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Musa ÇAM 
Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) 

Genel Sekreteri 
 
OTURUM BAŞKANI ALİ GÜNEREN 
Değerli Yargıtay Başkanlarımız, değerli hocalarımız, değerli konuklarımız 

Sempozyumuzun sonuna geldik. DİSK Genel Sekreteri Sayın Musa Çam’ı davet 
edeceğim. Hocalarımız da sosyal güvenlikle ilgili süreci özendirdiler sosyal 
güvenlik sürecinin bize getirdikleri çok açık ortada. Tabii Tufan Bey’in 
sunumunun sonunda şunu beklemedim değil. Dua edin ki ya imama ya da Allah’a 
havale etmediler sizi diye bekledim. Bizim için mücadele gerekli mücadele de 
edeceğiz. Ben DİSK Genel Sekreteri Sayın Musa Çam’ı davet ediyorum, buyurun. 

 
Musa ÇAM 
Sayın Başkan, Yargıtay’ın çok saygıdeğer başkanları, üniversitelerimizin 

çok saygıdeğer temsilcileri, sevgili misafirler, değerli konuklar, sevgili mücadele 
arkadaşlarım Birleşik Metal-İş Sendikamızın düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katkı 
veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.  

Tabii sabahki oturum ve akşama kadar olan bu süreçte yasa iğneden ipliğe 
hocalarımız tarafından ve son oturumda Dr. Tufan Kağan tarafından en ince 
ayrıntısına kadar hem hukuki hem de sosyal gerçekler açısından son derece enine 
boyuna irdelendi. 

Hatırlarsanız 1999 yılında Kocaeli ve Sakarya depreminde insanlarımız 
göçük altındayken o günkü hükümet dedi ki eğer biz bu reformu yapmaz isek 
Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları çökecek ve mecburuz biz bu reformu 
yapmaya. Karşı çıkmamıza rağmen Ankara’da Kızılay’da 500 bin insanımızı oraya 
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yığmamıza rağmen dik duramadığımız için bu söz bizedir, kendimizedir dik 
duramadığımız için daha Kızılay Meydanını kimimiz terk ederken kimileri de 
Başbakanlığın ve Çalışma Bakanlığı’nın koridorlarında başka pazarlıklar yaptıkları 
için Mezarda Emeklilik Yasası çıkarıldı. Aradan sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen 
o çıkartılan reformun hiçbir işe yaramadığını gördük. Bugün yeni reform diye 
adlandırılan yeni tuzaklarla karşı karşıya olduğumuzu açık ve net bir şekilde 
görüyoruz. Demek ki o bir reform değildi bir tuzaktı.  

Şimdi ben bir tansiyon hastasıyım, her sabah evden çıkarken sabah ilacımı 
alırım öyle çıkarım. Bu ilacı almadığım takdirde yüksek tansiyonun etkisine göre 
ya beyin kanaması sonucu felç olursunuz ya da ölürsünüz. Ben mecburum bunu 
almaya. Bu ilacın ederi 50 milyon lira, 30 tane kapsül var. İlaca ben on milyon 
katkı payı ödüyorum. Bu yasa çıktıktan sonra birinci teminat paketi, ikinci 
teminat paketi, üçüncü teminat paketiyle birlikte buradaki katkı payı %80’e 
çıkacaktır. O zaman ben 50 milyonluk ilacın 40 milyonunu kendim ödeyeceğim, 
10 milyonunu da sigorta ödeyecek. Bu basit bir ilaç ama eğer siz bir diyaliz hastası 
iseniz, bir açık kalp ameliyatı olacaksanız, bir kanser tedavisi görecekseniz ve bir 
şeker hastalığı tedavisi görecekseniz milyarlarca lira ile tedavi edilen bu hastane 
giderlerinin ilaç giderlerinin yüzde 80’i bu yasa çıktıktan sonra bizler cebimizden 
ödemek zorunda kalacağız. Sorun bu. Bu kadar açık ve bu kadar basit, bu kadar 
yalın arkadaşlar. 

Sosyal Sigortalar hastaneleri bizim kurumumuz olmasına rağmen bizler 
memnun değildik. Biz SSK’lı olarak memnun değildik aynı şekilde SSK 
hastanelerinde hizmeti veren hekimler de yardımcı personel de memnun 
değillerdi. Ama Sosyal Sigortalar hastaneleri bilinçli ve sistemli olarak 25 yıl 
içerisinde çökertildi, içi boşaltıldı, yatırım yapılmadı.  

1980-2000 yılları arasında yüksek faizin olduğu dönemlerde sermaye 
grupları paralarını %100’e %120’le faize yatırırken bizim paralarımız %20’yle bir 
takım özel şirketlere ve holdinglere ucuz kredi olarak verildi. Sosyal Sigortalar 
Kurumu bilinçli ve sistematik olarak çökertildi. Bunlar son derece bilinçli bir 
politik tercihin sonucudur arkadaşlar. 

O gün SSK’lıların devredilmesine karşı çıktığında yaşadığım için 
söylüyorum gerek Cerrahpaşa, Göztepe, Okmeydanı, gerekse de Şişli’deki Şişli 
Etfal Hastanesi önünde eylem yaparken; başbakan bir gün önce televizyonlara 
çıkıyor “Artık hastanede kuyruk dönemi bitti, özel hastanelere gideceksiniz, 
istediğiniz gibi tedavi olacaksınız” diyor. Bizler ise hastanelerde bunun 
ayrıntılarını anlatırken oradaki vatandaşlardan bazıları bağırıyor “kardeşim niye 
öyle yapıyorsunuz dün akşam başbakan televizyonda söyledi. Artık özel 
hastaneye gidebileceğiz ve istediğimiz gibi muayene olacağız. Sizin ne çıkarınız 
var niye karşı çıkıyorsunuz.” Diyordu. Şimdi geldiğimiz noktada o vatandaşın 
ayağına basılmaya başlanıyor. Eczaneye gidiyorsun para vermeden katkı payı 
vermeden ilacı alamıyorsun ve nitekim geçtiğimiz hafta Başbakan Bakanlar 
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Kurulu toplantısında hem Sağlık Bakanını hem de Maliye Bakanı’na 
“çuvalladınız” dedi. Bu bir gerçeğin itirafıydı arkadaşlar. 

Sağlık sektöründe tamamen iyice çuvalladık. Tansiyon hastası olduğumu 
söylemiştim bugünlerde hiç dikkatinizi çekti mi televizyonlarda, “bugün 
tansiyonunuzu ölçtünüz mü 12-8’i geçiyor ise lütfen bir hekime gidin” reklamını 
seyrediyoruz. Novatis İsviçre’nin en büyük ilaç şirketi olan Cibageigy ve 
Sandoz’un evliliklerinden ortaya çıkan dünya tekeli bir ilaç firması. İlaç 
sektöründe kıyasıya bir pazar paylaşımı var. 

Dr. Kağan’ın söylediği gibi Türkiye’de 25 milyar dolarlık bir pastanın 
paylaşımı ve dönüşümü için bize dayatılmış olan bir yasadır.  

Bu yasa bizim ihtiyaçlarımızdan kaynaklanan bir “reform” değildir, bu bir 
tuzaktır. Bakınız ABD’nin 120 tane özel emeklilik fonu ve özel sağlık sigorta 
şirketi vatandaştan topladığı paralarla battı. Bunun toplamı 450 milyar dolardır ve 
ABD gibi bir ülkede özel emeklilik, sigorta şirketleri ve fonlar bugün kamuya geri 
dönüyorlar. En son geçtiğimiz yıl İngiltere’de özel sigorta şirketleri ve özel 
emeklilik fonlarının tamamı vatandaştan topladıkları paraları batırdılar.  

Arkadaşlar, bizde 1980 yılında biliyorsunuz bir banker faciası yaşadık. 
İnsanlar üç kuruşunu götürüp oralara yatırdılar. Bir süre sonra da bankerler 
vatandaşın parasıyla ortadan kayboldular. Sonra bizim de içinde bulunduğumuz 
tasarrufu teşvik fonları da dahil olmak üzere 70’e yakın fon battı. Türkiye’de son 
dönemde 20’e yakın banka battı. Bizlere maliyeti 50 milyar dolar. 

Şimdi önümüzdeki dönemde, hem eğitimde, hem de sağlık sistemi çökme 
noktasına gelecek. Bize burada düşen görev bu dayatmalara karşı mücadelemizi 
yürütmeliyiz. Bu yasa çıkış tarihi itibariyle bu salonda bulunan insanlarımızı 
etkilemeyebilir ama bizden öncekiler bizim için mücadele verdiler. Bize düşen 
görevde, bizden sonrakilere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve 
mücadelemizi vermektir. 

Bu salonda 20 yaşında olan kızı veya oğlu olan arkadaşlarımız vardır. Bu 
yasa Şubat ayında çıktıktan sonra bu gençlerimiz kadın ve erkek 68 yaşında 
emekli olacaklar. Ama bir ayrıntı var. Eğer bu 365 gün çalışıp 365 gün prim 
ödüyorsan ama 120 gün prim ödüyorsan arkadaşlar, tam 80 yıl çalışması 
gerekiyor. 900 bin günü doldurmak için, eğer yılda 90 gün prim ödeyecek iş 
bulduysanız 900 bin günü bulmak için 100 yıl çalışmanız gerekecektir. 

Şimdi düşünün 60-70 yaşındaki bir bayanın bir balerin olarak 
oynayabileceğini düşünebiliyor musunuz? 60-70 yaşında birinin madende 
çalışabileceğini düşünebilir misiniz? 60-70 yaşındaki birinin sizin sektörünüzde 
yani Asil Çelik’te veya herhangi bir fabrikada 100 santigrat derecelik bir ateşin 
karşısında çalışabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu mümkün değil. Dolayısıyla 
başta hocalarımızın da söylediği gibi bu dayatma karşısında bizim de bir şeyler 
yapmamız gerekir.  
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Konfederasyonumuz DİSK 19 Şubat’ta Kocaeli’nde bu yasaya karşı 
yoksulluğa karşı sosyal devleti öne çıkaran bir mitingi gerçekleştiriyor. Bu 
anlatılanların salonlarda kalmaması ve pazartesi günü işyerlerinize gittiğinizde 
gerek işbaşı yaparken gerek öğlen paydoslarında gerekse vardiya değişimlerinde 
konuşulanların ana hatlarını oradaki arkadaşlarımıza anlatmalısınız. 19 Şubat’taki 
mitingimizi kitlesel bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Son söz bu hükümet ve bu 
iktidar sağlığa zararlıdır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 

 
 


