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25 Agustos 1999 tarihli ve 4447 say111 
igsizlik Sigortasr Kanunu'yla, Turkiye'de qok 
onemli bir ad~m atllmlgtlr. Bu anlamda, 4447 
say111 Yasa'n~n degigik qevrelerde, farkl~ 
degerlendirmelerle kargrlandrg~ bir gerqektir. 
Ancak, bu degerlendirmeler salt ilgili 
qevrenin q~karlar~ aqlslndan ele allnlp, bun- 
dan genel degerlendirmelere gidilmek 
istendigi de gorulmektedir. Oysa, bunun yer- 
ine, 4447 say111 Yasa'nln amacl ve hukumleri 
gozonunde bulundurularak, sosyal sigortalar 
hukukunun genel dogrular~ .aqls~ndan bir- 
takrm olumlu veya olumsuz nitelikteki deger- 
lendirmelere gidilmesi, daha dogru ve 
yerinde olacaktlr. Bu baklmdan, agag~da 
once, anrlan yasanrn qrkar~l~g amacl ve iqer- 
igi uzerinde toplu bir bak~ga gidilecek ve 
daha sonra da, 4447 say111 Yasa'nln olumlu 
ve olumsuz yanlar~ hakkrnda, genel bir 
deoerlendirme yapllacaktlr. 

II. lgshlik Sigortas~ Kanunu'nun Amac~ 
1. Reform dOg0ncesi 

yasanln, bunlarln qozumune ne olqude katkl- 
da bulunabildigini irdelemekte yarar vardlr. 
Gerqekten, 4447 say111 Yasa; ozellikle Sosyal 
Sigortalar Kurumu'nun, son derece onemli 
idari 've mali guqlukler iqinde bulundugu bir 
s~rada ve bu sorunlara qozum getirmek 
uzere, adeta "depremden yasa kaqlnllrcas~- 
na" q~kanlmlgtlr. Bu baglamda, 4447 say111 
Yasa'nln q~kar~trg~ndan onceki donemde, 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun iqinde bulun- 
dugu guq duruma k~saca gozat~lmasr yararl~ 
gorunmektedir. 

a) Yapnan gO~lOkler 
aa) ldari sorunlar 

4447 say111 Yasa'nln oncesinde, bagta 
Sosyal Sigortalar Kurumu olmak uzere, Turk 
sosyal guvenlik kuruluglarlnln en buyuk idari 
guqlugu, soz konusu kurumlarln idari ozerk- 
liginin bulunmay~glndan kaynaklanmrgtlr. 
Nitekim, sozgelimi, SSK Genel Muduru ile 
Genel Mudur Yard~mcllarrnln, Cal~gma ve 
Sosyal Guvenlik Bakanl'nln onerisi uzerine 
ortak kararnameyle i ~ b a y n a  gelmeleri (atan- 
malar~), gelrnig-geqiig tum skasi iktidarlarln 

4447 saylll Yasa, Turk sosyal guvenlik Kurum yonetimine elan mudahalesini kolay- 
kuruluglar~nln iqinde bulundugu guqlukleri lagtlrmlgtlr. B~ baklmdan da, K~~~~~~ 
ortadan kaldrrmak ve onlarl sag l~k l~  bir geqmig m"dijrlerinin gorev sures., 
YaPlYa kavugturmak amacl~la ~ ~ ~ ~ ~ ~ l m ~ 9 ~ ~ r .  ortalama bir y ~ l  yedi ayl geqememigtir. 
Belirtilen amacl nedeniyle de 4447 say111 
Yasa, kamuoyuna bir reform yasasl olaiak Sosyal guvenlik kuruluglar~yla ilgili olarak 
tanltllmak istenmigtir. yaganan idari ozerklik sorunu, 4447 say111 

Yasa'yla surdurulmektedir. Gerqekten, igsizlik 
4447 say111 Yasa'nln reformcu niteligini s~gortaslnln idari yapllanma modeli , Sosyal 

aragtlrmada, Turk sosyal sigorta sisterninin sigortalar K~~~~~ ile ve igqi ~~l~~ 
soz konusu yasadan onceki q~kmazlar~na K~~~~~ araslnda paylagmaya dayanmak- 
k~saca gozatrnakta ve sonra da, an~lan 



tad~r. idari ozerklik aqls~ndan boyle bir 
yaplnln, igsizlik sigortasrnln kurulmas~ 
konusunda fazlaca saglam olmadlgl 
gorulmektedir. Nitekim, igsizlik sigortasl 
fonunu igletmek ve yonetmek gorevi, Fon 
Yonetim Kurulu'na ragmen, esas olarak 
Gallgma ve Sosyal Guvenlik Bakanllgl'na 
bag11 ig ve igqi Bulma Kurumu Genel 
Mudurlugu'nun merkez ve tagra birimlerine 
brrakllmlgtlr. Soz konusu kurum ise, hiqbir 
idari ozerklige sahip bulunmaylp, her turlii 
siyasi etkiye aqlktlr. Kald~ ki, igsizlik Sigortasl 
Fonu Yonetim Kurulu da; Calrgma ve Sosyal 
Guvenlik Bakanr'nln ve Hazine 
Mustegarlrgl'nln bag11 oldugu Bakanln oner- 
isi uzerine ortak kararnameyle atanan birer 
temsilci ile en fazla igqi ve igvereni temsil 
eden igqi ve igveren sendikalarl konfederasy- 
onlarlnca seqilecek birer uyeden olugmakta 
ve Gal~gma ve Sosyal Guvenlik Bakanlrgl 
temsilcisi, Fon Yonetim Kurulu'na bagkanllk 
etmekte ve de kararlarln allnmasrnda oylarln 
egit olmas~ durumunda, Bagkanrn tarafl 
qogunlukta sayrlmaktadrr (4447 say111 Yasa 
m. 53/11). 

Diger yandan, sosyal guvenlik kuru- 
luglarlnln, yeterli personelden ve gerekli 
donanlmdan yoksun olugu, arzu edilen 
duzeyde bir sosyal guvenlik hizmetinin ver- 
ilmesini onemli olqude engellemigtir. Nitekim, 
gerek nitelikli kurum personelinin azllgr ve 
gerekse bilgisayar teknolojilerinden yeterince 
yararlanllarnaylgl, Turk sosyal guvenlik kuru- 
luglarlnl faal olmakta zorlam~gtrr. 

bb) Mali sorunlar 

4447 say111 Yasa'nrn oncesinde, sosyal 
guvenlik kuruluglar~m~zrn en buyuk mali 
guqlugunu, bunlarrn finansman aqrklar~ olug- 
turmugtur. Nitekim, sozgelimi Sosyal 
Sigortalar Kurumu, 1994 ylllndan itibaren 
aqlk vermeye baglamlg ve Kurum, 1994 yllln- 
da 15, 1995 ylllnda 59, 1996 ylllnda 146 tri- 
lyon Hazine finansman~ olmak uzere, ylldan 
ylla katlanarak buyuyen bir dogrudan devlet 

katklsrna gereksinim duymugtur. 

Diger yandan, sosyal sigorta fonlarlnln 
verimsiz biqimde kullan~llgl, sosyal guvenlik 
kuruluglarrm~z~n onemli finansman guqlukler- 
ine dugmeleri sonucunu doijurmugtur. 
Nitekim, sozgelimi, sosyal sigorta fonlarlnln 
Turk Eximbank tahvillerine yatlrllmasr, mali 
aqldan qok onemli Kurum kaylplar~na 
yolaqmlgtlr. 

Ayrlca, en buyuk finansman kaynaglnl 
sosyal sigorta primlerinin olugturmasrna 
karglllk, bunlarln zamanlnda odenmeyigi 
veya tahsil edilmeyigi, mali guqluk yaratmak- 
tadlr. Bu baglamda, mevcut enflasyonist 
ortam da, primlerin geq odenmesini ozendiri- 
ci rol oynamlgtlr. 

4447 say111 Yasa'nln qlkarllrg~, sosyal 
guvenlik kuruluglar~m~z~n belirtilen idari ve 
mali sorunlarlnl qozme konusunda, herhangi 
bir etkide bulunmug degildir. Bunun da 
nedeni, 4447 say111 Yasa'nln soz konusu 
sorunlarln qozumuyle ilgili duzenlemeleri 
iqermeyigidir. Gerqekten, 4447 say111 Yasa, 
bagta Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 
olmak uzere, sosyal sigorta yasalarrnrn 
orgutlenmeye iligkin hukumlerinde degigiklik 
yapmamlgtlr. Bu baklmdan, 4447 say111 
Yasa'yla, idari ozerklik yonunde herhangi bir 
olumlu adrmln atrldlgl gorulmemektedir. 
orgutsel igleyige iligkin duzenlemeye 
gidilmeyigi ise, mevcut ozerklikten uzak 
ortamrn surmesine yo1 aqmaktadlr. 

Diger yandan, 4447 say111 Yasa, daha 
onceki mevcut bir hatayl kararl~l~kla 
siirdurmektedir. Bu hata, fon igletmeciliginin 
kamu yonetimine b~rakrlmasrdrr. Gerqekten, 
mevcut yap1 iqinde sosyal sigorta fonlarrnln 
igletilmesi; sosyal guvenlik kuruluglar~nrn, 
gelirlerini ancak mevzuatla gosterilen yer ve 
alanlara yat~rabilmesine dayanmaktadlr. 
Oysa, fonlar; guven, likidite, k6rllllk ve ver- 



irnlilik ilkeleri olarak ozetlenebilecek b a z ~  
esaslara uygun biqirnde igletilrnek zorun- 
dadlr. Nitekirn, fonlarrnl soz konusu esaslara 
uygun biqirnde yonetmeyen kuruluglar, bir 
sure sonra ciddi finansrnan guqluklerine 
dugrnektedir. Nitekirn, Sosyal Sigortalar 
Kururnu, bunun en tipik ornegidir. 

irndi, 4447 say111 Yasa; birqok yasayl 
degigtirirken, ne Sosyal Sigortalar Kururnu 
Kanunu'nun fon igletrneciligine iligkin onceki 
esaslarlnr degigtirrnekte, yani fon igletrnecil- . .,. 
~glni karnu yonetirnlerinden a l ~ p  ozel kigi ve 
kuruluglara blrakrnakta ve ne de bu esaslarr 
hiq olrnazsa yeni olugturulacak olan igsizlik 
Sigortas~ Fonu yonetirninde uygularnaktan 
vazgeqrnektedir. Bu dururn, fon igletmecil- 
iginde varolan daha onceki hatall tuturnun 
kararlllrkla surdurulrnesi anlarnlnl taglrnak- 
tadlr. Oysa, Devlet (sosyal giivenlik kuru- 
luglar~ ve fon yonetirnleri), kendisinin yurute- 
rneyecegi geqrnig deneyimler iqinde aq~kqa 
anlagllm~g olan fon igletrneciligini, artrk bunu 
daha qok daha iyi yapacag~ belli olan ozel 
kigi ve kuruluglara devretrnek zorundad~r. 
Sosyal guvenlik kuruluglarlnrn fon igletrnecil- 
igini kendi denetirnleri altrndaki ozel kigi ve 
kuruluglara b~rakrnas~ ise, Turkiye'deki bazl 
qevrelerin iddialarrnrn aksine, ozellegtirrne 
degildir. Bu bak~rndan, sosyal guvenligin 
ozellegtirilrnesine engel olugturan Ay. m. 60 
hukrnunun, fon igletmeciliginde ozele kaylgl 
hukuken onlernesi soz konusu degildir. 
Nitekirn, sosyal giivenlik kuruluglarln~n asli 
gorevinin fon igletrneciligi oldugunu, hiq 
kirnse iddia edernemektedir. 

laylc~ duzenlernelere, 4447 say111 Yasa'da yer 
verilrnig degildir. Nitekirn, 4447 say111 Yasa, 
ileride Devletin prim katk~ paylnr odernesi 
yolundaki saglarn guvence hukurnlerini iqer- 
rnemekte; Devlet ileride soz konusu katk~ 
paylarlnl oderneyecek oldugunda, hukuk 
aqls~ndan yap~lacak fazla bir geyin kalrna- 
mas1 tehlikesi bulunrnaktad~r. 

4447 say111 Yasa'nrn duyarlr oldugu diger 
bir husus, kaqak igqilik olarak adlandlrllan 
sigortasrz igqi qal~gtlrma olgusunun onune 
geqmektir. Bunun iqin de 4447 say111 Yasa, 
teknik bazr onlernleri iqermektedir. Bunlar~, 
esas olarak, igqi qalrgtlrrnaya baglamadan 
once igyerini ve sigortalllarr bildirrneye ve de 
bizzat sigortal~nrn kendisini bildirrnesine 
iligkin duzenlernelerde gormek rnurnkundur. 

Gerqekten, ilkin, igyeri tescilindeki "igyeri 
bildirgesi", daha once sigortal~ qallgtlr~lrnaya 
baglanllan tarihten itibaren bir ay iqinde ver- 
ilrnekteyken; 4447 say111 Yasa rn. 'I'le SS 
Kanunu rn. 8/11de yapllan degigiklikle bu 
bildirgenin, bu kez sigortall qalrgtlr~lrnaya 
baglanrlrnadan once Kururna verilrnesi veya 
iadeli taahhutlu olarak gonderilrnesi 
ongorulrnugtur. Bunun gibi, 4447 say111 rn. 
2'yle SS Kanunu rn. 9/l1de degigiklige gidil- 
erek; igverenin, bazl istisnalar drgrnda, 
qal~gtrracag~ sigortal~lar~ ige baglatrnadan 
once, Kururna bildirrnesi yukurnu getirilrnigtir. 
Boylece, daha onceki uygularna iqinde sigor- 
tal~lar qallgtlr~lrnaya bagland~ktan sonra 

Bunlara karglI~k. 4447 say111 Yasa, igsizlik Kururna bildirilirken, girndi bu genel kural 
sigOrtaslnln finansrnanl kOnusunda~ Devlet degigtirilmig ve sigortallnln ige baglatllmasln- 
katklsln~ ongorrnekle ileri bir ad~rn atrnlgt~r. dan once Kururna bildiri,rnesi esasl kabul 
Gerqekten. igsizlik sigortasr prirni, sigor- edilrnigtir. Bunlar~n isabetli 
tallnrn kazanclnln brutu uzerinden % 2 sigor- oldugu ise, hukuken soylenemernektedir. 
tall, % 3 igveren ve de % 2 Devlet pay1 olarak Cunku, sosyal sigortalar hukukunun genel 

zorundadlr (4447 rn. 49'1 esaslarl. once sigortalrnrn qallgtlnlrnasr ve 
curnle 2). sonra onu ilgilendiren kay~tlarln bildirilrnesini 

Ancak, yasada Devlet paylndan i~errnekte; 4447 say111 Yasa, bu esasl tersine 

sozedilrnekle birlikte; bu yoIda Devleti zor- qevirrnektedir. Burada eSaS elan, igyerinin Ve 
sigortallnln once mi yoksa sonra mr 



bildirilrnesi degil, bunlarln gerqekte bildirilrne- 
si, yani iqyerlerinin kaylt iqine qekilrnesidir. 

Nihayet, 4447 say111 Yasa rn. 16; SS 
Kanunu'na ekledigi Ek Madde 40 hukrnuyle, 
sigortallnln kendisini Kururna bildirrnesi 
yukurnunu getirrniqtir. Yeterli bir yasal iq 
guvencesinin olrnaylql ve buna yonelik 
yasarna qalrqrnalar~nln da yogun olarak 1992 
ylllndan bu yana kayda deger bir sonuq ver- 
rnernesi uzerine, bu kez sigortallya getirilen 
boyle bir bildirim yukurnuyle, kaylt dl91 iqqil- 
igin onune geqilrnek istenrniqtir. Ancak, 
sonuqta sosyal sigortalar hukukunun genel 
.esaslarlyla bagdaqrnayacak, zorlarna bir 
dururn ortaya qlkrnlqt~r. Nitekirn, hukuk 
aqlslndan, getirilen her yukurn iqin, bir de 
yaptlrlrnln ongorulrnuq bulunrnas~ 
gerekirken; 4447 say111 Yasa, suresinde ken- 
disini Kururna bildirmeyecek sigortalllar iqin, 
hiqbir yaptlr~rn ongorrnerniqtir. 

1. Yasama teknigine ilQldn hrtars~zl~k 

4447 say111 Yasa, "iqsizlik Sigortasl 
Kanunu" a d ~ n ~  taq~yorsa da, salt iqsizlik sig- 
ortaslnln kurulrnaslna yonelik bir yasa 
degildir. Gerqekten, 4447 say111 Yasa; yeni bir 
erneklilik rejirnini duzenlerne amaclyla, iqsiz- 
lik sigortasl koluyla ilgisi bulunrnayan ya da 
uyum saglamaya yonelik olrnayan birtaklm 
yasal degiqiklikleri de kapsarnaktadlr. Bu aql- 
dan, 4447 say111 Yasa'nln, Turkiye'de iqsizlik 
sigortaslnln kurulrnasrn~n yanlslra, genelde 
sigortalllara getirilen yeni erneklilik rejirnini 
de iqeren bir yasa oldugu gorulrnektedir. 
Bunun, yasarna teknigine uygun olrnadlgl 
aqlkt~r. 

Bunun gibi, yasarna teknigine yabancl bir 
biqirnde, oldukqa uzun rnetinler iqeren iqsizlik 
sigortasl hukurnlerine yer verilmekte ve bu 
dururn, 4447 say111 Yasa'nln, basit ve yalln 
duzenlemeler taqlrnas~na engel olmaktadlr. 
Nitekim, ozellikle iqsizlik sigortas~ fonunun 

kurulrnaslna ve iqsizlik odeneginin verilrne- 
sine iliqkin hukurnlerin, son derece uzun ve 
kolayllkla anlaqllarnayan rnetinleri iqerdikleri 
goze ~arprnaktadrr. 

iqsizlik sigortaslnln kurulrnasl, ulkernizde 
1959 ylllndan bu yana yerli ve yabancl 
uzrnanlar taraflndan hazlrlanan birqok qallq- 
rnaya konu olrnuq ve kalklnrna planlanna/yll- 
Ilk prograrnlara yanslrnlqtlr. Bu konuda, eksik 
istihdarn ile enflasyonist gidiq ve kaylt dl91 
ekonorninin buyuklutju gibi etkenlerin 
yanlslra, ozellikle yaplsal iqsizligin varllgl, 
iqsizlik sigortaslnln kabulunu engellemiqtir. 

Sosyal Guvenligin Asgari Norrnlarlna Dair 
102 Say111 Uluslararasl Callqrna Sozleqrnesi, 
qallqanlara dokuz temel rnesleki risk 
karyslnda sosyal guvence saglarnaktad lr. 
Burada soz konusu olan risklerden biri de, 
iqsizlik riskidir. Gerqekten, 102 say111 
Sozleqrne; kendisinin onaylanrnasl konusun- 
da iqsizlik, yaql~llk, iqkazasl ve meslek 
hastal~gl, sakatllk ve olurn risklerine iliqkin 
bolurn hukumlerinden asgari birisi dahil 
olmak uzere, dokuz riske iliqkin bolurn 
hukurnlerinden asgari uqunun kabulunu 
zorunlu kllmaktadlr. Bu baklrndan, iqsizlik 
sigortaslnln kurulrnasl, 102 say111 Sozleqrne 
iqin "qekirdek hukurn" niteligindedir. iqte, 102 
say111 Sozleqrne'yi onaylarnrq bir uye devlet 
olarak Turkiye'nin, 4447 say111 Yasa'yla iqsiz- 
lik sigortaslnl kabulu, onu son derece onern- 
li bir konurna getirmekte ve giderek, Turkiye, 
uluslararasl standartlara yaklaqrna aqlsln- 
dan, onernini artlrrnaktadlr. 

4447 say111 Yasa'nln iqsizlik sigortaslna 
iliqkin hukurnlerinin, 1 Haziran 2000 tarihin- 
den itibaren yururluge girrnesi kabul olun- 
rnuqtur (4447 say111 Yasa rn. 63lbent c). Bu 
baklrndan, Turkiye'nin, iqsizlik sigortasln~ 
uygulamaya haz~r olup olrnadlgl konusu, 
gunderndeki sorunlar iqinde yer alrnaktadlr. 



3. ErnekUlik rejiminde degiilklik 

4447 say111 Yasa, igsizlik sigortaslnl kur- 
rnanln otesinde, rnevcut erneklilik rejirninde 
koklu degigiklige gitrnigtir. Gerqekten, ilkin, 
erneklilik yag kaydlna geri donulerek, ileri bir 
adlrn at~lrnlgtlr. Bu baglarnda, 1969 y~lrnda 
506 say111 Yasa'da degigiklik yapan 1186 
say111 Yasa, 25 yll l~k bir sigortalll~k suresine 
ek olarak 5.000 gun prim gun saylslnln 
tamarnlanrnasr kogulunu yeterli saylp, 
erneklilik yag kaydl aranrnakslzrn ernekli 
olrna olanaglnl kabul etrnigtir. 11 86 say111 
Yasa'yla gerqeklegtirilen bu degigiklik, 
Turkiye'de yag k a y d ~ n ~  terkedigin ilk 
ornegidir. Daha sonra, 1985 yllrnda $1 karllan 
3246 say111 Yasa'yla, yeniden yag kaydlnln 
arandlgl bir donerne girilrnig ve yurnugak 
(kaderneli) bir geqig donerni kabul edilrnigtir. 
Ancak, daha yumugak geqig donerni tarnarn- 
lanrnadan, 1992 yrlrnda politik oy kaygrlar~y- 
la q~karllan 3774 say111 Yasa, yag kaydlna 
iligkin esaslar~ ortadan kaldrrrnlgtlr. igte, 
girndi 4447 say111 Yasa, bir geqig donerniyle 
birlikte yag kaydlnrn yeniden arandlgl bir 
donerni baglatrnrg bulunrnaktadlr. Bu aqrdan, 
4447 say111 Yasa'n~n yag kaydlna iligkin 
erneklilik hukurnleri, ileri bir adrmd~r. Cunku, 
yag kaydlnln aranrnasl, erneklilik rejirnleri 
baklrnrndan, erken yagta ernekli olrnay~ 
engelleyerek, prirnli rejirnin aglrr yuklenrnesi- 
ni onlernekte ve aktuerya hesablnda, pasif 
sigortalllarln (erneklilerin) aktif sigortalllara 
(qallganlara) olan oranlnl iyilegtirmektedir. 

4447 say111 Yasa, ulkernizde igsizlik sigor- 
taslnln kurulrnas~ ve erneklilik sisterninin 
sagl~kl~ bir yaplya kavugturulrnas~ konusun- 
da, ileri adlrn atrnlgtlr. Buna kargllrk, 4447 
say111 Yasa, sosyal sigortalarrn orgutsel 
olarak yeniden yapllanrnasl iqin gerekli 
reform beklentilerine yanlt verebilrnig 
degildir. Ozellikle, fon igletrneciligi ve idari 
ozerklik konulannda, hiqbir ileri adrrnrn 
atlldlgl gorulmernektedir. Bu baklrndan, 4447 

say111 Yasa'nln, sosyal guvenlik alanlnda 
yaprlrnasr beklenen reforrnlarln ilk ayagr 
olarak nitelendirilmesi, daha dogru olur. 

Diger yandan, 4447 say111 Yasa'da igsizlik 
sigortasrnln, k~dern tazrninatllk~dern tazmi- 
nat~ fonu ile ig araclllg~ hizrnetlerinin etkin- 
legtirilrnesi ve yasal ig guvencesinin tarnarn- 
lanrnas~ konularlndan soyutlanarak getirilrne- 
si, son derece saklncall bir adlrn~ sergile- 
rnektedir. Cunku, soz konusu kururnlar, bir- 
birleriyle baglantllr ve iqiqe geqrnig olup; bun- 
lardan birindeki bagar~ ya da bagar~s~zl~k, 
digerini veya digerlerini olurnlu veya olurnsuz 
yonde etkilernektedir. IVitekirn, igveren 
sorurnsuzca ig~ iy i  igten q~kartabilecekse 
veya k~dem tazrninat~ igletrneye agrr rnali yuk 
getirecekse ya da igveren kldern tazrninatrn- 
dan dogan sorumlulu~unu bir fona aktara- 
rnayacaksa yahut igsiz kalan igqiye ig bulu- 
narnayacaksa, bunu dunyadaki hiqbir igsizlik 
sigortas~ sisterni kaldrrarnayacaktlr. Bu 
anlarnda, 4447 say111 Yasa'n~n; bunlardan 
sadece birine dokunarak, Turk qal~gma 
yagarnlnln sorunlarlnl qozecegini sanrnasl, 
son derece yanlltlc~ olmugtur. 

4447 saydl Yasa'nrn qrkanlrgrnrn 
oncesinde Uluslararasl Para Fonu Heyeti'nin 
Ankara'yr ziyareti ve IMF'nin, Turkiye'nin 
sosyal guvenlik reforrnunu gerqeklegtirrne- 
sine iligkin onerileri, ister isternez, bu 
yasanln q~kar~l lg ln~ golgelemigtir. Bu aq~dan 
da, igsizlik Sigortas~ Yasas~; yasalagrna sure- 
ci iqinde, ne sosyal taraflarr rnernnun ede- 
bilrnig ve ne de kendisine reform niteligini 
kazandlracak esaslara uyabilrnigtir. 0zellik- 
le, 4447 say111 Yasa'yla tanlnan denetim yetk- 
ileri, polisiye duzenlerneleri qagrlgt~rrnak- 
tad~r. Bu anlarnda, SSK hastanelerinin 
verdigi sagl~k hizrnetlerinin kalitesi yuk- 
seltilernedigi ve de ernekli (yagllllk) aylrk- 
larlnln rniktarlar~ yukseltilernedigi surece, 
Devletin kaqak igqiligi ve sigorta kayrplarlnl 
onleyerneyecegi gorunen bir gerqektir. 
Nitekirn, tatrnin olarnayan sigortal~, ya ozel 
sagl~k sigortaslna kayacak ya da kay~t dl91 
ekonomi iqine suruklenecektir. 
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Bu aqldan, 4447 say111 Yasa'nln, istihdaml 
tegvik edici yondeki diger birtaklm reform 
yasalarlyla takviye edilmesi gerekmektedir. 
Bu konuda, herkesin dilegi; yasakoyucunun, 
ne inatlaglp bir dayatma ortaml iqine girmesi 
ve ne de 4447 say111 Yasa'ya iligkin, yukarlda 
belirtilen hatalarlnl tekrarlamasldlr. 
Gerqekten, devrim yasalar~ degilse bile, 
reform yasalarl, sosyal taraflar araslnda belli 

bir mutabakat~ saglanarak qlkarllmaktadlr. 
Cunku, sosyal duzen baklmlndan yagamsal 
onem taglyan yasa metinleri, sosyal taraflara 
danlgrllp, onlarln belli bir duzeydeki muta- 
bakatl saglanarak q~karrlmak zorundadlr. 
Aksi takdirde, toplumsal mutabakat saglan- 
madan qlkar~lacak yasalar, uzun omurlii ola- 
mamaktadlr. 


