














































c. i ~ ~ i  i~sizlik Odenegine Hak Kazanma Ko~ullarlnl Saglamal~dlr: Klsa 
qallgmaya tabi tutulan igqinin "klsa qallgma odenegi" alabilmesi iqin, qallgma suresi ve 
igsizlik sigortas~ primi odenen gun saylsl baklmlndan "igsizlik odenegiMne hak kazan- 
ma gartlarln~ saglamas1 gerekir(igK. 6512, KCY. 91 b). Yani klsa calrsmava aecildigin- 
den onceki son uc vll icinde en az 600 aun siaortall callslp issizlik siaortasl primi 
odemeli ve klsa calrsmadan onceki son 120 aun surekli callsarak prim odemelidir 
(igsigK. 5111). 

d. i~kur'a Ba~vurulmal~dlr: Yasada aq~kllk olmamakla birlikte, herhalde 
odenek iqin igkur'a bagvuruda bulunmak da aranmalldlr50. Zira igkur, o igyerinde k~sa  
qallgmaya geqildigini ve bunun Bakanllkqa da uygun bulundugunu, igverenden ve 
CSGB'den aldlg~ bilgilerle bilir. Keza bu uygulamaya tabi tutulan her bir igqinin kim 
oldugunu ve klsa callgma odenegine hak kazanlp kazanmadlglnr yine igverence 
yapllan bildirim (KCY. 5ld) vesilesiyle qlkarabilir ancak ilgili igqinin talebi olmadan ken- 
disine boyle bir sigorta ediminin sunulmasl isabetli olmaz. igqinin istegi ise ancak onun 
bagvurusuyla ogrenilebilir, diye dugunulebilir. Nitekim yasanln aqlk blraktlgl bu konu 
Yonetmelikte duzenlenmig ve igqinin "Klsa Callgma 0denegi Bildirgesi" diye anllan ve 
format1 Kurumca belirlenen bir belgeyle igyerinin bag11 bulundugu yerdeki igkur biri- 
mine muracaat etmesi ongorulmugtur (KCY. 9/d). Ancak bagvurunun ne zaman yaprla- 
cagl konusu aqlk blrakllmrgtlr. Bununla birlikte klsa qal~gma onlemiyle kargllagan 
ig~inin (kendi qlkarl i ~ i n )  gecikmeden bagvuruda bulunmasl uygun olur. Aksi halde bazl 
tartlgrnalarln yaganmasl kaq~nllmazdlr. igqinin boyle bir bagvurusu halinde igkur'un 
ilgili biriminin igqinin bagvurusunu bu bagvuruyu izleyen ayln sonuna kadar sonuq- 
landrrmasl (ve herhalde igqiye bildirmesi de) gerekir (KCY. 1018). Yonetmelik bagvuru- 
nun "izleyen ayln sonuna kadar" sonuqlandlr~mlnr aradlgrndan, bunu "bagvurudan 
itibaren bir ay iqinde" degil de, "bagvuruda bulunulan ayln bitiminden sonra gelen ayln 
sonuna kadar" geklinde anlamalldlr. Dogrusu, bunun hiq de az~msanacak bir sure 
oldugu soylenemez. Igkur'un ilgili unitesinin bagvuruya olumsuz yanrt vermesi duru- 
munda igqinin buna kargl (bizce Ig Mahkemesinde) dava aqarak itirazda bulunmasl 
mumkundur. Boyle bir durumda davanln sonucuna gore hareket edilir. 

igte yasaca aranan manada klsa qallgma odenegine hak kazan~labilmesi 
yukarrda sayllan kogullarln gerqeklegmesine baglldlr. Bunlarl boylece gordukten sonra 
k~sa  qallgma odeneginin miktar~lodenmesi ve odemenin kesilmesi konularlnl inceleye- 
biliriz. 

SoAkyigit, Ig Hukuku, 273. 
























