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Yaptırımlar
İşsizlik Parası II/ Sosyal Paranın miktarının düşürülmesi ve kesilmesi
Görevlerin yerine getirilmemesi durumlarında kanun değişik neticeler
(yaptırımlar) öngörmektedir. Bu durumlarda yapılan ödeme miktarı düşürülebilir
veya tamamen kesilebilir. Yerine getirilmemesinin hukuki neticeleri hakkında
bilgilendirilmiş olan bir mecburiyet yerine getirilmemesi durumunda İşsizlik Parası
ilk adımda genel ihtiyacın yüzde 30’u oranında düşürülecektir.
Tekrar mecburiyeti yerine getirmeme
Hukuki neticeleri hakkında bilgilendirilmiş olmanıza ve bunları bilmenize rağmen
mecburiyetlerinizi tekrar yerine getirmediğiniz takdirde İşsizlik Parası II genel
ihtiyacın yüzde 60 oranında düşürülecektir, bu durumun tekrar etmesi halinde
İşsizlik Parası II hakkınız tamamen kesilecektir. Mecburiyetlerinizi yerine
getireceğinizi sonradan beyan ederseniz, tekrar mecburiyetlerinizi yerine
getirmemeniz durumunda yapılacak olan kesinti miktarı o andan itibaren genel
ihtiyacın yüzde 60’ı oranında sınırlandırılabilir.
Son yaptırımdan sonra bir sene içersinde mecburiyetlerinizi yerine getirmeme
durumu mevcut değil ise, tekrar bir mecburiyeti zedeleme durumu artık mevcut
değildir.
Örnek:
01.03.2011 den 31.05.2011 tarihinde kadar yüzde 30 oranında kesinti. Ondan
sonra 03.08.2011 tarihinde tekrar bir mecburiyet zedeleme. Netice olarak İşsizlik
Parası II 01.09.2011 den 30.11.2011 tarihine kadar yüzde 60 oranında
azalmaktatır.
Genel ihtiyacın yüzde 30’dan fazla düşürülmesi durumunda para yardımlarına
makul miktarda ilave maddi yardımlar (örneğin gıda maddeleri kuponları)
verilebilir. Bunların reşit olmayan çocuklar ihtiyaç birliği içersinde yaşamaları
durumunda verilmesi zorunludur.
Bildirme mecburiyetinin yerine getirilmediği durumlardaki
yaptırımlar
Jobcenter’in sizden şahsen müracaat etme talebini yerine getirmek zorundasınız.
Hukuki neticeleri hakkında bilgilendirilmiş olmanıza ve bunları bilmenize rağmen
bu talebi yerine getirmediğiniz takdirde, İşsizlik Parası II genel ihtiyacın yüze
10’u oranında kesilecektir. Aynı durum bir psikoloji muayenesine gitmediğiniz
takdirde de geçerlidir.
Örnek:
01.03.2011’den 31.05.2011 tarihine kadar müracaat mecburiyetini yerine
getirmediğiniz için yüzde 10 oranında kesinti. 10.07.2011 tarihi için verilmiş olan
randevuyu tekrar yerine getirmediniz. Netice olarak 01.08.2011’den 31.10.2011
tarihine kadar genel ihtiyacın yüzde 10’u oranında tekrar kesinti yapılacaktır.
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Yaptırımların süresi
Mecburiyetin yerine getirilmediği hareket o kadar sürmese dahi, yapılmakta olan
yardım ödemeleri üç ay için düşürülecek veya tamamen kesilecektir. Bu süre
içersinde tekrar bir mecburiyeti yerine getirmeme durumu meydana geldiği
takdirde, tekrar bir üç aylık süre başlamaktadır.
Önemli nedenler netice yaratmamaktadır
Hak sahibi olarak mecburiyetlerinizi yerine getirmediğiniz durumda önemli bir
neden mevcut ise bir yaptırım uygulanmamaktadır. Toplumun menfaatleri ile
sizin menfaatlerinizin karşılaştırıldığında, sizin değişik menfaatleriniz daha ağır
bastığı takdirde önemli bir neden mevcut demektir. Sizden beklenebilecek bir
durum hakkındaki kesin kurallardan dolayı, sizin için öngörülmekte olan bir işi ret
etmeniz için göstermiş olduğunuz önemli neden sadece istisnai durumlarda kabul
edilmektedir (madde 3.6’ya da bakınız). Siz ayrıca bu nedeni ortadan kaldırmak
için sizden beklenebilecek çabayı göstermiş olmak zorundasınız veya böyle bir
çabanın neticesiz kalacağını ispatlamanız gerekmektedir.
Örnekler:
Makul bir işi ret etmeniz için önemli bir neden şu durumlarda mevcuttur:
● Çalışma nedeni ile üç yaşından küçük olan bir çocuğun yetiştirilmesi tehlikeye
düşmekte ise,
● Bir aile bireyinin bakımı bu iş ile bağdaşmıyorsa ve bakım başka bir şekilde
gerçekleştirilemiyor ise,
● Belirli işleri yapmak için vücudunuz, zekânız veya ruhunuz uygun değil ise.
25 yaşından küçük olanlar için daha katı neticeler
Eğer 15 ile 25 yaşın altında iseniz, mecburiyetlerinizi yerine getirmediğiniz
takdirde (şahsi bildirim mecburiyeti istisna) üç ay süre ile size yapılan yardım
tam olarak kesilecektir. Bu durumda geçim için destekleyici yardım alma hakkınız
da bulunmamaktadır. Sadece konut ve ısınma masrafları devir alınacaktır ve
bunlarda direkt olarak ev sahibine ödenecektir.
Bunun yanı sıra destekleyici maddi- veya para değeri olan yardımlar (örneğin
gıda maddeleri kuponları) mümkündür.
Mecburiyetin tekrar yerine getirilmemesi durumunda ise konut ve ısınma
masrafları da üç aylık süre için ödenmeyecektir. Daha sonra mecburiyetlerinizi
yerine getireceğinizi tekrar taahhüt ettiğinizde, konut masraflarının ödenmesi
tekrar başlatılabilir.
Durumuna göre bütün şartlar göz önünde bulundurularak yaptırımların süresi altı
haftaya kısaltılabilir.
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Sosyal Parada Yaptırımlar
Sosyal Para almanız durumunda ve mecburiyetlerinizi yerine getirmediğinizde
aşağıdaki durumlarda yaptırımlar uygulanabilir:
 Hukuki neticeleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunları bilmekte
olmanıza rağmen Jobcenter’den gelen şahsi bildirme talebine veya
gerektiği durumlarda bir doktor veya bir psikolojik muayeneye
gitmediğiniz takdirde,
 18 yaşını doldurduktan sonra mevcut olan gelirinizi ve servetinizi Sosyal Para
alabilmek veya miktarını yükseltebilmek için düşük gösterdiğiniz takdirde,
 Hukuki neticeleri hakkında bilgilendirilmiş olmanıza ve bunları bilmenize
rağmen ekonomik olmayan hareketlerinizi değiştirmediğiniz takdirde.
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