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Türkiye deprem felaketiyle uğraşırken, Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı TBMM Genel 
Kurulunda yeniden görüşülmeye başlandı. Tasarının işsizlik sigortasına ilişkin bölümleri de 
kabul edildi.  
 
İşsizlik sigortası, 102 sayılı ILO Sözleşmesinde yer alan 9 sigorta kolundan biridir. Türkiye'de, 
bu 9 sigorta kolundan işsizlik sigortası ve aile yardımı bulunmuyordu. 1940 yılında dünyada 
21 ülkede işsizlik sigortası uygulaması vardı. İşsizlik sigortası 1980'li yılların sonlarında ve 
1990'lı yıllarda yaygınlaştı. İşsizlik sigortasının uygulandığı ülke sayısı 1949 yılında 22'ye, 
1958 yılında 26'ya, 1967 yılında 34'e, 1977 yılında 38'e çıktı. 1987 yılında 40 ve 1997 yılında 
da 68 ülkede işsizlik sigortası uygulanıyordu. Kapitalizmin 1946-1970'ler dönemindeki Altın 
Çağı'nın sona ermesi ve sürekli durgunluk döneminin başlamasıyla birlikte işsizlik artınca, 
hem işsizlik sigortasına duyulan gereksinim arttı, hem de işsizlik sigortasını yaşatabilmek 
zorlaştı.  
 
İşsizlik sigortası Türkiye'nin gündeminde daha 1946 yılında vardı. Kocaili İşçi Sendikaları 
Birliği Ana Nizamnamesinde işsizliğe karşı sigorta sağlanmasının amaçlandığı belirtiliyordu. 
TÜRK-İŞ'in 6 Eylül 1952 günü İzmir'de toplanan Birinci Olağan Genel Kuruluna sunulan 
Çalışma Raporunda da işsizlik sigortası talebi yer alıyordu.  
 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme, birçok açıdan eksiktir. Ancak buna karşın, 
işsizlik sigortasının kurulması yine de olumlu bir adımdır. 
 
Eksikliklerin en önemlilerinden biri, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için "herhangi bir 
kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybetmenin" gerekli kılınmasıdır. Buna göre, İş Yasasının 
ünlü 17/II. maddesi uyarınca işten çıkarılanlar bu haktan yararlanamamaktadır. Diğer bir 
deyişle, izin almadan ve haklı bir nedeni olmadan iki gün üstüste veya bir ay içinde iki defa 
herhangi bir tatilden sonraki işgünü veya bir ayda aralıklı da olsa üç işgünü işe gelmeyen kişi, 
tazminatsız olarak işten çıkarıldığında, bu hakkını yitirmektedir. Ayrıca, işyerinde direniş 
yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılanlara da işsizlik ödeneği ödenmemektedir. İşsizlik ödeneği, 
kıdem tazminatından farklıdır. İşsizlik ödeneği, hastalık sigortası gibi, işçinin prim ödeme 
karşılığında elde ettiği bir haktır. Türkiye'nin onaylamış bulunduğu 158 sayılı ILO 
Sözleşmesini ihlal eden 17/II. madde uyarınca işten çıkarılmalarda bu ödeneğin kesilmesi, 
sosyal sigortacılık mantığına aykırıdır.  
 
İşsizlik sigortasının önemli hatalarından biri, finansmanın işçiye dayandırılmasıdır. 
Hükümetler uzun süredir zorunlu tasarruf fonunu tasfiye etmeye çalışıyordu. 28 Ağustos 
1996 tarihinde Refahyol Hükümeti döneminde kabul edilen bir yasa, işçilerden yapılan yüzde 
2'lik zorunlu tasarruf kesintisinin ücretlere eklenmesini, işverenlerin yüzde 3'lük katkısının da 
işverenlere bırakılmasını öngörüyordu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 11 Eylül 1996 
günü bu yasayı yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade ettiğinde, gösterdiği gerekçelerden 
biri, yüzde 3'lük işveren katkısının işçilerin kazanılmış hakkı olduğu ve sistemin kaldırılması 
durumunda ücretlere eklenmesi gerektiğiydi. Yeni getirilen düzenlemede, işçinin yüzde 2'lik 
zorunlu tasarruf kesintisi, işçilerin işsizlik sigortasına katkısına; işverenlerin yüzde 3'lük 
zorunlu tasarruf katkısı da işsizlik sigortasına işverenlerin katkısına dönüştürülmektedir. 
Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda eski tavrını sürdürmelidir.  
 
Getirilen işsizlik sigortası, hak kazanma koşulları, hak düşürücü nedenler ve sağlanan işsizlik 
ödeneğinin miktarı ve süresi açısından yetersizdir. İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin 
bundan sonraki hedeflerinden biri, bu konularda iyileştirmeler sağlamak ve işsizlik sigortasını 
uluslararası standartlara uygun hale getirmektir.  


