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Biz çalışanlar açısından reform kavramı artık, içi bo-
şaltılmış, bir yenilikten daha çok ekonomik ve sos-
yal hak kayıpları ile özdeşleşmiştir. Çünkü iktidar 
tarafından yapılan bir düzenleme, ne zaman reform 
olarak sunulursa, bu düzenleme sonucunda ciddi hak 
kayıplarıyla karşı karşıya kaldık, kalıyoruz. Konuya 
örnek teşkil etmesi bakımından, sadece sendikamızın 
yetki alanına giren kurumların üretmiş olduğu kamu-
sal hizmetleri düzenleyen, aynı zamanda reform olarak 
sunulan düzenlemelerle; 

• Yargı reformu olarak yapılan düzenlemeler sonu-
cunda, yargı kurumunun kendisi toplumsal bir so-
run haline gelmiştir.

• Üst üste çıkarılan vergi reform paketleriyle, vergi 
adaletsizliği daha da derinleşmiştir. En son “GÜNÜN 
ENİ” olarak sunulan kur korumalı mevduat paketi-
yle, servet sahiplerine bizim cebimizden hala servet 
transferi yapılmaktadır.

• Periyodik aralıklarla açıklanan istihdam paketleriy-
le, işsizlik kronik hale getirilmiş, güvencesiz ve 
taşeron çalışmayı meşrulaştırmıştır. 

İktidar tarafından 2006 yılında sağlıkta ve emeklilik-
te yapısal bir devrim olarak sunulan, düzenlemenin 
yasalaşma sürecinde KESK ve KESK’e bağılı sendikalar-
la yapılacak düzenlemenin;

• Başta biz çalışanlar olmak üzere, toplunun bütün 
kesimleri için sağlığın paralı hale geleceği,

• Yapılacak düzenleme ile çalışanların emeklilikte 
hak kayıplarına uğrayacağı ve gelecek kuşaklara 
“MEZARDA EMEKLİLİĞİ” dayattığından, düzenle-
menin geri çekilmesi, iş yerlerinde ve alanlarda 
onlarca eylem yaptığımız, ancak bugün “SATIŞ 

SÖZLEŞMESİNE” taraf olanların “verilen hak-
lar geri mi alınır” aymazlığı ile taraf oldukları için 
yasalaşarak 01.10.2018 tarihinde yürürlüğe giren 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık kanunudur. 

Sağlıkta ve emeklilikte büyük bir “DEVRİM” olarak su-
nulan bu düzenlemeden sonra şikayet edilen hastane 
kuyrukları, alınamayan veya günler/haftalar sonrasına 
zor alınan randevularla evlerde oluşmuş, eczaneler, 
hastanelerin tahsilat şubeleri haline gelmiş, milyonları 
aşan EYT mağdurları ve iktidarın himmetiyle ancak 
2.500,00-TL düzeyine çıkabilen emekli aylıklarıyla bir-
likte, çok başlıklı sorunlar yumağı halinde hayatımızı 
olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

İşte o günlerde olduğu gibi, bugün de bir oldu-
bittiyle karşı karşıyayız. O gün “verilen hak geri 
alınmaz” aymazlığı içinde, Kamusal Sağlık ve Kamu-
sal Emekliliğin piyasalaşmasına ses çıkarmayan, 
sendikalarımızca yapılan mücadelenin ortak bir mü-
cadeleye dönüşmesine engel olan anlayış/anlayışlarla, 
iktidar arasında kapalı kapılar ardında, “EK GÖSTERGE” 
pazarlığı yapılmaktadır.

Burada altını bir kez daha kalın çizgilerle çizerek ifade 
ediyoruz: Biz, Büro Emekçileri, adil bir ek gösterge 
düzenlenmesiyle birlikte, en düşük ek göstergenin 
3600 olarak baz alınmasını ve ek ödemelerimizin te-
mel ücrete yansıtılmasını talep ediyoruz.

Bizler, çalışanlar tarafından kullanılan ekonomik ve 
sosyal hakların, çalışanların geçmiş mücadeleleri 
ile elde edildiğini; korunup geliştirilmesi için de 
süreklilik gösteren bir mücadele verilmesi gerektiğini, 
emekçilerin mücadele tarihinden biliyoruz. Bizler, 
sağlığa ücretsiz erişimin bir insan hakkı olduğunu ve 
uzun çalışma hayatı sonucunda hak edilen emekliliğin, 
bütün çalışanların yoksullaşmadan, iyi bir emeklilik 
süreci yaşaması amacıyla ortak bir mücadelenin, 
yeniden ve yeniden örülmesi gerektiğine inanmaktayız.

Değerli Arkadaşım,

Değerli Arkadaşım,

Değerli Arkadaşım,

Değerli Arkadaşım,

Değerli Arkadaşım,

KAMUSALEMEKLiLiK

SAĞLIK



BES Büro Emekçileri Sendikası - Özel Sayı: 233- 6 Mayıs 2022
Sahibi Sendika Adına: Bahadır BERDİCİOĞLU (Genel Başkan)
Yazı İşleri Müdürü: Hasan ŞAHİN (Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri)
Yayın Türü: Yaygın Süreli - Yayın Aralığı: Aylık
Yönetim Yeri: Mithatpaşa Cad. No:56/5-6 Kızılay-ANKARA - Tel: 0312 425 63 79
Baskı: Hermes Ofset Ltd.Şti . Tel: 0 312 384 34 32 - Büyük Sanayi 1. Cad. No:105 İskitler-ANKARA

SGK Haftası

"Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz,
biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk." (Victor Hugo)
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KAMUSAL EMEKLİLİK, SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SONRASI 
EMEKLİLERİN HAK KAYIPLARI
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Panelimiz,
18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, 
saat 19.30'da,
sosyal medya hesaplarımızdan
canlı yayınlanacaktır.!
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