
4447 SAYlLl YASA'DA KAYlTDlSl ~ S C ~ L ~ G E  

Mevliit CAN 
Cal~qma ve Sosyal Giivenlik Bakanl lg~ 

Bas iq Miifettiqi 

25.08.1999 tarihli ve 4447 say111 "igsizlik 
Sigortas~ Kanunu", 08.09.1999 gun ve 2381 0 
say111 Resmi Gazetede yaylmlanm~g, kimi 
hukumlerinin uygulanmasr ise 01.06.2000 
tarihi olarak belirlenmigtir. "igsizlik sigortasl 
Kanunu", begi sosyal guvenlik, biri ig yasasl 
olmak uzere yedi yasada degigiklik 
yapm~gt~r. 

Gerqekten 4447 say111 yasa, sosyal 
guvenlik sistemindeki temel sorunu 
demografik yap~daki degigime baglamakta, 
kay~ t  dl91 igqilige de olgu olarak gormekte, 
qozumu iqin bir dizi guvenlik onlemini degigik 
maddeleri iqine serpigtirmig bulunmaktadlr. 

Bilindigi uzere 1980 sonrasl Turkiye 
apanslzrn piyasa ekonomisinin alt yaprslnl 
ve kurumlarlnr olugturmaya baglamrgt~r. Bu 
baglamda "ithal ikameci" buyume modelinin 
yerine, "piyasa guqlerinin ozendinlmesine" 
dayall, drg satrm~ ozendirici, ozel kesimin itici 
rekabet gucune aglrllk veren kalk~nma 
an lay~g ln~ yagama geqirmigtir. (Toruner, 
1994: 66-77). Boyle bir degigim tablosunun 
gorungSsunu farklllagtlrm~g tarrm kesiminin 
istihdamdaki pay1 yiizde 53.24'lerden yuzde 
42.30'lara gerilemigtir. Sanayinin pay1 ise, 
yuzde 14.65'den yuzde 16.77'ye, hizmetler 
kesiminin pay1 da yuzde 32.18'den 40.93'e 
f l r lam~gt~r. Bagka bir anlat~mla, tarrm~n 
istihdamdaki pay1 8.86 puan gerilerken, 
sanayideki istihdam~n pay1 2.12 ve hizmetler 
kesiminde ise 8.82 puan yukselmigtir. 
Ozellikle 1980'li y~llardan 1998'e kadar 
geqen donemde sanayi sektorunun pay1 
yaln~zca yuzde 13.1 2'den, 15.49'a 
yukselmigtir. Giderek sanayi sektorunun 

istihdamdaki pay1 yuzde 17.2I1den, yuzde 
16.77'ye dogru azalan bir seyir izlemigtir 
(Guvenen, 1999:24). Daha dogrusu modern 
kesimde ya da formel sektorde istihdam 
alan~ bulamayan igsizler, bu alanln dlg~na, 
korunaks~z alana enformel sektore 
yonelmigtir. 

Enformel ekonomik yaplnln olugumunda 
degigik yaklag~mlar ortaya konulmakla 
birlikte, (a) geligmekte olan ulkelerin ikili 
yaplsl (b) kamusal kaynaklarln etkin 
kullan~lmamasr, (c) piyasa ekonomisinin 
igleyigindeki t~kan~kl lk lar  ve (d) degigen 
yagam deger ve anlay~g~nrn kaynakllk 
ettigine vurgu yapllmaktadlr. (Ozsoylu, 1996 
: 63-89; Aktar, 1990 : 27-36; Ekin, 1995 : 17- 
19). 

iggucunun enformel sektore kay~g  
nedenlerinin bagrnda, emegin niteliginin 
yetersizligi, ucretlerin genel duzeyinin 
duguklugu ve bunun sonucu gelir artt~rma 
durtusudur. Ayr~ca igverenler bak~mlndan 
formel istihdam maliyetlerinin yuksekligi, 
enformal istihdam~ ozendirirken, bir yonu ile 
de formelle enformel istihdam~n iqiqe 
geqigine de olanak vermektedir (Ekin, 1995 : 
74). 

Enformel istihdam, qal~ganlar~ ig 
yasalar~n~n sosyal koruma alanlar~nln 
drglnda tutmaktad~r. Boyle bir sonuq, igqileri 
sigortas~z qallgma olgusu ile kargr karg~ya 
getirmektedir. Enformel istihdam~n igqileri her 
turlu sosyal koruma alanr d~glnda tutmug 
olmas~ ve benzer nedenler, enformel 
istihdamla savaglml zorunlu kllmaktadlr. Bu 
qal~gmada 4447 say111 yasanln istihdam ve 
ucretlerdeki kay~tdlgll~ga iligkin ongorulen 



duzeneklerin igleyigi ve yagama ge~irilebilme 
olanaklarl uzerinde durulacak, allnmasl 
gereken onlemlere iligkin yaklaglmlar 
sergilenecektir. 

I- Enformel Ekonomi-Enformel 

istihdam ve Turkiye'deki Boyut lar~ 

a) Geligme surecindeki toplumlarda 
ekonomik yap1 ikili bir karakter tag~r. Ozellikle 
kentsel alanlarda birbirleriyle yan yana 
qallgan ekonomik birimler bile ayrl ayrl 
ozellikler gosterebilir. Bu ikili ekonomik 
yap~larln birinde kapitalist uretim orgusu, 
digerinde ise geleneksel uretim b i ~ i m i  
egemendir. Kentsel alanda ortaya qkan 
ikinci sektor, modern yaplnln dlg~nda ve 
formel yaplnln dolduramadlg~ bogluklar~ 
doldurur. Gelirleri vergiye konu olmaz. Kay~t  
ve belge duzenine uyulmaz. Boylece 
~al~ganlar, sosyal koruma alanlnln d~glnda 
kallr (Ekin, 1994 : 16). 

Ancak 1970 ve izleyen ylllarda ortaya 
qlkan petrol krizi, modern-geleneksel 
ayrlmlna dayall olarak yapllan ortaya 
konulan gorugler, ozellikle 1980 sonrasl 
kuresel rekabetin bir boyutu ile dayat t~g~ 
esneklegme siyasallar~, bunun sonucunda 
iggucu piyasalarlnln yaplslndaki farklllagma, 
enformel iligkileri tek bag~na a~lklamaya 
yetmemigtir. Ozellikle t a r ~ m  sektorunde 
gorulen istihdam daralmas~, enformel 
istihdamda aynl oranda bir geligmeye neden 
olmugtur (Lordoglu, 1998 : 6). 

Enformel igler ile ~ a l ~ g m a l a r  degigik 
b i~ imlerde s~n~ f land~r~ lmak tad~r .  Ornegin 
Lordoglu'na gore (1 998 : 5) bu slnlflandlrma; 
(a) enformel olarak nitelenen iglerde ile 
~al~ganlar, (b) h i~b i r  yere kayltll olmadan 
Gallganlar, (c) sosyal koruma alan~ dlgrnda 
tutularak ~al~gtlrllanlar, (d) as11 igleri d~glnda 
k a y ~ t s ~ z  b i ~ i m d e  ~a l~gan la r ,  b i~ iminde 
yaprlmaktadlr. Gongor ise (1993 : 100-1 06) 
bu sln~flandlrmayl; (a) enformel istihdam 

bi~imlerine, (b) iggucunun sosyal korunma 
d ~ g ~ n d a  tutuluguna, (c) korunmas~z iggucunu 
olugturan sosyal gruplara gore yapmaktadlr. 
Boyle bir s~nlflandlrma sorun alanlna yonelik 
siyasalar~n belirlenmesini netlegtirmektedir. 
Ancak geligen kogullara gore, enformellegme 
de nitelik degigtirebilmekte ve kimi zaman 
boyle slnlfland~rmalar bile yeterince anlam11 
olamamaktadlr. 

b) Kuresel ekonomideki geligmelere 
kogut olarak Turkiye'de enformel istihdam, 
goreli ve say~sal  olarak artrg egilimi 
gostermektedir. Bir yandan tarlm dl91 
istihdam art~glnda bir yavaglama, dogrusu 
duraklama egilimine girmigtir. Buna kargln 
hizmetler kesiminde, sanayi sektoru kentsel 
kesim istihdamlnda art19 egilimi 
izlenmektedir. Kad~nlarda ve erkeklerde 
iggucune katlllm oran~nda bir dugug egilimi 
gorulmekte, sanayide ise hizmet sektorune 
gereq ureten alt sektorlerde istihdam art171 
ger~eklegmektedir (Lordoglu, 1998 : 7); DIE, 
1999 : 17-1 8; Gursel-Ulusoy, 1999 : 35-37). 

1980'li y~llardan sonra enformel 
istihdamln yayg~nlagmas~, daha qok formel 
istihdam maliyetlerinin art191 ile 
aqklanmaktad~r. igveren kesimi, uretime 
baglr uretim paylnln % 40'1 buldugunu, 
fonlarln pay1 ve saylslnln yuksek oldugu ve 
uretim maliyetlerini artt l rd~g~nl, istihdama 
bag11 yasal yuki.imluluklerin yuksekliginin 
haks~z rekabeti att l rd~gln~ ileri surmektedir 
(igveren, 2000 : 29-31). i g ~ i  sendikalarl ise, 
formel istihdam maliyetlerinin yuksek olmas~, 
rekabet gucunu korumak isteyen igverenin 
ekonomik faaliyetlerini devletten gizli 
yurijtme yolunu s e ~ m e k  gibi bir yo1 izledigini, 
sonusta da ihracatln gizli bir b i ~ i m d e  
ozendirilmesine gozyumuldugu 
gorugundedir. (Ekin, 1995 : 69 ve dipnot 
59'da belirtilen kaynak). 

Enformel istihdam~n en onemli 
kaynaklarlndan biri igsizlik, bunun da en tipik 
ozelligi nitelik olarak duguklugudur. Zorunlu 
egitiminin ilk agamada sekiz ylla qkartl lm~g 



olmasl once iggucune katrllmr dugurebilir. 
Ancak belirli bir sureden sonra katrlrm artma 
egilimine girecektir. Ayrlca, emeklilik yagrnrn 
yukarl qekilmesi vb. diger nedenler de 
iggucune katllrm oranlnl arttlracaktrr (Gursel- 
Ulusoy,1999 : 36-37; Lordoglu, 1998 : 7). 

Ayrlca enformel kesimde qalrganlarln 
nitelikleri konusunda Blqutler vermek ve 
ortak tanrmlar yapmak oldukqa guqtur. 

Lordoglu'nun 1997 y111 Hanehalkr iggucu 
Anketine dayanarak verdigi bilgiye gore, 
Turkiye'de toplam istihdamrn % 17'si, kentsel 
istihdamln ise % 157 enformel nitelik 
gostermektedir (Lordoglu, 1999 : 7). 

Enformel istihdamrn boyutlarlnrn ortaya 
konulmasrnda, enformel qalrgmanrn sosyal 
guvenlik kapsamrna girip girmedigi de bir 
olqut olarak al~nmaktadrr. 

TABLO 1 

Kaynak: SSK 1998 YIII istatistik Yrllrgr, Ankara, 1998, s. 22 

Sosyal Giivenlik Kurumu (1998) 

SSK 

Emekli Sandrgr 

Bag-Kur 

506 SSK. Geq. 20 Md. Kapsamr 

Aylrk Alanlar 

Aile Fertleri 

Toplam (sigorta hizmetlerinden yararlanan nufus) 

Genel Nufusa Oran1 

Tabloya gore, sosyal guvnelik 
sisteminden nufusun % 93'0 gibi buyuk bir 
bolumu yararlanmaktadrr. Gerek SSK ve 
gerekse Emekli Sandlglnca verilen saglrk 
hizmetlerinden sigortalllar ile kamu 
qalrganlannrn eg ve qocuklarr ile herhangi bir 
sosyal grjvenlik kurumuna bag11 olmayan 
anne ve babalarrnln yararlanmasr, bu 
kesimlerin enformel qallgmadrgr anlamma 
gelmez. 1998 yllrnda nufus 63 milyon, 11 
milyon hizmetli ve 7 milyon da aktif sigortalr 

Kapsad~g~ kiai 

6.721.169 

2.071.867 

2.908.499 

77.526 

6.231.160 

40.994.006 

59.004.227 

% 93 

bulunmaktadrr. Yine aynr donem iqinde 6.5 
milyon ucretsiz aile igqisi ve 5 milyonu agkrn 
da kendi hesabrna qalrgan bulunmaktadrr. 
1998 yrll iqinde aktif Bag-Kur sigortallsr da 2 
milyonu agmrgtrr. 

Henuz ucretlilerin bile tamaml sigorta 
sistemine katllamamlgtrr. ijcretsiz aile 
igqiliginin ilke olarak sigortalrlar araslna 
girmesi iqin yeni politikalarrn uretilmesi 
gerekmektedir. 



TABLO 2: Kayl td ly i ~ ~ i l i k  

Ekirn 1998 

Kaynak: D ~ E ,  Seqilmig Gostergeler, Ankara, 1999, s. 17; SSK 1998 YIII istatistik Yll l~gl, 
Ankara, 1999, s. 22; DIE, istihdamln ve igteki Durumun Sektorlere Gore Dagllrml, D ~ E  HHiA, 
1998. Aktaran igveren, Agustos 1999, Cilt : XXVII, Say1 : 11, s. 32. 

Toplarn istihdarn 

Ucretli ve yevmiyeli 

Kendi hesablna ~a l lgan ve igveren 

Ucretsiz aile i g~ i s i  

Sosyal giivenlik sisterninin kapsarnlnda olanlar 

Emekli Sand~gl 

BAGKUR 

SSK 

506 say111 SSK'nln G ~ c  20 Md. kapsamlnda 

Herhangi bir sosyal guvenlik kapsamlnda olmayanlar 

Ucretsiz aile igsisi 

Bag-Kur ve SSK kapsarnlnda olrnaslna 

k a r y n  sigortaslz ~ a l ~ ~ a n l a r  

Tabloda k a y ~ t  dl91 istihdamln ulagtlgl 
boyutun derinligi gorulmektedir. 1998 y111 
itibariyle nufus 63.375 bindir. Toplam 
istihdam ise 21.958 bin olmas~na kargln, 
bunun yalnlzca 6.721.169'~ 506 say111 SSK 
anlamlnda sigortal~drr. Diger yandan 
bag~mlrllk oranlnln yuksekligi, kaylt dl91 
istihdamln varllgln~n bir gostergesi olarak 
kabul edilmektedir (Karadeniz-Soysal, 1998 : 
55). Ger~ekten de 1998 ylllnda 506 say111 
yasa anlamlnda aktif sigortall saylsl 
5.558.582, bunlarln bakmakla yukumlu 
oldugu aile uyeleri sayrsl ise 22.1 82.295'dir. 
Buna gore, aktif sigortalllarln baglmllllk oranl 
3.99'dur. Bundan bir aktif sigortalrnln 

21.958.000 

9.565.000 

6.626.000 

5.767.000 

11.779.056 

2.071.867 

2.908.499 

6.721.169 

77.526 

10.789.044 

5.767.000 

5.402.000 

ortalama 4 kigiye baktlgl ve SSK'nln da 
bunlara hizmet verdigi sonucuna varllabilir. 

Yine 1998 y111 i ~ i n  1475 say111 ig 
Kanununun 33 ncu maddesi uyarlnca, 
01.08.1998-31.12.1998 tarihleri araslnda 16 
yaglndan buyukler i ~ i n  saptanan asgari ucret 
gunluk 1.594.650, ayllk brut ucret ise 
47.839.500 TL.dir. Bununla ortalam 4 kigilik 
bir ailenin ge~imini  saglayamayacag~ a~lkt l r .  
Aile, gelirini telafi i ~ i n  marjinal iglerde 
~al lgmakta, ancak SSK'nln verdigi 
hizmetlerden yararlandlgl gibi bir sonuC da 
ortaya qkmaktadr r. (Karadeniz-Sosyal, 1998 
: 56). 



II- Kayltdrg~ i g~ i l i ge  iligkin Guvenlik 

Duzenekleri 

4447 say111 yasa, sosyal guvenlik 
sisteminin birincil oncelikli sorununun 
dernografik nitelikli oldugundan yola glkrnlg 
arna enforrnel istihdarnln, marjinallegmig 
yaprslnl da gozonijne alarak, kay~t  dl91 
iggilige iligkin dijzenlemeleri de birlikte 
olugturmugtur. 

1. igyerinin kururna bildirilrnesi 

igyerinin SSK'nrn ilgili Sigorta 
Mudurlugune bildirilrnesine temel olugturan 
"igyeri bildirgesi" daha once igverenin 
sigortal~ gal~gtlrrnaya bagladlgr tarihten 
itibaren bir ay iginde verilrnesi gerekirken, 
4447 say111 yasanln yaylml tarihi olan 
08.09.1999 tarihinden itibaren igverenler 
taraflndan sigortal~ qal~gt~r~lmaya 
baglanmadan ocne kururna verilmesi veya 
iadeli taahhutlu olarak . gonderilmesi 
gerekmektedir. 

Bu degigiklikle amaglananlardan biri 
sigortasrz iggi gal~gtlr~lrnas~n~n onlenrnesi, 
digeri de ig kazasr veya rneslek hastal~g~ 
hallerinde igginin ige yeni girmig gibi iglem 
yap~larak kazanln mali kulfetinin kururna 
odetilrnesinin yolunun kapatrlrnas~d~r. 

Yasada ingaat igkoluna yonelik olarak iki 
onemli istisna getirilrnigtir. Buna gore; 

a) ingaat igkolunda ige baglat~lacak kigiler 
igin, ige bagladlgl gun, 

b) ilk kez igyeri bildirgesi verilen 
igyerlerinde, ingaat igyerleri dahil-ige allnan 
iggiler igin ige baglama tarihinden itibaren en 
geg bir ay iginde, 

verilen ige girig bildirgeleri de sijresi 
iginde verilrnig say~lacaktlr. 

Asllnda ingaat igkoluna da ozgu olsa da 
getirilen bu ayr~cal~k, ternel kurall onemli 
olgude etkisizlegtirmektedir (Arlc~, 2000 : 
21). 

2. Sigortal~nln kururna bildirilrnesi 

Eski uygularnaya gore, igverenler 
sigortal~y~ gallgt~rrnaya bagladlklarl tarihten 
itibaren en geg bir ay iginde kuruma 
bildirmekle yukumlu tutulmug iken, 4447 
say111 yasanln 2 nci maddesi ile 506 say111 
SSK'nln 9 ncu rnaddesi degigtirilmig ve 
yasanln yaylml tarihi olan 08.09.1999 
tarihinden sonra. 

a) Sigortal~ gal~gmaya baglarnadan once 
kururna bildirilecek, ya da ige girig bildirgesi 
iadeli-taahhutlu olarak ilgili sigorta 
rnudijrlugune gonderilecektir. 

b) Ayr~ca D~gigleri Bakanl~gl, yurt 
dlglndaki temsilciliklerindeki istihdam 
edecekleri Turk uyruguna tabi sigortalllar~ 
ise, iae baglad~gl tarihten itibaren ug ay 
iginde Bakanl~gln bulundugu Cankaya 
Sigorta Mudurlilgune bildirmekle yukumlu 
olacaktlr. 

Yeni duzenleme ile art~k igverenler, 
igyerlerindeki denetirnler slraslnda 
gallgtlrd~klan halde sigortas~z olduklar~ 
saptanan iggileri eskiden oldugu gibi bir ayl~k 
bildirim sijresi iginde olduklar~nl ileri 
surerneyeceklerdir. 

c) Diger bir yenilik ise sigortas~z igginin 
kendini kururna bildirrne yijkilrnlulijgudur. 
Sigortaslz gallgtlrllan iggi 30 gun iginde 
dogrudan kendini ilgili SSK sigorta 
rnudurlugune bildirebilecektir. 

4447 say111 yasanln ek 40'ncr maddesi ile 
iggiye yuklenilen sorurnluluk, gal~gmaya 
baglad~gl 30 gun iginde bildirirnle 
slnlrlanmlgtlr. Eger iggi sigortall ise, boyle bir 
bildirirne gerek kalrnayacak, ancak sigortas~z 
ise elbette bu yukumlulugu yerine getirmesi 
gerekecektir. 



ig guvencesinin olmad~gl bir sosyal 
guvenlik yaprlanmas~ iqinde, igqinin 
s igor tas~z l~g~n~ bildirmesi qogu kez hizmet 
akdinin feshi ile sonuqlanacak, boyle bir 
durumda igqi yargl yerine bagvurarak, 1475 
say111 ig kanunun 13 ncu maddesinin sondan 
bir onceki frkrasr uyarrnca, qallgma suresine 
gore ihbar onelinin uq katr tutarlnda bir 
tazminat~ igverenden isteyebilecektir. 

Ote yandan s igor tas~z l~g~n~ yasal suresi 
iqinde kuruma bildirmemig igqi, daha sonra 
durumun tespiti iqin ig mahkemelerine dava 
aqabilecektir. Ancak, ispat kulfetinin taraflar 
aras~nda yay~ lmas~  nedeniyle a r t~k  
sigortas~zl~g~nr bildirmemig igqi bir kanlt 
araclndan yararlanamayacagl iqin onemli 
hak kay~plarr ile kargr kargrya kalabilecektir. 

3. i ~ ~ i n i n  kural olarak otuz gun 

sigortal~ gosterilmesi 

igveren kural olarak ipqiyi 30 gun 
uzerinden sigortalr gosterecektir. 506 sayill 
SSK'nln 4447 say111 yasa ile degigik 79 uncu 
maddesinde, sigortalrnln otuz gijnden az 
qallgtlglnr gdsteren bilgi ve belgelerin 
kurumca geqerli sayllmarnas~ halinde, otuz 
gunden az bildirilen surelere ait primler 
kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek ".... tahsil 
olunur ....." k u r a l ~ n ~  getirmigtir. Bu kural 
uygulama usul ve esaslarl ise 26.02.2000 
tarih ve 23976 sayill Resmi Gazetede 
yayrnlanan "Sosyal Sigorta iglemleri 
Yonetmeligi'nde Degigiklik yapllrnas~na Dair 
Yonetmelik"de gosterilmigtir. 

Bilindigi uzere, ig yasalar~nda tam ve 
krsmi sureli hizmet akitleri ayrlmlna dayall bir 
duzenleme getirilmemigtir. Ancak ig yasalart 
tam ya da normal sureli olarak adland~rllan 
bir qallgma sistemini temel alm~g, standart 
drgr ya da atipik qalrgma biqimlerine iligkin bir 
duzenleme getirmedigi gibi yasak veya 
srnlrlama da koymamlgt~r 
(Mollamahmutoglu, 1995 : 44; Centel, 1994 : 
92-95). 

Bu baglamda 4447 say111 yasa ile getirilen 
duzenleme, qal~gma yagamrnda giderek 
yayg~n l~k  kazanan ve ozellikle hizmetler 
sektorunde varolan standart dig1 qal~gma 
olgusunu yads~yan bir nitelik tagrmaktadlr. 
Oysa yap~lan igin niteligi atipik qal~gma 
biqimine olanak verebilecegi gibi, bir igyeri 
veya igletmenin bir bolumunde krsmi sureli 
ve tam sureli qal~gmalar iq iqe geqmig olabilir. 

Yasa koyucu 30 gunden az qalrgmanln 
nasll degerlendirilecegine iligkin bir kural 
getirmemigtir. Kurum, bunun duzenledigi 
"Sosyal Sigorta iglemleri Yonetme1igi"nin 
degigik 17'nci maddesine gore, "dort ay l~k  
sigorta primleri bordrosu ile birlikte, ay iqinde 
30 gunden az qal~gan veya ucret odenen 
sigortalllara iligkin istirahatlr oldugunu 
gosteren resmi kuruluglara ait saglrk tesisleri 
veya igyeri hekimlerince duzenlenmig hekim 
raporu, ucretsiz izinli oldugunu kanltlayan 
izin belgesi, disiplin cezasr uygulamasr, 
gozaltrna al~nma, tutukluluk hali, k ~ s m i  
istihdama iligkin y a z ~ l ~  hizmet sozlegmesi, 
puantaj kayrtlarlna iligkin belgeler ile grev, 
lokavt, genel hayatr etkileyen olaylar, 
ekonomik kriz, dogal afetler nedeniyle 
igyerlerinde faaliyetin durdugunu veya ige 
ara verildigini gosteren ilgili resmi 
makamlardan alrnan yazr ornegi bilgi formu 
ekinde kuruma verilir." 

506 say111 yasanln degigik 79 uncu 
maddesindeki a q ~ k  uqlu duzenleme, 
yonetmelikle daha da farkl~lagt~rrlarak 
yasalarla diizenlenmeyen, duzenlenmig olsa 
bile zorunlu tutulmayan durumlar iqin bile 
belgelendirme kogulu getirilmig, sonucundan 
igveren sorumlu tutulmugtur. 

Soyle ki; 

a) 1475 say111 ig Kanunun 9'uncu 
maddesinde, y a z ~ l ~  olma zorunlulugu belirli 
suresi bir y ~ l  ve daha uzun sureli hizmet 
akitleri iqin ongorijlmijg, ikinci flkraslnda ise 
"yazrlr yapllmayan durumlarda" anlatrmrna 



yer verilerek bunun zorunlu olmadrg~ aqrk 
olarak belirtilmigtir. 

Yonetmelik ile klsmi istihdama ~ligkin 
hizmet akitlerinin yaz~lr olma zorunlulugunun 
getirilmesi, oldukqa karmaglk sorunlarln 
dogumuna kaynakl~k edecek bir duzenleme 
olma ozelligini korumaktadlr. 

b) ig yasaslnda kural olarak yll l~k iznin 
ucretli o lmas~ benimsenmig (md. 49-59), 
igqinin bu hakklnl nasrl kullanacag~ ise 
a y r l n t ~ l ~  olarak duzenlenmemigtir. Ancak 
ucretsiz izne iligkin a q ~ k  bir kural yasal 
duzenlemede yer almamrg, baz~  durumlar 
iqin s ln l r l~ bir biqimde say~lmrgtrr. Kabul 
etmek gerekir ki, igqinin onceden veya 
sonradan verdigi olurlarla hizmet akitlerinin 
"ucretsiz izinli o lmas~" nedeniyle ask~ya 
allnmas~ olurludur. Teknik bir soyleyigle, 
yasada belirtilen durumlarda ve igqinin istemi 
halinde, igverenin ucretsiz izin verme 
zorunlulugu bulunmas~na kargrn, hizmet akdi 
veya toplu ig sozlegmesinde ongorulmemig 
durumlar iqin igqinin ucretsiz izinli sayllrnas~ 
veya sozlegmesinin ask~ya a l ~ n m a s ~  soz 
konusu olamaz. Taraflarln ozgur istenqleriyle 
olugmug bir sozlegmenin yine taraflarln 
istegiyle askrya alrnmasrn~ srn~rlayan veya 
engelleyen bir duzenleme mevzuatta yer 
almam~gtlr (Ayr~ca bkz. Suzek, 1989;47). 

igverenin ekonomik kriz nedeniyle ig 
kanunun 161111. maddesi uyarlnca igqilerin 
hizmet akitlerini askrya almasr da mumkun 
gorulmemektedir. Cunku ekonomik kriz 
zorlayrc~ neden say~lmamaktadlr. Yaln~z 
igqilerin geqici olarak izinli say~lmalarr. 
zorunlu tatil uygulamasl, igqinin bunu 
benimsemesi ve burada a q ~ k  veya ortulu bir 
sozlegmenin olugmasr ile miimkijn 
olabilmektedir. Yarg~tay 9. HD. 23.12.1996 
tarihli ve 16196123959 say111 karar~nda, 
"igqinin rrzasl olmadan igveren taraf~ndan tek 
taraflr ucretsiz izin uygulamas~na gidilmesine 
"olanak vermemektedir (~arrnanlloglu, 1996 
: 68-69). 

Taraflarln ortulu olarak kabulu ile olugmug 
bir ucretsiz izin durumunun sonradan nasrl 

belgelenecegi veya belgenin kim tarafindan 
duzenlenecegi bir sorun alan~ olarak ortada 
durmaktadlr. Yonetmelik hukmijnden 
igverenin duzenleyecegi tek yan l~  belgelerle 
igqilerin ucretsiz izne ayr~labilecegi gibi bir 
anlam qrkmaktad~r ki, bunun benimsenmesi 
igqiler aqls~ndan ileride onarllamaz kayrplara 
yo1 aqabilecektir. Ayrlca igverenin tek yanl~ 
belge duzenleyebilmesi, hizmet akitlerinin 
iqeriginin de igveren tarafindan tek tarafll 
olarak degigtirebilecegi gibi bir sonucu da 
birlikte getirmektedir. 

c) Yine bilindigi uzere 1475 say111 ig 
Kanunun 32'inci maddesi uyarrnca, igqiye 
hizmet akdi veya toplu ig sozlegmesinde 
gosterilen nedenlerle ucret kesintisi cezasl 
verilebilir. igqi ucretlerinden nedenleri 
belirtilerek yap~lacak kesintiler bir ayda uq 
gundelikten veya parqa baglna yahut yapllan 
igin miktar~na gore verilen ucretlerde igqinin 
uq gunluk kazancrndan fazla olamaz. 

Igqi ucretlerinden bu kogullara gore 
yap~lan kesintiler, odenen net ucret 
uzerinden yap~lmakta olup bunun igqinin 
qallgtlg~ gun saylsl ile iligkisi 
bulunmamaktad~r. i jcret kesintisi cezasl 
verilmesi durumunda igqinin qallgt~gl gun 
saylsrnln eksik gosterilmesi, igqiyi eksik gun 
saylsl kadar sosyal guvenlik hakkrndan da 
yoksun blrakacaktrr ki, ucret kesintisi 
cezaslnrn boyle bir amacr iqermedigi de 
aq~kt~r .  Bunun iqin yonetmelikte sozunu 
ettigimiz dijzenleme beraberinde kimi 
tart~gmalarr getirecek nitelik taglmaktadrr. 

d) Ote yandan 2822 sayrlr Toplu ig 
sozlegmesi Grev ve Lokavt Kanunu, toplu ig 
uyugmazl~klarlnda grev ve lokavt kararlnrn 
allnmasr, uygulanmas~, sona erdirilmesi ile 
ilgili makamlara bildirilmesini taraflara hak ve 
yukumluluk olarak vermig ve ayrlntllarrnl 
duzenlemigtir (TiSGLK Md. 27,28,37,42,51). 
Bu kurallar kargrslnda, idari diizenleme ile 
durumun "resmi makamlardan allnacak yazl 
ile grev ve lokavtl" belgelemenin istenilmesi, 
yeterli bir anlatrm olmad~g~nr gibi yasa 
koyucunun amaclyla bagdagtlr~lmasl 
mumkun degildir. 



4. Denetirnin kurumla 

Kay~t dl91 igqilikle savag~mda artrk igqinin 
sigortalrl~g~ sigorta mufettigleri d~grnda genel 
ve katma butqeli idarelerin denetim 
elemanlar~ da kendi gorev alanlarlna giren 
igyerlerinde aragtlracak, teftig, kontrol ve 
denetim yapabileceklerdir. 

Ayr~ca SSK Yonetim kurulu kararl ile 
gorevlendirilen memurlar da sigortal~larln 
iglemleri ile ilgili yoklama ve tespit 
yapabileceklerdir. Konuya iligkin yonetmelik, 
21.01.2000 tarih ve 23940 say111 Resmi 
Gazetede yaylmlanarak yururluge girmig 
bulunmaktadlr. 

506 say111 SSK'nln 130 uncu maddesine 
verilen yeni biqim ile denetim elemant saylsl 
arttlrllarak sigortas~zl~ga iligkin qok yonlu ve 
qok merkezli bir mucadele ongoru1mugtur. 

4447 say111 yasa, 1959 ylllndan bu yana 
uzerinde durulan ve 197 1 ylllnda 1451 say111 
yasa ile onanan ve boylece iq hukuk metni 
haline donugen ILO nun 102 say111 "Sosyal 
Guvenligin Asgari Normlarl" na iligkin 
sozlegmesinde belirtilen ve her biri ayrl ayrl 
tehlike olugturan ig kazasi, meslek hastal~g~, 
hastal~k, anal~k, sakatl~k, yag l~ l~k ,  olum 
sigortas~ndan sonra igsizlik sigortaslnl 
olugturmugtur. 

Yasan~n teknik a y r ~ n t ~ l a r ~  elegtirilebilir. 
Ama igsizlik sigortas~ gibi igletilmesi en guq 
sigorta dallnln kurulmug olmasl, sistem 
iqinde bir reform niteligi taglmaktadtr. Bu 
sigorta da l~ ,  sigortal~ya igsizlik suresi iqinde 
gelir guvenligi saglar. Enformel yapllarrn 
sureq iqinde tasfiyesine ve boylece kayrt d ~ g ~  
igqilikle savaglma onemli gilq katacagl 
gerqegi yads~namaz. Uzun donem iqinde her 
kurumun prim gelirlerinde hem de vergi 
gelirlerinde olumlu degigiklikler yaratacakt~r. 

Ote yandan igsiz kalan sigortalln~n igsizlik 
odenegi alabilecegi 180-300 gunluk sure 
iqinde 2821 say111 Sendikalar Kanunun 
"uyeligin devam~ ve ask~ya a l ~ n m a s ~  
hallerine" iligkin 24 uncu maddesinin son 
flkras~na gore, ".... igqi sendikasr uyesi 
igqinin geqici olarak igsiz kalmas~, ...... 
sendika uyeligini etkilemez" kurall uyarlnca 
igqinin uye oldugu sendika ile b a g ~ n ~ n  devam 
etmesi sigortal~ igsize orgutlu guvence 
saglamast yanlnda kurumsal bir destegi de 
birlikte getirecektir. Butun bu olgular birlikte 
degerlendirildiginde igsizlik sigortas~nln 
sendikalar~n kurumsal destegiyle birlikte 
kay~t d tg~ igqilikle onemli bir savaglm aracl 
oldugu ortaya q~kar. 

Ill. Ucretteki K a y ~ t d ~ ~ l l r g a  i l i ~ k i n  

Duzenekler 

Ucret, igveren yonunden maliyet, igqi 
yonunden ise bir gelir ogesidir. Ucretin aynl 
zamanda sosyal yanlar, gelir ve gider gibi 
paradoksal bir nitelik tag~mas~, kimi zaman 
bordro d ~ g ~ n d a  tutulmas~ olgusunu da birlikte 
getirmektedir. Bordro dlgrnda yapllan ucret 
odemelerinin kaynag~ enformel ekonomisinin 
sonucu ve kaynagldlr. igqilere odedigi 
ucretin bir bolumunu aqlktan odeyen igveren, 
bunu kargllayabilmek iqin yanlltlc~ belgelere 
de yonelebilmektedir. Boylece gelirin bir 
bolumu veya k ~ s m ~  bilerek ve isteyerek 
kay~tdlgrnda kalmakta, bunun sigorta 
priminden SSK, vergisinden ise maliye 
yoksun kalmaktad~r. Sonucunda da igqi 
sosyal koruma alanln~n dlg~nda kalmakta, 
boyle bir durum ise, igqi dlglnda once aile 
uyelerini giderek toplumu olumsuz yonde 
etkilemektedir. 

Bu baglamda 4447 say111 yasa, 
ucretlerdeki k a y ~ t d ~ g ~ l ~ g a  iligkin duz ve 
qapraz degigik duzenekler getirmig ve 
gerqek ucretlerin kay~tlara yanslmasl iqin 
onlemler ongormugtur. 



1. Ucretlerdeki kay~tdl~lllllk 

Ucret, ekonomik ve sosyal sonuqlarl olan 
ve qok yon10 i9levleri iqinde barlndrran bir 
kavramdlr. 1475 sayrlr i$ Kanununa gore, 
" ..... genel anlamda ucret, bir kimseye bir i$ 
kar91lrglnda i9veren veya ucuncu ki9iler 
tarafrndan saglanan ve nakden odenen 
meblagl kapsar." 

Uygulamada daha qok net ve giydirilmi9 
ucret gibi kavramlar kullanllmakta, qlplak 
ucretten iSqiye odenen tutar, giydirilmi9 
ucretten de i9qiye saglanan hizmet akdi, 
toplu i9 sozle~mesi ve yasadan dogan 
qlkarlar anla.ylrnaktad~r. i9veren taraflndan 

yaprlan tum odemeler ise i$gucunun 
maliyetini olu.$urmaktad~r. 

Kabul etmek gerekir ki, i9gucu maliyeti ~ l e  
qrplak ucret araslnda buyuk farklar 
bulunmaktadlr. i$gucunun maliyeti, vergi, 
sigorta ve fonlardan oturu yukselmekte, tam 
istihdamln saglanmadlgr bir ekonomide de 
ucretler uzerinden alrnan vergiler istihdaml 
cezalandrrlr bir nitelik gostermektedir 
(~zsoylu,  1996 : 86). 

Butun bu olumsuz gerqekler ucretlerdeki 
enformeligi artt~rmakta, bir olqude enformel 
ekonomi de enformel istihdama kaynakll 
etmektedir. 

TABLO 3 

Kaynak: DIE, Seqilmi~ Gostergeler, Ankara, 1999, s. 1-6; Veysi Sevig, Bordro Dl91 Ucret, 
Yeni Yuzyrl 17.02.1 995. 

Ylllar 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

Reel GSMH 

(Buyurne hlzl) 

9.4 

0.4 

6.4 

7.6 

6.1 

8.0 

7.1 

8.0 

3.8 

Toptan E ~ y a  

Fiyatlar~ 

52.3 

55.3 

62.1 

58.4 

149 

64.9 

89.9 

91 .O 

54.3 

istihdarn 

Art19 h ~ z l  

1.8 

0.6 

0.5 

-0.2 

1.02 

1.03 

1.03 

-0.9 

1.02 



Tablodan da izlenecegi ve Sevig'in aqlk 
olarak vurguladlgl gibi, GSMH ile toptan 
egya fiyatlarindaki art19 kargllagt~rlld~gl 
zaman istihdamdaki artrg~n dugilk oldugu 
gorulmektedir. Ayr~ca buyume ~ I Z I ,  toptan 
egya fiyat endeksleri ile istihdam art19 ~ I Z I  

araslnda bir iligki de olugturulamamaktad~r. 
Bunu tablodan izlemek olanaklidlr. Buradan 
istihdarnln enforrnel iglere kaydlgl ve gelir 
artrglnln da yeterince kay~tlarda gorulmedigi 
gibi bir sonuca varmak yanllt lc~ olmasa 
gerek. 

Bu olgularl veri olarak alan 4447 say111 
yasa, emekli ivazlarlnln odeme yontemini 
degigtirmig, bu ivazlara hak kazanmada yag 
kaydl slnlrlnl ongormug, emsal ucretlere 
gore idarenin resen tahakkuk yetkisine 
aqlkl~k getirmig, igsizlik sigortasl odeneginin 
verilmesini kurallagt~rarak kay~t  dl91 ucretle 
degigik biqirnde rnucadeleyi amaqlam~gtlr. 

Ote yandan SSK primine esas ortalarna 
gunluk kazanqlarlnln sektorler ve cinsiyete 
gore on y ~ l l ~ k  geligirni tablodaki gibidir. 

TABLO 4 

TL 

Kaynak: SSK 1998 YIII Faaliyet raporu, Ankara, 1998, s. 21. 

Nitekim 1989-98 yillarl araslnda karnu ve 
ozel kesimde SSK prirnine esas gunluk 
ucretler ozellikle 1996 y~lrna dek karnuda 
daha yuksek, ozel kesirnde ise daha 
duguktur. Ozel kesirnde ortalama ijcretlerin 
daha duguk gosterilmesinin degigik nedenleri 
olabilir. Arna kay~tlara yanslmayan ve 
yalnizca SSK prirnine esas kazancin alt 

Genel 

15.707 

28.585 

55.692 

86.499 

130.063 

185.270 

271.542 

722.698 

1.531.763 

2.574.366 

sinlrl duzeyinde gosterilen ucretlerin forrnel 
ekonorni ile enforrnel ekonorninin iq iqe 
oldugunun bir bagka gostergesi olarak 
nitelenebilir. 

Ote yandan, 1996 ve izleyen yillardan 
sonra SSK primine esas ortalarna gunluk 
kazanqlarrn kamu ve ozel sektor ile erkek ve 
kadln cinsiyetine gore ayrlrnlnda birbirine 

Y~llar 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

ozel 

14.303 

25.417 

48.165 

72.698 

115.333 

172.528 

271.542 

686.022 

1.482.884 

2.521.811 

Kamu 

18.833 

38.97 

79.540 

11 4.009 

179.027 

219.618 

271 5 4 2  

865.106 

1.736.008 

2.761.970 

Kad~n 

14.498 

24.505 

50.924 

79.093 

121.978 

182.499 

271.52 

71 0.988 

1.555.777 

2.593.459 

Erkek 

15.830 

29.006 

56.310 

87.458 

131.235 

185.588 

271 542  

723.091 

1.529.1 95 

2.572.269 



yaklnlagtrgi, daha dogrusu ozellikle 1989-94 
arasrnda gorulen farkin sureq iqinde azaldlgl 
da gozden kaqmamaktadlr. Kugkusuz bunda 
506 say111 yasada yapllan degigiklikler 
yadslnamaz. 

Bu olgularl veri olarak alan 4447 sayill 
yasa emekli ivazlarlnin odeme yontemini 
degigtirmig, bu ivazlara hak kazanmada yag 
kaydr srnlrlnl ongormug, emsal ucretlere 
gore idarenin resen tahakkuk yetkisine 
aqlklrk getirmig, igsizlik sigortasl odeneginin 
verilmesini kurallagt~rarak kayit dl91 
ucretlerle degigik biqimde mucadeleyi 

doldurmasl ve en az 7000 gun prim odeme 
kogulu ile emekli olabilme olanagl elde 
edebilecektir. 

Yaglrlik ayllglna hak kazanmada yag 
kaydina donulmesi ve bunun belirli bir prim 
odeme gun sayrsl ile desteklenmesi, bir yonu 
ile kayrt diglna kaqrgta ve ucretlerin odendigi 
biqimiyle kayltlara geqirilmesinde destek 
nitelikte iglev gorebilir. 

3. Yaqllllk ayl~g~nln hesaplanrna 

amaqlamigtlr. yonterni degiqtirilrniqtir 

4447 sayilr yasa ile 1978 yilrndan bu 

2. Yaq kaydlna yeniden donulrnuqtur. 

4447 say111 yasa, yaglllrk sigortaslnda yag 
kaydrna yeniden donug yapmlgtlr. Gerqekten 
de 5417 ve 6900 say111 yasalarla emeklilik 
yagl cinsiyet ayrrmr yapllmakslzln 60 olarak 
saptanmlgtl. Baglanglqta da 506 say111 yasa 
kadln iqin 60, erkek iqin 65 yag kogulunu 
emekli olmak iqin zorunlu tutmugtu. Ancak 
1969 ylllnda 506 say111 SSK'da 1186 say111 
yasa ile yapilan degigiklikle once yag slnrrl 
kadlnlar iqin 50, erkekler iqin 55'e indirilmig, 
daha sonra 25 yrllik sigortalllrk suresine ek 
olarak 5000 gun prim odeme kogulunun 
yerine getirilmesi yeterli sayilmig ve yag 
kaydl aranmakslzln sigortallya emekli olma 
olanagi verilmigtir (Centel, 1999 : 11; Dilik, 
2000 : 5-7). 

1985 yilinda 3246 say111 yasa ile yagllllk 
aylrglna hak kazanmada yag kaydlna 
yeniden donulmugtOr. Ancak, bu 
uygulamanln omru uzun olmamlg, 1992 
yrlrnda 3774 say111 yasa ile yeniden yag kaydl 
slnirlamaslndan geri donilg yapllmigtrr. 

Bu kez 4447 say111 yasa sert bir geqigle 
yag kaydlnrn arandrgl yeni bir donem 
getirmigtir. Bundan boyle yasanin 
yaylmlandrgr 8.09.1 999 tarihinden itibaren ilk 
kez sigortali kadln ise 58, erkek ise 60 yaginl 

yana uygulanan ayllk hesaplama 
yontemindeki katsayl ve gosterge 
sisteminden vazgeqilmig, yerine (T~JFE) ve 
(GH) geligme hrzl oranlarlna gore 
sigortalilarln guncellegtirilmig prime esas 
kazanqlarlnrn temel alrnmasl ilkesi yagama 
geqirilmigtir. Boylece sigortallnln ilk ige 
girdegi ylllardaki sigorta primine esas 
kazanqlarlnrn yuksek tutulmasi ile emeklilik 
ivazlarr arasinda S I ~ I  bir iligki kurulmugtur. 
Ancak igverenlerin sigortallnrn prim 
matrahlnr duguk gostermesi veya en az 
kazancl kadar gostermesine ise bir onlem 
olugturulmam~gt~r (Sakar, 1999 : 16-17; 
Tuncay, 2000 : 4-5). Artrk sigortalrnln son 
beg yilllk kazanqlarr degil, tum qallgma 
suresi i ~ i n d e  elde ettigi kazanqlar 
baglanacak ayllk ve verilecek odeneklerde 
gozonunde tutulacaktir. 

Kugkusuz boyle bir degigiklik bir yandan 
sigortalinin ucretlerinin gerqek ucretler 
duzeyine dogru trrmanmasrna katklda 
bulunacak ve etkin bir araG iglevini 
gorecektir. Boyle bir sonuq sigorta prim 
gelirinin artlginda olumlu etki yapacaktlr. 

4. iqsizlik odenegine hak kazanrna 

lgsizlik doneminde, belirli kogullarda igsiz 



kalan sigortal~ya odenecek odenegin tutarr, 
odeme suresi yasada gosterilmigtir. 

Yasaya gore (4447 md.50), igsizlik 
sigortas~ odeneginin tutar~ sigortal~n~n son 
dort ayl~k prime esas kazanqlar~ goz onunde 
tutularak hesaplanan gunluk ortalam net 
kazanc~n % 5 0 3  kadar olacakt~r. 

Sigortal~ igsize prime esas kazanc~ esas 
alrnarak yap~lacak odeme gunluk kazanc~n 
% 50'si kadar olacakt~r. Bunun d~glnda yasa 
bir s~n~r lama daha koymug ve igsizlik 
odeneginin ig Kanunun 33 uncu maddesinde 
ongorulen 16 yag~ndan buyuk igqilere iligkin 
asgari ucretin net tutarln~ da geqemeyecektir 
(md. 5011) 

Kugkusuz sigortal~nln igsiz a l d ~ g ~  sure 
isinde gelir destegi ve bunun da en azlndan 
yasada ongorulen tutar kadar olmas~ istemi 
gerqek ucretlerin kay~tlara aktarllrnas~nda 
onemli iglev gorecektir. 

5. Resen iqlem yetkisi 

Kaqak matrah ve prirnle ilgili olarak 506 
say111 SSK da degigik nitelikli duzenlemeler 
yer alrn~gtlr. Nitekim 4447 say111 yasa ile 
degigik 79 uncu maddesinin beginci f~kraslna 
gore, ".....fiilen veya kayden sa l~g t~g~  tespit 
edilen sigortal~lara ait olup bu kanun 
uyarlnca kuruma verilmesi gereken 
belgelerin yapllan tebligata ragmen bir ay 
isinde verilmemesi halinde, bu belgeler 
resen duzenlenir ve muhteviyat~ sigorta 
primleri kurumca tespit edilerek igverene 
teblig edilir." Ayn~  yasanln 135 inci 
maddesinin (B) f~k ras~  uyarlnca hazlrlanan 
ve 30.10.1987 tarihli ve 1061 9 say111 Resmi 
Gazete de yay~mlanarak yurilrluge giren 
Sosyal Sigorta lglemleri Yonetmeligi'nin 34- 
44 maddeleri, SSK'nln resen yapacag~ 
iglemleri duzenlemigtir. Bu yonetmeligin 
degigik 34 uncu maddesi, "igyerlerinde, 

a) fiilen veya kayden qallgt~klar~ tespit 
edildigi halde bu qal~gmalar~n~ kuruma 
bildirmeyen veya eksik bildiren, 

b) Ay iqinde 30 gun qal~gmaslna ragmen 
baz~ iggunlerinde qa l~g t~ r~ lmad~g~na veya 
ucret odenmedigine dair belgeleri kuruma 
vermeyen veya verilen bu belgeleri geqerli 
say~lmayan, 

c) Sigortal~lar ile ilgili olarak 
duzenlenmesi gereken sigortal~ ige girig 
bildirgesi, ayl~k sigorta primleri bildirgesi, 
aylrk sosyal guvenlik destek prim bordrosu, 
kurumca yap~lacak bir ay sureli tebligat ile 
igveren ve arac~dan istenir. 

Soz konusu belgeler ile yapllan tebligata 
ragmen verilmedigi takdirde kurumca resen 
duzenlenir" kuralln~ getirmigtir. 

Bu kural uyarlnca, igveren veya aracl, 
eylemli olarak qal~gtrklar~ saptanmasma 
kargln bunu kuruma bildirmeyen ve ay isinde 
30 gun qallgmaslna karg~n baz~  gunler 
sallgllmad~g~ veya ucret odenmedigine iligkin 
belgeleri vermeyen veya belgeleri geqerli 
sayllmayanlar hakklnda resen iglem yaparak 
sigortalln~n prime esas gun saylsl ile prime 
iligkin gersek kazanslar~n~ belgelere 
yanslmaslnl saglamada etkin aras iglevini 
gorecegi tart~gmasrzdlr. 

IV. Giivenlik Diizeneklerinin Yaqama 

Sosyal guvenlik duzeni, genel olarak 
qal~ganlar~ qal~gma ve diger nedenlerden 
kaynaklanan tQm risklere karg~ korumay~ 
amaslar. Uluslararas~ Cal~gma Orgutu, 
ozunde sosyal guvenlik gereksinimini 102 
say111 "Sosyal Guvenligin Asgari Normlar~na" 
iligkin sozlegme qersevesinde belirlemigtir. 
Bireylerin sosyal guvenlik duzenekleriyle 
korunmas~ ertelenemez ve gozard~ edilemez 
insan haklanndan biri olarak 
benimsenmektedir. 

Bunun iqin hangi kogullar alt~nda olursa 
olsun sosyal guvenlik duzeninin piyasa 
aygltlar~ karg~s~nda korunmas~ ve her 
kogulda da geligtirilmesi gerekmektedir. 



4447 say111 yasa da sosyal guvenlik Bugun karglmlzda duran ve igsizlik 
sistemini piyasa mekanizmalarlnln yarattlgl sigortasl sisteminin igleyebilmesinin olmazsa 
enformel ekonomi ve onun bir sonucu olan olmaz kogulu, istihdam tekeli konumundaki 
enformel istihdam oldugu olgusunu ig ve i g ~ i  Bulma Kurumunun yeniden 
yadslmayarak gerek kay~t  dl91 ig~i l ik  ve duzenlenmesi ve ILO sozlegmeleri 
gerekse kayltlara yanslmayan ucretlere dogrultusunda ozel istihdam burolarlnln 
iligkin duzenlemeler getirmigtir. kurulmaslna olanak verilmesidir. 

1. i ~ g i i c u  piyasasr k u r u m l a ~ t ~ r ~ l m a l ~ d r r  2. giivencesinin o l u ~ t u r u l m a s ~  

igsizlik sigortaslnln olugmug olmasl, zorunluluktur 
istihdamln tekel kurumu olan ig ve i g ~ i  Bulma 
Kurumu ile iggucu piyasaslnln yeniden Sanayilegmig Ulkeler ile AB'i olugturan 
duzenlenmesi aktif istihdam politikalarlnln ulkeler, iggucu piyasaslnr duzenleyici 

olugturulmas~ a~lsrndan ka~lnl lrnaz bir onlemler ile igsizlik sigortaslnl ve ig 

bi~imde gundeme oturmugtur. guvencesini birlikte olugturmuglard~r. 

Turkiye'de enformelligin en onemli 
nedenlerinden biri de, iggucu piyasaslnrn 
etkin bir b i~ imde  igleyememesinin 
sonucudur. iggucu maliyetleri ile odenen net 
ucretler araslndaki buyuk farklar, tekel 
iggucu piyasasl dlglnda yeni piyasalarln 
olugumuna neden olmug ve ~ o k  p a r ~ a l ~  
yapllar olugmug, boylece g e r ~ e k  ucret de 
bordro dlglna itilmigtir (Ozsoylu, 1996 : 88). 
Bordro dlgrna itilen ucret, bagka dinamikler 
yaratmakta ve igverenler bunu 
karg~layabilmek i ~ i n  de ister istemez yanlltlc~ 
belgelerden yararlanma yoluna 
gitmektedirler. 

AB surecine girmig olan illkemiz enformel 
ekonominin klslr dongusunden kurtulmak 
zorundadlr. Bunun bir yolu da aktif istihdam 
politikalarl olugturarak iggucu piyasas~ndaki 
payall yaplyr ortadan kaldlrmak ve yeni 
kurumsallagmalara gitmektir (Ayrrca bkz. 
Ataman, 1999 : 34-38). 

0te yandan igsizlik sigortasl, kendi istenci 
dlglnda igsiz kalanlara gelir guvencesi 
saglamay1 ve belirli bir sure i~ inde sigortall 
igsizlere ig bulmayl ama~layan bir 
kurumsallagmad~r. Bunun dlglnda mevcut 
igsizlere ig olanagl saglanmasl, bunlarl 
sosyal sigorta sistemi i ~ i n e  ~ekecektir. 

Boylece bir yandan istihdam kurumlarl 
iggucu talebi ile arzl araslnda bir dengeyi 
olugturacak kararlarl allrken, diger yandan 
bireysel i g ~ i  ~ lkarmalar da yonetsel ve 
yarglsal denetime baglanmlgtlr. Toplu i g ~ i  
qkarmalarda da aynl yontem izlenmigtir. 

Ig guvencesi kaynaglnl 1963 tarihli ve 119 
say111 tavsiye kararl ile 1982 tarihli "Hizmet 
iligkisine igveren taraflndan Son Verilmesi 
Hakklnda 158 say111 ILO Sozlegmesi" 
olugturmaktad~r. Bu sozlegme 9.06.1994 
tarihli ve 3999 say111 yasa ile onanarak ulusal 
mevzuatlm~za aktarrlm~gtlr. ig guvencesi ile 
igsizlik sigortasl araslnda kesin ve kopmaz 
bir bag vardlr. En azlndan igsizlik 
sigortaslndan sonra ig guvencesinin 
olugturulmas~ zorunluktur. 4447 say111 yasa 
ile kaylt dl91 igsilikle savaglm duzeneklerinin 
sagllkll bir b i~ imde igleyebilmesi iqin, ig 
guvencesi sisteminin de olugturularak sosyal 
taraflar~n kurumsal gu~lerinden 
yararlanllmaslnln yolu a~ l lmlg  olmalldlr. 

26.11.1992 tarihli ve 3851 say111 yasa ile 
onanmlg olan 144 say111 ILO sozlegmesinin 
i g ~ i ,  igveren ve hukumet birlikteligi ve 
~a l lgma sorunlarlna ~ o z u m  uretmesi 
baklmlndan ozel bir onemi vardlr. 



Sozlegme ilke olarak qal~gma normlar~n~n 
uygulanmaslnda ve geligtirilmesinde uqlu 
dan~gmay~ ongormekte ve duzenlemektedir. 
Uqlu dan~gman~n ornekleri ulusal 
mevzuat~m~za yans~mlgtir. Uluslararas~ 
olqekte de 190'a yaklagan ILO 
sozlegmesinin igqi, igveren ve hukumetlerin 
ortaklaga anlay~g ile uzlagmasl ile ortaya 
konuldugu dugunulecek olursa, bunun onemi 
anlag~labilir. 

Bunun iqin igsizlik sigortaslnln kurumsal 
igleyiginde sigortal~ igsizlerin temsilcileri ile 
sendikalarln temsilcilerinin kat r l~rn~n~n 
saglanmas~, qal~gma yagamlnln dirlik ve 
duzenligi aq~s~ndan gereklidir. 

olgunun ekonomik ve sosyal sonuqlar~yla 
aragtlrllmas~ gerekmektedir. 
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