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SGK Emekçisi Arkadaş:
Ekonomik, demokratik ve özlük taleplerimiz için yıllardır mücadele ediyoruz. Türkiye de-
mokratikleşmeden gerçek anlamda bir toplu sözleşme ve grev hakkımızın olamayacağı 
bilinci ile bu güne kadar bir yandan insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek derken 
bir yandan da eşit, özgür, demokratik ve laik Türkiye mücadelemizden geri durmadık. 
Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan savaşlara karşı her zaman barışı savunmayı 
bir görev bildik…

2014 Yılı Bütçesinden Hakkımızı, AKP Hükümetinden 
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!

2006 yılında SSK Genel Müdürlüğü, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü’nün tek çatı altında birleştirilmesi ile reform adı altında oluşturulan Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndan bugüne SGK emekçilerinin yaşadığı sorunlar her geçen yıl arta-
rak günümüze kadar gelmiştir. Bugün itibariyle kurum içinde yaşanan kadrolaşma, ücret 
adaletsizliği, iş yükü, kamera, turnike, yüz okuma, sigara içme saati gibi uygulamalarla 
çalışanlar adeta canından bezdirilmiştir.
Son olarak 666 sayılı KHK ile fazla mesai, ek ödeme, vekalet ücreti ve ikramiyelerin 
kaldırılması, SGK emekçilerinin gelirlerinde önemli düşüşlere neden olmuştur. Anayasa 
Mahkemesi’nin ilgili kararnamenin iptal ettiği maddeleri gereğince SGK emekçilerinin ikra-
miyelerinin ödenmesinde hiç bir engel kalmamasına rağmen, bugüne kadar siyasi iktidar 
ve kurum tarafından gereği yapılmamıştır.

İSTİYORUZ!
• SGK emekçilerinin ikramiyelerinin derhal ödenmesi,
• Ek ödemelerin emekli aylığına dâhil edilerek, SGK emekçilerinin emekliliği önündeki 

engellerin kaldırılması,
• Yıl içinde kamu emekçilerine verilen yüzdelik zamların yıl ortasında vergi dilimi 

artışı ile geri alınmaması,
• Konfederasyonumuzca hesaplanan yoksulluk sınırı rakamının (3,741TL ) kamuda en 

düşük maaş olarak verilmesi,
• Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,
• Fazla mesai uygulamasının kaldırılmasından kaynaklı gelir kayıplarımızın karşılanması,
• 2014 yılında enflasyon farkının ödenmesi,
• Her türlü yüz okuma, kamera, turnike ve sigara saatleri gibi mobbing uygulamalarına 

son verilmesi,
• Vatandaş odaklı çalışma sonucu memurlar üzerinde uygulanan soruşturmalara, 

baskılara son verilmesi,
• Engelli personelin çalışma koşullarının iyileştirilerek engel durumlarına göre uygun 

işlerde çalıştırılmaları,
• Dolaylı vergi artışları ve yapılan zamlarla yoksullaşmaya karşı
Siyasi düşüncelerimiz, sendikalarımız farklı olsa da, sorunlarımız aynı, taleplerimizi ancak 
birlikte olursak kazanacağımız bilinci ile işyerlerimizde tek yürek olmaya, taleplerimiz için 
TÜM SGK EMEKÇİLERİNİ 19 Aralık Perşembe günü yapacağımız GREV’e davet ediyoruz.

DEMOKRATİK TÜRKİYE, HALK İÇİN BÜTÇE
İNSANCA YAŞAM


