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EMEKLİLİĞİMİZ-SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE!
AKP, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Yasalarını değiştiriyor:

AKP Hükümeti, sosyal güvenlik
alanında Anayasa Mahkemesi

kararı doğrultusunda tüm çalışanlar
için ortak norm ve standart

sağlayacak bir düzenleme yapması
gerekirken;  Anayasa

Mahkemesi'nce iptal edilen 5510
Sayılı Yasa'dan da geri bir yasa

taslağı ortaya çıkarmıştır.
Hükümet, bir yandan sosyal

güvenlik açıklarının büyüdüğünü
söylerken bir yandan da sağlık

alanındaki uygulamalarıyla, özel
hastanelere, ilaç tekellerine

aktardığı payı artırmayı hedefliyor.

Tasarının yasalaşması halinde sağlık ve sosyal güvenlik
haklarımızda meydana gelecek kayıplar şunlar olacak:
l Şu anda kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı, hem kadınlar,
hem de erkekler için 65’e çıkarılacak.

l Emekliliğe hak kazanabilmek için 7.000 gün olan prim ödeme zorunluluğu
9.000 güne yükselecek.

l Emekli maaşları %23 ila %33 arasında düşürülecek.

l Bütün sağlık hizmetleri paralı olacak.

l Aylık geliri 139,6 YTL’den fazla olan bütün vatandaşlar aylık 73 ila 475
YTL tutarında Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalacak.

l Sadece ayakta tedavi olununca değil; hastalık, kaza, ameliyat gibi nedenlerle
hastaneye yatmak gerekince de “katılım payı” adı altında para ödenecek.

l “Katılım payı” gerektiğinde beş katına kadar artırılacak.

l Sağlık hizmeti alabilmek için bu ülkenin vatandaşı olmak, üstelik vergi
ödemek, dahası Genel Sağlık Sigortası primi yatırmak, hatta bir de “katılım payı”
ödemek yetmeyecek. Bunların üzerine bir de “ilâve ücret” adı altında para
ödemek gerekecek.

l Daha önce doğum yapan sigortalılara altı ay süreyle verilmesi öngörülen
emzirme yardımı bir aya düşürülecek.

l Hastalanan sigortalılara verilen iş göremezlik ödeneği %16 oranında
azalacak.

l Bağ-Kur emeklilerinin maaşından 10 yıl süreyle %10 oranında Genel
Sağlık Sigortası primi kesilecek.

l Primini ödeyemeyen vatandaşlar sağlık hizmeti alamayacak, hastane
kapılarından geri dönecek.

l Diş protez giderlerinin karşılanmasına kısıtlama getirilecek. 18–45 yaş
arası diş protezi yaptırma hakkı kaldırılacak, 18 yaşını doldurmamış veya 45
yaşından gün almış kişiler içinse belirlenecek tutarın sadece %50'si devlet
tarafından karşılanacak. Sağlık hizmetlerinin tür, miktar ve kullanım sürelerinde
kısıtlama getirilebilecek.

l Primini ödeyemeyen çiftçilerin pamuğuna buğdayına, üzümüne tütününe
el konulacak.
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Bu güzelim ülkede yaşayan
kahırlı vatandaşlar olarak,
bizimle ilgili kararları hep IMF,
Dünya Bankası, patronlar ve
koltuklarında oturup, onlardan
emir almayı politika yapmak
zannedenler mi verecek?

Kaç yaşında emekli
olacağımıza, emekli olmak için
 kaç lira ve kaç gün prim
ödeyeceğimize, hep onlar mı
karar verecek?

Emekli olunca ne kadar maaş alacağımıza, hastalanınca parasız sağlık hizmeti
alamıyacağımıza veya hangi hastalık için ne kadar katılım payı ödeyeceğimize…

Bizim adımıza, çocuklarımız adına karar verenler, neden kendi çocuklarını
Amerika’da okutup, torunlarını bile ABD vatandaşı olmaları için oralarda doğurtuyorlar?

Bizim için “iyi şeyler” yaptıklarını söyleyenler, neden en ufak sağlık sorununda
dahi yurt dışına gidiyorlar?

Onlar bu ülkenin vatandaşlarına diyor ki; yoksulluk rakamının 2 bin YTL, Açlık
rakamanın  660 YTL olduğu bir ülkede, 435 YTL asgari ücretle geçinin, ama
hastalanmayın, eğer hastalanacak olursanız, katkı payı ödeyeceksiniz, aldığınız ücrete
şükredin ve 9000 gün prim ödeyip 65 yaşında emekli olun.

Beğenmiyorsanız “çalışmama özgürlüğünüz” var, sizleri Ramazan ayında iftar
çadırlarımıza bekliyoruz…

Şayet emekli olmayı başarırsanız, “azla yetinme” sınavından başarıyla çıktınız, o
zaman emekli maaşlarınızı da şimdiki duruma göre daha düşük alsanız da
geçinebilirisiniz…

Bu nedenle emekli maaşlarınızı  yüzde 23 ile 33 arasında düşürüyoruz, alışıksınız,
geçinirsiniz…

Bütün bunları bizlere reva görenlere, hiç olmazsa şimdi, “artık yeter” demenin,
emeğimizi, sağlığımızı, çocuklarımızı daha da ötesi geleceğimizi hiçe sayanlara, “bir
dur” demenin zamanı
gelmedi mi?

Sosyal Güvenlik ve
Genel Sağlık Sigortası
Yasasına karşı çıkmak,
yaşamına sahip çıkmak
demektir.

Unutma, “bir
umudumuz sende”.

Ve “gelecek güzel
günler”  ancak bizim
ellerimizde… Bu oyuna
“dur” demekte…

BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR!

Türkiye, OECD ülkeleri
arasında devletin sosyal
güvenlik sistemine prim

katkısı olmayan tek ülkedir.
Avrupa Birliği ülkeleri sosyal

güvenlik ve sağlık için
bütçelerinin yarısını

harcarken, Türkiye'de bu oran
bütçenin beşte birine

ulaşmıyor.

Sadece kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği
için, AKP iktidarını uyarmak için yürüyoruz!
TBMM'ye sunulan yasa tasarısının geri çekilmesini, geniş katılımlı bir tartışma
ortamında çalışılarak taleplerimiz doğrultusunda yeniden düzenlenmesini
istiyoruz.

Bu nedenle de biz emek ve meslek örgütleri “HERKESE SAĞLIK VE GÜVENLİ
GELECEK HAKKI!” sloganıyla 15 OCAK’ta İSTANBUL ve İZMİR’den
ANKARA’ya yürüyoruz!

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Dr. İsmail Hakkı
Tombul ve Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, TEB, TDB,
TÜRMOB, BASK başkan ve yöneticileri ile aralarında Genel Başkanımız
Adnan Serdaroğlu’un da bulunduğu DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin ve
işyerlerinden temsilcilerimizin katılımı ile oluşturulan yürüyüşçüler; 3 günlük
yürüyüş sonrasında 17 Ocak’ta Ankara’da, 12:30’da Meclis önünde olacağız!
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