SGK BAŞKANI SN. FATİH ACAR’IN
“SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI” KUTLAMA MESAJI

Değerli Arkadaşlarım,
Bu yıl, Sosyal Güvenlik Haftası’nı 14-20 Mayıs tarihleri arasında, ülkemizin her
köşesinde, dolu dolu ve büyük bir “bilinçlendirme”kampanyasına dönüştürerek kutlayacağız.
Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemiz nüfusunun tamamına hitap eden, 25 bin çalışanı ile
vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve rahat hizmet aldığı güçlü ve güzide bir kurumdur. Bu
Kurum’un başında bulunmamızın bize yüklediği ağır; ama büyük ve şerefli bir sorumluluğu
vardır. Bu sorumluluk bizi her gün daha akılcı, daha kalıcı işler yapma yolunda
cesaretlendiriyor; azim, gayret ve kararlılığımızı pekiştiriyor.
Sosyal güvenlik sistemini, işlevi ve etkinliği açısından tutarlı ve sürdürülebilir bir hâle
getirmek için gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında, Kurum’un tüm merkez
ve taşra teşkilatlarının yapılandırılması, sosyal güvenlik kurumlarının birleşme sürecinin
tamamlanması, sağlık alanında yapılan düzenlemeler gibi vatandaşlarımız için hayati öneme
haiz çok sayıda projeyi birlikte hayata geçirdik.
Reform sayesinde, Genel Sağlık Sigortasından emeklilik sistemine kadar birçok alanda
köklü değişiklikler yaptık. İsteğe bağlı sigortalılar, 18 yaşına kadar çocuklar, vatansız ve
sığınmacılar, Türkiye’de ikamet eden ve kendi ülkesinde sigortalı olmayan yabancı ülke
vatandaşlarını da şu anda, Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altına aldık.
Sosyal güvenlik sisteminin etkililiğini artırmak amacıyla; bürokrasinin azaltılması,
işlemlerin hızlandırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, e-devlet
uygulamalarının geliştirilmesi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin artırılması, hizmet
verdiğimiz kesimler arasında toplumsal diyalogun geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncelik
verdik.
Mesafeleri kaldırıp hizmeti vatandaşın ayağına götürerek, yeni konsept fiziki
mekanlarımızla, vatandaşlarımızın rahat ve kaliteli hizmet aldığı, 374 adet Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürlüğünü açtık. Bu sayıyı yakın bir zamanda 482’ye çıkaracağız.
Sağlık alanındaki suistimalleri önlemek amacıyla ciddi bir proje geliştirdik: Avuç içi
damar izi tarama sistemi. Şu anda bazı hastanelerde pilot olarak uygulanmakta olan bu
projemizi yakın bir gelecekte tüm hastanelerimizde görebileceğiz. Hastane evraklarından
MEDULA ile kurtulduk; şimdi sıra, eczane reçetelerinin elektronik ortama alınmasına geldi.
Pilot bölge olarak seçtiğimiz bir ilimizde, “e-reçete” uygulamasına başladık.
Vatandaş odaklı, kesintisiz hizmet anlayışıyla yürüttüğümüz örnek bir proje olan SGK
SMS’yi başlattık. Yepyeni teknolojilerin kullanılacağı, A enerji sınıfına sahip bir veri merkezi
olacak ve içinde modern, sosyal tesislerin de yer alacağı “SGK Teknoloji Üssü”nü yakın bir
gelecekte hayata geçireceğiz. Bahsettiğim bu çalışmalar önemli projelerimizden sadece birkaç
tanesi. Bunlar gibi çok sayıda yenilik ve projelerimiz için çalışmalarımızı sizlerden de güç
alarak sürdürüyoruz.
“Sosyal Güvenlik Haftası” kapsamında,“sosyal güvenlik” bilincinin küçük yaşlarda
oluşturulması gerektiği düşüncesiyle hazırladığımız “Güven ve Yarışçı Çocuklar” adlı çizgi
film ve hikâye kitabını, ilköğretim 1. kademede (1-5. sınıf) okuyan 1.500.000 çocuğumuza
ulaştırmayı hedefliyoruz. Kayıt dışı istihdamın önlenmesine dikkat çekmek amacıyla en
yüksek prim ödeyen işverenlere hem merkezde hem taşrada düzenleyeceğimiz etkinlilerle
ödül vererek kayıtlı istihdamı teşvik ediyoruz. Personelimizin kaynaşmasını sağlamak ve
kurum kültürünü geliştirmek amacıyla kişisel gelişim seminerleri, konserler ve spor

turnuvaları yapıyoruz. Toplumun tüm kesimlerini “sosyal güvenlik” alanında bilgilendirmek
ve bilinçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştiriyoruz.
Çalışmalarımızı, projelerimizi, duygu ve düşüncelerimizi vatandaşlarımıza daha rahat
ulaştırabilmek amacıyla ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan tüm basın kuruluşlarını hafta
etkinliklerine davet edip tüm güzellikleri onlarla paylaşıyoruz.
Bu güzide Kurumda görev yapan emek üreten bütün personelimiz bizim için
kıymetlidir. Özlük haklarınızın iyileştirilmesinden, çalışma ortamlarınızın daha modern hale
getirilmesine kadar pek çok konuda samimi gayret içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, devletimizin ve milletimizin çağdaş uygarlık düzeyinin
üzerine çıkması için her geçen gün daha büyük bir azim ve var gücüyle çalıştığını bilmenizi
istiyorum. Bu güç, tarihten aldığımız milli, insani ve evrensel değerlerle, geleceğin aydınlık
yarınlarına ışık tutacak inancın yoğrulmuş hamuru olan kurumsal kimliğimizdir.
Sağlıklı, mutlu, güzel ve güven dolu bir hafta geçirmek dileğiyle.

