Başkan Bağlı’nın SGK 5. Olağan Genel Kurul Konuşma Metni
Sayın Bakanım,
Sayın Bakan Yardımcılarım,
Konfederasyonlarımızın değerli başkanları, temsilcileri,
Genel Kurul’umuzun çok değerli üyeleri,
Basının çok değerli temsilcileri,
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Bakanım, malumunuz bir önceki Sosyal Güvenlik Genel Kurulu 10.12.2015 tarihinde
toplanmıştı. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en büyük organı olan, en geniş katılımlı
organı olan, Genel Kurul’umuzun beşincisini gerçekleştiriyoruz.
Kurum Başkanı olarak malumunuz iki şapkamız var; bir Kurum Başkanı, ikincisi de Yönetim
Kurulu Başkanı. Bugün bizim Yönetim Kurulu’nun yarısı belirlenmiş olacak. Tabi bizim idari
olarak Sayın Bakanın zatıâlilerine karşı sorumluluğumuz var. Nakdi olarak Sayıştay’a bir
sorumluluğumuz var. Bir de Genel Kurul’a karşı sorumluluğumuz var. Bugün buradan son
üç yılda bütün yaptıklarımız, yapamadıklarımız, başardıklarımız, başaramadıklarımız, dar
boğazlarımız, açmazlarımız gündeme gelecek. Bunlar konuşulacak. Biz bugün konuşan
değil dinleyen ve hesap veren konumunda olacağız.
Bir önceki Genel Kurul’da da dile getirilmişti, “Bakanlar konuşup gidiyorlar, dinlemiyorlar”
diye. Genel Kurul üyelerimizden bu tip tespitler yapılmıştı. Bundan öncekinde de, bunda da
olduğu gibi Sayın Bakanlarımızın Genel Kurula olan saygılarından ve buradaki üyelerin
özgür bir şekilde iradelerini, görüşlerini beyan etmeleri için Genel Kurul’u serbest bırakırlar.
Genel Kurul bittikten sonra bütün konuşulanlar, tespitler, tenkitler 24 saat geçmeden Sayın
Bakanımıza arz ederiz. Bu sefer de böyle olacak. Özellikle Sayın Bakanın Genel Kurul’un
huzurunda son 1 ay içerisinde asgari ücretle, gece geç saatlere kadar demiyorum sabah
erken saatlere kadar şahit olduğum 6 buçukta Bakanlıktan ayrıldığınıza şahit olmuştum,
yoğun bir çaba içerisindeyken SGK’yı ihmal etmemeniz, özellikle aktüeryal dengemiz, mali
künyemiz hakkında sık sık bize hesap sormanız, bizi motive etmeniz, vizyoner bir liderlik
bizim için ciddi manada motive edici güç olmuştur. Genel Kurul’un huzurunda zatıalilerinize
bu konuda teşekkür etmek istiyorum.
SGK'nın aktüeryal dengesi, bilançosu, faaliyet raporu, performans programı, aktüeryal,
mali denge, gelir ve giderleri bugün burada masaya yatırılacaktır. Hesaba çekilmeden önce
kendinizi hesaba çekin hükmüne binaen öbür dünyada hesaba çekilmeden önce bugün
burada hesaba çekilip alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyoruz.
Sayın Bakanım yine talimatınız doğrultusunda burayı tipik bir kamu kurumu olarak değil,
bir vakıf olarak görün demiştiniz. Çünkü fakir-fukaradan, mazlumdan toplanan primlerle

onlara hizmet için kurulmuş bir kamu kurumu bir vakıf demiştiniz. Vakfın ehemmiyetini
bilenler bunun ne anlama geldiğini bilir. Allah’a hamdolsun bir vakıf olarak yönetmeye
çalıştık. Bir vakıf olarak görüyoruz. İnşallah bugün burada tipik bir kamu kurumunun
yönetim kurulu değil bir vakfın mütevelli heyetinin önemli bir kısmı seçilmiş olacaklar. Bir
vakıf medeniyetinin mensupları olarak bir vakıf olarak gördüğümüz, bir kamu hizmeti değil
bir sosyal sorumluluk, bir hayır, bir sevap olarak gördüğümüz sosyal güvenlik hizmetini
inşallah yeni seçilecek olan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte daha iyi bir noktaya
taşıyacağız. Teşrifleriniz için herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum.

