
 

İŞSİZLİK SİGORTASI YASA TASARISI (II) 
 

Aydınlık Dergisi, 11 Ocak 1998 
Yıldırım Koç 

 
Tasarıda (M.11), işsiz kalan işçiye “mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve 
çalışma koşullarına yakın bir iş”in önerilmesi öngörülmektedir. Önerilen işin uygunluğunda, 
işçinin evine yakınlık da gözönünde bulundurulmalıdır.  
 
Tasarıya göre (M.13) günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son altı aylık prime esas kazançları 
dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama net kazancının yüzde 55’i olacaktır. Bu oran 
artırılmalı ve hesaplama sonucunda elde edilecek işsizlik ödeneği düzeyinin asgari ücretin 
altında kalamayacağı belirtilmelidir. Örneğin, Portekiz’de işsizlik ödeneğinin asgari düzeyi 
yürürlükteki asgari ücret, azami düzeyi de yürürlükteki asgari ücretin üç katıdır. Brezilya’da 
da işsizlik ödeneği son üç aydaki ortalama kazancın yüzde 50’sidir. Ancak bu biçimde 
hesaplanan miktar, asgari ücretin altında olamaz, asgari ücretin üç katını aşamaz. 
İspanya’da işsizlik ödeneğinin oranı, işsizlik ödeneğinin ilk 6 aylık döneminde yüzde 70, daha 
sonraki aylarda da yüzde 60’dır. 
 
İşsizlik ödeneğine, işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısına göre ekleme 
yapılmalıdır. Örneğin, Yunanistan’da işsizlik ödeneği oranı ücretlilerde yüzde 40, aylıklılarda 
yüzde 50’dir; ancak bulunacak miktar, vasıfsız işçinin ücretinin üçte ikisinden az olamaz. 
Ayrıca, işsiz kalan kişinin bakmakla yükümlü olduğu her kişi için bu oran 10 puan 
artırılmaktadır. İran’da ise işsizlik ödeneğinin oranı yüzde 55 iken, bakmakla yükümlü olunan 
kişilerin herbiri için bu oran 10 puan artırılmaktadır. Ancak bu biçimde yapılacak eklemeler 
sonucunda alınan işsizlik ödeneği, ücretin yüzde 95’ini aşamamaktadır. 
 
İşsizlik ödeneği oranı, işçinin yaşına ve prim ödeme süresine göre de farklılaştırılabilir. 
 
Ödenecek işsizlik ödeneği, yılda iki kez, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon 
oranında artırılmalıdır. Örneğin, Avustralya’da işgücü piyasasına yeni katılan ve iş 
bulamayanlara verilen işsizlik ödeneği, fiyat artışları gözönüne alınarak, her yıl Mart ve Eylül 
aylarında yeniden düzenlenmektedir. İsrail’de de ortalama ücretlerdeki ve ücretliler için 
uygulanan fiyat endekslerindeki değişmelere göre ödenek artışına gidilmektedir. 
 
Tasarıda (M.14) işsizlik ödeneğinin ödenme süreleri belirlenmekte ve 300 günle 
sınırlandırılmaktadır. Bu süreler, işçinin yaşına, medeni durumuna ve toplam sigortalılık ve 
prim ödeme gün sayılarına göre artırılmalı ve farklılaştırılmalıdır. Tasarıya göre, üç yılı aşan 
süredeki sigortalılık işsizlik ödeneği alma süresini etkilememektedir. Bu uygulama da 
değiştirilerek, ödenek alma süresi artırılmalıdır. Örneğin, İran’da işsizlik ödeneğinin azami 
süresi evliler için 12 ay, bekarlar için 6 aydır. Hollanda’da ise işsizlik ödeneği süresi ilk 
aşamada 6 ayken, yaşa ve sigortalılık süresine bağlı olarak, bu süre 5 yıla kadar 
uzatılabilmektedir. Fransa’da aynı gerekçelerle işsizlik ödeneği süresi 27 aya kadar 
çıkmaktadır.  
 
Tasarıya göre, azami 300 günlük işsizlik ödeneği ödemesinin ardından işsize herhangi bir 
yardım yapılmamaktadır. Halbuki, örneğin, Finlandiya, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz 
gibi ülkelerde, bir işsizlik yardımı uygulaması vardır. İspanya’da işsizlik sigortası kapsamı 
dışında kalan işsizlere veya işsizlik ödeneğini tüketmiş işsizlere, asgari ücretin yüzde 75’i 
oranında işsizlik yardımı verilmektedir. İspanya’daki bu uygulamanın normal süresi 6 aydır; 
ancak, 18 aya kadar uzatılabilmektedir. Portekiz’de, işsizin yaşına göre 10 ile 30 ay arasında 
değişen işsizlik ödeneğinden sonra, işsizlik yardımı devreye girmektedir. İşsizlik yardımı, 
işsizin bekar olması durumunda asgari ücretin yüzde 70’i, evli olması durumunda yüzde 90 - 
100’üdür. İşsizlik yardımı da, kişinin yaşına bağlı olarak, 5 ile 15 ay arasında değişmektedir. 
 



 

Tasarı (M.31), Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların 
Değerlendirilmesine Dair 9.3.1988 gün ve 3417 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılmasını 
öngörmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel,  28 Ağustos 1996 tarihinde kabul 
edilen 4164 sayılı “Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi 
Hakkında Kanun”u 11 Eylül 1996 günü yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye iade etmiştir. 
İade gerekçeleri, işçinin ve memurun kazanılmış hakkı olan yüzde 3’lük işveren katkısının da 
ücret ve maaşlara eklenmesi ve birikmiş anapara ve nemaların ne suretle tasfiye edileceğinin 
yasada belirtilmesi talebiydi. Bu haklı gerekçelere uyulmalı, yüzde 3’lük işveren katkısı da 
ücretlere eklenmelidir. 
 
Zorunlu tasarruf fonunda biriken paranın Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerine yatırılması 
(Geçici Madde 4) düşüncesi ise, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu tarafından 2 Aralık 1997 günü 
oybirliğiyle reddedilmiştir.  
 
İşsizlik sigortası yasa tasarısındaki bu ve benzeri eksiklikler giderilmeli, hatalar düzeltilmeli, 
kayıt-dışı ekonomiyle ve kaçak işçilikle etkin bir mücadele başlatılmalı, Türkiye tarafından 
onaylanmış bulunan 158 sayılı ILO Sözleşmesi uyarınca iş güvencesi sağlanmalıdır. 
 


