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TÜM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ÇAL1ŞANLARI SENDİKAsı

GENELMERKEZI
SÜLEYMAN sıRRı SOKAK NO: 2/14 YENİşEHİRlANKARA TEL: 0.312.435 57 54
Tüm SOSYAL-SEN yayın organı özel ekidir.
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63 istiyor, 43'ünde emekli oldu
Emekllllk yaşnun
6:rc viikschuosini
isır-vcu <-~Hlışııın
BaküıuYaşar
Ok uvnu, 4:{ ynşlIıdn S~K (,ı'IH'klisİ oldıı
Basında emeklilik 25 yıl
Bu durumda Yaşar Okuyan'ın 43 ya da 44 yaşında emekli olduğu ortaya çılçyor. Bakan Okuyan, yeni yasa taslağı ile basındaki emekliliğin
20 değil 25 yılda tamamlanacağını söyledi. Okuyan, "Taslakta yıpranma-zammı olmayan normal
çalışanıara 10 bin 800 gün ((30 yıl) getiriyoruz.
Gazetecilerin de yıpranma nedeniyle beş yılı eksileceğinden basın çalışanları 25 yılda emekliliğe
hak kazanacak" dedi.
Öte yandan önceki gün İstanbul'da Türk.
İş, DİSK ve KESK'e bağlı sendika şubelerinin
yaptığı toplantıda emeklilik ve sosyal güvenlik
haklarını kısıtlayan yasa tasarısına karşı bir
dizi eylem kararı alındı. Fatih Parkı'nda bugün saat 12.00'de toplanacak olan işçi ve memurlar, Unkapanı'ndaki
SSK İhtiyarlık Müdürlüğü'ne kadar yürüyecekler. 4 Temmuz'da
bölgesel temsilciler toplantısı, 6 Temmuz'da
Kadıköy'de kitlesel basıri açıklaması, 8 Temmuz'da SSK Okmeydanı
Hastanesi'nde,
13
Temmuz'da
da SSK Kartal Hastanesi'nde
protesto eylemi yapılacak. Kocaeli Sendikalar
Birliği de 17 Temmuz'da İzmit'te bir miting
düzenleyecek.

Bizi yönetenler Avrupa'daki istihdam ve iş güvencesinin varlığından habersizler mi? Avrupadaki işçilerin çalışmayan sürede

UYARIYORUZ GEÇ
EMEKLiLiK
iŞSiZLIGi
ARTıRACAK
GEÇ EMEKLILIK

= IŞSIZLIK

primlerinin ödendiğinin ya da ödenmiş kabul edildiğini bilmiyorlar
mı? Türkiye'de bu imkanlara sahip olmadığımız gibi işsizliğin yüksek olması nedeni ile (8 milyon civarında işsiz) aktif sigortali sayısının düşüklüğü ortalama prim ödeme gün sayısının 4200 gün olduğunu, işverenlerin maliyeti yükseltiyor diye 1 yıl çalıştırdığı, işçiyi
. yıllık 10-15 gün sigortalı gösterdiğini bilmiyorlar mı?
Mevsimlik işçilerin, inşaat işçilerinin ... bir mucize sonucu yılda
ortalama 70 gün primlerinin ödendiği varsayılırsa, işverenlerin
50'sinden sonra işçi çalıştıracağı hayal edilirse 8300 günlük prim
ödeme günü sayısını doldurmak için yaklaşık 120 yıl çalışmak zorunda kalacaklarının hesabını yapamıyorlar mı?

CENNETE
GiDENLERiN
SAYıSıNı
AÇiKLıYORUZ

Türkiye genç emekliler cenneti imiş. Oysa 40-44 yaş emekli sayısı
toplam emekli sayısının % Tsini oluşturuyor. 39 yaşında emekli olanların
sayısı ise yaşlılık ve malüllük aylığı alan

2 milyon civarındaki toplam

emekıller içerisindeki sayısı sadece 20 bin -,

İMF VE TÜSİAD HÜKÜMET İLE UYUMLU
Ekonomik ve Sosyal Reform Talepleri
TüsİAD ne önerdi.
1. ~apsamlı bir sosyal güvenlik reformu hayata geçirilmeli.
2. Ozelleştirrne ve büyük alt yapı yatırımlarında yabancı
sermayenin getirilebilmesi için mevzuat değişikliği yapılmalı.
3. Bankalar Kanunu, bağımsız bir bankacılık üst kurumunu da
kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmeli.

Hükümetin vaadi
1. Sosyal güvenlik reformu' ile sosyal güvenlik sisteminin
açıkları ekonomiye yük olmaktan çıkarılacak.
2. Ozelleştirme hızlandırılacak, Uluslararası tahkim
konusunda çözüm getirilecek.
3. Bankalar yasası, Uluslararası normlara uygun şekilde
çıkarılacak.

i F'den yardım için 4 şart
iMF Türkiye Masası Şefi Cottarelli. mali .destek için 4 reformun qerceklesrnesini istedi:
1-Bankalar Yasası 2-Sosya!Güvenlik Reformu 3-Tarım Reformu 4-Özelleştirme

BIzI YÖNETENLER BUYURUYOR:

GEÇ

Emeklilik yaşı 58-60 yaşına yükseltilirse

EMEKLiLiK

rumlarının

açığı

kapanacakmış!

Sosyal Güvenlik Ku-

OYSA,

bugünden

itibaren

SSK'nın hiç kimseyi emekli yapmaması halinde Kurumun bundan

ÇÖZÜM MÜ?

kazancı sadece 151 trilyon; 2.9 milyon kişiye ödenen 1 aylık toplam miktar ise 203 trilyon lira. Yani bu parayla bir aylık emekli
maaşı bile ödenemez.

BIzI YÖNETENLER BUYURUYOR:
Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşı ortalama 65 yaş. O halde bizde
de emeklilik yaşı 63 olmalı.

TÜRKÖGÜN
ÇALıŞ ÇALıŞ ...
L!

IMF neyse de bizi yönetenler bu ülkede yaşamıyorlar mı?
SSK istatistik bilgilerine göre emeklilikte ortalama ölüm yaşı 63.
Avrupa ülkeleri ile yaşama süresi bakımından 10 yaş fark var.
Türkiye'de

nüfusun ancak yüzde 5.7'si 65 yaşın üzerinde bu-

lunuyor. Emeklilerin % 65'j 55-60 yaş grubunda ölüyer.
Emeklilik yaşı konusunda bizi Avrupa ülkeleri ile eşit tutanlar sağALMANYA'DA KIŞI BAŞıNA
GELIR 20 BIN DOLAR,
YAŞ: 65. TÜRKIYE'DE 3 BIN
DOLAR
YAŞ: 63.

SABANCı

lık, beslenme,

yaşam koşulları

bakımından

da eşit hale ge-

tirecekler mi? Almanya'da çalışan bir TÜRK işçisine 5000 Mark (1
milyar 110 milyon) maaş veriliyor.
EMEKÇllERE

TÜRKIYE'de

yaşayan

aynı maaşı verecekler mi?

DiYOR Kil

--64 yıldır çalışmaya doyamadım.
62 yaş çok diyenler
Demirel ile Ecevit1e
baksmlar.v
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pa Çalışma

ve Sosyal Giıvenlil; Bakanı
'(;:ışar Okuyan, kendisini ziyarete
gelen Bi\G-KUR emel<iiicrinin aldıkiar:

maaşları

Demirel köşkten çıkmalı
Okuyan Mercedes'ten inmeli
Kemeri önce baştakiler sıkmalı
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*Türkiy~

çok

onteresarı bir ülke. Di'ınyc.ııırn hiçbir
üikesinde hiçbir erneidinin bu maaşla
yaşaması

mümkün

değil" diye konuştu.

Biz

SOSYAL GÜVENLIK REFORMU KiME YARIYOR
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iNSAFINIZ
KURUSUNI

Devletin sırtında Kambur, Karadelik sıfatları yakıştırılan
SSK, 5.300.000 Aktif, 3 milyon civarındaki emekli sayısı ile
(Yaşlı/ık, malüllük, ölüm aylığı alan) ai/eleriyle birlikte 32
mi/yon kişiye hizmet vermektedir.

Ayrıca 1998 veri/erine

göre SSK'ya muayene için 47 milyon 750 bin civarında kişi
başvuru yapmıştır. Üstelik kurum bu hizmetleri 22 bin personel açığı ile yapmaktadır. Öve öve göklere çıkarılan özel
hastaneler bu kadar kişiye ve bu fiyata hizmet verebilecek
mi?

Yoksulun ve ezilenin yanında olan büyük ve güçlü di
letimiz 1999 bütçesinden 11.5 katrilyon lirayı faizlere y
35 bin aileye payederken

i

hiç kimsenin sesi çıkmazken 50

milyondan fazla insanı (Nüfusun

%

84'ü) kapsamına alan

Sosyal Güvenlik kuruluşlarına 2.4 kattrilyon lira ayrılınca kıyamet/er kopuyor.

;

Devletin, nufusun

%

84'ünü kapsamına alan Sosyal

Güvenlik kurumlarına kaynak sağlamak görevidir ve bunun

AÇiK
••
OYLE
DEGiL
••
BOYLE
KAPATILIR

adına da açık kapatma diyemez. Emeklilik yaşında bizleri
Avrupa ülkeleri ile bir tutanlar Avrupa ülkeleri düzeyinde
SSK'ya devlet katkısı sağlasaydı Kurumun 1 katrilyo

9
i

trilyon geliri olurdu. SSK işverenlerden primlerini tahsil edebi/seydi 476 trilyon geliri olurdu ve 4,5 milyon kaçak işçi sigortalı kapsamına alınsaydı, Kurum kasasında fazladan 1.7
katrilyon lira olacaktı ve bütün bunları topladığımızda 1 katrilyon liralık açığı düştüğümüzde Kurumun kasasında fazladan 2 katrilyon iki yüz kırkbeş trilyon lira olacaktı.
Bunların haricinde Kurumun devletten 20 milyar dolardan fazla alacağı var.

HAKLARIMIZI GASPETTIRMEYECEGiz.
ONURUMUZA VE GELECEGIMiZE SAHip ÇIKACAGıZ.
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