
                                 

ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI FONUNDAN DEVLET BÜTÇESĠNE GELĠR 

AKTARIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

I-GiriĢ 

İşsizlik Sigortası Kanunu, 1999 yılında kabul edilerek İşsizlik Sigortası Fonu 
oluşturulmuştur. İşsizlik sigortası uygulamalarıyla çalışma hayatımızda işsizliğin 
pek çok olumsuz etkisi giderilmeye çalışılmış, çalışanlara belli bir gelir güvencesi 

getirilmiştir. 

Bu makalemde; oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonunun, aradan geçen yaklaşık 10 
yıllık dönemdeki büyümesi üzerinde durulmuş, işsizlik sigortası primleriyle işsiz 

kalınması halinde alınacak değerlerin karşılaştırılması yapılmış, bu büyüklüğün 
işsizlere fayda sağlamadığı aksine gelir kayıplarına neden olduğu açıklanmış, 
işsizlerden ziyade hazine hesaplarına aktarılan birikimleri yaptığı, anlatılmaya 

çalışılmıştır.   

II- ĠĢsizlik Sigortası Fonunun Büyümesi 

Fon oluşturulduğu günden beri düzenli olarak büyümeye devam etmiş, Fon 
kaynakları hükümetler, işverenler için cazip hale gelmiştir. Zira ülkemizdeki kıt 

kaynaklar, çözümlenmeye çalışılan sorunlar için yetmeyince, kendi halinde 
büyüyen Fondaki birikimler kanunlarla amacı dışında kullanılır olmuştur. 

İşsizlik Sigortası Fonuna 2000 yılından itibaren işsizlik sigortası primleri 

yatırılmaya, 2002 yılından itibaren ise işsizlere Fondan ödemeler yapılmaya 
başlanmıştır. 

Aradan geçen dokuz yıllık süreçte Fonun nasıl büyüdüğü, aynı yıllardaki devlet 

bütçe rakamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1: ĠĢsizlik Sigortası Fonunun Devlet Bütçe Gelir Gider Rakamlarıyla 
KarĢılaĢtırılması* (1000TL)   

  

Yıllar 

GerçekleĢen Devlet Bütçe Büyüklükleri ĠĢsizlik Sigortası 
Fonu 

(Aralık sonu) 

Fonun Bütçeye oranı 

Yeniden 

değerleme oranı 
(%) 

Sabit Fiyatlarla (Yeniden 
Değerleme Oranına Göre) 

Gider Gelir Gider Gelir 
Bütçe 
Gider 

Bütçe 

Gelir Fon 

2000 46.705.028 33.440.143 362.127[1] 1,08 0,77 56 100 100 100 

2001 80.579.065 51.542.970 2.207.558 4,28 2,73 53,2 111 99 391 

2002 115.682.350 75.592.324 4.979.089 6,58 4,30 59 104 95 575 

2003 140.454.842 100.250.427 8.928.984 8,90 6,35 28,5 79 79 649 

2004 141.020.860 110.720.859 13.302.295 12,01 9,43 11,2 62 68 752 

2005 159.165.000 152.712.000 18.003.411 11,78 11,31 9,8 63 84 916 
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2006 175.304.000 171.309.000 23.683.009 13,82 13,50 7,8 63 86 1097 

2007 204.068.000 190.360.000 30.641.836 16,09 15,01 7,2 68 89 1317 

2008 225.967.000 208.898.000 38.256.993 18,31 16,93 12 70 91 1533 

*Tablo Maliye Bakanlığı verilerinden ve işsizlik sigortası bültenlerinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, İşsizlik Sigortası Fonu 2000 yılından 
itibaren düzenli ve reel bir şekilde büyümüştür. İlk yıllarda devlet bütçe 

gelirlerinin ya da giderlerinin %1, %2, %4 gibi büyüklüğünde olan ulaşan İşsizlik 
Sigortası Fonu 2008 yılı sonu itibarıyla %18 gibi ciddi önemsenecek orana 
ulaşmıştır. 

II- 1. Devlet Bütçe Büyüklüklerine UlaĢması  

Fon, bu artış eğilimi değiştirilmezse, diğer bir ifadeyle İşsizlik Sigortası Fonundan 
daha fazla para çıkmasına ya da daha az gelir elde etmesine dönük yasal 
değişiklikler yapılmazsa  2049 Yılında  devletin gider bütçesiyle eĢleĢecek 

hatta %1,599 oranında daha büyük olacaktır[2]. Aynı hesaplamayı bütçe 
gelirleri yönünden de yaptığımızda ise  2048 Yılında yani 39 yıl sonra 

ĠĢsizlik Sigortası Fonu devlet bütçe gelirleriyle eĢdeğer bir büyüklüğe 
ulaĢacaktır. 

İşsizlik Sigortası Fonunun dokuz yıllık süreçte nasıl büyüdüğü yine aynı tabloda 
sabit fiyatlarla da gösterilmiştir. 2000 yılındaki İşsizlik Sigortası Fon büyüklüğü ile 

gerçekleşen devlet bütçe gelir ve gider rakamları 100 kabul edilerek, sonraki 
yıllardaki bu değerler yeniden değerleme oranlarına göre indirilerek 

hesaplanmıştır. 2008 yılı sonunda devlet bütçe giderlerinin 70’e, gelirlerinin ise 
91’e indiği, İşsizlik Sigortası Fonunun 1533’e çıktığı, görülmüştür. Kısaca, 
yeniden değerleme oranına göre devlet bütçesinin gelir ve giderleri dokuz yılda 

azalırken, İşsizlik Sigortası Fonu her yıl artmıştır. 

Görüldüğü gibi, İşsizlik Sigortası Fonuna gelir akışı olduğu yıldan itibaren Fon 
gittikçe büyüyen kartopuna dönüşürken, devletin bütçeleri vasıtasıyla daha az 

gelir ve daha az gider yaptığı, anlaşılmaktadır. 

Kısa bir sürede bu denli büyüyen İşsizlik Sigortası Fonunu yakından incelersek, 
büyümesinin nedenini, işsizler için kullanılamayan kaynakların asıl nereye 

aktarıldığını  görebiliriz. 

III- ĠĢsizlik Sigortası Fonundaki Gelir Gider Dengesi 

İşsizlik Sigortası Fonunun son yayınlanan bültenine[3] göre gelir ve giderleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2:  ĠĢsizlik Sigortası Fonu Gelir ve Giderleri*(1000 TL)   

  

Gelir ve Giderler 30 Haziran 
2009 

Temmuz 
/2009 

31.07.2009 
itibarıyla 
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Ġtibarıyla 

ĠĢçi iĢveren primleri 14.597.113 249.489 14.846.603 

Gecikme zammı  325.190 4.850 330.041 

Hazine payı  4.949.314 83.163 5.032.478 

Ġdari para cezaları  12.427 12 12.440 

Faiz geliri 26.773.551 421.621 27.195.173 

Ġadeler  45.343 4.572 49.915 

Toplam gelir  46.702.941 763.710 47.466.652 

ĠĢsizlik 

sigortası  giderleri[4]  2.532.159 64.504 2.596.664 

ĠĢsizlere ödenen 

ödenekler   2.536.499 97.446 2.633.945 

Ücret garanti Fonu 
gideri   18.075 2.727 20.812 

Ücret garanti Fonu  104.110 - 101.373 

ĠĢsizlik Sigortası Fonu  41.512.096 - 42.113.856 

TOPLAM FON VARLIĞI  41.616.207 - 42.113.856 

Kısa çalıĢ.ödeneği 
ödemesi 81.154 15.539 96.694 

*İşsizlik sigortası bültenlerinden derlenen rakamlarla tablo oluşturulmuştur.  

İşsizlik Sigortası Fonunun, Temmuz/2009 sonu itibarıyla toplam Fon varlığı 
yaklaşık 42 milyar liradır. Fon bu büyüklüğe 15 milyarlık işçi işveren kesintisi, 5 

milyarlık hazine payı ve 27 milyarlık faiz geliriyle ulaşmıştır. Dikkat edilirse en 
büyük gelir kaynağı, faizden elde edilmiştir. İşsizlere ise 2,6 milyar lira ödenmiş, 
işsizlik sigortası gideri başlığı altında ise 2,5 milyar harcanmıştır. 

III-1. ĠĢsizlik Sigortası Fonunun ĠĢsizlik Sigortası Primleri Olmadan Da 
Varlığını Sürdürebilmesi  

Temmuz/2009 ayındaki gelir gider dengesine bakıldığında iĢsizlere ödenen 
ödenek ve iĢsizlik sigortası gider toplamı o aydaki sadece faiz gelirinin 

yaklaĢık %38’ini oluĢturmuĢ, kalan %62’si ise harcanmayıp Fonun daha 
da büyümesi için toplam varlığa dahil edilmiĢtir.  

Aslında, Fondan işsizler için ödeme yapılmaya başlandığı Mart/2002 ayından 

itibaren her ay elde edilen faizler, hep yapılan giderlerden fazla olmuştur. İşsizler 
için yapılan giderlerin oransal olarak değeri öyle azdır ki 2009 yılı başından 

itibaren işsizlik sigortası primleri kaldırılsa bile (en son bültende Fon gelirlerinin 
aylık 1,02 oranında faiz elde edildiğini dikkate alırsak) Fon varlığı hiç 
azalmayacak, hatta artacaktır. Çünkü 1,02 gibi bir getiri oranıyla her ay 

421.621.000TL. faiz geliri elde edilecek buna karşın işsizler için  97.446.000 TL 
ödeme ve 64.504.000 TL. gider yapılacak, kalan 259.671.000 TL ise Fona daha 

da büyümesi için eklenecektir. Bir an için faiz geliri de hiç elde edilmediğini 
düşündüğümüzde ise 411 ay ya da 34 yıl boyunca işsizler bu Fondan aynı 
şartlarda yararlanmaya devam edebileceklerdir.    

IV- Risk Altına Alınan Gelir Ġçin Ödenen Yüksek Prim Oranı  
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İşsizlik sigortasından uygulanmaya başladığı Mart 2002 tarihinden Temmuz 2009 

sonuna kadar yaklaşık 1,6 milyon kişiye işsizlik ödeneği ödemiştir. İşsizlere, 
çalışırken gerek kendilerinden gerekse de işveren ve devletten tahsil edilen 

işsizlik sigortası primlerine karşın işsiz kaldıklarında işsizlik ödeneği adı altında 
ödeme yapılmaktadır. İşsizlik Sigortası Kanununun 50 inci maddesine göre, 
işsizlik ödeneği prime esas kazancın yüzde kırkıdır.   

Bu düzenlemelere göre, örneğin aylık brüt kazancı 1000 TL olan işçi adına İşsizlik 
Sigortası Fonuna 600 gün için 800 TL, 900 gün için 1200 TL, 1080 gün için 1440 
TL. prim ödenmektedir. Primlerin İşsizlik Sigortası Fonunda değerlendirildiği 

dikkate alındığında son 20 aylık dönemde %14, 30 aylık dönemde %22 ve 36 
aylık dönemde %27’lik getiri elde edildiği işsizlik sigortası bültenlerinden 

anlaşılmaktadır. Bu nedenle primler, sırasıyla 915, 1469 ve 1838 TL’lik büyüklük 
olarak dikkate alınacaktır. 

Primler getirileriyle birlikte ve ilgili işçilere işsiz kalmaları halinde ne ödeneceği 
aşağıdaki Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3: ĠĢsizlik Sigortası Fonuna Yatırılan Primler Fondan Yapılan 

Ödemeler 

. 

  ĠĢsiz A ĠĢsiz B ĠĢsiz C 

ĠĢsizin çalıĢırken Aylık Kazancı 1000 1000 1000 

ĠĢsizlik sigortası primi ödenen 

gün sayısı  

600 gün 900 gün 1080 gün 

ĠĢsizlik sigortası prim toplamı 
(getirisiz) 

800 TL 1200 TL. 1440 TL. 

ĠĢsizlik sigortası prim toplamı 
getirisi dahil 

915 TL. 1470 TL. 1839 TL. 

ĠĢsize yapılacak iĢsizlik ödeneği 

süresi 

180 gün 240 gün 300 gün 

ĠĢsize ödenecek iĢsizlik ödeneği 
toplamı  

2400 TL 3600 TL 4320 TL 

ĠĢsiz adına ödenecek hastalık 
analık sig. primi 

499 TL 665 TL 832 TL 

ĠĢsiz adına Fondan yapılacak 

toplam ödeme 

2899 TL 4265 TL 5152 TL 

Alınan Prim/Yapılan Toplam 
Ödeme Oranı 

3,2 2,9 2,8 

Sigorta prim oranı  %31 %34 %35 

Aylık brüt kazancı 1000 TL olan işçiler adına 600, 900 ya da 1080 gün işsizlik 
sigortası primi yatırıldığını varsaydığımız örneğimizde bu işçilere işsiz kalmaları 
halinde ne ödeneceği yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. İşsiz A adına getirisi dahil 

915 TL prim yatırılmasına karşın kendisine 2400 TL’lik, işsiz B adına getirisi dahil 
1470 TL prim yatırılmasına karşın kendisine 3600 TL’lik, işsiz C adına getirisi 
dahil 1839 TL prim yatırılmasına karşın kendisine 4320 TL’lik toplamı olan işsizlik 

ödeneği ödenecektir. Ayrıca, işsizlik ödeneği aldıkları dönem boyunca her ay için 



hastalık ve analık sigortası primi de yatırılacaktır. Buna göre, primler karşılığında 

yapılacak giderlerin oransal karşılaştırılması 2,8-3,2 aralığında değişmektedir 
(İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı bu ödeneğin hepsi 

işsize ödenmeyebilir, ifade edilen rakamlar en fazla yapılacak ödeme 
miktarlarıdır). Örneğin işçi A, işsizliğini sigorta ettirirken Fona 915 TL sigorta 
primi yatırırken, işsiz kalması halinde Fondan 2899 TL. ödeme yapılmakta, 

sigorta prim oranı 915/2899 = %31 olmaktadır.    

Zorunlu bir sigorta olmasına rağmen işsizlik sigortasının ülkemizin en karlı sigorta 
kolu olduğu düşünülmektedir. Garanti alınan riskin ekonomik değerine göre 

yaklaşık %31-%35’i oranında prim alınmaktadır. Bu oran ciddi bir orandır ve 
ülkemizdeki hiçbir sigortacılık  alanında böylesi yüksek prim ödemesine tesadüf 

edilmemiştir. 

V- ĠĢsizlik Sigortası Fonunun En Büyük Gideri:  

5763 sayılı Kanunun[5] 19 uncu maddesiyle İşsizlik Sigortası Fonundaki nemanın 
1.300.000.000 TL’lik kısmı devlet bütçesine gelir kayıt edilmiş, ayrıca 2009-2012 
yıllarında da İşsizlik Sigortası Fonu tarafından elde edilecek faiz gelirinin ise 

dörtte birinin yine hazine hesaplarına aktarılacağı düzenlenmişti. 

Fonun aylık faiz geliri yaklaşık 420 milyon TL’dir. Buna göre, 2012 yılı sonuna 
kadar dört yıl boyunca elde edilmesi tahmin edilen faiz gelirinin 

(420x48=20.160Milyar TL) dörtte biri de ayrıca (5.040 Milyar TL) hazine 
hesaplarına aktarılacak, böylece toplam 6.230.000.000 TL . devlet bütçesine gelir 

kayıt edilecekti. 

Ancak, 5921 sayılı Kanunun[6] 2 nci maddesi ile hazine hesaplarına aktarılacak 
bu miktarlar artırılmıştır. 2009 ve 2010 yılında nema gelirinin dörtte üçü, 2011 ve 
2012 yıllarında ise nema gelirinin dörtte birinin aktarılması kanun koyucu 

tarafından düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemelere göre 

2008 yılında                                                   1.300.000.000 TL. hazineye 
ödenmiş, 

2009 ve 2010 yıllarında (420x24x0,75)            7.560.000.000 TL ve 

2011 ve 2012 yıllarında (420x24x0.25)             2.520.000.000 TL daha 
ödenecektir. 

Böylece toplam 11.380.000.000 TL. ĠĢsizlik Sigortası Fonundan ĠĢsizlik 
Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan “Bu Fon bütçe 

kapsamı dıĢında olup, gelirlerinden hiç bir Ģekilde kesinti yapılamaz ve 
Genel Bütçeye gelir kaydedilemez” hükmüne aykırı bir Ģekilde hazineye 

aktarılacaktır.  

İşsizlik Sigortası Fonundan hazineye aktarılacak yaklaşık 11 Milyar lira, Fonun 
yaklaşık dörtte biridir ve Fonun varlık nedeni olan işsizlere yaklaşık 7 yıldan beri 

yapılan toplam ödeme ve giderlerin ise  3,5 katıdır. Başka bir ifadeyle 31.07.2009 
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tarihine kadar 1,6 milyon işsize işsizlik ödeneği ödendiği dikkate alınırsa 5763 ve 

5921 sayılı Kanunlarla ĠĢsizlik Sigortası Fonundan yaklaĢık 5,6 milyon 
iĢsizin yararlanabileceği kaynak alınmaktadır. 

VI- ĠĢsizlik Sigortası Fonu ĠĢsizlere Daha Az ĠĢsizlik Ödeneği Ödemeye 

BaĢlıyor  

İşsizlik Sigortası Fonundan ilgisi olmayan hatta Kanununda açıkça yasaklanan 
böylesi giderler yapılırken işsizlere ödenen işsizlik ödeneğinin miktarı geçen 

dokuz yıllık süreçte hiç artırılmamış hatta aynı kanunla (5763) azaltılmıştır. 

5763 sayılı Yasa tasarısında iĢsizlik ödeneğinin son dört aylık prime esas 
kazanç brüt ortalamasının yüzde ellisi[7] olduğu yer almışken bu oran yüzde 
kırka indirilmiştir. 

5763 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde “günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 
dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama 
brüt kazancının[8] yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler 
için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.” 

hükmüne yer verilmiştir. Böylece, iĢsizlik ödeneğinin hesaplanmasında 
önceki düzenlemede yer alan “net %50-%100” oranları yerine , “brüt 
%40-%80” oranları dikkate alınmaktadır.   

Bu değişikliğin işsizlik ödeneklerini nasıl eksiltip/artırdığı aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir 

Tablo 4: 5763 sayılı Kanundan Önce ve Sonra Ödenen ĠĢsizlik Ödenekleri 

  

  Bekar  EĢi 
çalıĢmıyo
r 

çocuksuz  

EĢi 
çalıĢmıyo
r 2 

çocuklu  

EĢi 
çalıĢmıyo
r  

4 çocuklu  

Asgari 

Ücret             (brüt
) 

693,0
0 693,00 693,00 693,00 

SSK primi%14 97,02 97,02 97,02 97,02 

ĠĢsizlik sigortası 
primi %1 6,93 6,93 6,93 6,93 

Asgari 

geçim  indirimi 

346,5

0 415,80 519,75 589,05 

Gelir vergisi 
matrahı 

242,5
5 173,25 69,30 0,00 

Gelir vergisi %15 36,38 25,98 10,39 0,00 

Damga Vergisi 
%06 4,16 4,16 4,16 4,16 

Kesintiler Toplamı 144,4 134,09 118,50 108,11 

file:///E:/2009%20Ä°SMMMO%20Ä°Å�sizlik%20SigortasÄ±%20Fonundan%20Devlet%20BÃ¼tÃ§esine%20Gelir%20AktarÄ±mÄ±nÄ±n%20DeÄ�erlendirilmesi.doc%23_ftn7
file:///E:/2009%20Ä°SMMMO%20Ä°Å�sizlik%20SigortasÄ±%20Fonundan%20Devlet%20BÃ¼tÃ§esine%20Gelir%20AktarÄ±mÄ±nÄ±n%20DeÄ�erlendirilmesi.doc%23_ftn8


9 

Net asgari Ücret 
548,5
1 558,91 574,50 584,89 

5763 

Kanun 
Öncesi 
ĠĢsizlik 

Ödenekler
i 

En 

az 

274,2

5 279,45 287,25 292,44 

En 

fazl
a 

548,5
0 558,90 574,50 584,88 

Geçerli 
ĠĢsizlik 

Ödenekler
i 

En 
az 

277,2
0 277,20 277,20 277,20 

En 

fazl
a 

554,4
0 554,40 554,40 554,40 

FARK 

En 
az +2,95 -2,25 -10,05 -15,24 

En 

fazl
a +5,90 -4,50 -20,10 -30,48 

  

Tablodan da görülebileceği gibi, 5763 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda 
bekar çocuksuz işsizlere ödenen işsizlik ödeneğinde %1’lik artma, evli eşi 

çalışmayan çocuk sahibi işsizlere ise ödenen işsizlik ödeneğinde ise %1-%5 
oranlarında azalma, olmuştur. 

İşsizlik Sigortası Fonunun böylesi büyüdüğü, Fondan üstelik aynı Kanunla 

bütçeye gelir aktarıldığı, işsizlik sigortası uygulayan pek çok ülkeye nazaran 
ülkemizdeki işsizlik ödeneklerinin en son elde edilen gelire oran olarak düşük 
kaldığı dikkate alındığında bu değişikliğin yerinde olmadığı değerlendirilmektedir.  

VII- Sonuç 

ĠĢsizlik Sigortası Fonu, iĢsizliğin sonuçlarını giderici, geçici gelir 
kayıplarını ya da azalıĢlarını tazmin edici, yeni iĢ bulununcaya ya da 
yeniden istihdam imkânı verecek olan eğitim tamamlanıncaya kadar gelir 

kayıplarını karĢılayarak gelir devamlılığı sağlayacak politikaları 
uygulama zorunluluğunun bir sonucu olarak 1999 yılında 4447 sayılı 

Kanunla oluşturulmuştu[9]. 

Fon, işsizlik sigortası primleri aktarılmaya başladığı andan itibaren büyümeye 
başlamış, devlet gelir ya da gider bütçe büyüklüklerinin seviyesine yaklaşık 40 yıl 
sonra ulaşabileceği tahminleri yapılabilir olmuştur. ĠĢsizlik Sigortası Fonu, 

büyümesi ve kaynaklarının yüksek getirili yatırım araçlarında 
değerlendirilmesi sonucu iĢsizlik sigortası primleri kaldırılsa bile hem 

iĢsizlere iĢsizlik ödeneği ödemeye hem de büyümeye devam 
edebilecektir. Örneğin temmuz/2009 da elde edilen faiz gelirlerinin sadece 
%38’i işsizler için harcanmış, kalanı Fon varlığına dahil edilmiştir. 
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Fonun bu şekilde büyümesinde, işsizlere işsizlik ödeneğinin bağlanmasıyla ilgili 

şartların ağırlığı, işsizlere yapılan ödemelerin düşüklüğü ve prim oranlarının 
büyüklüğü en büyük etkenlerdir. Fonun inanılmaz büyümesi işsizlere fayda 

sağlamamış hatta Mayıs/2008’de kabul edilen Kanunla işsizlik ödenekleri kimi 
işsizler için %1-%5 oranında azaltılmıştır. 

Çalışanların işsiz kalmaları halinde gelir kayıplarını önlemek için kurulan Fondan 

bugüne kadar 1,6 milyon kişiye ödenek bağlanmışken, 5763 ve 5921 sayılı 
Kanunlarla yaklaşık 5,6 milyon işsize ödenebilecek büyüklükteki 11 Milyarlık 
işsizlik sigortası geliri hazine hesaplarına aktarılacaktır. Toplumun pek çok kesimi 

bu düzenlemeyi benimsememiş, Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacaklarını 
ifade etmişlerdir. İşsizlik Sigortası Fonundaki kaynakların prim ödeyen işsizler için 

kullanılmasını, İşsizlik Sigortası Kanununun pek çok yönden değerlendirilerek 
değiştirilmesini temenni ediyoruz.  

 

 

 

[1] İşsizlik Sigortası Fonu için kesintilerin  01.06.2000 tarihinden itibaren 
başladığı ve ilk prim aktarmanın Temmuz/2000’den itibaren olduğu dikkate 

alınmalı,  tabloda yer alan rakamın yılın ikinci yarısına ait bir toplam olduğu 
unutulmamalıdır.  

[2] Excel programı yardımıyla, ilk dokuz yıldaki artış eğilimlerindeki değerler 

üzerinden seri örüntü oluşturularak 100 değerine 2049 yılına karşılık gelen 
satırda görülmüştür. 2000 Yılına ait işsizlik sigortasındaki mevcudu tüm yıla göre 

de hesapladığımızda yani temmuzdan aralık ayında kadar olan birikime göre 12 
ayda olabilecek büyüklük esas alınarak yeniden hesaplama yaptığımızda aynı 
değerlere ulaşma süresinin sadece bir yıl uzadığı hesaplanmıştır. 

[3] 

http://statik.iskur.gov.tr/tr/iobe/iobe/%c4%b0%c5%9fsizlik%20Sigortas%c4%b
1%20B%c3%bclteni.pdf 

[4] 4447 sayılı Kanunun 48. maddesi gereği, işsizlik ödeneği, hastalık ve analık 

sigortası prim ödemeleri, sigortalı işsizler ile Kuruma kayıtlı diğer işsizlere; iş 
bulma, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim, işgücü uyum ve toplum yararına 

çalışma hizmetleri ile işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarına ait 
giderler, işsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim 
Kurulunun onayı üzerine İŞKUR tarafından yapılan giderler, 4447 sayılı Kanunun 

ek 1inci maddesi gereği Ücret Garanti Fonuna ayrılan pay, 4447 sayılı Kanunun 
geçici 6. maddesi gereğince, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar 

öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı 
yatırımları için aktarılan miktarlar ile 4447 sayılı kanunun geçici 7. maddesi 
gereğince, 18  yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı 

aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 
hesaplanan sigorta primine ait işveren hisseleri giderlerinden oluşmaktadır. 
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[5] 26.05.2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazete. 

[6] 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete. 

[7] http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0570.pdf sayfa 14. 

[8] 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan asgari geçim indirimi 
nedeniyle net asgari ücretin hesaplanmasında yaşanacak sıkıntıları telafi etmek 

amacıyla brüt uygulamasına geçilmiştir.  

[9] İşsizlik Sigortası Kanunu genel gerekçesi. 
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem21/yil01/ss114m.htm 
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