
22020 yılının başından itibaren Çin’de başlayarak 
dünyanın her yanına yayılan ve hala yayılmaya 
devam eden korana virüsünün yarattığı bir sal-

gın süreci sürüyor. Milyonlarca kişinin hastalandığı 
yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiği salgının nasıl 
devam edeceğine dair senaryolar olmakla birlikte 
süreç belirsizliğini koruyor. 

Yaşanan salgına karşı mücadelede her ülke kendi 
sistemi, imkanları ve özgünlüğü üzerinden strateji 
belirlerken dünya genelinde alınan ekonomik ted-
birler ülkemizde de yaşayarak gördüğümüz gibi 
emekçileri, yoksulları öncelememekte, beraberinde 
işsizlik ve yoksulluğu daha da derinleştirmektedir. 
Neoliberal ekonomik çarklarının acımasızca döndü-
ğü bu düzende sosyal güvenlik ve sağlık hizmetle-
rinin piyasalaşmasından dolayı sağlık hizmetlerine 
erişim yoksunluğundan kaynaklı emekçiler ve yok-
sullar pandemiden daha fazla etkilenmiştir.

11 Mart tarihi itibariyle virüsün Türkiye’de de görül-
mesi ile birlikte çalışma hayatından, sosyal yaşama 
olağan olmayan bir süreci yaşamaya başladık. Tür-
kiye salgına zaten yaşanmakta olan ekonomik kriz 
sürecinde yakalandığından sonuçları oldukça ağır 
yaşanmaktadır.

Büro Emekçileri Sendikası olarak uzun yıllardır orta-
ya koyduğumuz sosyal güvenlik alanına ilişkin talep-
lerimizin haklılığı ortaya çıkmıştır. 

Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemini oluştururken mo-
del olarak Almanya modelini benimsemiştir. Bu mo-

dele göre sosyal güvenlik bireysel tasarruf sistemi 
değil, bireyleri ve ailelerini işsizlik, yaşlılık, emeklilik, 
hastalık ya da ölüm nedeniyle uğradıkları zarardan 
korumayı hedefleyen ve kuşaklar arasında dayanış-
maya dayanan bir koruma programıdır.

Sağlık sisteminin de önemli bir finans aracı olan sos-
yal güvenlik sistemi, sağlıkta piyasalaşmanın hızlan-
ması ile kaynaklarını her geçen gün daha fazla özel 
sektöre aktarmaktadır. Sık sık çıkarılan prim afları ile 
Sosyal Güvenlik sisteminde oluşan açıklar artmak-
tadır. Sosyal güvencesi olmayanlar için uygulamaya 
konulan GSS uygulaması sistemin ruhuna aykırı uy-
gulamalardır. Salgın dönemi bizlere güçlü bir sos-
yal güvenlik sisteminin ne kadar elzem olduğunu 
göstermiştir. Sağlık sisteminin piyasalaşmasına son 
verilerek kamusal sağlık hizmetleri güçlendirilmeli 
ülkede yaşayan herkes sağlık hizmetlerine parasız 
olarak ulaşabilmelidir. Gelir sahibi olmayan herkes 
evrensel temel birey gelirine kavuşturulmalıdır. Si-
gortasız çalıştırılma uygulamalarına karşı etkin bir 
mücadele ortaya konmalıdır. 

Salgın döneminin Türkiye’de dünya ülkelerinin bir-
çoğundan görece daha başarılı geçmesinin sebep-
lerinin en başında, kuşkusuz sağlık çalışanlarının 
üstün çabaları gelmektedir.  Bunun yanında özellik-
le 2000 li yılların başından itibaren özelleştirilmeye 
çalışılan ancak tamamen özelleştirilemeyen ve ka-
munun elinde kalan hastaneler köklü gelenekleri, 
gösterdikleri başarı ile adeta tarih yazarken özel 
hastaneler sürece dahil olamamış uyguladıkları fa-
hiş fiyatlarla emekçilere kapılarını kapatmıştır. Bir-
çoğu bu süreçte batma noktasına gelmiştir. İçinde 
sendikamızın da bulunduğu emek örgütlerinin uzun 
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yıllardır sağlıkta özelleştirmenin durdurulması için 
verdikleri mücadelenin önemi bu salgın döneminde 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Dünya genelinde ise başta ABD olmak üzere sağlık 
ve sosyal güvenlik siteminin neredeyse tamamını 
özelleştiren kimi ülkelerde sistem tıkanırken salgına 
karşı mücadelede aciz kalmışlardır. Görecelide olsa 
sosyal devlet geleneği devam eden Almanya ve İs-
kandinav ülkeleri salgınla mücadelede daha başarılı 
bir çizgi izlemektedirler.

Emeklilik yaşının yükseltilmesi özellikle Avrupa ülke-
lerinde yaşlı nüfustan kaynaklı bir ihtiyaç olarak or-
taya çıkmıştır. Türkiye ise gerek fırsatçı davranarak 
gerekse de başta Dünya Bankası olmak üzere ulus-
lararası finans kuruluşlarının talimatı ile emeklilik 
yaşını yükselterek, bir hak olan emekliliği kademe-
li olarak fiilen ortadan kaldırmıştır. Yerine Bireysel 
Emeklilik Sitemini yasal yolları da devreye sokarak 
emekçilere dayatmıştır.

Emekçilerin geleceğinin piyasa koşullarının insafına 
bırakılamayacağından hareketle Zorunlu Bireysel 
Emeklilik Sistemi uygulamalarından vazgeçilerek 
kamusal emeklilik sistemi güçlendirilmeli emeklilik 
yaşı düşürülmelidir. Emekli maaşı bağlanma oranı 
yükseltilmeli en düşük emekli maaşı asgari ücret se-
viyesine çıkarılmalıdır. Siyasi iktidarın görevi emek-
lilik sistemini tasfiye etmek değil Avrupa’nın en 
yüksek genç nüfusuna sahip ülkemizin gençlerine 
istihdam yaratmaktır. 

Sosyal Güvenlik Emekçileri başından beri var olan 
ve daha da katmerlenerek büyüyen sorunlarla karşı 
karşıya.

SGK emekçileri içinden geçtiğimiz bu zor günlerde 
halkımızın mağduriyet yaşamaması için büyük bir 
özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlığın fi-
nansmanını da sağlayan SGK, hastaneler, eczaneler 
başta olmak üzere bütün sağlık hizmeti sunucuları-
na, çalışanların, emeklilerin ve tüm hak sahiplerinin 
tedavi giderlerini ödemektedir. Ödeme birimlerinde 
çalışan SGK emekçileri hastanelerden, eczaneler-
den gelen fatura ve ekli belgeleri incelerken büyük 
risk altında çalışmaktadır. 

Bu dönemde artan emeklilik talepleri halkın mağ-
duriyet yaşamaması için gene SGK emekçilerinin 
olağanüstü gayretleriyle karşılanmaya çalışılmakta-
dır. Bütün bunlar ortadayken hala çözülmeyen so-
runlar ortada durmaktadır.

666 sayılı KHK ile gasp edilen (ikramiye, mesai, bü-
yük şehir farkı vb.) ekonomik haklarımız, Anayasa 
Mahkemesi’nin verdiği karara uygun şekilde dü-
zenleme yapılıp, kaldırıldığı tarihten bugüne kadar 
geçen süreler dikkate alınarak ödenmelidir. SGK Ek 
Ödeme Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak en dü-
şüğü 10 puan olmak üzere tüm personelin ek öde-
me puanı arttırılmalıdır. Fazla mesai ödemeleri art-
tırılarak sadece belli birimlere değil mesaiye kalan 
tüm personele ayrımsız ödeme yapılmalıdır. Halen 
açıkta olan üyelerimiz derhal işe başlatılmalıdır.

Emeklilikle İlgili Mevzuat Değiştirilmelidir!

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin Sorunları Büyüyor!

TALEPLERİMİZ
Taleplerimizin
Hayata Geçmesi
İçin Bugün Daha Fazla 
Bir Araya Gelmek ve 
Mücadele Etmek
Zorundayız.

pEmeklilik yaşı düşürülmeli!

pEmeklilik maaşı arttırılmalı!

pSağlıkta özelleştirme durdurulmalı!

pBireysel emeklilik sitemine son verilmeli!

pSosyal güvenliğin kapsamı genişletilmeli!

pHerkese parasız sağlık, güvenceli iş, güvenli gelecek sağlanmalı!


