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22. Olağan Genel Kurulumuzu;
48 Yıllık Tecrübe, 108 Şube, 5 Sosyal Tesis ve
1 Milyon’a Varan Üyeyle Gerçekleştiriyoruz...

Bu Gurur Hepimizin...

ERGÜN: “Hak arıyoruz, hizmet üretiyoruz, projeler geliştiriyoruz,
ilkeli politikalarla dünyaya örnek çalışmalar yapıyoruz...”
16 Kasım 1970'de kurulan Türkiye İşçi Emeklileri, Dul
ve Yetimleri Cemiyetimiz; 48 yıl süren hak arama
mücadelesinde emeklilerimizin tek sesi, tek yüreği oldu.
Bugün sadece işçi emeklilerinin değil bütün emeklilerin de
hamisi, umut kapısı oldu.
Bugünkü adıyla Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
gösterdiği büyük atılımla Türkiyemizin en büyük gönüllü
sivil toplum kuruluşu olmayı da başardı. Birleşmiş Milletler
ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası
platformlarda da emeklilerimizi temsil eden TÜED,
gösterdiği bu başarıyla emeklinin gerçek temsilcisi olduğunu
da ispatlamıştır.
İlkeli, kararlı, akla ve bilime dayalı politikalarla
sürdürdüğümüz hak arama mücadelesinin, en seçkin
demokrasi şölenine dönüşen TÜED Olağan Genel
Kurullarımıza bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu
yaşıyoruz.
22. Olağan Genel Kurulumuz öncelikle üyelerimize,
teşkilatımıza, bütün emeklilerimize ve ülkemize hayırlı ve
uğurlu olsun...

TÜED GELECEĞE
UMUTLA BAKIYOR BAŞYAZI
Bundan tam 48 yıl önce toprağa
bırakılan bir tohum; bugün güçlü kökleri ve
gövdesiyle, yüz binlerce insana gölge olan, onların
hak ve hukukunu koruyan, kazanımlarını artıran
devasa bir ağaca dönüştü. Bu dönüşüme
milyonlarca insanımız da şahitlik etti.
16 Kasım 1970 tarihinde kurulan ve o
zamanki adıyla Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve
Yetimleri Cemiyeti olarak bilinen derneğimiz,
geçen 48 yıl içerisinde büyük bir ilerleme kaydetti
ve özellikle de geçtiğimiz son 16 yıl içerisinde,
kuruluş yıllarında kamuoyuna açıkladığı
hedeflerine tek tek ulaşabildi.
Bugün geldiğimiz noktada; emeklinin
hak arama mücadelesinin sarsılmaz kalesi
durumuna gelen Türkiye Emekliler Derneğimiz,
gerçekleştirdiği atılımlar, hayata geçirdiği
projelerle bütün dünyaya örnek olacak güçlü bir
sivil toplum kuruluşuna dönüştü.

Devamı 3. sayfada

Karabük AK PARTİ milletvekilleri ÜNAL ve GÜNEŞ
derneğimize üye oldular

Diğer taraftan; Safranbolu Şubemizin üyesi olan CHP Karabük
Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, beraberinde CHP Karabük İl
Başkanı Abdullah Çakır ve CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı
Mehmet Durum ile birlikte Karabük Şubemizi ziyaret ederek
emeklilerin çözüm bekleyen sorunları ile ilgili görüş alış verişinde
bulundular.

Ziyaretlere ilişkin bir değerlendirme yapan Karabük Şube
Başkanımız Celal Bulut da; siyasilerin, sivil toplum kuruluşlarına
yaklaşımlarının sorunların çözümlenmesi boyutunda son derece
önemli olduğuna dikkat çekerek; "Milletvekillerimize, emeklinin
yaşam mücadelesini, sıkıntılarını ve çözüm bekleyen sorunlarını
anlatma fırsatı bulduk. Kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki; başta İntibak
sorunumuz olmak üzere, kendilerine aktardığımız bütün
meselelerimiz parlamento çatısı altında tartışmaya açılır ve
çözümler üretilir" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi
Güneş yanlarında İl ve İlçe Başkanları ile birlikte Karabük
Şubemizi ziyaret ettiler.
Ziyarette emeklilerin sorunları, talep ve beklentileri dile
getirilirken, emekliler için TOKİ tarafından Belen Mahallesi'nde
yaptırılan 1144 konutun kura çekimi de görüşüldü.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi
Güneş, Karabük Şubemize üye olarak derneğimizin her zaman
yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini söylediler.

CHP Heyeti Ziyareti

TRABZON ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZIN KONUKLARI VARDI

Yıldırım ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar.

Trabzon Şube Başkanlığımızın
konukları vardı. İyi Parti Heyeti ve
CHP Heyeti sırasıyla şubemizi ziyaret
ederek, emeklilerin sorunları ve
talepleri hakkında bilgiler aldılar.

Ardından Şubemizi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya,
CHP Antalya Milletvekili Cahit Arı, CHP Manisa Milletvekili
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İl Başkanı Güzide Önsel Uzun,
Ortahisar İlçe Başkanı Ömer Hacı Salihoğlu ziyaret ettiler.

İlk olarak, İyi Parti heyeti Trabzon Şube Başkanlığımızı
ziyaret etti. Ziyarete İyi Parti Trabzon Milletvekili Doç. Dr.
Hüseyin Örs, Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu,
İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Genel İdari Kurulu Üyeleri Emine
Küçükali ve Av. Ünzile Yüksel, Gençlik Kurulu Başkanı Oğuzhan

Şube Başkanımız Burhan Bayraktar; “Parti yetkililerimizle
faaliyetlerimiz hakkında güzel bir görüşme gerçekleştirdik.
Trabzon'un üye sayısı bakımından en büyük Sivil Toplum
Kuruluşuyuz. Emeklilerimiz adına her gün yeni bir hizmet
gerçekleştirmenin peşindeyiz. Bu hizmetleri gerçekleştirmek için
de Valiliklerin, Kaymakamlıkların, Belediyelerin, Muhtarlıkların
ve Partilerin büyük desteklerine ihtiyacımız var. Bizlere bu desteği
sağlayacaklarına inanıyoruz. Ayrıca ziyaretlerine de çok teşekkür
eder, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.
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TÜED GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR
50 yıla yaklaşan mücadele serüveniyle, 1 Milyonu
bulan üye sayısıyla, emeklilerin hizmetine sunduğu 5
sosyal tesisle, ülkemizin güzide kuruluşları arasında ön
sıralarda yer alan TÜED, emeklilerimizin de haklı
gururu oldu.
Ben ve ekibim, 2001 yılında devraldığımız bu
bayrak yarışında, derneğimizin ilk olarak camiamıza
yakışan, emekliyi en güzel şekilde temsil eden bir Genel
Merkez Hizmet Binasına kavuşturulması için yoğun
çaba sarf ettik. 6 Ekim 2008 tarihinde TÜED Genel
Merkez Binamızı hizmete açtık. 1970 yılında
kurucularımızın sıraladığı hedefler arasında yer
almasına rağmen, o güne kadar gerçekleştirilememiş
olan bir rüyayı hayata geçirmenin haklı gururunu
yaşadık.
Ve yine ne mutlu ki; "TÜED Genel Merkez Hizmet
Binamız"ın yapımının tamamlandığı sıralarda, yine
teşkilatımızın özlemle beklediği bir sosyal tesisi
camiamıza kazandırdık.
Erdek Narlı'da bugün 160 yatak kapasitesiyle
hizmet veren "TÜED Narlı Eğitim ve Sosyal
Tesislerimiz"i de 18 Haziran 2007 tarihinde teşkilatımıza
kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tesisimizde yılda
yaklaşık 2500 emeklimiz uygun şartlarda tatil imkanına
kavuşmuştur ve düzenlenen eğitim seminerlerimizden
yüzlerce yöneticimiz ile üyemiz yararlandırılmıştır.
Bütün bu hizmetleri gerçekleştirirken,
emeklilerimizin zorlu yaşam mücadelesinde her zaman
yanlarında olduk.
2000 öncesi İntibak Kanunu derneğimiz sayesinde
hayata geçerken milyonlarca emeklimizin mağduriyeti
giderildi. Bununla da yetinmedik, yasanın çıkmasının
ardından bu kez de 2000 sonrası emeklilerimizin intibak
meselesinin çözümü için hemen hukuki süreçleri
işletmeye başladı.
Emeklilerimizin banka kuyruklarında helak
olmasını önleyecek düzenlemeleri bir bir hayata
geçirttirdik.
Emekliye de Promosyon verilmesini temin ettik.
Bütün kamuoyunca da bilindiği gibi sadece kamu
çalışanlarına verilen bir haktan 12,5 milyon emeklinin de
yararlanmasını sağladık.
Türkiye Emekliler Derneğimizin başarıyla
sonuçlanan mücadelelerinden birisi de kaldırılan vergi
iadesi düzenlemesi yerine emekli aylıklarına yansıtılan
yüzde 4-5 oranlarındaki ek ödemeler oldu. Bu oranları da
artık yeterli görmediğimize ilişkin beyanatlarımız
basında geniş yer aldı. Şimdi bu oranların yüzde 8-9'a
yükseltilmesi için mücadele vermekteyiz.
4447 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesine göre
memur aylıklarının artışı ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerine
yapılan artışın kıyaslamasından oluşacak farkları
öngören 1 Kasım 2002 Kararnamesi'nin
uygulanmaması, 2007 yılında Bütçe Kanunu ile
öngörülen 2006 yılı enflasyon farkının eksik
hesaplanması Derneğimizce yargıya götürüldü. Ve bu
mücadeleler de kazanımla sonuçlandı.
Keza 2008 yılında da Bütçe Kanunu ile engellenen
aylık enflasyon farklarından doğan alacaklarımız da
AİHM'e taşındı.
3320 Sayılı Konut Edindirme Kanunu'nun
kapsam maddesinde, KEY kesintilerinin; sigortalılar için
işverenlerin, emekliler için ise soysal güvenlik
kuruluşlarınca yatırılması düzenlenmişti. Biz bu
paraların hak sahiplerine adil bir şekilde ödenmesini
talep ettik. Birçok emeklimiz bu paraları aldı. Hatta çok
sayıda üyemiz derneğimize gelip şükranlarını sundu.
Kısacası emeklimizin sofrasındaki ekmeğin, biraz
daha artırılması için verdiğimiz mücadelelerden,
başarıyla çıkmış olmanın da haklı gururunu
yaşamaktayız.
Emeklinin hak ve hukukunun korunması yolunda
verdiğimiz mücadelemiz kararlılıkla sürerken, diğer
yandan da kurumsal kimliğimizin ve yapısal
reformlarımızın sürmesine azami özen gösterdik. Bütün
şubelerimizi kendi hizmet binalarına kavuştururken,
yine bir rüyanın daha gerçekleşmesine vesile olduk.

Başkent Ankara'da 110 yatak kapasiteli "TÜED
MİSAFİRHANESİ"ni hizmete açtık. Yılda 40 Bin
emeklimize çok uygun şartlarda, modern bir tesisle
hizmet sunuyoruz.
Yine Afyonkarahisar'da emeklilerimize yakışan
yeni bir sosyal tesisi teşkilatımıza kazandırmak için de
somut adımlar attık. Milli Emlak ve Belediye'den ihale
yoluyla aldığımız 23 dönüm arazi üzerinde 400 yataklı
modern bir termal tesisin de önümüzdeki yıllarda
yapımına başlanacağının müjdesini vermek isterim.
Diğer taraftan, öncü hizmetlere imza atan Türkiye
Emekliler Derneğimiz dünyayla da bağını genişletmiş;
kısa adı AGE-Europe olan Avrupa Birliği Yaşlılar
Platformu'nda ve Birleşmiş Milletler Sivil Toplum
Platformu'nda temsil hakkına sahip olmuştur.
Ülkemizde de sivil toplumun gelişmesine katkı
sağlayacak önemli adımlar attık. Derneğimizin kurucusu
olduğu iki platform daha vardır. Bunlardan birisi
"Türkiye Emekliler Platformu", ikincisi de "Türkiye
Yaşlılık Platformu"dur.
Bilimi, aklı ve mantığı esas alan çalışmalara, sosyal
projelere imza atarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum
kuruluşlarından biri olduk.
Bu sayede üretilen hizmetlerimiz, halen bazı
fakültelerde ders kitabı olarak okutulan bilimsel
yayınlarımız; konut gibi, tatil gibi emeklinin özlemini
çektiği alanlarda ürettiğimiz projelerimiz; özel sağlık
kuruluşları anlaşmalarıyla emeklilerimize sağladığımız
katkılar, Ankara'da emeklilerimize hizmet sunan
Başkent Misafirhanemiz, Narlı Eğitim ve Sosyal
Tesislerimiz ve özellikle de Genel merkez Hizmet
Binamızı emeklimizin hayatına katabilmiş olmanın haklı
gururunu yaşıyoruz.
Elbette ki, bütün bunlar; bir ekip ruhuyla
gerçekleştirilmiş örnek hizmetlerdir. Başta derneğimizin
kurucuları olmak üzere; ki onların manevi huzurunda
saygıyla eğiliyorum; Genel Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyesi arkadaşlarıma, her biri kendi alanlarında önemli
başarılara imza atmış uzmanlarımıza, özveriyle çalışan
personellerimize, Şube Başkanlarımız ve şubelerimizin
zorunlu organlarında görev alan değerli mücadele
arkadaşlarıma, çok kıymetli üyelerimize, istişare
sofralarımıza katılarak algı evrenlerimizi büyüten,
olaylara daha geniş açılardan bakmamızı sağlayan bütün
değerli dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Bu teşkilata emeği geçmiş ve ebediyete intikal
etmiş bütün büyüklerimize ve 17 yıllık mücadelemizde
bütün bu başarılarda bizlerle birlikte imzası bulunan
bütün değerli mücadele arkadaşlarıma sonsuz
şükranlarımı sunuyorum.
48 yılı, 21 Genel Kurulu ve onlarca mücadeleyi
geride bırakıp; geleceğe umutla bakan, geçmişten aldığı
tecrübelerle geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye
Emekliler Derneğimiz 22. Olağan Genel Kurulu'na
erişmenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyor.
Geçen bütün dönemler göstermiştir ki; sayısal
olarak büyümek yeterli değildir. İlkelerle büyümek,
üreterek büyümek lazımdır. Sosyal projeler üreterek,
bilinçli bir toplumsal kitle yaratarak, hükümetlere ve
parlamentolara da ışık tutacak, yol gösterecek politikalar
üreterek, toplumsal hassasiyet gerektiren her türlü
olağanüstü durumlarda bile; toplumun en akil kesimi
olarak sağduyulu ve temkinli duruşlar sergileyerek
büyümek lazımdır. Toplumu birlik ve beraberliğe,
birlikte ürettiğimiz değerleri yine birlikte yükseltmeye ve
yüceltmeye sevk edecek akılcı söylemlerle yol göstererek,
rehber olarak büyümek lazımdır.
Türkiye Emekliler Derneği büyük bir Çınar olma
yolunda hızla ilerlemektedir. 22'nci Genel Kurulumuzu
da bu duygu ve düşüncelerle, yine ülkemize ve bütün
dünyaya örnek olacak şekilde, emekli topluluğumuza
yakışan vakarla gerçekleştireceğiz.
Genel Kurulumuzun bütün sonuçlarıyla;
teşkilatımıza, emekli topluluğumuza ve ülkemize
hayırlar getirmesini, şahsım ve yönetim kurulumuz
adına en içten duygularla temenni ediyorum.
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Kayseri Şube Başkanlığımız 21.
Olağan Genel Kurulunu 1 Eylül
2018 Cumartesi günü yoğun
katılımla gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Genel Başkanımız Kazım
Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Adana Şube Başkanımız
H.Seyfi İyiyürek, Divan Katip Üyeliğini Antalya Şube
Başkanımız İbrahim Tezcan, Kahramanmaraş Şube
Başkanımız Mehmet Nalbantbaşı'nın yaptığı genel kurul
sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız ve Gazi Aykırı yeniden göreve
seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Yusuf
Aykırı, Dursun Şahin, Recep Lalelio, Mahmut Taşdan,
Denetleme Kurulu Üyeleri ise; Ahmet Aksu, Mehmet
Dündar, İlyas Türkmen olarak seçildiler.

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ
21. OLAĞAN GENEL KURULUNU
GERÇEKLEŞTİRDİ

KAYSERİ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZA
CHP'DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Başbakan Eski Yardımcısı ve CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener,
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile CHP Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent,
CHP İş Dünyası Komisyon Başkanı Necati Tekin, CHP İl Başkan Yardımcıları
Tenzile Börkü ve Abdullah Gözbaşı’dan oluşan heyet, 1 Eylül 2018'de Olağan
Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Kayseri Şube Başkanlığımıza hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Şube Başkan Yardımcımız Yusuf Aykırı ve yönetim kurulu
üyeleri hazır bulundular. Şube Başkan Yardımcımız Aykırı, dernek faaliyetleri
ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdikten sonra; “Kayseri'de 41 bin üye
sayısı ile en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Kayseri'nin birçok noktasında
üyelerimiz için indirim anlaşması imzaladığımız kurum ve kuruluşlar var.
Ayrıca; TOKİ konut projelerinden birçok üyemiz faydalandı. Emeklilerimizin yüzleri biraz gülsün diye gayretle çalışıyoruz. Sizlerin de
destekleri ile daha da çalışmaya, yeni hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Ziyaretiniz bizleri mutlu etti. Değerli heyetinize çok teşekkür ediyor,
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi.

İYİ PARTİ HEYETİ DE ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Genel Başkan Yardımcısı
Berna Sukas, Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali, Talas İlçe Başkanı
Osman Haymana, Yönetim Kurulu Üyesi Ferdane Özdemir, Kayseri Şube
Başkanlığımızı ziyaret ettiler. Ziyarette Şube Başkan Yardımcımız Yusuf
Aykırı, Şube Mali Sekreterimiz Dursun Şahin, Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz
Necdet Ceylan hazır bulundular.
Şube Başkan Yardımcımız Aykırı; “Ziyaretinize teşekkür ederiz.
Toplumumuzun en mağdur kesimi emeklilerimiz. Bizler Sivil Toplum Kuruluşu
olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Ancak sizlerin de yaptığımız
bu çalışmalarda destek vermesi bizleri güçlendirir” dedi.

ÇORUM MİLLETVEKİLİ AHMET SAMİ CEYLAN:

“EMEKLİLERE BİN KONUT DAHA”
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl
Başkan Yardımcısı Eyüp Arslan ve partililerle, Çorum Şube Başkanlığımızı
ziyaret ettiler. Ziyarette müjde veren Ceylan; “Emeklilere bin konut daha
yapacağız” diyerek, TOKİ tarafından yapımı devam eden 750 konutun
zamanında teslim edileceğini ve bununla da kalmayacaklarını dile getirdi.
Mevcut emekli konutlarının yapıldığı alanın etrafının yeşil alan
işaretlendiğini anlatan Ahmet Sami Ceylan, bu yeşil alanın kaldırılarak
emekliler için konut yapımı amacıyla yeniden imara açılacağını belirtti.
Ceylan, 2019 yılında da yine TOKİ tarafından 1000 konutun daha inşaatına
başlanacağını müjdeledi. Şube Başkanımız Hıdır Kınıklı ise; “Bizlere çok
büyük katkınız ve emeğiniz var. İlk etap konutların kaba inşaatı bitmek üzere,
ikinci etabın da temelleri atılmak üzere, ayrıca Kapaklı istikametindeki
emeklilerimiz de konut bekliyorlar” diyerek, yapılan ziyarete teşekkür ettiler.
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EKONOMİK GÖSTERGELER
2018 yılı ikinci yarısında döviz kurlarında
görülen hızlı artışlar, faizleri ve fiyat artışlarını da
yükseltmiştir. ABD'nin ülkemize yönelik tehditleri ve
ekonomimize yönelik baskı kurma girişimleri,
ekonomik savaşa dönüşecek kadar bir beklenti
oluşturmuştur. Devlet ve millet dayanışmasıyla,
ülkemize yönelik tavırların boşa çıkması için kararlı
bir politika izlenmiştir. Sivil toplum kuruluşları da
üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, ülkemize
yönelik tehditler karşısında ortak hareket etmiştir.
Gazi
Ülkemize yönelik ekonomik kararların arka
planında gizli emeller vardır. Ekonomisi zayıflayan
AYKIRI
ve krize dönüşen ülkelere yönelik petrol, enerji
çıkarları ile birlikte sınırların değiştirilmesi
Genel
planlanmaktadır. Asıl hedefin ülkemizin de içinde
Başkan
olduğu komşularımızın sınırlarının yeniden
Yardımcısı değiştirilmesini içeren girişimler ve tehditler
karşısında gücümüzü ve birlikteliğimizi
göstermeliyiz.
Kayseri
Vatan ve millet, en büyük değerimizdir. Vatan
Şube
toprakları üzerinde yaşayan her bir birey, devletine
ve bayrağımıza sahip çıkmalı, dış ve iç tehditler
Başkanı
karşısında uyanık olmalıdır. Kurtuluş savaşından
başarıyla çıkmış bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti,
www.tuedkayseri.org.tr
bu tür tehditleri bertaraf edecek güce sahiptir.
Türkiye ekonomisi, geçmişte de ekonomik krizler
yaşamış ve alınan tedbirler ile ekonomimiz yeniden
istikrara kavuşmuştur. Gelişmekte olan bir ülke
olmamız nedeniyle de, yapısal sorunlarımız vardır.
Başta işsizlik ve yoksulluk olmak üzere, kayıt dışı
istihdam, gelir dağılımında eşitliğin sağlanması ve
sosyal güvenlik sistemimizdeki farklılıklar,
toplumsal sorunlar olarak değerlendirilmeli, çözüme

yönelik politikalar geliştirilmelidir. Yatırım ve
istihdam politikalarımız hedeflerin çok gerisinde
kalmıştır. Özellikle, genç işsizliğin içinde üniversiteli
işsizlerin yüksek bir oranda olması, eğitim-istihdamyatırım planlamasının iyi yönetilmemesinin bir
sonucudur.
İhracat ve ithalat göstergeleri incelendiğinde,
katma değeri yüksek ürünler ve ar-ge çalışmaları ile
ilgili bir dizi eksiğimiz bulunmaktadır. Cari açık,
ekonomimiz üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Bu
yönüyle, ihracatımızı zenginleştirecek ve döviz açığını
kapacak katma değeri yüksek ürünleri artırmamız
gerekiyor. Milli ve yerli üretim ile dışa bağımlılık
azaltılmalı ve ihracatımız artırılırken, ithalatımız da
azaltılmalıdır.
Gelir dağılımı, her ülkenin en temel göstergesidir.
Milli gelirin artması ile birlikte toplum kesimleri
arasında milli gelirin dağılımı da büyük önem
taşımaktadır. TÜİK'in araştırmasında, en yüksek
gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden
aldığı pay yüzde 47.2, en düşük gelire sahip yüzde
20'lik grubun aldığı yüzde 6.2 hesaplanmıştır. Buna
göre; toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin en
yoksul yüzde 20'sinin gelirine oranı 7,6'ya
yükselmiştir. Gelir dağılımında adaletin sağlanması
için yatırım, üretim, istihdam, ücret, vergi ve sosyal
güvenlik göstergelerinin iyileştirilmesi öncelikli hedef
olmalıdır.
Sosyal güvenlik hakları; ülkelerin refah
göstergesi olarak görülmektedir. Emeklilik, en kutsal
hak olduğundan; sosyal güvenlik sistemimiz eşitlik
ilkelerine göre yönetilmeli ve emeklilerimize insanca
yaşamaya yetecek aylık ödenmelidir.

SOSYAL HAKLAR GELİŞTİRİLMELİ
Ekonomik ve sosyal haklarımızın gelişmesi için
istihdamın artırılması ile birlikte çalışanların sigorta,
sendika ve toplu iş sözleşmesi haklarına erişmesi büyük
önem taşımaktadır.
Ekonomik ve sosyal hakların sağlanması ve
geliştirilmesi için sendika üyesi ve toplu iş sözleşmesi
kapsamında yer alması gerekir. Sendika ve sosyal
güvenlik haklarının korunması, sosyal devletin temel
görevleri arasında yer almaktadır. Üzülerek
belirtmeliyiz ki, sendika ve sosyal güvenlik
göstergelerinde iyi bir yerde olmadığımızdan, temel
haklarımız yetersiz kalmıştır. Çalışma hayatı
istatistiklerinde; sendikalaşma oranı yüzde 10, emekli
aylıklarının yüzde 90'nın açlık sınırının altında olması,
en sorunlu alanımız olmuştur. Anayasamız, sosyal
devleti benimsediğinden, sosyal haklarımızın
geliştirilmesi ve gelir dağılımında adaletin sağlanması
için ücret, emekli aylığı, vergi ve sosyal yardımların
iyileştirilmesi öncelikli hedefimiz olmalıdır.
Sendikalar, hak aramada demokrasinin temel
kuruluşlarıdır. SGK'nun Haziran 2018 istatistiklerinde
16 milyon 694 bin işçi statüsünde çalışan olmasına
rağmen, yüzde 12,76 sendikalaşma oranına sahibiz. AB
ülkelerinde sendikalaşma oranı farklı olmakla birlikte
işçilerin yüzde 90'nın toplu iş sözleşmesi kapsamında
yer almıştır. Ülkemizde ise, toplu iş sözleşmesi
kapsamındaki işçi sayısı 1.5 milyon işçi ile sınırlı
kalmıştır.
Asgari ücret, temel bir ücret olduğu gibi sosyal bir
ücret olarak da tanımlanmıştır. Asgari ücretin
tespitinde bilimsel ve objektif kriterler dikkate

alınmadığından, geçim ücreti özelliğini kaybetmiştir.
Asgari ücret yetersiz belirlendiğinden, bu olumsuz durum
emekli aylıklarına da yansımıştır. SGK kayıtlarında prim
ödemelerinin yarısının asgari ücret üzerinden ödenmesi,
emekli aylıklarına da olumsuz yansımıştır.
Sosyal güvenlik sistemimizin eşitlik temelli
yönetilmemesi sonucunda, emekli aylıklarında
eşitsizlikler giderek artmaktadır. 2000 öncesi ve sonrası
emekliler arasında oluşan emekli aylığındaki farklılıklara
intibak yapılarak çözüm getirilmelidir. Devlet, emeklisine
eşit bakmalı, emekli aylıklarındaki farklılıklara son
verilmelidir.
Genel bütçeden ve milli gelirden sosyal harcamalara
daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Sosyal haklar, sosyal
barışında güvencesidir. Toplumsal barışın korunmasında,
ücret ve emekli aylığı temel göstergeler olmaktadır.
İnsanca yaşamaya yetecek gelirin ödenmesi, sosyal
devletin görevleri arasında olduğundan; sendika ve toplu
iş sözleşmesi haklarına evrensel haklar olarak
bakılmalıdır. Bu yönüyle, emeklilerimize de sendika hakkı
tanınmalıdır. Memur emeklilerine uygulanan toplu
sözleşme hakları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de
tanınmalıdır.
Sevgi ve saygının bütün alanlarda oluşması için
evrensel hakların korunması ve geliştirilmesi
benimsenmelidir. En büyük sivil toplum kuruluşu olan
Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerimizin haklarını
savunmaya devam edecektir. Çalışan ve emeklileri bir
bütün olarak değerlendiriyoruz. 108 şubemizle,
emeklilerimizin haklarının korunması için sosyal diyalog
ile taleplerimize çözüm getirilmesi için çalışmaktayız.
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ULUDAĞ ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZIN KONUKLARI VARDI
Uludağ Şube Başkanımız
Kenan Pars ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, siyasetçilere
emeklinin yaşam mücadelesini
ve taleplerini anlattı.
Uludağ Şube Başkanlığımız, CHP Bursa Milletvekili
Yüksel Özkan, Milletvekili Adayı Özgür Erdursun ve
CHP Bursa il yöneticilerini şubemizde ağırladı. Şube
Başkanımız Kenan Pars; “Ziyaretiniz bizleri mutlu etti.
Emeklilerimizin zor şartlarda olduğu hepimizce biliniyor.
Sizlere ayrıntılı bir şekilde bilgi vermesi için
sıkıntılarımızı ve beklentilerimizi içeren 19 maddelik bir
dosya hazırladık. Bu maddelerin Meclis'te gündeme
gelmesi ve üzerinde çalışılması bizleri son derece memnun
edecek. Çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.
Diğer taraftan Şube Başkanımız Kenan Pars ve
yönetim kurulu üyelerimiz Başbakan Eski Yardımcısı,
İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanı ve Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nu Bursa'daki makamında
ziyaret ettiler. Ziyarette Şube Başkanımız
Pars;“Emeklilerimizin en büyük beklentisi TOKİ Konut
Projelerinden ev sahibi olmak. Bu konuda destekleriniz
bekliyoruz” dedi. Milletvekili Çavuşoğlu ise; “Konunun
yakından takipçisi olacağım. Ziyaretinize teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

CHP HEYETİ
ULUDAĞ ŞUBEMİZİ
ZİYARET ETTİ...

ULUDAĞ
ŞUBEMİZ
ÇAVUŞOĞLU’NU
MAKAMINDA
ZİYARET
ETTİ...

CHP İL BAŞKANI ERKAN ÜYEMİZ OLDU
Bartın Şube Başkanlığımızı CHP Milletvekili Aysu
Bankoğlu, CHP İl Başkanı İlknur Erkan, İl Başkan Vekili Sabri
Aktaş, İl Saymanı Hüdaverdi Duygun ziyaret ettiler. Ziyarette
Şube Başkanımız Ali Kalaycı ve yönetim kurulu üyelerimiz hazır
bulundular.
Şube Başkanımız Kalaycı'nın derneğimiz faaliyetleri
hakkında bilgi verdiği ziyarette, İl Başkanı İlknur Erkan ve İl
Saymanı Hüdaverdi Duygun derneğimiz üyesi oldular. Şube
Başkanımız Kalaycı; “Ziyaretinize ve üye olarak vermiş
olduğunuz desteğe teşekkür ederiz. Sizleri her zaman
emeklimizin yanında görmek isteriz” dedi.

MANİSA ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ
VALİLİK MAKAMINDA
Manisa Şube Başkanımız Mehmet Akkoyun ve
yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan
Güvençer'i makamında ziyaret etti.Ziyarette, Şube
Başkanımız Akkoyun, kendilerini kabulleri nedeniyle
Vali Güvençer'e teşekkür ederek;“Şubemizin olağan
genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulumuz
oluştu. Sizleri ziyaret ederek, faaliyetlerimiz anlatmak
ve yeni yönetim kadromuzu tanıştırmak istedik” dedi.
Vali Güvençer' de ziyaretleri nedeniyle Şube
Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür
ederek; “Uzun yıllar kamu kurumlarında ve özel
sektörde çalışarak veya kendi işini yaparak emekliliğe
hak kazanmış insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir
yaşam geçirmeleri en büyük arzumuz. Sizlere
çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.
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TARSUS ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ
GAZİLER GÜNÜ'NÜ UNUTMADI
Tarsus Şube Başkanlığımız Gaziler Günü'nü
Tarsus Atatürk Meydanı'nda Atatürk büstüne
çelenk koyarak kutladı. Belediye Başkanı
Şevket Can'ın da katıldığı törene Şube yönetim
kurulu ve üyelerimiz ve Tarsuslu Gazilerimiz
katıldı.
Belediye Başkanı Can; “ Tüm Gazilerimizin güzel ellerinden
öpüyorum. Memleket uğruna verdikleri her türlü zahmete
minnettarız. Gününüz kutlu olsun” dedi.
Diğer taraftan Şube Başkanlığımız Yönetim Kurulu Üyeleri Tarsus
Kaymakamı Yüksel İnan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak,
“Tarsus'a hoşgeldiniz” dediler. Kaymakam İnan ise; “ ziyaretinize
teşekkür ederim. Tarsus'ta da sizlerin desteği ile birlikte çalışarak
güzel işler başaracağımıza inanıyorum” dedi.

MERSİN ŞUBEMİZ MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Mersin Şube Başkanımız Cemal Akbudak ve
Yönetim Kurulu Üyemiz Veli Tol Gaziler
Günü'nde Muharip Gaziler Derneği'ne
ziyarette bulundular.
Şube Başkanımız Akbudak; “Gazilerimizin
kıymetli ellerinden öpüyorum.
Fedakarlıklarını unutamayız” dedi.
Diğer taraftan Mersin Şube Başkanlığımızı CHP Mersin Akdeniz Belediye
Başkan Aday Adayı Salim Tamamoğulları ziyaret etti. Ziyarette
Tamamoğulları; “Derneğinizin faaliyetlerini yakından takip ediyorum.
Emeklilerimiz adına yaptığınız çalışmalar takdire layık. Ben de sizlerden
ve emeklilerimizden destek bekliyorum” dedi.
Şube Başkanımız Cemal Akbudak ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
“Ziyaretinize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz” dediler.

ISPARTA ŞUBE BAŞKANIMIZ ERSAL
KANAL 32'NİN KONUĞU OLDU
Isparta Şube Başkanımız Abdulkadir Ersal Isparta Yerel
Televizyonu Kanal 32' de programcı İsmail Altunbaş'ın konuğu
oldu. Derneğimizin tanıtımını ve faaliyetlerini anlatan Şube
Başkanımız Ersal, emeklilerin sıkıntılarından ve yaşamlarındaki
zorluklardan bahsederek, taleplerini belirtti. Ersal; “Şuanda
toplumun en mağdur, en zor şartlarda olan kesimi emeklilerimiz,
yaşam şartları altında çok çetin bir mücadele veriyorlar. Bizler
Sivil Toplum Kuruluşları olarak kuruluş amacımız onlara
yaşadıkları sıkıntılarda destek olarak, her türlü problemlerini
çözmeye çalışmak ancak bu konuda Valiliklerimize,
Kaymakamlıklarımıza, Belediyelerimize çok iş düşüyor.
Hepsinin desteklerini bekliyoruz” diyerek, buradan tüm
emeklilerimizin ellerinden öper, saygılarımı sunarım” dedi.
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Emeklilikte
yaşa
takılanların
gözü
Mecliste

ADANA ŞUBEMİZ’DEN
DOĞU KARADENİZ TURU
Adana Şube Başkanlığımız
üyelerine özel hizmetlere
devam ediyor. Özgül Turizm
ile yapılan indirim
anlaşmasıyla üyelerimiz;
Samsun, Ordu, Giresun,
Trabzon, Uzungöl, Rize, Ayder
ve Batum'a kadar uzanan Doğu
Karadeniz turuna katıldılar.

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş
şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz
binlerce kişi, TBMM'de temsil edilen partilerden emekli
olmalarını sağlayacak düzenlemeyi hayata
geçirmelerini bekliyor...
24 Haziran'da yapılan seçimler öncesi bazı partilerin seçim beyannamesinde yer
verdiği emeklilikte yaşa takılanlar sorunu, gündemdeki yerini koruyor.
Prim gün süresini doldurmalarına rağmen yaş şartını yerine getiremedikleri
için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişi, hazırlanan kanun teklifiyle umutlandı.
Kanunun yasalaşması halinde erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak yaşa
takılanlar, Mecliste temsil edilen partilerden emekli olmalarını sağlayacak düzenlemeyi
hayata geçirmelerini bekliyor.

"SİYASET ÜSTÜ BİR BAKIŞ AÇISIYLA
ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI”

KURNAZ:
“SİYASET ÜSTÜ BİR
BAKIŞ AÇISIYLA
ÇÖZÜME
KAVUŞTURULMALI”

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali
Sekreteri Ömer Kurnaz, yaptığı açıklamada, sosyal
güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa
hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi.
Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile
1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 ayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini
belirten Kurnaz, şunları kaydetti:
"Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi,
yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler
işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor.
Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık
haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli."
Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla
ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini
dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit
geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı." dedi.
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Tarihi ve turistik yerleri büyük bir ilgiyle gezen
üyelerimiz, Samsun'da Bandırma Vapuru, Trabzon'da
Atatürk Köşkü, Sümela Manastırı, Uzun Göl, Palovit
Şelalesi, Batum'da, Eski Batum ve Yeni Batum,
Poseidon Heykeli, Avrupa
Meydanı, Piazza Meydanı,
Cathedral Kilisesi'ni gördüler.
Şube Başkanımız H.Seyfi
İyiyürek ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin de katıldığı gezi
sonunda, üyelerimiz Şube
Yönetimine; “Çok güzel tarihi
mekanlar, şelaler, yaylalar
gördük. Yöresel yemekler yedik.
Emeği geçen, bize bu güzel
fırsatı veren şubemize teşekkür
ederiz” dediler.
Adana Şube Başkanımız
H. Seyfi İyiyürek; “Katılan
üyelerimize teşekkür ederiz. Çok
güzel bir geziyi daha
gerçekleştirdik, üyelerimizde
memnun kaldılar. Onları
memnun görünce mutlu
oluyoruz. Hizmetlerimiz
büyüyerek devam ediyor” dedi.

TRABZON ŞUBEMİZ ÜYELERİNİ ÇANAKKALE’YE GÖTÜRDÜ
Trabzon Şubemiz, Ortahisar
Belediye Başkanı'nın tahsis
ettiği üç otobüs ile üyelerine
Çanakkale gezisi düzenledi.
Trabzon'dan yola çıkan 106 kişilik kafile önce
TÜED Narlı Eğitim ve Sosyal Tesisimize geldiler.
Tesisimizde, kafileyi karşılayan Genel Mali
Sekreterimiz Ömer Kurnaz, misafirlere tesisimiz
hakkında bilgiler verdi ve çalışmalarından dolayı
Trabzon Şube Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyelerine teşekkür etti. Gece tesisimizde
konakladıktan sonra sabah Çanakkale'ye hareket eden kafile
Kilitbahir, Şehitlik Abidesi, Seddülbahir, Alçıtepe, Conkbayırı,
Anafartalar ve Anzak Koyu'nda yaşanan muharebe yerlerini ve
siperleri gezdiler. Gezide bir konuşma yapan Trabzon Şube Başkanımız
Burhan Bayraktar; "Her Türk vatandaşı en az bir kez bu eşsiz ruhu
hissetmek amacıyla Çanakkale'yi gezmeli ve o havayı en uzun şekilde
içlerine çekmelidir" dedi. Geziden çok memnun kalan üyelerimiz, Şube
Başkanımız Burhan Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve
katkılarından dolayı Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin
Genç'e teşekkür ettiler.
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Yaşlılar ücretsiz ulaşım hakkında engel istemiyor
TÜED Hukuk
Danışmanımız Yazıcıoğlu,
65 yaş üzerindekilerin
şehir içinde ücretsiz
seyahat edebilme hakkını
bazı il ve ilçelerde
kullanırken sorun
yaşadığını söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)
Hukuk Danışmanımız Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 65 ve
daha büyük yaşta 7 milyona yakın kişinin
bulunduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler
tarafından ilan edilen önümüzdeki hafta
kutlanacak olan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü
kutladı.
Türkiye'de yaşlılara kültürel ve yasal
olarak gereken önemin verildiğini ifade eden Yazıcıoğlu,
Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler,
harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz" ifadelerinin,
yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini belirtti.
65 yaş ve üzeri olanların şehir içi toplu taşıma hizmetinden
ücretsiz yararlanmasının dayanağının bu madde olduğunu
vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları dile getirdi:
"Maalesef çok sayıda yaşlımızdan bu hakkın
kullandırılmamasıyla ilgili şikayet alıyoruz. 65 yaş üzerindekiler,
şehir içinde ücretsiz seyahat edebilme hakkını bazı il ve ilçelerde
kullanırken sorun yaşıyor. Yaşlılarımız, anayasal dayanağı olan bu
hakkı kullanırken engelle karşılaşmak istemiyor. Bu konuda bir an

evvel uygulama birliği sağlanmalı, mağduriyetlerin önüne
geçilmeli."
"Özel halk otobüsleri ücret talebinde bulunuyor"
Kamu Denetçiliği Kurumunun, 65 yaş ve üzeri
vatandaşların şehir içi toplu taşıma hizmetinden ücretsiz
yararlanmaları için sadece nüfus cüzdanının yeterli olacağı
yönünde tavsiye kararı verdiğini anımsatan Yazıcıoğlu, şunları
söyledi:
“Vatandaşların 65 yaşa girildiğinde ücretsiz ulaşım
hakkından yararlanması gerekirken, bazı belediyeler bu hakkın
kullanılmasında 65 yaşın dolmasını arıyor. Bazı illerde özel halk
otobüsleri, kanunun kendilerini de kapsamasına rağmen, ücret
talebinde bulunuyor. Bu konuda, uygulama birlikteliğinin
sağlanması için yönetmelikte açıklık getirilmelidir."

TÜED - ANLAŞMALI KURUMLAR LİSTESİ YAYINLANDI
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler
Derneğimiz ile emeklilerimizin sıkça
kullandıkları kurum ve kuruluşlar
arasında yapılan indirim anlaşmaları
derneğimizin resmi internet sayfası
olan www.tued.org.tr adresinde
yayınlandı.
Kolay erişim için il il ve sektörel olarak ayrılan
tablodan üyelerimiz kolayca faydalanabilecek.
Üyelerimiz, TÜED Kimlik Kartı ile yapılacak
alışverişlerde çok uygun fırsatlardan yararlanacak.
Tabloda, Genel Merkezimizin ve şubelerimizin yaptığı
yüzlerce indirim anlaşması yer alıyor.
Üyelerimizin bütçelerine küçük de olsa katkılar
sağlamayı hedefleyerek bu indirim anlaşmalarına imza
attıklarını ifade eden TÜED Genel Başkanımız KAZIM
ERGÜN, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Yaşamın her noktasında üyelerimizin yanında olmak
ve onlara katkılar sağlamak için azami gayret gösteriyoruz.

İndirim anlaşmaları da bu çabalardan birisi. Yurt çapında
yüzlerce firma ile anlaşma sağlandı. Özellikle sağlık
sektöründe hizmet veren özel hastanelerle yapılan
anlaşmalarımız sayesinde, üyelerimiz kaliteli sağlık
hizmetlerine; öncelikli ve ucuz olarak erişebiliyorlar. Bu
durum da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu anlaşmalar
artarak sürecek."
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ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANIMIZ KAYMAKAMLIK MAKAMINDA
Eskişehir Şube Başkanımız Arif Duru ve
Yönetim Kurulu Üyeleri Odunpazarı
Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundular.
Şube Başkanımız Duru; “Yeni görev yeriniz hayırlı olsun,
başarılar dileriz” dedi ve TOKİ Başkanlığı'nın Türkiye
Emekliler Derneği üyelerine tahsis edilmesi için devri yapılan
arsanın evraklarını verdi.
Kaymakam Bilgin ise; “Ziyaretinize teşekkür ederim. Siz
değerli büyüklerimi tanımaktan mutluluk duydum. TOKİ
Konut Projeniz için en kısa zamanda görüşmelere
başlayacağım” dedi.

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZ AK PARTİ İL
BAŞKANLIĞINI DA ZİYARET
ETTİ…
Eskişehir Şube Başkanlığımız Ak Parti İl Başkanı Zihni
Çalışkan'ı ziyaret etti. Ziyarette emeklimizin sorunları ve
istekleri iletildikten sonra başta TOKİ konut projesi olmak
üzere 20 maddelik dosya İl Başkanı Çalışkan'a sunuldu.
İl Başkanı Çalışkan; “Sorunların çözümü ve isteklerin
yerine getirilmesi için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız.
Başaracağımıza gönülden inanıyorum” dedi.
Şube Başkanımız Arif Duru; “Bizlere göstermiş
olduğunuz ilgiye ve desteğe teşekkür ederiz. Sizin de
belirttiğiniz gibi birlikte çalışarak başaracağız” dedi.

ÜSKÜDAR ŞUBEMİZİN
YURTDIŞINDAN
MİSAFİRLERİ VARDI
Üsküdar Şube Başkanlığımızın kardeş ülke Azerbaycan'dan ve
Macar Emekliler Derneği'nden ziyaretçileri vardı.
Ziyaretler hakkında bilgi veren Şube Başkanımız Fatma Önerge;
“Azerbaycan Emekli Temsilcileri Narmin Ganiyeva ve Natavan
Yusifova'yı Şube Başkanlığımızda karşılayarak, derneğimizin
faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirdik. Sonrasın da İkinci
Bahar Kahvemizde ağırladıktan sonra Üsküdar Belediyesi ve
Derneğimizin ortak projesi olan KÜP (Kadın El Ürünleri Pazaryeleri
Projesi) mağazamızda emekli kadınlarımızın el emeği göz nuru
yaptıkları ürünleri inceledik. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi
Türkmen'in nazik daveti üzerine kendilerini makamında ziyaret
ettik. Azerbaycanlı temsilcilerimiz yapılan gezilerden ve aldıkları
bilgilerden çok memnun kaldıklarını belirterek, bizleri ülkelerine
davet ettiler. Bizler de kendilerine teşekkür ederiz” dedi.
Diğer taraftan Macar Emekliler Derneği yetkilileri Fahri Konsolos
Osman Şahbaz eşliğinde Üsküdar İkinci Bahar Kahvemizi ziyaret
ettiler. Karşılıklı emekliler hakkında ve faaliyetler hakkında fikir
alışverişinde bulunulan sohbette, Macarlı emekliler kahvemizi çok
beğendiklerini, keyifli vakit geçirdiklerini belirttiler. Şube
Başkanımız Önerge ise; “Sizler gibi kıymetli misafirleri İkinci Bahar
Kahvemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Karşılıklı
çalışmalarla ortak projeler yürüterek, emeklilerimize daha güzel
hizmetler üretebileceğimiz görüşündeyim. Hepiniz tekrar
hoşgeldiniz” dedi.
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KIRIKKALE
ŞUBEMİZ
22. OLAĞAN
GENEL
KURULUNU
YAPTI
Kırıkkale Şube Başkanlığımız 22. Olağan
Genel Kurulunu 2 Eylül 2018 Pazar günü
gerçekleştirdi. Divan Başkanlığını Genel
Başkanımız Kazım Ergün, Divan Başkan Yardımcılığını
Genel Mali Sekreterimiz Ömer Kurnaz, Genel Eğitim ve
Teşkilatlandırma Sekreterimiz Arif Yıldız, Divan Katip
Üyeliğini Çankaya Şube Başkanımız M.Muammer Yeğin ve
Sincan Şube Başkanımız Ali Ulukan'ın yaptığı genel kurul

sonuçlarına göre;
Şube Başkanımız Zekeriya Aytekin yeniden göreve
seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu üyeleri; Feyyaz Şeran,
Hüseyin Baran, Mehmet Akat, Erol Tekin, Denetleme Kurulu
Üyeleri ise; Gürbüz Şimşek, Mehmet Çulhaoğlu, Halis Şahin
olarak seçildiler.

KONYA ŞUBE BAŞKANIMIZ ÇAĞLAR KANAL 42'NİN KONUĞU OLDU
Konya Şube Başkanımız Gülhan
Çağlar Konya'nın yerel televizyonu
Kanal 42'de Mehmet Ali Kayacı'nın
sunduğu İstikamet Programı'nın
konuğu oldu. Emeklilerin sorunlarını
masaya yatıran Çağlar, Emeklilerin
ekonomik koşullar altında çok zor
günler geçirdiğinden bahsederek,
intibak hakkımızdan, hastane katılım
paylarından, emeklilerin içinde
bulundukları çıkmazlardan bahsetti.
Çağlar; “Emekli aslında emekli
değil, bugün emekliliğini hak etmiş
kişiler halihazırda çalışıyor, emekli
maaşı var ama ek iş yapmak zorunda.
Emekli torununa bir dondurma
alamayacak durumda. Uzaklardaki
yakınlarını ziyaret etmek istiyor edemiyor. Bir yaşlı bireyin
beslenmesi gerektiği gibi beslenemiyor. Üzerine bir de ev
sahibi değil de kiracı ise zaten o zaman durum içinden
çıkılmaz bir hal alıyor. Yapılması gereken, üstüne titizlikle
çalışılması gereken bir yığın konu var. Derneğimiz bir sivil

toplum kuruluşu olarak üzerine düşen görevi bütün imkanları
doğrultusunda yerine getirmekte ancak tüm bu yapılacak işler
bir ekip çalışması. Muhtarlıklardan tutun da meclise kadar
herkes üstüne düşeni yaparsa işte o zaman emekli biraz nefes alır,
biraz yüzü güler” dedi.

KÜTAHYA ŞUBEMİZDEN
SAĞLIK ANLAŞMASI
Kütahya Şube Başkanlığımız Özel Kütahya
Hastanesi ile üyelerimize özel indirim
anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya
göre üyelerimiz ve birinci derece
yakınlarına muayene, tetkik, genel ameliyat
ve yatak ücretlerinde % 20 indirim sağlandı.
Şube Başkanımız İlhan Bintez ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, sağlıklı günler
temenni ettiler.
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TAVŞANLI ŞUBEMİZE
HAYIRLI OLSUN
ZİYARETLERİ

Tavşanlı Şube Başkanlığımız 22.ve 23.Dönem Kütahya
Milletvekili Hüsnü Ordu, Türk Hava Kurumu Tavşanlı Şube

Başkanı Hüsnü Çelik ve THK Tavşanlı Şubesi Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Rıza Er'i ağırladı.
Şube Başkanlığımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunan
Milletvekili Ordu ve THK Yetkilileri, “Yeni döneminizde başarılar
dileriz” dediler.

BATMAN ŞUBEMİZE VEDA ZİYARETİ
Batman Vali Yardımcısı Serap
Özmen Çetin, İzmir Karaburun
İlçesi Kaymakamlığı'na
atanmasından dolayı Batman
Şube Başkanlığı'mıza veda
ziyaretinde bulundu.
Şube Başkanımız Hüseyin Ekmen;
“Batman'da görev yaptığı sürece derneğimizin
sorunları ile yakından ilgilenen ve veda
ziyaretlerinde bizleri de unutmayan Vali
Yardımcımız Çetin'e teşekkür eder, yeni görev
yerinde başarılar dileriz” dedi.

KAMU-STK İŞBİRLİĞİ PROJESİ BAŞLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve
Maliye Bakanlığı Merkezi Finans
ve İhale Birimi'nin birlikte
düzenlediği Kamu-STK işbirliği
için Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı'nın
Kapasitesinin Yükseltilmesi Teknik
Destek Projesi çalışmaları başladı.
Ankara'da yapılan ilk toplantıda
derneğimizi Hukuk Danışmanımız Av. Cafer
Tufan Yazıcıoğlu temsil ederek, derneğimizin
kamu ile ortak çalışmalarından örnekler verdi.
Proje birçok ilde yapılacak toplantılardan sonra
sonlandırılacak.
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AVCILAR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZ KAYMAKAMLIK MAKAMINDA
Avcılar Şube Başkanımız
Necdet Kömeçoğlu ve yönetim
kurulu üyelerimiz Avcılar
Kaymakamı Ömer Lütfi
Yaran'ı makamında ziyaret
ettiler.
Karşılıklı istişare sohbeti havasında geçen
ziyarette Kaymakam Yaran; “Ziyaretinize
teşekkür ederim. Sizlerin nezdinde emeklilerimizin
bizlerden bir istekleri, arzuları olursa yerine
getirmeyi vazife bilirim” dedi. Şube Başkanımız
Kömeçoğlu ise; “İlginize teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ BAZI EMEKLİLERE CEZA OLDU
Kısa adı TÜED olan Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere ödenen
bayram ikramiyelerinin bir taraftan evde yaşlı bakan emeklilerin veya engelli
maaşı alanların mağdur olmasına neden olduğunu belirtti. Konuya ilişkin bir
açıklama yapan TÜED Hukuk Danışmanı ve Yaşlılık Hukuku kitabının yazarı
Av. Cafer Tufan Yazıcıoğlu; bir taraftan sevinirken, diğer taraftan mağdur
duruma düşen büyük bir kitle oluştuğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
Evde Bakım Ücreti ve Engelli Maaşı, bilindiği üzere haneye giren her türlü
gelirler toplamı esas alınarak hesaplanmaktadır. Haneye giren ortalama aylık
gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden az olanlar, evde
bakım ücreti alabilmekte, üçte birinden az olanlar ise engelli maaşı
alabilmektedir. Aile gelir toplamı hesaplamasına, sadece öğrenci kredi ve
bursları dahil edilmemektedir. Ancak, Bayram İkramiyeleri gelir kabul edilerek,
hane gelirine ilave edildiğinden; evde bakım ücreti ve engelli maaşı
hesaplamalarının yeniden yapılmasına yol açmış ve bu durumda da evde bakım
ücreti ve engelli maaşı alan binlerce vatandaşımızın maaşı kesilmiştir.
İkramiyeden aylık gelire 166 Lira yansırken, aylık Bin Lira'nın üzerine
çıkan ücret ve maaşlar kesilmiştir. Yani ikramiye alan vatandaşımız diğer
taraftan evde bakım ücretinden veya engelli maaşından olmuştur.
Bu durumda adeta kaşıkla verilmiş olan, kepçeyle geri alınmış olmaktadır.
Bunun için acilen yasal düzenleme yapılmalı ve bu mağduriyet giderilmeli, geriye
dönük olarak da bu düzenleme geçerli olmalıdır. Yapılması gereken; haneye
giren gelire değil, muhtaçlık durumuna bakan bir düzenleme getirmektir.
Diğer taraftan, mağdur bir başka kesim de, emekli ikramiyesi alamayan
Sandık Emeklileri olmuştur. Bu kesimin de mağduriyeti giderilmelidir."

DİYARBAKIR ŞUBEMİZDEN
SAĞLIK ANLAŞMASI
Diyarbakır Şube Başkanlığımız ile Özel Diyar Life
Dağkapı Hastanesi arasında üyelerimize özel
indirim anlaşması imzalandı.
Yapılan anlaşmaya göre; üyelerimize SGK katılım payı hariç bütün
tedavi masraflarında % 30 indirim uygulanacak. Hastane Müdürü Doç. Dr.
M. Halis Tanrıverdi ve Şube Başkanımız Kadri Akar arasında imzalanan
anlaşmadan sonra; “Tüm üyelerimize hayırlı olsun, herkese sağlıklı günler
dileriz” temennisinde bulundular.
TÜED -14-

DİNİ BAYRAMLARDA
ÖDENMEYE BAŞLANAN
BAYRAM İKRAMİYELERİ
EMEKLİLERİ SEVİNDİRİRKEN,
YAŞLI VE ENGELLİ BAKMAKTA OLAN
BİNLERCE EMEKLİYİ DE ÜZDÜ...

Namık TAN

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KÖŞESİ

TÜED Araştırma Müdürü

AYIN YORUMU

ZORUNLU HARCAMALAR
KARŞILANAMIYOR
Son dört ayda elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar ile birlikte gıda maddelerinde görülen yüksek artışlar, aile
bütçelerine önemli bir yük getirmiş, emekli aylıkları yetersiz kalmıştır. Emeklilerin harcamalarındaki fiyat
artışlarıyla, TÜİK tarafından açıklanan artışları arasında büyük bir fark bulunmaktadır. TÜİK'in enflasyon
hesabında 407 madde kapsama alınmakta, 12 ana grup ve 43 alt grup üzerinden aylık tüfe artışları açıklanmaktadır.
Ana gruplar içerisinde en ağırlıklı grup olan gıda harcamaların payının yüzde 23 ile sınırlı kalması, genel enflasyonu
aşağıya çeken bir hesaplama olarak değerlendirildiğinden, bu hesaplama yöntemi, çalışanları ve emeklileri koruyan
bir sistem olarak görülmemektedir. TÜİK hesaplamalarına göre, Mart-Eylül 2018 döneminde tüfe artışı yüzde 17,30
olarak öngörülmüştür. TÜİK'in aynı dönemdeki tüketici fiyat endeksinde madde sepeti ve ortalama fiyatlarda;
patateste yüzde 48, kuru soğanda yüzde 62, çayda yüzde 65, kömürde yüzde 32, doğalgaz ve elektrikte yüzde 29,5 artış
gözlenmiştir. Genel enflasyon ve emeklilerin harcamalarını temel alan maddelerde artış farkı büyük olduğundan, tüfe
endeksli zam sistemi emeklileri koruyan bir sistem olmaktan uzaklaşmıştır. Bu nedenle de değiştirilmeli ve yerine
emekliyi koruyucu yeni bir sistem getirilmelidir. AB ülkelerinde, ücretliler geçinme endeksi uygulanmakta,
çalışanları ve emeklileri temsil eden ağırlıklar ve maddeler esas alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Ücretliler
geçinme endeksi oluşturulması için TÜİK'in de bu yönde bir çalışma yapması gerekiyor.

Siz Sorun... Biz Cevaplayalım...
SORU: 2005 tarihinde bir işyeri açtım ve vergi
kaydımda mevcut. 2010 yılından itibaren de 4/a kapsamında
bir işyerinde çalışmaktayım. 2005 tarihi sigorta başlangıcım
sayılır mı?
CEVAP: 1 Ekim 2008 öncesinde Bağ-Kur'a kaydı
olmayanların bir işyerine sahip olması ve vergi kaydı
bulunması, sigortalı sayılmasına yetmemektedir. İşyeri
açanların Bağ-Kur'a giriş bildirge vermeleri öncelikli bir
koşul olarak aranmaktadır. 2008 öncesinde bir işyeri
açanlardan vergi ve meslek odası kaydı ile birlikte Bağ-Kur'a
bildirgesi verenlerden sigorta priminin ödenmemesine
rağmen, dava açılması durumunda sigortalıklar kazanabilir.
Bağ-Kur'a bildirge verilmemesi durumunda ise, dava
açanların kaybettikleri ile ilgili kararlar mevcuttur. Bu
kapsamda olanların dava açmaması gerekir.
SORU: 16 Temmuz 1999 tarihinde sigorta girişim var.
4/a kapsamında 2300 gün primimin bulunmaktadır. Son 11
yıldır memur olarak çalışmaktayım. Doğum tarihim 1977, ne
zaman ve hangi statüden emekli olmamı tavsiye edersiniz?
CEVAP: SSK'dan emekli olabilmeniz için son 3.5 yılın
4/a kapsamında işçi statüsünde çalışmanız gerekir. SSK'ye
göre prim ödeme gün sayısı yönünden eksiğiniz yoktur. Emekli
Sandığı'ndan emekli koşullarınız ise, SSK hizmetiniz ile
birlikte 20 yıl prim ödenmesi ve 55 yaş koşuluna tabisiniz. Yaş
koşulunuz 2032 yılında dolacağından, memur olarak
çalışmanızı tavsiye ediyoruz.
SORU: Yaştan bekleyenlere yönelik bir girişiminiz var
mı? 20-25-30 yıl prim ödemiş olanlar belli bir yaşa
geldiğinden, çalışma imkanı da yoktur. Bu kapsamda
olanların emekli aylığı bağlanmışı mümkün mu? Bu konuda
desteğinizi istiyoruz.

CEVAP: Sigorta mevzuatımızın sık sık değiştirilmesi, aylığa
hak kazanmayı geciktirmiştir. 23 Mayıs 2002 tarihi baz alınarak,
sigorta başlangıçlarına göre kademeli bir yaş koşulu getirilmiştir.
Bu değişiklik ile birlikte yaş koşulu nedeniyle emekli aylıklarının
bağlanması önemli bir süre ertelenmiştir. 2000 öncesinde emekli
olanların yaş koşulu 45-50 yaş aralığında iken, 2000 sonrasında
emekli olacaklara giderek yükselen kademeli bir yaşa koşulunun
getirilmesi, eşitliği bozun bir uygulamaya dönüşmüştür. Belli bir
yaşa gelenlerin iş bulma imkanı da olmadığından, mağduriyetlere
giderek artmaktadır. Bu kapsamda olanların aylığa hak
kazanmaları için adil bir çözüm bulunmalı ve toplumsal bir sorun
haline gelen bu konu siyaset üstü bir yaklaşımla
değerlendirilmelidir.
SORU: Eşimin vefatından sonra bana ve kızıma aylık
bağlandı. Kızım sigortalı bir işe çalışmak istiyor. Bu değişiklik
nedeniyle, benim aylığım yükselir mi?
CEVAP: Gelir ve aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi
kişilerin çalışması veya evlenmesi durumlarında aylıklar yeniden
hesaplanmaktadır. Kızınızın aylığı kesildiğinde aylık bağlama
oranınız yüzde 50'den yüzde 75'e yükseleceğinden, değişikliğin
meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından
başlanarak yeni duruma göre aylığınız düzeltilir. Eşinizden
aldığınız aylık ile birlikte kendi aylığınızın olması durumunda ise,
aylık bağlama oranı yüzde 50 olarak uygulanmaktadır. Bu
değerlendirmeler, SSK ve Bağ-Kur kapsamında olanların
aylıklarına göre yapılmıştır. Emekli Sandığı kapsamında yetim
aylığı bağlanma koşulları, memur olarak çalışmamak ve evli
olmamak koşulları aranmaktadır. Sosyal güvenlik sistemimizde,
eşitliği ve tek çatı koşullarını esas alan bir değişikliğe gidilmediği
sürece farklı uygulamalar devam edecektir.
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2018 SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ
ve Polonya durgunluk yaşayıp
yerinde sayan ülkeler. Türkiye'nin
en yüksek puanları; 98,14 ile su ve
sanitasyon (çevre ve gıda temizliği),
Beslenme ve temel tıbbi bakım
95,48, barınak 86,04, temel bilgiye erişim 85,3, çevresel kalite
75,37 puan. En düşük puanlara, kapsayıcılık 24,33, ileri eğitime
erişim 42,28, kişisel haklar 43,07, kişisel güvenlik 54,93, kişisel
özgürlük ve seçim 63,03 puan. Türkiye kişi başı GSYHİ'de 146
ülke içinde 41. Sırada. Türkiye'nin 2017'de puanı 68,68 idi. 2
puana yakın kaybımız var. Geçen sene 128 ülke
değerlendirilmişti ve sıramız 61 olarak belirlenmişti.
Sosyal Gelişme Endeksinde Türkiye'nin puan kartına
yakından baktığımızda temel insan gereksinmelerinde sıramız
60, puanımız 83,65. Dünya ortalaması 72,47. Refahın
temellerinde sıramız 68, puanımız 73,61. Dünya ortalaması
67,36. Fırsat da puanımız 43,18, sıramız 103 iken, dünya
ortalaması 50,56, yetersiz beslenmede 2,50 puanla dünya
birincisiyiz. Elektriğe erişimde 100 puanla dünya birincisiyiz.
Ortaokula kayıtta 103,05 puanla dünya birincisiyiz. Temel
insani ihtiyaçlarda geçen yılki puanımız 85.16, refahın
temellerinde 74,95, fırsatlarda 45,94 idi. Hepsinde düşüş
yaşamışız. Kişisel haklarda sıramız 129, ifade özgürlüğünde
136, adalete erişimde 122, din özgürlüğünde 124, kadınların
mülkiyet hakkında 124. sıradayız. Kapsayıcılıkta 135.
sıradayız, azınlıklara karşı ayrımcılık ve şiddette sıramız son
sıra. Cinsiyete göre siyasi iktidar eşitliğinde sıramız 145, kadına
siyasette yer yok. Siyasi iktidarın sosyal gruplara eşit
davranmasında sıramız 140, çevresel konularda biyolojik
koruma sıramız 145, sondan bir önce. Küresel olarak sıralanan
üniversite sayımızda aşırı performans gösteriyoruz, sıramız 15,
bağımsız medyaya erişimde 112. sıradayız. Siyasi cinayetler ve
işkencede sıramız 124. Kaliteli eğitime erişime sıramız 112,
kaliteli sağlık hizmetlerine erişimde 92. sıradayız. Genelde
performansımız düşük.
Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 20192021 yıllarını kapsayacak şekilde dengeleme- disiplin- değişim
temel amaçları ile yayınlandı. Programda “Mali açıdan
sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü
azaltmak amacıyla sosyal sigorta sistemi yeniden
düzenlenecektir” hedefi dikkat çekici. Bir diğer hedef “Sağlık
Turizminin” geliştirilmesi için projeler planlanarak hayata
geçirilecektir. Bir diğeri; “çalışanların işverenleri aracılığıyla
bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması
uygulaması yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale
getirilecektir. Sosyal gelişme endeksindeki kriterlere hiçbir atıf
yok. 2019-2021 de endeksdeki düşüşümüz devam edecek
görünüyor. Ülkemizin öncelikle sosyal gelişme endeksini
kullanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin
yerelleştirilmesi ve uygulanması üzerine anlaşma yapması ve
süratle uygulaması, programlarını bunun üzerine inşa etmesi
şart. İnsanı göz ardı eden hiçbir program başarıya ulaşamaz.

Ülkelerin gelişmişlik farkını karşılaştırmak için artık
sadece Gayri Safi Yurt İçi Hasıla veya kişi başı milli gelir
endeksleri yetmiyor. Ekonomik büyümenin sosyal yönü
önem kazandı. Temel insani ihtiyaçlar, ülkedeki refah ve
vatandaşlara sağlanan fırsatlar değerlendirilmeye başlandı.
Bu nedenle 2013 yılından bu yana ülkelerin sosyal gelişme
düzeylerini belirlemek amacıyla Sosyal Gelişme Endeksi
kullanılmaya başlandı. Bu endekste, temel ihtiyaçların
karşılanıp karşılanmadığı, toplumun refah içinde yaşaması
için gerekli koşulların oluşturulup oluşturulmadığı,
bireylere sahip oldukları potansiyellerini kullanabilecek
fırsatların sağlanıp sağlanmadığı sorularına cevap aranıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki 146 ülkede hayatın gerçekten
neye benzediğini ortaya koyan Sosyal Gelişme Endeksi her
yıl yayınlanıyor. Endeks, GSYİH gibi ekonomik önlemlerin
tamamlayıcısı olarak bir ülkenin sosyal performansının
ekonomik faktörlerden bağımsız olarak ortaya koyan ilk
bütüncül ölçümdür. Kısaca Gayri Safi mutluluk hasılasıdır.
Bununla küresel, bölgesel ve ulusal eğilimleri beş yıllık sosyal
gelişme verileri ile karşılaştırma olanağı buluyoruz.
Endeks 146 ülke için ayrı ayrı değerlendirme yapıyor.
Sonuçlar hangi ülkelerin GSYHİ'nin her bir dolarının daha
iyi bir yaşam kalitesine dönüşüp dönüşmediğini ortaya
koyuyor. 2018 sonuçları geçmiş 5 yılla birlikte
değerlendirildiğinde genel olarak dünyanın geliştiği
görülüyor. 2014 yılından bu yana dünya ortalama puanı
61,80 den 63,46'ya yükseldi. Endeksin oniki sosyal gelişme
bileşenin dokuzunda iyileşme oldu. Bu genel gelişmeye
rağmen kişisel haklar ve kapsayıcılık geriye gitti, kişisel
güvenlik konusunda dünya yerinde sayıyor. Norveç, 90,26
puanla sosyal alanda ilk sırada yer alıyor. Norveç 2014'den
bu yana 1,50 puan yükseldi; 146 ülkeden 133'ü sosyal gelişme
göstermiş. G7 ülkelerinin ardından 8. Sırada 89,74 puanla
Japonya geliyor. Ülkeler 6 grupta toplanmış. Gruplar; çok
üst düzey, üst düzey, orta üst düzey, orta alt düzey, düşük ve
çok düşük düzey kategorilerinde. 1. grupta 90,26 puanla
Norveç ilk sırada yer alırken, 88,62 puanla Kanada 14.
2.grupta Avustralya 88,32 puan ile 15.sırada. Letonya 79,25
puanla 39. sırada. 3. grupta Bulgaristan 76,27 puanla 40.
sırada. Fas 66,51 ile 76. sırada. Bu grupta yer alan
Türkiye'nin sırası 75, puanı 66,81. Bu grup orta üst düzey
grubu. 4.grupta Güney Afrika 66 puanla 77. sırada.
Tacikistan 53,09 puanla 106. Sırada. 5. Grupta Myanmar
52,31 puanla 107, Etopya 41,47 puanla 134. sırada. 6. grupta
Angola 39,10 puanla 135, Orta Afrika Cumhuriyeti 26,01
puanla 146. sırada. Ülkeler sosyal gelişme endeksini
kullanarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin
yerelleştirmesi ve uygulanması üzerine anlaşmalar
yapıyorlar.
2018 yılı Sosyal Gelişme Endeksine göre 13 ülke
gelişme göstermedi, hatta geriledi. Türkiye, ABD, Yemen,
Tayland, Brezilya, Maritanya gerileyen ülkeler. Dominik
Cumhuriyeti, Karadağ, İsveç, Kosta Rika, Belçika, Hollanda
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