
1Ocak'ta uygulanmaya baþlayan Genel Saðlýk 

Sigortasý adeta bir 'saðlýk vergisi' olarak tasarlanmýþ 

durumda. Saðlýk sektörünün özelleþtirilmesinde yeni 

bir adýmý tarif eden Genel Saðlýk Sigortasý uygulamasý 

ile devlet iþ imkaný yaratamadýðý gibi, iþsizleri açýktan 

cezalandýrýyor. Adeta düþene bir tekme de devletten 

geliyor. Çünkü Sosyal yardýmlaþma ve Dayanýþma 

Vakfý'na baþvurup iþsiz olduðunuzu söyleyecek ve 

'Gelir Testi' gibi çeliþkili ve neredeyse aþaðýlayýcý bir 

'testi' geçmek zorunda kalacaksýnýz. Çünkü uygulama 

öyle ki 'Ýþsizim dediðiniz anda' önce 'bakmakla 

yükümlü olmadýðý için anne-babanýzýn sigortasýndan 

yararlanamaz' kararý alýnýyor hakkýnýzda ama bir adým 

sonra iþ 'Gelir Testi'ne gelince deðiþiyor. Size 

bakmakla yükümlü olmadýklarý için sigortalarýndan 

yararlandýrýlmadýðýnýz anne-babalarýnýzýn geliri birden 

sizinde geliriniz olarak hesaplanýyor ve bu gelir 

üzerinden prim isteniyor. 

Bu yönüyle 'bakmakla yükümlü mü deðil mi çeliþkisi' 
ayný zamanda bir çifte standardý da ifade ediyor. 

Bu da bir tarafa yýllarca prim ödeyerek emekliliðe hak 
kazanan anne-babalardan iþsiz çocuklarý bahane 
edilerek tekrardan prim istenmesi sonucunu 
doðuruyor. Böylece saðlýk hizmeti çifte prim sistemi 
ile 'düzlüðe çýkarýlacak...mýþ!' oluyor. Ama Genel 

Saðlýk Sigortasý Uygulamalarý saðlýk sistemine akýtýlan 
paralarýn tekellerin kasasýna gittiðini ortaya koyuyor. 
Ýþte rakamlar: 

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan 
hazýrlanarak AK Partili il baþkanlarýna da daðýtýlan 
'Çalýþma Hayatýnda Yaptýklarýmýz Yapacaklarýmýz' 
raporundaki verilere göre, Genel Saðlýk Sigortasý 
kapsamýndaki tedavi maliyeti 2008'de 18.4 milyar TL 
iken bu rakam 2011 yýl sonu itibarýyla 25 milyar 536 
milyon TL'ye ulaþtý. Ýlaç giderleri ise 2008'de 13 milyar 
TL'ye yaklaþýrken, 2009'da 16 milyar TL'yi geçti.

Yani daha 1 Ocak'ta tam anlamýyla uygulanmaya 
baþlayan sistem 2008'den bu yana tam bir soygun 
aracýna dönüþmüþ durumda. Türk Tabipleri Birliði 
(TTB) adýna tabloyu deðerlendiren Kocaeli Üniversitesi 
Halk Saðlýðý Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Onur 
Hamzaoðlu bu tabloyu deðerlendirerek soruyor: 'Artan 
sadece kamunun ilaç ve tedavi harcamalarý deðil. 
Vatandaþýn da harcamasý arttý. O zaman bu para 
nereye gidiyor, kimler buradan kazanýyor?' 

saðlýkta 
iþsiz ve yoksullara

'varlýk vergisi'

ÝþsÝz kalanlar sadece 10 gün saðlik hÝzmetÝ 
alabÝlecek

SGK'nýn yasal sýnýrý zorlayan uygulamalarýndan biri 
daha baþlýyor. 5510 Sayýlý Kanun'a göre iþsiz kalan 
birisi iþsiz kaldýðý günden itibaren 10 gün daha 
sigortalý sayýlýyor ve ayrýca iþsiz kaldýðý günden 
geriye doðru bir yýl içinde 90 günlük çalýþmasý 
varsa bir 90 gün daha saðlýktan yararlanma hakký 
var. Fakat SGK 1 Ocak 2011'den sonra iþsiz 
kalanlar için 90 günü vermeyecek. Yani, iþinden 
ayrýlan sigortalýlar artýk 90+10= 100 gün deðil 
sadece 10 gün saðlýk hizmeti alabilecekler. Ýþten 
ayrýldýktan 10 günü takip eden bir ay içinde GSS 
giriþ bildirgesi vermeyen sigortalýya bir asgari 
ücret tutarýnda (760.50 TL) idari para cezasý 
uygulanacak. 
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– Karadenizde Amasra ilçesi ve Gümüþköy çevresini kapsamakta
– 1852 yýlýnda HERRN SCHLEHAN tarafýndan hazýrlanmýþ
– 1/7500 ölçekli, 43x53 cm boyutunda, Almanya'da basýlmýþ

anadoluya iliþkin bilinen en eski
jeoloji haritasý
MTA'dan emekli meslektaþýmýz Behçet AKYÜREk tarafýndan derlenmiþtir. 



Ankara JeoGenç
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Ankara Jeogenç Kýþ Çalýþtayý'ný 10, 11 ve 
12 Þubat 2012 tarihlerinde odamýzýn 
Kýrmýzý Salonu'nda gerçekleþtirdik. Üç gün 
süren söyleþiler dizisine Ankara'daki 
üniversitelerden jeoloji mühendisliði 
bölümü öðrencileri ve Jeogenç üyeleri 
katýldý.

'Jeoloji mühendisliðinin hayattaki karþýlýðý 
nedir?' diye düþünerek hazýrlýklarýna 
baþladýðýmýz bu çalýþtayýn en önemli amacý 
meslek erbaplarý ve yeni mühendislerin, 
öðrencilerle bilgi ve deneyimlerini 
paylaþabilmesi idi. Derslerde gördüðümüz 
b i l g i n i n  mes l ek i  yans ýma l a r ý n ý ,  
mühendisliðin ve jeolojinin bilim ve toplum 
üzerindeki etkisini tartýþarak öðrenmek 
herkes için önemliydi.

Geçmiþte yaptýðýmýz etkinliklerin deneyimi 
ve birikimine yenilerini ekleyerek hem var 
olan iliþkilerimizi kuvvetlendiren, hem de 
örgütlülüðümüzün jeoloji ve hidrojeoloji 
mühendisliði bölümlerini yeni kazanan 
öðrencilere tanýtýlmasý için oldukça faydalý 
oldu.

Jeogenç  üye l e r i n i n  oku l l a r ý nda  
öðrendikleri  bilgiyi yaþama uygulama, 
k u l l a n a b i l m e ,  y o r u m l a y a b i l m e ,  

 ankara  kýþ çalýþtay`ý

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý  Örgenci Örgütlülüðü
JeoGenç  Ankara Kýþ Çalýstayý, 10-12 Þubat tarihleri 
arasýnda gerçekleþtirildi.

gerçekleþtirildi
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Ýþte bu sorunun cevabý 'Saðlýkta Dönüþüm'ün ve Genel 
Saðlýk Sigortasý'nýn gerçek amacýný ortaya koymaya 
yetiyor. 

Dönelim konumuza. Ýþsizlik ve Genel Saðlýk Sigortasý 
i l iþkisine. Genel Saðlýk Sigor tasý iþsizl iði 
cezalandýrdýðý gibi adeta bir sürek avý da baþlatacak. 
Diyelim ki, iþsizlik sizin suçunuzmuþ gibi 
cezalandýrýlýp Sosyal Yardýmlaþma Vakfý'nda 'Gelir 
Testi' denen eziyete katlanýp iþinizi hallettiniz... Ýþ 
orada bitmiyor. Bu kez 'ev ziyaretleri' ile eþyalar tespit 
edilecek ve bu yolla 'Gelir Testi' süreklileþtirilecekmiþ. 
Üstelik bu tekrarlanacak bir faaliyet olacakmýþ! 
Böylece evlenen olursa gelir yeniden hesaplanacak ve 
yeni primler yükseltilecekmiþ... Bir tür 'varlýk vergisi' 
yani. Ama bu yeni tür varlýklý olanlardan deðil varlýksýz 
olanlardan vergi talep ediyor...

Ýþte 'Kimse Genel Saðlýk Sigortasý kapsamý dýþýnda 
kalmayacak' açýklamalarýnýn gerçek sebebi bu. Çünkü 
bu sistem, özellikle iþsizlerden prim toplama, 'çifte 

prim' ile para toplama ve 'Saðlýkta Dönüþüm' ile bu 
paralarý ilaç ve saðlýk tekellerine aktarma hedefi 
üzerine kurulu. 

'Genel Saðlýk Sigortasý' ile toplumun sosyal güvenlik 
kapsamýnda olmayan ve sayýlarý yaklaþýk 20 milyona 
yakýn olarak tahmin edilen yoksullara saðlýk hizmeti 
amacýyla kurulacaðý söylenerek “Saðlýkta Dönüþüm 
Programý”na meþruiyet kazandýrmak ve destek 
saðlanmak isteniyor. Ama bu gerekçe mesela 
üniversite öðrencilerinden neden prim istendiðini 
sorusunu cevaplayamýyor. 

Dünya Bankasý tarafýndan hazýrlanan 'Saðlýkta 
Dönüþüm Programý' ile birlikte saðlýkta özelleþtirmenin 
saç ayaklarýndan birini oluþturan Genel Saðlýk 
Sigortasý, saðlýk harcamalarýný yeni bir “saðlýk 
vergisi”ne dönüþtürmektedir. Bunun anlamý devlet, 
saðlýk hizmeti saðlamaktan çekilecek yerine GSS 
finansman kuruluþ olarak primleri toplayýp 'çarký 
döndürecek!' Yani saðlýk bir hak olmaktan çýkarýlýp, 
özelleþmiþ ve ticari bir nitelik kazanmýþ olarak 'prim 
karþýlýðý satýn alýnan' bir hizmet olacak! Ýþte 20 milyon 
yoksulun cebindeki son üç kuruþu da gasp etmenin 
yeni bir yolu!

Diðer taraftan Genel Saðlýk Sigortasý'nýn varlýðý saðlýk 
ve emeklilik sistemlerinin birbirinden tamamen 
ayrýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Bu da emeklilik yaþýnýn ve 
prim gün sayýsýnýn ar týrýlmasý, aylýk baðlama 
oranlarýnýn düþürülmesi gibi 'yeni düzenlemelerin' 
önünü açacak bir adým olarak deðerlendirilmelidir.

Kýsaca Genel Saðlýk Sigor tasý i le devlet; 
sorumluluklarýný üzerinden atmýþ, saðlýk tekelleri için 
prim toplayan bir kuruluþ olarak saðlýk hizmetlerini 
'piyasanýn vahþi koþullarýna' terk etmiþ olacak.  

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren üniversite 
öðrencilerinin tedavi giderleri Saðlýk, Kültür 
veSpor Daire Baþkanl ýk lar ý  taraf ýndan 
karþýlanmýyor. 

Eðer bir öðrencinin aile fertlerinden birinin sosyal 
güvencesi yok ise; veya öðrenci 25 yaþýný 
doldurmuþ ise ne yapacak?

Bu durumda ikamet adreslerinin bulunduðu il 
veya ilçe merkezlerindeki Sosyal Yardýmlaþma ve 
Dayanýþma Vakýflarýna baþvurarak 'gelir testi' 
yaptýrmalarý gerekecek. Gelir testi sonucunda aile 
bireyleri baþýna brüt asgari ücretin üçte birinden 
az (295 TL) gelir tespit edilen öðrencinin, saðlýk 
primini Sosyal Güvenlik Kurumu üstlenecek. Gelir 
testi yapýlýrken, haneye giren aylýk gelir tespit 
edilerek, hanede yaþayan sayýsýna bölünecek. Bu 
durumda bir öðrencinin hanesinde kiþi baþýna 
düþen gelir;

- Brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile asgari 
ücret (886,5 TL) arasýnda ise o öðrenci aylýk 35,4 
TL saðlýk primi ödeyecek.

- Kiþi baþýna düþen gelir asgari ücret ile asgari 
ücretin iki katý (1.773 TL) arasýnda ise aylýk 106,4 
TL ödeyecek.

- Geliri asgari ücretin iki katýndan daha fazla ise 
aylýk 213 TL zorunlu saðlýk primi ödeyecek.

“5510 Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk 
Sigortasý Kanunu”nun “Zorunlu Genel Saðlýk 
Sigortalýsý” olunmasýna iliþkin hükmü yürürlüðe 
girdi. Yani artýk bütün ülke vatandaþlarý, zorunlu 
Genel Saðlýk Sigortalý. Ýþsizler, köylüler, 18 
yaþýndan büyük çocuklarýmýz için GSS bildirgesi 
doldurulup SGK merkez müdürlüklerine 
verilmezse, önce vermeyen herkese bir asgari 
ücret yani 760.50 lira idari para cezasý 
uygulanacak, ayrýca bu kiþiler ayda 1521 liradan 
fazla kazanýyor kabul edilip 183 lira aylýk GSS 
primiyle cezalandýrýlacaklar. Sigortalý olarak 
çalýþanlar ister SSK'lý, ister Bað-Kur'lu, isterlerse 
memur olsunlar, hem emeklilik hem de saðlýk 
primi ödüyorlar.

öðrencilerin saðlýk gideri
karþýlanmayacak

iþsizlere ceza


