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Lastik-İş Sendikası, kısa bir süre önce Goodyear, Brisa ve Pirelli’de çalışan işçiler adına 
toplu iş sözleşmeleri imzaladı. Bu toplu iş sözleşmelerine konan bir maddeyle, bu 
işyerlerinde çalışan 3250 işçi, Ak Hayat’ın özel sağlık sigortası kapsamına alındı. Aynı 
habere göre,  Oleyis Sendikası da, Oleyis Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla Sevgi Hastanesi ile 
anlaştı ve üyelerinin sağlık sigortası sorununu çözdü 1.  
 
Uzun yıllar sendikacılık hareketine hizmet etmiş olan Av.Engin Ünsal da 1997 yılı sonlarında 
yayınlanan bir kitabında şunları öneriyor 2: “Sendika yöneticileri, sosyal sendikacılık bağlamı 
içinde, vakıflar kurmayı denemek ve bunda başarılı olmak zorundadırlar… Uzmanların 
yöneteceği bu vakıflar bir kaç yıl içinde akıl almaz boyutta fonlar üretecektir. Bu fonlar her 
sendikanın kendi işçileri için özel sağlık merkezleri kurmasını sağlayabilir… Sendikalar… 
üyeleri için özel ihtiyarlık sigortaları oluşturabilirler.” 
 
Nitelik itibariyle benzer bir uygulama da, bazı sendikaların üyelerine doğrudan sağlık hizmeti 
götüren araçlar satın almalarıydı. 
 
Ben bu uygulamaların yanlış olduğu kanısındayım.  
 
Tarihsel olarak bakıldığında, sosyal güvenliğin gelişiminde ilk aşama, sendikaların 
yardımlaşma sandıklarıdır. Bu yardımlaşma sandıklarının ilk ele aldığı konulardan biri de 
sağlık sorunlarının çözümüdür. Bugün yeni bir buluşmuş gibi sunulan uygulama, Türkiye’de 
daha 1926 yılında bile vardı. Sendikal örgütlenmenin hukuken serbest, ancak fiilen mümkün 
olamadığı koşullarda, 1926 yılında İzmir’de İzmir Tütüncüler Cemiyeti kuruldu. Bu örgüt, 
üyelerinin ödediği bir ödenti karşılığında üyelerine sağlık yardımı sağlıyordu. İşçi Sigortaları 
Kurumu’nun (daha sonraki Sosyal Sigortalar Kurumu) daha kurulmadığı yıllarda bu örgüt 10 
binin üstünde üyeye sahipti. Bu örgütlenme 1947 yılında İzmir Tütün İşçileri Sendikası’na 
dönüştü3. Üyelerin İşçi Sigortaları Kurumu hizmetinden yararlanmasıyla birlikte de bu 
uygulama sona erdirildi.  
 
Sendikaların üyelerine sağlık hizmeti sunmasını sosyal güvenlik açısından ileri bir adım gibi 
sunmak, tarihsel gelişimi tersine çevirmek anlamına gelir. Tarihsel gelişim içinde, işçilerin 
prim ödeyerek yararlandığı sosyal sigortacılığın bir sonraki adımı, vergi gelirlerinden finanse 
edilen ve tüm vatandaşlara sağlanan sosyal korumadır. Günümüzde amaçlanması gereken, 
eskiye dönüş değil, sosyal devletin daha da güçlendirilmesi ve sosyal korumanın hakim 
kılınmasıdır.  
 
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sorunlarının çözülmesine ve yanlışlıklarının düzeltilmesine 
dayalı bir politika yerine, özel sigortacılığa kayış da IMF’nin ve Dünya Bankası’nın önerilerinin 
uygulanmasından başka bir şey değildir. Bunu da bir başarı gibi sunmanın hiçbir haklı 
dayanağı yoktur. Lastik-İş’in toplu iş sözleşmesindeki bu hüküm sonucunda, işverenin işçi 
başına yılda 107 milyon lira prim ödeyeceği belirtilmektedir. Toplu iş sözleşmeleriyle bir 
parça ilgilenen herkes, işverenlerin böyle durumlarda işçilerin cebinden ödeme yaptığını bilir. 
Hemen hemen her toplu sözleşme masasında işverenler aynı örneği verir. Değişik 
maddelerde maliyet unsurları gündeme geldiğinde, “benim bir kase çorbam var; istediğiniz 
her yeni düzenlemede bir veya birkaç kepçe çorba veriyorum; aslolan toplam çorbamın 
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miktarıdır,” derler. İşçi başına yapılacak 107 milyon liralık ödeme, işverenin işçiler için 
gözden çıkardığı toplam işgücü maliyetinin bir bölümüdür. Bu para, özel sigortacılık primi 
olarak alınmasaydı, başka bir ad altında doğrudan işçilere verilebilecekti. İşverenin yaptığı, 
işçinin cebinden cömertliktir. Bazı kişilerin yaptığı ise, bu uygulamanın bir başarı olduğunu 
göstermeye çalışmak veya buna inanmaktır. Başarı gibi sunulan ise, bugün A.B.D.’de 
uygulanan ve birçok sendika tarafından sert biçimde eleştirilendir. 
 
Sendikaların çeşitli biçimlerde sağlık hizmeti sunması veya toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla 
özel sağlık sigortasının yaygınlaştırılması, tarihsel olarak geriye gidiştir. Bunları birer başarı 
gibi sunmaya çalışmak yerine, SSK’nın sorunlarının çözümüne çalışmak ve sosyal devlet 
anlayışı ve uygulamalarına sahip çıkmak çok daha doğrudur. 


