
SOSYAL GÜVENLÝK VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU
Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu bir 'reform' deðil,
olsa olsa bir 'aldatmaca' olabilir.

    Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu 
bir kez daha AKP tarafýndan; "güvensizlik ve 
saðlýksýzlýk" olarak dayatýlmaktadýr.

     Sosyal Sigortalar ve Genel 
Saðlýk Sigortasý Kanunu 
geçen sene TBMM'de kabul 
edilmiþti. Anayasa Mah-      
kemesi bir dizi maddesini 
iptal edince önce 1 Temmuz 
2007'ye, sonra 1 Ocak 2008'e 
ertelendi. AKP Hükümeti 
veto edilen kanundan da kötü 

bir tasarýyý Meclis'ten geçirmeye çalýþýyor.

   Yasalaþtýðýnda halen çalýþan ya da iþsiz olan herkesin 
çalýþma, emeklilik ve saðlýk hakkýný kýsýtlayacak olan 
bu yasa tasarýsý, çalýþma yaþamýna yeni girecek gençler 
ve yarýnýn büyükleri çocuklarýmýz için tam bir saldýrý 
tasarýsý niteliðindedir. Bütçede "kara delik" yaratýyor, 
ya da "sizi deðil 20 yýl sonrasýný ilgilendiriyor" 
yalanlarýyla üstünü kapamaya çalýþtýklarý bu yasa 
tasarýsýna müdahil olmak durumundayýz. 

   AKP, halktan yana düzenlemeler yerine IMF ve 
sermayeden yana bir uygulamayý hayata geçirmeyi 
amaçlamaktadýr. Çalýþanlarýn kazanýlmýþ hakla- 
rýnýortan kaldýran siyasal iktidar, taslak metinde 
TBMM Baþkaný, Baþbakan, milletvekillerine özel bir 
düzenleme ile temsil tazminatý adý altýnda aylýk 
baðlamak istemektedir.

   Yasama organýný temsil eden milletvekilleri ve 
dolayýsýyla yakýnlarýnýn geleceði garanti altýna 
alýnýrken, çalýþan kesimin geleceðinin piyasanýn eline 
teslim edilmesi toplumda adalet duygusunu yok 
edecektir.
     
     “Yeni" diye sunulan taslak metinde siyasal iktidar, 
"sosyal devlet" anlayýþýnýn yerine "piyasacý zihniyeti" 
koymaktadýr. Emekçilerin sosyal güvenlik haklarýný 
týrpanlarken, saðlýk haklarýný elinden alýrken, özel 
hastanelere; ilaç tekellerine aktaracaðý payý artýr- 
maktadýr.
   AKP'nin hazýrladýðý bu tasarýnýn yasalaþmasý du- 
rumunda saðlýk ve sosyal güvenlik haklarýnda önemli
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kayýplar oluþacaktýr. Bunlardan bazýlarýný þöyle sýra- 
layabiliriz:
- Kadýnlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaþý 
hem kadýnlar hem de erkekler için 65'e çýkarýlacaktýr.
- Emekliliðe hak kazanmak için halen 7.000 gün prim 
ödemek gerekirken 9.000 gün prim ödemek 
gerekecektir.
- Emekli aylýðý baðlama oranlarýnda "alt sýnýr” kal- 
dýrýlarak, emekli aylýklarý düþürülecektir.
- Aðýr þartlar altýnda çalýþan emekçilerin çalýþmadaki 
yýpranma payý diðer deyiþle fiili hizmet süresi zammý 
kaldýrýlacaktýr.
- Yeniden çalýþmaya baþlayan emeklilerin, emekli ay- 
lýklarý kesilecektir.
-Aylýk geliri 139,6 YTL'den fazla olan bütün vatan- 
daþlar her ay 73 ila 475 YTL Genel Saðlýk Sigortasý 
primi ödemek zorunda kalacaktýr.
- Hastalýk, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye 
yatmak gerekince "katýlým payý" adý altýnda para 
ödenecek, bütün saðlýk hizmetleri paralý olacaktýr. 
- Hastalanan, doðum yapan, kaza geçiren sigortalýlara 
verilen geçici iþ göremezlik ödeneði yatarak tedavide 
azalacak týr.
- Ölüm aylýðý baðlanmasý için 900 gün yerine, 1800 
gün prim ödenmiþ olmasý gerekecektir.

Kýsacasý, AKP'nin bu tasarýsýna "reform" demek 
sadece bir aldatmacadýr.
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Kýzýlýrmak'tan su getirerek çözeceðini iddia etmekte, 

ancak TMMOB'nin hazýrlamýþ olduðu raporda; Ýve- 

dik'teki mevcut arýtma tesisinin bu suyu arýtamayacaðý 

bilinmesine raðmen bu yanlýþýnda ýsrar etmektedir.

   Bu kadar uzun süre Belediye Baþkanlýðý görevini 

yapan Ý.Melih GÖKÇEK, mühendislik uygula- 

malarýnda Türk Mühendis ve Mimar Odalarý 

Birliði'nin birikiminden yararlanmamýþ, aksine 

dýþlayarak, Baþkenti çaðdaþ ölçütlerin dýþýna taþýma 

becerisini göstermiþtir.

  Bizler TMMOB Ý.K.K. olarak kentimizdeki 

geliþmeleri çok net olarak görmekteyiz ve mesleki 

disiplinimizi ilgilendiren bu konuda, Ý.Melih 

GÖKÇEK'in kulaktan dolma bilgilerle yaptýðý 

açýklamalarý þiddetle kýnýyoruz.

      Sevgili Eskiþehirliler, TMMOB tüm tarihi boyunca 

çaðdaþ ve aydýnlýk bir Türkiye yaratma mücadele-   

sini büyük bir kararlýlýkla yürütmüþtür. Dünyanýn         

tüm çaðdaþ kentlerinde olduðu gibi kentimizde 

bulunan "Senfoni Orkestrasýný" ve "Heykelleri" 

eleþtiren bu anlayýþ ne yazýk ki ülkemizi ortaçaðýn 

karanlýðýna götürme çabasý içindedir.

   Eskiþehir'in çaðdaþ ve aydýnlýk insanlarý 

önümüzdeki süreçte de bu anlayýþa geçit verme- 

yecektir.

KAMUOYUNA
     Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Ý.Melih 

GÖKÇEK, partisinin Eskiþehir'de düzenlediði bir 

etkinlikten sonra, Kanal 26'da "Sevgi Akmen'le 

Gündem" programýna konuk olmuþ, yanlýþ bilgilerle 

kentimize iliþkin deðerlendirmeler yapmýþtýr.

    Eskiþehir'de son yýllarda yapýlan hizmetleri 

tersinden okuyan Gökçek, Hafif Raylý Sistemden 

Gölete kadar birçok konuda, bilgi sahibi olmadan, fikir 

sahibi olma yanlýþlýðýna düþmüþ; söz konusu 

projelerde hizmet üreten TMMOB'ye baðlý odala- 

rýmýzýn üyelerini, kýsmen de olsa eleþtirmiþtir. 

    Gökçek, Ankara'da ki hafif raylý sistemin  1 km.sinin 

35 Milyon Amerikan Dolarýna mal olduðunu söyle- 

mekte ve bununla 5- 6 adet alt geçit ya da köprü  

yaparým demektedir. Eðer Gökçek'in hesabý doðruysa 

edindiðimiz bilgiye göre  16 km.lik sistemin 560 

Milyon Dolara mal olmasý gerekirdi. Oysa Eskiþe- 

hir'deki bu sistemin 16 km.'si 117 Milyon Dolara mal 

olmuþtur. Bu da gösteriyor ki, Gökçek yapýlanlarý 

saptýrmaktadýr.

     Ayrýca, Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi'nin yaptýðý 

Sarýsungur Göleti'nin bir depremde yýkýlacaðýný ve 

Organize Sanayi Bölgesi'nin zarar göreceðini iddia 

eden Gökçek, bizim mesleki alanlarýmýza giren bu 

konuda, her zaman olduðu gibi kamuoyunu 

yanýltmaktadýr. Söz konusu göletle ilgili olarak, 

TMMOB'ne baðlý meslek odalarýmýz tarafýndan 

oluþturulan komisyonun düzenlediði bir "Ýnceleme 

Raporu" mevcuttur. Bu konuda, bilimsel çalýþmalara 

deðil, kulaktan dolma bilgilere inanan Gökçek'i, bu 

tavrýndan dolayý kýnýyoruz.

  Sevgili Eskiþehirliler, Ankara'da 20 yýla varan 

Belediye Baþkanlýðý dönemindeki icraatlarýyla, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baþkentini susuz 

býrakmadaki payýný unutturmaya çalýþan Gökçek, 

baþarýsýzlýðýný baþkalarýna saldýrarak aklamaya 

çalýþmaktadýr. Gökçek, Ankara'nýn su sorununu
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Odamýzýn
Aðýrlýk Vermesini 

Ýstediðiniz
Eðitimleri

Þubemize Bildiriniz.
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