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9 AYLIK KÖPRÜ VE
OTOYOL GEL‹R‹
650 M‹LYON TL

Türkiye’de köprü ve otoyollardan bu yılın 9 ayında
650 milyon lira gelir elde edildi. Sadece İstanbul’daki
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın
9 ayında 112 milyon araç geçti, 173 milyon lira ücret
alındı. Aynı dönemde otoyolları kullanan 188 milyon
taşıttan da 476 milyon lira kazanç sağlandı.ekonomi

Yüzde 2’lik
büyümenin
faturası
işsizliğe

9.8’E ÇIKTI

Yükselen faiz ve döviz, içeride alınan eko-
nomiyi soğutucu tedbirler, küresel anlamda
yaşanan durgunluk ve jeopolitik riskler, eko-
nomi üzerinde olumsuz etkilerini göstermeye
devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu
temmuz ayına ilişkin hanehalkı işgücü ista-
tistiklerini açıkladı. İkinci çeyrekte beklenti-
lerin oldukça altında kalan ve Türkiye için

“zayıf” denebilecek yüzde 2.1’lik büyüme
performansı, işsizliğe de yansıdı. Türkiye’de
işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre
0.7 puan artarak yüzde 9.8 oldu ve çift
haneye yaklaştı. İşsiz sayısı aynı dönemde
2 milyon 654 binden 2 milyon 867 bin kişiye
çıktı. Söz konusu ayda genç işsizlik oranı
yüzde 18.2 olarak hesaplandı. 15-24 yaş gru-

bunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 18.2
iken,15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10
olarak gerçekleşti. Aynı ayda İstihdam edi-
lenlerin yüzde 22.4’ü tarım, yüzde 19.9’u sa-
nayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 50.5’i ise hiz-
metler sektöründe yer aldı. Toplam istihdam
içindeki payı yüzde 65 olan maaşlı çalışanların
sayısı 17 milyon kişi oldu. 

“İŞE KATIL HAYATA ATIL” PROJESİ BAŞLADI

‘Ozel’de engelli istihdamı 
devlet eliyle yükselecek

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
önderliğinde, Garanti Bankası’nın
desteğiyle hayata geçirilen ve “engel-
li bireylerin iş hayatına katılımını ar-
tırmayı” hedefleyen “İşe Katıl Hayata
Atıl” projesi başladı. İstanbul Möven-
pick Otel’de düzenlenen tanıtım top-
lantısında konuşan Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Ayşenur İslam; şimdi-
ye kadar engellilerin istihdamına yö-
nelik çalışmalarda önlerine hep “en-
gellilerin hayata katılabilmesi için
kendilerine bakım desteği verilmesi,
aylık bağlanması ya da kamuda istih-
dam edilmesi” konularının çıktığını
hatırlattı. Bakan İslam, “Bu proje çer-
çevesinde çalışma isteği olan engelli-
ler ile onları istihdam etmek isteyen
özel sektör buluşturulacak. Bunların
uyumlu çalışması sağlanacak. Engel-
lilerin özel sektörde istihdam edilme-
sinin önünde ‘işe nasıl katılacak, na-
sıl çalışacak, problemler nasıl gideri-
lecek’ gibi sorular var. Bu proje, bu
problemleri tamamen ortadan kaldır-
mayı hedefliyor” diye konuştu.

Garanti Bankası Genel Müdürü Er-
gun Özen de şunları söyledi: “Proje
ile engelli bireylerin, iş arkadaşları
tarafından bir çalışan ve işini yapa-
bilen bir birey olarak algılanmasını
hedefliyoruz. Şu anda Türkiye gene-
linde 53 Engelli Dostu Şubemiz hiz-
met veriyor. Hedefimiz 2014 sonun-
da bu rakamı 80’e çıkarmak ve önü-
müzdeki dönemde her ilde en az 1
Engelli Dostu Şubemizin bulunması-
nı sağlamak. Bugün, Türkiye gene-
linde 220 Paramatiğimiz ortopedik
veya görme engellilerin ihtiyaçları-
na uygun hizmet verebiliyor. 2014
sonunda bu rakamı, 300’e çıkarmayı
hedefliyoruz.” Çeşitli sivil toplum
kuruluşlarından danışmanlık alarak
hazırladıkları eğitim programlarıyla,
engelli müşterilerine sundukları hiz-
met kalitesini artırmayı hedefledik-
lerini aktaran Özen, “19 bin çalışanı-
mızın engelliler ve ihtiyaçları konu-
sundaki duyarlılığının yükselmesi,
en önemli amacımız” dedi.

Proje ilk önce 6 aylığına Ankara’da
devreye girecek. Daha sonra kademe-
li olarak 4 şehirde 6 ay şekilde devam
edecek. İşe yerleşen bireylerin kaçı-
nın işe devam ettiği, kaçının iş değiş-
tirdiği, kaçının bu işi neden değiştir-
diği, değişimde hangi zorluklarla kar-
şılaştığı, sisteme nasıl adapte olduk-
ları iş koçları tarafından incelenecek. 

Çalışma isteği olan engelli-
ler ile onları istihdam et-
mek isteyen özel sektör
buluşturulacak. Bunların
uyumlu çalışması sağlana-
cak. Proje ilk olarak Anka-
ra’da devreye girecek

A
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen projeyi tanıttı.

> Fatma C.
11.10.1969 doğumluyum. 1982-1987 yılla-

rında 2.049 gün sigortalı hizmetim var. Çalış-
malarımın bir kısmı 18 yaşımın altında. Bu
hizmetim emekliliğime sayılır mı, ne zaman
emekli olabilirim? 

CEVAP: Verdiğiniz bilgilere göre; 20 yıl, 40 yaş
ve 5.000 günle normal emekli olabilirsiniz.

Veya 15 yıl, 58 yaş ve 3.600 günle yaştan
emekli olursunuz. Bunun için 4 yıl 4 ay daha
prim ödeyeceksiniz. 1987 yılından sonra çocuk
varsa, her çocuk için 2 yıl doğum borçlanması
yapabilirsiniz. 18 yaşınızda sigortalı olmanızın
emekliliğinize olumsuz etkisi yoktur, emekliliğini-
ze sayılır. SSK hizmetleriniz internet ortamında
görünmüyor. Bunun için SGK Müdürlüğü’ne
müracaat etmeniz gerekiyor.

> Sebiha E.
30.12.1960 doğumlu bayanım. 09.08.1984

tarihli BAĞ-KUR girişim ve 7 yıl 7 ay 4/b hiz-
metim var. 1986-1989 ve 1995 doğumlu 3 ço-
cuğum var. Doğum borçlanması yaparak ne
zaman emekli olabilirim?

CEVAP: 09.08.1984 tarihli BAĞ-KUR girişiniz
ve 2.753 gününüz var. 56 yaş ve 5.400 günle
BAĞ-KUR’dan kısmi emekli aylığı alabilirsiniz.
Bunun için üçüncü çocuk için 720 gün doğum
borçlanması yapıp, 1.927 gün de isteğe bağlı
BAĞ-KUR ödeyeceksiniz. Bir aylık isteğe bağlı
362,88 TL’dir. BAĞ-KUR’a prim ödemeniz de-
vam ettiği için ilk iki çocuk için doğum borçlan-
ması yapamazsınız. 2 yıl doğum borçlanması
8.709,12 TL’dir.

Veya SSK’ya 3,5 yıl (1260 gün) prim öderse-
niz; 15 yıl, 58 yaş ve 3.600 günle SSK’dan yaş-
tan emekli olursunuz. SSK’da doğum borçlan-
masına gerek yoktur.

> Mustafa Ö.
15.03.1967 doğumluyum. 10.03.1990 tarihli
Sigorta girişim ve 80 günüm var. 1992-2012
yılları arasında BAĞ-KUR ödedim. 01.12.2012
tarihi itibariyle sigortalı olarak çalışmakta-
yım. 1987-1989 yıllarında 18 ay askerlik yap-
tım. Borçlanmam gerekir mi, ne zaman
emekli olabilirim? Teşekkür ederim.
CEVAP: Verdiğiniz bilgilere göre; 10.03.1990 ta-
rihli SSK girişiniz ve 4/a, 4/b mevzuatına göre
ödenmiş toplam 7.367 gününüz var. 25 yıl, 52
yaş ve 5.525 günle emekli olabilirsiniz. Askerliği-
niz 10.03.1990 tarihinden önce olduğu için, 4
ayını borçlanırsanız, giriş tarihiniz 10.11.1989
olur ve 51 yaşınızda emekli olabilirsiniz.

BAĞ-KUR’dan sonra Sigorta’ya 630 gün prim
ödemişsiniz. 630 daha öderseniz, 1.260 güne
tamamlayarak, 51 yaşınızın dolduğu 15.03.2018
tarihinde emekli olursunuz.

1990 yılına ait hizmetiniz internet ortamında
görünmüyor. Bunun için SGK Merkez Müdürlü-
ğü’ne müracaat ederek iki SSK numaranızı ve
hizmetlerinizi birleştirmeniz gerekiyor.

> Abdullah D.
05.05.1967 doğumluyum. 1993 yılında Si-

gortam ve 240 günüm var.  01.04.2000 tari-
hinden itibaren Çiftçi BAĞ-KUR’u ödemekte-
yim. 1987-1988 yıllarında 18 ay askerlik yap-
tım ve askerlik borçlanması yapmadım. Ne
zaman emekli olabilirim?

CEVAP: 20.07.1993 tarihli SSK girişiniz ve
4/a, 4/b mevzuatına göre ödenmiş toplam 15 yıl
4 hizmetiniz var. 9 yıl 8 ay daha prim öderseniz;
58 yaş ve 25 tam yıl ile BAĞ-KUR’dan emekli
olabilirsiniz.

Sigorta’ya 3,5 yıl prim öderseniz; 25 yıl, 54 yaş
ve 5.675 günle SSK’dan emekli olursunuz.

Askerliğiniz 20.07.1993 tarihinden önce oldu-
ğu için, 8 ayını borçlanırsanız, giriş tarihiniz
20.11.1992 olur ve 53 yaşınızın dolduğu
05.05.2020’de SSK’dan emekli olursunuz.

18 yaşımın altında 
geçen hizmetim
emekliliğime 
sayılır mı?
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NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

YARIŞMA DÜZENLENECEK

‘Mobbing’le karikatürlü mücadele
Osman Çobanoğlu ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
bazı iş yerlerinde uygulanan ‘mobbing’e
karşı karikatür yarışması düzenleyecek.
Bu yılın sonuna kadar yapılması plan-
lanan yarışmanın, iş yerlerinde “far-
kındalık oluşturması” amaçlanıyor. Ya-
rışma için 50 bin liralık bir bütçe kul-

lanılması planlanırken ödül miktarı
henüz belirlenmedi. Psikolojik taciz
olarak da adlandırılan mobbing, Ba-
kanlığın uzun süredir üstünde durduğu
konular arasında yer alıyor. Son derece
yaygın iş yeri problemlerinden olan
‘mobbing’i en aza indirmek için, 2011
yılında “İş yerlerinde Psikolojik Tacizin

Önlenmesi” adıyla bir genelge yayın-
lanmıştı. Genelge kapsamında Bakanlık
bünyesinde sivil toplum kuruluşları
ve ilgili tarafların katılımıyla Psikolojik
Tacizle Mücadele Kurulu oluşturuldu.
Kurul, önleyici politikalar üreterek mob-
bing olaylarını izleyip, değerlendirme
faaliyetinde bulunuyor.

YASAL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYORLAR

Mobil 
operatörler

tüketici 
haklarını 

ihlal ediyorlar

B erlin, Hamburg ve Bremen Tü-
keticiler Koruma Merkezleri, Tür-
kiyeli ve Rus kökenli tüketicilere
yönelik “Göçmenler ve Dijital

Pazarlarda Tüketici Hakları” adlı ortaklaşa
başlattıkları projelerinin tamamlamaları
ardından açıklama yaptı. En sık kullanılan
beş GSM öperatör şirketleri arasında yap-
tıkları araştırma sonucu operatörlerin, ge-
nelde Rus ve Türk göçmenlere yönelik
sözde ‘etno-özel’ kampanyaları ile tüketici
haklarını ihlal.edildiği belirtildiğı açıkla-
mada, “Yapılan sözleşmelerde verilen
eksik bilgilerle tüketicinin bilgilendirilmesi
için yasal yükümlülükleri ihlal ediliyor”
dendi. Adı geçen bu merkezler, Türkiyeli
ve Rus göçmen tüketicileri dijital ortam-
larda karşılaştıkları problemlere karşı bil-

gilendirmek ve bilinçli tüketiciler konu-
muna getirmek amacıyla geçtiğimiz Şubat
ayında proje başlatmıştı. Böyle olduğu
halde bu beş GSM Öperatör şirketlerinin
Türkçe ve Rusça olarak cezbedici reklam-
larını sürdürdürdükleri belirtilirken, söz-
leşmelerde telefonlardaki mesaj (SMS) ve
dolaşım (Roaming) hizmet ücretlerinin dip
notlarla gizli tutulduğu, özellikle sabit fiyat
tekliflerinde de bir çok ayrıntılara değinil-
mediği ifade edildi. Araştırılan beş telekom
servis sağlayıcılar arasında, sözleşme dö-
nemi ve tarifeler hakkında bilgi veren sa-
dece ikisinin tüketici dostu olarak göre-
bildikleri belirtildi. Merkezlerin tesbit ettiği
diğer kıritik nokta ise, müşterilere, kendi
ana dillerinde mukavele koşulları hakkında
yeterince bilgi verilmemesi oldu. Konu

hakkında bilgi veren Bremen Tükecileri
Koruma Merkezinde Dijital pazarda göç-
menler ve tüketiciyi koruma uzmanı Metin
Öztürk, geçtiğimiz Şubat ayında başlattıkları
proje kapsamında tele-kominikasyon şir-
ketleri AY YILDIZ (E-Plus şirketine bağlı ),
Turkcell Europe GmbH, Türk Telekom Mo-
bile, Eco World Connect GmbH, Mobilka
ve Star Communications GmbH ve Star
Rossija ile yaptıkları araştırmanın sonuçları.
Bremen Tüketicileri Koruma Merkezi’nin
www.verbraucherzentrale-bremen.de olan
internet adresinde görüldüğünü belirterek,
tüketicilere, fazla ücret ödememeleri açı-
sından konuyu tesadüflere bırakmama-
larını, sözleşme mukavelelerini, sabit veye
kartlı telefon tarifelerini iyi araştırmalarını
teklif etti. Gülsüm Tan - BREMEN

Projede (soldan sağa), Metin-Tarkan Öztürk, (Tüketiciler Dernegi Bremen) Ekaterina
Quehl (Tüketiciler Dernegi Berlin, Dr. Çiçek Bacik (Tüketiciler Dernegi Berlin-Proje
Sorumlusu) ve Ünal Zeran Tüketiciler Dernegi Hamburg) yer almıştı.

EYLÜL AYI YILLIK VERİSİ

Avro Bölgesi’nde
enflasyon % 0,3
FRANKFURT (AA)

Avro Bölgesi’nde eylül ayında yıllık enflasyon
yüzde 0,3, Avrupa Birliği’nde (AB) ise yüzde 0,4
oldu. Yıllık enflasyon Avro Bölgesi’nde 2009
yılının ekim ve AB’de de 2009 yılının eylül
ayından bu yana en düşük seviyesine indi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre,
18 üyeli Avro Bölgesi’nde 2014 yılı eylül ayında
yıllık enflasyon ağustos ayındaki yüzde 0,4 se-
viyesinden yüzde 0,3’e geriledi. Bu, 2009 yılının
ekim ayından bu yana kaydedilen en düşük en-
flasyon oranı oldu. Geçen yılın eylül ayında en-
flasyon yüzde 1,1 olarak gerçekleşmişti. Bölgede
eylülde aylık enflasyon ise yüzde 0,4 olarak ger-
çekleşti. 28 üyeli AB’de eylül ayında yıllık en-
flasyon, ağustos ayındaki yüzde 0,5 seviyesinden
yüzde 0,4’e düştü. Bu 2009 yılının eylül ayından
bu yana en düşük enflasyon oranı oldu. Geçen
yıl eylül ayında bu oran yüzde 1,3 olarak kayde-
dilirken, AB’de eylül ayında aylık enflasyon ise
yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.
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