
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ 
NEDENLER

GİRİŞ

İ
şsizlik Sigortası ülkemizde geç ku-
rulmuş ancak çabuk gelişmiş ku-
ruluşlarımızdan birisidir. Kurul-
duğu 1999 tarihinden günümüze 

kadar her geçen yıl bir önceki yıla kı-
yasla işsizlik ödeneği hak eden kişi 
sayısı büyük artışlar göstermektedir. 
İşkur’a ait 2014 Eylül Ayı İstatistik Bül-
teni’ne göre,  2014 Eylül ayı için 327.501 
kişi, işsizlik ödeneği almayı hak et-
miş bulunmaktadır. İşsizlik ödeneği 
hak eden kişi sayısı geçen yılın (2013 
Eylül) ayına göre %32,35 artarken, bir 
önceki ayla (2014 Ağustos) kıyaslan-
dığında %12,74 oranında artış göster-
miştir. Ödenek almayı hak edenle-
rin içinden 2014 Eylül ayında ancak 
273.828 kişiye işsizlik ödeneği ödeme-
si yapılmıştır. “Ödeme yapılan kişi sa-
yısı geçen yılın aynı ayına göre %22,15 
artarken, bir önceki ayla kıyaslandı-
ğında %2,52 oranında azalış göster-
miştir. 2014 Eylül Ayında 273.828 ki-
şiye 141.283 binTL ödeme yapılmıştır. 
Gerçekleşen ödemeler geçen yılın aynı 

ayına göre %36,24 artarken, geçen ayla 
kıyaslandığında %4,90 oranında azalış 
göstermiştir1” Bültenden alınan bu ve-
rilere göre ödenek almaya hak kazan-
mış 327.501 kişiden %83,6’sı, yani an-
cak 273.828 kişi ödenek alabilmiş ve 
kendilerine 2014 Ekim ayında toplam 
olarak 141.283 bin Tl ödeme yapılmış-
tır. Bu rakamlardan da görülebilece-
ği gibi,  her işsizlik ödeneği almaya hak 
kazanan işsiz, mutlaka işsizlik ödeneği 
alamamaktadır. İşsizlik ödeneği alabil-
mek ve almaya başladıktan sonra de-
vam ettirebilmek için bazı şartları ye-
rine getirmek gerekmektedir.

A- İŞSİZLİK SİGORTASINDAN 
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLMENİN 
GENEL ŞARTLARI

a- Kişi Bakımından;
İşsizlik sigortasına ilişkin kural-

ları ve uygulama esaslarını düzenle-
mek  amacıyla 25.8.1999 tarih ve 4447 

1- Bkz.Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 Eylül 
Ayı İstatistik Bülteni. 
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sayılı yasa2 gereğince bir işyerinde ça-
lışırken, çalışma istek, yetenek, sağ-
lık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, 
herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksı-
zın işini kaybeden kişilerden   5510 sa-
yılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 4. maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası 
kapsamında olanlardan bir hizmet ak-
dine dayalı olarak çalışan sigortalılar, 
4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş 
sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayı-
lı Kanunun 52. maddesinin birinci fık-
rası kapsamında işsizlik sigortası pri-
mi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar, aynı 
Kanunun ek 6. maddesi kapsamındaki 
sigortalılar ve 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanununun geçici 20. maddesin-
de açıklanan sandıklara tabi sigortalılar 
işsizlik ödeneği almaya hak kazanır-
lar(İşz.SK.md.46). Kısa bir ifade ile bir 
işyerinde hizmet akdine dayalı çalışan, 
çalıştığı sürece işsizlik sigortasına prim 
ödeyen ve elinde olmayan nedenlerle 
işsiz kalan işsizler ancak işsizlik öde-
neğini almaya hak kazanırlar.3

b- Prim Ödeme Zorunluluğu 
Bakımından;
İşsizlik sigortasına bağlanmak ve 

sigorta primi ödemek zorunludur. Bu 
ilke işsizlik sigortasını, işsizlik yardı-
mından farklı kılan en önemli özellik-
lerinden birisidir.4 Sosyal yardım niteli-
ğinde olan işsizlik yardımı, finansmanı 
tamamen devlet tarafından sağlanan, 
prim ödeme zorunluluğu olmayan,   bir 
hak olarak devletten istenebilen ve 

2- Bkz.R.G.;T:8.9.1999-S:23810
3- Bkz. Andaç,F.: İş Hukuku, Detay Yayıncılık, Ank.2014, 
s.243 ve devamı.
4- Bkz. Andaç, F.; İşsizlik Sigortası, TÜHİS yayını, 2. 
Baskı, Ank.2010, s.32.ve devamı. – Bkz. Dupeyreoux, 
Jean-Jacques; Droit de la Securite Sociale, Precis Dalloz, 
Paris 1975, s.1001 ve devamı. 

devletin de işsiz muhtaç kişilere öde-
me zorunda olduğu bir ödentidir. İşsiz-
lik sigortası ise iş sözleşmesi ile çalışan, 
bağlanma ve prim ödeme zorunluluğu 
olan, elinde olmayan nedenle işsiz ka-
lan kimseleri kapsamaktadır. Bu kişi-
lere yapılan ödemelere işsizlik ödene-
ği denilir. 

İşsizlik sigortasından işsizlik öde-
neği almaya hak kazanabilmesi için 
hizmet akdi ile çalışan işçinin öncelik-
le İşsizlik sigortası primlerini ödemesi 
gerekir. Ancak, primlerin fiilen kuruma 
ödenmiş olması şartı aranmamakta-
dır. Primleri sigortaya fiilen ödenmemiş 
olsa bile, işsiz işçi yine de işsizlik öde-
neğinden yararlanmaya hak kazan-
maktadır. Ancak, Kanunun 49. Madde-
sine göre fiilen ödenmeyen primler için 
işverenlere gecikme cezası ile gecikme 
zammı, ihalelerde işletmelerden alı-
nacak teminat ve hak edişlerden prim 
borcuna karşılık tutulma gibi yaptırım-
lar Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla 
uygulanacaktır. Zaten İşsizlik sigorta-
sı primlerinin toplanmasından, sigor-
talı ve işyeri bazında kayıtların tutul-
masından, toplanan primlerden, yersiz 
olarak alınan primlerin iadesinden Sos-
yal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve 
sorumludur.

Sosyal Güvenlik Kurumu da bir ay 
içinde tahsil ettiği primler ile gecikme 
cezasını, gecikme zammını tahsil edil-
diği ayı izleyen ayın onbeşine kadar İş-
sizlik Sigortası Fon’una aktarması ge-
rekir.  

İşsizlik sigortasının gerektirdiği 
ödemeleri, hizmet ve yönetim gider-
lerini karşılamak üzere, Kanunun 46. 
maddesi kapsamına giren tüm iş söz-
leşmesi ile çalışan sigortalılar, işveren-
leri ve Devlet, işsizlik sigortası primi 
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olarak ödeyeceklerdir. İşsizlik sigorta-
sı primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nununun 80. ve 82 maddelerinde belir-
tilen prime esas aylık brüt kazançların-
dan (en az onaltı yaşından büyük işçiler 
için uygulanan aylık asgari ücretin brüt 
tutarı, en çok bu miktarın 6,5 katı ka-
dar miktar)  % 1 sigortalı, %2 işveren ve 
%1 Devlet payı olarak alınacaktır. İste-
ğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigorta-
sı primini ödeyenlerden ise %1 sigor-
talı ve %2 işveren payı alınacaktır(İşz.
SK.md.49).

B- İŞSİZLİK SİGORTASINDAN
 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 
ALABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI 

a- Prim Ödeme Gün Sayısı 
Bakımından;
İşsizlik ödeneğini almaya hak kaza-

nabilmesi için belirli bir süre çalışma-
sı ve işsizlik sigortasına belirli bir süre 
prim ödemesi esastır. Çünkü Sigorta-
nın ileride tahmin edilecek işsizlik sü-
relerine ve işsiz sayısına yetecek kadar 
ödemeleri karşılayacak finansmana 
ihtiyacı vardır.5 

Kanunun 50. maddesine göre Hiz-
met akdinin sona ermesinden önceki 
son 120 gün prim ödeyerek sürekli ça-
lışmış ve  işveren işsizlik sigortası adı-
na Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirge 
vermiş olması gerekir. Ayrıca bu kişile-
rin, son üç yıl içinde; 600 gün veya  900 
gün veya   1080 gün sigortalı olarak ça-
lışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ol-
ması gerekir. Buna karşılık kendilerine  
sırasıyla 180 gün, 240 gün ve  300 gün 
süre ile işsizlik ödeneği verilecektir. Bu 

5- Bkz. Andaç, F.; İşsizlik Sigortası, TÜHİS, Ank.2010, 
s:104.

süreler F.Almanya için son 3 yıl için-
de 360 gün sigortalı olma ve haftada 20 
saatten az çalışmama şartına bağlıdır.6 

b- Çalışan İşçinin İşsiz 
Kalması Halleri ve Kuruma 
Zamanında Başvurması 
Bakımından;
4447 sayılı yasanın 51. Maddesine 

göre Sigortalı sayılanların; 
n 4857 sayılı İş Kanununun 17. mad-

desi veya 854 sayılı Deniz İş Kanunu-
nun 16. maddesi ya da 5953 sayılı Basın 
Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi 
Hakkında Kanunun (Basın İş Kanunu) 
6. maddesinde belirtilen bildirim önel-
lerine uygun olarak hizmet akdi işve-
ren tarafından sona erdirilmiş olması, 

n Hizmet akdinin, süresi belli ol-
sun veya olmasın sürenin bitiminden 
önce veya bildirim önelini beklemek-
sizin 4857 sayılı İş Kanununun 16. mad-
desi veya 854 sayılı Deniz İş  Kanunu-
nun 14. maddesi veya 5953 sayılı Basın 
İş Kanunun 7. ve 11. maddesi gereğince 
sigortalı işçi tarafından haklı nedenle 
derhal feshedilmiş olması,

n Hizmet akdinin, süresi belli ol-
sun veya olmasın süresinin bitiminden 
önce veya bildirim önelini beklemeksi-
zin 4857 sayılı İş Kanununun 25. Mad-
desi gereğince işçinin sağlık, zorlayıcı 
ve işçinin bildirim sürelerini geçmiş tu-
tukluluk hali nedeniyle7  veya 854 sayı-
lı Deniz İş Kanununun 14. maddesi veya 
5953 sayılı Basın  İş Kanunun 12. Mad-
desi gereğince İşveren tarafından  haklı 
olarak derhal feshedilmiş olması,  

6- Bkz. US; Social Security Programs, Throughout The 
World: Europe US Department of Healt and Human 
Services, 2006, s:143. 
7- Bkz. Güzel, Okur,Caniklioğlu; Sosyal Güvenlik Huku-
ku 15. Baskı, Beta İst. 2014, s.822
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n Belirli süreli Hizmet akdinin sü-
resinin bitimi sonunda veya 854 sayılı 
Deniz İş Kanununun 7. maddesinde be-
lirtilen hizmet akdinin belirli bir sefer 
için yapılmış olması nedeniyle sefer so-
nunda işçinin  işsiz kalmış olması, 

n İşyerinin el değiştirmesi veya ka-
panması veya kapatılması, işin veya iş-
yerinin niteliğinin değişmesi neden-
leriyle işçinin işten çıkarılmış olması 
veya  geminin kaybolması nedeniyle 
854 sayılı Deniz İş Kanununun 14. Mad-
desi gereğince işçinin  işsiz kalmış ol-
ması, 

n Özelleştirme Uygulamalarının Dü-
zenlenmesi kapsamında işçinin  işsiz 
kalmış olması, gibi hallerden birisine 
dayalı olarak hizmet akdi sona erenler, 
Kuruma süresi içinde şahsen başvura-
rak yeni bir iş almaya hazır olduklarını 
kaydettirmeleri  ve   prim ödeme koşul-
larını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik 
ödeneği almaya hak kazanırlar.

Ancak, işsizlik ödeneğine hak ka-
zanabilmek için hizmet akdinin başvu-
ru sırasında grev, lokavt veya kanun-
dan doğan ödevler nedeniyle askıya 
alınmamış olması gerekmektedir.

 İşsizlik ödeneğine hak kazanan si-
gortalı işsizin bu ödenekten faydala-
nabilmesi için İşten Ayrılma Bildirgesi 
ile birlikte hizmet akdinin feshedildi-
ği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün 
içinde, İşkur’a doğrudan veya elekt-
ronik ortamda başvurması gere-
kir(md.48)( Yarg. 10. HD, E:2005/2928-
K:2005/4933,T:3.5.2005).8 Bu 30 günlük 
süre hak düşürücü süre değildir.9 An-
cak mücbir sebepler dışında, başvu-
ruda gecikilen süre işsizlik ödeneği al-

8- F.Andaç; İşsizlik Sigortası, 2.baskı,Tühis,Ank.2010, 
s.113
9- C.Tozan;İşsizlik Sigortası Kanunu  Uygulamaları,-
Türk-İş Yayını, Ank.2013, s.44.

maya hak kazanılan toplam süreden 
düşülür.  Şöyle ki,   zorunlu neden olma-
yan haller dışında işçi örneğin 15 gün 
İşkur’a geç başvurmuş ise alması gere-
ken 180 günlük ödenek süresinden 15 
gün düşülerek 165 gün kendisine öde-
nek verilir.

 Diğer taraftan İşçi, işsizlik sigorta-
sı isteme koşullarını yerine getirme-
sine rağmen işverenin haksız eylemi 
ile 30 gün içinde İşkura başvurama-
dığını  ispatlamak kaydıyla bu öde-
neği İşkur’dan alamaması halinde iş-
verenin kusurundan doğan zararı 
tazminat olarak işverenden isteyebi-
lir(Yarg.9.HD,E:2007/30884-K:2008/2
9541,T:30.10.2008).  

C- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN 
KESİLDİĞİ HALLER
İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Hal-

ler, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası ya-
sasının 52. maddesinde  İşsizlik Öde-
neği Ödenmesinde Hak Düşürücü 
Nedenler şeklinde belirlenmiştir. 
Kanununun uygulanmasına ilişkin 
yayınlanmış olan 3 nolu tebliğ  ara-
cılığı ile de uygulama yapılmaktadır 
(Bkz. R.G.;T:30.01.2002- S:24656). 

Buna göre, İşsizlik ödeneği al-
makta iken; İşkur tarafından  tek-
lif edilen mesleklerine uygun ve son 
çalıştıkları işin ücret ve çalışma ko-
şullarına yakın ve ikamet edilen ye-
rin belediye mücavir alanı sınırları 
içinde bir işi haklı bir nedene dayan-
maksızın reddeden veya denetim-
ler esnasında İşsizlik ödeneği aldı-
ğı sürede gelir getirici bir işte kayıt 
dışı olarak çalıştığı tespit edilen veya 
herhangi bir sosyal güvenlik kuru-
luşundan yaşlılık aylığı aldığı tes-
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pit edilen sigortalının ödenekleri 
tekrar başlatılmamak üzere kesil-
mektedir.

Ayrıca İşkur tarafından öne-
rilen meslek geliştirme, edindir-
me ve yetiştirme eğitimini haklı 
bir neden göstermeden reddeden 
veya kabul etmesine karşın de-
vam etmeyen, veya haklı bir nede-
ne dayanmaksızın Kurum tarafın-
dan yapılan çağrıları zamanında 
cevaplamayan, istenilen bilgi ve 
belgeleri öngörülen süre içinde 
vermeyen, Sigortalının ödenekleri 
kesilmektedir. Ancak, bu hallerin 
sona ermesi durumunda, ödenek-
lerin kesilme gerekçesinin orta-
dan kalkması halinde, ödemele-
re yeniden başlatılabilmektedir. 
Şöyle ki, bu durumda  yapılacak 
ödemenin süresi başlangıçta be-
lirlenmiş olan toplam hak sahipliği 
süresinin, örneğin 180 günlük sü-
renin sona erdiği tarihi geçemeye-
cektir. 

 Diğer taraftan 3 nolu tebliğin 
13. maddesine göre  muvazzaf as-
kerlik dışında herhangi bir neden-
le silah altına alınanlarla hastalık 
ve analık nedeniyle geçici işgöre-
mezlik ödeneği almaya hak ka-
zanan sigortalı işsizlerin işsizlik 
ödeneklerinin ödenmesi bu du-
rumların devamı süresince durdu-
rulacaktır. Bu geçici süreden son-
ra ancak tekrar ödemeye devam 
edilecektir. Ödemenin süresi ise 
başlangıçta belirlenmiş olan top-
lam hak sahipliği süresinin örne-
ğin 180 günlük sürenin sona erdi-
ği tarihi de geçemeyecektir. 

SONUÇ : 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanu-

nu, işsizlik ödeneğini örneğin 180 gün, 
240 gün ve 300 gün şeklinde belir-
li sürelere bağlamıştır. Bu süreler içe-
risinde işsizlik ödeneği alırken İşsizlik 
Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü 
Nedenlerle ödeneği kesilebilmektedir. 
Şöyle ki, İşkur tarafından teklif edilen 
mesleklerine uygun ve son çalıştıkları 
işin ücret ve çalışma koşullarına yakın 
ve ikamet edilen yerin belediye müca-
vir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir 
nedene dayanmaksızın reddedenlerin 
veya yapılan denetimlerde Kurumdan 
işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt 
dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin 
işsizlik ödenekleri tekrar başlatılma-
mak üzere kesilmektedir.  

Ayrıca işsizlik ödeneği aldığı süre 
içinde herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya 
başlayanların ödenekleri de yaşlılık 
aylığını almaya başladığı tarihten iti-
baren kesilmektedir. 

Yine İşkur tarafından önerilen 
meslek geliştirme, edindirme ve ye-
tiştirme eğitimini haklı bir neden gös-
termeden reddeden veya kabul etme-
sine karşın devam etmeyen veya haklı 
bir nedene dayanmaksızın Kurum ta-
rafından yapılan çağrıları zamanında 
cevaplamayan veya istenilen bilgi ve 
belgeleri öngörülen süre içinde ver-
meyenlerin de işsizlik ödenekleri ke-
silmekte, ancak, bu hallerin sona er-
mesi durumunda, ödemelere yeniden 
başlanılabilmektedir. Ödemenin süre-
si başlangıçta belirlenmiş olan toplam 
hak sahipliği süresinin sona erdiği 
tarihi de geçemeyecektir. 
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