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GÜCÜMÜZ BÝRLÝÐÝMÝZDEN GELÝR
DAYANIÞMAYI BÜYÜTELÝM, MÜCADELEYÝ ÖRGÜTLEYELÝM
Simit alýn, çiçek alýn, çiklet alýn ekonomiye can verin 2010 memur zammý yüzde 2,5+2,5
Zaten yapýlan zamla baþka biþey almak mümkün mü? Krizden çýkýþ kampanyalarý ile halkla adeta
dalga geçilirken elektrik, doðalgaz, ulaþým gibi temel tüketim maddelerine yapýlan %100leri aþan
zamlarla krizin bedeli bizlere fatura ediliyor. Sosyal Güvenlik açýðýnýn 40 Milyar TLye yaklaþtýðý 2009
yýlýnda saðlýk hizmetini ulaþýlmaz hale getiren muayene ücretlerinin %650 artmasý, ilaç katýlým
paylarý, özel hastane ek ücretleri ile sosyal güvenlik þemsiyesinin daraltýlmasý domuz gribi
tartýþmalarýnýn yanýnda maalesef sönük kalýyor. Oysa artýk bir sosyal güvenlik kurumu mensubu
olmak, saðlýk hizmetinden faydalanmanýz, ya da emekli olmanýz için yeter þart deðil.
SSGSS toplumsal ihtiyaçlar ve kaynaklar göz önünde bulundurularak hazýrlanmýþ bir reform
programý deðildir.
Türkiyenin IMF ve Dünya Bankasý ile yaptýðý yapýsal uyum ve kredi anlaþmalarýnýn temel þartý sosyal
güvenlik ve saðlýk politikalarýnýn pazarlanabilir hale getirilmesiydi.
Þimdi saðlýkta masal bitti. Artýk halk muayene ücreti için aile hekimine 2 lira, devlet hastanesine
8 lira, özel hastaneye 15 lira katký payý ödemek zorunda, þimdilik.
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU ÇALIÞANLARI VE YENÝDEN YAPILANMA
Üç kurumun çatýsý olarak kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunda devredilen personel halen kendini,
eski kurumunun aidiyetinde tanýmlamaktadýr. Çünkü, Sosyal Güvenlik Kurumu kendi çalýþanýna
temelden yabancý bir kurum olarak oluþturulmuþ, kadrolaþma ve görevlendirmelerdeki adaletsizlik
bunu perçinlemiþtir. Çalýþanlar, tasfiye sürecindeki bu yeni kurumda huzursuz, diken üstünde bir
ortamda çalýþmaktadýrlar. Ýdarelerce birikmiþ adledilen iþlerin tüketilmesi için her türlü yaptýrýmýn
meþru görülmesi, çalýþanlar üzerindeki baskýyý daha da artýrmaktadýr. Personel yer deðiþmeleri,
Merkez Müdür atamalarý, þef görevlendirmeleri liyakate uygun yapýlmamakta, hatta bu
görevlendirmeler ile bazý personel emekliliðe mecbur býrakýlmaktadýr. Emekli olanýn yeri
doldurulmamakta, Giderek daha az personele daha çok iþ yaptýrýlmaktadýr.
5502 Sayýlý kanunda kurum içi sýnavla alýnmasý öngörülen kontrol memurlarý 2 yýldýr dýþarýdan
alýnmýþ, ancak bir türlü memur alýnmamýþ, yetkileri de netleþtirilmemiþtir.
Performans/ilave ek ödeme sistemi ile çalýþanlarýn birbiri ile rekabet etmesine yol açan uygulamalar,
bu ödemelerdeki, ayrýmcýlýk ve hukuksuzluk iþ barýþýný bozmuþtur.
Çalýþanlarýn çalýþma koþullarý, psikolojisi ve hatta can güvenliði bile hiçe sayýlarak mesai takibi
bahanesiyle turnikeler konulmaktadýr.
Turnike ve manyetik kart sistemi, zorunlu fazla mesai dayatmasýnýn, servis saatlerinin fazla mesaiye
göre ayarlanmasýnýn; hastaneye sevk, saatlik izin, rapor gibi yasal haklarýn ek ödeme, performans
ve ikramiye kesintilerinin kriteri olarak kabul edilmek istenmektedir.
Performans tasfiyenin motoru
Sosyal Güvenlik Kurumunun meþhur sosyal güvenlik aðacý, katýlým payý, mezarda emeklilik dikenli
telleri ile nasýl kuþatýlýyorsa çalýþanlarda bir çitin arkasýna istiflenerek tasfiye sürecine dahil ediliyorlar.
Turnike SGKnýn insana bakýþ açýsýnýn tipik sembolü durumundadýr. Ýdarecinin dudaðý arasýnda
kriterleri belirlenen performans, sadece bir ücret politikasý, çok çalýþana hakkýný veren bir uygulama
olarak görülmemelidir; o ayný zamanda kadrolaþmanýn, çalýþanlarý bölmenin en önemli aracý
durumundadýr.
Nitelikli ve eriþilebilir bir sosyal güvenlik hizmeti ancak insanca çalýþma koþullarý ve insanca bir ücret
ile mümkün olabilir.
Sosyal güvenlik kurumu performans-ilave ek ödeme adý altýnda verdiði 30ar puan ek ödemeyi
hukuksal baþvurular, toplanan binlerce dilekçeye ve tüm giriþimlerimize raðmen eþit bir þekilde
çalýþanlarýna vermekten imtina etmektedir.

YARIÞMA VE REKABET DEÐÝL, DAYANIÞMA!

Sosyal Güvenlik Çalýþanlarýnýn Taleplerini Duymayanlara Cevap: 25 Kasýmda Grevdeyiz
Ýnsanca bir ücret, saðlýklý çalýþma koþullarý ve bizi aþaðýlayan uygulamalarýn son bulmasýný istiyorsak
taleplerimiz için; toplu sözleþme, toplu sözleþme hakkýmýz için grev yapmalýyýz.
Sosyal güvenlik emekçileri geçmiþte kendi talepleri etrafýnda birleþerek gerek ek ödemelerin
düzenlenmesi, gerekse havuz paralarýnýn daðýtýlmasýný baþarmýþlardýr.
Sendikamýz Büro Emekçileri Sendikasýnýn doðru ve birleþtirici tutumu önemlidir. Biz AKP hükümetinin
reformlarýnýn kurumlarý yeniden yapýlandýrýlmasýndaki niyetin ne olduðunu biliyoruz. Yeniden
yapýlandýrma dün maliye emekçilerini huzursuz etti, çalýþma barýþýný bozdu, bugün SGK çalýþanlarýnýn
çalýþma yaþamýna iliþkin huzursuzluðunu, belirsizliðini had safhaya ulaþtýrdý. Kimi kadrolarýn iptal
edilmesi, kimi birimlerin kapatýlmasý, bu birimde çalýþanlarý daha da tedirgin etmektedir.
SGK çalýþanlarý, çalýþma koþullarýnýn düzeltilmesi ve iyileþtirilmesine iliþkin taleplerimizin açýða
çýkarýlmasý, tüm sosyal güvenlik emekçilerinin kendi talepleri etrafýnda birleþtirilmesi ile mümkündür.

· Onlar, emekçilerin ödediði vergileri bu
hizmetleri ticarileþtirerek sermayeye
sunuyor.

· Biz, ödediðimiz her kuruþ verginin eðitim, saðlýk,
sosyal güvenlik hizmeti olarak geri dönmesini
istiyoruz.

· Onlar, zaten emekçilerin kendi içlerinde
dayanýþmayý ortadan kaldýracak rekabete
dayalý çalýþma sistemini savunuyor.

· Biz, iþ yoðunluðu gerekçe gösterilerek ödenen
farklý ek ödemenin, performans ödemesi
uygulamasýnýn çalýþma barýþýný bozduðunu,
yarýþma ve rekabete yol açtýðýný söylüyoruz.

· Onlar, turnike sistemiyle çalýþma yaþamýný
köleleþtirmek istiyorlar.

· Biz, konulan turnikelerin çalýþma yaþamýna
müdahale ve köleleþtirmeye hizmet ettiðini
söylüyoruz. Ayrýca, konulan turnikelerin hangi
firmalara ve nasýl yaptýrýldýðýný bilmek istiyoruz.

· Onlar, tüm kamu hizmetlerini
ticarileþtirmek istiyorlar.

· Biz, verimli, etkin, ulaþýlabilir, eþit, parasýz kamu
hizmetini savunuyoruz.

· Onlar, Sosyal Güvenlik Haftasýný, halkýn
sosyal güvenlik ve saðlýk hakkýný gasp
ederek kutluyorlar.

· Biz, kutlanan Sosyal Güvenlik Haftasýyla iþçi ve
emekçilerin sosyal haklarýnýn yok edildiðini
söylüyoruz.

· Onlar, ikramiyelerimize göz dikip emekli
aylýklarýnýn fazla olduðunu söylüyorlar.

· Biz, ek ödemelerin maaþlarýmýza dahil edilerek
emekli aylýklarýmýza yansýtýlmasýný talep
ediyoruz.

· Onlar, 4/B, 4/C sözleþmeli çalýþma,
taþeronlaþtýrma ile biz çalýþanlarý tasfiye
etmek istiyorlar.
· Onlar, kadrolaþma, liyakat esasýna göre
atama ve görevlendirmeleri siyasi tercih
olarak görüyorlar.
· Onlar, toplu görüþme aldatmacasýna
devam etmek istiyorlar.

· Biz, kadrolu istihdam, eþit iþe eþit ücret istiyoruz.
· Biz, kadrolaþma deðil, liyakat esasýna göre
atama ve görevlendirme istiyoruz.
· Biz, toplu sözleþme ve grev hakkýnýn
kullanýlmasýný istiyoruz.

Tüm Bu Taleplerimizle
25 KASIMDA GREVDEYÝZ.
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