Değerli Bakanım, sayın müsteşarım ve kurum başkanım, saygıdeğer
katılımcılar, basınımızın güzide temsilcileri öncelikle hepinizi şahsım ve
tüm esnaf ve sanatkarlar adına saygıyla selamlıyorum.
Bu yıl 9 uncusunu gerçekleştirdiğimiz Sosyal Güvenlik Yüksek
Danışma Kurulunda hepinizin bildiği üzere konumuz, “10 uncu yılında
Sosyal Güvelik Kurumunun Değerlendirilmesi”dir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun Değerlendirilmesine geçmeden önce
izninizle tüm esnaf ve sanatkarlar adına bir teşekkürü dile getirmek
istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere, emekli olduğu halde çalışmaya
devam eden esnaf ve sanatkarların emekli aylıklarından, sosyal güvenlik
destek primi kesilmekte idi. Bunun yanlış bir uygulama olduğunu, esnaf
ve sanatkarın istihdama katkı sağlayan bir kesim olduğunu uzun zamandır
dile getiriyorduk. 6663 sayılı (Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) Torba Yasa ile hangi kurumdan
emekli olursa (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) olsun BAĞ-KUR
kapsamında çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarından yapılan
sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır. Yapılan uygulama
istihdama katkı açısından da çok doğru bir uygulamadır, teşekkürlerimi
sunuyorum.
Hepinizin bildiği gibi, 01/10/2008 yılında yapılan devrim
niteliğinde çalışma ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR, Sosyal
Güvenlik Kurumu adı altında tek çatıda toplanmıştır. Ancak,
konuşmamın başında da bahsettiğim gibi bizler sigortalıların Sosyal
Güvenlik Kurumu altında tek çatı altında toplanmış olmasına rağmen
bizler hala Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR sigortalısı ayrımı
yapıyoruz. Çünkü kurumların birleştirilmesine ve norm ve standart
birliğinin sağlanmasına çalışıldığı halde, sigortalılar arasındaki eşitlik hala
tam olarak sağlanamadı.
Gündemimize de uygun olarak, 10 uncu yılında Sosyal Güvenlik
Kurumunun en önemli sorununun tek çatı altında toplanan kurumlara
rağmen, sigortalılar arasında eşitliğin sağlanamaması olduğu
kanaatindeyiz.

Bugün, 2016 Ocak itibarıyla yaklaşık, 2 Milyon 200 bin BAĞKUR’lu bulunmaktadır. Tarım sigortalıları ile birlikte bu sayı 3 milyonu
bulmaktadır. Bir BAĞ-KUR’lunun emekli olabilmesi için 9000 gün prim
gün sayısına sahip olması gerekmektedir. Oysa, hizmet akdine tabi SSK
sigortalıları 7200 prim günü ile emekli olmaktadırlar. Ekonomik
istikararın tam olarak sağlanamadığı bir toplumda bir işletmenin 25 yıl
kesintisiz faal kalmasını beklemek, ticari hayatın olağan akışına da
aykırıdır. Norm ve standart birliği bu konuda da sağlanmalı, BAĞKUR’luların emekli olması için aranan prim gün sayısı acilen 7200 güne
düşürülmelidir. Öte yandan, emeklilik için en uzun prim gün sayısı şartı
BAĞ-KUR’lulardan aranmakta iken, en düşük emekli aylıkları da yine
BAĞ-KUR’lulara ödenmektedir. Bugün bir BAĞ-KUR emeklisinin
alabildiği emekli aylığı ortalama 1.250,00- TL’dir. BAĞ-KUR’luya ödenen
en düşük emekli aylığı 1.113,00-TL ve en yüksek emekli aylığı ise
2.557,00- TL’dir. Bir BAĞ-KUR emeklisinin, günümüzün hayat
şartlarında 1.250,00-TL aylık ile geçinmesi beklenemez. Bu nedenle,
BAĞ-KUR emeklilerine ödenen aylıklarının yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir.
Yine, asgari ücretin Ocak 2016 tarihi itibarıyla net 1.300,00-TL’ye
yükselmesi nedeniyle, en düşük BAĞ-KUR sigorta primi 568,22-TL’ye
yükselmiştir. Asgari ücretin yükselmesi nedeniyle işverenlere destek
verilmiş, ancak ani artıştan en çok etkilenen kesim olan esnaf ve
sanatkarlara destek verilmemiştir. İşverenlere verilen 99,90-TL’lik
teşviğin esnaf ve sanatkarlarımıza da verilmesi en öncelikli talebimizdir.
Primlerin ani artışı dolayısıyla zaten binbir emekle ödenen BAĞ-KUR
primleri tamamen ödenemez hale gelmiştir.
Konfederasyonumuza gelen en yoğun şikayetlerden biri ise, geriye
dönük sigortalılık borçlanması yapılmasına imkan tanınmamasıdır. 19852000 yılları arasında vergi kaydı bulunan veya vergiden muaf olup oda ve
sicil kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın bu süreleri borçlanmasına
imkan tanınması gerekir. Nitekim, 22/03/1985 tarihinde yürürlüğe giren
3165 sayılı Kanunla, 1479 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış, gerçek ve
götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve Sanatkarlar Siciline
kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne
uygun kayıtlı bulunanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetin

başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar ise Esnaf ve
Sanatkarlar Siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt
oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı sayılmışlardır. Bu
Kanuna göre sigortalı sayılanları, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren üç
ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescil yaptırmalarının zorunlu
olduğunu, aksi durumda Kurum tarafından resen tescil işleminin
yapılacağı hükme bağlanmıştır. Kurum birçok kişi açısından, o dönemki
resen kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Konuya ilişkin çeşitli ve
çelişkili yargı kararları olması nedeniyle de esnaf ve sanatkarlarımız ciddi
mağduriyet ve belirsizlik yaşamaktadır.
Sosyal güvenlik hakkı, temel insan haklarından olup, uluslararası
hukuk normlarıyla Anayasalarda güvence altına alınmış bir haktır. Esnaf
ve sanatkarlarımızın haklı olarak ve ısrarla talep ettiği bu düzenleme
acilen yasalaşmalıdır.
Esnaf ve sanatkar ekonomimizin temel taşıdır. Yeri geldiğinde
mahallenin en emin kişidir ve esnaf ve sanatkarın yaşatılması toplumsal
değerlerimiz açısından da çok önemlidir. Hükümetimizin, esnaf ve
sanatkara verdiği desteğin bilinci ve sorunlarımızın en kısa zamanda
çözüme kavuşturulacağına olan inancımla hepinizi esnaf ve sanatkarlar
camiası adına tekrar sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

