görülmesi de tek başına bağımlılık ilişkisini 
göstermemekte, sadece bazı durumlarda iş sözleşmesini istisna ve vekâlet 
gibi diğer iş görme sözleşmelerinden ayırt etmeye yardımcı olmakta
dır̂ '̂*. Bu nedenlerle, sigortalıhğın, İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında 
olduğu gibi, yasa kapsamına giren bir işyerinde çalışmak yerine, iş 
sözleşmesine tâbi olarak yasa kapsamına giren bir işte çalışma koşuluna 
bağlanmasının daha isabetli olacağını düşünmekteyiz. 

Yukanda, sigortalıhk niteliğinin kazanılması bakımından Taslakta ön
görülen diğer bir koşulun da, çalışılan süre içerisinde işsizlik sigortası 
primi ödenmesi olduğunu belirtmiştik. Sigortalı olmak için prim ödeme 
koşulunun aranması isteğe bağh sigortahlığı çağnştırmaktadır. Oysa, sosyal 
sigortanın niteliği gereği ve Taslağın 3/a ve 5. maddelerinde de vurgulan
dığı üzere, zorunlu sigortalılığın cari olduğu bir sistemde, sigortalı olmamn 
prim ödeme koşuluna bağlanması sosyal sigortanın özüne aykın düştüğü 
gibi. Taslağın bütünüyle de çelişmektedir. 

Prim ödeme, ileride inceleyeceğimiz gibi, işsizlik ödeneğinden yarar
lanmanın bir koşulu olup, sigortalıhk niteUğinin kazanılmasıyla ilgili de
ğildir. Zira sigortalılık niteliği, zorunlu sigortalılık ilkesi gereğince, işe 
başlama ile birlikte otomatik olarak kazanılmaktadır. Öte yandan. Tasla
ğın 5. maddesinde, çalışanlann işe başlamaları ile birlikte sigortalı olacak
ları ifadesine yer verilmek suretiyle bu durumun aynca vurgulandığı da 
görülmektedir. Yine, Taslağın 24. maddesinde, sigortalılann payına düşen 
sigorta primlerinin, işverenler tarafından, prime esas kazanç üzerinden 

364 Çelik, 74-75. 
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kesilerek ödeneceği belirtilmiştir. Şu halde, primlerin ödenmemesinin so
rumluluğu işverenlere aittir. Sigortalılığın prim ödeme koşuluna bağlan
ması bu madde ile de çelişmektedir. 

Bu başlık altında değinilmesi gereken bir husus da sigortalılığın baş
langıcıdır. Az önce belirttiğimiz'gibi. Taslağın 5. maddesi sigortalılığın 
başlangıcını işe başlama am olarak tespit etmiştir. Zaten, zorunlu sigortalı
lığın temelinde yatan olgu da bizi bu sonuca götürmektedir. Taslakta da 
öngörüldüğü üzere, sigortalılık niteliğinin çalışmaya başlama ile birlikte 
otomatik olarak kazamldığımn kabul edilmesi durumunda, iş sözleşmesi
nin yapıhnası sigortalıhk sıfatının kazanılması için tek başına yeterli olma
maktadır. Buna ek olarak, fiilen çalışmaya başlanması veya en azından iş
çinin hizmetini işvereninin emrine hazır tutması da gerekmektedir. 

2. İşsiz olmak 
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmenin ikinci koşulu işsiz olmaktır. 

Çalışmamızın bu kısmmda önceUkle, işsizlik sigortası bakımından işsiz ol
maya ilişkin genel ilkeyi ortaya koyacak ve daha sonra özellik arzeden 
bazı işsizlik durumlanm incelemeye çalışacağız. 

a) Genel ilke 
Ulusal yasalardaki özel düzenlemeler bir yana bırakılacak olursa, iş

sizlik sigortası bakımından genel ilke, gelir elde etme amacıyla yürüttüğü 
bir faaliyeti bulunmayan sigortalının işsiz olduğudur^^S. şimdi bu ilkeyi 
biraz daha yakından inceleyelim. 

i) Gelir elde etme amacı 
İşsizlik sigortası bakımından bir işsizlikten söz edebilmek için, sigor

talının gelir elde etmek amacıyla yürüttüğü bir işi bulunmamalıdır. 
Nitekim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında sigortah işsiz tanımlanırken, bir işye
rinde ücret karşılığı çalışırken işini yitiren sigortalı ifadesine yer verilerek 
bu ilke vurgulanmaya çalışılmıştır (m.3/c). Maddede ücret karşıhğı çalışan
lar ifadesine yer verilmesinin nedeni, taslak kapsamının sadece bağımlı 
çalışanlarla sınırlı olmasıdır. Ancak, genel Uke, gelir elde etme amacına yö
nelik olarak yürüttükleri bir işi yitirenlerden söz ettiği için, bağımsız çalı
şanları da kapsayıcı niteliktedir. Öte yandan taslakta, işsizlik ödeneği al
dığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilen sigortalılann işsizlik 
ödeneklerinin derhal kesileceği hükmüne yer verilmek suretiyle, genel 
ilkenin daha açık bir şekilde ortaya konduğu da görülmektedir (m.9/c). 

365 Ogus-Barendt-Wikeley, 79; Smith-Wood, 428. 
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Amlan ilkeye ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken bir nokta, gelir 
elde etmenin sadece bir amaç olmasıdır. Daha açık bir deyişle, bu amaç 
doğrultusunda harcanan çabamn sonunda bir gelir elde edilip edilmemesi 
önem taşımamaktadır^^^. Örneğin, geçerli bir iş sözleşmesine tâbi olarak 
çalışan sigortalı, işvereni ücret edimini yerine getirmiyor diye işsiz kabul 
edilemeyeceği gibi, yeni bir iş kuran ya da işini değiştirip yeni bir işe 
başlayan sigortalımn, ilk ücretini alana kadar bir müddet gelir elde ede
memesi de, bu müddet zarfında işsiz olduğu sonucunu doğurmayacaktır. 
Öte yandan, burada sözü geçen gelir kavramı geniş yorumlanmalıdır. Bu 
anlamda gelir, para olabileceği gibi, ayın da olabilir. Ancak, elde edilmesi 
beklenen gelir çok cüzî ise, koşulun gerçekleşmediği kabul edilmekte-
dir367. 

BÙ konuda tartışılabilecek bir husus, işveren yanında yapılan meslekî 
eğitimin gelir elde etmeye yönelik bir çalışma olarak kabul edilip edile
meyeceğidir. Eğer işveren, eğitim programı sonunda başanlı olması du
rumunda sigortalıya bir iş vermeyi taahhüt etmişse, sigortalının meslekî 
eğitim sırasında ücret alıp almadığına bakılmaksızın bir gelir elde etme 
amacına yönelik olarak çalıştığı kabul edilecektir. İşverenin bu yönde bir 
taahhüdü bulunmasa bile, meslekî eğitim iş bulmanın ön koşulu niteli
ğinde ise, bu çalışmanın yine gelir elde etme amacına yönelik olduğu ka
bul edilmelidir. Meslekî eğitim sonunda sigortalının bir işin boşalmasını 
beklemesi gerekse de, bu sonuç değişmeyecektir^^S. Kaldı ki, bu tartışma 
bir yana bırakılıp, bunlar gelir elde etme amacıyla bir faaliyet yürütmüyor 
kabul edilseler dahi, meslekî eğitim gören kişi çalışmaya elverişli olma 
koşulunu taşımadığı için, zaten işsizlik sigortası bakımından teknik an
lamda işsiz kabul edilmeyerek işsizlik ödeneğinden yararlandınlmaya-
caktır. 

ii) Yürütülen bir işin bulunmaması 

Sigortalının işsiz olduğundan söz edebilmek için, hali hazırda yürüt
tüğü bir işin bulunmaması gerekir. Bunun anlamı, bağımsız çalışanlar ba
kımından gelir getirici düzenli bir çalışma faaliyeti içinde bulunmama, 
bağımlı çalışanlar için ise, geçerli bir iş sözleşmesine dayalı olarak işgör-
me yükümlülüğü altında bulunmamaktır. 

İşsizlik ödeneği talep eden sigortalının bağımsız çalışan bir kişi olması 
durumunda, halen böyle bir çalışmayı sürdürüp sürdürmediğinin tespiti 
pek kolay değildir. O yüzden, ilgili makam sigortalının bağımsız çalışma-

366 Ogus-Barendt-Wikeley, 82. 
367 Ogus-Barendt-Wikeley, 79-80. 
368 Ogus-Barendt, 1978, 83-84. 
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ya devam edip etmediğine karar verirken, mevcut bütün verileri değer
lendirmek durumundadır. Örneğin, sigortalının işsiz olduğımu ileri sür
düğü devrede yürütmesi olası bulynan iş dolayısıyla bir fatura düzenleyip 
düzenlemediğine bakılabilir. Böyle bir faturanın bulunmaması kesin bir 
kanıt olmamakla birlikte, sigortalının gelir getiren bir iş yürütmediği ko
nusunda güçlü bir kanıt oluşturabilecek niteliktedir. Yine, bağımsız çalış
mayı gösteren vergi kayıtlan ile meslek odalan ya da demeklerindeki 
kayıtlar da, sigortalının işsiz olup olmadığını değerlendirecek olan maka
mın vereceği kararda etkili olabilecek önemli kanıtlardır. 

Sigortalının bağımlı çalışan bir kişi olması durumunda ise, halen ge
çerli bir iş sözleşmesinin tarafı olup olmadığına bakılacaktır. Sigortalı 
böyle bir iş sözleşmesine dayalı olarak çalıştığı sürece bir iş sahibi de
mektir. İş sözleşmelerinin açıkça sona erdiği durumlarda sigortalımn işsiz 
olduğunun tespitinde bir güçlük yoktur. Ancak, hukukumuzda iş söz
leşmesinin sona erip ermediğinin ya da ne zaman sona erdiğinin tartış
malı olduğu bazı durumlar mevcuttur. Bu durumlarda, benimsenecek çö
züme göre, sigortalının halen geçerli bir iş sözleşmesine tâbi olarak çalışıp 
çalışmadığının, başka bir deyişle, iş sahibi olup olmadığının yanıtı da faildi 
olacaktır. 

Söz konusu durumlardan ilki, işverenin sigortahmn işgörme edimini 
kabulden kaçınmasıdır. Konu belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmeleri açı
sından ayn ayn değerlendirilmelidir. Belirsiz süreli bir iş sözleşmesinde 
işveren, sigortalının işgörme edimini kabulden kaçınıyorsa, bunun üç 
farklı anlama gelmesi olasıdır. Bu bağlamda işverenin iradesi yorumlanır
ken somut olaya bakmak gerekir. 

İşveren sigortalının işgörme edimini kabul etmiyorsa, ilk olarak düşü
nülmesi gereken olasıhk, iş sözleşmesinin feshedilmiş olup olmadığıdır. 
Zira, açık bir fesih bildirimi bulunmasa bile işverenin iş vermeme davra
nışından sözleşmeyi feshettiği sonucunun çıkanlması mümkündür. Eğer 
sigortalı, işverenin iş vermemesini güven teorisine göre iş sözleşmesinin 
feshi şeklinde yorumlayabilecek durumdaysa, işverenin bu davramşı söz
leşmenin feshi anlamına gelir^^^. Somut olaydan böyle bir sonuç çıkar
mak mümkünse, iş sözleşmesi feshedilmiş ve sigortalı artık işsiz demektir. 
İşverenin iş sözleşmesini bu şekilde feshi haklı bir nedene dayanmıyorsa, 
sigortalı işverenden, ihbar tazminatı, koşullan varsa kıdem tazminatı ve iş 
sözleşmesini kötü niyetle feshetmişse kötü niyet tazminatı talep etme hak
kına sahiptir. 

İkinci olasılık, işverenin alacaklı temerrüdüne düşmesidir. Eğer işve
ren, ifası mümkün olan iş görme edimini, sigortalı tarafından sözleşmeye 

^°" Süzek, Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, 61. 
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uygun olarak arzedildiği halde haklı bir neden göstermeksizin kabul et
miyor ve bu davranışından iş sözleşmesini feshetmiş olduğu sonucu da 
çıkmıyprsa, alacaklı temerrüdüne düşmüş demektir. Bu durumda sigortalı, 
BK m.325'e göre, taahhüt ettiği işi yapmaksızın, sözleşmede kararlaştmlan 
ücretini işverenden talep edebilecektir. Ancak, işini yapmamasından do
layı tasarruf ettiği veya başka bir işten elde ettiği ya da elde etmekten 
kasden feragat ettiği şeyler ücretinden mahsup edilecektir. Eğer böyle bir 
durum söz konusu ise, sigortalının işsizhğinden söz edilemez. Zira, iş 
sözleşmesi taraflar için hükümlerini karşılıklı olarak doğurmaya devam 
etmektedir. İş Kanunumuzda da, işçinin, işinde ve işverenin her an buy
ruğuna hazır bir halde bulunmakla beraber, çalıştınlmaksızın ve çıkacak işi 
bekleyerek boş geçirdiği süreleri iş süresinden sayarak vardığımız bu so
nucu doğrulamaktadır (m.62/c)3^o. 

İşverenin, sigortalımn işgörme edimini kabulden kaçınmasına ilişkin 
olarak söz konusu olabilecek üçüncü olasılık, iş sözleşmesinin askıya 
alınmasıdır. Uygulamada, ekonomik bunalım dönemlerinde üretimin 
düşmesine bağlı olarak işgücü talebi düştüğünde, işverenlerin fazla işgü
cünün iş sözleşmelerini feshetmek yerine bu işçileri zorunlu olarak üc
retsiz izne çıkarmayı tercih ettikleri görülmektedir. İşverenlerin iş sözleş
melerini feshetmek yerine böyle bir yolu tercih etmelerinin başhca ne
deni, yetişmiş işçilerini ellerinde tutmak istemeleridir. Ancak, bazı işve
renlerin fesih durumunda ödemeleri gereken ihbar önellerine ilişkin üc
retleri ve kıdem tazminatlanm ödemekten kurtulmak için bu yola başvu
rabilecekleri de unutulmamalıdır. 

İşçilerin işveren tarafında ücretsiz izne çıkanlabilmeleri için, buna 
muvafakat etmeleri gereklidir. Başka bir deyişle, işçiler ücretsiz izne çık
mayı kabul etmek zorunda değildirler. Çünkü, işveren, iş görme edimini 
sunan işçilere, bağlı bulunduğu iş sözleşmesi gereği ücretlerini ödemek 
zorundadır. Öte yandan, İşletmenin ekonomik sıkıntıya düşmesi iş söz
leşmesini kendiliğinden askıya alan nedenlerden değildir. İş sözleşmesi-

^ ' " Haksız ve usulsüz fesih hallerinde işverenin alacakh temerrüdüne düşeceği yönünde 
görüşler mevcuttur. Bu görüşlere göre, iş sözleşmesi haksız ya da usulsüz feshedi
len sigortalı BK m.325'e dayanarak taahhüt ettiği işi yapmaksızın ücretini isteye
bilecektir. Anılan görüş kabul edilecek olursa, sigortalı temerrüt hükümlerinden 
yaralanarak çalışmaksızın ücretini aldığı müddetçe işsiz kabul edilemeyecektir. 
Zira, bu süre boyunca sözleşme ayaktadır. Sigortalının haksız ya da usulsüz fesih 
tarihinden itibaren çalışmaksızın ücretini almaya devam edeceği bu süre, belirsiz 
süreli iş sözleşmelerinde, sigortalıya uygun bildirim önellerine ilişkin süre, belirli 
süreli iş sözleşmelerinde ise, sözleşmede öngörülen sona erme tarihine kadar geçe
cek süredir. Bu görüşler için bkz. Çelik, 130-132; Seliçi, 216-218; Tunç-
omağ, Sosyal Siyaset Konferansları, 103, 109; aksi görüş için bkz. Oğuzman, 
Fesih, 277. 
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nin kendiliğinden askıya alınabilmesi için, işverenin işçinin iş görme edi
mini geçici kabul imkânsızlığı içine düşmesi gerekir. Anılan durum, iş 
mevzuatında da yasal askı halleri arasında belirtilmemiştir. Öyleyse, bu 
koşullarda iş sözleşmesi yine bir sözleşmeyle askıya alınabilecek, başka 
bir deyişle, işçilerin iş sözleşmelerinin askıya almmasım kabul etmeleri ge
rekecektir. Ücretsiz izne çıkmayı kabul etmeyen işçiler ise, iş sözleşmele
rini haklı nedenle feshedebileceklerdir. Çünkü, işçilerin iş sözleşmesinin 
askıya alınmasını kabul etmemeleri ve iş görme edimini sunmalan karşı
sında, işverenin onlan işe kabul etmeyip ücretlerini ödememesi, BK. 325 
anlamında bir işveren temerrüdünü ortaya çıkaracağı gibi, işçilerin ücret
lerin ödenmemesi nedeniyle, İK. 16/11 uyannca iş sözleşmesini bildirim
siz fesih haklan da doğacaktır^^i. 

İşçilerin böyle bir uygulamayı kabul etmeleri durumunda ise, iş söz
leşmeleri ücretsiz izinde bulunduklan sürece askıya alınmış olur. Bu dev
rede sigortahlar, askıya alınmış da olsa geçerU bir iş sözleşmesinin tarafı 
olduklan için, kural olarak işsiz kabul edilemezler. Ancak, bu durumdaki 
sigortalılann işsiz kabul edilmeyerek işsizlik ödeneğinden yararlandml-
mamalan hakkaniyete aykın düşmektedir. Bu durum ileride ayn bir baş
lık altında inceleneceği için burada daha fazla aynntıya girmiyoruz^^S, 

Belirli süreli iş sözleşmelerine gelince, öğretide Oğuzman'nm savun
duğu bir görüşe göre, belirli süreli iş sözleşmelerinde işverenin işi kabul
den kaçınması durumunda BK. 325 uygulanacaktır. Ancak, BK. 325'in 
alacaklının temerrüdü görüşü ile açıklanması mümkün değildir. Maddede 
geçen ücret talebi aslında BK. 96 anlamında bir tazminattır. Yazara göre, 
işverenin bir iş verme borcu söz konusudur. İşveren sigortalının işgörme 
edimini kabul etmemekle kusurlu bir ifa imkânsızlığı yaratmaktadır. 
Çünkü, ifanın cebri icra yoluyla elde edilemeyeceği durumlarda ifa im
kânsızlığının varlığı kabul edilmelidir. İşverenin kusurlu ifa imkânsızlığı 
yaratması durumunda, borç ilişkisi sona erecek ve sigortalı için olumlu 
bir tazminat talebi hakkı doğacaktır373_ BU görüş kabul edilecek olursa, 
kusurlu ifa imkânsızlığının doğması ile birlikte borç ilişkisi de sona erdiği 
için, sigortalının bu andan itibaren işsiz kabul edilmesi gerekecektir. 

Buna karşılık, öğretide baskın olan ve bizim de katıldığımız görüşe 
göre, işverenin, sigortahmn işgörme edimini kabulden kaçınması duru
munda sadece, işverenin temerrüdünü düzenleyen BK m.325'in uygu
lanması söz konusu olabilecektir. Çünkü, beUrli süreli iş sözleşmelerinde. 

3'1 Süzek, Askıya Alınma, 46-47. 
372 Bkz. aş. Bl. 5, I, A, 2, b, aa. 
3 ' 3 Oğuzman, Fesih, 143 vd.; aynı yazar, I§ Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 

1979, 43, 1985, 57. 
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haklı bir neden yoksa, sözleşmenin fesih bildirimi ile sona erdirilmesi 
mümkün değildir. Fesih bildirimi hakkı sözleşme özgürlüğünü korumak 
üzere getirilmiş, belirsiz süreli sözleşmelere özgü bir haktır. Belirli süreli 
iş sözleşmelerinde ise, taraflar özgür iradeleri ile birbirlerini sözleşmede 
öngörülen sürenin sonuna kadar bağlama arzusundadırlar. Bu itibarla, 
haklı bir neden mevcut değilse, belirli süreli bir iş sözleşmesinin sürenin 
bitiminden önce taraflardan birince feshi mümkün değildir. O halde, iş
verenin, sigortalının işgörme edimini kabulden kaçınması durumunda 
sözleşmeyi feshetme iradesi bulunsa dahi, bu, iş sözleşmesinin geçerliliği 
üzerinde hiçbir etki yaratmayacak, taraflar sözleşmede belirtilen sürenin 
sonuna kadar sözleşmeyle bağh kalacaklardır. O nedenle, belirli süreli iş 
sözleşmelerinde işveren sigortalının işgörme edimini kabulde temerrüt 
ederse, sigortalı BK. 325'e göre, taahhüt ettiği işi yapmaksızın sözleşmede 
öngörülen sürenin sonuna kadarki ücretini işverenden talep etme hakkına 
sahip olacaktir. Bu durumda, işçinin BK. 325'e dayanan söz konusu ala
cağı bir tazminat değil ücret alacağıdır^ '̂*. Bizim de katildığımız bu ikinci 
görüş kabul edildiğinde, sözleşmede öngörülen sürenin sonuna kadar 
sigortalımn işsiz olduğımdan söz etmek de mümkün değildir. 

İş sözleşmesinin Fesih ammn tartışmalı olduğu bir durum da, işverenin 
ihbar önellerine ilikin ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesidir. 
Belirsiz süreli iş sözleşmeleri, haklı nedenle fesih dışında, kural olarak ÎK. 
13'te öngörülen bildirim önellerine uyulmak suretiyle feshedilir. Ancak, 
söz konusu maddenin bendinin 2. paragrafı işverenlere, işçinin bildirim 
önellerine ilişkin ücretini peşin ödemek suretiyle sözleşmeyi feshede-
bilme olanağı tanımaktadır. Burada konumuz açısından önem taşıyan hu
sus, iş sözleşmesinin ne zaman feshedilmiş olduğudur. Çünkü sigortalı, 
sözleşmenin son bulduğu andan itibaren işsiz kabul edilmeye başlana-
caktir. 

Bu konuda Yargıtay ve öğreti arasında görüş ayrılığı mevcuttur. 
Yargıtay'a göre, işveren sigortalının bildirim öneline iUşkin ücretini peşin 
ödeyerek iş sözleşmesini feshettiğini bildirdiği anda iş sözleşmesi sona 
ermiş olur375. Buna karşılık, bizim de katildığımız öğretideki hâkim fikre 
göre, ÎK. 13'te öngörülen bildirim sürelerine uyma koşulu emredici nite-

374 Çelik, 131-132; Esener , 215-216; Reisoğlu Seza, Hizmet Akdi, 167 vd.; 
Seliçi, 216, dn. 341; Süzek, Askıya Alınma, 118-119; aym yazar, 1989 Karar
larının değerlendirilmesi, 45; Tuncay, Toplu İşçi Çıkarmalar, 577; Tunç-omağ, 
Sosyal Siyaset Konferansları, 102 vd.; Ulucan, Belirli Süreli ffizmet Akitlerinin 
Sona Ermesi, 114-115. 

375 Y H G K , 15.5.1984, 392/549; Y H G K , 16.3.1983, 1975/231; Y H G K , 
19.2.1982, 1223/155; Y H G K , 19.2.1982, 1200/132; Y9HD, 24.12.1982, 
9330/10107; Y H G K , 24.4.1981, 166/307, Ç e n b e r c i , İş Kanunu şerhi, 
349;.Y9HD, 6.6.1984, 5411/6172; işveren Dergisi, Mart 1985, 12. 
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İlktedir. Bu nedenle, işverenin işçinin bildirim önellerine ilşkin ücretini 
peşin ödeyerek bu hükmün sonuçlannı ortadan kaldırması mümkün de
ğildir. Öte yandan, işverene bildirim önellerine ilişkin ücreti peşin ödeye
rek sözleşmeyi feshetme olanağı tanıyan hüküm kural değil istisnadır. 
İşverene bildirim önellerine ilişkin ücreti peşin ödeyek iş sözleşmesini 
feshetme yetkisinin tanınmasının nedeni, işten çıkanlacak işçinin bildirim 
önelleri içinde çalıştınldığında işyerinde bir huzursuzluğa neden olabil
mesi ihtimalidir. Bu amaçla işverene, bildirim önelleri içinde ilgili işçileri, 
haklarını ödeyerek işyeri dışında tutma yetkisi tanınmıştır (İK.13). Hüküm 
bu amaca göre yorumlandığında, iş sözleşmesinin bildirim önellerine iliş
kin ücretin peşin ödenerek feshedildiği anda sona erdiği sonucuna var
mak mümkün değildir^'^^ işverenin ihbar önellerine ilişkin ücreti peşin 
ödemek suretiyle akdi feshetmesi durumunda, sigortalı peşin ödeme 
amndan itibaren fiilen işten uzaklaşmakla birlikte, fesih hüküm ve sonuç
larını uygun ihbar süresinin sonunda doğurmaya başlayacaktır^'^''. Şu 
halde, bu şekildeki bir fesih durumunda sigortalı ihbar süresinin sonuna 
kadar işsiz kabul edilemeyecek ve işsizlik ödeneğinden yararlanama-

''8 ancak, bu arada iş sözleşmesine bağlı olarak doğacak haklardan 
yararlanabilecektir. 

b) Bazı özel işsizlik durumları 

aa) İş sözleşmesinin askıya alınması 

İş sözleşmesirün askıya alınmasının temelinde yatan düşünce, işçinin iş 
ilişkisinin korunması, bir başka deyişle iş güvencesinin sağlanmasıdır. 
Ancak, bu amaca ulaşılması işçinin gelirinde bir sürekliliğin yaratılmasına 

3/6 YHGK da, 3008 sayılı iş Kanunu döneminde, IK.13 hükmünün amacını benzer şe
kilde yorumlayarak bu görüşü benimsemekteydi, YHGK, 29.5.1963, E. 4/39, 
K.59, Çenberci, İş Kanunu Şerhi, 344, dn.l29. 

3'77 Bu görüşte Ekonomi, 177-182; Çelik, 164; Esener, 227-228; Narmanlı-
oğlu, iş Hukuku, 261- 266; Oğuzman, IHU, IK. 13 (N0.2); Ulucan, Yargıtay iş 
Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 1979-1983, 1985, 26-27; Eyrenci, IHU, 
IK. 26 (No.3); aksi görüşte, Tunçomağ, iş Hukuku, 205, ancak yazar, işçinin yıl
lık izin ve kıdem tazminatı gibi haklarının hesaplanmasında bildirim önelinin 
gözönünde tutulmasının haklı olacağını belirtmektedir; Çenberci, iş Kanunu 
Şerhi, 344. Ancak, yazar esasen bu görüşte olmakla birlikte, işverenin bu yetki
sini, ihbar tazminatına dahil olmayan işçilik hakları ve özellikle kıdem tazminatı 
bakımından afakî iyiniyet kurallarına uygun olarak kullanıp kullanmadığının 
hâkim tarafından re'sen incelenmesi ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini ileri 
sürmektedir; El-bir, Seminer, 140; Tuncay, işsizlik Sigortası Üzerine, 4-5; 
İnce, IHU, IK. 13, (N0.1); Sızmazoğlu, 53. 

3''8 Kârş. ingiliz hukuku, Smith-Wood, 428, 444-445; Ggus-Barendt-Wikeley, 
85. 
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da bağlıdır. Bugün modem iş hukukunda bir çok askıya alınma durumla-
nnda işçiye ücret ödenmeye devam edilmesi ve çalışmamız açısından daha 
da önemlisi, sosyal sigorta ödenekleri verilmesi suretiyle gelir güvencesi 
sağlanması yönünde genel bir eğilim mevcuttur '̂'̂ . Bu bakımdan işsizlik 
sigortası, iş sözleşmelerinin askıya alındığı bazı durumlarda sigortalılara 
gelir güvencesi sağlamamn sağlıklı bir yolu olarak görülmektedir. Ancak, 
bunun için öncelikle teorik bir sorunun üstesinden gelmek gerekmekte
dir. Bu da, iş sözleşmesi askıya alınan sigortalının işsiz kabul edilip edile
meyeceğidir. Çünkü, iş sözleşmesinin askıya alındığı durumlarda temel 
edimler, sigortalımn işgörme ve işverenin ücret ödeme borçlan ortadan 
kalkmakta, buna karşılık, sigortalının sadakat, işverenin de işçiyi gözetme 
ve eşit işlem yapma borçlan bütünüyle, işçinin talimatlara uyma borcu ise 
kısmen devam etmektedir. Bu durumda, taraflar arasında iş sözleşmesinin 
hukuken sona erdiğini ileri sürmek olanaksızdır̂ ^O. Biz, iş sözleşmesinin 
askıya alındığı durumlarda sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanıp 
yararlanamayacağını ve bunun koşuUanm öncelikle Türk hukuku açısın
dan ele alacak, daha sonra ise, iş sözleşmesinin askıya ahnması duru
munda işçinin işsizUk ödeneğinden yararlanmasının genel hukuk bakı
mından koşullanm kısaca özetlemeye çalışacağız. 

Bu incelemeye başlarken ilk olarak yapılması gereken, tartışmanın 
çerçevesini belirlemek olmalıdır. Hemen belirtilmelidir ki, hastalık, iş ka
zası, analık, askerlik ve kamusal görevler gibi, sigortalının şahsında ortaya 
çıkan maddî ifa imkânsızhklanndan kaynaklanan askı durumlannda si
gortalılar çalışmaya elverişsizdirler. O itibarla, bunlann işsiz olduklannın 
kabul edilmesi zaten mümkün değildir. Zira, bu gruptaki sigortalılar iş 
sözleşmeleri sona erse dahi, çalışmaya elverişliliklerini ortadan kaldıran 
durumun devamı süresince işsiz kabul edilmeyerek ödenekten yararlandı-
nlmam aktadırlar. 

Sigortalılann çalışmaya elverişliliklerini ortadan kaldıran diğer bir as
kıya alınma türü de, toplu iş uyuşmazhklan ile ilgiU askıya ahnma durum-
landır. Grev ya da lokavt nedeniyle iş sözleşmelerinin askıda bulunduğu 
süre zarfında sigortalılar, maddî bir ifa imkânsızlığı bulunmamasına karşın 
yasa gereği çalışmaya elverişsizdirler. Çünkü, grevci sigortalılar bakımın
dan grev olgusu, işgörme edimlerini ifa olanaklan bulunmasına karşın 
ondan kaçınmayı zorunlu kılmaktandı, lokavt durumunda ise, işyerinde 
faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda işçilerin topluca işten 
uzaklaştmlmalan bu sonucu doğurmaktadır (TİSGLK.26). Öte yandan. 

3'79 Süzek, Askıya Alınma, 102. 
380 Süzek, Askıya Ahnma, 110. 
381 Süzek, Askıya Alınma, 62. 
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yasal bir grev veya lokavt dolayısı ile iş sözleşmeleri askıya almanlar, as
kıya alınma durumunun devamı süresince başka bir iş tutamazlar. Aksi 
halde işveren, iş sözleşmelerini önelsiz ve tazminatsız feshetme hakkına 
sahiptir (TİSGLK.43AII). Şu halde, iş sözleşmeleri grev ya da lokavt ne
deniyle askıya almanlar, söz konusu askı döneminde çalışmaya elverişsiz 
bulunduktan için, teknik anlamda dahi işsiz kabul edilemezler. 

İşsizlik sigortası sistemlerinde, iş sözleşmesinin, toplu iş uyuşmazlıklan 
ile ilgili olarak askıya alınması veya sona ermesi^^^ duramlannda, sigor-
talılann işsizlik ödeneğinden yararlandınlmaması yönünde genel bir eği
lim mevcuttur. Nitekim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında düzenlenen ödeneğe hak ka
zanma koşullan arasında da, "Grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler 
nedeniyle iş sözleşmesi askıya alınmamış olmak" koşuluna yer verilmek 
suretiyle bu eğilim doğrultusunda hareket edilmiştir (m.7/4). 

Görüldüğü gibi, bu konuda yapacağımız tartışma her şeyden önce si-
gortalılann çalışmaya elverişliHklerini ortadan kaldırmayan askıya alınma 
duramlan ile sınırlı olacaktır. Öyleyse geriye, inceleyeceğimiz sadece bir 
askıya alınma durumu kalmaktadır. O da, işyerinde ortaya çıkan zorlayıcı 
nedenler veya olağan dışı halden kaynaklanan iş sözleşmesinin askıya 
alınma durumudur. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında, sigortalı işsiz tanımlanırken, işlerini ilgili mad
dede (m.8) öngörülen nedenlerle yitirenlerden söz edilmektedir (m.3/c). 
Anılan 8. maddenin kenar başlığı ise, "Hizmet sözleşmesinin sona erme 
nedenleri" dir. İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek de iş sözleşmesinin 
bu nedenlerden biriyle son bulması koşuluna bağlanmıştır (m.7/6). Oysa, 
modem iş hukukunda bugün, iş sözleşmeleri işyerinde ortaya çıkan zor
layıcı bir nedenle askıya alınanlann da işsizlik ödeneğinden yararlandınl-
malan gerektiği görüşü hâkimdir. Çünkü, yeni eğilime göre, iş sözleş
meleri anılan nedenle askıya alınanlar, işsizlik sigortası bakımından teknik 
anlamda işsiz kabul edilmektedir. 

İş sözleşmesi askıya alman ve çalışmaya elverişli bulunan sigortalılann, 
işsizlik sigortası bakımından teknik anlamda işsiz kabul edihnelerini hu
kukumuz bakımından haklı kılan nedenleri, konuya ilişkin olası iki du-

^"•^ Bazı ülkelerde greve katılanların iş sözleşmeleri sona ermiş sayılmaktadır. Ancak 
hukukumuzda, 2822 sayılı TlSGK uyannca, grev ve lokavt süresince iş sözleşme
leri askıda kalmaktadır, (m.42, 43). Kanuna göre, "kanuni bir grev kararının alın
masına katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik etme, böyle bir greve katılma 
veya böyle bir greve katılmayı teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akdi fesh 
edilemez." (TİSGLK m. 42 ), bkz. Çelik, 512. 
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rumu inceleyerek ortaya koymak isabetli olacaktır. Bu durumlann birin
cisi, sigortalının çalıştığı işyerinde çalışma faaliyetinin zorlayıcı nedenlerle 
durmasıdır. İş Kanunumuza göre, işyerinde işin bu şekilde bir haftadan 
fazla bir süreyle durması halinde, sigortalı, iş sözleşmesini süresiz fesih 
bildirimiyle sona erdirmek hakkına sahiptir (1 .16 ). Sigortalının iş 
sözleşmesini fesih hakkının doğması için, işin durmasından başlayarak 
geçmesi gereken bir hafta zarfında, iş sözleşmesi yasa gereği askıda 
kalmaktadır. Bu devrede sigortalının gelirinin sürekliliği, yasayla işverene 
hergün için yarım ücret ödeme yükümlülüğü getirilerek sağlanmıştır 
(İK.34). Yasanın bu yaklaşımı modem iş hukukundaki genel eğilime 
uygundur. Ancak sigortahmn, işin durmasından başlayarak geçecek bir 
haftalık sürenin sonunda, iş sözleşmesini feshetmek yerine çalışmak için 
işyerinin tekrar faaliyete geçmesini beklemeyi tercih etmesi de olasıdır. 
Bu durumda, iş sözleşmesi sigortalı tarafından feshedilmediği sürece 
askıda kalır. Sigortahmn nzasına dayanan bu askı durumunda artık işve
renin ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. 

Uygulamada karşılaşılan ikinci olası durum ise, işverenlerin, talebin 
düşmesi veya stok fazlalığı bulunması gibi ekonomik güçlükler nedeniyle 
işçilerin işgörme edimlerini kabul edememeleridir. Hukukumuzda işve
renin ifayı geçici kabul imkânsızlığı içine düşmesi zorlayıcı nedenlerin 
variığı koşuluna bağlandığı için (1 .16 11), söz konusu bu durumda iş 
sözleşmesinin yasal olarak askıya alınması mümkün değildir. Uygulama
da böyle bir durumla karşılaşan işverenlerin, sigortalılan geçici bir süre 
için zorunlu ücretsiz izne yollamayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu du
rumda sigortalılar, BK.325'e göre, çalışmaksızın ücretlerini işverenden ta
lep edebilecekler veya iş sözleşmelerim haklı nedenle feshedebilecekler
dir. Ancak sigortalılann, geçici ekonomik güçlüğün ortadan kalkmasına 
kadar ücretsiz izne ayrılmayı kabul etmeleri de olasıdır. Bu durumda da 
yine, taraflann nzasına dayalı sözleşmesel bir askı durumu ortaya çıkmış 
olmaktadır^^^. 

Anılan bu iki olası durumda, iş sözleşmeleri hukuken ayakta bulun
masına karşın, sigortalılann işsizlik sigortası bakımından teknik anlamda 
işsiz kabul edilerek ödenekten yaralandınlmalan hem iş sözleşmelerinin 
askıya alınmasının iş güvencesi sağlama amacına, hem de, işsizUk sigorta
sının hizmet ettiği amaçlara en uygun çözüm olacaktır. Çünkü aksi halde, 
sigortalılar sırf işsizlik ödeneğinden yararlanmak için, istemeseler dahi iş 
sözleşmelerini feshetmeye zorlanmış olacaklardır. 

Öte yandan, amlan askı durumlannda sigortalılann teknik anlamda iş
siz sayılarak ödenekten yararlandınlmalannın kabul edilmesi, sigortalı ça-

3o3 Süzek, Askıya Alınma, 47. 
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lisanlar yanında, dolaylı olarak işverenleri de koruyucu bir işleve salıiptir. 
Çünkü, bu sayede işverenler, işyerinde çalışma faaliyetini durduran ya da 
kısıtlayan geçici ekonomik güçlüğün aşılmasına kadar ellerindeki yetişmiş 
iş gücünü koruyabilme olanağına sahip olacaklardır384. 

Bu nedenlerle, Türkiye için tasarlanan bir işsizlik sigortası sisteminde, 
iş sözleşmeleri yukanda belirttiğimiz şekillerde askıya alınan sigortalılar 
da, teknik anlamda işsiz kabul edilerek işsizlik ödeneğinden yararlandı-
nlmalıdırlar. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ha
zırlanan İşsizlik Sigortası Yasa taslağında bu konuya ilişkin bir düzenle
meye yer verilmemiştir. 

Görüldüğü gibi, hukukumuzda sigortalının çalışmaya elverişli olduğu 
ve işsizlik ödeneğinden yararlandırılmasının söz konusu olabileceği iş 
sözleşmesinin askıya alınma durumlan sadece sözleşmesel niteliktedir. 
Zira, yukanda belirttiğimiz gibi, hukukumuzda sigortalının çalışmaya el-
verişUliğini ortadan kaldırmayan tek bir yasal askıya alınma durumu var
dır (1 .16 11). O durumda da, sigortalının gelirinin sürekliliği, işverene 
her gün için yanm ücret verme yükümlülüğü getirilerek sağlandığı için 
(İK.34), işsizlik ödeneği verilmesinin amacı ortadan kalkmaktadır. 

Öte yandan, işsizlik sigortalannda ödeneğe hak kazanma genellikle, 
işsizlik durumunun ortaya çıkmasından itibaren belirli bir süre beklen
mesi koşuluna bağlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara
fından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında bu bekleme süresi 
yedi gün olarak tespit edilmiştir. Şu halde, iş sözleşmesinin yasal olarak 
askıda kalacağı bir haftalık süre ile bekleme süresi çakışacaktır. Bu da, söz 
konusu yasal askı döneminde işsizlik ödeneği verilmesini olanaksız kılan 
diğer bir nedeni oluşturmaktadır. Hukumuzdaki bu duruma karşılık, 
Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerde, zorlayıcı nedenler ya da olağan 
dışı durumlar dolayısıyla işyerinde çalışma faaliyetinin durması veya kısıt
lanması durumlannda, iş sözleşmeleri yasal olarak askıya alman sigortalı-
lann gelirlerinin sürekliUği, işsizlik ödeneği verilmek suretiyle sağlana-
bilmektedir^SS. Anılan ülkelerden Almanya ve Fransa'da işsizlik öde
neğine hak kazanabilmek için bir bekleme süresi öngörülmemiştir. Dola
yısıyla, bu ülkelerde bekleme sürelerinin yasal askı döneminde işsizlik 
ödeneği verilmesine bir engel oluşturması da söz konusu değildir^^^. 

Konuya ilişkin açıklamalanmızı, modem iş hukuku uygulamasında, iş 
sözleşmeleri askıya alman sigortalılann işsiz kabul edilerek işsizlik öde-

3^j Demir-Erdut, 418. 
^^5 Bkz. Demir-Erdut, 417-418. 
• ' ° " Bekleme süreleri konusunda bkz. aş, Bl. 5, I, A, 8. 
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neğinden yaralandınlmalanna ilişkin genel koşullan özetleyerek nokta
lamak istiyoruz. Birincisi, iş sözleşmesi askıya alınan sigortalının işsiz ka
bul edilebilmesi için, iş sözleşmesinin askıya alınması sonucunu doğuran 
ifa imkânsızlığı sigortalının şahsında ortaya çıkmamalıdır. Çünkü, şahsında 
ortaya çıkacak ifa imkânjsızlıklan sigortalıyı çalışmaya elverişsiz kılacağı 
için, böyle bir durumda sigortalının teknik anlamda işsiz kabul edilmesi 
mümkün değildir. Şu halde, iş sözleşmesinin askıya ahnması sonucunu 
doğuran beklenmeyen olayın işyerinde ortaya çıkması gerekir. 

İkincisi, ifa imkânsızlığı yaratarak iş sözleşmesinin askıya alınmasına 
neden olan beklenmeyen olay geçici olmalıdır. Zira, ifa süresi içinde or
taya çıkan imkânsızlık sigortalımn işgörme edimini yerine getirmesini ke
sin ve sürekli veya geçici sayılamayacak derecede uzun bir süre engelli
yorsa, iş sözleşmesinin askıya alınmasından söz etmek mümkün değildir. 
Bu durumda borç ilişkisi sona erecektir387. 

Üçüncüsü, iş sözleşmesinin geçici bir süre askıya alınması sonucunu 
doğuran olay istisnaî nitelikte olmahdır. Belirli aralıklarla ortaya çıkması 
alışılmış olan bir nedenle iş sözleşmesi askıya almıyorsa, bu durumda si-
gortalıyı teknik anlamda işsiz kabul etmek mümkün olmayacaktır. Çünkü 
bu, beklenmeyen bir olayın sonucu değildir^^s. Örneğin, mevsimlik 
işlerde çalışarüann ölü mevsimlerdeki durumu böyledir. 

Son olarak, işyerinde ortaya çıkan ve çahşma faaliyetinin durmasına 
ya da kısıtlanmasına neden olan durum işverene yüklenemez olmalıdır. 
Bu koşul, her şeyden önce iş sözleşmesinin askıya alınabilmesi için ge-
reklidir389. öte yandan, bu gibi durumlarda sigortalılara işsizlik ödeneği 
verilmesinin amacı, işyerinin örgütlenmesindeki düzensizliklerden kay
naklanan sıkmtılann aşılması ve işverenin kurtanlması değildir. Pozitif hu
kukta iş sözleşmeleri askıya alınanlara işsizlik ödeneği veriliricen, iş söz
leşmesinin askıya alınması sonucunu doğuran, işyerinde işin durması veya 
kısıtlanması durumunun, normal olarak gereksinimi oranında işçi istih
dam eden istikrarlı bir işyerinde ortaya çıkan beklenmeyen olaylardan 
kaynaklandığı varsayılmaktadır. Bu sayede, işverenler de yetişmiş işçileri
ni ellerinde tutabilrne olanağına sahip olduklan için, dolaylı olarak ko
runmuş olmaktadırlar390. 

I§ sözleşmesinin askıya alınmasında ifa etmemenin geçici olması koşulu konu
sunda bkz. Süzek, Askıya Alınma, 66-70. 

388 Demir-Erdut, 417. 
-'°9 iş sözleşmesinin askıya alınmasında ifa etmemenin borçluya yüklenemez, olması 

koşulu için bkz. Süzek, Askıya Alınma, 71 vd. 
Demir-Erdut, 417-418. 390 
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bb) Kısa süreli çalışma (geçici kısmî işsizlik) 
Özel işsizlik türleri kapsamında buraya kadar yaptığımız incelemede, 

iş sözleşmesinin askıya alınamsı durumunu inceledik ve iş sözleşmesi as
kıya alınan işçilerin, diğer koşuUann da tamam olması halinde işsiz kabul 
edilebilecekleri sonucuna vardık. Kısa süreli çalışma hallerinde de buna 
benzer bir özel işsizlik durumu söz konusu olmaktadır. 

Kısa süreli çalışma, işverenlerin işçilerinin işgörme edimlerini geçici 
bir müddet için, sadece kısmen kabul etmeleri, başka bir ifadeyle, çalışma 
sürelerinde kısıntıya gitmeleridir. Bu durumda, işgörme ediminin ifası 
bütünüyle ortadan kalkmadığı için, iş sözleşmesinin askıya alınması müm
kün olamamaktadır. Zira, iş sözleşmesinin askıya alınması, iş sözleşmesi
nin bütünüyle ifa edilememesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum-
dur39i. 

Öte yandan, kısa süreli çalışma geçici nitelik taşıması itibariyle kısmî 
çalışmadan da farklıdır. Kısa süreli çalışmanın geçici işsizlik veya kısmî iş
sizlik olarak adlandınlabildiği görülmektedir392. Biz ise, bu durumu ge
çici kısmî işsizlik olarak adlandırmayı uygun görüyoruz. Çünkü, ileride 
inceleneceği üzere, kısmî işsizlik kavramını bazı durumlarda kısmî çalış
maya karşılık olarak kullanacağız. 

İşverenin kısmî çalışma uygulamasına gitmesi, iş sözleşmesinin şartla-
nnda değişiklik yarattığı için, ilke olarak işçinin nzası bağlıdır. Ancak, Al
manya ve İsviçre gibi bazı ülkelerde, ekonomik bunalım dönemlerinde 
veya stok fazlasımn oluşması gibi işyerine ilişkin nedenlerin ortaya çıktığı 
hallerde, işverenlerin geçici olarak sigortalılann iş sürelerini kısaltabilme-
lerine olanak veren yasal düzenlemeler mevcuttur. Böyle bir uygula
mayla karşılaşan işçilerin uğradıktan gelir kayıptan ise, işsizlik sigortası ile 
giderilmektedir^^^. 

Buna karşılık İngiltere'de, böyle bir uygulamayla karşılaşan işçilerin 
uğradıklan gelir kayıplanmn tazmini sadece işsizlik sigortasına yüklen
memiş, oluşturulan bir zorunlu ücret garanti sistemi ile belirli ölçüde 
işverenlerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu sisteme göre, işverenler işçi
lerine, kısa süreli çalışmak duramunda kaldıktan sürenin bir kısmı için, bu 
sırada uğradıktan ücret kaybının belirli bir oranım garanti etme yüküm
lülüğü altına girmektedirler. Ücret garantisi ile sağlanan sona 
erdiğinde ise, işçilerin uğradıktan gelir kaybı işsizlik sigortası vasıtasıyla 
tazmin edilmektedir39'̂ . 

391 Bkz. Süzek, Askıya Alınma, 107-108. 
392 Centel, Kısmî Çalışma, 32, Eyrenci, Kısmî Çalışma, 25. 
393 Eyrenci, Kısmî Çalışma, 24-25, ayrıca bkz. dn. 30. 
394 Bu konuda bilgi için bkz. Ogus-Barendt-Wikeley, 89-91; Smith-Wood, 

435. 
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Geçici kısmî işsizliğin Türk hukukunda ortaya çıkması, ancak sigor
talının kısa süreli çalışmaya nza göstermesi durumunda mümkündür. Zira, 
kısa süreli çalışmayı onaylamayan sigortalı, bu çalışma biçimi dolayısıyla 
ücretindeki azalmanın, işverenin ücretten indirim yapamayacağını öngö
ren İK.60 hükmüne aykırı bulunduğunu ve yine bunun, iş koşuUanmn 
esaslı tarzda değişmesi olduğunu ileri sürerek, iş sözleşmesini İK. 16/11-
e'ye göre haklı nedenle feshedebilme olanağına sahiptir. Geçici kısmî işsiz 
kalanlann ülkemiz bakımından işsizlik sigortasından yaralandınlıp yara-
landmlamayacaklanna gelince, kanımızca, Türkiye için tasarlanan bir iş
sizlik sigortası modelinde, geçici kısmî işsizlik durumuyla karşılaşan si
gortalıların işsizlik ödeneğinden yararlandınlmalan, en azından bugün 
için mümkün görünmemektedir. Bu konuda iş sözleşmelerinin bütü
nüyle askıya ahndığı durumlardan farklı bir sonuca varmamızın nedeni, 
geçici kısmî işsizlikle karşılaşanlann hiç olmazsa belirli bir gelire sahip 
olmalarıdır. Öte yandan, bir çok alanda bütünüyle işsiz kalanlann işsizlik 
sigortasından yararlandmlmaiannın mümkün görülmediği koşullarda ge
çici kısmî işsizlere bu olanağın sağlanması eşiüik ilkesine aykın düşecek
tir. 

cc) Kısmî (çalışma) işsizlik 

Modem iş hukukunda kısmî çalışanların, çalışmadıktan iş sürelerinde 
işsiz sayılarak işsizlik ödeneğinden yararlandınlıp yararlandınlmayacaklan 
konusundaki genel ilke, "normal" olarak kısmı statüde çalışanlann, çalış
madıktan iş sürelerinde işsiz sayılamayacaklan ve işsizlik ödeneğinden 
yararlandmlmayacaklandır. Örneğin, bir sigortalı normal olarak haftanın 
üç günü çalışmaktaysa, çalışmadığı diğer işgünlerinde işsiz kabul edilme
yecektir. Buna karşılık, normalde tam süreli çahştığı halde, işveren tarafın
dan kısmî çalışma statüsüne geçirilen, ya da tam süreli bir işte çalışırken iş 
sözleşmesi feshedilen ve ancak kısmî süreli bir iş bulabilen sigortalı, çalı
şamadığı normal iş sürelerinde işsiz kabul edilerek işsizlik ödeneğinden 
yararlandınlacaktır395. Şimdi, konuya ilişkin olarak tespit ettiğimiz bu il
keyi kısaca inceleyecek ve ardından Türk hukukunda uygulanabilirliğini 
araştırmaya çalışacağız. 

Kısmî çalışan bir sigortalı çalışmadığı iş süreleri için işsizlik ödeneği 
talep ettiğinde genel ilke gereği yapılması gereken iş, bu sigortalı için 
normal olan çalışma biçiminin saptanmasıdır. Bu saptamayı yapabilmek 
için ilkin, sigortalının çalışma biçimi bakımından yapılacak olan normâUik 
araştırmasımn nasıl olacağının açıklığa kavuşturulması gerekir. Her şeyden 
önce bu araştırma objektif olmalıdır. Başka bir deyişle, sigortalımn çalışma 

395 Matthewman, (16-4). 
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biçimine ilişkin arzulan onun için normal olan çalışma biçiminin tespiti 
bakımından bir kıstas oluşturmayacaktır. Bu konuda genellikle, sigortalı
nın o güne kadarki olağan çalışma biçimine bakılarak karar verilmekte
dir. 

Sigortalının geçmiş çalışma biçimine bakarak normalliğin tespiti ko
nusunda İngiliz uygulamasında çeşitli testler geliştirildiği görülmekte-
dir396. Bunlardan ilki, işçi için normal olan çalışmanın, onun işsizlik öde
neği talep etmeden önceki oniki ay içinde düzenli olarak yürüttüğü ça
lışma biçimine göre belirlenmesidir (one year before test). Bu yönteme 
göre, işçi için normal olan çalışma biçimi, onun işsizlik ödeneği talep et
tiği tarihten önceki bir yıl içinde düzenli olarak yürüttüğü çalışma biçi-
midir397. 

Diğer bir tespit yöntemi ise, işçi için normal olan çalışma biçiminin, 
işsizlik ödeneği talep tarihinden önceki oniki ay içinde, bu sürenin yan
sından fazlasına hâkim olan çalışma biçimine göre belirlenmesidir (50 per 
cent test). Anılan yöntem sıradan işlerde çözüm kolaylığı sağlamakla bir
likte, yöntemin her olayda harfiyen uygulanmasının kendisine özgü nite
liği bulunan olaylar bakımından katı bir uygulama olacağı kabul edil
mektedir. Örneğin, işçilerin geçici olarak kısmî çalışmayı kabul etmek zo
runda kaldıklan, ekonomik koşuUann kötü olduğu dönemlerde durum 
böyledir. Zira, işsizliğin yükseldiği bu dönemlerde işlerini yitiren işçile
rin tam süreli çalışmak istedikleri halde, böyle bir iş bulana kadar kısmî 
çalışmayı kabul etmeleri mümkündür. Ancak, söz konusu kısmî çalışma 
altı aydan fazla sürse bile, bu, kısmî çahşma biçimini onlar için normal 
kılmaya yetmeyecektir. İşte böyle durumlarda, işçinin çalışma geçmişi, 
meslekî bilgisi, yeteneği ve istihdam koşullan birlikte dikkate alınarak, 
olay kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu hususlar gö-
zönünde tutularak yapılan geğerlendirme biçimi, "stop gap test" olarak 
adlandınlmaktadır398. Ancak, farklı yaklaşımlan bağdaştıran karma nite
likli bu yöntem uygulanırken de oldukça dikkatli davranmak gereklidir. 

Bu konuda İngiliz Lordlar Kamarası'mn önüne gelen ve reddedilen 
bir temyiz başvurusuna ilişkin olay şöyledir. Halkla iUşkiler planlamacısı 
olarak kısmî süreli çalışan bir sigortalı, çalışmadığı iş günleri için işsizlik 
ödeneği talep etmiş ve talebinin geri çevrilmesi üzerine yargı yoluna baş
vurmuştur. Lordlar Kamarası'mn karannda, sigortalı için normal olan ça-

•'"" Temyiz mahkemesinin önüne gelen bir davada bu yöntemler hakkında Lord Slade'in 
getirdiği yorum ve tartışma için bkz. Riley v Chief Adjuciation Officer, [1988] 1 
All E. R., 460-461. 

m Ogus-Barendt-Wikeley, 93. 
Ogus-Barendt-Wikeley, 94. 398 
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lışma biçiminin her sigortalının içinde bulunduğu özel koşullara göre 
tespit edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Davacı sigortalı, daha önce tam 
süreli olarak çalıştığı işini yitirdikten sonra, halen çalıştığı kısmî süreU işi 
bulana kadar bir yıl on ay işsiz kalmıştır. Lordlar Kamarası, sigortalımn 
halen yürüttüğü kısmî süreU işte geçirdiği süre ile daha önceki uzun iş-
sizUk dönemini ve gelecekteki çalışma olasılıklannı birlikte değerlendir
diğinde, artık kısmî çalışmanın sigortalı için normal bir çalışma biçimi ha
lini aldığı sonucuna varmıştır ^ .̂ 

Görüldüğü üzere, mahkeme kararında, normal çalışma biçiminin tes
pitinde uygulanan ölçütlere, mevcut çalışma biçiminin ne kadar sürekli 
ya da geçici olduğunun tespitine ilişkin olarak, geleceğe bakılmak sure
tiyle tahmin yürütülmesi şeklinde bir yenisi eklenmiştir. Bu ölçüt, diğer 
yöntemlerle elde edilen sonuçların birlikte değerlendirilmesi esasına da
yanmaktadır. Ancak, her ne kadar diğer yöntemlerin verilerinden yola 
çıksa da, temelde tahmin esasına dayandığı için, çok dikkatli uygulanması 
gerekir. Sonuç olarak, bütün bu ölçüt ve yöntemlerle yapılan tespitler 
tam bir kesinlik arzetmemektedir. Fakat, hızlı karar vermeyi gerektiren bu 
tür tesipitlerin yapılmasında, pratik olmalan nedeniyle, anılan türde yön
temlerin uygulanmasından başka bir çare de gözükmemektedir^^ .̂ 

Konuya ışık tutması bakımından burada yer vermeyi uygun gördü
ğümüz, İsviçre Federal Mahkemesinin önüne gelen bir olayda ise, sigor
talı tanm işçisi, yılda dokuz ay süreyle, haftada altı gün, günde onar saat
ten altmış saat babasının sahibi bulunduğu bir arazide çalışmaktadır. 
Ancak, 1977 yılı Aralık ayı ortalanndan itibaren, 1978 yılımn Mart ayı or-
talanna kadar babası tarafindan çalışma süresi yarıya indirilmiştir. Bunun 
üzerine sigortalı, çalışma süresinin yarıya indirilmesinden dolayı yoksun 
kaldığı geUrine karşılık işsizlik ödeneği talep etmiş, ancak talebi, sigorta 
kurumu ve bulunduğu kantondaki işçi bürosunca geri çevrilmiştir. 

Bu kararlara karşı yapılan temyiz başvurusunu reddeden Federal 
Mahkeme, kararında, kısmî işsizlikten söz edebilmek için, normal çalışma 
süresinin kısaltılmış olması gerektiğini belirttikten sonra, tanm işlerinin 
doğası gereği mevsimlere göre değişkenlik arzettiği ve kışın iş sürelerinin 
yaza göre daha kısa olmasının normal bulunduğu sonucuna varmıştır. 
Mahkemeye göre, kış aylannda olağan bulunan kısa süreli çalışma dola
yısıyla gelirde gözlenen düşüş, normal gelirde bir azalma olarak nitelen-
dirilemeyeceği için, sigortalının işsizlik ödeneği talebi yersizdir^Ol. GÖ-

399 Chief Adjudication Officer v Brunt [1988] 1, AU E. R., 754. 
400 Bkz. Ogus-Barent-Wikeley, 95. 
401 pederal Insurance Tribunal, 30 April and 21 May 1979, International Labour 

Review, 1981, Vol. 120, No.l, 60, Federal Mahkemenin bu kararını dayandırdığı 
diğer gerekçeleri ise şöylece sıralamak mümkündür. Birincisi, sigortalının işyeri 
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rüldüğü gibi, bu olayda işçinin yaptığı işin kendine özgü yapısı, farklı bir 
boyuttan değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Kısmî çalışanlann işsizlik ödeneğinden yararlandmlmalan konusunda 
ortaya koyduğumuz genel ilkeye ilişkin olasılıklann Türk hukukundaki 
olabilirliğine gelince, tam süreli bir işte çalışırken iş sözleşmesi feshedilen 
ve ancak kısmî süreli bir iş bulabilen sigortalılar bakımından, bunlann 
kısmî işsizlik ödeneğinden yararlandmlmalan konusunda hiçbir engel 
yoktur. Sigortalının tam süreli bir işte çalışırken işveren tarafından kısmî 
çalışma statüsüne geçirilmesi olasılığında ise durum biraz farklıdır. 

Kısmî süreli çalışma ilişkisi kural olarak bir iş sözleşmesine dayalı ola
rak kurulur. îşe yeni girecek biri ile kısmî süreli iş sözleşmesi yapılması 
konusunda hiçbir sorun yoktur. Buna karşılık, tam süreli bir işte çalışan 
sigortalının işverenin tek taraflı iradesiyle kısmî çalışma statüsüne geçiril
mesi bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Şöyle ki, sigortalının kısmî 
çalışma statüsüne geçirilmesinin doğrudan ve en önemli sonucu ücretin 
azalmasıdır. Oysa bu, çalışma sürelerinin kanunen daha aşağıya indiril
mesi nedeniyle ücretten indirim yapılamayacağını öngören ÎK.60 hük
müne aykındır. Öte yandan, çalışma süresinin kısaltılması iş koşuUannın 
esaslı tarzda değişmesi sonucunu doğurmaktadır. İş Yasamız, iş koşullan 
işveren tarafından tek yanlı olarak esaslı tarzda değiştirilen işçiye iş söz
leşmesini haklı nedenle feshetme olanağı tanımıştır (IK.16/II-e). Öyleyse, 
Türk hukukunda, kısmî çalışma statüsüne geçmeyi kabul etmeyen sigor
talının iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmekten başka çaresi yoktur. 
Ancak, bunun sonucunda işsiz kalacaktır^^^. 

Buna karşılık, sigortalının işveren tarafından iş süresinin kısaltılmasını 
kabul etmesi de olasıdır. Bu durumda, o ana kadar tam süreli olan iş iliş
kisi kısmî süreliye dönüşmüş olacakhr. Söz konusu değişiklik, taraflann 
karşılıklı iradelerinin uyuşması dolayısıyla bir sözleşme temeline dayan
maktadır. Vurgulanmalıdır ki, bu sözleşme, mevcut iş ilişkisini sona er
dirmeye değil, işi yeni koşullarda devam ettirmeye yönelik bir sözleş-
medir403. 

Sigortalının işveren tarafından kısmî çahşma statüsüne geçirilmeyi 
onaylamasının iki türlü gerekçesi söz konusu olabilir. Birincisi, kısmî ça-

sahibinin ailesinin bir ferdi olarak yıl boyu yaşadığı tarım arazisindeki çalışmala
rını kontrol etmek çok zordur. Zira, sigortalının dışarıdan gözlemekle farkedile-
meyecek bir çok iş yapması mümkündür. İkincisi, sigortalının çalıştığını ileri sür
düğü iş süreleri normal değildir. Son olarak, sigortalı aile işletmesine sıkı bir şe
kilde bağlı olduğu için, durumu başka bir iş tutmaya elverişli değildir. 

4"2 Centel, Kısmı Çalışma, 59. 
403 Centel, Kısmî Çalışma, 57. 
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lışmanın sigortalının koşuUanna da uygun olmasıdır. Sigortalının da kısmî 
çalışma statüsüne geçmeyi istemesi mümkündür. Gerçekten de, kısmî ça
lışma artık sigortalı için daha uygun bir çalışma biçimi halini almış olabi
lir. Bu durum sigortalı için normal bir nitelik taşıdığından, genel kurala 
göre, sigortalının kısmî işsiz kabul edilmesi ve kendisine işsizlik ödeneği 
bağlanması mümkün değildir. 

Sigortahnın kısmî çahşma statüsüne geçmeyi kabul etmesinin ikinci 
nedeni, mevcut işini yitirirse tam süreli, hatta kısmî süreli yeni bir iş bu
lamayacağını düşünmesi olabilir. İşte bu durumda, sigortalının genel il
keye uygun olarak kısmî işsiz kabul edilmesi ve işsizlik ödeneğinden ya-
ralandınlmasmın mevcut hukuk sistemimize aykın bir yönü bulunmamak
tadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında, sadece bütünüyle işsiz kalanlara ilişkin bir dü
zenleme getirilmiş, buna karşılık, kısmî işsizlerin genel ilke uyannca gelir 
güvencesine kavuşturulmalan düzenlenmemiştir. İşsizlik sigortasının yeni 
kurulmakta olduğu, bir çok alanda tam işsizlerin dahi sigorta kapsamına 
alınamamış olduğu düşünüldüğünde, kısmî işsizlere ilişkin bir düzenleme 
getirilmemiş olması yadırganmamalıdır. Ancak, ileride, kısmî işsizlerin de 
işsizlik sigortasından yararlandınlmalan, Türkiye'nin tam üye olmayı ar
zuladığı Avrupa BirUği standartlanna ayak uydurması bakımından gerek
lidir. 

3. Çalışmaya elverişli ve istekli bulunma 
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmenin üçüncü koşulu, uygun bir iş 

elde etmesi makul bir olasılık içinde bulunan sigortalı işsizin çalışmaya el
verişli ve istekli olmasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın
dan hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında yer alan işsizlik ödene
ğine hak kazanma koşullan arasında, sigortalının ilgili kurum birimine bir 
iş almaya hazır olduğunu bildirerek gerekli kayıt işlemlerim yaptırmış 
olması şeklinde bir koşula yer verihniştir. Bu koşul, sigortalının işsizlik 
ödeneğinden yararlanabilmesi için, çalışmaya elverişli ve istekli bulun
ması gerektiğini kapalı bir biçimde vurgulamaktadır (m.7/3). Öte yandan. 
Taslakta işsizlik sigortası tanımlamrken, çalışma istek, yetenek ve yeterlili
ğinde olmasına karşın işini yitiren sigortalılardan söz edilmek suretiyle bu 
koşul daha açık bir dille ortaya konmuştur (m.3/a). 

Aslında, çalışmaya elverişli ve istekli bulunma, işsizlik sigortası bakı
mından teknik anlamda işsiz kabul edilebilmenin bir koşuludur. Nitekim, 
Çalışma ve Sosyal Güvenhk Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında sigortalı işsiz tanımlanırken, "kurum birimine 
başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren kimse" ifadesine yer veril
mek suretiyle bu hususun da vurgulandığı görülmektedir (m.3/c). 
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Halihazırda çalışmaya elverişli ve istekli olma, işsizliğin uluslararası 
standart tammınm da en önemli unsurlannı oluşturmaktadır^^. Bu unsur-
lann işsizliğin uluslararası standart tanımında yer almalarının temel işlevi, 
istihdam dışında bulunan nüfusu oluşturan işsizler ile ekonomik olarak 
aktif olmayan iş gücünü birbirinden ayırmaktır^^^. Öyleyse, işsizliğin 
uluslararası standart tanımında aslında gayn iradî işsizliğin tarif edilmeye 
çalışıldığından söz etmek yanlış olmayacaktır. Bu unsurun işsizlik sigortası 
ödeneğine hak kazanma koşullan arasında yer almasının başlıca işlevi ise, 
sigortalının işsizliğinin gayn iradî olmasını sağlamaktır. Zira, bu koşul sa
yesinde, işsizlik ödeneğinden yoksun kalmak istemeyen sigortalılar 
kendilerini mevcut işlere elverişli kılmaya ve bir iş elde etme yönünde 
aktif çaba harcamaya teşvik edilmiş olmaktadırlar^^^. 

Çahşmaya elverişli olma, reddedecek olsa dahi sigortalıya uygun bir 
işin bulunup bulunmamasıyla kanştınlmamalıdır. Buradaki elverişlilik, iş
siz sigortalının yapabileceği bir işin vMığı halinde bu işi kabul etmeye el
verişli olup olmadığı ile ilgilidir^^^. İşsizlik ödeneğinin talebi durmunda, 
çalışmaya elverişli ve istekli olduğunu, bunu ileri süren sigortalı kanıtla
yacaktır. Bu bağlamda sigortalının kanıtlaması gereken iki husus söz ko
nusudur. Bunlardan birincisi, kendisine uygun bir iş elde etmesinin ma
kul bir olasılık içinde bulunduğu, ikincisi ise, varlığı halinde böyle bir işi 
hemen kabul etme gücü ve isteğinin olduğudur^^^. Şimdi, bu iki koşulu 
biraz daha yakından incelemeye çalışalım. 

a) Yeni bir iş elde etmenin makul bir olasılık dahilinde bulunması 

Bu durumun varlığı araştmlııken bakılması gereken husus, sigortalının 
çalışmaya elverişli bulunduğu koşullarda bir iş elde etmesinin makul bir 
olasılık içinde olup olmadığıdır. Sigortahmn böyle bir işi elde etmesi, ça
lışmayı istediği yerdeki emek talebi ve benzeri bir çok faktörün etkisi al-
tındadır^O^. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, yapılacak araştır
mada herhangi bir işin değil, sigortalının talep ettiği nitelikte bir işin bu
lunma olasılığına bakılacağıdır. Sigortalının, işin yeri ve niteliği h a m ı n 
dan aradağı koşullar ne kadar hafıfse, başka bir deyişle, sigortalı kendisini 
ne kadar geniş ölçüde elverişli kılarsa, ödeneğe hak kazanma bakımından 

'^"^ Bu tanım Uluslararası Çahşma Örgütü'nün 13. Uluslararası İstatistikçiler 
Konferansında varılan bir kararda yer almaktadır. Anılan karar için bkz. ILO, 
Current International Recommendations on Labour Statistics, 47-58. 

405 Hussmanns-Mehran-Verma, 98. 
406 Smith-Wood, 429. 
407 Matthewman, (16-6). 
408 Ogus- Barendt-Wikeley, 105. 
409 Matthewman, (16-7). 
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aranan bu koşulu yerine getirmesi de okadar kolaylaşacaktır. Zira, sigor
talının çalışmak istediği işte aradığı koşullar hafıfse, bu şartlarda bir işin 
gerçekten mevcut olduğunu göstermesi gerekmeyebilecektir^^^. 

Sigortalının aradığı nitelikte bir işi elde etme olasılığı ölçülürken, ça
lışma geçmişine, daha açık bir deyişle, geçmişte aynı koşullarda bir iş elde 
edip edemediğine ve yine bu koşullardaki bir talep karşısında işverenlerin 
tutumlarına bakılabilecektir^H. Örneğin, sigortalı geçmişte, haftanın tatil 
günlerinde veya belirli diğer iki gününde çalışacağı bir iş talep etmiş, an
cak hiçbir işveren bu koşullara uygun bir iş teklifinde bulunmamışsa, si
gortalının çalışmaya elverişsiz olduğu sonucuna vanlabilecektir. 

Bu konuya ilişkin olarak İsviçre Federal Sigorta Mahkemesinin 
önüne gelen bir olay şöyle gelişmiştir. Kocasından boşanan ve iki çocuğu 
bulunan bayan bir garson, ailevi durumu nedeniyle sadece saat onsekiz 
ile yirmidört arasında çalışma olanağına sahiptir, işini yitiren bu sigortalı, 
yeni bir iş bulana kadar geçen süre (iki ay) için işsizlik ödeneği talep 
etmiştir. Sigortalının ödenek talebi sosyal sigorta kurumu tarafindan iş
sizlik ödeneği için aranan, bir işe yerleştirihneye elverişli olma koşulunu 
taşımadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine, sigortalı dava yo
luna başvuraıuş ve yargılamanın her aşamasında lehine sonuç çıkmıştır. 
Bu olaya ilişkin olarak Federal Sigorta Mahkemesinin verdiği kararda, 
bir işe yerleştirilmeye elverişlilik koşulunun, kural olarak, çalışmak iste
meyen veya işverenlerce teklif edilen normal koşullardaki işleri kabul 
etme olanağına sahip bulunmayan kişiler bakımından yerine gelmemiş 
sayılacağı hükmüne yer verilmektedir. Mahkemeye göre, ailevi neden
lerle sadece belirli saatlerde çalışmaya elverişli bulunanlar, ancak çok sı
nırlı ölçüde çalışmaya elverişli kabul edilebileceklerdir. Öte yandan, bu
nun için güçlü nedenlerinin bulunması da gerekir. Bu konumda bulunan 
sigortalılar, ileri sürdükleri koşullar nedeniyle bir işe yerleştirihnelerinin 
başlangıçtan itibaren güçleştiği kanıtlanan sigortalılarla karşılaştı nlamaz-
1ar. Dava konusu özel durumda, adı geçen meslekte alışılmış saatler dışın
da iş olanağı bulunup bulunmadığına bakılmış ve bunun olası bulunması 
nedeniyle, sigortalı, bir işe yerleştirilmeye elverişli görülmüştür. Anılan 
özel durumda, sigortalıya uygun bir işin bulunmasının, çalışmaya elveriş
liliğin belirli saatlerle sınırlanmamış olması durumuna göre daha uzun bir 
zaman alması, varılan sonucu geçersiz kılmayacaktır^ı^ 

410 Ogus-Barent-Wikeley, 106. 
411 Ogus-Barendt-Wikeley, 106; Matthewman, (16-7). 
412 Federal Insurance Tribunal, 3 March 1980, International Labour Review, 

1982, VoL 121, No.l, 46-47. 
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İngiliz hukukunda, iş arayan sigortalının, haftanın herhangi bir gü
nüne ilişkin olarak çalışma elverişliliğine bir sınırlama getirilmesi halinde, 
artık haftanın hiçbir günü işsiz kabul edilemeyeceği yönünde bir karine 
mevcuttur (reg 7B(1))'^1^. Bu karinenin temeUnde, sigortalının çalışma 
elverişliliğine getireceği sınırlamalann iş bulma olasıhğını azalttığı düşün
cesi yatmaktadır. Ancak, sınırlama yaş ve cinsiyet gibi nedenlerden kay
naklanıyorsa, bu tür sınırlama getiren sigortalılar anılan uygulamanın 
dışında bırakılmaktadır. Öte yandan, dört halde sigortalının anılan karine
nin etkisinden kurtulmasına olanak tanınmıştır. Burüardan biri genel üçü 
ise özel kurtuluş yoludur. Karineyi etkisiz kılmak için başvurulabilecek 
genel kurtuluş yolu, sigortalının çalışma elverişliliğine getirdiği sınırlama
lara rağmen iş bulmasının makul bir olasılık dahilinde bulunduğunu ka-
nıtlamasıdır (reg 73(2)). Bu olasılık araştmhrken dikkat edilmesi gereken 
önemli bir nokta, sigortalının işsizliğinin ne zamandan beri devam ettiği
dir. İşsizlik süresi uzadıkça, sigortalının, aradığı koşullara rağmen bir iş 
bulmasının hâlâ makul bir olasılık dahilinde bulunduğunu kanıtlama şansı 
giderek zayıflayacaktır^^'*. 

Karinenin etkisinden kurtuluş olanağı tanınan özel hallerde ise, ça-
hşma elverişliliğine getirilen sımrlamalar esasen sigortalının iş bulma ola
sılığını zayıflatan, ancak buna rağmen, kendi özellikleri ya da içinde bulu
nulan koşuUann özelliği gereği makul karşılanarak izin verilen sımrlama-
lardır. Sigortalı bu üç özel durumdan birinin varlığım kanıtlayarak kari
nenin etkisinden kurtulabilecektir. Bunlardan ilki, sanayinin içinde bu
lunduğu kötü durumun geçici olmasıdır (reg 7B(4)(a)). Gerçekten de, iste
nen nitelik ve koşullarda bir iş temininin makul bir olasılık dahilinde bu
lunmaması, sanayinin içinde bulunduğu kötü koşullardan kaynaklanı
yorsa, sigortalı, bu koşuUann geçici olduğunu kanıtlamak suretiyle kari
nenin etkisinden kurtulup işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektir. Si
gortalının karinenin etkisinden kurtulmak için kanıtlayabileceği ikinci 
durum ise, çalışma elverişliliğine getirdiği sınırlamaların fizikî ve aklî du
rumu dikkate alındığında makul nitelikte olduğudur (reg 7B(4)(b))'*i^. 

Sigortalıya, anılan karinenin etkisinden kurtulma olanağı tanınan 
üçüncü ve oldukça sık karşılaşılan bir durum da, çalışmaya elverişliliğini 
alıştığı işi ile sımrlamasıdır. Sigortalımn alıştığı işine uygun bir iş araması, 
meslekî bilgilerini muhafaza etmesi ve alışmış olduğu kazanç düzeyini 

^^^ Bu başlık altında ingiliz hukukundan söz ederken anılan düzenleme, (Unemploy
ment, Sickness and Invalidity Benefit Regulations 1983, S.I. 1983 No.1598) 
1983 tarih ve 1598 sayılı işsizlik, hastalık ve maluliyet ödeneklerine ilişkin yasal 
düzenlemedir. 

414 Ogus-Barendt-Wikeley, 106-107. 
415 Ogus-Barendt-Wikeley, 107. 
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tutturması bakımından doğaldır. O nedenle, sigortalının çalışma elverişli
liğini mûtad işiyle sınırlaması, genel kurala bir istisna olarak kabul edil
miştir (reg 7B(4)(c)). Ancak, sigortalının bu istisnadan süresiz yararlanması 
da mümkün görülmemiştir. Sigortalı makul bir sürenin geçmesine rağ
men, alıştığı işine uygun bir iş bulamamışsa, artık bu işe daha az uygun 
işleri de kabul etmeye hazır olmalıdır. Söz konusu makul sürenin belir
lenmesinde, sigortalının mûtad işi, bu işin öğrenilmesinde geçen eğitim 
süresi ve sigortalının işsiz kalmadan önce o işi ne süreyle yürüttüğü dik
kate alınmalıdır. İngiliz mevzuatında bu sürenin, işsizlik ödeneğinin talep 
edildiği tarihinten başlayarak onüç haftayı geçemeyeceği öngörülmek
tedir (reg 7B(5))416. 

b) Çahşma iktidar ve isteğinde olma 
Sigortalılann işsizlik ödeneği alabilmek için sahip olmalan gereken 

çalışmaya elverişli olma koşulunu taşıdıklarını göstermek bakımından 
kanıtlamalan gereken ikinci husus, önlerine çıkması olası uygun bir iş 
karşısında hemen çalışma iktidar ve isteğinde olduklandır. Sigortalının ça
lışma iktidannda bulunmamasının çeşitU nedenleri söz konusu olabilir. 
Bunlann başında zihinsel veya fiziksel hastalık ya da sakatlık durumlan 
gelmektedir. Bu konumdaki sigortalılar ancak, çalışma iktidarlannı orta
dan kaldıran riskleri güvenceye kavuşturan sigorta kollarından yardım 
alabileceklerdir^^^ 

Nitekim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafìndan hazırlanan 
İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da, işsizlik ödeneğine hak kazanma ko
şulları arasında bu durumun vurgulandığı görülmektedir. Taslağa göre, 
işsizlik ödeneğine hak kazanılması, "herhangi bir sosyal güvenlik kurulu
şundan yaşlılık, malullük, emeklilik, hastalı, analık, iş kazası ve meslek has
talığı sigorta koUanndan sürekli veya geçici işgöremezlik geliri ve benzeri 
ad altında bir ödemeye hak kazanmak için işinden aynlmamış olmak" 
koşuluna bağlıdır (m.7/5). 

Bunun dışında, oturdukları mahalden, tatile gitmek veya benzeri bir 
nedenle aynidıklan için bağlantı kurulamayan ve bu nedenle iş olanakla-
nndan haberdar edilemeyen sigortalılann da, kendilerini çalışma iktida
rından yoksun bıraktıkları kabul edilmektedir. Böyle bir durumla karşı
laşmak istemeyen sigortalıların, oturduklan adresten herhangi bir şekilde 
aynlmalan durumunda, ilgili kurumu, kendileri ile nasıl irtibat kurabile
cekleri konusunda bilgilendirmeleri gereklidir. Tabiî bunun yanında, si
gortalılann, talep halinde derhal çalışmaya hazır olmalan da gereklidir^^^. 

'̂ l̂  Ogus-Barendt-Wikeley, 108. 
^^"^ Matthewman, (16-6). 
^^^ Matthewman, (16-6). 
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' Öte yandan, sigortalının çalışma iktidannda bulunmamasının yasal bir 
nedenden kaynaklanması da olasıdır. Çalışması izne tâbi olup da, talep 
etmesine rağmen çalışma izni alamayan veya vazgeçemeyeceği yasal bir 
iş bağlantısı içine giren sigortalılann durumu böyledir. Örneğin, biten ça
lışma izni yenilenmeyen yabancılann çalışma iktidannda olmadıklan ka
bul edilebilecektir^l^. Yine, Türk hukuku bakımından, iş sözleşmeleri 
toplu iş uyuşmazlığı nedeniyle askıya almanlar da yasal olarak başka bir 
işte çalışmaya elverişsizdirler. Çünkü, TİSGLK'nun 43. maddesinin üçün
cü fıkrası uyannca, "Kanunî bir grev ve lokavt dolayısıyla hizmet akdin
den doğan hak ve borçlan askıda kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar". 
Buna karşıhk, bir meslekî eğitim programına devam etmekte olanlar ilgili 
iş bulma kurumu ile bağlantı halinde olmalan ve bir iş önerisi karşısında 
derhal çalışmaya hazır bulunmalan koşuluyla çalışma iktidannda kabul 
edilebilmektedirler^^^. 

Çalışma isteğine gelince, bu istek genellikle sigortalının talep edildi
ğinde derhal çalışmaya hazır olması şeklinde algılanmaktadır. Sigortalının 
çalışma isteğinde olmadığı çeşitli şekillerde anlaşılabilir. Bunun en açık 
şekli, önerilen bir işin reddidir. Ancak bunun dışında, sigortalının çalış
maya isteksiz olduğunun dolaylı yollardan anlaşılması da mümkündür. 
Buna örnek olarak, sigortalının iş görüşmelerine dış görünüşüne hiç çeki 
düzen vermeksizin katılması veya kendisine bir iş önerilmesini engelleyici 
davramşlarda bulunması gösterilebilir42i. 

Ulusal yasalar, işsizlik ödeneğinin bir koşulu olarak, sigortalının ger
çekten çalışma isteğinde olduğunu gösteren bazı girişimlerde bulunmasını 
isteyebilmektedirler. Sigortalılardan beklenen bu girişim, ulusal yasalara 
genellikle, bir iş ve işçi bulma kurumuna kayıt yaptırma şeklinde yansı
maktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından hazırlanan 
İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da, işsizlik ödeneğinden yararlanabil
menin bir koşulu olarak, sigortalının bir iş almaya hazır olduğunu belirte
rek gerekli kayıt işlemlerini yaptırmış olması aranmaktadır (m.7/3). Mısır 
ve Japonya gibi bazı ülkelerde daha ileriye gidilerek, kayıt yaptırmak dı
şında (Mısır'da düzenli aralıklarla, Japonya'da ise, her dört haftada bir ol
mak üzere) ilgili kuruma rapor vermek koşulu da aranmaktadır. Buna 
karşılık, Finlandiya ve İngiltere gibi, işsizUk ödeneği alabilmek için iş 

4 1 " Türk hukuku, bazı işlerin yapılmasını yabancılara bütünüyle yasaklarken, diğer 
bazı işlerin yapılmasını da izne tâbi kılınmıştır. Yabancıların izin almak suretiyle 
yapabilecekleri işler konusunda bkz. Çelikel, 127-137; Bu konuda ayrıca bkz. 
Çelik, 91; Demircioğlu-Centel, 60; Ekonomi, 96-97; Narmanlıoğlu, iş 
Hukuku, 150-151; Tunçomağ, iş Hukuk, 83-84. 

420 Bkz. Matthewman, (16-6); Ogus-Barendt-Wikeley, 108. 
421 Matthewman, (16-6); Ogus-Barendt-Wikeley, 108. 



İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMLARI 147 

bulma kurumlanna kayıt yaptırma koşulunun aranmadığı ülkeler de mev-
cuttur422 

İngiltere'de, yalnız onaltı-onyedi yaşındaki çalışanlara işsizlik ödeneği 
alabilmek için iş bulma ofislerine kayıt yaptırma yükümlülüğü getiril
miştir. Onsekiz yaşından büyükler bakımından böyle bir kayıt koşulu 
aranmayıp, sadece çalışmaya elverişli olmak yeterli görülmektedir. 1989 
tarihli İngiliz Sosyal Güvenlik Yasasının öngördüğü bu sistem, işsizliğin 
uluslararası standart tammındaki yaklaşımı yansıtmaktadır^^S Anılan Yasa 
ve bu Yasayı takip eden düzenlemelere göre, ilgili kurum makamı sigor-
tahnm bir iş bulmak doğrultusunda yapacağı bütün sözlü ya da yazılı baş
vurulan ve son bir hafta içinde gösterdiği bütün çabalan gözönünde bu
lundurarak karar verecektir^24 

t 

4. İşsizliğin gayrı iradî olmaa 

İşsizlik sigortasından ödenek almaya hak kazanabilmenin önemli bir 
koşulu da işsizliğinin gayn iradî obnasıdır. Bu koşul, ILO'nun 44 sayıh" 
Gayn İradî İşsizlere Sağlanacak Tazminatlar ve Ödeneklere İlişkin 
Sözleşme"'sinin başlığında da vurgulanmaktadır. İradî işsizlerin işsizUk 
ödeneğinden yarariandınlmamalannın temelinde yatan düşünce, aslında 
bunlann işsizlik sigortası bakımından teknik anlamda işsiz olmamalandır. 

İşsizlik ödeneği talep eden bir sigortalının işsizliğinin iradî mi yoksa 
gayn iradî mi olduğunun tespiti, işsizlik sigortasının sağhklı bir şekilde 
işletilebilmesi bakımından hayatî bir önem taşımaktadır. Çalışmamızın ba
şında iradî ve gayn iradî işsizliği teorik olarak etraflıca incelemiştik. 
Burada ise, anılan aynmın ulusal yasalara yansımasını, hukukumuz açısın
dan, Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağı metoinden hareketle incelemeye çalışacağız. 

^^^ Bkz. Social Security Programs, 1991. 
^^^ İşsizliğin uluslararası standart tanımında yer alan çalışma isteği unsuru, bir iş elde 

etmek için bazı aktif girişimlerde bulunulması ile eş anlamlı kabul edilmektedir. 
Aynca, aranılan işin bağımlı ya da bağımsız bir iş olması arasında bir fark da göze
tilmemektedir. Uluslararası Çalışma Orgütü'nün 14. Çalışma İstatistikçileri Konfe
ransında (1988), anılan girişimlerin iş bulma kurumlarına kayıt yaptırılması şek
linde resmî olabileceği gibi, gazetelere ilân vermek veya işyerlerinin dolaşılması 
gibi gayrı resmî de olabileceği ve bu aktif girişimlerden sadece birinin varlığının 
dahi işsiz sayılmak için yeterli görüleceği kabul edilmektedir. Öte yandan, işsiz
liğin uluslararası standart tanımı bakımından iş arayışı, sadece ulusal değil ulus
lararası düzeyde de ele ahnmakta ve yurt' dışında iş aranması dahi işsizlik için ye
terli görülmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz Hussmanns-Mehran-
Verma, 98-100. 

424 Mattliewman, (16-8). 
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a) Gayrı iradî işsizliğin tarif edilmesi esasına dayalı sistem 
İradî ve gayrı iradî işsizlik aynmının ulusal yasalara yansıması iki şe

kilde olabilir. Bunlardan birincisi, gayn iradî işsizliğin tarif edilmesi esa
sına dayanırken, ikincisi ise tam tersine iradî işsizliğin tarifi esasına dayan
maktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İş
sizlik Sigortası Yasa Taslağının öngördüğü sistem, bunlardan ilkine gir
mektedir. 

Gerçekten de, anılan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında sigortalı işsiz, 
Taslağın ilgili maddelerinde öngörülen nedenlerle işini yitiren kişi şek
linde tanımlanmakta (m.3/c) ve sadece bu nedenlerle işsiz kalanlann öde
nekten yararlanabilecekleri hükme bağlanmaktadır (m.7/6). İşsizlik öde
neğinden yararlanılması, iş sözleşmesinin yasada öngörülen nedenlerden 
biri ile sona ermesi koşuluna bağlanmıştır. Sözü geçen nedenlere baktı
ğımızda ise, bunlann gayn iradî işsizUği tarif ettiklerini görmekteyiz. Tas
lakta, iş sözleşmesinin sona erme nedenleri, temelde iş yasasına koşut ola
rak iki ana grupta toplanmakla birlikte, İş Kanununda yer almayan bazı 
özel durumlara ilişkin fesih halleri de üçüncü bir grup olarak aynca dü
zenlenmiştir. Şimdi sırayla bu fesih hallerini incelemeye çalışalım. 

aa) Sözleşmenin süreli fesih bildirimiyle işveren tarafından sona 
erdirilmesi 

İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında öngörülen birinci grup fesih halini, 
süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin, bir neden göstermeye 
gerek olmaksızın, IK m.l3'de öngörülen bildirim önellerine uyularak, iş
veren tarafından feshedilmesi oluşturmaktadır (m.8/a). İş sözleşmeleri bu 
şekilde sona eren sigortalılar, işsizliklerinin gayn iradî olması itibariyle, 
yasanın aradığı diğer koşullan da taşıyorlarsa, işsizlik ödeneği almaya hak 
kazanmaktadırlar. Buna karşılık, iş sözleşmesini İK m. 13'e göre işçi sona 
erdirirse, bu durumda işçinin işsizliği iradî olacağı için, anılan fesih haline 
taslakta yer verilmeyerek, bu şekilde işsiz kalanlar işsizlik ödeneğinden 
yaralandmhnamışlardır. 

bb) Sözleşmenin süresiz fesih bildimiyle sona erdirilmesi 
İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında yer alan ikinci grup fesih halini ise, 

sürekli iş sözleşmelerinden belirli süreli olanlann sürenin bitmesinden 
önce, belirsiz sürelilerin ise, bildirim öneli verilmeden işçi veya işveren ta
rafından haklı nedenle feshedilmesi durumlan oluşturmaktadır (m.8/b). 
Şimdi bu haklı nedenleri, taslakta izlenen sıraya göre, sözleşmenin işçi 
veya işveren tarafından feshedilmesine göre ikiye ayırarak kısaca incele
meye çalışacağız. 
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i) İşçi yönünden haklı fesih nedenleri 
İşsizlik Sigortası Yasa Taslağına göre, iş sözleşmelerini Taslağın 8/B 

maddesinde öngörülen sağlık, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller veya zorlayıcı nedenlerden biri ile sona erdiren sigortalılar, gerekli 
diğer koşuUann da varlığı halinde, işsizlik ödeneği almaya hak kazan
maktadırlar. 

Taslağın 8/B-I maddesinde, işçinin iş sözleşmesini feshederken daya
nabileceği iki tip sağlık nedeninden söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, 
işin yapılmasının sözleşme sırasında bilinmeyen ve işin niteliğinden kay
naklanan bir nedenle işçinin sağhğını tehlikeye düşürmesi; ikincisi ise, 
işin devamı sırasında sigortalının işi birlikte yürüttüğü ve bu nedenle yakın 
temasta bulunduğu işvereninin ya da onun bir başka işçisinin, bulaşıcı 
veya sigortalının işiyle bağdaşmayan bir hastahğa tutulmasıdır. 

Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere gelince, taslağın 8/B-II 
maddesinde bu haklı fesih nedenine ilişkin çeşitli örneklerin altı bent ha
linde sayıldığı görülmektedir. Ancak, ahlâk ve iyi niyet kurallanna uyma
yan haller maddede sayılan örneklerle sınırlı değildir. Bu durum, başlık 
kısmında ahlâk ve iyi rüyet kurallanna uymayan haller dendikten sonra, 
ve benzerleri ifadesine yer verilerek vurgulanmıştır. Sözü geçen örnekler 
8. maddede İK m.l6'ya koşut olarak, 

1. İşverenin sözleşmenin yapılması sırasında yanlış veya gerçeğe uy
gun olmayan beyanlarla işçiyi sözleşmenin esaslı noktalanndan birinde 
yanıltması, 

2. İşverenin sigortalı veya ailesinin şeref ve namusuna dokunacak 
davranışlarda bulunması, 

3. Sigortalının birlikte ikâmet ettiği işvereninin yaşam tarzının ahlâka 
aykırı olması, 

4. İşverenin sigortalı veya ailesine sataşmada bulunması, tehdit etmesi, 
suça teşvik etmesi veya bunlara karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi ya 
da onur kinci ve asılsız, ağır isnat veya iftiralarda bulunması, 

5. Sigortalımn ücretinin iş sözleşmesi gereğince hesaplanmaması veya 
ödenmemesi 

6. Sözleşmeye aksine kayıt konulmamış olmak şartıyla, akort ücret ile 
çalışan sigortalıya eksik iş verilmesine karşm, sigortahmn ücretindeki azal-
mamn zaman esasına göre giderilmemesi şeklinde sıralanmaktadır. 

Zorlayıcı nedenler ise, taslağın 8/B-III maddesinde, işyerinde sigorta
lıyı bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı nedenler şek
linde tespit edilmiştir. Zorlayıcı neden, dıştan gelen, öngörülemeyen, kaçı-
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nılamayan, kusurdan uzak olaylar şeklinde tarif edilmektedir^^S zor
layıcı nedenler genellikle, sel basması ya da yıldmm düşmesi gibi doğal 
bir afet veya devletin üretimin devamı için zarurî bir hammaddenin it
halâtını yasaklaması gibi hukukî nitelikte olaylar şeklinde ortaya çıkmak
tadır. Zorlayıcı nedenin dıştan gelmesi koşuluyla teknik nitelikte olması 
da mümkündür. Ancak, teknik nedenler genellikle işletme içinde ortaya 
çıktıkları için, zorlayıcı neden olmayıp daha ziyade olağanüstü durum o-
luşturmaktadırlar^^^. 

İK m.ló'ya göre, işyerinde faaliyetin bir hafta süreyle durmasını ge
rektiren bir zorlayıcı nedenin varhğı halinde, işçi iki olanağa sahiptir. Ya 
bir haftalık durma süresinden sonra iş sözleşmesini feshedecek ya da iş
yerinin tekrar faaliyete geçmesine kadar bekleyecektir. İşçi, iş sözleşme
sini feshetmeyerek zorlayıcı nedenin kalkmasını beklediği sürece iş söz
leşmesi askıda kalır^^^. Bu süre zarfında taraflar arasındaki ilişki devam 
etmesine rağmen, sözleşmeden doğan temel edimlerin ifası söz konusu 
olmadığı için, işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüp yoktur. İşveren 
sadece, işçinin fesih hakkırun doğması için, işyerinde faaliyetin durma
sından itibaren beklemesi öngörülen bir hafta boyunca işçiye, iş görme
diği halde her gün için ücretinin yansım ödemelde yükümlü kılınmıştır 
(ÌK.34). Çahşma ve Sosyal Güveıüik Bakanlığı tarafından hazırlanan İş
sizlik Sigortası Yasa Taslağında, zorlayıcı bir nedenle işyerinde faaliyetin 
durması dolayısıyla çalışamayan ve çalışmadığı günlerin ücretinden yok
sun kalan işçinin işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanabilmesi, iş söz
leşmesini feshetmesi koşuluna bağlanmıştır. Başka bir deyişle, iş sözleş
mesini feshetmeyerek işyerinin tekrar faaliyete geçmesini bekleyen sig
ortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanamayacaktır. Oysa, iş hukukunda ilke, 
iş sözleşmesinin mümkün olduğunca korunmasıdır. Bu nedenle, yeni bir 
iş bulana kadar iş sözleşmesini feshetmemeyi tercih eden sigortalılann da, 
sigorta tekniği bakımından işsiz kabul edilerek, işsizlik ödeneğinden ya-
rarlandmlmalannm daha isabetli olacağını düşünüyoruz. 

425 Çelik, 179-180; Ekonomi, 202, dn. 481; ayrıca bkz. Oğuzman-Öz, Borçlar 
Hukuku, 340-341; Narmanlıoğlu, 317. 

42° Ancak, bu konu öğretide tartışmalıdu:. Örneğin, işyerinde üretimin durmasına yol 
açabilecek teknik nedenlerin belki de en önemlisi sayılabilecek olan arıza ve ona
rımın zorlayıcı neden sayılıp sayılamayacağı konusunda öğretide farklı görüşler 
mevcuttur. Daha isabetli olduğunu düşündüğümüz görüşe göre, kural olarak, işletme 
içi bir neden olması itibariyle, arızayı zorlayıcı bir neden olarak kabul etmek müm
kün değildir. Keza, yangın çıkması durumunda da, yangın, kazan patlaması gibi iş
letme içi teknik bir nedenden kaynaklanmışsa, olağanüstü durum olarak nitelendi
rilebilirken, yıldırım düşmesi gibi dıştan gelen bir olayın sonucu ise, zorlayıcı ne
den olarak kabul edilebilecektir. Ekonomi, 202; Oğuzman-Öz, Borçlar Huku
ku, 341; Süzek, Askıya Alınma, 46; aksi görüşte. Çelik, 180. 
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ii) İşveren yönünden haklı fesih nedenleri 
İşsizlik sigortası yasa taslağında, iş sözleşmesinin işveren tarafından 

feshi halinde, sigortalının işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi, feshin 
sağlık veya zorlayıcı nedenlerden birine dayandırılması koşuluna bağ
lanmıştır. 

Taslağın 8/C-l maddesinde, işverenin iş sözleşmesini feshederken da
yanabileceği iki tip sağlık nedeninden söz edilmektedir. Bunlardan bi
rincisi, sigortalının kendi kasdmdan veya derli toplu olmayan yaşayışın
dan yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa 
uğraması durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş
günü veya bir ayda beş işgününden fazla sürmesidir. İkinci neden ise, si
gortalının bulaşıcı veya işi ile bağdaşmayacak derecede tiksinti veren bir 
hastalığa tutulması şeklinde tespit edilmiştir. 

Taslağın, işverenin iş sözleşmesinin feshini dayandırabileceği sağhk 
nedenlerine ilişkin maddesi, genel olarak İK .17/ koşut bir düzenle
me getirmektedir. Ancak, bu koşutluk, sigortalının kendi kusuruna da
yanmayan sağlık nedenleri bakımından bozulmuştur. Taslakta, hastalık, 
kaza, doğum ve gebelik gibi, ÎK m.l7'de öngörülen bazı sağlık nedenle
rine yer verilmemektedir. İK m.lV'nin anılan sağhk nedenlerine ihşkin 
hükmü uyannca, işçinin kusuruna dayanmayan hastahk hallerinde, has
talık, sigortalımn işyerindeki çalışma süresine göre İK m.lS'de öngörülen 
bildirim önellerini altı hafta aşmışsa, işverenin bildirimsiz fesih hakkı doğ
maktadır. Doğum ve gebelik hallerinde ise, altı haftalık süre İK m.VO'deki 
sürenin bitiminden başlamaktadır. İş Kanunu, hastalık halindeki bildirimi 
belirtmesine karşın kazadan söz etmemiştir. Bununla birlikte, öğretide 
Çelik, hastalığa ilişkin hükmün kaza durumuna da kıyasen uygulanabi
leceği düşüncesindedir428_ 

İşçinin kusuruna dayanmayan bu hastalık, kaza, doğum ve gebelik 
durumlarında, iş sözleşmeleri maddî ifa imkânsızlığı yüzünden askıda 
olup^29^ İ3U nedenle ve yasada aynca hükme bağlandığı üzere, çalışılma
yan günlerde ücret işlemez (İK. 17 - ). Bununla birlikte, belirtilen süre 
zarfında sigortalı işçilere ilgili sigorta kollarından yasada öngörülen 
yardımlar yapıhr. Kural olarak, bu sigorta yardımlanmn işsizlik sigortası 
yardımlan ile birleşmesi mümkün değidir. Zira, anılan dönemde sigorta
lılar çalışmaya elverişli bulunmadıkları için, teknik anlamda işsiz kabul e-
dilemezler. Dolayısıyla, işsizlik ödeneğinden yararlandınlmalan da müm
kün değildir. 

^^' Ekonomi, 202; Süzek, Askıya Alınma, 46. 
428 Çelik, 181. 
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Buna karşın, sözü geçen nedenlere dayanılarak iş sözleşmeleri fes
hedilen sigortalıların durumu biraz farklıdır. Herşeyden önce, bunlann iş
sizliklerinin gayrı iradî olduğu şüphesizdir. Gebelik ve doğuma ilişkin iş-
göremezhk durumlarının bir gün sona ereceği de muhakkaktır. Hastalık 
durmunun da bir süre sonra sona ermesi olasıdır. Kanımızca, işverenin iş 
sözleşmesini feshinden sonra işgöremezlik durumlan ortadan kalkan bu 
sigortalılann işsizlik ödeneğinden yararlandmlmalan, kendi kusurlanndan 
dolayı hastalanmalan nedeniyle iş sözleşmeleri feshedilenlerin dahi işsiz
lik ödeneğinden yararlandınldıkları bir sistemde evleviyet gereğidir. 
Gerçi, İK m.25, anılan grupta yer alanlardan işyerlerinden malulen aynl-
mak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti kalkan sakat işçilere, işveren
lerinden, (o anki şartlarla) tekrar eski işyerlerine almmalanm isteme hak
kını tanımaktadır. Ancak, bu talep hakkı işyerinde boş yer bulunması ko
şuluna bağlanmıştır. 25. maddeye göre, böyle bir talep halinde işyerinde 
boş yer bulunmaması durumunda işveren, sakat işçiyi boşalacak ilk yere 
almakla yükümlü kıhnmıştır. Takdir edilmelidir ki, işyerinde her zaman 
boş yer bulunması mümkün olmadığı gibi, işverenin sakat işçiyi boşala
cak ilk yere alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi de olasılık dahilin
dedir. Bu itibarla, kendi kusurlanna dayanmayan sağlık nedenleriyle işten 
çıkartılanlann da işsizlik ödeneğinden yararlanmalanna olanak sağlayan 
bir düzenlemeye gidilmesinin daha isabetli olacağı düşüncesindeyiz. 

İşverenin bildirimsiz fesih hakkını dayandırabileceği zorlayıcı neden
lere gelince, bu durum İşsizHk Sigortası Yasa Taslağının 8/B-II madde
sinde, işyerinde sigortalıyı bir haftadan fazla süreyle çalıştırmaktan alıko
yan zorlayıcı nedenler şeklinde ifade edilmiştir. Burada söz konusu olan 
ve işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz feshine dayanak teşkil eden zor
layıcı nedenlerin, işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz feshinde dayanabile
ceği zorlayıcı nedenlerden farkı, bunlardan ilkinin etkisini işyerinde, ikin
cisinin ise, işçinin şahsında veya çevresinde göstermesidir. Başka bir de
yişle, işverenin bildirimsiz fesih hakkına dayanak oluşturan zorlayıcı ne
denler, dıştan gelen ve işçinin işe devamını engelleyen, ancak işletmeden 
bağımsız olan nedenlerdir. Bunlara örnek olarak, sel basması, şiddetli kar 
yağması, ya da salgın hastalık nedeniyle karantinada kalma gibi çevresel 
zorlayıcı nedenler veya bazı yargı kararlanna da konu olduğu üzere'*^^, 
gözaltına alınma ya da tutuklanma gibi şahsî nedenler gösterilmekte-
dir43i. 

^29 Süzek, Askıya Alınma, 46. 
430 Y H G K , 11.10.1985, 123/800; Y 9 H D , 27.5.1982, 4523/5221; Y H G K , 

11.5.1977, 3179/465, Çenberci, İş Kanunu Şerhi, 592-593. 
431 Çelik, 188-189; Çenberci, İş Kanunu Şerhi, 591; Ekonomi, 213. 
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Görüldüğü gibi, işsizlik Sigortası Yasa Taslağında işveren yönünden 
haklı fesih nedenleri sayılırken, bu düzenlemeye model oluşturan İK 
m. 17/ Il'de yer alan ahlâk ve iyi niyet kurallanna uymayan haller ve ben
zerlerinden söz edilmeyerek, bu nedenle iş sözleşmeleri sona erenler iş-
sizUk ödeneğinden yararlandınlmamışlardır. Çünkü, bu şekilde işsiz ka
lanların işsizlikleri iradî kabul edilmektedir. 

Ahlâk ve iyi niyet kurallanna uymayan davranışları nedeniyle iş söz
leşmeleri sona erdirilenlerin işsizlik ödeneğinden yararlandmlmaması te
orik bakımdan doğru olmakla birlikte, bu uygulamanın da bazı pratik 
sakıncalan söz konusudur. Birincisi ve en önemlisi, iş sözleşmesi işvereni 
tarafından İK .17 göre feshedilen sigortalımn gerçekte, anılan 
maddede yer alan türde bir davranışı söz konusu değilse, yapabileceği tek 
şey, fesih nedeninin haksız olduğu gerekçesiyle yargı yoluna gitmektir. 
Bu durumda, yargılama süresince aslında hakkı olsa dahi işsizlik ödeneği 
alması mümkün olamayacaktır. İşsizlik sigortasının birincil işlevi, işini yi
tiren sigortalıya yeni bir iş bulana kadar ekonomik güvence sağlamaktır. 
Eğer, yukanda sözü geçen türde bir uyuşmazlık halinde, sigortalının işsiz
lik ödeneğini alması yargılamanın sonuna ertelenecek olursa, işsizlik si
gortasının bu sigortalılar bakımından başlıca işlevini yerine getirmesi de 
mümkün olamayacaktır. 

Öte yandan, unutulmamalıdır ki, bireysel işçi çıkarmalarda işverenin 
sadece İK m.l3'e dayanma imkânı bulunsa bile, genellikle aralarında 
uyuşmazlık bulunan sigortalıyı, sırf işsizlik sigortasından yararlanamasın 
diye, İK m.13 yerine . dayanarak işten çıkarması olasıdır. Şu 
halde, konuya ilişkin bir yasal düzenleme yapıhrken, bu hususun da 
dikkate alınması gerekmektedir. 

Kanımızca, bu soruna getirilecek en hızlı ve etkili çözüm, sigortalının 
iş sözleşmesinin sona erme nedeninin ödeneğe hak kazanmayı engelle
yen bir neden olup olmadığına karar veme konusunda, işsizlik sigortası 
programını yöneten kurum bünyesinde oluşturulacak özel bir ihtisas ma
kamının yetkili kılınmasıdır. İngiltere'de uygulanmakta olan bu yönteme 
göre, işsizlik ödeneği talebini kabul eden kurum memuru, iş sözleşmesi
nin nasıl sona erdiği konusunda sigortalıyı dinledikten ve sigortalının son 
işverenine yolladığı bir formla onun görüşlerini de aldıktan sonra, sigor
talının işsizlik ödeneğinden yoksun kalabileceğine ilişkin bir kanaata 
ulaşmışsa, edindiği bilgileri içeren dosyayı bu sorunu çözümlemekle 
yetkili karar merciine aktarmaktadır^^! Kammızca, bu makamın bir ku
rul şeklinde oluşturulması isabetli olacaktır. 

432 Matthewman, (16-13). 
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Kurulun bir karara ulaşmasına kadar işsizlik ödeneği askıda kalır. 
Ancak, bu arada söz konusu olabilecek mağduriyeti önlemek için, sigor
talıya ileride alçağı işsizhk ödeneğine mahsuben avans olarak, ödeneğin 
belirli bir oranında ödeme yapılması mümkündür. Nitekim, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa 
Taslağında, bekleme süresinde gerekli işlemlerin bitirilememesi nedeniyle 
ödemelerin gecikmesi durumunda sigortalı işsize, haftalık olarak alacağı 
ödeneğin %75'ini geçmemek üzere avans verilebileceği ve bu avansın 
ileride yapılacak ödemelerden düşüleceği öngörülmektedir. Ancak, ile
ride sigortalının işsizlik ödeneğine hak kazanamayacağı sonucuna ulaşı-
lırsa, yersiz olarak yapılan ödemeler Taslağın 19. maddesine dayanılarak 
geri istenebilecektir. Anılan maddeye göre, bu geri ödeme talebi beş yıllık 
bir zamanaşımı süresine tâbidir. Bununla birlikte belirtmeliyiz ki, yersiz 
ödeme durumlarında sigortah işsize yapılan bu ödemelerin geri alınması 
pek kolay değildir. Zira, çoğu kez sigortalı bu parayı tüketmiş olacaktır. 
O nedenle, avans olarak yapılacak ödemelerin çok yüksek tutulmamasın-
da yarar vardır. 

Sigortalı işsiz, iş sözleşmesini sona erdiren nedenin işsizlik ödeniğine 
hak kazanmaya engel nitelikte olup olmadığına ilişkin olarak, yukanda 
önerdiğimiz kurulun vereceği karara karşı, yargı yoluna başvurma ola
nağına sahiptir. Bu konuda görevli yargı yeri, davanın idarî bir karara 
karşı açılmış olması itibariyle kural olarak idare mahkemeleridir. Ancak, 
bir çok konuda olduğu gibi^^^, bu konuda da, yasaya konacak bir hü
kümle işsizlik sigortasımn uygulamasından doğacak uyuşmazlıklara iliş
kin davalann konu üzerinde ihtisas sahibi olan iş mahkemelerinde görül
mesinde yarar vardır434 Nitekim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

^^^ Örneğin, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca, sosyal 
sigortalar mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, idarî nitelikte olsa
lar dahi yetkili iş mahkemelerinde görülür. 

4-''* Ancak belirtmeliyiz ki, idarî yargının görev alanına giren davaların, yasayla adlî 
yargının kapsamına sokulmasının Anayasaya uygun olup olmadığı öğretide tar
tışmalıdır. Güran gibi kimi yazarlara göre, "Anayasanın, idarî yargıyı, alt mah
kemeleriyle birlikte örgütledikten ve idarî yargının özelliklerine uygun surette 
oluşturulması direktifini verdikten sonra, idarî davaların, kanunla adlî yargının 
kapsamına sokulmasına müsade etmesi, kendisiyle çelişmesi, kurduğu bir yargı dü
zeninin varhk sebebini ve işlevini reddetmesi demektir." Bu görüşe göre, konuyu 
daha açık düzenleyen 1961 Anayasası gibi (m.140), 1982 Anayasası da 155. madde 
metni ve mantığı ile idarî yargının doğal görev alnına giren konuların yasayla adlî 
yargıya aktarılarak daraltılmasına izin vermemektedir. Yasa koyucunun 155. mad
dede öngörülen yasayla kullanabileceği takdir hakkı, belirli konulardaki davaların 
çözümünü Danıştay veya diğer bir idarî yargı organına bırakmakla sınırlıdır. Bu dü
şüncenin temelinde yatan neden ise, bir Anayasa Mahkemesi kararında da belirtil
diği üzere (AYM, 25.5.1976, E.1976/1, K.1976/28, AMKD, S. 14, 185, RG., 
16.81976, 15679.), bfrincisi, kamu hizmetinden doğan uyuşmazlıkların özellik-
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tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da, İşsizlik Sigor
tası Yasasının uygulamasından doğacak uyuşmazlıklara ilişkin davalann, 
yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli diğer mah
kemelerde görüleceği hükmüne yer verilmektedir (m.49). 

cc) Sözleşmenin işyerinin el değiştirmesi, kapablması veya niteli
ğinin değiştirilmesi nedeniyle fe^i 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında yer verilen üçüncü grup fesih nedeni, 8/D mad
desinde, işyerinin el değiştirmesi, kapatılması veya işin ya da işyerinin ni
teliğinin değiştirilmesi şeklinde tespit edilmiştir. 

i) İşyerinin el değiştirmesi 
Bir işyerinin el değiştirmesi çeşitli biçimlerde olabilir. Bunlan, işve

renin ölümüyle mirasçılara intikal, işverence bir başka işverene devir, 
devletleştirme yoluyla devlete geçme ve ticarî işletme niteliğindeki ticaret 
şiricetlerine bağlı işyerlerinin birleşmesi veya nevi değiştirmesi şeklinde sı
ralamak mümkündür^^ .̂ Anılan el değiştirme biçimlerinden uygulamada 
sık karşılaşılan ve tartışma konusu olanı, işyerinin işverence bütün olarak 

Ieri gereği bunlara uygulanacak kuralların hukukî ve teknik nitelikler taşıması; 
ikincisi ise, özel hukuk dalı ile idare hukuku arasında büyük bünye, esas ve ilke 
farklılıklarının var olması nedeniyle, idarî işlemlerin idare hukukunda uzmanlaş
mış ve kamu hukuku alanında bilgi ve deneyim kazanmış uzmanlarca denetlenme
sinin zorunlu olduğudur. Güran, 55-56 dn. 48. Bu görüş, AYM'ce 1982 Anayasası 
döneminde de savunulmaktadır. Yüce Mahkeme, KİT'lerde personelle imzalanacak 
sözleşmelerin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkların adlî mercilerce 
karara bağlanacağını öngören bir KHK'yi bu nedenle iptal etmiştir (AYM. 
22.12.1988, E.1988/5, K.1988/55, AMKD, S. 24, 465 vd.; RG. 25.7.1989, 
20232). Kanımızca, kamu tüzel kişileri ve bunların organlarına yöneltilecek bazı 
davaların adlî yargı yerlerinde görülebilmesi gerekir. Zira, ele aldığımız konuda ol
duğu gibi öyle bazı durumlar vardır ki, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak kamu 
hizmetleriyle ilgili olmaları itibariyle, dışarıdan bakıldığında adlî yargı yerlerini 
ilgilendirmedikleri izlenimini uyandırsalarda, bu uyuşmazlıkların çözümü özel hu
kukun ihtisas alanına girmektedir. O nedenle, anılan davalara adlî yargı organla
rınca bakılması gerekir. Görüldüğü gibi, bu görüşümüzün gerekçesi yukarıda belir
tilen ilk görüşün gerekçesiyle aynıdır, iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi, kamu 
hukuku ile özel hukukun kesiştiği hukuk alanlarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, 
bu iki hukuk dalından birine ilişkin yargı yerlerinde görüleceği konusunda ısrar et
menin bir anlamı yoktur. Kanımızca, davaya bakacak mahkemenin tespitinde esas 
alınması gereken ölçüt, uyuşmazlık konusu olayın gerektirdiği ihtisastır. O itibar
la, kamu hizmetleriyle de ilgili olsalar adlî yargının ihtisas alanına giren uyuşmaz
lıkların çözümlenmesi konusunda yasayla adlî yargı organlarının yetkili kılınması 
isabetli olacaktır. Bu konuda bkz. Esin, 23-43; ayrıca bkz. Sirmen, 98-99. 

435 gj, jjonuda ayrıntılı bilgi için bkz. Güzel, işyerinin Devri, 23 vd.; ayrıca bkz. 
Çelik, 55-56; Süzek, Askıya Alınma, 5. 
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bir başka işverene devridir. O itibarla, bu konuya kısaca değinmek istiyo
ruz. 

Burada, çalışmamız açısından önem taşıyan ve aydınlatılması gereken 
husus, işyerinin el değiştirmesi durumunda mevcut iş sözleşmesinin akı
betinin ne olacağıdır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, işyerinin devrine 
rağmen iş sözleşmesinin korunarak yeni işverenle devam etmesinde, bi
reysel iş ilişkilerinde istikrann korunması ve işçilere iş güvencesi sağlan
ması yönünden yarar vardır. Bu düşünceyle, modem iş hukukunda, işve
renin değişmesine karşın iş sözleşmesinin yeni işverenle devam etmesi bir 
ilke niteliği kazanmıştır^^^. 

Ancak, İş Kanunumuzda bu konuya ilişkin herhangi bir düzenle-me-
ye yer verilmemiştir^^? Yargıtay, işyerinin el değiştirmesi durumlannda 
iş sözleşmesinin yeni işverenle devamını, BK.179 hükmü vasıtasıyla sağ
lamaya çalışmaktadır^^S öğretideki görüşlerin de genellikle bu yönde 
olduğu söylenebilir439. Buna karşı, daha isabetli bulduğumuz diğer bir 
görüş ise, aynı sonuca, iş mevzuatında yer alan ve işyerinin el değiştirmesi 
durumunda iş sözleşmelerinin devamlılığı düşüncesine dayanan çeşitli hü
kümlerden genel bir ilke oluşturmak suretiyle ulaşmaktadır*^*^. 

Gerçekten de, iş mevzuatımızda, işverenin değişmesi durumunda iş 
sözleşmesinin yeni işverenle devamını öngören genel bir düzenleme bu
lunmamakla birlikte, çeşitli kanunlann münferit hükümlerinde, böyle bir 
varsayıma dayandırılmış düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Buna 
örnek olarak, İK'nun 14. maddesinin ikinci fıkrası ile 53. maddesini gös
termek mümkündür. İK.H/ll'ye göre, "...işyerinin devir ve intikali yahut 
herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka 
bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri ve işyerlerindeki hizmet akit
leri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır." İK.53'te ise, işyerinin el 
değiştirmesi veya başkasına geçmesinin, bu işyerinde çalışan işçilerin yıl-

'^^" Süzek, Askıya Alınma, 5; Güzel, İşyerinin Devri, 281. 
437 işveren değişikliğinin iş sözleşmelerine etkisine ilişkin olarak, iş mevzuatında bir 

düzenlemenin yer almaması konusunda bkz. Güzel, işyerinin Devri, 248 vd. 
438 Y9HD., 30.5.1967, 5189/5077; Y9HD., 22.12.1977, 16314/17581; YIOHD., 

19.6.1975, 2516/4160; Y9HD., 21.3.1974, 8310/5807, Çenberci , İş Kanunu 
şerhi, 161, 163. 

439 gjj görüşler için bkz. Süzek, Askıya Alınma, 5, dn.9'da anılan yazarlar; Aynı gö
rüşün eleştirisi ve işyeri devrinin BK.179 çerçevesinde gerçekleştirilmesi halinde, 
iş sözleşmesinin bir bütün olarak, kanun hükmü gereği yeni işverenle devamının 
mümkün olmadığı yönündeki görüşler için bkz. Güzel, işyerinin Devri, 275 vd.; 
Süzek, Askıya Alınma, 5-7; ayrıca, iş sözleşmesinin yeni işverenle devamının 
diğer borçlar hukuku kurumları ile sağlanıp sağlanamayacağı hususunda bkz. 
Güzel, İşyerinin Devri, 253 vd. 

440 Süzek, Asbya Alınma, 7; Güzel, işyerinin Devri, 281. 
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İlk ücretli izin hakalanmn ortadan kalkmasına sebep olmayacağı hük
müne yer verilmiştir. Görüldüğü üzere, bu iki hüküm de, işverenin de
ğişmesine rağmen iş sözleşmesinin yeni işverenle devam ettiği esasına da
yanmaktadır. 

Keza, TİSGLK'nun 8. maddesinde yer alan "...toplu iş sözleşmesinin 
uygulandığı işyerlerinde işverenin değişmesi toplu iş sözleşmesini sona 
erdirmez." hükmü ile, SSK'nun 82. maddesinde yer verilen sigortalılann 
çalıştmldığı işyeri devredilir veya intikal ederse, eski işverenin kuruma 
olan sigorta primi ile gecikme zammı ve faiz borçlarından, aynı zamanda 
yeni işveren de müteselsilen sorumlu olur." hükmü de bu esasa dayan
maktadır. Öte yandan. Deniz İş Kanununda da, "Geminin Türk Bayrağı 
taşıma hakkı bulunduğu sürece mülkiyetin kısmen veya tamamen her
hangi bir şahsa geçmesi hizmet akdinin feshini gerektirmez." hükmüne 
yer verilmek suretiyle, işveren değişse de iş sözleşmesinin yeni işverenle 
devam edeceği ilkesinin açıkça ortaya konduğu görülmektedir '̂̂ .̂ 

Benimsediğimiz görüş, Türk iş mevzuatında yer alan bu münferit hü
kümlerden ömekseme yoluyla, yasadaki boşluğu doldurmak üzere; işve
ren değişikliklerinde iş sözleşmelerinin de otomatik olarak devrini öngö
ren genel bir hukuk ilkesi yaratmayı tercih etmektedir. Böylece, çağdaş iş 
hukukunun amaçlanndan olan, iş ilişkilerinin sürekliliği ve dolayısıyla 
işçilerin iş güvencesinin sağlanması amacına en iyi şekilde hizmet edilmiş 
olacaktır. Ancak, asıl temenni edilen, münferit mevzuat hükümlerinden 
ömekseme yoluyla ulaşılan bu ilkenin, bir çok ülkede olduğu gibi442 
çağdaş iş hukukunun amacına uygun olarak pozitif bir düzenlemeyle or
taya konmazdır. 

İşyerinin devri durumunda iş sözleşmesinin devamı kabul edildiğinde, 
kendi işçileriyle çalışmak isteyen yeni işveren, işyerinin devri nedenine 
dayanarak bir işçinin iş sözleşmesini feshetmek istediğinde, bunu ancak 
İK m.l3'e göre, iş sözleşmesinin devam süresine uygun önelleri vererek 

441 Türk iş mevzuatında yer alan işverenin değişmesi halinde iş sözleşmesinin yeni iş
verenle devam edeceği esasına dayalı münferit hükümler konusunda ayrıntılı bilgi 
için bkz. Güzel, İşyerinin Devri, 299 vd.; Süzek, Askıya Alınma, 7-8; Söz konu
su hükümlerde dikkati çeken husus, bunların işverenin kişiliğinden çok işyeri göz-
önünde tutularak düzenlenmiş olmasıdır. Gerçekten de, iş sözleşmeleri temelde ki
şisel ilişki kuran sözleşmelerdir. Ancak, bu kişisel ilişki işveren bakımından 
önem taşır ve işçinin kişiliği ön plâna çıkarken, işçi bakımından işverenin kişi
liği önemini yitirmekte, bunlar arasındaki kişisel bağımlılığın yerini işçinin işye
rine bağlılığı almaktadır. Bu da, işverenin değişmesi halinde iş sözleşmesinin oto
matik olarak yeni işverenle devam etmesi ilkesinin haklı dayanağını oluşturmak-
tadu-. Bu konuda bkz. Güzel, işyerinin Devri, 284 vd.; Süzek, Askıya Alınma, 8. 

442 Çeşitli ülkelerdeki durum için bkz. Süzek, Askıya Alınma, 5, dn.ö'da yer alan ya
zarlar. 
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yapabilecektir. Bu şekilde iş sözleşmeleri sona eren sigortalıların işsizUk-
leri gayn iradî olduğu için işsizUk ödeneğinden yararlanmaları mümkün
dür. Bu itibarla, Taslakta, iş sözleşmesinin işyerinin el değiştirmesi ne
deniyle sona ermesine, işsizlik ödeneğine hak kazandıran sona erme ne
denleri arasında yer verilmesi isabetlidir. Bu düzenleme aynı zamanda 
Yargıtay ve öğretinin işyerinin devri durumunda iş sözleşmelerinin de
vam ettiği yolundaki görüşlerini de destekler niteliktedir. 

ii) İşyerinin kapatılması 

İşyerini serbestçe açabilen işverenin kural olarak, hiçbir neden gös
termeye gerek olmaksızın kapatması da mümkündür. Öte yandan, işyeri
nin kurma izni ve işletme belgesi alınmaması veya geçici işletme belgesi 
alınmasına rağmen, yerine getirilmesi öngörülen ikinci derece koşullann 
verilen sürede yerine getirilmemesi sonucu, işyerinde işçilerin yaşamı için 
tehlikeli bir durumun söz konusu olması gibi bir nedenle İK m.75'e gö
re, idare tarafından kapatılması da mümkündür. İşyerinin idare tarafından 
kapatılması durumunda işveren, işsiz kalan işçilerin ücretlerini ödemek 
veya aynı koşullarda başka bir iş vermekle yükümlüdür 4^3 

İşyerinin kapanması tek başına iş sözleşmesinin feshi için yeterli gö
rülmemektedir. Yargıtaym öğretide de destek bulan görüşüne göre, işve
renin işçisine ayrıca fesih bildiriminde bulunması da gerekmektedir^'^'^. 
Aksi halde, işveren usulsüz feshin sonuçlanna katlanmak zorunda kala
caktır. Sigortalının işsizliğinin bu durumda da gayn iradî olması nedeniy
le, taslakta işyerlerinin kapanması dolayısıyla işsiz kalan sigortalılann iş
sizlik ödeneğinden yararlanmalarına olanak veren bir düzenleme getiril
mesi gayet isabetli olmuştur. 

İÜ) İşin veya işyerinin niteliğinin değiştirilmesi 

İşin veya işyerinin değişmesi nedeniyle (örneğin, otomasyona geçil
mesi gibi), işin yürütümü bakımından artık daha az işçiye gerek varsa, ya 
da miktar olarak işçi gereksiniminde bir azalma olmamasına karşın, 
mevcut işçilerin meslekî bilgi ve yetenekleri yeni üretim tarzına uygun 
değilse, işverenler işçi sayışını azaltmak veya mevcut işçilerin yerine işin 
nitehklerine uygun yenilerini ikame etmek amacıyla işçi çıkarmak iste
yebileceklerdir. Bunun mevzuata uygun yolu ise, iş sözleşmelerinin İK 
m.lS'deki önellere uyularak feshidir. Bu itibarla. Taslağın 8. maddesinin 
D bendinde anılan şekilde işsiz kalan sigortalılann işsizlik ödeneğinden 

Çelik, 58-59; işyerinin kapatılması konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Süzek, 
iş Güvenliği, 285-294. 

444 j-^^ 3.1.1952, 5216/4760, Süzek, Fesih, 122; bu görüşte, Esener, 109-110. 
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yararlandmlmalan yönünde bir düzenleme getirilmesi doğrudur. Ancak, 
bu sonuca zaten taslağın 8/A maddesine göre ulaşılmaktadır. O nedenle, 
8/D maddesinde bu durumun ayn bir neden olarîk düzenlenmesi bir yi
nelemeden ibarettir. Daha önce sözünü ettiğimiz, işyerinin el değiştirmesi 
ve kapatılması gibi durumlarda iş yasasında boşluk bulunması dolayısıyla, 
anılan düzenlemenin getirilmesi uyuşmazlıklara meydan verilmemesi ba
kımından isabetli iken, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi bakımın
dan böyle bir yinelemeye gerek olmadığını düşünüyoruz. 

dd) Sözleşmenin belirli sürenin dolmasıyla sona ermesi 
Görüldüğü üzere, Taslakta gayn iradî işsizlik, iş sözleşmesinin çeşitli 

sona erme durumlarına göre ayrımlara gidilerek tarif edilmektedir. 
Ancak, bu aynmlar arasında, belirli süreli iş sözleşmelerinin tespit edilen 
sürenin dolmasıyla sona ermesi durumuna rastlanmamaktadır. Böylece, 
belirli sürenin dolmasını takiben, iş sözleşmeleri işverenleri tarafından 
yenileımıeyerek işsiz kalanlar, İş Kanununda kıdem tazminatından yok
sun bırakıldıklan gibi, işsizlik sigortası güvencesinden de yoksun bıra
kılmışlardır. Bu noktada öncelikle yanıtlanması gereken soru, bunlann 
işsizliklerinin iradî mi, yoksa gayn iradî mi olduğudur. Belirli süreli iş 
sözleşmeleri ile çalışanlann, sözleşmede öngörülen sürenin sonunda iş 
sözleşmelerinin sona ereceğini bilerek çalışmaya başlamalan nedeniyle, 
belirlenen sürenin sonunda ortaya çıkacak işsizliklerinin iradî olacağı 
düşünülebilir. Oysa, bunlann gerçekten kendi istekleri ile mi, yoksa 
başka bir seçenekleri olmadığı için mi işverenlerinin sunduğu belirli 
süreli iş olanağını kabul ettikleri tartışılabilir. Özellikle de işsizliğin yoğun 
bulunduğu dönemlerde, işverenlerin belirli süreli iş sözleşmeleri ile işçi 
talep etmeleri halinde, işgücünün ister istemez bu koşullara boyun 
eğeceği açıktır. O halde, belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalışanlann, tespit 
edilen sürenin sonunda ortaya çıkacak işsizliklerinin, en azından büyük 
ölçüde gayn iradî olduğunu kabul etmek yanlış olmayacaktır. Bu itibarla, 
belirli süreli iş sözleşmelerinin öngörülen sürenin dolması ile sona ermesi 
durumuna Taslakta aynca yer verilerek, bu şekilde işsiz kalanlann da 
işsizlik sigortası ödeneğinden yararlandmlmalan kammızca daha isabetli 
olacaktır. 

Taslaktaki mevcut düzeleme, bir yandan yukanda belirttiğimiz gerek
çeyle isabetsiz olduğu gibi, öte yandan da zorunlu Sigortalıhk uygulaması 
ile çelişir niteliktedir. Zorunlu sigortahlık ilkesinin bir gereği olarak işçi, 
iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli oluşuna bakılmaksızın sigortalı 
kabul edilerek, prim ödemekle yükümlü kılınmıştır. Primler işverenler ta
rafından kaynakta tevkif yöntemi adı verilen bir yöntemle sigortalının üc
reti üzerinden kesilerek ilgili kuruma ödenir. Şu durumda, belirli iş söz-
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leşmesiyle çalışan sigortalı prim ödemekten kaçınamadığı gibi, mevcut 
düzenleme karşısında hiçbir zaman işsizlik ödeneği alma olanağına da 
sahip olamamaktadır. Bu şekildeki bir düzenlemenin adaletsizliği ise tar
tışılamaz. Eğer, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanlann, tespit edilen sü
renin sonunda ortaya çıkan işsizliklerinin iradî olduğunda ısrar edile
cekse, bunlar sözünü ettiğimiz çelişkinin giderilmesi açısından işsizlik si
gortası kapsamı dışında bırakılmalıdırlar. 

b) İradî işsizliğin tarif edilmesi esasına dayalı »stem 

İradi ve gayn iradî işsizlik aynmının ulusal yasalara yansımasının 
ikinci şekli, iradî işsizliğin tarifi esasına dayanmaktadır. Günümüzde, çe
şitli tiplerde işsizlik sigortası programlannın mevcut bulunduğu kırkiki 
ülkenin tamamında, iradî ve gayn iradî işsizlik aynmı iradî işsizliğin tarifi 
yöntemiyle yapılmaktadır. Bu yönteme göre, yasada öngörülen tarif dı
şında kalan işsizlikler gayn iradîdir^^. Ulusal yasalarda iradî işsizliğin ta
nımlanması genellikle, bu durumu gösteren nedenlerin sayılması suretiyle 
yapılmaktadır. Yasada öngörülen nedenlerle işsiz kalanlar, işsizlik öde
neği almaya hak kazanamamaktadırlar. 

ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesinde de iradî işsizliğin tanımlanması yön
teminin tercih edildiği görülmektedir. Zira, Sözleşmenin 10. maddesinin 
1. ve 2. bentlerinde, âkit devletlerin ulusal yasalarında yer verebilecekleri 
işizlik ödeneğini yitirme nedenleri, başka bir ifadeyle iradî işsizliği göste
ren durumlar sayılmaktadır. Biz de çalışmamızın bu bölümünde, iradî iş
sizliği gösteren çeşitli durumlan ele alarak incelemeye çalışacağız. 

aa) Kötü davranışları nedeniyle iş sözleşmeleri fe^edilenler 

Ulusal yasalar genellikle, kötü davranıştan nedeniyle iş sözleşmeleri 
feshedilerek işsiz kalanlann işsizliklerini iradî kabul etmekte ve bunları 
kötü davranışlarının ağırlığı ile orantılı olarak kısmen ya da tamamen işsiz
lik ödeneğinden yoksun bırakmaktadırlar. ILO'nun 44 sayılı Sözleşme
sinde de, işsizlikleri bu nedene dayananların belirli bir süre için işsizlik 
ödeneğinden yararlandınlmayabilecekleri öngörülmektedir (m.lO/2-b). 

Kendi kötü davranışlan nedeniyle işsiz kalanlann işsizlik ödeneğinden 
yoksun bırakılmalanm açıklayan üç farklı teori mevcuttur. Bunlar, ceza
landırma, uygunluk ve iradî işsizlik teorileridir. Cezalandırma teorisine 
göre, işlerini kötü davramşlan nedeniyle yitiren sigortalılar ahlâki ve sos
yal bakımdan desteklenmeye değer görülmemektedirler. Çünkü, toplu
mun ahlâki standartlanna aykın davranmışlardır. Uygunluk teorisine göre 

'^^ Bu ülkeler için bkz. Social Security Programs, 1991. 
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ise, kötü davranışları sigortalıyı yaptığı iş için uygunsuz kılmaktadır. Oysa 
işsizlik ödeneği, nitelik eksiklikleri nedeniyle işsiz kalanlan değil, haricî 
durumlar nedeniyle işsiz kalanlan desteklemeyi amaçlamaktadır. İradî iş
sizlik teorisine gelince, kötü davramşlan nedeniyle işsiz kalanlann işsizlik 
ödeneğinden yoksun bırakılmalan, işsizlik sigortasının iradî işsizliğe karşı 
korunması esasına dayanmaktadır. İşte bu yüzden, kötü davranışlarının 
işlerini yitirmelerine neden olabileceğini bilen, ya da bilmesi gerekenler, 
işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmaktadırlar^'*^. 

Bugün İngiltere'de cezalandırma teorisi sosyal sebeplerle açıkça red-
dedilmektedir^'*^. Buna karşın, Amerika'da bazı yargı çevrelerinde, işi ile 
ilgili bir suçtan mahkum oianlann işsizlik Ödeneğinden yoksun bırakıl
dıkları süreye ek yoksunluk süreleri eklendiği, bazılannda ise, ağır nite
likte kötü davranışlara özel ödenekten yoksun bırakılma yaptmmlanmn 
uygulandığı görülmektedir'*^^. 

Uygunluk teorisi ise, politik açıdan daha az cazip olmamasına rağ
men, yasal düzenlemelerin çoğunu bu teoriyle açıklayabilmek mümkün
dür. Bu teoride genellikle, işsizlik ödeneği talep eden işçinin, davranışının 
feshe yol açabileceğini bilmesi ya da bilebilecek durumda olması gözö-
nünde bulundurulmamaktadır. Uygunluk teorisini, kötü davranışların 
objektif bir standarda bağlanıp bağlanamayacağı bakımından tartışmak 
mümkündür. Ancak, böyle bir standardın belirlenmesi olanaksız değildir. 
Örneğin İngiltere'de, objektif bir uygunluk testinin geliştirildiği görül
mektedir. Bu test, dürüst ve makul bir işverenin mevcut şartlarda söz ko
nusu işçinin iş sözleşmesini feshedip etmeyeceği esası üzerine kuruludur. 
Ancak, bu yöntemin uygulanmasında, ilgili otoritelerin, münferit işveren
lerin yönetim standartlarına dayandıklan ileri sürülmektedir. Bu du
rumda, standardın ekonomik koşullara göre değişkenliği söz konusu 
olabilecek. Örneğin, işletmelerin ürünlerine talep düştüğünde daha sıkı 
standartlar gündeme gelebilecektir. Bu gibi durumlann, ödenekten yok
sun bırakmaya uygım olmadığı ve böylece işçiye haksız yere zarar verile
ceği açıktır449_ 

İradî işsizlik teorisine gelince, kanımızca bu teori, işsizlik sigortasının 
ve bu yönde yapılmış düzenlemelerin amacına en uygun olanıdır. 
Nitekim, işsizlik sigortası uygulamasında alman kararlar ve getirilen dü
zenlemelerde bu teorinin etkisini görmek mümkündür. Ancak, iradî iş
sizlik teorisinin de, iradî işsizliğin ayırt edilmesindeki bazı ispat güçlükleri 

'*'*6 Ogus-Barendt-Wikeley, 114. 
447 Ogus-Barendt-Wikeley, 114 
448 Ogus-Barendt-Wikeley, 114, dn. 11. 
449 Ogus-Barendt-Wikeley, 115. 
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nedeniyle eleştirilebilmesi mümkündür^^ .̂ Bu nedenle, sigortalının bir 
davranışına bağlı işsizliğinin iradî sayılıp sayılamayacağının tespiti, iradî 
işsizlik teorisini esas alan sistemler bakımından olduça önemlidir. Bu te
orinin tercih edildiği. Amerikan yargı çevrelerinde bir çok durumda, iş
sizliğin iradî olduğu yönünde bir karine kabul edilmektedir^^ ı. Biz de 
şimdi konuyu aydınlatmak bakımından, kötü davramş yönüyle işsizliğin 
iradîliğini gösteren bazı ölçütleri ve davranış biçimlerini incelemeye çalı
şacağız. 

i) İşten çıkarma ile kötü davranış arasında nedensellik bağı bulun
ması 

İşsizliğin iradî olarak kabul edilebilmesi için öncelikle, sigortalının 
kötü olarak nitelendirilen aktif ya da pasif davranışı ile, iş sözleşmesinin 
feshi arasında bir neden sonuç ilişkisinin bulunması gerekir. İngiliz uy
gulamasında bu nedensellik ilişkisi oldukça geniş yorumlanmaktadır. 
Öyle ki, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi aranmamakta, 
kötü davranış nedeniyle iş sözleşmesinin askıya alınması yeterli görül
mektedir. Yine, feshin kötü davranışın doğrudan bir sonucu olması da 
gerekli görülmemektedir. Örneğin, bir kamyon sürücüsünün iş saatleri 
dışında işlediği trafik suçundan mahkum olduğu bir olayda sürücü, 
işlediği trafik suçu nedeniyle değil, bu suçtan ötürü ehliyetini yitirdiği 
için iş sözleşmesi feshedildiğinden işsizlik ödeneğinden yoksun bırakıl
mıştı r̂ 2̂ 

ii) Kötü davranışın yapılan işle bağlantılı olması 
Kötü davranış nedeniyle işsizUk ödeneğinden yoksun bırakılma konu

sunda iki tür yaklaşım söz konusudur. Birincisi, eğer sigortalı, kötü dav-
ramşının hangi hal ve şartlarda gerçekleştiğine bakılmaksızın, işverenin bu 
kötü davranışa yönelik tavn esas alınarak işsizlik ödeneğinden yoksun bı-
rakılıyorsa, bu durumda cezalandıncı bir yaklaşım kabul ediliyor demek
tir. Bu yaklaşım biçiminin karşısında ise, işsizlik sigortasının korunması 
esasına dayalı iradî işsizlik teorisine uygun olarak, kötü davranışla yapılan 
iş arasında bir bağlantı kurulması, bir başka deyişle, iş sözleşmesinin fes
hinin ödenekten yoksun bırakmayı haklı gösterip göstermiyeceğinin ayn-
ca tartışılması gerektiği görüşü yer almaktadır. Bugün işsizlik sigortası sis
temlerinin genellikle anılan ikinci yaklaşımı tercih ettikleri görülmektedir. 
Bu yaklaşım kabul edildiğinde, öncelikle yanıtlanması gereken soru, kötü 

"̂ Ô Ogus-Barendt-Wikeley, 114. 
451 Ogus-Barendt-Wikeley, 114, dn. 14. 
452 Ogus-Barendt-Wikeley, 115. 
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davraruş ile yapılan iş arasındaki bağlantının derecesinin ne olacağıdır. Ör
neğin, İngiliz uygulamasında, kötü davramşm yapılan işle doğrudan bağ
lantılı olması aranmamakta, zayıf bir bağlantı yeterli görülmektedir. Bu 
açıdan yapılacak bir değerlendirmede kullanılan başlıca kıstaslan ise, kötü 
davranışın yeri ve zamam ile, böyle bir davranışın makul bir işvereni, ya
pılan işin niteliği de dikkate alındığında, sigortalının işine devam edip et
memesi bakımından ne ölçüde etkiliyeceği hususları oluşturmaktadır. 
Şöyle ki, kötü davramş işyerinde ve saatleri içinde gerçekleşmişse kural 
olarak bu davranışın işle bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Buna kar
şın, kötü davranış işyeri ve iş saatleri dışında gerçekleşse dahi, yapılan işin 
niteliği ile bağdaşmıyor, sigortahyı o iş için uygunsuz kılıyorsa, yine işle 
bağlantıh olduğu kabul edilmektedir^^^. 

) Davranışın kınanabilir olması 

Kötü davranışı belirleyici bir başka kıstas da kınanabilir olmadır. 
Oldukça sübjektif ve geniş bir anlama sahip olan bu kavramın öncelikle 
işsizlik sigortası bakımında sınırlandırılması gerekmektedir. Hangi dav-
ranışlann sigortalıyı işsizlik ödeneğinden yoksun bırakacak düzeyde kı
nanabilir olduğunun ölçütü ise, kınanabilir davranışın yapılmasındaki 
kusurunun derecesi olabilir. Konuya iradî işsizlik teorisine göre yaklaşı
lacak olursa, sigortalı kural olarak, kötü davramşının kasıüı olması duru
munda işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılabilecektir. Bu davranışlar 
kapsamına, icraî olduğu kadar yapmakla yükümlü olunan bir işi isteye
rek yapmamak şeklindeki (ihmal tarzında icraî) davranışlar da girmekte-
dir454. Ancak kanımızca, teoriyi çok sıkı uygulamak yerine daha genel 
bir yaklaşımla, kasıt yanında ağır ihmale dayalı davranıştan da, işsizlik 
ödeneğinden yoksun bırakılmayı gerektiren davramşlar olarak değerlen
dirmek mümkündür. Çünkü, ağır ihmal durumunda sigortalı davranışının 
olası sonuçlannı tahmin edebilecek olmasına karşın, böyle bir işi yapan 
herkesin göstereceği dikkat ve özeni göstermeyerek istenmeyen bir sonu
cun doğmasına yol açmaktadır^^S. 

iv) Davranış biçimleri 

Yukanda verdiğimiz kıstaslar, sigortalımn işsizlik sigortası ödeneğin
den yoksun bırakılmasım gerektirecek kötü davramşlan tam anlamıyla 
somutlaştırmaya yetmemektedir. Bu yüzden, sigortalıyı ödenek almaktan 
yoksun bırakacak kötü davramşlann somut bir şekilde tespit edilmesi ih-

"̂ 53 Ogus-Barendt-Wikeley, 115-116. 
454 Ogus-Barendt-Wikeley, 116-117. 
455 | - ihmal konusunda bkz. Oğuzman-Öz, Borçlar Hukuku, 506-507. 
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tiyacı hissedilmektedir. Bugün İngiliz uygulamasında, hangi davranışlann 
sigortalıyı işsizlik ödeneğinden yoksun bırakacağı, yerleşmiş yargı karar-
lanna göre belirlenmektedir^^^. Ancak, İngiltere'de, yargı kararlarının bir 
oturmuşluğa ulaşmasının hiç de kolay olmadığı, sistemin kurulduğu ilk 
yıUarda bir çok yanlış uygulamaların ortaya çıktığı bilinmektedir^^^. Ka
nımızca, Türkiye'de kurulacak bir işsizlik sigortası bakımından iradî işsiz
liğin tarifi yöntemi tercih edilirse, sigortalıyı işsizUk ödeneğinden yoksun 
bırakacak kötü davranışlann sınırlayıcı olmaması koşuluyla yasada açıkça 
belirtilmesi, hukuk sistemimize daha uygun olacaktır. İş hukukumuzda 
işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz feshini haklı kılan 
kötü davranışlar, ahlâk ve iyiniyet kurallanna uymayan haller ve ben
zerleri başlığı altında İK m.l7/irde düzenlenmiştir. Bu madde hükmü, 
anılan konuda işsizlik sigortası bakımından getirilecek bir düzenlemeye 
de ışık tutacak niteliktedir. 

v) Diğer yasal takip yollarına uygunluk 

Sigortalının işten çıkanlmasıyla sonuçlanan kötü davranışının başka 
hukuk alanlannda da yasal takibi gerektirmesi olasıdır. Örneğin, sigorta
lının kötü davranışı aym zamanda bir suç da teşkil edebilir. Yine, iş söz
leşmesi haklı nedenle bildirimsiz olarak feshedilen sigortalının, fesih ne
denini haksız bularak ihbar ve kıdem tazminatı istemiyle yargı yoluna 
başvurması da mümkündür. Bu noktada yanıtlanması gereken soru, si
gortalının işsizlik ödeneği alıp alamayacağına ilişkin olarak, sosyal gü
venlik hukuku alanında söz konusu olan takibatın, yukanda belirttiğimiz 
türden diğer yasal takibatlann sonuçlarından ne ölçüde etkileneceğidir. 

İlk önce, iş sözleşmesinin feshini gerektiren kötü davranışın aynı za
manda bir suç teşkil etmesi durumunu ele alalım. Hemen belirtilmelidir 
ki, sosyal güvenlik hukuku bakımından kötü davranış, bir çok durumda, 
ceza yasasında yer alan suç tanımından daha geniş bir anlama sahiptir^^^. 
Kural olarak ceza mahkemesi kararlan sigortalının ödenek alıp almaya
cağına ilişkin yargılamanın yürütüldüğü hukuk mahkemesini bağlamaz 
(BK.53). Anılan durum, hukuk mahkemesinden önce sigortalının işsizlik 

^•'° Konuya ışık tutması bakımından, İngiliz hukukunda haklı fesih nedeni oluşturan 
kötü davranışlar hakkında bilgi için bkz. Anderman, 95-172; Bowers, 49, 
203-211, 229-230, 267; Selwyn, 316-324; Smith-Wood, 364-370; Upex, 
108-110; aynı kavramın farklı hukuk sistemlerindeki anlamları konusunda kısa 
bilgiler için bkz. (Fransa) Lyon-Caean, 112; (Almanya) Weiss, 331; ayrıca bu 
konuda kısa bir genel bilgi için bkz. ILO, Intraduction to Social Security, 88. 

457 Ogus-Barendt-Wikeley, 116. 
458 Ogus-Barendt-Wikeley, 117. 
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Ödeneğinden yararlanıp yararlanmayacağına karar verecek makam için 
de geçerli olmalıdır. 

Konuyu ceza mahkemelerinin beraat ve mahkumiyet kararları olmak 
üzere ikiye ayırarak incelemek uygun olacaktır. Sigortalının iş sözleşme
sinin feshiyle sonuçlanan kötü davranışı, ceza mahkemesinde de yargı
lama konusu olmuş ve sigortalı beraat etmişse, bu karar sigortalının işsiz
lik ödeneği alıp alamayacağına ilişkin yargılamayı yürüten hukuk hâki
mini bağlamadığı gibi (BK.53), daha önce aynı karan vermek durumunda 
olan ilgih kurum makamım da bağlamayacaktır. Buna karşın, ceza mah
kemesinin verdiği beraat karannın kötü davranışın (haksız fiilin) tespitine 
ilişkin bölümü, ilgili hukuk mahkemesi ve diğer makamlar bakımından 
kesin delil teşkil eder. Çünkü, ceza mahkemelerinde yapılan olay tespit
leri genellikle hukuk mahkemelerine göre daha geniş bir araştırma ve so
ruşturmanın ürünüdür. Ancak, ceza mahkemesi kararlannm hukuk mah
kemeleri ve ilgili kurum makamlan bakımından kesin delil oluşturabil
mesi için, suç teşkil eden olayın gerçek olup olmadığımn, beraat karannda 
deUUerle tespit edilmiş olması gerekir. Bu itibarla, delil yetersizliğinden 
verilen beraat kararlan hukuk mahkemeleri ve ilgili kurum makamları 
için kesin delil oluşturamamaktadır*^ .̂ 

Ceza mahkemesinin sigortalı için verdiği mahkumiyet kararının, ola
yın (haksız fiilin) tespitine ilişkin bölümünün de beraat karanndaki gibi, 
hukuk mahkemesi ve ilgili kurum makamlan bakımından kesin delil 
teşkil etmesi gerekir. Zira, BK. 53 ile HUMK. 237 ve 295 maddelerinin 
birlikte değerlendirilmesinden bu sonuç ortaya çıkmaktadır^^ .̂ 

İş mahkemelerinin, sigortalının işine son verilmesi konusunda sosyal 
güvenlik dışındaki hukuk alanlannda verdikleri kararlara gelince, bu du
rumu bir örnekten yola çıkarak açıklamak yerinde olacaktır. îş sözleşmesi 
İK .17 göre haklı nedenle ve bildirimsiz olarak feshedilen bir iş
çiyi ele alalım. Eğer bu işçi, işvereninin dayandığı fesih nedeninin ger
çekte var olmadığını düşünüyorsa, yapabileceği tek şey yargı yoluna gi-, 
derek işvereninden ihbar ve kıdem tazminatı istemek olabilir. Acaba, iş 
mahkemesinin bu konuda vereceği karar, aynı işçinin işsizlik ödeneğin
den yararlanıp yaralanamayacağına karar verme konumunda olan kurum 
makamını ve yine bu konuda da bir uyuşmazlık çıkması nedeniyle yargı 
yoluna gidilmişse, ilgili mahkemeyi ne ölçüde etkileyecektir? Usûl hu
kukumuza göre, iş mahkemelerinin bu tip kararlan, anılan kurum ma
kamlan ve diğer hukuk mahkemeleri bakımından kesin hüküm teşkil et-

^^" Bu konuda bkz. Kuru, 3599- 360 ; Kuru-Arslan-Yılmaz, 625; ayrıca bkz. 
Oğuzman-Öz, Borçlar Hukuku, 524-527. 

460 Bu konuda bkz. Kuru, 3592-3597; Kuru-Arslan-Yılmaz, 624. 
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mediği gibi (HUMK. 237), kesin delil niteliği de taşımamaktadır (HUMK. 
295). Çünkü, ikinci uyuşmazlıkta davanın konusu ve nedeni aynı kal
makla birlikte, taraflardan biri değişmektedir^^i. Bununla birlikte, anılan 
türde mahkeme kararlannın çok güçlü bir takdirî delil oluşturacağı kuş
kusuzdur. Zira, bu davalarda taraflar, uyuşmazlık konusu olayın da süje-
leri konumundaki sigortalı ve işveren olduğu için, gerçek daha iyi araştın-
labilecektir. Oysa, işsizlik sigortası bakımından söz konusu olan bir 
uyuşmazlıkta, olaya ilişkin gerçeklerin aydınlatılması, işveren davaya taraf 
bulunmadığı için daha güçtür. 

Toplu iş sözleşmelerine hüküm konmak suretiyle, îş Kanununun 17. 
maddesine göre haklı nedenle bildirimsiz fesih hakkının doğup doğma
dığına karar verme konusunda, işyerinde oluşturulacak disiplin kurulları
nın yetkili kılınması mümkündür^^^. Bu disiplin kuruUannın verecekleri 
kararlann, sigortalının işsizlik ödeneği alıp almamasına karar verecek ku
rum makamı veya hukuk mahkemesine eücisi daha önce sözünü ettiğimiz 
ceza ve hukuk mahkemesi kararlannın etkisine oranla olduça zayıftır. 
İşyeri disiplin kurulu kararlannın, gerek işsizlik ödeneği verecek kurum 
ve gerekse yargı bakımından sadece takdirî bir delil oluşturmalan müm
kündür. Ancak, işyeri disiplin kurulu kararlan takdirî delil olarak kulla
nılırken, bu kurullann eşit sayıda işçi ve işveren temsilcisinden oluşmakla 
birlikte, başkanının işveren olduğu ve oylann eşitliği durumunda işvere
nin oyuna üstünlük tanındığı hususu gözden kaçınlmamalıdır^^^ 

bb) Sigortalının iş sözleşmesini haklı bir nedene dayanmaksızın 
iradî olarak feshi 

Ulusal yasalar genellikle, hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın ve is
teyerek işinden aynlan sigortalılan iradî işsiz kabul ederek işsizlik sigor
tası ödeneğinden yoksun bırakmaktadırlar. Bunun nedeni ise, anılan du
rumda işsizliğin haricî bir nedene dayanmayıp sigortalının kendi irade
sinden kaynaklanmasıdır. ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesinde de, bu şekilde 
işsiz kalanlann belirU bir süre için işsizlik ödeneğinden yoksun bıraükılabi-
lecekleri belirtihnektedir (m.lO/2-b). 

Bu yaklaşım çerçevesinde işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmanın 
ilk koşulu, işin terk edilmesi, ikincisi ise, bunun iradî olmasıdır. İşin bı-
rakıhnası, yalnızca sigortalının iş sözleşmesini açıkça feshi ile sımrlı kal
mayıp, feshin işe devam etmeme şeklinde ortaya çıktığı durumlan da kap
sar. İşin bırakıhnasımn iradî olmasına gelince, bu koşul, işe istenerek de-

'^^^ Bu konuda bkz. Kuru, 3574-3577; Kuru-Arslan-Yılmaz, 608-613. 
^°^ Çenberci, iş Kanunu şerhi, 552; Reisoğlu Seza, şerh, 53; Süzek, Fesih, 62. 
463 Süzek, Fesih, 62, dn. 154. 
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vam edilmemesinin yanında, işverenin tahrik edilerek sözleşmenin onun 
tarafından feshini de içine alabilmektedir. Buna bir örnek vermek gere
kirse, tıbbî bir kontrolden geçerek sağlıklı olduğunu kanıtlamak koşulu 
ile iş sözleşmesi imzalanan bir aşçının, anılan kontrolün bir parçası olan 
röntgen çekimini kabul etmemesi durumunda, işvereninin iş sözleşmesini 
feshedeceğini bilerek hareket ettiği kabul edilmelidir. İradî feshin kap-
samııun bu şekilde genişletilmesiyle, bir açıdan, iş sözleşmesirün sigortalı
nın kötü davranışı nedeniyle işveren tarafından feshine yaklaşılmış olmak
tadır. Fakat, iş sözleşmesinin feshi sigortalının davranışının beklenen bir 
sonucu değilse, işin bırakılması iradî olarak kabul edilemez'* '̂̂ . 

Kendi iradesiyle işinden aynlan sigortalının işsizlik ödeneğinden yok
sun bırakılmasının üçüncü koşulu ise, işten aynlmanm hiçbir haklı nedene 
dayanmamasıdır. İşinden iradî olarak aynldığım beyan eden sigortalının iş 
sözleşmesini feshi haklı bir nedene dayanıyorsa, bunu kendisinin kanıt
laması gerekmektedir. Çünkü, genel kurala uygun olan, ispat yükünün 
sözleşmeyi bozan ve bunun haklı olduğunu iddia eden tarafa düşmesi-
(ljj465 Yargıtay da bir karannda bu görüşü paylaşmaktadıf*^^. 

Haklı neden genel olarak, iş ilişkisinin yürütülmesinin, geçici bir süre 
için dahi olsa imkânsız hale gelmesine yol açan, haricî ya da dahilî bir 
olay veya durum şeklinde tanımlanabilir^^^. Haklı nedenle fesih hakinin 
temelinde "çekilemezlik" unsura bulunmaktadır. Sözleşmenin çekilemez 
bir hâl alıp almadığı ise, objektif iyiniyet kurallanna göre belirlenecektir. 
Buna göre, sürekli borç ilişkisinin devamı taraflardan biri için, dürüslük 
kuralı gereği çekilemez bir hal almışsa, o taraf bakımından haklı nedenle 
fesih hakkı doğmuş demektir. Bu çekilemezlik hali, karşılıklı sıkı güven 
ilişkisine dayanan iş sözleşmelerinde genellikle güven temelirün çökmesi 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak, taraflardan birinin davranışı diğeri 
için güven temelini çökertecek nitelikte olmasa dahi, ortaya çıkan durum 
nedeniyle sözleşmenin devamı dürüstlük kuralı gereği beklene-mez bir 
hal almışsa, yine haklı nedenle fesih hakkı kullanılabilir^^^. 

Kendisi bakımından böyle bir neden söz konusu olan işçi, iş sözleş
mesini bildirimsiz olarak feshedebilecek ve bu tür bir nedenin varlığı iş
sizliğinin gayn iradî olduğunu gösterdiği için, işsizlik ödeneğinden de 
yararlanabilecektir. Tüık iş hukukunda, işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz 

'*64 Ogus-Barendt-Wikeley, 118-119. 
4^5 Umar-Yılmaz, 109; Ogus-Barendt-Wikeley, 119. 
466 Y9HD, 28.4.1972, 26886/15182. 
467 Bkz. Treu, 107-108. 
468 Oğuzman, Fesih, 33, 36, 42-43; Seliçi, 192; Süzek, Pesili, 16-17; yine aym 

yazar. Askıya Alınma, 36-38. 
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olarak feshetmesine olanak sağlayan haklı nedenler İK m.ló'da sayılmış
tır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında da, sigortalının işsizlik ödeneği alabilmek için iş 
sözleşmesini feshederken dayanabileceği hakh nedenler İK m.l6'ya ko
şut olarak düzenlenmiştir (m.8/6)^^9. Ancak, sözü geçen maddede yer 
alan haklı nedenler, işsizhk sigortası anlamında haklı neden kavramına 
göre oldukça dar kapsamlıdır. Kanımızca, haklı neden kavramı, işsizlik si
gortası bakımından mümkün olduğunca geniş yorumlanmalıdır. 

İngiliz Temyiz Mahkemesinin önüne gelen bir olayda, haklı neden 
kavramımn farklı bir boyutuyla tartışıldığı görülmektedir. Mahkeme haklı 
nedeni söz konusu programın bir sosyal sigorta olmasını gözönünde bu
lundurarak yorumlamıştır. Mahkeme önüne gelen olayda, bir grup öğ
retmen erken emekliye aynlmıştır. Erken emekliliğin nedeni, öğrenci sa
yısının azalmasına bağlı olarak öğretim elemanlannda da indirime gidil
mek istenmesidir. Bu çerçevede erken emekliliği cazip kılan bir program 
hazırlanmış, öğretmenler de bunu kabul etmiş ve isteyerek erken emek
liye aynlmıştır. Emekliye aynlan öğretmenlerden biri daha sonra, yeni bir 
iş talebinde bulunmaksızın işsizlik ödeneği talep etmiştir. Ancak, iligli 
makkam, 1975 tarihli Sosyal Güvenlik Yasasının, haklı bir neden olmadan 
işinden aynlanlann altı hafta süreyle işsizlik ödeneğinden yoksun bıra
kılmasını öngören 20 (ı)(a) maddesine göre, işinden haklı bir neden ol
maksızın kendi isteği aynldığı sonucuna vardığı sigortalının, ilk altı hafta 
için işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılması gerektiğine karar vermiştir. 
Sigortalının başvurduğu yerel mahkemenin söz konusu altı haftaya ilişkin 
ödenek talebini reddetmesi. Sosyal Güvenlik Komisyonunun da yerel 
mahkeme kararını onaması üzerine, dava temyiz mahkemesinin önüne 
gelmişdr. 

Öğretmen mahkemede, işinden isteyerek aynlmasının haklı bir nede
ne dayandığım, çünkü bunun, işverenin teklifiyle ve onun menfaatine uy
gun olarak gerçekleştiğini, öte yandan, emekli olması dolayısıyla toplu
mun eğitim bütçesinden bir tasarruf sağlandığını ve öğretmenlik mesle
ğinde gençlere yer açıldığını ileri sürmüştür. 

Yüksek Mahkemeye göre, her sigortalı, sosyal sigorta progamımn 
amacı gereği, sigorta fonuna katkıda bulunan sigortalılar topluluğuna 
karşı sorumludur. İşsizhk sigortasının amacı, haklı bir nedenle isteyerek 
işinden aynlanlann işsizliğini tazmin etmektir. Haklı neden makul bir ne
den olmalıdır. Ancak, bu nedenin, sigortalı veya işvereni ya da toplumun 
genel menfaati bakımından makul olması önemli değildir. Burada karşı 
karşıya bulunan menfaatler sigortalının ileri sürdüğü gibi, işçi ile toplu
mun ya da işverenin değil, işçi ile sosyal sigorta fonuna katkıda bulunan 

469 Bkz. yu, Bl. 5,1, A, 4, a, bb, /. 
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bireyler topluluğunun menfaatleridir. Fona prim ödeyen bireylerin men
faatlerini toplumun genel menfaatinden ayırmak gerekir. Dolayısıyla, iş
ten aynlma nedeninin makul olup olmadığı sigortalılar topluluğu bakı
mından değerlendirilmelidir. Davacı, işinden aynlmakla bir menfaat sağ
lamış, öte yandan yeni bir iş de talep etmemiştir. Bunun sosyal sigorta fo
nu bakımından, sigortalının ilk altı haftalık işsizlik ödeneği yüküne katlan
mak için makul bir neden olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Bu 
nedenle, sigortalının temyiz başvurusu Yüksek Mahkemece reddedilmiş-
til^70. 

Konuya işsizlik sigortası fonunun korunması bakımından yaklaşıldı
ğında, sigortalı işsizin çıkarlarının sigortalılar topluluğunun çıkarlannın 
önüne geçtiği haklı nedenlere örnek olarak, ücret indirimi, işverenin iş 
görme edimini sözleşmede öngörülenden farklı bir şekilde talep etmesi, 
ailevî veya kişisel zorlayıcı nedenler, işyerine ulaşım güçlüğü, bir sendi
kaya üye olma isteksizliği ve çalışma koşuUanna ilişkin genel sorunlann 
bulunması gibi durumları göstermek mümkündür. Bununla birlikte, bazı 
durumlarda sigortalı, işini bırakmasını gerektiren iyi bir nedeni bulunsa 
bile işsizlik ödeneğinden yoksun kalabilir. Çünkü, haklı bir nedenin bu
lunması, sigortalımn işsizlik ödeneği alabilmesi için tek başına yeterli ol
mayıp, aynca işin bırakılmasında bu alanda yerleşmiş bazı genel ilkelere 
uygun hareket edilmiş olması da gerekmektedir. Bu konudaki birinci 
ilke, sigortalının haklı bir nedene dayansa dahi işini bırakmadan önce 
yerü bir iş aramaya çalışmasıdır. Ancak, işsizlik ödeneğinden yararlana
bilmek için, işin bırakılmasından önce mutlaka yeni bir iş bağlantısının 
kurulmuş olması şart değildir. Yeni bir iş bulunması yönünde elden gel
diğince çaba gösterilmesi de yeterli görülmektedir. Her şeye rağmen, bu 
ilkenin mutlak bir şekilde uygulanması daima adaletli sonuçlar doğur
mayabilir. Örneğin, aslen ailenin geçimini sağlayan eşin dışında, ek gelir 
temini amacıyla çalışan diğer eşin, bakıma muhtaç çocukları için işini bı
rakmak istemesi durumunda anılan ilkenin uygulanması mümkün değil
dir. Yine, mevcut iş koşuUan yeni bir iş aramasına olanak vermeyen, ya 
da işvereni veya onun temsilcisi ile arasındaki uyuşmazlık çok büyük bir 
gerginliğe ulaşan sigortalı da, bu nedenle sözleşmeyi derhal feshedebil-
meUdir. Bu konudaki bir diğer genel ilke de, haklı olarak bazı iş koşulla
rından şikayetçi bulunan ya da işvereniyle uyuşmazlık içinde bulunan si
gortalının, iş sözleşmesini feshetmeye kalkışmadan önce, üyesi bulunduğu 
sendikanın yardımım istemek gibi uygun yollarla kötü iş koşuUanmn dü
zeltilmesine ve işvereni ile arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine çalışma-
sıdır47i. 

'*'^ Crewe and others v Social Security Commissioner, [1982] 2, All E. R., 745. 
471 Ogus-Barendt-Wikeley, 120-121. 
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ce) Sigortalının makul bir iş teklifini gerekçesiz reddi 
İşsizliğin iradî olduğunu gösteren üçüncü bir durum da, sigortalı iş

sizin kendisine teklif edilen uygun bir işi makul gerekçe göstermeksizin 
reddetmesidir. Bu duruma, 44 sayılı ILO Sözleşmesinin 10. maddesinin 
birinci bendinde yer verildiği görülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da, temel 
olarak gayrı iradî işsizliğin tanımlanması yöntemi tercih edilmekle bir
likte, sigortalının makul bir iş teklifini gerekçesiz reddine ilişkin bir dü
zenleme mevcuttur. Taslağın 9. maddesinin a bendine göre, ilgili kurum 
veya işverenleri tarafından teklif edilen, mesleklerine ve daha önce çalış
tıktan işin ücret ve çalışma koşullanna uygun bir işi haklı bir nedene da
yanmaksızın iki kez reddedenler, işsizliklerinin iradî olması nedeniyle iş
sizlik ödeneğinden yoksun bırakılmaktadırlar. 

İşsizliğin iradîliğini gösteren uygun bir iş teklifinin reddedilmesinin 
aktif olabileceği gibi, pasif bir davranışla gerçekleşmesi de olasıdır. Zira, 
sigortalının kendisine uğun bulunan bir işi elde etme yönünde gereken 
adımlan atmaması da, uygun bir iş teklifinin geri çevrilmesi kapsamında 
değerlendirilmektedir. Aslında, uygun bir işin elde edilmesi bakımından 
gereken adımlann atılması, sigortalının kendisine uygun bir işte çalışmaya 
elverişli olduğunun da bir göstergesidir. Bu noktada, işsizlik ödeneğinin 
verilmesinde aranan, işsizliğin gayn iradî olması koşulu ile sigortalının ça
lışmaya elverişli bulunması koşullan ister istemez kesişmektedir. Söz ko
nusu kesişme en açık bir biçimde, sigortalının teklif edilen işlere olan el
verişliliğine getirdiği sınırlamalann ne ölçüde makul olduğu sorusunun 
yanıtlanmasında ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu iki koşulu kesiştikleri 
noktada dahi birbirinden ayıran önemli bir fark mevcuttur. Şöyle ki, el-
verişUlik, sigortalının emek piyasasına karşı olan genel tutumu ile ilgiliy
ken, işsizliğin iradîliğini sergileyen uygun iş önerisinin reddi, sadece be
lirli bir iş önerisine ihşkindir^^^ 

İşsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmaya yol açan, uygun iş öneri
sinin haklı neden bulunmaksızın reddedilmesi durumlan dört gruba ayn-
labilir. Bunlar, 1) sigortalının önerilen uygun bir işi reddetmesi veya mev
cut olan böyle bir iş için başvuruda bulunmaması, 2) uygun bir işin elde 
edilmesi bakımından mevcut bir fırsatın ihmal yüzünden kaçınlması, 3) 
ilgili kurumun tavsiyelerine uyulmaması veya reddî, 4) devlet tarafından 
sağlanan uygun bir meslekî eğitim fırsatının değerlendirilmemesidir. 
Şimdi, önce bu konu bakımından haklı neden kavramını tanımlayacak da
ha sonra ise, anılan durumlan sırayla incelenmeye çalışacağız. 

472 Ogus-Barendt-Wikeley, 122-123. 
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Haklı neden, sigortalımn, bir iş teklifini reddi dolayısıyla işsizlik öde
neğinden yoksun bırakılmaktan kurtulmak için dayanabileceği, davra
nışını haklı gösteren, kınanabiUr olmaktan çıkaran, makul, ikna edici se
beplerdir. Aslında, haklı neden kavramı sigortalının Önerilen işe elverişli 
olmasıyla karşı karşıya gelir. Sigortalının kendisine önerilen uygun bir işi 
kabul etmemesi için haklı sebepleri varsa, bunun anlamı sigortalının söz 
konusu işe elverişli bulunmadığıdır. Haklı nedene örnek olarak, ciddî sağ
lık sebepleri, fizikî veya zihinsel stres, samîmi olmak koşuluyla dini ya da 
vicdanî engellerin bulunması, önerilen işe girmeyi engelleyen ailevî yü
kümlülüklerin bulunması, işyerine ulaşmak için yolda geçirilecek zama
nın sigortalı için makul sınırın üstünde bulunması, işyerine ulaşım ücreti
nin yüksek olması gibi durumları göstermek mümkündür. Ancak, son 
örnekte olduğu gibi, önerilen işin getireceği ek malî külfetlerin iş öneri
sini ret bakımından makul karşılanma imkânı işten elde edilecek ücret 
yükseldikçe düşecekfir^^S. 

i) Uygun iş önerisinin reddi 
Ulusal yasalar genellikle, kendisine önerilen uygun bir işi reddeden 

veya açıkta bulunan uygun bir işe başvurmayan sigortalıları, işsizliklerinin 
iradî olduğu gerekçesiyle işsizlik ödeneğinden yoksun bırakmaktadırlar. 
Öyleyse, sigortalının bu açıdan iradî işsiz olduğundan söz edebilmek için, 
sigortalıya uygun boşta bir işin var olması ve sigortalının böyle bir işin 
varlığından haberdar bulunması gerekir. Sigortalının kendisine uygun ve 
açık bir işin bulunduğunu öğrenmesi, ya bu işin doğrudan doğruya ona 
teklif edilmesi, ya da uygun bir vasıtayla ilân edilmesiyle mümkündür. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Si-
goratı Yasa Taslağımn 9/a maddesinde yalmzca, Kurum veya işverenin iş 
teklifinden söz edilmektedir. Sanırız bu bilgilendirme, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu veya işveren tarafından uygun biçimde yapılan ilânlarla da 
mümkün olabilir. Ancak, söz konusu ilânların çok ayrıntılı olması beklen
memelidir. Çünkü, iş koşullarının araştmlması sigortalıya düşer. Sigorta
lımn, amlan koşullarda bilgilendirildiği bir işi kabul etmemesi, işsizliğinin 
iradî olduğunu gösterir. Kabul etmeme çok dar yorumlanmamalıdır. Ör
neğin, sigortalının ilân üzerine gittiği işyerinde bilinçM olarak sergilediği 
olumsuz davranışlar, işverenin mevcut olan işi tekliften kaçınmasına yol 
açmışsa, bu da sigortalının kendisine önerilen uygun bir işi kabul etme
mesi kapsamında değerlendirilebilecektir4'74. 

473 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ogus-Barendt-Wikeley, 126-128. 
474 Ogus-Barendt-Wikeley, 123-124. 
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Kendisine uygun mevcut bir işi kabul etmeyen sigortalıyı, işsizlik 
ödeneğinden yoksun bırakmak isteyen ilgili makam bazı şeyleri kanıtla
mak durumundadır. Bunlardan birincisi, ilk bakışta sigortalıya uygun gö
rünen bir işin bulunduğu; ikincisi ise, bu işin doğrudan doğruya sigorta
lıya önerilmesine ya da uygun araçlarla ilân edilmesine karşın sigortalı ta
rafından kabul edilmediğidir. Buna karşılık, işsizlik ödeneğinden yoksun 
bırakılmak istenen sigortalının da anılan durumdan kurtulmak için ya
pabileceği iki şey vardır. Sigortalı, ya kuram tarafından doğrudan kendi
sine önerilen veya ilân edilen işin, içinde bulunduğu koşul ve nitelikleri
ne uygun olmadığını, ya da işi kabul etmemesinin veya başvurada bulun
mamasının makul bir nedene dayandığını kanıtlayacaktır*''^. 

Bu konuya ilişkin olarak incelenmesi gereken en önemli husus sigor
talı bakımından uygun işin nasıl saptanacağıdır. Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında, bir 
işin sigortalıya uygun olup olmadığının tespitinde kullanılabilecek iki öl
çütten söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, sigortalının mesleğine uy
gunluk; diğeri ise, çalıştığı son işin ücret ve çalışma koşullanna yakınlıktır. 
Taslakta öngörülenler, önerilen işin sigortalıya uygun olup olmadığının 
tespitinde başvurulabilecek temel ölçütler olmakla birlikte, sadece bu 
ölçütlerin kullanılması her zaman yeterli olmayabilecektir. ILO'nun 44 
sayıh Sözleşmesinde, Taslakta yer verilenler dışında başka ölçütleri de 
içeren daha geniş kapsamlı bir düzenleme mevcuttur. O nedenle, önerilen 
işin sigortalıya uygun olup olmadığı konusunu, 44 sayılı Sözleşme hü
kümlerine paralel olarak incelemeye çalışacağız. 

Önerilen işin sigortalıya uygun olup olmadığına ilişkin olarak 44 sa
yılı Sözleşmede öngörülen ilk ölçüt, coğrafi uygunluk ölçütüdür. Söz
leşmeye göre, sigortalıya önerilen iş behrli bir bölgede ikamet etmeyi ge
rektirdiği halde, söz konusu bölgede sigortalıya uygun bannma koşulla
rının sağlanması mümkün değilse, bu işin sigortalıya uygun olmadığı ka
bul edilmelidir (m. 10/1-a). 

44 sayılı Sözleşmede öngörülen ve önerilen işin sigortalıya uygun 
olmadığını gösteren ikinci bir duram da, söz konusu işin ücret ya da ça
lışma koşullan bakımından sigortalının talep ettiğinden düşük bulunması
dır. Bu bağlamda, sigortalıdan kabul etmesi beklenen iş, kendi mesle
ğinde ve mûtaden çalıştığı bölgede, daha önce yaptığı işle karşılaştınldı-
ğında kabul edilmesi makul görünen bir iştir. Sözleşmeye göre, anılan 
makullük ölçütü dışında kalan işler sigortahya uygun değildir (m.lO/l-b). 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Si
gortası Yasa Taslağında, sigortalının çalıştığı son işindeki ücreti ve çalışma 

475 Ogus-Barendt-Wikeley, 123. 



İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMLAİU 173 

koşuUanna yakınlık ölçütüne yer verilmek suretiyle, 44 sayılı Sözleşmeye 
oranla daha açık ve kesin bir düzenleme getirilmektedir. Kanımızca, 
taslaktaki düzenleme yaklaşım olarak isabetlidir. Çünkü, uyuşmazlıkların 
önlenmesi bakımından uygunluk ölçütlerinin mümkün olduğunca so-
mutlaştmlmasmda yarar vardır. Ancak, bu düzenleme bazı önemli soru
lara yamt verecek yeterlilikte değildir. 

Şöyle ki, önerilen iş, ücreti ve çalışma koşullan bakımından sigortalı
nın çalıştığı son iştekine yakın ya da daha iyi konumda bulunsa dahi, si
gortalının mûtad mesleği dışında bir iş ise, bu işin sigortalıya uygun 
olmadığı sonucuna mı varılacaktır? Kanımızca, sigortalı bilgi ve genel 
donanımı itibariyle bu işi yapmaya elverişli ise, önerilen böyle bir işin 
sigortahya uygun olduğunu kabul etmek isabetli bir yaklaşım olacaktır. 
Ancak sigortalı, söz konusu iş, çalıştığı son işine göre daha düşük bir 
statüde ise, bu işi kabul etmesinin ileride kendi mesleğine dönmesini 
güçleştirebileceğini ileri sürerek işi kabulden kaçınabilecektir. îşte bütün 
bu durumların, sigortalının önerilen işe uygun olup olmadığı saptanırken 
aynca gözönünde bulundurulması gereklidir. Buraya kadar incelemeye 
çalıştığımız sorunun yanıtı, sigortahnın işsizliğinin uzunca bir süredir de
vam ediyor olması durumunda daha farklı olacaktır. Zira, uzayan işsizlik 
durumlannda, gerek mesleğin, gerekse ücret ve iş koşuUannm uygunluğu 
konusunda olması gerekenden makul ölçülerde ödün verilebileceği, ço
ğunlukla kabul gören bir yaklaşımdır. Ancak yine de, önerilen işin koşul
lan bakımından o bölgedeki genel standartların altına düşülmemesi gere-
kir476. 

Önerilen bir işin sigortalıya uygunluğunun tespitinde, 44 sayılı 
Sözleşmedeki gibi, mûtad meslek, ücret ve iş koşuUannın ölçüt olarak ka
bul edilmesi durumunda, bu kavramların tanımlanması da, konunun ay
dınlatılması bakımından kaçımlmaz olmaktadır. Mûtad mesleğin sigortalı
nın uzunca bir süredir yapmakta bulunduğu iş şeklinde tanımlanması 
niümkündür. Ancak, uzun süren işsizlik, sakatlık veya yaşanılan yerin 
coğrafi olarak değişmesi gibi nedenlerin mûtad mesleği geçersiz kılabile
ceği de hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Ücret ve çahşma koşullan 
ise, bulunulan bölgede önerilen iş için mûtad olan ücret ve çalışma koşul
landır. Bunlann belirlenmesinde, o bölgede ilgili işkolunda imzalanmış 
toplu iş sözleşmelerinden yararlanmak mümkündür. Çalışma koşullan 
bakımından, özellikle talî koşullarda fazla katı davranılmaması gerekir. 
Örneğin, önerilen işyerinde benzer işyerlerinden farklı olarak sigara mo
lası verilmiyor olması, o işin sigortalıya uygun bulunmadığı sonucunu 
doğurmamalıdır^^^. 

"̂ ^̂  Matthewman, (16-13), Ogus-Barendt-Wikeley, 124-125. 
477 Ogus-Barendt-Wikeley, 124-125. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında sigortalının çalıştığı son işteki ücreti ve çalışma 
koşullan ölçüt gösterilmektedir. Bununla birlikte, sigortalının çalıştığı son 
işteki ücreti ve çalışma koşullannın da gerçekte sigortalıya uygun bulun
maması olasıdır. O nedenle, önerilen işin sigortalıya uygun olup olmadı
ğının tespitinde, sadece çalışüan son işe bakılması yeterli olmayıp, yukarıda 
değindiğimiz diğer durumlar da dikkate alınarak bir değerlendirme ya
pılması daha isabetli olacaktır. 

44 sayılı .0 Sözleşmesi uyannca, önerilen işin sigortahya uygun ol-
madığımn kabul edildiği bir durum da, söz konusu işin, toplu iş U3aışmaz-
lığı nedeniyle işyerinde faaliyetin durmasından dolayı boşalan bir iş ol
masıdır (m.lO/l-c). Böyle bir düzenlemenin nedeni ise, sigortalılann işve-
renlerce işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmak tehdidi ile grevde bulu
nan işyerlerinde çalışmaya zorlanmalannın önlenmesidir478_ 

Önerilen işin sigortalıya uygun bulunup bulunmadığı konusunda 
üzerinde durulması gereken bir husus da şudur: 44 sayılı Sözleşmede de 
yer verildiği üzere (m.lO/l-d), sigortalı kendisine önerilen işi her zaman 
haklı bir neden göstererek kabul etmeme olanağına sahiptir. Bu noktada 
gösterilen nedenin haklı olup olmadığı, sigortalımn çıkarlarının ötesinde, 
işsizlik sigortasının bu nedenle bir ödenek verme yükümlülüğü altına so
kulmasının makul olup olmadığı sorusuna verilecek yanıta da bağlıdır^^^. 
Aslında önerilen işin uygunluğu ile, sigortalımn önerilen işi geri çevirme
sini dayandırdığı haklı neden bir noktada çakışmaktadır. Zira, sigortalı 
gerçekten haklı bir nedene dayanıyorsa, bunun bir anlamı da, önerilen 
işin sigortalıya uygun bulunmadığıdır. Öyleyse, önerilen işin sigortalıya 
uygun olmaması ile, sigortalının önerilen işi kabul etmemesini haklı çıka
ran nedenlerin bulunması, işsizliğin gayn iradîliğini gösten aynı ilkeye 
dayalı alternatif yaklaşımlardır^^ .̂ Daha önce de belirttiğimiz gibi, sigor
talının bu bağlamda dayanabileceği haklı nedenlerin başında, önerilen iş 
için elverişU bulunmaması gelmektedir. Bunun dışında, önerilen işle bağ
daşması hiçbir şekilde mümkün olmayan ciddî ailevî sorumluluklan, ya 
da belirli bir yerde yaşamayı zorunlu kılan sağhk nederüerini göstermek 
mümkündür^si. 

^'^^ Ogus-Barendt-Wikeley, 124. 
479 Matthewman, (16-13). 

Ogus-Barendt-Wikeley, 123. 480 
4° 1 Uygun iş kavramı konusunda aynca bkz. ILO, Introduction to Social Security, 90; 

Saver, 51-53. 



İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMLARI 17 5 

ü) Sigortalının ihmali nedeniyle olası ve uygun bir iş fırsatını değer
lendirememesi 

ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesine göre, kendisine önerilen uygun bir işi 
açıkça reddeden ya da müracatta bulunmayan sigortalılann yanında, uy
gun bir işi olağan koşullarda elde edebilmesi mümkün iken ihmalkar 
davramşlan yüzünden kaçıran sigortalılar da işsizlik ödeneğinden yoksun 
bırakılabileceklerdir. Böyle bir düzenlemenin temelinde yatan düşünce, 
anılan konumdaki sigortalılann işsizliklerinin artık iradî bir hal aldığıdır. 
İşsizUğin iradîliğini gösteren bu durum, yukanda açıklamaya çalıştığımız 
uygun bir iş önerisinin reddinden daha geniş kapsamlıdır. Çünkü, ince
lemeye çalıştığımız durumda, uygun bir işin hali hazırda mevcut bulun
masının ötesinde, bu tür heılıangi bir iş olasılığının bulunması dahi yeter-
Udir. Bu duruma örnek olarak, sigortalının bir iş görüşmesi sırasında ya 
da öncesinde sergilediği ihmalkar davramşlanyla, kendisine brr iş teklif 
edebilecek olan işvereni olumsuz yönde etkileyerek, böyle bir teklif ola
sılığını ortadan kaldırması gösterilebilir^^^ 

iii) İlgili makamın tavsiyelerine uyulmaması 
îş ve işçi bulma kurumlanmn bir işe bavurulması ile ilgili tavsiyelerine 

uymayan sigortalılann işsizliklerinin iradîleşmeye başladığı düşüncesi, bu 
sigortalılann işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmalan yönünde düzen
lemeleri gündeme getirmiştir. ILO'nun 44 sayılı Sözleşmesinde bu durum 
yukanda belirttiğimiz biçimde genel bir ifadeyle düzenlenmiştir (m. 10/2-
d). Bu düşüncenin ulusal yasalara yansıması ise, ilgili kurumun işsizlik 
ödeneğine ilişkin olarak çağırdığı görüşmelere gitmeyen veya istenen 
bilgileri ve belgeleri öngörülen sürede kuruma ulaştırmayan sigortalılann 
işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmalanna ilişkin düzenlemeler getiril
mesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin, İngiliz Sosyal Güvenlik Yasasına göre, sigortalı kendisine 
uygun bir iş bulma amacına yönelik olarak, ilgili makam tarafından yapı
lan yazılı görüşme talebine haklı bir gerekçe göstermeksizin uymazsa, iş
sizlik ödeneğinden yoksun bırakılabilecektir [SSA s 20 (1) (d), (5)]. 
Gerçekten de, iş ve işçi bulma kurumunun sigortalıya bir iş bulunması 
konusunda yapabileceği yardımlara ilişkin görüşme talebine uyulmaması, 
sigortalının bir iş bulmada ihmalkar davrandığını gösterdiği gibi, onun 
hâlâ çalışma isteğinde bulunduğuna da gölge düşürücü niteliktedir. Bu 
itibarla, önerilen görüşmeye gelmediği sürece sigortahnın işsizlik ödene
ğinden yoksun bırakılması, işsizlik sigortasının korunması ilkesine uygun 
düşmektedir. Ancak sigortalı, kurum tarafından talep edilen böyle bir gö-

482 Ogus-Barendt-Wikeley, 128-129. 
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rüşmeye gelmesinin mümkün olmadığına ilişkin makul bir neden göste
rebilirse, işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmaktan kurtulabilecektir^^^. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında bu konuya ilişkin olarak. Kurum tarafından 
yapılan çağrılan zamanında yanıtlamayan veya istenen bilgi ve belgeleri 
öngörülen sürede vermeyen sigortalının işsizlik ödeneğinin derhal kesile
ceği hükmüne yer verilmektedir (m.9/d). Görüldüğü gibi, düzenlemede, 
Kurum tarafından yapılacak çağnlann veya istenecek bilgi ve belgelerin 
niteliğine hiç değinilmemektedir. Kurumun söz konusu taleplerine bir 
sınırlama getirilmediğine göre, bunlar içinde uyulmaması iradî işsizliğe 
gösterge oluşturabilecek talepler bulunabileceği gibi, sadece usuli bazı 
koşuUann yerine getirilmesine ilişkin talepler de olabilecektir. O halde, 
taslaktaki düzenleme, iradî işsizlerin işsizlik ödeneğinden yararlandınl-
maması düşüncesini yansıtmasımn ötesinde, sigortanın aksamadan işle
mesini sağlamaya yönelik bir medenî ceza niteliği de taşımaktadır. 

iv) Makul bir meslekî ve eğitim önerisinin kabul edilmemesi 
Ulusal yasalarda, kendilerine önerilen meslekî eğitim programına ka

tılmayı haklı bir neden göstermeksizin geri çeviren sigortalılar işsizlik 
ödeneğinden yoksun bırakılabilmektedir. Bu uygulamanın temelinde de 
sigortalının söz konusu davranışının, işsizliğine iradîlik kazandırdığı dü
şüncesi yatmaktadır. 

• 1992 Tarihli İngiliz Sosyal Güvenlik Primleri ve Yardımlan Yasasında, 
makul bir meslekî eğitim önerisinin reddi dolayısıyla işsizlik ödeneğin
den yoksun bırakılması öngörülen sigortalılar üç grupta toplanmıştır. 
Bunlan, 

1) Katıldığı bakanlık onaylı bir meslekî eğitim programından kötü 
davranışlan nedeniyle çıkanlan ya da böyle bir meslekî eğitim programını 
haklı bir sebebe dayanmaksızın isteyerek teile edenler, 

2) Bakanlık onaylı bir meslekî eğitim programında, halen açık olan ya 
da çok yakında açılma olasılığı bulunan bir kontenjanın varlığı usulüne 
uygun olarak kendisine bildirildiği halde, haklı bir sebebe dayanmaksızın 
söz konusu kontenjan için başvuruda bulunmayı ret ya da ihmal eden 
veya böyle bir yer kendisine önerildiğinde öneriyi geri çevirenler, 

3) Haklı bîr sebebe dayanmaksızın. Bakanlık onaylı bir meslekî eğitim 
programında mevcut ve elde edilmesi makul bir olasılık dahilinde bulu
nan kontenjan için kendisini ihmal, suretiyle elverişsiz kılanlar şeklinde 
sıralamak mümkündür484 

'̂ 3̂ Matthewman, (16-13), (16-14). 
^^'^ 1992 tarihli Sosyal Güvenlik Primleri ve Yardımları Yasası (SSCBA), s. 28 (1) (e)-

(g). Bu konuda bkz. Ogus-Barendt-Wikeley, 129-130. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafindan hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında, kurum tarafından önerilen, mevcut mesleği ge
liştirme veya yeni bir meslek edindirmeye yönelik eğitim programlarına 
katılmayanlar ile, katıldıktan sora devam etmeyen veya başansız olan si-
gortalılann işsizlik ödeneklerinin derhal kesileceği hükmüne yer veril
miştir. Ancak, Kurumun önerisine uymamayı haklı bir nedene dayandı-
rabilen sigortalılar, işsizlik ödeneklerinin kesilmesinden kurtulabilmekte
dirler (m.9/b). Bu düzenleme ilke olaral isabetli bulunmakla birlikte, kap
samı bir noktada tartışılabilecek niteliktedir. Zira, taslağın ilgili madde
sinde. Kurum tarafından kendilerine önerilen meslekî eğitim programına 
katılmalanna rağmen, bu eğitim programında başarıya ulaşamayanlann da 
işsizlik ödeneklerinin kesileceği öngörülmektedir. Sigortalının meslekî 
eğitim progammdaki başansızlığımn, bu şekilde yaptinmlandmlmasma bir 
gerekçe bulmak oldukça güçtür. Belki, sigortalının meslekî eğitim prog
ramındaki başansızhğımn ç^ışmak yerine işsizlik ödeneği alma düşünce
sine dayalı bir savsaklamadan kaynaklanması durumunda böyle bir dü
zenleme haklı görülebilecektir, ^^cak, işsizHk ödeneğinin zaten belirli 
bir süre için veriliyor oluşu karşısında, sigortalının içinde çalışmama ar
zusu bulunsa dahi, bunu anılan şekilde fiiliyata yansıtması oldukça zor bir 
olasılıktir. Eğer bu olasılık önlenmek isteniyorsa, o zaman, sadece söz ko
nusu özel durum için bir düzenleme getirilmesi icap eder. Yoksa, sigorta
lının bireysel yetersizliğinden ya da ihmalinden kaynaklanan başansızlı
ğımn bu şekilde yaptinmlandınlması sosyal sigortanın amacına aykın ola-
caktir. 

5. İşsizlik ödeneği alma hakkını düşüren bir nedenin bulunmaması 
Hemen bütün ulusal işsizUk sigortası yasalannda işsizlik ödeneği alma 

hakkına ilişkin koşullara paralel olarak, bu hakkın düşmesine neden olan 
bazı nedenlere de yer verildiği görülmektedir. Bu hak düşürücü neden
lerin varlığı durumunda sigortalılar, ulusal yasanın getirdiği düzenlemeye 
göre, işsizlik ödeneği alma haklannı kısmen ya da tamamen yitirmekte
dirler. Bu konuda ulusal yasalarda karşılaşılan birinci grup nedeni, sigor
talının mevcut işsizlik durumunun uzamasına yol açabilecek davramşlan 
oluşturmaktadır. Bu davramşlan, 

1. İlgili kurum ya da işveren tarafından yapılan uygun bir iş önerisi
nin haklı bir neden olmaksızın reddi, 

2. Karşılaşılan uygun bir iş fırsatının ihmal edilerek kaçınlması, 
3. İlgili kurumun önerdiği meslekî eğitim ve geliştirme programlanna 

katılmama. 
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4. İlgili kurum tarafından yapılan çağnlara yanıt vermeme ve görüş
melere katılmama şeklinde sıralamak mümkündür. Bu hak düşürücü ne
denlere sigortalının çalışmaya elverişli ve istekli olması koşulunu inceler
ken değindiğimiz için, burada tekrar ele almaya gerek görmüyoruz"*^^. 

Ulusal yasalarda karşılaşılan, işsizlik ödeneği alma hakkını düşüren 
diğer bir grup neden ise, işsizliğin iradî olmasına ilişkindir. Bir çok ulusal 
işsizlik sigortası yasasında, işsizliğin sigortalının kendi kötü davranışlann-
dan kaynaklanması veya sigortalının eski işinden haklı bir nedene da
yanmaksızın isteyerek aynhnası dolayısıyla işsiz kalması, işsizlik ödeneği 
alma hakkını düşüren nedenler arasında düzenlenmiştir. Bu grup hak dü
şürücü nedenleri işsizliğin gayn iradî olması koşulu başlığı altında ele al
dığımız için tekrar incelemeye gerek gönnüyoruz486_ 

Belirttiklerimizden başka işsizlik ödeneği alma hakkını düşüren iki tür 
neden daha bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, iş sözleşmesinin grev ve 
lokavt nedeniyle son bulması ya da askıya alınması, ikincisi ise, işsizlik 
ödeneğinin elde edilmesinde hileli davranışlarda bulunulmasıdır. Şimdi 
bu hak düşürücü nedenleri biraz daha yakından incelemeye çalışalım. 

a) İş sözleşmesinin grev ve lokavt nedeniyle askıya alınması 

Türkiye'nin de aralannda bulunduğu bazı ülkelerde, greve katılan ve 
lokavta maruz kalan işçilerin iş sözleşmeleri yasa gereği grev ve lokavt 
sijresince askıda kalır. Buna karşıhk ingiltere gibi bazı ülkelerde, greve 
katılma veya lokavt, iş sözleşmesinin sona ermesi sonucunu doğurabil
mektedir*^^. Ulusal işsizlik sigortası yasalanna bakıldığında grev ve lokavt 
dolayısıyla iş sözleşmeleri askıya alınan veya sona erenlerin genellikle iş
sizlik ödeneğinden yararlandırılmadıklan görülmektedir*^^. ILO'nun 
Gayn İradî İşsizlere Sağlanacak Tazminatlar ve Ödeneklere ilişkin 44 
sayılı Sözleşmesinde de, toplu iş uyuşmazlığı nedeniyle işyerinde çalışma 
faaliyetinin durması sonucu işini yitirenlerin uygun bir süre işsizlik öde
neğinden yoksun bırakılabilecekleri belirtilmektedir (m.lO/2-a). Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı trafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa 
Taslağında da, bu konudaki genel eğiUm doğrultusunda hareket edilerek, 
grev ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmesi askıya alınmamış olmak işsizlik 
ödeneğine hak kazanabilme koşullan arasında düzenlenmiştir (m.7/4). Bu 
durumdaki sigortalılann işsizlik ödeneğinden yararlandırlmamalannın 

485 Bkz. yuk. Bl. 5,1, A, 3. 
*86 Bkz. yuk. . 5, I. A, 4, b. 
*° ' Bu konuda İngiltere'deki durum ve tartışmalar için bkz. Smith-Wood, 521; ayrıca 

bkz. Selwyn, 269. 
488 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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nedenlerine daha önce bazı vesilelerle değinmiştik. Ancak, önemi nede
niyle bu koşulu hukukumuz bakımından aynca incelemenin yaralı ola
cağını düşünüyoruz. 

Grev ve lokavt nedeniyle iş sözleşmeleri askıda bulunan sigortalılann 
işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmalanmn birincisi sosyal politik, ikin
cisi teknik iki temel nedeni bulunmaktadır. Sosyal politik neden, işçi ve 
işverenlerin ortak katılımda bulunduklan işsizlik sigortası fonunun, işçi ve 
işverenin taraf olduğu bir toplu iş uyuşmazlığında tarflardan birinin ya-
ranna kullanılmasının sosyal güvenliğin iş ilişkilerindeki tarafsızlığına ay
kırı olmasıdır^^^. Teknik neden ise, bu şekilde ortaya çıkan işsizliğin, iş
sizlik sigortasının güvence altına almayı amaçladığı işsizlik kapsamı dışında 
kalan iradî işsizliğin bir türü olmasıdır^^^. Gerçekten de, greve katılan 
işçilerin işgörme edimlerini yerine getirmemeleri iradîdir. Çünkü, grev 
durumunda işgörme ediminin yerine getirilmesi bakımından maddî bir 
ifa imkânsızhğı söz konusu değildir. Grevde, işçileri işgörme edimlerini 
ifadan kaçınmaya zorunlu kılan husus grev olgusudur^^i. Bu olgu, iş
çilerin bireysel iradelerin bileşimi ile oluşan toplu irad№in dış dünyaya 
yansımasıdır. Hemen belirtilmelidir ki, incelediğimiz iradî işsizlik duru
munda, iş sözleşmesinin sigortalı tarafından iradî feshi ve uygun bir iş 
önerisinin reddi gibi iradî işsizlik durumlarından farklı olarak, sigortalının 
mevcut hareket tarzımn haklı bir nedene dayanması, işsizlik ödeneğinden 
yoksun bırakılma durumunu ortadan kaldıran bir kurtuluş beyyinesi 
oluşturmamaktadır^^^. 

Ancak, toplu iş uyuşmazlığı riedeniyle işsiz kalma, her zaman mutlak 
olarak işsizlik ödeneğinden yararlandınlmama sonucunu doğurmamak-
tadır. Şöyle ki, toplu iş uyuşmazlığının söz konusu olduğu işyerinde ça-
hşmakla birlikte, uyuşmazlığa bağlı olarak yapılan greve katılmayanların, 
bu grev ve neticesinde ortaya çıkabilecek lokavt durumunda işsizlik öde
neğinden yoksun bırakılmamalan, modern iş hukukunda genel kabul 
gören bir ilke niteliği kazanmıştır. Örneğin , Fransa ve İtalya gibi bazı 
ülkelerde, iş uyuşmazlığına doğrudan katılmadığı halde grev veya lokavt 
nedeniyle işsiz kalanlara işsizlik ödeneği verilmektedir. Almanya'da ise, 
bu durumdaki sigortalılann, iş servisinin takdirine göre işsizlik ödene
ğinden yararlandınlabildikleri görülmektedir^^^ ingiltere'de de, toplu iş 
uyuşmazlığından doğrudan bir menfaati bulunmadığı halde, söz konusu 
uyuşmazlık nedeniyle işsiz kalan sigortalılara işsizlik ödeneği veril-

489 ILO, Introduction to Social Security, 89; Ogus-Barendt-Wikeley, 132. 
490 Ogus-Barendt-Wikeley, 132. 
491 Süzek, Askıya Alınma, 62. 
492 Ogus-Barendt-Wikeley, 132. 
493 Demir-Erdut, 410. 
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mektedir. Burada sözü geçen doğrudan menfaat, sigortalının bizzat greve 
katılması ya da katılmasa bile, çalışma koşuUannın toplu iş uyuşmazlığının 
sonucundan otomatik olarak etkilenmesi şeklinde tarif edilmektedir^^^. 

Öte yandan. Uluslararası Çalışma Örgütü de, İşsizlik Sigortası ve İşsiz
ler için Çeşitli Yardım Türlerine İlişkin 44 sayılı Tavsiye Karannda, 
modem iş hukukundaki genel eğilime uygun bir öneriyi üye devletlerin 
dikkatine sunmuştur. Kararda yer verilen 10 numaralı tavsiyeye göre, 
toplu iş uyuşmazlıklanndan kaynaklanan işsizlik dummlannda, sigortalı
nın işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılması, uyuşmazlıkla doğrudan ilgili 
olduğu durumlarla sınırlı tutulmalıdır. 

Bu konuyu iş hukuku mevzuatımız açısından değerlendirmek gere
kirse, TİSGLK'na göre işveren, greve katılanlar gibi, katılmayan ya da ka
tıldıktan sonra vazgeçen işçileri de çalıştırıp çalıştırmamakta serbesttir. 
İşçiler çalıştınlmadıklan takdirde, iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlan 
grevin sona ermesine kadar askıda kalır (m.42/2). Bu devrede işverenin iş 
sözleşmeleri askıda kalan işçilere ücret ve sosyal yardım ödeme yükümlü
lüğü bulunmamaktadır (m.42/5). Bu düzenleme karşısında, greve katıl
mayan ve işveren tarafından çalıştırılmayan işçiler haksız bir zarara uğra
maktadırlar. 

Görüldüğü gibi, grev ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıya alı-
nanlann işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılmalannın temel nedenini o-
luşturan işgörme edimini ifadan iradî olarak kaçınma, greve katılmadık
tan halde işveren tarafından çalıştınlmayan sigortalılar bakımından ger
çekleşmemektedir. Zira, grev olgusunun oluşmasına bunlann herhangi 
bir katılımı söz konusu değildir. Bu durum karşısında, anılan sigortalılann 
işsizlik ödeneğinden yararlandmlmalanna ilke olarak bir engel yoktur. 

Ancak Kanun, grev ve lokavt dolayısıyla iş sözleşmesi askıda bulu-
nanlann başka bir iş tutamayacaklannı öngörmek suretiyle, ilke olarak 
işsizlik ödeneğinden yararlanmalanna bir engel bulunmadığından söz 
ettiğimiz sigortalılan da çalışmaya elverişsiz kılmaktadır (TtSGLK.43/3). 
Dolayısıyla, bu hüküm karşısında, amlan sigortalılann işsizlik ödeneğin
den yararlandınlmalan mümkün bulunmamaktadır. 

İşverenlerin greve katılmayan işçileri çalıştınp çalıştırmamakta serbest 
bırakılmalarının temelinde yatan düşünce, işverenin hiçbir yarar elde 
edemeyeceği işçilere ücret ödemesinin haklı olmayacağı düşüncesidir. 
Buna karşılık, söz konusu işçilerin işgörme edimlerini işverenin emrine 
hazır tutmalanna rağmen ücret alamamalan daha büyük bir haksızlık ya-

^ '̂̂  Bu konuda bilgi için bkz. Matthewman, (16-15); Ogus-Barendt-Wikeley, 
138-140; Smith-Wood, 437- 439. 
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ratmaktadır^^^. Kanımızca, çatışan bu haklann bağdaştınlmasımn en ma
kul yolu, oluşturulmaya çalışılan işsizlik sigortası modelinde, greve katıl
mayıp çalışmak istediği halde işveren tarafından çalıştırılmayan sigorta-
lılann, grev ve lokavt süresince işsizlik ödeneğinden yararlandınlmalan 
olacaktır496. Modern iş hukukundaki genel eğilime uygun olan da bu
dur. Ancak bunun için, TİSGLK'nundaki engel hükümlerin işsizlik si
gortasına ilişkin düzenlemelere koşut olarak gözden geçirilmesi gerek
lidir. 

b) İşsizlik ödeneğinin elde edilmesinde hileli davranışlarda bu
lunma 

İşsizlik ödeneğinin elde edilemesinde söz konusu olabilecek en 
önemli hileli davranış, sigortalının işsiz olduğunu beyanla işsizlik ödeneği 
talep ettiği sırada veya daha sonra ödenek alırken gelir getirici bir işte ça
lışmasıdır. Bu durumun sigortalının işsizlik niteliğini ortadan kaldırdığı 
şüphesizdir. O itibarla, ulusal yasalarda, böyle bir kaçak çalışma ilişkisi 
içinde olduğu tespit edilen sigortalının işsizlik ödeneğinden yoksun bı
rakılması yönünde düzenlemelere gidilmektedir. Nitekim Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa 
Taslağında sayılan, işsizlik ödeneği alma hakkını düşüren nedenler ara
sında, sigortalının işsizlik ödeneği alırken geUr getirici bir işte çalıştığının 
tespit edilmesine de yer verilmiştir (m.9/c). 0te yandan. Taslağın 55. 
maddesinde, sigortah işsizin haksız şekilde elde ettiği ödeneklerin ken
disinden tahsil edileceği öngörülmektedir. ILO'nun Gayn İradi İşsizlere 
Sağlanacak Tazminatlara ve Ödeneklere İlişkin 44 sayıh Sözleşmesinde 
de, hileli olarak herhagi bir ödenek ya da yardım elde etmeye çalışanlann 
uygun bir süre işsizlik ödeneğinden yoksun bırakılabilecekleri yönünde 
bir düzenleme mevcuttur (m.lO/2-c). 

Gerçekten de, işsizlik sigortalan bu bakımdan dolandmlmaya oldukça 
müsaittir. Özellikle büyük şehirlerde, sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneği 
aldıklan sırada, gelir getirici bir işte kaçak olarak çahşıp ç^ışmadıklannın 
tespiti oldukça güçtür. İspanya'da devlet tarafından yapılan bir araştır
mada, Seville bölgesinde işsizlik ödeneği alanlardan yansının, ashnda bir 
iş sahibi olduklan tespit edilmiştir^^^. Şu halde, her zaman olası bu tehli
ke karşısında, ciddî önlemler almması işsizlik sigortaları bakımında yaşam-

'^^^ Reisoğlu Seza, şerh, 329; Tunçomağ, I§ Hukuku, 543-544. 
Oğuzman, bu haksız durumun giderilmesi için, grev sırasında çalışmak istediği 
halde işveren tarafından çalıştırılmayan işçilere, 1 .16 1 göre iş sözleşmelerini 
fesh edebilme, şartlan varsa kıdem tazminatı alabilme ve yeni bir işe girebilme 
hakkının tanınmasını önermektedir. Oğuzman, Toplu I§ Sözleşmesi, 70. 

497 de Grazia, 551. 
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sal bir önem taşımaktadır. Kanımızca, bu yolsuzlukların en aza indirgen
mesi, güçlü bir denetim yanında, işsizlik sigortasının dolandınlması yö
nündeki davranışlann ağır idari para cezalan ile yaptınmlandınlması ile 
mümkün olabilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından 
Hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında bu konudaki idari para ceza-
lanna ilişkin uygulama usul ve esaslannm bir yönetmelikle düzenleneceği 
hükme bağlanmıştır (m.55/2). 

6. Belirli bir süre sigortalı çalışma ve prim ödeme 
İşsizlik ödeneği talep eden sigortalıların işsizlik ödeneğinden yarar-

lanmalan kural olarak, belirli bir süre sigortalı çalışmalan koşuluna bağlı
dır. Böyle bir koşulun aranmasının nedeni, bir yandan sigortalının işsizlik 
sigortası programının kapsamı içinde bulunduğundan emin olmak öte 
yandan da, talep tarihinden önceki yaşamında normal olarak çalıştığının 
kanıtlanmasıdır. Bunu da genellikle, ilgili kurum bünyesinde tutulan 
çalışma ve prim ödeme kayıtlan ortaya koymaktadı ^^^. İşsizlik ödeneği 
talep edebilmek için aranan sigortalı çalışma ya da prim ödeme süresi 
çoğunlukla talep tarihinden önceki yakın bir dönemle sınırlıdır. Bu dö
nem, taban süre olarak adlandınlmaktadır. 1991 yıh itibariyle çeşitli ülke
lerdeki duruma bakıldığında, taban sürenin talep tarinden önceki son bir 
yıl ile beş yıl, bu süre zarfinda aranan sigortalı çalışma ya da prim ödeme 
süresinin ise, üç ay ile üç yıl arasında değiştiği görülmektedir. 

Bazı örnekler vermek gerekirse. Güney Afrika Cumhuriyeti, İrlanda, 
Japonya, Kanada, Luxembourg ve Polonya'da taban süre bir yıldır. Bu 
süre zarfında aranan sigortalı çalışma süresi ise, Güney Afrika Cumhuri
yetinde onüç hafta, İrlanda'da otuzdokuz hafta, Japonya, Luxembourg ve 
Polonya'da altı ay, Kanada'da ise, bulunulan bölgedeki işsizlik düzeyine 
göre on ile yirmi ay arasında değişen bir süredir. Bu sürelerin Alman
ya'da olduğu gibi, daha uzun tespit edildiği de vâkidir. Almanya'da, ta
ban süre talep tarihinden önceki son üç yıl olarak tespit edilmiştir. Anılan 
dönemde sigortalı bir işte çalışılması aranan süre ise, üçyüzaltmış gündür. 
Öte yandan, sigortalı çalışma süresi mevsimlik işçiler için yüzseksen gün 
olarak aynca tespit edilmiştir^^^. Bu sürelerin en uzun olduğu ülke ise. 
İspanyadır. İspanya'da, işsizlik sigortası sisteminde yapılan bir değişik
likle, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için, son dört yıl içinde en az 
oniki ay prim ödemiş olma koşulu getirilmiştir^^^. 

498 ILO, Introduction to Social Security, 87; ILO, Unemployed, 23. 
"̂ 99 Bkz. Social Security Programs, 1991. 

ispanya'da, değişiklikten önceki prim ödeme koşulu son dört yıl içinde altı aydı. 
Bkz. Jimeno-Toharia, 121. 
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Buna karşılık, Danimarka gibi bazı ülkelerde, sigortalı çalışma ya da 
prim ödeme koşulunun oldukça hafif düzenlendiği görülmektedir. Zira, 
anılan ülkede üç yıl gibi oldukça uzun bir taban süre tespit edilirken, bu 
süre içinde aranan sigortalı çalışma süresi düşük (yirmialtı hafta) tu
tulmuştur. Keza, Avusturya'da da koşulun hafif bir uygulamasıyla kar
şılaşılmaktadır. Bu hafiflik, bir yandan söz konusu sürelerin çok uzun 
tutulmamış olması, öte yandan, sigortalılara koşulun yerine getirilmesi ba
kımından ikih bir olanak sağlanmasından kaynaklanmaktadır. Şöyleki, 
Avusturya'da sigortalılar, son oniki ayda yirmi hafta sigortalı bir işte 
çalışmak koşuluyla işsizlik ödeneğine hak kazanabilecekleri gibi, son 
yirmidört ayda eUiiki hafta sigortalı çalışmayla da aynı sonuca ulaşabil
mektedirler. Öte yandan, yine Avusturya'da ve Japonya'da, taban sürenin, 
hastalıkta geçen veya sigorta kapsamı dışında bir işte çalışılan sürelerin 
eklenmesi suretiyle uzatılarak yumuşatılabildiği de görülmektedir^^i. 

Çalışma ve Sosyal Güvenhk Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında da, bu sürelerin ortalamanın üzerinde tespit 
edildiği görülmektedir. Taslağa göre, işsizhk sigortası ödeneğinden ya
rarlanabilmek için, talep tarihinden önceki son üç yıl içinde en az yirmi 
ay sigortalı olarak çalışma koşulu aranmaktadır. Bunlara ek olarak aranan 
bir koşul da, talep tarihinden önceki son altı ayda sürekli çalışmadır. 
Taslakta, bir çok ülkeye göre daha ağır koşullara yer verilmesi, işsizlik si
gortasının yeni kurulacak olması ve bu aşamada işsizlik sigortası fonunun 
daha iyi korunması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 

Belçika ve Fransa gibi bazı ülkelerde ise, işsizlik ödeneği verilmesi, si
gortalının yaşma göre değişen farklı taban ve sigortah çalışma süreleri ko
şuluna bağlanmıştır. Örneğin Belçika'da, işsizlik ödeneği talep edebilmek 
için aranan sigortalı çalışma süresi, sigortalının yaşına göre, son on ay 
içinde en az yetmişbeş gün ile, son otuzaltı ay içinde en az altıyüz gün 
arasında değişmektedir. Fransa'da ise, bu süreler asgarî, son oniki ayda en 
az üç ay ve azamî, son üç yılda en az iki yıldır. Bu ülkelerde ağır ve ka
demeli sigortalı çalışma süresi koşullannın ararunası, Belçika'da, işizlik 
ödeneğinin çeşitli dönemlerde belirli oranlarda azalmakla birlikte, kesin 
bir süreyle sımrlı olmayışı; Fransa'da ise, ödenek sürelerinin sınırsız olma
masına karşın oldukça uzayabilmesinden kaynaklanmaktadır̂ O^ 

İşsizlik sigortası ödeneği talep edebilmek için aranan, belirli bir süre 
sigortalı çalışma koşulunun en önemli sonucu, bu yüzden istihdama yeni 
katılan işgücünün işsizlik ödeneğinden yararlanamamasıdır. İstihdama 
yeni katılan işgücünü çoğunlukla, öğrenimlerini yeni tamamlayan genç-

^^^ Gordon, 241; Social Security Programs, 1991. 
502 Social Security Programs, 1991. 
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1er oluşturmaktadır. Ancak bunlara, göçmenleri, evli kadınlan ve duUan 
da eklemek mümkündür. Koşulun anılan gruplar üzerindeki bu olumsuz 
etkisi, çeşitli ülkelerde farklı yoUarla hafifletilmeye çalışılmaktadır. Örne
ğin Almanya'da, gençlere işsizlik ödeneği talep koşullan bakımından bazı 
bağışıklıklar getirilmiştir. Buna göre, normal koşullarda arananın çok 
altında bir süreyle (on hafta), ücretli bir işte çalışan gençler işsizlik öde
neğinden yararlandınlmaktadırlar^^^ 

Diğer bazı ülkelerde ise, istihdama yeni katılan işgücü işsizlik yardımı 
yapılmak suretiyle korunmaya çalışılmaktadır. Örneğin Belçika'da, yirmi-
beş yaşın altında olup da öğrenimlerini veya meslekî eğitimlerini tamam
layanlar, kendilerini ilgili iş bulma kurumuna kaydettirerek aktif iş tale
binde bulunduktan sonra, belirli bir süre içinde iş bulamazlarsa, bu süre
nin sonunda bir sene süreyle işsizUk ödeneğinden yararlandınlabilmek-
tedirler504. Fransa'da ise, işgücüne yeni katılanlara altı aylık kayıt döne
mini tamamladıklannda, iki kademeli işsizlik sigortası kapsamında yer 
alan işsizlik yardımı yapılmaktadır^^^. Aynca, onaltı-yirmibeş yaşlan ara
sında olup da, ilk defa iş bulma kurumuna kayıt yaptıranlar ile, bir aileye 
bakmak durumundaki gençler, işsizlik yardımından servet testine tâbi tu
tulmaksızın yararlandırılmaktadırlar. İngiltere'de de, okuldan ayrılan 
gençlere ailelerinin gelirine bakılmaksızın işsizlik yardımı yapılabilmek
tedir. Danimarka'da, daha sıra dışı bir uygulamayla, onaltı-onyedi yaşla-
nndaki gençlere okula gitmiyor olsalar dahi, ailelerinin geliri belirli bir 
düzeyin üzerinde değilse, aile yadımlan kapsamında gençlik yardımlan 
yapılmaktadır. Öte yandan, bir meslekî eğitim programını bitirmesine kar
şın iş bulamayanlann gelir kayıplan da, derhal özel sistemler çerçevesinde 
giderilmektedir. Benzer şekilde İsveç'te de, onaltı yaşından büyük genç
ler, daha önce hiç çalışmamış olsalar dahi, son üç ay içinde aktif çaba har-
camalanna karşın bir iş bulamazlarsa, işsizlik yardımından yararlanana-
bilmektedirler^o^. 

7. Sigortahnın kuruma başvurma» 

Diğer bütün koşullan yerine getiren sigortalımn işsizlik sigortası öde
neğinden yaralanabilmek için, ilgili kuruma başvuruda bulunması gere
kir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında, sigortalımn işsizlik ödeneğine hak kazanabil
mesi için, süresi içinde ilgili kurum birimine başvurarak, işsiz kaldığım, iş-

503 Gordon, 242. 
504 Gordon, 241. 
505 ILO, Unemployed, 17. 
506 Gordon, 241-242. 
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sizlik ödeneği almak istediğini ve yeni bir iş kabul etmeye hazır oldu
ğunu belirterek, gerekli kayıt işlemlerini yaptırması öngörülmüştür 
(m.7/3).; Taslağın 32. maddesine göre, bu başvuru, işsiz kalınan ilk gün
den başlanarak iki ay içinde ve sigortah tarafından bizzat yapılmalıdır. 
Ancak belirtmeliyiz ki, İngiltere'de olduğu gibi bazı ülkelerde, ilgili ku
rumun sigortalının ikametgahına uzak bulunması (İngiltere'de 6 mil) ya 
da sigortalının özürlü olması nedeniyle kurum merkezine gitmesinin güç 
olması gibi durumlarda, başvurunun postayla yapılmasına da izin veril-
mektedir^^^. 

Taslak, sigortahmn işsiz kaldığının ilgili kuruma bildirilmesi bakımın
dan işverene de bazı görevler yüklemektedir. Taslağa göre işveren, işi 
sona eren, işyeri veya işi değiştirilen, işine son verilen ya da işini kendi 
isteği ile terk eden sigoralılar hakkında, örneği Kurumca hazırlanan bir 
"işten aynlma bildirgesi" düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 
İşveren bu bildirgeyi, sigortalının talep tarihinden itibaren en geç üç gün 
içinde, iki nüsha halinde düzenleyerek bir nüshasını kuruma göndermeli, 
diğerini de sigortalı işsize vermelidir. Öte yandan, işverene getirilen bir 
başka yükümlülük de, hakkında işten aynlma bildirgesi düzenlediği si
gortalılara ilişkin olarak istenen bilgileri en geç yedi gün içinde Kuruma 
iletmektir (m.33). 

Taslakta, işsizlerin Kuruma başvurma şekli ve buna ilişkin esaslar ile, 
işveren tarafından verilmesi zorunlu işe giriş ve işten aynlma belgelerinin 
içeriği, basımı, dağıtımı, doldurulması ve gönderilmesine ilişkin hususlann 
yönetmelikle belirleneceği öngörülmektedir (m.33). Çeşitli ülkelerdeki 
uygulamalara bakıldığında, sigortalı işsizin Kuruma yapacağı başvurunun 
da genellikle, önceden hazırlanmış bit formun doldurularak Kuruma ve
rilmesi suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. İşsizlik ödeneğinden 
yararlanabilmek için iş ve işçi bulma kurumuna kayıt yaptırmanın gerekli 
olduğu ülkelerde, bu başvuru söz konusu kayıt işlemiyle birlikte gerçek
leştirilmektedir. Taslakta öngörülen sistem de budur (m.7./3). 

İşsizlik ödeneği talep formunun içeriğine gelince, bu form genellikle, 
sigortalının kimliğine, çalıştığı son iş ve işverenine, meslekî bilgi ve tecrü
belerine, hepsinden önemlisi çalışma yeteneği ve elverişliliğinde olup ol
madığına ve iş bulmak için ne gibi girişimlerde bulunduğuna ilişkin bazı 
sorulan içerecektir. Öte yandan, sigortalıya bağımh yaşayanlar varsa ve 
mevzuat bunlar için işsizlik ödeneğinde bir artış yapılmasına olanak veri
yorsa, bunlara ilişkin bilgilerin de ödenek talep formunda veya ayn bir 
formla sorulması gerekir. 

507 Matthewman, (16-11). 
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Aynca, işsizlik ödeneği talep formunda yer verilmesi gereken önemli 
bir husus da, sigortalıdan durumundaki değişmeleri derhal kuruma bidi-
receği konusunda bir taahhüdün alınmasıdır. Sigortalının kuruma derhal 
bildirmesi önem taşıyan durumlara örnek olarak, yeniden çalışmaya baş
lamasını, son işverenin yaptığı tazminat niteliğindeki ödemeleri, hastalık, 
analık, kaza ve benzeri bir nedenle içine düştüğü işgöremezlik durumunu 
ve yurt dışına çıkması söz konusu ise bunu bildirmesini sayabiliriz. Tabiî 
bunun yanında, sigortalının belirtilen yükümlülüklere uymaması durmun-
da söz konusu olabilecek yaptmmlar hususunda da uyanlması gerekir. 

Bu noktada, taslakta yer verilmeyen, ancak oldukça önemli olduğunu 
düşündüğümüz bir uygulamadan söz etmek istiyoruz. İngiltere'de yürür
lükte bulunan bu uygulama, işsizlik ödeneği talebinin belirli aralıklarla 
yenilenmesine ilişkindir. İngiltere'de yürürlükte bulunan. Talepler ve 
Ödemelere İlişkin Yönetmeliğe göre, işsizlik ödeneği almakta olan sigor
talı işsiz, her onbeş günde bir ilgili mercie başvurarak talebini yenileyen 
bir bildiriyi imzalamalıdır. Bu bildiri, sigortah işsizin hâlâ işsiz bulundu
ğunu ve iş aradığını, durumunda ortaya çıkacak değişiklikleri ilgili maka
ma bildirmesi konusunda kendisine düşen sorumluluklan anladığını gös
teren beyanlannı içermektedir^^s Talebin yenilenmesi de kural olarak, 
sigortalı tarafından bizzat ilgili mercie gidilerek yapılmakla birlikte, ilk 
başvuru ile ilgili olarak yukanda örneklerini verdiğimiz bazı özel durum
larda postayla da yapılabilmektedir. Kanımızca, benzer bir düzenlemeye, 
Türkiye için düşünülen bir işsizlik sigortası modelinde de yer verilmesi 
isabetli olacaktır. 

Bu konuya ilişkin olarak değinilmesi gereken son bir husus da, işsiz
lik ödeneğinin talep tarihi ve buna bağlanan sonuçlardır. Başvuru tarihi 
kural olarak, ödenek talep formunun doldurularak Kuruma ibraz edildiği 
tarih olmalıdır. Eğer başvurunun postayla yapılması mümkünse, başvuru 
tarihi evrakın postaya verildiği tarih olarak kabul edilmelidir. Bu konu
nun önemi, sigortalıya bağlanacak ödeneğin başlangıç tarihi noktasında 
ortaya çıkmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ha
zırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında, işsizlik ödeneği alabilmek için 
öngörülen onbeş günlük bekleme süresinin başlangıcı, başvuru tarihi ola
rak tespit edilmiştir (m. 14). Şu halde sigortalı, işsizliğinin başladığı gün 
ile başvuru tarihi arasında geçen süre içinde işsizlik ödeneğinden yararla
namayacaktır. 

^^^ The Social Security (Claims and Payments) Regulations 1987, Reg 8, SI 1987 No. 
1968, Matthewman, (16-11), (T-10). 
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8. Bekleme süresi 
Ulusal yasalara bakıldığında, işsizlik ödeneklerinin genellikle, işsizli

ğin ortaya çıkmasıru takip eden belirli bir bekleme süresinin geçmesinden 
sora verildiği görülmektedir. ILO'nun Sosyal Güvenliğin Asgarî Norm-
lanna İlişkin 102 sayılı Sözleşmesinde de, sigortalımn ücretinden yoksun 
kaldığı her işsizlik durumunda, ilk yedi güne kadar bir bekleme süresi 
için ödenek verilmeyebileceği hükme bağlanarak, âkit devletler bakımın
dan bu süre yedi günle sımrlanmıştır (m.24/3). 

Bugün, işsizlik sigortasının mevcut bulunduğu ülkelerin çoğunda bir 
ile yedi gün arasında değişen bekleme sürelerinin tespit edildiği görüb 
mektedir509. Ancak, işsizliğin ortaya çıktığı ilk günden itibaren ödenek 
verilmeye başlanan ülkelerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. 
Bunlara örnek olarak, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İspanya, 
Hollanda, Luxembourg, Malta, Portekiz ve ABD'deki dokuz federe dev
leti göstermek mümkündür. Buna karşın, bekleme süresinin yedi günden 
oldukça uzun bulunduğu ülkeler de hâlâ mevcuttur. Örneğin, İrlanda'da 
oniki, Kanada'da onbeş, Brezilya'da ise, altmış günlük bekleme süreleri 
söz konusudur^i^. Ancak hemen belirtilmelidir ki, bekleme süresinin 
öngörüldüğü ülkelerde artık, bu sürenin mümkün olduğunca kısaltılması 
ve hatta kaldmlması yönünde genel bir eğilim gözlenmektedir^^l. 

İşsizlik ödeneği verilmesinin bekleme sürelerine tâbi tutulmasının ne
denlerine gelince, bunların başında birkaç gün gibi kısa bir dönem için 
işsizlik ödeneği verilmesi sırasında yapılacak idarî masrafların, bu suretle 
sigortalıya sağlanacak menfaate oranla çok yüksek olması gelmektedir. 
Zira, işsizlik ödeneği bağlanması sırasında yapılacak idarî masraflar ge
nellikle standart olup, işsizliğin uzunluğuna bağlı olarak değişmemekte-
dir. Bekleme süreleri öngörülmesinin diğer bir nedeni ise, bir çok ülkede, 
bireysel ya da toplu ücret garanti sözleşmeleri veya yasa hükmüyle 
işverenlere, kısa süreli işsizlik durumlarında ücret ödeme yükümliüüğü 
getirilmiş olmasıdır. Çünkü, bu sayede sigortalılar, söz konusu dönemde 
zaten gelir güvencesine sahip olmaktadırlar^ 12. Hatırlanacak olursa, ben
zer bir durum ülkemizde de mevcuttur. İK .16 1 göre, zorlayıcı bir 
nedenle işyerinde çalışma faaliyetinin durmasına bağlı olarak iş sözleş-

^"^ Bekleme süresi Avusturalya'da 7, Avusturya'da 3, Finlandiya'da 5, Güney Afrika 
Cumhuriyetin'de 3, İngiltere'de 3, İsveç'te 5, isviçre'de 2, İsrail'de 5, İtalya'da 7, 
Japonya'da 7, Norveç'te 3, Mısır'da 7, Yeni Zelanda'da 7 gündür . Bkz . Social 
Security Programs, 1991. 

'^^ Bkz. Social Security Programs, 1991; ayrıca bkz. Gordon, 243. 
511 ILO, Unemployed, 22. 
512 Ogus-Barendt-Wikeley, 87-88. 
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meleri yasa gereği bir hafta süreyle askıda kalan sigortalılann işverenleri, 
bu süre zarfında her gün için yanm ücret ödemekle yükümlü kılınmış
lardır (İK.34). Son olarak, bekleme süresi öngörülmesini mazur göster
mek için ileri sürülen bir husus da, birkaç günlük ücret kaybının si-
gortallılan çok zor durumda bırakmayacağı ve söz konusu kayıplann bi
reysel tasarruflardan karşılanabileceğidir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenhk Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında, sigortalının ilgili Kurama başvurduğu tarihten 
başlayan onbeş gün gibi uzun bir bekleme süresi öngörülmüştür. Anılan 
bekleme süresine gerekçe olarak, yapılan başvuranun incelenmesi, sigor
talı işsizle ve gerektiğinde işverenle görüşülmesi, ödeme işlemine karar 
verilebilmesi ve diğer zoranlu araştırma, soraşturma ve işlemlerin yapı
labilmesi için bu süreye ihtiyaç olduğu gösterilmektedir (m. 14). Böyle 
uzun bir bekleme süresi öngörülmesinin temelinde yatan asıl neden ise, 
Türkiye'de anzî çalışmaların ve dolayısıyla kısa süreli işsizhklerin yoğun 
olması karşısında, yeni oluşturalan işsizlik sigortası fonunun bir dengeye 
kavuşuna kadar koranmasıdır. Ancak, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, 
İngiltere'de işsizlik sigortasının içine düştüğü en büyük bunalım döne
minde dahi, bekleme süresi yedi gündür. Bu duram göz önünde tutu
lursa, Türkiye için düşünülen bir işsizlik sigortası modelinde, ILO'nun as
garî standartlardan ayrılınmayarak, 102 sayılı Sözleşmede öngörülen 
azamî yedi günlük bekleme süresinin kabul edilmesi kanımızca daha 
isabetli olacaktır. 

B. İşsizlik ödeneğinin miktarı 

Bu başlık altında incelenmesi gereken iki temel konu mevcuttur. 
Bunlardan birincisi, işsizlik ödeneğinin nasıl belirleneceği, ikincisi ise 
ödeneğin düzeyidir. 

1. Ödeneğinin hesaplanması 

Ulusal işsizlik sigortası yasalanna bakıldığında, işsizlik ödeneğinin 
tespitinde kullanılan çok çeşitli yöntemlerle karşılaşılmaktadır. Ancak, 
bunlan sabit ve orantılı ödenek yöntemi olmak üzere iki temel grapta 
toplamak mümkündür. 

Sabit ödenek yöntemi, ödenek miktannm sigortalı herkes için sabit ve 
eşit olarak saptanması esasına dayanır. Bu yöntem genellikle, sabit prim 
yöntemiyle beraber uygulanmaktadır. Amacı, işsizlik riskiyle karşılaşan 
sigortalılara eşit, asgarî bir yaşam düzeyi sağlamaktır. Sabit ödenek yön
teminde ödenek miktan, ortalama ücretler esas alınarak belirlenir. Bu du-
ramda, ücretleri ortalamanın üzerinde bulunanlardan, altında bulunanlar 
yaranna bir gelir aktanmı söz konusu olmaktadır. O itibarla, bu yöntem 
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genellikle, ücretler arasında büyük farklılıkların bulunmadığı ülkelerde 
tercih edilmekte ve dolayısıyla anılan denksizlik büyük bir sorun yarat
mamaktadır^ ı^. 

Orantılı ödenek yönteminde ise, işsizlik ödeneği, sigortalının önceki 
gelir düzeyine bakılarak tespit edilmektedir. Zira, bu yöntemin dayandığı 
düşünce, işsizlik riskiyle karşılaşan sigortalılara öncekine yakın bir yaşam 
düzeyi sağlamaktır. Orantılı ödenek yöntemi genellikle, çok farklı gelir 
gruplarının bir arada bulunduğu ülkelerde tercih edilmektedir. Ücrete 
göre ödenek tespit edilirken, sabit bir oran kullanılabileceği gibi, kade
meli artan oranlann kuUamlması da mümkündür. Ancak bunun için, katı
lımlarda da benzer bir uygulamaya gidilmesi gerekir. Çünkü, katılım 
oranlanmn sabit olmasına karşın, ödeneklerin artan oranda olması, yüksek 
gelir grubundakilerin düşük gelir grubundakilere göre daha fazla öde
nek alması sonucunu doğuracaktır^i^. 

İşsizlik ödeneğinin belirlenmesine ilişkin yöntem tespit edilirken, ül
kenin koşullarına göre yapılması gereken bazı tercihler söz konusudur. 
Öncelikle karar verilmesi gereken husus, işsizlik ödeneğinin sadece işsiz
liğin doğurduğu ağır sonuçlan önlemek amacıyla mı, yoksa, sigortalılara 
alışmış olduklanna yakın, makul bir yaşam düzeyi sağlamak amacıyla mı 
verileceğidir. Tartışılması gereken ikinci konu ise, işsizlik ödeneği ile ge-
Urlerin ne derecede yeniden dağıtımının amaçlandığıdır^i^. Bu tercihlere 
göre, sabit ya da orantılı ödenek yöntemi kabul edilebileceği gibi, karma 
bir yöntemin kabul edilmesi de mümkündür. Örneğin, sigortalılar önceki 
gelir düzeylerine göre sınıflara aynlarak, aynı gelir sınıfı içinde bulunan
lara, o sınıf için tespit edilmiş sabit işsizlik ödeneği verilebilmektedir. 

Çeşitli ülkelerdeki işsizlik sigortası sistemlerine baktığımızda, temelde 
sözünü ettiğimiz iki ana yöntem çerçevesinde kalmakla birlikte, çeşitli 
faktörlerin devreye girmesiyle, karmaşık yeni modellerin oluştuğu görül
mektedir. Sigortalılar bakımından ödeneğin miktanna etki ederek değişik 
modellerin ortaya çıkmasına neden olan faktörlere örnek olarak, aile yar-
dımlanm gösterebiliriz. ABD dışında hemen bütün ülkelerde, işsizlik öde
neği alanlara çocuk yardımlannın yapılmaya devam edildiği görülmek
tedir. Hatta, bazen bu ödemenin, bağımlı yaşayan çocuklar için işsizlik ö-
deneğinin artınlmasına ek olarak verilebildiğine de rastlanmaktadır. An
cak, ABD'de de, işsiz kalanlara beslenme giderlerini karşılamak üzere 
yiyecek kuponlan verilmektedir. Yine, bazı ülkelerde işsizlere bannma 
yardımı yapıldığı görülmektedir^iö. 

513 Törüner, 30. 
l̂"* Törüner, 29. 

515 ILO, Unemployed, 18. 
516 Gordon, 243. 
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İşsizlik ödeneğinin miktanna ilişkin karmaşık modellerin ortaya çık-
nıasına neden olan diğer faktörleri ise, primlere ve ödeneklere getirilen 
tavanlar, değişik bekleme sürelerinin tespit edilmesi, İngiltere'de olduğu 
gibi, işsizlik ödeneklerinin aynı sistem çerçevesinde işsizlik yardımlarıyla 
desteklenmesi ve işsizlik ödeneği verilme sürelerinin farklı farklı tespit 
edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür.^i^. Öte yandan, gelir vergisi de, 
işsizlik ödeneğirün miktanna etki eden bir faktör olarak karşımıza çıka
bilmektedir. Genellikle, işsizlik ödenekleri gelir vergisinden bağışık tu
tulmakla birlikte, Hollanda gibi bazı ülkelerde, işsizlik ödeneği alınırken 
de prim ödenmesi söz konusu olup, bu primler ödenek üzerinden kesil
mektedir^ ̂ .̂ 

Bugün, çeşitli ülkelerdeki duruma baktığımızda, işsizlik ödeneklerinin 
çoğunlukla sigortalılann ücretlerine orantılı olarak tespit edildiği görül
mektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da, işsizlik ödeneğinin sigortalının ücre
tine göre tespit edilmesi yöntemi kabul edilmiştir (m. 11). Buna karşı, 
İtalya gibi (bazı özel yardımlann istisna tutulması nedeniyle) kısmen veya 
İngiltere gibi bütünüyle sabit ödenek yöntemini tercih eden ülkeler de 
bulunmaktadır. Öte yandan, Finlandiya ve Fransa gibi bazı ülkelerde ise, 
işsizlik ödeneği temelde ücrete oranlı ohnakla birlikte, tespit edilen sabit 
bir taban yardımın altına düşmemek koşuluyla, bunun üzerine sigortalının 
önceki gelirinin belirli bir oram eklenerek hesaplanmaktadır^^^. 

2. Ödeneğin düzeyi 
İşsizlik sigortasının temel amacı işsizlik riskiyle karşılaşan sigortalılara 

bu süre içinde gelir güvencesi sağlamak ve yaşamlannı makul koşullarda 
devam ettirebilmelerini sağlamaktır. Ancak, bu yapılırken işsiz kalan si
gortalıya bağlanacak ödeneğin miktan onun normal koşullarda elde ettiği 
gelirine çok yakın olmamalıdır. Aksi halde, bu durumdaki sigortalılann 
çalışmak yerine işsiz kalarak ödenek almayı tercih etmeleri olasıdır. Özel
likle de, düşük ücretli gruplar bakımından bu tehlike daha büyüktür. 
Çünkü, işsizlik sigortasının büyük ölçüde işveren ve devlet tarafından 

ı. 
517 Gordon, 243-244. 
51^ ILO, Unemployed, 18. 
^ 1 " Finlandiya'da taban ödenek miktarı günlük 105 mark olup, bu taban ödenek 

üzerine, sigortalmm günlük gelirinin 86 ile 439 Mark arasmda olması durumunda 
ücretinin %45'i 439 Markın üzerinde olması durumunda ise, %20'si oranında bir 
ekleme yapılmaktadır. Ancak, bu şekilde saptanan ödenek hiçbir zaman sigor
talının önceki gelirinin %90'ını geçemez. Fransa'da ise, günlük taban ödenek 
51.65 Frank olup, bunun üzerine sigortalının ücretinin % 40.4'ü (minimum 124.95 

' Frank) eklenmek suretiyle işsizlik ödeneğine ulaşılmaktadır. Bkz. Social 
Security Programs, 1991. 
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finanse edilmesi, öte yandan sosyal devletin, işsizlik ödeneği yanında 
servet testine tâbi sağlık yardımlan yapması, öğrencilere ücretsiz beslenme 
olanakları sunması ve konut sağlama programlan düzenlemesi, anılan 
gruplar bakımından, çalışmaya dönmek yerine işsizlik ödeneği almayı 
daha cazip kılabilecektir. Bu durum, refah kapanı olarak adlandınlmak-
tadır. karşılık, işsizlik ödeneğinin sigortalının normal gelirinden çok 
düşük tespit edilmesi de sakıncalıdır. Çünkü, bu durumda da sigortalı, 
pazarlık ve dayanma gücü azalacağı için, meslekî bilgi ve yeteneklerine 
uygun olmayan işleri kabul etmek durumunda kalabilecek, bu da bir 
başka tür işsizliğe, eksik istihdama neden olacaktır. O itibarla, işsiz kalan 
sigortalılara verilecek işsizlik ödeneği düzeyinin doğru saptanması, söz 
konusu olumsuzluklann ortaya çıkmaması ve işsizlik sigortası sisteminin 
sağlıklı işleyebilmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır^^o 

Öte yandan, işsizlik ödeneği düzeyinin tespitini önemli kılan bir du
rum da şudur: Diğer sosyal güverüik koUannda riskle karşılaşan sigorta
lının sosyal güvenlik dışında başka kaynaklardan da yardım alması müm
kündür. Örneğin, yaşlılık halinde ve dul kalma durumunda meslekî bir 
programdan veya özel sigortadan ödenek alınması olanak dahilindedir. 
Keza, hastalık durumunda işverenin yardımda bulunması ve yine özel 
sağlık sigortasından yardım alınması mümkündür. Oysa işsizlik duru
munda, kıdem tazminatı bir yana bırakılacak olursa, ki bunun miktan bir 
çok ülkede oldukça düşüktür, sigortalının tek sürekli geUr kaynağı işsizlik 
ödeneğidir. Bu da, işsizlik riskine karşı güvence sağlanmasının ve işsizlik 
ödeneği düzeyinin önemini bir kat daha artırmaktadır^^ı 

İşsizlik ödeneği tespit edilirken dikkat edilmesi gereken ilk husus, üc
ret yerine geçeceği kabul edilen ödeneğin (ikame gelir), sigortalı ve aile
sinin beslenme ve bannma gibi temel gereksinmelerini karşılayabilecek 
asgarî bir düzeyde olmasıdır. Asgarî düzeyin tespitinde, sigortalının ya
şam standartı da mümkün olduğunca göz önünde tutulmalıdır. Bu ne
denle, işsizlik ödeneğinin genellikle sigortalının ücretinin bir yüzdesi ola
rak hesaplanması yoluna gidilmektedir. Öte yandan, işsizlik ödeneği si
gortalının uzun dönemli bireysel tasarruflannı eritecek düzeyde az olma-
malıdır^22 

İşsizlik ödeneğinin düzeyi belirlenirken göz önünde tutulması gere
ken bir başka konu da, sigortanın finansmanına katılanlann, özeUikle de 
sigortalılann finansman gücü olacaktır. Zira, işsizlik ödeneğinin yüksek 
olmasının daha fazla finansmam gerektireceği açıktır. Bu nedenle, işsizlik 
ödeneğiTÜn düzeyi, sigortanın finansmanına prim ya da vergi ödeyerek 

520 ILO, Unemployed, 18. 
521 ILO, Unemployed, 19. 
522 Törüner, 31. 
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doğrudan, veya yükselen işgücü maliyetlerinin ürün fiyatlanna yansıması 
nedeniyle dolaylı olarak katılanların ödeme gücüne uygun olmalıdır^^S 

Bugün ulusal işsizlik sigortası yasalanna bakıldığında, taban işsizlik 
ödeneği düzeyinin genellikle sigortalının belirli bir dönemde ya da bütün 
çalışma yaşamı boyunca aldığı ücretler ortalamasının %40'ı ile %75'i ara
sında değiştiği görülmektedir524 Bununla birlikte, işsizlik ödeneği düze
yini Danimarka (%90) gibi bu oranların üzerinde, ya da İtalya (%20) 
gibi altında tespit eden ülkeler de mevcuttur. 

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, İtalya'da, işsizlik ödeneği düzeyi
nin %20 gibi çok düşük olduğu normal işsizlik ödeneğinin yanında, bu 
ödenekten daha yaygın olan özel bir işsizlik ödeneği programı daha 
mevcuttur. Bu program, endüstri sektöründe üretim ya da masa başı işle
rinde çalışanlardan ekonomik nedenlerle (işyerinin kapatılması veya işçi 
sayısının azaltılması dolayısıyla) işsiz kalanları koruma altına almaktadır. 
Bu programda, işsizlik ödeneğinin düzeyi sigortalının en son aldığı aylık 
standart ücretin %80'i olup, bu ödenek düzeyi her yıl yaşam maliyeti ar
tışının %80'i oranında yükseUilmektedir525. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında işsizlik ödeneğinin oranı, genel tabloya uygun 
olarak, sigortalının bu ödeneğe esas günlük bürüt kazancının %45'i 
şeklinde tespit edilmiştir (m. 11). İşsizhk ödeneğine esas alınacak günlük 
kazanç ise, sigortalının talep tarihinden önceki son üç aylık çalışma süresi 
içinde, yasanın uygulandığı bir veya birkaç işten elde ettiği prime esas 
günlük kazançların doksanda biri olarak tarif edilmektedir. Bu süre zar
fında çalışılmayan ve ücret alınmayan günler söz konusu ise, sigortalının 
işsizlik ödeneğine esas günlük kazancı, söz konusu üç ay süresince elde 
ettiği kazançlar toplamının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle 
bulunacaktır (m. 10). 

İşsizlik ödeneğine ilişkin taban oranlar bazı eticenlere bağlı olarak 
değişebilmektedir. İşsizlik ödeneğinin düzeyinde değişiklik yaratan ne
denlerin başında, sigortalının medenî durumu, bakmakla yükümlü olduğu 
kimselerin bulunup bulunmaması ve bunlann sayısı gelmektedir. Örneğin 
İsviçre'de, işsizhk ödeneği oram bekarlar için günlük ücretlerinin %70'i 
iken, bu oran evli olanlar için %80 dir. Almanya'da ise, bu oran bekarlar 
için %63, evliler için %68 dir. Belçika'da evli olan veya bakmakla yü-

523 ILO, Unemployed, 18. 
^24 Çeşitli ülkelerdeki işsizlik ödeneği oranları için bkz. Social Security Prog

rams, 1991. 
525 de Luca-Bruni, 168. 
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kümlü olduğu kimseler bulunan sigortalılann işsizlik ödenekleri, ödeneğe 
hak kazandıkları işsizlik süresince değişmezken, bekarlar ile evli olmadan 
birlikte yaşayan sigortalılann işsizlik ödeneği miktan, çeşitli devrelerde 
değişen oranlarda giderek azalmaktadır. Finlandiya'da ise, işsizlik öde
neği hesabına esas alman taban ödenek, bir çocuk için 22, iki çocuk için 
32, üç ve daha fazla çocuk içinse 41 Mark artmlmaktadır. Yine, Avustur
ya'da, her bağımlı için 627 şilin ek ödeme yapılmaktadır^^ .̂ 

İşsizlik ödeneği düzeyinin değişmesine neden olan diğer faktörleri 
ise, sigortahmn önceden almakta olduğu ücretin düzeyi, yaşı, sigortalılık 
ve işsizlik süresi olarak sıralamak mümkündür. Bunlara sırasıyla örnek 
vermek gerekirse, Avusturya'da, 102 ücret âımfı oluşturulmuş olup, sigo-
rt.alılann alacaklan işsizlik ödeneği, en düşük ücret grubundan yukanya 
doğru bu ücretin %40'ı ile %50'si arasında ters orantılı olarak değişmek
tedir. Japonya'da da, işsizlik ödeneği sigortalılann ücretlerinin %60'ı ile 
%80'i arasında değişmekte olup, bu orarüar dahilinde düşük geUrlilere 
daha yüksek ödenek verilmektedir. Sendikal işsizlik sigortası sisteminin 
mevcut bulunduğu İsveç'te de, işsizlik ödeneği düzeyi, sigortalımn kapsa
mında bulunduğu sendika fonuna ve ücret sınıfına göre, günlük 191 ile 
543 Kron arasında değişmektedir^^ .̂ 

Fransa'da ise, işsizlik ödeneği yaşa ve sigortalıhk süresine göre fark
lılık göstermektedir. Bu ülkede temel işsizlik yardımı, günlük 51.65 Frank 
+ sigortalının ödeneğe esas gelirirün %40.4'ü dür. Bunun dışında işsizlik 
ödeneği yirmidört aydan fazla sigortalı olarak çalışıp da elli yaşın altında 
olarüar için toplam ödeneğin %85'i dir. Öte yandan, her altı ayda bir bu 
ödenek bir önceki ödeneğin %85'ine düşürülmektedir. EUi-ellibeş yaş 
arasındakiler içinse, ödenek düzeyi toplam ödeneğin %90'ı olup, bu öde
nek her dokuz ayda bir, bir öncekinin %8l'ine düşürülmektedir. Sigortalı 
eUibeş yaşım geçtiğinde ise, bu indirimden bağışık hale gelmektedir. İs
viçre'de, işsizlik ödeneği ilk seksenbeş günlük ödemenin sonunda %5 ve 
bunu takip eden yüzyetmiş gürüük ödemenin sonunda da %5 olmak 
üzere düşürülürken, ellibeş yaşma ulaşanlar ile sakatlar ve aldığı ödenek 
doksan Frank'ın altında olanlar, bu indirimden bağışık tutulmuşlardır. Bel
çika'da ise, elli yaşına ulaşmış, yirmi yıllık sigortahlığı bulunan ve oniki 
aydan beri işsiz bulunan sigortalılara, 740 ile 1316 Frank arasında deği
şen miktarlarda ek ödeme yapılmaktadır528. 

İşsizlik ödeneği düzeyirün işsizhğin süresinden etkilenmesine gelince, 
bu da genellikle, işsizlik ödeneğinin behrli dönemlerde kademeli olarak 

^2" Bkz. Social Security programs, 1991. 
^2 ' Bkz. Social Security Programs, 1991. 
528 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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düşürülmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Anılan uygulamanın söz konu
sun olduğu ülkelere örnek olarak, İspanya, İsviçre ve Polonya'yı göster
mek mümkündür. İspanya'da, işsizlik ödeneği 1992 yılında yapılan re
forma göre, ilk yüzseksen gün için son altı prim ödeme ayında alman 
ücretin %70'idir. Bu oran, yedi ile onikinci aylar arasında %60 ve onüç 
ile ödenek süresinin bittiği yirmi dördüncü aylar arasında ise %50 dir^29 
İsviçre'de de, işsizlik ödenğinin verildiği ilk seksenbeş günün sonunda 
%5 ve yüzyetmiş günün sonunda da %5 olmak üzere iki kez indirime 
gidilmektedir. Ancak İsviçre'de, yaşı ellibeşin üstünde veya özürlü yahut 
da aldığı ödenek doksan Frankın altında olanlar, bu indirimden bağışık 
tutulmuşlardır. Polonya'da ise, ödenek işsizliliğin ilk üç ayında, sigorta
lının önceki gelirinin %70'i, üç ile altı ay arasında %50'si, daha sonra ise 
%40'ıdır530. 

İşsizlik ödeneğinin düzeyine ilişkin olarak sıkça karşılaşılan bir uygu
lama da, ödeneğe alt ya da üst sınır konulmasıdır. Örneğin İspanya'da, iş
sizlik ödeneğinin üst sının sigortalıya bağımlı yaşayan çocuk sayısına göre, 
asgarî ücretin %170 ile %220'si arasında değişmektedir. Finlandiya'da ise 
bu oran, çocuk artışlan da dahil, sigortahnm günlük kazancının %90'nı 
olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, işsizlik ödeneğinin üst sınırı, Dani
marka'da günlük 417 Kron, Hollanda'da günlük 274 Guilder ve Kana-
da'da haftahk 680 Dolardır. Alt sınır uygulamasının söz konusu olduğu 
Fransa'da ise, işsizlik ödeneği günlük 124.95 Franktan az olamaz^^i. Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası 
Yasa Taslağında da, işsizUk ödeneğinin asgarî ücretin %70'nin altında ola
mayacağı öngörülmektedir (m. 11). 

Bazı ülkelerde ise, alt ve üst sınırlann birlikte uygulandığı görülmek
tedir. Avusturya'da, işsizlik ödeneği aylık en düşük 1539, en yüksek 
11541 şilin olarak tespit edilmiştir. Japonya'da ise işsizlik ödeneği dü
zeyi, günlük en düşük 3170, en yüksek 9040 Yen olarak tespit edilmiştir. 
Portekiz'de ise, işsizlik ödeneğinin alt sının asgarî ücret, üst sının ise, bu 
asgarî ücretin üç katı olarak tespit edilmiştir. Yine, Brezilya'da da, Porte-
kiz'dekine eş bir düzenleme mevcuttur^^^ 

Bu konuya ilişkin olarak belirtilmesi gereken son bir husus da, kısmî 
çalışanlarla mevsimlik çalışanlann işsizlik ödeneğinden yararlandmldıklan 
ülkelerde, bunlann işsizlik ödeneği düzeylerine ilişkin ayn düzenlemele
rin getirildiğidir. Örneğin, Japonya'da işsizlik ödeneğinin asgarî düzeyi 

5^9 Jimeno-Toharia, 121. 
530 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
531 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
532 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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normal olarak 3170 Yen iken, mevsimhk çalışanlar için asgarî düzey 
2390 Yen olarak tespit edilmiştir. İspanya'da kısmî çalışanlara ödenecek 
işsizlik ödeneği, normal işsizlik ödeneğini sigortalının normal çalışma 
süresindeki düşüş oram kadar azaltılmışıdır. İsviçre'de de, işsizlik ödeneği 
kısmî işsizler için gelir kaybının %80'i olarak aynca tespit edilmiştir^^S 

C. İşsizlik ödeneğinin süresi 

İşsizlik ödeneğinin ne süreyle ödeneceği, işsizlik sigortasının en 
önemli sorunlanndan biridir. Diğer sigorta koUannda ödenekler genel
likle riskin devamı süresince verilmektedir. Örneğin, yaşlılıkta sigortalının 
yaşamı boyunca, işgöremezlikte ise, bu durumun sona ermesine kadar 
ödenek verilmeye devam edilir. Ancak, işsizlik riski diğer sosyal riskler
den farklı bir özelliğe sahiptir. Bu özellik, işsizliğin ne kadar süreceğinin 
önceden yaklaşık olarak dahi tahmin edilemez oluşudur534. işsizlik öde
neği verilme süresi uzun tutulduğu oranda sigortalıların refahı artarken, 
işsizlik sigortası bakımından maliyetler yükselecek ve işsizlik sigortası 
fonu zayıflayacaktır. Öte yandan, sigortalıların, maliyet artışlannm prim
lere yansımasım ancak belU bir sınıra kadar karşılayabilmeleri mümkün
dür. Bu nedenlerle, işsizlik ödeneği verilme süresine bir sınır kormıasımn 
gerekli olduğu konusunda genel bir görüş birliği mevcuttur535. 

Anılan görüş, aşağı yukarı tam bir ittifakla uygulamaya da yansı
maktadır. Bugün sadece Danimarka'da işsizlik ödeneği herhangi bir 
süreyle sımrlı olmaksızın verilmektedir. Yakın geçmişe kadar Belçika'da 
da benzer bir durum söz konusu olup, işsizlik ödeneği, uzayan işsizlik 
durumlarında düşürülmekle birlikte, herhangi bir süreyle sımrlı olmak
sızın verilmekteydi. Ancak, 1986 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle 
bazı sigortalılar belirsiz süreyle işsizlik ödeneği alma olanağından yoksun 
bırakılmışlardır. Öte yandan, Danimarka'da da yapılan yeni bir düzenle
meyle, belirsiz süreyle verilen işsizlik ödenklerinin uzayan işsizlik du
rumlarında düşürülmesi öngörülmüştür^^^. 

İşsizlik ödeneğini tüketen sigortalılar bir çok ülkede, servet testine 
tâbi işsizlik yardımı programlarıyla korunmaya çalışılmaktadır. İşsizlik 
yardımları, işsizlik ödeneğine oranla daha uzun süreyle veya herhangi bir 
süreyle sımrlı olmaksızın verilebilmektedir. Zira, işsizlik yardımlan devlet 
tarafından finanse ediliyor olmaları ve genellikle işsizlik ödeneğine 
oranla oldukça mütevazi bir koruma sağlamalan dolayısıyla, işsizlik öde-

^^^ Bkz. Social Security Programs, 1991. 
534 ILO, Unemployed, 20 
535 Töruner, 31-32. 
536 Gordon, 246. 
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neği süresini sınırlamayı zorunlu kılan nedenlerden daha az etkilenmek
tedir. 

İşsizlik ödeneğinin ne süreyle verileceği, işsizliğin yoğunluğu, uzun
luğu ve işsizlik ödeneği oranlan ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, işsizlik 
ödeneğinin verileceği azamî süreler bakımından ülkeler arasında önemli 
farklılıklar mevcuttur. Ancak belirtilmelidir ki, 1970'li yıUann ortaların
dan itibaren süre gelen ekonomik bunalımlarla birlikte, işsizliğin yüksel
diği yıllar içinde işsizlik ödeneği sürelerinin artınlması, buna karşılık, öde
neği hak etme koşuUannm ağırlaştınlması yönünde bazı eğilimler görül
müştür. 

ILO'nun Sosyal Güvenliğin Asgarî Normlanna İlişkin 102 sayılı Söz
leşmesinde, işsizlik ödeneğine hak kazananlann, bir yılda en az onüç haf
ta işsizlik sigortası ödeneğinden yararlandınlmalan öngörülmektedir. Bu 
süre, işsizlik yardımlan bakımından ise, bir yılda en az yirmialtı hafta ola
rak tespit edilmiştir (m.24/1). 

İşsizlik sigortası sistemlerine bakıldığında, işsizlik ödeneği verilmesine 
ilişkin azamî sürelerin çeşitli yöntemlerle tespit edildiği görülmektedir. 
Bu konuda karşılaşılan ilk yöntem, işsizlik ödeneğine hak kazanan bütün 
sigortalılann prim ödeme ve sigortalı çalışma sürelerine bakılmaksızın, 
sabit bir azamî süreyle işsizlik ödeneğinden yararlandmlmalandır. Bugün, 
sa,bit süreli işsizlik ödeneği yalın olarak sadece İngiltere'de (52 hafta) uy
gulanmaktadır. Aslında, İtalya'yı da bu gruba sokmak mümkündür. Zira 
italya'da, normal işsizlik sigortası ödeneği sabit bir süreyle (180 gün) sı-
nırhdır. Bununla birlikte, ülkede daha yağın bir uygulamaya sahip olan 
özel kapsamh işsizlik sigortası sisteminde^^^, en az onüç hafta prim öde
me koşuluyla, azamî altı aya kadar işsizlik ödeneği verilebilmektedir. An
cak, bu sürenin bakanlık emriyle uzatılması mümkündür^^S 

Öte yandan, ABD'de, sekiz federe devletde, bütün sigortalılar için, 
tekdüze azamî işsizlik ödeneği süreleri uygulanmaktadır. Diğer federe 
devletlerde ise, azamî işsizhk ödeneği süreleri, sigortalının taban çalışma 
süresindeki gehrine veya çalışmalanna göre değişmektedir. Bu tekdüze 
ya da değişken işsizlik ödeneği süreleri, çoğu federe devlette en fazla 
yirmialtı haftadır. Aynca, 1970 yılında Federal Yasada yapılan bir değişik
likle, işsizliğin beUrli bir düzeye ulaşması durumunda, işsizlik ödeneği sü
relerinin, finansmanı federal işveren vergisi ve devletçe karşılanmak sure
tiyle uzatılabileceği öngörülmüştür. Bugün, Federal Yasaya göre, işsizlik 
ödeneği verilebilecek olan bu ek süre azamî onüç haftadır^^^. 

537 Bkz. yuk, Bl. 5, I, B, 2. 
53^ de Luca-Bruni, 168. 
53^ Gordon, 248; Social Security Programs, 1991. 
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İşsizlik ödeneği süresinin belirlenmesine ilişkin ikinci ve en yaygın 
olan yöntem, bu sürenin her sigortalı için prim ödeme gün sayısına ya da 
sigortalı çalışma sürelerine göre belirlenmesidir. Örneğin İspanya'da, 
oniki aydan kırkiki aya kadar değişen beş kademeli prim ödeme sürele
rine göre, dört aydan başlayan ve her kademede ikişer ay artarak oniki 
aya kadar yükselen sürelerle işsizlik ödeneği verilmektedir. Kırkiki ay
dan fazla sigortalı çalışması olanlar için ise, işsizlik ödeneği süresi yirmiiki 
aydır^'*^. İsviçre'de de, işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullanm yerine 
getirenlerden, altı ay prim ödeyenlere seksenbeş, oniki ay prim ödeyen
lere yüzyetmiş ve onsekiz ay prim ödeyenlere ise, ikiyüzelli güne kadar 
ödenek verilmektedir^^ı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından hazırlanan 
İşsizlik Sigortası Yasa Taslağında da, işsizlik ödeneği verilecek azamî sü
renin, işçinin sigortalı çalışma süresine göre belirlenmesi yöntemi kabul 
edilmiştir. Taslağa göre, son üç yıllık bir taban dönem içinde yirmi ay ça
lışmış sigortalı işsizlere yüzseksen, otuz ay çalışmış olaûnlara ikiyüzon ve 
otuzaltı ay çalışmış olaıilara ise, ikiyüzkırk güne kadar işsizlik ödeneği 
verilebilecektir (m. 12). 

Öte yandan, pek çok ülkede prim ödeme ya da sigortalı çalışma süre
lerinin yanında, sigortalının yaşının da ek bir belirleyici olarak devreye 
sokulması suretiyle daha karmaşık sistemler oluşturulduğu görülmekte
dir. Örneğin Almanya'da, işsizlik ödeneğinin verilme süresi, sigortalı ça
lışma süresine ve yaşa göre yetmişsekiz ile sekizyüzotuziki gün arasında 
değişmektedir. Kırkdokuz yaşın üstündekiler için azamî ödenek süresi 
yirmisekiz hafta olarak öngörülmüştür. Hollanda'da ise, işsizlik ödene
ğini hak edebilmek için gereken asgarî koşuUan yerine getirenler bakı
mından altı ay olan işsizlik ödeneği süresi, sigortalının yaşma ve sigortalı 
çalışma süresine göre, altışar aylık dönemler halinde dört kez uzayabil-
mektedir. Japonya'da da, sigortalı çalışma süresine ve yaşa göre doksan 
ile üçyüz gün arasında değişen sürelerle işsizlik ödeneği verilmektedir. 
Japonya'da, işsizliğin belirli bir düzeyin üstüne çıkması durumunda, 
ABD'de olduğu gibi, işsizlik ödeneği süresinin uzatılması da mümkündür. 
Aynca, çalışanlar ve özürlüler için, yine sigortalı çalışma süresine ve yaşa 
göre değişen özel işsizlik ödeneği süreleri öngörülmüştür542_ 

İşsizlik ödeneği süresinin, prim ödeme süresi ve yaşa göre belirlen
mesi ve yaşa göre yönteminin en karmaşık biçimde uygulandığı ülke 
Fransadır. Fransız sistemine göre, üç aylık prim ödenmesi karşılığında. 

^^^ Jimeno-Toharia, 122. 
^^^ Bkz. Social Security Programs, 1991. 
^^2 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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işsizlik ödeneğinin de azamî üç ay süreyle ödenmesi öngörülmektedir. 
Bu süre, altı ay prim ödenmesi durumunda, elli yaşın altındakiler için on-
beş, üstündekiler için yirmibir hafta, oniki ay prim ödenmesi durumun
da, elli yaşın altındakiler için otuz, üstündekiler için kırkbeş, yirmidört ay 
prim ödenmesi durumunda ise, ellibeş yaşın altındakiler için kırkbeş, üs
tündekiler için altmış hafta olarak tespit edilmiştir. Bu sürenin üzerinde 
sigortalı çalışması söz konusu olanlar için ise, işsizlik ödeneği elli yaşın 
altındakiler için altışar aylık, elli ile ellibeş yaş arasındakiler için dokuzar 
aylık dönemler halinde ve yaş gruplanna göre faıklı oranlarda azaltılarak, 
ellibeş yaşın üzerindekiler içinse, hiçbir indirim yapılmaksızın ödenmeye 
devam edilmektedir^^^. 

Tek örneğini Norveç'in oluşturduğu farklı bir yöntem de, işsizlik 
ödeneği verilecek azamî sürenin sadece sigortalının yaşma göre belirlen
mesidir. Norveç'te, altmışdört yaşın altındakiler için işsizlik ödeneği süresi, 
art arda gelen iki takvim yılı içinde azamî seksen hafta, bu yaşın üstün
dekiler içinse, elliiki haftadır^^^ 

D. İşsizlik ödeneğinin kesilmesi ve durması 

1. Ödeneğin kesilmesi 

İşsizlik ödeneğinin kesilmesinin en olağan ve arzu edilen yolu, sigor
talı işsizin kendisine uygun yeni bir iş bularak tekrar çalışmaya başlama
sıdır. Ancak, işsizUk ödeneğinin bunun dışında başka nedenlerle kesilmesi 
de olasıdır. İşsizlik ödeneğinin kesilmesine yol açan bu olasılıklardan ilki, 
işsizlik ödeneğinin tüketilmesidir. Yukanda incelediğimiz üzere, bir kaç 
istisna dışında işsizlik sigortası sisteminin mevcut bulunduğu bütün ülke
lerde, işsizlik ödeneğinin verilmesi çeşitli etkenlere göre değişebilen 
azamî sürelerle sınırlanmıştır. Ulusal yasalarda öngörülen bu azamî öde
nek sürelerinin sonunda, sigortalı henüz kendisine uygun yeni bir iş bu
lamamış olsa dahi işsizlik ödeneği kesilmektedir. 

İşsizlik ödeneğinin sona ermesine yol açan diğer bir durum da, işsiz
lik ödeneği alma hakkım düşüren bir nedenin ortaya çıkmasıdır. İşsizlik 
ödeneği alma hakkını düşüren nedenleri daha önce çeşitli başlıklar altında 
incelemiştik. Hatırlanacak olursa, bu nedenler ya işsizliği iradîleştirmeleri, 
ya da uzamasına yol açmaları dolayısıyla hak düşürücü bir etkiye sahip 
kılınmışlardır. 

5^3 Bkz. Social Security Programs, 1991. 
^^•^ Bkz. Social Security Programs, 1991. 
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İşsizlik ödeneği alma hakkını düşüren nedenler, nitelikleri itibariyle 
ya işsizlikle birlikte, ya da işsizliğin devamı sırasında ondan ayn olarak 
ortaya çıkmaktadırlar. İşsizlikle birUkte bulunan hak düşürücü nedenleri, 
sigortalının haklı bir neden olmaksızın iradî olarak işten aynlması, iş söz
leşmesinin feshedilmesine kendi kötü davranışlan ile neden olması, işsiz
liğin bir toplu iş uyuşmazlığı nedeniyle işyerinde çalışma faaliyetinin 
durmasından kaynaklanması ve sigortalının işsizlik ödeneğini elde eder
ken hileli hareketlerde bulunması şeklinde sıralamak mümkündür. Bu 
gibi durumlarda, sigortalılar işsizlik ödeneğinden ya bütünüyle, ya da 
belirli bir süre için yoksun bırakılmaktadır. Bunun uygulaması ülkeler 
arasında farklılıklar gösterdiği gibi, hak düşürücü nedene ve bu nedenin 
ağırlık derecesine göre de değişebilmektedir. Belirtmeliyiz ki, Gayn İradi 
İşsizlere Sağlanacak Tazminatlar ve Ödeneklere İlişkin 44 sayılı ILO 
Sözleşmesinin 10. maddesinin 2. bendinde, sigortalıyı işsizlik ödeneğin
den yoksun bırakacak nedenler sayılmakta, ancak bu yoksunluğun belirli 
bir süreyle sınırlı olacağı öngörülmektedir. Tabiî bu sözleşme hükmü sa
dece âkit devletler için bir bağlayıcıhk taşımaktadır. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Yasa Taslağına 
göre ise, yukanda sayılan nedenlerin varhğı sigortalının işsizlik ödene
ğinden bütünüyle yoksun kalması sonucunu doğurmaktadır. 

Nitelikleri itibariyle işsizliğin devamı sırasında ortaya çıkan nedenleri 
ise, ilgili kurum ya da işveren tarafından yapılan uygun bir iş önerisinin 
haklı bir neden olmaksızın reddi, karşılaşılan uygun bir iş fırsatının ihmal 
edilerek kaçırılması, ilgili kurumun önerdiği meslekî eğitim ve geliştirme 
programlanna katılmama, ilgili kurum tarafından yapılan çağniara yanıt 
vermeme ve görüşmelere, katılmama şeklinde sıralamak mümkündür. İşte 
bu gibi nedenlerin ortaya çıkması durumunda, sigortalıya verilmekte olan 
işsizlik ödeneği kesilmektedir. Anılan durumlarda, işsizhk ödeneğinin 
kesilmesi yine, geçici ya da sürekli olabilmektedir. Bunun belirleyicisi ise 
ülkelerin ulusal yasalandır. Yukanda değindiğimiz 44 sayılı ILO Sözleş
mesinin sigortalılann ödenekten yoksun bırakılmalanmn belirli bir süreyle 
sınırlı olacağını öngören hükmü, işsizUğin devamında ortaya çıkan bu hak 
düşürücü nedenleri de kapsamaktadır. Kanımızca, işsizlik ödeneğinin 
geçici bir süreyle kesilmesinin özellikle söz konusu olabileceği alan da 
zaten işsizlik ödeneği verilmesi sırasında ortaya çıkan durumlardır. 

Anılan durumlarda, ödeneğin geçici bir süre için kesilmesi gerektiği 
görüşü, sigortalılann uygun bir iş önerisinin reddi gibi davranışlanyla 
iradîleşen işsizliklerinin bir süre sonra tekrar gayn iradî hale gelebileceği 
düşüncesine dayanmaktadır. Çünkü, normal piyasa şarüannda bir süre 
sonra bunlara yeniden iş bulunabilmelidir^^S Eğer böyle bir sürenin 

545 Törüner, 27. 
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geçmesinden sonra sigortalı işsizin çalışma isteği ve talebine rağmen uy
gun yeni bir iş bulunamıyorsa, o zaman işsizliğin tekrar gayn iradîleştiği 
sonucuna vanlmaktadır. 

Bu nedenlerin varlığında, sigortalıların işsizlik ödeneğinden geçici ola
rak mı, yoksa bütünüyle mi yoksun bırakılacaklan, kısmen yoksunluk söz 
konusu olacaksa bunun süresi ülkelerin tercilüerine göre değişmektedir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağına göre, nitelikleri itibariyle işsizliğin devamı sıra
sında ortaya çıkan nedenlerin gerçekleşmesi de, işsizlik ödeneğinin sü
rekli olarak kesilmesini, ya da başka bir deyişle sigortalının işsizlik öde
neğinin kalan kısmından bütünüyle yoksun bırakılması sonucunu doğur
maktadır. 

2. Ödeneğin durması 
Bazı durumlann varlığı işsizlik ödeneğinin durmasını gerektirebilir. 

Bunlann başında sigortalının hastalık, analık, işkazası ve meslek hastalığı 
gibi bir nedenle geçici işgöremezlik durumunun ortaya çıkmasıdır. Zira, 
bu gibi durumlarda, sigortalımn işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için 
aranan çalışma yetenek ve elverişliliğinde olma koşulu ortadan kalkmak
tadır. Bunun mantıksal sonucu ise, söz konusu süre zarfında işsizlik öde
neğinin durmasıdır. Ancak, bu devrede sigortahlann sosyal yardım nite
likli işsizlik yardımlarıyla desteklenmeleri mümkün ve isabethdir. Öte 
yandan, işsizlik ödeneğinin durması halinde, kesilmesinden farkh olarak 
iş göremezlik durumunun ortadan kalkması ile birlikte işsizlik ödeneği 
kaldığı yerden işlemeye devam edecektir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında da, anılan durumların ortaya çıkması halinde, iş
sizlik ödeneğinin kesileceği, ancak bu durumlann sona ermesinden sonra 
ödenmeye devam edileceği öngörülmektedir (m.9/2). Taslakta, aynı kap
samda değerlendirilen bir husus da, sigortalının muvazzaf askerlik dışında 
herhangi bir nedenle silah altına alınmasıdır (m.9/1). Gerçekten bu du
rumda da sigortalının çalışma elverişliliği yasal bir nedenle ortadan kalk
maktadır. 

Bu başlık altında incelenebilecek bir konu da, sigortalının işsizlik öde
neği aldığı sırada yurt dışına çıkmasıdır. Bazı ülkelerde, işsizlik ödeneği 
almakta iken yurt dışına çıkan sigortalılara bu süre zarfında işsizlik öde
neği verilmemektedir. Örneğin, İngiltere'de (denizciler hariç) sigortalılar 
Avrupa Birliğine üye ülkeler dışında yabancı bir ülkede bulunduklan süre 
zarfında işsizlik ödenğinden yararlandmlmamaktadırlar. İngiltere'de, dört 
hafta işsizlik ödeneği aldıktan sonra, bir Avrupa Birliği ülkelerinden 
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birine iş aramak için giden sigortalılann işsizlik ödenekleri, azamî üç ay 
daha ödenmeye devam edilebilmektedir. Bazı hallerde, bu sürenin 
sonunda sigortalının gittiği yabancı ülkede işsizlik ödeneğinden 
yararlanması da mümkün olabilmektedir^'*^. 

n. İŞ BULMA VE MESLEKİ EĞİTİM YA RDIMI 

İşsizlik ödeneğinden sonra gelen en önemU işsizlik sigortası yardım
ları, iş bulma ve meslekî eğitim hizmetleridir. Uzun yıllar, işsizliğin ön
lenmesine yönelik aktif istihdam politikaları ile, tazmine yönelik işsizlik 
sigortası politikalan birbirinden bağımsız kalmışlardır. Ancak, işsizlik so
rununa yönelik yeni yaklaşımlar, amaçlan temelde farklı olan bu poUtika-
1ar arasında işbirliğini öngörmektedir. Bu işbirliğinin işsizlik sigortasında 
karşılaştığımız ilk yansımasını, kendisine önerilen meslekî eğitim ve geliş
tirme programlarına katılmak istemeyen sigortalı işsizlerin beUrli süre iş
sizlik ödeneğinden yoksun bırakılmalannı öngören işsizlik sigortası dü
zenlemeleri oluşturmaktadır. 

Bugün, bir çok işsizUk sigortası sisteminde, işsizlik ödeneği gibi para
sal yardımların yanında, iş bulma ve meslekî eğitim programlan düzen
lenmesi şeklinde aynî yardımlann da yer aldığı görülmektedir. Bunun 
çeşitli nedenleri söz konusudur. Birincisi, işsizlik ödenekleri genellikle 
geçici bir süre için verilebilmektedir. Dolayısıyla, işsizlik sigortası işsizli
ğin doğurduğu sorurüann giderilmesi bakımından tüketici bir çözüm 
oluşturmamaktadır. İkincisi, sigortalının bir an önce yeni bir işe yerleşti
rilmesi, ülke ekonomisi ve sigortalının kendisi kadar, işsizlik sigortası fo
nunun korunması bakımından da önem taşımaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan İşsizlik 
Sigortası Yasa Taslağında da bu konuyla ilgiU bir düzenleme mevcuttur. 
Taslağın 16. maddesinde. Kurumun ilgiU biriminin işsizlik ödeneği alan 
işsizlere mesleklerine uygun ve son yaptıklan işin ücret ve çalışma koşul-
lanna yakın bir iş bulınaya çalışacağı belirtilmektedir. Öte yandan, 17. 
madde de, ödenek almakta olan işsizlerden 16. maddede belirtilen nite
likte bir iş bulunamayanlara. Kurumca meslek geliştirme, meslek edin
dirme ve yetiştirme eğitimi verilebileceği öngörülmektedir. 

Bu konuda günümüzde üzerinde durulan bir husus da, işsizlik sigor
tası fonlannın işsizliğin tazmini yanında iş bulma ve meslekî eğitim prog-
ramlannın düzenlenmesi yönünde alternatif kullanımıdır. Bu bakımdan 
Fransa'daki gelişmeler ilgi çekicidir. Fransa'da, işsizlik fonlarının alterna
tif kullanımı sistemi çerçevesinde, 1980'li yıllarda, işsizlik fonlannın işsiz 

546 Matthewman, (16-16). 
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kalanlar yaranna daha aktif bir şekilde kullanılması için bazı yeni uygu
lamalara gidilmiştir. Bu kapsamda yer alan yeni uygulamaları, değişen 
meslekî koşullara uyum için yeniden eğitim (convention de conversion) 
sözleşmeleri ^̂ 7̂  ^ olarak anılan meslek geliştirme ve uyumlaştırma 
(allocation formation-reclassement) sözleşmelerî '̂ ^ ve PİL olarak anılan 
(programmes d'insertion locale) yerel istihdama kazandırma program-
ları549 şeklinde sıralayabiliriz. Bu uygulamalann ortak özelliğini, birin
cisi, bunlara katılan işsizlere finansmanı kısmen işsizlik sigortası siste-
mince sağlanan ikame gelirlerin, ikincisi ise, meslek geliştirme veya yeni 
meslekler edindirme ve istihdama kazandırma yardımlarının garanti 
edilmesi oluşturmaktadır. İşsizlerin endüstriyel değişiklilere ayak uydu
rarak istihdama kazandmlmalan amacıyla, pasif haldeki işsizlik sigortası 
fonunun bu şekilde aktif hale geçirilmesi sayesinde, anılan uygulamalann 
esas finansörü olan devlet ile diğer sosyal gruplar (işçi sendikalan ve 
işveren kuruluşlan) arasında özgün bir işbirliği sağlanmıştır. Bugün, Fran
sa'da devlet, aktif istihdam politikalanmn finansmanı ve uygulanması ko
nusunda, işsizlik sigortasını yöneten kurum UNEDIC (Union nationale 
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce) ile işbirliği içindedir^^^. 
Bu işbirliğinin temelinde devlet ile UNEDIC arasında yapılan anlaşmalar 
bulunmaktadır^sı. 

^ ' 20 Ekim 1986 tarihli Mesleklerarası Ulusal istihdam Sözleşmesi. Bu program iş
sizlik sigortası programından ayrı olarak, sırf bu amaçla oluşturulan bir otorite ta
rafından yönetilmekte, ancak program çerçevesinde verilen ödeneklerin bir bölümü 
işsizlik sigortası programından finanse edilmektedir. 

-'^° 30 Aralık 1987 tarihli işsizlik Sigortası Sözleşmesi. 
549 3 Nisan 1987 tarihli Kararname (ASS) ve 19 Ocak 1988 tarihli Kararname (AFD). 

Ancak, P I L programı başarılı olamamış ve 1989'un sonunda kaldırılarak yerine "is
tihdam ve dayanışma sözleşmeleri" programı yürürlüğe konmuştur. 

•'•'̂ ^ 24 şubat 1984 tarihli bir yasa, işsizlik sigortası programının, meslekî eğitim gö
ren işsizlere ödenecek ücretlerin finansmanında devletle birlikte üstlendiği rolün 
artmasmı, yerel otoritelerin ise ikincil bir rol oynamalarını öngörmektedir (iş 
Yasası, madde L-961-962). AFR programının tesisi bu ilkenin pratik uygulamasını 
oluşturmaktadır. Kerschen-Kessler, 285, dn. 34. 

551 Bu konuda aynntıh bilgi için bkz. Kerschen-Kessler, 277-280. 



A L T I N C I B O L U M 

İŞSİZLİK SİGORTASI VE KIDEM TAZMİNATI 
Çalışmamızın buraya kadarki bölümünde işsizlik sigortasını çeşitli 

yönleri ile inceleyerek, ülkemizde kurulması planlanan işsizlik sigortası 
sistemine ilişkin bazı önerilerde bulunduk. Şimdi de, kurulmasına çalışı
lan işsizUk sigortası sistemi hususunda işçi ve işveren kesimleri arasında 
en çok tartışılan konulardan birisine değinmek istiyoruz. Bu konu, Tür
kiye'de bir işsizlik sigortası kuiıılması durumunda, mevcut kıdem tazmi
natı uygulamasının geleceğinin ne olacağıdır. Kanımızca, arulan sorunun 
sağlıklı bir çözüme kavuşturulabilmesi için, öncelikle Türk hukukunda 
kanımdan doğan kıdem tazminatının hukukî niteliğinin ne olduğunu ve 
zaman içerisinde üstlendiği işlevleri tespit etmek gerekmektedir. 

I. KIDEM TAZMİNATININ HUKUKÎ NİTELİĞİ 
Kıdem tazminatının hukukî niteliği oldukça tartışmalıdır. Bu konuda 

ülkemizde olduğu gibi, yabancı ülkelerde de farklı görüşler ortaya atıl
mıştır. Şimdi, kıdem tazminatının hukukî niteliğine ilişkin belli başh gö
rüşleri ve bunlara getirilen eleştirileri kısaca inceledikten sonra, bu konu-
d^i görüşümüzü ortaya koymaya çalışacağız. 

A. Ücret görüşü 
Bu görüş, ücretin tanımını çok geniş yorumlamak suretiyle, kıdem 

taminatının aslında ücretin bir parçası olduğu sonucuna varmaktadır. 
Ücret görüşüne göre, iş sözleşmesinin yerine getirilmesi sırasında işçinin 
yaranna öngörülen her şey ücrete dahildir. Kıdem tazminatı da bu sırada 
işçinin yaranna öngörülmektedir. Dolayısıyla ücrete dahildir552. Ancak, 
ücretin bu kısmımn ifası, belirli koşuUann gerçekleşmesine bağh olarak iş 
sözleşmesinin sona ermesi tarihine ertelenmiştir^^s. Yakın zamana kadar 
Fransız öğretisi ve uygulamasında hâkim olan bu görüşün, ülkemizde 
Türk-İş tarafından benimsendiği görülmektedir. Türk-İş, ücret görüşünü 

552 Narmanlıoğlu, Kıdem Tazminatı, 326-327. 
553 Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 51. 
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benimsediğini 6. Genel Kurul Raporunda, kıdem tazminatının işçilerin 
yıllarca birikmiş emeğinin bir karşılığı olduğu ifadesine yer vermek sure
tiyle ortaya koymuştur^^"*. 

Kıdem tazminatımn ücretin ertelenmiş bir kısmı olduğu görüşü ciddî 
ve haklı eleştirilere maruz kalmıştır. Bu görüşün en çok eleştirilen yönü, 
kıdem tazminatına hak kazanmanın belirli koşulların varlığı halinde 
mümkün olduğu, oysa ücret ödemenin böyle koşullara bağlanam ayaca
ğıdır. Gerçekten de, kıdem tazminatı ücretin bir parçası olarak kabul edil
seydi, sözleşmenin sona erdiği her durumda verilmesi gerekirdi. Ancak, 
işçi kendi iradesi ile işten aynlmışsa kıdem tazminatına hak kazanamaz. 
Keza, işverenin işçinin kusuru nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi du
rumunda da işçinin kıdem tazminatı talep etme hakkı yoktur. Fakat iş 
sözleşmesinin işçinin kusuruyla sona ermesi, ona ücretinin ödenmemesi 
sonucunu doğuramaz. Bu, ancak istisnaen İK.32'ye göre işverenin ücret
ten ceza kesintisi yapabileceği hallerde mümkün olabilecektir. Aksi halde 
işveren, iş sözleşmesi sona erdiğinde işçinin işlemiş ücretini tam olarak 
ödemekle yükümlüdür. Öte yandan, belirli süreli iş sözleşmesinin, sü
renin dolması ile veya taraflann anlaşmasıyla sona erdiği hallerde, yasa 
gereği kıdem tazminatı ödenmemesi de ücret görüşü ile bağdaşmamak-
tadır555. 

B. Tazminat görüşü 

Bu görüşe göre, kıdem tazminatı gerçek ve teknik anlamda bir tazmi
nattır. Bu tazminat, kusursuz sorumluluk esasına dayandırılmaktadır. Zira, 
işçi kusurlu olmasa dahi uzun süre çalıştığı işinden ayrılırken işsiz kalması 
ve yıpranması nedeniyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. O itibarla, hakka
niyet gereği kıdemi oranında bir tazminata hak kazanmaktadır^^^. Ücret 
görüşünden sonra Fransa'da taraftar bulan^^^ tazminat görüşünün, bu 
konuya ilişkin ilk kararlannda Yargıtayımız tarafından da kabul edildiği 
görülmektedir^^^. Öte yandan, tazminat görüşü Türkiye Ticaret Odalan, 

^54 Bkz. Türk-Î§, 6. Genel Kurul Çalışmaları, Türk-Iş yayınları No: 50, Ankara 1966. 
Ücret görüşüne ilişkin olarak Fransız öğreti ve uygulamasındaki durum hakkında 
bilgi için bkz. Narmanlıoğlu, Kıdem Tazminatı, 325, dn. 3; ücret görüşü hak
kında bilgi için ayrıca bkz. Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 51. 

555 Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 51-52; Ergin, 36; Narmanlıoğlu, Kıdem Taz
minatı, 326-327; Reisoğlu Safa, 20-21. 

^^^ Bu görüşte. Esener, 244; Kutal, iş Hukuku, 165. 
' * ' Fransa'da Tazminat görüşünü savunanlar için bkz. Narmanlıoğlu, Kıdem Tazmi

natı, 332-333, dn. 29. 
558 y îBK, 3.11.1948, 11/7, RG. 28.2.1949, S. 7143; YİBK, 10.2.1954, 19/5, RG. 

22.4.1954, S. 8691. 
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Sanayi Odalan ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından da benimsenmiş-
tir559. 

Kıdem tazminatının gerçek ve teknik anlamda bir tazminat olduğu 
görüşü, tazminattan söz edebilmek için varlığı aranan kusur, zarar ve hu
kuka aykmlık koşullarının kıdem tazminatında bulunmaması nedeniyle 
eleştirilerek reddedilmektedir^^^ ^ görüş, kusursuz sorumluluk esasına 
dayandınlmak suretiyle, kusur unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle yö
neltilen eleştirilere belirli oranda yanıt vermiştir. Ancak, tazminatın kusur
suz sorumluluk esasına dayandırıldığı durumlarda kusur aranmamasına 
rağmen, istisnaî bazı durumlar dışında mutlaka bir hukuka aykmlığm bu
lunması gerekir^^i. Oysa, hukuka aykmlığm bulunmadığı durumlarda da 
kıdem tazminatı verilebilmektedir. Örneğin, iş sözleşmesinin emeklilik, 
askerlik, evlilik gibi nedenlerle sona ermesinde işverenin herhangi bir 
hukuka aykırı fıiU bulunmamasına karşın, işçi kıdem tazminatına hak ka
zanmaktadır. Keza, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatırun kanunî mi-
rasçılanna ödenmesinde de durum böyledir. O nedenle, kıdem tazminatını 
teknik anlamda bir tazminat olarak nitelendirmeye bizce olanak bulun
mamaktadır. 

Öğretide Narmanlıoğlu, bu eleştirilere katılarak kıdem tazminatının 
gerçek ve teknik anlamda bir tazminat olmadığını kabul etmekle birlikte, 
Türk hukuku bakımından kıdem tazminatının, yasadan doğan, iş huku
kuna özgü, işçinin işirü yitirmesi ve kıdem esasına dayalı özel bir tazminat 
olduğunu ileri sürmektedir. Yazar, Yasada böyle bir tazminat öngörül
mesinin temelinde yatan düşünceyi şöylece açıklamaktadır: İşçi, çalıştığı 
işyerinde eskidikçe daha avantajlı bir duruma geçecektir. Dolayısıyla, be
lirli bir çalışma süresinden sonra işçinin aynı işyerinde çahşmaya devam 
etmesi onun çıkannadır. Eğer, işçi işyerinden ayrılıp başka bir işyerinde 
çalışmaya başlayacak olursa, eski işindeki avantajlı konumuna ulaşması 
uzun bir zaman alacak veya artık hiç mümkün olmayacaktır. Bu nedenle 
işçi, işini yitirdiği bazı durumlarda yoksun kaldığı avantajlı konumun bir 
karşılığı olarak, yasayla kıdem tazminatı hakkına sahip kılınmıştır^^^ Yar
gıtay da bir karannda bu görüşü benimsemiştir^^^ 

^^^ Bkz. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odalan ve Ticaret Borsaları Birliği: iş Kanunu 
Tasansı ve Bazı Maddeleri Hakkında Görüşümüz, (Türk-I§ Yayını) Ankara 1966. 

560 ßu eleştiriler için bkz. Saymen, iş Hukuku, 591; Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 
55; aynı görüşte. Ergin, 32; Çenberci, iş Kanunu Şerhi, 380. 

561 Bkz. Tandoğan, 96. 
562 Narmanlıoğlu, Kıdem Tazminatı, 336-337. 
563 "Kıdem tazminatı, ücret kavranmımn içinde düşünülemez. Anılan tazminat kanun

dan doğan bir tazminat hakkıdır." Y9HD, 17.9.1964, 6250/5809, Çenberci, iş 
Kanunu Şerhi, 378, dn. 18 
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Kammızca, yukandaki gerekçelerle ve kıdem tazminatını düzenleyen 
İK.14 hükmünün bugünkü şekli karşısında, kanundan doğan tazminat 
görüşünün de kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü, bu görüşün da
yandığı, yasada öngörülen tazminatın, işini yitiren işçinin iş yerinde eski
mesi dolayısıyla elde ettiği avantajlardan yoksun kalmasının bir karşıhğı 
olduğu düşüncesi, mevcut mevzuat karşısında zayıf kalmaktadır. Bilindiği 
gibi, İK.M'e göre kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, işçinin bir 
yıl çalışması yeterlidir. Oysa, belirli bir işyerinde eskimeyle elde edilecek 
avantajlann bir yıllık bir çalışmayla kazanılması pek gerçekçi değildir. 
Kaldı ki, 14. maddeye göre, çahşılması öngörülen bu sürenin aynı işve
renin farklı işyerlerinde geçirilmesi de mümkündür. 

C. İşsizlik tazminatı görüşü 
Kıdem tazminatının hukukî niteliği konusunda ortaya atılan görüşler

den birisi de, bu tazminatın, işçilerin iş sözleşmelerinin feshi sonucu işsiz 
kalmalan nedeniyle uğradıklan gelir kayıplannın belirli ölçüde gideril
mesini amaçlayan bir işsizlik tazminatı olduğudur. Yargıtay da bir kara-
nnda kıdem tazminatının İş Kanunu tarafından öngörülen bir işsizlik 
tazminatı olduğunu beUrtmektedir̂ '̂*. 

931 sayılı Kanunun gerekçesinde de kıdem tazminatı ile işsizlik sigor
tası arasında bağlantı kurulmuştur. Gerekçede, "Yürürlükteki İş Kanunu'-
nun 13. maddesindeki kıdem tazminatına ilişkin hükümler müktesep 
haklann korunması bakımından esas itibariyle aynen bırakılmıştır. Ancak, 
bu tasannm hazırlanması sırasında kıdem tazminatı müesseselerinin iş 
hayatına ilişkin sakıncaları yönünden yapılan çeşitli itirazlar gözönünde 
tutulmakla beraber, bu hakkın kaldınlmasının kazanılmış haklar bakımın
dan sakıncalan düşünülerek ve henüz işsizlik sigortasının da kurulamadığı 
gözönünde tutularak, bu konunun sözü geçen sigortanın kuruluşu sırasın
da tekrar ele alınması uygun görülmüştür." hükmüne yer verilmektedir. 

Kanımızca, kıdem tazminatım bir işsizlik tazminatı olarak nitelemeye 
de olanak yoktur. Çünkü, kıdem tazminatının ödenmesi, iş sözleşmesi 
sona eren işçinin yeni bir iş bulamaması koşuluna bağlanmamıştır. Oysa, 
iş sözleşmesi sona erdikten sonra derhal yeni bir iş bulan işçi de koşullan 
varsa eski işvereninden kıdem tazminatı talep edebilecektir. Keza, işçinin 
emekli olması durumunda, işsiz kalması söz konusu olmamasına karşın, 
kıdem tazminatı talep etme hakkı mevcuttur. Öte yandan, İş Kanununda 
işçinin ölümü halinde kıdem tazminatının kanunî mirasçılara ödeneceği 
hükmüne yer verilmesi de, kıdem tazminatının bir işsizlik tazminatı nite
liğinde olmadığını göstermektedir^^ .̂ 

564 9 0 , 31.12.1965, 10578/10295, Orhaner, II, 40-41. 
565 Ergin, 39; Reisoğlu Safa, 21. 
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D. İkramiye görüşü 
İkramiye görüşüne göre kıdem tazminatı, işverenin kendisine uzun 

yıllar sadakatle hizmet eden işçisini işinden ayrılırken ödüUendirmesidir. 
Bu sayede, bir yandan işçiler kısa arahklarla iş değiştirmemeye teşvik 
edilmiş olmakta, öte yandan işverenlerin de deneyimli işçilerinden müm
kün olduğunca uzun süre yararlanmaları sağlanmaktadır^^^. Bu görüş 
özellikle, işçilere beş yıllık kıdemlerinin bulunması koşuluyla, iş sözleş
mesinin sona erdiği her durumda beş yılı aşan çalışma süreleri için kıdem 
tazminatı verilmesini öngören 12.6.1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu 
döneminde yoğunluk kazanmıştır^^^. Yargıtay da o dönemde bu görüşü 
paylaşmıştır^öS 

Ancak, 1950 yılında 5518 sayılı Kanunla kıdem tazminatı talep hak
kına sahip olmanın iş sözleşmesinin belirli şekillerde sona ermesi koşu
luna bağlanması ve kıdem süresinin üç yıla indirilmesi karşısında, ikra-mi-
ye görüşü zayıflamıştır. Bunun üzerine, öğretide Oğuzman tarafından, 
tahdit edilmiş ikramiye görüşü ortaya atılmıştır. Yazara göre, yasanın kı
dem tazminatını sadece bazı fesih halleri için öngörmesi karşısında ikra
miye görüşünü geçerli kabul etmeye olanak kalmamıştır. İş Kanununun 
getirdiği bu düzenlemenin tam anlamıyla hiçbir esasa dayandırılması 
mümkün olmamakla birlikte, tahdit edilmiş bir ikramiye görüşünden ha
reket ettiği söylenebilecektir. Yazar, Kanunun ikramiye görüşünü neden 
tam anlamıyla kabul etmediğine hukukî bir dayanak bulmanın mümkün 
olmadığım, bu düzenlemenin ancak işverenlere getirilen kıdem tazminatı 
yükünün bir derece hafifletilmesi şeklinde politik bir düşünceyle açık
lanabileceğini belirtmiştir^^^. 

Ancak, daha sonra, 4.7.1975 tarih ve 1927 sayıh Kanunla, işçinin kı
dem tazminatına hak kazanbilmesi için işverenin yanında çalışması aranan 
sürenin bir yıla indirilmesi karşısında, bu görüş de değerini yitirmiştir. 
Çünkü, gerek ikramiye gerekse tahdit edilmiş ikramiye görüşünün teme
linde, işverene uzun yıllar sadakatla hizmet eden işçinin ödüllendirilmesi 
düşüncesi yatmaktadır. Bir yılhk çalışmanın böyle bir ödüllendirme için 
yeterU olmayacağı ise açıktır '̂'̂ . Oğuzman da 1927 sayılı Kanunun getir-

56^ Saymen, İş Hukuku, 591. 
56'' Reisoğlu Safa, 21. 
568 YTB, 10.11.1947, 62/3019, karar için bkz. Saymen, Kıdem İkramiyesi, 379; 

"Kıdem tazminatı muayyen olmayan iş akitlerinde işinde sebat göstermiş olan ve 
akta aykırı hareketinden başka bir sebeple işinden ayrılan işçiye malî menfaat sağ
layarak işlerinde sebat göstermelerini teşvik maksadıyla kabul edilmiştir." YlBK, 
15.5.1957, 13/10, Orhaner, I, 338. 

5"" Oğuzman, Fesih, 255-256; Oğuzman, Konferans, 14. 
570 Ergin, 34. 
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diği yeni düzenlemenin "kıdem tazminatından yaralanmak için gerekli 
kıdem süresinden hiç bahsetmemesi ve ancak yorum yolu ile asgarî bir 
yıllık kıdemin gerekli olduğu sonucuna varılması karşısında, artık kıdem 
tazminatının kıdemli işçiyi mükafatlandırma amacı güden bir ikramiye 
olduğunu savunma imkânı kalmadığını" vurgulamaktadır^^i. 

İkramiye görüşüne getirilen diğer bir haklı eleştiriyi de şöylece özet
lemek mümkündür. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, sürenin dolması ile iş 
sözleşmesi sona eren işçi kıdem tazminatı alamamaktadır. Bu durumu ik
ramiye görüşüyle açıklamaya olanak yoktur. Çünkü, ikramiye görüşü 
kabul edilecek olursa, iş sözleşmesinin sona erdiği her durumda kıdem 
tazminatı vermek gerekmektedir. Nihayet, işçinin kusurlu olmasına rağ
men işverenin iş sözleşmesini İK.13'e göre ihbar önellerine uyarak fes
hetmesi halinde, işveren kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Bu du
rumda da, işverenin ödediği kıdem tazminatı işçinin çalışmalannın ödül
lendirilmesi olarak nitelendirilemez^^^ 

E. Kendine özgü bir kurum olduğu görüşü 

Bizim de benimsediğimiz bu görüşe göre, iş yasamızın mevcut düzen
lemesi karşısında, kıdem tazminatını yukanda incelemeye çalıştığımız gö
rüşlerden hiçbirine sokmaya olanak yoktur. O itibarla, kıdem tazminatı
nın, iş sözleşmesinin sona erdiği belirli durumlarda işveren tarafından iş
çiye ödenmesi öngörülen, yasadan doğan kendine özgü (sui generis) bir 
yükümlülük olduğunu kabul etmek, bugünkü mevzuatımıza en uygun 
çözüm olacaktır^^^. Kıdem tazminatının kendine özgü bir kurum niteliği 
kazanması, bu konuyu düzenleyen İş Kanunu hükmünün başlangıçtan bu 
yana, farklı ve birbiriyle tutarsız gerekçelerle çok sayıda değişikliğe tâbi 
tutulmuş olmasıdan kaynaklanmaktadır^^"*. 

n. TAZMİNATININ İŞLEVİ 

Bugün işsizlik sigortasının mevcut bulunduğu yabancı ülkelerde kı
dem tazminatının karşılığı olarak işten çıkarma tazminattan yer almaktadır. 
Yabancı ülkelerde işten çıkarma tazminatının işlevi, Türkiye'de kıdem 
tazminatında olduğu gibi, üzerinde çok tartışılan bir sorundur. Burada 
öncelikle, konuya ışık tutması bakımından işten çıkarma tazminatına iliş
kin olarak yabancı hukuktaki duruma kısaca bir göz atacak, daha sonra 

5'1 Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 53. 
^ ' ^ Narmanlıoğlu, Kıdem Tazminatı, 331. 
^^3 Bu görüşte, Çelik, 202; Çenberci, İş Kanunu Şerhi, 382-383; Elbir, ,102; 

Ergin, 41-42; Reğisoğlu Safa, 23. 
574 Çelik, 202. 
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Türk hukukunda kıdem tazminatına yüklenmeye çalışılan işlevleri ince
lemeye çalışacağız. 

Â. Yabancı hukukta kıdem (işten çıkarma) tazminatı ve işlevi 
İngiliz hukukunda işlen çıkarma tazminatı 1960'lı yıllarda teknolojik 

devrimin etkilerinin azaltılması ve tam istihdamın sağlanması düşüncesiyle 
gündeme gelmiş ve 1965 yılında ilk îşten Çıkarma Tazminatı Yasası yü
rürlüğe sokulmuştur. Bu yasa 1975 tarihli iş Güvencesi Yasasıyla küçük 
bazı değişikliklere uğradıktan sonra, 1978 tarihli İş Güvencesi Yasasıyla 
birleştirilmiştir^^^. Bugünkü mevzuata göre, işten çıkarma tazminatının 
öngörüldüğü fesih durumlan: 1) işverenin işçisini istihdam etmesinin ne
denini oluşturan işini bütünüyle tasfiye etmesi veya tasfiye etmeyi amaç
laması, yahut da işverenin işyerini işçinin oturduğu yerden başka bir yere 
taşıması veya taşımayı amaçlaması, 2) işçinin çalıştığı işkolunda gördüğü 
belirli türdeki bir işe artık ihtiyaç kalmaması, azalması ya da bu gelişme
nin beklenmesi; yahut da, işçinin çalıştığı işyerinde gördüğü belirli tür
deki işe ihtiyaç kalmaması, azalması ya da bu gelişmenin beklenmesi şek
linde sıralanmaktadır^^^. Görüldüğü gibi, İngiltere'de bu tazminat hakkı 
sadece ekonomik ya da teknik nedenlerle işçi çıkarma durumlanna özgü-
lenmiştir. Ancak, her feshin aksi işverence kanıtlanana kadar bu koşuUan 
taşıdığı yasal bir karine olarak kabul edilmektedir577. 

İngiliz hukukunda işten çıkarma tazminatı onsekiz yaşın üzerinde 
yapılan çalışmalar için öngörülmüştür. İşçinin bu tazminata hak kazana
bilmek için, aynı işverene, haftada onaltı saatten aşağı olmamak üzere en 
az iki yıl süreyle çalışmış olması gereklidir. Tazminatın miktan, yaşa, hiz
met süresine ve işçinin normal haftalık ücretine göre hesaplanmaktadır. 
Ancak bu tazminat, en fazla yirmi yıllık çalışma için ve haftalık 205 
Paund'u geçmemek koşuluyla verilmektedir. Öte yandan, emekliUk yaşı
na gelenler ve her durumda altmışbeş yaşım geçenler, işten çıkarma taz
minatına hak kazanamamaktadırlar. Emeklilik yaşına ulaşmadan önceki 
bir yıUık dönemde işten çıkanlanlann alacağı tazminat ise, emeklilik ya
şma ulaşmak için geriye kalan ay sayısına göre indirime tâbi tutulmakta-
dır^^ .̂ Son olarak, iş sözleşmesi işveren tarafından yukanda belirttiğimiz 
nedenlerle feshedilen işçi, işverenin fesihle birlikte kendisine yönelttiği 

575 Bowers, 255-256. 
"° ingiliz hukukunda işten çıkarma tazminatının koşulları konusunda ayrıntılı bilgi 

için bkz. Selwyn, 380-383; Smith-Wood, 407-414; Bowers, 257-262. 
577 Selwyn, 384. 
578 Bkz. Bowers, 268-272; Selwyn, 391-392; Smith-Wood, 417-418. 
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uygun bir alternatif iş önerisini kabul etmemişse, işten çıkarma tazmina
tına hak kazanamamaktadır^^^. 

Selwyn, 1965 tarilıli İşten Çıkarma Tazminatı Yasasının temel amacını, 
uzun süre çalışan işçinin çalışırken sahip olup da yitirdiği bir hakkın 
tazmini olarak tespit ettikten sonra, iş gücü hareketliliğinin sağlanması, 
meslekî bilgi ve tecrübenin yeniden ekonomik dağıtımı, rasyonel yapı
lanma sürecine yardım gibi ikincil amaçlardan söz etmekte, ancak bu 
ikincil amaçlann hukukî değil, ekonomik nitelikte olduğunu vurgula-
maktadır^^O. Yazara göre, bu tazminatın amacı, fesih nedeniyle işçinin 
uğradığı kayıplann giderilmesidir. Yoksa, işçiye işini yitirmesinden sonra 
içine gireceği güç dönemde yardımcı olmak değildir. Zira, yukanda be-
hrtilen şekilde işten çıkanlan işçi hemen yeni bir iş bulsa dajıi bu tazmi
natı alabilmektedir. Keza, bu tazminatı alan işsiz, aynca işsizlik ödeneği 
talep etme hakkına da sahiptir^Si. 

Lord Denning de, işinde eskiyen işçinin işi üzerinde yıllandıkça de
ğer kazanan bir hakkı bulunduğıınu ve bu nedenle işin son bulması du
rumunda işini yitirmesi dolayısıyla bir tazminata hak kazandığım belirt
mektedir. Denning'e göre, nasıl ki bir yöneticiye işini yitirdiğinde bir ik
ramiye verilmekteyse, işçi de bu anlamda işten çıkarma tazminatı almak
tadır. Öte yandan. Denning de Selwyn'in beUrttiği şekilde işten çıkarma 
tazminatının bir işsizlik ödemesi olmadığını özellikle vurgulamaktadır. Zi
ra, bu ödeme esasen, uzun süren hizmet için öngörülen bir tazminattır^^^ 

Kimilerine göre ise, işten çıkarma tazminatı, işte kazanılan ek bir men
faattir. Bu görüş bir iş mahkemesi kararında ortaya konmaktadır. Ka
rarda, iş mahkemeleri başkanı, mal sahibinin mülkü üzerinde sahip oldu
ğu mülkiyet hakkı gibi, uzun süre çalışan işçirün de işi üzerinde yıllan
dıkça değer kazanan bir güvence hakkına sahip olduğunu, nasıl ki malı e-
linden zorla alman malik buna karşılık tazminat talep edebiliyorsa, işin
den olan işçinin de aynı nedenle tazminat hakkına sahip olduğunu belirt-
mektedir^^^. 

^"^9 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Bowers, 262-267; Selwyn, 384-385; 
Smith-Wood, 419-423. 

80 „5 jç̂ onuya değinen Bowers işten çıkarma tazminatının işgücünün hareketlili
ğini artırıcı işlevinin ikincil nitelikte oluşunu, söz konusu ödemenin genellikle 
yaşlıca ve uzun yıllar hizmet vermiş işçilere verilmesiyle açıklamaktadır. Çünkü, 
uzun yıllar hizmet vermiş yaşlı işçiler yeni iş aramak amacıyla evlerini ve ailele
rini bırakmaya en az hazırlıklı olan grubu oluşturmaktadırlar. Bowers, 256. 

581 Selwyn, 377. 
582 Lord Denning MR Lloyd v Brassey, [1969] 1, ALL E. R., 383. 
583 Wynes v Southrepps Hall Broiler Farm Ltd [1968] ITR 407, Bowers, 256. 
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Bazı yazarlar ise, işten çıkarma tazminatını, sessizce aynlıp gitmesi için 
işçiye verilen bir rüşvet olarak görmektedirler. Örneğin Fryer'a göre, 
İşsizlik Tazminatı Yasası, işçileri iş güvencelerini koruma yönündeki ça
badan vaz geçirmeye ikna ederek iş güvencesizliğini teşvik eden bir po
zitif düzenlemedir. Yazara göre, anılan yasa, sendikalan önceden şiddetle 
karşı çıktıkları işten çıkarma sözleşmelerini yapmaya teşvik etmektedir̂ '̂*. 
Wedderburn'a göre. Yasanın işlevi önce, masum işçinin iş hakkımn bir tür 
korunması iken, sonra garip bir şekilde, onun işten çıkanlmasını meşrulaş
tıran bir araca dönüştürülmüştür^^ .̂ 

Smith-Wood ise, İşten Çıkarma Tazminatı Yasasının genel amacı ko
nusunda bazı tartışmalar olduğunu belirttikten sonra, bu düzenlemenin 
altında yatan amaçlan, işgücünün hareket yeteneğini artırmak, daha fazla 
iş güvencesi sağlamak, işten çıkarmalar nedeniyle yapılan grevleri önle
mek ve uzun süren hizmeti ödüllendirmek şeklinde sıralamaktadırlar. 
Ancak yazarlara göre, belirtilenlerden hiçbiri işten çıkarma tazminatının 
amacını tek başına açıklayamamaktadır̂ ^^ 

İngiliz İşten Çıkarma Tazminatı Yasasına getirilen başlıca eleştiri, 
amacının oldukça mütevazi ve bu itibarla tazminatın azamî haddinin ol
dukça düşük, ortalama ödemenin ise, bu tavanın çok altında gerçekleş
mesine karşın. Yasanın fazla karmaşık oluşudur. Öte yandan, bugün işve
rene işten çıkarma konusunda işçinin tanınmış sendikasına danışma zo
runluluğunun getirilmesi ve İşten Çıkarma Tazminatı Yasasımn ilk yürür
lüğe girdiği 1965'ten sonra yapılan haksız feshe ilişkin yeni düzenlemeler 
(İş Güvencesi Yasası) karşısında, İşten Çıkarma Tazminatı Yasasının işlevi
ni yitirdiği ileri sürülmektedir. Çünkü, İş Güvencesi Yasasının tanıdığı 
haksız feshe ilişkin talep haklan (işe iade ve tazminat) karşısında, işten 
çıkarma tazminatı önemini oldukça yitirmiştir^^ .̂ Bugün, İngiltere'de bir 
çok işverenin yasal işten çıkarma programından daha cömert programlar 
tesis ettikleri görülmektedir. Ancak, işverenlerin uyguladıklan daha geliş
miş programlann ortaya çıkmasım yasal işten çıkarma tazminatı düzen
lemeleri teşvik etmiştir. İşten çıkarma tazminatı kurumu, anılan nedenle 

"'* Bowers, 256; 1975 Tarihli iş Güvencesi Yasasında (99. Fasıl), işverenin işten 
çıkarma konusunda tanınmış sendikaya danışması öngörülmüştür. Anderman, 
195; bu konu 1992 tarihli Sendika ve İş ilişkileri Yasası ile yeniden -düzenlenmiş
tir. Ancak bu yasa da, 1993 tarihli Sendika Reformu ve Çalışma Hakları Yasasıyla 
bazı değişikliklere uğramıştır. Konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat hakkında ay
rıntılı bilgi için bkz . Selwyn, 492; Smith-Wood, 55-56. 

5^5 . W. Wedderburn, The Worker and the Law, 3rd ed. Penguin 1988, Bowers, 
255'ten naklen. 

586 Smith-Wood, 403. 
587 igjg Tarihli İş Güvencesi ve 1992 Tarihli Sendika ve İş ilişkileri Yasalarından 

kaynaklanan haksız feshe ilişkin talep hakları için bkz. Smith-Wood, 384-401. 
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işlevini önemli ölçüde yitirmekle birlikte, işçi ve işverenin kontrolü 
dışındaki ekonomik nedenlerden kaynaklanan fesih halleri gibi, haksız 
olduğu ileri sürülemeyen ve işverenin ihdas ettiği daha gelişmiş bir 
programın da bulunmadığı durumlarda uygulanmaya devam 
edilmektedir^^^. 

Görüldüğü gibi, İngiliz hukukunda işten çıkarma tazminatının işlevi 
konusunda görüşbirliği yoktur. Ancak, bu ödemenin bir işsizlik tazminatı 
olmadığı ittifakla kabul edilmektedir. Kanımızca, işten çıkarma tazminatı
nın devreye sokulduğu dönemdeki ekonomik gelişmeler ve o tarihte İş 
Güvencesi Yasasımn henüz yürürlüğe konmamış olduğu düşünülürse, bu 
tazminatın önemli ölçüde iş güvencesi sağlamak amacıyla öngörüldüğü 
sonucuna varmak yanlış olmayacaktır. 

Alman hukuna gelince. Feshe Karşı Koruma Yasasına göre (m. 9, 10), 
işten çıkarma tazminatı hakkının doğabilmesi için öncelikle işten çıkarılan 
işçinin mahkemeden feshe karşı korunmasını talep etmesi gerekir. 
Mahkemenin feshi geçersiz kılması karşısında, taraflardan birinin (işçi 
veya işveren) iş ilişkisinin devamım mümkün görmemesi ve ilişkiyi sona 
erdinnesi konusunda mahkemeye başvurması halinde, mahkeme iş ilişki
sini sona erdirmekte ve işvereni uygun işten çıkarma tazminatını ödemeye 
mahkum etmektedir. Tazminatın miktan, elli yaşın altındaki işçiler için 
oniki, üzerindekiler içinse onsekiz aylık ücreti geçmemek koşuluyla 
mahkeme tarafından takdir edilmektedir. Mahkemenin tazminat miktannı 
tespit ederken gözönünde tuttuğu başlıca hususlar ise, işçinin yaşı ve hiz
metinin süresidir. Bunlar dışında tazminat miktannın tayininde, işçinin 
medeni hali, bağımlı yaşayanlanmn bulunup bulunmaması, sağlık duru
mu, iş piyasası koşullan, feshin haksızlığının derecesi ve işverenin eko
nomik durumu gibi faktörler de dikkate alınmaktadır. Haksız fesih dışın
da işten çıkarma tazminatına hak kazanılmasının bir sosyal plan (Temel 
Çalışma Yasası m. 111, 112)^^9 veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklan
ması da mümkündür. Zira, bir çok rasyonalizasyon^^^ sözleşmesine, işten 

5^^ Smith-Wood, 403. 
1972 tarihli Temel Çalışma Yasası (Betriebsverfassungsgesetz-Works Constituti
on Act) hakkında bilgi için bkz. Weiss, 103. 

^^^ Rasyonalizasyon, bir işletmenin teknik veya ekonomik bakımdan ya da organi
zasyon olarak geliştirilmek suretiyle daha verimli hale getirilmesini ifade etmek
tedir. Rasyonalizasyon sürecinde işgücü gereksiniminin azalması veya mevcut iş
gücünün meslekî niteliklerinin yenileşmenin gereklerine yanıt verememesi nede
niyle bir kısım işgücünün işten çıkarılması sözkonusu olabilmektedir. İşgücünün 
rasyonalizasyon nedeniyle işten çıkarılması halinde korunması amacıyla bazı söz
leşmeler yapılmaktadır. Bu sözleşmeler ya toplu iş sözleşmesi düzeyinde ya da iş
yeri düzeyinde yapılan sosyal planlar şeklinde gerçekleşmektedir. Bkz. Weiss, 
262-263. 
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çıkarma durumlarında işçiye, yaşı ve hizmet süresine göre tazminat öden
mesini öngören hükümler konmaktadır^^!. Görüldüğü gibi. Alman hu-
kunda işten çıkarma tazminatı daha çok iş güvencesini artırıcı bir işlev 
görmektedir. 

Fransız hukunda işten çıkarma tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmele
rinin işveren tarafından feshedilmesi nedeniyle işçinin uğrayacağı kayıp-
lan gidermek amacıyla işverenin ödemesi öngörülen toplu para olarak 
tanımlanmaktadır. Bu ödeme, işçinin belirli bir süre devamlı çalışması ko
şuluna bağlıdır. İşçinin isteyerek işten aynlması, işverenin zorlayıcı bir ne
denle iş sözleşmesini feshetmek durumunda kalması, ya da sözleşmeyi 
haklı nedenle feshetmesi hallerinde bu tazminat ödenmemektedir. Böyle 
bir tazminat ödenmesinin altında yatan düşünce, işverene uzun süre ita
atle hizmet eden işçinin iş sözleşmesinin feshi dolayısıyla mağdur edil
memesi şeklinde açıklanmaktadır. Fransa'da işten çıkarma tazminatı, ya
sayla düzenlendiği gibi, toplu iş sözleşmeleriyle ve bazen de bireysel iş 
sözleşmeleriyle düzenlenmektedir. Yasayla düzenlenen asgarî işten çı
karma tazminatına hak kazanabilmek, sürekli olarak en az iki yıl çalışma 
koşuluna bağlanmıştır. Ancak, yasal işten çıkarma tazminatı, daha iyi ko
şullardaki toplu ya da bireysel iş sözleşmeleriyle düzenlenen işten çı
karma tazminaüanyla birleşmemektedir. Başka bir deyişle, eğer işçi, toplu 
ya da bireysel iş sözleşmesi ile düzenlenen ve koşuUan daha iyi olan bir 
işten çıkarma tazminatına hak kazanmışsa, aynca yasal işten çıkarma taz
minatı alamamaktadır. Son olarak, Fransız hukukunda işten çıkarma taz
minatı ilke olarak ücret biçiminde değerlendirilmemekte ve vergiye tâbi 
tutulmamaktadır5^2. Bu açıklamalardan çıkan sonuca göre, Fransa'da iş
ten çıkarma tazminatı, işverenin iş sözleşmesini feshettiği işçiye, uzun süre 
itaatle çalışması karşılığında, hakkaniyet esasına dayah olarak ödediği bir 
tazminattır. 

Görüldüğü üzere, işsizlik sigortasımn mevcut bulunduğu yabancı ül
kelerde, hukukumuzdaki kıdem tazminatı kurumunun karşıhğım oluştu
ran işten çıkarma tazminatlanmn işlevi, ülkeden ülkeye değişmektedir. 
Bunun nedeni ise, her devletin kendi ihtiyaçlarına göre hukuk mevzuatım 
şekillendirmiş olmasıdır. Kıdem tazminatımn Türkiye'de üstlendiği işlev 
de ülkemizin koşul ve ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Şu halde, ülke
mizde kıdem tazminatımn bugünkü işlevi değerlendirilirken ve bu işlevin 
bir işsizlik sigortası sisteminin yürürlüğe konması durumunda ne olması 
gerektiğine kara verilirken, kıdem tazminatımn Türkiye'de geliştiği koşul
lar ve karşıladığı ihtiyaçlar dikkatle incelenmehdir. 

591 Weiss, 19. 
592 Lyon-Caen, 132. 
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. Kıdem tazminatının Türkiye'de yüklendiği işlevler 
Türkiye'de kıdem tazminatım düzenleyen ilk Kanun, 12.6.1936 tarihli 

ve 3008 sayıh İş Kanunudur. Bu Kanunun 13. maddesinin 6. fıkrasında, 
"BiUmum işçiler hakkında fesihlerde, beş seneden fazla olan her bir iş se
nesi için aynca onbeş günlük ücret tutannda tazminat dahi verilir." şek
linde bir hüküm bulunmaktadır. Kanımızca, bu hükmün amacı, uzun sü
ren hizmetlerin ödüllendirilmesi suretiyle, işçilerin işlerini kısa aralıklarla 
terk etmeden sebatla sürdürmelerinin sağlanmasıdır. İşçiyi ödüllendirilme 
görevi ise, uzun süre onun hizmet ve deneyiminden yararlanan işverene 
yüklenmiştir. 

Belirtilmelidir ki, anılan tarihte iş yasasına böyle bir hüküm konması, 
tabandan gelen baskı ve isteklerin bir sonucu olmayıp, tamamen o dö
nemin devlet adamlan tarafından benimsenen ve millî menfaatleri üstün 
tutan fikrin bir ürünüdür. Kanunun gerekçesinde, ekonomik yapılanma
da şahsî teşebbüs, serbest rekabet, çalışma ve sözleşme özgürlüğü gibi hu
kukî esaslara uyulduğu, ancak, ulusal menfaatlerin korunması amacıyla 
buna bazı sınırlamalar getirildiği ve bu bağlamda emek ile sermeye ara
sında bir denge kurulmaya çalışıldığı belirtilmektedir^^^ 

Daha sonra, bir ara, kıdem tazminatına yaşlılık sigortası işlevi yüklen
meye çalışıldığı görülmektedir. Bu sonucu, 1949 yıhnda yürürlüğe giren 
5417 sayılı İhtiyarhk Sigortası Kanununun 40. maddesinde yer verilen, 
"İhtiyarlık ayhğından faydalanabilecek durumda iken işinden aynlan ve
ya çıkanlan sigortalılar hakkında İş Kanununun 13. maddesinin kıdemle 
mütenasip tazminata müteallik hükmü uygulanmaz" şeklindeki düzenle
meden çıkarmak mümkündür. Ancak, kıdem tazminatına yaşlılık sigor
tası işlevi yüklemeye çalışan bu Kanun, 3008 sayılı Kanunun genç işçilere 
dahi kıdem tazminatına hak kazanma olanağı veren düzenlemesine ters 
düşmüştür. Nitekim kıdem tazminatına yaşlılık sigortası işlevi yükleyen bu 
hüküm, kısa bir süre sonra, 1951 yılında 5752 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaldınlmıştır. Bununla birlikte, daha sonra da kıdem tazminatına yaşlılık 
sigortası işlevi yükleme düşüncesinin izlerini taşıyan bir düzenlemeyle 
karşılaşılmaktadır. Şöyle ki, 1952 yılında, 5868 sayıh Kanunla İş Kanunu
nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle, sigortadan aylık ya da toptan ö-
deme almak amacıyla iş sözleşmesini fesheden işçilere de kıdem tazmina
tından yararlanabilme hakkı tanınırken, bu haktan yararlanma olanağı 
yaşhlık sigortasının yürürlüğe girdiği 1 Nisan 1951 tarihinden önceki 
kıdem süreleriyle sınırlanmıştır. Ancak, bu düzenleme de daha sonra 1475 
sayılı İş Kanunuyla kaldınlmıştır^^. 

593 Ergin, 14. 
594 Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 53-54. 
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Öte yandan, 1950 yılında 5518 sayüı Kanunla İş Kanununun 13. 
maddesinde yapılan bir değişiklikle, başlangıçta sözünü ettiğimiz, uzun 
süren hizmetin ödüllendirilmesi suretiyle kısa fasılalarla çalışmamn önlen
mesi amacından biraz uzaklaşılmıştır. Zira, anılan yeni düzenlemeyle kı
dem tazminatından yararlanma hakkı bir yandan belirli fesih haUeri ile 
sınırlanırken, öte yandan beş yıllık çalışma koşulu üç yıla indirilmiş ve 
kıdem tazminatının işe başlanılan tarihten itibaren işleyeceği öngörül
müştür. Daha sonra, 1927 sayılı Kanunla, kıdem tazminatına hak kazanıl
ması bakımından aranan üç yıl çalışma koşulunun bir yıla indirilmesi su
retiyle bu amaçtan tamamen uzaklaşıldığı görülmektedir^^ .̂ 

Bu anılanlardan sonra, Türkiye'de kıdem tazminatına yüklenmeye ça
lışılan üçüncü işlev, işsizliğin tazminidir. 3008 sayıh Kanunu yürürlükten 
kaldıran 28.7.1967 tarihli ve 931 sayüı İş Kanunu, kıdem tazminatı ku
rumunu yeniden düzenlemiştir. Yasanın iş hayatı yönünden sakmcah 
yanlan bulunduğu şeklindeki itirazlara karşı, yasa gerekçesinde henüz bir 
işsizlik sigortası sisteminin kurulamamış olduğu hatırlatılarak, ileride iş
sizlik sigortasının kuruluşu sırasında kıdem tazminatının yeniden ele alına
cağı belirtilmiştir. Nitekim, daha sonra hazırlanan bir işsizlik sigortası yasa 
tasansında kıdem tazminatının kaldırılması öngörülmüştür^^ .̂ 

Kıdem tazminatının işsizlik sigortası niteliğine de sahip olduğu gö
rüşü, haklı olarak eleştirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu eleş
tiriler, kıdem tazminatının işçinin iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra 
işsiz kalıp kalmamasına bakılmaksızın verilmesi, öte yandan emeklilik ve 
ölüm durumlannda da ödeniyor olması noktalannda toplanmaktadır^^^. 
Bugün TİSK, Türkiye'de ismen bir işsizlik sigortası bulunmamasına kar
şın, kıdem tazminatının ihbar tazminatı ile birlikte işsizlik sigortasımn ye
rini tutan sistemler olarak öngörüldüğü savındadır. TİSK'in bu görüşü 
aynen şu ifadelerle açıklanmaktadır, "...ülkemizde henüz işsizlik sigortası 
kurulmamış olmakla beraber, ihbar ve kıdem tazminatlan getirilmek su
retiyle, toplu ödenen işsizlik yardımı yapılmakta ve işsizliği tazmin edici 
bir politika uygulanmaktadır." Bu görüşe göre. Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen 931 sayılı Kanunun gerekçesi, iptal, üzerine yürürlüğe konan 
1475 sayılı Kanun için de geçeriidir. 1475 sayılı Kanunun kıdem tazmi
natını düzenleyen 14. maddesi ihbar önellerini düzenleyen 13. maddesi 
ile birlikte düşünüldüğünde, işten çıkanlan bir işçinin belirli bir süre ya
şamını sürdürecek düzeyde gelire sahip olduğu görülmektedir. Bu iti
barla TİSK'e göre, bir işsizlik sigortası sistemi kurulacaksa, bunun ihbar 

'^^ Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 53. 
596 Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 54-55. 
597 Bkz. yuk, BI. 6, I, 
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ve kıdem tazminatı kurumlanyla birlikte değerlendirilerek, ihbar ve kıdem 
tazminatlannın işsizlik sigortasımn yerini tutan kısmımn kaldmlması ge-
rekmektedir^^^. 

İş sözleşmeleri sona eren işçilerin, kıdem tazminatına hak kazanmış-
larsa, yeni bir iş bulana kadar aldıklan tazminatlarla geçindikleri doğru
dur. Bu, fiilen ortaya çıkan bir durumdur. Yoksa kıdem tazminatına hu
kuken işsizlik sigortası işlevi yüklemeye olanak yoktur. Ancak, bu duru
mun kendililiğinden ortaya çıktığını kabul etmek de pek doğru olmaya
caktır. JZira, kıdem tazminatımn bugünkü şeklini almasında, çeşitli baskı 
gruplannın böyle bir fiili durum yaratmaya yönelik düşüncelerinin payı 
bulunduğu kuşkusuzdur. Örneğin, kıdem tazminatına hak kazanabilmek 
için aranan belirli süre çalışma koşulunun, bir yıl gibi kısa bir süreye in
dirilmesinin bu tür bir düşüncenin sonucu olduğunu kabul etmek gere
kir. 

Sonuç olarak, bugün Tüıkiye'de kıdem tazminatı sadece, bu tazminata 
hak kazanarak işlerini yitirip de işsiz kalanlar bakımından, yeni bir iş 
bulunana kadar işsizliği tazmin eden bir vasıta işlevi görmektedir. Ancak, 
bunu TİSK'in ileri sürdüğü gibi, Türkiye'nin işsizliği tazmin etmeye yö
nelik bir politikası olarak kabul etmeye olanak yoktur. Çünkü, bu fiili 
durumu kıdem tazminatının hukukî niteliği ile bağdaştırmak mümkün 
değildir. Öte yandan TİSK'in, ihbar önellerine ilişkin ücretin işsizUk si
gortasının yerini tuttuğu yönündeki görüşüne de katılmaya olanak yok
tur. Çünkü, kanımızca ihbar önellerine ilişkin ücret peşin olarak ödense 
de, iş sözleşmesinin sona erme am, ihbar önellerine ilişkin sürenin sonu-
(iıiT^99 Peşin olarak ödenen meblağ ise işçinin anılan devreye ilişkin üc
retidir. Bu nedenle, söz konusu dönemde işçinin işsiz olduğunu kabul et
meye olanak yoktur. 

Türkiye'de kıdem tazminatına yüklenmeye çalışılan son bir işlev de, iş 
güvencesi sağlamaktır. 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesini değişti
ren 4.7.1975 tarih ve 1927 sayıh Kanunun gerekçesinde, "kıdem tazmi
natı müessesesinin işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı ve keyfi işten 
çıkarılma işlemlerinin işçi aleyhine doğurduğu sonuçlan giderici niteliği 
yanında" ifadesine yer verilmek suretiyle, kıdem tazminatının iş güvencesi 
sağlamaya yönelik bir işlev gördüğü belirtilmektedir. Kanımızca, 1927 
sayılı Kanunla kıdem tazminatına hak kazanabilmek için daha önce ara
nan üç yıldan fazla çalışma koşulunun bir yıla indirilmesi ve her yıl için 
onbeş günlük ücret tutannda öngörülen tazminat miktanmn otuz güne 

598 xISK, İnceleme Yayınları No.6, 98-99; TÎSK, inceleme Yayınları No.7, 34-36, 
38-39, 42. 

5"9 Bu konudaki tartışmalar ve ayrıntılı bilgi için bkz. yuk, Bl. 5, I, A, 2, a, /'. 
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çıkarılması da, gerekçede beUrtilen bu düşüncenin bir ürünü olsa gerektir. 
0te yandan, yeni düzenlemede işverenin kıdem tazminatından doğan so
rumluluğunu özel kişilere ya da sigorta şirketlerine sigorta ettiremeye
ceğinin öngörülmesi ve yine, maddede kıdem tazminatı fonunun sadece 
yaşlılık, emeklilik, malûllük, ölüm ve toptan ödeme durumlanyla sımrlı 
tutulmasının da yasa gerekçesinde yer alan görüşü desteklediği belirtil-
mektedir^oo 

Ancak, kıdem tazminatına iş güvencesi sağlama işlevi yüklemenin 
gerçekten istenen amaca hizmet edip etmeyeceği tartışmalıdır. 1927 sayılı 
Kanunun gerekçesine yansıyan düşünceye göre, kıdem tazminatı, işveren
leri, hem işçi alırken hem de işçi çıkanrken düşünmeye sevk eden bir iş
leve sahiptir. Zira, işverenler işçi alırken ileride aldıkları işçiden memnun 
kalmamadan durumunda, işten çıkarabilmek için ödemek zorunda kala
cakları tazminatı düşünerek daha seçici ve dikkatli davranacaklar; öte 
yandan, yine bu tazminat nedeniyle, her anlaşmazlıkta işçiyi keyfi olarak 
kolaylıkla işten çıkaramayacaklardır^^ .̂ 

Buna karşılık, öğretide görüşlerine katıldığımız bazı yazarlar, kıdem 
tazminatına hak kazanma koşullan hafifletiliıken tazminat miktanmn ar-
tınlmasıran, iş güvencesi sağlamak bir yana, tam tersine iş güvencesini 
daha da azaltabileceği görüşündedirler. Çünkü bu durumda, kıdem taz
minatı ödemek istemeyen işverenler sık sık işçi değiştirmek suretiyle bu 
tazminattan kurtulmaya yönelebileceklerdir. Öte yandan, işverenlerin 
işçileri ile belirli süreli iş sözleşmeleri yapmak suretiyle kıdem tazminatı 
ödemekten kurtulabilmeleri de mümkündür. Zira, belirti süreli iş sözleş
melerinde, öngörülen sürenin sonunda sözleşme işverenin feshetmesi ge-
rekmeksizin kendiliğinden sona erceği için, işçilerin kıdem tazminatı ta
lep etme haklan doğmayacaktır. Bunun işçi devrini artıracağı ise kuşku
suzdur. Katıldığımız bu görüşe göre, gerçek bir iş güvencesi sağlanmak 
isteniyorsa, yüksek bir kıdem tazminatı öngörmek yerine, işçiyi feshe 
karşı koruyucu yasal düzenlemelere gidilmeUdir.̂ ^̂ .̂ 

. DEĞERLENDİRME 
Görüldüğü üzere, Türkiye'de kıdem tazminatına, kurulduğundan bu 

yana çok çeşitli işlevler yüklenmeye çalışılmıştır. Bugün kıdem tazmina
tına, hukukî niteliğiyle bağdaştmlması mümkün olmamakla birlikte, bir 

^^^ Taşkent, iş Güvencesi, 62. 
°"1 Öğretide de kıdem tazminabnm dolaylı da olsa iş güvencesi işlevi gödüğü düşünce

sinde olan yazarlar bulunmaktadır. Bu yazarlar için bkz. Taşkent, İş Güvencesi, 
63. 

°02 5 görüş için bkz. Süzek, Fesih, 175; Taşkent, îş Güvencesi, 64; ayrıca bkz. 
Kutal, Armağan, 212; Tuncay, işsizlik Sigortası Üzerine, 6. 
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yandan işsizlik sigortası işlevi atfedilmeye, öte yandan dolaylı olarak iş 
güvencesi işlevi gördüriilmeye çalışılmaktadır. Burada bir kez daha vur
gulamak istiyoruz ki, kıdem tazminatını, bu tazminata hak kazanmak için 
işsiz bulunma koşulunun aranmaması nedeniyle işsizlik sigortası ile karşı
laştırmaya olanak yoktur. Kıdem tazminatı kurumunun bugün olduğu 
gibi zorlamayla belirli ölçüde işsizliği tazmin işlevi gördüğü kabul edilse 
bile, bu, işçiler bakımından son derece güvencesiz bir yoldur. Çünkü, kı
dem tazminatına hak kazandıran bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçi
ler, genellikle işverenleriyle anlaşmazlık içindedirler. Aralanndaki anlaş
mazlık nedeniyle kıdem tazminatını kendilliğinden ödemeyen işverenden 
bu tazminatın yargı yoluna başvurularak elde edilmesinin ülkemiz koşul-
lannda alacağı uzun zaman düşünülürse, kıdem tazminatının kendisine 
yüklenmeye çalışılan bu işlevi ne derece gördüğü de şüphelidir. Bu iti
barla, Türkiye'de işsizliğin gerçek anlamda tazmini için bir işsizlik sigor
tası programının tesis edilmesi isabetli olacaktır^^ .̂ 

Öte yandan, kıdem tazminatı kurumu da hukukî niteliği itibariyle ik
ramiye esasına göre yeniden düzenlenmelidir. Kanımızca, kıdem tazmina
tına bir ikramiye niteliğini kazandmlmalı ve bu tazminat, iş sözleşmesi her 
ne sebeple sona ererse ersin ödenmelidir. Ancak, kıdem tazminatına bir 
ikramiye niteliği verebilmek bakımından, bu tazminata hak kazanmak 
için aranan belirli süre çalışma koşulunun, ikramiye görüşüne uygun ola
rak, bugün uygulanmakta olan bir yıldan daha uzun bir süreye yüksel
tilmesi gerekmektedir. Böylece işçiler kısa aralıklarla iş değiştirmemeye 
ve daha dikkatle ve sadakatle çalışmaya teşvik edilmiş olacaklar; işten 
aynlırken de, uzun süre sadakatle çahşmalannın bir mükâfatı niteliğindeki 
kıdem tazminatına hak kazanacaklardır. Bu ikramiye için bir alt ve üst sı
nır öngörülmesi mümkündür̂ O^ 

Aynca, İş Kanununun 14. maddesinde de öngörüldüğü üzere, işve
renlerin ödeyecekleri primlerden oluşan bir fon kurulmalı ve kıdem 
tazminatları bu fondan ödenmelidir. Ancak, İş Kanununda kurulması 
öngörülen kıdem tazminatı fonu, sadece yaşlılık, emeklilik, malûllük, 
ölüm ve toptan ödeme durumlanyla sınırlı tutulmuştur. Bu durumda, iş
çinin kıdem tazminatına hak kazandığı İK m.l3 ve m.ló'ya dayanan fesih 
halleri ile işverenin haksız fesihte bulunması durumunda, kıdem tazminatı 
işveren tarafından ödenecektir. Kammızca, işsizlik sigortasıyla birlikte dü
şünüldüğünde, işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı her durumda 
tazminatın fondan ödenmesi, buna karşılık, nedensiz işçi çıkarması duru
munda fonun işverene rücu edebilmesine olanak veren bir düzenlemeye 

603 Bkz. yuk. Giriş. 
604 Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 57. 
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gidilmesi daha isabeüi olcaktır. Çünkü, böyle bir uygulama, bir yandan 
işçilerin kıdem tazminatlannın güvence altına alınmasıru sağlayacak, öte 
yandan da işverenleri nedensiz işçi çıkarmaktan alıkoyacak ve daha dik
katli davranmaya sevkedecektir^05_ pon uygulaması, işverenler bakı
mından da yararlı bir uygulamadır. Zira, böylece işverenler de kıdem 
tazminatı sorumluluklarını, fona prim ödemek suretiyle zamana yayma 
olanağına sahip olacaklardır^^ .̂ 

Hemen belirtmeliyiz ki, bu şekilde işsizlik sigortası ve kıdem tazmina
tına ilişkin düzenlemelere gidihrken, işçilerin iş güvencesine kavuşturul-
malan yönünde yasal düzenlemler de yapılmalı, bu bağlamda iş güven
cesi sağlaması amacıyla yükseltilen kıdem tazminatı miktan da düşürül
melidir. Zira, kıdem tazminatının bugünkü düzeyinde bırakılması, kanı
mızca, iş güvencesi sağlamaktan çok işçi devrini artıracağı için, hem işsiz
lik sigortasını hem de kıdem tazminatı fonunu gereksiz bir yük altına so
kacaktır. 

Buna karşılık, Almanya gibi bazı ülkelerde, iş güvencesi sağlamaya 
yönelik olarak getirilen özel düzenlemeler yanında, yine iş güvencesi 
sağlamak amacıyla, kıdem tazminatına karşılık gelen, işten çıkarma tazmi-
natlanna yer verildiği ileri sürülebilir. Ancak, unutulmamahdır ki bu ül
kelerde işten çıkarma tazminatlarının söz konusu işlevi, asıl sisteme yar
dımcı niteliktedir. Tazminata hak kazanmak için en az iki yıl çalışma ko
şulu arandıktan başka, tazminatın miktan da her olaya özgü olarak makul 
bir düzeyde tutulmak bakımından, elli yaşın altındakiler için oniki, üze
rindekiler içinse onsekiz aylık ücreti geçmemek koşuluyla görevli mah
kemenin takdirine bırakılmıştır^^? 

Keza, kıdem tazminatının iş güvencesi sağlamak amacıyla gündeme 
geldiği İngiltere'de de kıdem tazminatının miktan, iki yıllık hizmetten 
sonra, her yıl için, 18-22 yaş arasında yanm haftalık, 23-41 yaş arasında 
bir haftalık, 41 yaşın üzerinde ise birbuçuk haftalık ücret şeklinde tespit 
edilmiştir. Aynca, bu tazminat en fazla yirmi yıllık hizmet kadılığında ve 
haftalık ikiyüzbeş Paund'u geçmemek üzere verilmektedir. 0te yandan, 
emeklilik yaşına veya her halde 65 yaşma gelenlere işten çıkarma tazmi
natı verilmezken, altmışdört ile altmısbeş yaş arasında bulunanlann, işten 
çıkarma tazminatlannda indirime gidihnektedir^^ .̂ 

""^ Kars. Tuncay, işsizlik Sigortası Üzerine, 6. 
606 Oğuzman, Kıdem Tazminatı, 57; Tunçomağ, Armağan, 926-927. 
607 Weiss, 19 
608 Bkz. Bowers, 272; Selwyn, 392-393; Smith-Wood, 418. 
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Yine, Avusturya'da, üç ile yirmibeş yıl arasında değişen süreler için 
asgarî iki, azamî oniki aylık ücret arasında değişen miktarlarda işten çı
karma tazminatı verilebilmektedir. Emekli olmak suretiyle işlerinden ay-
nlanlar bakımından, diğerleri için en az üç yıl olan çalışma koşulu, on yıl 
olarak tespit edilmiştir. Öte yandan, doğum nedeniyle işten aynlan ka
dınlar da üç aylık ücretlerini geçmemek koşulu ile normal kıdem tazmi-
natlanmn yansına hak kazanabilmektedirler^* .̂ 

Görüldüğü gibi, bu ülkelerdeki tazminat miktalan ülkemize oranla 
oldukça düşüktür^l^. Kaldı ki, bize göre düşük olduğundan söz ettiğimiz 
Avusturya'daki işten çıkarma tazminatlan, geçmiş yıllarda daha düşükken, 
son yıllarda yapılan değişikliklerle bu düzeye getirilmiştir. Bugün Avus
turya'da kıdem tazminatlan bu haliyle de özellikle bazı uzmanlık alanla-
nndakiler ve yöneticiler bakımından çok yüksek bulunmaktadır. Buna 
karşılık, işsizlik sigortası ödenekleri ise oldukça düşüktür. Walterskirchen, 
bu uygulama yerine işsizlik ödeneklerinin yükseltilerek kıdem tazmi-
natlannm düşürülmesinin daha uygun olacağını belirtmekte; ancak, Avus
turya'daki pohtik gerçekler karşısında böyle bir değişikliğin pek olası 
bulunmadığını da vurgulamaktadır. Yazann ortaya koyduğu bir görüşe 
göre, mevcut düzenleme uyannca işten çıkanlmalanndan sonra hemen 
yeni bir iş bulabilen işsizlerin durumu gayet iyi olmasına karşın, kıdem 
tazminatı aldıktan sonra işsizlikleri uzayanlar, düşük işsizlik ödenekleriyle 
veya işsizlik yardımlanyla geçinmek zorunda kalmaktadırlar^^. Gerçek
ten, kıdem tazminatı 3âiksek de olsa, ancak belirli bir süre için yeterlidir. 
Bu itibarla, yüksek kıdem tazminatı yerine işsizlik ödeneklerinin yüksek 
tutulması işçiler bakımından daha isabetlidir. 

^^^ Walterskirchen, 74. 
°'^' İşsizlik sigortasının bulunduğu ülkelerde kıdem taminatlarının genellikle düşük bu

lunduğuna ilişkin örnekleri artırmak mümkündür. Bu konuda çeşitli örnekler için 
bkz. TÎSK, İnceleme Yayınları No.7, 22. 

611 Walterskirchen, 75. 
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Çalışmamızda işsizlik sigortasım teorik temellerinden başlayarak çe
şitli yönleriyle tanıtmaya çaba gösterdik. İncelemede ele alman konulara 
ilişkin olarak vanlan hukukî sonuçlann hepsini burada tekrarlamaya ola
nak yoktur. Aşağıda sadece, işsizlik sigortasına iUşkin olarak yapılan bazı 
önemli tespitlere ve vanlan genel sonuçlara yer verilecektir. 

İşsizlik sigortası temelde, işsizlik riskiyle karşılaşılan sigortalılara eko
nomik güvence sağlamayı amaçlayan bir tazminat yöntemidir. Ancak, 
bilinçli kullanıldığı takdirde, işsizliği önleyici ve istihdamı düzenleyici bir 
işlev görmesi de mümkündür. Bu itibarla, aslî yeri olan sosyal güvenliğin 
yatay kapsamı yanında, dikey kapsamına da girmektedir. 

İşsizlik sigortasından yapılan başlıca yardım, işsizlik ödeneğidir. An
cak genellikle, parasal yardımlar yanında bazı aynî yardımlara da yer ve
rilebilmektedir. İşsizlik sigortasından yapılan aynî yardımlann başında ise, 
meslekî eğitim ve iş bulma hizmetleri gelmektedir. Söz konusu aynî yar
dımların yapılmasının altında yatan düşünce, bir yandan işsizliğin önlen
mesi, öte yandan da, işsizlik sigortası fonunun korunmasıdır. Bu nedenle, 
işsizlik sigortalan bir çok ülkede, istihdam kurumları içinde örgütlen-
mekte ve böylece, istihdam politikasıyla uyumlu bir şekilde işletilmesine 
çalışılmaktadır. Biz de incelememizde, Tüıkiye'de kurulması planlanan iş
sizlik sigortası sisteminin, İş ve İşçi Bulma Kurumu çatısı altında örgüt
lenmesinin isabetli olacağı sonucuna vardık. 

İşsizlik sigortasımn finansmam, kaynağı itibariyle genellikle, üçlü fi
nansman yöntemi olarak adlandınlan bir sistem çerçevesinde, işçi-işveren 
primleri ve devlet katkılan ile sağlanmaktadır. Teknik anlamda finansman 
yöntemi olarak ise, çoğunlukla kapitalizasyon yöntemi tercih edilmekte
dir. Bu yöntem çerçevesinde, belirtilen kaynaklardan gelen para ortak bir 
fonda toplanıp nemalandınlarak, sigortamn finansmanına tahsis edilmek
tedir. Fonun değerlendirilmesinde, güven, verimlilik ve likidite ilkeleri 
esastır. 

İşsizlik sigortasının finansman kaynağını oluşturan işçi ve işveren 
primleri ile devlet katkılan, çoğunlukla orantılı prim yöntemine göre, üc
retin belirli bir yüzdesi alınarak hesaplanmaktadır. Ancak, bazı ülkelerde. 
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maktu ödenek yönteminin, ya da karma yöntemlerin kullanıldığı da gö
rülmektedir. İşsizlik ödeneğinin hesaplanmasında da eşitlik ve uyum 
sağlanması bakımından, primlerin ve devlet katkılarının hesaplanmasında 
benimsenen yöntemin kullanılması-genellikle kabul edilen bir uygula
madır. 

İşsizlik sigortasının uygulama alanı çoğunlukla, bağımh çalışanlarla 
sınırlı tutulmaktadır. Ancak, bağımsız çalışanlann sigorta kapsamına alı
nabildiği ülkeler de mevcuttur. Bu temel aynm dışında, işsizlik sigortası 
kapsamının belirlenmesinde kullanılan bir çok aynm söz konusudur. 
Bunlara örnek olarak, sektörler itibariyle yapılan ayrımlar ile yaş ve cin
siyet aynmını göstermek mümkündür. Bunlar ve benzeri aynmlara göre, 
kimlerin işsizlik sigortası kapsamında yer alacağı ise, ulusal yasalarda 
ülkelerin koşuUanna uygun olarak farklı faildi tespit edilmektedir. Ulusal 
yasalarda çizilen sınırlar içinde kapsamın belirlenmesi bakımından, ge
nellikle zorurüu sigortalıhk ilkesi geçerlidir. Bununla birlikte, çok az sa
yıdaki bazı ülkelerde işsizlik sigortası isteğe bağlıdır. Öte yandan, zorunlu 
sigortalılık ilkesinin yürürlükte bulunduğu bazı ülkelerde de, zorunlu si
gorta kapsamı dışında tutulan bazı gruplar, isteğe bağlı işsizlik sigor
tasından yararlanma olanağına sahip kılınmışlardır. 

Yukanda belirtildiği gibi, işsizlik sigortasından yapılan başlıca yardım
lar, işsizlik ödeneği ile meslekî eğitim ve iş bulma yardımlandır. Bu 
yardımlara hak kazanabilmek için aranan bazı yerleşmiş koşullar mev
cuttur. Bu koşullan, 

1) Sigorta kapsamında bulunmak, 

2) İşsiz olmak, 

3) Çalışmaya elverişli ve istekli bulunmak, 

4) Yasada öngörülen devrede belirti bir süre sigortalı olarak çalışmak, 

5) İşsizlik ödeneğinden yoksun bırakılma sonucunu doğuracak bir 
hak düşürücü nedenin bulunmaması, 

6) İlgili iş bulma kurumuna kayıt yaptırmak. 

Şeklinde sıralamak mümkündür. Anılan koşullan yerine getirenler, 
ulusal yasada öngörülen bekleme süresinin sonunda işsizlik ödeneğine 
hak kazanabileceklerdir. 

Türkiye'de henüz bir işsizlik sigortası sistemi kurulmamıştır. İşsizlik 
sigortasının yokluğundan doğan boşluk, kıdem tazminatı kurumuyla dol
durulmaya çalışılmaktadır. Oysa, kıdem tazminatını hukukî niteliği itiba-
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riyle işsizliği tazmin edici bir yöntem olarak kabul etmeye kanımızca ola
nak yoktur. Ülkemizde, kıdem tazminatı kurumuna, bir yandan işsizlik 
sigortası, öte yandan da iş güvencesi sağlama işlevi yüklenmeye çalışıldığı 
için, tazminat düzeyi diğer bir çok ülkeye göre oldukça yüksektir. 

Türkiye'de bir işsizlik sigortası sistemi kurulurken, bu sigorta, kıdem 
tazminatı ve iş güvencesi ile birlikte ele alınmalı ve anılan kurumlar birbir
leriyle uyumlu bir şekilde düzenlenmelidir. Kanımızca, kıdem tazminatı 
hukukî niteliği itibariyle bir ikramiye şeklinde düşünülmelidir. Ancak, 
kıdem tazminatına bir ikramiye niteliği kazandırabilmek için, bu tazmi
nata hak kazanılması bakımından aranan bir yıllık çalışma süresinin artı-
nlması ve tazminat düzeyinin indirilmesi gereklidir. Tazminat düzeyinin 
indirilmesi, iş güvencesi ile ilgili olarak getirilecek yasal düzenlemeyle 
birlikte ele alındığında, bunun, iş güvencesini olumsuz değil, olumlu bir 
şekilde etkileyeceği açıktır. Tek başına kıdem tazminatı, özeUikle bu taz
minatın yüksek tutulduğu durumlarda, iş güvencesi sağlamak bir yana, 
aksine iş güvencesizliğine yol açabilecek bir yapıya sahiptir. Zira, işve
renler yüksek kıdem tazminatından kurtulabilmek için, işçilerin çalışma 
süresini kısa tutabileceklerdir. 

Sonuç olarak, yapısal ve gizli işsizliğin yüksek bulunmasının sakınca
larına rağmen, artık ülkemizde de bir işsizlik sigortasının kurulmasının 
zamanı gelmiştir. Bu işe, ilk aşamada mütevazi de olsa, bir yerden baş
lanması gerekmektedir. İşsizlik sigortasının, kıdem tazminatı ve iş güven
cesi ile birlikte ele alınmasıyla getirilecek uyumlu bir düzenleme, kuşku 
yok ki, sistemin bütün taraflan (işçi, işveren ve devlet) bakımından yararlı 
sonuçlar doğuracaktır. 
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ABSTRACT 

Unemployment is one of the most significant problems causing social 
depressions in many countries. Mainly two different aspects are faced 
with v̂ tiile combating this problem. One of them is the prevention of 
unemployment and the other is the compensation of the income losses 
due to unemployment. 

There are two main systems of compensation of unemployment, and 
these systems are usually applied together, so they are called mostly as 
the "two-tiered system". The first tier is the unemployment insurance, 
which is generally subject to prior employment- and payment of 
contributions. Whereas the second tier, that is to say the unemployment 
assistance, wiiich is generally financed by the state, does not depend upon 
the prior employment of the unemployed people. Unemployment 
assistance is received either because the unemployed people have exhaus
ted their entitlement in the first tier or because they do not quahfy for the 
first tier at all. The main subject of our book is the unemployment insu
rance. 

Unemployment insurance is a system to compensate the temporary 
losses of income of the workers who are involuntarily unemployed, in 
other vHords, who are out of work, despite their availability and willing
ness to work. This insurance supports the unemployed by cash-benefit or 
kind-benefit. Though cash-benefit is the general tool of support, kind-
benefit is also as important as the cash-benefit. Kind-benefit includes, 
providing a position and training the unemployed. It is obvious that 
providing employment helps reduce the financial burden of the 
unemployment fund. As the cash-benefit is temporary, it is not 
considered as an exhaustive solution. But by the way of kind-benefit, if 
the unemployed becomes an employed, this wiU be the definite solution 
of the whole problem. For that reason, the unemployment insurance is 
generally considered together with the employment policy and organised 
by the same managing body. 

All the members of the European Union and OECD countries, except 
Turkey, have estabUshed a system of unemployment insurance. 
Although, in Turkey, it was first pronounced in 1959, and aU the five 
year development plans have aimed at estabhshing an unemployment 
insurance scheme, this effort has not been able to reach a positive result. 
In accordance with the 6th Five Year Development Plan, in vAiich for
ming an unemployment insurance scheme is proposed, the latest and the 
most comprehensive study was done by the Ministry of Labour And 
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Social Security in 1992. As a resul! ! that sludy a model code ot 
unemployment insurance appeared. UntofUınalcly that model code was 
not enacted. The latest effort in iliis regard was seen in liic 7lh Five Year 
Development Plan. In that plan which is currently in elTcct,. il ıs finnly 
stated that an unemployment scheme is to be cstabhshed. 

In this book all the dilTcrcnt aspects of unemployment insurance has 
been tried to be analysed During ihis analysis, the 1992 Draft Code is 
taken into account, and some new ideas and proposals about an 
unemployment in.surance code are put lorward. 

In conclusion, it is understood that, unemployment insurance is quite 
useful and beneficial botli for the unemployed workers, their families 
and for the welfare of the whole society. Therefore, in my point of view, 
estabhshing an unemployment insurance scheme in Turkey is necessary. 
Further more, whien we take the privatisation projects which are on 
Turkey's agenda and the plans of the integration to the EU into account, 
it can be said tliat, establishing an unemployment in.surance in Turkey is 
indispensable. 


